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Z obsahu · Balkánské risotto, puče a sensace
(Pavel Tigrid) -

(A.Pimper) -

Kčs 4.V

O kontrolu našich znárodnenýchpodniků

O pravdu Í V hospodaření (Dr L. Forman) - O SVO-

bode (Jan Kolár) - Nová Itálie (Jiří
PRAZE

Oktáv)

DNE 28. ČERVNA

1947

1. 5.000 námořních britských kadetů konalo přehlídku přei

generálem Cunninghamem. 2. a 5. Historický kostel sv

Pavla ve Frankfurtě bude restaurován. 4. Slavná americk
herečka Rita Hayworthová podpisuje v Paříži fotografi
členům republikánské gardy. 5. Britské námořnictvo dal

do prodeje staré lodní zvony, o něž byl zejrfiéna mel
sběrateli velký zájem. 6. Angličané řeší bytovou krii
stavbou domků s ocelovou konstrukcí. Hořejší poschor

ie stavěno nejdříve

střechy jsou z aluminia, dolní stěn
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CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Ochrana křesla demonstracemi
Od té doby, co se ministr Ďuriš vy
tasil s šesti známými osnovami na »zreformováni« našeho zemědělství, existuje
neklid na vesnici a ten se pak přenáší
i do parlamentu. Z toho vznikla i la
tentní krise vztahů mezi ministrem a
parlamentem, resp. zemědělským výbo
rem. Ačkoli se na povrchu zdá, že se
nemají vzájemně rádi ministr zeměděl
ství a zemědělský výbor ÚNS, v pod
statě se však venkov nechce prostě za
snoubit se zemědělskou politikou, kterou
lákáním a hrozbami nabízí a vnucuje
KSČ a KSS. Kdyby šlo jen o osobu páně
ministrovu, dávno již by nebyl mezi čle
ny vlády. Ale ministr Ďuriš ve svém
sporu s parlamentem bohužel nepředsta
vuje sebe, ale KSČ a KSS, které se ještě
nevzdaly křehkých nadějí, že by venkov
jako jednu rodinu mohly schovat pod
své klobouky; v tom je právě svízel.
Proto ministr zemědělství nemůže polo
žit na parlamentní půdě otázku důvěry,
poněvadž s ním by byla položena otázka
důvěry k zemědělské politice obou komu■ nistickýeh stran a celá veřejnost by se
tak dověděla, že tato politika to u ze
mědělců již prohrála. Příležitostí k po
dání demise podle parlamentních pra
videl již bylo mnoho, neboť faktických
projevů nedůvěry bylo více než dost.
Pan ministr a jeho strana si však vy
kládají parlamentámí řád zcela po
svém. Na místo demise posílá pan mi
nistr na nepoddajné poslance démonstrujácí kompars svých »zemědělců«,
aby tito pomohli panu ministrovi z ne
důvěry poslanců masovým nátlakem
udělat důvěru. Pan ministr je ovšem
také poslancem, který stejně jako ostat
ní musel slíbit, že bude dbát ústavy a
všech zákonů republiky. Ústava a záko
ny republiky davové a demonstrační dýchánky ve sněmovně nebo před sněmov
nou nemají totiž v zásobníku svých usta
novení, ba naopak je kvalifikují jako
protizákonné. Pan ministr Ďuriš chce
přivést! poslance k povolnosti tím, že
sl přeje, aby zákonodárci porušovali
s nim ústavu a jiné zákony republiky.
Do tohoto sporu se v poslední době
vložil i sám ministerský předseda dopi
sem předsedovi UNS, jakožto odpovědí
na resoluci zemědělského výboru, stěžu
jící si na protizákonný postup ministra.
Ministerský předseda bere v ochranu
kolegu a vyvrací podle svého názoru
výtky protiústavního postupu ministra
zemědělství. Háček je však v tom, že
vláda, ani její předseda není kompetent
ní i s celým štábem svých případných
právních odborníků, aby vykládali zá
kony a s konečnou platností určovali,
co je ústavní a co nikoli. To by byla
úloha vlády velmi lehká. Mohli bychom
mít na papíře ústavu, ale v praxi by
chom ji pak ani nepoznali, jak by si ji
vláda po svém vyložila. Není na vládě
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určovat, co je ústavní, zákonné a ni
koliv. V tomto sporu jde tedy o více,
než o Ďurišovy osnovy.
L. F.

Propast mezi slovy a skutky
Že potřebujeme dovozu některých po
travin, jako pšenice a tuků jako soli,
je každému známo. Méně je známo, že
bez dovozu jakostních surovin textilních,
gumařských a kovových, neroztočíme
naplno znárodněný průmysl vývozní.
Na potřebný dovoz nám dosavadní ob
jem vývozu vůbec nestačí a velký úvěr
zahraniční je tu naprostou nutností.
Jeho získání je otázkou plného žaludku
či přitaženi opasku až k páteři,· obnovy
sešlých svršků a pořádných výrobků
kovoprůmyslových nebo jejich nedosta
tečné náhrady náhražky z právě sbíra
ných hadrů a starého železa, zkrátka
blahobytu či mizerie. Úvěr můžu dáti
za dnešní hospodářské konstelace světa
jen Amerika, k níž jsme se také se žá
dostí o něj obrátili. O tom. jak posice
těchto vyjednavačů je k neuvěření ztí
žena, svědčí nejen protest amerického
velvyslance Steinhardta proti veršování
S. K. Neumana, ale i povzdech ministra
zahraničí Masaryka, jak mohl odpověd
ný!?!) redaktor podobnou věc uveřej
nit. Ostatně výpotky Dikobrazu a psaní
světově-formátních novin v nastalé po
lemice vykazuje dojem, že leckde jde o
záměrné zmaření americké půjčky na
šemu státu a o to, aby možnost hospo
dářského vzestupu byla zaměněna za
sestup. Jde tu v podstatě o nepoctivost,
s niž se na schůzích, ve vládě a v tisku
hlásí úsilí za zvýšení blahobytu, ale ve
skutečnosti největší přínos k němu se
sabotuje.

Žijeme z podstaty
Ať se podíváme kamkoliv, kromě pra
porů, plakátů, nápisů a hrstky nových
vozů nepřipomíná nám nic nově vytvo
řené statky. Domy, v nichž bydlíme,
nábytek, který máme, vozy, v nichž jez
díme, prastarou tramvají nebo železnič
ním vagonem počínaje a většinou auto
busů a automobilů konče, jsou vesměs
předválečného data. Co je pak nové vý
roby, není zrovna chváleno ani v cizině,
kam vyvážíme přece jen to lepší, ani
doma, kde se odbývá ostatek, jenž by
v exportu ani při největší shovívavosti
neobstál. Občas zajásá oficiální stati
stika, o kolik set procent se vyrobilo
více vagonů nebo obuvi, než se podle
plánu mělo. O poklesu následující měsíc
hodně dolů neb o kvalitě se pak skrom
ně pomlčí.
Vezměte na příklad onu velebenou
vymoženost, celokoženou obuv — v
množství až 3 a půl milionu párů bot
— vyráběnou měsíčně (to před válkou
vyrobila samotná firma Baťa). Za de
setinásobek předválečné ceny, oo stála
u nás nejlacinější polobota, dostanete

Slova, kterým sami nevěří
Tisk světového formátu ve *t>t. .
chvalozpěvu na úspěchy znárodněného
průmyslu napsal m. j. také toto: „Dopl
něním svého dosavadního kvantitativ
ního plánování plánováním kvalitativ
ním předstihneme všechny kapitalistic
ké země, které toho nejsou schopny,
a potom opravdu dokážeme, že umíme
vyrábět více, lépe, levněji a hospoda řit lépe než kapitalisté."
Už aby to bylo, mysli si občánek,
ustaraný jako křížala nad drahotou a
nevyhovující jakostí většiny výrobků
znárodněného průmyslu, které cenou a
jakostí nesnesou srovnání s výrobky
většiny kapitalistických zemí. Lze věřit,
že znárodněné podnikání, s brigádami
neodbomíků v popředí, dokáže vyrobit
lepší látky než kapitalistický Lancashire a Yorkshire; že národní automo
bilky předstihnou Generál Motors,
Forda, Packarda, Hudsona, Kaisera,
Morrise, Rolls-Royce a Daimlera; že
znárodněný letecký průmysl překoná
•výkony takových Gloster-Meteorů. de
Havillandových „Vampirů“, Spitfirů a
Spitefullů, Shooting Starů, Brabazonil a
Clipperů s jejich motory, at již trysko
vými či pístovými, které jsou právem
považovány za nejlepší na světě; že zná
rodněný motocyklový průmysl vyrobí
lepší motocykly, než jsou takové Sunbeamy, H. R. D.. Nortony, Velocetty,
Indiány a Harleye; že národní optický
průmysl překoná Leicu nebo Contax; že
znárodněný průmysl jemné mechaniky
vyrobí lepší psací stroje než Underwod, Remington, Smith, Royal a lepši
počítací stroje než Odhner. Borroughs
a Sundstrand;. že znárodněným prů
myslem hodin překonáme v hodinách
výrobky firem Omega a Schafhausén;
že vyrobíme v Tesle lepši radia než Phil
lips, Marconi a Radio Corporation of
America; že znárodněná Škodovka pře
koná turbogenerátory General Electric
a Westinghouse; že národní Zbrojovka
předčí Zetinami Singra. Mrazetami. či
jak se budou její ledničky jmenovat,
Frigidaire, Norge a Kelvínator; že Stali
novy závody budou vyrábět levnější a
lepší benzin než Standart Oil nebo Shell;
že národní podnik Bata bude dělat lepší
pneumatiky než Dunlop, Michelin. Fisk,
Firestone a Goodyear a lepši obuv než
továrny v Northamptonu a v Lynnu,
a že punčochy ze silonu budou lepši než
z nylonu du Pont de Nemours? Seznam
věcí, které jinde dělají lip a levněji než
náš znárodněný průmysl, by mohl být
mnohem delší. Proto by se doporučovalo
více skromnosti místo slov, kterým sami
autoři nevěří, nebot již dohonění kapita
listických výrobců byl by, co se jakosti
a cen týče, rekordní výkon našeho zná
rodněného podnikáni.
výrobek, jenž za 3 neděle musí jit k
příštipkáři na podražení, protože pode
šev je z tak řídké kůže, že se třásní
na okrajích a trhá se pouhými prsty
jako kdyby byla vyrobena setmelenim
kožených odpadků nebo byla zničena
neodborným zacházením pří vyděláváni
pomocí chemických přípravků. Zkrátka
nechová se tak, jako řádně tříslem vy
dělaná podrážková kůže. Za těchto okol
ností není divu, že se partie podobného
zboží nám vrací a že se háží pak na
krk spotřebiteli za radostného cvrkotu
oficiální propagandy nad úspěchy zná
rodněného průmyslu obuvi! Pro pořád
nou celokoženou obuv musí jít k ševciodborníkovi, jenž dá alespoň za drahé
peníze pořádné zboží a ne brak. Jak
budou vypadat plánované novostavby,
budeme ostatně vidět, až jejich obyva
telé přestojí v nich ve zdrávi zimu a
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léto. Jak vypadá nový nábytek, je zná
mo. Fokud je dobře udělán, je hodně
d’-ah’ý. V lévnějším provedení má řadu
j jdostatků,' především pak v nátěru. Co
se pak týče šatstva, je každý šťasten,
kdo může ještě dotrhávat předválečné
obleky z pořádné látky na míru šité a
stejně tak i prádlo, protože z toho, co
je nového, je velmi málo jakostního
zboží, j když ceny jsou vesměs luxusní.
Zkrátka, vychválená éra nového ho
spodářství je ve znamení žití z podstaty,
protože nového vytvořila dosud velmi
málo, pokud jde o reálné statky a ještě
pak méně, vzpomeheme-li si na kvalitu.

»Times« o naší dvouletce
Londýnský velmi vlivný deník Times
v obsáhlém článku o československé
dvouletce zdůrazňuje příznivé poměry,
které usnadňuji ČSR obnovu. Tyto pří
znivé poměry byly vytvořeny jednak
úsilím československého lidu samého, jed
nak šťastnou náhodou. Válečné ztráty i
válečné škody Československa byly po
měrně lehké. Československé vůdčí osob
nosti se dovedly obratně vyhnout poli
tickým komplikacím, dovedly zřídiL důvěryplné vztahy k sovětskému Rusku,
ale současně nepřerušily kontakt s ostat
ními státy. Tak Československo vstou
pilo do nového světa s daleko většími
aktivy a daleko menšími pasivy než jeho
sousedé Maďarsko a Polsko, nemluvě
ani o Rakousku a Německu. Tyto šťast
né okolnosti se odrážejí v optimismu a
důvěře do budoucna, které v Českoslo
vensku bijí do oči západního návštěv
níka.
Nástrojem československé obnovy je
dvouletka, která je prováděna v hospo
dářství, jehož značná část byla znárod
něna. Bylo by však omylem domnívat
se, že znárodnění je v Československu
výsledkem specificky komunistické po
litiky. Je to důsledek všenárodní politi
ky, a jestliže je znárodněni kritisováno,
pak jen v podrobnostech a v aplikaci,
a to i pravicí. Komunistická strana je
o ’šem mocná, a řiká-li někdo, že ztrá
cí, pak ztrácí ve prospěch nikoli pravi
ce, nýbrž soc. demokracie, která se s ko
munisty zcela ztotožňuje, pokud jde o
znárodnění.
V Čechách a na Moravě dvouletka na
rozdíl od sovětských pětiletek neusiluje
o intensivnější zprůmyslnění, nýbrž o
obnovu. Na Slovensku je to jinak. Tam
kdysi kapitalistické československé ho
spodářství bránilo vzniku soutěživého
průmyslu. Nyní za řízeného hospodář
ství se zamýšlí zapřáhnout slovenské
zálohy obyvatelstva do služeb průmy
slového rozvoje, při čemž se zachází do
konce i tak daleko, že je průmysl z Čech
a Moravy přenášen do slovenské oblas
ti. Tento proces poskytuje nejlepšf na
děje, že budou překonány znepokojující
rozpory mezi slovenskou a českou částí
státu. Nicméně je škoda, že tento pro
ces nutně bude toliko pozvolný a že
jeho důsledky nynější generace již plně
nepocítí.
Jsou zprávy, že po průmyslové strán
ce se dvouletka dopracovala k výbor
ným ilspěchům. Jedině v sektoru staveb
ním se zatím vyskytují těžkosti. V ze
mědělském oberu úporný individualism
malého rolníka brání československé
vládě, aby zasáhla do systému malých
usedlostí. Nynější rozdělení půdy je ne
pochybně nehospodárné, poněvadž dává
nízký výnos na časovou a lidskou jed
notku. Tento stav se dá zlepšit toliko
hojnými hospodářskými strojí a trakto
ry. Těch bude třeba používat družstev-
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nicky, jestliže nemá čs. zemědělství po
hltit neúměrné množství pracovních sil.
Zdá se, že československá dvouletka
má větší slabiny po stránce distribuční
než produkční. Distribuční obory nebyly
ještě značněji znárodněny a lze je kontrolovati jen s obtížemi. Všude je Slyšet
stížnosti na vysoké ceny, což je podivné
v hospodářství, kde jsou mzdy a platy
podrobovány přísné kontrole. Tažení
proti vysokým cenám se však nesetkalo
dosud s nějakými citelnými výsledky.
Zdá se pravděpodobným, že čs. pláno
vací orgány v nejblížším čase obrátí
svou pozornost k distribuci.
Pokud jde o zahraniční obchod, Če
skoslovensko se dosud varovalo zřídlti
z něho státní monopol. Nicméně se tu
vyskytují obtíže. Objevují se nářky, že
ceny čs. zboží jsou příliš vysoké, aby
mohly s úspěchem čelit cizí soutěži na
zahraničních trzích a že zahraniční ob
chod nevynáší dosti devis na krytí nut
ného dovozu. Dvouletka nebere v úvahu
cizí úvěry, ale její program nemůže být
splněn bez značného dovozu surovin a
strojů. Československý export se zhru
ba rozpadá ve dvě kategorie: výrobky
těžkého průmyslu, které jdou přirozeně
na východ, a luxusní zboží, hledající od
byt na zá.pad. Dokud se však nezvýší
britská kupní schopnost, nelze, bohužel,
očekávat, že by britské trhy mohly ve
větší míře absorbovat čs. výrobky. Nej
větší britská objednávka po válce byla
učiněna v oboru užitkového nábytku.

Proč jsou naše doly tak pasivní?
Před válkou byly čs. uhelné doly pra
menem miliardových zisků pro jejich
majitele. Dnes jsou ale zdrojem stejně
astronomických ztrát pro stát. Přesněji
řečeno: prodělaly více než 1% miliardy
Kčs. A to ještě jim byla nejnověji sle
vena tak zvaná uhelná daň, která činí
více než %miliardy Kčs. Bezprostřední
příčinou těchto neutěšených výsledků
znárodněných uhelných dolů je poměrně
nízký výkon na muže a směnu při srov
nání s předválečnými čísly. Je totiž sko
ro o třetinu nižší. Tak vytěží horník na
Mostecku 1.8, na Ostravsku 1.2, na Kladensku 0.8 a na Plzeňsku pouze 0.6 t
za směnu. Cifry ze Žacléřska a Rosici^,
jsou rovněž velmi nízké. Vyšší těžba na
Mostecku je umožněna hlavně skrývko
vou těžbou mocné sloje, kdežto v ostat
ních revírech jde výhradně o hlubinné
doly. Je jistě zajímavé, že poměrně se
nejméně prodělává na Ostravsku a nej
více pak na Rosičku, Žacléřsku, Plzeň
sku a Kladensku, přepočítáno na tuny
vytěženého uhlí. I když na Ostravsku
převládají sloje o poměrně malé moc
nosti, jsou tamní doly více zmechanisovány než ostatní uhelné doly. Nedosta
tek mechanisace důlní práce je
tudíž bezprostřední příčinou špatného
hospodaření dolů, které je zhoršováno
nasazením brigád a nedělních směn,
které pro nižší výkon a vyšší náklady
jsou těžkým břemenem finančního hos
podářství dolů. Kdo tedy vidí v uhel
ných brigádách řešení našeho uhelného
problému, pak vyznívá nejen v nečfcstatečnou těžbu, ale i ve strašlivě pasivní
hospodaření dolů, korigované úlevami a
zatížením jiných úseků národního hos
podářství. Jinde dávno již nahlédli vý
znam mechanisace dolování uhlí a dosa
huji neobyčejných výkonů v tomto
směru. Tak některé americké doly j při
těžbě slabých slojí něco málo přes 1 m
mocnosti v Západní Virginii a Illinois
dosahují rekordních výkonů až 25 t na
muže a směnu v kamenném uhlí, což je
dvacetinásobek toho, co se docílí v na
šem nejlépe vybaveném kamenouhelném

revíru! Dobré vybavení dolu stroji a do
konalou organisaci práce zkušených hor
níků, vedených schopnými odborníky,
dává tyto skvělé výsledky.

Motoristé mají uhradit schodky
dolu ?
Naše fiskální politika jde svéráznými
cestami. Co jednomu sleví, napaří zase
druhému, jak jsme viděli u daní ze
mzdy a jinde. Novou, skoro klasickou
ukázkou této důmyslné politiky, která
se neohlíží na národohospodářské ško
dy, má býtl příkře odstupňovaná daň
z osobních automobilů ve výši 760 mili
onů Kčs. Proč právě v této výši? Na
to je odpověď, že daň z automobilů má
býti náhradou uhelné daně, kterou těž
ce prodělávající uhelné doly následkem
zastaralé jejich výzbroje a organisace
práce nemohou prý platit. Protože toto
rozhodnutí je skoro hotové, zajímá při
rozeně veřejnost, jak tato daň bude roz
vržena. Protože na jedné pohromě není
dost, tak tomu také odpovídá nelogické
odstupňováni daně na 1600 Kčs z vozů
do 1800 ccm obsahu, na 3200 Kčs do
obsahu 2500 ccm a 4800 Kčs z vyšších
obsahů. Půllitrová Aerovka se svým
skoro úředním tempem bude tudíž pla
tit stejně jako přerychlý Magie, Bugatti nebo SS Jaguar o výkonnosti mo
toru desetkrát vyšší, s devadesátimílovou rychlostí za hodinu! Škoda 430, Ci
troen a podobné vozy středních kubatur
budou platit stejně jako největší vozy u
nás jsoucí v oběhu jako Mercedesy,
Horchy, Maybachy, Packardy, Lincolny,
Cadillacy a Plerce-Arrowy, vesměs vozy
o několikanásobné vaze a mnohonásobné
síle motoru a dvojnásobné rychlosti. Na
první pohled je tu patrná nespravedlivá
konstrukce této daně, o níž nejvíce ale
překvapuje zpráva informovaného tis
ku, že prý není naděje, že bý na ní
bylo něco pozměněno. Tážeme se’ komu
záleží na tom, aby do rakve našeho mo
torismu, připozabitého bláznivou cenou
mizerného benzinu, šílenými cenami do
mácích vozů a nedostatkem pneumatik,
při hanebném stavu vozovek, zarazil
ještě další hřeb v podobě tak nesprave
dlivé daně ? Vždyť j jiné státy, shánějí
peníze od občanů, mají daně z automo
bilů odstupňovány podle kubatury mo
torů a to velmi pečlivě, jako na příklad
Anglie. V našich poměrech’by k dosa
žení uvažovaného výtěžku daně stačilo
zdanit maximálně 1 Kčs za 1 ccm ob
sahu, zaokrouhlených na 100 ccm a pla
cených měsíčně, aby byla možnost úspor
v zimních měsících a při celoročním
placení pak se slevou 20 procent. Tak
by zaplatil majitel Aerovky 500—400
Kčs a vozu do 1 litru 1C-10—800 Kčs na
dani, místo daleko vyšších částek dnes
požadovaných. Ovšem, majitelé velkých,
silných a těžkých vozů o 6—7 litrech
obsahu by platili poměrně více.

Zlevněné nářadí zemědělcům
Částečné a zemědělce neuspokojující
zvýšení cen některých zemědělských vý
robků a produktů v našich krajně chou
lostivých hospodářských poměrech ne
bylo přesunuto na spotřebitele, kteří se
jen pozvolna křísí ze zhoubných násled
ků války a okupace. Nemohlo být čás
tečně přesunuto ani na nejvýznačnější
znárodněným průmysl, na jeho mimo
řádné konjunkturní zisky, na které
marně čeká ministr financí proto, že jich
nejvýznačnější znárodněný průmysl ne
má. Proto částečné zvýšení cen země
dělcům hradí především soukromé pod
nikání průmyslové, řemeslné, obchodní
a jiné. Těžkopádný aparát hospodářské
administrativy zaměstnává celou armá-

OBZORY

du kontrolorů, nezkušených perohryzů,
kteŕj unikají odsunu z neproduktívni
práce do produktivnější a zatěžují sou
kromou i znárodněnou výrobnost. Prak
tický život i dočasná bída o pracovní
síly vynutí si brzy jednoduchost a účel
nost v celém a tedy i cenovém hospodář
ství. Jen případná budoucí nezaměst
nanost — na kterou sc dnes ještě málo
mysli — a to především v průmyslu —
mohla by nám nadiktovat! nové a dale
ko těžší podmínky i k cenovému uspořá
dání našeho hospodářského života. Nej
nověji má zemědělská i nezemědělská
veřejnost příležitost zkoumat, zda nás
mnohé chyby z nedávné minulosti něče
mu naučily. Zdá se však, že stále ještě
prožíváme učňovskou dobu a že dosud
máme daleko do zkoušky mistrovské
v nejnovějších naukách a poznatcích,
které proto tak draho sobě i světu pro
plácíme. Zásluhou ministerstva zeměděl
ství dochází nejnověji k cenovému sní
žení hospodářského nářadí pro zeměděl
ce, a to o celých 30%.
Na základě vyhlášky předsedy vlády
je nařízena cenová sleva na hospo
dářské nářadí pro zemědělce. Poukazy
na zlevněné nářadí bude vydávat mi
nisterstvo zemědělství a jejich rozdělení
mezi zemědělce má provéstj JSČZ.
Poukazy budou zníti — na slevách —
v hodnotě 5, 10 a 50 Kčs a tyto všechny
poukazy pro jednoho zemědělce nesmi
přesahovat! hodnotu 100 Kčs, jimiž mů
že uhradili nejvýše 30% ceny nakoupe
ného nářadí. Týka se to tohoto nářadí:
kos, srpů, vidlí, kopáčů na mrvu, vidlí
na seno, na brambory, na řepu, podkov,
ozubů, hmatců a podkováků, pluhových
ostři a desek, rýčů, lopat a motyk.
Jednotlivý zemědělec, obdařený těmito
pěti-, deseti- a padesátikorunovými pou
kazy, nejvýše však do obnosu 100 Kčs,
může si zakoupití zlevněné nářadí jen
do 333 Kčs. Na poukaz má však právo
jen ten, kdo má hospodářství větší než
půlhektarové.
Budou tedy zemědělci běhat za nový
mi poukazy na zlevněné nářadí, JSČZ
je bude přidělovat, obchodníci, družstva
a řemeslníci je budou sbírat, počítat,
zapisovat, stát prostřednictvím pověře
ných institucí bude poskytnuté slevy
prodávajícím proplácet a zneužití pou
kazu kontrolovat a trestat. Tato kom
plikovaná manipulace se zlevněným zbo
žím se jistě celku nevyplatí a nadbytek
neproduktivnich lidi v úřadech, na kte
ré pracovní trh tak dychtivě čeká, na
leznou j ve zlevněném nářadí úkryt pro
svou nepostradatelnost.
Ada

Hornictví opět příkladem?
U příležitosti zavádění mzdové sou
stavy v čs. hornictví nadepsal si o tom
článek odborářský list »Hornictví opět
příkladem!« Vítáme všechny snahy, ve
doucí k opravdovému zlepšení poměrů
v našem znárodněném hornictví, které
tone ve strašlivých deficitech a jež je
jich generální ředitel přičítá hlavně uhelným brigádám a nedělním směnám.
První jsme poukázali na tato povrchní
řešení vážného problému nedostatku si)
v hornictví a první jsme navrhvali je
diné možné řešeni mechanisací Hornic
tví nemůže proto býti příkladem svou
do nebe volající ztrátovostí, která dosa
huje 1.298,714.200 Kčs jen v 8 znárodně
ných uhelných podnicích, o niž se děli
jednotlivé revíry takto: Ostravsko-karvínské kamenouhelné doly 881,400.000,
Severočeské hnědouhelné doly 53,068.000,
Falknovské hnědouhelné doly 30,000.000,
Středočeské kamenouhelné doly 130 mil.
624,000, Západočeské kamenouhelné do
ly 76,774.000, Východočeské kamenouhel
né doly 18,276.000, Rosické a jihomorav
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ské doly 96,872.000 a Handlovské hnědo
uhelné doly 11,700.000 Kčs. Relativně se
nejméně prodělává na hnědouhelných
dolech severočeských, patrně pro značný
podíl strojní skrývkové těžby pomocí
rýpadel, a pak na ostravsko-karvínských
dolech, rovněž nejvíce zmechanisovaných
z hlubinných dolů. Zato se nejvíce do
plácí na hnědouhelné doly na Falknovsku a na kamenouhelné doly středočes
ké a západočeské, jakož 1 rosické, po
měrně nejméně zmechanisované. Z toho
lze vyvodit jediný správný závěr, že na
šemu hornictví může pomoci jedině pro
nikavá meciianisace práce v dolech, což
se jinde již dávno s úspěchem provádí.
Strojem se ulehči práce zapracovaným
horníkům a jejich výkon se zmnohoná
sobí. V tomto směru by mohlo být hor
nictví příkladem, nikoli však za stávají
cího našeho stavu, kdy vyniká přímo od
strašujícími schodky a je výmluvným
dokladem proměny někdejších obrov
ských zisků v nemenší ztráty.

Prasklá bublina
Ač neradi, zmiňujeme se o tiše likvi
dovaném Domovu mladých pracovníků,
vybudovaném ministerstvem sociální pé
če za účelem ochrany práce mladých
technických talentů, na zámku Tloskově
u Neveklova s velkou reklamou. Tiše
prasklá bublina, tak hlučně před tím na
fouklá, stála totiž podle denního tisku
pakatýlek — 13 milionů Kčs, vynaložený
na hrstku mladíků a pár instruktorů,
o jejichž schopnostech a stranické pří
slušnosti se ani nemusíme zmiňovat,
když známe patrona Domova. Tolik stál
totiž jeden z mnoha výletů zmíněného
resortu do oblasti technického výzkumnictví. Zmíněná historie je dvojnásob
smutná, když víme, kolik skutečných
vynálezců a zdatných techniků u nás
živoří jen proto, že jejich nepolitičnost,
po případě stranická příslušnost, se ne
kryje se stranictvím těch, kteří rozho
dují t. č. ve znárodněné výrobě a stát
ních výzkumných ústavech. Kolik by se
zde dalo pořídit prospěšného za uvede
nou částku, ví každý odborník, když
marně shání odbornou literaturu a pa
tentní spisy nejnovějšího data ze všech
význačných průmyslových zemí, spe
ciální knihovnu pro badatele a vynález
ce, kreslimy a dílny k disposici za re
žijní poplatek atd.

Jak zlevnit naše automobily?
Že vyrábíme málo a draze, a to ne
ještě nejlépe, toho dokladem jsou naše
automobily. Výrobní čísla jsou hluboko
pod předválečnými a ceny zase vysoko
nad nimi, takže náš zájemce je v málo
záviděné roh Tantala, že nemůže dosáh
nout obojího, ať se sebevíce natahuje
nebo shýbá... Nejlacinější výrobek
s dvoutaktním motorkem Minor stoji
83.600, normální malý vůz Popular již
93.200, Hadimrška, která je konstruk
tivně (cp se exklusivity týče) mezi obě
ma typy, pak 91.300, kdežto větší její
osmiválcová sestřička již 228.600 Kčs.
Jsou to ceny, jež jsou vysoko nad cena
mi cizích vozů nejen o stejné, ale i o pclovinu větší kubatuře a daleko lépe vy
pravených, takže se soudí, že při ne
změněné konstrukci a výpravě jsou na
cizích trzích prodejné nejdéle do konce
příštího roku. Protože naše domácí spo
třeba osobních vozů vzhledem k proletarisaci středního stavu, největšího to
zájemce o automobily, je malá a hlad
úřadů po automobilech bude snad- do té
doby již nasycen, pak se vynořuje otáz
ka, co bude s naším automobilovým prů
myslem, když se jeho zahraniční trh
silně zúží a domácí rovněž ? Pak by to
tiž rozsah výroby byl stlačen hluboko

pod mez rentabilní výroby. Odporné·
proti tomu je navrhována jednak ve vý
robě 1, nejvýše 2 typů ve velké serii a
jednak ve zlepšeni jak konstrukce, tak
i výbavy vozů. Výroba ve velké serii
ovšem předpokládá velké investice do
automobilek, hlavně ovšem do lisů a po
dobných zařízení pro beztřiskové opra
cování, jež musíme dovézti z ciziny,
kdežto ve strojích pro třískové obráběni
jsme skoro soběstační, ovšem kromě ně
kterých specialit. Ale typisace se ne
může zase tak přehánět, aby byl vyrá
běn jen 1 nebo nejvýše 2 typy osobních
vozů. Vždyť i na Západě jsou prospe
rující továrny o výrobě pár desítek vozů
denně vedle kolosů se stovkami a tisí
covkami denní produkce. Zálež: přede
vším na konstruktivní dokonalosti a organisaci výroby, kde jsme ještě hodně
pozadu za ostatními. Ve výrobě by bylo
třeba aplikovat všechny poslední vymo
ženosti, jako odlití a vylisování všeho
s nejmenšími tolerancemi, co je vůbec
jen možné, aby se drahé třískové opra
cování zlevnilo, jak to dělají s úspě
chem dávno již jinde. Tak bychom do
spěli k vozům nejméně o polovinu lev
nějším, dokonalejším a schopnějším ne
jen úspěšného vývozu, ale i lepši služ
by pro zdejší motoristy. Nynější směs
dvoutaktů a čtyřtaktů, vodního a vzduš
ného chlazení, předních a zadních náho
nů, motorů jednou vpředu a po druhé
vzadu, skoro vše o jiném vrtáni a zdvihu
a tvaru hřídele, spoust různých dimensi
šroubů a nadbytku ruční práce, a to
ještě ne dosti pečlivé, i když drahé (až
35 Kčs na hodinu!), k tomu nevedou.
Motoricus.

Baleno do dvouletkového celofánu!
»Zemědělské noviny« píši, že »výroba
hospodářských strojů musí býtl opravdu
hospodárná (proč tedy není?), ve vel
kých sériích a také distribuce má býti
co nejlevnější. Mechanisace zemědělství
vyžaduje bezpodmínečně sériovou, pří
padné hromadnou výrobu, která může
býti prováděna jedině ve velkých,
moderně zařízených a speciálních závo
dech. Je proto nežádoucí tříštit výrobu
do malých podniků, které nemohou do
sáhnout ani požadavku kvality, ani
kvantity. V živnostenských závodech ne
mají býti napříště vyráběny hotové pro
dukty, jako na přiklad výfuky na seno
a slámu, vozy na pneumatikách atd.,
nýbrž buď součásti pro továrny nebo
provádění oprav.« Především není prav
dou, že jen velký podnik vyrábí hospo
dárně a jakostně. Naší zemědělci i vý
vozci mají o tom zcela jiné zkušenosti,
na příklad s pluhy a řezačkami z našich
největších znárodněných továren! Že
výroba není hospodárná ani ve velkých
(v malých je, protože jinak by dávno již
podniky zavřely!), přiznávají samy ZN
a že není vždy jakostní, obecně se ví.
Proč tedy má býti brána výroba výfuků
a vozů živnostem, je jasné. Je to jen ba
leno do dvouletkového celofánu tak mód
ního zhospodárněn} a zkvalitnění výro
by. V zájmu zemědělců je, aby živnos
tenská výroba hotových výrobků zůsta
la .protože je také základem hospdáiského pokroku. První vozy na pneuma
tikách nepostavili u nás vozovky, ale ko
váři. Pluh vynalezli a nejvíc zlepšili za
se jen kováři. Podřídit kováře rozmar
ným znárodněným podnikům jako doda
vatele součástek, kterého lze pak pod
záminkou změny výroby odstrčit vůbec,
neni slibovaným zhospodárněn í m výro
by hospodářských strojů, ale nedemo
kratickým prosazováním jednostranných
výhod pro znárodněné podniky, bez
ohledu na škody a ztráty, které tím
vzniknou.

363

Maršal Montgomery pro duchovní
hodnoty mládeže
Za své návštěvy na ostrově Jersey
pronesl maršal Montgomery význam
nou řeč, v níž se obracel na velitele a
generálni štáb s prosbou, aby si byli
vědomi velké odpovědnosti, kterou mají
v nynější době ve výchově mladých vo
jáků. Léta, jež jím ještě zbývají, musí
zasvětiti úsilí na zmírnění nebezpečí
válek a také výchově mládeže, aby ne
klesla ve zkouškách, které ji čekají.
Mladým pak platila tato jeho slova:
»Soudím, že národ, který opomíjí du
chovní hodnoty ve výchově mládeže, ne
bude mít nikdy trvalý úspěch. Je tedy
nutno, aby mladí lidé měli smysl pro
náboženskou pravdu,«
IP

Protestantský mírový kongres
2>Church Peace Union« - Církevní mí
rová jednota, protestantská společnost,
založená známým miliardářem Carnegiem, rozesílá právě pozvánky na cír
kevní světový mírový kongres, jenž se
má konati v Bostonu od 23. do 27. říj
na příštího roku. Na kongresu se mají
shromážditi všichni, jež zajímají otáz
ky, týkající se lidského bratrství a me
zinárodní dohody mezi národy. Organi
sátoři kongresu uznávají, že bude velmi
obtížné dohodnout se ve čtyřech dnech
o tak důležitém programu, avšak myslí
ce na chaos nynějšího světa a na četná
zklamání, jakož i na hrozivé nebezpečí
atomové pumy, považují za svou povin
nost jednat rychle. Nepřeceňují nikte
rak Organisaci spojených národů. »Je
to jenom nástroj a ať sebedokonalejší,
je to nástroj, jehož je třeba užít, neboť
v budoucnosti uspíší úspěch Organísace
spojených národů nikoli organismus,
nýbrž lidé,« praví se v provolání. V dal
ší části jsou uvedeny četné osobnosti,
které projevily sympatie pro navrženou
konferenci. Jsou mezi nimi I president
Spojených států Truman, kanadský mi
nisterský předseda Mackenzie King, ge
nerál Smuts, slavný vědec Einstein,
neworský velkorabín S. S. Wise, dále
katolický biskup z Grand Rapíds v Mi
chiganu Msgre F. J. Haas a jiné čelné
osobnosti.
IP

Wallaceova kritika Trumanovy
doktríny
!

Každý dobrý Američan hledá nejbezjpečnější cestu k míru, píše Henry Wal
lace v týdeníku New Republíc. Dokonce
Kdé, kteří pokládají třetí světovou vál
ku za nevyhnutelnou, hovoří v termí
nech míru.
Trumanova doktrína byla označena
za jednu cestu k míru. Ti, kdož ji přijí
mají, pokládají spor mezi americkou a
sovětskou mocí za nevyhnutelný. Tvrdí,
že tento konflikt může být řešen zvy
šováním americké moci na útraty moci
sovětské v celém světě. Hodlají učinit
tak použitím hospodářských zdrojů USA
v době, kdy Rusko je podle jejich ná
zoru tak oslabeno, že nemůže odpovědět
Válkou.
Na Američanech pak se žádá, aby
tuto doktrínu podporovali ve jménu svo
body. Jakmile však se jednou připustí,
že boj o svět je nejvyšším problémem,
stane se důležitější sama moc než cíle,
pro než se jí má užít. Ve jménu svobo
dy dohodují se USA s diktátory jako
na příklad Peronem, trpí fašisty jako
Franca. podporují úplatné vlády, jako
nedemokratickou vládu tureckou Snaží
se zatlačit Francii a jiné pokrokové ná
rody od dynamické demokracie k re
akci. Pokud budou USA myslet pouze
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na rozšíření své moci, tlak, který vyko
návají ve světě spíše oslabí svobodu,
než aby jí sloužil.
Trumanova doktrína nezískala podpo
ry těch Američanů, kteří stále věří ve
světovou spolupráci a poznávají nyní,
že tato doktrína odvádí od Spojených
národů a míru. Je nebezpečí, že naděje
na všeobecný program světové spolu
práce byla oslabena. Tím, že vyvolali
bojovnou nenávist Ruska, skuteční tvůr
cové Trumanovy doktríny, John Dulles
a jiní, vyvolali také nebezpečí nového
isolacionismu.
Trumanova doktrína vyžaduje milio
nových nákladů na vyzbrojení protisovětských režimů. Není alternativou pro
gramu isolacionistů, zastavit toto vydá
ní. Žádný z těchto dvou programů ne
vyhovuje potřebám světa. Pokrokoví de
mokrati, republikáni a nezávislí poci
ťují nutnost učinit svěží konstruktivní
počin ve světové politice Ameriky. Jím
je program světové obnovy z americ
kých zdrojů a ve správě Spojených ná
rodů. Positivní program mírový spočívá
v mobilisaci veškeré tvůrčí schopnosti
světa na obnovu zpustošených krajů a
rozvoji zaostalých oblastí. Mír touto ce
stou získaný nebude laciný, přijde však
laciněji než utápění amerických hodnot
ve světovém labyrintu Maginotových
opevnění.
Aby životní úroveň v Evropě a Asii
stoupla na předválečnou výši, bylo by
třeba vyvážet z Ameriky na kapitálu
5 miliard dolarů ročně a to po pět let
po sobě. Aby se zvýšila životní úroveň
východní Evropy na úroveň západní
Evropy, bylo by třeba podobné částky.
Aby se zvýšila životní úroveň tisíce mi
lionů obyvatel Asie na úroveň západo
evropskou, vyžádalo by si 100 miliard
dolarů na dobu jedné generace.
Nejlépe by bylo, aby finanční operace
procházely Mezinárodní bankou. Dopo
ručení by vycházela od jednotlivých in
stitucí UNO, jako na příklad Hospodář
ské rady pro Evropu, jejímž členem je
také Rusko, a lze se nadití, že jeho zá
stupce, Valerián Zarubin, změní své sta
novisko, že pouze zemím zpustošeným
válkou má se dostat přiměřené meziná
rodni pomoci. Také oblasti zaostalé musí
být vzaty v úvahu. USA musejí zvýšit
výrobu ve světovém měřítku a přitom
klást všeobecně důraz na takové oblasti,
které potřebují kapitálu nejvíce, avšak
dovedou ho nejlépe využít.
Středem tohoto programu je americkc-ruský poměr. Klíčem k tomuto pomě
ru není rozdíl mezí vojenskou slabostí
Ruska a nynější vojenskou silou Ame
riky, nýbrž rozdíl mezi jeho zoufalou
potřebou kapitálu a rostoucím přebyt
kem kapitálu v Americe.
Henry Wallace pak vypočítává, jakou
zkázu způsobili za války Němci v Evro
pě a obzvlášť v Rusku, kolik zničili do
mů, železnic, traktorů, koní, dobytka,
ovcí, dolů, oceláren a jak ochromili vý
robní schopnost Ruska. Proto Rusko
dnes potřebuje nutně hospodářské po
moci, kterou mu nemůže poskytnout
Německo, nýbrž pouze Amerika. Je ve
vlastním zájmu USA poskytnout ji,
neboť stálé poměry v Rusku jsou život
ně důležité pro mír. Podpora Spojených
národů, dohoda o atomické energii, od
zbrojení, strategických oblastech, dozoru
nad Německem a odsouzení politické a
ideologické války oběma stranami, mo
hly by se stát, pokud možno, částí vše
obecného ujednání.
Tento program vyžaduje na Američa
nech ducha prozíravé odvahy a znovu
zrození ducha, jenž učinil Ameriku ve
lí >ou.
Těm z Američanů, kteří nechtějí roz

umět, proč by se něco mělo obětovat pro
národy v Evropě neb Čině, dává Wallace.
závěrem toto vysvětlení: 1. Nouze Evro
py je nezměrně větší než potřeba Ame
riky a dokud tato nouze trvá, nelze
tvrdit, že je po válce a že je po fašis
mu. 2. Přebytky Ameriky začnou brzy
stoupat, ceny budou klesat a nezaměst
nanost poroste. Aby se tomu zabránilo,
musí USA buď zvýšit dělnické mzdy,
neb poskytnout kupní sílu zahraničí,
které potřebuje pomoci nejvíce. Wallace
se domnívá, že dělnictvo získá více dru
hou cestou.
Dvě miliardy lidí světa volají po sil
nicích, železnicích, údolních přehradách,
traktorech, pluzích, továrnách na hnoji
va, přádelnách, ocelárnách, domech,
elektrisaci venkova a četných vymože
nostech, jež usnadnily tolik život Ame
ričanů. Zralý a mocný národ může za
chránit svůj život jedině, když slouží ce
lému světu. Národ, který snad chce na
shromáždit velké bohatství ve světě
trpícím hladem, ztratí posléze své bo
hatství 1 mír. Cena za opravdový mír
bude veliká, bude však daleko menší
než cena za ustavičnou duchovní vál
ku, jež by živila vojenská dobrodružství
na všech koncích světa. Kristus nejen
konstatoval velkou morální pravdu,
nýbrž také hlubokou pravdu hospodář
skou, když pravil: »Kdož by ztratil svůj
život.,. nalezne jej«.

AngKe a Sovětský svaz
Sovětský list Novoje Vremja, jehož
zahraničně - politické komentáře mají
velkou závažnost, vznáší v úvodníku
o vzájemných anglo-sovětských stycích
vážnou obžalobu proti labouristické vlá
dě, že neplní nejdůležitější závazky své
ho předvolebního programu, totiž dané
sliby, napomáhat upevnění a rozvoji
anglo-sovětských vztahů. Dnešní nepřá
telskou politiku labouristické vlády vůči
SSSR vidí Novoje Vremja v přímé sou
vislosti s nejnovější rolí Anglie jako
»mladšího partnera« Spojených států.
Není překvapující, že dnešní zahraničně-polítický kurs britské vlády vyvolává
znepokojení u anglické demokratické
veřejnosti; sovětský list uvádí někteié
historické zkoušky anglické předváleč
né politiky, kdy Anglie byla přímým
účastníkem politických intrik, namíře
ných proti sovětskému lidu a praví, že
následky takového kursu pocítil anglic
ký národ v plné míře u Dunkirku a za
nočních náletů na Londýn. Během války
se ukázalo, jaký význam pro osud An
glie měla spolupráce se sovětským ná
rodem v boji proti společnému nepříteli.
V přítomné době jsme svědky četných
oficiálních ujišťování představitelů an
glické zahraniční politiky o upřímném
přání utužovat přátelské styky a rozví
jet spolupráci se SSSR. Taková prohla
šování mohou dát určitou uspokojivou
odpověď širokým masám anglického ná
roda; mohou však tyto deklarace být
považovány za upřímné a jsou v soula
du se současnou politikou labouristické
vlády?
Na to odpovídá Novoje Vremja. že
anglo-sovětská spolupráce musí mít kon
krétní obsah. Taková spolupráce, pro
kte.rou dnes existuje naprosto reálná
půda, se musí stát spoluprací v zájmu
míru, opírající se o vzájemný důsledný
boj proti fašismu a úkladům reakce, o
podporu demokratických sil v celém
světě.
Vměšování se do záležitostí druhých
národů, porušování suverenity ostatních
států jen k vůli tomu, abv se dostalo
podpory silám reakce, morální a mate
riální povzbuzování fašistických a faši-

OBZORY

sujících režimů, orientace na blok s no
vými nároky na svétovládu — taková
politika neodpovídá ani zájmům demckracie, ani úkolům vybudování pevného
míru. Nelze sloužit dvěma pánům sou
časně — věci míru a demokracie s jedné
strany a úsilí amerických a anglických
monopolů o světovou hegemonii se stra
ny druhé.
Při posuzování všech nejdůležitějších
otázek, zajímajících miliony lidí, ofi
ciální představitelé
Anglie zpravidla
stáli na opačné straně těch, kdož usi
lovali o zabezpečení pevného míru v
zájmu národů. Při projednávání němec
ké otázky je anglická politika určována
těmi, kteří nehájí věc míru, nýbrž spe
cifické zájmy amerických a anglických
trustů a jejich »německý businesse. Ne
náhodou staly se spravedlivé reparační
požadavky Sovětského svazu vůči Ně
mecku kamenem úrazu na cestě k ře
šení německého problému. Americké a
anglické monopoly nechtějí připustit
rozvoj mírového německého průmyslu
ze strachu jeho konkurence na světo
vých trzích; na druhé straně sovětské
reparační požadavky se opírají právě o
rozvoj mírového německého hospodář
ství, pokládajíce tuto otázku za jednu
z hlavních podmínek demokratisace Ně
mecka. Zde labouristická vláda nejde
společně se Sovětským svazem a všemi
silami světové demokracie, nýbrž proti
nim, společně s americkými monopoly.
Anglické veřejné mínění si jasně uvě
domuje, že politický kurs labouristů
příkře odporuje snahám o upevnění de
mokracie, a dalšímu pokroku a pevnému
míru, to je v podstatě všem zásadám,
na nichž by měla být budována zahra
niční politika labouristické 'strany. Od
tud pramení také ona ostrá kritika tchoto kursu a požadavky o upevnění
anglo-sovětských vztahů. Po každé, jedná-li se o SSSR, snaží se vedoucí an
glické vnější politiky všemožně zakrýt
a zamazat pravou podstatu věci; mluví
o »prodloužení na 50 let« anglc-sovětské smlouvy, avšak tají před anglickým
veřejným míněním proč vlastně odporují
sovětským návrhům na zlepšení této
smlouvy a odstranění všech podmiňují
cích výhrad. Současně s tím je v an
glickém tisku rozšiřována verse, jako by
Sovětský svaz chtěl zabránit v Anglii
ve spolupráci se Spojenými státy a
Francií; zatím je však zřejmé, že spra
vedlivý a přirozený požadavek Sovět
ského svazu, aby Anglie, podpisujíc
smlouvu o přátelství se SSSR, nevstu
povala do jakéhokoliv
nepřátelského
bloku,
namířeného proti Sovětskému
svazu, v žádném případě nevylučuje přá
telskou a věcnou spolupráci Anglie jak
se Spojenými státy, tak s Francii nebo
s kterýmkoli druhým mírumilovným
státem.
Představitelé anglické zahraniční po
litiky se snaží tuto svoji linii stůj co
stůj obhájit, zdůrazňujíce neodůvodněná
obvinění na adresu Sovětského svazu.
V takovém duchu informoval Bevin dol
ní sněmovnu ve své zprávě o moskev
ském zasedání Rady zahraničních mini
strů; podobnou linii přijalo labouristic
ké vedení na konferenci labouristické
strany v Margate.
Je těžko říci, do jaké míry se podaří
desorientovat anglické veřejné mínění
za pomoci podobných triků. Nelze přehlí
žet, že labouristické vedení má k dispo
sici prostředky masové propagandy —
tisk a rádio — tak i zkušený aparát
strany. Avšak na druhé misce vah leží
zkušenost války, skutečnosti života a
vytrvalé přání anglické dělnické třídy
a demokratických veřejných kruhů, uvi
dět Anglii v řadách pokrokových demo
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kratických zemí, v úloze obhájkyně mí
ru a nikoliv pokorné služebnice ame
rické reakce.
Vytrvalé pokusy zvrátit a poskvrnit
sovětskou politiku jsou zřejmě vyvolá
vány snahou odvésti anglické veřejné
mínění od několika prostých a zdravých
myšlenek, které je ochotno dosti hla
sitě zdůrazňovat: že totiž mezi Anglií
a SSSR neexistuji nesmiřitelné rozpo
ry, že spolupráce mezi nimi je nutná
a možná, že rozvoj přátelských styků
mezi oběma zeměmi bude k oboustran
nému prospěchu a užitku.

Národní fronta« v Düsseldorfu
První starosta města Düsseldorfu a
vůdce křesťansko-demokratické strany
je od včerejška předsedou vlády čtyřstranné koalice státu Severorýnskc-Vestfálska. Jeho první čin byl posiati přá
telské poselství všem ministerským před
sedům ostatních německých zemí včetně
sovětského pásma, pří čemž mluvil o
svém přesvědčení, že německé země
jsou pouze částí větší jednotky. O jed
notě Německa mluvil též ve vládním
prohlášení v zemském sněmu, který jed
nomyslně potvrdil jeho volbu. Křesťansko-demokratická strana obsadila pět
ministerstev, předsednictvo, finance, vý
živu, spravedlnost a výchovu včetně cír
kevních záležitosti, so«, demokraté bu
dou spravovat vnitro, hospodářství a mi
nisterstvo práce, komunisté rekonstrukci
a dopravu a Centrum sociální péči.
Pouze nejkrajnější pravice »svobodní
demokraté«, zůstala mimo koalici s odů
vodněním, že odmítá každou formu so
cialismu. Nový ministerský předseda,
jemuž je 46 let, nabyl své první zkuše
nosti ve veřejné správě, když byl spo
jenci po obsazen- jmenován prvním sta
rostou Düsseldorf»:. Má zvláštní nadání
pro překlenutí stranických rozporů a
získal sí důvěru všech stran, i když ve
vlastní straně mu pravé křídlo vytýká,
že jde příliš doleva. Před nastolením
Hitlera byl tajemníkem křesťanských
odborových organisacj v Düsseldorfu.
Vládní prohlášeni přiznává nutnost vyřaditi soukromé vlastnictví z klíčového
průmyslu — uhlí, železa a chemického
průmyslu — a postavit! jej pod veřej
nou kontrolu. Majitelé, kteří nejsou vá
lečnými zločinci nebo zločinnými nacis
ty, dostanou odškodnění. Postátněné zá
vody nebudou vedeny státními orgány,
nýbrž mají zůstat nezávislými podniky
na obchodním základě. Jako začátek
přejde drženi těchto podniků od vojen
ské správy spojenců do německých ru
kou. Bude později předložen zákon, kte
rý určí, v jaké míře budou německá
říše, stát Severorýnsko-vestfálský, obce,
odborové organisace a družstva zúčast
něny na kontrole. Úkolem sněmu bude
vypracovat novou ústavu, jež má být
vyhotovena tak, aby včlenění do politic
ky a hospodářsky jednotné říše bylo
možné.
Manchester Guardian - Obzory.

Thomas Mann o Německu
Známý německý spisovatel a filosof
Thomas Mann kritisoval v těchto dnech
v Londýně přísně politiku spojenců, jíž
si hledí získat přízeň poválečného Ně
mecka; pravil, že nejlepší řešení pro bu
doucnost Německa je utvoření federace
německých států, a zavrhl snahy vytvo
řit západní blok, který, po jeho názoru,
by byl velkým nebezpečím pro světový
mír. Thomas Mann dále řekl, že dnešní
závod o přízeň Německa nepovažuje vů
bec za moudrý; za žádných okolnosti ne
mají západní mocnosti svým jedránim
živit zdání, že v případě konfliktu se So

větským svazem bylo by Německo jejich
spojencem.
Manu, který uprchl z Německa, když
nacisté uchvátili moc, a který je nyní
americkým občanem, prohlásil, že sám
není nikterak pro utvoření západního bioku proti SSSR. »Zachování světového mí
ru je rozhodující otázkou dneška,« pra
vil, >a takový blok je velkým nebezpečím
pro mír. Podaří-li se zachovat mír pro
příštích šest až deset let, bude, myslím,
nebezpečí zažehnáno a svět značně po
kročí na cestě k vyspělosti. Nejsem ko
munistou, avšak přál bych si vroucně,
aby si Západ s Východem skutečně po
rozuměly. Nemyslím, že by SSSR štval
k válce, neboť potřebuje mír a přeje si
míru; také západní národy potřebují a
přejí si míru.
Thomas Mann dlí od roku 1939 po prvé
v Evropě; na mezinárodním kongresu
PEN-Clubu v Curychu promluví Man o
Nietzschovi. O převýchově Němců se vy
slovil takto: »Němci nemohou být pře
vychováni zvenčí. Účinná převýchova
musí přijít z nitra a nejlepší výchovou
pro Němce, bude všeobecný vývoj ostat,
světa, který je přesvědčí, že není nadě
je na novou válku. Němce může vychovat
jen skutečnost, a to jen tehdy, shledají-li,
že svět dosáhl podmínek, v nichž ani je
jich nacistické, nacionalistické či mili
taristické ideje nemají smyslu, kde jsou
prostě hloupostí - jen tehdy se Němci po
stupně, velmi pomalu změni.<

Neklid v Portugalsku
Portugalsko, přes své šťastné posta
veni za války se zdá být dnes v méně
dobré situaci. Vláda Salazarova se mu
sela sejít, aby pojednala o opatřeních
proti hlavním vinníkům pokusu o revo
luční převrat. Mezi nimi je jedenáct ge
nerálů a 15 profesorů lisabonské univer
sity. Zdá se, že spiknutí bylo silně roz
šířeno v armádě, hlavně v letectví. Po
nepokojích dělnictva, po pokusu o vo
jenské vzbouření, pokusily se o puč tedy
také universitní kruhy. Portugalský mi
nistr vnitra za původce nepokojů ozna
čil neviditelného dirigenta, který se
snaží usměrnit různé manifestace a ne
pokoje. Dokumenty nalezené u lisabon
ského právníka, v nichž byla již nazna
čena vláda, jež měla nastoupit po vládě
Salazarově, v případě úspěchu revoluč
ního hnutí, dokázaly spojitost mezi po
kusy dělnictva, vojska a universito .
Dnes činí vláda hlavní výčitky kruhům
universitním, kterým vyčítá zneužití
tradiční svobody k rozsévání rozkolu.
Po řadu let se mohl autoritativní,
avšak umírněný režim Salazarův udižet,
a to i ve chvíli zhroucení totalitních
režimů v Německu a Itálii. Dnes se zdá
být v koncích. Nedokázal vytvořit so
ciální atmosféru, po níž touží lid. Vše
obecný nedostatek, přes prosperitu v
době války, je nejlepším pomocníkem
sil připravujících převrat.

Válka respektuje siestu
V Paraguayi zuří již po čtyři měsíce
občanská válka, která však -přísně dbá
domácích zvyklosti a neruší odpolední
siestu občanstva a bojujících. Pozorova
tel listri „News Chronicle“. který strá
vil osm dní v přední linii vládních vojsk
a uviděl za tu dobu jen dva zraněné, vy
pravuje. jak vypadá denní rozkaz válčí
cích stran:
4.30 - budíček, pak trochu předzvědne
činnosti a drobná práce, jako oprava
výzbroje a pod.; 11.30 - oběd, palc siesta,
po níž si vojáci mohou trochu zaválčit,
19.30 - všichni na lůžka, kromě několika
strážných, kteří zůstanou vzhůru i po
soumraku...
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Balkánské risotto, puče a sensace
Divoký nadpis k článku o neméně divokých udá
lostech. Staly se všechny v rozpětí několika málo dnů
a byly vítaným soustem pro sensacechtivé novináře
a jejich čtenáře. Co se stalo? Nic méně a nic více, než
že balkánským soudkem prachu bylo dosti nebezpeč
ně pohnuto a že je i nadále držán v suchu k dalšímu
upotřebení. V Maďarsku bylo objeveno protistátní
spiknutí, pohotoví maďarští politikové utekli do ci
ziny, aby tam snad dali základ další maďarské vládě
v exilu, méně pohybliví veřejní činitelé byli zatčeni
a z vládních poslanců se staly živly státu nebezpečné.
V téže době v Bulharsku byl ze zrady obviněn vůdce
oposice Petkov, došlo k rozsáhlému zatýkání v zemi
a oposični poslanci zbaveni svých mandátů. V téže
době vzrostl tlak komunistů na ostatní strany v Ru
munsku, v téže době v Rakousku vyvolali komunisté
dost vážnou vnitropolitickou krisi a v téže době
v Polsku došlo k novému, rozvětvenému zatýkání
v řadách oposice Mikolajczykovy.
Tyto a podobné události nemohly překvapit niko
ho, kdo sleduje mezinárodní politiku a velmocenské
soutěžení. Je totiž romantickým marněním času hrát
si na detektivy a zjišťovat, kolik pravdy je na jed
notlivých obviněních, do jaké míry politikové byli či
nebyli do spiknuti zapleteni a co bylo cílem jejich
úsilí. Bylo by to jako sledovat rušný děj na jevišti
a vůbec si nevšímat prostředí, kulis, v nichž se ode
hrává. A kulisy jsou tentokráte zhruba tyto: Spojené
státy před nějakou dobou přešly do diplomatické
ofensivy v Evropě; tato ofensiva byla nazvána »Trumanova doktrína« a její hlavní zbraní měla být dis
kriminace v hospodářské politice USA vůči evrop
ským státům. Amerika je ochotna půjčovat a pomá
hat v hospodářské obnově těm evropským státům,
které podle Trumana »chtějí a mohou žít vlastním
životem«. Jinými slovy, Amerika zavřela svou štěd
rou ruku těm zemím, o nichž se domnívá, že nejsou
demokraciemi v tom smyslu, jak jim Nový svět ro
zumí, že tam lid nemohl ve svobodných volbách vy
jádřit své skutečné politické smýšlení, anebo jejichž
vlády zdají se býti loutkou v rukou jiné mocnosti.
Na těchto státech Amerika zájem nemá, neboť je
pokládá za své možné nepřátele a odpůrce toho způ
sobu mezinárodní spolupráce, na který USA jedině
věří; a je ochotna, podle výroku amerického politika
»nechat je dusit ve vlastní šťávě, bez jediné unce
tuku od strýčka Sama«. Podle původní verse by to
byla jistě krutá a často i nespravedlivá politika;
ovšem ministr Marshall původní málo jemně vy
jádřenou doktrínu podrobil už revisi. Dne 5. června
ministr Marshall ve svém projevu změnil strohou Trumanovu doktrínu v svižnější Marshallovu politiku.
Spojené státy nyní chtějí podle Marshallovy formu
lace změnit svou hospodářskou politiku v Evropě a
pomáhati všem bez rozdílu, ovšem za předpokladu,
že »evropské státy samy se uchopí iniciativy a do
hodnou se na společném postupu«. To je ovšem hud
ba vzdálené budoucnosti; mezitím hospodářský kon
flikt je v plném proudu.
Bylo možno předpokládat, že státy, touto diskri
minační politikou postižené, nesloží ruce v klín k ne
činnému přihlížení. Velmocenský souboj, který vlast
ně už od konce války svádí, je určován řadou útoků
a protiútoků, akcí a protiakcí, úderů a protiúderů,
krátce rozkošnou politikou oko za oko a zub za zub.
A právě v těchto dnech jsme svědky přímé odpovědi
postižených na »Trumanovu doktrínu«. Jsme daleci
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toho, abychom (shodně s některými západními stát
níky) obviňovali SSSR z přímého vlivu na událostech
v zemích střední a jihovýchodní Evropy; nemáme
k tomu žádných důkazů. Jisté je jenom to, že takřka
ve stejnou chvíli komunistické strany hned v něko
lika zemích najednou přistoupily k rozhodným ak
cím proti svým politickým odpůrcům a že tato čin
nost je provázena obnovenými sliby věrnosti Sovět
skému svazu. Cílem je buď, rozdrcením oposice zmoc
nit se vlády v těch zemích, kde komunisté dosud byli
v menšině, nebo (rovněž zneškodněním politických
odpůrců) upevnit vládu tam, kde komunisté jsou u
moci a vykonávají ji. Tímto způsobem levicové reži
my v této části světa znásobily svou moc a okázale
daly najevo Spojeným státům, že mají dost síly dělat
si věci po svém. A nepochybně ji mají. Na západě ni
kdo si nedělá ilusi, že by se opravdu něco mohlo
změnit protestními notami, i kdyby byly ostré a po
čítaly se na desítky. Země střední a jihovýchodní
Evropy se pokládají za »výlučnou oblast sovětského
vlivu« a diplomatické noty jsou v této situaci jen pa
píry, které se zdvořile vyměňují. A tak dosud neskon
čený vývoj událostí v této části Evropy možno po
kládat jen za další, nebezpečný tah v mocenské hře
o vliv a možnost rozhodování, o nástup do vysunu
tých postavení na kolbišti světové diplomacie, která
se nyní stahuje do ještě hlubších zákopů nedůvěry
a vzájemného osočování.
Čirou shodou okolností právě v době tohoto zvý
šeného mezinárodního napětí, obě komunistické stra
ny Československa vystupňovaly svou kampaň proti
nejsilnější politické straně na Slovensku a vynutily
si projednání celé záležitosti ve zvláštní schůzi Ná
rodní fronty. Kdo zná naše poměry, ví, že tato sou
časnost byla opravdu náhodná a že napětí kolem
Slovenska nevzniklo z důvodů mezinárodně politic
kých. Osočování a útoky komunistického a odboro
vého tisku, obviňujícího demokratickou stranu z illegální, protistátní činnosti, byly však co do intensity
neméně prudké, než obdobné kampaně ostatních ko
munistických stran v jiných zemích proti politickým
odpůrcům. V prostředí celkové nervosity se proto
v cizím tisku objevily všeliké zprávy o tom, že ani
Československo nezůstane uchráněno vlny neklidu,
jež zachvátila ostatní státy této oblasti, ačkoli na
pětí kolem Slovenska je daleko staršího data, než
události ve východní Evropě.
Mluvčí amerického ministerstva zahraničních věcí
údajně prohlásil, že by »sovětské úsilí o konsolidaci
vlivu na Balkáně mohlo zasáhnout i dlouho netknuté
Československo.« A londýnský »Daily Mail«, který
odedávna živí čtenáře i sebe prvotřídními sensacemi,
odhadnul dokonce den i hodinu (!) připravovaného
komunistického puče na Slovensku. Jak vidět, není
nouze o novinářské kachny nejen v Praze, ale i
v Londýně. Této kachny se nedočkavě chopil komu
nistický tisk u nás, aby, mávaje s ní vysoko nad hla
vou, ukázal, že v Anglii a na západě vůbec není svo
boda psaní, ale svoboda lhaní a jak by si státem či
policejním režimem kontrolovaný a tudíž opravdu
»svobodný« tisk takovou legraci nikdy nemohl do
volit. Smůla je pouze v tom, že onen nešťastný do
pisovatel listu, který v britské žurnalistice nemá da
leko k novinářské periferii, založil svou zprávu vý
lučně na psaní čs. komunistického tisku a vý
rocích komunistických předáků. Hle, jak začíná do
slova jeho sensační zpráva z Prahy: »Ostrý útok byl
zahájen na slovenské demokraty. K. Gottwald, ko
munistický čs. ministerský předseda, je veřejně obOBZORY

vinil 1. z reakcionářství a kapitalistického vlivu, 2.
ze styků s protičeskoslovenskou emigrací v zahraniničí.«
Pŕipočtou-li se k tomu desítky náznaků »Rudého
práva«, »Pravdy« a ostatních listů, že se na Sloven
sku připravuje puč, že luďácké podzemí je v činnosti,
že nejsilnější slovenská strana je semeništěm proti
státních akcí, když se k tomu přidají všechny vy-

O pravdu i v hospodaření
Válka je strašná, neboť žádá všechny síly pro ni
čení ; poválečná doba je vážná, poněvadž chce většinu
sil k odstraňování škod. Poválečné úsilí mělo by být
úměrné válečným škodám. Bývá to obyčejně doba,
která vyžaduje stejně, aby všude a ve všem byla ob
čanům říkána pravda. Zdá se, že této odpovědné nut
nosti nebylo u nás od počátku dostatečně dbáno, že
naopak byly občanstvu předkládány jisté iluse, jako
by některými zákonnými opatřeními jsme na všechno
vyzráli a všechno již měli zabezpečeno. Jako by roz
dělením zbylého majetku mohl by se národ státi bo
hatším! Zkolektivisováním deseti podniků, jichž za
řízení je opotřebováno a zásoby značně vyčerpány,
zůstane zase jen deset opotřebovaných a vyčerpa
ných podniků a nikoli více. Kolektivisace není kou
zelným proutkem na rozmnožování národního majet
ku, produktu a důchodu. Stejně i různé finanční ope
race nemohou rozmnožit národní jmění, mohou být
jen prostředkem, aby se zas výroba rozběhla. Na
místo různých řečí, v nichž si kde kdo přihříval svou
stranickou polévku, mělo být řečeno: Takové bylo
naše předmnichovské jmění, tolik připadalo na Něm
ce, tolik na Podkarpatskou Rus, takový byl tehdy náš
národní důchod, takový byl průměrný roční příjem
státu, takové byly škody, způsobené okupací, jaké je
nyní národní jmění, jaký nyní předpokládaný národ
ní důchod, a co z toho vyplývá pro stát a pro občana.
Hospodářské skutečnosti jsou tvrdé a nikdo jim
neunikne. Počítejme v předmnichovských korunách:
Z národního majetku, odhadovaného na 450 miliard,
připadalo na Němce asi 150 miliard a 20 miliard na
Podkarpatskou Rus; hodnota konfiskovaného majet
ku se však na delší dobu sníží menším výnosem, takže
jeho stávající hodnotu můžeme odhadnout na 110 až
120 miliard, tím by bylo možno tedy odhadnout dneš
ní národní jmění asi na 400 miliard; národní důchod
klesl ze 60 miliard asi na 38 miliard, průměrný roční
příjem státu z 8—9 miliard na 5—6 miliard, což je
velmi optimistické hodnocení; proti tomu stojí ško
da, způsobená okupací, asi 280—300 miliard. Co z to
ho může vyplývat pro každého z nás, jak pro stát,
samosprávu, tak i pro každou domácnost? Největší
možná úspornost a co nejvyšší produktivnost! Aby
chom postupně a záměrně mohli nahrazovat ztracené
hodnoty, musíme vědomě a záměrně při zvýšené výrobnosti a snížené spotřebě tvrdě kráčet po jediné,
byť svízelné cestě.
Pohleďme na Velkou Britannii, která vystříhá se
různých nevyzkoušených výstřelků, způsobujících po
ruchy a sníženou výrobnost, a současně šetři, jak
nejvíce může. Půjčky jsou jen jakýmisi injekcemi
v nejhorším, nepomohly by, kdybychom sami ne
osvědčili svou mravní a tím tedy i hospodářskou
odolnost. Nezapomínejme, že půjčkami se jen naše
dluhy zvětšují a úrokem skoro zdvojnásobuji. Bez
kapitálu nemůže hospodařit ani stát, ani národní
podnik, ani soukromník a kapitál se tvoří jen tím, že
se nespotřebuje vše, co se vyrobí. I tvorba kapitálu
je otázkou také mravní. Litujeme, že se musíme za
bývat těmito primitivními hospodářskými poučkami,
OBZORY

hrůžky, které na adresu demokratické strany, jeř
stranou vládní, byly v tomto tisku vysloveny a když
se čtou bojechtivá slova slovenských partyzánských
a jiných organisací, která vzkazují do Prahy, že.bude-li třeba, i zbraněmi napraví hlavu slovenské
mu lidu — může se státi, že povrchní pozorovatel
nebo cizí novinář nedobré vůle, může slyšet takto ko
munistickým tiskem pohnojenou trávu růst.
• Dr Luděk Forman
ale někteří, na škodu nás všech, počínají si jako
smyslů a rozumu zbavení. Kdyby hospodařili jen ve
svém, byla by to přímo jen jejich škoda, nepřímo ale
i škoda společnosti, poněvadž je chudým státem ten,
kde občané jsou marnotratní. Uplatňují-li se takoví
lidé na předních místech veřejného hospodářství, pak
přímé škody, z toho vzniklé, nesou všichni.
Jak má stát v normálních, a natož potom tak mi
mořádných poměrech, hospodařit? Jako každá spo
řádaná domácnost, kde se nežije na dluh a nad po
měry! Rcmiováha mezi příjmem a vydáním musí být
bezpodmínečným příkazem, i kdyby bylo nutno utáhnout opasek o nějakou další dírku. Dnes platí více
než kdy jindy, že vydání i ve veřejném hospodaření
musí se řídit podle příjmů. Každý spotřební dluh, t.
j. na běžná vydání, je při nejmenším nesvěd-omitosti,
a každý dluh zařizovací má se dopustit7 jen tehdy,
když je jistota, že užitek bude větší než náklad. Občan
by měl dát víc na činy a skutečností, než na řeči,
v jejichž záplavě pomalu začínáme lokat po trošce
svěžího a pravdivého vzduchu. V samostatném státě
ještě jsme neměli tak veliké a tíživé úkoly hospodářsko-politické jako dnes a současně ještě nebylo tak
veliké rozmařilosti a zhoubného luxusu, jako právě
dnes. Kdo to zaplatí? Stát? Nikoli, nikdy. Vždycky
ty, občane, budeš platit, neboť stát, co utratí, musí
nejdříve občanům vzít, hospodaří se svěřeným jmě
ním; a dluhy, které stát dělá, dělá na konto občana.
Proto má občan výsostné právo žádat od těch, kte
rým svěřil svou důvěru, aby obezřetně hospodařili a
má nezadatelné právo požadovat složení účtů a ko
nečně má právo volat k odpovědnosti.
Jak se srovnává mluvení o lepším sociálním po
řádku v lidové demokracii se skutečností, že hospoda
ření současného režimu zatěžuje finančně o mnoho
více jednotlivého občana, než kdy u nás bylo zvykem.
Rozmařilost veřejné správy a neodpovědný luxus
v nejobtížnějších chvílích, je přímo nesvědomitým
útokem na sociální míru občanů. Řekněme si zase jen
čísla: Státní rozpočet z celkového národního důchodu
činil v r. 1930 jen 18 procent, v letech hospodářské
kříse, kdy byl veliký nápor na státní pokladnu, 22
procent, v r. 1937—38, kdy jsme zbrojili a opevňo
vali, 28 procent, v r. 1947 však již 50 procent, a to
ještě nemluvíme o tom, že původní návrh rozpočtu
pohyboval se na pokraji 144 miliard, což by z před
pokládaného a snad ani nedosaženého, vlastně zne
hodnoceného národního důchodu 160 miliard, činilo
plných 90 procent, které by občan měl odevzdat ze
svých příjmů na obětní oltář nemravného veřejného
luxusu; zmiňujeme se o této kuriositě proto, že vů
bec mohla býti předložena. Věc nepotřebuje komen
tářů, jen ať každý porovná.
Jestliže se dnes chodí, mluví a tiskne se v novi
nách a na různých plakátech, co vláda nebo dokonce
ta která politická strana dala, nebo hodlá dát obča
novi darem, pak je to při nejmenším předstíráním
věcí, které se nekryjí s pravdou; stranická licitace
zahrává si v takových případech s nejvážnějšími
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věcmi. Opičí láska je špatná láska! Vláda, tím méně
nějaká strana, nemá dnes co rozdávat, eventuálně se
své »nedotknutelné« stranické výše pokornému ob
čánkovi milostivě udílat nějaké dary, jako svého ča
su, když přicházel císař pán mezi poddaný lid. Občan
vždy, když se něco takového »milostivého« napíše,
nebo někde promluví, měl by hned se takového »mi
lostivého dárce« zeptat: »Kdo to ale zaplatí?« Každý
neodpovědný slib, vypočítaný na laciný stranický
efekt, představuje další zatížení občanova hospodář
ství vyššími daněmi, t. j. snížením úrovně. Vyšší daně
odjakživa představují dřív, nebo později zdražení
výrobků, ztíženou možnost si je koupit, podvazování
jejich výroby, jejich zdražení znamená ale také ohro
žení jejich soutěživosti na zahraničních trzích a ko
nečně tím naše další chudnutí. Jen ať se zeptají vši
chni »milostiví dárci« naší průmyslové výroby, co
říká zřízení tak zv, intervenčního fondu, do něhož
musí ona platit (stejně jako živnosti a obchod), aby
mohlo být zase nějak zaplaceno v podstatě nepatrné
snížení cen životních potřeb.
Již nyní se uvažuje o tom, aby některé průmyslové
obory byly propuštěny ze závazku platit do intervečního fondu. Jejich neplacení by znamenalo ale
zase neúplně zaplacení »daru« snížených cen spotřeb
ních statků. Cenová problematika je tak složitá a

tak citlivá, že se nedoporučuje do ní sahat s neumě
lýma a stranicky chtivýma rukama. V hospodářství'
se chyby, nebo nějaké předstírání »darů«, pro které
není místa, nikdy nemohou zapřít. Chyba nebo nějaká
stranická »chytrost« se vždycky zase na oplátku jin
de za nějakou chvíli se škodolibou čilostí nelení uká
zat.. Myslím, že snad většina občanstva by se mnou
souhlasila, že bychom všichni, bez rozdílu stranic
kých odznaků, pokládali za největší dar, který by
některé politické strany občanovi mohly v tomto stá
tě uštědřit, kdyby přestaly již dělat stranické exkur
se do národního hospodářství, pod vedením různých
diletantů, a nechaly tuto oblast, kde mohou věci jen
pokazit, lidem, kteří tomu opravdu rozumějí, totiž
odborníkům, kteří by měli jedinou ctižádost, postavit
naše hospodářství na solidní a pevné základy. Přijdou-li tito mužové jako dobří hospodáři na tuto vy
prahlou půdu, nebudou rozdávat ošemetné »dary«,
řeknou občanovi s poctivou otevřeností, jak vlastně
situace vypadá, co se dá dělat a co nikoli. Nabídnou
jistě jen práci, pot a strohou, až příkrou úspornost.
Takovýchto mužů potřebujeme jako soli. Každá
vláda, vědoma své odpovědnosti, bude je muset
z plného srdce a přesvědčení podporovat. A občan má
rád, když se mu říká pravda. Poctivá a pravdivá po
litika, i v hospodářství, je nakonec nejlepší.

O kontrolu našich znárodněných podniků
Hlasy, volající po širší kontrole našich znárodně
ných podniků, stávají se v poslední době stále proni
kavějšími. Nedávno zdůraznil tento naléhavý poža
davek ve své řeči sám pan ministr pošt František
Hála. V podstatě není to ovšem lehký problém, ať
jde jak o jeho technickou stránku, tak i o stranickopolitické, anebo jiné dílčí zájmy. Naše znárodnění
bylo, jak známo, provedeno, a všemi čtyřmi politic
kými stranami schváleno za předpokladu, že ve velké
průmyslové výrobě bude více uplatněn vliv zaměst
nanců, že tito zaměstnanci budou dobře placeni a že
čistých zisků, které toto podnikání docílí, bude po
užito jednak na různá sociální opatření u podniků sa
motných a jednak ve prospěch státní pokladny, aby
touto cestou mohlo být poplatnictvu sníženo neúnos
né břímě daní jak přímých, tak i nepřímých. Proza
tím jsme však žádný z těchto efektů neviděli! Jako
celek jsou znárodněné podniky doposud miliardové
pasivní, ceny jejich výrobků, jak doma, tak i za hra
nicemi, jsou vysoké a pokud jde o podíly zaměstnan
ců na jejich zisku, jsou také velmi problematické,
neboť prozatím lOprocentní fondy z docílených zisků
tvoří podle zákona pouze soukromí podnikatelé.
V celkovém nazírání na náš znárodněný průmysl,
zdá se, že se ztratila jedna ze základních linií, jeho
účelu a vývoje do budoucna a že zde nastal jistý
chaos pojmů, denním a ostatním tiskem veřejnosti
čas od času k věření předkládaných. Především si
u nás dobře a jasně neuvědomuje, že dnes tvoří zná
rodněné podniky přes 70 procent naší celkové výroby
a tím přímo i vývozu a že každá porucha v tomto
obrovském stroji musí míti svůj reflex v celém na
šem národním, hospodářském i sociálním životě ná
roda. Také je nutno uvědomiti si, že máme u nás
vlastně tři druhy podnikání, t. j. znárodněné, soukro
mé a družstevní a že dohromady, pokud jde o hospo
dářskou prosperitu, mají tyto sektory tvořiti jeden
nedělitelný celek, sloužící národu jako celku. Nelze
tudíž žádný z těchto podnikatelských oborů favorisovati na úkor druhého. Dále je u nás znárodněná
výroba rozdělena na průmysl výživy a průmysl ostatní, tak že zde vzniká jistý dualismus pokud jde
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o jeho vedení i pro výsledky provozní neboť průmysl
výživy má větší stabilitu i možnoství výnosové, neboť
není do té míry odkázán na vývoz jako na př. textil,
železo, ocel atd.
Toto dvojí rozdělení znárodněných průmyslů zne
možňuje už samo sebou jednotnější jeho kontrolu a
rozděluje jeho odpovědnost vůči státnímu a národ
nímu celku. Dále je zde technická stránka průmys
lové kontroly a jsou zde některé základní problémy,
které si musí znárodněný průmysl vyřešiti. Všecky
znárodněné podniky převzal stát na základě zná
rodňovacích dekretů podle zásady odškodnění. To
znamená, že bývalí majitelé jednotlivých podniků a
jejich akcionáři musí dostati za tento převzatý ma
jetek jistou náhradu. Tato otázka se prozatím čas od
času veřejně ventiluje jen pokud jde o majitele za
hraniční. O tom však, v jakém stadiu je otázka od
škodnění těchto majitelů domácích, zvláště drobných,
akcionářů se veřejnost nedovídá v poslední době vů
bec nic, ačkoliv jinak peněžní ústavy žádají od nich
depositní poplatky. Tu a tam však v zasvěcených
kruzích pronikají různé zprávy, že náš znárodněný
průmysl má býti na účet státu oddlužen, že se mu
mají nahradili nezaviněné provozní ztráty, dubiosni
pohledávky za německou říši atd.
Zdá se, že si teprve dnes jasněji uvědomujeme, že
každý podnik výrobní a obchodní má vedle aktiv,
také pasiva, že vedle zisků, které mnohým radikál
ním socialistům a demagogům strašily v hlavách má
i ztráty a risiko podnikání, které si na svá bedra pře
vzal stát. V druhém podnikání soukromém bývá ne
jen zvykem, ale i hlavní zásadou, že když někdo pře
bírá řemeslnou živnost nebo obchod, že si spočítá nej
dříve aktiva a pasiva, zhodnotí inventář, stroje atd.
a podle toho začne pak s tužkou v ruce hospodařit
a podle docílených obratů á zisků zařídí si pak osobní
a věcnou režii. U nás se však něco podobného u zná
rodněných podniků průmyslových, ani u bank, ne
stalo.
Proto se v nich také nemohly v plné míře uplatniti
staré osvědčené podnikatelské zásady a mnohé z nich
nebyly vůbec vedeny z počátku s tužkou v ruce. Dnes
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by bylo velmi zajímavé zjistit, kolik našich znárodně
ných podniků je aktivních a kolik pasivních, jaké
jsou to obory výroby, z jakých příčin jim vznikly pro
vozní a nebo obchodní ztráty, co utratily některé zá
vodní rady, neschopní jejich funkcionáři a pod. Ne
lze říci paušálně, že všichni vedoucí činitelé znárod
něných podniků jsou špatní, právě jako že všechny
závodní rady by chtěly závody, v nichž jejich přísluš
níci pracují své podniky zruinovati. Vždyť je to větev
na které sami sedí a to dnes i prostí dělníci vědí a
chápou. Při kontrole znárodněného podnikání jde te
dy v prvé řadě o to, aby se oddělilo zrní od plev, aby
jednotlivé podniky vypracovaly poctivé bilance, z
nichž by bylo jasně a bez nadsazování cifer vidět jaká
je vlastně jejich majetková podstata, jaké mají v po
měru ke svým aktivům krátkodobé a dlouhodobé zá
vazky, do jaké míry jsou schopny úvěru, mají-li úměrnou či neúměrnou osobní a věcnou režii a jaké
mají případné vyhlídky další prosperity.
Jen taková kontrola znárodněných podniků by
měla skutečnou a praktickou cenu a museli by ji dělati skutečně lidé, kteří hospodářství a vedení pod
niků rozumějí nejen po stránce odškrtávání cifer, ale
i po stránce věcné, hlavně po stránce provozní a vý
nosové. Kde však dnes vezme stát armádu těchto
schopných revisorů a bude zde vůbec dobrá vůle se
strany vedení podniků a hlavně závodních rad, aby
tyto revise mohly býti prováděny důkladně a bez
překážek a budou nakonec respektovány všechny
výtky a návrhy, které tito odborní revisoři vedoucím
činitelům těchto podniků udělí? To jsou u kontroly
znárodněného průmyslu otázky zásadní důležitosti,

O svobodě
Přeme se stále o výklad svobody, ba přímo o její
pojem — a neuvědomujeme si, že naše počínání není
nikterak původní: neboť tato diskuse je věčná, třeba
se partneři střídají. Pouze intensita sporu podléhá znač
nějším výkyvům, které se řídí neměnným zákonem,
jenž praví, že o věcech se hovoří častěji a prudčeji,
čím více jsou ohroženy. Nuže — podle prudkosti dis
kuse lze soudit, že naše století se velmi značně priči
ňuje o ohrožení svobody, ačkoli má boj o ni na svém
štítu. Příliš mnoho utrpení už zažily generace našeho
věku ve jménu tohoto boje a příliš mnoho obětí bylo
položeno na oltář svobody; a přece, když utichl boj na
frontách, nemůže se člověk netázat mrtvých trosek
kolem sebe: za čí svobodu to všechno? Za jakou
svobodu ?
Člověk, jenž denně na své kůži cítí nasazování dal
ších a dalších pout a denně naráží na nové předpisy,
omezující jeho svobodu, člověk, jenž je pronásledován
den ze dne se stupňujícím chvatem veřejného života,
olupujícím ho o čas k přemýšlení a jemuž je stále dá
váno na srozuměnou, že nemá pro stát většího význa
mu, než jako pracovní a vojenská jednotka; člověk,
jenž pozbyl pocitu bezpečnosti svého vlastnictví a do
konce i své osoby a jenž se těžko dovolá práva a spra
vedlnosti proti státu, neboť ten je modlou dneška —
tento člověk 20. století má věru právo cítit, že boj není
veden za jeho svobodu, za jeho bezpečí a za jeho mír
■— nýbrž za svobodu státu a jeho moc. Všechna ome
zení člověka, jichž denně přibývá, veškeré spoutání
lidské iniciativy státem, jeho pronikání až do intim
ního života lidí, to všechno je neseno jediným zřete
lem: dosáhnout tuhého státního absolutismu, všemohoucnosti, vševědoucnosti a soběstačnosti státu —
v čemž je mylně spatřována jeho síla. Občanu je stá
tem, jeho výkonnou mocí a špicly znemožněno, vze
přít se tomuto vývoji, který nutně vede ke katastrofě:
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ba i nezbytnosti. Druhá možnost revise znárodněných
podniků je poskytování úvěrů. Je známo z praxe, že
věřitel byl vždy nejlepším kontrolorem dlužníka a že
to byly peněžní ústavy, hlavně banky, které znaly
finanční a hospodářskou posici svého klienta, jeho
úvěruschopnost, které neviditelně kontrolovaly jeho
vedení, neboť šlo přitom i o jejich peníze, a to niko
liv vlastní, ale svěřené.
Z toho důvodu řádná, do všech důsledků provedená
kontrola znárodněného průmyslu není pouze otázkou
jejich věřitelů, t. j. peněžních ústavů, ale i vklada
telů, neboť co by se stalo, kdyby se naše i velké ban
ky octly následkem špatné úvěrové politiky, anebo
přeexponováním úvěru v peněžní krisi a musely by
býti sanovány, jako tomu bylo v letech 1923—1925?
Unesl by při dnešních enormních nákladech všechny
tyto ztráty bank a znárodněných podniků stát, na
nějž se dnes navalí kdejaké výdaje? Otázka kontroly
znárodněných podniků je otázkou velmi vážnou a od
povědnou pro celé naše hospodářství a pro jeho bu
doucnost. Musí to ovšem býti kontrola skutečně účin
ná, odborná a celé naší veřejnosti odpovědná. Jinak
i zde by časem mohlo nastati velké vystřízlivění. Za
úvahu by pak rozhodně stálo, zdali by nebylo nej
vhodnější svěřiti tento úkol -vedle skutečně odbor
ných revisorů bankám, které by ovšem nesměly býti
jenom finančním monopolem, kde by rozhodovala víc
stranická politika, nežli vyšší státní a národní zřete
le. Zásadně jsou však k této funkci povolány a na
odpovědných místech mělo by se o této věci více uvažovati.

Jan Kolár
neboť zestátnění veškerého života a jeho regulace po- ,
dle tabulek zvýšené výrobnosti a kázně, snaha po hos
podářské autarkii, státní pathos a rétorství o »nedo
tknutelnosti« a »svrchovanosti« — to vše vede k šovi
nismu, imperialismu a k prohlubování příkopů mezi
národy, příkopů, které lákají k tomu, aby byly zteče
ny násilným výbojem. Nelze se ubránit novým hrů
zám válek, bude-li pokračováno v tomto modernímetatismu a politickém nacionalismu. Nebude svobody
— ani států, ani občanů je tvořících — nezbavíme-li
se obludy svrchovaných nacionálních států a vlády
davů.
Odtud pak prudkost diskuse o svobodě, vedené
v tomto století s největším rozhořčením: na jedné
straně dosud potenciálně slabšími hlasateli svobody
člověka, svobody světoobčanů a svobody nadtřídní —
na druhé straně mocnými zastánci svobody národních
států, svobody kolektivní, třídní a protiindividualistické. A čím hlubší spor, tím vzdálenější svému výcho
disku, tím méně jasnosti o podstatě sporného pojmu
svobody, tím snazší možnost, zmást davy působivou
frází demagogie.
Tak jako nemůže existovat blaho jakéhokoliv celku,
není-li výslednicí blaha jednotlivých členů, tento celek
tvořících — tak také nemůže být vnitřně ani zevně
svobodného státu, nejsou-li svobodni jeho občané. Je
tragedií našeho věku, že si davový člověk tuto skuteč
nost neuvědomuje, ba co víc, že o ní neví: neboť de
magogie slaví úspěchy jen tam, kde panuje nevědo
most. A nevědomost, pramenící z neexistence vlastní
ho mínění, je přívlastkem davů a živnou půdou pro
šidítko citů. Je-li pak demagogie vždy prostředkem
těch, kdož chtějí ovládnout dav, aby dosáhli na jeho
úkor osobní moci, musí používat těch argumentů, kte
ré, nezpůsobilé dosáhnout individuálního souhlasu ro
zumu, útočí na cit davů tím, že jim kreslí růžovou bu-
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doučí nacionalistickou a kolektivní perspektivu. Tak
zvaná psychosa davu je vždy věcí citu a nikdy úvahy
— a jak známo, i nacionalismus a šovinismus jsou zá
ležitostmi citovými. Odtud náchylnost davu uvěřit je
jich svodům; odtud úspěšné úsilí státu, strhnout dav
na svou stranu a do svých kasáren: stát nikdy neape
luje na rozum individua, ale na city zástupů — řeč
»státníků« má bouřlivý úspěch na davových manifes
tacích, zatím co její účinnost na jedince, naslouchají
cího jí z amplionu doma v lenošce, se rovná nule. Od
tud také nevědomost dnešního davového člověka
o skutečné povaze věcí a o skutečných podmínkách
vlastní svobody.
Ve své knížce: »Zápas o nové české myšlení,« cituje
Lad. Stolí v pasáži o svobodě Danta: »Jestliže souzení
uvádí v pohyb vůli a od ní není nikterak předsti
ženo a od ní v pohyb uváděno, nemůže být svo
bodné.« Ano — z tohoto citátu je patrno, že pod
mínkou svobody je svobodné souzení, resp. myšle
na, které je zas podmínkou vůte a tudíž ji před
chází. Je-li tomu naopak, předchází-li vůle myšle
ní, určujíc tak jeho směr, není tu už svobody: neboť
nejde o vůli, řízenou vlastním, svobodným usuzová
ním, nýbrž o vůli, podřízenou zásahu zvenčí, t. j. myš
lení a vůli cizí. Tato poučka by se měla stát výstrahou
všem těm, kdož vnucují svou vůli davům — a měl by
si ji uvědomit i davový člověk, jehož souzení jeho vůd
ci řídí svou vůlí. »Souditi« znamená rozlišovati a rozhodovati — což není možné bez existence vyššího kri
teria a tedy ani bez povinnosti, jím se řídit. Tímto kri
teriem je nutnost dodržet rovnováhu vlastních práv a
povinností vůči právům druhých, resp. společnosti a
naopak — rovnováhu volnosti a nutnosti, jež je pod
statou svobody. Vnucuji-li tedy svou vůli jiným, poru
šuji tuto rovnováhu a nedbám své povinnosti, ji za
chovávat. Ve svých důsledcích to tedy znamená, že
vnucováním své vůle druhým zbavuji svobody jednak
ty> jejichž souzení uvádím v závislost na jejich vůli,
mnou řízené; za druhé ty, proti nimž řídím vůli a sou
zení zástupů; a konečně a za třetí zbavuji svobody
sám sebe, neboť moje vlastní myšlení bude předstiže
no vůlí, udržovat nesvobodu ostatních. Co z toho vše
cko vyplývá? Tolik, že ideolog komunismu v naší re
publice, sám sebe a svůj světový názor usvědčuje z ne
svobody: je-li programem komunismu třídní boj, tříd
ní svoboda dělnictva a boj proti soukromému vlast
nictví — pak Dantova zásada, kterou, zdá se, sám
uznává, má-li být domyšlena do důsledků, usvědčuje
komunismus v jeho programu z nesvobody i z úsilí
o nesvobodu ostatních.
Z tohoto typického příkladu nutno odvodit ještě je
den poznatek: nelze předhazovat lidem slovo svoboda,
není-li dobré vůle, naplnit je obsahem. Neuznáváme
napřed hotových definic, nezmohli-li jsme jejich prvky.
Napřed hotové definice se nazývají fráze — a těch
nutno se střežit nejvíc, v soukromí i v politice, nechceme-li se jimi dát zavést do záhuby. Dav jde vždy za
heslem, za frází — hesla mají vždy armády stoupenců.
Ale — tím není ještě řečeno, že jsou pravdivá. Pravda
je obvykle velmi vzdálena vší efektnosti hesel. Tak
jako ten, kdo má už předem na všechno připravené
heslo, není v pravém slova smyslu tvůrcem, tak ani
tem kdo předhazuje zástupům hesla bezobsažné a ab
straktní kolektivní svobody, není svoboden, neumí-li
dát svobodu jednotlivcům.
XIX. a počátek XX. století byly ve znamení boje
za národní svobodu, za sebeurčeni národů — a ve
prospěch této svobody národních celků (tedy pouze
svobody dílčí), je dodnes omezována svoboda jejich
členů. Zastánci nacionalismu tvrdí, že jedinec je svo
boden skrze svobodu svého národa, jenž dosáhl
státní samostatnosti. Je patrno, že tato these vy
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chází z předpokladu, jako by národní stát byl něčím,
co je člověku-jedinci nadřazeno. A tu je hned třebs
říci, že tomu tak není. Národní stát je politickým,
soužitím občanů, kteří se spojili k uskutečňování spo
lečného programu do budoucna — je tedy něčím ni
koliv statickým, co jest, nýbrž něčím dynamic
kým, co se tvoří ze svobodné vůle svých členů, a co
tedy podléhá i změnám. »Ne, to, čím jsme byli včera,
ale to, co budeme zítra dělat společně, nás spojuje
v stát,« říká pravdivě Ortega y Gasset. »Proto ani
krev, ani řeč nedělají stát národním; spíše je to ná
rodní stát, který vyrovnává původní rozdíly krvinek
a artikulace zvuků«. Nelze tedy úspěšně tvrdit nad
řazenost státu nad občany, neboť jimi, z jejich vůle
a pro ně je tvořen; nelze úspěšně považovat národní
stát za definitivní společenský útvar, neboť právě
dějiny našeho věku ukazují, že je třeba při nejmenším překonat jeho suverenitu a podřídit jej světové
mu organismu, jemuž by se podrobovaly všechny
státy z titulu morální hodnoty, kterou mu přiznají.
Nelze tedy také občanům přiznávat svobodu skrze
svobodu jejich státu, víme-li, že tomu má a musí být
naopak.
Jestliže totiž každý kulturní konštituční stát svým
občanům základní svobody občanské zaručuje —
už z toho je patrno, že ony jsou primérní — neboť
musely nutně existovat už dříve, než byly zaručeny
a než vznikl subjekt, jenž je musel zaručit. A čím
širší bude tato svoboda občanů, do níž stát nesmí za
sáhnout, tím svobodnější bude i on sám. Zde je nutno
se pozastavit u zásady, pro niž bojujeme proti za
stáncům etatismu a svobody kolektivní: mám
vždy tolik svobody, kolik jí svobodně
dávám druhým. To není svoboda abstraktní,
jak je nám s oblibou tvrzeno, to je svoboda zcela kon
krétní. Neboť, odpírám-li svobodu svým bližním, t. j.
omezuji-li jejich práva, omezuji tím i svou svobodu
vlastní — tím, že jsem nucen udržovat jejích nesvo
bodu a vyvíjet k mocenskému zabezpečení své nad
řazenosti úsilí, které bych jinak molů uplatnit ve
sféře ukojení svých tužeb; jsem nucen ke stálé ostra
žitosti, oklesťující můj klid; otroctví poddaných ukládá mi zvýšenou povinnost k nim (neboť jim nedá
vám možnost obstarávati samostatně své záleži
tosti), stává se mým administrativním i hmotným
břemenem — slovem: moje vůle je sama otrokem
nesvobody těch, jimž jsem ji vnutil (a — mluveno
s Dantem — předstihuje mé souzení, jež tudíž pozby
lo svobody). Tyran má svobodu hlídače, jenž musí
dnem i nocí sedět u višňovky a hlídat ovoce; je ubo
hým Harpagonem, třesoucím se strachy nad svými
penězi, uzamčenými v truhle, a nad penězi, jichž
nemůže použít.
Kdo může říci, že absolutističtí mocipáni či novo
dobí diktátoři byli svobodni, sami v sobě? Neboť —
pozor! — mít moc, neznamená být svoboden! Nej
věrnějším druhem diktátorů byl strach; strach o
vlastní bezpečnost, strach z nesvobody těch, které
utiskovali svým policejním, byrokratickým a partaj
ním aparátem, jenž udusil možnost projevu svobodné,
vůle utiskovaných a zároveň pohltil volnost utlačovatelů, že nevycházeli ani na minutu nehlídáni ze svých
bunkrů. Není svobody tam, kde vládne strach. A na
opak — není strachu tam, kde není nebezpečí, ne
jistoty a nevědomosti — kde je svoboda. Řečeno
kladně: čím více svobody zaručí konštituční stát
svým občanům, tím svobodnější bude i jeho rozho
dování — neboť je tvořen svobodnými občany a je
jich svobodnou vůlí je veden; svoboda občanů, spjatá
vzájemnou důvěrou se státem, zbaví jej povinnosti
vypjatého policejního dozoru — stát bude osvobozen
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od strachu z občanů a občané od strachu ze státu —
neboť jejich svoboda se stane i jeho svobodou.
Svoboda ovšem — jak už řečeno — znamená rov
nováhu práv a povinností, volnosti a nutnosti a zna
mená tudíž i dobrovolnou podřízenost principům
mravnosti a spravedlnosti, které rovnováhu udržují,
nemá-li se zvrhnout ve zvůli, v anarchii. Tato svoboda
jednotlivých členů společnosti tvoří nutně vzájemně
se protínající a do sebe zapadající řetěz rovnováh
práv a povinností, udržovaných vědomím nutnosti,
je zachovat — vědomím, které ve své podstatě může
být pojato jako egoismus. Egoismus proto, že každý
jedinec má osobní zájem na tom, aby nebyla poru
šena jeho vlastní rovnováha svobody — k čemuž by
došlo tím, že by (jak jsme ukázali) rušivě zasáhl do
rovnováhy cizí. A svoboda státu — toť nejen souhra,
ale součin všech rovnováh práv a povinností jeho
občanů. Je jeho největší povinností pečovat o to, aby
tato celková rovnováha byla udržena: sebemenší vy
chýlení jazýčku na vahách každého člena společnosti
se projeví nutným reflexem v součinu všech rovno
vah, tedy i na velkých vahách svobody státní. Jsem-li
svoboden já, nemusím se obávat, že mi můj svobod
ný bližní mou svobodu odejme — nedovolí mu to jeho
vědomí povinnosti, nerušit moji sféru práva, protože
úchylka jazýčka na oněch »státních« vahách by proti
němu uvedla v činnost zákonnou sankci. Je tedy náš
boj za svobodu stále vyšší a vyšší ve své podstatě
bojem za stále pevnější uvědomování si nutnosti,
udržovat onu rovnováhu volnosti a nutnosti — a
úspěch tohoto boje je de facto otázkou výchovy.

Nová Itálie
Už přechod hranic rakousko-italských na rozbitém
Brenneru je sám o sobě zkušeností, která stojí za to.
V alpském průsmyku tu spolu sousedí dvě země, Ra
kousko a Itálie, země, kterými šly fronty a jejichž
mužové prohráli válku. Dvě země poražené. A přece
rozdíl, který zažije každý na těch několika metrech
od jedné celní prohlídky ke druhé, je neuvěřitelný.
Rozdíl ve věcech i lidech. Nejen to, že ještě před pěti
minutami jste jedli v Rakousku otrubový chléb a pili
neslazenou černou vodu, které říkali káva a ž'e teď si
můžete koupit třeba kilo čokolády najednou; ale i
lidé, tam nahoře za Brennerem apatičtí, ustrašení a
s uhýbajícíma očima — a ti zde dole, temperamentní,
hluční a bezstarostní. Ne, Itálie na první pohled ne
vypadá rozhodně jako země poražená, odmyslíme-li
si bombardováním rozbité osady. Člověk ovšem svůj
první názor tak trochu nerad změní při pohledu do
úzkých uliček neapolských, kde ve špíně několika
čtverečních metrů bydlí rodina třeba desetičlenná.
Ale celkem přece jen je Itálie »demokratická republi
ka, založená na práci«, jak praví první odstavec její
ústavy, zemí slunnou, veselou a dnes už také — svo
bodnou.
Italský parlament už po řadu měsíců projednává
ústavu nové republiky za velmi malého zájmu po
slanců a ještě menšího zájmu veřejnosti. Dosud bylo
odhlasováno na 30 článků, z nichž mnohé jsou velmi
pozoruhodné i pro nás, kteří sledujeme práce na ústa
vě naší. »Itálie zavrhuje válku jako nástroj urážky
svobody jiných národů a jako prostředek řešení me
zinárodních sporů,« praví se v čl. šestém, »a uznává
s podmínkou rovnosti s ostatními státy, omezení
svrchovanosti, nutná pro mezinárodní řád, který za
jišťuje mír a spravedlnost mezi národy.« V odstav
cích, které se zabývají právy jednotlivcovými, jsou
pak definovány přesně základní svobody občanské.
»Osobní svoboda je neporušitelná. Není dovolen žádOBZORY

Svoboda, o kterou člověk od nepaměti usiluje, zna
mená v praxi jen správné začlenění do lidské společ
nosti, může být udržena jen omezením lidských pudů
zákonem a nesmí zasahovat do svobody jiných. Ten
to princip nutno si pevně vštípit v paměť: zákon a
právo vůbec, má ovšem na mysli jen člověka prů
měrného — a není sám mravním ideálem; zákon
upravuje jen to nejnutnější pro umožnění klidného
lidského spolužití. Opravdu svobodný a tudíž i mrav
ný člověk nemusí být ke svým povinnostem přidržo
ván zákonem — zákon chrání společnost jen před
lidmi nesvobodnými (mezi něž patří i každý prostý
zločinec!). Každý boj o ovládnutí cizí vůle a tím i ci
zího myšlení ,je porušováním rovnováhy, jež tvoří
svobodu a je zároveň i porušováním zákonů, které ji
udržují a které si lidská společnost na základě tisíci
letých zkušeností a mravních zásad svobodně uložila.
Každý boj proti druhým, jejich právům a projevu
jejich názorů budí nenávist — i sám z ní pramení.
A nenávist — toť největší nebezpečí svobody a zá
roveň i největší překážka svobody vlastní. Neboť ne
návist zaslepuje a zatemňuje myšlení, je hnána vůlí
zničit, smést, potlačit a dobýt — a tato vůle — podle
Dantovy definice — je bezohledná, spoutává a sva
zuje vlastní úsudek, řídíc ho jen jedním směrem. Ten,
kdo nenávidí, není schopen objektivity. Ten, kdo ne
návidí, není svoboden. Jen ten je svoboden,
kdo miluje — protože milovat znamená dávat.
Jen ten, kdo je svoboden, je schopen výroku: »Ne
souhlasím s vámi, ale položím život za to, abyste svůj
názor mohl projevit.«

Jiří Oktáv
ný způsob vazby, dozoru nebo osobní prohlídky, leč
v případě odůvodněném soudní autoritou a ve zvlášt
ních případech předvídaných zákonem.« (čl. 8.) Cel
ková tendence nové ústavy je opravdu demokratická
a ukazuje skutečnou touhu zástupců lidu po novém
státě, nezatíženém dědictvím minulého režimu.
Je ovšem nepochybně lehčí udělat oficiální tečku
za fašismem na půdě parlamentní, než dokázat, aby
také prostý lid se zbavil sentimentálních vzpomínek
na »staré dobré časy«. Náhlá svoboda pro národ,
který byl po mnoho let sešněrován v zákonech a na
řízeních režimu Mussoliniho, znamená opravdovou
sensaci prvního řádu. Právě špatné pochopení demo
kracie — jako útvaru, kde každý může dělat, co jej
napadne — vedlo někdy až k anarchismu. Černý trh,
který se rozrostl do úžasných rozměrů, se jednoho
dne prostě přestěhoval docela veřejně na ulici, a ne
bylo v moci žádného úřadu, aby proti tomu zakročil
— neboť obchodovat svobodně, jak říkají Italové,
patří podle jejich názoru také k demokracii. Italští
kluci si zamanuli, že budou jezdit na tramvajích na
zadním nárazníku zadarmo — protože je svoboda. A
není dnes, jak se zdá, v silách žádného strážníka,
aby tomu zabránil. Ty desítky mladíků, potulujících
se po kavárnách, ulicích, a nádražích a obchodujících
s cizími valutami, by nepochybně nepřinutil k pořád
né práci nikdo, i kdyby vůbec někoho napadlo se o to
snažit. Italdvé zkrátka se chopili nové svobody s do
cela jižní náruživostí. Avšak, je-li národ po dvě deseti
letí vychován v režimu, který málem nařizoval počet
kroků, jimiž bylo třeba dopochodovat na prostranství
Piazza Venezia k nadiktovanému poslechu Mussoli
niho projevů, najde se přece jen sem tam někdo, ko
mu se zasteskne po bývalém pořádku: po době, kdy
se neválely odpadky na ulicích, kdy se chodilo ve vy
řízených útvarech a kdy kluci nemohli jezdit na ná
raznících tramvaje. A takoví pořádkumilovní, to jsou
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právě ti (kromě několika zbylých opravdových stou
penců Mussoliniho), kteří sentimentálně vzpomínají
na svého Duceho, kteří zpola vážně a zpola žertem se
zdraví fašistickým pozdravem, kteří vás půl hodiny
dokáží ujišťovat, že v Itálii nebyly koncentráky a
kteří dělají třeba i neofašistické provokace. Ale jak
se zdá, tenhle záchvěv příchylnosti k fašismu je už
onravdu poslední. Neboť dnes je v Itálii tolik rozum
ných lidí, kteří si váží nové svobody a snaží se záro
veň o nápravu výstřelků, že každý nový diktátor —
ať jakéhokoli zabarvení, — by odešel s nepořízenou.
Vzhledem k tomu, že Itálie je stále ještě pod ame
rickou okupací, je volnost projevu i vůči okupačním
jednotkám až překvapující. Nejen že levicové listy
mohou psát velmi ostré horlení proti západním ka
pitalistům, na chlup stejné jako ve všech komunis
tických listech světa, ale horkokrevní italští marxisté
dokáží dokonce házet kamení, bez velkých následků,
i po amerických vojácýeh. Naproti tomu zase listy
pravice přinášejí velmi často sensační a často pře
hnané reportáže ze Sovětského svazu s nevěrohod
nými fotografiemi.
Italové docela určitě ani během války nebyli niče
mu více vzdáleni než právě fanatismu a nadšení pro
válku. To konečně mohl poznat každý, kdo si dobře
všímal, jak se v Africe i na Sicílii ochotně vzdávali
italští vojáci spojencům ještě v době, kdy Hitler
s Mussolinim řečnili o brzkém vítězství a kolik bylo
třeba německých oddílů, aby v Africe hlídali »nesvědomité« Italy. Když Duce vyhlašoval z balkonu
svého paláce k nakomandovanému tisícovému zá
stupu válku, nebylo ani nadšení, ani jásotu. Naopak
— lidé tenkrát odcházeli se slzami v očích. Na tom
má zásluhu bezesporu, kromě povahy Italů, i Vati
kán. Kdyby byl v Berlíně po celou válku vycházel
list, který by nestranně informoval o vojenských
akcích, který by zřetelně dával najevo své mínění o
válce i jejích účastnících, snad by byli i Němci pro
hlédli. »Osservatore Romano« i vatikánský rozhlas
to dokázaly. Manifestace italského lidu na Svato
petrském náměstí v roce 1943, manifestace za mír,
nad kterou bezradně zatínal pěsti Mussolíni i jeho
policie, byla zřetelným výrazem vůle italského lidu
’žít v míru a svobodně. A několik měsíců po tom došlo
k svržení fašismu.
Dnešní politické rozvrstvení Itálie je mnohem pest
řejší a složitější než třeba u nás. Naše Národní fronta
tu už dnes vůbec nemá obdoby. Po skončení války
existoval sice umělý útvar šesti politických stran
(křesťanských demokratů, socialistů, komunistů,
strany akce, liberálů a republikánů), zvaný »Výbor
národního osvobození«, jehož orgány převzaly za po
stupující armádou spojenců všechnu moc v okresích
i obcích na způsob našich národních výborů. Ale brzo
došlo v této koalici k politickým neshodám a 25.
dubna 1945, kdy válka v Itálii skončila, došlo k roz
kolu, když republikáni už nevstoupili do Bonomiho
vlády. Vznikla spousta nových stran. V červnových
volbách 1946 vznikla pak nová situace: křesťanští
demokraté se stali nejsilnější italskou stranou, když
získali 37.2 proč, hlasů. Socialisté mají 20.7 proč.,
komunisté 18.7 proč., nejpravicovější strana, Uomo
Qualunque jen 5.4 proč. Tenkrát nezbývalo křesťansko-demokratické straně nic jiného, než utvořit levi
covou koalici s komunisty a socialisty.
Rozkol v socialistické straně, kdy pravé křídlo Saragatovo se odtrhlo od fusionisty Nenniho, nezna
menal zdánlivě příliš velkou komplikaci, neboť Saragatova frakce byla v parlamentě ve značné menšině.
Ale posice de Gasperiho a jeho strany se tím přece
jen zhoršila: Nenni a Togliatti spolupracovali úžeji
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v provozování známé komunistické politiky dvojího

lokte: být ve vládě a dělat zároveň oposici. K tomu
přistoupila ještě těžká finanční situace s postupující
inflací a hospodářské těžkosti, za něž pochopitelně
nikdo nechtěl nésti odpovědnost. Při pracech na ústa
vě začaly těžké půtky v parlamentě mezi křesťan
skými demokraty a marxisty. A to všechno pak do
vršila základní neshoda v názoru na orientaci zahraničně-politickou a tím i řešení hospodářských těž
kostí. Zatím co de Gasperiho strana vidí v americké
půjčce a v západní orientaci jedinou záchranu země,
marxisté pochopitelně mají názor jiný, ačkoli zdaleka
ne tak vyhraněný. Je totiž velmi těžko při zeměpisné
poloze Itálie mluvit o těsné spolupráci s Východem,
zvláště, když po případu terstském je to trochu ne
populární. Zdá se, že třetí De Gasperiho vláda, v níž
už nejsou socialisté ani komunisté, se udrží až do
příštích voleb, o jejichž přesném datu jsou stále ještě
vzrušené polemiky. Předpovídat jejich výsledek a tím
i další italský vnitropolitický vývoj, se dnes ještě
naprosto nedá.
Třebaže zdánlivě je tendence příznivější radikálním
stranám, na pravici i na levici, a křesťanští demo
kraté v loňských listopadových volbách do obcí ztra
tili mnohé posice při velkém nezájmu a neúčasti vo
ličstva, bude asi přece jen rozhodujícím faktem, do
jaké míry se podaří De Gasperimu uskutečnit
s americkou pomocí hospodářskou obnovu Itálie. Pra
vice, hlavně na jihu velmi bojovná, má špatnou po
sici nejen mezi dělnictvem, žijícím mnohde v bídě, ale
i mezi těmi Italy, kteří právě s této strany vidí úrod
nou půdu neofašismu. Komunisté, nemající ve vedení
své strany téměř nikoho, kdo by měl v Itálii důvěru
nebo popularitu mezi inteligencí, jsou zatíženi stále
ještě nešťastnou dvojakou politikou v otázce Terstu
a náhlým a podezřelým obratem od internacionalismu
k hlučnému národovectví. Křesťanská demokracie,
soustřeďující své organisační zájmy nyní hlavně na
dělnictvo, si trochu pokazila svou pověst mezi někte
rými bývalými stoupenci pro svůj postoj při refe
rendu o monarchii, kdy 70 proč, poslanců DC se vy
slovilo pro republiku, ale mnoho členstva pro krále.
Vcelku však možno říci, že právě v Itálii — zemi
poražené a dosud okupované, — bude i ve vnitřní
politice více než kde jinde záležet na dalším vývoji
v jednotlivých mocenských zájmových sférách v
Evropě.

Z dopisů redakci
PLÁNOVÁNÍ — SE VŠECH STRAN

V 16. čísle »Obzorů« uveřejnil pan Romanus pod názvem
»Plánování zdola a shora« zajímavou úvahu o systematice
našeho plánování, nebo lépe řečeno, o nedostatcích této syste
matiky. Polemisuje v ní částečně s mojí připomínkou, otiště
nou v 5. čísle tohoto časopisu. Poněvadž jde o jasno ve vě
cech, na kterých nám všem záleží, řekl bych k tomu rád ně
kolik slov, i když s tak značným zpožděním.
Rád bych hlavně ubezpečil — o tom lze se konečně snadno
přesvědčiti, — že dvouletý plán byl opravdu dělán zdola,
když ovšem někde některá nižší instance, ať už továrna ne
bo národní výbor, selhala, nezbylo vyšším plánovacím orgá
nům při těch šibeničních lhůtách, jaké byly, nic jiného, než
vyplniti mezeru prozatím podle nejlepšího vědomí a svědomí,
za správného předpokladu, že rozumné změny a dodatky bu
dou vždy možné.
Plánování shora v tom smyslu, jak je definuje p. Romanus,
t. j. »zákroky a opatření, vydávaná nejvyššími a vyššími plá
novacími orgány imperativně všem podřízeným složkám« ne
existuje, neboť to by nebylo vůbec žádné plánování. Podsta
tou plánování je předběžná i současná spolupráce všech, kdo
v dotyčném úseku pracují, bez ohledu na vzdělání a hodnostní
třídy! V tomto smyslu je to tedy plánování se všech stran,
nikoli shora, ani zdola.
Jak to bylo s akcí 125.000 bytů? Státní plánovací úřad
rozeslal všem okresním národním výborům dotazníky, v nichž
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měly oznámiti potřebu bytových jednotek ve své oblasti. Vět
šinou tak učinily, a pokud byly jejich požadavky v rozum
ných mezích, byly jejich stavby do dvouletky zařazeny. Ně
které ONV však dotazníky nevyplnily ani po urgenci a tak
musila býti jejich potřeba bytů zjišťována jen z pomůcek,
které byly po ruce. Jiné zase dotazníku neporozuměly a udaly
jen počet bytů, který potřebovaly pro své zaměstnance. Přes
to snažila se vyšší plánovači místa, pokud to bylo možné, vy
hovět! i opožděným a dodatečným přáním.
O nějakém protestu zemského národního výboru proti roz
hodování vlády ve věcech přidělování bytových jednotek jsem
nic neslyšel; přidělení neprovedla ostatně vláda, nýbrž ústřed
ní plánovací komise, v níž vedle odborníků zasedají i parla
mentní zástupci stran. Bylo by ostatně těžko dokazovati, že
je o potřebách okresu lépe informován zemský národní výbor,
než okres sám.
A že se na některé úseky investic zapomnělo, na tom zase
nenese vinu domnělé plánování shora, nýbrž počáteční nedo
statek zkušeností v plánování a pak ta známá dvojí kolej. Je
už bohužel u nás zvykem, že nejen plánování, nýbrž i různé
jiné úkoly státní administrativy provádí z prestižních nebo
stranicko-politických důvodů často několik úřadů, pak není
divu, že některé věci se udělají dvakrát, kdežto na jiné se
zapomene. Za tohoto stavu věcí se ovšem také mohlo stati,
že se v některém případě požadovalo od nižších správních
orgánů hodnocení věcí s celostátního hlediska; dokonce byly
na některých okresních národních výborech požadovány úda
je, které tyto musily, když chtěly na dotazník odpověděti, vy
žádat! si — v Praze, u jiného ústředního úřadu! Někdy byly
žádány údaje malicherné, nebo prakticky nezjistitelné, jako
počet užitečného ptactva v okrese ...
Ale to jsou všecko výjimky a odpovědní činitelé snaží se
o jich vymýcení, mimo jiné i tím, že jakákoli statistická
šetření smějí býti prováděna jen se schválením státního úřadu
statistického, který posoudí, zda nejsou žádané údaje zby
tečné. nebo zda nebyly již někým vyšetřeny. Tím odpadne
rnnoho zbytečných dotazníků.
Ty místní a okresní plány, které pan Romanus právem
odsuzuje, nejsou nebezpečné, neboť nemohou býti uskuteč
něn}’ bez zařazení do celostátního plánu, a tedy bez součin
nosti vyšších plánovacích míst. Ostatně byly a jsou to často
pouhé náměty a mnohdy i jen okamžité nálady, ničím nepod
ložené; mnohé z nich vznikly z poctivého, porevolučního bu
dovatelského nadšení, některé ovšem také jako agitační šlág
ry místních a okresních politiků.
A tak lze snad vcelku říci, že příčinou toho, že to na ně
kterých místech v plánování neklape, není ani to fiktivní plá
nování shora, ani celková neschopnost plánovacích orgánů,
nýbrž hlavně dosavadní nedostatek souhry; je to ja
ko továrna, která má jinak dobré stroje, ale nutno je vzá
jemně vyregulovati, aby některé nebyly přetíženy a jiné ne
běžely naprázdno. Je jisto, že jsme se při plánování pro le
tošní rok mnoho naučili, takže lze doufati, že se většina spá
chaných chyb napřesrok nebude opakovati a že nebudeme
oslňovati jen překračováním plánu, nýbrž hlavně dokonalou
harmonií mezi všemi odvětvími výroby. Ing. Karel Kozák?
ROZDĚLUJE MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ JEDY?

Vážená redakce! »Svobodné noviny« ze dne 4. V. 1947 při
nesly »Vážné upozornění« podepsané od prof. MUDr Jiřího
Štefla a doc. MUDr Ladislava Nováčka. Podle tohoto prohlá
šení rozděluje ministerstvo zdravotnictví lahvičky olejového
roztoku vitaminu D s obsahem 50 cm’ roztoku, při čemž kaž
dý krychlový cm obsahuje 300.000 jednotek. Tyto lahvičky
nejsou označeny jako jed, ačkoliv větší dávka vitaminu je
prudce jedovatá. Také,není připojeno poučení o největší dáv
ce pro nemocného.
Toto vážné obvinění ministerstva zdravotnictví, zejména
pokud jde o nehody, které se mohou prý přihodit podáváním
nadměrné dávky zmíněného preparátu, není doloženo.
Ministerstvo zdravotnictví rozeslalo poradnám vitamin D2.
Olejový roztok vitaminu je jednak v lahvičkách po 100 cm,
jednak po 10 cm a jednak po 1 cm (rozuměj cm krychlový).
Na každé lahvičce je přesné označení, že běží o standartisovaný roztok vitaminu D2, jehož 1 cm3 obsahuje 300.000 me
zinárodních jednotek. Jako výrobce jsou označeny Spojené
farmaceutické závody, n. p., závod Interpharma, Modřany.
K lahvičkám jsou připojeny velmi přesně a instruktivně vy
pracované směrnice pro lékaře. V těchto směrnicích stojí vý
slovně: »Dávky podávejme výlučně přímo v poradně nebo
v ordinaci pod svou kontrolou.« Nelze tedy tvrdit, že by mi
nisterstvo zdravotnictví mohlo zavinit případ, kdy by matka
mohla dostat celou lahvičku vitaminu a sama ji dítěti podá
vat. Směrnice jsou tak jasné, že není obavy, že by laici v so
ciálních institucích mohli z nevědomosti léku nevhodně užít.
Tvrzeni zmíněného »Vážného upozornění« ve »Svob. novi
nách«, že by preparáty vitaminu D byly jedem, jaký má být
označován umrlčí hlavou a upozorněním, že větší dávka je
prudce jedovatá, nutno označit za nehoráznost. Umrlčí hla
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vou nebyl označen ani preparát »Calcium vitamin Remed«
obsahující tentýž D vitamin, který byl vyráběn pod dohledem
prof. Štefla. Bylo by záhodno, aby prof. Štefl a doc. Nová
ček jmenovali alespoň jeden preparát vitaminu D, vyrobený
domácí nebo cizí firmou, který by byl označen umrlčí lebkou
a jako prudký jed.
Je sice správné, že na balení vitaminu D rozdělovaném mi
nisterstvem zdravotnictví se neuvádí, kolik se má dítěti nebo
kojenci látky podat; je to však proto, že podle připojených
směrnic má býti lék podáván jen lékařem a jen lékař má
určovat dávku. Tento způsob je považován za nejseriosnější,
poněvadž laici jsou tak varováni před samovolným dosováním.
Prof. Štefl a doc. Nováček dále tvrdí, že největší dávka,
kterou kojenec nebo dítě může dostat, je 1 cm’. Dávka 1 cm
obsahujícího 300.000 jednotek je pouze dávka profylaktická,
kdežto léčební dávka je dvojnásobná (600.000 jednotek.) Na
opak literatura uvádí velmi mnoho přesných dokladů o tom,
že vitamin D se může mnohonásobně předávkovat, aniž by se
dostavily příznaky otravy. Tak na příklad Beumer uvádí, že
první toxické příznaky se dostavují teprve, je-li dávka 600.000
jednotek podávána denně nepřetržitě po více týdnů. Američtí
autoři Rappoport a Reed podávali nemocným sennou rýmou
denně 2,7 milionů a nepozorovali žádných jedovatých účinků.
Spiess a Hanzal dávali denně dokonce 18 milionů jednotek.
Panu prof. Šteflovi doporučujeme, aby se upamatoval na
svou vlastní knihu »Farmakotherapie praktického lékaře«
(Melantrich 1941), kde na str. 216 píše: »Čistý vitamin D
má therapeutický index přibližně 1:3000, což značí, že dávka
3.000krát větší vyvolává toxické příznaky.« Na str. 217 téže
knihy napsal prof. Štefl: »Zdravý organismus se dovede zba
vit velikých množství vitaminu D, ba i změny toxické jím vy
volané, jsou reversibilní.«
Třebas ministerstvo zdravotnictví udělalo všechna mysli
telná opatření, aby se nemohla překročit léčebná dávka vita
minu D u dítěte, přece by se nemohlo dítě otrávit, ani kdyby
vypilo najednou největší lahvičku obsahující 100 cm, čili 100
dávek vitaminu D.
Prof. Štefl a doc. Nováček snaží se dáti svému tvržení pe
čeť vědeckosti skutečností, že pokusné myšky, jimž vstřikli
% cm’ preparátu, uhynuly do 3 dnů. Aby i laiku byla jasná
vědecká »průkaznost« tohoto pokusu, stačí, uváží-li rozdíl
mezi tělesnou vahou myšky a dítěte (5 kg). Z tohoto srov
nání plyne, že dítěti by se musela vstřiknout dávka 125 cm
olejového roztoku vitaminu D, aby se dostavily nepříjemné
příznaky, které by nad to bylo nutno přlpočísti spíše vstřiknutému množství oleje než vitaminu D. - MUDr M. S., Praha.
BUDOU TAKÉ KUÉÄCI STÄVKOVAT?

Vážená redakce! Od příštího zásobovacího období budou
dány do prodeje nové cigarety Star. Nechceme jim dělat re
klamu ani je nějak odsuzovat. Je však nutno zamyslit se nad
záhadnou cenovou politikou, jakou tabáková režie už dosti
dlouho provozuje. Partyzánka je za 1 Kčs, Morava stojí Kčs
1.50 a nová cigareta Star je oceněna dokonce na 2 Kčs. Je
prý z nejjemnějšího viržínského tabáku a když si odmyslíme
vůni, podobá se prý velmi americkým cigaretám. Možná, že
zanedlouho objeví se na trh nové. cigarety už s »americkou«
vůní. Že by stály nejméně 3 Kčs kus, o tom nikdo jistě nepo
chybuje.
Tak kam až půjdeme s těmito »lidovými« cenami? Nyní
při měsíčním přídělu 140 Partyzánek, 30 Morav a 30 Star
odevzdáme státní pokladně 245 Kčs. Za tuto cenu bylo před
okupací: 1620 Vlast, 980 Letek nebo 490 Egyptek. Nepřihlížíme-lí k tomu, že Partyzánku nelze vůbec s bývalou Vlastou
srovnávat, zjistíme, že by měla stát při trojnásobku cen 45
haléřů. My však platíme šestinásobek. Přeplácíme tedy kaž
dou stovku cigaret o 55 Kčs. Zaokrouhlíme-li pak příděly od
května 1945 do května letošního roku na sto kusů měsíčně,
dovíme se, že státu dáváme zdarma za tu dobu 1.320 Kčs. Ná
sobme to počtem kuřáků a dojdeme k astronomickým číslům.
Přitom všem, prosím, nepočítám výdělek z cigaret akce
UNRRA, které stojí kus v Americe od 20 do 30 haléřů a nám
byly dány zcela zdarma. Kuřáci bez reptání dlouho podporo
vali stát tím, že za méně hodnotné Partyzánky platili ne
slušně vysoké ceny. Do třetice by mělo být však jasné i pá
nům z Tabákové režie, že každá nádoba jednou přeteče. A
tak se zdá, že kuřáci přinesli svou oběť docela zbytečně, ne
boť ještě se neozval ani jeden hlas, který by upozornil na
nebezpečnou cigaretovou plutokracii. Platím-li dnes za ame
rickou cigaretu Kčs 3.50, pak tak činím s vědomím, že pomá
hám státní pokladně zahladit všelijaké ty finanční mezery.
Z nouze státu a tím sobě rádi pomůžeme, ale aby si někdo
dělal z naší kuřácké obce bezednou pokladnici, to se nestane.
Lid, kterého se tak často kdekdo dovolává, chce vědět ’také
jednou jasně, nač platí? Proto nutno uvážit, že ne honba za,
americkým tabákem a omamnou vůní Camelek, ale návrat
k našim Vlastám, Sportkám a Letkám znamená jedinou
správnou cestu. Chceme lidovou cigaretu, cigaretu dobrou a
lacinou. Padesátihaléřové cigarety je možno vyrobit a nemů
že se nikdo obávat prodělku.
't7
(Praha xn.)
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KULTURA VE SVĚTĚ I U NÁS
V knize »Hospodářský zeměpis kapi
talistických zemí«, kterou napsal J. A.
V těchto dnech vyšlo velké dílo o slav
Vitver a která je předepsána pro devá
ném vítězi prvé světové války maršálu
tý stupeň, jsou kladeny USA na »čtvrté
Fochovi, jehož autorem je generál Weymísto na světě«, — a to podle, počtu
gand. Byl jeho spolupracovníkem od ro
obyvatel. Pozornost se věnuje rasovému
ku 1914 až do roku 1925. Byl s ním na
složení, je tu zmínka o Indiánech, kteří
Marně, po celou válku a i tehdy, když
»byli systematicky hubeni« a černoších,
byl připravován mír. »Viděl jsem ho
kteří
jsou na jihu »stále ještě polcv triumfu i ve zkouškách vždy stejně
otroky«. Potom je tam tato věta: »Opo
prostého a stejně velikého,« praví Wey
vrhování černochy je jedním z povin
gand. Foch miloval zemi a půdu. Nej
ných názorů stoprocentního Ameri
raději se procházel sám nebo s Weyčana.«
gandem, rozmlouval s venkovany, tázal
»Nové dějiny« pro osmý stupeň od A.
se na jejich život, dával jim rady a zají
V. Jefimova věnují USA 17 stránek, z
mal se o jejich práci. A tak Weygand,
toho 6 válce za nezávislost a ťistavě,
píše svoji knihu, dává vlastně promloukterá má »velký pokrokový význam« a
vati duši velikého vojáka. Slyšíme jeho
pak Občanské válce 11 stránek. Jiřímu
vzpomínky na rodinu, na jeho děda, ka
Washingtonovi se věnuje jedna věta,
pitána Dupré z Velké armády, na kraj
kdežto Johnu Brownovi celá stránka.
Comminges a rodný dům, jejž vroucně
(Poznámka redakce: John Brown vy
miloval, na jeho studie v Tarbes, Rostoupil v dějinách USA jako fanatický
dezu, Polignanu, dále na jesuitské koleji
bojovník za osvobození černochů v před
v Saint Etienne. Sledujeme ho v letech
večer války Severu a Jihu. Svým radi
1870—1871, kdy Němci porazili Francii
kalismem a násilnými činy, jež podnikl
a kdy se rozhodlo o Fochově povolání.
o své vůli v Pottawatomii a v Harpers
»Stanu se vojákem,« řekl si a svůj slib
®Ferry, způsobil spolkové vládě veliké
splnil. Studoval na dělostřelecké škole
nesnáze. Když se zmocnil se svými lid
ve Fontainebleau, působil u různých
mi zbrojnice USA a začal na vlastní
pluků ve Vincennes, Laonu, Vannes, v
pěst černochy osvobozovat, byl oddílem
Orleansu, kde byl jmenován brigádním
námořníků zajat a r. 1859 oběšen. Ame
generálem a roku 1895 na válečné ško
rické učebnice dějepisu činnost Browle přednášel historii vojenství. Díla »Zá
novu odsuzuji.)
klady války« a »Vedení války«, která
Podobně je tornu s historii Shaysova
tehdy napsal, patří k nejslavnějším své
povstání. (Poznámka redakce: Daniel
ho oboru. Generál Weygand analysuje
Shays, zvaný »otcem amerického popujeho nauku, připomínaje jeho slavnou
lismu«, byl kapitánem armády v době
rovnici: Válka rovná se departementu
revoluční války, Roku 1786—7 postavil
mravní síly. Jsou dva činitelé vítězství:
se v čelo asi 1500 zadlužených farmářů,
Síla a mravní vůle na jedné, a vědění
kteří zavřeli soudy ve Worcesteru, ve
na druhé straně. Připomíná, že nestačí
státě Massachusettsu, přepadli arsenál
jen udatnost. Statečnost musí se snou
USA a začali povstání. Posléze byli voj
bit s moudrostí, rozvážnosti a odpověd
skem Kongresu rozehnáni.) Historie
ností — Přišla hodina, v níž Foch
Shaysova, (Shays rebellion), je vylíčena
mohl svoje theorie vtělit v praxi. Roku
úplně, je tu perokresba dlouhých far
1914, kdy vypukla první světová válka,
mářů s třírohými klobouky, připrave
byl velitelem 20. armády v Nancy. Bo
nými použít zbraně, kdežto o Valley
joval u Morhange, pak s 9. armádou
Forge a bosých vojácích Kongresu tu
sě přičinil, aby bitva na Marně byla
není ani slova. (Poznámka redakce: Do
pro Francii vítězně probojována. Wey
Valley Forge stáhl Jiří Washington
gand se široce rozepisuje o bitvách na
zbytky své hladové a zkřehlé armády,
Yseře a u Yprů, na Sommě, o dubnové
když ho přesila britského generála Hcbitvě roku 1917 a konečně o vítězných
weho vypudila z N. Yorku a New Jerposledních zápasech, kdy Foch byl usta
sey. Byla to smutná zima roku 1777,
noven vrchním velitelem spojených ar
kdy vyhlídky na úspěch revoluce byly
mád. Po skončení světové války radil
velice pochmurné).
Foch politikům a diplomatům, aby ob
sadili Berlín, ale nebyl uposlechnut. »Ne
Totéž platí o osobních svobodách (Bili
ní na vás, abyste dělal mír,« řekl mu
of Rights), výchově, všeobecných pod
Poincaré, přijímaje ho do Akademie
mínkách rovnosti a americké víře ve
francouzské. »Máte nicméně právo říci,
vládu lidu. Není o nich řečeno ani slovo.
čím by měl podle vás být mír, aby se
Pokud se týče pozdější části dějin
zabránilo nové válce. Doufejme, že svět
USA 19. století vypráví Jefimov pouze,
nebude nikdy litovat, že nepřijal váš ná
že severní kapitalisti a jižní plantážníci
zor.« Poincaré se zmýlil, svět toho litoval.
se dali do sebe, »podplatili herce BootFoch byl dobrým člověkem, věrný svým
ha«, aby zavraždil Lincolna, načež za
přátelům, byl prostý a pokorný. »Pra
počal boj o moc a že »buržoasie zvítě
covali jsme dosti slušně,« odpovídal těm,
zila a zřídila diktaturu.«
kteří mu gratulovali k jeho úspěchům.
Prof. Pankratova píše ve svých »Dě
Byl člověkem hluboké víry, »Bůh byl
jinách sovětského svazu« také o ruskopřítomen ve všech jeho činech,« praví
americké spolupráci. Příznivý obrat v
Weygand. Jeho trpělivost byla podivu
r. 1945 pro věc spojenců připisuje arci
hodná. Sloužil Francii a celou jeho slá
hlavně »vojenským úspěchům sovětské
vou osvěcuje jedna jeho věta: »Nad vál
armády«. O druhé frontě však píše:
kou je mír.«
IP
»Dne 6. června 1944 provedla spojenec
ká vojska úspěšné vyloděni v severní
Sovětské učebnice o USA
Francii .... to byl nesporně skvělý úNejnovější učebnice liči USA jako ve
spěch našich spojenců. Nelze zapírat, že
lice bohatou zemi s podivuhodnou prů
dějiny válečnictví neznají žádný podnik,
myslovou výrobou a jako vůdce součas
který by se tomuto rovnal šíří zámyslu,
ného historického vývoje. Obraz USA
grandiosním měřítkem a mistrovstvím
však zůstává abstraktní a jednostranný,
provedení«.
neboť je obyčejně kreslen doktrinářsky.
Oficiální politika přátelství vůči spo
Je zde málo, co by ozřejmovalo ruské
jencům ve školství až dosud zůstává
mu žáku americký smysl života, nenicméně nezměněna. Školská politika je
řku-11 hodnoty, jež by mohl individuální
sdělována přímo učitelům, kteří ji svě
Američan sdílet společně s ním.
domitě dodržují ve svém obvodu. Roku
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1943 prof. Pankratová dala učitelům
pokyn, aby »vysvětlili, proč svobodymi
lovné země, obzvláště Anglie a USA ny
ní bojují po boku SSSR« a aby zdůraz
ňovali »nerozborné společenství zájmů«
mezi USA a Ruskem« za posledních
150 let.«
Nadějným znamením je, píše závěrem
pisatelka, zpráva z roku 1946 o základ
ní myšlence sovětského školství, adre
sované nastávajícím učitelům. Jsou va
rováni před »nenávisti vůči nepříteli«,
a naopak se vyzvedá t. zv. »socialistic
ký humanismus«.
Tato myšlenka je ovlivňována velice
tím, co Západ nazývá humanismem.

Opereta, nikoli na jevišti
Budova bývalého Varieté v Karlině
byla za okupace značným nákladem
adaptována v druhou prozatímní scénu
Národního divadla. Po květnové revo
luci připadlo toto druhé největší praž
ské divadlo Komické opeře v Karlině,
jež vznikla povětšině z členů pražské
Velké operety. Pod novým názvem sna
žili se porevoluční duchové vyhlašovati
staré, formě operetní halasný boj, při
čemž často zapomínali, že jsou odcho
vanci staré operety a až příliš právě
onou její někdejší starou formou po
znamenáni. Poněvadž
často nevěděli
kudy kam, hráli operety polozapomenuté a méně populární, upravovali je
všelijak, z počátku dokonce za oficiál
ního vedení E. F. Buriana, až způso
bili, že jim na tu jejich karlínskou zre
formovanou starou operetu nikdo ne
chodil. Ojedinělý pokus uvádět snad
nější komické opery, hodně blízké ná
ročnějším operetám, ztroskotal. Ani sa
nace z veřejných peněz poplatníků to
muto »uměn í«
nepomohla a nikdo
již nechtěl půjčit, ani RCH, ani ÚRO,
ani KSČ, přestala správa divadla do
konce vyplácet hercům gáže. Tíseň byla
taková, že staří zkušení herci si nako
nec řekli: »Přestaňme již konečně jed
nou nadávat na Hugo Krause a pře
staňme se zříkat své lepší minulosti,
přestaňme fušovat
neodbornicky do
podnikáni, jemuž nerozumíme a zavolej
me si někdejšího ředitele Velké operety,
snad nám pomůže.« Nu a kdo s tím
není spokojen ? Dozvěděli jsme se, že
KSČ rozpustila ihned svou závodní organisaci v Komické zpěvohře a podob
ně zakročilo proti své složce y divadle
1 ÚRO.
Na věci je však zajímavá ještě jedna
okolnost. Hugo Krause vystřídal ve ve
dení Velké operety brněnský operetní
režisér Smažík, proti němuž bylo podle
retribučních dekretů zavedeno šetřeni,
zda vypudil tenoristu Járu Beneše a
snad i Krause z Velké operety, či ni
koli a proč a z jakých důvodů. Byl-li
Smažík osvobozen a nemohlo-li mu být
dokázáno, že nevyužil situace k uchvá
cení moci a k odstraněni nepohodlných,
všechna čest mu! Jenže totéž ÚRO, týž
ROH, za podpory téže KSČ, zatím co do
Krause se bilo hlava nehlava, dopo
ručil s andělskou tváří Smažíka Tylovu
divadlu za nového ředitele a nic těmto
třem orgánům nevadilo, že lid, tento
kráte divadelní z Tylova divadla, po
stavil se proti. Teprve stávka, podle
tvrzení ÚRO »nelegální«, rozhodla,
že desítky herců nebyly v poslední chvíli
hozeny na dlažbu a že pan Smažík se
neujal nové ředitelské funkce. Oba tyto
případy, splývající v případ jeden, jsou
kabinetní ukázkou našich poměrů a
vrhají podivné světlo na asociální so
ciály, kteří jsou, jak praxe dokazuje,
daleko horší než někdejší asociálové se
sociálním cítěním.
pa.
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Hudba týdne
»HONZOVO KRÁLOVSTVÍ« V NÁRODNÍM DIVADLE

Posledně jsme referovali o Dvořákově pohádkové opeře
»Čert a Káča«. Také Ostrčilovo »Honzovo království« má for
mu pohádkovou. Avšak kdežto prvně jmenovaná opera je
prostou lidovou fabulací, zcela nevinně se dotýkající otázky
roboty, ostatně v době komposice již dávno odstraněné, »Hon
zovo království«, zpracované podle povídky L. N. Tolstého, je
travestlí, kde Ostrčil rouchem pohádky pouze zahalil svůj
světový názor a své filosofické přesvědčení. Pravda, nalezne
me zde jistě i leckteré rysy autobiografické (možno říci, že
Ostrčil se sám ztotožňuje s titulní postavou — měl stejně
dobré srdce a byl stejně mnoho osočován nepřáteli a pronásle
dován jejich intrikami), avšak' myšlenkové těžiště opery spo
čívá v jlnotajném zpodobení soudobé společnosti. Autor však
nezůstal při pouhé kresbě, nýbrž přešel přímo k řešení. Ne
byl nikdy jen hudebníkem, v pozadí jeho děl stál vždy mysli
tel a bojovník za lepší svět. A tak věren svému spiritualistickému krédu, klade své naděje do vše přemáhající křesťanské
lásky k bližnímu, jejímž nositelem se mu stává lid nejpracovítější a nejméně zkažený: lid venkovský. Odsuzuje vládu pe
něz, odsuzuje militarismus a imperialismus, jež vedly svět
tak často k válečnému krveprolití, avšak stejně odsuzuje
i nenávist a zlobu, neboť plodí zase jen nenávist a zlobu. Vidí,
že jediným lékem pro churavějící lidstvo může být jen sná
šenlivost a láska, neboť jen ona je schopna vzbudit lásku
druhých. Jen mír v srdcích může znamenat mír na bojištích.
Toto pojetí, jež ve svém extrému jde až k neodpírání zlu, má
v našich dějinách bohatou tradici. A třebaže se proti Chelčickému a Tolstojovi u nás postavili Dyk a Masaryk, přece
tato víra u nás nikdy nezanikla docela. Ovšem chtít v dneš
ním světě — jak se to děje v opeře — rozdrtit násilí silou
lásky a silou dobroty, zdá se právem utopií. Avšak nepatří-li
této myšlence přítomnost, je jisto, že je jedinou spásou lid
stva, bude-li jí patřit budoucnost.
Jevištní provedení má opět mnohé technické nedostatky,
ač nejobtížnější 3. obraz s ďáblovými »zázraky« je vyřešen
poměrně uspokojivě. Některé scény, zvláště počáteční, však
trpí určitou operetností. Směrem k závěru se představení,
bohudík, zlepšuje, takže celkově přehlédnuto, možno režiséru
Theinovi udělit absolutorium. Výprava Fr. Kysely v převáž
né většině obrazů umožňuje větší rozlet fantasie, než Hnízdo
vá v »Čertu a Káče«. Píšeme mu to k dobru.
Hudební stránka opery opět dominovala nad scénickou.
Znova můžeme pochválit F. Škvora za dobře připravený a
' svěží orčlíéstr. Sbory učinily další pokrok. Velmi dobré je
pěvecké obsazení, a téměř o všech sólistech možno říci, že
byli na svých místech. Titulní roli dobře zpíval Otakar Masák.
Nelze však totéž tvrdit o jeho výkonu hereckém; jeho Honza
je sice dobrák od kosti, ale současně nekňuba. Zvláště 2.
obraz mu dělá velké potíže. Výborní ve sféře pěvecké i he
recké se ukázali: K. Kalaš v čertovi (Haken by si měl vzít
příklad z jeho pohyblivosti), Zd. Otava v měšťáckém kupci
Ondřejovi, B. Chorovlč objevil svou životní roli ve vyfintěném
a nafoukaném vojákovi, M. Budíková vytvořila křehkou
princeznu, J. Veverka šlechetného krále. V menších rolích
na sebe upozornili: J. Celerin v otci, R. Hořáková v chůvě,
L. Hanzalíková v kurážném děvčeti, K. Hruška ve starém
výměnkáři a i ostatní dobře zapadli do rámce představení,
přestože je nejmenujeme. U obecenstva opera nezaznamenává úspěch, jaký je v Národním divadle obvyklý. A ovšem
ani takový, jaký by si zasloužila.
IG.

Film týdne
Šanhajská kobra (The Shangai Cobra: americký detek
tivní film v režii Phil Karlsona v kinu Pasáž). — Bije útesy
doverské (The Whlte Cliffs of Dover: americké film, drama
rež. Clarence Browna v kinu Sevastopol).
Stojí za poznámku nadhodit k diskusi, je-li správné kul
turně i hospodářsky uvádět jeden týden téměř desítku pre
miér a druhého týdne téměř doslovně opakovat historku
o snědeném krámu. Takové protiklady mluví v závažný ne
prospěch direktoria čs. filmovnictví. A druhou poznámku,
kterou předesílám, je zdvořilá otázka, kdo pro nás za vzác
né devisi byl oprávněn koupiti filmy, víceméně silně podprů
měrné americké produkce. Byl to neodpovědný obchod, snad
politicky neodpovědný a jednostranický. Jestliže kulturní im
port, tedy nikoli kvantitativní, nýbrž kvalitativní a politický
A nyní k filmům vlastním: Charlie Chán je povolán, aby
vyšetřil tři případy záhadných vražd zaměstnanců banky,
kde vláda má uschováno radium milionové dolarové hodnoty.
Stali se obětí zločinců, kteří usilovali zmocniti se tohoto po
kladu. Po pátrání v sklepeních banky i v podzemních kaná
lech se podaří Chánovi zneškodnit zločince, rekrutované
z kruhů spolupracovníků a přátel ředitele banky. Sama dějo
vá sčenarická fabulace není detektivně dynamická a navíc je
rozředěna statikou přespočetných scén a výjevů nepohyblivé
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ho šetření v policejních kancelářích a špatně pracovaným!
dialogy, které retušují každé smyslové vzepětí okamžitou
situační analysou, takže divák bez zvláštní námahy a detek
tivního instinktu odhaduje bezprostředně následnou fabulaci.
Režie naprosto nevyužila psychických afektů, spád děje zpo
maluje zbytečným návratem zpět a nenamáhala se s typolo
gickým propracováním hereckého osazenstva. Tím trpí i indi
viduální práce herecké tvorby, a kdybychom neznali předsta
vitele rolí z jiných filmů, odnášeli bychom si dojem ještě
nepříznivější. Exotická visáž a z ní vyplývající fikce detek
tivní individuality Chana a jeho žlutého i černého spolupra
covníka není dodatečným motivem pro vyjádření sebeskromnější pochvaly. Připouštíme, že film může mít jednotlivý ne
bo lokální úspěch, ale pozor na zklamání, neboť jméno Chán
neznamená ještě dobrý film. A jestliže se hledá nový herecký
objev, zpodobňující Chana, udělejme tu výměnu najednou a
pomozme najiti i chanovského detektivního scenáristu i re
žiséra.
Líbivě nasládlou fabulační pointu Bílých útesů charakterisuje osud mladičké Američanky Susany, která přijíždí na ná
vštěvu do Anglie. Seznámí se tu s Johnem Ashwoodem a. pro
vdá se. Jejich svatební cestu přerušuje vyhlášení světové vál
ky. John odjíždí do Francie, kde umírá za vlast. Susaninou
útěchou je syn John. Po vypuknutí druhé války narukuje
i on a Susana vstupuje do služeb Červeného kříže. Najednou
přijíždí transport nové skupiny raněných a mezi nimi pozná
vá Susana i svého syna. Je velmi těžce raněn a druhý den
umírá v matčině náručí s odkazem příkazu přítele z Ameriky,
aby už nikdy víc nemusil člověk krvácet. Námět básnířky
Milleróvé i české veršované titulky, nepřevyšující úroveň ba
nálních rýmovaček naznačují, že úsilí režie se soustředilo
k zpodobení lyricko-poetističkého filmu. Milostné kočkování
a scénické monology recitačné křečovitého vidění, plesové toilety, svatební vyjížďka a bílý háv ošetřovatelky nevyjadřují
dostatečně podstatu lyriky. A na. těehto povrchových akcidentech ustrnula režie až přespříliš. Stále uplatňovaná retrospekce tříští děj, který v motivních konfliktech mužného
hrdinství a ženské lásky či případně mateřství vypadl v plas
tickou hluchost. Režie a kostymní poradce citelně odbývaly
časový kolorit hercovy tváře. Irene Dunn, ztělesňující hlavní
postavu, nemá tolik rejstříků k rozehrání citové naivky osm
náctileté, milenky, matky a opravdové ženy charitativní účin
nosti. Samo o sobě herecké .podáni Angličanů bude pro náš
kritický názor životnosti poměrně značně zdrželivý.

Rozhlas týdne
Den slávy. Hra. Napsal H. E. Bates. Přeložila dr. Sv. Steinerová, pro rozhlas upravil O. Růžičků. Režie Př. Pražský.
Vysíláno stanicí Praha I. — Člověk je víc než titan. Rozhla
sová hra. Napsal Jaroslav Pasovský. Režie D. Plichta. Vysí
láno stanicí Ostrava.
Bylo by rozhodně nespravedlivé si nepřiznat, že problema
tiku naší rozhlasové hry obohatili poslední dobou zejména
rozhlasoví autoři američtí a angličtí (N. Corwin, L. Mac Niece, E. Sackwille-West), ke kterým v minulých dnech přibylo
i jméno nové — H. E. Bates, jehož »Den slávy« vzbudil u nás
zaslouženou pozornost. Bates nenapsal ovšem hru rozhlaso
vou, nýbrž psychologickou a i v rozhlasovém provedení půso
bivou hru divadelní, v níž prudký spád válečných příprav
k invasi je perspektivně, ba až symbolicky, soustředěn do
osudů anglické rodiny, která ze sebe vydala už otce, těžce
zraněného v prvé světové válce, a syna, umírajícího nyní
v druhé světové válce za svobodu lidstva, za svobodu, jež zde
není jen mlhavým a prázdným heslem, nýbrž žhavým argu
mentem lidskosti. Bates se zmocnil pevnou rukou svých po
stav, z nichž každé dal ostře vyhraněné osudové určení, ze
jména postavy tří anglických vojáků prolidštil vzácným po
stojem, proti němuž na druhé straně cítíme až úděsnou bru
talitu nacistických hord; tím podstata a smysl velké války
nabývá neobyčejně na plastičnosti co do politických i hluboce
lidských příčin a důsledků. Režie Pí. Pražského, bohužel, ne
dala hře vždy náležitý spád, ačkoli měla i místa nemálo silná;
o to ovšem měli i zásluhu někteří z herců, jako hlasově pozo
ruhodný M. Nedbal v roli starého plukovníka, přesvědčující
J. Petrovická v roli Julie a vyrovnaný O. Krejča v roli Jacka
■Sandersena — Vedle Vosáhlovy výrazově pozoruhodné, i když
rozhlasově problematické, »Povodně« a vedle »četby«, před
mikrofonem sotva únosné, Vančurovy »Nemocné dívky« jsme
slyšeli ještě rozhlasovou hru již osvědčeného J. Pasovského
»Člověk je víc než titan«, jež ďo jisté míry působivě podtrhla
celkem ne nový, ale rozhlasu nepochybně vždy hovící, motiv
lidského bloudění od snů po slávě až k vnitřnímu vyrovnání
s prostým údělem drobného člověka. Hra, hovořená členy
zemského divadla v Ostravě, si zasloužila lepšího provedení,
zejména po stránce herecké.
Dr Karel Zajíček
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Tak se píše ...

. ’ j

v »Lidové demokracii« (11. V. 1947) : ^Elektrický
lustr z doby Ludvíka XVI, prodám.« — Zaslal M. J.,
Praha.
v »Národním osvobození« (8. června 1947): »Za 4 ne
děle půjde Prahou legionářský manifestační, s j e z d;«
— Zaslala M. M., Praha.
ve »Vývoji« (4. 6. 1947): »...a jako horlivý katolík
potíral Orla ve prospěch Sokola«. — Zaslal F. Š. Drnovice u Val. Klobouk.
ve »Vývoji« (11. VI. 1947): »V Asunciónu padlo ve
třech dnech 1000 mrtvých.« — Zaslal S. S., Praha.
v »Pramenu č. 39« (20. V. 1947) : »Nepracují-li zrovna
na poli, vaří, nebo tkají či vyšívají šaty pro své muže
z jilmových vláken.« — Zaslal V. J., Praha XII.
v »Novém slově« (10. VI. 1947): »Hlubokým tichem
přijaly pak zástupy standartu, zahalenou smutečním
flórem, na níž stálo: „Oběti včerejšího železničního ne
štěstí jdou s námi.”« — Zaslal K. K., Šumvald.

v »Svobodném slově« (15. června 1947): »V sekreta
riátech se hromadí přihlášky již přihláše
ných a mnozí hledají příležitost, aby, se mohli přihlá
sit.« — Zaslal J. R., Praha.
.
. .
v »Svobodných novinách« (8. června 1947): »V těchto
dnech hodlají zastavit na tři měsíce provoz dvě dět
ské továrny sucharů, sušenek, dětských mouček
atd. v Lomnici nad Popelkou Antonín Jína i Josef Jína.«
— Zaslal M. B., Rájec n. Svit.
v »Osvobozeném našinci« (6. VI. 1947): »...Krnov je
totiž jedno z měst S největším přírůstkovým číslem na
rozených a dnešní stav d ě t í d ó 60 let je počtem 2906
více než uspokojivý.« — Zaslal F. T., Ruda na Mor.
v »Osvobozeném našinci« (6. VI. 1947); »V osobním za
stoupení presidenta Trumana u sv. Stolice nastala .
změna. Franklin C. Gowen, který od 3 let byl ná
hradníkem Myrona Taylora, byl povolán na vysoké
místo ve Washingtone a opouští Řím.« — Zaslal F. T.,
Ruda nad Mor.
v »Lidové demokracii« (19. 6. 1947): Dvě minuty ticha
na Kladensku. Kladenský okres uctí 2. července.30. vý
ročí bitvy u Zborová dvouminutovým tichem za zvuků
zvonů všech kostelů. — Zaslal B. Č., Praha.
v »Svobodném zítřku« (ze dne 12. 6. 1947): »...zdravý
vítr, který nevání ani od východu, ani od západu, ale
především z nás . . .« — Zaslala R. P., Kouřim.

v »Svobodném slově« (15. června 1947): »Zraněni není
však vážnějšího rázu (jde o zánětlivý proces na noze),
takže není obav o jeho brzké vyléčení. Kdy ovšem uvidíme Josefa Bicana na hřišti, je dosud otázkou.« —
Zaslal M. K„ O. Budějovice.

ve »Stráži českého západu« (v úvodníku 14. t. m.):
». . . Ve výživě národa, dobytka kteréhokoliv druhu, y
mlýnech, pekárnách, družstvech, sladovnách, pivova
rech, cukrovarech, lihovarech a dalších jiných sekto
rech, které s tímto souvisí...«
v »S. Č. Z«: . . . S plnou odpovědností budoucí potíže
náš zemědělec chápe a žádá proto, aby byl z našeho
veřejného života všechen extrémní živel vyřazen a na
stoupena cesta, která by vedla k jeho podpoře.« — Za
slal J. V., Plzeň.

v »Rudém právu« (18. června 1947): »Československá
strana sokolská je přesvědčena, že všechny strany Ná
rodní fronty této prosbě vyhovějí a srdečně jim děku
je.« — Zaslal B. M., Praha.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
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Mládí závodí s pěstěno.stí
r - Představa věčného mládi dovedla od nepaměti zaujmout
lidskoů mysl, neboť známe pověsti o zázračných elixírech,
které tomu, kdo v ně věřil, slibovaly věčné mládí a svěžest
■V dnešním reálném světě sice ubylo pohádek, ale zato nám
nabízí moderní doba skutečně vyzkoušený způsob, jak si za
chovat svěží a mladistvý vzhled do pozdního věku.
Oblíbený výrok našich babiček, že nejlepším krášlícím pro
středkem je voda a mýdlo, se bohužel neosvědčil ani našim
babičkám, neboť ony ve svých třiceti letech byly pomalu
stárnoucí ženy a jejich pleť vydávala živé svědectví, jak drsně
je s ní zacházeno.
Dnes už žádná z nás nepochybuje o tom, že ani nejodol
nější pleť nesnese beze škody tak radikální způsob »čištění«,
A měla-li jste náhodou někdy podrážděnou pokožku a zkusila
jste ji alespoň na krátkou dobu ušetřiti mytí vodou a mýd
lem, dáte mi jistě za pravdu, že tento odpočinek měl na Vaší
pleť neuvěřitelný účinek.
. Nezkoušejte tedy vždy znovu, kolik odolnosti Vaše pleť
.vyvine, než si ji úplně zkazíte a začněte raději včas se sou
stavným pěstěním, které Vám stonásobně vrátí vynaložený
čas a námahu, v podobě krásné, čisté a hladké pleti, bez
jediné vády nebo vrásky.
První podmínkou zdravé a čisté pleti je správné a doko
nalé její čištění. Volba přípravků, je však závislá na druhu
Vaší pleti. Máte-li pleť normální nebo spíše trochu mastnou,
zvolíte k dennímu čištění Dařena Cleansing Lotion. Touto
, pleťovou vodou, s obsahem lihu, navlhčíte kousek vaty a leh
kými tahy od zdola nahoru a od středu do stran, vyčistíte
důkladně celý obličej. Vatu musíte ovšem tak dlouho vymě. ňovat, až poslední zůstane úplně čistá. Potom, jako nezbytný
doplněk správné péče, nanesete na pleť výživný noční krém
Darona Nourishing Cream, konečky prstů dobře vklepete
a ulehnete. Ráno pokožku lehce přetřete Lotionem, vetřete
trochu růžového denního krému Darona Vanishing Cream
a prepudrujete jedním z pastelových odstínů Darona pudru.
Čistota, hebkost a broskvová matnost Vaší pleti Vás pře
svědčí, že jste pro svou pleť udělala to nejlepší.
Je-li Vaše pleť suchá, použijete k dennímu čištění výživného
a čistícího mléka: Darona Liquid Cream. S tímto přípravkem
zacházíte podobně, jako s Lotionem, takže na kousek vaty
nakapete trochu mléka a lehkým třením odstraníte z pleti
a jejich pórů všechnu nečistotu. Jako výživného nočního
přípravku můžete použít rovněž Darona Nourishing Cream,
anebo jako zvlášť vydatný prostředek, doporučuji svalový
olej Darona Muscle Oil, Takto ošetřený obličej doplní během
noci nedostatek tuku v pokožce, takže pleť během krátké
doby ztratí svou abnormální suchost a stane se opět hebkou
a vláčnou. Ráno opakujete výživným mlékem menší očištění
pokožky a pak vetřete do pleti trochu denního krému s olejem
Darona Oily Day Cream. Dokonale matného vzhledu docílíte,
přepudrujete-U pak ještě pokožku skoro neviditelným Darona
pudrem.
Při pletl zvlášť suché a podrážděné, změníte poněkud po
stup při čištění a zvolíte jako ideální prostředek čistící krém
(Darona Cleansing Cream), který budete kombinovat s Da
rona Lationem. Na vatu, zvlhčenou Lotionem, naberete
trochu čistícího krému a třete pokožku, známými již tahy,
velmi jemně, abyste nesprávným postupem choulostivou pleť
nedráždily a nevytahovaly. Po několikeré výměně znečiště
ných vatiček, použijete nakonec vatu suchou, kterou pleť
velmi dobře vytřete. Tímto vynikajícím způsobem očištěnou
pleť ošetříte na noc nejúčinaějším výživným krémem, ob
sahujícím aktivní hormon Darona Hormon Cream. Dostateč
nou vrstvu tohoto nedostižného krému, rozetřete jemně na
obličej a pečlivě vklepete konečky prstů nebo zvláštním
gumovým klepátkem. Pokožta reaguje velmi příznivě na tuto
lehkou masáž a výživné ingredience, obsažené v hormonovém
krému, vniknou bezprostředně hluboko do tkáně. V příštím
článku se Vám chci zmínit o některých vadách pleti, jako
jsou rozšířené póry, černé „tečky a p., v jejichž léčení bylo
dosaženo překvapujících výsledků Darona Astringentním
Lotionem a Darona Póre Creamem. Zodpovím zde také ně
kolik dotazů, které jsem nemohla zodpovědět přímo. Přeji
. Vám všem hodně krásnou dovolenou a věřím, že budete-li
poslouchat mé rady a vezmete si na dovolenou Darona pří
pravky, vrátíte se ke své práci nejen odpočinuté, ale také
krásnější a mladší!
Pavla.
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HLEDÁME HISTORICKÉ OBRAZY,
originály, studie, grafiky, zejména těchto malířů:

Aleš, Bém-Hlava, Bílek Fr., Brandl, Brožík, Čermák Jar. i Fr., Dědina,
Dítě, Dvořák A., Fischerová-Kvěchová, Friedberg-Mirohorský, Führich,
Gareis, Grund, Heliích, Hettes, Hofmann Wl., Hollar, Hudeček St.,
Čutta V., Černý Věnc., Oliva Vikt., Jenewein, Kandier, Kašpar, Klu
sáček, Knüpfer, Konůpek, Kottula, Krejsa, Kroupa, Kuba, Kupecký,
Kupka, Lada, lauda, Levý, Hebscher, Líska E. K., Mánesové, Maixner,
Malý V., Mandel, Marold, Mauder, Max, Mařatka, Melka, Mengs, Mathauser, Minařík, Moravec, Mörstadt, Mrkvička, Mucha, Myslbek, Naske,
Navrátil, Nechleba, Němejc, Novák Láda, Obrovský, Ondrusek, Pálko,
Panuska, Pirner, Pinkáš, Roubalík, Seifert, Schikaneder, Schnirsch,
Schweiger, Skramlík, Sucharda, Svoboda, Sochor, Saloun, Svolínský,
Skřeta, Špillarové, Šejnost, Španiel, Štursa, Švabinský, Tulka, Trenkvald,
Úprka, Věsín, Wilenberger, Zvěřina, Ženíšek a j.
Zajímáme se jen o pravé i nereproduk. a neznámé věci. Podrobné
nabídky s cenou, po příp. s pounou nab. k reprodukci na zn. „Dě
jepisné dílo“ do adm. t. 1. .

Výrobní plány
Osobni dokumenty
Obchodní dokumenty
Doklady pro lir
ga
Křestní listy
#
Domovské listy

nej rychleji
zhotovuje

fotokopie dokumentů
foto pro legitimace
FOTO BENDA
A SPOL
PRAHA II.,
HYBERNSKÁ 20
VÁCLAVSKÉ N. 50

(SftNX)

KNIHY

jedin ť Cech, který se stal

VÁLEČNÝM REPORTÉREM BBC
3 Iíi í MUCHA

napsal jedinou českou knihu o světovém konfliktu
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Ožijí před vámi bojiště u Tobruku, Benghaši, v Buřme, Indii, Číně, Itálii a vůbec
po celém světě. N dovíte se ještě něco víc,
než jen o technice válčení: také o tom,
jak se díval na válku ten, kdo ji vedl —
voják, člověk.
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Autor prošel všemi světovými frontami a doprovodil svou knihu 78 autentickými snímky a
mapkami. Dílo md velký formát, 406 stran, stoji
240 Kčs> váz-290 Kis·
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Dostanete je u knihkupců
nebo v nakladatelství

^^''O)finx-,,RAHAXVI
OAI.ŠÍ YOVIYKA Z AMERIKY. Jehtě mnohé nahé ženy nezkusily nový
objev, americkou trvalou ondulaci studenou cestou, a již je zde dalií převratný způsob
úpravy vlasů. Pražský kadeřník Šich, demonstrátor firmy Oríal, Paříž, dostal ze Spo
jených států speciální přístroj pro „paprskovou trvalou ondulaci“. Je to soustava (tyř
vrhatů paprsků, které vlas zpracují a ztvárni. Přístroj je jediný v CSR a pracuji sním
dobři odborníci. Budou rádi, přijedete-li se na novou úpravu vlasů podívat.
V Sichovi kadeřnictví v Praze I, Bartolomljská 14, můžete zkusit paprskovou trvalou,
abyste poznaly její přednosti a výhody.

POKLADY
NÁRODNÍHO UMĚNÍ
Pořídí Výtvarný odbor Umileckí beisdy v Praze

SBÍRKA PRŮVODCŮ

PO ČESKÝCH VÝTVARNÝCH
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Právě vyšly další svazky:

Dr E. Sedláčková: Kostel sv. Václava
na Zderaze Kčs 20.DrJ. Matouš: Město Třeboň Kč542.Dr A. Černá: Rokycany
Kčs 30.Dr A. Birnbaumová: M ě s t o
Strakonice Kčs 17.Ing. J..Mathon: Prostějov
Kčs 32.-

U všech knihkupců
NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD
V PRAZE II. KARLOVO NÁMĚSTÍ Č. j

InHertni objednávky vyřizuje insertni

oddělení Praha II, Václavské náměstí číslo 19. Telefon číslo 4 3 1-41, 3H9-63.
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