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Potrebujeme kritiku vzdělaných a poctivých, kritiků,
kteří mají občanskou mužnost a kuráž; pravá kritika
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není negace ani svalování odpovědnosti na druhé,
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ale spolupráce a spoluodpovědnost.
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1. Nejnovější americké letadlo s tryskovým
pohonem s nejsilnějším dosud turbinovým mo
torem. Je určené pro vědecké výzkumy, niko
liv pro vojenské účely. 2. Amerika zahájila vy
sílání v ruském jazyce dne 17. února. Moskva
vysílá v anglickém jazyce již několik let. 5. Dě
ti farní školy Svatého kříže v New- Yorku na
slouchaly v těchto dnech poselství papeže
Pia XII k americkým dětem. 4. 5. Po několika
leté přestávce sešli se v New-Yorku ochut
návači čaje,kteří rozhodují o čistotě a jakosti
druhů čaje dodávaných do USA.
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CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
První polovina března

x

Prvních čtrnáct dní březnových je pro
nás přímo nabito historickými vzpomín
kami a připomínkami. Především smut
ný den 15. března 1939, kdy vyvrcholila
německým obsazením zbytků Českoslo
venska tragedie, započatá v Mnichově.
K němu smutnou podobností řadí se den
13. března 1938, kdy padl pod německou
okupaci náš jižní soused, Rakousko; nebot od onoho dne 1 z Vídně se na nás
nenávistně zahleděly oči prušáckých, na
cistických feldvéblů. A my, Čechoslová
ci, připojujeme k těmto připomínkám
ještě jednu: vzpomínku na TGM, na pre
sidenta Osvoboditele, filosofa a demokra
tického vůdce, který proti trpnému po
jetí, neodporovat zlu, postavil jasný, na
dějný cíl: boje proti zlu a za obecné
dobro.
Letos přibude k těmto březnovým da
tům ještě jedno: v neděli 10. března bu
de zahájena v Moskvě, ve stínu Kremlu,
první konference Velké čtyřky, týka
jící se výhradně osudu německého ná
roda a státu a tím také osudů našich
a celého světa. Kdybychom něco mohli
státníkům, kteří se zítra v Moskvě schá
zejí, přát, pak jen to, aby ode dneška
za měsíc, na velikonoční pondělí, mohli
opravdu mluvit s větší nadějí o věčném
míru a klidu mezi národy, než dnes.
Pozornost celého světa bude teď upře
na v nastávajících dnech k Moskvě.
Mnozí budou jistě hledat jistý důvod
k nadějím v tom už, že se schůzka koná
v Moskvě, neboť až doposud všechny me
zinárodní schůzky, které se konaly
v Moskvě (snad pro možnost bezpro
střednějšího styku s generalissimem
Stalinem), měly úspěch. Hlavními body
jednání, jež povedou Molotov a Marshall,
Bevin a Bidault, bude mírová smlouva
s Německem, smlouva s Rakouskem a
zpráva spojenecké kontrolní komise pro
Německo.
Osmnáct zemí, které byly proti Ně
mecku, podaly už v Londýně Velké čtyř
ce svoje názory a požadavky stran Ně
mecka. Čtyři velmoci tyto názory vy
slechly a zaznamenaly — ale stanoviska
k nim ani jedna z velmocí nezaujala.
Londýnská konference, koncem února se
skončivší, nemůže být tedy nazvána ani
přípravnou konferencí, nýbrž nejvýše
přípravnou registraturou jednotlivých ná
zorů o Německu. V Moskvě půjde právě
nyní o to, aby se z této změti názorů
a zájmů vytvořila společná, shodná poli
tika všech čtyř velmocí a 18 menších
a středních národů. Nebude to lehké.
Německo je největší a nejobtížnější pro
blém mírového budování a nelze proto
vylučovat, že potrvá rok, dva, než se
bude moci sejít plenární konference stá
tů, které byly v boji s Německem (poč
tem 22), a které budou moci usnést...
co? Vždyť dnes není ani jasno, zda vý
sledkem všech těchto porad má být
smlouva nebo nadiktovaný statut
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pro Německo. Právě v poslední době
objevilo se mnoho názorů proti myšlen
ce smlouvy, kterou by za Německo ně
kdo měl podepsat. Za prvé tu ještě ně
mecké demokratické vlády není. Za dru
hé, i kdyby byla, nutit ji k podpisu tvrdé
mírové smlouvy, by jí zasadilo tak těž
kou ránu v očích německých občanů, že
by to mohlo zkompromitovat celé její
demokratické úsilí a připravit tak půdu
pro nedemokratický, pangerpjánský revisionismus. Současně s určováním ob
sahu mírové smlouvy bude tedy přiro
zeně probíhat též diskuse o tom, jakou
formu tento obsah má mít (smlouvu či
diktát).
Problémů mnoho — a proto také
mnoho příčin k různým napětím a ne
shodám, které budou světovou veřejnost,
jež si uvědomuje závažnost německého
problému, v nastávajících měsících zne
klidňovat. Tváří v tvář těmto rozhovo
rům Čechoslováci mohou mít jediné přá
ní: aby o všech otázkách došlo vždy
k dohodě celé čtyřky. Neboť dílčí ře
šení, i kdyby se nám v tom či onom
mohla zdát dočasně přijatelnější, ale by
la prosazena jen tou či onou polovinou
Velké Čtyřky a nebyla přijata polovi
nou druhou, by nakonec vedla k zhrou
cení společné politiky vůči Německu, a
tím vzrůstu německého nebezpečenstvá.
Půlit Německo by nakonec znamenalo
půlení Evropy, půlení světa — to jest
vytváření bloků, jejichž případného
střetnutí by se svět, na dva bloky proti
své vůli rozpůlený, musel stále stracho
vat.

Národní správci
Nelze o všech národních správcích
tvrdili paušálně jedno a totéž. Jsou
mezi nimi odborníci skutečně na slovo
vzatí, kteří obětavě staví zájmy spra
vovaných podniků vysoko nad své zá
jmy vlastní, ale jsou mezi nimi jedinci
naprosto nekvalifikovaní a bezohlední,
kteří se svého postavení domohli jen
známými prostředky silných hlasivek
a špičatých loktů a kteří mají na zře
teli především svůj prospěch osobní a
teprve v poslední řadě všechno ostatní.
V mnohých případech stal se národ
ním správcem zaměstnanec podniku, kte
rý svému dřívějšímu chlebodárci nejvíce
podlézal, v jeho očích očerňoval své
spoluzaměstnance a popouzel ho proti
nim a který sám byl abonentem faši
stických tiskovin, avšak po révo’uci
označil farizejsky svého chlebodárce
za fašistu a asociála, aby se tak ehce
zmocnil jeho postavení.
Nedávno se o těchto poměrech roz
hovořilo několik dělníků ve vlaku. Ptal
jsem se jich, proč proti takovému iárodnímu správci, který dříve ' zákuli
sí jejich zájmy jenom poškozoval, ne
zakročí prostřednictvím závodní rady.
Řekli mi: »Takové akce mohl by se od-

Nezákonné konfiskace »Obzorů«
V osmém čísle našeho týdeníku vyšel
závažný článek o porevolučních methodách OBZ na Bílinsku a o některých
dosuď nevyšetřených a nepotrestaných
zločinech, jež byly svědecky zjištěny a
prokázány, článek vzbudil v kraji znač
ný zájem a bezpečnostní referent MNV
za souhlasu předsedy dal příkaz ke
konfiskaci všech výtisků v kraji s tím,
že příslušný výnos ministerstva vnitra
»se očekává«. Byly dokonce konány do
movní prohlídky a také jiné oblastní
úřadovny SNB prováděly konfiskace ná
kladu tohoto čísla »Obzorů« v rozporu
se zákonem a bez uvědomění vydavatel
stva, jímž je výkonný výbor čs. strany
Edové. Tento nezákonný postup někte
rých MNV bude předmětem šetření a
vydavatelstvo se bude dožadovat nejen
řádného vysvětlení celého bílinského pří
padu, který žádnými konfiskacemi ne
může býti ututlán a na jehož vyšetření
nám jedině ve veřejném zájmu záleží,
ale 1 náhrady škod, které listu vzniknou.
Upozorňujeme tímto všechny organisace čs. strany lidové, že jakési dílčí
konfiskace listů čs. strany lidové jsou
v rozporu s platnými zákony a za ta
kové budou pokládány. Zároveň prosí
me funkcionáře místních a okresních
organisací strany, aby si objednali
v ústřední administraci »Obzorů« (Pra
ha n, Ulice 28. října č. 3) příslušná
čísla týdeníku a umožnili všem čtená
řům aspoň dodatečně jejich koupi.
Redakce týdeníku »Obzory«.

vážit pouze ten, komu by byl osud jeho
další existence lhostejný. Závodní rada
hraje si do ruky s národním správcem
a jejich vzájemné posice jsou neotřesi
telné. Ten, kdo by jim chtěl oponovat,
zcela jistě by se ocitl na dlažbě s Kai
novým znamením reakcionáře, s nímž
by těžko dosáhl nového zaměstnání.«
Sám znám národního správce, který
byl za okupace funkcionářem kurato
ria, pravidelně odbíral fašistické noviny
a jako dílovedoucí tak šikanoval děl
níky, že byl jimi nejednou v dílně zpoličkován. Avšak za revoluce, aby za
chránil svou vlastní kůži a odvrátil po
zornost od svého chování za okupace,
vystoupil pojednou jako mluvčí závodní
komunistické buňky proti majiteli pod
niků, který mu za války nejen umož
nil postavení domku a živil jeho staré
rodiče, ale měl i k ostatním zaměstnacům nejlepší poměr. Přesto byl tento
vzorný zaměstnavatel ze svého podniku
suspendován, a to právě na podnět ono
ho zaměstnance, jemuž prokázal tako
vá dobrodiní a jenž by správně patřil
před lidový soud.
Výběr národních správců nebyl
usměrňován žádnou kontrolou, a proto
se do jejich řad vloudili nežádoucí je
dinci s povážlivými mravními defek’y
a povahovými sklony, toužící povětšině
jen po vlastním obohacení. Jak nedo
zírné škody jejich činností stát trpí,
netřeba zdůrazňovat.
Bylo by plnoto na místě, kdyby národ
ní správci zšech kategorií průmyslo
vých a obchodních podniků byli napříš5 lominováni ministerstvem průmys
lu teprve po předběžném še'ŕení o je
jich pověsti, beztrestnosti a kvalifikač
ních schopnostech, tudíž podle směrnic,
platných pro přijímání státních za
městnanců. Pokud jde o národní správ
ce, Činné již za éry revoluční, stálo by
za práci, aby i jejich výběr byl dosta
tečně a zvláště opatrně proveden podle
těchto směrnic. Tímto opatřením byly
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odstraněny mnohde neudržitelné
pracovní poměry, povzbudila by se pra.
covní morálka a stát by získal velké
hodnoty.
V. S.

by

Proč mlčí čeští spisovatelé

22. H. 1047 ministerstvo národní obra>
ny sděluje:

V srpnu 1945 byly ministerstvu ná
rodní obrany hlášeny případy nezákon
ného postupu záložních důstojníků a
mužstva při zajišťování pohraničí
v okrese a městě Bílině. MNO se ne
prodleně přesvědčilo svými orgány o
pravdivosti některých hlášení a naří
dilo zavěsti proti podezřelým soudní ří
zení. Toto řízení před vojenskými sou
dy není skončeno a jeho výsledkům
nelze předbíhali uveřejněním jakých
koliv závěrů.
O celém případu budeme své čtenáře
Informovat po zjištění všech skutečno
stí.

Nesměle, než stále častěji, ozývají se
hlasy, proč mlčeli a mlčí spisovatelé
k různým negativním zjevům současné
doby. Pokud víme, přihlásili se, kromě
jiného, také k humanismu, o jehož sku
tečné naplnění se však pramálo starají.
Či ozvali se snad, když od květnové re
voluce až do 28. října 1945 byli u nás
lidé pro pouhé nařčení biti, trýzněni i
zabíjeni, a to bez vyšetřování a bez
soudů? A volají dnes, aby alespoň ti,
kteří znesvětilj národní očistu gestapácPoválečné potíže britského
kými methodami nejpustšího fašismu průmyslu
1 po 28. říjnu 1945, byli pohnáni k od
Dziennik Zachodni píše, že britská
povědnosti? Nic nenamítají, že obrovská
cifra desetitisíců, ba statisíců lidí udá vláda uveřejnila zprávu o situaci prů
vala jen ze msty, hamižnosti a touhy myslu, v níž se konstatuje velký nedo
po bohatství a že tato ssedlina nesmí statek pracovních sil, zvláště v země
býti potrestána, poněvadž opět jiné pa dělství, hornictví a válcovnách. Příliš
ragrafy považují za beztrestnou i tako mnoho dělnictva je zaměstnáno v méně
vouto činnost. Čeští spisovatelé pranic důležitých odvětvích průmyslu. Aby
nenamítají, že obrovské množství lidí vyhrála válku, byla V. Britaneiie nucena
bylo udáno bezpodstatné, osvobozeno, ale zrněni^ svou hospodářskou strukturu a
navždy potrestáno na zdraví i na lásce spotřebovala své kapitály v cizině. V
k lidstvu a na poměru k svým spolu přítomné době žije V. Britannie znač
občanům, zatím co kolaboranti z Heydri- nou měrou z půjček, získaných v Ka
chovy akce, prisluhovači nacistů nad vší nadě a Spoj, státech. Nenastane-li zvý
prokazatelnost, kolaboranti z NOtľZu a šení výroby, bude pokles životní úrovně
z úřadů práce dnes namnoze nejvíce kři nevyhnutelný. Britská vláda vyzývá
čí po důsledné národní očistě. Mlčí, po k zvýšeni výroby a výkonnosti, při
něvadž promluviti nemohou.
čemž konstatuje, že zvýšení mezd závi
Václav Lacina poukázal na toto mlče sí na zvýšení produkce. Mzdy je nutno
ní v souvislosti s Heydricliovými rekre upravit cestou svobodného dorozumění
anty. Řekl asi toto: Mohou lidé, kteří mezi odborovými svazy a zaměstnava
dnes poukazují na kolaborantství heydri- teli·
K. H.
chovců, morálně obstát, když rekreanti
pili s Němci v Luhačovicích a jejich
Zajímavý anglický hlas o sovětské
dnešní žalobci na banketech protektoarmádě
rátního filmu ? Souhlasíme s ním, že při
takovém srovnání jsou heydrichovci ve
Gén. Sir Giffard Martel píše v »Daily
výhodě, poněvadž to byli povětšině prostí Telegraph«, že všichni ruští důstojníci,
lidé, kdsžto oni druzí, to byli intelektu s nimiž přišel za války do styku tbyl
álové a právě povětšině spisovatelé. La členem britské vojenské misse v Rus
cina chtěl ovšem zasáhnouti ty, kteří ku), byli schopní a sebevědomí. Mluvili
biji do tohoto nešvaru zprofanované ná s mužstvem otevřeně a měli jeho důvě
rodní očisty, zasáhl však takřka lidi ko ru. Vztahy mezi důstojníky a prostými
lem sebe. Vždyť se podívejme na Syndi vojíny byly stejně přátelské, jaké jsou
kát českých spisovatelů. Prováděl očistu, v britské armádě. Pokud jde o spole
napřed radikální a pak zmírněnou, za čenskou úroveň, byla však velká pro
pomněl však, že dnes i v jeho popředí past mezi důstojníky a mužstvem, na
jsou lidé, kteří nebyli totálně nasazeni rozdíl od téhož poměru v britské armá
a jako umělci, na něž byl brán zřetel, dě za války. Není pravda, že v Rusku
vydávali knihy, inkasovali z nich pří je beztřídní společnost. Chovanci vojen
jmy, často nemalé, zatím co jiní nasa ských škol jsou pečlivě vybíráni a do
zeni byli, pokud je ovšem nepotkalo ně stává se jim dlouhého školení. Je to zce
co horšího. Kolik z těchto lidí, dnes ma la jiný typ lidi, než prostí vojáci. Ruští
jících revoluce plná ústa, »ukrývalo« se důstojníci dnes tvoří privilegovanou tří
pod německou záštitou protektorátního du. Ruské mužstvo je nejlepším mate
filmu a snad i jinde a jinak. A to jsou riálem světa pro armádu. Většinou jsou
příčiny, proč spisovatelé mlčí.
pa
to venkované, zvyklí na život v přírodě
a velmi rychle se v každé krajině a
Ještě bflinská kyselka
okolnosti přizpůsobí. Velmi dobře vy
užijí každého terénu a dovedou se skvě
Pravdivé vylíčení porevolučních po
le krýti. Jejich odvaha v bitvě je příslo
měrů v bílinském okrese vzbudilo tako večná a největší jejich předností je, že
vou pozornost a zájem, ba rozruch, že mají ohromnou vytrvalost. Na začátku
oblastní úřadovna SNB v severo- a zápa
války ruská armáda vždy většinou
dočeském pohraničí a také ve středních unikla velkým německým klešťovým
Čechách pokládala za nutné, vydat po
obchvatům, poněvadž celé divise do
kyn k zabavení čísla 8. Obzorů. A tak vedly po celé 'dny pochodovat 45 km a
policejní orgány v téchto pohraničních a více denně, v plné zbroji. Není pochy
okresích nejenom zabavovaly výtisky by, že v osobním boji ruského vojáka
Obzoru v prodejnách, nýbrž stal se i s německým, by ruský voják vždy zvípřípad, že v rozporu s platným práv . těžil, poněvadž je obratnější, silnější a
ním řádem policejní orgány pokoušely, vytrvalejší. Gen. Martel soudí, že ruský
so i o domovní prohlídky, při nichž
zásobovací systém je nedokonalý a pří
chtěly zabavit zmíněný výtisk Obzorů. liš se spoléhá na náhodu. Často celé
Pozoruhodné je sdělení, které redak formace byly bez potravy a nábojů.
cí pos’al náčelník hlavního štábu arm. Vzhledem však k velké improvisační
gen. B· Boček s žádosti o jeho uveřej schonnosti, vytrvá1 ostj a využití každé
nění. Zní takto:
příležitosti, bez ohledu na prednísy,
K článku »Ostrá bílínská kyselka«, všechno vždv se vyrovnalo a nakonec
uveřejněném v »Obzorech« č. 8 ze dne dobře dopadlo.
K. H.
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Soc. dem. o Bílině
Severočeská »Nová doba«, list čes
koslovenské sociální demokracie pro
Podlírnšnohoří, napsala 28. února:
»Sotvaže se objevilo v bilinských
prodejnách osmé číslo »Obzorů«, by
lo zabaveno orgány bezpečnostní
služby s touto průpovídkou: »Z roz
kazu předsedy ONV a bezpečnostní
ho referenta jsou »Obzory« č. 8 za
baveny a dejte je okamžitě z prode
je. Příkaz ministerstva vnitra se oče
kává.« Důvodem k zabavení »Obzo
rů« je článek »Ostrá bílínská kysel
ka«, v níž jsou velmi vážná obvinění
t. zv. oblastního bezpečnostního zpra
vodajství — OBZ. Článek vrhá velmi
špatné světlo na naše bezpečnostní
sbory a bude jistě na BHinsku před
mětem vzrušených debat. Jsou-Ii úda
je, obsažené v článku, pravdivé, pak
zasluhují vinníci potrestání, nejsou11 pravdivé, pak mají postižení mož
nost podat na odpovědného redakto
ra žalobu a dokázat veřejností, že
článek byl nepravdivý. V žádném
případě však není možno, aby před
seda ONV a bezpečnostní referent
ONV vyřešili záležitost jednoduše
tím, že prodej »Obzorů« zakáží. Ve
řejnost bílinského okresu i okolí žá
dá, aby byl tento podivný postup I
předsedy ONV vysvětlen.«

Na 8 stranách
Minulý týden bylo oznámeno všem lis
tům úředně toto: pro dlouhotrvající ne
příznivé povětrnostní poměry, které vy
volaly velké poruchy ve výrobě a do
dávce rotačního noviného papíru, roz
hodl Sbor pro věci periodického tisku
při ministerstvu informací na mimořád
né schůzi 21. února přechodné omezit
denní i ostatní periodický tisk. Periodic
ký tisk, tišténý na rotačním papíře, bu
de od 2. března omezen na polovinu po
voleného rozsahu.
To znamená, že »Obzory« až na další
k velké své lítosti budou informovat
svoje čtenáře na pouhých 8 stranách
o zvýšené těžbě ulili a výrobě papíru
s tím souvisící.

Odvolání
V čísle 29., n. ročníku »Obzorů« vy
šla pod nadpisem »Kdo zastupuje stu
dentstvo« noticka o tom, že pan Zde
něk Noháč nepodal vyúčtování zájezdu,
delegace SVS do SSSR a že, neučíni-li
tak, bude nucen výbor SVS podati na
něho trestní oznámení. Ježto na další vý
borová, schůzi dne 2. X. , 1943 bylo
zjištěno, že pan Z. Noháč vyúčtování
podal již v červenci 1946, opravujeme
původní zprávu a omlouvajíce se tímto,
prohlašujeme, že jsme se nemínili cti
pana Noháče do tknou ti a dáváme mu
plné zadostiučinění.
Redakce.

Kniha, v níž 'promluvil Bůh Jc lidem
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Čtení z TGM
Přijímám demokracii ! s důsledky hospodářský
mi a materiálními; ale zakládám ji na lásce a spra
vedlnosti, jež je matematikou lásky, a na přesvěd
čení, že máme na světě pomáhat k uskutečnění
řádu božího, k synergii s vůlí boží.
Vím, dnes se zásady demokracie často dovozují
z materialismu; materialismus je sice vědecky pře
konán — jen se podívat do moderních věd, co říka
jí o té materii — ale trvá v přeceňování hmotných
podmínek života. Vím, byl a je útlak hmotný, ale
ten je jen částí útlaku mravního. Namítá se proti
theismu, že víra v nesmrtelnost a láska k bližnímu
se spokojuje s filantropií, s almužnou, že nevede
k modernímu a socialistickému požadavku právní
ho a zákonného odstranění bídy. Nevím, proč by
nevedla. Theismus, náboženství vůbec, přece není
jen osobní attitudou, je i kolektivním řádem a hledí
vždy a všude se stát organisací. Láska rozumná,
náboženství, řízené rozumem, bude uskutečňovat
humanitu zákonem, ale nikdy nás nezbaví mravní
ho závazku účasti a pomoci osobní. Byla by to vů
bec divná demokracie, kde by nebylo místa pro
mravní iniciativu individuální.

Ani ten nejlepší parlament není k tomu, aby od
hlasoval, co je pravda, právo a mravnost; o pravdě,
o základních zásadách politiky, práva a mravnosti
se nemůže hlasovat podle většiny.
*
Humanita nevylučuje ani neoslabuje lásku k ná
rodu; mohu, ba musím milovat národ svůj positiv
ně, ale nemusím proto nenávidět národy jiné. Pra
vá láska se nedokazuje nenávistí, nýbrž jen láskou.
Člověčenstvo je souhrn národů, není něčím mimo
národy a nad ně. Humanita, láska nejen k souse
dům, nýbrž k člověčenstvu — jak si mám to lidstvo
představit konkrétně? Vidím chudé dítě, kterému
mohu pomoci — to dítě je mně lidstvo. Obec, se
kterou nesu její starosti, národ, se kterým jsem
spojen jazykem a kulturou — je lidstvo. Lidstvo
prostě je větší nebo menší úhrn lidí, pro které fak
ticky, skutkem a ne jenom slovy, můžeme něco dě
lat. Lidskost není v tom, že horujeme o celém lid
stvu, nýbrž v tom, že jednáme vždy lidsky. Zádámli od politiky, aby sloužila Člověčenstvu, neříkám
tím, aby nebyla národní, ale aby byia spravedlivá
a slušná. To je všecko.

Křesťanské úspěchy a neúspěchy
Kdybychom každý pozorně sledovali svůj vlastní ži
vot, zjistili bychom snadno, že jsme si často umínili
určité chvályhodné zásady, ale po čase že jsme na ně
pozapomněli, upustili jsme od nich a musili isme si je
znova připomínat a umiňovat. Někdy se stává, že si
ve chvíli nadšení představíme, že jsme schopni rázně
a jednou provždy uspořádat svůj život naprosto do
konalým způsobem. Ale i ti, kterým se to opravdu po
dařilo a kteří dovedli žát takřka dokonale, doznali do
cela skromně, že mají ještě plno nedostatků.
Ale to, co se může takřka podařit jedné pevné vůli
určitého člověka, nepodařilo se posud nikdy celé lid
ské společnosti. A také se jí to nikdy nepodaří: právě
proto, že není vedena vůlí jedinou, nýbrž že se skládá
z velikého množství různých vůlí. Občas se ovšem vy
skytnou různí nadšenci, kteří jsou opravdu přesvěd
čeni, že revolucí nebo nějakým podobným rázným
krokem skutečně změní lidskou společnost. Co jich
jenom za křesťanské éry již prošlo tímto světem.
Petr Valdus, Cola di Rienzo, Campanella, Cromwell,
Robespierre, Marx, Mussolini, Trocký — abychom
jmenovali jen některé z nich. A tito revolucionáři, po
jejichž díle obyčejně za deset nebo dvacet let již ne
zůstane ani stopy, často začínají pohrdlivou výtkou,
namířenou proti křesťanům: co udělalo nebo čeho do
sáhlo křesťanství za tolik a tolik staletí?
Tato výtka je nespravedlivá a nemístná, především
proto, že revolucionáři v ní připisují křesťanství něco,
co sami zamýšlejí — a co se jim ovšem nikdy nepo
daří uskutečnit — ale co křesťanství nikdy nezamýš
lelo ani nehlásalo.
Křesťané nikdy nikomu netvrdili, že nějakou revo
lucí změní svět v ráj a lidskou společnost ve společ
nost bezvadnou. Zejména právě proto, že křesťanská
nauka nepřipisuje společnosti nějakou jednotnou duši
nebo vůli, ani neříká, že by celá lidská společnost byla
řízena nějakými neproměnnými přírodními zákony —
jak to říkají na příklad marxisté. Křesťané jsou si na
opak vědomi toho, že každý člověk má svou vlastní vůli
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Bohdan Chudoba
a že nelze nikterak předvídat, kam se ta neb ona vůle
zaměří. Každého člověka třeba zvlášť získávat pro tu
a onu myšlenku. Na tom, kolik a pro jaké myšlenky
se jich podaří získat, záleží osud společnosti.
A na tom také záležely a ještě budou záležet všech
ny úspěchy a neúspěchy křesťanství ve světových dě
jinách politických.
Zkoumejme na příklad, jak se v dějinách uplatnila
křesťanská zásada, že člověk má být co nejsvobod
nější, aby mohl rozvinout své osobní schopnosti. Zjis
tíme, že se tu úspěch střídal s neúspěchem. I největší
myslitelé dob před Kristem pokládali otroctví za věc
docela správnou. Křesťanům se nejdříve podařilo otroc
tví zmírnit a učinit z otroků plnoprávné členy nábo
ženských společností; později se jim ponenáhlu poda
řilo — u nás na příklad světcům Václavovi a Vojtě
chovi — zrušit otroctví úplně. Ale sotva byly v 15.
století objeveny nové zámořské kraje, již počalo otro
kaření znova a křesťané musili proti němu znova bo
jovat — počínajíc dominikánským mnichem De las
Casas a končíc protestantem Lincolnem. Podobné osu
dy měla snaha o svobodu ve věcech majetkových.
Když křesťanství usmířilo Evropu, rozbouřenou stěho
váním národů, podařilo se uspořádat pospolitý život
v tak'zvaném feudálním zřízení, v němž byli sice jed
ni pověřeni výrobou a druzí vojenskou a soudní ochra
nou, ale v němž ti i oni žili stejně prostým a střízli
vým životem; v podobném souladu byl uspořádán ta
ké život ke středověkých městech, kde mistři různých
řemesel pracovali v cechovní shodě a tovaryši žili v ro
dinách mistrů. Ale netrvalo dlouho a jak páni, tak
měšťané, ba dokonce i duchovní sami propadli přepy
chu a kapitalistickému hromadění majetku. Po vnitř
ní obnově v šestnáctém století započalo sice křes
ťanství boj s kapitalismem, ale ten posud, do našich
dnů, nemohlo vítězně ukončit, poněvadž nejde jen
o boj proti kapitalistům samotným — dříve soukro
mým a dnes státním — nýbrž také proti občanstvu,
které podléhá jeho propagandě a zastává se ho.
Nebo poohlédněme se, jak bylo usilováno o svobodu
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ve věcech názoru a projevu. Ani tento úkol nebyl ni
kdy tak jednoduchý, jak by se snad někomu zdálo.
Vyskytovali a vyskytují se ovšem znova a znova lidé,
kteří si tu pod pojmem »svoboda« představují na
prostou volnost. Ale naprostá volnost jednoho člověka
může potírat svobodu druhého. Zní to sice velmi
ušlechtile, když se řekne: »Mějte v úctě mínění dru
hého«, ale co když ten druhý hodlá právě skočit do
vody na místě, o kterém my víme, že skrývá pod hla
dinou skálu? A co když neposlechne našeho varování
a myslí si, že mu nechceme dopřát radosti? Jsme pak
oprávněni popřít jeho mínění i jeho volnost a zabrá
nit mu v činu? Křesťanství říká, že ano, poněvadž, po
pírajíce jeho volnost, zachraňujeme mu svobodu, kte
ré by neměl, až by si skokem polámal ruce nebo nohy.
Ale ani tu ještě nejsme na dně otázky. V příkladu,
který jsme volili, šlo jen o jednoho člověka, který pro
chvilku volnosti uváděl v nebezpečí svou vlastní trva
lejší svobodu. Hlavní potíž však nastává, když jeden
člověk nebo více lidí svou volností uvádějí v nebez
pečí svobodu ostatních svých bližních. To byla vždy
cky největší překážka v úsilí o politickou svobodu.
Z takové nesnáze vyrostly na příklad středověké
inkvisiční soudy. V tehdejší době se totiž v nejednom
středisku po Evropě začínaly hlásat nauky, které na
příklad majetek prohlašovaly za provinění a rodinný
život za zločin; a jiní »reformátoři« zase dovozovali,
že jediný slušný způsob života je putovat s obnažený-

Politická pověra
Stává se už takřka pravidelným zjevem, že pro
jevy našich politiků-juristů, ať už jsou proneseny při
nejrůznějších příležitostech, patří svou formou a hlav
ně svým politickým i filosofickým obsahem do oblasti
projevů vpravdě státnických, přerůstajíce značnou
měrou formát běžných řečí stranicko-politických a
utilitářských. K těmto významným projevům nutno
přičíst i řeč min. dr. A. Procházky, proslovenou 17.
t. m. v Plodinové burse. V této řeči dotkl se ministr
Procházka jako první u nás jedné z nejdůležitějších a
nejvýznamnějších politických pověr, jimiž jsou dnes
mateny pojmy a klamáni lidé bez vlastního politické
ho úsudku. Je to t. zv. spor mezi kolektivismem a in
dividualismem. Dr Procházka řekl: »Ve skutečnosti
není mezi svobodným jednotlivcem a svobodným sdru
žením, svobodnou společností, kterou svobodní lidé
tvoří, vůbec žádného sporu: a jestliže se tento spor
uměle vyvolává, vytváří se tím jen příležitost, aby
jménem jakýchsi pomyslných kolektivů, pomyslné
společnosti, mluvili opět jen demagogičtí jednotlivci,
snad největší demagogové, jaké kdy svět znal.« Neboť,
je-li kolektiv pojímán jako svobodné sdružení svobod
ných individuí za určitým svobodně stanoveným úče
lem, zajisté, že tu není místa pro konflikt, vyvěrající
z omezování svobody celku ve prospěch individuí, jej
tvořících, a naopak. Své závazky a povinnosti — po
sitivní i negativní — vůči kolektivu stanoví jednotliv
ci, kteří jej tvoří, podle svých práv zákonem a jím
naopak zaručí i svá práva vůči kolektivu. Tato práva
a svobody jednotlivců nesmí být kolektivem omezeny,
leč novým zákonem, t. j. svobodným a formálně přes
ně stanoveným způsobem usnesení oněch jednotlivců,
kolektiv tvořících.
Tímto rozborem znovu a ještě více vynikne mo
ment nemožnosti sporu jednotlivce a společnosti, jejíž
je součástí — pokud jde ovšem o společnost svobod
nou. Toto je theorie, která se stává praxí tam, kde zá
kladním a hlavním činitelem, zabezpečujícím práva
i povinnosti obou prvků, je zákon.
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mi zády ode vsi ke vsi a bičovat se navzájem do krve.
Měla snad tehdy křesťanská společnost nečinně při
hlížet k tomu, jak se sama rozkládá? Nepřihlížela a
zakročila podle právního řádu. Ale tytéž inkvisiční
soudy, které měly uhájit lidskou svobodu, staly se
velmi brzy nástrojem lidské pomsty v rukou pano
vačných papežů a zejména v rukou panovníků, touží
cích po absolutní moci ve státě a neváhajících použít
náboženství jako politického prostředku.
Bylo tedy a stále je nutno hájit svobodu proti ne
vázané volnosti, ať se již této volnosti dovolávali je
dinci nebo množství. Nevázaná volnost je vždycky na
úkor svobody: v hospodářském životě dává vzniknout
kapitalismu a tím ovšem také nemajetnému proleta
riátu a v duchovním životě podrývá a ničí právní řád,
který je pro svobodu každého jedince nepostradatel
ný. Tento boj svobody s nevázaností se ovšem neode
hrává jen ve společnosti, nýbrž v nitru každého čloka. A bude se na tomto světě odehrávat vždycky, po
něvadž nic hmotného ani lidského mu nemůže trvale
zabránit.
A tak je tomu s uplatněním všech mravních a poli
tických zásad, které křesťanství vyslovilo. Na jedné
straně je nutno vtělit je v zákony co nejpřesnější, ale
na druhé straně je nutno stále znova a znova zkou
mat, zda se skutečně účinně uplatňují. Každý klad se
zejména v politickém životě snadno může změnit
v zápor.

.
Jan Kolár
Jakmile je ale spor mezi individualismem a kolekti
vismem vyvolán, je třeba mít se vždy na pozoru, co
je jeho pravým pozadím. Je zajímavo, že tendence to
hoto sporu směřuje vždy k preferování kolektivu — a
je to i psychologicky naprosto přirozené, neboť získá
ní kolektivní sympatie je vždy lehčí a pro uskutečnění
vlastních mocensko-politických cílů mnohem účin
nější, než sympatie a souhlas individuální (předpoklá
daný v důsledné demokracii). Řekl-li dr. Procházka,
že uměle vyvolaný spor vždy prospívá jedinci, který
jej vyvolal, netřeba chodit pro potřebný příklad a dů
kaz do příliš vzdálené minulosti. Vzpomeňme jen nacionálsocialistického hesla: Gemeinnutz vor Eigen
nutz — prospěch celku před prospěchem jednotlivce.
Zajisté, že dav, zfanatisovaný dovedným řečníkem,
zabouří nadšením, předhodí-li se mu vpravý čas tako
vá fráze jako kůstka. Představa kolektivního blaha
nese s sebou — nebo by alespoň měla nést — před
stavu blaha každého jeho člena; ale klidnější indivi
duální úvaha nemůže k podobným závěrům dojít. Je
li kolektiv vytvořen svobodnou účastí jednotlivců, bez
nichž nemůže vzniknout a trvat, zajisté, že i vlast
nost tohoto kolektiva, t. j. hmotná i duchovní úroveň,
musí být nutně určena i vlastnostmi jeho členů. Te
prve spojením — abychom tak řekli — dobře situo
vaných jednotek může být vytvořen dobře situovaný
celek a nikdy naopak. Lze pozorovat na historických
příkladech, byl-li prospěch celku vždy provázen pro
spěchem jednotlivců, jej tvořících — t. j. byl-li abso
lutním. Dosud nikdy se tak nestalo, byl-li vytvářen
shora dolů — od kolektivu k jeho článkům. Vždy šlo
_ a půjde o prospěch a blaho relativní — a zde budiž
nejkřiklavějším příkladem nacistické Německo. Vněj
ší prospěch státního celku, sídla a moc, byla vybudo
vána pod heslem Gemeinnutz vor Eigennutz na strá
dání, důsledném utažení opasků a okleštění práv ně
meckých občanů. Byla to stavba na hliněných nohou,
udržovaná jen vzpěrami policejního aparátu, jež jed
nou musela padnout. Prospěch jednotlivců, jenž se ■
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měl dostavit prolínáním' prospěchu státního kolektivu
Jaké je tedy pozadí vyvolávání konfliktu mezi ko
do všech jeho složek, byl hypothesou a každý podob lektivem a individuem ? Komu z tohoto konfliktu piyný pokus o dosažení blaha a blahobytu občanů cestou ne prospěch? Nikdy kolektivu — alespoň po
shora dolů vždycky hypothesou zůstane, tak jako kud jde o vládní moc a práva — ale vždycky je
stavba domu od střechy k základům.
dinci, který dovede síly kolektivu využít. Jak již ře
Krásná — třebaže neověřená a neověřitelná — vi čeno, pro vyvolání tohoto sporu nehraje jeho původce
dina kolektivní růžové budoucnosti, vybudované hla nikdy na strunu sympatií a prospěchu individua a ni
dovou individuální přítomností, byla, je a bude vždy kdy nepodporuje individualismus — protože souhlas
jedním z nejúčinnějších prostředků pro ty, kdož chtě rozptýlených jedinců nemůže být tak účinný, jako
jí ovládnout masy a jeiich pomocí dosáhnout vládních rozvášněného a prudkého davu, opojeného dovedně
otěží. »Sobectví jednotlivců, toužících po svém vlast stylisovanými frázemi o vlastní nadřaděnosti. (Nelze
ním štěstí, musí ustoupit právu celku na blahobyt a ovšem vůbec srovnávat hodnotu tohoto souhlasu se
štěstí! Žádný jednotlivec nesmí brzdit nástup tohoto souhlasem individua, vytrysklým z rozumové úvahy).
práva nejširších mas! Každý takový jedinec budiž Pozadím podpory pomyslného kolektivu proti jeho
smeten! Utáhnete-li si dnes všichni opasky — budete vlastním základům je tedy pouze vůle jedincova po
se mít zítra všichni lépe! Gemeinnutz vor Eigennutz!« uchvácení moci, touha po diktatuře a ovlád
— to jsou fráze, jimiž se v Německu získávaly masy. nutí celého státu, státního kolektivu, který vlastně
A jak že se projevily sympatie těchto mas k těm, kdož sám ochotně vleze do ohlávky. Mizí nám tedy fikce
takto hovořili? »Smeteme každého, kdo se nám po sporu celku a jedince — a objevuje se pouhý rozdíl
staví v cestu! Ty, který k nám takto hovoříš, ty, kte mezi liberálním individualismem a vypjatým indivi
rý nám toto slibuješ, ty n ás veď v tomto boji, tebe dualismem diktátorů všech druhů.
Není-li onoho konfliktu, jak se leckde nepřesně a
chceme poslouchat! Buď naším vůdcem!
záměrně
tvrdí, vyplývá z tohoto poznatku zároveň
Heil!« A zde právě vězí ono čertovo kopýtko uměle
nutnost,
zbavit
se nebezpečí, hrozícího lidské společ
vyvolaného konfliktu mezi kolektivem a individuem:
nosti
z
jeho
vyvolávání
a které ministr Procházka
Ty, jedince, nás, široké masy, veď; tebe, jedinč e, chceme my, široké masy, poslouchat; ty, j e d i n- označil jako »vytváření příležitosti, aby jménem po
myslných kolektivů mluvili opět jen demagogičtí je
č e, za nás, široké masy, za stát jednej!
dinci, snad největší demagogové, jaké svět znal.« Že
Kolektiv lidu, zaslepen sliby a představou vlastní tu jde o demagogii největšího formátu, netřeba zastí
moci, jde vždy za hlasem silného jedince — a čím vět rat — neboť úspěšná kamufláž diktatury kolektivisší kolektiv, tím větší jedincova moc a síla a tím větší mem je nejdalekosáhlejším falšováním pojmů, jakého
a mocnější prostředky k ovládání kolektivu. A čím kdy bylo dosaženo. Toto nebezpečí je stále akutní a
více je kolektiv ovládán, tím více je i omezován a tím bude jím až potud, pokud budou lidé, zejména v poli
menší jsou stále jeho naděje na onen slibovaný blaho tice, vedeni nikoliv skutečnostmi, ale názory o těchto
byt a blaho, tím více povinností a tím méněz svobod a skutečnostech, názory, jež mohou být subjektivně vel
práv. Nelze tedy kolektivismus vnímat jako světový mi přesvědčivé, jež ale v objektivní analyse neobstojí.
názor v protikladu k individualismu, neboť oba pojmy Ozdravění politických poměrů bude dosaženo tehdy,
zůstávají svou podstatou v oblasti sociální a hospo až se lidstvo zbaví politických pověr, z nichž nejne
dářské. V oblasti politické jde vždycky o kolektivis bezpečnější je právě domnělý konflikt, jejž jsme se
mus předstíraný, který je pouhým prostředkem k na pokusili osvětlit. Nejlepším prostředkem k nastolení
stolení vlády několika jedinců či jedince, jenž se za vlády rozumu a skutečností a ke svržení dosud hou
něj schovává. A i kdyby tisíckrát jedincova vláda zů ževnaté vlády pověr a pouhých názorů o skutečnos
stala věrna heslům, jejichž pomocí jí bylo dosaženo, a tech je osvobození od davové psychosy a individuální,
pečovala důsledně o prospěch kolektivu, který ji do přemýšlivé a objektivní zhodnocování skutečností a
sadil — nepůjde nikdy o nic jiného, než o diktaturu jejich příčin. Nikdy by nemohl být svět sveden na
jedince pod pláštíkem vlády, resp. diktaturu mas. Pů scestí třídních bojů, imperialistických válek, šovinis
jde o diktaturu tím spíše, že dějiny ukazují, že vládá mu, fašismu a jiných -ismů, kdyby nebyl tak po
jedinců, takto získaná, je doživotní a nepodrobuje se hodlný a lenivý přemýšlet a nepřenechával rozhodo
principům výměny osob ve vládních funkcích. Vzpo vání o svých osudech několika ctižádostivým jedin
meňme jen charakteristického rysu německé dikta cům, spokojuje se jen s davovým bezmyšlenkovitým
tury:
papouškováním vhodných hesel. Není většího nepříte
Hitler byl Němcům takřka bohem a sám se prohlá le diktatury a válek, podnícených úspěšným ovládnu
sil za neodvolatelný nástroj prozřetelnosti, za tím mas líbivými pověrami a frázemi, než je soustře
doživotního vůdce a představitele německého děně, neovlivněně a objektivně přemýšlejí
státu.
cí j e d i n e c.

Ještě vázané vklady

D. Z e c h

V článku »Problém dávky z majetku« v 28. čísle II. roč odstraniti. Na tom se ovšem již nedá nic měnit, je to však
níků »Obzorů« všimli jsme si kriticky některých, problémů, svědectvím o špatné předvídavosti autorů těchto formulářů.
jež dávkové řízení s sebou přináší. Upozornili jsme zejména Nutno si uvědomit, že spousta vadně podaných přiznání způ
na škody, jež vzniknou určitým vrstvám obyvatelstva a tím sobí vyměřovacím úředníkům nedozírné průtahy, bude třeba
nepřímo i státnímu hospodářství vůbec, nebude-li odčerpání jednání se stranami, kontrol atd. Cím déle finanční aparát
vázaných vkladů a uvolnění nezdaněných zbytků provedeno bude na dávce pracovat!, tím více se celé řízení zdraží. Mys
rychle.
lím, že by se naplnila v neprospěch státu ta zásada, že ten,
Nyní, po delším časovém odstupu můžeme zhodnotit, na kdo chtěl mít vše, nemá nakonec nic. Jednoduchost — třeba
kolik byly naše závěry správné. Nutno předem s úlevou kvi- za cenu jistých ztrát — by tu byla daleko více na místě a
tovati, že přiznání k majetkovým dávkám, tak dlouho chys- jsme přesvědčeni, že zisk fisku by byl větší.
tané, bylo konečně již provedeno. Obtíže, jež se ve značném
Od provedeného přiznáni očekává nyní veřejnost alespoň
měřítku vyskytly u přejímacích komisí, byly způsobeny nad částečné uvolnění vkladů. Z úředních míst bylo také nazna
bytečnou složitostí formulářů. Komplikovanost přiznání měla čeno, že po statistickém zpracování nejnutnějších dat o roz
za následek, že nejen mnoho přiznávajících učinilo přiznání vrstvení vázaných vkladů dojde k částečnému uvolnění, a to
spatně, nýbrž že i přejímací komise, které pro nedostatek podle sociálních potřeb vkladatelů. Jaké jsou vyhlídky pio
odborníků nebylý vždy na výši, nebyly s to vady v zárodku uvolnění? Nutno především říci, že podle zkušeností přejímá-'
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cích komisí bu-de třeba Jež tě větší měrou omezit! původní
optimismus co do výnosu dávky. Především nebylo vysokých
přírůstků u těch, kde se to z úředních míst nejvíce očekávalo
— u válečných zbohatlíků. V tom bude asi největší minus
dávky, že nezasáhla zcela účinně tam, kde se to od ní v prvé
řadě očekávalo. Ukázalo se, že ten, kdo za okupace šmelina
řil, byl i natolik »chytrý«, aby výtěžky svého »podnikání«
ukryl zase ve zboží jiném. — s kterým se dnes šmelinaří
v nové měně vesele dále — a v různých investicích na nemo
vitostech. Tyto zisky lze ovšem zjišťovali jen nákladnými
a zdlouhavými kontrolami, a to znamená opět průtahy, se
všemi důsledky, o kterých jsme se již zmínili. Tato nepříz
nivá situace okamžitého výnosu dávky bude míti ovšem rozrozhodující vliv na uvolňování vázaných vkladů. Finanční
správa zřejmě zápasí a bude stále zápasiti s ohromným
množstvím starého oběživa (vkladů), jež dávka neodčerpa
la. Přitom, ncmá-li býti hospodářský život na trvalo podvazován, nelze již dlouho s uvolňováním otálet!. Jestliže dávka
nedostačuje, projevuje se nutnost likvidovati vázanou měnu
nějakým způsobem. Důležité je, aby takovýto způsob byl
alespoň relativně spravedlivý a nezvyšoval dále křivdy, jež
tak obrovský zásah do majetku občanů, jako byla měňová
reforma, způsobil, ať již některými nopromyšlenostml, nebo
prostě tím, že nelze vytvoří ti předpis, jemuž by se sem tam
nějaký ten skutečný případ nevymykal. Zdá ee však, že
cesta, již úřední místa nastoupila, na tu spravedlnost pří
liš nepamatuje. Tak ministerstvo financí, výnosem ze dne
10. XII. 1946 stanovilo, že movité konfiškáty mohou býti
placeny až do dávky prostých částek (20.000 na hlavu ro
diny, 20.000 na manželku a po 5.000 na každé dítě) váza
nými vklady. Tisk přinesl v těchto dnech další, prozatím
neúřední zprávy, v nichž se mluví, že se uvažuje o tom, aby
konflslcáty vůbec byly placeny vázanými platidly. Soudíme,
že tento postup má do spravedlnosti velmi daleko. Nejlépe
poslouží příklad: Jsou dvě dvojice manželů. Jedna »čilá«,
která hned po skončení okupace obsadila byt po Němcích
s úplným zařízením a druhá méně »čilá«, která po neko
nečných návštěvách na bytovém úřadě obdržela byt s ho-

Amerika a nafta
*)
První světová válka s hlediska národohospodářského ukon
čila věk, v němž uhlí a železo vládly světem. Nebyla to jen
náhoda, že v tomto věku, kdy byla pánem světa Evropa, byla
evropská pevnina zároveň oblastí, produkující uhlí a železa
daleko více, než celý ostatní svět dohromady. První světová
válka přinesla nejen vítězství Spojenců nad Německem a jeho
spojenci, nýbrž zároveň také vítězství mimoevropského petro
leje nad evropským uhlím. Clemenceau tehdy razil heslo o zá
plavě petroleje, který zaplavil německou vojenskou moc a při
vodil tak spojenecké vítězství.
Pouze Hitler, raněný slepotou a zpupností, mohl tyto sku
tečnosti přehlédnout. Místo aby se spokojil s jedinečným po
stavením, jaké by byl osud přisoudil v srdci spořádané Evropy
pokojnému Německu, rozpoutal nerozumně a nesmyslně ještě
jednou boj, rozhodnutý již první světovou, válkou jednou pro
vždy v neprospěch Německa. Jako všichni vůdcové, vedoucí
národ do katastrofy, věřil také Hitler, že se mu podaří.„opravit
dějiny“ a zviklat již pronesený ortel osudu. Protože uhlí v boji
s petrolejem první světovou válku prohrálo, doufal vyhrát
druhou světovou válku tím, že vyráběl z uhlí benzin.
Tento nesmyslný pokus sice umožnil Hitlerovi dosáhnout
ohromných počátečních úspěchů, nakonec to však byl opět
petrolej, který nad šíleným tyranem zvítězil, a čteme-li zprávy
o posledních dnech Hilerova života, kdy se zděšený vůdce třásl
strachem v protileteckých krytech, jen aby ušel útokům mo
hutných, produkty petroleje živených ocelových ptáků, kteří
jeho říši a města rozbíjeli na kusy, jsme svědky děsné neúpros
nosti dramatického konce života, který marně bojuje proti
osudu.
Právě proto, že se petrolej stal tak významnou mocí, zdá se
mi dnes pro určení budoucnosti významné, sestavit jakýsi
přehled výskytu petroleje na světě. Není to právě lehké, pro
tože — jak známo — od roku 1939 se ze statistiky stal jakýsi
druh tajné vědy, vyhrazené pouze osobám privilegovaným.
Přesto však je možno na základě číselného materiálu, pro
niklého na veřejnost, říci o světové produkci a o výskytu svě
tového petroleje asi toto:
.Asi 60 procent světové produkce petroleje připadá dnes na
Spojené státy. Po Spojených státech následuje v produkci bez
prostředně ne snad Rusko, nýbrž Venezuela, jež dnes presi
svou poměrně nepatrnou rozlohu a přes svou bezvýznamnou
roli ve světové politice produkuje téměř dvakrát tolik petro
leje než ohromné Rusko.
Abychom si jasně uvědomili dosah této skutečnosti, musíme

*) Ze švýcarského týdeníku „Die Weltwoche“, přeložil P. T.
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lými stěnami, který s! ná vlastní náklad, musila dát! do po-,
řádku. Musila si také opatřit! za dnešní ceny v nové měně,
nábytek, na který jí »výjimečně« uvolnila Národní banka
10.000 Kčs. Normální zařízení dnes stojí do 2pokojového bytu
60.000 Kčs (počítáno velmi skrovně). Prvá dvojice zaplatí
nyní nábytek starými penězi, a to ještě za cenu, jež zdaleka
nedosahuje dnešních cen poválečných, ti'ob as mnohdy je ma
teriál na nábytku mnohem hodnotnější. Možno namítnouti, i
že jde o nevýhodu dočasnou. Až se peníze uvolní, nedostane·
již prvá dvojice nic, druhá však dostane, a tak se křivda vy
rovná. Bude tomu však tak ve skutečnosti ? Prozatím tornu
nic nenasvědčuje. Především nikde nebylo z úředních míst:
řečeno, kolik bude uvolněno a jakým způsobem, ť. j. zda li-1
neárním, či podle jiných hledisek. O jakéms tákéms vyrovnání
by se dalo mluvit, kdyby byly daně prosté částky všem ge
nerálně uvolněny. Příslib z úředních míst nasvědčuje však
opaku, neboť mluví o »uvolnění podle sociálních potřeb«.
Není pochyby, že tato J^ulatá slova mohou naši »méně čilou«
dvojici poškodit případně ještě více. Kdo jí však v každém
případě nahradí úrok z vypůjčených peněz? Snad každý uznáže nelze si dovolit! zázrak a zaplatili 60.000 Kčs 10.000 Kčs.
To patrně dovede jen Národní banka. Tím však není· ještě,
celá záležitost skončena. Bylo již oznámeno, že neodčerpaná,
a neuvolněná stará měna bude proměněna v dluhopisy. I při
střízlivém odhadu bude těchto dluhopisů asi za 200 miliard
starých korun. Bude je míti téměř každý občan, protože každý
v době okupace pro nedostatek zboží něco našetřil — vyjma
státních zaměstnanců. Železný zákon nabídky a poptávky
způsobí, že reálný kurs těchto papírů bude činiti vzhledem
k nadměrné nabídce nepatrný zlomek nominální hodnoty.
Vraťme , se k naší »nešikovné« dvojici a položme si otázku:
co za ty papíry koupí? Kolikeronásobné nominální hodnoty
bude třeba, aby splatila jimi dluh v nové měně ? Dvojice
»šikovná« nakoupí však za starou měnu v plné hodnotě;
a při směšných odhadních cetnáeh.
Je důstojné dobrého státního hospodáře podporovat! tako
vouto »spravedlnost«?. Má se tato praxe rozšířit! i na kon
fiškáty nemovité?.

•
mít na zřeteli, že produkty petroleje jsou nejen životni mízou
každé války, nýbrž že se nadto staly naprosto nezbytnými pro
dopravu, pro průmyslovou výrobu a — což je snad nejdůleži
tější — pro radon alisaci v zemědělství. Rusko může tedy za
počít s opětnou výstavbou teprve tehdy s plným úspěchem,
až bude mít k disposici d/>statek petroleje. Může především
také svou zemědělskou produkci na Ukrajině a na Sibiři te
prve tehdy řádně uvést do chodu, bude-li mít dosti petroleje.
A právě tohoto petroleje je v dnešním Rusku nedostatek. Pro
dukce petrolejových zdrojů v Zakavkazsku je sice stále ještě
značná, přece však pro obrovskou ruskou spotřebu neposta
čuje. Ani rumunská přetrolejová pole nebudou nikdy s to
uspokojit plně ruskou spotřebu. K tomu ještě přistupuje ta
okolnost, že zde, kde již Němci během války vykonali vše, aby
prodúkd petroleje vystupňovali na nejvyšší možnou míru, je
další zvýšeni produkce sotva možné. Jen tehdy, uvážíme-li.
patřičně tyto skutečnosti, porozumíme, proč Rusové věnují
tolik pozornosti zdánlivě tak málo významné petrolejářské '
oblasti, nově objevené v Rakousku a v Maďarsku.
Postavení Ruska vzhledem k předpokládaným zdrojům I
petroleje je — možno-li — ještě nepříznivější než vzhledem
k přítomné produkční situaci. Neboť z předpokládaných zdro
jů se dnes, jak se dovídáme z londýnského časopiszi „Econo-'
míst“, nalézá v Novém světě 46 proč, a v oblastech Středního i
Východu dalších 42 proč.; tyto oblasti jsou dosud, pro Rusko'
nepřístupné a prostírají se zhruba od tureckých hranic přes
Sýrii, Mesopotamii a Irán po obou stranách Perského zálivu '
až k Indickému oceánu.
Je dnes možno s oprávněním říci, že 90 proč, světové pro
dukce petroleje je pod kontrolou Angličanů a Američanů.1
Neboť i když snad ještě tu a tam se dostanou k slovu Holan
ďané a Francouzi, je přesto jasné, že se tyto státy dnes již
sotva mohou postavit proti některé z obou velmocí. Po čistě
právnické stránce mají mít v otázkách produkce petroleje^
Angličané a Američané asi stejné právo rozhodování. Ve sku
tečnosti se však věci mají zcela jinak. Neboť obzvláště na
Středním Východě se jedná o petrolejářské oblasti, jež teprve
čekají na své praktické využití. Podmínkou pro toto využití
jsou velkorysé peněžní investice, jež mohou být za dnešních
poměrů poskytnuty pouze Američany. Skutečně se také zdá,
že v nejnovějších ujednáních mezi anglickými a americkými j
petrolejářskými společnostmi bylo pamatováno na ustanovení,
aby nezbytné rafinerie byly zřízeny na náklad Američanů a
samozřejmě také Američanům patřily.
To vše však naznačuje vývoj, který Spojeným státům za
bezpečí nespornou kontrolu nad největší částí světové pro
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dukce petroleje. Rozumíme dobre horkosti, s níž Angličané
mluví o americkém „právu z boží milosti“ a o americké snaze
využít pro sebe dvou třetin veškerého petroleje a pro zajištění
tohoto konsumu pokud možno kontrolovat zbytek petrolejové
produkce. Dá se však jen těžko říci, co by Angličané prakticky
proti tomuto vývoji mohli podniknout.
Nejen samým chlebem živ je člověk. Je také jisto, že i v na
šem věku petroleje člověk nemůže žít pouze z petroleje. Přes
to však je možno říci, že je dnes k dosažení a udržení moci
petroleje zapotřebí stejnou měrou, jak tomu bylo v 19. století
s uhlím a železem. Petrolej je pro naši dobu opravdu onou
zvláštní šťávou, jež stejně jako balzám v dobách dřívějších
slouží k pomazání těch, kteří byli osudem vyvoleni, aby vládli.

Z dopisů redakci
Logika p. předsedy ÜRO

Vážená redakce, 19. II. 1947 snažil se v 18.45 hod. předseda
ÜR.O posl. A. Zápotocký připravovat v rozhlasovém - - .·
projevu veřejnost na to, že znárodňování dalších podniků se
provádět bude, poněvadž prohlášení vlády o skončeném zná
rodňovaní se prý týkalo jenom průmyslu.
Známe methody, ktei"ýml komunisté v nadstranické ÜRO
prosazují stranický program KSC a tudíž nás tento projev
komunistického poslance a předsedy ÚRO nijak nepřekvapil.
Překvapila nás však logika, s jakou pan posL argumentuje
znárodňování stavebních podniků.
Když prý byly znárodňovány průmyslové podniky, volali
zastánci soukromo-kapitalistického podnikání, že je nutno po
nechat nějaké podniky soukromým podnikatelům, aby byla
umožněna konkurence. Pan poslanec Zápotocký proto žádá
a navrhuje znárodnění některých stavebních podniků, aby
byla též umožněna konkurence.
Tedy podle úvahy předsedy ÜRO je nutno, aby byla umož
něna konkurence, znárodnit některé stavební podniky, poně
vadž tyto podniky v soukromých rukách asi nejsou konku
rence schopny a ani soutěžení neprovádějí.
Zajímavá logika, zajímavější však ta konkurence znárod
něného stavebního podniku se stavebním podnikem soukro
mým. Nebo je snad p. předsedovi ÜRD lito, že podniky v sou
kromých rukách platí státu ještě jakési daně, kdežto podni
ky znárodněné neplatí vůbec nic a chce ještě znárodněním
připravit státní pokladnu i o tyto příjmy?
J. N., Zlín.
Dopis Aeroklubu

Vážená redakce, k otázce povolování koncese pro nepravi
delnou leteckou dopravu tak zvanou aerotaxi, která býla v mi
nulých dnech nadhozena ve veřejnosti, zaujal CNA jako le
tecká korporace stanovisko, které vtělil do prohlášení, zasla
ného všem zúčastněným ministerstvům a předním hospodář
ským korporacím.
V tomto prohlášení ČNA se staví za názor Ös. aerolinií,
pokud jde o provedení letecké dopravy, dovozuje však, že
pro příležitostnou leteckou dopravu je vhodné, aby koncese
byly udělovány schopným korporacím nebo jedincům. Tento
názor dokládají skutečnosti, že také CSD neprovozují kromě
své pravidelné železniční a autobusové dopravy ostatní příle
žitostnou dopravu pomoci autotaxi osobních i nákladních,
která zůstává vyhrazena soukromému podnikání. Umožněním
provozovat aerotaxi mimo rámec výhradní letecké společ
nosti se podpoří rozvoj civilního letectví v republice, což se
stanoviska průmyslového, dopravního i branného je jediné
prospěšné. Jde tu v podstatě o možnost příležitostnou dopra
vou spojovat krajová střediska, jako na příklad Turnov,
Klatovy, Pardubice, Valašské Meziříčí atd. s hlavními zem
skými městy, která jsou letecky spojena pravidelnou denní
linkou. Tím ovšem by Čs. aerolinie jako provozovatel pravi
delné letecké dopravy byly podpořeny. — Český národní ae
roklub — ústředí — Praha.

Kniha týdne
Géza Včelička: Policejní hodina. Staropražský román z de
vadesátých let. Druhé přepracované a rozšířené vydání. Vy
dal J. Lukasík v Praze-Mor. Ostravě. Stran 373, brožované
120 Kčs, vázané 150 Kčs. Ilustroval Karel Müller.
Lukaeíkovo nakladatelství, jež se právě v nejposlednějších
letech rozrostlo z malého regionálního podniku ve velkou
oficinu, vydalo již celou řadu básnických i beletristických
knih Gézy Včeličky o staré Praze. Román. Policejní hodina,
propagovalo jako dílo dříve censurované i jako skladbu, jež
takřka s prvním vydáním v roce 1937 vyšla současně
i v Moskvě. Druhé vydání, jemuž bylo přidáno na útočné
ostrosti proti vrstvám středním a měšťanským, vypravilo
nakladatelství takřka přepychově, leč práce dnes nemá již
onen někdejší úhoz. Z pražského proletariátu, jemuž Vče
lička nadšeně a jednoznačně straní, vyrostla totiž za necelé
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půlstoletí takřka vládnoucí třída, jež ovšem, jak vidíme, má
opět své slabosti a zlořády a často dokonce měšťáčtějši než
oni vysmívaní protinožci Včeličkových hrdinů
I v novém vydáni snaží se býti autor drsně pravdivý, bo
hužel vidí stále onu Prahu let 1884—1897 příliš neobjektivně
a jednostranně. Representovat někdejší Mladočechy a vůbec
tehdejší národně pulsující probuzené měšťanstvo matnými
náčrty dvou, tří pekařských »pantatínků« a jedné určitěji
vykreslené z mnohých matněji zpodobněných »bordelmamá«
a »lcuplířek«, to je přece jen trochu málo. Nemůžeme býti spo
kojeni ovšem ani se zpodobněním někdejších proletářů. Od
majetnějších vrstev až po škálu těch posledních s konečných
stanic, byla a bude vždy celá škála stupňů, takže zpodobení
jen protipólů, na jedné straně těch, co něco mají a na druhé
těch, co i to své málo hazardně utrácejí a mrhají, to vy
znívá v realistickém románě se sklony naturalistickými
takřka romanticky a sentimentálně.
Včelička je si vědom své tendenční jednostrannosti a proto
vkládá do práce docela nesourodé povšechné nástiny situace
politické, sociální a kulturní, což nezachraňuje v práci ob
jektivitu, nýbrž právě naopak poukazuje na neúplnost po
dání a zpodobnění. Nikde nejsou jen světla a· jen stíny, všude
jsou i nuance, mezihry a spojovací podoby. Právě touto ne
dokonalostí stává se Policejní hodina klasickým dílem jedno
stranné politické tendence, vyhraněně zabarvené stranicky.
Včelička zná prostředí, zná je však jednostranně a nesnaží
se rozšíriti své obzory o historické skutečnosti a vzájemné
souvislosti a jak se zdá hledá stín jen pro tmu. Abychom mu
ukázali, jak nesprávně a povrchně si počínal, ucozorňuieme
autora i jeho čtenáře na skvělé dílo Eduarda -Basse: Ctení
o roce osmačtyřicátém. Tam, kde Včeličkovi stačí jen politická
agitka, tam Bass zabírá do hloubky a šíře a zachycuje vše
chno, a ne pouze dílčí úsek, a k tomu ke všemu ještě ten
denčně přikrášlený.
Znodobení počátků dělnického hnutí je nejcennějšl partii
knihy, bohužel visí ve vzduchu, takořka v povětří, poněvadž
není zapojeno do doby a její složitější členitosti. I velké re
voluce nezačínají ovšem právě jen v posledních stanicích,
nýbrž především v zátiších myslitelů, vědců a umělců, o nichž
Včelička bud’ vůbec nehovoří anebo se o nich zmiňuje jen
v reportážních historických vložkách, jež mu Značně tříští
plynulý tok díla. Není to tudíž velký dobový román, nýbrž
jen dílčí příspěvek k veliké době, jehož zajímavost zvyšují
osobní zkušenosti autorovy, často hnané až na ostří nože, pa

Divadlo týdne
Jiří Mucha »U Zlatého věku«. Režie Jaroslav Průcha. Vý
prava Václav Gottlieb. Stavovské divadlo.
Tristan Tzara »Útěk«. Přeložil Z. Lorenc. Režie E. F. Bu
rian. Výprava J. Raban. D 47.
Jitří Mucha, známý svými prosaickými pracemi »Most«
a »Problémy poručíka Knapa«, se pokusil o divadelní hru.
Říkám pokusil, protože lze těžko mluvit o tom, že by ji na
psal. Hra o vojácích a civilistech, těsně za frontou, je opět
pokusem o vyřešení problému, o němž jsem psal v referátě
o Stiimondském starostovi, a to pokusem se strany právě
opačné. Mucha chce vidět válku s perspektivy člověka v uni
formě a člověka bez uniformy, clíce ji vidět nepatheticky
a bez velkých slov. Je poučen britskými básníky a spisovateli
civilistického rázu, ale liší se od nich tím, že jeho civilismus
nemá obsah a je jaksi 1’art pour 1'artní. Síla nepathe ti čnosti
spočívá totiž v překonání otřesů a skrytí pathosu, který tu
ovšem musí být, a nepathetičnost je jen jinou, lidštější for
mou .pathosu. Tato přítomnost sil a napětí
*
Muchovi úplně chy
bí, tím spíš, že jeho hra je epická (leckde s výbornými místy
dialogu a hovorové řeči), je to stálé líčení a nastiňování ná
lady, naprosto ji však chybí dramatika, bez níž, jak každý
uzná, se divadelní hra nemůže obejít. Rozpor světa civilistů
a světa vojáků, tohoto celku, odtrženého od normálního života
a řítícího se do neznáma, je jediným přínosem hry, zatím co
už ideologie »bránit špatnost před obludností« (nejsem si
jist, cituji-li zcela přesně) je ideologií skupiny britských
básníků, kterou Stephen Spender v roce, tuším 1040, formulo
val větou »bránit špatné před horším« a domyslel ji ovšem
daleko hlouběji a pravdivěji než Mucha ve své odvozenině.
A to je už také všechno, co lze v této hře považovat za
myšlenku, jinak je to povídání, v třetím dějství vtipné, na
půl reportáž a na.půl genrový obráželi, provázený ne dost
domyšlenými, ne dost původními úvahami. Snad zajímavý
materiál, rozhodně ne však umělecký tvar. Režie dělá s vlcklostí a nedramatičností hry co může, je to však úkol těžko
splnitelný a herci z těchže důvodů šarží rují, Matulová zcela
zbytečně lyrisuje svou Maddenlcu, důstojníci (Nedbal, Hoger
a Dohnal) příliš připomínají ukázkové důstojníky z filmů
než opravdové vojáky kousek od fronty a jenom poddůstojníci
a vojáci (Pivec, Rubik, Velebný, Machník, Voska, Žvorc
a několik jiných) stoji opravdu na pevné půdě. Gottliebova
výprava dobře využívá slmultaneity scény.
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»České moderní kulturní středisko« ve své práci pro re
publiku, obdařilo divadelní obecenstvo dramatickou básní
Tristana Tzary, která se jmenuje Útěk, což je název dost
symbolický pro .pocit leckterých diváků, na něž nezapůsobila pochybná sláva »světové premiéry«, navštívené honorací.
Tristan Tžara je totiž pařížská móda, která se nosila ve fran
couzských literárně snobistických kruzích třetí třídy asi tak
před patnácti lety a nyní se nám servíruje, jakožto »mani
fest nové konkrétní poesie«. Od dob minulých Tzarova po
chybná avantgardnost silně vyprchala a změnila se v jakousi
odstálou lyrickou vodičku, která na mnohých místech úplně
postrádá smyslu. Chce-li v ní někdo vidět něco víc, musí
opravdu mít oči dvořanů z Andersenovy pohádky o králových
nových šatech a nepochybuji o tom, že podobně ochotných
očí se našlo i tentokrát dost. Ale pro toho, kdo nemá za
potřebí podobné funkce zrakové, je jasné, že to jsou »slova,
slova, slova«, všelijak paličkovaná, dobře známá z Apollinaira, Éluarda a Péreta, a sestavená do pseudolyrických vzor
ců, jež se nestále opakují v různých podobách. O nějaké
opravdové touze po umělecké pravdě a vážnosti, či po nových
výrazových prostředcích ani potuchy, jen hračkaření se slovy,
city a postavami. Ne příliš inteligentní sextán po čtrnácti
denním nepřetržitém čtení francouzské poesie let dvacátých
až třicátých napíše něco' podobného a na rozdíl od Tzary
se snad za to bude stydět.
Psát o hercích nelze, protože většinou zřejmě nevědí, co
mluví a není možno se jim divit. Škoda Brandýse, Koiofíkové
a Strobachové!
ZL

Tak se píše...
ve »Svobodných novinách« (16. H. 1947): »Jeden z hlav
ních předpokladů splnění dvouletého plánu je
nedostatek stavebních hmot«. — Zaslal ing. J. M,
Praha XII.
v »Práci« (25. II. 1947): >... aby náš největší a nejvěrnější spojenec, jehož spojenectví je jedinou záštitou a
nejpevnější zárukou bezpečnosti našeho státu, musel se
touto cestou bránit proti sovětským a protiruským
nepravdám, které časopis »Obzory« soustavně přinášel.«
—· Zaslal J. S., Ostrava.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.

Film týdne
»Krásná čarodějka« (amer. film rež. R. Claira v kinu
Metro). — »Dobrodruh« (angl. film rež. S. Gilliata v kinu
Hvězda). — »Jindřich V.« (angl. film rež. L. Oliviera v kinu
Alfa). — »Nikola Šuhaj« (český film rež. J. M. Krňanského
v kinu Pasáž a j.).
Dlouho ohlašovaná René Clairova komedie »Krásná ča
rodějka« (I Married A Witch) čerpá opět z oblasti duchařské, tentokráte z duchařské historie. Radou veselých scén,
znamenitě vypointovaných, liči návrat čarodějníků, otce a
dcery, na svět, a hlásá v závěru poučení, že láska je silnější,
než všechny čáry. Americké prostředí setřelo nám ovšem
téměř na sto procent s Claira jeho ironisující kritičnost, jež
bývala jeho největším uměním a chloubou a snad jen v prvé
svatební scéně se ukazují obrysy tohoto, kdysi nekonvenčního
umělce. Film má znamenitý dialog, výborné herce v čele
s F. Marchem a Veronikou Lake a nemusí se jistě o svůj
úspěch obávat. — Jiným druhem veselohry je anglický film
»Dobrodruh« (The Rake’s Progress), líčící životní osudy pří
slušníka londýnské zlaté mládeže, který je vyhozen z univer
*.
šity, pro svou kritiku ztrácí výhodné místo, rozvrátí příteli
manželství, aby nakonec zkazil život dvěma dalším ženám
a zavinil smrt otcovu. Umírá však statečně jako tankista
v minulé válce. Film říká, že nemohl jednat jinak a že to byl
jeho osud. A tak přes to, že je to velmi obratně vytvořená ko
medie s velmi dobrými herci, zamýšlíme se nad jeho vý
chovnou hodnotou. — O »Jindřichu V.« již »Obzory« psaly
(roč. n., č. 42). Opakuji, že je to dílo vysoké úrovně hlavně
svou neobvyklou inscenační cestou. Rež. Olivier vychází z di
vadelního představení stejnojmenné Shakespearovy hry někdy
v 16. století a kouzelnou barevnou fotografií vede diváka
před nezastřeně malovaným pozadím až k bitvě u Agincourtu,
natočené jedinečným způsobem v exteriéru a znovu vrací děj
na prkna Globe Theatru v Londýně. Tento film byl zvolen
za zahajovací program Festivalu britského filmu v CSR,
a to je jistě dokladem jeho hodnoty a významu. — A nakonec ni
koli to nejlepší, nýbrž nejhorši: »Nikola Šuhaj«. Před několika
týdny vypukl poplach se zákazem tohoto filmu, jehož předvádě
ní však bylo znovu povoleno. Prodělal v té době mnoho změn,
vesměs ke svému prospěchu, ale nic to nemění na skuteč
nosti, že je po »Průlomu« a »Právě začínáme« třetí prohrou
znárodněného filmu, a to prohrou nejhorší. Omluvou tu ovšem
je, že s jeho natáčením bylo započato brzy po revoluci v době
zmatků, kdy scénář, nikým z dnešních odpovědných lidí ne
kontrolovaný, byl jedním z mála, které byly k disposici. Lze
však litovat, že opět jedno význačné české literární dílo,
Olbrachtův román, jenž mohl být podkladem k výbornému
filmu, bylo zahozeno. Scénář sám je primitivní, dialog působí
dojmem rozmluvy dětí na obecné škole, psychologická kresba
neexistuje. A sama inscenace? Těžko spatříte více divadelnosti a divadelníků, kteří si v ní jen lebedí. Nejnápadnější
v tomto směru je scéna na pastvě u ohně, kde si režisér vše
chny osoby, sedící v kruhu, obrátil pěkně tváří ke kameře
a pod. O mnoha naivitách, rozvleklosti, pathosu atd. ani ne
mluvě. Půvab Olbrachtovy knihy je zcela setřen. Co jen bylo
možno vytěžit z krajinných záběrů! Místo toho se tu setká
váme jen se dvěma nebo třemi panoramaty a ještě nevhodně
zasazenými. Přínosem je snad jen objev L. Vostrčilové v roli
Eržiky.
’
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1
k Sto lei |iž naše lirma vyrábí kosmetická
, ; přípravky. Stoleté naše jubileum je pro Vás
’
nejlepšim důkazem jakosti přípravků Astrid

a pro nás závazkem abychom sloužil·
Vašemu půvabu stále důmyslněji.
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ŽALUDEČNÍ LIKÉR - NERVY POSILUJÍCÍ

MÍCH. PERUTZ,
Rakovník

UNIVERSUM

NEZAPOMÍNEJME,
KOLIK NÁMAHY A UTRPENÍ
STÁLO OSVOBOZENÍ SVĚTA
OD NACISTICKÉHO NÁSILÍ

VALKAV POUŠTI
Zprávy britských válečných zpravodajů
Jména Bardia Sollum, Tobrult, Dcrna, Bengazi, El
Alamein Sidi Barani, El Aqqaqir Bizcrta, Tunis
oživa;! na těchto stránkách, psaných přímými účast
níky bojů, ve kterých se rozhodovalo o osudu světa
i nás. Kniha, kterou přečtete jedním dechem.
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1. Nejstarší pastýř koní v Kirgizsku . stal se
poslancem Nejvyšší rady Kirgizské SSR. 2. Typ

kirgizského jezdce. 5. Scéna z kirgizského

baletu „Čolpon", prováděného v Národním
kirgizském divadle ve Frunze. 4. 5. Stáda dob-

