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Proč n e . . . ?
Naše úvaha »Křesťanský paradox« v č. 35 tohoto
časopisu prokázala dostatečně, že to nebylo křesťanství, které v dějinných krisích zklamalo nebo se neosvědčilo, nýbrž že selhali odpovědní činitelé a celé
lidstvo, neboť křesťanství odmítli. Tím jsme také z pod.
statné části odpověděli na námitku, kterou bojují proti
křesťanství jeho odpůrci i dnes. proč totiž nebylo možno křesťanství zabránit četným sociálním pohromám
a otřesným převratům: Křesťanství, jeho nauka, jeho
zásady nebyly přijaty, nebo jen napolovic. Nelze tedy
křesťanství obviňovat a činit odpovědným za to. co se
stalo bez jeho zásad a přímo proti nim, za pohromy,
jež stihly lidstvo ne proto, že se oodřídilo křesťanským
zásadám, nýbrž proto, že je nepřijalo.
Dnes bych chtěl podrobněji poukázat na to, proč
křesťanství nebylo přijato tak, jak by si bylo zasloužilo a jak toho bylo potřebí, mělo-li by obrodit svět:
proč vlastně křesťanství neproniklo do lidských životů, aby je podle své nauky zformovalo, a proč je odmítáno ještě dnes, když už je téměř jasno, že lidstvu
nezbývá nic jiného, nežli křesťanství nebo atomová
bomba.
První příčinou, proč křesťanství narazilo na odmítavý odpor, je všeobecný nezájem, netečnost, lhostejnost ke všemu, co nc-přináší hmotný prospěch a úspěch.
Zvláště dnešní doba, která o sobě prohlašuje, že je
věcná, střízlivá, objektivní, bez ilusí, trpí touto nemocí. Její střízlivost a objektivnost spočívá ve skutečnosti
v tom, že se zajímá pouze o to, co je hmotné, co je
přirozené, co je hmatatelné, co je postižitelné smysly,
že počítá pouze s hodnotami užitkovými a požitkovými a tyto povyšuje za kriterium pravdy i dobra. Hodnoty a skutečnosti, které přesahují tyto kategorie, jsou
odmítány a popírány.
Křesťanství naproti tomu mluví řeči opravdu realistickou a objektivní. To znamená, že počítá s dvojí skutečností, se skutečnosti hmotnou, ale také duchovní,
jimž na jedné straně odpovídá poznání smyslové, na
druhé straně poznání rozumové. Bohužel, tři čtvrtiny
dnešních filosofických soustav a škol právě tuto realistickou filosofu neuznávají a nemohou tedy její mluvě rozumět, nemůže je zajímat více. než kterýkoliv
cizí jazyk, který prostě neznají.
Proto tyto soustavy a školy musejí popírat samu
podstatu křesťanství a musejí skreslovat pohled toho.
kdo se dívá na křesťanství skly jejich filosofických
názorů: materialismus přece popírá veškerou duchovnost, positivismus celou meta fysiku, fenomenologísmus ulpívá jen na povrchu . . .
Je jasné, k jakým závěrům o křesťanství d: j i e a
zač je bude pokládat ten. kdo je rozebírá při podobném
světle. Bude je pokládat za vynález čistě lidský, jejž
lze libovolně posuzovat, překrucovat, oklesťovat nebo
doplňovat, přetvářet podle obrazu vlastního. Tím
ovšem křesťanství přestane být křesťanstvím a vznikne z něho tak řečeně ježíšství neboli křesťanství, lež
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F. J i ř í k
ztratilo veškerou silu a veškerý život, jež ostatně není
o nic lepší, než kterákoliv filosofická soustava, již prostě není nutno přijímat, poněvadž člověku nedá nový
život a není s to obrodit svět.
Ale křesťanství není pouze, a zvláště ne na prvním
místě, otázkou rozumu. Křesťanství je zvláště záležitostí lidského srdce, záležitostí lidského svědomí. To
znamená, že nezbytně ukládá neúprosné požadavky
lidskému nitru. Lidská přirozenost se tomu vzpírá, dožaduje se naprosté volnosti, odmítá jakoukoliv závaznost. Tím ovšem také odporuje samému křesťanství.
Křesťanství však nejen ukládá závazky, nýbrž je
také úhlavním nepřítelem nezřízených lidských vášní,
které právem pokládá za zdroj sociálních a vůbec společenských nesrovnalostí, rozporu, zmatku a pohrom.
Ve svém zmravňujícím úsilí naráží křesťanství právě
na tyto vášně, které brzdí jeho činnost, které by chtěly, aby křesťanství bylo jiné, nebo aby vůbec nebylo.
Křesťanství by nemělo tolik odpůrců a bylo by snad
více přijímáno, kdyby nebylo nepřítelem těchto vášní.
Ale tím okamžikem by se zřeklo možnosti správně a
pronikavě reformovat lidskou společnost.
Křesťanství se tedy potkává v nezřízených vášních
také se svým úhlavním nepřítelem, který nejen bojuje,
nýbrž se snaží i popírat, jak to vystihl filosof Mallebranche: Jestliže se matematika těší nepopiratelné
zřejmosti, je to jen proto, že žádná lidská slabost nebo
vášeň lidská nemá zájmu na tom, aby ji popírala. Kdyby však věta Pythagorova nebo poučka Newtonova
ukládala závazky mravní, sama geometrie by se stala
předmětem sporu a rozporu. Nadarmo by Akademie
věd převedla v poučky šesté nebo sedmé přikázání; napočítala by tolik nevěřících, kolik zhýralých a zločinných lidí je na zemi.
K tomu všemu křesťanství a jeho zásady se nevnucují hmotným násilím, nepřicházejí s nožem, nevnucují se ohněm a mečem, jako některé sociální soustavy" nebo některá náboženství. Zásady a zákony křesťanství nepůsobí ani jako zákony fysické, jejichž zanedbání nebo přestoupení vyvolá často okamžitou katastrofu. Vůči zákonům duchovního života, vůči přikázáním křesťanství zůstává člověk proto naprostí)
svobodným, je mu možno odmítat je. neboť následky
nepozoruje hned a jasně.
Člověk z těchto důvodu velmi často křesťanství odmítá, porušuje a přetváří podle podobenství svého. Ale
toto křesťanství zmrzačené, toto ježíš st ví, zbavené nadpřirozeného života, je zcela bezmocné a nemůže obrodit člověka a stvořit nový lepší svět Neboť křesťanství
může působit a působí fen natolik, nakolik je přijímáno a uskutečňován o. Má-li tedy přinášet jeho nauka
hojnost dobrého ovoce, je třeba, aby bylo přijato celé
a jako takové dokonale uskutečněno. Teprve tehdy by
odpůrci křesťanství byli oprávněni vytýkat křesťanství jeho slabost a skomírání, jeho neužítecnost a zbytečnost. až by toto celé křesťanství bylo přesazeno do
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celého života každého jednotlivce a dokonale v něm
unkutečnéno — a přece by nepřineslo ovoce dobré,
užitek stonásobný. Dokud nebude provedena tato zkušenost, není možno obviňovat křesťanství. Do té doby

zůstává pravdou, že není vinou křesťanství, že neobrodilo a nezachránilo lidskou společnost, nýbrž je vinou
lidstva, že se nedalo obrodit a zachránit křesťanstvím.

CO SE DĚJE VE S V Ě T Ě
Proměna I. dějství
Vývoj vficí nabývá stále vf-tAÍ a r j ehIcjfií rotaci. Na jevišti, pod hlavním reflektorem, nimi ji/. situace v. řejných zaméstnaiuli, UterA se poslední (lobou stala
kritickou v důsledků bezsmy »Iného zatí/••uj veřejní správy podle geniálního
IICHIII »maxima sociální ulltečnosti a
moudrého utráecuí«. Včci státních a vci-vjnýeh zaměstnanců musely se logicky
dostat tam, kde dnes Jsou, Veřejní zaměstnanci dodanou jednorázovou výpomoc u definitivní úprava Jejich platů
bude prý »provedena »c zřetelem na
úroveň v hospodářství«. Ani slovo nebylo
ř 'f-eno o tom, že se musí provést přísná
úsporu v nesmyslném a nestoudném rozhazováni a zatěžování veřejného hospodářství. Inflační počet ministerstev a
v ech možných úřadu tedy zůstane, stejně tule aul muk o bezpodmínečné nutné
restrikci nekvalifikovaných, ačkoliv se
dnes všeobecné ví, že státní pokladna
nadálo a trvale nemůže utáhnout tento
aparát. A ť žijí stranické bašty, ať se
státní zájem hluboko pokloní, ať jsou
veřejní zamřstnunei žebráky, ať občané se prohýbají pod daňovou tíží, ať
státní rozpočet má pečeť astronomických počtů, hlavní vře, že na prvém mistři je strana, pak zase strana, pak
dlouho lilo a pale teprve vSechno ostatní!
A ť žije nové »pokrokové« hospodaření
podle »maxima sociální užitečnosti a
moudrého utrácení«! Kyelilý vývoj minul již i včel zemřdéleů, ba i ústava je
v stinném koutku jeviště. Nastala proměna I. déjství.
Pozornost diváka je nyní soustředčna
na politické včel par excellence, poněvadž t,\ budou také podmínkou dalšího
utváření včel hospodářských. KSČ hraje
vysokou liru o získáni absolutní včtšiny
ve státé. Jestliže v klasické parlamentární demokracii je přirozené, že většinová strana přebírá vládní odpovědnost,
zatím co menšina provádí cposiční kontrolu, vládní většina respektuje sílu a
postavení oposičnj menšiny iv provádí
svou politiku v hranicích své sílv a
síly menšiny, nemůžeme si dělat ilusi,
>•• bv snad vřel u nás podobně dopadaly,
Urtvby KSČ nabyla výsadního, nadpolovičního postavení. Pro dekoraci by asi
zůstala Národní fronta jako dnes, ostatní partneři by však klesli na dekorativní
statisty. Cesta k podobnému vývoji je
již nastoupena. K získám" nadpoloviční
\ ětšlny se ukazuje vli( v 'iu'm nástrojem
spojem KSČ se soe. dem. Jestliže by
byla svobodná vůle u členstva i vedení
k podobnému splynutí \ nOyou jednotnou
s -auu, bvlo by těžké něco s hlediska
demokratických zásad namítat. Svobod- ,
ná vůle jednotlivců i společenských sdruženi je základním principem demokracie,
jak my ji rozumíme. Ale v případě,
který se objevuje na obzoru, bohužel
tento základní princip demokratického
zřízeni není respektován a uznáván.
Většina sociálně demokratického členstva i vedeni je rozhodně proti zániku
a rozplynuti své strany. Tato transakce
hrozí hýt provedena se shora jako diktát mezi osmi, nanejvýš deseti očima.
Kdo můie popřiti pravdivost tohoto tvrzení? Vloni před volbami se soeiáini demokrati rozčilovali při každé Ttnínee o
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tom, že se stávají za Fierlingerovu vedení pouhými podnájemníky KSČ a rok
h rokem se sešel a situace pro jejich
stranu vypadá hůře, než pro podnájemníka. Kdo měl pravdu a kdo klamal ?
Přišel známý »milionárský« pakt s komunisty a ještě tisk obou stran označoval pověsti o splynuti obou stran za
provokační výmysly reakce. Neuplynulo
ještě 14 dnů a všichni to mají pěkně
černé na bílém od nejpovolaněji! osoby,
od samého předsedy vlády, že » v ý v o j
věci u nás dospěje k vytvoření jedné
strany pra* jícího lidu« a že je potřebné, možné a pravděpodobné, aby KSČ
měla abs^Jutní většinu \ tomto státě.
Flerllngerovo křídlo tedy od začátku
veslovalo směrem, který však před voliči a před svým členstvem nepřestalo
zapírat a naopak označovat za nízké
útoky poukaz na vlastní směr Fterllngerovy politiky. Ca udělá ohromná většina členstva i vedení soe. dem., jestliže
bude postavena otázka provedení neexistence vlastní strany? Rozlomí se?
Podřídí se ostatní předáci soc. dem. a
spolknou to všechno jako malinu, či nikoliv? Brzy padne ostrý reflektor na
politickou charaktemost a bezeliarakternost. Každý uvhlí, co kdo je. Významné části inteligence, profesorů a učitelstva, byrokracie, průmyslníku, živnostníků, svobodných povolání a kulturních
pracovníků, kteři všichni dohromady
mají daleko ke komunismu, ale kteří
z konjunktury pokládali za výhodné
z.volit kompromis, nebo z naivní krátkozrakostl stali se sociálními demokraty,
aby zachránili své hmotné výhody, své
»posice«, ze snobismu a z chytrácké
»mondénnosti« pokládali za vhodné zrudnout, ale poněkud méně než zase KSČ,
všem těmto ehytráckým lidem věčných
kompromisů hrozí teď, že budon převedeni jako fundus instructus, jako živý
irventář ke komunistům a že zrudnou
do komunistické barvy až po uši. Vf se
nikdo nemýlí, jakmile KSČ by splynutím
se soc. dem. nabyla potřebné absolutní
většiny, bude nastoupena kemunisace
našich vnitřních poměrů na plnou páru
a velmi zry chla. Právě teď je na řadě
Slovensko a DS,. budon-Ii zde věci jak
se patři zpracovány, přijdou na řadn
další, kteří dnes přihlížejí a kteří si
myslí, že to v každém případě maji
dobré. Kéž by si naši politikové uvědomili, že historia est magistra vitae! Pozorujeme. že mnohé začíná z toho všeho
bolst hlava a dostávají brněni do k l e nou a třasavka do celého těla- Potřebujeme pevné a tvrdé muže a nikoliv roztřesený babinee!

V našich současných poměrech odehrává se něco podceněno potýkání se o
nervy vedoucích politiků i prostého občana, Kdo v tomto nervovém klání vydrží, ten také vyhraje. Je třeba zachovat věrnost k zásadám! Tak káze zákon
cti a politického charaktern, Jakožto
podmínek každého vitě-z=ťvíl
L-.F.

Z kocourkovslié zahrádky
Heslo
dvouletky:
Ncpomůicš
slovy,
rukou se chop t;ýbudovy!
Oběiiiířc zemského národního
výboru
t; Praze ze dne 5. záři 1047, č. Pres.
2-12916-1947, má mimo jiné tento text:
..Při pozastavení nekolkovaných
podáni a jejich příloh jest postupovali podle ustanoveni § SI popi. zákona takto:
1. Předložt-li strana nekolkované podáni nebo přílohy osobné, jest ji lakové
podání nebo přílohy vrátili s poučením,
jakým kolkem mají být podání nebo
přílohy opatřeny. Oclepře-H strana podáni nebo přílohy
okolkovat
a nevezme-li je ani zpit (což je třeba jak na
podáni, tak i v úředním nálezu vyznačili). podáni se sice projedná, ale sepíše
se úřední nález na zkrácený
poplatek.
. 2. Nepředloží-li
strana
nekolkované
podáni osobné, lze je «¡ožiti bez vyřízení ke spisům. V tom případě se nevybere ani zkráceni poplatek, ani zvýšeni."
Tento oběžník, pravděpodobné
hravě
pochopitelný
i nejlidovějiímu
samosprávnému orgámL a podepsaný p. předsedou ZNV v. r.. má v závěru
heslo
(proloženo v oběžníku), uvedené v nadpisu. Toto dvouverSi úřední lyriky rozechvěje srdce i nejzasmušilejšího
byrokrata a občana, v němž dřime inspirace
obdobná oné úřední muse, nutká k doplnění třetího verše asi v tomto znění:
Nepomůžeš slovy,
rukou se chop výbudóvy
místo huby plechový.

Jak se o bytech psát i nemá
Bytová otázka, která je jedním z nejpalčivějšich problémů dneška, je pochopitelné častým předmětem novinářských
článků. Bohužel, zjišťujeme velmi často,
že autor článku je buď jednostranně nebo nedostatečně, ne-11 mylně informován,
a že si ve mnoha případech ani nedal
té trochu námahy, aby správné informace získal. Není potom divu, že články sebelépe míněné se setkávají s nedůvěrou a míjejí s účinkem, spočívají-li
zřejmě na neznalosti nebo omylu.
Tak v » P r á c i « ze 17. září t. r. volá
autor po revisi byl. zákona, s čímž plné
souhlasíme nejen my, ale každý, kdo pocítil některá nedomyšlená ustanovení
tohoto zákona na své kůži. Nemůžeme
však souhlasit s autorovým tvrzením, že
» . . . bytový zákon totiž nikomu nezakazuje, aby mě! více bytů. nehrozí trestem, bydlí-M někdo v pohraničí a má-li
v Praze jiný b y t . . .4 Zde běží o omyl
pisatele, neb~ť právě toto bytový zákon
zakazuje a trestá. Stači!o by, aby si
autor přečet! §5 1, 2. 7 a 8 zákona
163 46 Sb. a zjistil si na bytových úřadech, v kolika stech podobných pří pátí ech jsou nájemní smlouvy rušeny.
Horší je to již a pisatelovým tvrzením,
že •>... podle íchoto zákona n£"í možno
přikázat! do velkého bytu, v němž žije
jedna eso ba fpěí pokojů!) podnájemníky, ijytiíKi v něm ona osoba jíž před
rokem 193S
Zde jde iiž o skutečnou
neznalost. kterou ne:i! možno u nikoho,
kdo chce psát! o bytových otázkách,
czsliiTiu. Pravdou je to tiž pravý opak:
bytový úřad nemůže sice takovýmto nájernnštům m i L t t j epeh nájemní smlouvu z důvodů sa&iěrocstí, ježto tyto byt y nepodléhají rřvjai ve smyslu 93 17 a
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13 bytového zákona, j e vSak povinen
podI" J 13 téhož zákona přikázat! j i m
do nadpočetných místností podnájemníky, a to v ž d y nejméně jednoho do každé
* nadpočetné místnosti.
V této vécl tedy autor zmíněného ¿lánku pravdu nemá. Jinak ovšem s jeho
názorem na nedostatky bytového zákona, na které jsme již upozornili, plné
Houhlasíme a svorní a nim voláme: Zr<jvidujte bytový zákon!

Pro očistu až do podšívek
K d y ž ae již opět nosí » o č i s t a b y l o
)>y dobře, neomezovat jl jen na politiku, ale uplatnit jl na příklad hned v e
znárodněných podnicích, zejména v textilu. Tuhle v y p r á v í ! jeden starý krejčí,
ta » e stydí ňlt •/. hadrů, prodávaných
znárodněným a prodělávajícím textilem
po 150 Kčs za metr, když před válkou
«tál týž, dokonce lepši materiál z brněnských vydělávajících továren 9 Kčs za
metr. A že podšívky musí kupovat od
šmelinářů za ceny o 70 procent vyšší,
chce-U vůbec nějaké dostat, protože úiednl pMdčl staěi nejvýš na 1 zákazníka Jo přece vyloučeno, že by tohle neb y l o ministru průmyslu známo. Jisté
musí o tom vědět Musíme konstatovatí,
že jjíou asi u moci sily, které mu hráni
sjednat pořádek. K d o jiný by mohl na
[přiklad donutit znárodněné textilní f i r my, aby při dodáni tolika a tolika k g
suroviny vyrobily tolik a tolik čtverečních metrů látek, než ministr průmyslu?
Nedokáže-li to on, pak sotva někdo jiný.
A tak znárodněný textil vesele v y r á b í
látky, tu jednu lepší, po druhé zase
horši nebo užší, u nichž nelze dobře
zjistil pro nedostatek přesného základního měřitka, met ráže z dodané suroviny, kolik se v y v e z e , kolik se dodá obchodu a kolik pak šmelinářům. Je prostě
výsměchem plánovitému
hospodářství,
k d y ž s t a r ý krejší nemůže sehnat pár
metrů podšívky, a kolem obcházejí lidé,
kteří jl nabízejí po tisících a desetitisících metrech. Odkud ji m a j í ? Zase jen
ze znárodněných továren proti hotovému zaplaceni bez účtů z ručky do ručk y a o tolik a tolik desítek procent dráže,
než má vlastně stát! Jc sice pravdou,
ž e někdy na šmelináře trhne, jako tuhle
v Kotcích, kde jeden podšlvkář dostal
pokutu 10.000 Kčs. A l e ten velký pán,
k t e r ý mu jl dodal, v y v á z l z toho hladce.
Je prostě beztrestný a nepostižitelný.
A není jen sám. Co to pomůže pokutovat poslední články šmellnářského řetězu, když na t y hlavní řc nemaže, protože je chrání politické v l i v y čili příslušné korunky z každého metru na černo
prodaných textilii. Musí to býti jistě
mocná ochrana, když se pod ní šmelináři eíti jako v lůně .Abrahamově! A
tudíž žádná malá strana, ovšem politická Zde by bylo očisty k r a j n ě zapotřebí, aby rozhořčení krejčí a švadleny
neboul ili proti takovému tureckému hospodářství s textiliemi, když ten. kdo j e
potřebuje, je nedostane, ale šmelinář ano.
K čemu jsou pak stahy dotazníků a statistik. v ý k a z ů a operativních plánů, když
krejčí či kožešník nemá kus podšívky
a šmelinář disponuje celými v a g o n y ?
T a k vypadá řízené hospodářství, pod šité korupcí od shora až dolů!

Demokracie a demokraté
K d y ž se v minulých dnech vzpomínalo
desátého výročí úmrtí T. G. Masaryka,
bylo vzpomenuto i jehs v ý r o k u : B e m c kracie není dobrá nebo špatná. -Jsou jen
dobři nebo špatni demokraté. Obáváme
se. Je by T G M nrusll dnešní naše dei»<>-

T i ň t j ' prohlásit! za špatné. Nejenže naši vládnoucí demokraté považuji každou
kritiku stávajících poměru za něco podobného nejhoršíni zločinům, nejenže
pouhá zmínka o možnosti demokratické
Oposice je označována za reakci, fašismus, rozvraceni státu a bůhvíco h'>ršího
ještě, nejenže některé politické strany
snaží sl zmonopolisovati své državy požadavkem, aby tvoření dalších stran bylo zakázáno přímo ústavou — ale podle
posledních zvyklosti je dokonce neschopnost nelw neobliba jednoho vedoucího
činitele kryta prestižím st ran.\ a výtky
jemu činěné jsou považovány za útok
na celou politickou stranu, ba dokonce
za útok na jsoucnost samotné Národní
fronty.
Stalo se tak v případě ministra zemědělství Durlše, s jehož politikou je naprostý nesouhlas u všech politických
stran, s výjimkou n KSC. Po jeho výkladu mělo býtl v parlamentě hlasováno. zda sněmovna bere jeho exposé se
schválením na vědomi. Ježto kromě K S C
jsou všechny struny proti, bylo nebezpečí, že exposé schváleno nebude, nebo
že bude schváleno jen hlasy komunistu,
zatím co se ostatní zdrží hlasování. V
každém jiném, opravdu demokratickém
státě by ministr, nepožívající důvčry
většiny poslanců, vyvodil z včel důsledk y a sám odstoupil. Jinak «všem je tomu v naší lidové demokracii. T a d y řekne KSC, že takovéto hlasováni by bvlo
hlasováním proti ní samotné, a že by
rozbilo Národní frontu. A tak jsme se
dočetli, že hlasování bylo odloženo a politické strany mezitím jednali o dohodu.
Nt nechybujeme, ž™ k ní dojde. Vlk se
nažere, koza zůstane celá a pan ministr
zůstane ministrem. A mv se budeme bez
ostvehu dovolávatl velkého demokrata
TGM.
T- <>• K.

Vrchol nevkusu
V některých
českoslovm-ikých
listech
objevila se v neděli 21. září zpráva, že
presidentu
československé
republiky
dr.
Edvardu Benešovi
má být ridělena Nobelova cena míru. ji z by r něm — podle
i,Práva lidu'' — . obdržela čs. demokracie". Podle téhož HStu jsou p r ý nejvážnějšími kandidáty Nobelovy
ceny míru
Malwtma
Gandhi, dr. E. Beneš a generální ředitel potravinově
a
zemědělské
crganisace při SN, Sir John Boyd Orr a
z dalších kandidátů přicházejí
prý pro
udělení ceny míru v úvahu bývalá sovětská
velvyslankyně
v e Švédsku
pí
Alexandra
Kolloniayová,
pí
Eleanor
Rooseveltova
a první generální
ředitel
VNRRA
H. LehmannKandidáty
Nobelových
cen musí, pokud je nám m a m o , vidy někdo
nalehnout a sice návrh musí vyjít ze zemět
jejímž příslušníkem
kandidát je. V f i m ne-li si čtenář jmen kandidátů, vidí. že
jde o lidi jistě významné
a zasloužilé,
ne však o hlavu státu. Je to
přirozené
každému, krorv.ě sr:ad některých
zclotů
v Československu,
kteří mají snad mnoho dobré vůle. ale zároveň i málo smyslu pro to, co se hodí a co se nehodíA nejen že se nehodí, ale je i vrcholně
nevkusné
a pro naši republiku
při"V-0
urážlivé, je-li hlava našeho státy kladena na roveň ostatním kandidátům,
kteří jsou vesměs ostibami soukromými
a
r
nejen to: je pcá--cbz~-c z iiboirc'né~ .•• r,o!
suzování
šcédských
:':••. ::eř j o udělení Nobelových
cen
rozhodujíV lem tedy poct-a českr. ť. z re-..? <é demokracii rozhodně viáět nemůžeme,
J. V.

Studie o fašismu
Statni tiskárna U S A vydala právě jako dokument ř- 401 stadii o íaši^ron

v Evropě (Fascism In A c t i o n ) . ÍNiMKr»ce má 206 stran a sestavilo jl na základS
nejdúležitéjšieh dokladů asi tucet členů
zákonodárného odboru knihovny Kongresu.
Maji-H U S A bojovat úspěšně s takov ý m t o záludným hnutím, musí mít mno»
ho Američanů jasnou představu, co fašismus j e a co znamená pro jednotlivce
žít ve fašistickém státě. V o fašistickém
státě musí všichni občané myslit a jednat podle příkazu nadřízené moci. Všechny Školy, církve, domácnosti a obchody jsou pod dozorem vládnoucí strany.
Koncentrační tábor nebo smrt čeká ol>čaniv, který se postaví na odpor.
Mnozi spatřovali vo fašismu, obzvláště
jak fungoval v Německu, v z « r pořádku a výkonnosti. Zdánlivě řešil mnoho
základních problémů moderní doby. Fašistické země radikálně snížily nebo odstranily nezaměstnanost, zdánlivě odstranily mnoho sociálních rozdílů. A v š a k
daň, kterou za to zaplatil člověk, byla
t ě ž k á : bylo to zrušení representativní
vlády, Individuální svobody, svobody slova, náboženství, tisku a zásady rovnosti
před zák"mem.
Fašistické Německo a Jn|MHisko použily vychvalovaný výkonnosti fašismu,
aby vvhudovaH mocný nástroj války
k rozbití »nevýkonných
demokracii«,
avšak jejich vůdcové ve svých výpočtech
zapomněli na významného činitele. Demokracie a výkonnost, I vojenská výkonnost, nejsou neslučitelné.
V ý b o r pro vyšetřováni neamerické činnosti odhadl, že propagační orgnnlsace,
z nleliž některé ukazují velmi určité fašistické sklony, dostávají 100 milionu
dolaru ročně. Předseda tohoto výboru
oznámil Ihned na počátku zasedáni 80.
kongresu, že výbor zahájí »nejnktivnějšl
r o k « činnosti za dobu svého trvání, a že
třísky budou padat na hlavu kolumblánů, ku-kliix-kl:m!stli a komunistů. Dálo
píše, že mnozí Američané se domnívají,
že všechny smlouvy mezi americkými
f i r m a m i a zahraničními firmami by měly být uveřejněny. T o by vedlo automaticky k odhaleni pokusu zahraničních
fašlstů, vykonávajících svůj vliv prostřednictvím těch Američanů, kteří s nimi sympatisují.
Studie o fašismu, konči poslanec Patman z Texasu, ukazuje, jak žil občan
za takového režimu. N e c h ť čtenář srovná, a rozhodne se, co si přeje. Ježto mnozí Američané se domnívají, že v dnešních U S A jsou nebezpečné sklony k fašismu, dotčená studie může vést čtenáře
k tomu, aby tyto sklony poznal. Varovat předem, znamená v y z b r o j i t se předem. Je v moci Američanů, aby bránili
demokratický život proti útokům fašismu a studie Fascism In Action se jim
dává do ruky j a k o zbrají v tomto boji.
V další kapitole této studie se dovídáme, že před nějakým časem vyšla,
rovněž nákladem U S A Kongresu, studie
jiná, s názvem Communlsm in Action.
ÍH. Doc. N o 754, 79 H. O n g . , 2d *o«s.)
V f?to publikaci se ukazuje na podobností mezi komunismem a fašismem. Poslanec Fred E. Bnsbey z Illinois, jr- nastínil takto:
1. Všechny nezávislé odborové
orjranis?.ee Hon odstraněny s tím výsledkem,
že t y odfoorv, které ¡sou dovoleny, trvají jen z mBostf totalitního státu, jemuž
sl~«ží
o pomocníci.
2. Polit«<strany, kromě vládnoucích
nacistu, fašisíú A komunistů, JMU odstraněny.
3. Hospodářský a sw-iální život je podříz- n Ť'.7orii bvroferpici» jedné stranv.
4 Individuální iniciativa fa po Hafena,
systém volného podnikání \*t odstraněn;
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Vfte mrněfnje k dozoru mrperkarteln státem.
5. Svoboda slova, tisku, náboženského
přesvědčení a shromažďování Je potlačena.
G. Mzdy a životní úroveň jsou nizké.
7. Používá. *e práce otroků ve velkém
měřítku a zřizují se koncentrační tálx>ry.
8. Porotní soudy, ha betu» corpus, právo
na průvnl ochranu a předpoklad neviny
obžalovaného jsou až do dokázání viny
odstraněny.
!). Jediný Vůdce nelKi Duce je oslavován. Má veňkerou moc, nesmí být krltlsovíin ani odstraněn hlasovacím lístkem.
10. Používá, se zvláštní společenské demagogie •— na př. fitvaní rasy proti rase, třhlv proti třídě. Ve&kerá moc Je
noustředěnu v rukou dlkt&tora.
11. Veškerý ho»[H>dářský a společenský život a potřeby obyvatelstva jsou
podřizeny potřebám rostoucí vojenské
niaAlnerle.
12. Jo zřízen systém celostátní Špionáže, Jíž Je podrobeno veSkcré obyvatelstvo.
13. Sociální, kulturní a hosuodářský
styk mezi lidem totalitního státu a lidem (»statuích zenit Je podvázán. Zavádí
«o censům tisku a rozhlasu, omezuje se
cestování.
14. Nedbá se zcela nepokryté práv jiných národů a posvátnosti smluv.
15. V zahraničí se udržuje a povzbuzuje pátá kolonn.
10. Parlament Jo degradován na úlohu
pumového razítka, Jež, se tiskne automaticky na všechna rozhodnutí diktatury jedné strany a vSemocného vůdce.

K tvrzením západního tisku
o odboji v Jugoslávii
Bělehradská Borba ze 17. IX. v článku
--Nesmyslné smyšlenky
hearstov*
šitých ,,stratégů"« konstatuje, že v re.
volverovém americkém tisku a jeho f l .
lláflkách byly uveřejněny -»informace«,
podle nichž se v Jugoslávii děje »něco nenormálního« a k řeckým pohran'čnim
strážím »doléhá« z Jugoslávie ^duněni
těžkých zbrani, mlnometů, těžkých děl
n letectva v oblasti od Dževdželie k Dojranu«. Takové povídačky nejsou novinkou. V poslední době zmíněný americký
a evropský raakclonářský tisk odhalil
jakési velké hnutí »křižáků« v Makedonii. Kruté boje »křižáků« za účasti dělostřelectva a letectva. r-Das Steirer.
blatt« to spletl dohromady s banderovskými bandami, které »obsadily železniční trať Berehov—Užhorod, jakož i
strategicky
důležitou železniční trať
Velká
Kanjiža—Koprivnica*.
Švýcar.
carský list »Dle T a t « přidal »křižákům«
veleni dávno mrtvého Krsty Popoviče a
ottenak pravoslavného kříže. Stýrskohřade cký »Stelrerblatt* připojil >Gro!ovu
demokratickou
stranu,
velice
silnou
v Záhřebé«. Velké hearstovské schop.
nosti ukázal také dopisovatel »Manchester Guardianu«, jenž z Vidné »přesně
napočítal dvacet tis e četnlků v Srbsku
a padesát tisíc křižáků v Charvátsku*.
Podivné je. Se ohavný jeho článek otiskly také některé listy v Československu,
aatlm co orgán lidové strany »Lidová
demokracie« přinesl o -»bojích« zprávu
svého vlastního dopisovatele, zas? z Vidně. Agentura Associated Press své k!evetnické » i n f o r m a c e « tentokrát čerpá
od řeckých monarchofašistických důstojníků, kteří slyšeli explesi r.a mestě přes
Vardar, a odhalil tarr.ěfší »křižácké" síl y « na 40—70.000. K d v ž se k tomu přidají » k ř i ž á c i « z řeckého tisku, kteří »intensivně pokračuji v e svých akcích
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v oblasti Humu a Strumice a kontroluji
železniční trať Valandovo—Dževdželija«,
majíce k disposici »těžké délostrelectvo
a četné vrhače min , sám Jalčin musl
se uznat za předstižena ve lžích. Podle
milánského
>C.rriere
Lombarda
—
• v Jugoslávii běsni válka«. A nakonec
přikročila k akci čiperná Reuterova
agentura ( » k ř i ž á c i « a »vysoké slcupy
kouře , o nichž slyšel někdo »směredatn ý « ) a konservativní »Daily Telegraph*
je ustarán, že obyvatelé Bito'je před spa,
nim vypnuli žárovky a tak cclou noc
strávili ve tmě. Co bábě milo, o tom se
ji snilo. Novinářští alchymls'é v »Daily
Telegraphu r si vybdjill jakousi »katollc.
kou kampaň« v Makedonii, ale byli
skromnější než jejich kolegové, napočítali vSeho všudy 33.000 »povstalců«.
Výrobci lží o Jugoslávii jistě si moc
dobře vzpomínají na neslavný konec své
báje o ^mezinárodni brigádě«, ale to
jim nebrání, aby si nyní, na začátku
práce valného shromáždění Organisace
spojených národů, nevymýšleli nové báje a nové klevety. Toto nejnOvějSI žvaněni prodejních škrábalů odhaluje pravou tvář tak zvaného objektivního západního tisku a Jeho pánů, kteří se do.
mnlvají, že takto dělají svou »velkou
politiku«.

Východní Evropa švédskýma
očima
»Svenska Dugbladet« z 4. IX. přinesl
článek »Strategie v lidové demokracii«,
ve kterém se mimo jiné piše:
Komunistickou taktiku ve východoevropských zemích lze nejlépe s u d o v a t i
kritikou volebních sporů, volebních method a výsledků. Jugoslávii možno při
tom vynechat!, poněvadž Tito může zemi sovětisovati podle libosti. V cstatnich
zemích obsadili komun sté klíčové posice ve vládách a ovládli tak technické
přípravy k volbám. Ve všech zemích, s
výjimkou CSR. využili toho také plně
k svému prospěchu. Před volbami byl
vykonáván různým! způsoby nátlak na
jinak smýšlející, při volbách pak docházelo k falšováni volebních lisiků
V prvních poválečných volbách ve východní Evropě, v Maďarsku, k velkému
překvapení ziskala měšťanská strana
malorclníků přesvědčivé vítězství. V o L
by v Rumunsku, Bulharsku a Polsku
byly proto odkládány, aby komun. stra.
ny měly příležitost konsolidovat svá postavení.
Další zenu, přikročivši k volbám, byla Č S R Výsledek, který zajisté odpoví,
dal jak vůli lidu, tak i od ?vzdaným hla_
sům, přinesl rozhodnutí tím, že komunisté i soc. demokraté — kteří si silně
konkuruji — dostali těsnou většími. Komunisté stali se největšl stranců země,
avšak rovnováha byla zachována a zůstane i nadále.
Po volbách v Bulharsku Durutrov předložil nepřekvapenému, ale stěž! přesvědčenému světu voleb, výsledky, podle nichž
vládni blok, vedený komunisty, získal
354 mandátů proti 101 mand. oposice.
Skutečná sila oposice je asi 75 až 50
proc. voličů. Legální oposice js cyni prakticky zničena nebo zahnána do podzemí.
V -Rumunsku byl komunistický- postup poněkud složitější pro m^narcžiistíckou náladu obyvatelstva, cež však
nevadilo prohlášení, že vládní blok dostal 34S mandátů a opcs::e 65. Oposice
j e zde parmě ještě sUnější než v Bulharsku. Vůdci iegáhií cpcslee jsou "cus
ve vázaní, nebo se p m podařilo upřen.
ncutL
V Polsku byla půda nejneschňdněpi
a požadavek hdu po západní dem:kra_
cil* -tak silný, že" k r o l i lni r y l o přikrč»
řeno teprve po půlročních metbcdáeh t a .

roru a tahanicích s oposicl. Socialisté se
nyní zoufale bráni naléháni komunistů
113 vytvořeni jednotné strany, legální
oposice je terorisována a zdá se, že ja
proti Mlkolajczykovi připravován pro„
ces á la Petkov.
V Maďarsku po druhých poválečných
volbách, ač komunsté měli dobře připravenou půdu, teror proti jinak smýšlejícím byl vystupňován a přes podvody
při volbách doslala vládní koalice něco
přes 60 proc. hlasů — z toho komunisté
jen "0 proc. — zatím co oposice získala
téměř -10 proc.
Komunistická taktika ve východní
Evropě má, jak se zdá, dvě údolii, v jednom, které předchází volbám, snaží so
pod pláš'ikem radikální spolupráce z skatl legální »demokratickou«
cestou
parlamentní moc, v druhé pak terorem
znlčlti oposlcl a vytvořili komunistickou
jednotnou stranu. Třetího stadia — sovětského státu — dosáhl Tito v Jugoslávii, v Bulharsku je pak Dlmitrov blízek
eviího cíle. Polsko a Maďarsko jsou dnes
ve druhém údobi. Demokratické státní
zřízení podle západoevropského pojetí
— ovšem s určitými méně významnými
chybami, — existuje ve východní Evropě
jedině ve Finsku a v CSR. »Není sporu,
Že to, co se děje za železnou oponou,
děje se proti vůli lidu . píše Švédský no.
vlnář.

Komunismus v Itálii
Týdeník Observer přináší článek o
komunismu v Itálii od Hugli TrevorRopera. O francouzských komunistech
bude psáti v příštím čísle.
Autcr shledává, že v důsledku vzrůstu sovětské moci rozmch'y se skoro všu.
de v Evropě komunistické strany. Komunisté ovládají východní Evropu a v
západní m a j í nejsllnějši strany.
Italská komunistická strana zahájila
Svou poválečnou činnost s dobrou p r o ť »
fašistickou mlnulrsti. Zatím co mnozí
socialisté se přidali k Mussollnlmu, jádro komunistické s'rany uchovalo si své
ideály v konccntrácích, takže když moc
fašismu začala klesat, bylí komunisté
připraveni pro revoluci.
Odbojové italské hnu'í bylo všenárod.
ni, ale komunisté Je vedli, protože měli
nejlepší organlsacl. Poněvadž si počínali
poctivě, spojenci je uznali a strana zís.
kala mnoho idealstů. Po válce však si
komunisté přisvojuji celou zásluhu.
Pod vedením Palmlra Togllattl, který se vrátil z Ruska r. 1043. vybudovala
strana velmi účinnou organlsacl, Togiiatti je snad nejschopněVfm komunistou
v západní Evropě a v SSSR byl po bulharském Dimitrovu sekretářem Komín,
terny. Strana m á nyní 2,300.000 členů
a její orgán »Unitá* se tiskne v pfilmilicrr.ovém nákladu.
Za účelem ovládnuti země strana usilovala s úspěchem o ovládnutí odborových organisaci a sedláků, hlavně v jižní Itálii, které získala opuštěním kolektivisace půdy. Když si opatřila tuto základnu, začala oslabovali své nejsílnější
protivníky, socialisty a křesťanské demokraty. Podařilo se rozbiti socíai'3'y, kteří jsou dne3 rozštěpení na levici, pod
vůdcovstvím Nenniho, a bezmocnou pra.
vicovcu menšinu pod Saragatern. Proti
křesťanským demokratům r.emKi komunisté ¿osud úspěchu, poněvadž obě
strany m a j : stoupence ze stejných vrstev
a frontální útok nroti ním je nernadný.
T o fcvlo zřejmé, kdvž komunisté byli
vytlačeni z vlády a n^Cefi
Hdé č>
káli
fcmznnistiekon
revoltu.
Togíetti
s opovržením odmítl takovou taktiku,
dsvcznfe. že strana je dosti silná, aby
mc-hla čekatš a nepotřebuje spíehstl set « v r a ž d a Na mirto toho bude se sna-
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žiti o získáni lidu a. převezme státní
moc legální cestou.
Vůči církví postupují italští komunisté velmi opatrné. Nejsou strmou otevřeně protiklerikální a Togliatti často
zdůrazňuje, žé není třeba se rozhodo,
vatl buď pro stranu nebo církev.
Prozatím jsou tedy italští komunisté
Uklidněni. Nemohou útočit na zahra.
ničnj politiku, aniž by při tom nevyvolali
podezření, že jsou odvlsií od cizích vlivů a nemohou také otevřeně si přát
hospodářského zhroucení, které by je
mohlo vynéstl k moci.. Musí provozovat!
vyčkávací taktiku v naději na pozdějái
úspěch.
Kdyby vSak získali moc, nikdo neví,
Jak by ji využili. Přes svůj dynamismus
nemají prOgrumu, pouze hesla a sliby,
které nemohou být uskutečněny. Strana
nemá
technických
a hospodářských
znalců a žádných finančních ani měnových plánů.
Vo východní Evropě dostali se komu.
niató k moci »demokratickými« sliby,
jako vůdcově koaličních s'ran. Jednou
u moci, rozbili a zničili napřed soupeřící selské strany a potom socialisty,
kteří se nechtěli nechat pohltit. Není
jisto, zda italští komunisté se dostanou
k moci; to bude z velké části záviset na
hospodářské situaci a na výsledku americké pomoci. Ovládnou-li však Itálii,
možno o jejich další politice se jen dohaclovatl. ' Ti idealisté však, kteří se
spoléhají! na sliby, budou nepochybně
Zklamáni.

Přebytek peněz a málo zboží
Družstevní Reynolds News poukazuji
v článku pod nadpisam »Nesprávní lidá
mají příliš mnoho peněz« na to, ž e v L : n dýnč a jinde jsou hotely a zábavní m'stncstl plny lidi, kteří utrácejí mnoho pexičz. Všude lze dcslat vzácná jídla a vína za přemrštěné ceny, které se lehko,
myslně platí. V garážích luxusních by,
tů a hotc'ů je mnoho nejskvělejšíeh a
nejdražších amerických a britských aut.
Na evropské pevnině se provádějí rozsáhlé spekulace s britskou měnou a když
jsou někteří podvodnici chyceni, snadno
zaplatí velké pokuty.
Vcelku možno říci, že máme pravé
Orgie utrácení. Noví zbohatlici nedbají
na hospodářské nesnáze země a chlubí
se svým bohatstvím před zraky zchudli ho lidu. Ministr financí Dalton a jiní
Členové vlády často zdůrazňovali, že
v oběhu je příliš mn:ho peněz a málo
zb. ->A. V přípravě příštího státního roz.
poč u se věnuje velká pozornost tomuto
problému.
Odkud tyto peníze přicházejí a do jakých kapes se dostanou, ptá se list a za.
zr.amenává, že kocsarvatívci p; užívají
této inflační situace jrko argumentu
proti vysokým mzdám. Dokonce i ministr Morrison dovozoval na sjezdu odborových organisac: na základě nedostatečných statistik 2e bohat; lidé jsou a2
pv liš zdaněni a že. je nelze více zdanit.
A l e skutečnosti dokazuji, jak jsme ješ č vzdáleni vyčerpáni tch;to zdroje
státních příjmů.
V roce 1938 obnášel hrubý národní
důchod z nájmů, úroků a zisků 1 mi.
liardu 544 mil. liber; v r. 1946 se zvýšil čistý příjem z těchto zdrojů z " l
miliardy "09 milionů na 1 miliardu 63-5
mil.
Podle červencového č ; sla Oxford Bulletin of Síatisties zvýšilo se ve výrobě
procento zisku ze 40 71- v r. 193S - a
43 2<~r v r. 1946. Procenta mezd klesla
v této době z 59.3 na Č6 S. Podle Esta
»Economist« zvýšily se zisky 13S1 akciových společností v prvních osmi měsi_
cich letošnfeo roku na 162 railionv, oproti 12 mil. v r. 1946 Za orvní čtvrtietí
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1S47 byla vyplacena dividenda v průmě.
ru 23 r c. Bankovní vklady zvýšily se z 2
miliard 277 miL v r. 1938 na 5 miliard
553 m i l v březnu 1947, zvýšení o 150 .
Podle Oxford Bulletin of S.atís ic bylo
r. 1946 v Anglii na 67.C00 jednotlivců
s čistým příjmem od 2000 do 4000 liber
řečně; 14.2C0 s čistým příjmem od 4000
do 8000 a 2.SCO s "čistým příjmem nad
SOOO Uber ročně.
Všechny tyto číslice jsou založeny na
úředních "statistikách. Není v nich zachycena ohromná, avšak nepostižitelná
číslice hotovost', nacházejících se v kapsách a pokladnách šmelinářů, obchodníků prodávajících zboží pod rukou, lidí
s příjmy z nekalých zdrojů (>spivs«
nové anglické slovo) a jiných podobných
lidí daně neplatícího bratrstva.
Není třeba cltovatl další statistiku.
Je jnsno, že v zemi je příliš mnoho peněz na příliš málo zboží a je stejně jas.
no, že tyto peníze jsou v rukou nespráv.
ných lidí. Existence tchoto přebytku
hotovosti má vážné hospodářské následky. Přehnané utrácení za luxusní zboží
je po*enciálním podnětem Inflace. Ceny
v drobném prodeji stouply od r. 193S jen
o 46<X, avšak oběh peněz se v této době
ztrojnásr.bi! Tento inflační oběh bankovek mus! působit na detailní ceny a tlačit je nahoru. Velké zásoby hotových
peněz v rukou jednotlivců i společnos í,
jichž možno volně použiti, znamenají
úplně popření každého p'ánování a mají
také vážné sociální důsledky. Vláda
správně nabádá lid k práci, poukazujíc
na al'ernaUvu poklesu životní úrovně a
zdúrazůujlc potřebu prozatímního tisk rovné ní. Jak může ale lid upcs'echnout této výzvy, když vid! ve svém středu skupinu parasitů, kteří nepracují a
pracovati nechtějí a jejíchž -činnost : je
[positivním nebezpečím pro hospodářství.
Ministr financí musí naléztl ccstu
z tohoto nebezpečného stavu. Polvvični
opatření tu nepom liou. Vláda musí nějakým způsobem odčerpati ohromné su.
my" peněz, nacházejících se v nespráv.
ných rukou.

SSSR a petrolej
Ve francouzském čas.
Le Monde«
píše André Rhimbaut o SSSR a problémech petroleje. Před několika dny po.
slal SSSR íránské vládě notu, protestu,
jící proti tomu, že Teherán dosud nesplnil závazky, vyplývající z dch~dy z r.
1946. Tato no'a je dodatkem k jiné notě,
provázející návrh smlouvy o ustanovení
smíšené petrolejářské společnosti v s?.
vernim Iránu. Nikdo neví, jaké definitivní stanovisko zaujme iránská vláda.
Sovětská demarche z minulého měsíce
byla učiněna souiasně s jiným zájmov ý m projevem SSSR, týkajicí se patrolejcvýxh zdrojů mimo jeho hranice. Sovětské úřady zabavily v Rakousku velkou rafinerii v Lcbau, čímž ovládly úplně petrolejový ckmh zistersdorfský. Má.
se z tcho užavira*, že SSSR se míní
účastni ti cd nynějška aktivněji na mezinárodním petrolejářském seutěžení?
A v jaké míře působ: vHv petroleje na.
jeho zahraniční politika?
Problém petroleje je v případě S33R
zcela jiný než v přírsdě jiných velmoci,
počínajíc Anglií *a Amerikou. Anglický
a Emerický kapitál kcntxoluje nyní asi
SOíř mezřnárrdni petrolejové výroby.
Na území britské říše jsou však jen mí.
k> významné v ý r ; i ni zdroje a Anglie
musila, vždy hledat uspokojení svých
petrolejových potřeb za hraničena!. ec2
ovlivnilo čel-o-u je"; poli tiku. Situace Spo.
jených států, jepcfcž p-dil na světové
výrobě byl v r r 1946 v p s m ě r j 234 m:lionů tun ž 373. je poněkud jiná. Spojené
státy však nebudou moci udržet dl ráíio

tento výrobní rytmus. Podle amerických
znalců budou jejich reservy vyčerpány
za 15—20 let. Tlm je oprávněna politi,
ka, která se snaží ovládnout nejvčtšl
část reserv na obou polokoulích, z ni clil
nejbchatSI jscu na Středním Východě.
Rusko, naopak, se nemusí bát, že jeho
reservy budou vyčerpány, neboť vydrží
nčkoítk des tile l. Podle nejnovčjšteh sovětských údajů převyšují 8 miliard tun,
Američané se obávají soutěže sovětského vývozu na budoucím světovém trhu.
Obchodní důvody však nyní pro SSSR
nerozhoduji
a
petrolejové
bohats vl
Azerbejdžanu jo asi nejmíně z a j iná,
spíše se zdá. žo je do severního Iránu
vede nutnost hájltl národní výrobu
Vždyť r. 1919 se Angličané zmocnili na
čas, s podporou perského vojska, petrolejoví cblastl v Baltu.
S hlediska vnitřních sovětských potřeb jeví se petrolejový problém takto:
V posledním předválečném roce 1910 či,
nila výroba v SSSR 31 milionů tun, a In
nsl cdpovldala vnl řním potřebám, které
se v předcházejících pěti letech znnč-6
zvýšily následkem lndustrlullsacc zemědělství, Pokles výroby za války byl pro
ruský hospodářský potenciál vážným
handicapem. Byl zavlněn .válečnými pn.
Žadavky, snížením personálu. Investice,
ml do dopravních prostředků atd. Jen
v oblesti Ealcu přestalo pracovat přes
200 studní. Jiné oblasti, jako Malltop a
Grozný, byly okupovány Němci a Škody
v nich způsobeny jednak Rusy samými,
jednak německou armádou, takže výro.
ba se rovnala nule.
Od r. 1914 mohli ovSem Rusové obnovitl výrobní schopnost svého petrolejového prňmvslu. jehož výnos, zvýšený o
12%, činil r. 1945 20 milionů tun. Jako
ve všech hospodářských sektorech, tak
i v petrolejovém je silně proinr;ovAiio
socialistické soutěžení Ve čtyřech hlav.
nich střediscích se dělníci zavázali, že
dodaji letos 480 000 tun nad plán. Podle plánu má však petrolejová výroba
činit v posledn'm roce pětiletky, t. j. r
1950, 25 milionů tun, nebo'1 jen o 14%
více než v r. 19-10. V jiných průmyslech
Je předpokádáno mnohem větší zvýň-ní
Vedouc! mužové SSSR si uvědomují,
co znamená výroba petroleje pro sovětské hospodářství a co by znamenal ny.
néjšl handicap abnormálních okolností
a ^o ť m spíše, že by nebylo amerických
dodávek, jako za poslední války. A z ntensivění výroby ve velkém měřítku 1e.
vyloučeno. Výroba syníhetlckého benzínu vyžadule vybaven!, kterého Rusové
nemají, ačkoli v jejich pásmu Isou to.
várny Leuna, dobře zařízené Němci. T y
všpk v dohledné době nedosáhnou před.
válečné výrobní schooncs*!. A pokud
jde o přines ze zemí, podléhajících ruskému vlivu, ten sice stačí, r-by kryl r"z_
ď l mezi výrobou a potřebami SSSR,
nestaťl by však, abv zai'8 4 !! petrolejovou soběstačnost východního b'oku,
Z Rumunska má dostat SSSR z titulu
reparací 10 milionů Sun do osmi Jet
N e j v ý š ! část rumunského p&troleje Jde
do SSSR, ale 'en se n^s^vokojufe s petrolejem. Chtěl by vyloučit zájmy anglosaské. které dosud v Rumunsku p ř e v ^ .
dají. Prozatím smíšená sově*sko-rurn•:nská společnost Sovrompetrol kontro'uje
2 7 ' ? výroby a
tek závisí na anglo.
americkém kapitálu,
Z Rakouska a Maďarska dostávají po«
ale nepřesných údajú Rusc-vé asi milion
tun rvčně, výroba těc-h'o dvou zemí byla
íctňž přeceněna. K e kene! rok^j bude mít
tedy SSSR se vším všudy as! takové
mnažs v j petroleje, jako r. 1940. To sta*
č; ke krytí jeho nejnutnějžích mirovýcfa
potřeb, bude však třeba několika let,
a i y rafi tyto zdroje umožnily čelit vžem
eventualitám,
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Smysl Mnichova
ni.
Měl lord Runeiman pravdu, když po svém návratu
z Prahy přehlásil, že další soužití Cechu a Němců je
nemožné? Myslím, že jenom-částečně. Po staletí žili
Češi a Něrnei pcspolu v hranicích českého státu a po
celá dlouhá údobí nebylo mezi nimi větších sporu.
Bylo samozřejmé a logické, že po roce 191S vliv německého živlu byl oslaben, avšak politika všech československých vlád první republiky vůči národnostním menšinám byla smířlivá a vcelku nezaujatá. Byla
rozhodné nejlepší v celé střední a jihovýchodní Evropě. Od počátku německé politické strany měly své zástupce v československém parlamentě a v celé řadě
vlád republiky. Němci požívali stejných práv jako
Češi a Slováci. Německé university, německé učitelstvo mělo tak velkou svobodu, že jí nakonec dokonale
zneužilo. Henleinova strana stala se nejsilnější v zemi
se všemi právy z toho plynoucími. Ovšem lord Runeiman měl pravdu, když prohlásil, že v soudobé situaci,
jak se vyvíjela na podzim 1938, bylo jen málo naděje
na smírné rozřešení česko-německého speru. Bylo to
vlivem tlaku a podpory hitlerovského Německa, že
Be tento problém rozrostl na otázku evropskou a že
mohl ohrozit evropský mír.
Od té chvíle, co Hitler prohlásil, že deset milionu
Němců, kteří dosud žijí mimo Říši, musí přijít Heim
áns Reich« — od té chvíle kostky byly vrženy. Henleinova strana se proměnila v nebezpečnou pátou kolonu.
A přece ani Henlein nevěřil v tak rozsáhlé vítězství,
jakého dosáhl Hitler v Mnichově. Henlein přivezl s sebou do Berchtesgadenu návrh autonomních sudetfikých území, jichž měl býti šéfem. Ale Hitler prohlásil, že nic, kromě připojeni sudetských oblastí
k Německu, ho neuspokojí. Původně měl Henlein v úmyslu se dohodnout s pražskou vládou na podkladě
karlovarského programu. To však Hitler zakázal. Po
nátlaku se strany Francie a Anglie na pražskou vládu
bylo rozhodnuto přijmout rozdělení republiky. Od té
chvíle byl celý problém jen otázkou praktického provedení. A pan Chamberlain takřka v každé své řeči
v té době na to poukazoval. »Zdá se mi neuvěřitelné,«
pravil, »že bychom měli jít do války pro otázku, která
ve skutečnosti je už rozřešena a zbývá jen problém
procedury.«
Z toho všeho a mnoha jiného je zřejmo, že Hitlerovým cílem bylo zničit československý stát a že rozbití
tohoto státu bylo jen přípravou k dalším odvážným
podnikům. Ze všech dokladů o mnichovské krisi je
dosti dobře zřejmé, že všechny postavy mnichovské
tragedie si byly vědomy záminky, kéerou Hitlerovi
poskytovala otázka německé menšiny v republice. Je
nemožné věřit, že tak zkušeni politikové, jako byli
Chamberlain a Halifax, Daladier a Bonnet, by nevěděli, že tu jde o záminku a nikoli o skutečný důvod.
President republiky poukázal nesčislněkráte na tuto
skutečnost. Poukazoval na to. že obětovat Českcsiovensko znamená obětovat Evropu. Nebylo mu však —•
nebo spiše nechtělo — být rozuměno. Ve své knize
ÝŠest let exilu a druhé světové války v, president píše:
sRuncimanovi jsem nesčislněkráte řekl, že nejde o naše Němce a tudíž o otázku vnitřní, nýbrž že jde o neměř Berlin—Praha. Lacroixovi i Newtonovi jsem nesčetněkráte řekl a vyložil co se stane — a dnes se to
všechno jedno za druhým děje. počínaje CSR a pokračuje Rumunskem, Pclskematď. — jestli nás opustí
a nepůjdou s námi do důsledků na naši ochranu a
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v odporu proti Německu... Ale věděl jsem, že Paříž
i Londýn hledají cesty, jak v žádném případě nejit.«
Tato poslední presidentova poznámka přivádí nás
k druhé otázce — totiž k problému tak zv. politiky
ústupnosti totalitním státům, známou pod jménem
politiku appeasementu. To je i dnes nejvíce diskutovaný problém moderní diplomacie, Mnichov byl jenom jedním článkem v celém řetězu této politiky.
Vzpomeňme jenom na habešskou válku, na politiku
neintervence v době španělské občanské války, na
stálé oslabování Společnosti národů, na obsazení Porýní, na německé zbrojení a na rakouský anšlus v roce
1938. Ze všech dokumentu, které jsou po ruce, je
zřejmo, že tato politika ústupnosti fašismu a nacismu zdála se býti v době Mnichova nejlepší a nejrozumnějši. Důvodů bylo mnoho: ve Francii velká část
národa byla unavena válkou a bála se války nové.
Profašistické živly byly silné a u moci. Jak pro Britannii, tak pro Francii nebezpečí bolševismu bylo velké a skutečné. Miioho státníků spiše věřilo Hitlerovi
než Stalinovi. Západní mocnosti byly na válku špatně
připraveny. Hrálo se tudíž o čas a jistě aspoň někteří
politikové na západě upřímně věřili v možne. t dorozuměni s hitlerovským Německem. Chamberlain byl
rozhodnut zachránit mír stůj co stůj; cesta takovéto
politiky mohla vést jedině přes Mnichov. Francouzští
i britští politikové té doby se domnívali, že splněním
územních nároků Německa a jistými hospodářskými
výhodami bylo by možno Německo pacifikovat.
Blízká budoucnost měla odpovědět na všechny tyto
otázky; invase Polska německou armádou byla odpovědí poslední. Dnes politika appeasementu je odsuzována takměř všemi politiky a státníky a stala se do
té doby varováním a přímo hrozbou komukoli, kdo
by svou politiku chtěl založit ve stejném směru.
Heslo: není možno smiřovali se s útočníkem a činit
mu ústupky, ať už jde o jednotlivce, o režim, nebo
o celý národ, stalo se běžným v mezinárodní politice
po válce. Vezmou-li si mocní tohoto světa mnichovské
ponaučeni k srdci, pak snad přece jen mnichovská
krise nezůstane bez svého dějinného poslání. Dr Beneš
řekl několik měsíců po mnichovské krisi ve svém novém londýnském domově: »Naše politika byla správná, to všichni ještě uvidí a poznají. Nemám, co bych.
na ní měnil... Tady na západě snad si ještě myslí, že
Mnichovem zachránili mír. Brzy všichni uvidí, že jsou
už vlastně ve válce. Mnichov rozhodl, že válka je neodvratná . .. Nechtěli rozumět, válka je přinutí, aby
dělali politiku, o kterou my jsme usilovali po celých
dvacet let.« A ve zmíněné knize president republiky
praví: » A tak se rozhodnutím osudu stalo, že se na
Československu muselo ukázat, zdali je či není možná
se s nacismem dohodnout, zdali je či není možno s nacistickým režimem žít v dobrém sousedství a ve spolupráci.«
Při této příležitosti promluvme stručné o otázce,
která není bez významu pro styky československofrancouzské. Otázka zní: Zradila Francie Československo v době Mnichova? Velká většina československých politiků, jakož i velká většina národa by jistě
odpověděla kladně. Vždyť Československo mělo spojeneckou smlouvu s Francií, v níž se pravilo, že obě
strany si přispěchají vzájemně na pomoc, stane-li se
jedna z nich cílem nevyprovokovaného útoku. Pánové Daladier a Bonnet a někteří jiní francouzští politikové dovedli všelijak vykládat smysl Mnichova, dokonce i po skončení války. Daladier prohlásil 27. října
193S. že Mnichov byl výrazem realistické politiky a
že nikdo nevykonával nátlak v Mnichove. Kdyby taO B Z O R Y

kového nátlaku bylo, pan Daladier by se prý byl vrátil do Paříže a povolal národ do zbraně. — To pan
Bonnet už byl chytřejší Zdeněk Smetáček zaznamenává ve své knize »Od Mnichova k válce« projev pana
Bonneta z 8. října 1938. Bonnet tehdy pravil: »Není
pravda, že Francie nesplnila své závazky . .. Řekli
jsme jen, že kdyby Německo užilo násilí, Francie
splní své závazky a pomůže Československu. Řekli
jsme však také, že všemi prostředky, které máme po
ruce, se zasadíme o znemožnění takovéhoto násilného
zákroku a pokusíme se o smírné vyřešení sudetoněmeckého problému.«- To znamená, poznamenává Smetáček, že Francie si byla vědoma svých závazků,
tvrdila však, že Československo nebylo napadeno a že
sr> vzdalo z vlastní vůle částí svého území. Ve skutečnosti Francie donutila pražskou vládu, aby přijala takovéto rozhodnutí, poněvadž jinak by byla nucena
splnit svou povinnost. A právě v této nemravnosti celé methody spočívá samo jádro mnichovské tragedie.
Někteří francouzští právníci šli dokonce dále než

Spiknutí proti Slovensku
Desítky tisíc občanu z Moravy a Čech navštívily letos o prázdninách Slovensko. Desítky tisíc občanu
z Moravy a Čech se v době poměrného klidu politické
okurkové sezóny přesvědčily, jak žije dnešní Slovensko:
klidným, tichým, spořádaným, pracovitým životem,
v němž není falše a klamu, snad poněkud zatrpklým,
do sebe uzavřeným životem, ale v pokoji a v bázni
Boží. Na Slovensku se pracuje bez demagogie a bez
propagandy; úkoly dvouletého plánu byly tam v posledních měsících překročeny o 40%; masy slovenského zemědělského lidu jsou solidním elementem, který
touží sice po lepším a spravedlivějším ocenění vlastní
práce, ale netone v radikalismu a nežádá si převratu;
slovenský kulturní život působí dnes ku podivu, na
první pohled svěžejším a životnějším dojmem nežli
kulturní život český; je v něm potěšující a ojpravdová
kulturní ž í z e ň dosud nepřesyceného národa: a nade
vše živá a vroucí náboženská víra dodává Slovensku
vzezření země, kde život má dosud smysl.
Toto je pravá tvář Slovenska. Tak se o ní mohl přesvědčit každý, kdožkoliv letos na Slovensko zavítal a
takto také souhlasně a jednomyslně vyzněly dojmy
českých návštěvníků Slovenska, pokud je uložili v objektivním českém tisku.
*

V den příjezdu presidenta republiky na Slovensko
vydalo poverenictvo vnitra úřední zprávu, která s barvitou epickou šíří, jež měla patrně nahradit absolutní
nedostatek jakýchkoli konkrétních údajů, zvěstovala
dychtivým uším, že na Slovensku bylo odhaleno rozsáhlé protistátní spiknutí ve spolku se slovenskou emigraci, jehož konečným cílem byl prý atentát na hlavu státu. Tak alespoň pravil 6. bod květnaté úřední
zprávy, sepsané v neobyčejně šťavnatém slohu nejšpatnějšíeh detektivních a hrůzostrašných krváků.
Nebudeme tu vypisovat všech šest bodů tohoto podivného memoranda, A t si je laskavý čtenář najde ve
starých novinách, sehovává-li si tenhle bezcenný potištěný papír, je ostatně na takový výplod opravdu
škoda dobrého papíru * Obzorů t. Stačí konstatovat, že
úřední správa poverenietva vnitra byla svědomitě vypracována podle dokonalého vzoru úředních zpráv
o všech současných balkánských spiknutích; to jest,
neříkala nic, jak se ostatně laskavý čtenář pamatuje.
Přesto nerůstalo při tomto jediném komuniké: po dobu delší jednoho týdne byla lačnost čtenářů krmena
O B Z O R Y

pan Bonnet Tak na př. pan Barthelémy napsal v iístS
sLe Temps« už v dubnu 193S, že Francie nemá uá
žádných závazku k Československu, poněvadž spojenecká smlouva byla jenom jedním z koleček mechanismu Společnosti národů; a vzhledem k tomu, že
Společnost národů byla už tehdy mrtvou organisací,
byla mrtva i smlouva -československo-francouzská.
K tomu všemu správně poznamenává Smetáček, že
každá politická smlouva je výrazem jisté politické
vůle, která ji podporuje. Smlouva je cárem papíru,
jakmile vůle ke splnění smluvních závazků je mrtva
nebo ochromena. V roce 1938 vůle francouzské vlády
a většiny francouzského lidu splnit závazky, plynoucí
ze smlouvy s ČSR, byla ne-li mrtva, tedy jistě ochromena. Francouzská veřejnost byla špatně informována politiky i tiskem o skutečné situaci. Vnitřní slabost, která se plně projevila jen dva roky poté, zachvátila už tehdy, v době Mnichova, sladkou Francii,
(Pokračování.)
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dalšími dílčími zprávami, které neobyčejně neinteligentním způsobem rozmělňovaly ono prvotní nic první
úřední zprávy. Nakonec jsme se dověděli, že bylo zatčeno 150—200 zhola bezvýznamných lidí a prý 20
lidí více méně ve významném postavení, při čemž se
jaksi naznačilo, že to významné postavení zaujímali
v době slovenského státu; jména těchto dvacíti lidí
nebyla prozatím uveřejněna, alespoň do chvíle, co píši
tyto řádky. Pověřenec vnitra, generál veterinární služby MVDr Ferjenčík (veterináři zaujímají vůbec ve veřejném životě dnešního Slovenska vynikající postavení; pověřenec Dr Kvetko na př. s hrdostí o sobě prohlašuje, že je »veterinář a ústavný theoretik«) svolal
tiskovou konferenci, na níž výslovně konstatoval, že
s t. zv. spiknutím nemá nic společného žádná slovenská politická strana a žádná společenská vrstva nebo
homogenní skupina; konstatoval dále, že význam t. zv.
spiknutí byl zbytečně zveličen a tisk že z něho zbytečně udělal prvotřídní sensaci. Přitom úřad MVDr
Ferjenčíka pokračoval ovšem vesele v promptních a
apartních publikacích hrůzostrašných spikleneckých
seriálu ad usum všeho komunistického a spříseženeckého tisku, takže je nasnadě oprávněná otázka, zd;i
MVDr Ferjenčík je vůbec dosud pánem svého úřadu,
zejména jeho \TL odboru. O průběhů této konference
a o reálné basi celého spiknutí informoval nejverojatněji J u r K o z a - M a t e j o v v z-Katolických novinách«; jeho zpráva je bezpochyby nejseriosnéjším výkladem, jaký byl o celém t. zv. spiknutí podán. Tento
rázovitý katolický kněz byl první, kdo v roce 1925
vzkřikl do tváře Dr Tukoví: Velezrádče!, vystoupil
z redakce ¿Slováka*, založil si vlastní list »Slovenský
nárcdi a v něm vedl neohroženou a neobyčejně ostrou
kampaň proti Tukovi a tukismu; o jeho »bezpodmínečné věrnosti Československé republice*: podává
ostatně nejlepší svědectví Dr Ivan Dérer v knize »Slovenský vývoj a luďácká zrada*. Jur Koza-Matejov tedy píše s trpkou ironií:
»Revoluce s třemi revolvery a s jednou hluchoněmou vysílačkou je směšná. A dělá-li ji někdo vážně,
je to ještě směšnější a velmi nám to připomíná nebohého Dona Quijota s jeho tragikomickou rytířskostí,
Ale právě tak směšné by bylo vidět v tom i bůhvíjaké nebezpečí pro stát anebo ohrožení pokoje a pořádku. Vždyť bědný by to byl stát a neméně bědný
pokoj a pořádek, kdyby se daly i takovýmito prostředky a způsoby rozvracet,
Když jsem na konferencí novinářů poslouchal refe591

ráty pověřence vnitra gen. Dr. M. Ferjenčíka a jeho
úředníku z národní bezpečnosti, měl jsem dojem, že
si dospělí lidé hráli na revolucionáře.
Ukazovali nám tam cyklostyl, psací stroj, blány, letáky, několik tuctu fotografií, prozatímní služební řád
TPO (Tiskových pohotovostních oddílů), prozatímní
organisační řád, rozličné legitimace, výzvy, přihlášky,
agitační články, revoluční básně a jakousi rozvrzanou
starou krabici, která se snažila vzbuzovat dojem tajné
vysílačky.
Zbraně? Tři revolvery. Jeden z nich, který jsem
blíže viděl, byl velmi pěkný browning na pohled, v novém žlutém koženém pouzdře. Byla ho škoda, že se
dostal mezi ty krámy.
A víc?
Víc zbrani prý jen doufají ještě nalézt, říkali úředníci NB. Ale myslím, že to »víc« bylo jen nadějí, nejen
u NB, ale i u organisátoru tohoto podivného povstání.
Neměli toho tedy ani jen tolik, kolik měli tiší, státotvorní a vlastenečtí pracovníci v Praze la zábavné
atentáty na pány ministry, anebo kolik zbraní by se
našlo i u jiných lidí, kdyby se u nich hledalo.
Když to tedy takto shrneme, mohli bychom snad
říci, že jsme si s Prahou v dělání hlouposti kvit.« (Katolické noviny, 28. září).
Hle, český čtenáři, četl jsi nejseriosnějši nejobjektivnější a nejobsažnější zprávu o t. zv. slovenském
spiknutí, přestože to nebyla zpráva úřední. A je to dokonce zpráva, která se nevystavuje nebezpečí, že se
zvedne jeden jediný statečný poslanec v Národním
shromáždění a zeptá se ministra a pověřence vnitra,
zda by snad státní bezpečnost neměla mít něco lepšího
na práci, než angažovat se jako sensační tisková agentura pro pochybný bulvární tisk.
Po všech úředních zprávách, po tom, co jsme se
o něm dověděli v tisku, můžeme tedy t. zv. slovenské
spiknutí klidně označit za romantický podnik několika
desítek pošetilých a citově pomýlených, vesměs bezvýznamných lidí, kteří se ve svých revolučních praktikách vyrovnali jistému druhu českých podzemních
pracovníků za války i v tom, že si o své činnosti vedli
pečlivé kartotéky. Není pochyby, že při dostatečném
množství agentů provokatérů bylo by ovšem možno
na Slovensku zavřít další sta, ne-li tisíce takových lidí.
Poprava dr. Tisy, kterou i nejrozhodnější slovenští
odpůrci Tisoví z dob první republiky neváhají v soukromých společnostech označovat za nešťastnou, citujíce známou větu Tallevrandovu: >>To nebyl zločin,
bylo to něco horšího, byla to c h y b a « , citově otřásla
Slovenskem. To, co na Slovensku v ostlo a vzrostlo
v důsledcích této chyby, nebyla však nikterak revoluční nálada. Politický realismus, stejně jako oddanost
k vlastní republice mají na to na Slovensku příliš pevné kořeny - obojí ostatně prokázali Slováci loni v květnu, když odmítli hlasovat pro komunistickou stranu.
To, co pozorujeme na Slovensku dnes - řekněme si to,
k čertu, jednou upřímně a otevřeně - je skrývaný pocit tichého opovržení k politickým formám a praktikám českého veřejného života a bohužel i růst stejně
skryté a stejně tiché nenávisti toho druhu, jaká u nás
bývala běžná v době protektorátní. Ale toto opovržení
a tato nenávist jsou si stejně jako u nás za protektorátu dobře vědomy, že jsou bezmocný. Nenašli byste
na Slovensku tisíc Edí. kteří by byli ochotni dělat skutečnou revoluci proti CSR, aniž by si při tom neuvědomili. že tato revoluce by je nepřivedla k samostatnosti, ale právě
~sn ií one druhé dnesn mozrisn ve
znamení srpu a kladiva — možnosti, kterou právě odmítají. Československé republice, společné vlasti Čechů a Slováků, nehrozí jistě nebezpečí s této strany.
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Přesto existuje skutečné »slovenské spiknutí«, spiknutí nikoliv na Slovensku, ale proti Slovensku. Vzniklo po volbách z 26. května loňského roku, ve chvíli,
kdy Slovensko odmítlo stati se komunistickým. Stojné
rozhodně odmítly totiž obě naše sekce III. Internaeionály vzíti na vědomi výsledek demokratického hlasování a pokoušejí se od té chvíle všemi prostředky a
jakýmkoliv způsobem zvrátiti poměr sil. jak jej na Slovensku nastolily volební výsledky. Slovenský veřejný
život je od té chvíle vystaven nepředstavitelnému náporu násilí. Před prázdninami jsme byli svědky masivní kampaně proti vedoucím nekomunistickým osobnostem Slovenska, vedeným tenkráte — podívaná pro
bohy — ve znamení československé jednoty, jako by
by nebylo každému myslícímu člověku jasno, že komunistické Slovensko by nebylo hřbitovem, ale pařeništěm separatismu, jak se to ostatně prokázalo skutky v prvních měsících obnovené samostatnosti. Králce po prázdninách zasáhly do bitvy komunistické odbojové složky a komunistické odborové organisace
charakteristickým způsobem, který dobře známe
z českých zemí. Po urážlivém ultimatu vládě, které se
nikdo neodvážil odmítnouti, neobtěžovaly se tyto živly
svolati do Bratislavy manifestaci, která vyvrcholila
ve známém pochodu 400 výtržníků, vedených pohlavně nakaženou řemeslnou prostitutkou, na palác
Slovenské národní rady. Všechen spříseženecký tisk
statečně sekundoval tomuto projevu nejlidovější z lidových demokracií.
Věci jsou příliš vážné, než aby je bylo lze přejit
mlčením. Masivní ofensiva největší české strany proti
největší slovenské straně není a nebude totiž vykládána na Slovensku jako stranické utkání. Teror, kterému jsou po půl třetího roku vystaveni především
slovenští katolíci, zasahuje na místě nejcitlivějším,
Hořkost a roztrpčení, které vzniká na Slovensku jako
pochopitelný důsledek neustálého, systematického a
plánovitého zneklidňováni a rozeštvávání slovenského
veřejného života, posilují jen nenávist a opovržení
právě ve chvíli, která měla nechat čas, aby zahladil
staré spory a hojil staré rány •— a budou zase připsány k tíži celého českého národa. Snad bychom žádali
příliš na předsedovi vlády, který s takovou oblibou
užívá silného slova vlastizrada, kdybychom se pokoušeli příměti ho, aby na správném místě a nikoliv nadbytečně {jako obvykle) užil tohoto slova tam, kde
stranická vášeň jeho vlastni strany rozeštvává dva
nejbližší slovanské národy. Žádali bychom příliš, protože také my víme dobře, že 1. porážka KSS ve volbách byla vůbec nejciíelnější porážkou, kterou u nás
komunisté dosud utrpěli: 2. že komunistické Slovensko
je posledním stupněm k totálnímu zkornunisování Československa- 3. že nikdo nejedná proti vlastním zájmum, tím spíše, když vidí, kterak nepoučitelní čeští
centralisté s klidem vpravdě božským podřezávají co
sekimdanti větev, na níž sami sedí. Ale mají naše demokratické strany morální právo mlčet, jestliže je
vskutku v sázce budoucnost republiky? To je otázka,
na kterou bychom se rádi dočkali odpovědi právě od
těch, kteří tak rádi požadují na Slovácích, aby dnes
a derme skládali manifestační přísahy věrnosti republice, ale kteří dcsud nehnuli prstem pro to. aby k těm
přísahám měli Slováci také nějaké důvody.
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Zemědělská politika spoluviiiníkem
Letošního roku se nám neurodilo. Uznává se všeobecné, že výsledky našich žni jsou asi o 30—40 proc.
menší než normálně. To ovšem znamená, že pro koncům bude lze vykoupili asi tak polovinu toho, co obyčejně. Jestliže loni činil výkup přes 90.000 vagonů,
bude tedy letos asi tak 45—50.000 vagonu. Značný
nedostatek ve výživě pocítí ovšem v prvé řadě naše
vrstvy konsumentské, jež již dnes vědí, že jim budou
dávky zmenšeny. Tato situace nás nutí, abychom uvažovali o tom, zda jsme také učinili vše, aby k takové
zlé situaci nedošlo. Každý zemědělec, který sleduje
naši zemědělskou politiku od posledního převratu, vytýká, že je vedena jen stranicko-politickými hledisky
a nikoliv věcnými zřeteli, majícími na mysli jen prospěch národa. Chci se dotknouti několika řádky těchto výtek a uvážiti, nakolik jsou správné.
První počin, který způsobil v řadách zemědělců
značný rozruch, bylo zavedení trojích cen do zemědělské výroby, takže zemědělci do 20 ha dostávají
ceny nejvyšší, od 20—50 ha ceny střední a přes 50 ha
ceny nejnižší. Je přirozené, že statky střední a větší
tím ztrácely chuť ke zvyšování výroby, která se
li nich ukazuje ztrátovou, jak dokazují výsledky státních a zemských statků. Tento počin tedy způsobil
zmenšení výnosů u těchto statků, jež v prvé řadě přicházejí v úvahu při dodávkách obilí pro konsum. Tyto
ceny však zavinily ještě další kalamitu. Větší statky
u velkých středisk byly zařízeny na výkrm dobytka
a jako výdojná hospodářství. Zavedením trojích cen
se tato činnost znemožnila, poněvadž tyto statky by
ztrácely při nákupu od menších zemědělců na ceně
dobytka. Proto se pociťuje v těchto větších střediscích nedostatek mléka a proto je maso, dodávané sem
na trh, často špatné, nevykrmené kvality. Že tyto
ceny jsou povahy politické, o tom svědčí to. že pro
státní statky nízké ceny neplatí.
Druhý takový počin ministerstva zemědělství bylo
srovnání cen žita a pšenice. Pan ministr Ďuriš prohlásil, že to dělá proto, aby pomohl chudým horským
krajům. Znalci zemědělské politiky viděli ihned nepřirozenost této politiky a předpovídali neblahý konec.
Dostavil se za rok. Měli jsme nadbytek žita a nedostatek pšenice a pan ministr musel zvýšiti cenu pšenice, což tehdy ovšem vykládal jako snahu ministerstva zemědělství pomoci cenově zemědělcům. Kdo věc
znal, musel se usmáti tomuto zakrývání chyb, zaviněných stranicko-politickou snahou získati pro sebe
chudé horské kraje politicky.
Třetí taková chyba se stala při odsunu Němců. Zemědělství se tehdy ochudilo o pracovníky, kteří chtěl,
pracovati, jen kdyby zůstali zde, poněvadž věděli, že
v Německu je velmi zle. Pan ministr doznal v Hradci,
že on se postaral, aby byli vyvezeni. Jak jinak s: počínal průmysl, který si ponechal své odborné, nezbytné síly. Přece každý nepředpojatý řekne, že Němci,
roztroušení po našich viskách, nepředstavovali žádné
nebezpečí národní, rozhodně daleko menší, než Němci,
ponechaní v kompaktních masách v průmyslu a -dolech v našem pohraničí. Jaký byl však důsledek nedostatku pracovních sil v našem zemědělství? Zemědělci, kteří nemohli zaslat sami práci na rolích tyto
zatravňováli. osazovali lesem, aneb zůstala půda vůbec neobdelaná. nebo ¿enom špatně a pozdě cbiělará.
Důsledky této neblahé politiky byly ty. že máme ve
vnitrozemí zmenšenou plochu esevu a namnoze i menši naturální výnosy na půdě. která v prvé řadě přichází v úvahu pro odvádění obilí do konsumu.
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Když již takováto chyba byla udělána, mělo ministerstvo zemědělství se postarati o to, aby ve dvouletém hospodářském plánu bylo opatřeno dostatečné
množství strojů, aby se práce mohla meohanisovati.
Je známo, že naše dvouletka uštědřila zemědělství ze
70 miliard jenom 5 a pul miliard, čímž ovšem i výroba strojů pro zemědělství pohořela,
Kolonisace pohraničí je dalším článkem v řetězu
ohyb, které byly udělány. Všeobecně lze říci, že při
začátku bylo prohlášeno p. ministrem, že napraví
chyby neblahé agrární politiky a pozemkové reformy
z první republiky. Lze pouze konstatovati, že v I. pozemkové reformě nezůstalo neobděláno nic, kdežto
nyní zůstalo statisíce ha půdy neobděláno. Bylo dokonce nedávno tvrzeno, že takové neobhospodařo.ié
pudy je na 300.000 ha. I kdyby z této pudy jen jedna
třetina byla dobrá orná půda, co by to znamenalo,
kdyby se na ní bylo urodilo obili na 50.000 ha po 11 q,
bylo by to 700.000 q, t. j. 7.000 vagonu obilí. Nebyl
by to krásný přínos v nynější bídě?
O tom, jaké chyby se dělaly, bylo již mnoho napsáno, ale chtěl bych jenom vytknouti jedno, že mělo
býti zkrátka postaráno o to, aby každý měl co nejdříve jistotu, že půda bude jeho. To by vedlo nejlépe
k zintensivnění práce v pohraničí. Byla-li volena z důvodů politické moci jiná cesta, tedy je to na škodu
hospodářských výsledku a na škodu našeho zásobováni. Tyto chyby zemědělské naší politiky se projevují v nejnovějších počinech zákonodárných. Bylo
odhlasováno, že statky z pozemkové reformy mají být
zmenšeny až na 50 ha výměry. Již dnes vidíme důsledky u velkých statků, kde výroba zemědělská je
vysloveně ztrátová, žijí v období nejistoty, jak pro
ně-revise dopadne, také se tam již projevuje leckde
toho důsledek a jsou obavy, že by mohla zústati další
puda neobdělána.
Mohou býti různé názory na tuto revisi, ale myslím, že národohospodářsky byla volena doba velmi nevhodná k této akci v období, kdy je nadbytek půdy, i
neobdělané, v pohraničí. Bylo by bývalo přece jistě
více na místě dělati akce, které by měly za účel, aby
tato neobdělaná půda přišla do provozu. Za dnešního
stavu menší hospodáři čekají na příděl od velkostatků a do pohraničí nikdo nejde, velkostatky, jimž hrozí
parcelace, nemají chuti do další práce, a tak nám k dosavadním těžkostem hrozí ještě další. Že tato neúspěšná politika zemědělská je na každém sektoru, o tom
svědčí i úžasná disparita cenová v seně a slámě, kterou ponechává ministerstvo zemědělství nepovšimnutu, ba staví se dokonce proti zvýšení cen, když jiná
ministerstva poukazují na potřebu jich zvýšení. Důsledek je ovšem ten, že se prodává seno z pohraničí
pod rukou za šmelinářské ceny. Tedy i tady se ukazuje. že naše zemědělská politika je velmi neblahá.
Naše neinformovaná veřejnost ovšem o těchto věcech neví a naší konsumenti si myslí, že náš nedostatek je zavinován pouze nynějším suchem. Po podrobném rozboru vychází však, že naše zemědělská politika je zde velmi podstatným spolir.innžkeia. Chyby
raší zemědělské politiky vyvěrají ovšem z ideologických snah socialismu, který se snaží o zespolečenstevrě:oí výrobních prostředků a tudíž také pudy. Směřuje
tudíž zato politika k postupnému vyřazování větších
statků z výroby. Tyto snahy vsak ve svých důsledcích
vedou k zmenšování objemu zemědělské výroby a dotýkají se všech vrstev národa. Je otázkou, jak dlouho
bude trvalí, režii si toto uvědomí i ostatní vrstvy národa a vyvodí z toho patřičné důsledky.
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Kapitola průmyslová
Dovídáme se, že vedeni našeho hutního průmyslu
zamýšlí ve své plánovací velkorysosti investovat do
jediného podniku, t. j. do Báňské a hutní spol., cca
20 miliard. Jakým způsobem má bý't úvěr opatřen, je
záhadou; je rozpočten na deset let, tedy každý rok
mají být do jediného podniku investovány dvě miliardy. Investice mají se vztahovat na výrobu surového
a tyčového železa, plechu a válcovny. Za tím účelem
prý se již jedná, aby USA dodaly potřebné stroje.
Zda si celý náš průmysl (je zadlužen více jak 30 miliardami), nejen Báňská a hutní, vůbec vydělá na tuto
investici, je velkou otázkou, s jejímž rozluštěním si
asi páni mnoho hlavu nelámou. Jestli tato investice
by byla provedena, stávala by zde další a velmi závažná otázka, co vlastně s touto investicí a zda vůbec
bude využita se zřetelem na celou strukturu našeho
průmyslů. Pak by ovšem bylo také bezpodmínečně
nutné provést i snad několikanásobné investice v průmyslu strojírenském a přeškolit se výlučně na sériovou výrobu; tím bychom se dostali do konkurence
s Amerikou, v níž bychom nemohli v žádném případě
obstát. Předimenscvali bychom investice v jednom
podniku v nepoměru vůči celé struktuře našeho průmyslu. V tomto směru by se ukázaly některé naše železárny jako překapitalisované a pak života neschopné. Hutní průmysl tak, jak je, i když není nejmodernější, dal by se s daleko menšími investicemi dobře
vybavit tak, abychom mohli úspěšně konkurovat, zejména evropským zemím, jako dříve, kdy jsme sice
také vyváželi velkou část své výroby ve váleném železu, pleších, s tím rozdílem, že dříve byla větší pozornost věnována nejhodnotnějším hutním výrobkům.
Vyvážet hotové výrobky je zvláště dnes příkazem
doby, na druhé straně omezit vývoz váleného železa
a plechů na nejmenší míru, pokud toho hospodářské
vztahy nutně vyžadují. Důkazem, že zařízení není nemoderní, je, že v dobách největší hospodářské krise
v letech 1931 až 1934 Vítkovické železárny odváděly
Rotschildům více jak 40 milionů Kč ročně a byly mimo Bati jediným závodem v republice, který Národní
bance odváděl hodnotné devisy. Může to o sobě říci
dnes náš těžký průmysl? Kolik odvedl státu na daních a kolik Národní bance v devisách? Na investice
je si třeba nejdříve vydělat a ne se po uši zadlužovat!
Síla našeho průmyslu spočívá právě v tom, že můžeme vše vyrobit, od odstředivek až po parní turbiny,
lokomotivy i celá zařízení továren, ne sice v sériích,
ale za konkurenční ceny. Při celkové skladbě našeho průmyslu nemůžeme očekávat, že někdo objedná
od nás na př. tisíc lokomotiv, takovéto kvantum si
dotyčný zákazník může a jistě také objedná v Americe za levnější ceny, zato ale při počtu dvaceti kusů,
což Ameriku nemůže zajímat, může náš vývoz zaznamenat dobrý obchod. Jestliže vedení našeho hutního
průmyslu by chtělo porušit tradiční vývoj, což se začíná již objevovat přemisťováním výroby ze závodu
do závodu, ohrozila by se tím celá dosavadní průmyslová skladba a vážně ohrozila její prosperitu. Fanfarónství se v hospodářství nevyplácí, spíše je na místě
střízlivost.
Na těchto základních chybách se ukazuje i celá
chybná organisacs našeho průmyslu, jak znovu musíme konstatovat. O těchto velikých, životních otázkách rozhoduje dnes téměř diktátorsky několik lidí,
kteří s nejvyššího patra babylonské věže znárodněného průmyslu rozhodují nejen o osudu jednotlivých
podniku a závodů v jejich mocenské oblasti se nachá594
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zejících, ale téměř o každém jejich vydechnutí. Tento
centralistický tlak špatně snášejí jednotlivé podniky
ve všech oborech, nejen v hutnictví. Dříve samostatné nebo autonomní podniky jsou přímo chloroformovány a leží na operačním stole, kde si pak několik jedinců s nimi provádí svoje pokusy. Je to správné, aby
tito jedinci na vrcholcích celé znárodněné stavby byli
vybaveni tak rozsáhlou pravomocí, že mohou absolutně vládnout a neomezeně určovat nové nevyzkoušené
cesty, které se zdají hospodářským odborníkům v přímém rozporu s hospodářskými zákony? Komu se tito
lidé budou odpovídat, jestliže jejich > velkorysé* po
kusniclví jednou selže a uvalí tak nesmírné škody na
celé naše hospodářství?
Soukromý podnikatel nesl důsledky za neprozíravé
kroky sám ze své kapsy, tentokráte však jde o kapsy
všech občanů. Jsou si toho všichni, koho se to týká,
dobře vědomi? Namítne se, že nad znárodněným průmyslem je ministerstvo průmyslu, které má být garantem veřejného zájmu a energickým ředitelem naší
nové průmyslové politiky. Ale je možné za stávaj cí
situace, aby ministerstvo zvládlo celé to centralistické
bludiště, jaký by to musel být obrovský aparát, který
by zas na druhé straně ubíjel každý volnější pohyb
iniciativy a pružnosti, rychlosti rozhodování a osobni
odpovědnosti, kteréžto vlastnosti jsou základní podmínkou pro dobré vedení podniků a závodů. Situace
dnes vypadá tak, že podnikatelské talenty jsou naprosto nevyužity a z průmyslového podnikání nadělali
jsme nepřehledné úřady s vrchností v čele. Žádný kapitalista dřívější doby nevládl nad tak rozsáhlými
oblastmi, jako jsou znárodněné monopoly, které vší
mocí se brání nějaké vnitřní soutěži. Mezinárodni soutěž však vyloučit nemohou.
Na mezinárodním trhu se ukazuje, co kdo dovede,
jak kdo dovede vyrábět, jak organisuje nejhospodárněji práci a jak dovede výsledky své práce komerčně
uplatnit. Již z dřívějších výkladu pana ministra Laušmana z jara letošního roku v parlamentě nebo mimo
něj, jsme slyšeli téměř sentimentální povzdechy páně
ministrovy, že vlastně on v celé té početné skupině
našich lidově demokratických hospodářských cacsaristů je bezmocnými; pak se nám zdá, že pan ministr
Laušman svým odvážným pokusnictvím spoluvyvolával duchy, kterých se dnes sám začíná obávat.
Nejde jen o výrobu. Hospodářský caesarismus
dnešního systému vztahuje své centralistické ruce i
na prodej. Uvedeme jeden příklad. Generální ředitelství průmyslu strojírenského a kovodělného vyřadilo
prostě jednotlivé závody se zákaznictvem asi snad
z prestižních důvodů, poněvadž hospodářský caesarismus musí ovládat beze zbytku celou výrobu a celou
distribuci Nadělalo asi padesát prodejen tak zv, >UP<',
které jsou přímo podřízeny a přifařeny generálnímu
ředitelství, jež si samo suverénně rozhoduje o prodeji
výrobků jednotlivých závodů a podniků. Jak jsou tyto
prodejny organísovány, můžeme se přesvědčit na př.
na ústřední prodejně elektrických pecí, která má 40,
slovy člyricet úředníků, to je počet, s kterým se dříve
vystačilo pro celý veliký podnik, po případě koncern,
dnes se 40 lidí vyhřívá v jedné prodejně. Měsíční věcná a osobní režáe činí cřrca 350.000 Kčs, t. j. více jak
4 mf!;ony ročně, při celkovém ročním obratu 2,400.000
Kčs. Schodek jde sice přímo k tíži generálnímu ředitelství, ale nepřímo a ve skutečnosti tyto centralistické záliby pánů »nahořer nesou, jednotlivé závody, které nakonec (inženýři, dělníci a úředníci) svou prací
musí napravovat. Stávající hospodaření znárodněného
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průmyslu je nový druh státně kapitalistického vykořisťování.
Muže znárodněný průmysl tak, jak je organisován
a tak, jak se v něm hospodáři, zvýšit životní míru
osazenstva svých závodu a být nástrojem všeobecného hospodářského blahobytu? Přáli bychom si důkazy! Jsou zde všechny podmínky, aby tato země mohla
ve vysokém standardu uživit daleko větší pcčet obyvatelstva, než je dnes. Máme kvalitní a kvalifikované
dělníky, výborné inženýry, komercialisty, podnikatele

K chystané školské reformě
Podle posledního zněni návrhu školského zakona
mají u nás existovat jen školy státní, v nichž se má
veškeré mládeži dostat jednotné výchovy a obecného
1 odborného vzdělání. Název státní škola, bude zákonem chráněn. Mají se tedy zřizovat:
1, M a t e ř s k é
fikoly
(na Slovensku šlcdlky) pro děti
od 3 do 0 let.
2. Š k o l y p r v n í h o s t u p n é — Školy obecné (na Slovmsku Tudové Školy).
8. Š k o l y d r u h é h o s t u p n ě — občanské Školy, povinné pro všechny děti, které a úspěchem dokončily pátý
postupný ročník fikoly obecné. (Bude tedy p o v i n n á
A k o 1 n 1 d o c h á z k a d e v í t i l e t á . Občanská Škola
má rozšířit a prohloubit základy obecného vzdělání. Nejsouc školou povahy výběrové, n e m ů ž e p r o t o z a stávat
funkci dosavadní
nižší
střední
š k o l y , která by připravovala nadané žáky na dráhu
studijní větším důrazem na abstraktní myšlení).
4. Š k o l y t ř e t í h o s t u p n ě , a to:
a) p o v i n n é o d b o r n é š k o l y
(nevýběrové);
b) v ý b ě r o v é š k o l y , k nimž patři:
aa) o d b o r n é š k o l y ,
bb) s t ř e d n í o d b o r n é š k o l y ,

cc) s t ř e d n í š k o l y

vzdělávací.

S Z v l á š t n í š k o l y (povinné i výběrové) pro děti. které jsou rozumově i mravně opožděné nebo vadné, nervově choré, chorobami nebo úrazem zmr-začené, slepé,
slabozraké, nedoslýchavé, hluchoněmé, ošetřované v léčebných ústavech, tělesně ohrožené a pod.
8. Návrh se nevztahuje na Školy vysoké, vojenské a bohoslovecká učiliště.
N e v ý b ě r o v é o d h o r n é š k o l y , zpravidla tříleté, jsou
povinné pro veškerou mládež, která dokončila povinnou devítiletou docházku a nechcdí do jiné školy středního stupně.
Mládež, která byla v učebním poměru, byla dosud povinna
docházet do škol učňovských, zemědělská mládež docháZ'-li
clo lidových škol zomědělských. Nyní se tato povinnost rozšiřuje také na mládež, která vstoupí do zaměstnání v podnicích. pro které neplatí živnostenský řád, nebo která zůstává
bez jakéhokoli zaměstnání doma u rodičů, jakož i na pomocnice v domácnosti. Pro tuto mládež se zřidí pří povinných odborných školách z v l á š t n í o d d ě l e n í . Vyučování na povinných odborných školách je buď každodenní, nejméně po
dobu tří měsíců v každém školním roce, nebo nejméně jednou
V týdnu po dobu deseti měsíců v každém školním roce. Povinně odborné školy buduji na znalostech, získaných na školách I I . stupně, poskytují základy odborného vzdělání a prohlubují vzdělání obecné.
V ý b ě r o v é o d b o r n é š k o l y maji zpravidla 2 nebo 3
postupné ročníky.
S t ř e d n í o d b o r n é š k o l y mají poskytnout vyšší vzdělání odborné i všeobecné v takové míře, aby zvlášť schopným
Žákům umožnily studium na vysokých školách. Jsou čtyřleté,
avšak vláda může nařízením prodloužit! dcbu studia na pět
let u těch druhů středních odborných škol, u nichž toho bude
třeba. Druhy výběrových odborných škol nelze taxativně v y jmenovat, neboť vznikají podle různých odvětví života, který
so neustále mění. (Jde o školy průmyslové, obchodní, družstevní, zemědělské, hudební, o školy pro sociální a zdravomí
povolání, pro veřejnou službu, pro ženská povolání a. potí.)
Jejich rozmanitost též memožňuje, a b y _ b y l y v návrhu zákona jako u ostatních škol vyjmenovány učební obory nebo
předměty. Návrh se tedy omezuje na všeobecné směrnice pro
úpravu učebních plánů a osnov.
Povinnost pracovat! tělesně 4 týdny ve školním roce platí
sás&daě pro všechny žáky výběrových Skol I U , smpně s výjimkou žáků posledních ročníků t.
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a organisátory. Kde jsju dnes tu o všichni schopni
lidé? Zatím však znárodněný průmysl není schopen,
aby stál na aktivních finančních nohách, plave prozatím v astronomických miliardách schodku a půjček,
na které si nedovede vydělat. Jak dlouho si můžeme
dovolit j e j vydržovat a jak dlouho může být únosné
zacpávat jeho schodkové díry novými a novými půjčkami? To je protisociální a bezohledné vůči všem občanům!
Rudolf

Mertlík

Nás ovšem zajímají hlavně školy II. stupně a ze škol III.
stupně školy střední obecně vzdělávací, a proto so budemvi
v dalších statích zabývat hlavně Jimi. Jen pro zajímavost
uvádíme předměty, které mají být zavedeny na budoucí
o b e c n é š k o l e . Jsou to výchovy: a ) mravní, b ) občanská,
c ) náboženská, d) tělesná, e) hudební, f ) výtvarná a technická, dále jazyk vyučovací, počty s měřictvlm, věcné nauky
a v posledním postupném ročníku počátky ruštiny. Na všech
o b č a n s k ý c h š k o l á c h (se 4 postupnými ročníky) má
být (podle § 26) vyučováni jednotné a má být upraveno lak,
aby se při společném základu vyučováni vyhovělo přirozeným
rozdílům v nadání žáků a jejich zájmům o další vzděláni. Zavádí se na nich: všech Šestero výchov jako na írkolo obecné;
jazyk vyučovací a jazyk ruský, a navíc: p ř e d m ě t y , podávajfcí u c e l e n ý s o u b o r základních poznatků hlavních
vědních obor&. (Skoda, že nejsou určeny přesně!) M ů ž e
být také zavedeno vyučování v o l i t e l n ý m p ř e d m ě t ů m.
Zácl posledni třídy jsou rovněž povinni pracovat 4 týdny
v některém hospodářském oboru. Tato tělesná práce má úkol
výchovný.

' Č t y ř l e t á s t ř e d n í škola obecně

vzdělávací

(dnešní V. až V I I I . třída gymnasií a reálných gymnasií) má
poskytovat vyšší obecné vzdělání, prohloubené se zřetelem na
schopnosti a zájmy žákovy v oboru kulturních, sociálních, přírodních, hospodářských a technických znalosti a připravuje
pro studium na školách vysokých. Jo organlsačně jednotná
a seskupením charakteristických předmětů se člení n a v ě t v e zpravidla od prvního ročníku. Zavádějí se na ní tyto výchovné a vzdělávací obory: sedmero výchov, a to: výchova
mravní, občanská, náboženská, technická, výtvarná, hudební
a tělesná, obory jazykové, a další oboiy, které poskytují
íákům vyšší obecné vzdělání poznáním hlavních vědních
oborů. Učební předměty se rozdělují na společné pro všechno
žactvo a na volitelné se zřetelem na směr studia.
Žák, který úspěšně dokončí nejvyšší ročník střední fikoly,
podrobí se závěrečné zkoušce. Ministerstvo Školství a osvěty
však může pro vstup na vysokou školu stanovili kromě vysvědčení o závěrečné zkoušce ještě zvláštní podmínky podle
povahy studia.
Všeobecně: Náboženská výchova na školách a dozor na
ai přísluší církevním orgánům (náboženským obcím) s výhradou vrchního dozoru a správy, která přísluSI ministerstvu
školství a osvěty. — Učební osnovy náboženské výchovy sLanoví rovněž církevní orgány; MŠAO je vyhlásí po přezkoumáni s hlediska občanské a náboženské snášenlivostí. — Žáci
bez vyznání nebo vyznání státem neuznaného nejsou povinni
účastnitl se vyučováni náboženství, ale zavádí se pro ně
místo výchovy náboženské výchova nekonfesijní. — Zvláštní
sákon stanoví, jak bude Škola pečovat o brannou a tělesnou
výchovu mládeže. — Školy se zřizuji zpravidla společně pro
chlapce i dívky. — Osobní náklad na školy hradí stát, — Při
škole lze zří dl ti žákovský domov (internát), útulek pro přespolní žáky nebo jiný útulek, a školní kuchyni pro společné
stravování. — Péče o školní film se vyhrazuje ministerstvu
školství a osvěty. — Žákovské učebnice a pomocné knihy pro
všechny učební předměty, kromě náboženské výchovy, vydávají ústavy a podniky státní Školské správy. Ministr školství
a osvěty může však (vyžaduje-ií toho zájem vyučování) pověřit nevýdělečným vydáváním některých učebnic i jiné nakladatele. — Kažtíá škola má zpravidla samostatnou správu.
Pod společnou správou mohou být jen školy téhož stupně, nebráni-li temu důvody výchovné a vyučovací. — Při škole se
může zřídit sdružení rodičů a přátel školy jako právnická
osoba. Dosavadní volná sdružení rodičů fpodpůrná zařízení
a pod. s e r u š í a jmění jimi spravované přechází na rodičovská sdružení, zřízená podle tohoto zákona. — Veřejné školy nsstátní budou zestátněny. — Soukromé Školy a právem
veřejnosti budou z-astámény vládním nařízením jež také síanoví způsob 2 dobu převzetí, Nepostát*ují se soukromé školy
bez práva veiejnostl které mohou dále ezistoT&ii jen jako
s o u k r o m é k u r s - y ísa př. kursy jazykové, pxc- vyučování
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U5eDopisu, psaní na stroji, kursy ňtfihačské, aranžérské a
pod.), ovSem jen se svolením ministerstva školství a csvéty.
( V ý j i m k u tvoří městské hudební ňkoly.) — Školné se raší,
avšak od bohat&ich žáku škol I I I . stupně lze vybirati příspěvky na. zvelebování tohoto Školství a na vyučovací provoz ško*
ly. Od placeni tohoto příspěvku mohou být chudí žáci osvobozeni úplné nebo čáateůné. — Přeměna tříd dosavadní školy
měáťanské a tříd dosavadní nižší školy střední se děje postupně. RovnĚž tak vySáí 4 třídy dosavadních středních škol,
jakož 1 ňkoiy o<}borné. (Pokrok proti revolučnímu návrhu,
který žádal přeměnu naráz.) — Dosavadní učitelské ústavy
postupné zanikají. ( V tomto Školním roce 1947/48 jsou již
jen čtvrté ročníky.) — Kdo užívá neoprávněně nazvu státní
Škola, bude trestán.

Tento zákon měl nabýt účinnosti již 1. září 1947.
Je dobře, že se tak nestalo. Během roku bude možno
vyřešit ještě mnoho problémů, bude možná dohoda
mezi učiteli škol národních a středoškolskými i vysokoškolskými profesory — dosud profesoři středoškolští a vysokoškolští nebyli přibráni k spolupráci,
alespoň ne v míře žiidoucí. S věcí tak vážnou nelze
spěchat. Zároveň s návrhem školského zákona byla
vydána důvodová sprúva. Povšimněme si hlavních
bodů:
V první části se obšírně dokazuje nutnost nového
školského zákona, neboť dosavadní školské zákony v
ČSR jsou prý velmi rozmanité, různorodé, rozdílné
původem, nejednotné právním pojetím i duchem, zastaralé a mezerovité. Netvoří prý účelnou školskou
soustavu, ani jednotný základ pro národní výchovu a
lidové vzdělání, nýbrž jsou málo účelným, neurovnaným a nesourodým seskupením zákonných předpisů
z různých dob a několika zemí. Znovu, jako už před
¡tím v tisku, se připomíná, že některé z nich jsou už
iskoro stoleté, na př. Organisační nástin gymnasií a
reálek. Nezasvěcený čtenář by si mohl snadno myslit,
ěo se tedy na našich středních školách vyučovalo zastaralým způsobem podle rakouských předpisů atd.
Tomu však tak není. Naše střední školy byly od roku
1918 d o k o n a l e č e s k o s l o v e n s k é . Byly-li výjimky tu a tam přece, nelze kvůli nim vinit veškery

Střechu nad hlavou . . .
II.
Naá první článek o bytové otázce v Praze měl
mezí čtenáři tak velikou odezvu, že dne3 pokračujeme v odhalováni tajů pražské bytové politiky. Pokusíme se objektivně, sine Ira et studio,
odpovčdétl na minule položenou otázku: i-Co dělá bytový ú ř a d ? «

Na nároží Dlouhé třídy a Masné ulice v Praze I
stojí mohutný pětipatrový dům, nesoucí popisné číslo
704 705. Nápis na jeho průčelí hlásá chodcům, že
»tímto domem vládne ruka Páně . . . « Zasvěcenci vám
však povědí — a nezasvěcenci to brzy poznají na vlastní kůži, že tento nápis je pustý klam. Předně nevládne
tímto domem žádná ruka, nýbrž Hlas, takto bytový
referent za KSĚ, se svými náměstky, a za druhé je
podle jednomyslného mínění všech dotazovaných jediným možným nápisem na tento dům známý nápis
Dantova pekla: Zanechte vší naděje . . . Neboť v tomto
domě sidÚ magistrát hl. m. Prahy, odbor bytový, krátce bytový úřad, dnes nejnenáviďěněiší a nejvíce proklínaný úřad v Prase.
Prve než vyložíme důvody této neobliby, která se
přenáší na nervosní, uštvané a za nic nemohoucí úřednictvo tohoto úřadu, načrtneme stručně organisační
rozdělení, pokud se ovšem v tomto politickými stranami organisovaném chaosu dá vůbec mluviti o organisaci. Nejdůležitěji oddělení bytového úřadu jsou ve-
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střední školy. I když nedošlo za první republiky k
sjednoceni školního zákonodárství na celém státním
území, takže vznikly jen ojedinělé školské zákony,
t y l y přece jen provedeny tu menší, tu větší zásahy
do naší školské soustavy a kromě toho duch nových
osnov i duch vyučujících způsobil, že bylo naše školství až do roku 1939 na vysoké úrovni a vyhovovalo
v e l m i dobře.
Proto se nám zdá, že Důvodová zpráva snáší na
jedné straně až příliš mnoho Černé barvy na školství
za první republiky a příliš růžovými barvami kreslí
na druhé straně naše budoucí školství, které se zatím
ani prakticky, ani theoreticky nemohlo vyzkoušeli a
posoudit. Aby se nám správně rozumělo: Uznáváme
některé přednosti nového školského zákona; zajisté
významný byl by právní i organisační základ veškerého školství v českých zemích i na Slovensku, z něhož by měla vyplývat ideová jednotnost školní výchovy a školního vzdělání na celém státním územu
Uznáváme, že demokratické státní zřízení vyžaduje
•vyšší vzdělanostní úrovně všech občanů. Je ovšem
velkou otázkou, jestli by tomuto cíli dopomáhal návrh
zákona. Ze zvýšené vzdělání je nutným předpokladem
hospodářského rozvoje a vzestupu. Má-li však novým
školským zákonem nastat nové období československého školství a maji-li se jeho důsledky projevit nejen ve zvýšeném a zdokonaleném vzdělání lidu, nýbrž
i ve výchově elit, 1M>Z nichž kulturní ani hospodářský
život není myslitelný, a máme-li opravdu zaujmou ti
čestné a významné místo mezi národy, pak si návrh
nového školského zákona klade cíl opravdu vysoký.
Aby ho mohl dosáhnout, chceme s nejlepším úmyslem
poukázat na jeho četné mylné závěry, na jeho nesrovnalosti i chyby, a odstranit je za spolupráce učitelstva
škol národních, profesorů středoškolských i vysokoškolských,^ neboť jen těsná spolupráce všech těchto
složek může přinést d-brý výsledek. Dovolujeme si
tvrdit, že by navržený zákon ani v této podobě zamýšleného cíle nedosáhl. O tom všem příště.

J. O. B r t l í k
dle pomocných úřadu a účtárny tato: vyšetřovací oddělení, příděl bytů, směny bytu, oddělení obecních domů a zejména oddělení t zv. revise bytů, nejrozsáhlejší a nejvíce zaměstnané. Nesmíme však zapomenouti ani na informační kancelář; chlebíček v ní je
skutečně perný a kdo sledoval scény v této kanceláři
jen půl hodiny, nepodiví se nikterak, selžou-li někdy
zaměstnancům nervy. Vždyť po skončení úředních hodin se zaměstnanci informační kanceláře doslova
hroutí vyčerpáním.
V oddělení obecních domů a v oddělení směn je přes
velký nával práce, zdolávaný s poměrně malým počtem zaměstnanců, poměrný klid. Ani stížností zds
není mnoho, takže obrátíme svou pozornost na přidělování bytů a ca oddělení revisní. A potom přirozeně
na kanceláře politických representantů, volených činitelů, kteří jsou hlavní příčinou všech těch oprávněných i neoprávněných výtek, hrnoucích se na bytový
úřad.
V přidělování bytů natropilo se nejvíce přehmatů
v době porevoluční, ale je mnoho oprávněných stížností do stranického přidělování bj.tů i dnes. A to přes
všechny slavnostní sliby, přes rozhlasová prohlášení,
přes dohodnuté 3 stovky« nepotřebnějších žadatelů a
jak chceme konec konců přece věřit, i pře3 dobrou
vůli předsednictva bytové komise, které o přidělení
bytů rozhoduje. Žádostí je na bytovém úřade asi
70.000. při nejmenším polovina jich je naprosto oprávO B Z O R Y

nčných. Jak mezi tolika tisíci potřebných vy brati ty
nejpotřebnější a rozděliti mezi ně těch několik bytu,
které se uvolni? Je tedy snadno pochopitelné, že výběr nejpotřebnějších žadatelů do »stovky« provádějí
politické strany z řad svých nejskalnějších straníků
a že před barvou politické legitimace, zejména je-li
rudá, blednou všechny zásluhy o odboj, služba v zahraniční armádě, útrapy v koncentračních táborech
a jiná přednostní práva ostatních žadatelů. Dovede si
každý jistě představili, jaký urputný boj svádějí politické strany o každičký byt — nakonec se však po
větším nebo menším rozčilováni dohodnou podle zásady »dnes mně, zítra tobě«.
Počet přidělovaných bytů je však v poslední době
tak nepatrný, že i kdyby byli uspokojováni skutečně
jen žadatelé z t. zv. stovky, trvalo by to nejméně do
konce tohoto roku. A uvědomte si, jaká je to nepatrná
kapička clo moře sedmdesáti tisíc žádostí sto vyřízených! A kolik nových manželství v té době vznikne,
kolik nových žádostí bude podáno! Situace naprosto
neřešitelná bez urychleného postavení několika desítek tisíc nových bytů. A na tuto možnost se ptejte stavebních odborníků; uvidíte, co vám odpovědí.
Největší nesnáz je ovšem v tom, že od srpna loňského roku přidělují malé byty, t. j. garsoniéry, dvougarsoniéry a jednopokojové byty jednotlivé obvodní
rady. Tím byla prakticky Praha rozdělena na čtrnáct
samostatných »republik«;, které v oboru bytové péče
zachovávají přísně pravidlo »splendid isolacion«. Máte-li totiž na př. podánu žádost o byt v Košířích, nemůžete za nic dostat byt třeba v Braníku, i kdybyste
měl v Košířích čekat do soudného dne. Neboť svými
byty vládne každá obvodní rada suverénně; co je jí do
žadatelů z jiných čtvrtí, co je jí do žádostí nebo rozhodnutí bytového úřadu nebo i zemského nár. výboru.
Obvodní rada si vládne sama, to je přece lidová demokracie! Při tom nebylo toto přenesení pravomoci na
obvodní rady dosud nikým schváleno, děje se tak pouze via facti a všichni zúčastnění činitelé, i nadřízený
Z N Y je si vědom toho, že obvodní rady přidělují byty
nezákonně. A tak můžete býti svědky podívané přímo
pro bohy, když Z N V v některém případě odvolání podanému z tohoto důvodu vyhoví (to když stěžovatel
politicky vyhovuje!) a v jiných případech odvolání zamítá a výměry obvodních rad uznává za platné. Obvodní rady provádějí ovšem nezákonně ještě mnohé
jiné věci. na př. exekuce atd.. to by nás však vedlo již
příliš daleko. Nám stačí zjištění, že s tichým souhlasem nadřízených instancí vyvíjejí obvodní rady v bytových otázkách činnost, ke které podle zákona nejsou
oprávněny. Toto je nezvratný fakt, který nelze zastříti žádným způsobem. A teď uvažte, že tuto nezákonnou činnost provozuje čtrnáct obvodních rad s celkem
60 volenými činiteli, kteří dostávají náhrady za ušlý
zisk ze zaměstnání a s nejméně 30 placenými zaměstnanci. Spočtěte statisíce, které jsou takto doslova vyhazovány z kapes poplatnietva na nezákonnou činnost
a jistě budete nadšeni pomyšlením, jak pěkně si lid
sám vládne... Neboť jsou-li oprávněné stížnosti na
přidělováni bytu v předsednictvu ústřední bytové ko-
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mise, daly by se o přidělování bytů na jednotlivých
obvodních radách psáti celé romány.
Nejde nám však o větší nebo menší sensace, běží
nám o nápravu v otázce pro občanstvo Prahy nejpalčivěji. A proto upozorňujeme na další nezákonný
orgán, osobující si pravomoc v bytových otázkách. Je
to t. zv. velká čtyřka, či jak se sama nazývá, bytová
komise předsednictva ONV, tvořená čtyřmi náměstky
primátora. Tato čtyřka nemá podle zákona v bytových
otázkách pravomoc naprosto žádnou, osobuje si však
pravomoc všechnu. Vznikla původně v dobrém úmyslu jako brzda některých příliš horkokrevných jednotlivců mezi primátorovými náměstky, kteří neváhali
osobně zastavovati exekuce proti svým straníkům a
mařili tak usnesení rady ONV, případně i zemského
národního výboru. Bylo tedy stanoveno, že každý takovýto případ musí býti ohlášen i ostatním náměstkům, kteří věc prozkoumají a rozhodnou, zda bylo
zastavení exekuce oprávněné Či zda se má v exekuci
pokračovati. Postupem času se však z této čtyřky stala jakási nezákonná filiálka bytového úřadu, rozhodující o bytech vůbec, a to podle politických dohod zcela
libovolně, bez ohledu na platné předpisy, bez ohledu
na stávající již rozhodnutí IJNV či ZNV, ba dokonce
I bez ohledu na usnesení nejvyššílio správního soudu.
Představte si situaci úředníka, který má před sebou
jasné rozhodnutí svého nadřízeného úřadu, zemského
národního výboru. Současně mu však bytová čtyřka,
t. j. jeho bezprostřední představení, nařizují svým
usnesením pravý opak. Jak se má zachovati? Je
opravdu politování hodné, že v této čtyřce, která takovýmto způsobem bez jakéhokoli oprávnění nezákonně zasahuje do bytových záležitostí, zasedají i dva
právníci. Je to skutečně vzorná ukázka toho, jakým
způsobem t. zv. lidová správa »zachovává« právní řád
v tomto státě . . ,
Po všem tom, co jsme zde snesli jako ověřená fakta,;,
k bytové otázce v Praze, zapochybuje snad mnohý čtenář, zda je vůbec možná alespoň částečná náprava.
Ujišťujeme, že náprava možná je. Uvedli jsme cesty
k nápravě již v minulém článku a dnes zdůrazňujeme
znovu tu nejdůležítější: odpolitisovat, bez milosti odpolitisovat! A nepújde-li to apelováním na rozum politických stran, je nutno použiti možnosti, kterou v §
20 poskytuje přímo zákon o mimořádných opatřeních
bytové péče č. 163/46 Sb. Nechť je pro Prahu jmenována ve smyslu zákona správní bvtová komise! Zákon
praví, že může býti zřízena tehdy, >nedbá-li Í M N V )
ustanovení tohoto zákona nebo předpisů, vydaných
k jeho provádění, zejména neplní-li povinností podle
17 a 15 a nezjedná-li po vyzvání ve stanovené lhůtě n á p r a v u . . D o k á z a l i jsme již a dokážeme v dalších článcích, že v Praze odpovědní činitelé ustanovení bytového zákona nedbají, je tedy podmínka ke
zřízení správní bytové komise pro Prahu dána. Věříme pevně, že kdyby bytovou otázku v Praze řešili místo politických profesionálů nezávislí a nestranní úředníci správní komise, že by většina stížností občanstva
cdpadia a že by bytová krise v Praze byla značně zmírněna. K jejímu odstranění pak je nutno stavět, stavět,
stavět!

Gaston

Tessier

80. zasedání Mezinárodní konference práce.)

SO. zasedáni Mezinárodní konference práce, jež se
nedávno konalo v Ženevě, bylo jedním z nejvýsiainnějšíeh zasedání, a to jak počtem účastníků, tak šíří studovaných otázek. Zúčastnilo se ho 173 delegátů a 309
O B Z O R Y

technických poradců osmačtyřiceti států. Na konferenci bylo opět připuštěno Rakousko.
Konference dosáhla kladných, výsledků ve všech
cíázkáei- jež ť byly předloženy: svoboda sdružováni
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aociální politika na územích mimo materské země, inspekce práce v průmyslových a obchodních podnicích,
organisace služby, zprostředkující zaměstnání. Bylo
vypracováno šest návrhu mezinárodní dohody a dvě
doporučeni Mimo to byla připravena jiná opatření pro
další úpravu na příští rok.
Téměř na počátku svých prací přijala konference
jednomyslně resoluci, navrženou Léonem Jouhauxem,
francouzským dělnickým delegátem. Resoluce jedná
o rekonstrukci Evropy a světa. Konference, věrna stálé tradici Mezinárodní organisace práce, prohlásila, ža
jedině úzká hospodářská spolupráce národů může zaručit, že skončí strádání milionů lidí, že se navrátí prosperita a bude nastolen trvalý mír.
Rovněž jednomyslně přijala konference i ostatní resoluce, jež navrhují mezinárodnímu úřadu práce, aby
studoval některé dílčí náměty, Tak na příklad návrh
belgické vládní delegace o vytvoření podnikových služeb a zařízení, přispívajících ke zlepšení zaměstnaneckých podmínek: kantiny, zařízení pro rekreaci a oddech. lékařská služba, zdravotní opatření atd.... Návrh polské vládní delegace o zachování práv dělníkůemigrantů v systémech sociálního pojištění.
Vládní delegace Spojených států předložila důležitou resoluci o práci ženy. Mezinárodní organisace práce vykonala také na tomto poli již velký kus práce.
Konference uznává, že práce ženy a zvláště matky
rodiny má fysické a psychologické důsledky pro pracovnice samy, a důsledky hospodářské a sociální pro
.'kolektivum. Statut pracovnic je těsně spjat se sociálním a hospodářským složením a. s technickým a průmyslovým rozvojem různých zemí.
Resoluce dodává, že je zapotřebí setřít nerovnosti,
jež škodí práci ženy, a to s plnou znalostí dílčích problémů, jež jsou výsledkem sociálních, hospodářských
a průmyslových podmínek v různých zemích ve světě.
Konečně bylo vyjádřeno přání, aby Mezinárodní úřad práce podnikl studie o práci ženy a jejím odrazu
na pracovním trhu, aby studoval otázky zaměstnání
matek rodin a aby vypracoval vlastní opatření na ochranu ženské práce, přihlížeje při tom k úloze ženy
jako matky a strážkyně rodinného krbu.
Tuto resoluci na konferenci podporovali A. B. Kelley za americkou delegaci, páter J. G. Stockman, fran=
tiskán a nizozemský delegát, paní Shanta Mukerjee,
generální tajemnice Panindického odborového kongresu, a paní Marie Conette, tajemnice francouzského
Všeodborového svazu práce (C. G. T.).

Hospodářská a sociální rada OSN předložila Mezinárodní organisaci práce námět »svobody sdružování
a průmyslových vztahů«. Tohoto themaťu se chopily
Světová odborová federace a Americká federace práce.
30. zasedání Mezinárodni konference práce učinilo
rozhodnutí, jež přináší prvky účinné mezinárodni
úpravy, zaručuje zásadu odborové svobody proti nepříznivým zákonodárným změnám uvnitř států a souhlasí s novou odpovědností odborů za řízení národního
hospodářství.
Zdůvodněná resoluce především prohlašuje, že zaměstnavatelé a zaměstnanci mají míti neporušitelné
právo tvořit podle své volby organisace a sdružovat se
v nich bez předchozího povoleni. Tyto organisace nemají být vystaveny rozpuštění nebo zrušení správní
cestou. Mají míti právo spojovat se ve svazy a konfederace (všeodborové svazv) a připojit se k mezinárodním organisaeim zaměstnavatelů i zaměstnanců.
Konference rozhodla, aby tyto zásady odborové svobody a vlastní opatření byly pojaty do návrhu mezinárodních dohod, o nichž se má definitivně rozhodnout
na 31. zasedání konference v červnu 1948 v San Francisku. Toto zasedání bude po prvé jednat o složitějších otázkách, na příklad o aplikaci zásad práva organisace a vyjednávání, o kolektivních smlouvách, rozhodčím řízení a o spolupráci úřadů veřejné moci s odborovými organisacemi.
Je třeba poznamenati, že letošní texty návrhů —
jak se zdá — souhlasí se směrnicí, jež upírá některým
dělnickým kategoriím právo volil si sdružení, jde o tak
zvanou formuli >closed shop«, proti níž se postavili
zejména křesťanští odboráři, odborová organisace zaměstnavatelů a švýcarský vládní delegát Rappard. Zástupce Americké federace práce naopak tento systém
obhajoval.
Aplikací zásad Charty Spojených národu je pět důležitých návrhu dohody o stanovení t. zv. minimálních norem« sociální politiky na území mimo mateřské země.
Mezinárodní organisace práce se stala prostředkem
dvoustranné dohody specialisovaným institutem Organisace spojených národu. Zachová si ovšem rozsáhlou
autonomii a muže pokračovat v plnění svého úkolu sociální spravedlnosti a pokroku lidstva v duchu své
tradice od r. 1919.
(Copyright by and /Obzory«.)

Otevřený list profesoru Rudolfu Mertlíkovi
Fane profesore,
poněvadž by čtenáři tohoto časopisu i ostatní veřejnost
musili z Vašeho otevřeného listu nezbytně dostat! dojem, že
patřím mezi nové milionáře a zástupce lidu, kteří žijí po způsobu bývalých milionářů, jsou v soukromí padoušskými kapitalisty a maji přitom plna vista lidu a lidovlády, jak doslova
pišete, odpovídtlm Vám podrobné o svých příjmech a svém
hmotném postaveni vůbec.
Zdá so, že si zase brsv začneme vytýkat dvojí příjem v ro*
dině, čili že se vrátíme do dob střibrňáckých, kdy byly provdané zaměstnané ženy štvány vlasteneckou ulicí za to, ze
zastávaly místa ve státních a veřejných službách a braly za
to plat. My, socialisté, jsme se nikdy neztotožňovali s takovým řešením sociálních problémů, uznávajíce právo ženy na
placenou práci, a doufáme, že takovýmto tendencím v demokracii. spějící k socialismu, zabráníme psychologicky i prakticky. Musím takto začínat, neboť se zajímáte nejen o příjem můj, nýbrž i o příjem mého muže. Nuže tedy, můj maž
j e odborovým radou jednoho ministerstva (min. úředníkem
byl už před 5. květnem 1. Ti, kteří se vyznají v platových
stupnicích, usměji se nad výší jeho služného; těm, které snad
oslní tento titul, sděluji, že se jeho plat nerovr.i platu věkově
rovného prodavače v obchodě nebo kvalifikovaného dělníka,
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čímž ovSem nemá býti těmto kategoriím ani v nejmenáírri
vyčítáno. Já sama jsem profesorkou v VI. plat. stupni, nepobírám při vykonáváni poslaneckého mandátu svůj plat v plné
výši, jak pišete, nýbrž zkrácený o činovné. 1. červenec, kdy
jste se se mnou pří vybírání služného setkal, činil můj čistý
plat 2.429 Kčs, poněvadž se mi činovné dodatečně sráží od
října 1&45. Výáe poslaneckého platu je všeobecně znánaa.
Oznámila jsem svému klubu poctivě výši svého příjmu zestátni pokladny, a podle toho mi strana z poslaneckého platu
sráží. My, sociálně demokratičtí poslanci, jsme prohlásili, že
cfctcnse zůstalí chudými poslanci, proto jsou naS srážky z *
všcch klubů nejvyšéi.
Mále asi, pane profesore, mylné představy o vykonávání
poslaneckého mandátu. P ř i práci ve sněmovně, chození po
Gradech a pod., jsme nuceni většinou jíst mimo domov
(o venkovských poslancích ani nemluvíc), a to přijde mnohem
dráže, než v domácnosti Mimo to jezdíme po schůzích, spíme
a jime op-ět mim o dum a platíme často auta a benzín, abychom mohli dostát svým povinnostem. Podivil byste s<i, a
s Vámi neinformovaná veřejnost, co to všecko stojí- Jsou
ccdobi, kdy na svůj mandát doplácíme ze svého soukromého
příjma nebo majetku (pokud to neb ono máme). T o se ještě
nezmiňují o representančnfeái povinnostech kamkoli vkročí O B Z O R Y

¡ni- a o lom, ž<: kde který spolek. ne DO instituce stranická nebo
mimostranieká se na nás obraci s dopisy a složenkou.
Nejsem ani nijak jpadouáským kapitalístou«. Nevlastním
na zeměkouli ani cihlu a piď půdy; na vázaném vkladu máme
celá rodina 14.000 Kčs, v čemž j e i kmotrovský dar mého
synka; nr-z&stávám žádnou placenou veřejnou ani jinou funkci; nepatřím mezi ty, kteří vedou aristokratický způsob života, nenaučila jsem se tomu od svých dělnických rodičů a
nemám pro to ani smyslu. Zvu Vás upřímně na návštěvu
do svého bytu v činžáku Pražského spolku pro lidové byty,
abyste si prohlédl mé bytové zařízení, šatníky i zásuvky, že
nemám drahých kožichů, skvělé garderoby a klenotů. T o sice
netvrdíte, ale milionářský a aristokratický způsob života by
to mohl předpokládat. Auto pro Vás poslat nemohu, poněvadž
je nemám,
Chcete, abych se přičinila, aby se dali na prstech spočítat
lidé s 12- až 15tisícovými příjmy. - Jeden npbo dva příjmy
v rodiné, pane profesore? - Je vidět, jak málo se při svém
Kájmu o kulturu a klasickou filologii zajímáte o mzdové a
pl.atovó statistiky. Svým návrhem popudíte proti sobě mnoho
podnikatelů, obchodníků, živnostníků a Boukromýoh úředníků.
Nespravedlnost není v tom. že takové příjmy jsou, nýbrž
v tom, že vedle nich - a daleko větších - existují žebrácké
platy státních zaměstnanců i hubené dělnické mzdy a úřednické platy některých kategorií. Platy státních zaměstnanců
budeme řešit. Zajisté jste si všiml iniciativy mé strany, která se právě i pro tuto věc obrátila postupně na všechny ostatní strany Národní fronty a dosáhla u všech positivních v ý sledků.
Nebudu zakládat žádný spolek, abych zamezila i v i e m dn Sliim zlořádům«. Takové spolky a taková hnuti začínají mravním rozhorlováním a prohledáváním kapes svých bližních a
končí očistou po fašistickém způsobu. Budu pracovat v socialistické a demokratické straně na zlepšování celého našeho
hospodářského a kulturního života.
Nemáte při pranýřování spoléhat na náhodu, nevolil jste
přiléhavý přiklad; nechci Vám radit, kde byste j e j měl hledat; lidé mého smýšleni to nedělají, V mém případu jste pranýřoval chudého člověka.
Buďte zdráv!
Anna Jungwirthová,
profesorka při stát. reál. gymnasiu v Praze I, a poslankyně.
P. S. Redakce, uveřejňujíc v č. 38 otevřený list profesora
Mertlíka poslankyni pro*". Anně Jungwirthové, jejíž práco
v Národní frontě žen si váží, byla daleko od úmyslu nějakým
Způsobem se osobně dotýkat paní poslankyně, tím méně pak
pokoušet se ^obracet kapsy«. Pokládali jsme za svou mravní
povinnost uveřejnit list občana zástupci lidu a současně kolegy kolegyni ve chvíli, kdy situace profesorů a učitelu, jako
všech ostatních státních zaměstnanců, stává se finančně kritickou, kdy jejich platy se pohybuji hluboko pod úrovní existenčního minima. Nemohli jsme neuveřejnit výkřik jednoho
z desetitisíců k zástupci lidu: »Prosím tedy, zastaňte se
nás!-,; tato v ý z v a neplatila jen osobně pani poslankyni JungXvirthové, ale vlastně všem zákonodárcům, v době, kdy na
jedné straně je veřejná správa zatížena zbytečnými výdaji,
na Čemž většina zákonodárců nese také svou vinu, na straně
druhé v socialistijicí demokracii dává se za práci »odměna-,
která má všechny přívlastky protisociálnosti. Jak může v y stačit profesor s 2.300 Kčs měsíčně, když poslanec nevystačí
s 12.000 Kčs? Tak sní v podstatě otázka." A takto nechť si
ji položí všichni zákonodárci bez rozdílu. Pokud se pani poslankyně Jungwirthová cítila osobně dotčena uveřejněním dotyčného otevřeného listu, omlouváme se ji a žádáme ji zdvořile, aby nám uvěřila, že jsme byli vedení jen a jen věcnými
a mravními pohnutkami.
Redakce.

Kniha týdne

Paměti českého diplomata.
P o nedávných pamětech sovětského diplómala (Majskii.
Před bouřil, o nichž jsme tu čtenářům referovali, předkíi l i
Vilímkovo nakladatelství v edici -"Knihy osudů i nový příspěvek k poznání diplomatických zákulisních jednání- Autor ř:rihy « V diplomatických službách ČSR-; Rudolf K ü n z l - J i E e r s k ý je jistě povolaným spisovatelem z doby prvních
dvaceti let naši republiky, neboť byl v jejích diplomatických
službách již od listopadu 191S po celou dobu jejího trváni a
působil na místech nikterak nevýznamných. V této své knize
Eachytil události do roku 1SS2, který znamenal mszaík v jeho
diplomatické činnosti, neboť byl jmenován vyslancem v e Š výcarech jako zkušený pracovník v ženevské Společnosti národů. Svoje paměti rozvrhl do čtyř áüü podle svých působišť
a zachycuje nejdříve svou působnost v S o f i i kam byl vyslán
na jaře 1919 jako vládní delegát, aby navázal diplomatické
styky s nešťastnou slovanskou zemi, která tvrdé odpykávala
germar.oSis tvi svého panovníka, Autor se neomezuje snad
o b z o r y

jenom na vylíčeni svého přiměho plisobení, ale kresli jasnými
a srozumitelnými tahy obra:; soudobého Bulharska, které hledalo cestu k usmířeni s ostatním světem a zejména s Jugoslávií a vidělo ve slovanské republice Československé velikou
nadějí a podporu. Je tu vylíčeno celé údobi vnitřních zmatku
i postupující konsolidace země, která mění pozvolna svou podobu duchovni a zejména politickou, slovem živým a názorným, takže čtenáři mnohé se objasní a stane pochopitelným.
Také vylíčeni dalšiho údobí autorovy diplomatické dráhy, kdy
se stal přednostou politického oddělení pražského ministerstva zahraničí, je poučným pohledem do ruchu mezinárodních
jednání, který se autor účastnil jako delegát při jednáních ve
Společnosti národů v Ženevě a jejich výborech v ftimě a Paříži. Nejzajimavější je však nesporně zachycení šestiletého
působení ve funkci mimořádného vyslance a zplnomocněného
ministra v Bukurešti, neboť tady byl autor v samém ohnisku
události a jednání o zřízení Malé dohody jako nástroje na zajištění miru. Přednosti autorovou je nejenom jeho plynulé
vyprávění, alb l umění nastínit i širší souvislosti vylíčených
dějů. Proto budeme čekat i na pokračováni se -zájmem
F ,T

Divadlo týdne
Ch. L. Philippe, Marclpánek. Upravil Fr. Kuba. Režie K F
Burian. Výprava J. Raban. Divadlo I>48.
Nepsali jsme o všem, co se zběhlo v prvním měsíci nové
pražské divadelní sezóny; čtenáři i diváci nechť nemají obav;
o nic nepřišli. Sezóna se rozbíhá skoky, přemety i vyslovenými kotrmelci, o klopýtáni ani nehovoře. A výkony tohoto
ilruhu patří přece jinam, než na prkno, která znamenají svět.
Nechci být hned z počátku sezóny nedůtklivý; ale má vůbec
smyslu referovat třeba o novém představeni v divadlo na
2ižkově? Oehotničina, za niž by se nemusel stydět dramatický odbor hasičské jednoty v Dolních Počáplicích, nemá
přece nic společného s uměním, a je nepochopitelné, žo to vůbec může spatřit světlo ramp. To opereta, proti které tolik
brojili při zahájení nové éry žižkovské Akropolis, byla hotovým uměleckým požitkem proti těmto produktům t. zv. uměni pro lid. Lze jen říci: chudák umění, chudák lid! - Nebo takové představeni v D-48, českém to a moderním kulturním
středisku. H r a j i tam v režii Burianově zdramatisovanou novelu slavného francouzského spisovatele Charles B. Philippa,
Marclpánek. Podle mého skromného soudu je to jedno z nejšpatnějších divadelních představení, jaké Praha od revoluce
viděla; dramatický přepis je mizerný, každé slovo šustí papírem a literární předlohou, která 3e vzpírá dramatizaci; režie
je ochotnická, naivní a v milostných scénách nechutná; sociální sentimentalita ve scénách s chudou, hodnou švadlenkou ještě nechutnější; herecké výkony vesméa bídné, našaržirované; scéna trapně konvenční; jevištní řeč pokroucená. Celkový dojem: nudné, nevkusné, umělecky po váe. h stránkách
Spatné představení. Část pražské divadelní kritiky však nedá
na svého Buriana dopustit. Tak jeden z referentů píše, že
^Burianova režie . . . zaslouží s l . . . někollkanóscb obdivu ..
jiný zas. že jmá citlivý smysl vyhmátnout a vidět dramatický detail . . . « a třetí, že nám tu Burian dává řetěz scénických miniatur jemně lyrických . .
Krátce, moc se jim to nelíbí, ale kdepak napsat něco zlého
o Eurianovi, který prokazatelně jde od jednoho uměleckého
omylu k druhému, ještě většímu! Jeáté možná několik let
se bude Burianovi mazat med kolern úst, že to je náš nejgeniálnější, nejpokrokovějáí režisér; skutečností je, že rnánvnekolik režisérů nepoměrné lepších a vážnějších a že Burian
je režisér konvenční, ustrnulý a hysterický. Tentokráte nemohu než souhlasit se svým kolegou z ¿Rudého právat, jenž
se ptá: N a č vlastně toto vše?, co j e nám po tom? Ano, co
je nám po tom . . nikoli v smyslu, který má na mysli Jiří
Hájek, ale co j e nám po špatném um^ní - '
Pauper

Hudba týdne
I. abonentní koncert České filharmonie.
Česká filharmonie zahájila své abonentní koncerty ve étvi tek 25. záři pod taktovkou Kubelíkovou. ť v o d n í m číslem pořaěn byla —jita F-dur Jana DiFinase Zelenky, starého církevního skladatele českého z doby baroka, současníka Bacilova
Referent se kajícně carJonvá, že o této sklaábě nemůže podat daEí zprávu, ježto oxnylsm. se dostavil do koncertní síně
o p i l hodiny později a tak provedeni tohoto díla propásl.
P o Zdeňkově snitě následoval klavírní koncert DfenítryŠestákovi če, v Praze málo zn ámý. Je-to évěté dílo, vzniklé
r. 1933. tedy v období, kdy ěostekovžř prěal prožívat velkou
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osobní krisi, neboť jeho tvorba byla v SSSR oficiální zavrhována jako úpadková a nelidová. Nolz>- upřít, že tento klavírní koncert má některé dekadentní rysy. V základu je to na
jedné straně jakási směs melancholicky laděných preludii, inspirovaných nejspíSe Chopinem, na druhé straně dravá groteskní crazy comedy, zji-vaé se napájející z pramenů exentrické tvorby Stravínakéhcř Prvé tři věty jsou převážné krotké, zejména v orchestrálním doprovodu ( v němž vedle smyčců se uplatňuje výrazněji jen sólová trubka) a teprve závěrečná věta přináší některé zvukové excesy.
K celkovému kladnému výsledku provedení velkou hřivnou
přispěl ovšem též výborný interpret sólového klavírního výluhu, dr. Oldřich Vondrovic, jejž pečlivě doprovázel R. Kul/elik. Oba sklidili srdečný úspěch.
DaUHm bodem programu byla Symfonietta op. 88 od Viléma
Petrželky, který je žákem Janáčkovým a Novákovým. Ryzích
dél orchestrálních napsal dosud poměrně málo, neboť těžiště
jeho tvorby spočívá hlavní v dílech vokálních. Symfonietta
patři mezi jeho skladby nejSťastnější. Stavebně se neváže na
nějaká jednoduché schéma, to však nevadí, neboť její vnější
tvar je stylově velmi dobře zvládnut.
Jakkoli významné byly obě předchozí skladby, přece skladbu poslední
Sulcová mohutná symfonická báseň Praga,
apotheosa Prahy, komponovaná pod dojmem vylíčeni její krásy a Blávy v Cechové epické básni Žižka — se nad nimi týčila ve své velebné kráse jako katedrála nad střechami domu.
Orchestr OF, který přes prázdniny načerpal nové sily, byl
mu v tom výtečným spolupracovníkem, takže byla radost ho
poslouchat. Byl tu opět podán důkaz, jak pronikavý vliv na
výkon orchestru má odpočinuti a dobrá tělesná 1 dušemi
kondice jeho členů. Právě proto máme vždy raději méně dobrých koncertů, než více nedobrých.
IG

Rozhlas týdne
Olga Horáková: Velká samota. Rozhlasová hra. Režie Přemysl Pražský, hudba V. NelhýbeL
Po několika většinou ne objevitelských hrách, poctěných
v rozhlasové soutěži nižšími cenami, k nimž počítáme i nedávnou, sice zajímavou, avšak rozhlasově sotva únosnou hni
Cápovu »Listy z minulých let«, došlo konečně na hru poctěnou jednou z nejvyššíeh cen. Autorka této práce Olga Horáková je známá posluchačům našeho rozhlasu několika hrami,
jež, i když stavebně byly někdy problematické, přesto prozrazovaly talent, který se zejména projevuje v její hře poslední, »Velká samota- . Je to v podstatě název symbolický,
neboť jde o boj, 'tterý o zděděný statek vede osamocená žena
proti zlovůli lidí i přírody, aby nakonec za přispění dorůstajícího synka přece jen statek zachránila. Ke cti autorky třeba říci, že se vyhnula vší efektnosti, ať máme na mysli dramatické v ý j e v y ze světa živých nebo hlasy mrtvých předků,
že projevila smysl pro moderní rozhlasový výraz a vnitřní
dramatičnost situaci a že vypracovala svůj dialog místy až
k pozoruhodnému účinu. I thematicky lze hru uvítat, bylo by
však přece jen upřílišněné vidět v této práci nějaké závažné
vypořádání se s problémy dneška, neboť bezpříkladně obětavé
budování rodného gruntu je věc už úctyhodně stará, i když
stále aktuální. K e liře máme ovšem několik výhrad. Týká se
to zejména částečné roztříštěnosti některých pasáži, nadměrné délky hry, občasné křečovitosti slovního projevu, v jednom případu dokonce bezmála groteskního zásahu působivých hlasů předků, ale zde v leckterém směru má také asi
vinu režie Př. Pražského, který se sice velmi pietně soustředil na podrobnosti, bohužel celek si někdy nechal rozběhnout
v ne zcela homogenní části. Herecky tíha hry spočívala
ovšem hlavně na VI. Fabiánové v roli selky; i když role neodpovídala. zcela hereckému naturelu této herečky, přece ta
udržela svou postavu v bezpečně pevné linii až do konce.
Také hudba Nelhýbelova, velmi taktně spojující jednotlivé
úseky hry 1 dokreslující určité pasáže, měla s v a j kladný
význam.
'
Dr Kar^l Z a j i č e k

Film týdne

Ženy bez mužů tangL film rež. C. Bennetta v kmu ilá;
a Pasáž ) — Vyzvřdači íangl. film řež. F. Laur.dera a S Güliata v kinech Hvěrda a Světozor!.
Činí vice uplatňuje film nárok na titul mnění, tím
Í-.
jeví nutnost řešit v něm otlrky přítomnosti, otázky
zajímali a zaměstnávají dnešního člověka, a to tím sjlis. stiva-li se f:iní duševní potravou stále většího okruhu : ?>•
s m , jemuž znamená často náhradu za všechna ostatní uměni a vytváří tak v jistém smyslu v
?h očích jsktusi synthesu. Moderní filmový styl. nazývaný civilísjitrfii, snaží se
filmově umění oprostit od všeho r.inosu nepravdivosti. skr-eslenosíi 3 ptibsrvenívsti a v «mélwkfe přetvoření přiblížit 3
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vyložit divákovi jednotlivé problémy dneška. Dosud žádná
produkce však neprojevila tolik smyslu pro pravdu, poctivost
a kritiku jako produkce anglická, v niž také civilismus vznikl.
Přesvědčily nás o tom i nové dva filmy ~2eny bez mui.ťKC
•iThc V cars Between) a Vyzvědači
( I See A Dark Stranger). V prvém jde o psychologickou studii vojáka, pokládaného za mrtvého, který se po několika letech vrací. Nachází
své okolí a celou zemi změněnu žena nastoupila na jeho pracovní misto, citové vztahy jsou pře rvány a hrozí rozvrat. Význam symboliky těchto scén pru dnešní mezinárodni situaci jo
dalekosáhlý. Proti vzájemné n.-důvěře a podezříváni je třeba
postavit důvěru a lásku a snažit se hledat cestu jeden k druhému, tak jako ji našli í oba manželé v tomto filmu. Není
jiné cesty, všechno ostatní znamená zkázu. Politický smysl
tohoto filmu, správně vystupňovaný v závěru, je v průběhu
vystřídán ostrým kritickým pohledem na anglickou civilní
skutečnost, podrobnou studii psychologickou u sociologickou,
M. Redgrave a V. Hobsonová v hlavních rolích jsou dokonali,
Rež. Bennett se přiřazuje k největšim britským režisérům
dneška. Pro anglický film je příznačná drobnokresba prostředí. nevyhýbajíc! se často ani věcem zdánlivě nepropagačnlm,
Tuto vlastnost si můžeme ověřit i na druhém anglickém filmu týdne »Vyzvědači«. Irská dívka, od mládí vychovávaná
v nenávisti ke všemu anglickému, dostává se do rukou německých špionů a jen sotva pravděpodobným zvratem konči
film šťastně.
bH

Tak se píše . . .
v »Lidové demokracii (18, září 19171: «-Důležité upozornění veřejnosti. Jelikož v poslední době ne množí
případy, že neznámý pachatel využije poledni přestávky v obchodech a trafikách, kdy obyčejně m a j 11 e 1
obchod uzavře pouze obyčejným klíčem
a p a k l í č e m o b c h o d o t e v ř e a v y k r a d e , upozorňuje oblastní kriminální úřadovna v Praze na .tuto
okolnost,« — Zaslal K. K., v Praze XIX.
ve v V ý v o j i « (17. záři): > . . . IndlskrecI vyšlo na přiklad
najevo, že m i n i s t r D o 1 a n s k ý o d h l a s o v a l ve
svém návrhu v I á d ě výnos t. zv. mlllonárské dávky na
2 a pul až 3 a pťil miliard Kčs.*
Zaslala A. B.,
Praha.
ve .-Svobodném slově ("24. září 1947): Praha 23. záři.
(zdk.) V obci Stružnici na Českolipsku se přihodilo hasičskému vozu těžké neštěstí, při němž byl Jeden z nich
zabit a tři těžce zraněni.«
Zaslal J. S„ Karl. Vary
v i Osvobozeném našinci
(20 záři 1917): »Některý
den vyjíždí požární uuta i několikrát za den. Rychlost
jejich je už známa. Sotva zazní poplachová siréna, sbíhají se se všech stran, oblékajíce se do uniforem cestou.v
— Zaslal R. A D.
ve Svobodném směru (2tí. září 1947): Klatovské košile do Iránu. Klatovské košile jdou nejen do celého
světa, ale i za moře.«
Zaslal A. P „ Plzeň,
ve Svobodném slově' (24. září 1947): »Ze svých řad
Ortěva získala lidi, kteří se dovedou v životě postavit
n a z a d n i n o h y , třebas tyto jsou choré. —- Zaslal
J. P „ Kladno.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
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ALJAŠKA
hlavní dodavatelkou
tuleních kozí.
1. K a m o k o d o h l é d n e , tuleni a tuleni.
2. 3. D o m o r o d c i čistí k ů ž e a s o l i z nich
odstraňují

vrstvu

luku.

4., S n í m e k

z o s t r o v a St. Paul, j e d n o h o z h l a v n í c h
středisek,

kde

kožeSlny.

S . K ů ž e n a p n u t é na

se

tuleni

p ě s t u j í na
obru-

čích a p ř i p r a v e n é k v y d ě l á v á n í .

