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Křesťanský paradox
Vichřice poslední války otřásla všemi společenskými řády a soustavami a téměř úplně je všechny rozvrátila, nechávajíc za sebou jen bědné trosky věcí a
lidí, mravů a duší. Dnešnímu člověku, který patří na
tyto smutné rozvaliny, se nutně zdá, že je konec se
všemi nadějemi; vidí, že všechno, co tak pracně vymyslil a sestavil, selhalo a zklamalo, takže je konec se
vším. Ve své omezenosti a ve svém záští soudí stejně
tak i o křesťanství, o jeho nauce morální a sociální, že
tedy také křesťanství selhalo, že ani ono nebylo s to
dát světu a lidstvu pevné základy. Odpůrci křesťanství, nuceni přiznat si, že se zhroutila budova jejich
plánu a soustav, chtěli by, aby týž osud stihl křesťanství a v této chvíli obrovských společenských zmatků
útočí proti křesťanství touto námitkou: Jestliže křesťanství slučuje v sobě všechny nejdokonalejší sily a
prvky, jestliže křesťanství je onou živou a božskou
silou, jak se o něm tvrdí, jak je možné, že toto křesťanství se za dvacet století neprojevilo nějakým dokonalým zřízením; jak to, že dokonce ani nezabránilo
tak četným společenským otřesům a pohromám?
A křesťan, stoje nad troskami věcí a lidí, nad troskami mravů a duší po poslední válce, chápe závažnost
této námitky a klade si sám otázku: Je možno při pohledu na tuto světovou katastrofu ještě věřit, doufat
a milovat — zůstat křesťanem? Takový je křesťanský paradox. Ale je to paradox jen zdánlivý.
Kdysi bylo raženo heslo, že náboženství je záležitostí čistě soukromou, že nepatří do veřejného života.
Tento blud se šířil a získával půdu, začal být praktikován, náboženství bylo vylučováno z veřejného života, jeho morální učení přestávalo být normou práva a
mravnosti a lidstvo tak ztratilo absolutní měřítko svého jednání a myšlení. Bez náboženstva — a řekněme
výslovně — bez křesťanství, je duch bez pravidla,
srdce bez uzdy. neřest bez bázně, ctnost bez naděje,
neštěstí bez: útěchy, autorita bez opory a věrnost bez
záruky, zákon a právo bez základu.
Zde je tedy odpověď na zdánlivý křesťanský paradox: Svět, lidstvo se octlo na scestí a téměř na dně
propasti ne proto, že věřilo, doufalo, milovalo, ne proto, že se drželo Evangelia Kristova, nýbrž právě proto, že se duchu křesťanství odcizovalo. že pojmový obsah křesťanství stále zřeďovalo a falšovalo, že se zpronevěřovalo jeho věčným zásadám a stále více se laicisovalo. Proto pohroma, která stihla lidstvo, není porážkou křesťanství, je to porážka všech nauk materialistických. nikoliv nauky křesťanské.
- Proto křesťan, který vidí rozvaliny dnešního světa,
který sám prožil běsovské řádění lidského živočicha,
rozpoutaného do nepříčetnosti, neovládaného žádným
vyšším principem, uvědomuje si skutečnost, že to vše
je jen důsledným dovršením a dozníváním stoletého
boje, který byl podniknut nejprve proti autoritě Církve, potom proti autoritě Kristově a nakonec proti autoritě Boží a skončil znesvěcením lidské důstojnosti
a ponížením lidské osobnosti Cesta, která byla nastoupena s heslem: Pryč od Církve, pokračovala s Les-
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¡.Kdybych
jazyky
tidskými
mluvil
i andělskými a neměl bych lásky, byl
bych jako měd zvučící aneb zvonec
znějící, Kdybych mři proroctví n nuii
všechna tajemství i všeliké uměni; a
kdybych měl všechnu viru. tak že bych
hory přenášel, lásky pak kdybych neměl, nic nejsem, .4 kdybych ro~dal iin
pokrmí/ chudých veš)čeřen statek svůj «
vydal tčlo své k spálení, lásky pak kdybych neměl, nic mi to neprospívá ..."
Sr. Pavel.

F.

Jiřík

ly: Pryč od Krista, pryč od Boha — a končila — či
končí? — uskutečňováním toho, co tuto cestu neúprosně a krutě dovršuje: Pryč od člověka. Život, se
mstí. Rána proti životu, jíž se odvážil člověk, se vymstila smrtí, peklem a zavržením. Bez víry v onen život, bez poslušnosti vůči zákonům onoho života, neobstojí ani tento život.
Křesťan právě se svého vyššího hlediska chápe tytu
skutečnosti a souvislosti a proto nad rozvalinami
dnešního světa se neoddává malomyslným úvahám,
neodhazuje svou víru, naději a lásku jako neúčinnou
zbroj, nesvaluje vinu na křesťanství, nýbrž právě i proto, že vidí tyto bědné trosky, věří, doufá a miluje ještě
víc a stává se apoštolem opravdového, celého křesťanství s heslem: Celé křesťanství do celého života, neboť
jedině takové celé křesťanství, přeložené do celého života, do všech jeho úseků, může ještě zachránit svět,
kdežto křesťanství polovičaté, znetvořené a zmrzačené k podobenství lidskému, vydá jen plody hybridní,
nebude s to obrodit a zachránit dnešní svět.
Každý myslící soudobý člověk,, který se zamyslil
nad poslední válkou a nad krisí naší doby, dospěje,
musí dospět k témuž závěru, jehož se dopátral ruský
filosof Berďajev: Bez Boha, bez Krista není člověka
(nemůže existovat člověk), to je experimentální objev
naší doby.
Nesmíme se dát mýlit některými skutečnostmi, které by se zdály svědčit proti naší strohé formulaci a
proti černým závěrům, jež vyvozujeme. Je nutno si
totiž uvědomit, že soudobé lidstvo — ať chce či nechce — je přece ještě aspoň do určité míry proniklé
zásadami křesťanskými, aspoň hlavními a posledními
jeho směrnicemi nebo zákony. Lidstvo dnes žije povětšině už jen z trosek křesťanství. Jedině ty zbyly.
Ale i tyto zbytky, tyto nepatrné pozůstatky jsou dost
mocné, aby udržely lidstvo, aby se nerozpadlo úplně.
Lidstvo se domnívá, že by se bez křesťanství obešlo,
protože si neuvědomuje, že zde jsou ještě ty nepatrné
drobty a zlomky křesťanství, které jediné je udržují.
A ž by nebylo ani těchto zbytků a zlomků křesťanství,
až by nezůstaly po něm ani tyto trosky, tu by lidstvo
železnou logikou neúprosných následků všech 3vých
omylů a bludů došlo k nutnosti křesťanství. Pochopilo
by, že by bylo nutno je vynalézt, vymyslit, kdyby ho
nebylo.
Z těchto důvodů křesťan, vědom si své odpovědností
za lidstvo a jeho osudy, chápe, že není možné být křesťanem a nebýt hlasatelem křesťanských zásad, křesťanství. Chápe a také o to usiluje, aby lidstvo prošlo
zpáteční cestu, než kterou se kdysi dalo, aby se vrátilo k člověku, k B o h u . . . Ony cíle, jichž má a jichž
musí být dosaženo, jsou dnes mnohým, ne-li většině
zMcisovaných občanů 20. století," cizí; zůstávají proto
velikým ideálem. Z taktických důvodů v boji o nový
svět hledá křesťan nejsirší základnu, na níž by se
sešlo co nejvíce lidí dobré vůle, kteří by dopomohli
k dosaženi cíle posledního.
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CO SE D Ě J E V E S V Ě T Ě
Lhostejnost vlády
Kvatovojtřšské oslavy měly vrcholit
v Praze převíjením světcových ostatků
do Pantheonu a odtud sin mostním průvodem do katedrály «v. Víta. V tito slavnosti mi-i býti podiu výraz národního
holdu h vládou v čele. Slavnostně a oficiálně mélo být podáno svědectví, že se
nár<>d přlhUiínje k dědictví velkélio 1)1H I U D Í I , ulov finského apoštola a světce.
Jewtlite v Pnlheomt mrara json shromá/.dfiny bronzové podoby našich drahých velikánu od úsvitu našich dějin,
bylo by bývalo jen Šťastným symbolem,
•/.líntavil-11 by so mev.l nimi na chvíli I
první biskup čcoké krve. Nostalo se tak,
v předvofier bylo jinak rozhodnuto. Bylo
oznánuaio jen, žo prý pro mimořádné
/.tnřny, které nenadále nastal}', slavnost
v »'rinthronn nebude se konat. Žádné
vvsvť-tlciií nebylo dáno. Konec koncil není třeba vysvětlení, poněvadž skutečnost
Hiiiuii dostatečně vysvětluje.
Tím, ř,o vládu odfukla, plnou oficiální
účast a pHpojeni se k projevil národa
píed ostatky světce, velkého Čecha a
Slovana, projevila Imď zarážející lhostejnost, nebo nďii.-dost velmi důležitého dějinného úseku a konečné jasně bylo dáno na jevo, že je úmysl ignorovat naše
křesťanské tradice 8 tisíciletou kulturou. Český světec a velký Slovan vrátil
He do Prahy, jeho cestu sledovala křesťanská většina národa, přišli se ¡»klonit Slováci, Poláci a zástupci ostatního
světa, jen okna vládních paláců zůstala
uzavřena. Uprostřed úplného světového
bankrotu, o co se chce vlastně opírat
n:<še česká politika, na čem má spočívat
poílfc vzájemné příchylnosti mezi Slovany, než na hlubokých zdrojích křesťanských
ctností? President
přebal
záštitu slavností, vláda so zřekla plné
oficiální účasti. Mluva jasná a významná!
h. F .

Doslovkfestivalu
Průběh čtyřnedělního t. zv. světového
festivalu mládeže plně potvrdil správnost zásadního negativního stanoviska
mládeže čs. strany lidové k tomuto podniku, jakož i křesťanské mládeže světa
vůbec.
Fodnik, subvencovaný čs. vládou obrovskými částkami a orgnnisovaný na
úkor vyživovací situace celého státu,
ukázal se jako podnik výlučné sloužící
zájmům a účelům KSČ a komunistického SČM.
N a místo mezinárodního dorozumění
a sblíženi demokratické mládeže celého
světa, což měl býti hlavní účel festivalu,
byli jsme svědky, podobně jako při zasedání rady Mezinárodního svazu studentstva, útoků na vlády států, s nimiž
má československá republika
řádné
diplomatické styky, jako holandskou,
britskou a řeckou, a to se strany těch
několika desítek účastníků, kteří svou
r.emi museli opustit, snad právě proto,
jak pravil k účastníkům festivalu náměstek předsedy vlády dr. Zenkl, že sami v sobě nenašli dost snášenlivosti a
úcty člověka k člověku.
Z ttikového průběhu festivalu měli sice velkou radost češti komunisté, sotva
však ministr zahraničí Jsm Masaryk,
Ji.

Procitnutí sociálních
demokratů

Spolupráce na festivalu v čs. festivalovém výboru účastnili se, jak známo,
také Hilaái sociálny demokraté a národní socialisté. V jednom z přeáíestivalo-
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vých čísel ¿Svobodného slovac, rmíníl
se dokonce národnésocíalistický místopředseda festivalového výboru L. Reimann, jehož politická kariéra ve straně
asi festivalem skončí, povýšené o neúčasti mládeže lidové a slovenských demokratů a vyzdvihl zcela kladný postoj
národně-socialistické mládeže. Tento postoj se však po počátečním bratříčkování se svazáky před budovou Melantrieha
.změnil v ostrou kritiku, jež vyvrcholila
v projevu dr. Zenkla na Starém výstavišti, když se ukázalo politické složení
jednotlivých cizích delegací.
Sociálním demokratům trvalo poněkud déle, než si ujasnili, že hlavním
účelem festivalu je posílit komunistický vliv a politiku. Po prvních, bezvýhradné kladných referátech o průběhu
festivalu, zároveň s útoky na britskou
»teroristickou« socialistickou vládu ( z
pera již smutně proslulého krajně levicového stud. referenta Ledenal. přineslo
»Právo lidu« v poslední den festivalu
na 1. straně tuto zprávu:
»Samovolný pokus komunistů, protáhnou ti festivalový průvod, který měl
skončit! ve 12 hodin v poledne, do
pozdního odpoledne a pak ještě konati
podvodně a proti programu na Václavském náměstí jakousi »veselici«, demaskoval je úplně a vyvolal situaci, za
kterou se budou původci této ošemetné
a neodpovědné hry těžce odpovídali.
Známe sice pozadí, je to strach, aby sociálně demokratická slavnost svobody a
mládí nepřivábiia jednak větší počet
slušných a uvědomělých účastníků festivalového průvodu, jednak, aby byla co
nejvíce poškozena technickými, dopravními a jinými způsoby. Máme mnoho
¿okladů, o zaslepené malicherném zneužívání festivalu a jeho výstavy pro účely KSČ a předložíme je. Nechtěli jsme
to činit během festivalu, máme totiž
ohledy na zahraniční i domácí účastníky, kteří přece nemohou za nemravy a
výstřelky komunistů. Všimlo si toho mnoho cizích účastníků a někteří, zhnuseni,
předčasně odjeli, oož nám v cizině nikterak neposlouží. Odpovědnost padá cele na komunistické agitátory a podněcovatele těchto krátkozrakých excesů
v pozadí festivalu. Budeme tedy účtovat, ano, a energicky! Budeme čistit
vzduch i prostředí od všech marodérů
a neodpovědných pod něco vatě! ů rozko'.nictví. Už jsme do vnuceného nám zápasu nastoupili a vybojujeme ho úspěšně v zájmu všeho, co je nám, opravdovým demokratům, drahé.«
Tolik »Právo lidu: v neděli, 17. srpna t. r.
Lze si jen přáti, aby nezůstalo pouze
při slovech a aby sociálnědemokratické
účtování s komunistickým zneužíváním,
festivalu vyznělo v definitivní vystoupeni z komunisty ovládaného SČM, k čemuž se vedení sociální demokracie stále nemohlo odhodlat.
JL

O čest popravených studentů
16. srpna t. r. uspořádal Svaz přátel
SSSR pletni projev v Rozym a Prahy,
jímž chtěl neliti památka na temže
místě 17. listopadu 1939 popravených
9 studentských funkcionářů. >*3 projevn
promluvil m. j. náčelník hlavního štába arm. generál Boček a poslanec K5C
Smrkovský.
Tato zpráva bode jistě pro ktfemraistieké studentstvo značným překvapením. Komnmstičtí studenti, kteří dovedli zneužít odkazn 17. listopadu p f i
studentských kongresech a m p m í r o d -

Partizáni dávají ultimatum
vládě republiky
Zástupci slovenských partyzánu při
sré nárřtěvč u ministerského předsedy
ohlásili, že k očistě Slovenska od „přetidemdkrafíckýeh" prvku dávají lhůtu do
20. záři tohoto roku. S jejich prohlášením se plné ztotožňuje i „Sdruženi českých partirrňná". Jinak prt/ se pnrtir-ritu postarají sami o odstraněni těch, které oni ponořuji ra -nepřátele státu a Slovenska. Tuto zprávu přinesla
C-T.K.
Zprávu o tom, jak ministerský předseda
Československé
republik;/
odpověděl
¡¡«-ens, kteří dávají vládě Ceskoslov.
republiky ultimata a vyhrožuji, že, vebude-li jim plně vyhověno, ujmou se
protizákonně sami moci, vyhrazené jedině slátu a jeho zákonně zřízeným a
oprávněným orgánům, CTK dosud ncuveřejmla.
-CoE K h dnech s t u d e n t s t v a , ni Cti od počátku
velmi kritické stanovisko k OÍM-ÍÍ » popravených. Jimi ovládaný Spolek posluchačů filosofie xavedl dokonce Jnkéri
»prověřovsiaí
národní
spolehlivosti«
předního ze rastřetraých, docenta dr.
Josefa ilalouška, a ve výboru Svazu
vysokoškolského studentstva hlasovali
ještě před nedávnem komunističtí zástupci proti toma, -nby předseda. SVS
Kansdorf promluvil jménem českého
studentstva při slavnostním odhaleni pamětní desky dr. 3Iatouškovi.
N a debatním večeru komunistických
studentů, pořádaném koncem minulého
noku ve Slovanském domě, prohlásí
vůdce KOSTUFRY poslanec Homola na
dotaz jednoho z přítomných, zda popravení studenti byli skutečné zrádci a
fašisté, doslovné toto: »Byli topředevčím
národní demokraté1« M4 tedy býti šptnéna jejich světlá památka snad proto,
že byli politickými odpůrci komunistů,
jejichž »budovatelský« postoj za prvé
republiky je dostatečné znám ?
Překvapuje však, ře na stejné linii
se ocitl i nadstranický »Kroj 17. lislcpad« Svazu osvobozených poetických
vězňů, býv. Studentské hnutí odporu,
sdružující všechny studenty, prošlé nacistickými vězeními a koncentračními
tábory. Také tato organisace zaujala
k 9 studentským mnčc:In-kům velmi zarážející stanovisko, ač právé ona by byla nejspíše povolána se postavit energicky na jejich chrann. Předseda Studentského hnulí cdporu označil je dokotice na. jedné stu-ientské schůzí za fašisty, kteří by, kdybv byli na živu, př'šli
před lidový soud. Také zde byla ziízcna vyšetřovací komise, v čele s komunistou Snlkcrn.
A tak jsme dnes, více než dva roky
po revoluci, svědky toho. že zatím co
občané Ruzyně spolu s příslušníky S X B
obětavé pořádáii sbírku D r o nos^avr-ní
památníku padlým 9 studentským mučedníkům. zatím co Svaz přátel SS-R,
význační činitelé našeho státu a vši r'^ ní
vlastesei se sklání nřed je5ch památkou, posílá předsediiíeívo Kr?> j - '7. 'i tenad Svazu osvobozaiých pťrfřtiekých
vězňů naléhavý dopis jami dr. SnT!:ovi,
abv sdan své stanovisko k T W K Í O ^ T " ^ « cetřvšij památky pocravenýcfa »především nároánícn danokraíinr.
3, R.

Konce lehkomyslného
improvsování
V OMH máms ánss schodek. 60.000 vagozů a v krmivech 109.000 vagoira, což
při sovětských dodávkách obilí a krmiv
se snžznje na 40.000 n ehlebcvěho obíK
a 80.000* vagonů smriT. Bade tedy nejen
e č š tíilečs a zajzniána pečiva, ale 1
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masa a tuků. Protože sovětské dodávky
obili a krmiv jsou z naší strany kompensovány dodávkami chovného dobyt»
ka, bude třeba ještě dovézti velká kvanta obilí, krmiv a tuků ze zámoří. V ú*
vahu padá kromě U S A a Kanady jen
Argentina. To znamená buď dolary nenebo úvěiy, což při obratnosti, s jakou
al dovedeme obé získávat v cizině, nedává příliš růžové vyhlídky do budoucnosti. Situace v zásobování masem bude hodné podobná loňské. Pro nedostatek krmiv bude dobytek vybíjen, takže
na přechodnou dobu bude masa a snad
1 tuků dost. P a k bude ale nejen nedostatek masa a tuků, ale 1 mléka a sýrů.
Co se snad udrží, bude produkce vajec
n drůbeže, s nimiž se ale nedají ucpat
vzniklé mezery. Sníženi stavu dobytka
bude. mltl další neblahé následky v tom,
že ubude chlévské mrvy, což při trvajícím nedostatku umělých hnojiv dále
sníží výtěžky z půdy! Pro zemědělce nižší úroda a nutnost redukce stavu dobytku bude znamenatl místo zvýšeni
tržby podle plánu o 9 miliard, naopak
snížení nejméně o 7 miliard Cílí schodek ve výši 10 miliard Kčs, což je asi
čtvrtina důchodu, a to při zvýšených
výdajích na mzdy a sociální dávky. To
znumená, že dřívější dlsparita zemědělství ve výši 42 procent ještě silně
vzroste, a tím doslova ochromí kupní
silu venkova. Jelikož možno míti za to,
že dovoz potravin a krmiv tyto zdraží,
zvýší se i výdaje městského obyvatelstva na výživu a zbude méně na ostatní potřeby. Protože současně klesá náš
vývoz průmyslových výrobků, bude náš
vnitřní trh státi před problémem odbytu průmyslových výrobků.
Takové
jsou vyhlídky věčných improvisací v zemědělství, kde se kolektivnímu pokusníctví a lovu hlasů věnovalo více pozornosti než existenčním otázkám zemědělského lidu. Marně jsme upozorňovali, že zemědělci potřebují dostatek
vhodných strojů a umělých hnojiv, ncmá-11 dojiti k pohromě. Místo toho se jim
servírovaly hradecké programy, kterých
se národ nenasytí. Nadchází konec léta
a zima bude pák dělat bilanci letni činnosti. Dosavadní bilance je pro zemědělskou politiku, pokud jde o zájem celku a nikoliv strany, tento resort spravující, truchlivá. Stamilióny byly vyhozeny na strojní stanice a pastevni družstva, jichž užitek je pro průměrného
zemědělce minimální. Ze slíbených desítitisic cizích dělniků zbvlo pár ttsíc a
z těch se u nás osvědčil jen zlomek,
protože zase byly přitom sledovány
stranické cíle a ne zájem zemědělství.
Bude proto třeba opatrného hospodařeni
s Um, co máme a nákupů z ciziny, kde
to jen. bude možné. 2e se pak nákupem
potravin za devisy zúží možnost nákuoů
průmyslových surovin a tím i možnosti
zvýšeného vývozu výrobků, netřeba ani
podotýkatl. Možná, že pak nakonec dojdou i ti, kteři se tak bránili zahraniční
půjčce, k potvrzeni staré pravdy, že odpíraného největsl kus Nebude-lí ovšem
pozdě!

Jak se u nás zvětšuje
nedostatek pracovníků?
Již Komenský mluvil o íbrýlich mámenu, a to ještě tehdy neexistovala
ministerstva informací a propagandy,
j a k o nyní. Co by asi řikai dnes? T a k
drahá úřední propaganda stále přesvědčuje veřejnost naši i cizí. že není u nás
nezaměstnanosti, ač tato ve skutečnosti
existuje. Je to tak zvaná. latentní nezaměstnanost lidi na oko zaměstnaných
a pobírajících často velmi služný plat
a gáži, aniž by produktivně pracovali.
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Protějškem těchto novodobých trubců
jsou pak vdané ženy. které by rády
pracovaly polodenně. ale o které, jak
známo, nikdo nestojí. Je sta národních podniků v textilu, kovoprůmyslu
a v chemii, které buď pro nedostatek
surovin nebo pro krajní zpolitisovanost
vedení, udržují daleko vyšší stavy osazenstev, než je k výrobě zapotřebí! Doznal to nedávno v polemice obhájce Stalinových závodů, že musi živit zbytečně
mnoho lidi. Jakých, dovité se podle legitimace, nikoliv ale občanské. A takových podniků je na sta a tisíce! Nemáme sice zřejmou nezaměstnanost, ale
utajenou, protože ony nepracující živi
podniky místo toho, aby je podporoval
stát nebo odborová organisace. Avšak
tento stav jako trvalý není možný, protože by znamenal pro drahou výrobu
následkem vysoké personální režie ztrátu vývozu a větSiny domácího odbytu.
Místy se tato latentní nezaměstnanost
maskuje velkoryse organisovaným brigádničením, jež ve skutečnosti v mnohých podnicích je ctností z nouze, jak
dobře se ví na dolech, kam přijdou tito
zaměstnanl-nezaměstnani
na
brigádu.
Závažnost těchto zjevů je větší, než se
mysli, protože nám zvětšují nedostatek
pracovníků v oborech, kde je jich skutečně třeba. Právě zásada pomalu uznávaná, že národní podnik nemusí vydělávat,'umožňuje zlořád v podobě zaměstnávání lidí, kteří nejsou produktivně
činní a zdražují právě tak výrobek, jako snižují na druhé straně zisk poctivých pracovníků a zatěžují stát hrazením schodků. Kdyby se stanovila zásada, že na př. 3 roky po sobě pasivní
národní podnik bude prodán nebo likvidován, vedlo by to jistě ke zvýšení pracovní morálky těch. kteři v něm tyji
z práce druhých. Zdá se. že úřady ochrany práce v tomto směru nadobro zklamaly.

Záruky nižší životní úrovně
Je přímo směšné tvrzení, že životni
míra pracujícího lidu stoupla o dvě či
tři procenta následkem úpravy daně ze
mzdy, když zároveň byly sníženy potravinové přiděly nejhodnotnějších potravin, a tím občané bez rozdílu stavu donuceni, aby si potřebné zbývající potra-.
viny kryli na černém trhu za několikanásobek úředních cen, čímž se jím
zvýši výdaje na živobytí několikanásotněji, než činí snižení z titulu snížené daně ze mzdy! Je ilusorni se domnívat,
že by průměrný pracující člověk se mohl
živit drůbeží nebo vepřovým masem, na
černém trhu kupovaném, když, jen nákup potřebného tuku pro nedostačující
přiděly znamená veliké zatížení kuchyňského rozpočtu, stejně jako nákup pšeničné mouky pro její silně snížené příděly právě v době, kdy je jí nejvíce
třeba, o cenách zelenině" a ovoce se nemusíme ani rozepisovat, protože tam je
rozdíl mezi výkupními a prodejními cenami takový, že jsou nespokojeni jak
pěstitelé, tak i spotřebitelé. Pokud jde
pak o jiné životni potřeby, nebyla-ii zvýšena jejich cena přes opětovné slibováni o zlevňováni, jako tomu je na př.
u uhlí a koksu, tak byla zase silně snížena jakost a to v míře daleko vyšší,
než byly nepatrně korigovány příjmy
pracujících
slevou daně ze mzdy.
Výsledkem toho všeho je. že pres opětovné sliby a isiafování slovem. íískera
a obrazem, ž ř r r - s i míra klesá, místo tebe. aby stoupala! Klesající průmyslová
výroba, jež v některých případech se
již na ycvhý zlomek plánovarého množství právě tak jako stavební
nich, daiéko nižší úroda, než s jakou

se počitalo. odpadnuti zahraničních ťkvěrů na nákup důležitých průmyslových
surovin a ztráta některých odbytišť jednak pro drahotu našeho zboží a jednak pro jeho nevyhovující jakost, to
ostatně odůvodňují. Vezměme n a přiklad jen zemědělství. Příčinou podstatně nižší sklizně není jen nepřízeň počasí, ale také nedostatek umělých hnojiv, strojů a pracovních sil. Poslední se
řeší dlletantsky strojními a zemědělskými brigádami, ačkoliv zemědělství potřebuje dostatek stabilních strojů a čeledi. Přitom jsou deseti- a statisíce sil,
0 nichž se ví, že. jsou přebytečné v předimensovanýcli úřadech, ale není odvahy
přemístit je všechny do produktivní práce. N a přiklad jen v distribučním řízeném hospodářství zaměstnává republika na 20.000 sil vydáváním lístků, poukazů, jejich kontrolou a evidenci, čimž
nepřibude ani 1 kg mouky, ani 1 kg
masa nebo tuku, zatím co na venkově
při skutečné práci by bylo těchto lidí
třeba jako soli. Budeme-11 spíše úřadovat, než skutečně pracovat, budeme mít
také nižší životní míru.

Je těžké stavět
Stavění bylo vždy považováno za záslužnou činnost. Jen dnes, kdy je u nás
stavební ruch nejmenšl ze všech mílových let a kdy je potřeba novostaveb
největší, jakou si můžeme jen představiti, jsou tyto názory na stavěni a stavebníky poněkud odlišné. Jak je totiž
známo, byly povoleny stavby stavebníkům, pokud mají svůj materiál a vlastni
pracovní síly. N a základě toho vznikl
místy a také v Praze jistý stavební ¡ uch,
který by s celkového hlediska bylo třeba spíše vítati, než jej zatracovat!, protože majitelé novostaveb zase vyklidí
jistý počet bytů, které sc uvolní pro dosud nebydlící nebo špatně bydlící, když
již neni možné z politických důvodů přimět tisícc národních správců z Pruhy,
aby, když mají vily v pohraničí, se vzdali svých pražských bytů . . . Ale tento
celkem skrovný stavební ruch, odhadovaný v Praze na 300 až 400 rodinných
domků na základě zmíněné úlevy t ! N V
je předmětem ostré kritiky ¿P. L.", které ve článku .. Staví se v Praze nebo nestaví?« volá po zakročení proti šmelinaření se stavebním materiálem a stavebními silami. Tvrdí, že jen jednomu
soukromému stavebníkovi byla povolena
stavba vily, ale že se jich staví 300 až
400. Konkrétně pa.k uvádí, že v Praze
V I I I se staví soukromá vila za 2 miliony Kčs. čimž je veřejnost krajně pobouřena a v závěru článku pak denuncuje
stavebníky, že zatajili při soupisu majetku stavební materiál a že učinili falešné výpovědi. Nechceme dělat stavebníkům (mezi nimiž je dost těch z tak
zvané novodobé marxistické šlechty)
advokáty, protože nám jde o samu podstatu věci. Je stavba soukromého domu
dres v rámci povolených úlev takovým
proviněním, aby pobuřovala veřejnost,
že se musí volat po zákrocích proti stavebníkovi? N e každý měl to štěstí, že
mohl zabrat skvěle zařízenou vilu po
Němcích, eventuálně si ji po krátké době vyměnit za jinou, ještě přepychovější,
í když se dříve spokoy?val s podkrovím
nebo sklepním bytem. Soudí-H pár občanů bez rozdílu politické příslušností, že
vynaloží svoje prostředky, získané nejen
nelegálními cestami, ale také legálními,
jako na příklad odprodejem
nemovitostí
jinde, na novostavbu v Praze, nelze j e
všechny paušálně házet do jednoho pytle
jako se zařizující poválečné zbohatlíky,
1 když snad někteří mezi nimi mcáná.
jsou. A pokud jde o ten stavební materiál. ten přece podléhá jednak dozoru
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ministerstva průmyslu a jeho odnožím
a jednak N Ú C . Co se týče šmelinaření
s pracovními silami, od toho jsou zde
ministerstvo sociální péče a ochrany práce a ÓRO. Obé tyto instituce dooře vědí,
že dnes není pomalu stavebního dělníka,
který by dělal za úředně stanovené
mzdy, ale že se mu v nejrozmanitějších
formách platí vlastně černé mzdy, které
právě stavby tak neobyčejně zdražujL
NeCiní-lí váak tyto instituce nic proti
tomuto zjevu, jenž jim musí býti znám,
má to svoje politické pozadí, protože nechtějí jitřit sezónní dělnictvo, které si
tak vymáhá vyňSj mzdy ke škodě stavitelů a stavebníků. Nemýlíme-H se, je
to právě soukromá iniciativa, která pobuřuje zastánce úředně řízeného stavebního ruchu, jenž v bytových stavbách
zůstává daleko za soukromým.

Co je se slovenským Orlem?
>j Katolické noviny«, jediný slovenský
katolický týdeník, vycházející ostatně
v úctyhodném a na slovenské poměry
přímo vzrušujícím nákladu 200.001) výtluku, vznesly nedávno uctivý dotaz, cože Je se slovenským O r l e m O r e l byl
Ha Slovensku, jak známo, zakázán za
Tisová režimu, současně se Sokolem,
když byla vSechna slovenská mládež nucena ke vstupu do totalitní Hlinkový
mládeže a Hlinkových gard, mimo jiné
zajisté i proto, že až do odloučení Slovenska byl přes některé různice součástí
jednotné orelské crganisace a orelského
ústředí v Brně. Sokol byl nyní, po trapných a významu tohoto mohutného národního hnuti nedůstojných oklikách a
tahanicích přece jen na Slovensku uznán
alespoň de facto, i když zatím dosud nikoliv de jtire ( ! ) , pokud v jde o Orla, je
stále ticho po pěšině. Připojujeme se
Ic uctivému dotazu »Katolických novin«,
protože jsme přesvědčeni jak o toni, že
slovenská katolická mládež organisace
rázu Orla skutečně potřebuje, že je pro
nl na Slovensku dokonce příhodnější půda než pro Sokol, tak také o tom, i : nic
neprospívá soužití obou našich národů
tolik, jako paralelní a společné organisace a instituce. Brněnské ústředí Orla,
jehož organisace se jali na Moravě, tak
i v Čechách slibně rozvíjí a které si dckonco našlo dobrý poměr i k bratrské
organlsaei sokolské, jehož před válkou
nebylo, mělo by se zajímat o obnovu
orelských jednot i na půdě Slovenska.
N a Slovensku jsou ostatně vůbec divr.é poměry po této stránce. Maji tam
zákony z dob první a »druhé« republiky,
z dob slovenského státu, zákony a nařízení Slovenské národní rady a poválečné
zákony obnovené republiky, ve skutečnosti 'však »autonomně« vládne pověíenectvo vnitra, nestarajíc se valně o tyto serie zákonů. Spolčovací a shromaždovaeí právo je vůbec mimo zákon, cenzuruje se vesele, noviny vycházejí vybíleny, posílají se jim výstražné a výhružné
anonce a tak dále. Kdo bv se odvážil mluvit o nějaké ústavě! Nemělo by se to
trochu provětrat?
" jhl

Uzná Československo vládu
generála Markose?
Síalo se. co bylo ji5 dlouho očekáváno. Aspoň tak dlouho. co rádce řeckých
komxtmstů,
Porpnyrogenis.
ohlásil,
že řecká komunistická organisace JSAM
má v úmyslu vyhlásit při vhodné příležitosti „demokratickou řeckou vládu" na
řeckém tíremi. ovládaném partyzány.
To se stalo minulého týdne: r-údee řeckých komunistických partyzánů, .-.generel ATarkosr vyhlásil skutečně „řeckou demokratickou republiku", ale podoby ovšem poněkud srlášíní; její de-
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mokracie
spočivá v tom, že je jim svrchovaným vládcem a diktátorem je „generál Markos". Její územi a její hraníce
nebyly vytčeny, a tak je zřejmo. že po
mnohých podivuhodných věcech; které
jsme už zažili, dožíváme se konečně i
státu, jenž je nošen u opánkách svých
partyzánských
bojovníků:
rem
publicum mecum porto, patrně. A, jak oznámila ..Mladá fronta". „vůdce řeckých
partyzánů, generál Alarkos.
uveřejnil
další prohlášení, ve kterém
svěřuje
správu
řeckých
lesů
do rukou
řeckých partyzánů a jiárodních výborů.
V prohlášení se dále praví, že tyto nově zřízené výbory budou mít také na
starosti výchovu i výběr učitelů". Není
vyloučeno, že i v Československu
vyhlásí republiku tohoto druhu
„benderovci" — oprávněni k tomu měli by
snad i větší, než „generál" Markos. neboř. podle posledních zpráv komunistického i přidruženého tisku, vládnou nejen slovenskfrmi a moravskými lesy. de
i hanáckými rovinami (Nitkovice u Nezamyslic). U nás by ovšem proti podobné proklamaci měla asi námitky
správa státních lesů. kteréžto instituce
v R»eku zřejmě není. „Generál" Markos
tedy svěřuje řeckým partyzánům nejen
vládu nad řeckjrmi lesy. ale i výchovu
a výběr učitelů. Opravdu zvláštní projev sdružovacich představ. Zaslouží opravdu zmínky, že výchovou a výběrem učitelů pověřuje komunistický ..generál" po prvé v historii lidštím instituci, kterou zároveň pověřuje správou lesů; co bude měřítkem posuzování schopnosti těchto učitelů, se zatím neříká!
Dost možná, že maturitu budou skládat
ve formě akrobatických produkcí ve
stromoví řeckých lesních houštin. Ale to
jen tak mimochodem. Máme teď i> EvrO]iě novou „demokratickou" - byt ryze
nejen gerierálskcni. ale dokonce ..generálskou" vládu - a bude se palmě jednat i o to. kxlo má tuto vládu, uznat de
jure. Myslíme, že nejsme příliš daleko
pravdy, vyslovíme-li
mínění, že se i u
7iás najdou nikoliv nevlivné kruhu, které budou usilovat, aby ji v-nalo Československo. I když však loyá>n& uznáváme. že politiku malých států je dnes
těžko dělat jinak, než ve stylu úsloví
„my jablka plaveme", obracíme se na
ony kruhy s prosbou: pánové, neukvapujte se! Neházejte jablko československé do koryta prázdného a počkejte
asnoň, až v něm voda opravdu bude.
Víte přece, jak to dopadlo s československým uznáním de jure emigrantské
vlády španělské: SSSR ji neuznal dodnes, a vy. kteří jste tolik naléhali na
její uznání, jste dnes, když z ní byli vyhozeni komunisté; nuceni se vyjadřovat
takto: ^A tak právě ve chvíli, kdy bylo
třeba soustředit všechny síly k podpoře
vnitřní froníy a porážce Francově, zrádné reakčni emiaranlské živly zradily republiku, vytlačily komunisty z Uopisovy vlády a snaží se pod patronancí WallSireetu a v duchu c TLÍ i komu nístícké a
antísovétské
Trumanov-y
doktríny
o
kompromis
s fašistickým
diktátorem
Francem, třeba za purpurovou
menarchistickou oponou, která má znízrýt přelité potoky španělské krve" —
jak'tuhle napszl K. Marek v ^Kulturní politiceA
íak počkejte aspoň; uzná-ti tuto
,¡vládu" SSSR.
-st-

Varování před Marshllovým
piánem
Podle JÍSosu Luáuf v ^ n j j e H á r a l i
l a d a , byv. předseda výkonného výboru Laho-or Party, v článku napsaném pro
>Overseas
před nebezpečím, jaké
se skrývá, za realisaeí líarshaíjGva plž."
un. Am€Ti-c>á pomoc pooZe mínění prcf.

Laskih\> musí věsti k přizpůsobeni evropského hospodářství k potřebám hospodářství Spojených států. Evropě hrozí, že se stane hlavním odbytištěm amerického vývozu za podmínek, jaké jí
Amerika vnuti. Následky americké pomoci nebudou jen rázu hospodářského,
nýbrž i politického. Realisace Marshallov a plánu povede nepochybně k výstavbě
německého průmyslu, v konaekvencl vyvolá neklid v celé Evropě a bude mít.
Za následek nové závoděni ve zbrojeni.
Laski doporučuje státům západní E v ropy co největší opatrnost před přejímáním závazků, týkajících se íněče \o
více, než zjištění potřeb Evropy«. Podle jeho nároru bude možno americkou
pomoc ziskati za podmínek, které znemožni provedeni sociálních reforem ve
státech, kterým se této pomoci dostane,
a omezí svebodu konáni v oboru hospodářském. Laski uzavírá prohlášením, že
americkou pomoc nutno odmítnoutl, v y
tvoří-ll Spojené státy ze západní Evropy vnější obranné pásmo amerického
kapitalismu. Laski
vyslovil tnké ve
svém článku politování nad tlm, že část
evropských států se zúčastnila pařížské
konfer enee přes to, že východní evropské země pozváni nepřijaly. Dále varuje před Marshallovým plánem vzhledem
k tomu, že tento plán znamená využití
a ztyšení německého pi ůmyslového potenciálu. Zmiňuje se o podmínkách, za
jakých Velká Brltannlc dostala půjčku,
a konstatuje, že tyto podmínky omezily
svobodu jednáni britského hospodářství.

Budoucnost Japonska
s australského hlediska

K. H.

Vlivný list Spojených stá'ů přinesl
nedávno zprávu, že »australské obchodní kruhy byly pobouřeny oznámením,
že Spojené síáty severoamerické s e s ^ a ží obnovit! japonský obchod se světem«. Průměrný australský obchod flc
byl dosud tak zaměstnán poválečným
průmyslovým závoděním v Austrálii a
vyřizován m
obchodních
objednávek
z Indie, Jižní A f r ky a jiných zemí, že
dosud si ani neuvědomil, jaká bude budoucnost
obclrdnich styků Austrálie
s Dálným Východem.
Téměř 70% aus ralského předválečného vývozu S'o do Evropy a zbytek do
britských kolonií. V roce 1939 činil australský obchcd s Japonskem pouze 4%
celkového obchodu.
Vláda Spojených států severoamerických uvádí důvody pro rychlcu obnovu
japonského průmyslu, neboť Japorsko
musí vyvážet, nemá-li být trvale cd kázán o na americkou podporu, Japonako
nemůže uživit 75 milionů obyvatel bez
dovozu
potravin.
Nemůže
prodávat
dosti zboží, za něž by nakoupilo nutných potravin,, dokud nedoveze uh'í
petrolej, surovou bav"r.u. gumu a dřiví!
Jsonc nyní zbaveno svého těžkého průmyslu, musí Japonsko svůj vývoz soustředit na textilie, keramiku a jiné' výrobky lehkého průmyslu. Japonsko může vzkvétat jedině tehdy, jeťlíže bude
laciným zbožím zásobovat asijské trhy.
Před válkou kupovalo Japonsko ze Srx>
jenýeh států více továrního zboží než
celá ostatní As'e dohromady a více než
Jižní Amerika. Japonská práce a neomezený americký kapitál mohou získat v
budoucnu všechny asijské trhy a vyloučit všechny cstatní konkurenty, včetně
Velká Britsrccie a Austrálie.
Výroba japonských textilií dooáhla již
nyní jedné třetiny výroby z roku 1S39.
Příštího roku budou jíž všechny japonE k á textíini továrny pracovat naplno.
Zahraniční státy, k*eré nemají dostatek
dolaru, nakupují íaeíné japenaké textilní
výrobky a opět je předávají prostřednictvím amerických vývozních domů. I P
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Již v roce 1943 ustavila se na Slovensku Slovenská
národná rada. V rukou tohoto nejvyššího orgánu slovenského, ale i československého odboje soustřeďovala
se veškerá práce k poražení Němců, osvobození Slovenska a konečně k obnovení republiky. Téměř současně byly navázány styky s odbojovým hnutím ve
slovenské armádě, zejména s důstojnictvem. Na návrh
SNR a v dohodě s londýnskou vládou byl jmenován
ppik. Ján Gol'án velitelem budoucích vojenských operací. Ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že Němci jsou odhodláni obsadit Slovensko, byla situace pokládána za
uzrálou, aby byla dána do pohybu dějinná akce slovenského a nerozlučně i československého vlastenectví. Podle předem dohodnutých směrnic vstoupil tedy 29. srpen 1944 do slovenských i českých dějin,
prostě do dějin československých. Slovenské národní
povstání vyjádři'o touhu ohromné většiny Slováků,
koncepce slovenského štátu byla poražena a s ní osamocena a konečně i poražena Tisová vláda. Zatím co
sovětská pomoc byla právě v těchto okamžicích vzdálena ještě 250 km od těžiště povstání, obnovovali Slováci v těžkých a krvavých bojích svobodu svého národa a svou krví obživovali Československou repubViku. Němci vyslali proti slovenské frontě 86., 19.,
20. a 108. SS divisi, které později posílili elitními jednotkami, jako na př. SS pancéřovou divisí »Adolf Hitler«, pancéřovou divisí »Tatra« a některými horskými pluky. Proti plně vyzbrojenému nepříteli stálo asi
70.000 Slováků, ale, bohužel, jen pro 20.000 byla k disposici potřebná výzbroj. Plné dva měsíce vedli Slováci sami boj s německou technickou převahou, až
konečně byli nuceni stáhnout se do hor a upustit od
pravidelné fronty a vést pak »jen« partyzánské boje
až clo osvobození.
Politický význam slovenského povstání je ohromný jak pro Slováky, tak i pro Čechy, neboť Slováci,
bojujíce svůj boj, bojovali i český boj. Veliká váha
těchto historických činů nebude se opticky zmenšovat časovou vzdáleností, ale naopak nepřestane ovlivňovat politické reality československé státnosti co
nejvýznamněji. Československá vlajka po prvé zas
zavlála na domácí půdě, a to na slovenských bajonetech. To je historická skutečnost. Republika byla nejdříve obnovena na Slovensku. Jestliže slovenští představitelé současnosti tvrdí, že na pevnosti a trvání
republiky mají oba dva národy životní zájem a že není
nijakého oprávnění, aby si jeden z nich přivlastňoval
monopol vlastenectví, že slovenský národ vidí v Československé republice svůj vlastní domov stejně tak
intensivně jako český národ, mají právo tak mluvit,
poněvadž kdykoliv se mohou dovolat pravdivosti
svého tvrzení u slovenského povstání a u ducha, kterým toto bylo neseno. Stejně tak i Čechové. Jestliže
tedy pozorujeme současné skutečnosti obnovené společné státnosti jen a jen z těchto nejzákladnějších
hledisek a s nejvyššími, poctivými aspiracemi obou
národů, pak cele souhlasíme s pravdivým konstatováním významné slovenské osobnosti: »Zauiímavé bude povedať, že nemáme vlastně nijakých problémov,
že hladanie ich riešenía je vlastně boiom proti neznámým veterným ralýnom..
Jak se naopak toto
tvrzení může snášet s těmi, která říkají, že vyřešení
t. zv. slovenského problému je jedním z nej obtížnějších v tomto státě? Máme-li si vysvětlit úplně diametrálně se rozcházející nahlížení na celkové uspořádání
nových poměrů ve státě, musíme opasovat, že to byla
právě z největší části stranicko-iďeolcgieká stránka
a stranicko-ideologické zájmy, které celou věc zkomplikovaly, takže se zdá být začarovaným knmeiEL,
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Odpadl-li by tento nános, objevila by se nám věc česko-slovenská v plné své čistotě, jasná, jednoduchá,
všem pochopitelná, bez problému a bez nesnází. Komu by se podařilo odstranit onu závěj, byl by zasloužilým člověkem. Ovšem věc není tak jednoduchá,
v politice více než kde jinde je třeba trpělivosti. Bylo
by jen prospěšné, aby se množil počet těch, kteří
mysli poctivě, upřímně, bez výhrad, bez postranních
dvířek, bez stranicko-politických legitimaci a zájmů,
i kdyby se snad jejich vzájemné názory z počátku
plně neshodovaly, ba i rozcházely. Proto, že naše poválečná politika je brána útokem lidmi, kteří nedovedou jinak myslit, než ve stranických rozměrech, že
politický charakter a politická morálka, jasnost politického myšlení a vědomí, že politická moc je jen
pouhým technickým prostředkem, byly rozbity na tisíce kusů, setkáváme se s největšími obtížemi právě
tam, kde by v opačném případě vůbec nemohly být.
Češi i Slováci dohromady vědí, že jinak nemohou
žít než ve společném domově, a přece z tohoto bezpodmínečného příkazu vyrůstají prý t. zv. nejvážnější problémy naší vnitřní politiky. Není to doklad
malé politické schopnosti, umlněností, ne-li vůbec politické neschopnosti? Více než dva roky obnovené
státnosti a teprve nyní přicházejí někteří mudrci, že
prý věc je »na ostří nože«. Tak co se vlastně chce?
Pěkně děkujeme za velmi úspěšné vedení naší politiky, když po 28 měsících takto prý vypadá nejdůležitější základ naší politiky. Když ve škole student
nehne otázkou do určité doby a neví jak na ni, nedovede se na úlohu ani pořádně podívat, je to známkou
toho, že se vůbec neučil, že myslel na všechno jiné,
jen ne na studium, nebo že se dostal do příslušné třídy, aniž by jeho schopnosti odpovídaly základním požadavkům. Pak musí ovšem dostat nedostatečnou.
Kdežto ve škole žák nemůže profesora mocensky znásilnit, stává se podle moderních zvyklostí v politické
oblasti, že moc často se snaží poopravovat známky
ze schopnosti. V našem případě »profesorem« bude
občan-volič, »žáky« tentokrát naprosto nepřipravenými, buď myslícími na všechno jiné, jen ne na věc,
buď naprosto neschopnými, kteří úlohou nehnou, nebo ji řeší zcela pochybeně, na což ukazují výsledky,
četní naši politikové.
Je těžko radit tam, kde je umíněnost a zatvrzelost.
Ale jedno přece bychom rádi řekli: »Držet sliby a
držet slovo! Neopakovat historii s Pittsburskou dohodou! Neopakovat chyby!« Chytráctví a mazanost
patří na politickou periferii, ale nikoliv tam, kde občan má právo hledat státníky a poctivé vlastence.
Hraničí to s neupřímnou primitivností a politickou
neodpovědností, jestliže nejdříve je slavnostně s15hováíio a když ten, komu slovo a sl:b byl dán, se s'ova
a slibu slavnostně stvrzeného dovolává a nechce se
ho vzdát, je obviňován těmi, kteří pojednou po dvou
letech snad spatřují tíživost svých závazků jen snad
proto, že ten, komu bylo slibováno, je odlišného politického přesvědčení, než ten, kdo slovo dal. že z'?-fmy
nárední a státní podřizuje věcem stranickým. Nesvědčí o politické poctivosti, jestliže kruhy, kier4 nedovedou v naší užší české domácnosti myslit -Jinak
nežli ve stranické ohradě, jak doklady nám podávají
politická i hospodářské skutečnosti na béžxín pásu
se všemi velkými škodami a neblahými důsl"dkyf totéž vytýkají Slovákům, a nichž, jak zase důkazem
íson skutečnosti politického i hospodářského rázu,
dovedou pozorovat a věci provádět z velké část1 bez
pošetilých stranických klanek na oč-ch. SLováeí ;'sou
politickými realisty, i když se jim často vytýká, že
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více nadřazují stránku citovou než Češí. kteří si o sobě říkají, že jsou spíše racionalisty. Poslední dobou
se zdá, že se nám celá bryčka racionalismu nějak polámala. Dovoluji si velmi silně pochybovat, že by politické heslo, které je, bohužel, také do všech důsledků
prováděno: » A ť to stojí eo stojí, jen když máme socialismus«, mohlo být pokládáno za nejkrásnější květ
dokonalého lidského rozumu. Rozumní a střízliví lidé
nebudou se vůbec divit a vůbec se také nediví, že
Slováci toto a jemu podobná hesla těžce stravují. Jen
nerozumní lidé a politicky nezralí budou z tohoto nerozumu dělat problém česko-slovenský. Pohanskému
bůžku a pochybné modle naší doby nejsme ani my

ochotni se klaněti. Máme pokoru vždy připravenu pro
jiné a větší věci!
Tedy třetí výročí slovenského povstání zastíhuje
nás v ovzduší všednosti a různých politi cko-stranických kejklú, které se rády dnes přikrývají manifestacemi a velkými frázemi o jednotě a vzájemnosti. Fixlování v kartách vyniká tím více, jestliže poodhrneme
lacinou a křiklavě nevkusnou látku, z které jsou manifestace utkány. My naopak, v tyto slavnostní dny
vzpomínek, přejeme prostě, ale tím upřímněji Slovákům i sobě z celého srdce, aby slovenské povstání a
jeho ovzduší nepřestalo být pevným pilířem republiky, odolávajícím všem nepřiznim času.

Salus rei publicae suprema lex esto!
Vládě je předložen návrh finančního zákona, který
má uvésti státní rozpočet na rok 1948. Návrh byl
zpracován a vypracován v rozpočtovém oddělení ministerstva financí z dílčích návrhů, dodaných jednotlivými resorty. Pomáhala tentokráte ministerstvu financí také parlamentní úsporná a kontrolní komise
a pomáhala jistě účinně, když původně požadovaná
úhrnná číslice rozpočtová, překročivší značně sto
miliard, mohla býti snížena hluboko pod výšku výdajové číslice rozpočtu, se kterým se hospodaří v běžném roce 1947. Byla to práce jistě velmi svízelná a
naráželo se na tuhý odpor zástupců resortů, jejichž
požadované a navrhované rozpočty bylo nutno radikálně seškrtávat. Přes to rozpočet, byť i snížený s původních 110 miliard o 45 miliard, je neúměrný a neúnosný pro naše státní hospodářství a mělo se v úspornosti dokázati ještě více. Vedle takového rozpočtu Velké Britannie náš rozpočet by neměl dosahovati ani výše 30 miliard!
Politická svoboda je nemyslitelná bez zabezpečené
hospodářské neodvislosti. Každé hospodářské zeslabení národa a státu znamená zeslabení národní a politické. Aby bylo možno dělati silnou a dobrou politiku vnitřní i zahraniční, musíme míti stát vnitřně
zkonsolidovaný a hospodářsky pevný. Aby pak stát
byl hospodářsky silný a pevný a mohl vítězně zdolávati vnitřní nesnáze i zevní nebezpečí, je nutno zachovávati a rozmnožovati jeho sílu kapitálovou, je
nutno dobývati, zušlechťovati a zdokonalovatí přírodní
statky, které ve státě jsou, tak aby se staly opravdovým bohatstvím národa a zdrojem síly státu. Proto už v první republice její první ministr financí dr.
AI. Rašín vyslovil heslo »Pracovat a šetřit!«, a když
uváděl první státní rozpočet ve sněmovně, řekl:
» A ž jednou bude psána historie, jak byl budován
tento stát, bude se historik velmi málo starati o ty,
kteří pro blaho nějakého stavu, nějaké třídy, nějaké
určité skupiny republiky něco udělali. Myslím, že, si
bude vybírati jen ty, kteří nechtěli budovati republiku podle hesla úpadkového Říma »Panem et circenses«, nýbrž ty, kteří se hlásili k velikému heslu
římské republiky, kdy byla nejsilnější a nejslavnější
— k heslu „Salus rei republicae suprema lex esto" —
Blaho republiky budiž nejvyšším zákonem! :
Tato slova a toto heslo platí i dnes. Je třeba je opakovati a s důrazem pronášeti právě v této době,
poněvadž se situace opakuje. Stejně jako v letech
1919—1922 ukládá nám i dnešek veliké a odpovědné
úkoly, které musíme plniti, chceme-li vyvěsti republiku z jejího nebezpečného postaveni Ano, musíme:
musíme přizpúsobovati výrobu novým poměrům,
musíme zajistiti výživu zemi, vyssáté okupaci, musíme opatřovati peníze na správu, na vojsko, na bezpečnost a především musíme vyehoffávati znovu ná-
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rod k práci, šetrnosti a úcte k penězům! Potištěním
papíru se nové hodnoty netvoří. Také dělník musí pochopiti, že rozhodující je hodnota a kupní cena peněz
a nikoliv výše číslic mezd a platů. Je nutno také poučovati výrobu, že pokles cen životních potřeb přinese
zvýšený konsum a tím i zvýšení životni úrovně. Jo
dále nutno varovati před ukládáním neúnosných břemen státu, před zvyšováním státničil příjmů novými
daněmi, stejně jako před snižováním státních příjmů
bez úhrady odjinud nebo bez současného snižováni
méně nutných výdajů. Musí tedy především zmizeli
veškeren luxus ze státní správy a státních podniků,
tedy všechna ta nákladná zařizování, zbytečné cesty
do ciziny, nepotřebné studijní zájezdy, závratné platy a honoráře, nespočetné diety, stovky státních aut,
které hlavně v létě lze každého týdne od pátku do
pondělka vidět nahromaděny před hotely všech lázeňských a letoviskových míst, překrvení státních úřadů,
rozmnožování úřadů atd., atd. :>My jsme si za války
zvykli na veliká čísla« — volal na ministra Rašína
roku 1920 jeden soc. demokratický poslanec. Možná
že si to myslí velmi mnozí u nás dnes také a proto
nepočítají. A přece, aby měla naše koruna dobrý kurs
a dobrý zvuk, musí dbát těchto základních podmínek
správného života hospodářského: rozpočet musí býti
upravován tak, aby nekončil nezbytnými schodky;
ti, kterým parlament povoluje úvěry, musí hospodařit
moudře a svědomitě, tedy dělati jen to, co je nezbytně potřebné, a-^vše ostatní, co není naléhavé, odkládati na budoucí časy a pro každé nové vydání nalézti
předem úhradu. Má-li cizina věřiti naší koruně, musíme se vynasnažiti, aby náš rozpočet se stal věcně
a opravdově aktivní. A toho lze docíliti jen ncjpřísnější spořivostí ve státní správě, která musí býti
zjednodušena a zlevněna, odkládáním a rozkládánímvýdajů na delší dobu, přizpůsobováním věcných i osobních nákladů klesájícim cenám, nezatěžováním výroby, jejíž schopnost soutěže v cizině nesmí býti
ochromována, usilovnou podporou vývozu, ježto bez
vývozu klesneme na chudý a bezmocný stát, pořádkem v znárodněné výrobě a povzbuzováním podnikání
soukromého; bez kapitálově silné výroby není možná
zdravá a silná politika sociální.
Taková politika hospodářská i finanční není ovšem
líbivá. A nesklízí se za ni potlesk od těch, kteří chtějí
býti obdarováni od státu, kteří státní pokladnu považují za přístupnou svým nárokům, a ještě méně
těch, kterým je nemilá existence státu zkonsolídovaného, kteří si ho nepřejí, poněvadž jsou zvyklí lovití
v kalných vodách a poněvadž vědí, že ve státě vnitropoliticky a hospodářsky zkonsolidovanérn se nemůže dařiti jejich nekalým záměrům a plánům — avšak
taková politika je nutná, má-li býti republice zajištěno vše, co k svému životu, rozmachu a síle i pro blahobyt občanů a jejich klid a bezpečnost potřebuje.
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Ejhle, vlastizrádce!
V kanonádě, kterou obě čase komunistické strany
a všechny jejích odnože a frakce rozpoutaly před
prázdninami prGti slovenské demokratické straně (laskavý čtenář nechť si vlídně povšimne, jak pohotově
splaskla tato velkolepá bublina, když komunistická
strana Slovenska ujednala docela potichu s vedením
»vlastízrádnés demokratické strany »hradní mír«,
pa!:t o neútočení, který od té doby tisk obou stran
velmi poctivě deďržuje,) padalo velmi často jméno pověíence pro zdravotnictví, poslance dr. Em. Eohma.
Jeden z poslanců někdejšího slov. sněmu, účastník
slov. národního povstání, zatčený loňského roku těsně po velkém volebním vítězství demokratické strany, prohlásil tetiž při policejním výslechu, že slovenští
katolíci by bylí ochotni vidět právě v dr. Bohmovi
svého demokratického vůdce — a tento protokol se
dostal podivuhodným řízením osudu (nebožtík dr.
Lány napsal kdysi, že jsou takové chvíle, kdy se admi -listrativa stává kopacím míčem politických stran)
k di-posici komunistické straně a komunistickému
tisku, prve než se stal podkladem známého jednání
o slovenských věcech v Národní frontě. Z náhodné
výpovědi jednotlivci' b\Ia pak zkonstruována řada obvinění, s jejichž povšecimoetx mohla konkurovat jen
jejich mlh a vest, a takřka ve středu těchto obvinění
stál dr. Emanuel Rohm.
Kdo Je dr. Bohm ? Zopakujme 3Í tu kousek historie,
v českých zemích ostatně málo známé:
Po vídeňském rozhodnutí z 2. listopadu roku 1938
octlo se 750 tisíc Slováků na území, odtrženém cd ČSR.
a okupovaném Maďary. Brzy poznali, že jediná záchrana pro ně je v pevně semknutém celku bez rozdílu náboženského a politického přesvědčení. K tomuto poznání je přivedlo pronásledování maďarské vlády. Maďaři se neštítili žádných prostředků, aby dosáhli svého cíle. Brzy po okupaci začala tuhá perzekuce Slováků, a to jak po stránce náboženské, tak i kulturní a hospodářské. Budapešť začleňuje do svých
maďarisačních snah, i klérus, jehož pomocí chc-e rychleji dosáhnout maďarisace slovenské menšiny. KněžíSlováci, zejména v kraji košickém a novozámeckém
jsou nahrazováni klerem maďarským.
Aby se maďarské školy plnily slovenskými dětmi,
vykonává maďarská vláda na slovenské rolníky hrubý hospodářský nátlak. Odebírá jim pozemky, jež získali z první pozemkově reformy v ČSR, takže mnozí
se stávají pies noc žebráky. A tak se jeví den ze cíne
naléhavější potřeba obranné organísace Slováků. Konečně vzniká S t r a n a s l o v e n s k é
národní
j e d n o t y (SSNJ) a jejím voleným předsedou se stává dr. Em. Bolím.
Studoval na prešovském .srvmnasiu, přírodovědeckou fakultu Karlovy university v P r a z e . Byl činným členem S o k o l a , nikdy nebyl příslušníkem ž á dn é politické strany a jeho přesvědčení bylo vždy československé.
Po maďarské okupaci zůstal na cdtrzsnem území
Slovenska, kde působil jako profesor košického gymnasia až do dubna r. 1940, kdy byl p r o p u š t ě n Jako nespolehlivý a maďarskému státu n e p ř á t e l s k ý. V době, kdy bylo velikou odvahou stati se nebojácným menšinovým pracovníkem, dává se dr. E.
Bohss cele do služeb slovenské menšiny v Maďarsku.
Není třeba zdůrazňovat, že práce rcstla den ze dne
a pracovníků, povětšině z řad učitelstva a profesorů,
bylo málo. Že to nebyla práce lehká ani zábavná, o tom
nejlépe svědčí neustálý policejní dezor, jemuž by? vystaven dr. Bolím se svými spolupracovníky. Po čase
byli z Maďarska, vypovězeni, SSNJ nebyla nikdy maďarskou vládou potvrzena, a proto je přirození?, že
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v důsledku toho neměla své mluvčí ani na odpovědných úředních místech, ani v parlamentu. To všecko
práci nesmírně ztěžovalo, vždyť už jen příslušenství
ke SSNJ znamenalo persekuci. Největšiho nepřítele
měla slovenská menšina ve státním tajemníku Tiboru
Patakym, který vedl menšinové oddělení při ministerském předsednictvu. K rozbíjeni slovenské menšiny
mu sloužila jednak Naša gasdovská strana, pak Slovenská křesťanská ludová strana, »Slovenské novinya sNaša zástava«, vycházející v Košicích, vedená
Dvorčákem a vydržovaná maďarskou vládou. Dr
Böhm byl v nich soustavně napadán, označován z;-,
Cechúna, bolševika, benešovce.
Za takového stavu byl přední starostí dr. Böhm a
denní tisk, protože bylo nutno být ve spojení nejen
se Slováky v Maďarsku, ale i na Slovensku. Tak po
velkých obtížích dochází k vydávání deníku »Slovenská jednota«, který byl získán jedině reciprocitou za
maďarský deník »Magyar hirlap« na Slovensku. Těžký problém získání schopných redaktorů hni vyřešen,
když se teto práce ujali dr. Topolský, dr. Siraclcý a
Čaják, kteří byli věznění pro své komunistické přesvědčení. propuštěni jako profesoři ze státních služeb
maďarských a jimž pomohl na svobodu dr. Böhm.
Přes to, že maďarská censura byla velmi tvrdá a
neúprosná, přece byl tento deník vzpruhou a udržovatelem slovenského uvědomění mezi slovenskou
menšinou.
Maďaří soustavně menšinovou práci mařili, dr.
Böhma i SSNJ pronásledovali, rušili slovenské školy,
zaváděli maďarské bohoslužby, zaradovali Slováky do
trestních jednotek pro ruskou frontu, zřizovali speciální tábory pro menšiny v Maďarsku.
Těžká menšinová práce byla spojena s nebezpečím
života, o čemž svědčí stovky vězněných, týraných, ubitých i popravených Slováků. Po dr. Bohmovi, taj. Grobošovi a Hledíkovi střílel v Ruskově u Košic maďarský velitel stráže, když navštívili tamější Slováky.
Zatýkání a vyslýchání činovníků SSNJ maďarskými žandáry bylo na denním pořádku, o čemž svědčí
řada protokolů, sepsaných při jejich výsleších. Krutého týrání nebyla ušetřena ani slovenská mládež,
která byla zařaďována do polovojenské organisace
»Levente«. Slováci si za těch 6 let vytrpěli v Maďarsku opravdový očistec. Vytrvali však ve věrnosti
k ČSR, uchovali si své národní uvědomění i čistý štít
a svým utrpením se přiblížili, a to zejména členové
SSNJ, nám — Čechům, kteří pme podobně zakoušeli
se strany Němců.
V době, kdy se policejní relace stávají opět nejbezpečnějším zdrojem informací, učiníme ostatně nejlépe, uvědomíme-li čtenáře o tom,, co tenkrát soudila
o dr. Bohmovi jak československá, tak zejména maďarská policie. Laskavý čtenář se tak ostatně seznámí s mluvou, jejíž termíny, a s praxí, jejíž praktiky
mu nejsou vždycky dost běžné.
Ověřený překlad z jazyka maďarsfcélso;
M. král. koífcícý poEeejní kapiíanář. S k u p í » » pojítiekveh
defefcfiv*.
&=.: od 677/1S42.
Hlášení.
Kcüee, dne 14. ledna 1942.
S ůtíxa iHéMřm, že ve věci dožádání vyžetřujícíba sctodce
k r s L krajského soudu čís. 3 . 7076/1041 zjistil jsem následující:
Točls úředních spžsi, naiszisrf&i v e srazím svisti, ojmaferých -53-61-32-r, z -pr&ižíá.tníhio a dörgmeas» a r á S v o , zsneehaného oýr. vožickým čsskcslTvsrskýni po5eejnim ředíteístt—J přaš3TskÉ ěř?feneleveg-3ké Gcpižtovací vefiífeJatvf sa ofcrátOo s ů G ž á č á š a , c z s a č a ý s : T a j n é ' , pod éís. jedn, 7188 taj.
I S 3 Í ďne 4, čerrercs 1934 ke 'k^šíckérm pcTícsýsímu ředitel-
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Htví, kterým žádá vyšetřování ohle:íné stárni a politické spolehlivosti Emanuela Bohma. a v ý s a d e k tohoto vyšetřování,
ncjpozděii do 15. července sdělit: i rok narození: 1S09, odvodni
ročník. 1929, vcjSn 111. děl. pluku na trvalé dovolené, bydli
v Košicích, Kalvarská u!. č. 8.)
Koáícké československé w i i c e j n í ředitelství odeslalo na shora uvedené dožádání dae 13. července 1934 pod čis. 9133 1934
pres. odpověď, následující zni ní:
Věc: Spolehlivost Bohma.
K čís.: 7/188/taj. 1934. — I-i isné důvěrné! Spěšné!
Okresní doplňovací velitelství
v Prešově.
N a dožádáni shora uvedeného čísla, sděluji, že D r Em.
Bolím, narozený dne 1. února 1909 ve Vrutkách, příslušný
do Prešova, ř. k., svobodný, doktor přírodních věd, t. č. bez
zaměstnáni, bytem v Košících, Kalvarská ul. č. 8, je s mravního hlediska nezávadný. Politicky není činný, upni, ani nebyl
politicky organizován. Po dobu dlouhých let byl řádným (aktivním) členem Sokola. Rodiče a sourozenci jmenovaného jsou
« politického hlediska tak těž nezávadní. Je národnosti slovenské, národnostně uvědomělý.
Dne 13. VII. 1931.

Sequens v. r.

V detektivním hlášeni ohledně členství dr. Bohma v /Sokole- , nalézajícím se ve svazku spisů, je uvedeno doslovně
ještě toto: > N a krajských sokolských slavnostech, pořádaných v r. 1932, obdržel pochvalný diplom, neboť při tělocvičných závodech získal 32 bodů, což bylo 80procentním výkonem.«
N a jmenovaného se vztahující, v naší evidenci se nalézající ostatní údaje bylo by možno sdělili jedině na dožádáni
n použití důvěrné.
D. j. v
Nečitelný podpis v, r.,
přednosta detektivního odděleni.
Jeno Szabó, v. r.,
m. král. detektiv.

Maďarský královský krajský soucl byl ovšem patrně
zvědav také na tyto ostatní důvěrné údaje a dožádal
a použihjich tedy důvěrně. Díky jeho zvídavosti můžeme tuto čisti, jak následuje:
Ověřený překlad z j a z y k a maďarského.
M . královský kapitanát v Košicích.
Cis.: 39/1912 dúv. —
Věc: Chování se dr. Emanuela Bohma.
Odpověď k čís.: B. 1-5795/1911.
Předsedovi královského krajského soudu
v Košicích.
N a vaše dožádáni shora uvedeného čísla důvěrně sděluji
následující údaje:
D r Emanuel Bolím, narozený ve Vrútkách (1. II. 1909),
ř. k., ženatý (s dr. Marií Dziakovou), diplom, gymnas. profesor (otec: Emanuel, matka Amálie Sruková} býv. košický
(Bencurova ul. 3), nyní budapešťský (Fazekášova ul. č. 27) obyvatel, je v naší politické evidenci veden jako nespolehlivá,
separatistický smýšlející osoba, slovenské národnosti, jenž po
dobu čs. okupace byl členem protimaďarské tělovýchovné orgnnisace Sokol.

Hradecký program
III.

V. Výstavba družstevnictví.
1. Rozvoj zemědělství vyžaduje co největší rozšířeni a podporu družstev a jejich úplnou demokratisme! až nahoru.
Jistě jsme pro největší rozšíření a podporu družstev. ale jsme proti monopolnímu postavení družstevnictví. I toto musí reelním obchodováním a obratnou
orgnnisací dovésti čeliti soutěži soukromého obchodu.
S demokratisací zdola až nahoru jistě souhlasíme,
bohužel, ěe se strana p. ministra Duriše řídí touto
zásadou jenom když myslí, že by tím získala většího
vlň-u, jakmile však myslí, že by pomocí většího počtu
podílů získala větší moc, tedy uplatňuje tento opačný princip, jak ukázaly volby v Kooperativě,
Z tohoto důvodu se díváme na zásady družstevního zákona, které ministerstvo' proklamovalo, s pode-
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Jmenovaného, podle existujících údajů, jo pokládali Z A slovenského státního příslušníka.
D r Emanuel Bohm se stal ihned po osvobozeni vedoucí osobností zdejší středoškolské slovenské mládeže. Tato mládež,
jejiž protimaďarské smýšlení bylo nápadně zjevno v prvních
dnech, pokládala za svého vůdce dr. BShma. Podle důvěrných údajů dr. Bohm použil některých slovenských mladíků
jako tajných zpravodajů prešovských maďarožroutských novin, jménem »Slovenská Sloboda-r, které potom na svých
sloupcích přinesly celou řadu článků, tupících M a ď a r y . P r o
tvto údaje jmenovaný je veden ve státní politické evidenci
pod čís 12.221 1939 VII. Bes. B. M . a 12.607/VII. Jtes. 1939
B M.
Jmenovaný začal svou práci, vztahující se na politickou
organisaci Slováků, Ihned po osvobozeni. Byl v úzkém spojení
s Tiborem Bobulou, košlekým tajemníkem slovenské strany
— proti kterému je pro špionáž vedeno trestní řízení — se
známým Ondřejem Kapušanským, farářem v KcSické Pohance, Juliem Groboněm, učitelem v Cani, s biskupským tajemníkem Onderuvem, s prof. vyšší průmyslové školy Flschofem, později s novozámeckýml slovenskými exponenty dr.
Obtulovičem. advokátem, a Jos. Kelemenem, řid. učitelem.
Agitoval nejenom v Košicích, ale i v Békéscsabě a pak v létě
r. 1910 v Nových Zámcích. Jako spolupracovník novozůméckého separatistického listu »Slovenská jednota , uveřejnil Inkové údaje o školství, kterými chtěl dokumentovat), že M a ďaři chtěji slovenská území maďarlsovat a že Slovákům nedávají slovenské školy.
Brzy vzrostl ve vůdce zdejších Slováků, ačkoliv je ve skutečnosti českého původu (jeho otec, děd, b&ba, jsou rodem
z Rakouska, resp. z Cech). Dnes je již skutečně předsedou
Strany Slovenské Národní Jednoty v Maďarsku.
1 nynější jeho činnost je s hlediska obr any maďarského
národa ve velké míře nebezpečnou, neboť s jedné strany politickým organisováním sedmihradské slovenské menšiny, a
.s druhé strany politickým organisováním osvobozených dolnozemskýeh Slováků mezi maďarský a slovenský národ vbiji
klín, ohrožuje politický klid a svou, takřka pravidelnou prací
způsobuje, že u obyčejného slovenského obyvatelstva, které
se o politiku dosud nestaralo, povzbuzuje a živl nenávist
k Maďarům.
D r Bohm pro své chování v době československé okupace
a pro činnost, vykonávanou v době po osvobozeni, jako středoškolský profesor nebyl ospravedlněn a nebyl převzat do služeb
maďarského státu, reír. ze zatímního místa — byl zatímním
profesorem košického slovenského gymnasia — dne 17. dubna
1910 — byl propuštěn.
D r Bolím shora uvedeným chováním zcela právem si zasloužil, že bylo o něm odsuzujícím způsobem psáno v ¿Nnňej
zástave«, v listu to Slovjaků (Východních Slováků), přátelsky nakloněných Maďarům.
Košice, dne P. února 1912.
Přednosta kapitanátu:
Nečitelný podpis v. r.,
maďař. král. vrchní polic, rada

Co na to řekneš, český čtenáři, vzpomínaje na masivní útoky »Rudého práva«, v nichž osoba dr. Bohma
hrála tak podstatnou roli? Inu, co jiného než: Ejhle,
vlastizrádce!
Ing. F, N a š i n e c , člen ZNV
zřením, zvláště když známe i návrh zákona družstevního, ve kterém bylo ustanovení, že do představenstva může býti zvolen i nečlen, což podle naších
názorů není družstevní. Dosavadní základ družstevní,
klerý do jisté míry připouštěl větší počet hlasů při
větším počtu podílů, měl tu dobrou vlastnost, že měli
člsnové snahu, aby poskytli družstvu větší kapitálový základ. Nemohl-li člen míti stejně více hlasů než
drset, tedy to značně omezovalo možnost využiti této účasti Při závodě co člen, to hlas, je obava, že členové nejen nebudou podíly přibírati, ale i dosavadní
podíly budou vypovídat!, poněvadž jim vlastně nebudou poskytovat! žádného práva.
Pokud se týče obchodování s nečleny, tedy nebude žádných námitek proti tomu, když budou družstva postavena na stejný daňový základ jako obchodní cL
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Ústřední rada družstev a krajské rady družstev
jsou zvláštní kapitolou pro sebe. Zdá se. že by tato
organisace v krajích mohla býti přičleněna k reorganisovaným obchodním a živnostenským komorám
a podobně provedeno i organisování ústřední, jako
mají obchod a živnosti.
VI. Cukrovarský průmysl.
V tomto oboru budeme souhlasiti se združstevněním rolnických akciových cukrovarů. Ovšem nelze tu
do důsledku státi na principu, že každý znárodněný
cukrovar musí tvořiti samostatnou hospodářskou
jednotku. Není tak zorganisováno ani ve znárodnělém průmyslu, kde často několik podniků tvoří hospodářskou jednotku, aby se ušetřilo na režii. Tak také i v cukrovarství několik cukrovarů s jednou rafinerií by možná mohly tvořiti vhodný celek, který by
měl menší režii, nežli kdyby každý podnik byl sám
pro sebe.
Jinak budeme pro to, aby výrobní a prodejní podmínky byly takové, aby členům toto družstevní podnikání bylo dobrodiním a aby si mohli v něm zájemci, t. j. v prvé řadě zemědělci, rozhodovati po svém.
VII. Rolnické pojištění.
Náš postoj lidových zemědělců k pojištění je dán
poměrně jednoduše asi těmito zásadami:
1. Pojištění osobní tak, jako je má dělník a úředník, budiž jako národní pojištění rozšířeno i na osoby samostatně výdělečně činné,, t. j. zemědělce, živnostníky, obchodníky a j., to znamená, že jsme pro
pojištěni nemocenské, úrazově, invalidní i starobní.
Ovšem musí býti přizpůsobeno potřebě těchto osob
a musí býti postaveno na stejný stupeň. jako pojištění osob nesamostatně výdělečně činných, to znamená, že když bude státní pokladna dopláceti na dělnické pojištěni, musí dopláceti i na naše. Poněvadž pojištěni to je odlišné, pokud se risika i potřeb týče,
budiž také samostatně iičtováno, aby jedna skupina
nevyčítala druhé, že musí na sebe dopláceti.
Není třeba, aby ministerstvo zemědělství, resp. p.
ministr a jeho strana, přicházeli s touto otázkou jako s nějakou agitací, poněvadž otázka jako tato, je
možná starší, nežli sám p. ministr a nebyla-li uskutečněna, bylo to z obavy, že to osoby, samostatně
vydělávající, nebudou moci zaplatiti, čili že by kladly
požadavek, aby byl současně zvýšen jejich příjem.
Na tomto požadavku budou také trvati i nyní a je
s velkým podivem, že o tom ministerstvo ani p. ministr se nezmiňují.
Není hlavní se ptát zemědělců, zda by chtěli všechny možné vymoženosti, když je samozřejmé, že
chceme míti pojištění jako ti ostatní, nýbrž je hlavní,
abychom mohli zajistiti pojištění. Přitom není třeba
agitovati s tím, že pojistné pro zemědělce menší bude nižší, když je to přece samozřejmé.
V odstavci 7 se chlubí ministerstvo zemědělství, že
prosadilo snížení krupobitních sazeb a zlepšilo vyplácení krupobitnich škod. Nemluví se nic o tom, že byla zrušena pojišťovna statkářů, poněvadž měla zvláštní samosprávnou organisaci svépomocnou a v důsledku toho značně nižší prémie. Proč nebyla rozšířena
působnost tohoto levnějšího pojištění na ostatní zemědělce a ponecháno volné soutěži, aby tento způsob
soutěžil s dosavadním drahým pojištěním?
V odstavci S ministerstvo zemědělství prosazuje zásadu, aby dobytčí pojištěni bylo zbyrokratisováno
tvořením sítě místních odborů, aby se tím zlepšila
rentabilita zemědělského podnikání. Je známo, že větší zemědělec nepotřebuje tolik toho pojištění a že se
menši zemědělci sdružovali ve svépomocné, zcela levné místní pojišťovny. O tom nemluví ministerstvo nic,
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že se tyto levné pojišťovny nepřipustily a maji býti
nahrazeny centralistickým pojištěním — aby se těch
úředníků při tom pojištěni uživilo co nejvíce.
Táže-li se nás ministerstvo, zda chceme pojištěni
proti jednotlivým řisikům, či společné skupinové risiko, tedy řekneme asi, že by se nám líbilo jistě skupinové risiko, poněvadž by to byla jen jediná poj.stka, ale bojíme se, že to asi půjde ztěžka provésti,
když někdo pěstuje brambory a řepu a někdo mák a
olejku, tedy zcela různá risika, někdo má dřevěné
stavení a druhý zděné, třetí má traktor a čtvrtý koně, jeden pěstuje prasata, druhý zas hovězí a třetí
má drahý chov výběrový.
Co se týče nuceného pojištěni, je těžko se rozhodovali jenom tak bez všeho, bez bližších podmínek.
Kdyby mělo býti nuceně pojišťováno, pak by to mohlo býti jen určité schematické pojištění skupinové,
kryté jednotným pojistným, vybíraným na př. u zemědělců určitou přirážkou k dani pozemkové, k níž
by si mohl zemědělec eventuálně zvláště nechat připojit, co by chtěl.
VIII. Zemědělský úvěr.
V této hlavě jde asi o následující návrhy:
U ministerstva zemědělství se zřídí fond, který bude ručiti za zemědělský úvěr. který bude v zásadě
dvojí: krátkodobý a dlouhodobý. Tento úvěr bude
4 a Zl/z°,0> pro zemědělce nad 20 ha o pul procenta
dražší. Krátkodobý úvěr má účel provozní, dlouhodobý rekonstrukční v krajinách, postižených válkou,
investiční při nákupu půdy, stavbách, elektrisaci,
mechanisaci a melioraci. V případě, že zemědělec nemůže platiti úrok, zaplatí tento fond.
Řekněme, že to není originální myšlenka, ale že to
je návrh lidových poslanců, tedy, že s ním jistě budeme souhlasiti. Nelze ovšem souhlasiti s těmi agitačně d e m a g o g i c k ý m i přídavky ministerstva zemědělství, totijp, aby zemědělci byli děleni na kategorie,
dále, aby byly zřízeny úvěrové komise, které by rozhodovaly o úvěru a aby v pozemkové knize bylo jenom poznamenáno, že zemědělec používá zemědělského úvěru.
Tedy s těmito dodatky nesouhlasíme. Jsme pro rovnost všech zemědělců, ne pro škatulkování jich a
štvaní jedněch proti druhým. Zřízení úvěrových komisí je nesmysl.«Dosavadní organisace raiffeisc-nek a
hosp. záložen se plně osvědčila a ochránila před ztrátami; zpolitisování zemědělského úvěru neschvalujeme, poněvadž by jednak zdržovalo poskytování úvěru, jednak by poskytování zpolitisovaného úvěru nemuselo býti zdrávo peněžním ústavům. Poznamenávání úvěru zemědělského bez zajištění úvěru pro
peněžní ústav, je podivné ustanovení a zkomplikování situace. V celku lze říci, že jsou to návrhy, které
by chtěly zatemňovati a ztěžovati úvěr, a proti tomu
se stavíme.
Jinak lze ovšem říci, že, rná-li za dnešní protizemédělské politiky ministerstva zemědělství býti provedeno zmodernisování zemědělství, tedy to bude asi
možné jedině pomocí fondu, který bude x->latíti úroky
za zemědělce. Přirozenější by ovšem bylo, vésti politiku zemědělskou tak, aby bylo zemědělství aktivní a
mohlo samo investovat!. Jednou se stejně k tomu přijde, neboť nechávat: zemědělce propaďati do dluhů a
na druhé straně jim poskytovali příspěvky na tyto
dluhy, není zdravou politikou, ale spíše politikou záludnou a zkázonosnou.
(Pokračování)
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Dnešní dělnická otázka
II. (Pokračování z č. 33)
Froletariát dnes není proletariátem proto, že by ho
r i Lila do postavení proletáře hubená mzda, sociální
n jistota nebo nemožnost výdělku, ale proto, že se cítí
pí:o proletariát, dělnictvo dnes není třídou proto, že
by bylo nuceno do třídní posice, ale proto, že se cítí
ja':o tx"ída a že je v této třídní posici udržováno politici, ou technikou a uměním těch, kteří si z širokých
dělnických mas dovedli nadělat wahlenfutter, hlasov: :i materiál. Všimněme si příkladu Ameriky: je dob r.ale imunní vůči socialismu (.leč by byl snad za soci »listu pokládán pan Wallace, tato hubená naděje e vr o p s k ý c h marxistů, pokud se na něho neprovalí
ik>o jako na jeho menšího, ieč bystřejšího anglického
kolegu Grossmanna, který se pojednou nadchl pro
Churchillovu sjednocenou Evropu a chce dělat s kone rvativci koaliční vládu. Marxisté se ostatně zklamou
ve Wallaeeovi přesně tímtéž způsobem, jakým se svého ča:;u zklamali nacisté v nebožtíku Willkiem, kterél 'i si také nemohli vynachválit, když kandidoval proti
I
. oveltovi, až se pak ukázalo, že to peče se Stalini 'n a je větší Němcožrout nežli sám Roosevelt). —
Amerika je tedy dokonale imunní vůči socialismu nejenom proto, že dělník je tam bezpečně hmotně zají fčn, že jeho životní úroveň je tak vysoká, že se
o tom středoevropskému dělníku ani nezdá, ale především proto, že v Americe od počátku nebyly dány
podmínky třídní separace, že dělnická vrstva se vyvíjela od počátku v souladu a harmonii s ostatními
vrstvami obyvatelstva, že se dělník necdlišil — jako
tomu bylo v evropských zemích — od nedělnických
vrstev, nejenom nesrovnatelně nižší životní úrovní,
ale především nemožností, nedostatkem podmínek
tvořiti skutečné kulturní prostředí v širokém smyslu
slova, jak jsme o něm .již mluvili. Podobně je tomu
v Anglii: »Průměrný dělník v mé zemi se necítí proletářem, nýbrž spíše svobodným Angličanem nebo
svobodným Walesanem, s hrdým dědictvím politických a sociálních práv«. (Philip B. B. Nichols, »Několik myšlenek o britské demokracii«). Příklad Ameriky (tím rozhodně nechceme tvrdit, že by to byl příklad ve všem vždy dokonalý, že také americký sociální život by neměl stíny a černé stíny), ukázal ostatně,
že beztřídní společnost je v jistém slova smyslu možná. Nikoliv ovšem jako utopický sen marxismu (prostřednictvím diktatury vůdců proletariátu, na níž se
přestane a dále se nejde), jako utopický sen, který
strhl představu náboženského ráje s nebe na zeini a
posunul a promítl ji do nedohledna, ale prostě tak, že
si lidé — abychom užili vtipného přirovnáni Chesttrtonova, neřeknou: vévoda z Norfolku není o nic lepší
niž já (jak to činí socialismus), ale naopak: nejsem
o nic horší nežli vévoda z Norfolku — a snaží se o vyrovnání a celkové pozvednutí sociální hladiny obyvatelstva. Není zajisté možná úplná sociální vyrovnanost, není zajisté možné původní marxistické: každý
podle svých schopností, každému podle jeho práce,
n<iní zajisté možná Engelsova »země věčné svobody®
v chiliastickém smyslu toho slova. Také v naší a sodalisující« demokracii roste nám už pěkná třída generálních ředitelů, jejichž roční příjem se páčí na 1 milion Kčs (třída generálních ředitelů nepřestává ostatně obtěžovat předsednictvo vlády, že je to vlastně nestydatost, aby také musili platit daně), roste nám
p"kná třída náměstků generálních a podnikových ředitelů, kterým se toho k prvnímu hezky napočítá na
35.000 Kčs a kterým se to pak ovšem za těch 3-5.000
Kos hezky vykládá, že pracovní morálka dělníků je
bídná, roste nám třída generálů a politiků z profese,
roste nám třída, třída, třída. Úplná sociální rovnost
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není tedy ovšem možná, ale je možné docílit, aby sociální rozdíly nebyli* nestydatě křiklavé. Mají pravdu
Američané: pařeništěm socialismu je bída. Bída duchovní. kulturní, hmotná. Měl pravdu Belloe, kdvž
tvrdil, že socialismus vskutku o něco hmotně pozvedá
dělníka, aby ho pak udržel v trvalém otroctví,, to je
v nezměnitelnosti pracovních podmínek, v nemožnosti
»domoci se nějakého majetku«, v nemožnosti osamostatnili se. Všimněme si, kolik bylo u nás po roce
1915 řečí o kulturním povznesení dělnictva a jak
z těchto řečí zbyl Tyláček a řeči roztály jako jarní
sníh. Socialismus nemůže potřebovat tvorby a růstu
kulturního prostředí, protože toto prostředí smývá,
třídní přehrady a rozdíly a staví na hlavu všechno, co
si umně vybudovala marxistická metafysika. Tak jako je pařeništěm socialismu bída, tak je kulturní prostředí, růst a tvorba kulturního prostředí, hmotného
i duchovního blahobytu, pařeništěm stabilisovanc, sociálně vyrovnané společnosti, v níž je kontinuita a
soulad. Také v Sovětském svazu by pokračoval nejen
v politické oblasti (což se děje dosud), ale dokonco
i v sociální oblasti vývoj nikoliv k socialismu, ale od
socialismu, kdyby nebylo nacistického vpádu, kdyby
nebylo strašlivého zpustošení země, které vrhlo Rusko
znovu o několik let, ne-li desítiletí zpět, zvrátilo onen
životní standard, onu životní úroveň, kterou si země
tak pracně a s tak strašlivými oběťmi vybudovala.
Řekněme v této souvislosti ještě několik slov o tom,
čemu se zcela nesprávně a s mimikrickými úmysly
říká znárodnění a co je vpravdě zestátněním průmyslu. Že byl velký a klíčový průmysl vzat z rukou raonokapitalistů, není čeho litovat, není žádná škoda. Natura non facit saltus — příroda nečiní skoků. Zestátnění nebyl skok. Postupovalo se tu po linii nejmenšího
odporu, podle zákona minima. Bylo nejsnazsí převést
vlastnictví výrobních prostředků z rukou jednoho nebo několika v podstatě anonymních držitelů do rukou
jednoho, ale jiného, v podstatě anonymního majitele —
státu. (Ti, kdo s tímto vlastnictvím výrobních prostředků toho času nakládají podle svých schopností a
umu, jsou ovšem na štěstí zřetelně neanopymní).Bylo
to zajisté snadnější, nežli převést toto vlastnictví do
rukou tisíců a tisíců reálných držitelů. Důležité je, aby
vývoj tak zv. »znárodnění« neuztrnul na dnešních
zpolitizovaných, zmechanisovaných, zbyrokratisovaných, anonymních formách, aby postupně docházelo
k jeho skutečné nacionalisaci, k skutečnému znárodnění, k opravdovému převodu do rukou tisíců a tisíců reálných držitelů. Továrny musí patřit těm, kdo
v nich skutečně pracují. Návrat k vlastnictví nesmí se
tu pochopitelně dít do rukou několika monokapitalistú, ani v tom případě, že by šlo o mimikrický návrat
do rukou politicky učených benefícientú, musí jít
o návrat vlastnictví do rukou všech, kdo jsou účastni
společného díla.
Jsme proti socialismu, protože v této žalostné odrůdě teehnokracie rozhodně nespatřujeme, jako někteří
prosíáčci, sociální směr, který* to myslí s chudými lidmi dobře. Jsme proti socialismu, protože v něm spatřujeme smrtelné ohrožení naší západní cívílisace, naší
křesíanské kulturní tradice, našeho životního stylu,
našeho — dnes už jen živobytí, nikoliv blahobytu. Encykliky velkých papežů určily nám jasně a jednoznačně, kterak potíraní socialismus: odproletarisováním
prcletariáta. Oáproletarísovat, to dnes znamená: vytvářet kulturní prostředí v onom širokém slova smysIu, jak ^me o něm před chvílí mluvili, prostředí,
v němž se třída přestává pociťovat jako třída. Kterak
teno -deská, o tom si něco řekneme v příštích číslech
»Obzorů <\
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Případ anglické libry
Zrušení směnitelnosti anglické libry za dolary vyvolalo v celém světě velikou pozornost. V podstatě
jde také o věc velmi závažnou s hlediska dalšího rozvoje mezinárodního obchodu i se zřetelem na všechny
mezinárodní plány o rekonstrukci světového hospodářství po druhé světové válce. Anglická libra a americký dolar byly dvě standardní světové valuty,
v nichž se prakticky prováděla největší část mezinárodních finančních transakcí, protože v jejich
hodnotu byla téměř všude absolutní důvěra. Této
mezinárodní důvěry používala zvláště anglická libra,
vybudovaná už po staletí jako tradiční obchodní měna, zejména v obchodech se zámořskými zeměmi.
Libry používaly také jako platidla některé anglické
kolonie a dominia. Anglie na př. skupovala každoročně na světovém trhu téměř všechny zásoby čaje, velkou část světové úrody rýže, australskou vlnu,
egyptskou bavlnu, měď, cín, olovo, různé kovy, pryskyřice, kůže atd. Toto zboží bylo také z největší části
dopravováno po anglických lodích, bylo pojištěno
ti velkých anglických pojišťoven a největší část transakcí finančních, z toho obchodu vyplývajících, šla
přes anglické velké banky, které rovněž požívaly a
doposud požívají tradiční mezinárodní důvěry.
Jak velký byl anglický mezinárodní obchod před
poslední válkou, je nejlépe vidno z toho, že na př.
z Londýna vyjíždělo zpravidla každodenně asi 2000
lodí do celého světa, které byly naloženy různým zbožím anebo surovinami. Přes Anglii a její dominia a
kolonie šlo také asi 60 procent zahraničního obchodu
Spojených států. Anglie si mezinárodní obchod udržovala zvláštní celní politikou tak zv. preferenčních
cel, takže zboží z Anglie, posílané do anglických dominií a kolonií, bylo vyclíváno níže nežli zboží, jež
tam bylo dováženo ze zemí ostatních. To vše uvádíme proto, abychom ukázali, jak velký podíl měla a
doposud má Velká Britannie na mezinárodním obchodě, vždyť se to přirozeně dotýká libry jako světového a tradičního platidla. Po druhé válce světové se
finanční posice Velké Britannie velmi oslabila obrovskými výdaji na zbrojení a udržování armád na světových bojištích, takže se stala ze státu věřitelského
státem dlužnickým. Aby se z této nepříznivé situace
alespoň částečně dostala, musela se obrátiti na USA
o velkou zahraniční půjčku 3% miliardy dolarů. Při
této úvěrové transakci bylo mezi Velkou Britannií
a USA ujednáno, že každá položka anglických liber
může být i automaticky přeměněna na dolary v poměru 1 anglická libra = cca 4 dolary. To znamenalo
prakticky, jestliže na př. Československo, Francie,
Belgie, Holandsko atd. obdržely za svůj vývoz anglické libry, mohly si za ně ve shora uvedené relaci
obstarati valutu americkou a za ni nakupovati anebo
s ní jinak disponovati.
Tímto způsobem americký dolar držel vlastně kurs
libry. Když nyní došlo k porušení této automatické
a oficiální směnitelnosti. nastala pro majitele librových devis 'a pohledávek v librách zcela jiná situace,
neboť si za ně nemohou obstarati ihned dolary, leda
by se tak dělo cestou" dobrovolnou a v individuálních,
případech. Egypt na přT prodával Anglii největší část
úrody své jakostní bavlny a dostával za ni anglické
libry. Nyní však tuto bavlnu nemůže dobře prodati
do USA, které mají bavlnu vlastní, takže s librami
za bavlnu musí disponovati jiným způsobem, který
už nebude tak lehkým. Obdobně bylo tomu i s Kanadou a Argentinou, které Anglii dodávaly velké množství potravin a nyní by za ně obdržely pouze anglická
libry, ačkoliv samy na nákup jiného potřebného zoo-
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žá, zvláště výrobků průmyslových, potřebuji americké
dolary. Povšechně tudíž vzato, nastane nyní stav,
kdy anglická libra nebude už požívati té mezinárodní
důvěry jako v době, kdy trvala její směnitelnost za
dolary a jako platidlo nebude prakticky tak všestranně upotřebitelnou. Že to nepřispěje k celkovému hospodářskému a politickému prestiži Anglie v mezinárodním světě, je samozřejmé.
Taková je tedy hlavní podstata zrušeni směnitelnosti anglické libry za dolary. To má ovšem ještě
vážné důsledky dalši. Především je tím silně ohrožen
veškerý mezinárodní obchod, který s Velkou Britannií
musel vždy počítat, tanguje to mezinárodní trh surovin a některých potravin (káva, čaj, cukr atd.) a budou tím citelně dotčeny všechny snahy, směřující
k dalšímu rozšíření mezinárodního obchodu. Je na př.
známo, že se už několik měsíců koná mezinárodní obchodní konference, která se zabývala otázkou snížení
ochranných cel a omezování dovozu, kdežto Anglie
za dnešní situace bude nucena téměř drasticky tento
dovoz následkem nedostatečného množství dolarů
omezovati.- Je to přímo tragický případ, kdy klasická
země volného obchodu bude nucena dělati politiku
autarkie a vraceti se z dřívějšího obchodního liberalismu k novodobému merkantilismu a k jisté nucené
autarkii. Tato situace nemůže býti vítána ani Spojenými státy, které, jak již shora uvedeno, měly velký
zahraniční obchod s" Velkou Britannií.
Omezováním dovozu na nejmenší míru zhorší se
také podstatně životní míra anglického obyvatelstva
a je pochopitelné, když nebude mít Anglie dostatečný
dovoz, bude tím snížen i její vývoz do ciziny, neboť
zahraniční obchod v dnešní době znamená ve velké
míře kompensaci. Otázka je nyní, jaký to bude míti
vliv na anglické veřejné mínění, po případě na vnitřní
politiku Anglie, hlavně na další provádění hospodářského programu dnešní labouristické vlády, který jak
známo, se opírá o znárodnění průmyslu. Oposice anglické konservativní strany jistě této okolnosti využije ve svůj prospěch a bude event. i naléhati na nové
volby, event. změnu dnešní vlády. Jsou sice v Anglii
jisté knihy, které vidí v dnešní měnové situaci Velké
Britannie možnost odpoutati se od finančního vlivu
USA a postaviti se na vlastní nohy. To jsou ovšem
jen tneoretikové anebo političtí demagogové, kteří nevidí anebo nechtějí viděti tento problém v pravém
světle a v jeho konečných hospodářských důsledcích.
Spojené státy budou míti nesporný zájem na tom,
aby Anglii pomohly z dnešní neutěšené hospodářské
situace. Nebudou to však pravděpodobně dělati jen
z tradičních sympatií k anglickému národu, anebo
z idealismu. Amerika uplatňuje dnes ve své hospodářské politice systém liberalístický, kdežto dnešní iabouristická strana dala si do programu znárodnění
průmyslu a kloní se tak k systému kolektivistickému,
který neuznává také anglická strana konservativní.
Konkrétně zní tedy otázka: buď Attlee anebo Churchill. Problém by se mohl event. vyřešit! ustavením
smíšené vlády národní koalice, jako tomu bylo ría př.
za války, kdy Anglie byla rovněž zvenčí silně ohrožena. Znalci mezinárodních poměrů hospodářských
vidí však už dnes v Anglii konec dalšího znárodňování
a návrat k soukromému podnikání a odklon od koíektivistických hospodářských tendencí. Anglický případ
také ukazuje, že socialismus, i když je theoretícky
sebelépe míněn, nemá dosti zkušeností v oboru hospopodářské politiky a že je veliký rozdíl mezi různými
Líbivými hesly a skutečnou praxí.
Velkou Britannií může z dnešních zmatků vyvěstí.
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jen taková hospodářská politika, která bere zřetel na
mezinárodní skutečnosti, která" imponuje světu svou
průbojností, zdravým konservatismem a jež má stále
na zřeteli prestiž velkého britského impéria, které
vždy tvořilo jistou rovnováhu v politice mezinárodni.
Labouristická strana zde neukázala dosti sily a opírala se více o theorii nežli o hospodářskou praxi. Přesto však všichni přátelé Anglie věří, že se Angličané

Uhlí evropskou otázkou
Velká Britannie zápasí o větší těžbu uhlí. Francie
potřebuje vyšší dodávky uhlí ze západního Německa.
L-lgie, Holandsko a Lucembursko jsou při své znovu výstavbě závislé na větším dovozu uhlL Italský průmysl nemůže s místa, chybí uhlí. V Československu
budeme v zimě mrznouti, nezachrání-li brigádníci
nařsi těžbu. Rakousko chce platiti Polsku a Československu za uhlí v dolarech. Polsko platí svým vývozem
u ií větší část svého dovozu. Amerika nemá dost lodního prostoru, aby dopravovala dostatečné množství
uhlí do Evropy, a americký kapitál chce financovati
modernisaci rurských dolu. Všude uhlí, uhlí, uhlí!
Ve všech evropských státech je značný nedostatek
uhlí. Proč? Porovnejme si letošní produkci evropských výrobců uhlí s produkcí let 1935-38.
Velká Britannie
Francie
Belgie

230 mil. tun
46
»

28

»

193:
50

26

Holandsko
»
13
11
Poruří
»
123
73
Sársko
12
»
11
Polsko vč. býv. něm. oblastí 61
»
57
ČSR
13
»
16
Výsledky za rok 1947 jsou vypočítány na základě
těžby prvního čtvrtletí a jsou proto jen předběžné,
ale můžeme říci již dnes, že jen Francie a Československo zvýšily těžbu, a to Francie o 9 proc. a Československo o 17 proc. Ostatní výrobci vykazují značný
pokles těžby, a to Polsko o 6 proc., Belgie o 7 proc.,
Velká Britannie o 13 proc., Sársko o 15 proc., Holandsko o 19 proc. a Poruri o 41 proc.
Jako důvod pro snížené těžby uvádí se nedostatek
pracovních sil a pokles jejích výkonnosti, zastaralé
technické zařízení a drancování dolů za války. Co se
prvního důvodů týče, bude zajímati, že jen v západním Německu a ve Velké Britannii je letos méně horníků než v letech 1935-38, a to o 12 proc., respektive
o 9 proc., kdežto u všech jiných výrobců je dnes zaměstnáno více horníků než před válkou. Největší přírůstek horníků má Československo s 48 proc. oproti
stavu předválečnému, na druhém místě je Francie
s -15 proc., následuje pak Polsko s 32 proc.. Holandsko
s 24 proc. a Belgie s 21 proc. Vidíme tudíž, že je to
především pokles výkonností horníků, částečně zaviněný nedostačujícím technickým vybavením, který
zavinuje poldes těžby. Nejznatelnější je to v Holandsku, kde těžba na jednu směnu klesla o 43 proc., následuje Poruří s 41 proc., Polsko s 35 proc., Francie
s 2i proc... Belgie s 24 proc.. Československo s 20 proc.,
Sársko s 17 proc. a Velká Britannie s poměrně nejmenším poklesem 10 proc. oproti době předválečné.
Avšak nízká výroba je jen jednou stránkou věcL
Velká Britannie, dříve největší evropský vývozce
uhlí, stačí při veškerých omezeních sotva krýti vlastní potřebu. V minulé zimě stála na pokraji katastrof y , když mnohé továrny musely pro nedostatek nhií
zrstaviti práci. Letos se situace nepatrně zlepšila, ale
přesto musela britská vláda požádati horníky, aby
denně pracovali půl hodiny přes čas. aby vládní plán,
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v kritické chvíli dovedou najít a že svou národní ukázněností, zdravým rozumem a velkým smyslem pro tradici a vlivem národního sebevědomí překonají dnešní
hospodářské a finanční potíže. Toto přání vůči Anglii
má i národ československý, který vedle Sovětského
svazu a U S A vděčí Anglii za své národní osvobození
a který vždy měl a má k anglickému národu své hluboké sympatie.
Robert

Reska

roční těžba 200 mil. tun, mohl býti splněn. Boj o dostatečnou těžbu uhlí je ve Velké Britannii rozhodující
otázkou pro vnitropolitický vývoj země. Socialistická
vláda zestátnila veškeré doly, zavedla pro horníky
pětidenní pracovní týden a jiné sociální vymoženosti,
a torryové nyní s jistou škodolibostí vyčkávají, jaký
vliv budou tyto změny míti na těžbu uhlí. Na druhé
straně se snaž! britský průmysl snížiti svou potřebu
uhlí tím, že přechází postupně na naftu, jako palivo
pro své kotelny. Dále vidíme značný rozvoj ve výrobě
lehkých a těžkých Dieselových motorů a pokusy s plynovou turbinou.
Přes to, že se Francii podařilo zvýšiti svou těžbu
uhlí oproti stavu předválečnému, je stále ještě největším dovozcem uhlí, které pobírá za dolary ze Spojených států amerických a na účet reparací ze západního Německa. Avšak potřeba je ještě větší než dovoz
a vlastní výroba. Připojení Sárska uhelný deficit nevyrovná, a proto hledí Francie s velkým zájmem na
Porui-i. Přeje si na jedné straně zvýšení tamnější těžby, ale tak, aby toto zvýšení bylo vyhrazeno pro vývoz
do západoevropských států, což podle názorů dnešních správců této oblastí prozatím není možné. Dále
tíží Francii okolnost, že v dolech pracují mnozí němečtí zajatci, jejichž postupný návrat ohrožuje těžbu.
I Francie zestátnila své doly, které pracují zatím s velkým deficitem, přes to, že cena uhlí stoupla, ze 167
franků za tunu před válkou, na 1330.
Holandsko, Belgie a Lucembursko se svým značným potenciálem, byly vždy odkázány na dovoz uhlí.
Brávaly toto ze sousedního Poruří. Dnešní nedostatečná těžba v západním Německu, nutí uvedené státy
k značným nákupum uhlí v Americe, což zase má nepříznivý vliv na dolarovou bilanci těchto zemí.
Těžba uhlí v Poruří učinila sice určité pokroky, ale
nemůže se nikterak dostati nad 60 proc. předválečné
kapacity. Zde se vyskytují veškeré důvody k snížení
těžby v největší míře. Je nedostatek horníků, protože
mnozí se ještě nevrátili z válečného zajetí, jejich pracovní výkon je slabý, protože jsou nedostatečně živeni. Technické zařízení dolů je ve špatném stavu a není ani materiál na nejnutnější opravy a válka zničila
nejen výrobní zařízení dolů, ale i byty horníků. Nebude více uhlí, pokud nebudou nové stroje, více vagonů, více bytů, více potravin, a nebudou stroje a vagony, byty a potraviny, pokud nebude více ocele, a ta
nebude, pokud nebude více uhlí. Začarovaný kruh, ze
kterého může pomoci jen americká půjčka. Amerika
půjčí, ale jen soukromým podnikatelům, a to se zase
nelíbí Britům, kteří chtěli uhelné doly- v Poruří zestátnit! Zvýšení těžby rurského uhlí je především
otázkou politickou, otázkou dohody o Německu vůbec.
Nestojí tu proti sobě jen názory Západu a Východu,
ale i politické obavy proti hospodářským nezbytnostem
Polsko je dnes po Americe a Poruří nejvétsím vývozcem uhlí na světě. Dostalo se mu velkých báňských oblastí v Horním a Dolním Slezsku a nemá samo tolik průmyslu, aby své uhlí spotřebovalo. Zásobuje proto uhlím Rakousko, Maďarsko, Skandinavií a
jedná s Velkou Britannii, Československem a východ-
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ním Německem o možném vývozu do těchto zemi Naše uhelné bolesti jsou dobře známy a nemusíme je
proto znovu přetřásatí. Dále je tu ale počet vysoce
průmyslových zemí, jako Švýcarsko, Itálie, Rakousko
a Švédsko, jež mají samy jen málo uhlí a jsou odkázány na přebytky jiných zemí a jejichž situace je
proto zoufalá.
Když shrnujeme jednotlivé dojmy, jeví se nám uhelná otázka asi takto: Těžba uhlí je práce namáhavá,
nebezpečná a málo rentabilní. Proto byly sociální
otázky horníků vždy nejožehavější, a boj o kolektivní
vlastnictví dolu je tak starý jako politický socialismus. Podnikatelé ve snaze o rentabilitu svých dolů
platili špatné mzdy a vyhýbali se investicím, čímž
trpěla hlavně bezpečnost provozu. Tam, kde ale stát
vzal vedení dolů do svých rukou, a to se stalo skoro
v celé Evropě, a splnil sociální požadavky horníků,
staly se doly rychle pasivními a zatěžují tak přímo a
nepřímo celé národní hospodářství. Dnešní ceny uhlí
zatěžují celý evropský průmysl do takové míry, že je
tím ohrožena životní úroveň evropských národů. Přistupuje ještě k tomu drahá a obtížná doprava uhlí,
nedokonalé spalování a nákladná obsluha při samé
spotřebě. Tekutá paliva jsou ve velké výhodě. Vidíme

Jakou vládu v Německu?
Není to tak jednoduchá otázka, jak by se zdálo, víme-li, že jednohlasná odpověď^ všech, komu ji položíme, bude znít: demokratickou! Nejde totiž jen o to,
zabránit Německu na tak dlouho, jak je to možno,
vésti válku; ostatně i země demokratické ji občas vedou, a to nejen válku obrannou: pamatujeme se, že
severní státy americké Unie vedly válku proti jižní
Konfederaci, vzpomínáme i na vojenský zákrok sovětského Ruska proti samostatné republice Gruzínské.
Jde o to, jak dospět vůbec k nějaké německé vládě
v Německu, jež dnes vlády nemá, k vládě, která by
mohla převzít odpovědnost i za podpis a plnění konečné mírové smlouvy — což je nejdůležitější.
Německo je dnes opravdu případem jedinečným a
zcela se liší od Itálie, satelitů Německa a Rakouska.
Každý z těchto států má vládu, která může uzavřít
mírovou smlouvu. Německo takové vlády nemá. Není
německého státu a není německé vlády. Byly zničeny
a v Berlíně je jen vojenská vláda spojenecká. Hlavní
důvod, proč až dosud nebylo možno vypracovat! mírovou smlouvu s Německem, je, že není vlády, která
by mohla jménem Německa mluvit nebo podepsat dokument, který by, ať už právně či mravně, zavazoval
německý národ. Pro Spojence je proto nyní největším
.problémem, jak by bylo možno, aby si Němci německou vládu zřídili.
Sovětská vláda navrhla 27. ledna t. r. Spojencům,
aby nejdříve vypracovali návrh smlouvy s Německem,
a pak, -až bude v Německu ustavena ústřední vláda,
která bude uznána za způsobilou, smlouvu podepsat«,
jednali o podpisu s ní. Jenže: jak se má taková vláda
ustavit? Jak se Spojenci dohodnou, aby ji uznali za
uzpůsobilou« ? Za dnešních poměrů je pravděpcdobno,
žé přijeti sovětského návrhu by znamenalo, že by nastala nekonečná serie sporů o reparacích, demilitarisaei. denaeifikaci, o hranicích a okupačních pásmech.
A situace Německa by se zatím mohla zhoršit tak. že
nutnost, dospěti k jakémukoliv řešení, donutila by
Spojence, aby se hlavně dohodli co nejrychleji, jako
tomu bylo v případě Terstu a Istrie,-bez valného ohledu na to, zda to, na čem se dohodují, je pro ně dobré,
či špatné. A ke všemu ještě mohli by Spojenci na konec shledat, že se octli ve slepé uličce v okamžiku,
kdy by měli definovat »způsobilost« nebo snezpůsobilost« oné německé vlády.
O B Z O R Y

proto ve Spojených státech amerických a též ve Velké
Britannii všeobecný přechod cd uhlí k naftě. Od kotelen továren, přes pohon lokomotiv a lodí, až po domácí otop, dává se všude přednost naftě, pro její nižší
cenu, levnější dopravní a pro lehčí obsluhu topných
zařízení. Zásoby nafty jsou ale ještě omezenější než
zásoby uhlí. Nastane proto boj o zdroje tekutého zlata. Nejlepším zdrojem energie, dosud známým, je. ale
vcdní síla. Na světě je jí více než dostatek, jenže je nestejnoměrně rozdělena, a k jejímu plnému využití bude nutno překonati velké prostory a množství lidských předsudků. Nepodaří-li se ale podstatně zlevniti
těžbu uhlí, nebude už možno počítati s uhlím jako se
zdrojem tepelné energie.
Energetické hospodářství tvoří základ každé výroby a technického pokroku a zvýšení životní úrovně
vůbec. Bude proto nutné se touto otázkou co nejvážněji zabývat! Zejména pro Evropu je to otázka osudná, protože Evropa nemá mnoho nafty a vodní síly
jsou rozděleny velice nestejnoměrně. Evropa hospodářsky a politicky sjednocená by tuto otázku rozřešila. Evropské státy, úzkostlivě dbajíce o svou suverenitu a nedůvěřujíce jeden druhému, musí na řešení
této otázky ztroskotat.
Jiří

Vlk

Známý významný americký novinář Walter Lippmann, píše o těchto obtížích v »Gazette de Lausanne«:
»Nikdo nebude tvrdit, že Polsko, Řecko, Jugoslávie,
Irán nebo Čína mají vládu, která se jim hodí. Jestliže
se západní Spojenci předem neshodnou o formě vlády,
která bude v Německu zřízena, riskují, že nebudou
moci účinně zasáhnout, jakmile tento problém bude
řešen.
Jakmile by jednou přijali sovětské stanovisko, podle
kterého má být ústřední německá vláda uznána, aby
se v ní mohlo diskutovat a jednat o podmínkách mírové smlouvy, octnou se v nepřekonatelných obtížích.
Bude-li taková vláda dosazena Spojenci, bude to
vláda stínová. Žádný německý vlastenec nikdy neuzná její autoritu. Vyjde-Ii tato vláda ze všeobecných
voleb německého lidu, bude od svého utvoření diskreditována, bude-li chtít smlouvu čestně zachovávat.
Při žádných z dalších voleb žádná z národních německých stran nebude ji moci čestně přijmout. Ve skutečnosti každá z těchto stran bude ve volbách dělat
úplnou dražbu, bude slibovat, že se postaví proti
smlouvě, že se vynasnaží o revisi smlouvy či o to, aby
užila západních spojenců proti spojencům východním
a obráceně, jen aby došla slibovaného cíle.
Prijmouti takové řešení, byl by čin šílenství. Nevedl by k úpravě německého a evropského problému,
nýbrž k trvalému rozhořčenému konfliktu mezi Spojenci, kteří by se snažili získat oporu Němců, kteří
jsou opět připraveni těžit z- mezispojeneckých rozporů.
Řešeni, které diktuje rozum a opatrnost, je přijmout výsledky války a tedy uznat, že německá vláda
může být vytvořena jen postupně a ne hned. Protože
není uspokojivého způsobu, jak jmenovat čí zvolit německou ústřední vládu, musí se záoadní spojenci postavit proti sovětskému návrhu, aby byla s nějakou
německou vládGu mírová smlouva sjednána.
V přítomné době mohou Spojenci jen vypracovat
nějaký statut nebo chartu. Ta by stanovila, jakým
způsobem má být německá ústřední vláda zřízena a
jak má být Německo až do jejího zřízení spravováno.
Charta by zároveň určila hranice sousedních států
a stanovila by, co Xěmei dělat smějí a co dělat nesmějí na poli hospodářském během onoho poválečného období, jež jim bude stanoveno jako obdoM zkušební
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Vypracování takového statutu je ovšem úkol obrovský. Stane se však snadnějším, setrvají-li Spojenci
od počátku pevně na tom, že politická moc má být
vrácena nejprve Němcům v jednotlivých německých
státech, nikoliv však německému národu jako celku.
Zajisté, ústřední vláda bude též utvořena — ale
dlouho, při nejrnenším po celou onu zkušební dobu.
budou Němci, kteří budou jejími členy, jen delegáty
jednotlivých německých států.
Takový postup bude zárukou proti největšímu nebezpečí: že by se totiž celý německý národ octl v rukou jedné, ústředně řízené strany, ať už by to byla
strana komunistická, či strana německo-nacionální,
či konečně kombinace obou ve formě nějaké strany
nacionálně-komunistické.
Některé z německých států budou bezpochyby komunistické, jiné sociálně-demokratické, jiné zas budou

pravděpodobně ovládány stranami pravice: Ale tato
rozmanitost bude nekonečně lepší, než jednota, která
konec konců nebyla by než nacionalistická, ať už by
se opírala o SSSR. Velkou Britannii nebo Spojené
státy.
Krom toho, bude-li německá politická autorita rozdělena, bude možno, aby se Němci pomalu a prakticky
naučili vládnout sami sobě. A Spojenci nebudou musit čelit dilemmatu: bude Německo jako celek orientováno k Západu či k Východu? Neboť toto dilemma
nebylo by možno rozřešit dohodou.
Přeměnit Německo v konfederaci, jejíž vlády nebyly by spojeny příliš těsně, to neznamená jen nejlepší
způsob, jak Němce naučit vládnout sobě samým. Je to
též jediná cesta, jak bez obětování hlavních zásad dospěti ke kompromisu mezi rozpory názorů, které dělí
Sovětský svaz od západních národů.«

že. Konkrétně řečeno — již nyní bylo
vysíláno několik českých her v cizině,
na př. ve švýcarsku, dále ve Francii,
že vnější diferenciace je zřízení nedemoAnglii, kromě toho pak 1 ve Švédsku.
kratické ( p a t r n ě s o b u d e
rodit
Intensivni rozhlasové styky 1 nn poli
m l á d e ž s j e d n o t u ý m 1 m o z k y),
činoherním se mají v nejbližSí době tavyhrožuji, že učitelů Skol národních je
ké rozvinout i mezi CSR a Polskem,
víc, a proto budou středoškolští profevedle toho 1 rozhlas maďarský připrasoři přehlasováni, dále potírají (7. po. itu
vuje některé české hry, podobný zájem
méněcennosti) humanitní vzděláni, a vypozorujeme konečně i u rozhlasu dánučování živým jazykům na II. stupni
ského. Tím ovšem nejsou zutím vyčoiprakticky vylučují, tedy v e
v š e 111 • pány všechny naše možnosti, neboť lze
o p a k t o h o , c o ř í k a 1 p a n p r epočítat i s dalšími zeměmi. Mnoho bude
s i d e 111. Ale ošem »lid« si to přeje, I
ovšem záležet také na iniciativě našekdyž president před těmito chybami vaho rozhlasu, který především má účinruje, neboť ví, že reforma školská je
ně podpořit tuto výměnu a který — což
problém, vlastně řetěz problémů, s nímž
zdůrazňujeme — se má postarat i o to,
si lámou a budou lámat lilavu universitaby naši posluchači slyšeli zase cizí liry
ní profesoři a 11a slovo vzatí odborníci,
v čs. rozhlasovém vysíláni. Věc: je ovšem
a že tyto problémy nerOzřeSí »lid«.
nemálo ztížena tím, že v cizině existuje také krise rozhlasové tvorby dramaNež nastojtel Jinak soudí pan Jaroš,
tické, krise někdy ještě vážnější, než
kulturní referent města Prahy, který
u nás, protože naše rozhlasová tvorba
prohlásil začátkem května 11a učiteldokázala zaujmout v soutěži evropských
ských kursech, pořádaných ve Vladislastátů jedno z předních míst. Je proto
vově ulici v Praze II: » J e d n o t n á
opravdu také velká šltodn, že se této
š k o l a j e h o t o v o u v ě c í . Kil y b y
významné posice tak ochotně vzdáváse v š a k n ě k d o p o s t a v i l
proti
me a že přihlížíme klidně k tomu, jak
t o m u , a b y b y l a u z á k o ň ě n a, z arozhlasové u.něni dramatické má být
interesujeme
nejen
učitelčástečně degradováno
na prostředni'/
s t v o a š i r o k o u v eř e j n o s t, a l e
propagace, neuvědomujíce si, že, můžc-11
h l a v n ě t o v á r n y.«
co ukazovat cestu k radostnému a. tvůrTu už neplatí: Diffieile est satirani non
čímu
životu, je to především umění ^ •
seribere, tu už začínáme mít dojem, že
a tedy i rozhlasové umění. A jen opravubohá demokracie je stavěna na hlavu.
dové umění skutečně také pronikne za
Špatně dopadneme, budou-li jména lid
hranice!
Dr K. Z.
zneužívat jednotlivci a politické strany,
budou-lí rozhodovat o věcech odborných
neodborníci a budc-li se budovat na lži
Významná kniha
a na překrucování faktů. Jen aby neDr S. Eraíto: Z á k l a d y , 3. vydání.
rozhodovaly továrny tam, kde chybějí
Vydavatel:
Velehrad",
nakladatelství
argumenty. Továrny ať si hledí výroby,
dobré knihy v Olomoucí. Vydáno r. 1947.
mají svých starosti až nad hlavu a školStran 236. Cena brož. 75 Kčs.
skou reformu ať nechají lidem, kteří ji
Horlivý apoštol, který zná na záklarozumí. K věci se ještě vrátíme.
dě svých bohatých zkušenosti současBudolf Mertlík.
nou dobu, podává ve své knize prostě
a srozumitelně poučen? a
výstrahy.
České rozhlasové hry do ciziny?
Jstu to odpovědi na nejzákladnější otázky, na néž hledá lidská mysl odpoČeská rozhlasová tvorba dramatická,
věď, k nímž každý bez rozdílu musí
i když se dnes, bohužel, může pochlubit
zaujmoutí určité stanovisko. Pružná, žijen velmi zřídka pozoruhodnějšími nová a konkrétní forma třiceti promluv
vLnkarni, vykazuje přesto celou řadu zadoved? odhalití obecnou pravdu v nojímavých a hodnotných prací, zejména
vém aspektu a zaujmout! mysl čtenáře
z minulých let, kdy vlastně dosáhla nejve zvýšeném stupni pro její důležitost.
pozoruhodnějších výsledků a kdy získaTřetí vydání této živé a podnětné knila i značný zájem ciziny, jež už před
hy dokazuje, že si našla dobré místo
válkou vysílala nejednu původní českou
v české duchovní literatuře. Ti, kdož
rozhlasovou hru. A jak se zdá, zahratouží pravdu poznaíí a uskuteční ti ji
niční rozhlasoví pracovnici ani - dnes
svým životem, rádi uvítají nové vydánezapomněli lía dobré jméno naší rozní Braítovýeh Základů, Větším dílem jen
hlasové hry. a tak s radostí pozorujeneznalost věcí nejzákladnějšíeh odvádí
me. jak cizina opět jeví zvýšenou mědnešní lidi, plně obtížené břemenem dne
rou zájem o hodnotný český rozhlasový
i hsrka a starostmi o to, co bude zítra,
renertcár. Do ciziny se dnes ovšem zacd naplněni toho, co je jedině potřebné,
tím dostávají především hry dřívější,
co tiřin.ese pokoj a mír každému jedzda se však. že tam brzy pronikne i něnbtlřvtí.
kolik; her novějších, zejména, ze soutě-

K U L T U R A VE S V Ě T Ě I U N Á S
O reformě školské rozhodnou
továrny?
Poncchme zutím stranou zlořády, jimiž bují náš veřejný a hospodářský život jen proto, že se odpovědná místa obnovují nikoli kvalifikovanými odborníky, nýbrž partajníky. Povšimněme si
velmi vážného
problému,
Školské
r e f o r m y.
Komunisté přišli s tím, že se národ
bude uniformovat již ve škole, aby byl
lépe sjednocen. A že to bude ideální
»1 i do v ě« demokratické řešení, uskuteční-li se jednotná škola tak, aby se vší
mládeži do 15 lot dostalo stejného,
patřičně znivelisovaného vzděláni. A poněvadž se našlo velmi mnoho rozumných
lidí, kteří v tomto nedomyšleném liesle
spatřují nikoli pokrok, nýbrž krok zpět,
rozhodli se komunističtí »reformátoři«,
že povolají na pomoc lid. » L i d « si prostě
přeje státni jednotnou, lidově demokratickou školu. Hlas lidu se vyloudí takto:
Svaz zaměstnanců školství a osvěty vyhlásí »Týden jednotné státní školy«, a
připojí návod k provádění akce: nechť
se v každé obci, v každé továrně a vůbec v každém cípu naší otěiny uspořádají přednášky o nepřeberných výhodách
jednotné školy -a nechť se valí ze všech
míst záplava resolucí do ministerstva
školství "a osvěty, že » l i d s i
přej e . . .« Ano, tak se to dělá. Lid si přej e . . . A zatím lid ani neví, oě jde, a přání
za něj pronáší někdo jiný.
President Beneš nedávno v rozhovoru
se zástupci profesorů škol středních i
vysokoškolských v obou svých projevech
zdůraznil, aby reforma byla theoreticky
co nejdůkladněji promyšlena, prakticky
vyzkoušena a prováděna rozvážně, ne
chvatně, přimlouval se za diferenciaci
už na II. stupni od IH. ročníku, dvakrát
připomenul, že otázka školské reformy
zahrnuje mnoho jemných podrobnosti,
do n i c h ž š i r š í v e ř e j n o s t
nemůže
náležitě
proniknout,
zdůraznil, že je vždy třeba správně uvažovat, co to je kulturní hodnota, a že je
naprosto nesprávné klásti proti kulturním hodnotám pouhý pCčet a argument
moci a síly, hájil z á k l a d y
human i t n í h o v z d ě l á n í a konečně radil,
abv se s vyučováním jazykům živým začalo už drive než v 15 letech, aby se nemařila dvě leta nejschonnějši doby pro
vyučováni jazykům, jichž my. jako malý
národ, nezbytně potřrbn ;?me. Xaproti ternu reformátoři hořekuji, že reforma pcstnpnje příliš ponislu. že měla, být r >
koace provedena hned po revoluci (škoda, že se tak nestalo: byla by utonula
ve vlastním zmatku a nemohoucností),
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Kniha týdne
Sir Philip B. B. N í c J s o l 3 : N ě k o l i k
myšlenek
0 b r i t a k é d e m o k r a c i i . Vydal Melantrich v Praze, 40
/.tran, 19 KČB.
»Anglie je v Evropě většinou považována za snobskou zem.
Po celá léta, hlavně na druhé straně Atlantiku, se na ni
dívali jako na zem, zalidněnou výhradně lordy, pořádajícími
liony na lišky, a sedláky, oděnými do hrubého manchestru.
a stále uctivě smekajícími. Tento obraz je ovšem fantastický,
ale v té neb oné formě se stále drží.« Fantastický obraz
Anglie bude u nás, nemýlím-11 se, nabývat vzhledem k mezinárodní situaci stále fantastičtějších forem. Bude nám
ovftem spřísežcneckým tiskem líčena jako přívěsný vozík amerického imperialismu; jal co degenerující velmoc, jejiž impérium se rozpadává; jako sperfidn; Albion«, jemuž se obzvláště
zalíbilo podporovat západoněmeckň nacisty a milionáře; jako
pokrytecký stát, v němž sociálfašlsté a falešní odboráři jako
pan Bevin zaprodávají masy ubohého dělnictva plutokratům
a potajmu kují pikle s panem Winstonem Churchillem, válečným štváčem č. 1 a hrobařem britského impéria, j a k prokázali ostatně už soudruzi Goebbels a Hitler; jako rasistická
země protižidovských pogromů, v níž hlavní politickou roli
hraje vůdce fošistů pan Mosley. K uchování zdravého rozumu v této záplavě pornografie je dobré a užitečné přečisti si tuto útlou knížku britského velvyslance v Praze, sira
Phlllpn Nlcholse. Zejména už také proto, že sír Phihp m á
opravdu flllpa; a také proto, že v těchto časech, kdy se
stále pídíme po tom, kterak bychom naši demokracii učinili
co nejdemokratičtějál, je právě britská demokracie jednou
z těch d v o u evropských demokracií, které by nám už mohly
býti vzorem. Tou druhou demokracií myslím š v ý c a r s k o u
demokracii.
Britská demokracie, jejíž rozvoj a růst líčí velvyslanec
Nichols typicky anglickým zábavným způsobem, je »výsledek
činů jednotlivců nezávislého ducha, vyskytujících se průběhem celých anglických dějin; nedá se však předpokládat, že
by tito lidé byli měli na mysli určitý cil«, proto také britská
demokracie nejenom že nemá psané ústavy a sjednoceného
zákoníku, ale nemá dokonce ani »výchozího bodu, nemá proto žádná hesla a nezaslibuje se žádné všeobecné doktríně nebo koncepcí společnosti.« Je snad mírně přehnáno tvrzení, že
by britské impérium bylo získáno v záchvatu roztržitosti;
přes to platí, že britský lid v boji za své svobody neusiloval
nikdy vědomě o »zvláštní, známou a přesně určitelnou for3uu společnosti, kterou by mu značil název „demokracie"«,
chovaje vůbec nechuť k zásadním prohlášením a pokládaje
patrně programy svých vlád — ale toto už nemám z knížky
pana Nieholse — sotva za co víc nežli za sliby milenecké.
Držel se zato přísloví, těchto studnic zdravé moudrosti, a ta
mu říkala: »Přejděme most, až k němu dojdeme« n e b o
»Vyčkej a uvidíš!^
Sloupy britské demokracie jsou právní řád, prvenství parlamentu a snášenlivost a vláda diskuse.
Ale za tím vším je myšlenka, že Angličan požívá ve své
vlastní zemi určitých práv, a že tata» práva maji Angličané
1 proti svým vládcům. »Nejdůležitější z těchto základních práv
jsou ochrana před svévolným zatčením a uvězněním, svoboda
svědomí a vyznání, svoboda projevu, svoboda shromážďovací,
svoboda tisku, vláda lidu a právní ř á d . . . a za tím vším a prolinajic to vše, víra, že práva spočívají v jednotlivci a ne ve
s^átu, a že je to člověk a ne skupina, v jehož zájmu mají být
řízeny všechny politické záležitosti, a že společnost je souhrn
svých členů a nikoliv živoucí svébytný organismus, jehož
členové jsou pouhou částí Pojetí jednotlivce jako ^milionového davu, děleného milionems je v přímém protikladu a naprosto neslučitelné s britským pojetím demokracie. V uskutečňováni těchto ideálů a v o d p o r u p r o t i m u ž ů m , m i l u j í c í m m o c a a u t o r i t u , budovala se britská demokracie.«
P r á v n í ř á d je tedy prvním základem angHcké demokracie. S logikou, která není někdy vlastní ani stoupencům
normativní theorie, vykládá Xichois, čeho je třeba k vládě
zákona: »Především je třeba, aby to byl dobrý zákon; za
druhé je třeba, aby lidé měli k zákonu důvěru; a za třetí je
třeba, aby zákon vládl a bylo bez pochyb jasno, že vládne.«
sCo není rozumné, není právo-; (Coke). 1N2 rozdíl od římského práva, které klade větší důraz na stát a výsady, obsažené v jeho „majestátu", anglické právo si více tgrmž svobody občana a zdůrazňuje to, čemu říkáme spravedlnost, to
je úsudek podle rozumu a slušnosti.« »Přelíčení se koná. brzy
po zatčení a je rychlé. Odvolá-Ii se obžalovaný, j e ihned vyslechnut, a je-li vyřčen rozsudek, je vzápětí vykonán. P r a viola
pro ochranu obžalovaného jsou však přísná. Nemůže býti v y slýchán při zatčení bez svého souhlasu. Policie mu může klást
oěázky, aie on není povinen odpovídat
Je-H kdo obžalován
ze zločinu, je před E á k o n e m nevinen, dokud u m vřna nebyla
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dokázána.
Chceme-li udržet demokracii, lidé musí být osvobozeni nejen od nenávisti a touhy ničit, ale také od strachu
a poddanosti.« (Bertrand Russel). »Stát, který zarasi vzrůst
svých občanů tak, aby mohli býti poslušnějšími nástroji v jeho rukou (i k prospěšným cílům), shledá, že s malými lidmi
nemohou být vykonány velké věci« (John Stuart Milí), Celé
anglické pojetí práva je tedy založeno na myšlence, že zákon
má chránit spíše občana nežli stát.
V této souvislosti je dobré něco poznamenat o funkci byrokracie, jak ji chápe velvyslanec Nichols: »Demokracie může
těžko správně fungovat bez veřejných úředníků, kteří jsou
ochotni sloužit stejně věrně, ať je u moci jakákoliv vláda . . .
Jejích pojetí politické uvědomělosti (t. j. anglických úředníků) je spíše uvědomění si povinnosti k lidu, než k části lidu
nebo nějaké doktríně.«
P r v e n s t v í p a r l a m e n t u je prostředkem, jimž vůle
lidu působí na vládu . .. Britannie je republikou, v jejími čele
stojí král, s hlavni mocí v rukou parlamentu . . . Parlament je
v Anglii nadřazen výkonné moci, a to je prvni zárukou naší
politické s v o b o d y . . . Nebyl dosud nalezen žádný jiný způsob,
který by účinněji zaručoval, že se vůle lidu projeví ve vládě — Zjistiti, jaký mají lidé v tu chvíli názor na vládni problémy, neni totéž jako nalézt formu vlády, která p r o v á d í
vůli lidu po dlouhý čas . . .« Parlament je nejvyšštm zdrojem
zákonodárství a nejvyšáím soudním dvorem. Proti parlamentu
neni odvolání a žádné sankce nemohou býti proti němu uplatňovány . . . Dokud parlament bude mí ti prvenství, tento postup
bude stále připomínat byrokratům a vládním činitelům, že
jsou služebníky a ne pány lidu.«
»Clen poslanecké .sněmovny zastupuje svůj volební okres.
Nezastupuje jen své voliče; zastupuje celý volební okres a
považuje za svou povinnost hájiti, jak nejlépe dovede, zájmy
všech obyvatel okresu, ať už jednotlivců nebo celku, bez zřetele na politickou stranu.«
;Cposice je ve sněmovně proto, aby uváděla důvody proti,
vyhledávala zlořády, pranýřovala pošetilost a neschopnost a
připomínala stále vládě dvě věci: především, že existuje r á zor rozdílný od její politiky, za druhé, že je zde skupina lidí,
ochotná nahradit vládu v jejím úřadě, kdyby ztratila důvěru
l i d u . . . Předseda oposice Jeho Veličenstva dostává dokonce
plat od státu, aby mohl vykonávat svůj úkol vésti zástupce
těch, kdo nesouhlasí s většinou.«
Třetím ze sloupů anglické demokracie je s n á š e n l i v o s t
a v l á d a n a z á k l a d ě d i s k u s e . »Nemůžeme mít pravou demokracii, pokud se lidé nenaučí být demokratičtější ve
všech
svých běžných počínáních . . . Právě jako Irům a
Indům a příležitostně 2ldům a komunistům bylo dovoleno,
aby spilali Angličanům na jejich vlastním prahu, tak je také
Mosleymu dovoleno řečnit k jeho nečetným stoupencům a těm
je dovoleno koupiti si na památku psací podložky, kterých
kdysi užíval Ribbentrop. Nebojíme se těchto věcí: naše demokracie je dosti silná, aby snesla mnohem více než to. Mohu říci jen tolik, když vidím, jak si některé z vašich n o v i n
dělají starosti s tím, jak necháváme Mosleyho chodit volně
a řečnit, že britský lid ví nyní velmi dobře, co může s t r á v i t .
S opovržením by odmítl měnit své zakořeněné tradice svobody pro nějaký zjev jako je Mosley a jeho strana.«
»Nemáme nic proti tomu, jsou-li lidé potrhlí«, de facto
máme spíše rádi výstředníky (měli jsme jich spoustu) a n p namítáme nic, kdvž se lidé stroji výstředně nebo se podivně
chovají ve veřejnosti.«
»Svoboda jednotlivce musí být omezena jen na tolik, aby
neškodil jiným lidem« (John Stuart Mill).
TJvésti nutné hospodářské plánování v soulad s úctou k zásadám a právům jednotlivce pokládá Nichols za dnešní zkoušku demokracie. Je si vědom, že »když vláda přebírá tolik
úkolů, dosud vykonávaných soukromým podnikáním a jednotlivci, vidí se obyčejný člověk obklopen státem na všech
stranách a postaven! státu naproti pracujícímu člověku se
stává obzvláště silné.« V takovém případě »demokratická
vláda musí tedy řídit své hospodářské plánování takOvCm
způsobem, který zachovává co největší možnou volnost volby
pro jednotlivého občana.« X čemuž můžeme jenom podotknout: ukáže-li se marnost takového počínání. ukážc-Ii se,
jak scuáí F . A . Hayek, "Wilhelm Ropke nebo inteligentní a
poctivý- český marxista dr. Oldřich Procházka, že není možno
sloučit demokracii a socialismus, jsou tu alespoň všechny
naděje, že ve Spoffeném království vezme čert spíše plánování nežli britskou demokracii.
Shromáždili jsme tu několik charakteristických citátů z Nícholsovy ciytťé knížky, protože v době tak strašlivého úpadxu rozumu. zmatku tak všeobecného, v němž se ztrácejí nejzakladnš-ši ooimy, v čobé nestydaté demagogie a myšlenkového kejklíáríví, v nichž si tolik Hbují někteří naši lídovládci,
v dnešní době tedy není nic příjemnějšího než těžitš se takto
rozšafnými, uvážlivými a praktickými myšlenkami. Není také
.¿nes nic potřebnější než to, fearj říkal Benedetto Croce: bar
čit v niob. cčecné city — probouzet v nich smysl pro zdra-
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v ý rozum, zásadní p o j m y , solidní představy, podstatné m y š lenky. Je jich daleko více v Nicholsově knížce, která b y si
ováem zasloužila nikoliv 2.000, ale 200.000 nebo lépe 2,000.000
výtisků. Přispělo by to k růstu zdravého vědomí v českém
národě. Upozorněme tu ostatně alespoň ještě n a jednu věc:
z celé Nícholsovy knížky je zřejmo, kterak stupeň, úroveň
a m í r a demokracie jsou přímo úměrný tradici, vzděláni a
inteligenci v národě. Č í m primitivnější je naproti tomu n á rod, čím je nevzdělanější, méně kulturní a méně civilisovaný,
tím více j e v něm earlylovské úcty k hrdinůmc, tupé a slepě
ochoty poslouchali, tím méně je v něm -.odporu proti mužům,
milujícím moc a autoritut. A ť mi nikdo neřiká, že N ě m c i
jsou přece inteligentní národ: v leckterém ohledu to je s n a d
nejpiimitivnějšl národ na světě.
Ladislav Jehlička.

Film týdne
Týden v tichém domě, český f i l m rež. Jiřího K r e j č í k a v kinech Apollo, M á j a M o s k v a . — P ř í p a d kapitána Dteyíuse,
a m e r i c k ý f i l m W i l l l a m a Dieterleho v kinu A l f a . — Ztracený
u w k e n d , f i l m rež. Billy W i l d e r a v kinu Sevastopol. — Balerína N a t a š a , sovětský f i l m rež. A l e x a n d r a Ivanovského v kinu Lucerna. —
Sedmá kavalerie, amer. fiLm rež. R a o u l a
W a l s h e v kinu Metro a P r v n í ples, franc. f i l m rež. Christiana
Jaque v kinu Juliš.
Protože b ý v á košile bližší než kabát, je nutné, abychom se
zabývali především novinkou domácí produkce, i když dva
zahraniční filmy ji daleko předči s v ý m obsahem, pojetím i
zpracováním. A l e předem třeba zdůraznit, že nám neni tentokráte vůbec zatěžko psát o celovečerním debutu mladého režiséra Jiťího Krejčíka, kterého zatím známe z několika prací
v oboru krátkého filmu, a to z prací celkem dobře zvládnutých 1 režírovaných. » T ý d e n v tichém domě
měl už štěstí
ve své předloze, nerudovsky vtipné, popisné a dramatické.
Stačilo pořídit přepis, rozšířit dialogy a nechat si herce o p r a v du zahrát. A to K r e j č í k ke svému štěstí skutečně pochopil.
T a k é na jeho scénách "vidíme opravdový život minulého století, lidi, kteří žijí pohromadě v jednom malostranském s t a vení, střídají zármutek s úsměvy, těší se, raduji ze života
a maličkostí, lidi prosté, ale zbožně dobré a v podstatě
i ušlechtilé. T a k se kdysi žilo, s dobrem i chybami, ovšem
s tím rozdílem, že dobra bylo více a chyb méně. N á l a d o v é
portréty nejtypičtějších tváří podali všichni
představitelé
s l a k o v ý m pochopením, j a k é jsme v našem f i l m u už dlouho
neviděli. A při tom tu nejde o žádnou světobornost, o žádné
hrdinství, ani slávu. Pohleďme ku př. n a K a r l a H o g r a . V y t v á ř í
svou skvělou masku doktora filosofie, žije uzavřeně v rámci
svých možností, na něž pouze zrána otvírá okno, aby nepřehlédl běžný stín vysněného stvoření, lidem se vyhýbá, a
nakonec se i smiřuje se štěstím jiných. Věru, nenáročná úložka, ale při tom značně nesnadná a výrazově složitá. T a d y vidíme, j a k je v e l k ý m uměním zaznamenat zcela prostý a běžný
život. Jaromír Spal H o g r a skvěle doplňuje, vede si nenucené,
zůstává tu s v ý m daleko více, než tomu bylo v »Houslích a
snu... Opět s pochopením sledujeme výkon F r a n t i š k a Kreuzmnnna, jeho domácího, oddaného na život a na s m r t péči
o dvounohého okřidlence-kafku, a skvěle podávajícího všechny
nectnosti domácích pánů. Stejně vyniká i Jaroslav Průcha,
všechny titulní představitelky, aniž bychom zvláště hovořili
o J. Krejčové, jež prodělává s v ů j f i l m o v ý křest. Opravdu,
v těchto mezích, neni-li nároků, neni také námitek. »Týden
v tichém domě« dobře zastupuje f i l m y menši, nenáročné, ale
naléhavě potřebné. A v Jiřím Krejčíkovi měl velmi zdatného
lodivoda. Budiž mu vzdán s k r o m n ý dik z a dobrou skromnou
p r á c i . . . — Dramatické p á s m o Zolova života, tvoří základní
motivaci ^Případu kapitána D r e y f u s e . F r a n c o u z s k ý spisovatel tu vystupuje ve skvělé charakteristice P a u l a Muniho,
ve svých literárních začátcích a především v boji za s p r a vedlnost. K a p i t á n D r e y f u s byl b y dnes zcela neznámým, nespravedlivě odsouzeným důstojníkem, nebýt Zolovy výbušnosíi
a vyhraněného smyslu pro pravdu. V š a k také trvalo dlouho,
než Zoía sáhl po pramenech a začal velmi zle bouřit do k a šírovaného pojmu nedotknutelnosti a bohorovnosti nejvyšších
státničil a vojenských míst. K a p i t á n D r e y f u s nebyl zrádcem.
A to se Zolovi podařilo nakonec dokázat j a k proti intrikám,
tak i přes denunciaci a nebezpečí života.
P ř í p a d kapitána
D r e y f u s e « bude s k v ě l ý m doplňkem k výchově a pozdvižení
naši všeobecné m o r á l k y lidské i pracovní. Zůstane nezapomenutelným okamžik, "kdy Zola hledí tváři v tvář lidské
podlosti, nespravedlnosti a lži a zdvihaje prst k o b r a z u Krista,
ř í k á : Tento b y l z přelíčeni vyloučen! Zadostiučinění neprávem
odsouzenému Dreyfusovl je rovněž zadostiučiněním Zořovým.
A l e plodů svého odhodláni a o d v a h y se už nepožívá. ITrrJrá
otráven uhelnatým plynem. P a u l M u n i p o d a l nezapomenutelný
v ý k o n v >Bobi"é zemic a zde p o k r a č u j e ve své tradici, věrně
odvlán, podobě jednoho z nejvěrsích naturalistů z konce d s r a ténáctého století. T o ostatní kolem, jsou jen f i g u r y , o v š e m
věrné v ý r a z e m i charakteristikou velikánům doby. Časovosí

f i l m u n a j d e vřelou sympatii v nejširším plenu našeho lidu,
který' nesmi zapomenout, že vyrostl v právu, p r a v d ě a s p r a vedlnosti a nedopustí, a b y bylo zde, v této zemi, někomu ublíženo bez příčiny a důvodů. V í t á m e uvedeni tohoto díla a přejeme m u šťastnou a úspěánou cestu našimi městy i dědinami.
— D a l š í aktualitu tvoří vynikající protialkoholistlcký v ý k o n
významného amerického herce R a y M M a n d a ve f i l m u 3-Z t r a cený weekendv. Hollywoodské producentské f i r m y mu dříve
nevěnovaly žádnou pozornost. N e b ý t odvahy režiséra Billy
W i l d e r a , h r á l b y tento vynikající herec ještě dodneška své
skromné, nenáročné úložky v bezvýznamných filmech. Oceněni v Cannes je tedy věru zaslouženě a doplňuje další proj e v y sympatií, j í m ž se tento herec už těší. V e s v é m podání
skvěle ukázal, j a k těžké a nesnadné b ý v á úsilí, přerušit alkoholickou vášeň a postiženého člověka opět vrátit ř á d n é m u
životu a společnosti. Film, zásluhou režie i podání k o n á znamenitou práci pro abstinentní z á j m y a jejich stoupence. Z á leží jen n a tom, kolik lidí, zvláště u nás, pochopí odstrašující
konce p l j á c k é vášně a uvěří, že střední cesta, cesta střízlivého chápání věcí, je cestou nejbezpečnější a dobrou. O » Z t r a ceném w e e c k n d u « bylo toho napsáno dost a dost. Proto není
ani třeba p r o b í r a t všechny technické a umělecké detaily,
jimiž se tento f i l m v y z n a č u j e a stači zcela poctivě vyzdvihnout m r a v n í i uměleckou hodnotu námětu a poctivost dobrého
zpracování. — Sovětská produkce k n á m uvádí malou histork u lásky i hereckého, nebo lépe řečeno tanečního kouzla
moskevského jeviště. Jde tu patrně o důkaz, kolik n á m a h y
a cvičení í osobni trpělivosti vyžaduje baletní umění, a to
především baletní umění klasické. D ě j je zpestřen prostým
lidovým humorem a s a m o z ř e j m ě vyroben .pro nejSlrSl lidové
vrstvy s hlavním úmyslem poskytnout nenáročnou a neproblematickou zábavu. Tolik o »Baleríně N a t a S l « . — P a k z b ý v á
už z premiér tohoto týdne americký životopis generála Óustera » S e d m á kavalerie«, v němž k a m e r a líčí boje A m e r i č a n ů
s Indiány. Duchaplně to podáno neni a bylo by dost výtelc,
jimiž b y bylo možno dokázat úmyslnou konvenci, serlovost
a pod. — Francouzský snímek » P r v n í ples«-, je typem dívčího
či ženského románku n a běžícím pásu. N i c víc.
fch

Tak se píše . . .
ve »Svobodných novinách* (6. V I I I . 1947): » A m l a d á
ž e n a , k t e r á s t á l a p o d s t r'o m e m n a li 1 a v 6
s k o š í k e m , do něhož takřka po slepu její muž česal
třešně, se s m á l a . « — Zaslal V. Krouza.
v » N o v é m slověc (6. V I I I . 1917 č. 182): »Slováci jedou
n a žně až n a Šumavu. V e z o u s s e b o u t a k é k o ň s k é p o t a h y a ž e n y n a v a ř e n í . « — Zaslala E v a
Gábová, Holešov.
v » L i d o v é demokracii«
(2. V I I I . 19-17): » F o r m á l n ě
nedá tato debata možnost předložit nebo odhlasovat
nové zákony, ale vláda se domnívá, že mimořádný zákon „o dodávkách a službách" stačí pro provedeni plánu, který vláda vypracovala k p o d p o ř e
hospod á ř s k é k r i š e n — Zaslal B. P „ P. X I I .
ve »Svobodných novinách« (2. V i n . 1947, č. 179):
• A člověk se mimoděk otečí ve tmě na druhou stranu,
a b y se přesvědčil pohledem
na H r a d č a n y ,
zda
s t o j í j e š t ě n a m o s t ě v Praze, nebo někde v noční E o m b a j i . « — J. Ježek, Radotín.
v
N a š e m řemesle
(21. V I I . 1947): » P o n ě v a d ž tyto
osnovy, vypracované bez účasti praktiků, naprosto nevyhovuji hospodářským potřebám, vyslovujeme s n i m 1
s o u h l a s . - : — Zaslal Josef Svoboda, Čáslav.
í

v .Zaměstnanci v kovoprůmyslu? č. 14: » N e m ů ž e m e
a nevzdáme se p r á v a n a stávky, nesouhlasíme však,
pokud se nevyčerpají všechny možností, a b y s t á v k y
b y l y v y v o l á v á n y . « — J. K., Brno.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme z a uveřejněnou historku 40 Kčs.

OBZORY,
týdeník
pro politiku a kulturu. Vychází
každou
soboíu. Vydává Výkonný
výbor čs. strany lidové.
Šéfredaktor
dr. Ivo Ducháček.
Odpovědný
redaktor Bedřich Partaj.
Návštěvy každou středu od 15—17 hod. Cztřední
administrace:
P r a h a I. Ulice 28. října c. 2. Administrace
t r o Velkou
Prahu:
Praha II. Václavské
nám. 19. Telefonu -pro obé
administrace
221-68. 255-22. 258-15. 351-83. 372-04. Inzerce: Praha II,
Václavské nám, 19. Telefony: 389-03. 431-41-43. Telefony
redakce:
431-41. 457-51. — Předplatné
na rok 260 Kčs. na vil
roku
100 Kčs. na čtvrt roku 52 Kčs. — Nevyžádané
rukopisy ze
neztrácejí. — Cčet pošt. spořitelny
C0J60. — Tiskne Č. Á. T„
Českomoravské
tiskařské a vydavatelské
podniky v Praze II.
Dohlédací poštovní úřad
ADRESA
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Jazykové

a kancelářské

Klubu moderních
Zápis
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hodin

v Praze II, Kartovotón&tií. 8. Telefon 291-08. - Prospekty zdarma.
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ÝRAHA n. KARLOVO NÁM. j
Zajistíte

?

«

Bernadetté

NAKLADATELSTVÍ

*

J*

Tato kniha pražského rodáka, spisovatele s v é t o v é h o
jména je nepochybné události na naicra knižním trhu. Román je zfilmován americkou
společnosti 2Cth CenturyFox a patři i do Vaii knihovny
Přeložila í í t k a F u č í k o v á
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I . V á e l a v s k é n á m ě s t í číslo 19. Telefon čt»lo 4 3 1 -41, 3ří9-C3.

3. a 6. Uverpoolský
přislav je zván „ b r i t s k o u
b r a n o u na z á p a d " . Odtud se
vyváži a dováži valná část zboží
z Anglie a do Anglie. 4, Suché do
ky l l v e r p o o l s k é h o
opravě největJIch

přístavu k
lodi

světa.

5. O b r o v s k é kotevní řetězy pro zaoceánský
parník.

