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CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
»Proletáři všech zemí, spojte se!«
Toto heslo bývalo před válkou v záhlaví každého komunistického listu. P o
roce 1041 a zejména po zrušení ltomlnterny v roce 19-13 toto heslo zmlzol.j. Též ze záhlaví listů v SSSR. Nyní
so po krátkém údobí velkých hesel vlasteneckých a slovanských objevuje znovu v záhlaví čtrnáctideníku bélcliradské
komlnřormy. Cekáme den, kdy se zase
objeví v Cele »Rudého práva« a jeho
článků o netřídním slovanství. Zřejmé
80 tedy vracíme k názvosloví a žargonu
III. Intornncionály. Někteří pozorovatelé
se domnívají, že se tím opravdu do
značné míry odzvoňuje heslům o vlasti
a slovanství, která byla příznačná pro
v ý v o j komunistických stran v době od
německého útoku na SSSR až do Postuplmské konference. Tvrdí se, že už
maršál Tito při své poslední návštěvě
v Pešti, kde bez konsultace s čs. vládou
uzavřel spojeneckou a přátelskou smlouvu s Maďarskem, hovořil s komunistickými vůdci Maďarska o tom, že hlavním měřítkem přátelství a pokroku ve
východní Evropě není už jen příslušnost
k národům slovanským, ale především
věrnost k demokraciím nového typu.
Heslo: Nikoli Slované, ale proletáři
spojto se — jasně dotvrzuje tuto poevolnou změnu.
Mnohým pozorovatelům jeví se tato
proměna jako škodlivá samotnému vývoji komunistických stran. Není sporu
o tom, ž© komunistické strany doznaly
největšího vývoje a vlivu v době, kdy
svou obětavosti, svou krvi a svými padlými mučedníky, bojovníky a partyzány
splývaly nerozlučně nejenom s národním bojem za svobodu, ale se samotným
národním tělesem. To však mělo za následek, že nejenom myšlenky komunistické působily a prolínaly národní těleso (což bylo s hlediska světového komunismu vítáno), ale že zase národní
tradice, zvyky 1 zlozvyky působily zpětně na kádry náhle vzrostlých komunistických stran, jejichž členové často neprošli tvrdou školou komunistů předválečných (což bylo s hlediska čistého komunismu nevítáno). Komunistické strany byly podrobeny pozvolnému, ale přece jen citlivému procesu z n á r o d n ě n i v pravém slova smyslu. Toto jejich
znárodněni jevilo se mnohým naději na
mír v národech a mezi národy. Ve znárodněném charakteru komunistických
stran, odklánějících se od samočinné a
slepé poslušnosti kominterně, která často
rozhodovala jen podle doktríny a revoluční potřeby bez ohledu na psychologické i historické předpoklady v evropských zemích, jež prostě vedoucí lidé
kominterny dobře neznali, je třeba hledat i odůvodněni 1 základ koalic občanských stran s komunisty.
S tohoto hlediska, jeví se vytvoření
kominformy krokem zpět. Někteří po-
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zorovatelé dokonoo tvrdl, to reakce
proti nové internacionalisacl komunistických stran, které by se v důsledku
koordinace bělehradského byro mohly
občas podstatně rozcházet s národním
cítěním a přáním, budou přesuny do
protipólů, ke krajnustem, ke zpátečníkům politickým, hospodářským i sociálním. Těmto pozorovatelům slouží ovšem
za velmi výmluvný vzor vývoj situace
ve Francii a vzrůst hnuti generála de
Gaulle. Zde je vskutku nasnadě závěr,
že tak vlastně kominforma přímo vyvolává v život novofoňlsmus a zpátečnictví.
Nicméně ono zmíněné znárodnění komunistických stran přímo osudově hnalo
v ý v o j do vytvoření větší IntermuionálnI
kázně prostřednictvím nového orgánu,
kominformy. Nacionalismy komunistických stran začaly totiž na sebe nebezpečně narážet. Vedoucí hlavy světového
komunismu s úžasem zjišťovaly přímo
průraznou
sílu národních
myšlenek.
Francouzští komunisté stavěli se tvrdě
proti programu komunistů německých.
Italští komunisté byli v těžkém sporu
se soudruhy srbskými o Terst a slovenští s maďarskými o odsun maďarské
menšiny. S překvapením se zjišťovalo,
že čeští komunisté se při své praxi neopírají jen o doktríny marx-leninismu,
ale také o zkušenosti z Josefa Švejka.
Že italští komunisté by se málem zadívali na Terst l Rjeku dokonce brýlemi ďAnnunzlovými. Že francouzští komunisté ve vztahu k Německu přestávali prohlašovat Raymonda Poincarého za
zpátečníka, Ba naopak. Že se polští komunisté ve vztahu k Těšínu málem dovolávali plukovníka Bečka.
Vytvoření kominformy znamená proto především výzvu komunistům, aby so
vrátili z naclonálního vandru domů.
Třídní heslo o proletářích, kteří nemají
vlasti, kteří nejsou jen ve slovanských
zemích, ale také v Německu a Maďarsku, tuto cestu zpátky jasné naznačuje.
S tohoto hlediska je nutno pokládat
projev ministra Kopeckého na schůzi
ideových pracovníků KSO za anachronismus nebo spíše za obranu proti očekávaným obviněním, že se komunistická strana, poslouchajíc spíše Bělehrad
než hlas své vlasti, od svého národa
vzdaluje. Kopeckého slova, hlásající an o.
v ý (na rozdíl od čes.-německé minulosti
KSČ) ideový a patriotický vztah k republice jako k národnímu a slovanskému státu«, nebo jeho slova »-Jsme n yn í ( ! ) sebevědomými Čechy, Slovany a
Evropany,T přes nejlepší vůli řečníkovu
budou muset ode dneška za rok znít jinak. Bude v nich patrně více důrazu,
jak to řekl maršál Tito v Pešti, na věrnosti k demokracii nového typu, a na
příslušenství ke spojeným proletářům
všech zemí, 3 pak teprve k hodnotám
jiným. Pořadí hesel se zřetelné mění a
změní.

Poznámky k minulým dnům
Týdeník «Svazu české mládeže" „My*
zavádí novinku: od vánočního čísla jsou
jeho výtisky parfumovány
vidy nějakou vůni; o vánocích to byla v Anč pomerančová.
Je ro vymoženost
jisti
pěkná; pamatujeme
však doby, kdy
o vánocích nevyzařovaly
pomerančovou vůni noviny, ala skutečných pomarančů bylo co hrdlo ráčilo a kapsa stačila.
*

V Berlině konal se sjezd německých
spisovatelů, kterého se jako pozorovatelé zúčastnili i tři autoři čeští. Podia
jednoho z nich pozdravil německé spisovatele ruský spisovatel Katajcv pHpitkem, v němí užil o Němcích a Ritsccíi slov ,,my dva demokratické
národy", a sovětský spisovatel
Višněvský
ujisti! německé spisovatele, ie spisovatelé ruští půjdou s nimi „bok po boku"*
Americká vláda odmítla vydali vládě
jugoslávské zlato Jugoslávské národní
banky, které bylo za války deponováno
v USA,
dokud Jugoslávie
nezaplatí
Spojeným státům náhradu 40 milionů
dolarů za americký majetek, který bj/I
znárodněn, a náhradu za dvě americká
letadla, která byla nad jugoslávským
územím sestřelena v roce 1946. V oněch
40 milionech dolarů je zahrnuta i náhrada pro dva bývalé státní příslušníky
československé,
dnes
občany
USA,
Petschka a Šťastného.
*

..Být komunistou je velké štěstí," napsala 16. ledna 1948 do „Rudého práva"
paní Marie Svermová v článku ,,Jsmu
stranou nového typu". Paní
Svermová,
mluvíc o lom že být komunistou, je
velké štěstí, měla patrně na mysli zpxi<sob, jakým byl přidělován nemovitý a
jiný maje-tek zejména
v pohraničí.
*
Národní podnik Bata vydal nedávno
plakáty, na nichž
dokazoval,
kolik
párů obuvi jeho výroby připadlo v minulém roce na jednoho obyvatele republiky.
Rubem
iiřednílio
batovnkého
optimismu, jenž se tak často projevuje
v zaslánu, inserátecli
a na plakátech,
ovšem je, že pražský magistrát podle
nových předpisů, vydaných
současní
s tímto plakátem, vydává jeden poukaz
na pár obuvi na dva roky; více obuvi
prý nelze přidělovat. Útěchou nám může být. že se ve Zlíně zřejmě
orientuji
k novým výrobním oborům, takže jit
brzy bude se místo někdejšího ,,Bata.boty-Zlín"
říkat
„Bata plakáty Zlín".
*
Biidapeštský list „Magyar
Nernzet"
oznámil 12. ledna 1948, že byl v Jugoslávii zakázán a vzat s pořadu československý film „Nikola Suhaj" pro svou
protimaďairskou a protižidovskou
tendenci. Proti filmu protestoval, když byl
promítán
v Subotici, tamní maďarský
list ,,Magyar Szo"; napsal, že podle
jednomyslného zjištění jugoslávské kritiky se hodnota filmu rovná nule". Nár
rodní fronta v Subotici tento protest
maďarského jugoslávského listu uznala,
film byl vzat s programu
subotických
biografů a na zákrok orgánů. Národní
fronty byl zakázán *v celé Jugoslávii.
.Komunisté
drží prapor svobody" —
řekl pan ministr Kopecký ve svém 3770jemi
k ideovým
pracovníkům.
KSC
13. ledna*

¡My, bolSevici, jsme vždy říkali, ž*
po dobytí mocí zakážerr-.e méStácký tiskDovoliti
méšiácký tisk znamená jrřestož být socialistou. DSláme-U
revolurti
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nemůžeme
čekat. Je třeba
jiti
bud
vpřed nebo vzad. Kdo mluví o svobodě
tisku, jde zpět a zdržuje nás na p ř í m é
cestě k socialismu"
— řekl Lenin v zasedání C1K 16. listopadu 1917.
„V střední rada Národní mládeže v Jugoslávii zvolila na svém plenárním
zasedání nového předsedu, Milana
Neoríčiče. Bývalý předseda
Rato
Dugonjič
byl jmenován na jiné místo. Nový
předseda, jehož jmenováni
bude
potvrzeno
příStím
kongresem
Národní
mládeže,
navrhl •. •" Tato zpráva tiskové
agentury ze i. ledna zní nám jaksi
nejasně.
Bi/i pan Neoričič
de^nokTaticky
zvolen
nebo demokraticky
jmenován?
m
Lidovecký
časopis na Moravě byl zabaven. Vždyí nemáme žádnou
censum.
Ale máme konfiskaci.
Tak,
teď
tomu
rozumíte.
Nebo ne?
m
Pří nedávných obecních volbách v Sovětském svazu byly pravidelně
komunistické kandidátní
listiny schváleny
větHnou 100% nebo málo menSÍ. Jen v nějakých osmdesáti obcích kandidáti
propadli. Co myslíte, že udělala strana bolševiků? Volala na voliče Cetnfky?
Křičela o reakcí, která zvedá hlavu
jako
ta hydra?
Chyba
lávky!
Uznala, že
v těch obcích patrně kandidáti byli nevhodní a že je třeba postavit
kandidátky nové• To jsou ovšem
komunisté
v Rusku •.. ne v Nechanicích!
— A tihle
komunisté
to byli, řcteří vyhráli
Stalingrad — ne ta naše odrůda.
*

„ C o viftýkáme
válce? Ze zabiji
lidi,
kteří
jednoho
dne musí všichni
zemřít? Vytýkati válce toto bylo by vlastní lidem
malomyslným.
nikoli
lidem
Zbožným. Co ve válce káráme, je přání
ikodit,
nesmiřitelný
duch, běsněni odvety. vášeň panovat!"
praví sv.
Augu*tin.
*

Členy
koordinačního
výboru,
který
má řídit provádění
tajného
komunistického ..plánu M". ví/pracovaného
bělehradskou. kominformou,
a který
stanovi
přesný časový nrogram
sabotáží v západním Německu i způsob, jak
mnií
b>'t nrováděnv.
byli jmenování
smid-ruzi
fíonitzer.
Orake.
Jnbloirski,
Ludicig,Grossenheím,
Kroegel
a Pilz.
-fjs-

Před splynutím komunistů
a sociálních demokratů
Podle bělehradského rozhlasu konají
•o nn celém Rumnnsku v tiVhto dnech
společná. shromáždění členů komunistick é strany a sociálně demokratické strany Rnmunska, na nichž Je diskutováno
o nolitlcké základné bndnncí jednotné
dělnické strany.
P ř í p r a v y k sloučení
oboji stran jsou v závěrečném stadiu.
F-nciiífcf lid Rumunska Je si vědom
oT"~->mného významu. Jflkv bnde mít tato
udá'ost nro vystavím nové rrminnskA lidové rennhlikv. Z a W d a í f c í sferd fednot.
tié dělnlck* strany Rumunska bode svolán na počátek února.

Zbojníci péra — do třetice
Poslední číslo moskevské revue >S?avjar: é i se znovu obírá zpravodajskou
Částí našeho týdeníku Cbzorv. Jak známo. před časem nás napadl list >S!avj a n é « nikoli z a to. co napsal Šéfredaktor
cebo redaktoři Cbzorú, nýbrž za to. co
uansal Msnch»síer Guardian. Simdav
Times, A d o l f H i t l e r v >Mefn K a m p f s á
B^smarck ve svých projevech. P o r>?ši
odnovMl se -sPlavíané« znovu k námětu
v r a c e j í A K á u j l své obviněni n a to, že
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Šéfredaktor Dueháček propůjčuje sloupce svého týdeníku »špinavým výplodům
reakčnicii žurnalistů a že tím s nimi
vlastně
p r o j e v u j e solldárnostc. Rádi
konstatujeme, že » S l a v j a n é « tedy už
neviní redakcí Obzorů z autorství onCch
pomluv, které se snad o SSSR v západním tisku vyskytuji. Zbývá, otázka, proč
sl list >Slavjané< nepovšiml, že týdenik
Obzory stejně poptává místo I výplodům sovětských žurnalistů a i tu, se
stejnou logikou, by se dalo tvrdit, žo
vlastně b nimi rovněž p r o j e v u j e solldárnest.
Znovu tedy opakujeme: Obzory chtějí
informovat svoje čtenáře s přísnou objektivitou. A k objektivnímu, třeba neradostnému pohledu nn svět patři, aby
čtenáři věděli, jak se necelé tři r o k y
po válce vítězové této války, bohužel,
častují podezíráním, obviňováním, útok y a pomluvami, K přesnému obrazu
dnešního světa patři tedy právě tnk sovětské články, tvrdě útočící na západní
velmoci. Jako články západních novinářů stejně nevybíravě útočící na SSSR.
Redakce Obzorů by oebyla šťastnější,
než kdyby mohla ve své
informační
části otiskovat citáty ze sovětského a
amerického tisku, které by byly prodchnuty takovým porozuměním a sympatiemi jako v roce 1941—1042. Oouřáme, že temu uvěří jak list » S l a v j a n é « ,
tak 1 soudružka Smeralová, která čs.
tisk sleduje v Moskvě profesionálně.

Čemu pan ministr Kopecký říká
»kritika«
Poslední evropský ministr Informaci
měl zase jednou k » i d e o v ý m a výchovným pracovníkům K S Č « 10. ledna 1948
projev, který »Rudé p r á v o «
nazvalo
^Signálem k nástupu demokratických
Bil Československa na Ideové f r o n t ě . «
Jak tento nás'.up má v y p j a t , 0 tom
projev pana Kopeckého dává představu docela přesnou. Nemůžeme se j m v
poznámce zabývat příliš podrobně a n e .
máme též ani v úmyslu věnovat
a
místo obvyklému povídání o reakci a
podobně. Všimneme si jen toho, j a k
zvláštní představy má pan ministr K o pecký o tom, co je k r i t i k a . Prohlásil,
že komunis*é >ch'ějí navazovat na všechno živoucí z prvé republiky, na velké
demokratické a humanitní idsály T. G.
Masaryka*, načež, z ř e j m ě z obavy, aby
toto prohlášeni nevzbudilo veselost příliš nevázanou, dodal, že ovšem tyto myšlenky už dnes nestačí a že potřebují
doplněni > v ě d e c k ý m
socialismem«,
jehož j e pan ministr hlasatelem jisté
povolaným, řekl i. že >reakčnj činitelé
buižoesle«. 2 pokoušejíce se agí*ovati
t m , co k r i t i c k é h o jsme my, komunisté, říkali v první republice o M ~ s i rykovi, když jsme bojovali proti režimu
agTdmě.k3pit?listické buržoasíe. a když
jsme chtěli včas zachraňovat chroženou
republiku, nepochlubill se ť m , že oni
Masarykovu věc opustili.« Pokud se pamatujeme, snažili se komun sté včas
zachraňovat ohroženou republiku především tím, že soustavně hlasovali proti
rozpočtu ministerstva národní o b r a - y ,
prohlašujíce koždoa snahu o d o k e n a ^ j ší vybavení československé armádv z a
•př"právu útočné Imperialistické vá."ky«,
Á co pan ministr informaci považu;e za
k r i t i k a u Masaryka, dovolíme si ur
k á z a t na citátu z jeho řeči. krtero-j j a k o
ncslarec K S Č pronesl týž pan V á t í ? ?
k o p e č k ů v poslanecká sněmovně dne 21.
února 1930 v rozpravě o vládním návrhu
Jubilejního zákona, k t e r ý vyskr?ov2l, ž e
>T, G. M a s a r y k se zasloužil o s*át<

žoasie oprávněně uznává velké zásluhy
M a s a r y k o v y o svůj třídili kapitalls lč.
k ý stát. Chápeme plně, že v y . zástupci
a političtí služebníci buržoasie, bankéřů,
fabrikantú. velkostatkářů a celé té smečk y kapitalisMckých vykořisťovatelů a
u"tlačova'elů chcete vyjádřit, okázale, s
nadšením a vděčnosti uznán; zásluh presidenta Masaryka, neboť čs. burž. as'o
m á všechny příčiny aby projevila T, O.
Masarykovi nejvděčnější uznáni za jeho
dílo a práci.
N e m á však lt toniu žádného důvodu
třídně uvědomělý proletariát a nemají
k tomu také žádného důvodu u t l a č o vané
národnosti,
které dv. jná_
sob cítí pouta a útisk. Mo s'i r y k prokázal české buržoasil nesmírnou službu
pod hesly demokracie a p*ř e d s t i 1 án í m, žc b o j čtyfdohodové skupiny imperialistlckých mocnosti proti ús'řed ím
mccncs'cm je bojem demokracie s auto.
krneil. Utekl od Husa a husitské tradice, ha'duje tradici sv. Václava, vynáší
katolicismus. Svou paeiflstiekou pisoá
změnil dnes Mrs.iryk na imperla'lstlckou a mllltnrlstlckou pfseň o že'eze, M i .
sa ryk se zasloužil o stát. který utlačil jo
proletariát a deptá p r a c u j í c í
m a_
ay
německé
národnosti.«
Tento citát j e ovšem neúplný Není to
vlna naše: kritika páně Kopeckého byla
někde tak Šťavnatá, že předsed-ilci vo
eměmovny bylo nuceno vyloučit některé
její, obzvláště podařené pasáže, z parlamentního pro'oltolu. K tomu všnk, nby
sl čtenář dovedl učinit předs*avu, c o pan
Kopecký dovede vSechno zahalit cudným
rouchem slova » k r i t i k a«, stačí 1 tento
neúplný citát úplně.
A , T. A .

Nové kandidátky do voleb?
VyhYiSený a opakovaný cil ItomunlHtlok é strany, dosáhnout o vrlh&cli ňl pro.
cent hlasů, uvádí volební
plánovfct
ústřednu komunistické «tmu,v do « ' á l o
větších rozpaků. Čím rychleji se !)' /.(
datum parlamontnícli vol 'b. tím JiH- ější je, že ani h pomocí balíčků textilií ¡ml
s rozmnoženým annrátom sekretářů, z
ni;hž nřUtrřf prcgll drkonco vysokou
Bko'ou komunismu v Moskvě, k'in;r(látk a komunlsťcké strany s-inia o mibfi nemůže. vylilášenoti nadpoloviční větŘlru
vol'éstva na sebe strhnont. A p r o t i so
uvažuje — podob"ě. jnko tomu by*o o
vofháoli francouzských — nbv vo''č8Ívo
bv?o z m a t e m a oíáleno novými kandidátkami, které by na první pohled n'>
b y l v k n m n n W d i f ' , ale z-\ tilm'ž by «6
ovsem vždy skrývalo hbitá nika gerorálnfho tajemníka 8'árskélio. Tak s « na
pr'k'ad nvažovalo o tom.
n?úspěeh
komunístíclfé stran v na české vesnici
by sn"-d mohlo v y v á ž i t vytvoření »stav - v s k é « M'i'ozemë-'ë'ské strany, v ! ej í m ž ěele by vedle, z k o m u n ' s o v n ý c h
agrárníků bvll někteří zem&-'6'ňtí odborníci. Zeměd£"el, věrni vzoomínruí r a
a g r á r r í stavovskou strann by snad tak.
ío vo'flî »frtavovskvíí. netušíce, že by tak
vlastně volili pro KSČ.

"C v ¿oválo s® též o jak/*sl nadstranieké
kandidátoe sR'okn na obrann demokra^
tíe«. k t f r o n bv v=xllv po'Itîckv n"u pokojené osoby z domácí akce, ¡"íichf, nocit odstrčení v e sr-vnán: s karié-a-nl
účastníků z?hran í č-'íhf» odboje, bv mohl
b ý t dobře zužitkován pány od PrflSné
bránv. V této souvislostí bvlo t'okonf» i
citována Jména nr-f. dr. Pražáka. p^>f,
dr G-ni, g->n Kirttf-lwaíra, prrt. dr. Eěl e h - á ^ a . Evžena Erbana I jiných HO.
<řál-íeh demokratů,
ktsré bv mohla taková otevřená či skrvtá nabídka kandidatury se st»a->y kornnistú. p-o->iěnIt
•>Navržsrý jobtlejaf zákon prohlašujep r i nov? zx'oien4 v°ů'<ní strany JeSté v e
m e za projev, j i m ž českos&vénská. trsr- — včtší problém než dosnd.
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Proč Američané neosvobodili
Prahu
N a tuto otázku odpovědělo nedělní
Kudé právo výtahem z otevřeného dopisu, který napsal sovětský plukovník a
tři podplukovnícL V dopLse se v podstatě tvrdí, že neělnnost americké armády
byla úmyslná, že Američané pomoci
mohli a měli, protože šlo o akt humánnostl a ne nějakého zbytečného ohledu
iia demarkační čáru.
Závěr dopisu
Je, že Američané nechtěli pomoci Rusku, protože vyhrávalo. Argument poněkud divný, protože nečinnost Američanů, Jak z dopisu vyplývá, umožnila
sovětské n miádě triumfální vstup do
Prahy po obtížném a nadlidském výkonu Končvových jednotek.
Není na nás, abychom rozsuzovali,
zda obvinění těchto čtyř plukovníků, že
Američané, kteří u Rokycan překročili
původně vymezenou demarkační čáru,
Ji také mohli překročit až do Prahy.
Na toto tvrzeni bude snad odpověděno
s americké strany. Doufáme ovšem, že
tato disku ee nebude vedena jen plukovníky, kteří přirozeně nemohli a nesmělí
ani vědět o dohodách, které na nejvýšSím bodě jednak mezi státníky, jednak
mezi hlavními veliteli byly, v konkrétním případě mezi generálem Einsenhowerem a maršálem Žukovem.
Rovněž vyslovujeme naději, že bude
při této příležitosti vysvětleno, proč se
nemohli nad Prahou objevit v rozhodujících květnových bojích čs. letci, kteří
byli na anglických letištích připraveni
k odletu? Proč britské velení jim nedovolilo vzlétnout? Co je zdrželo? T o
snad, že byli součástí britského královského letectva, které dohodami mezi
hlavním velitelstvím západním a sovětském mělo vymezeno určitá operační
pásma, jež v poslední chvíli nemohla
být měněna? A snad také při této příležitosti bude vysvětleno, proč při slovenském povstání v roce 1944 směla
amerlcltá letadla vozit na letiště v Třech
dubech podstatně jen sanitní materiál
s výjimkou dodávky několika protitankovýeU zbraní
(bazookas) ačkoli na
amerických základnách v Bari k tomuto
účelu byl soustředěn značný materiál.

Článek v řetězu

\

Brněnský projev ministra Václava
Kopeckého není překvapením pro nikoho, kdo v ý v o j politických poměrů
aspoň od léta minulého roku sledoval.
Již v prvním čísle tohoto ročníku »Obzorům jsme otiskli úryvek z projevu generálního tajemníka KSČ Slánského na
zářijové konferenci devíti komunistických stran, na které byla utvořena Kominforma, Slánský tam řekl: »Přiostřenf mezinárodní situace, boj mezi silami
míru a války bude stimulovat! i proces
přeskupeni uvnitř stran Národní fronty.
S komunisty půjdou bezpochyby všechny demokratické elementy ze všech
stran Národní fronty. Reakci je nutno
z Národní fronty vyhnat a tak Národní
frontu upevnit.« Sekl-li nyní v Brně V .
Kopecký, že je pro udrženi Národní
fronty, že však vzhledem k situaci bude
muset KSČ volat po Národní frontě poněkud obrozeného vydání, v níž vedení
se musí ujmout živly levě, pokrokově a
socialistické, které se musejí najít ve
všech stranách a jit s KSČ. aby dohromady tvořily »jednu frontu pokrokových socialistických sil.« při čemž se
K S č zvláště spoléhá na věrnost sociální demokracie k dohodě o spolupráci
s komunistickou stranou, je to jen dávno předvídatelné rozvedení výroku Slán-
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ského a další článek v řetězu komunistické politiky, jak ji známe ovšem
dosti dobře i odjinud. Začne to tím, že
komunistická strana hraje úlohu pokrokové a demokratické strany socialistické, která s rozhořčením odmítá každé
podezření, že by usilovala o absolutní
moc ve státě. Je v koalici s jinými politickými stranami, které se snaží donutit, aby ve všem sloužily její politice.
Jinak hrozí ulici, demonstracemi, manifestacemi a někdy je i pořádá: přitom
jsou Jí hlavní oporou posice, které obsadila ve vedení odborových organisací.
Shledají-11 konečně komunistické strany,
že v takové politice nemohou dále pokračovat, protože by tím ztrácely jakékoliv oprávněni k existenci, snaží se komunisté skandalisováním vůdců těchto
stran, jejich obviňováním ze všemožných
spiknutí a zločinů Je buď ze země vyhnat nebo — mají-li pevně v rukou 1
Justici — odsoudit Je, třeba 1 k smrti,
nebo aspoň Je donutit, aby se vzdali vedení svých stran a uvolnili svá místa
druhé garnituře, od které komunisté
očekávají více povolnosti. Tak to pokračuje dále, nž z nekomunistických stran
zbude několik ministrů v nevýznamných
resortech a strany, jejichž organisace
byly rozbity, zbaveny vůdců, většinou
komunistickou policií pozatýkanýcli, zůstanou existovat Jen na papíře, aby byly
formální zástěnou komunistické diktatury. Z týchž formálních důvodů ponechají komunisté někdy v zastupitelském
sboru státu i několik »oposičnícli-< poslanců, kteří ovšem mohou oposlci dělat
asi tak, jako oněch 9 nezávislých socialistů bulharských, kterým, když měli
nesmělé námitky proti rozpočtu. komunistický ministerský předseda Dimltrov
pohrozil, že »nezmoudří-li, dostanou od
národa lekci, na kterou v životě nezapomenou.« To vše se děje ovšem za stálého pokřiku o komunistech, jako o jediných demokratech, vlastencích a p°krokářích a o všech ostatních jako o
výlupckh zločinnosti atd. atd. Z tiekomunlstických stran jsou vždy nejvíce
ohroženi nejdříve socialisté: už Kalvín
a Zwingll měli ve větší nenávisti Luthera, než katolíky. Dají-Ii se získat na
vějičku jednotné fronty s komunisty,
znamená to pro ně vždy katastrofu,
nebof I jen krátké souběžství znemožní
Jim zastavit se na svahu, po němž
rychle padají, i když se domnivají, že
zastavení se závisí jenom na jejich vůli.
Mýlí se: vždy jim pak komunisté výsměšně řeknon: » A ť si jen jdou všichni
tak zvaní socialisté, menše rici, sociallsté-revolucionáři a bundovci! To jsou
jen odpadky, které budou smeteny do
smetiště dějin,« — jako to řekl 7. listopadu 1917 Abramovičovi Trocký. —
Tím nemá být ovšem řečeno, že ostatní
nekomunlstické a nesocialistické strany
mohly by se zachránit, kdyby se pošetile
domnívaly, že k tomu stačí obětovat komunistům — dokonce snad s úvahami o
možnostech stranických zisků v takovém
případě — sociální demokraty. Přišly
by na řadu bezprostředně po nich, právě tak jistě, jako přijdou na řadu před
nimi, pokusi-li se socialisté zase o novou
záchranu na jejich účet.

80 let »Všehrdu:
Spolek čs. právníků aVšehrd«, který
j e nejstarším a v současné době také
největším českým fakultním spolkem,
oslaví letos SO let svého trvání.
Ve výroční den ustavující schůze, jež
se konala 21. ledna 1868, pořádal spolek

letos slavnostní představeni Peroutkovy
hry "Oblak a valčík;; pod záštitou J. M.
rektora Karlovy university prof, dr. Ku.
gliše a děkana prof. dr. Horáčka, za
účasti předních osobností našeho veřej«
něho života. Tímto představením byly
zahájeny jubilejní oslavy »Všehrďu«,
pořádané pod heslem »Pevné právo —
pevná svoboda«.
Po celých 80 let své činnosti byl vždy
»Všelird« strážcem demokracie a pevného národního uvědomění, V roce 15)1 H
přihlásili se jeho členové miuiifestnčně
li vůdcům domácího odboje, zvolivše si
na valné hromadě dr. Karla Kramáře,
dr. Aloise Rašína a Mistra Aloise Jiráska čestnými členy, v důsledku čehož
byl spolek rakouskými úřady rozpuštěn
a další činnost mu zakázána.
Stejně tak v r. 1939 byli to právě členové a funkcionáři »Všelirdu«, kteří stáli
v čele studentského odboje. Dr Pollgenský píše o tom v knize »17. listopad«:
» . . . Daleko vážnější příhoda se vSnli
zběhla u budovy právnické fakulty, kdo
se před 12. hodinou shluklo asi 150 studentů, kteří zpívali revoluční písně. Policie česlcá 1 německá bylu proti njm
bezmocná, část studentů se uchýlila ''o
fakultní budovy. Mezitím přijelo na
místo asi 20 mužů SS v autokarech,
kteří vtrhli do budovy a vyvedli odtanítud tH studenty. V okolí právnické fakulty bylo zatčeno celkem 20 osob, většinou studentů . . . « — T ý ž don bylo popraveno 9 studentských předáků, mezi
nimi ' 4 právníci.
Takové jsou dějiny »Všchrdu«, na jehož tradici může být. každý člen spolku
hrdý. Zdůraznili to ostatně i rektor Karlovy university a děkan právnické fakulty ve svých projevech na poslední
valné hromadě, stejně jako ministr unlv.
prof. dr. Procházka ve svém pozdravném dopise. Všechny útoky komunistů
proti »Všehrdu«, právnické fakultě a
právnickému studiu na tom nic nezmění a krásné jméno »Všehrdu« nepoš"Iní,
»Všehrd« nikdy nebyl a nebude komunistický. Po revoluci snažili se sice komunističtí studenti plně ovládat! také
»Všehrd«, což se jim však pro spontánní odpor členstva nezdařilo a »Všehrd«
byl od počátku brzdou totalitních snah
a v ostrých sporech s Kazímourovým
SVS. V prvních demokratických volbách
na valné hromadě v roce 1946 dosáhli
demokratičtí studenti obrovského vítězství, které při nedávné valné hromadě
ještě zvětšili. Marxisté získali ve »Všehrdu« sotva 20% hlasů a pouze 3 místa
v 1 ¿»členném výboru, .jehož složení je
zárukou, že »Všehrd« bude i nadále veden v duchu své staré tradice a bude
stálým obhájcem studentských
práv
i právního řádu v našem státě.
J. R.

Konečně pravda o Stalinových
závodech
Ministryně průmyslu ínž. Jankovcová
přečetla průmyslovému výboru tJN3
žorávu. kterou vypracovala komise znajeů, w s l a n á z podnětu tohoto výboru
do Stalinových závodů. O potřebě a užite&csti závodů, vyrábějících pohonná
látky, zássdr.ě u nás nikdo nepochyboval. "Pozornost širSí veřejnosti poutávaly na sebe Stalinovy závody spíše poměry, které tam od znárodnění zavládly
ve veden? podniku í ve výrobě. Podniku
se vvtvkkfo, že jeho organisace nepřib J £ I Y odborné kvalifikaci vedoucích psobnosíí. že podnik zaměstnává, armádu r.atHjytečných dělníků, pro které nemá práci, že vykazuje zbytečné miliony
na armádu závodní milice, že opomíjí
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Výrobu vedlejších produktů jako jsou
fenol, kresol a j., že se nešetří uhum a
důsledek všeho toho že je, že výrobní
cr-ny jsou tak vysoké, že Československo má nejdražái benzin, dokonce téměř 4kráte dražá; než H-j!and=k:; a Anglie a téméř 2kráte dražSí než Brlhar.
eko, Řecko, Turecko, Talie a pod. P r . t o
průmyslový výbor, na popud svého předsedy pesl. inž. Janáčka, přímě! ministerstvo průmyslu, jemuž podléhají znárodněné podniky, k vyslání komf.se znalců d j Stalinových závodu, aby na místě
zjistila závady organisace vedení i výroby a vypracovala návrhy na jejich
odstranění. Komise, složená z vynikajících odborníků z kruhů iheoretiků a
praktiků, studovala důkladně po řadu
měsíců poměry ve Stalinových závodech
A kcncem minulého roku odevzdala zprávu. kterou ve středu 14, t. m. přečetla
min. průmyslu ínž. Jankovcová průmyslovému výboru.
Zpráva zjišťuje: 1. Stalinovy závody
Jacu našemu hospodářství prospěšné, ba
přímo nezbytné; 2. v organisaci vedeni
závodů a výroby je mnoho závad, které nu no ihned odstraní ti.
Potřebujeme pohonné látky a máme
možnost si je vyroblti v p-dnlcích, které nám zanechali Němci, z hnědého uhlí,
jehož spotřeba pro tyto úěely činí 7.5%
těžby hnědého uhlí a 3.7 % celkové uhelné služby. To tedy nepadá tak dalece
na váhu. Nesmíme ostatně zapomnat
také, že záscby uhlí ve světě vystačí
ještě na 1000 let, kdežto zásoby rcpy
so'va na sto let. Nám, kteří nemáme
naftu, nezbývá než se spokojiti s výrobou pohonných látek z uhlí. Také nám
zatím nezbývá, než se spokojiti se zařízením, které nám tu zůstalo po Němcích, třebas že kulhá daleko za moderním zařízením americkým. Potřeba a
účelnost Stalinových závodů jsou, pcdle
prohlášení ministryně průmyslu, mimo
diskusi. Komise však zjis'ila velmi četné závady, které způsobují vysokš ceny
výrobní, a jsou to právě ty závady,
na které se po celá 2 léta marně upozorňovalo v tisku a nakonec i v parlamentě.
Komise zjistila, že na vedoucích mstech
jsou lidé bez odborné kvalifikace, že do
vedení zasahují nepovolaní činitelé —
komise nejmenuje — ale nenj těžko uhádnout, odkud vane vítr — že podniky zaměstnávají o 3000 dělníků více, neá potřebují, což znamená zbytečné zvýšení
osobních nákladů o 200 milionů, které
•e ušetři propuštěním dělníků, jichž je
zapotřebí jinde, zvláště v dolech, že organisace výroby opomíjí výrcbu ved 1 ejfiich produktů, ačkoliv by se tím zvýšila
bilsnce výnosu aspoň o 200 mil. Kčs. že
ise plýtvá energii uhelnou, v níž lze ušetřit nejméně SO mil. Kčs, že je možno
jsnížiti spotřebu utilko více než dvě tuny
denně a pod. Komise také dospěla k
rávěru, že odstraněním závad, raorganisací podniků, úsporami a rozš'řeaím
Výroby bude dosaženo snížení výrobní
ceny benzinu z 8.400 Kčs za tunu na
5 210 Kčs, což znamená, stamilionové
ůspgry. Benzin, který až dosud u nás u
pumpy stojí 12 Kčs," může se prodávat!
ES S Kčs.
K tomu všemu se dospívá, po dvouletém čekání. Dfky zásahu parlamentu
bude snad konečná sjednána náprava.
*V 3

Jejich recept
President republiky poděkoval ve
svém vánočním poselství zemědělcům
řa jejich celoroční práci a zdůraznil je„ Jich obětavé úsilí, k t e r ý m pomohli odvrátit! hlad, hrozící národu v důsledku
letošní katastrofální neúrody, Také
mnozí předáci K S Č ocenili obětavost
našich zemědělců s proná-ieli krásné
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fráze o družbě venkova a měst. Jak si
tuto dru/ba,, pěkně představují, o tom
přináší dokiad časopis družstev, hnuti
»Spotřebitel« ve svém prosincovém čísle v 'článku ®Po7Jiámky k dnešku«, kde
dleme doslova na přiklad toto:
»Statkáři maji raději
podsviněata,
která vykrmuji mlékem na úkor děti
dělníků. Tahle ssedlina nečetla „Rozrušenou zemi", kde se odehrává týž proces - bojkot nového státního režimu který, aby zabezpečil výživu lidu. dal
jejich statky se vším těm, kteří skýtali
záruku, že národ budou podporovati i
v dob*, nezaviněné neúrodv. Tyto parasity lidské společnosti pak poslali kopat průplav. Máme v plánu průplav
Odra—Dunaj, bude tam třeba hodně
lidi na pnící a když někdo neumí hospodařit na půdě, když mu nevynáší, sabotuji^, tak to tam bude luítt lepší. Konečně každá práce je požehnáním a tito lidé mohou své křivdy odčinit»«
Toto je tedy recept pánů z KSČ na
řešení zemědělských otázek a na demokracii vůbec. Pan poslanec Zápotocký
pošle nepohodlnou inteligenci do dolů,
»Spotřebitel« posílá nepohodlné zemědělce na kopáni průplavů. .Jak vidíte,
recept opravdu jednoduchý a má tu
výhodu, že řeší současně i otázku »nedostávajících« se pracovních sil. Nepochybujeme o tom, že naši zemědělci
ocení všechny přednosti tohoto návrhu
- při volbách, při nichž se budou komunisté ucházet i o jejich hlasy a slibovat!
modré s nebe jako dosud.
9. O, B.

Kolik je v ČSR nezaměstnaných?
Svého času jsme napsali, že u nás
roste latentní nezaměstnanost, která
hrozí přejiti ve zjevnou. N a naše slova
došlo jako již v jiných případech a dlužno
Mel, že nemáme z toho žádnou radost.
Kromě těžko vyčíslitelné latentní nezaměstnanosti ve veřejné správě a v národních, jakož 1 ve státních podnicích,
objevuje se stále více nezaměstnanost
skutečná, na niž mají úřady pro ochranu práce jeden universální recept dvojí
eventuality: starším a ženám radí: » N a jděte si práci sami« a mladým opět slibuje práci v dolech, do nichž jinak za
trest mají býti posíláni veřejní zaměstnanci, zdráhající se platit příspěvky
CRO. V e veřejné správě kolísá počet
nezaměstnaných mezi 100.000 a 160.000,
což jsou všichni ti přebyteční, o jejichž
restrikci se jedná, ale jež uvázla jen
proto, že jde jednak o straníky a jednak
není pro ně míst vůbec ani v národních
podnicích! Tam se totiž beztak u v a í t ý s
jak rozřešit situaci, danou rychle se
vyčerpávajícími surovinami a nedostatkem jejich dovozu z ciziny. Je ostatně
známo, že obrovské sklady vývozního
textilu existují a jak nepatrné jsou proti
tomu zásoby surovin, takže se blíží doba, kdy se sklady buď s velkou ztrátou
vyprodají, aby se mohly opatřit suroviny nebo se skoro polovice textilního
průmyslu zastaví. Csazenstvo se má
v této poslední, ovšem smutné eventualitě, převést do kovodělného průmyslu,
kde se bude asi stejně dlouho zaučovat
a za stejných vyhlídek na úctyhodné
procento zmetků, Jako asi v textSa. Ale
i tam je veHký nedostatek snroviny a
slévárny již dnes hořekují, že neb'-'¿nu.
moci dostát závazkům, když nebude
včas dovezeno staré železo z c-iziny,
které notně potřebuji Že věc je vážná,
Je vidět z toho, že se nvažzije o zásobení znárodněrrfeh podniků i tak dbrokoti eeston. Jako je dočasné zastaveni
mnoha soukromých prosném ifcích strojíren s dokonce i o zanechání někte-

rých, dosud velmi výnosných oborů
těžkého strojírenství, které mají tu vadu, že pohltí — jako nn příklad lokomotivy, vagony a některé obráběcí stroje — mnoho suroviny. A jsou to výrobky stále hledané a dobře placené na
světovém trhu! Proto zaměstnal přebytečné textilní dřiniclvo v kovoprůmyslu bude asi aotvá nioí.né. Zjistit pak
celkovou výši latentní nezaměstnanosti
v průmyslu, bude asi tčíké, ale po přikladu státu, jakožto příkladného ! n .<>daře, který hospodaří dnes n 20—25
procenty
nezaměstnaných, mohlo by
býti lic.-kýeh pár set tisíc, k nimž H(>
ovšem nechce nikdo znát jako k těm
1000 nezaměstnaných číšníků v samotné Praze, kteří 'sou jako kvalifikované
síly ovšem posíláni do dolů. Ale je»'nn
věe nasvědčuje velikému počtu nezaměstnaných, a tou Je malá výkonnost
proti předválečné, nčkollv se strofě a
výrobní niethodv zdokonalllv, n pak náramná <'r."»'inía vv-obkft nrodMávn lícf-o
zmírodněn.'h-j podnikáni Z-j těchto odolností je ovšem svp^nt pfsku dn nff. krtvž
se v rozhlase wnočítává, kolik set tt«lc
pmeovnínb sil nám iwbázf. kdvř ve skutečnosti nám'přebývají, ale není odvahy
to přiznat.
flh

Potěmkinův vánoční příděl
Podnikavý a dobrodružný kníže Potčmkin měl svého času potíže o vyúčtováním velkých subvencí, Kieré dcst-al na
kolonisaci Ukrajiny a jež dal zatim do
oběhu svým osvědčeným způsobem. Pomohl si z kaše tím, že narychlo před
inspekcí carevny sehnal lid a řemeslníky, s jejichž pomocí postavil kulisové
vesnice b veselích.?? se Slastnými venkovany.
Tyto
Potémkinovy
vesnice
vefily pak do dějin. Toto prvenství knížete Potěrnkina bylo tak vážně ohroženo
vánoční akcí s textilem, že nepochybně
někdejší obratný carský politik bledne
závfetl. Po uměle vyvolaném nedostatku
textilu (účelem bylo zničit existenci soukromých velkoobchodníků — mezi nimiž
jsou 1 četní političtí vězni — ) by! podán
veřejností první vzorek blahodárného
zásahu ministerstva obchodu 'do distribuce v podobě vánoční akce. Byla vyvolána kolem ní reklama, opravdu potěmkJnovská. Ve skutečností končí tato
akce debaklem a budí u postižených víc
zlosti než radosti. Nechybí ani tragi komických situací, které jsou klasickou
ukázkou, jak bude asi vypadat byrokraty řízená distribuce textilu v tomto
roce a následujících, pokud nějaký textil vůbec bude. Tak průvodčí, otec pěti
dětí. z Hostivaře, potřeboval naléhavě
prádlo pro sebe a děti, jakož i sypkovíxrj. Eostal celkem místo toho, co potřeboval, 4 páry ponožek a dámských
punčoch, z nichž ponožky byly k dostání
ve Vršovicích a punčochy zase pro zrninu ve Strážnicích. To Je Ještě uspokojivé řešení proti případu, kdy vdova po
slavném českém herci -dostala přiděleny
dvě řeznické zÍEÍ&ry a tří muži z jedné
domácnosti, zase tři páry dánu&ých
pinčoeh místo ponožek. Kolik žadatelů
a žadaielek dostalo jen čeoíčku nebo
šátek, nemusíme ani uvádět. K tornu
všemu je třeba milionů nových poukázek. míKoaů pracovních hodna na jejích
vystavování, potvrzování,
zanášen' a
dalších rrv H<ýiů vraeownfch hodin na shánění poukázaného zboží, aby bylo zřejmé. jak se to nemá dSfat! Textilu je
totiž mék>. protože se íio málo vvwbílo,
"kč-rž se -v tc/ámi-eh víc nolíiísuíe a
Smělí, než vyrobí. Odstraň ér. ím souferom&io velkoobchodu
mr-ofetví tey*ilv
Tjájak nezvÝgí. T o m š í novodobí Potěm-
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kínové dobře vědí a již dnes ve své jeriáské troubě oznamují, že nedostatku
textilu odpomůže jen jeho větší výroba.
Nejde tu o nic, než zase o kulisy domnělého dostatku textilu ve formě dnes
vánoční a pak předvolební akce, a pak
po n i s potopa!

Britští komunisté
Manchester Guardian piáe v uvodníku
o vývoji britské komunistické strany v
posledních leech. Vrcholného bodu dosáhla r 1943 kdy po prvé v dějinách
fcájšla vlastenecké zájmy a kdy se stal
Sovětský svaz vážným válečným spojencem Velké Britannic. Od skončení válk y však lze u ni zaznamenat z počátku
pozvolný, pr.zdějl prudcí pokles členů. V
létě 1947, kdy v y S y poslední čselné záznamy o stavu jejího členstva, zachovala st z bývalého počtu GO 000 v r. 1943
p-uhých 38.000 členů. Lze očekávat,
usuzuje list, že nová komunistická tektfluu totiž zlehčováni labourstických
předáků a ostré proiiamerlcké záměře,
ni, jakož i nová protíofenslva Libourpnrty, usp'Sf další ztráty komunistů V
Brltánnli. Početný stav této sírany se
vždy vyznačoval značnými výkyvy. Kolem tvrdí h;> jádra větfcírh se seskupovaly zrnině n™stá'é a nespolehlivé prvky.
V prvních letech jeji:-o vývoje, od roku
1920 až do r. 1925, nepřesahoval počet
členů britské komunistické strany 5000;
v uhelné krisi r. 3926 p-k toto číslo na_
skočilo až na ÍO.SOO avšak z á v y nestal
ooět pokles, a r. 1931 měli kommrsté
v BrUannii již jen asi 2000 členů. V dohé
velké hospodářské deprese s'oupl opět
členský stav s'rany; nejrychlejšfho vzestupu pak dosáhli komun'sté na sklonku
třicátých let. Třž'li tehdv ze své účinné
taktiky, prop agu lící utvořen' lidová fron-f
ty obrážející změněnou zahraniční po.
IItiku Ruska a komuns leké internocionály. které se tou dobou annž "y navázat styky s ostatními protifaS'sty. Ko.
munisté se stavěli nejprudčeji proti růstu nacismu a fašismu, opírajíce se o
sympale estatneh pokrokových činitelů a jejich kladný pestoj k spo'upr-;cl
všech levicových stran. Když vypukla
válka, měli britští komunisté 17 800 čle.
nft Vliv neslavného zvratu v letech 1939
-1941, kdy se britská komunistická strana stavěla k válce záporné, na její per
četný stnv nebyl uveřejněn; další s a.
tistlcký z á z m m vyšel koncem r. 1941,
kdy Sovětský' svaz vstoupil do války a
britští komunisté se stall vlastenci. Tehdy vykazovali pozoruhodný vzestup,
avšak pak nastal opět pokles

Kolem sjezdu KSJ
Z Italského sjezdu komunistické strany Itálie, zaujala anglo-amcrieké politické kruhy zvláště důraznost a úíočnast, s niž předseda ita'ské komun'st'efcé strany Togl"atti napadal s jedné st >
ny v*ádní politika de Gasporho a zvxíš.
tě politika ministra zahrán"čí, hraběte
Sforzv: s druh-» strany »americký Imperlaflsmns« a také papeže 3 potit'ka Vatik-riTi. An^lo-ame-ické kruh v s: covšimly také toho. že přední vedoucí komun i.
st ! eké strany Itálie a, delegáti jednotlivých Cpn^k>'c7i zemi kominformv o-íevzdaH řrřríckon tribiim; milánského
sjezdu řečníkům d-ubořadým a so mi žáho s',ně zroizEiš. Jejich odchod je vysvětlován v tom smyslu že na okraji tohoto
sjezdu se k - i n l a důležitá korfersr.ee
krnnlnformy, která ra'a zaujmout stanovisko k novým E:lúíost-=m a dát pokyny pro da'si činnost, zv*áště v severní
ItaBí s ílžn' Francii, Události posledních
dni v těchto krsj'ch by tomu jíž nasvědčovaly.
Na dvoji výpad předsedv k o mna etické strany Itálie proti papežovi a paHtí.

OBZORY

ce Vatikánu, v němž vytýkal, že se \ atikán pos.avil po bok imperiaUstíckýth
a války chtivých mocnosti, odpovědělo
Osservatoro Romano svým věcaým a
pádným způsobem: iPouze tl, kteří kolem papežových slov vytvoř! 1 pásmo mlčeni, osmělují se takto urážet pravdu.
Jejich špatné úmysly formuluji lž.vé obvinění právě nazítří papťiova projevu
k diplomatickému tělesu, v němž pipež
Pius XH. znovu prohlásil nutnost míru
a odsoudil jakoukoliv Imperiallstickou
politiku rozpínavosti a provokování k
válce, ve Jménu neďlného m'ni vnitř,
ního 1 vnějšJro, pro vítězství vSech spravedlností v rovnováze všech spravedKvých zájmů.
Když Togliattl napaill Vatikán po dru.
hé a kritisoval politický a morální postoj Vatikánu, jenž prý jc, jok tvrdil, v ý .
hradně zaležen na obraně kapitalismu,
neboť podle něho papež přijímá příznivě ideje Trumnnovy, odpovědělo za Vatikán Osscrvatore Romano po druhé.
Os servu to re Iíomano ^ T n i c i tyto pomluvy a poukazuje na to, že Vatikánu
šlo vždy o to, aby jeho politika, pokud
lze o politice mluvit, byla vždy mravná
R podrobená nrjvětšim zákonům a že
jeho politika vlastně spočívala v toni,
že usiloval o to. aby vSechn> státy těm.
to zákonům nejvySšim podrobova'y svou
poHlilni. A pokud lze mluvit o tom, že
Vatikán přij'má určité ideje. Jdo Jen o
takové, které jsou opravdu všelidské,
Věčně p"atné, tedy katolické.
Togliattl vyčítal mimo to papežovi jeho dilemma z vánočního projevu: S Kristem nebo proti Kristu! Pravil, že toto
heslo by bylo přijatelné, jestliže by so
týkalo pouze propagandv náboženské a
nezasahovalo také do oblasti politické.
Osservatore Romano staví proti tomuto
slovu papežovu formulku: S komun'»mem nebo proti komunismu, o níž do.
kazuje, že je č*ánkom víry komunlsťcké strany. Osservatore Romano ujišťuje,
že tam, kde vládne komunismus, nemůže existovat jiná strana, žádná jiná filosofie, žádné Jřró náboženství kromě
něho. Porěvadž heslo komun'stické zasahuje I do oťastl duchovrí, Církev nemůže zůstali n utrální, dodává d-n'k. Na
tvrzení Togliattlho. že nikdn neohrožuj e náboženské svobody v Itálii, odpovklá
Osfiervatcre Romano: Pravda je zcela
jiná. Ve všech zemích, v n"chž Jsnu komunistické tendence, klidné plnění kul.
tu, náboženská svoboda, Jež byly nejdříve slíbeny, neexistují.«

Dimitrov o nynějším a budoucím
zřízení Bulharska
Otcčestven Front spolu s ostatními
bulharskými 1's'y přinesl na prvním m'atě řeč ministerského předsedy Georgho
Dimitrova. pronesenou na konferenci
svazu sZvenoc V řeči té ministerský
předseda prohlásil, že sociaHsmus ->?>ko
vyšší, spravedlivý společensko-výrobnl
systém, ocfcxjvíiající životnímu záknu lidu, je historick-u nutností pro všechny
národy a že bulharským národem bude
uskutečněn.
Jsou však také povrchní lidé, kteří
my3ÍL že přeměnou Vlesíen-eké fronty
v jednu >ed:no*-i I3d:vou spolsčensky-po¡itickou orgBnisaci buderj likvid "vány
jedno*Své 3:ro.ny Vlastenecké fronty To
je škodlivý omvň. Trvání jedno-Tyých
vlasteneckofroDtových stran i při existenci jc-dné společné
lečen sko-p " litické orgsn ; síce je plné oprávněno, neboť strany ty ísere povolány k toiira. aby
pro VTasíeneckcíi frontu získaly j"ště
mnoho r . - v ý ± ž i v l i z oněch kruhů, s
kterými ;lsoa přnnc snojesv a ve k^erveň.
mají vliv. aíjv se dříve u^kutečn^ia moráíně-peťrická Jednota btyh"»iák6h-> národa. Bnlh^rský s i j o í s č ^ í s ý v v v o j zaiLstš přivodí — kdy to hede. to nikdo ns-

může přesné říci — utvořeni jedné jsdině politické strany, ale to se stane r
r.-mei Vlastenecko fronty a bude k tomu
třeba ještě mnohé prače a převýchovy a
mnohých, ještě základních, aidu prospěS.
ných reforem. Po kongresu Vlastenecké fronty její strany přebudují svou organisaci a svou tvůrčí schopnost v rámci jediné sjjolečué spclečensk. - olitio.tó
onranisace. Jsouce podřízeny jedné .společné dlscípMně, strany Vle.stenecké fronty se nevzdají svých specifických úko ft
v příslušných kruzích, aby 7, Vlastenecké fronty byla družné vytvořena ftivA
skálopevná jednota.

»Borba* zdraví »Nouas
Deutsohland«
Jugoslávský list »Borba«, orgán komunistické s"rany Jugcslavlo, zaslal redakci listu »Ncues Dcutscliland« k zrněné roku toto telegrafické blahopřáni)
»Redakce »Borbyc, orgánu komunlstlc
ké strany Jugoslávie, přeje fiťnstný Nov ý rok a úspřeh v boji zn jednotné I Í I V
mokratické
Německo.«.
List
»Neue*
Dou schland* jo orgánem sjednocené socioilsUcké střeny (SED), která má komunls ické vedení. Po této výměně alovansko némeckéíio blahopřáni lze demonstrovat význam hesla Proletáři všech
zemí, spojte se!«

Komínforma a východní armády
V Rumursku komunistický ministr
národní obrany Bodnaros dal do penao
160 vyšších armádních důstojníků. Téměř ábučasně — v prvním týdnu ledna
— devět set důstojníků bulharské armády bylo rovnčž dáno do pense.
Tato opatřeni se podle názoi-u našeho
dopisovatele z komunistického prostředí neuvádí ani tak v souvislost s rostoucím napětím na Balkáně (po vytvořeni
řecké partyzánslc5 vlády), jako spiše v
souvislost s nedávnou schůzkou armádních odborníků komlnformy, která se
prý konala v Zeesenu u Berlína. Na této schůzce, které se zúčastnil z Rumunska ministr Bodnaros, z Jugoslávie Ran kovič a z Maďarska Gr.hor n Gerae, bylo d!sku'ováno o komunistické spolehlivosti důstojnických sborů ve východní
Evropě.
Náš zpravodaj popírá zprávu, v Praze ob haj'cí. podle níž se této schůzky
též zúčastnil čs. poslanec Vodička, významná člen Ústřední kádrové komisa
KSČ.
'

Jednotné Německo cílem SED
Sjednocená socialistická strana Německa, SED. která pod veden m komunistů vyrostla v silnou stranu jen v sovětském pásmu Německa obrátila se na
západní Německo a teuto výzvou, která
jasně ukazuje, že jednotné
Německo
zůstává hlavním cílem SED:
=>Němci ca západě! Nebojte se! Nedejte s! zacpat úšta. PříhlaS'e se k myšlence Německa, k celé nedílné vlasti,
tak jako my na Výehodé «
"Cpozorném': Dokončeni iBásník národa? od J. Vlka a pokračování »Národní pojištění« od E. Vojance bude otištěno příště.
^mi.<uni«nmim'>»"""*' minninnmt*»

Zaměstnanci podniků Č A T pořádali v nedeií dne 1. I I . 19 í 8
ve 2 0 b . vsáíe Mřřfanské besedy
v P r a z e II.. Vladislavova č. 20,

III. REPRESENTAONÍ YEHEĚEK
Účinkují 2 hudby Hradní stráže
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Nad čísly o národě
Již se začínají objevovat první úvahy nad výsledky
osledního soupisu obyvatelstva v našich zemích, neoli nad malým sčítáním lidu, jak se tento soupis nazývá. Je to správné a také nutné, neboť právě tyto
úvahy poskytují nebo prohlubují vhled téměř až
k podstatě národa, k jeho kořenům, ke zdrojům jeho
života. Statistická čísla o sobě, jsou-li přesným odrazem skutečnosti, jak se dá předpokládat, hovoří mluvou jasnou, objektivní, nepodplatnou, neúprosnou —
a jestliže se právě k nim připnou logické úvahy, kombinující je s morálně-biologickými zákony, tu je možno zapůsobit na celý národ, na jeho mentalitu i morálku, otřást jeho vědomím i svědomím, jestliže z čísel vyplývá, že národ upadá nebo dokonce vymírá,
protože žije proti základním, absolutně platným zákonům, jež jsou nezbytnou podmí.ikou jeho rozvoje a
odevzdávání života z věků do věků. Potom je svatou
povinností odpovědných a vedoucích činitelů, aby
v národě všemi dovolenými prostředky vytvářeli a vytvořili ono morální ovzduší a ony předpoklady biologického rozvoje života, aby sám pramen života nevyschl. Tyto úvahy však musejí proniknout také
k nejširším vrstvám národa, aby jej zburcovaly z jeho
nevědomosti, obrodily z jeho morální ochablosti a podnítily k novému vitálnímu elánu.
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Republika má nyní okrouhle něco málo přes dvanáct
milionů obyvatel. Jestliže toto číslo je poměrně dost
vysoké, třebaže se nad národem přehnalo několik
prudkých dějinných vichřic, je spíše důkazem toho,
ze národ má zdravý a silný biologický kořen, nežli
znamením uvědomělého pěstování populace, nebo snad
vyšší úrovně morální. Stačí jen nahlédnouti do dřívějších statistik na potvrzení této skutečnosti. První
přesnější statistika z r. 1780 zaznamenává počet obyvatelstva v českých zemích okrouhlým číslem čtyř
milionů. O sto let později, r. 1880, je v českých zemích
něco málo přes osm milionů obyvatelstva; při posledním sčítání r. 1930 ma jí české země deset a půl milionů obyvatel. To znamená, že přírůstek obyvatelstva
za prvních sto let (1780—1880) činil jen čtyři miliony; za dalších padesát let (1880—1930) jen dva
miliony.
Jak výmluvnou řečí hovoří k nám tato čísla! Jako
odborník v sociologii tvrdí nynější pan president, že
národ, který žije poměrně normálním životem morálním, vzroste za dvacet let jednou tolik. V našem národě tohoto přírůstku je však dosahováno teprve za
sto let. Nelze však tvrdit i, že by tento pomalý vzrůst
byl býval zavinován národními pohromami, neboť statistiky dokazují, že národ na takové skutečnosti reaguje tím mohutnější a výbojnější vitalitou. Kolik nás
mohlo být, kolik by nás bylo, kdyby... Stejně zarážející a podnětnou mluvou volají čísla, udávající procenta narozených na tisíc obyvatel. Je to téměř stále,
pokud lze sledovat, křivka sestupná až do r. 1940. A
srovnáme-li tato procenta s procenty jiných národů,
přichází náš národ až na konec. Tak na příklad, pokud
jde o přírůstek obyvatelstva mezi r. 18S:0—1930, tedy
v íidobi padesáti let, vzrostlo Holandsko téměř o 93
proc.. Maďarsko o 63 proc.. Německo o 62 proc.. Velká
Britannie o 50 proc., Belgie o 47 proc., Švýcarsko
o 44 proc., Španělsko o 42 proc., Rakousko o 35 proc.,
Švédsko o 35 proc.. Československo o 32 proc. a Francie o 5 proc.
A přímo hrůzné jsou skutečnosti, zjištěné v oblasti
populace rok nebo dva roky před ztrátou samostatnosti: V Čechách žije 50 proc. rodin, v nichž je jen.
jedno dítě, 12 proc. rodin, kde jsou děti jen. dvě a
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dlouhá řada rodin, kde vůbec není děti, kde se žije podle filosofie paní fabrikantové, jak ji básník vylíčil ve
svých verších: »Mít děti — f u j ! Toť nevhodným je,
v tom cos přisprostlého, pak člověk není svobodným
a paní času svého... A já vám chtěla jen řečí tou vysvětlit, že nechci děti.« V době, jejiž hospodářskou a
výrobní úroveň si vzal za cíl dvouletý plán, připadá
ca 2S0 tisíc porodů za rok, téměř čtyři sta tisíc potratů. A to jde jen o čísla statisticky zjištěná — kolik
potratů se naprosto vymklo úřednímu zjištěni! Je
možno je odhadovat až na sedm set tisíc ročně. Počítejme, jak by vzrostl národ těmito svévolně utracenými
životy za deset, za dvacet let, jaká armáda by mu
vyrostla na obranu hranic z těchto usmrcených, nežli
se narodili! Jakou bitvu prohrává takový národ ročně, jak prohrává bitvu o život bez boje a bez hrdinství. Opravdu je možno mluvit o tom, že takový národ
vysušuje prameny života, že umírá smrtí ze zbabělosti, z deserce, že se dopouští sebevraždy sám na sobě.
Když Hitler nahlédl do populačních statistik českého národa, prohlásil prý, že za sto padesát let, ve
třech generacích, nebude českého národa, nebo problému^ českém národě pro německou říši. Je pochopitelné, že více než na své vyhlazující methody spoléhal na celkovou populační tendenci národa, samého —
vyjádřeno ostřeji, počítal s tím, že český národ mu
sám napomůže k tomu, aby se ho zbavil. Jestliže populační statistiky z doby ponížení národa vykazují
náhlý vzestup, pokud se podává vysvětlení této skutečnosti, lze je všechna shrnout asi v ten smysl, že
stoupající tendence populační dá se na prvním místě
vysvětlit reakcí na některá násilnická nebo omezovači
opatření, jako byla totální nasazování, posílání na
práci do Německa, nebo zvýšené příděly těhotným a
rodinám s dětmi; tedy důvody čistě hmotného a prospěchového rázu. Bylo by naproti tomu velmi zajímavé zjistit, v kolika případech rána proti životu českého národa vzbudila jako svou reakci přímou a bezprostřední touhu po jeho zachování a rozmnožení.
Problém populační zůstává u nás časový a palčivě
naléhavý i dnes a zvláště dnes po uprázdněni pohraničních krajů. Bylo poznamenáno, že při dnešním populačním vzrůstu trvalo by více než sedmdesát let,
než by mohly být tyto pohraniční kraje normálně obsazeny českým obyvatelstvem. Naproti tcmu se podle
zběžných a jen minimálně zaokrouhlených statistických údajů proslýchá, že za první rok obnoveného
státu bylo provedeno na tři sta tis:c potratů. Nechci
k těmto skutečnostem připojovat jakoukoliv vysvětlivku; ale president Masaryk by asi řekl, že to nutí,
naléhavě nutí domyslit.... Je samozřejmé, že je možno
tyto smutné skutečnosti vysvětlovat nejrůznějšími
okolnostmi a podmínkami, jako je na příklad vliv civilisace s jejími stinnými stránkami, neurovnané hospodářské, sociální a zdravotní poměry a podobně. Každá z těchto a podobných složek má jistě svůj vliv na
otázky populační a nelze je jistě přezírat; naopak je
nutno usilovat o stálé jejich zlepšování, přizpůsobování nebo kontrolováni To je naprosto přirozená
.nutnost.
Ale je třeba nad problémem populačním zamyslit
se hlouběji. Také problém populační, kříse populační
je vlastně částí oněch velikých problémů, které dnes
zmítají celým lidstvem. A jestliže hledáme vysvětlení
pro tuto všeobecnou krisi opravdu poctivě a s otevřenýma c-čima. musíme přilít k nezvratnému závěru, že
za všemi krisemi hospodářskými, politickými, sociálními, a tedy také populačními, je krise hlubší, krise
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mravní. Jestliže se v národě po určitou dobu pop-rají
zásady mravní a otupuje mravní smysl v biografech,
tisku nebo jiných podnicích zábavních hesly volné lásky, kamarádského manželství, nebo manželství na
zkoušku, hesly práva ženy na vlasiní tělo a podobně,
pak ti, kteří tyto bludy hlásali/velmi brzy svůj národ
nepoznaji a nebudou se ani chtít znát k logickým důsledkům svých bludů. Jen slepec nebo člověk zlomyslný by mohl popírat skutečnosti a jejich pravou pod-

Držba pozemků
Není ve veřejném životě horšího zjevu než závist.
Tomu, kdo se ji poddá, dovede zastřít jasný výhled
takovou měrou, že ho zbaví i schopnosti soudně myslit
a jednat. A tam, kde se stane vodítkem, bývá veta
po klidné součinnosti, která je hlavní podmínkou zdravého života ve společnosti. Tihne-li však závist k neporozumění, tíhne také neporozumění k závisti. Zmatenou myšlenku poz .áme již na první pohled podle
toho, že se nejraději vyjadřuje sevřenou pěsti. Kdo si
nedovedl střízlivě vyjasnit účel lidské společnosti a
cesty veřejného života, tomu se velmi častj závist
stává jediným klíčem a jedinou cestou. Kam dojde, to
ovšem poznává obyčejně teprve tehdy, až je už pozdě.
Toto obojí, jak cesta od závisti k neporozumění, tak
cesta od neporozumění k závisti, bylo v evropských
dějinách posledního jednoho sta let velmi zřetelné zejme la v odpovědech, jimiž se řešila otázka: »Komu
půda?«
x
Odpovědět na tuto otázku není úkol jednoduchý. A
zjednodušovat jej je nebezpečné. Je sice velmi snadné
prohlásit na příklad, že všechna půda patří státu; ale
uskutečněte tento příkaz a dočkáte se výsledku po
sociální stránce tak obludného, že snad nebylo většího
sociálního monstra v lidských dějinách: Miliony a miliony zproletarisovaných zemědělců, bez možností
uplatnit ve své práci své vlastní myšlenky a bez spravedlivé tržní odměny za své výkony dřou na obrovský úřednický aparát státního kapitalismu, který je
vyssává, jako posud člověk člověka ještě nikdy ne\'yssávai. Je rovněž velmi snadné razit heslo, že půda
smí patřit jen těm, kdo na ní pracují; ale uskutečněte
tuto normu a podrazíte zemědělci nohy tím, že ho zbavíte naděje na zabezpečení vlastní rodiny a zejména
nedospělých dětí nebo nemocné vdovy: obojí by zůstaly předčasným odchodem otcovým zcela bez prostředků, anebo aspoň by byly ošizeny o výsledky jeho
píle.
Komu tedy půda? Chceme-li dospět k jasné odpovědi na tuto důležitou otázku, nesmíme se dát vést za
ruku závistí, která je slepá a může nás také zavést jen
do slepých uliček, nýbrž musíme si především střízlivě odpovědět na jinou, ještě podstatnější otázku:
»Jakým účelům může sloužiti zemědělská držba?«
Tylo účely jsou trojího druhu. Za první slouží zemědělská půda výživě rodiny svého držitele. Za druhé
slouží opatrování potravin pro nezemědělskou část
obyvatelstva. A za třetí může sloužiti svým čistým
výtěžkem nebo jeho částí účelům nezemědělským, zejména těm, pro které, třebas jsou obecně prospěšné,
by se nesehnalo zaopatření jinde. Všechny tyto tři
účely třeba mít na zřeteli, chceme-li dospět k nějakému věcnému normativnímu vyjádření zásad o držbě
pozemků. Povšimněme si také, jak všechny tři tyto
úkoly zasahují do sociálního uspořádání celé společnosti,
Trváme-li na rodině jako na základním článku společenského zřízení, pak musí půda zajišťovat nejen
hospodáře samotného, nýbrž i jeho ženu po eelý iejí
OBZORY

státu, a jejich důsledky, nebo je zamlčovat či umlčovat. Je třeba jiti až ke kořenům zla, má-ii býti vyléčeno a má-li býLi dosaženo nového zdraví. Zde je zlo,
zde jsou jeho příčiny. A zde je také lék — obrodit
národ v oněch idejích, jež jej oživovaly a sílily v jeho
krvavých dějinných křis leh a pohromách, vštípit' mu
hluboce ony věčně platné zákony, jež jsou první podstatnou a nezměnitelnou podmínkou vzniku a rozvoje
života. A není jiné cesty k záchraně a obrodě národa.
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život a rovněž jeho děti, kterým, i když budou mít jiné
povolání, musí být až do konce jejich života dána a
zachována možnost, aby se mohly k zemědělství a
k rodovému statku kdykoli vrátit. Že ovšem tomuto
druhému pokolení, má-li jiný pramen obživy, musí být
uložena povinnost, aby se postaralo o řádné obdělání
zděděné půdy, je jasné každému. Teprve třetí generace, nechee-li se sama vě :ovat zemědělství, může být
společností půdy zbavena. Zároveň se tu také vynořuje
technický i mravní příkaz zabránit přílišnému dělení
půdy. Zemědělský statek by měl být vždycky aspoň
tak velký, aby postačil na obživu jedné rodiny. Je tedy ťikol stanovit zákonem minimální výměry v rozličných oblastech snad ještě naléhavější než úkol stanovit výměry maximální. Pod určitou výměru by měla
být půda toho kterého hospodářství jen vyměnitelná
za jmou půdu nebo celkově zcizitel.ua, ale nikdy no
rozdrobitelna. Pravidla o směnitelnosti jen za půdu je
také dbáti zejména při scelování.
Z půdy však není živa ani v našem státě jen třetina
obyvatelstva zemědělského, nýbrž také dvě třetiny
obyvatelstva nezemědělského. Toto je však možno mít
na zřeteli jen v souvislosti s myšlenkami, uvedenými
v odstavci předchozím a zejména v souvislosti s hlavní zásadou křesťanské hospodářské politiky: aby totiž
co nejvíce lidí bylo samostatnými hospodářskými podnikateli. Kdybychom se totiž přidrželi pouze technické starosti o výživu nezemědělského obyvatelstva, musili bychom se pak řídit pouze pravidlem, že tržní výkonnost zemědělského pod tíkání roste s výměrou
podniku až do velmi značné míry — ale nikoli ovšem,
podotýkám, do nekonečna. Považujeme-li tržní výkonnost dvacítihektarového průměrného hospodářství ve
střední Evropě za stoprocentní základ, rovná se tržní
výkon ost hospodářství stohektarového zhruba 125
procentům a tržní výkonnost hospodářství stopadesátihektarového zhruba 135 procentům. My však považujeme příkaz usídlit na půdě co nejvíce samostatných
hospodářů za stejně důležitý jako příkaz dosáhnout
co největší tržní výkonnosti různých hospodářství.
Posiluje nás v tom také oprávněná naděje, že růstem
mechanisace poroste intensivnost hospodaření na.
menších statcích a tím také jejich tržní výkonnost,
Máme-li tedy oba první účely zemědělského hospodaření, to je obživni majitelovy rodiny i dodávání poživatin na trh pro nezemědělské obyvatelstvo, co nejvýhodněji spojit, musíme dospět k stanové lí určité
maximální výměry zemědělských podniků. A ta ovšem
nemůže být stanovena nějakou jedinou číslicí, která
by se snad někomu zalíbila pro své matematické vlastnosti Třeba ta přihlédnout k tomu, že Zemědělcovy
možnosti se mění podle druhu zemědělské práce, jaké
se může nebo chce věiovat. Od zahradnictví, vinařství a řepařství přes otólnářství, bramberářství a p:cninářství až po zemědělské pokusnicíví, rybnikářství
a lesnictví neustále rosie výměra, která se může vyplácet. Poněvadž u posledních tří druhů — u pokusnictví, rybnikářství a lesnictví — jde o výměry značně
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velké, bylo by záhodno vyloučit je ze soukromého
vlastnictví vůbec. Ostatní druhy je možno rozdělit do
čtyř skupil: řepařské, obilnářské, bramborářské a
pícninářské, které také charakterisují čtyři polohové
druhy půdy v našich zemích. U těchto čtyř se vyplácející se výměry mají k sobě asi v poměru 5:8:10:15.
To znamená, že kdyby se maximální výměra zemědělského statku v oblasti řepařské stanovila na 50 ha, činila by v oblasti obilnářské 80 ha, v bramborářské
100 ha a v pícninářské 150 ha.
Není snad třeba ani podotýkat, že přístup k samostatnému zemědělskému hospodaření musí zůstat ote' vřen každému. To znamená, že, jestliže na jedné straně
norm:;u o minimální výměře, pod kterou se statek nesmi zmenšovat, chceme zabránit odprodávání půdy ze
statku pod určitou výměru, nesmíme naproti tomu
zabraňovat, aby si zemědělskou půdu mohl opatřit
i ten, kdo se chce zemědělství věnovat, ale kdo si hned
nemůže opatřit půdy tolik, aby dosáhl výměry minimální. Proto je třeba důraz ;ě odsoudit československý
zákon 139-147, odhlasovaný podle komunistické os 10vy socialistickými hlasy, který v 2. odstavci 18. par.
říká, že si zemědělskou půdu nesmí opatřit nikdo, kdo
již není držitelem aspoň 2 ha půdy.
Obraťme se nyní k třetímu účelu zemědělského hospodaření, k hospodaření ve velkém, na kterém se vydělává víc, než je zapotřebí k slušné obživě rodiny majitelovy. Jde o tak zvané velkostatky. Označil jsem
je výše za statky, které mohou být sociálně účel ié, ale
nejsou sociálně nutné. Po stránce technické, jak rovněž vyplývá z předchozího, jsou ovšem druhy hospodářství — pokusnictví, rybnikářství a lesnictví — které nutně vyžadují hospodaření ve velkém, poněvadž
se nevyplácejí při hospodařeni v malém. Jsou tedy velkostatky sociálně možné a technicky v určitých odvětvích nutné. Z toho důvodu je nutno stanovit i pro
ně základní pravidla.
První normou tu zřejmě je příkaz, že velkostatek
by neměl nikdy být vlastnictvím jednotlivce. Ale hned
druhou, a to neméně důležitou normou by měl být
příkaz, který vyplývá ze základní křesťanské poučky,
že úkoly, náležejícími společnosti, má být pověřována
vždy nejnižšl společenská složka, která takový úkol
li ~.ese, a nikdy ne společenské složky vyšší. To znamená, že vlastníkem velkostatku u nás nikdy nesmí být
stát. I držba velkostatku zemskou samosprávou je

Sto moudrých
Je záležitost, s níž se naše veřejnost vyrovnala celkem snadno. Otázka »jedna či dvě« se rozhodla ve
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problematická. Jedinými možnými držiteli v duchu našeho názoru jsou obce, vědecké, školské, náboženské a
umělecké instituce a nejvýše okresy. Po této stránce
zejména příděl lesů svazkům obecni samosprávy a
obecním družstvům by měl být naši nejbližší pozemkovou reformou.
Kromě toho však je nezbytně nutné stanovit sociální status velkostatku. To, že výtěžek toho kterého
velkostatku přispívá také k udržování některé obce,
školy, katedrály, nemocnice nebo knihov.iy, je totiž
jen plnění jednoho z jeho dvou účelů. A tim druhým
účelem je výživa rodin těch, kdo na něm pracují. Zemědělský dělník nesmí zůstat pozadu za samostatným
hospodářem. Vzpomeňme si jen, že velkostatek je
vlasttechnické zařízení nového věku. Středověk —
který nikdy křesťanské zásady docela nenaplnil, ale
ze všech sil se je naplnit snažil — neznal velkostatku,
nýbrž vesnice, to je samostatná, individuální hospodářství, která byla někomu poddána, to je přispívala
svým výtěžkem na určitá politická nebo vědecká a náboženská zřízení. A je dobře známo, že podíly této
součinnosti bývaly nejčastěji vyjadřovány tak zvaným
desátkem, to je desátým dílem výtěžku. Připusťme, že
produktivnost velkostatku je dnes proti soukromým
hospodářstvím zhruba o třetinu větší. To znamená, že
nejvýše třetiny velkostatkářského zisku lze užít pro
účely, kterým je velkostatek věnován. Ostatní dvě
třetiny je rozděliti mezi ty, kdo ve službách velkostatku pracují. Takový sociální status každého velkostatku je s našeho hlediska nezbytný.
Když závěrem shrneme zásady, k nimž jsme touto
úvahou dospěli, objeví se nám soubor šesti pravidel:
1. nejen hospodář sám, nýbrž i generace nejblíže
následující musí mít právo na držbu zemědělské půdy;
2. každý vlastník půdy je povinen postarat se o její
řádné obdělání;
3. je třeba normativně stanovit nejen maximální,
nýbrž i minimální výměru, a to pro každou ze čtyř
základních půdních oblastí zvlášť;
4. každému občanu musí být zachován svobodný
přístup k samostatnému zemědělskému hospodaření;
5. velkostatek nesmí nikdy patřit ani jednotlivci, ani
státu, nýbrž jen nejnižším jednotkám samosprávným
a kulturním i istitucím;
6. velkostatek se musí spravovat sociálním statutem, který stanoví, jak nakládat s jeho zisky.
Dr B e d ř i c h

Bobek

prospěch alternativy prvé, a je to jeden z mála případů, kdy i v ústavním výboru zavládla jednomyslnost. Není tím ještě řečeno, že je to rozhodnutí správné a vyhovující zájmům občanstva a státu. Dva roky
obnoveného parlamentarismu se systémem »jedna«
daly zkušenosti, jež mluví spiše proti systému »jedna«.
Stát. který se rozhodl, že theorii socialismu začne u~
vádět ve skutek, opustil pole ryzí politiky ve starém
slova smyslu a začal intensivně mluvit do věcí, jež liberalismus volně ponechával na starost občanovi.
Siát vzal za svá bedra novou nůši starostí, neboť dosud po výtce politik — stal se vedle této činnosti i nejvěrším podnikatelem, hospodářem. Zájem občanův,
pokud jde o stát, se v dřívějších dobách soustřeďoval
hlavně k věcem stáině-pohtíckým a občan jenom v
tomto rámcč přihlížel k tomu, jak se státní politika
obráží v jeho daňových předpisech. Stát jako hospodářský podnikatel nepadal tu prakticky v úvahu a
občan, který se osobně angažoval v průmyslu a obchodu, měl Jinak postaráno o hájení svých zájmů. Na
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př. tím, že akciová společnost byla a dosud je poTitna
k veřejnému skládání úctu. To je opatření důmyslné,
neboť s čím musím na venek, dávám na to lepší pozor
a počínám si svědomitěji, než dělám-li něco, do čeho
nikomu nic není. Takovým způsobem pečoval stát o
soukromého akcionáře a bylo až jeho věcí, investoval-li do podniku dobrého nebo špatného.
Tenký okruh, akcionářů se dnes rozšířil na všechny
občany státu, který se rozhodl, že bude v první řadě
podnikat sám jménem a na účet svých občanů. Velká
většina z n ch s tím projevila souhlas, méně si však už
přitom uvědomovala, jakým způsobem má být postaráno o to, aby jejich zájem — zájem celku, veškerenstva — byl zajištěn při nejmeiším tak dobře, jako
zájem starého akcionáře. Podle toho, bude-li stát, jako
zbrusu nový a hospodářský život ovládající podnikatel, zachovávat osvědčenou »péči řádného obchodníka« čili nic, bude vyhlížet naše celková životní úroveň,
podle toho národní podnikání bude spojeno se ziskem
či se ztrátou, a to všecko se nakonec projeví v míře
daňového zatížení všeho cbčaistva. Ta bude buď snesitelná, umožňující nejen slušný život, nýbrž i tvorbu
nových hodnot, nobo nesnesitelná a všecko dusící.
K čemu tedy směřuje zájem všeho občanstva bez
rozdílu politické víry? K tomu, aby se všude hospodařilo dobře! Bez kontroly není pak řádného hospodářství. Stát, ukládá-li oběti, musí dovolit, aby se občan
mohl přesvědčit o jich účelné nezbytnosti. Jak je tedy
postaráno o účinnou kontrolu? Jsou kontroly. Parlament, povolující rozpočet a nejvyšší účetní kontrolní
úřad, zkoumající státní účty. Nejsou to však kontroly dostatečné. Parlament při dnešním systému jednokomorovém je fórum politické. Schvaluje zákony, povoluje rozpočet. Hlediska, jimiž se přitom řídí, jsou
více povahy politické než hospodářské. Pracuje tak,
jak pracoval v dobách, kdy stát se staral o politiku a
občané o hospodářství. Dnes, kdy je obé sloučeno
v jedné osobě, bylo by vhodné zrevidovat i parlamentní systém, neboť dcsavad ú parlament nestačí na zvýšené úkoly. Politika a dnešní rozsah státního, přesto
však svou povahou soukromého podnikání, jsou dva
úkoly, na něž nestačí jeden jediný sbor, který v demokratickém zřízení nesmí ztratit charakter politický, nemáme-li přejít k systému stavovskému, který je
s demokracii na štíru.
Byli jsme svědky projednávání dvou státních rozpočtů. Byly kritisová.iy parlamentem i tiskem. Nelze
se zbavit dojmu, že zůstává jen při kritikách. Než
buďsi, odhlasovaný rozpočet je odhlasovaný rozpočet.
To je však jen jedna stránka jedné a téže věci. Nestačí totiž jen odhlasovat, nutno se také po roce podívat na to, jak se ve skutečnosti hospodařilo. Dosud
jsme nic neslyšeli o tom, že by se měla projednávat
nějaká státní uzávěrka, což je úkol daleko významnější, než povoleií prelimináre. Byli jsme dále svědky
toho, jak parlament odhlasoval řady zákonů s velkými finančními závazky, aniž by bylo jasně řečeno, kde
se na to vezmou peníze. Důsledky se objevily v rozpočtech, nad nimiž se občanům zatočila hlava. K to-

Textiliáda a poučení z ní
Zprávu o rozhodnutí vlády ze '7. ledna t. r, o přechodných opatřeních v distríbuei texulního zboží, podle kterého byl z distribuce úplně vyřazen velkoobchod a zřízena ústředaí evidenční kancelář s oblastními rozdelcvnami, přinesl nedávno ranní rozhlas pod
titulkem — dobrá věc se podařila — s dlouhým jásáO B Z O R Y

mu ten nevyjasněný problém hospodařeni v národních podnicích.
Cítíte, jak tu chybí něco a někdo, kdo by vedle sněmovny, jednaj'eí politicky, měl na zřeteli věci především s hlediska hospodářského, s hlediska hospodářské nutnosti, účelnosti a únosnosti? Nejde o nic ji iého než o skloubení a vnitřní vyvážení potřeb politických a hospodářských. Proto se domníváme, že vedle
sněmovny politické bychom potřebovali i sněmovnu
hospodářskou a že otázku »jedná či dvě« by bylo lépe
zodpovědět v nové ústavě ve prospěch alternativy
druhé. Dosavadní rozhodnutí, zůstat jen při systému
jednokomorovém, vzniklo pod dojmem nesprávného
ustrojení senátu z doby předválečné. Poměry se však
zatím pronikavě změnily a proto je také třeba věc
uvážili s nových hledisek. Tím spíše, když se obecně
uznává, že při systému jednokomorovém bychom nadále nevystačili s počtem 300 poslanců a že tento počet by bylo třeba zvýšit, maji-li poslanci fysicky stačit,
na dané úkoly. Je-li tomu tak — a nepochybujeme
o tom — pak se nám jeví účelnější celou parlamentní
práci promyšleně rozdělit mezi komory dvě, než mít
přetíženou sněmovnu jednu se zvýšeným počtem poslanců. Sněmovna jednej převážně politicky, jakož je
odedávna jejím právem. Druhá komora, odpoutejž se
od nazírání věcí jei s hlediska politického a posuzuj
daný námět hospodářsky. Sněmovna, povoluj rozpočet
a sto moudrých poctivě zkoumej, jak jsme všichni
s povoleným úvěrem naložili. Jen účelnou dělbou práce lze zvládnout složité, nově narostlé úkoly.
Nezapřeme, že kromě důvodů dosud pro druhou
komoru uvedených a povahy ryze hospodářské, pomýšlíme přitom i ještě na něco dalšího, co je rovněž
životního významu pro nás všecky. Uspokojení Slováků a Čechů. Promýšlejíce to, nacházíme v hospodářské komoře našeho příštího parlamentu, ve které
by bylo vyhrazeno rovné zastoupení Slovákům a Čechům, jeden z velmi vhodných způsobů našeho vzájemného narovnání, ftekli jsme, že poslanecká sněmovna nemůže ztratit svůj politický charakter, musí
být výrazem politických i národ iích sil našeho státu,
Naproti tomu hospodářská komora může být dobře
výrazem vzájemné rovnosti, neboť hospodářský život
a jeho prosperita či opak doléhá v normálních poměrech do všech koutů státu stejně, lhostejno, zda jde
o jeho západ či východ. Při střídavém předsednictví
cbou parlamentních komor, při rovnosti v komoře
druhé a po tom všem, co jsme již uvedli jinde (zejména koncem minulého roku ve Svobodných novinách), máme za to, že by oprávněné požadavky Slováků došly touto cestou vyššího uspokojení, že takováto úprava by pro ně znamenala mnohem více, než
lpění na bratislavské Národní radě, která, odvozujíc
svoji pravomoc jen z ústředního parlamentu, zůstala
by na konec přece jen významu poměrně nepatrného.
To, co jsme vcelku navrhli, přináší Slovákům spoluvládu — bezprostřední vládu v celém státě. Znamená
to, že se oba vzdáváme podstatného kusu své suverenity, ve prospěch Československé republiky, bez níž
ani jeden, ani druhý nemůžeme žít.

Stanislav Trčka
vým komentářem. Stejně rozjásané byly přirozeně titóky Rudého práva a Práva lidu a potom samozřejmě
všech, tak zv. naistranických a nestraníckých listů,
t, j. Práee, Zemědělských novin, Mladé fronty a Obrany lida. Nesdílíme míně J, že s-e dobrá věc podařila
a obáváme se, že se o tom široká veřejnost, opíjená
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nyní textilními rolilíky našeho rozhlasu, brzy ke své
škodě přesvědčí. Uváděj.ce toto, vyprošujeme si, abychom byli podezíráni ze zvláštních sympatii k textilním šmelinářům nebo z příchylnosti k velkoobchodu
textilem; píšíce toto, pozorujeme totiž, že se nám vedle
prodřených Icktu proklubávaji již i kolena posledního,
trochu slušného obleku. A jelikož nepatříme k pravověrným, nedostali jsme, bohužel, ani vánoční pcukaz na
ponežky, kravatu nebo podprsenku. Ale máme své zásadní námitky proti zpolitisování a zbyrokx*atisováni
distribuce, byť bylo zakrýváno pláštíkem seberůžovějšim a doprovázeno fanfárami sebelákavějšimi, Nebof
zde komunisté vedli a s pomocí sociálních demrkratů
i vyhráli další svůj útok proti soukromému podnikání, útok, kterému tolik pomohla politická krátkezrakost, ne-li přímo slepota mnohých lidí našeho veřejného života, neschopných rozez lati vlastni smysl, účel
a cíl té které komunistické kampaně.
Je tedy nutno alespoň nyní, kdy tato kampaň skončila, povšimnoutí si jejich průvodních zjevu a zejména
taktiky KSČ, při ni užité. Zopakujme si tedy stručně
fakta: Ministerstvo vnitřního ebehodu — nejvyšší pán
nad textilem — je od voleb v květnu 1946 stále v rukou KSČ. Přes to (nebo snad právě proto!) došlo ke
katastrofálním poměrům v oberu textilního trhu; ač
ministerstvo mělD možnost nařizovati firmám lhůty
k prodeji textilního zbeží jim přiděleného a hlavně jejich dodržováaí, nečinilo tak. Naopak, samo přidělovalo určitým firmám přednostně množství textilu,
aniž se staralo, zda a jak je distribuován a dokence
zadržovalo samo velká kvanta zboží u výrobců k vlastní disposici. Tak došlo k tomu, že zboží zmizelo z obchodů a bylo k destání jen na černém trhu. Když
reptání spotřebitelů dosahovalo vrcholu, odstoupil »ze
zdravotních důvodů« ministr Zmrhal a přišel hemo
novus dr." Alexej Čepička. Současně spuštěn velký
propagační halas s mimořádným vánečním přídělem
textilního zboží. Tato akce skončila fiaskem: nemá
cenu opakovat historky o žertících, které způsobily,
že po dvojím čekání ve frontě dostala starope isistka
dětskou výbavičku, nebo vdovec dámské punčochy, či
stará dělnice luxusní kravatu. Důležité je, proč došlo
ke krachu této akce. Odpověď je jasná:
Vánoční distribuce zkrachovala, protože to bylo jediným jejím smyslem a účelem. Tak, jak ji ministerstvo vnitřního obchodu připravilo, pověřivši distribucí
pouhých patnáct firem, namnoze k tomu účelu na-

prosto neschopných, musila nutně zkrachovati. Musila skoněiti fiaskem, aby se našla hůl na textilní velkoobchod a aby mohla býti prokázána jeho neschopnost, musila zkrachovat, aby připravila vhodné psychologické prostředí v širokých vrstvách roztrpčených
spotřebitelů. Musila zkrachovat, aby mohl být veřejnosti předhozen vinník v podobě textilního velkoobchodu a aby se našel důvod k zřízeni rozděloven, ovládaných kompartají, Nepodceňujme význam těchto
nových mocenských posic KSČ — blíží se volby a náš
lid nemá sice tak rád guláš jako Maďaři, ale za to
chodí rád slušně oděn. A to páni z KSČ dobře vědí...
Strany nekomunistické toto pozorovaly a chápaly,
ale nevyvinuly dosti energie, aby získaly veřejnost na
svou stranu. Počítaly příliš mnoho se soudností občanů a příliš málo s prostředky, jimiž na ni působí mocenské posice komu listů. Nedovedly říci jasně veřejnosti, že vinníci sice musí býti potrestáni, ale že není
možno tresíati celý stav. Ze jako není možno zrušit!
všechny národní správy, protože někteří národní
správci kradli, nebo zrušiti SNB proto, že někteří jeho
příslušníci zneužili své úřední moci, není možno ani
zrušiti velkoobchod proto, že někteří velkoobchodníci
si počínali nepoctivě. Připustily naopak, aby protistrana operovala polopravdami, i vyloženými nepravdami a aby tyto polopravdy i nepravdy rozšiřoval tak
zv. nadstranický tisk, film a zejména, rozhlas. Aby
oslaboval nebo zamlčoval námitky odpůrců a zdůrazňoval tvrzení komunistů, aby stavěl jedny do pózy
obhájců lidu a druhé do role obhájců šmelinářů. A tak
se stalo, že nyní dělá rozhlas z politického vítězství komunistů, docíleného hlasováním, t. j. počtem, vítězství
morální, t. j. vítězství myšlenky, A v tom mu vydatně
pomáhají všecky listy »nepolitických« organisací.
Tady již není možno strkati hlavu do písku. TextiHáda poučila každého, kdo se poučit chtěl, že sebespravcdlivější věc může na čas být prohrána, budou-li
komunisté i nadále ovládati všechny prostředky, působící na veřejné míně ú, t. j. tisk, film a zejména
rozhlas. Jsou stále u nás mnozí, kteří říkají: náš lid
je uvědomělý, demagogie na něho nepůsobí, nedá se
k ničemu strhnoutL A KSČ krotí své temperamentnější členy a jde systematicky svou cestou. Nevěříme,
že u nás dojdeme tak daleko, aby demokracie byla ve
svých základech porušena totalitní mocí jedné strany,
ale nestrkáme hlavu do písku. Padesát jedna procent
je mocné lákadlo. A zničení textilního velkoobchodu je
prvním, nikoliv posledním schůdkem k jeho dosažení.

O cizineckém a cestovním ruchu v ČSR
S lilediska finančního se dnes rozděluje cestovní pohyb
takto:
A . Aktivní cizinecký ruch, který v každém státě Je podmíněn příchodem cizích státních příslušníků..
B. Pasivní cizinecký ruch, t. j. cestování vlastních státních
příslušníků do cizích států.
"
C. Cestovní ruch, t. j . cestování obyvatelů uvnitř vlastního státního území.
Se s t a n o v i s k a c e l o s t á t n í p l a t e b n í b i l a n c e
stát má zájem poure na aktivním cizineckém rachu, který
pro něj znamená přiliv devis a valut z ciziny bez vývozu
protihodnoty do ciziny a bráni se z téhož důvodu pasivnímu
cizineckému ruchu, který pro něj znamená odliv devis a valut
do ciziny. Z d ů v o d ů h o s p o d á ř s k ý c h v š a k . b y ť
i měně důležitých, zajímá se o cestovní ruch potud, že si je
vědom toho, že by bez tohoto ruchu mnohé podriky musily
zanikneuti. S vývojem cestovního ruchu vyvíjely se také
různé organissee, které j e j jednak podporovaly, jednak pak
participovaly na zisku z tohoto ruchu vyplývajfeJbo.
Podle druhu je nsežno tyto orgarisace «¿¿i.i&t^m takto:
1. Orsunissce sdnrřuíicí výdělečně živnostensky pratroacvaBé
podniky, na př. » í s t ř e d a i svaz z>ro cizinecký rume, vzniklé
sa doby německé otef jace z ^Hospodářské skupiny hostin-
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ských živností i , úo něhož za tlena jako-žívoosteimky provozovaný podnik vstoupila též cestovní kancelář -Čedok". Z.
Organisaee sdružující konsumenty cestovního ruchu, na př.
Autoklub. Klub turistů, Svaz lyžařů atd. 3. Organisaee «sdružujíc! ideové pracovníky cizineckého ruchu, jako na př. Zemské cizinecké svazy s vrcholnou organisací »Ústředí cizinec
kího ruchác, okrašlovací spolky a pod. 4. Informační kanceláře ministerstva dopravy, sledující v prvé řadě informace
dopravní.
Aktivní cizinecký ruch byl před okupací na určití výái.
V uplynulém roce, jak vysvítá z číslic uveřejněných v denních
zprávách, vykazoval frekvenci asi ve výši dvou pětin r. 1S87,
Máme-li zájem na devieách z cizineckého rachu plyne ucítí»,
bude nutno snažiti se o pozvednuti cizinecké!» nachu. Cizinecký rach je však povahy velmi delikátní a závisí v prvé
řadě ca úpravě všech slsžek, které tomuto ruchu zoají slouží ti, a to jak ohledně cen, tak ohledně kvality.
Kovtnářské články posledních dnů psaly také o tom, že do
zahraničí jela jen čtvrtina počtu, kolík přijelo cizinců ze zahra^
nífií k nám, a přes to per saldo protihodnota dovezených děví*
proti vyvezíEým je pasivní A č nelze přehlížet ofeoinoet, že
¿nes pro nedcetaíek devis. nejen my, ale také ostatní státy
omezují cestování do džíny, přece Jen vřnse, ž e výSe povolo-
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váných denních výloh je skoro ve všech státech vzájemně
stejná a nepoměr v devisách lze vykládati jen tim způsobem,
že naší příslušníci jedou do ciziny za vlastní peníze, kdežLo
cizinci dnes jedoucí k nám, jsou většinou zvaní hosté, jejichž
značná část útrat je hrazena ze zdejších prostředků. Je nutno
eí také uvědomit!, že dnešní cestovní ruch skládá se z úplně
jíně kategorie cestujících než dříve. Dříve totiž cestovali převážně obchodníci a úředníci středních vrstev se svými rodinami. Poněvadž pak příjmy těchto vrstev proti dobám předchozím stouply jen asi o 100%, kdežto všeobecný index cenový
o více než 300%, j e jasné, že cesty středních vrstev odpadly.
Náhradou za tento úbytek naskýtá se možnost strávili dovolené v hotelu neb podobném hostinském podniku nékterým
taměstnaneúm ÚRO, pokud jsou jeho ěleny, ovšem bez jejich
rodin. V každém případě však, ač jsme přesvědčeni, že na
slevách nelze budovat! ani cestovní, tím měně cizinecký ruch
a ač nelze předvídat! jak dlouho bez újmy pro druhé kategorie slevy a nabízené ceny budou moci býU poskytovány, jo
nutno uznat!, že toho času plní více méně jen rekreanti z V R O
hostinské podniky, které by dnes jinak sotva mchly existovatl. Ač výhody, které tJRO poskytuje, jsou veliké, přece jen
nejsou všeobecné, Z přibližně asi 2,500.000 členu ť R O použilo asi 80.000 členů těchto výhod.
Připravuje se nová zákonná úprava cizineckého a cestovního ruchu. Je úmysl sloučiti všechny existující organisace
cizineckého a cestovního ruchu do jedné velké celostátní organisace a vytvořili zc všech stávajících informačních kanceláři společnou kancelář CIS (cestovní informační služba),
Jejímž w t v o ř e n l m pověřen byl ministerstvem vnitřního obchodu »ústřední svaz pro cizinecký ruch«, tedy organisace
sdružující živnostensky provozované podniky cizineckého a
cestovního ruchu. Ministerstvo dopravy se do této akce nezapojilo a celé jeho oddělení cizineckého ruchu, jakož 1 informační kanceláře, které vydržuje ministerstvo dopravy, mají
Eňstati i nadále mimo připravovanou akci.
Úmysl na utvoření CISu není nic nového, již za okupace
byl učiněn podobný pokus a vytvořen N A R C I S (Národní
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cestovní informační služba), který ovšem byl opět zrušen.
A č všichni návštěvnici informačních kanceláři jsou konsumenti cizineckého neb cestovního ruchu, přece jen na příklad
Informace, které od Autoklubu, Klubu turistů neb Svazu
lyžařů a pod. žádají jeho členové, jsou jiného rázu, nežli informace, které zpravidla vyžaduji cizinci a cestující od obvyklých informačních kanceláři, takže tyto druhy nelze dobro
slučovat!.
N a zdolání cizineckého í-uchu v roce 1937, který byl o
tři pětiny větší, než cizinecký ruch posledního roku, stačily
úplně informační kanceláře cizineckých svazů, stávající cestovní kanceláře a informační kanceláře ministerstva dopravy. P ř á l i bychom sl, aby náš cizinecký ruch nejen dohonil,
ale 1 předhonil frekvenci roku 1937, obáváme se však, že to
bude dlouho trvati. Sloučením a dalším vybudováním jednalo
by se jen o utvoření nového velkého celku (monopolu), který
by se snad důstojně řadil k dnešním gigantům, stál by spousty
peněz, nesplnil by však svého účelu. N a naplnění hostinských
živnosti pale stačí ÜRO, které, ač není cestovní organisací,
vládne prostředky, jež nemá k disposici žádná jiná organisace.
Cizinecký ruch byl před válkou vice méně dobře organlsován
skoro ve všech státech evropských. Vlivem světové války so
tylo organisace zastavily neb rozpadly. Jedině Švýcarsko,
které do války nebylo zataženo, přes ochabnutí cizineckého
ruchu za války, přece jen v organisací pokračovalo a mělb
letos cizinecký ruch, který se skoro vyrovnal letům předválečným. A tento stát neboural stávající, zvláště no dobrovolné organisace zájemců, ale staral se prostřednictvím svých
hostinských organisací o to, aby hostinské podniky cenově
i kvalitou byly na výši, staral se prostřednictvím dopravních
organisací o zdokonalení dopravy a pak mohla ideová orgianisace vydávati propagační brožury a rozvinout! propagaci
na získáni cizích návštěvníků. Neexistuje tam žádná contrallsovaná Informační služba. Také my bychom, měli držetl se
přirozené v ý v o j o v é cesty a nestavět překotně nové neúnosné
ceoitrálv.

Dr L u d ě k

Forman

Zaujala mě věta, kterou pronesl Bohumil Laušman zkratce i myšlenkový základ naší »nové, dokonalejší,
nad rakví Rudolfa Bechyně: »Byl socialistou hluboké
mravnější, lidové a socialisující demokracie«. Je pravvíry, o níž mluví jako o víře, která hory přenáší...«
da, že sociální demokraté již během prvé republiky
Rudolf Bechyně náležel k vedoucím postavám z dob
rozmělnili svoji ideologii »vědeckého socialismu« osvíprvní republiky. Po jeho návratu z emigrace nebylo
ceným humanismem Masarykovým, který však spíše
mu však dopřáno, stejně jako jeho některým druhům
působil na methody a prostředky sociálně demokraticze »staré gardy« sociál-ní demokracie, aby se opět zú-> ké politiky, než na poslední cíle socialismu: vyvlastnit
častnil spoluvedení věcí v třetí republice. Je krutou
a zkolektivisovat. To jsou také totožné cíle komunistů,
ironií osudu, že jemu, který téměř celý život pracoval
kteří se však liší methodami a prostředky. Komunisté
s takovým zanícením pro demokratický socialismus,
dnes představují socialistický caesarismus, sociální
právě v době, kdy se socialismus ujal vlády, nebylo podemokraté drží se demokracie formou a v obsahu se
necháno nic víc, než aby mu »pero zůstalo«, jak sám
Bnaží vytvořit synthesu mezi socialismem a demokracií.
trpce přiznává. Ve chvíli smutku nad odchodem býSocialismus, když vstoupil na politické jeviště a na
valé vůdčí osobnosti, pamětníka lepších časů české parlamentní půdě usiloval o své programové cQe v soupolitiky, zazněla evangelická these o hluboké víře jatěži s ostatními, sliboval, že přinese vyšší stupeň svoko výslednice srovnání s dneškem na sentimentální
body a demokracie. Ve chvíli, kdy se ujal moci, jako
struně dnešního předsedy sociální demokracie a jedvládnoucí doktrína, dostal se do konfliktu se svobodou
noho z předních mužů, který stál u začátku nového
a demokracií, neboť se ukázalo, že není možné dosíci
systému třetí republiky právě na místě, kde se měly
socialistických cílů bez závažného omezení svobod
vytvářet nové hospodářsko-výdělečné poměry, jako
občanských a přirozených lidských práv. To je trazáklad veškerého našeho života, podle socialistického
gický rozpor v lůně demokratického socialismu, k něučeni
muž přistupují ještě neúspěchy právě na hospodářském poli Z těchto faktů tryská také sentimentalita
Víra je ovšem věcí, která není z tohoto světa. Víra
i nervosita demokratických socialistů, zklamání nad
nastupuje tam, kde nemůže již působit rozum, její
neúspěšnou aplikací socialistických theorií a požaexiste.ice předpokládá přesvědčení o omezených moždavků, s nimiž demokratický i revoluční socialismus
nostech lidského rozumu a o neomezených možnostech
stojí
a padá. Jak dnes na druhé straně vyhlíží sociavěčnosti a nekonečna. Socialismus však přímo ve
lismus
revoluční, je více hnán touhou po politické i
svých filosofických základech tuto víru odmítal, souhospodářské
moci, než aby si dělal svědomí z toho, že
středil se jen na hmotu jako základ všeho, k níž připoutal také lidský rozum. Konečné připoutal k pomí- na své cestě pošlapává přirozená i občanská práva
jivému a popřel věčné. Socialismus výlučně zdůrazňo- jednotlivců. Moc, tof poslední zdůvodnění revolučního
val racionalismus, positivismus a jen posítivismus, Eccialismu.
z materialismu vytvořil si svou ideologii, ačkoli- ideoObě dvě větve, demokratický i revoluční socialislogie zavrhoval co nejurputněji a- svou ideologii nazval mus, přistoupily k vládě s velkou dávkou pýchy a popyšně a autoritativně vědou, která prý přinese lidem
směchu ke všemu, co bylo před nimi a ke všem hodpokrok nejpokrokovějšíj svobodu nejsvobodnějsí a
notám. které v českém dřívějším životě byly kouzlem
nejvyšši stupeň blahobytu pro všechny. Toto byl ve
a tajemstvím našich úspěchů jíž za Rakouska, i za
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prvé republiky, že se aá zdálo, že pod tímto nepřirozeným sebevědomím skrývaji se komplexy nejistoty
a obavy před tím, zda přece jen neselže ťheorie v silnějším pravdivém životě. Neúspěchy, zejména na poli
hospodářském, jsou dnes nerozlučně spjaty s odpovědností demokratických i revolučních socialistů.
V nesnázích se hledá vin nik, nehledá se však tam, Kue
by se měl hledat. Socialismus ve svém positivismu a
materialismu pchrdl přísnými morálními zákony, které vládnou nad světem a nad každým z nás a které
působí, af je socialistická theorie popírala, anebo bude
popírat, či nikoliv. Dnes se ovšem začíná i na straně
socialismu volat po mravních hodnotách, ale bylo-li
by to vážně míněno, pak by se musel převrátit celý
základ socialistického programu. Tam, kde jsou na
prvém místě uznávány hospodársko-výdělečné poměry jako základ a příčina všeho, tam není místa pro
uznání toho, co se nenechá ohmatat, čím se nikdo ještě
nenajedl, co není žádnou biologickou, ani chemickou
sloučeninou, ale bez čeho život lidský není možný jak
u jednotlivce, tak i u společnosti.
Socialismus demokratický i revoluční vážně churavl
na svůj positivismus a materialismus. Hospodářství,
kterému bylo vykázáno nejpřednější místo na žebříku
důležitosti, dostává se právě pod vládou socialismu
do soutěsky. V době největšího technického rozmachu
velká část lidí nemá kde bydlet, nemá čím se ošatit,
obout a je nouze o potraviny. Obrovská režie socialistického systému způsobuje neúnosné zatížení daněmi
a dávkami, působí chudnutí, chudí lidé nemohou investovat ani podnikat, výroba se smršťuje, je mé íě statků pro vývoz i pro domácí spotřebu, málo statků způsobuje nevídanou drahotu, musí být distribuovány,
čímž se omezuje zas svoboda. Socialismus, který přišel s programem plánování a řízení hospodářství, počítal samozřejmě s omezením svobody. Tedy na začátku i na konci socialistického programu musí přijít
logické omezení lidských i občanských svobod.
Obrovská pyramida administrativy, nutná v socialistickém systému, je dnes prostoupena jako hlízou
nepoctivostí, chytráctvím, podvodnictvím, korupcí a
pohrdáním úcty před právem a zákonem. Jestliže lidská přirozenost nemůže se samostatně, svéprávně vyvíjet a je násilím potlačována, projevuje se pathologicky v ůskočnosti, lsti a podvodu. Toto jsou vlastnosti a zbraně, jež používají otroci, aby oklamali své
vládce a pány. Proč u nás právě za vlády socialismu
setkáváme se s těmito pathologickými vlastnostmi téměř jako s pravidlem a proč poctivost a ctnosti se stávají pomalu již výjimkou?
Sentimentalita s nervositou, která provází dnes často projevy demokratických socialistů, je jen dokladem jejich těžkého zklamání ze skutečnosti a z obavy
před tím, aby jednou vyřknuté jimi theorie nepůsobily
dále tím směrem, k-ierý právě dnes i československý
občan neblaze pocituje. Může být naše analysa potírána, ale jedno nikdo nemůže popřít, že úpadek, kterým
prochází naše politika, hospodářství, kultura v nejšíršlm smyslu, charakter a morálka člověka, není v dřívějších dobách zaznamenán a že toto smutné prvenství zůstalo vyhrazeno vládě socialismu.
Bez uznání mravního řádu a bez uznání svobody
nemůže žát Evropa a s Evropou i my. Proto demokratický socialismus začíná se lekat všech důsledků socialismu, začíná hledat střední cestu, cestu kompromisů, polovičního socialismu a polovičních svobod" Tuto
úlohu přeje si sehrát na světovém jevišti ideologicky i
mocensko-politicky Anglie pod vládou labouristé, jak
nasvědčuje Attleeho projev z počátku tohoto roku.
Attlee, aé socialista, zůstává Angličanem t tom že v
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sobě nemůže zapřít tradici svobody, zakořeněnou v anglickém lidu od staletí. Pokládá za tvagikomické, ža
část mužů, kteří chtěli osvobodit duše i těla, se nechali svést na scestí do té míry, že se stali nástrojem
svého otroctví. Attlee poukázal dále, že v zemích státního i soukromého kapitalismu se vytvářejí privilegované vrstvy, přes hluboké rozdíly, které oba systémy
mezí sebou dělí. Státní kapitalismus nahrazuje konkurenci donucováním, blíží se však soukromému kapitalismu ve svých účincích, především tím, že se v něm
obnovuje privilegova íá. třída. Attlee hledá ¡»liberální
socialismus«, spojující individuální svobodu s plánovaným hospodářstvím, demokracii se sociální spravedlností. Attlee vytýká konservativcům, že souhlasí
sice s určitým životním minimem pro každého, ale, že
chtějí vyhradit jistou oblast, kde by se zápasilo o výrobní nadbytek, čili, kde by vládla svoboda a soutěž.
Nadřadil-li by Attlee ve své koncepci »liberálního socialismu* socialismus individuální svobodě, vedla by 1
jeho koncepce k totálnímu etatísmu. Ovšem, toto by
Angličané nesnesli. I u nás vyzrávají podobně problémy. Naši demokratičtí socialisté vycitlují, že jde o nejtěžší problémy jejich života.
Jsme pro nejširší spolupráci všech upřímně demokratických složek u nás. Spojovat však v nějaký nový
»ideový nadůtvar« dohromady zásady čisté křesťanské
filosofie s volnomyšlenkářstvím a demokratickým socialismem pokládáme alespoň u nás za koncepci příliš umělou a neživotnou. Parlamentní demokracie zůstává společným jmenovatelem. Na této základ iě právě dnes každý myšlenkový proud musí ukázat sám,
svoji životaschopnost £ádat ideové berle od druhého,
je důkazem jen vlastní velké choroby a slabosti. Dnes
jsme se dostali my, Evropa i svět, až k dřeni problémů. Nelze volat jednm dechem po mravnosti, svobodě
a socialismu a mlt přitom u dna materialistický základ, jako příčinu všeho. Bude marné volání po neviditelných hodnotách, jestliže viditelné bude pánem a
vládcem.
Socialistický caesarismus a demokratický socialismus jsou dvě větve jed zé matky, které jsou však dnes
ve sporu. My, křesťanští sociální reformisté, sice 3
klidným zadostiučiněním sledujeme socialistickou cestu do filosofické soutěsky, ale nemůžeme se radovat
nad zcela neúspěšnými výsledky socialistické politiky,
poněvadž její důsledky nese a ještě ponese stát, t. j,
všichni občané. Z této soutěsky zaznívá k nám také
povzdech představitele demokratického socialismu o
víře, která hory přenáší. Byla-Ií by to víra ve věčné a
absolutní zákony, opravdu by hory přenesla, ba strhla
by i hvězdy s nebe, bude-li však jen pavěrou v pomíjivou hmotu, bude marnou, nepřinese-li nic víc, nežli
krxrtné zklamání.

Z dopisů redakci
Historie se karikuje
Vážená, redakce,
presím, abyste laskavé ctiskJí můj depíu
Přichází mi áo ruky »Kapessí kalendář vojáka 1348«, vydaný pro naše vojáky nakladatelstvím >2íaáe vojsko«. Tento
kalendář jest vlasíné oficiálním kalendářem 63. armády,
Prtójižžún historický kalendář a s velkým roztrpčením, spojeným s pocitem hanby, čtu: 1. červenec — 13X7 demonstrace
děi-ietva v Petrcbradě. 2. červenec — (bez událostí/.
Redakce vojenského kalendáře zapomněla, že 2. fervence
1317 položili E Í Í Í legionáři základ it vyčuhování jiaáí republiky nejslavnější bitvou u Zborova.
Za okupace rovněž byl tento din poznamenán bez událostí,
pří jiném dní byly významně zaznamenány narozeniny Ad,
Hitlera, ze srdci každého dobrého Čecha však vzpomínku na.
Zboror 2. července nevymazali aaí Némei přes svoji zběsilost
a nevymaže jí ani nikdo jiný, ať je to kdokoliv.
Legionář.
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Nezákonnost vládního nařízeni o distribuci textilu.
Vážení pánové,
pročítám prvé zprávy o usnesení vlády o textilní distribuci
a zběžné uvažuji:
Vláda může čínítl opatření jen podle platných zákona. Zde
včak vláda použila 55 1—3 vl. nař. z 26. 6. 1043 č. 175 Sb.,
kteréžto nařízení bylo vydáno patrně na podkladě zmocňovacího zák°na pro dobu mimoparlamentní <pro dobu rozpuštěného parlamentu) z titulu mimořádných poměrů okupačních a válečných.
Tímto vl. nař. z r. 1913 se ¿nad nedají dnes ménitl platné
zákony v dnešní době parlamentní, normální a obcháreti tak
dn"iaf parlament.
Bylo by proto podrobné prozkoumá ti jak původní zmocňovací zákon, podle kterého bylo vydáno vl. nař. č. 175 Sb.
1943 — k čemu všemu a po jakou dobu — tento zmocňovací
zákon zmocňuje vládu nahrazovat! zákon svým vl. nař.
tak i vl. nař. 175 Sb. 1913, zda ho lze dnes ještě vůbec použivatl, dokonce k takovému opatření, jako je oznámená
textilní distribuce.
UpozowMě proto laskavé činitele Hospodářské skupiny
velkoobchodu, aby nechali právnicky podrobné přezkoumali,
zd i vládní úpravou distribuce nebyly porušeny platné zákony,
zda vláda ncncatUTyovnla protizákonně.
v kterémžto případě nechť po poradě s právníky uvažují
o podání »'fířnnstl k NcjvyéMinu správnímu soudu, a to buď
hromadně HSVO nebo iednotlivýmí pcsfiženýml velkoobchodníky. a ť <io opatření vlá ly, čl ministerstva vnitřního obchodu.
Kdybv bvlo rnežno týkovou stížnost k NSS s úsněchom podali, mělo by to jedinečný vliv politický, tak i pro uklidněni
našeho hospodářského života.
S pozdravem
Horský.
Otázky kompetentním činitelům.
Váženy pane redaktore!
K situaci našeho zásobování měl bych několik otázek, na
které bych s radostí slvšel odnověď kompetentních č i n i t e l .
A ) 1. Je pravda.
nám U N R R A dodala'přes 30.000.000 kg
ba vln v a vln v surové?
2. Je-li toto č s « ' i přibližně snrávné, pak přichází na každého obwatele ČSR asi 3 kg suroviny, čili více nežli jeden
oblek mírové hodnoty na muže, dvoje šaty na ženy, přibližné

K U L T U R A
Nesmrtelný bandita
Totiž Nikola Šuhaj. Přes to, že se
s nuiohanásobuým vrahem, lupičem a
zlodějem vypořádali už před mnohými
roky jeho vlastní soarodáci na kterísl
knrpatoruské polonině, vstal z mrtvých,
oživen Olbrachtovým románem »Nikola
Šuhaj, loupežníka. Bylo nutno zabít ho
ořova. Tohoto díla se s obětavým nadSeaím ujal československý znárodnřný
filnr a nutno opravdu uznat, že se mu
podařilo Nikolu tentokrát ubít tak, že
bylo zcela oprávněno předpokládat, že
už po druhé z mrtvých nevstane. Bylo
by to též povážlivé i z důvodů finančních; jestli první zavraždění Nikoly Šuhaio stálo jen několik ran sekerou,
přišlo jeho druhé, filmové zabití už na
18 milionů korun a mráz nám přebíhá
po hřbet? při pomyšleni, co bude st;*t
jeho zabití třetí. A že v tom ohledu bude
opravdu nutno něco udělat, ukazuje jugoslávská historie s touto vyvezenou
filmovou mrtvolou, jejíž předváděni bylo
l i » zákrok subotického maďarského listu jugoslávskou Národní frontou v celé
Jugoslávii zakázáno co by bezcenné, šovinistický pro ti maďarské a protižidovské dPo
Tato groteska Je ovšem teprve předehrou kcinedie. k t e ř í nvnf teprve začne. O filmu sNikola Šnhajs roreosal se toíii v maďarském komunistickém listě »Villáirs V. Lászio, jenž
prv — podle sPragopressns — seznamuje ve svém článku maďarské obecenstvo i
osobon skutečně levicového
spisovatele, Ivana Oíbraehta.c Seznamuje íe s jeho osobou vo'mi pozoruhodn í : -Maďaršti. čeští i židovští vyďřMnehové vydírali skutečně podkarpatský
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tolik na hochy a děvčata, několik souprav pio kojence atd.
Dostalo skutečně obyvatelstvo ČSR tolik textilních výrobku,
a to mírové kvality?
3. Jestli nikoliv, co ¿e stalo s textilem vyivbenvm ze suroviny U N R R A ? Byla přece darována výhradně pod podmínkou zákazu dalšího reexportu.
4. O nakoupené bavlr.ě a vlně předpokládám, že byla výhradně zpracována pro export. Je to pravda?
5. Proč, při dnešní ncuzl o textil a valutových obtížích
byly vyměněny uniformy strážníků a četníků tSNR atd.)?
Proč pro vojsko nebylo použito zásob armády anglické a
americké pro ošacení výcvikové naši armády?
6. Proč v Praze i jinde kdejaký kluk chodí po ulici
v šatech na způsob uniforem, vyrobených z látek pro vojenské uniformy? Proč tyto šaty maji střteh 'battle dresu«?
B i 1. Je pravda, že pekařům sc dodává mouka na chléb
za 4.50 Kčs za 1 kg a že musí dodávat i chléb za 5 Kčs
za 1 k g ?
2. Je pravda, že pekařům se nabízela na chléb mouka
z dovezené pšenice za 8.50 Kčs za 1 kg ?
3. Je pravda, že z uvedené mouky měl so dělali chléb za
1 k g 5 Kčs, jako dosud?
4. Je pravda, že pekaři odmítli péc.1 chléb pro občanstvo
za těchto okolností?
C ) Je pravda, že pšenice se vždy má dopravovat 1 jen
v krytých vagonech nikoliv též v uhlákách ?
2. Je pravda, že kdyby se pšenice dopravovala v otevřených vagonech, může zmoknout!, zmrznout 1, vyklíčit I aid. n
že by tako%'outo dopravou ztrácela na jakosti a ztuchla ?
3. Je pravda, že z pšenice ztuchlé není možno péci chléb,
který by neuškodil zdraví člověka?
4. Mají právo dráhy odmítnout! donravu pšenice naležené
v jiných nežli v uzavřených vagonech ?
D ) 1. Je možno sklízet! obilí třeba tři týdny před dozráním ?
2. Jaká je hodnota obilí sklizeného ďouho před vyzrfiním ?
3. Je mcžiio nedozrálé obili uohovati delší dobu na sýpkách ?
4. Sldízí se někdy obilí o tři týdny před dozráním?
5. Co si Domvslíme o hospodáři, který nevi anebo nepozná,
kdv obili dozrálo?
Rozumím sice také trochu hospodářství, ale rád bych,
kdvbvch i na tak všetečné otázky o obilí doetnl odpověď.
Děkuji předem.
V. Pilát, Praha.

S V Ě T Ě

lid, pražští fihjiaři však udělali film
tak, že vydřiduchem se stali Maďaři a
podle nového pojmu, kolektivní viny
hlásají nenávist k Maďarům vůbec,
ačkoliv o něčem takovém není v románě
Ivana Olbrachta ani zmínky.«
Nezbývá tedy, než vzít pražské filmaře proti p, Lászlovl přece jen v odíránu: dělali onen Spatný film v době, kdy
i komunistická strana, která český film
výhradně obhospodařuje, ve svých listech kolektivní vinu Maďarů u z n á v a l ,
slavnostně proklamovala, i e Československo musí být a bude státem národním, bez menšiny nejen německé, ale í
m a ď a r s k é , ba 1 polské a rozhořčeně
vytýkala zástupcům zánadnícb mocností, že československý požadavek i odstínu Maďaru dostatečné nepodporovali.
Jak mohli pražští filmaři, kteří se. jistě
ze všech svých sil snažili 1 svým šuměním« podepřít tendenci neivětší naší
dialektíeko-materiaiistlcké strany, tnSfc,
í f se tato tendence bu*e rozvíjet I vyvíjet ani ne tak dialekticko-marxístíckv, jako spSe rnax - mórlcky kotrmeleovitě, takže se ani ne do roka a do dne
z kolektivně vinných maďarskýeh zrádců stanou pokrokoví s lidově demokratičtí bratři slovanské drnžbv son^rnžské? Něco takového by si sotva dovolila nroroeky riskovat i sama Madame
de Thěbes.
Ale byE jsme nuceni odbočit: vrafroe
Sf> fefv k iTZširn beTanfan, přesněji řečeno. k soodmín Lászlávl a jeho methodě_ tak sezinreovai - o-ros' ovbji?ké naše
bratry nnďarsšé s b o ž s í w českého nriT-SÍT^V — čávno, dávno je
tornu •— HíerámOio Ofyrupn.
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»Za hitlerovského režimu chtěli podle
tohoto románu udělat
protižidovský
f i l m « — pokračuje soudruh László.
»Ani tisovel, ani liáchovcl se však toho
neodvážili. Autor tehdy již úpěl v nacistickém koncentračním táboře, kde ho
zanedlouho umučili k smrti. Pražští filmaři udělali teď z Jeho románu protinxaďarský film, a kdyby Olbracht žil,
určitě by protestoval proti hanobení památky vznešeného bojovníka Nikoly Šahaje. Rozhodně by se postavil proti šovinistické nenávisti«
T o f je zajisté perla, kterou nutno
vychutnávat se zatajeným dechem a
slastí přimhouřenýma očima. Neboř, novoslovanský maďarský soudruhu Lás/.ló,
Ivan Olbracht nejenže žije, ale žije jako
sekění šéf ministerstva
informací a
přednosta našeho rozhlasu a jedna ze
svátečních kulturních ozdob KSČ, ačkoliv nejenže nebyl v koncentračním
táboře umučen k smrti, ba ani v koncentračním táboře neúpěl, a celou válku
prožil jako důstojný hrdina Vergilův
v klidu a procul negotíis na bodrém českém v e n k o v ě . . . A nejenže po premiéře filmu, proti kterému se — věru
převzácný případ — svorné postavila
veškerá česká kritika, ^neprotestoval
proti hanobení památky vznešeného bojovníka Nikcly Šahaje,« nejenomže «¿e
srozhodně BCpostavil proti šovinistické
nenávisti,« ale naopak, vlastnoručním
článkem, uveřejngeýín v »Baáém práxwr, postavil se celou svon autořitou za
fil-uové zpracování svého r<>m£rm, prohlásil, že scénář fflnra byl délán za jeho
účsstl a že ke všem změnám svého námětu dal svůj výslovný a phrý souhlas . .
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A končí-lí soudruh novoslovan László
svůj nádherný článek větou: » M y Maďaři s díky vzpomínáme jugoslávské
demokracie, která zachránila naši čest
proti nenávistným urážkám,« doufáme,
že to pro Ivana Olbrachta, jenž chudák
také přece nemohl předvídat, jak se
bude v y v í j e t poměr KSČ k maďarské
lidové demokracii, nebude mít za následek jeho druhé či už kolikáté vyhození
z komunistické strany. Při prvém totiž
přišel jen o niisto asociálně placeného
redaktora »Rudého práva«. T e ď by to
bylo liorSí a uvědomil by si plný význam
prohlášení soudružky Švermové, že totiž
» b ý t komunistou je opravdu veliké Štěstí« — komunisté dovedou být totiž velkoryse štědří, neplatí-11 z kapsy vlastní.
A . T. A .

Zážitky polských spisovatelů
v ČSR
S

V lednovém dvojčísle týdeníku ¿»Odra*
rozepisují se po!3t[ spisovatelé Jan Brzoza, Zdlslaw Hierowski a Aleksander
Baumgardten o svých dojmech z návštěvy v Československu, přesněji řečeno
v Brně a v slezských městech. Je vidět,
že to není jen obvyklá zdvořilostní forma vůči hostiteli, jsou-li nadšeni přijetím, kterého se jim dostalo jak se strany československých autorů, sdružených
v »Kole mor. spisovatelů«, tak se strany
obyvatelstva
brněnského, ostravského,
opavského i místeckého, i když nám
mnohé věci, které obdivují, vždy bývaly
a i dnes ještě téměř všude jsou něčím samozřejmým. T a k Jan Brzoza zdůrazňuje
ve svém článku, že obecenstvo v divadlech Knekašle, nekýchá, nevrtí se na
sedadlech a na našich autorských večerech, kterých jsme měli v několika
městech několik, bylo takové ticho, že
by bylo slyšet let mouchy. V Místku se
několik osob zpozdilo, ale nevešly do
sálu a čekaly, až bude přestávka. V
Ostravě ve dvou řadách seděli vojáci a
důstojnici. Vojáci, kteří přišli na lite-

rární večer z vlastni vůle a zaplatili po
pěti korunách za vstupenku..« — Brzoza obdivuje množství a úpravu vydávaných českých knih a upozorňuje i na
to, že v den otevřeni výstavy obrazů
v Ostravě byly na mnohých obrazech
lístky s nápisem: ^ P r o d á n o V jednom
se ovšem mýlí, a to, když píše že
v Opavě: >Bijl do oči plakáty protialkoholické propagandy, ač se zdají být nepotřebné. Mužové nepijí, kouří málo a
ani jednou neviděl jsem opilého nebo
podnapilého. Z rozhovorů jsem se dozvěděl, že v Československu není pijáků.« Nevíme, jak je tomu v Opavě. Ale
jinde — škoda m l u v i t . . . Zdislaw Hierowski v článku »Mezi přáteli v Brně«
popisuje prácí a vydavatelskou činnost
^Kola moravských spisovatelů« a klade
je za příklad vzoxné kulturní činnosti,
jež svým významem přesahuje -ámec
práce regionální, spisovatelům polským
(všichni tři námi citovaní spisovatelé
jsou totiž z Katovic nebo z Vratislavi
a usiluji tu o vytvořeni regionálního
kulturního střediska, které by rovněž
vyvíjelo I činnost vydavatelskou). Na
vydavatelské práci >Kola« imponuje jim
iTejvíce, že dovedlo vybudovat družstvo,
které má přes 0.000 členů, kteří knihy
>Kolem
vydané,
kupuji, bez jakýchkoliv subvencí veřejných a jakékoliv pomoci vnější, jen vlastními silami a vlastní prací. Také Aleksander Baumgardten
obdivuje české obecenstvo. Píše: >A obecenstvo hudbení, divadelní? — Neobyčejné. Snad chladnější, snad ne tak lehce
vznětlivé, jako naše, snad méně spontánní. Ale věrné, jisté a nezklamávojící.
Možno se na ně spolehnout. Možno se
o ně opiiat při tvoření kulturního programu. možno se ho dovolávat při provádění tohoto programu — nezklame . . .
V Ostravě je u vchodu do divadla tabule s nápisem: »Děkujeme Vám za to.
že nechodíte pozdě na, představení.«
A to stačí. Prosím, věřte mi: slačl to
úplně. — A ještě něco: obecenstvo literární. Viděli jsme ho mnoho. Na před-

náškách českých i našich vlastních. Reaguje dokonale, je vnímavé a co se nám
zdálo nejvýznamnější: je pohotové. Poslouchá pozorně a rozumí. Četli jsme
tam své veršo i prosu, sami, no nejlépe,
jak každý dovedl, A vždy totéž ticho,
plné porozuměni, vždy tytéž oěi, upřené
na nás, zahleděné, řekl bych v sám
smysl polského slova.«
Ano, takové je naše české kulturní
obecenstvo, opravdu stále ještě jo takové. tTcta k duchovnímu tvůrci, úcta
k těm, kteří vtělujt myšlené slovo v tištěné stránky knih jo v našem národě
od jeho národního obrození n dosud so
ji nepodařilo zabít přes všechno opětovné úsilí tendenčně politických koflstníků. Naše obecenstvo stále ještě věří
ve význam kulturní a tedy v prvé řadě
tvůrčí duševní práco a přichází vSudo
tam, kdo so může nadití, žo so mu dostane opravdové hodnoty. Ze nepřichází
k těm, kteří ho mnohokrát zklamali, žo
nekupuje jejich knížky a nomá zájem o
jejich projevy, to mu není možno spravedlivě vytýkat: mají, co si zasloužili
a oč se přičíňovall. A tady nepomůžo
úřední zásah, tady nepomůže »Oprava
kulturní distribuce« a podobné pitomosti. Pomůže jedině návrat. Návrat lc poctivosti tvůrčí i charakterové.
-fjs-

Američané vydělávají — kolik ?
Při našem projednávání nové smlouv y s vývozní organlsaci amerických filmových výroben bylo tu a tam nadhozeno, že platíme za americké filmy příliš mnoho cenných devls. Podle »Mopcxas'; platíme 65% půjčovného, které so
platí z částky, jež zbude po odečteni
dávky ze zábav a vlastního podílu kin.
Ze svého podílu pinii »Mdpexns« dalších
15% na daň rentovou a obratovou. Po
zaplacení režijních výloh, kopií, reklamy a j. zbude z každé koruny vstupného devět haléřů, které lze poukázal do
Ameriky.

Problém soudobé čs. kultury

Univ. prof. JUDr A r n o š t M a l o v s k ý - W e n i g ,
předseda Kulturního odboru ČSL

Lidová demokracie uspořádala vánoční anketu
o thematu: »Československá kultura mezi Západem a
Východem«. Účastníci ankety měli se vyjádřit o pěti
otázkách: 1. Stojí podle vašeho soudu československá
kultura před tímto rozhodováním? Soudíte-li ano, co
to dokazuje? 2. V jaké míře naše soudobá kulturní
krise je odrazem tohoto osudového problematu? 3.
Kterým hodnotám evropské duchovní tradice, a československé zvláště, je naše kultura povinna zachovat
věrnost? 4. Co soudíte o závislosti kulturní tvorby na
státu a kulturních režimech? Co soudíte o svobodě
tvůrčí vůbec? 5. Co přejete československé kultuře
v jubilejním roce 1948? Určité okolnosti mi zabránily
účastnit se této ankety, než thema je tak zajímavé, že
nemohu odolat pokušení, abych se, třeba po ukončení
ankety, o něm alespoň stručně vyjádřil.

vůbec; jde však o to, těmto přejatým všeobecným
kulturním hodnotám vtiskovatí svůj osobitý národní
ráz. Hudba Smetanova spočívá na základech wagnerismu a přece je hudbou ryze českou, kterou obdivuje
celý svět. Je-li však kultura výsledkem činnosti tvůrčí,
pak musí tato činnost býti s v o b o d n o u , musí vyvěrat spontánně z ducha a duše kulturních pracovníků bez jakéhokoli nátlaku zvenčí. U nás se po válce
projevují a, bohužel, nikoli bez patrného úspěchu snahy učiniti naši kulturu nástrojem určité politické ideologie. Kdyby tyto snahy měly zvítězit, znamenalo by
to konec naší národní kultury.
Tím je myslím odpověděno nejen k otázce 1., a.le
také k otázkám 2. a 4.
K otázce 3.: Svobodným může být jen člověk
m r a v u ý. To platí pro veškeré kulturní snažení, neboť jen mravný člověk je schopen lásky k bližnímu,
jen mravný kulturní pracovník může tvořit v d u c h u
h u m a n i t y , jen mravnost činí j e j pokorným služebníkem celku, bez ní stává se ješitným pseudovelikánem. Na dominaitě humanity rozvíjely se až dosud
české kulturní dějiny, v ni spočívá tradice českých dějin vůbec, jak zdůrazňují právem Masaryk a Beneš.
K otázce 5.: V jubilejním roce 1948 přeji československé kultuře, aby se mohla vyvíjet svobodně a aby
se nikdy nezpronevěřila ideálům humanity.

K otázce 1.: Československá kultura nestojí před
otázkou: »Východ či Západ«, nýbrž před otázkou:"
»Být či nebýt«. Pcdle mého názoru je národní kultura
osobitým projevem ducha a duše národa. Národ, který jen přijímá kulturu od jiných národů, není v pravém slova smyslu národem kulturním, neboť činnost
kulturní je činností t v ů r č í To neznamená ovšem, že
bychom se měli uzavírat kulturním hodnotám, které
vytvořily jiné národy, vždyť správně musí být všechny kulturní projevy zaměřeny ke kultuře 'lidstva
S6
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Otázka života a smrti
Ministr Jan Masaryk kdysi vyjádřil smysl našeho
boje za svobodu, když řekl, že bojujeme také za to,
aby si každý občan třeba v Praze v tramvaji mohl veřejně přečíst Marxův Kapitál i Hitlerův Mein Kampf,
mi i. Václav Kopecký ve své funkci ministra informací
vydal prostřednictvím ČTK zprávu, v níž ohlásil, že ve
smyslu státií regulace knižního trhu hodlá v dohodě
B ministerstvem vnitřního obchodu sjednat pořádek
i v distribuci knih. Chceme-li mít jasno, oč jde, je především třeba zodpovědět dvě otázky:
1. V čem vidí ministr informací dosavadní nepořádek na knižním trhu.
2. Jak si představuje nový pořádek.
Ad 1. Ve zprávě ČTK se.praví: »Ministr informací
byl v poslední době s mnoha stran a s mnoha míst
upozor něn na to, že mnozí knihkupci ve své obchodní
činnosti uplatňují jednostranný postup při nákupu
knih, určených k rozprodeji. Ministr informací si dal
předložití výkazy, ze kterých vskutku vyplývá, že
většina knihkupců objednává knihy pokrokového obíahu v křiklavě nepatrném počtu, zatím co jiné knihy
určitého tendenčního zaměření vědomě favorisují,
takže odběratelé nemají možnost svobodného výběru.«
Pokusme se toto přeložit do srozumitelné češtiny,
snažme si ujasniti, co to je »kniha pokrokového obsahu« a co je »kniha určitého tendenčního zaměření«.
Máme dnes státní regulaci knižního trhu. Provádí ji
publikační odbor miústerstva informací (sekční šéf
Pr. Halas — komunista, přednosta oddělení Knižní
trh, které regulaci provádí, dr. Bohumil Novák —
komunista) a Přípravná státní publikační komise,
v níž zástupci, příslušníci KSČ mají prakticky většinu.
Normativně tato regulační činnost ooírá se o předpisy
o obhospodařování papíru (vyhláška bývalého ministra hospodářství a práce č. 425 ze dne 1. července
1043). A nyní: nedostatek papíru je velký, den ode
dne větší, nakladatelé nemohou vydat všechno, co by
chtěli. Jaká jsou hodnotící dělítka při rozhodování
o jednotlivých knihách? Koncem roku 1945 a v roce
1016—47 vedly se ůnorné diskuse o osnovu tiskového
zákona, který by uzákonil regulaci. V této osnově, navrhované ministerstvem informací, se pravilo, že regulační úřad má zamezit vydávání literárního braku,
dě! s obsahem státně-politicky podvratným a kulturně-politicky škocPivým, dále, že regulaci bude provádět publikační odbor ministerstva informací ve spolupráci se Státní publikační komisí.
Podle tohoto zákona došlo by k oficiálnímu státiímu povolovacímu systému, tedv k censuře. při čemž
by nevycházela mimo jiné i díla skulturně-politicky
škodlivá«. Dovedeme si představit, jak by asi tento
ternťn, tak prudký, tak málo determinující, Byl vykládán. Po bojrch padl termín a padla i esnova zákona. Nicméně regulace běží dál, úřad v konstelaci, o niž
jsme hovořili výše, funguje — funguje de lege ferenda. normativně podložen protektorátním nařízením,
ergo praeter legem. Z tohoto všeho vyplývá, že o regulaci rozhodují dnes činitelé, kteří jsou ideologicky
poplatní ministru informací. A najednou pan ministr
Ijistí, že naši knižní produkci nutno dělit na produkci
pokrokovou a produkci určitého tendenčního zaměřeni. Nemůžeme si nevykládat toto tvrzení, než že jen
komunistická literatura je pokroková, a tu at rám
pan ministr promine, že, připustíme-li tento výklad,
máme výhrady k etíree slova »pokrok«. Nepořádek
na knižním trhu je tedy proto, že vychází i literatura
nekomunístická.
A nyní: Knihkupci objednávají komunistickou liteO B Z O R Y

Jiří

O k t á v

raturu (termín komunistický — rovná se pokrokový)
v křiklavě nepatrném počtu. Je i všeobecně známo, že
díla komunistické ideologie, vydávané Svobodou, jsou
tištěna v nákladu více než desetitisícovém H že jsou
rozebrána. Jak je tohle, ptáme se pana ministra, m žné? Tož, takhle je to: Knihkupci objednávali a objednávají dosud tuto literaturu, ale lid komunistický je
jí živen .íikoli z knihkupeckých pultů, kde si ji vybírá
dobrovolně, ale z politických sekretariátů. Je zce'a
jasné, že, vidí-li knihkupec, jak tato literatura zůstává
v regálech, že ji objednává méně úměrné potřebě. Pan
ministr informaci, jak vidět, si spletl adresu. Místo
aby se obrátil na veřejnost, aby komunistickou literaturu četla, obrací se na knihkupce, aby ji prodávali.
A tu dojdeme k jednomu nezvratně logickému závěru:
nemá-Ii československý občan, který jde ke knihkupci, zájem o »pokrokovou« literaturu, pokrokovost a
vkus min. Kopeckého a jeho strany se neshodují s míněním a vkusem občana. Uvážíme-li, kolik lidi při vysoké kultur u vyspělosti národa knihy čte, je to závěr
ještě zajímavější.
Ministr informací tvrdí také, že prý odběratelé nemají možnost svobodného výběru knih u knihkupce.
Přišel-li na to pan ministr sám, blahopřejeme mu, my
si však spíše myslíme, že byl »s mnoha stran a s mnoha míst« informován »ďuriáovsko-zemědělskými parlamentními deputacemi«. Prostě tvrzení, že není možno si knihu podle libosti u knihkupce vybrat, je nepravdivé, je to demagogie, která nás vlastně ani nepřekvapuje. Je zcela jasné, že proti této nepravdě,
proti všemu, co by z ní mělo být vyvozováno, se postavíme se vší rozhodností, neboť tady jde o víc, než
jen o pouhou samozřejmou ochranu malých soukromých podnikatelů ve smyslu košického programu,
tady už jde o duchovní zdraví národa, tady jde o rozbití snah duchovně zestádnit náš lid.
Než nyní se zabývejme druhou otázkou, neboť min.
V. Kopecký je ministrem nejsilnější strany a může se
nepochybně snažit dokázat i to, co si umínil. Jak si
tedy ministr informací představuje nový pořádek na
knižním trhu? Zpráva o tom mluví jen stručně:Jíinístr
informací se chystá předložit ministru viítřníh: obchodu k společnému projednání návrh na opatření,
jímž by ve smyslu státní regulace knižního trhu byl
sjednán pořádek i v distribuci knih. Obraz, který si
může vykreslit fantasie důmyslného občana o příštím
knižním trhu, je opravdu grotesk ií i neutěšený zároveň. Bude-li se tisknout podle výběru ministerstva informací či jakéhokoliv jiného úřadu, bude nepochybně
nutno také plánovitě rozdělovat a plánovitě předávat,
Snad nám nějaké oblastní rozdělovny určí dokonce, co
máme číst v prvním týd iu měsíce, co v druhém atd.
A o tom, co budou muset knihkupci prodávat, aby
nezemřeli hlady, a co my budeme musit číst, rozhodne zase státní úřad. Teprve nyní nastane tedy to, co
vytýká ministr informací dnešnímu knižnímu trhu:
odběratelé nebudou mlt možnost svobodného výběru,
Jak vyhlíží plánová oá výroba a distribuce spotřebních statků, každý se dnes přesvědčuje sám na své
kůži. Plánovaná výroba a distribuce kultury může
skončit jer. Kocourkovem s tragickou příchuti Taková
distribuce by pak opravdu nebyla ničím jiným, než
stejným znásiinová ::'m ducha, jak je prováděli Němci
na našich školách svými stupidními výklady o nordíckš rase, nebo na našem knižním trhu červenými tužkami censury. Ba, bylo by to ještě horšL Neboť, jak
Kká K Polák v Právu "lidu: »Takhle si netroufalo
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lámat liberalistickou anarchii v kultuře ani staré Rakousko, ba a.ú nacismus...«
Je-li však opravdu i tohle důsledkem socialismu a
mělo-li by tedy dcjít k uskutečněni tohoto nápadu, nezasahoval by stát už jen do žaludků svých občanů, ale
i do jejich duševního života. Došlo by k uniformitě,
která by mohla pohřbít i onu touhu po svobodě, jež
patří jako světlý bod k historii tohoto národa. Tam,

kde je stát tak všemocný, že může odepřít z jakýchsi
ideologických důvodů vydávat časopis či tisknout knihu v libovolném nákladu, tam není svobody. A nechce
jistě nikdo z nás, aby ten boj, který jsme vedli proti
nesvobodě cizí, musel být obnoven na poli domácím.
A obnoven by být musel. Vzpomínáme si totiž dobře
na to, co napsal J. Čapek: »Může být něco horšího
v tomto státě, než útlak německý? Ano. Útlak český.«

Divadlo týdne

Ve Standard LibVary vyšel pfelclad klasického románu anglického spisovatele Thomase Hardyho sTess z D'Urbevvillů«,
líčící osud mladé nevinné dívky, zatracené osudem i lidskou
společností. P. president T. G. Masaryk považoval tento román
za nejhodnotnější svazek předválečné Standard Llbrary. Brož.
150 Kčs, váz. 190 Kčs. Kouzelný autobiografický román Georgese Navela >A vyjdu pod širé nebo«, napsaný na podnět
slavného francouzského básníka Paula Géraldyho, líčí život
prostého Člověka, kterého touha po volném, širém nebi vyhnala z továrny a dala poznat smysl života v lásce k přírodě,
pravdě a práci. Brož. 81 Kčs, váz. 105 Kčs. »Vítězný návrat«
spisovatele Pierre Bourdana, hlasatele francouzského zahraničního rozhlasu v Londýně a Leclercova dfistojníka, zachycuje kus historie slavné Leclořcovy tlivlse a vykresluje nádherným šlehem zážitky francouzských vojsk po Invnsl do
jejich vlastí. Brož. CO Kčs. váz. 90 Kčs. Pro děti j.smo vydali
knihu M. Voříškové sO chytrém selátku«, vyprávějící příhody
malého vepříka Šestibarevnými ilustracemi vypravil René

J. Klíma: Na dosah ruky, režie O. Ornest, yýprava J. Sládek,
Realistické.
Realistické divadlo si pospíšilo, aby se mezi prvními realisti city postavilo k nejsoucasnější skutečnosti. Uemiio tak
Inscenací liry Jaroslava Khiny (pseudonym herce ivubaiy
z činohry 5. května;, která — J U K O jeuna v prvních her
svcho druhu — zjistuje drama člověka našich dm. Budiž
řečeno, že aplaus, který po skončeni premiery
platil líre
L představeni, mel být po pruvu odměnou zuárm-mu úsilí
Realisuakeho, vytavit z přeulohy tvarové bezvadný jevištní
celek. A zároveň — že drama t a k t o pojaté, je dramatem
společenským, pozorovaným v ideální peispektivé zastance
litlských práv a svoboda pres vérojatná zpodobení některých
psychologických momentu je dramatem přirozenému dušeslovi H U L Í o poplatným. Mravnost Ideje nikterak nepodmínila
pravdivost obrazu, l a k je to lze sledovali v jevištní a režijní
realitě příběhu zahraničního vojáka Jana Rihy, který se vrací
do domu svého otce, Němci umučeného, do společnosti mravně
u manželsky bloudící sestry Karly, jejího manžela Rudolfa,
podlého vidřiducha a asociála, a vahou zkušeností hořce poučeaič služky Marie, aby zjistil, že podnik pod správou jeho
švagra, je zdrojem bezpracných a podvodných zisků tlupy
šmelinářů. Jaroslav Klima v předsituacich dobře vyhraje
škálu hamižných charakterů, spojuje zlo sociální s mravním,
společenské a rodinné zklamání hrdinovo s milostným; Rihova
milenka Olga dala za jeho nepřítomnosti přednost Rudolfovu
tajemníku, floutkovsko-potápkovskému typu Jiřímu Bendovi,
který je zároveň tajným milencem Karliným. Autor ovšem,
poddav se této běsovské koncepci jedné skupiny, nemá dosti
síly, zabránili, aby skupina dělníků, východisko Říhova rozčarování, nestála za nepřirozeným předělem, reálnosti a přepjatosti. K akci dramatu již tedy dochází v rozdvojeném
světě hrdinově. Rozkol v pojetí protilehlých souhrnů charakterových je nápadný a tak důsažný, že způsobí, že rozuzlení
je katastrofou. A to je příznačné a poučné pro každý způsob vidět jen černě nebo jen bíle, zkoumat a rozsuzovat
totálně. Mluvou jevištní: Jan Rtha, přesvědčen podlostí švagrovou jež vede nepřímo k smrti mravně a sociálně neodpovědného dělníka, a utvrzen uvědomělým vedoucím dělníkem
Kamenem, energicky přechází na stranu švagrových zaměstnanců. Ujímá se správy svého majetku, ubytuje nedostatečně bydlící dělníky v pokojích svých a svého švagra.
Společnost šmelinářů se ve vzájemném obviňováni rozkládá,
odkrývajíc svým posledním tažením své morální slabiny.
Dělnici si počínají v pokojích Rudolfových jako nevinní barbaři. Jediná Karla se probolí zkouškami vlastních hříchů
k mravním jistotám a ovšem sociálnímu uvědomění. Stává se
aktivním účastníkem združstevněného Janova podniku. Nelze
říci, že je při omylech, jichž se autor dopustil na odpovědnosti svého díla ž i v o t u , jeho technická dovednost průměrná.
Dialog a charakter, souzeno nezávisle na ideovém výsledku
hry, jsou dobrým dílem a přínosem Klímovým českému dramatickému umění, jednak střídmostí a plností, jednak přímočarostí. Režisér Cta Ornest využil především těchto předností Klímova umění a na dobré realistické Sládkově scéně
dal nepathetlcký a životný průběh hře, o níž se zasloužili
herci: Alexandra Myšková jako trpkou životní zkušeností
prolnutá služka Marie, hlasově nejplastičtějši postava večera,
jistý F, Pravda jako polozločinný Rudolf, jednoduchý J. Zroíal
jako Kámen, tragedisující Májová jako Karla, výstižně mělká
J. Smejkalová jako Olga, jednostranný Rážírv Říha a ostatní.
Jiří Kovíun.

Nakladatelská hlídka
(Knihy zde uvedené obdržíte u všech knihkupců.)
Nakladatelské družstvo M á j e v národní správě Syndikátu
českých spisovatelů, Praha L Malé nám. 11.. si čovc.-jje upozernit p. t. čtenáře, na několik novinek posledního měsíce.
»Žíznivá poutnice« ie soubor próz známého publicisty Fraat.
Kafky, vykreslujícího v této knize básnického slohu pestrý
obraz naši současnosti a minulosti. B r š . 66 Kčs. váz. 96 Kčs
4-8

Klnpač. Váz. 150 Kčs.

*
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Fr. A. Urbánek a synové, Praha II, vedle Národního dlvldla. Významné hudební novinky: Knskn R., Moravská beseda. Dlouho očekávané vydání pro orchestr (B. Leopold)
právě vyšlo! 00 Kčs. Klavír 2ruč. s podlož, textem 20 Kčs.
Návod k tančení (rozšiř, vydání) s nápěvy a texty písni
20 Kčs. Kreutzer R., 42 etuil pro housle solo. Nezbytná učebná
pomůcka pro každého houslistu. 20 Kčs. Procházka J., Radostné mládí. Drobné, snadné klavír, skladbičky (po Boyerovce). XII. vyd. Velmi vděčný melodický přednes. 25 Kčs.
Smetana B., České tance. Nové vyd. stěžejního díla české
klavírní tvorby. Rev. K. Sole. Komnlet (včetně Polek) G0 Kča.
Strauss J., Straussiana. Nejpopulárnější melodie, valčíky,
operety atd. v snadném slohu. Pro klavír upravil JOs. Fleirl,
S obálkou M. Žellbské. 45 Kčs.
888
*
E L K vydal pro účastníky skupiny SVÉT několi.k nových
svazků, které budou vesměs velkým překvapením pro čtenářo
hodnotných knih. Jako první svazek letošní řady vyšel román
lékařovy rodiny DťJM DOKTORA M A L T H A od J. Buchholtzc,
nositele první ceny skandinávské románové soutěže. Je to
jeden z nejlepších románů z lékařského světa, líčící a hlubokým porozuměním lidské vášně a slabosti, a ženský čtenářský svět jej uvítá jistě i u nás tak, jak byl uvítán již
v šesti státech, kam byl přeložen. Obnovená řada výběrová
přináší rovněž tři význačné romány. P r v ý je slavný román
Ch. Jacksona, Z T R A C E N Ý WEBKBND, podle něhož byl natočen stejnojmenný otřesný film o alkoholikovi. Román odhaluje ožehavé problémy Ameriky a podává obraz pijácké
vášně daleko bezprostředněji, než nám ukázal film, a je umělecky i životně ještě opravdovější. Druhý román je od A.
Vaagena, U 2 ZVEDAJÍ P L A C H T Y ; je to svěžím humorem
vyprávěný rodový román, jehož hrdinou je mladý muž, vychovaný v závislosti na rodině a usilovně hledající cestu
k samostatnosti, pravdě a spravedlnosti. Jako třetí román
vychází vítězný remán ze soutěže Meč a pero, Vladimíra
Štědého, KDE L É Č Í STESK. Jsou to zážitky československého vejáka na Blízkém Východě, zasazené do kouzelného
orientálního prostředí, jež zasáhl válečný požár.
Všechny
tv c o knfhy d r á v a j í členové v rámci sníženého odběrního
přípěvku" 65 Kča.
887
O S Z O f i Y . li/deník vro politiku a kulturu. Vychází každou
sobotiL. Vydává Výkonný výbor čs. strany lidové. Šéfredaktor
dr. Ivo Ducháček. Odpovědný zlst. liliu Bedřich Partaj. Návštěvy každou středu od 11—12 hod. Ústřední
administrace:
Praha I, ulice 28. října č- 3. Administrace -pro Velkém. Prahu;
P^aha II. Václavské nám. 19. Telefony pro obě administrace
221-68, 255-22. 258-15. 351-83. 372-04. Inserce: Praha 11. Václavské nám. 19. Telefony: 389-63. 431-41-43. Telefony redakce:
431-41. 457-51. — Předplatné na rok 200 Kčs. na val roku
100 Kčs. na čtvrt reku 52 Kčs. — Nevyžádané rukopisy ge
nevracejí!*— Účet pošt. spořitelny €0300 — Ttekne C. A. T..
Českomoravské tiskařské a vydavatelské vodníky v Praze 11.
DohíédacS poštovní úřad 25.
A D R E S A R E D A K C E : P R A H A U. K A R L O V O N A M E S T l 5
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Snahy © rozmach
britského exportu
Cascipts ..The T i m e s R o v l e w ol Industry" zahrnu]« v s o b í
tči dobře m i m y a roiiiíenV Časopis „ T i m e s Trade a n d Entjlneerlng". S n a h y o r o z m a c h britského « p o r t u b u d o u působili
n a v š e c h n y evropské n á r o d y ; tento časopis líc platltl v mislni
m é n ř , Je c e n n ý m Informátorem o s o u č a s n ý c h p o m č r e c h ve
svčtovwn obchodu a průmyslu.
..The T t m e s R e v l e w ot Industry" pllnájlt celou řadu lluslmv a a V c h tnseritů a článku o vlech n o v i n k á c h v podnikáni,
p m é l n l c t v í a meilnArodnlrn p r ů m y s l o v é m vývoll a bAddnl.
S o č n i pletíplalné k r o m í poílovnčho K č s 240.—
C e n a Jednoho výtisku k r o m č poitov. K č s 2 0 . —
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PRÁSEK DO PECIVA-VANIL.CUKR

PRAHA VIII, KRÁLOVSKÁ TÍ. 240, TEL. 819-34.
Minerální

oleje obchodníkům dodává

,irma2uboii
dovozní

Automobilové oleje
a

velkoobchodní
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