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Třicáté výročí Velké říjnové revoluce:
V tomto mausoleu na Rudém náměstí v Moskvě je uložen tvůrce SSSR Lenin.
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Velká revoluce našeho věku

Číslo 45.

Diktatura jednoho a jeho pomocníku
je neomylnická a inkvisitorská. a právě
proto nemá s vědou a filosofii vědeckou
nic společného; věda tak jako de
mokracie je bez svobody ne
možná·.. Diktatura prýšti z nekritic
kého, docela nevědeckého neomylnictví;
režim; který se bojí kritiky a uznáni
myslících lidí, je tím samým nemôž·
ný. · /'
TGM ve „Světové revoluci“·

Ivo Ducháček

Jako hrozen v živné vytrvalé záři pozdního slunce a neponechávat na okraji lidství, jak tomu bylo za
uzrála před třiceti lety ve speciálním ruském ovzduší carství.
velká říjnová revoluce. Jako není překvapením žlutý
V dnešním světě, kde mnoho je měřeno velmocen
klas na poli, nebylo-li zrání pohromou či uměle přeru skými měřítky, jako je atomová puma nebo milionové
šeno, tak nemohla nebo neměla být překvapením ani stavy sovětské armády, chtěla by se leckdy bláhové
velká říjnová revoluce, když před třiceti lety vítězila měřit síla sovětské revoluce a odolnost jeho režimu
v Petrohradě, Moskvě a celé oné šestině světa, kterou podobně materiální měrou. Když v roce 1939 uzavřel
jsme do té doby znali jako carské Rusko. Francouz SSSR a Německo smlouvu o neútočení, viděli v tom
ský velvyslanec v Moskvě oné doby Paleologue vzpo mnozí lidé na západě obdobu míru v Brestu Litevmíná ve své knize, jak opravdu málo revoluční vý ském v tom smyslu, že bylo třeba znovu chránit nedo
končenou či nehotovou revoluci a nevydat vnitřní dílo
buch v roce 1917 překvapil.
Jestliže světová válka., válečné utrpení, bída na ' všanc válečným zvratům. Když však pak bez druhé
frontě, neschopnost carského vedení vojenského i ad fronty na západě sovětská armáda vázala na sebe
ministrativního proces urychlily, cíl revoluce: neje naprostou převahu německých sil, doplněných do
nom svrhnout carský režim, ale vybudovat na jeho konce i jednotkami z vasalských států a když po Sta
místě společnost od základu novou, to byl — a zrál lingradu sovětská masa tlačila německou masu zpět
k uskutečnění — už dávno. Byl tu vlastně již dlouho na západ, viděli mnozí v tomto důrazu vojenské i
před revolučním rokem 1848. Už při prvním povstání mravní síly definitivní potvrzení o věr.iosti širokých
děkabristů v roce 1825. Sto let tedy zrála sovětská vrstev lidových k sovětské myšlence a revoluci.
revoluce. Dozrála, ba přezrála světovou válkou — a I když odolnost lidu, pevnost režimu a obětavost jak
proto snad její uskutečnění bylo doprovázeno krve sovětského člověka, tak i oněch národností, jimž ně
prolitím i hrůzami, bez nichž ,se, bohužel, ještě žádná mecká propaganda nejvíce hrozila nebo lákala (Ukra
jinci), byla jistě očividným svědectvím zakotvenosti
velká revoluce neobešla.
Po nezdařeném pokusu ruských vzdělanců a důstoj sovětských revolučních myšlenek, přece jea — do
níků v r. 1825 děkabristická jiskra nepřestala dout mnívám se — tato ukázka moci a síly na vojenském
nat. Životní i duchovní prostředí poděkabrisťického a poli přes všechnu svou přesvědčivost je méně směro
předrevolučního Ruska, jak se zobrazovalo v dílech datná než ono prosté zjištění historické skutečnosti,
velkých ruských spisovatelů, vstřebávala v odporu že Leninova a Stalinova revoluce byla především rus
proti carské samovládě do sebe revoluční vlivy zá ká, že logicky, ba zákonitě vyrostla z daných život
padní, ať už to byl křesťanský socialismus Saint-Si- ních, hospodářských a duchovních podmínek ruských,
monův nebo hesla velké revoluce francouzské nebo že tvořila a tvoří jejich součást.
konečně západní učení Marxe-Engelse, vzniklé arci
Kdybychom totiž při třicátém výročí říjnové revo
v prostředí překotně do zprůmyslnění vrhající se An luce chtěli měřit její sílu, minulost a budoucnost jen
glie, tak diametrálně odlišném od Ruska, feudálně oněmi vojenskými, nebo zkrátka materiálními měřít
zaostalého.
ky, dopouštěli bychom se takové chyby, jako ten, kdo
Síla ruského ducha, genius ruského lidu a zejména by se zase domníval, že radioaktivní atomový výbuch
výjimečnost osobnosti Leninovy přetavila všechny může podstatně změnit duši sovětského člověka. Jako
revolučně zapalující vlivy západní v ruském kelímku. nelze přenášet celkovou starvbu sovětské revoluce ze
Poruštila je. Proto také dosáhla vítězství. A proto ta speciálního ruského prostředí do zemí a národů, které
ké nemohla mít úspěch snaha ať už západníků nebo prošly zcela jiným vývojem dějinným, duchovním a
menševiků, kteří do speciálního ruského prostředí hospodářským, podobně mylné a neúspěšné by bylo
chtěh přesadit uměle, bez ohledu na zvláštní poměry přesazovat a dokonce násilně — do ruské půdy ony
hospodářské, duchovní a historické, ony zásady zá plody, které v pomalém vývoji zrály pod sluncem zá
padní demokracie, které čerpaly svou sílu ze zdrojů padním. Znamená to snad, že svět Západu a svět Vý
helénsko-křesťanské kultury a které mohly vyrůst chodu se budou tedy vyvíjet samostatně, aniž na sebe
mezi národy, jejichž přirozené vlohy neumrtvoval budou působit? Velké myšlenky se nedaly ještě nikdy
uzavřít do národních nebo státních hranic. Co je
feudální režim tak jako v carském Rusku.
obecně
lidsky platné ze sovětské revoluce, působilo
Bolševici se naopak soustředili pod vedením Leni
novým a Stalinovým na ony nejpalčivější problémy, přece myšlenkově na západní svět už od roku 1917.
jež carství nechtělo nebo nedovedlo řešit. Problém
Ačkoli dnešní svět, půlený jak myšlenkově, tak ze
zprůmyslnění země a s ním jdoucí vytržení širokých jména velmocensky, neposkytuje nám mnoho nadějí
mas dělného lidu z nevědomosti a neznalosti k rozvití v ono vzájemné prolínání a působení myšlenek plné
oněch bohatých, ale dosud skry tých vloh ruského člo individuální svobody, které charakterisovaly revoluce
věka. Problém soužití oné pestré mosaiky slovan západní, a myšlenek sociální a hospodářské rovnosti,
ských a neslovanských národů, jež vůdčí úloha nej které byly typické pro revoluci východní, velkou
schopnějšího ruského národa měla revolučně povznést nadějí našeho věku zůstává všelidská synthesa.
OBZORY

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Výstraha Bílé hory
■

Bílá hora je stále ještě považována
po většině za hrob samostatnosti čes
kého národa a za místo zániku českého
státu. Od dob prvních národních buditelů
až po 28. říjen se ozýval stejný smuteční
refrain ve vzpomínkách na ponurý 8. li
stopad roku 1G20. Nejvíce, zdá se, bolela
a ponižovala důstojnost a hrdost českou
slova kronikářská, že »za hodinu doko
nána jest hrozná tragedii« a nejvíce
urážel jásot antorfského kanovníka, vo
lajícího do světa: »To jest, lile, ta vzne
šená bitva, kteroužto celé království
České jako jednou ranou jest podma
něno a přemoženo, kterouž Čechové před
tím, jakž se vůbec zdálo, nepřemožení,
dokonce isou v síle své zmoženi a na
mizinu přivedeni...«.
Naši historikové opravili už mnoho
omylů, vyvozovaných z bělohorské bitvy.
Nebyla to především malá, hodinová
bitka, nýbrž největší a nejvýznamnější
bitva XVH. století ve střední Evroně.
Neznamenla také zánik českého stáru,
samostatnosti českého národa. Rozhodla
pouze o vítězství katolických stoupenců
absolutistického státu nad protestants’^y
orientovaným táborem stavovským. Čes
ký stát nezanikl na Bílé hoře, nýbrž si
šachoval podle obnoveného zemského
zřízení, Čechy vypracovaného, všechny
atributy samostatnosti, všechny její pod
statné znaky, které byly značně poru
šeny teprve za Marie Terezie. Český
stát však nepřestal trvat! právně a
mravně pod českými králi, jimiž aspoň
nominálně byli Habsburkové až po cí
saře Františka Josefa, a vtělil se 28.
říina 1918 přímo do republiky. Po Bílé
hoře nejvyšším pánem v Čechách- zů
stal starý kancléř Zdeněk z Lobkovic,
českou kancelář, která byla ústředním
orgánem státní administrativy, vedli po
něm Slavata a Martinic, stejně jako
v čele ostatních vysokých úřadů a soudů
zůstávali i nadále Češi. Královská moc
ovšem silně se uplatňovala a jiorušovala
výsostná nráva českého království. Byla
tu však jiná věc: česká šlechta neměla
onoho národního vědomí/ kterým se vy
značovala šlechta uherská a polská, po
čala se záhy poněmčovati a odcizila se
opuštěqému národu. V tom právě je ta
pravá pobělohorská tragika českého ná
roda, že ztratil ochranu ve svých vůd
cích a vydán byl germanisaci, která naBtounfla ke generálnímu útoku na jeho
národní bytí hlavně za císaře Josefa II.
Bílá hora není tedy mezníkem, od
něhož se počítá ztráta naší samostatnosti,
a není správné stále ještě deklamovati,
že po třistaleté porobě byla obnovena
naše samostatnost a byl obnoven náš
stát. Bílá hora je nám něčím zcela ji
ným — je nám touž výstrahou a pouče
ním, jako jsou Lipany. Nesvornost v ná
rodě a zrada zavinily Bílou horu. Jako
se u Lipan střetly dva tábory, ve které
se rozpoltil český národ, tak tomu bylo
1 na Bílé hoře. Je jediný rozdíl v tom,
že u Lipan bojovali mezí sebou pouze
Čechové, a že důsledky této tragické
bitvy především a bezprostředně platily
pouze českému národu a české zemi,
kdežto Bílá hora měla význam širší,
měla význam mezinárodní a evropský a
na obou stranách vedle Čechů 1:0'ováli
tn také cizí živly. Českv národ se roze
stoupil obětně na dva tábory: v jednom
byli pouze Češi, oníraiícf se o katolické
ho krále, a šli s nimi i ut-akvističtí Češi,
jako na nř. českobratrský pán Farol
starší ze Žcrotína, vvnikajícf mo-ov^ký
velmož, v druhém táboře ve^le Čechů,
vzbouřivších se proti králi Ferdinandu
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II., byli také Češi, katolíci a především
luteránští Němci, kteří zaujímali vůdčí
místa, jako Tliurn a Anhalt. K rozhodu
jícímu zápasu se obě strany dobře při
pravovaly vojensky i diplomaticky. Evro
pa nepřála Habsburkům, viděla v nich
velké nebezpečí. Avšak jak ve Francii,
tak i v Anglii a jinde se obávali vítěz
ství českých odbojných stavů. Báli se,
že vítězství odpůrců habsburské dyna
stie, s nimiž jinak sympatisovali, otřese
legitimitou dynastií také ve Francii a
jinde. Proto Francie a Anglie opustily
odbojné stavy a Francie přiměla dokon
ce i Německou protestantskou unii k za
chování neutrality. To dopomohlo k ví
tězství Habsburků. Ještě více však do
pomohla králi Ferdinandu II. k vítězství
— zrada. Dodnes není vyjasněna úloha
Karla staršího ze Žerotína, ale soudí se
právem, že on to byl, který, jakožto od
půrce odboje protihabsburského, mylný
mi informacemi zdržel pochod morav
ských a maďarských pomocných vojsk.
Kdyby byla tato vojska včas přitáhla
k Praze — maďarské sbory Bathoryho
byly vzdáleny necelých 20 mil — boi na
Bílé hoře byl by jistě skončil porážkou
Habsburků a jejich českého tábora.
V tom tedy je poučení, v tom je vý
straha Bílé hory: jednou z hlavních
příčin porážky byla národní nesvornost
a národní zrada. Jak praví M'str Kampanus v díle Zikmunda Wintra: »Mně
teď lecco v našem nešťastném zánase
přinadá jako ohromná, náramná lež ...
Mv byli v rukou cizích, my snoléhali na
cizí, v nich i u našich samá neupřím
nost!«
Lipany, Bílá hora, dnešek. Národ roz
dělen jednou v umírněné a ukázněné de
mokraty a v demokraty divoké, anar
chistické, po druhé v tábory absoluti
stický a konštituční — nedej, Bože, aby
došlo k třetímu rozpoltění. Lipanv a
zvláště Bílá hora vážně varují. V. Sis.

Frn frnho platí zákony a vládní
nařízení ?
Živnostenský řád, platný dosud jako
jediný zákon pro obchod a živnosti, pře
depisuje, že k nastoupení živnostenského
provozování knihkupectví je třeba kon
cese a že provozování může býti zahá
jeno teprve po jejím udělení. Povinnost
bdít! nad plněním tohoto zákona je ulo
žena CNV, ZNV a konečně příslušným
ministerstvům. Podívejme se však, jak
to v praxi vypadá.
Komunistická »Rovnost« v Brně pře
vzala v revolučních dnech tiskárnu a
nakladatelství německé firmy L. M.
Rohrer a loni se rozhodla, že zřídí ve
větším počtu moravských měst knihku
pectví, ač nevlastnila koncesi a nemá jJ
dosud ani v Brně. Jedním z těchto vy
volených měst se stal 1 Vsetín. V srpnu
loňského roku oznámila prostě »Rov
nost« vsetínské Hospodářské skupině
maloobchodu, že otevřela knihkupectví
v městě. Pánové, kteří podali toto hlá
šení, zapomněli na znění zákona, na živ
nostenský řád a ani dodnes nepožádali
za propůjčení koncese. Na upozornění,
které bylo jim učiněno, prostě odpově
děli, že koncesní listina bude brněnskou
centrálou pře cl’ožeň a nro všechnv filiál
ky naíednou. Hospodářská skupina ma
loobchodu se bránila, jak jí zákonv ká
zaly. a po dlouhém dopisování všem
možným instancím byl konečně mini
sterstvem vnitřního obchodu vydán roz
kaz,. aby k^'hlruppotví »Rovnosti« bylo
úředně uzavřeno. K tomu došlo tenrve
1. prosince 1946. Dva dnv na to, bylo
však toto neprávem provozované a na

rozkaz ministerstva vnitrního obchodu
úředně uzavřené knihkupectví otevřeno
znovu a od té doby se nenašel nikdo
z těch, jimž je uloženo bdíti nad plně
ním zákona a nařízeni samotného mi
nistra, aby zákonu vynutil respekt. Jak
jinak by to dopadlo, kdyby jednotlivec
a soukromý podnikatel takto dbal před
pisů zákona!
A jiný případ: »Budoucnost« v Ostra
vě se rozhodla rozmnožiti prodejní síť
svých prodejen, třebaže ministr vnitř
ního obchodu výslovně .nařídil, aby nové
obchody — lhostejno zda soukromopodnikatelské nebo družstevní — nebyly po
volovány. »Budoucnost« si otevřela, a
to zase ve Vsetíně, prodejnu, aniž by
měla živnostenské oprávnění v ruce.
K její cti budiž přiznáno, že alespoň do
držela formálně ustanovení zákona a po
žádala o vydání živnostenského listu.
Vsetínská hospodářská skupina malo
obchodu respektovala nařízení ministra
vnitřního obchodu o nepovolování nových
živností a vyslovila se proti vydání živ
nostenského listu, což zdůvodnila také
tím, Že počet obyvatelstva ve Vsetíně
klesl s 22.000 na 13.000. Živnostenskoprůmyslový referát odhlasoval však pěti
hlasy proti čtyřem na schůzi 30. září
t. r., aby »Budoucnosti« bylo dáno povo
lení. Příslušné spisy nebyly sice předlo
ženy, za to však byl přečten donis zá
vodní odborové skupiny ROH »Zbrojov
ky Vsetín«, ve kterém se hrozí, že v p ř ípadě nepovolení této .nové
prodejny půjde dělnictvo do
ulic. A tak se stalo, že 18. října t. r.
byla prodejna otevřena, aniž by byl živ
nostenský list vydán.
Zdá se tedy, že zákony a nařízení,
které jednotlivec musí bezpodmínečné
dodržovat!, na korporace, za kterými
stojí silná politická strana, neplatí. Ko
šický program staví sice soukromé pod
nikatele do jedné řady s družstvy, těmto k
však je pod stranicko-politick^nn tlakem
měřeno jinak. Není to asociální, když’
téměř v jedné ulici, kde až dosud sou
kromé obchody konaly řádně svou služ
bu zá.kaznictvu, budou dnes dvě prodej
ny »Budoucností«? Obchodníci platí plné
dnně, musí v některých případech odváděti až 2% do intervenčmho fondu, kdež
to mamutí podnik »Budoucnost«, jeden
z největších v naší republice, zanlatí
pouze
a při tom neprodává laciněji
než soukromý podnikatel. Také »Rov
nost« nrodévá knihv za plnou cenu a
pak, že se nežene za ziskem! Bxda stá
tu, jehož zákony neplní ani vlastní úřa
dy!
V. S.

Náměstí' »budovatelů« místo bytů?
Jakkoliv mnohým se bude zdátl projekt
obrovského náměstí, většího než je Vác
lavské s Karlovým dohromady a prostí
rajícího se od náměstí Republiky až po
úpatí hory Žižkov snad sympatickým
počinem, i když jde o jeho ovroubení po
obou stranách frontami paláců centrál
ních úřadů, obchodních místností zná
rodněných podniků, ústředními budova
mi ROH, mrakodrapem SOF. studentů a
novinářů, jakož i koncertní síní větší než
je sál Lucerny, přece lze míti několik
výhrad k této nejnovější gigantomanii.
Především je v Praze třeba bytů, aby
desetitisíce nebydlících a statisíce špatně
bvdlících mohlo bydlet lidsky důstoíně.
Jde tu nejen o větší výkon postižených,
ale i o budoucnost a zdraví jejich rodin!
Jde o to, aby desetitisíce zaměstnanců
nemnsilo denně do'íždčt do Prahy až ze
Všetef nebo z T/vsá n. L. Případ mladé
ho lékaře, dojíždějícího z posledního
místa, je dokladem, že pro tohoto praco
vitého a nadaného muže s rodinou ne-
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existuje vlastné oddech právě pro čas,
strávený věčným cestováním. Pro něj
není v Praze bytu jako jich není pro
sta našich zahraničních letců a tisíce stu
dentů, když nemohou <lát 30.000 Kčs od
stupného nebo zásobit majitele bytu po
travinami bez lístků. Za těchto okol
ností musí podobná gigantomanie, v tisku
uveřejněná, přímo pobouřit všechny ne
bydlící, protože ministerských paláců
máme v Praze více než dost. Stačí-li bo
hatému Švýcarsku pro všechny ústřední
úřady v Curychu budova rozměrů na
šeho ministerstva dopravy, měli bychom
my, chudí, vystačit nejvýše s třemi po
dobnými paláci, a zatím jich máme půl
druhé desítky, nečítaje v to palác ÛRO
na Perštýně! Nebydlící a špatně bydlící,
kterým musí v demokracii patřit první
starost, bude jistě zajímat, kolik by se
dalo pořídit bytů za podobný gigantický
plán. Tak pozemek, získaný zbouráním
Masarykova nádraží s jeho nejbližším
okolím, byl před válkou ceněn na 1 mili
ardu Kčs. Dnes by to bylo nejméně 3
miliardy a jelikož jde ještě o prostor
mezi Poříčím a Hybernskou ulicí, tak
jistě bratru za 5 miliard Kčs. Protože
pak před válkou stál průměrný palác na
Václavském náměstí 25 milionů Kčs a
tlnes by stál nejméně pětkráte tolik, tak
máme při nesmírné délce fronty náměstí
Budovatelů co činit nejméně se stovkou
podobných paláců v ceně 13 miliard Kčs,
včetně pak mrakodrapu, koncertní síně
atd., jistě 15 miliard Kčs. Zbouráni prá
vě nyní milionovým nákladem opravova
ného Masarykova nádraží a jeho přemís
tění, úprava a dlažba atd., by •pohltilo
jistě dalších 5 miliard Kčs, tak by ná
městí Budovatelů, jehož hlavní raison
d'être asi je dostatečný prostor k mani
festacím a kutálkám, přišlo na pakatel
asi 25 miliard Kčs, nezdraží-li do té
doby stavební materiál nebo nezvýší-li
se bílé i černé mzdy ve stavebnictví. Nu,
a za tento peníz by se pořídilo v Praze
při náležité organisaci a poctivosti a při
využití všech vymožeností stavební tech
niky skoro 100.000 bytů! Bylo by záliodno sledovat, zda oficiální činitelé v lido
vé demokracii, jejichž ústa oplývají péčí
o pracujícího člověka jako včelí plást
medem, dají přednost gigantomanii Bu
dovatelů nebo zlepšení bytové kultury
v hlavním městě státu, která je podle
jednomyslného soudu cizích návštěvníků
ještě dosti nízká. A pak, prosím, kdo
zaplatí paláce znárodněných podniků,
když jsou vesměs pasivní? Kdo by za
platil palác ÚRO, víme všichni. Rovněž
nepochybujeme, kdo by stavěl mrako
drap SOF, studentů a novinářů. Ale
z čeho, prosím, když je každoročně stát
ní rozpočet mnoha miliardami Kčs pa
sivní a není naděje na zlepšení? Či mají
na gigantické paláce národních podniků
vykrvácet zbylé soukromé podniky jako
egyptští otroci na stavbách pyramid?
Ale ti měli aspoň k dřině plné hrnce
masa. Kde pak jsou ty hrnce dnes
u nás ?

stouply letos na 23.10 procent. Nadměr
ný počet úřednictva na dolech má nepří
znivý vliv na hospodářství čs. dolů. Stav
osazenstva stoupl proti roku 1946 u kamenouhelných dolů z 42.322 na 55.338 a
u hnědouhelných z 28.547 na 34.423.·
Přes to největší starostí v těžbě je nedo
statek pracovních sil. Prodloužení dovo
lených znamená úbytek 2 milionů směn,
což se rovná výkonu 6.900 horníků. Bri
gády jsou pouze nouzovou pracovní pod
porou a jsou v prvních týdnech brzdou
výkonu ostatních kvalifikovaných horní
ků. Brigádníci mají až o polovinu menší
výkon než trestanci a zajatci. Je to vý
mluvná ilustrace k tvrzení, že znárodně
né podniky vykazují stále lepší výsled
ky, když nejzákladnější průmysl posky
tuje tak truchlivý obraz a nestačí ani
nejskrovnější domácí potřebě, takže mu
síme dovážet stále více uhlí z Polska a
draze je platit!

Dvouletka na Černo
Začněme úředně ověřenými fakty. Do
našeho slzavého údolí nářků a pláče
nad neúspěchy dvouletého plánů ve sta
vebnictví přišla tato, při nejmenším pře
kvapivá zpráva: Na požádání brněnské
ho ZNV provedly stanice SNB ve svých
obvodech podrobný soupis všech v tomto
roce na Moravě postavených nebo roze
stavěných bytových jednotek, s jedinou
výjimkou statutárních měst Brna, Ostra
vy, Olomouce a Opavy. Podle takto pro
vedené revise bylo do konce srpna t. r.
postaveno nebo rozestavěno celkem
10.755 bytových- jednotek, čímž byl
splněn pro tento rok plánovaný předpo
klad na plných 166%. Podobně při sou
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Pozdě, ale přece!
Když jsme první poukazovali na chyby
ve vedení znárodněných podniků a na
značovali cesty k nápravě, byli jsme za
to často napadáni. Pro zajímavost uvá
díme, co řekl sám ministr průmyslu
Laušman ve svém projevu o znárodně
ném průmyslu, a to o nejdůležitějším
úseku ze všech, o čs. dolech. Pravil m. j.,
že se hospodářské výsledky dolů v le
tošním roce proti loňsku zhoršily. Také
pracovní morálka není na žádoucí výši.
Zameškané směny v ostravském revíru,
které obnášely před válkou 7.58 procent,

pisu rekonstruovaných bytových jedno
tek. Podle plánu mělo být totiž opraveno
5.771 bytů, podle sdělení SNB jich však
bylo ve skutečnosti opraveno 8.172; plán
tím byl tedy splněn na 142%. V obou
těchto ohromujících cifrách však nejsou
započteny stavby hospodářských stave
ní, veřejné stavby, podnikové stavby a
pod. Obrázek o čilosti stavebního ruchu
v tomto oboru nám podává 3.093 nově
postavených nebo opravených stájí, 3.342
stodol, 2.750 kůlen, 1.431 zemědělských
sklepů a 1.607 linojišť. Celkový náklad
na všechny tyto· stavby se odhaduje na
5 až 6 miliard KČs. Potud zmíněný po
licejní přehled.
Po pravdě a upřímně řečeno — nejlé
pe by snad bylo mlčet a radovat se
z toho, že se přece jen vůbec staví. Celá
věc je však tolik vážná a komická zá
roveň, že ji opravdu nelze přejít bez
povšimnutí. Srovnáme-li si totiž uvedené
cifry s úředními hlášeními o plnění sta
vební dvouletky, znamená to, můžeme-li
považovat situaci v Čechách a na Slo
vensku podobnou moravské, že počet
staveb, provedených bez povolení a sou
hlasu našich ctihodných plánovacích in
stitucí, postavených z úředně a statis
ticky neexistujících cihel úředně imagi
nárními zedníky — čtyřnásobně až pěti
násobně převyšuje počet staveb, prová
děných obcemi, státem, národními pod
niky a stavebními družstvy v rámci
dvouletého plánu.
Není naší starostí zjišťovat jak k to
muto grotesknímu stavu došlo. Upozor
ňujeme proto jen na dvě charakteristic
ké maličkosti. Na prvém místě bije do
očí skutečnost, že celá státem vedená
a finančně podporovaná stavební inicia
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tiva se ukázala slabým konkurentem sace a smysl psaní nevyzníval v opětov
iniciativy soukromé. A na druhém místě né obviňování obchodu z nepořádků
zaráží — selhání a bezmocnost plánova v zásobování. Kde jsou nevyčerpatelné
cích orgánů. Beznadějné pokulhávání prameny šmeliny, je vidět nejlépe z těch
úředně řízené stavební dvouletky a pře to posledních zpráv. Tak zásobovací rekvapivý rozmach a rozvoj černého sta * ferent ONV v Bruntále podvodnou ma
nipulací odcizil 350 q potravin, z nich
vebního ruchu je totiž v prvé řadě jejich
morální porážkou. A bude jí tím spíše, vagon cukru a margarinu, celkem tak
budeme-li nuceni o silvestrovském veče poživatin jen pro 2200 osob. Tajemník
ru 1948 děkovali za číselné splnění dvou ONV v Kyjově zašantročil zase mnoho
letého piánu ve stavebnictví právě těm, seťového obilí na černý trh. Tajemník
kteří neplánovali, ale vskutku stavěli, MNV v Lověšicích prodal odvedené
aby ti, kteří plánují, měli kde bydlet, -v ústřižky vedoucímu »Budoucnosti« v Olo
mouci,’ čímž bylo odňato skoro vagon
cukru a margarinu řádnému zásobování
Příčiny vzestupu alkoholismu
a dáno na černý trh. Tajemník v Ivánl
Příliš mnoho zjevů nasvědčuje vze zašmelil 23 q cukru a velké množství
stupu alkoholismu, do něhož náš národ margarinu na černý trh. Funkcionář
investuje skoro desítku miliard Kčs roč KSČ v Perštejně u Kadaně, Ječmínek,
ně. mnohonásobek toho, co vynakládá byl rovněž zajištěn pro šmelinu velkého
na knihy. Pijí staří i mladí a často hůř, rozsahu, aie na zákrok jednoho vysoké
než němá tvář, protože ta alespoň ví, ho soudruha, propuštěn zase na svobodu,
kdy má dest. Alkoholismus je u nás tak K tomu je třeba se zmínit o obrovských
jednou z fází poválečného úpadku mo. šmelinách nedávno v Ústí n. L., v Plzni,
rálky a příčinou těžké újmy na národ v Praze atd., kde byli vesměs zásobo
ním zdraví. Povážlivým je pak zejména vací referenti hlavními dodavateli zboží,
potud, pokud slouží za omamný pro odňatého řádnému obchodu, šmelinářům,
středek k uvolněni mravních zábran a k mezi nimiž se octli i funkcionáři druž
potlačení pocitu méněcennosti, prame stev. A to jsou případy, které se veřej
nícího buď z neschopnosti či z výčitek
svědomí. Pochybená výchova a slabost nost dozví! Kolik pak je těch, které se
charakteru usnadňují vpád alkoholu, podaří ututlat? Zde je nejlépe vidět,
kteroužto invasi podporují plné výklady v čem je nevyčerpatelný pramen šme
kořalek v krámech a bufetech, ze všech liny: v nepoctivých a nekvalifikovaných
alkoholických nápojů vlastně z hlediska zaměstnancích ONV a MNV, lidí smete
láce opojení nejlacinějších. Fiskus hra ných doslova s dlažby a povýšených přes
je tu vlastně nadpolovičním zatížením noc na úředníky s velkou pravomocí a
piva a notným zdaněním vín konsumu ponechaných bez náležité kontroly, pro
kořalek vydatně do ruky. Jeho politika tože jde o protekční děti jedné strany,
je nepochopitelná, když uvážíme, že
která vyvíjí na oko největší hon na
zdravé plzeňské pivo levně vyvážíme a
lidu doma vnucujeme škodlivé kořalky. šmelináře. Lépe by udělala, kdyby je vy
Nebyl by opak pro národní zdraví pro řídila napřed ve vlastních řadách, flk
nás výhodnější ? Kdyby jen alkoholik
ruinoval sám sebe, bylo by lze považo
Úrorismus?
vat alkoholismus za zhoubnou soukro
Jsou ještě v paměti případy, kdy zá
mou záležitost, ale on degeneruje též
potomstvo, které bude jednou velkým kon a právo musilo u nás ustoupit
břemenem pro stát a jeho instituce, od diktátu ÚRO, ať již to bylo- Veselí a
nemocnic až po blázince, s nezbytným Varnsdorf, Praha nebo Mohelnice. Pro
prostředním článkem, žalářem, jakousi
to přestupní stanicí notorických alko tože právě nedávno si ÚRO, či správněji
holiků a jejich dětí. Lze jen lito váti, že jeho vedení, reklamovalo pro sebe vý
se čs. abstinentnímu hnutí, tolik aktiv hradní zásluhu o udržení klidu a pořád
nímu za monarchie, nejednou nedostá
ku ve znárodněné výrobě, stojí za to,
vá sil, ani opory. To zaráží právě tak,
zmínit se o nejnovějších dvou případech
jako prosperita továren na kořalky, kte
teroru. Bylo to propuštění úřednice M.
ré vykazují hrubé zisky od 20 do 40 mil. firmou Belka v Přerově, protože trvala
Kčs i více a jsou vlastně dnes nejvíce
prosperujícím odvětvím průmyslovým u na vystoupení z ÚRO. Propuštěná se od
nás vůbec. Ovšem tato prosperita, po volala k nejbližšímu krajskému soudu,
kud na ni národ doplácí podlomeným ale ten dal za pravdu firmě, která sama
zdravím a zamženou myslí v nejvážněj konstatovala, že propouští vynikající
ší době světových dějin, je pochybnou pracovnici jen na nátlak orgánu ÚRO.
vymožeností. Raději bychom viděli pro
Členství v ÚRO je totiž theoreticky do
speritu nakladatelství dobrých českých
brovolné, ale v praxi nucené, protože,
knih... Jednou z příčin alkoholismu je
také nedostatek pravé csvěty lidu, který kdo se odvolá na občanskou svobodu
se přecpává stranickou agitací, ale je volby, zda chce býti odborově organisován či nikoliv, zaplatí to existencí. Dru
hož vzděláni je nedostatečné. Pak se
snadno při nějaké újmě, ať je to zne hým případem je sehnání nakomandovahodnocení úspor, často ovoce celoživot
ných slovenských dělníků na stavby vi
ní práce, zklamání ve svých předsta
nohradského tunelu, aby byl vyvinut ná
vách politických a rozčarování z hospo ležitý nátlak na zákonodárce ve věci vy
dářských Husí, odklání od práce a
dání poslanců dr. Kempného a dr. Bupřiklání k lahvi jako utěšitelce. To by gára. Jiným, opět markantním dokladem
také vysvětlovalo, proč se nedělá nic
oficiálně proti alkoholismu. Jednak stát hrozby terorem je nedávný projev sa
bohatne z této neblahé vášně lidu a pak motného předsedy ÚRO, posl. Zápotocké
zamlžuje jehq. úsudek. Protože žijeme ho, že ti veřejní zaměstnanci, kteří jsou
v době plánovitého hospodářství, je to proti organisování v ÚRO, budou navr
patrně podle plánu. Bohužel.
flk ženi k restrikci a posláni do dolů a na
stavby. Slimeme-Ii to vše dohromady,
Nevyčerpatelné prameny šmeliny
pak vidíme, že osvobození od strachu
Světově střižený tisk a jeho podařené dávno není u nás ještě dokonáno a že
odnože nasazuji nyní nejhalasnější tón dochází k drastickým případům teroru
se strany odnoží ÚRO, čili zkrátka
v boji proti šmelinářům, o nějž se věc k ÚROrfsmu, který je naprosto nesluči
nějším psaním zasloužil tisk ostatních telný jak s občanskou svobodou, tak 1
stran NF. To by nevadilo, kdyby styli- s demokracií 1
flk
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Řízem hospodářství zastaralým
dinosaurem
Netřeba opa/covat, proč vymřela ob
rovská předpotopní zvířata, ačkoliv to
byly kolosální hory masa, kostí a roho
vitých pancéřů. Všichni ti dinosauři a
brontosauři zanikli pro svou zastara
lost. jakmile se změnily jejich životní
podmínky
následkem
geologických
změn na zemi. Hýřivá flora jurské epo
chy ustoupila chudším· a chladnějším
a dinosauři tvorům s větším mozkem a
menšími svaly. Toto srovnání se přímo
vnucuje: také válka, včetně dlouholeté
přípravy na ni v totalitních státech
(válčení samo je v polovině XX. století
vlastně jen bilancí předchozích příprav,
od jejichž důkladnosti závisí pak ko
nečný výsledek!) podobá se na vlas za
šlým geologickým věkům. Tato léta ni
čení a stejně dlouhé přípravy na ně vy
tvořila staronový instrument řízeného
hospodářství. Staronový proto, že byl
již před tisíciletími znám jak ve staré
Číně, tak i v starém Římě. Ani nelidská
říznost Diocletianova nezachránila to
hoto hospodářského dinosaura, jenž se
zdál pro Němce vhodným nástrojem je
jich válečného úsilí. Jak zřídil tento za
staralý dinosaur kdysi mohutné a svým
způsobem vynikající německé hospo
dářství, netřeba ani dokazovat. Stačí
jen sledovat, že postupně ochromovalo,
jak se v něm nevhodně pohybovala tato
stvůra neřiditelná. jako směsí vína se
šafránem opilí Hannibalovi sloni, do
kud jim řidič paličkou a dlátem nerozštípl lebku... Tak jako zneužití říze
ného hospodářství k jednostrannému
cíli, válce, fascinovalo Němce, tak
okouzlilo u nás jeho možné zneužití k
jednostrannému politickému cíli naše
jeho obdivovatele a zastánce! Nebylo tu
dbáno hlasu rozumu, jen jerišských
trub propagandy, a tak došlo ke zjevům,
dříve považovaným u nás prostě za ne
možné. Naše zásobovací situace spěje
válem k tomu, aby byla pomalu horši
než za války, ačkoliv tehdy živilo naše
zemědělství také nenasytného bumbrlíčka v podobě Německa. Tehdy, kdy
tolik lidí bylo zaměstnáno ve válečném
průmyslu, nebylo u nás ani kousku ne
obdělaného pole, kdežto dnes leží přes
300 000 ha. ladem! Tehdy byly také přes
občasné rekvisice stáje plné dobytka se
stavem nepoměrně vyšším, než je ny
ní, kdy jeho úbytek dosahuje 33 pro
cent, kdežto tehdy jen 7 procent. Tehdy
nebyla také takové nouze o čeleď, jako
nyní. Ovšem, tehdy také nebtilo více
než 250-000 přebytečných zaměstnanců
ve státních a veřejných službách, jako
dnes. Tehdy pracovalo méně horníků na
dolech a těžba byla mnohem vyšší, než
je dnes při pokročilejší mechanisaci a
daleko horší jakosti uhlí, Tehdy existo
valo sice již u nás německé řízené hos
podářství, ale svými neblahými výsled
ky. jak je vidět, zdaleka se nemohlo
měřit s vyspělým čs. řízeným hosvodářstvím, kterému vděčíme za neutěše
nou zásobovací situaci, nesmírně na
rostlé výdaje a daně, klesající těžbu
uhlí, sníženou výrobu elektřiny a tím. 1
snížení produkce v mnoha ostatních
odvětvích, selhání starjepního ruchu,
moře korupce, zpronevěr, zneužití úřed
ní moci, krádeží státního majetku, zá
plavu požáru z nedbalosti a lajdáctví.
Nelze se ubránit dojmu, že jsme s po
kusem ochočit dinosaura, který měl
sloužit německému bohu války, dopadli
špatně, jako ostatně se vším, co jsme
odkoukali od svých sousedů z říše. Na
še popleněné hospodářství s výslednici
snížené životní úrovně, jsou výsledkem
experimentu lidí, příliš zaujatých vý
plody německého ducha.
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Vnitropolitická situace
v Československu
New York Times (1. X.) otiskují člá
nek svého zvláštního zpravodaje Albiona
Rossa, který předvídá, že poslanci dr.
Bugar a dr. Kempný budou zbaveni po
slanecké imunity a souzeni pro proti
státní činnost. Zároveň poukazuje na to,
že se komunistický ministerský předse
da Gottwald na důvěrné schůzi Národní
fronty vyslovil v tom smyslu, že oposice
kterékoli politické strany proti důleži
tým návrhům ve sněmovně by měla za
následek vyloučení této strany z koaliční
vlády. Tyto oba úkazy prý naznačují,
že komunistické vedení se cítí připra
veno k měření sil. Nařízení, že politická
oposice ve sněmovně při nějakém kon
krétním návrhu bude mít za následek
její vyloučení z koaliční vlády, znamená,
že komunisté cítí, že kterákoli sporná
otázka teď může vésti k rozbití Národní
fronty, v níž jsou zastoupeny všechny
politické strany. To by vyžadovalo, aby
byly volby provedeny dříve, než bylo
původně zamýšleno.
Nedávné zatčení osobního tajemníka
náměstka předsedy vlády Jana Ursínyho, jakož i prohlídka jeho kanceláře na
svědčuje ještě rozhodněji o tom, že ko
munisté jsou připraveni k měření sil.
Odpůrci komunistů tvrdí, že na Sloven
sku pracuji agenti provokatéři. Bylo na
příklad oznámeno, že neznámý agent
provokatér navštívil oba generální ta
jemníky slovenské demokratické strany
dr. Bugára a dr. Kempného a sdělil jim,
že přináší pro ně zprávy od dr. Durčanského. Dr Kempný prý neprodleně za
volal policejního úředníka z vedlejší
místnosti. Situace, praví pisatel, se po
dobá stále více poměrům, jež minulého
jara zavládly v Maďarsku.
S politického hlediska je nejvýznam
nějším faktem, vyvěrajícím z jedné z po
sledních schůzí Národní fronty, že ko
munisté jsou ochotni vypsat okamžitě
volby, nepůjde-li po jejich ve všech dů
ležitých otázkách. Zdá se, že komunisté
považují za vhodnou příležitost pro své
záměry využít nesnází, jimiž prochází
slovenská demokratická a čs. sociálně
demokratická strana. Sociální demokraté
konají přípravy na svůj listopadový sjezd,
na němž snad dojde k rozštěpení strany.
Propast mezi prokomunistickým a proti
komunistickým křídlem v této straně se
projevila velmi výrazně, když dva soci
álně demokratičtí ministři před několika
týdny podali demisi. Sporná otázka v po
sledním měření sil, jež mohlo vyústit
v okamžitých volbách, byla tentokráte
vyřešena dohodou všech stran hlasovat
pro zemědělský program komunistické
ho ministra, proti němuž se staví všech
ny strany, s výjimkou komunistů, co
nejrozhodněji. Na schůzích poslaneckých
klubů bylo dohodnuto, že všechnv strany
prohlásí, že hlasují pro zemědělský pro
gram, aby zachránily Národní frontu a
nikoli proto, že s tímto programem sou
hlasí. Celkový dojem, praví autor závě
rem, je, že teď komunisté budou těžit
do posledních možností z přání svých
odnůrců oddálit volby a budou prosazo
vat bod za bodem svůj program, nokud
nechuť ostatních stran k resolucím jim
vnuceným nedostoupí takové míry, že
dojde k otevřenému rozkolu, jehož vý
sledkem budou nové volby.

Situace britské vlády
Týdeník Economlst (18. října) píše
v úvodním článku o zahájení třetího za
sedání nynějšího britského parlamentu,
že život sněmovny, stanovený na 5 let,
bývá často předčasně přerušen a v An

glii je dosti lidí, očekávajících, že ny
nější parlament se nedočká ani svého
čtvrtého zasedání. A jako kdyby tato
skutečnost měla být zdůrazněna, uka
zuje program příštího zasedání ostrý
rozdíl od programů dřívějších. Minulé
zasedání se vyznačovalo neobyčejným
počtem sporných předloh, které byly
bezohledně prosazeny vládní většinou.
Podle všeho očekávání bude v trůnní řeči
poměrně málo sporného, poněvadž zná
rodnění ocelářského průmyslu má být
odloženo a znárodnění plynáren je dopo
ručováno výborem pod předsednictvím
vedoucího britského průmyslníka.
Dělnická vláda, je-li oceňována podle
svých dosavadních výsledků, nemůže být
považována za dobrou. Je pravda, že
dosud neztratila doplňovací volby, ale to
lze přisoudit více méně příznivým okol
nostem v uprázdněných volebních okre
sech, a 1 přes to ukazuje správná ana
lysa volebních výsledků rozhodný po
kles hlasů pro vládu. Před dvěma lety
rozhodl o vítězství dělnické strany velký
počet hlasů střední třídy a podle všech
náznaků jsou tyto hlasy nyní ztraceny.
Ještě významněší je, že také mladí lidé
jsou nyní ve většině proti vládě, jak
ukazují výsledky hlasování organisací
mládeže.
Nedostatky dělnické vlády se v po
sledních měsících jasně projevily. Nej
větší její vadou je nedostatečná úroveň
ministrů. Pouze někteří z nich by snesli
porovnání s nejlepšími ministry jiných
stran. Průměrná úroveň schopnosti a od
vahy nynějších ministrů je velmi nízká
a nedávné změny ve vládě, ačkoli vedly
k lepšímu, jen zdůraznily skutečnost,
kolik neschopných ministrů muselo být
podrženo. Prostřední jednotlivci mohou
někdy vytvořit dobrou vládu, jsou-li do
bře vedeni a působí-li v souladu, ale
nynější kabinet má slabé vedení a podle
pověstí trpí četnými osobními spory.
Druhou vadou je, že vláda promrhala
i ty zdroje talentů, které měla k dispo
sici. Upoutala pozornost parlamentu a
veřejného mínění na velkolepý program
zákonodárný, který se dnes nezdá ani
tak špatný jako naprosto nezávažný pro
skutečné potřeby národa. Znárodňovací
zákony nemohly ani v nejmenším po
sloužit zemi k překonání strašné hospo
dářské krise. Krise byla předvídána a
ministři dostatečně, ale bezúspěšně va
rováni.
Jsou to tvrdá slova, ale politika je
umění možnosti, a ten, kdo by chtěl
odsuzovat ministry pro zneužití moci,
musí napřed být přesvědčen o možnosti
lepší vlády. Kdyby byli v posledních vše
obecných volbách zvítězili konservativci,
měla by dnes Anglie lepší vládu? Odpo
věď je nejistá, ale zdá se také, že ni
koli. V mnohém by konservativci postu
povali správněji; v každém případě by
se byli drželi skutečnosti a neobraceli
pozornost národa k ideolojpi. Mohli dříve
předvídat blížící se krisi a snad by měli
více odvahy k činům. Naproti tomu byla
by konservativní vláda narazila, ať za
slouženě či nezaslouženě, na sociální ne' klid a stávky v průmyslu. Proto je těžko
věřit, že kdyby v r. 1945 byly 2 miliony
voličů hlasovaly jinak, byla by dnes
země v lepši situaci. Co dnes máme, není
krise jedné strany, která by se nechala
odstranit změnou vlády, nýbrž je to
krise celého národa, který se musí osvo
bodit od návyku netečnosti, za nějž jsou
konservativci stejně odpovědní jako so
cialisté. Říká se, že každý národ má ta
kovou vládu, jakou si zaslouží a bylo by
nesoravedlivé vinit dnešní vládu, že tak
věrně zobrazuje základní chybu v oce
ňování situace voličstvem v r. 1945 a že

tvrdošíjně odmítá přiznatl, že život j·
tvrdší, než doufala.
Proto i když dělnická vláda se zdaleka
neosvědčila, ještě se může ukázat, že
bylo dobře, když jsme ji po dva roky
měli. Ze stejného důvodu bude lépe, když
zůstane u vesla. Nějaká nová koalice by
ještě více zdržovala nutná rozhodnutí.
Předčasné všeobecné volby, které by
daly vítězství konservativcům, byly by
považovány za opakování manévru z r.
1931 a dělnická strana by je využila
potom jako alibi, které by smazalo
všechny její hříchy. Kdyby byla mož
nost schopnější konservativní vlády, kte
rá by jasnou a rozhodnou politikou
mohla změnit základní příčiny národní
krise; kdyby taková vláda vytěžila více
ulili, zvýšila vývoz a opatřila více do
larů, pak by všeobecné volby byly správ
ným východiskem. Ale o tom jsou vše
obecné pochyby a nynější vláda stejně
je zvolna donucována dělati to, co by
konservativci udělali ihned: zahájení
ostrého postupu proti inflaci. A zatím
co výhody ze změny vlády jsou pochyb
né, zůstává jedna velká výhoda z toho,
že dělnická vláda zůstává. Bude-li postupovati tak dále, jak postupovala do
sud, bude pořádně bita v příštích vol
bách. To ovšem nezničí dělnickou stra
nu, a ta se zase dostane někdy k veslu,
ale čím více nabude zkušeností, tím více
se bude zbavovat sentimentálních ne
smyslů a ideologických klamů k prospě
chu všech. Proto, když uvážíme všechny
okolnosti, dojdeme k závěru, že bud»
lépe, když dělnická strana bude pokraj
čovat vc svém školení.

Labouristická vláda ztrácí
popularitu?
News Chronicle (20. X.) otiskl výsled
ky dalšího pokusného hlasování, jež
uspořádal Gallupův ústav pro zkoumání
veřejného mínění o tom, jakou oporu má
ve veřejnosti Attlee a jeho vláda. Hla
sování bylo uspořádáno ještě před re
konstrukcí Attleeho -kabinetu. Na otáz
ku, zda hlasující souhlasí s Attleem jako
min. předsedou, odpovědělo 41% ano,
46% ne, 13% nerozhodně. Od předešlého
hlasování tedy klesla popularita Attleeho
o 10 bodů a po prvé nedosáhla 50%. Na
otázku, jsou-li hlasující spokojeni s čin
ností vlády, odpovědělo 36% ano, 54 ne
a 10 nerozhodně. Proti poslednímu hla
sováni klesla tedy popularita vlády o
2 body.
List poukazuje na tyto výsledky
v úvodním článku, ve kterém se zabývá
pověstmi, že vláda v nejbližší době za
mýšlí předložit návrh zákona, omezují
cího pravomoc sněmovny lordů. Domní
vá se, že takový postup by dělnické
straně přinesl mnohem více škody než
prospěchu. Sněmovna lordů by mohla
zmařit provedeni předlohy, která by se
pak stala jednou z volebních otázek.
Ale příští volby nebudou vyhrány žád
nou takovou vyvětra lou sensací. V po
sledních letech se nepřihodilo nic, co by
z této otázky mohlo učinit živou věc, o
kterou by se zajímala moderní generace.
Popularita vlády podle posledních Gallupových výsledků klesá a bylo by bláho
vé, kdyby dělnická strana mařila čas
parlamentu diskusí o poměrně nezávažném konstitučním problému. Má dobré
vyhlídky, že se setká ve volbAoh s úsněchem, jestliže se jí opravdu podaří v pří
štích dvou letech vysvobodit zemi z po
válečných nesnází.
í
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Zajímavé cesty italských
komunistů
Není tomu dlouho, eo vzbudila obec
nou pozornost, návštěva vůdce italských
komunistů Togliattiho u vůdce strany
»Uomo qualunque«, Gianniniho. Pozor
nost byla oprávněná: komunisté všech
zemí, ovšem i komunisté českoslovenští,
označovali Gianniniho stranu vždy za
hnutí neofašistické — a najednou k ní
přicházejí na námluvy. Togliatti, když
ho v jeho boji proti vládě de Gasperiho
zklamali italští socialisté, chtěl Gianni
niho získat k společnému komunistickofašistlckému boji proti ní. Tato, jistě
velmi zásadová politika leadra italských
komunistů měla z počátku jistý úspěch:
Giannini dal se získat k boji proti de
Gasperimu, o němž prohlašoval, že vlád
ne. diktátorsky. Většina poslanců jeho
strany postavila se však rozhodně proti
spolupráci s komunisty a na schůzi par
lamentních zástupců strany byla přijata
usnesení, o nichž bylo výslovně prohlá
šeno, že jsou závazná i pro předsedu
strany a která znamenají smutný konec
jisté velmi pružné taktiky italských ko
munistů, protože znovu prohlašují stranu
»Uomo qualunque« za zásadně protiko
munistickou.
-st-

Politická situace v Itálii
II Popolo z 11. X, má úvodník Giorgia
Tupiniho o politice italských komunistů,
kterou nazývá nebezpečnou. Za tři roky
dozrály totiž plody ze semene, zasetého
komunisty na rozkol v italském národě.
Jejich politika, vedená muži obratnými,
vyškolenými v mezinárodních školách
taktiky a organisace, byla nebezpečná
pro lid, ke kterému se obrací, i pro ty,
kdo jí manévrují. Komunističtí vůdcové
ji nazvali politikou národní jednoty, jed
notné fronty nebo lidového bloku. Pod
těmito hesly rozvinuli strategii a takti
ku, jejímž cílem bylo způsobit jednoho
dne velký rozkol mezi komunisty a nekomunisty, mezi »demokraty« a »antidemokraty«, kteréžto rozdělení prý ur
čuje hranici mezi svobodou a galejemi,
mezi životem a smrtí ve všech státech,
kde komunistický režim nastolil svou
vládu. Pisatel soudí, že taková politika
v Itálii již dosáhla nejvyššího bodu svého
vývoje. A domnívá se, že jeho konstato
vání má rozhodující význam pro bezpeč
nost demokratického národního režimu.
Vývoj politické bitvy v zemi i v ústavodáraém shromáždění ukazuje jasně,
že marxistické síly s totalitní tendenci
se stále více isolují od ostatního národa
a ostatních organisovaných stran. Vždyť
návrh Nenniho byl odhlasován jen krajní
sociálně komunistickou levicí. A Toglattimu se nepodařilo vyhnouti se tomu ne
bezpečí, kterého se komunismus vždy
hrozí, totiž isolace od druhých sil, před
stavujících národní aspirace a tradice.
Dělal přece k tomuto účelu vše, co mohl.
Akce a propaganda jeho strany měla
vždy intonaci jednotnou, proto i křesťan
ská demokracie k ní ochotně a upřímně
přistoupila, a vskutku neučinila nic, co
by mohlo oslabiti loyální spolupráci s ko
munisty. Spolupráce je však možná, jen
kdvž je tu oboustranná vůle, abv byla
účinná a loyální. Žádá jisté odříkání a
kompromis, které často chyběly na stra
ně komunistů. Zkušenost s frontami
osvobození ve státech jihovýchodní Evro
py ukázala, že je třeba se vrátit k for
mám přímé demokracie s volebním sy
stémem. Historickou zásluhou křesťan
ské demokracie je, že nodnoroyala demobi lisování t. zv. výborů osvobození,
které by se byly mohly státi stálými
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mim ostatními orgány s odbočkami v pro
vinciích, v obcích, v továrnách atd. Zá
sluhou křesťanské demokracie bylo také,
že vymohla první administrativní volby
a pak politiku na základě demokratické
jasnosti, odmítajíc každou výzvu k utvo
řeni volebních bloků. Díky křesťanské
demokracii, vytváří se nové politické
ovzduší. Komunisté však by měli ze své
bilance vyvodit toto zjištění: Politika ná
rodní jednoty, která měla povznést ko
munistickou stianu v čelo národního ob
rození, úplně selhala, neboť jen pětina
voličů šla za rudou hvězdou. Politika
jednotné fronty s levicovými stranami
také částečně selhala. Byla zmařena
částí socialistů, kteří žádají vlastni au
tonomii Jeden z autonomistů dokonce
prohlásil v ústavodárném shromáždění,
že slova Togliattiho v něm budí odpor
a odepřel komunistům monopol v zastou
pení dělníků. První politika tedy selhala,
druhá je v křísí a třetí, politika lido
vých bloků, je stále ještě ostrou zbraní
v rukou těch, kdo chtějí rozdělit Itálii.
Politika jednotařská však se dostala do
rozporu sama se sebou. Chtěla obsáhnout
celý národ a místo toho se isoluje v blo
cích, které stojí proti ostatním občanům.
Pisatel praví, že je třeba, předejiti tvo
ření protichůdných bloků. Křesťanské
demokracii tu připadá úkol, aby zabrá
nila extrémismu, který by se postavil
proti druhému extrémismu a nahradila
politiků nešvarů sebekázní národa, který
chce pracovat a budovat v míru a svo
bodě.

Proces Maniův
Francouzský list »Le Monde« z 19. až
20. X. přináší článek o připravovaném
procesu Maniově v Bukurešti. Pisatel
praví, že tento proces může být srovná
ván se sofijským, neboť Maniu byl sel
ským vůdcem, který zasvětil celý život
boji za nezávislost a celistvost Rumun
ska, hájil politické svobody a usiloval o
zlepšení osudu sedláků. V zahraniční po
litice byl přesvědčeným přívržencem
úzké spolupráce se západními demokra
ciemi a dohody se SSSR. Proto podporo
val ustavičně politiku Titulescovu dříve,
než tento byl odstraněn Tatarescem, pro
motorem nové orientace rumunské po
litiky. Za války nepřestal Maniu prote
stovat proti vtělení Rumunska do poli
tického systému Csy a proti účasti ru
munského vojska na vojenských opera
cích proti SSSR. Žádal, aby tato vojska
byla, stažena se sovětského území. Stalin
mu věnoval svou důvěru a moskevský
rozhlas vyzýval rolníky, dělníky i vojá
ky v Rumunsku, aby se seskunili okolo
svého velikého vůdce, Iulia Maniu. Po
kud byl Maniu nezbytný, oslavoval v něm
SSSR velkého vlastence a demokrata.
Pisatel tvrdí, že právě Maniu rozhodl
svou účastí v srpnu 1944 o připojeni ce
lého národa k převratu mladého krále
Michala, který dal zatknout Antonesca,
ddzbrojit německé vojsko na svém úze
mí a požádal Rusy o příměří. Maniu
vstounil pak do vlády národního bloku.
Král Michal byl donucen utvořit Grozovu
komunistickou vládu, v níž socialisté byli
jen figuranty. Po první konferenci mos
kevské bvl ovšem učiněn na přání Spo
jenců pokus, abv dvě historické strany,
selská a liberální, se dostaly opět do
vlá.dv, ale tento nokus selhal a Maniu
s Mihalachem řídil svou stranu za. pod
mínek stále trapnějších. Listy, vydávané
jeho stranou, bvlv zastavovány, oblastní
organisace rozpouštěny a schůze strany
končily tak tragicky, že se staly řídkvmi. l istopadové volby zasadily po
slední ránu jeho straně, která dostala

jen 30 mandátů. Kdyby byly bývaly vol
by svobodné, byla by vláda přikládala
nadále tak velkou důležitost oposici stra
ny, která se octla v úplném úpadku ?
V červenci byl C41etý Maniu zatčen a
nyní bude souzen. Neví se přesně, z čeho
je obviňován. Je možné však, že bude
obviněn a usvědčen ze zrady, neboť po
celé týdny probírá tisk minulou činnost
selské národní strany a omyly jejího
vůdce. Maniu bude patrně činěn odpo
vědným za špatné vztahy mezi Anglosasy a vládou Grozovou. Bude se tvrdit,
že komplotoval, aby vláda byla svržena.
Vše se odehraje podle známé techniky,
neboť přečin oposice bude stihán a tres
tán jako zločin. Rumunské úřady se ani
netají s tím, že Maniu musí zmizet, pro
tože má v zemi vliv, který překáží ko
munistické všemocnosti. A také proto,
že pro miliony Rumunů je, jak zjistili
cizí pozorovatelé, poslední nadějí. Poně
vadž trest smrti není v Rumunsku ob
vyklý, bude snad vláda, přihlížejíc k roz
rušení, způsobenému popravou Petkovovou, žádati zdánlivě mírhější trest anebo
proces odročí, jak se oznamuje z Buku
rešti. Žádoucí výsledek však bude dosa
žen ať jide o odsouzení nebo odročení.

Čilí Maďaři
Od chvíle, kdy byla ratifikována mí
rová smlouva s Maďarskem, vyvíjí ma
ďař. zahraniční politika činnost vskut
ku velikou. Po kulturní dohodě jugoslávsko-maďarské byla v Budapešti podepsána kulturní dohoda bulharsko-maďarská. Zdá se, že nezůstane při těchto
dohodách, ale že záhy budou uzavřeny
podobné dohody se všemi zeměmi, jejichž
komunistické strany se přihlásily k var
šavské »Kominformě«. Jak oznamuje ofi
ciální »Bulletin Hongrois«, má po uza
vření smluv kulturních dojiti co nejdříve
k uzavření smluv dosahu politického. Zá
roveň s touto činností se přiostřily
vztahy mezi maďarskými komunisty a
sociálními demokraty, což ostatně po
utvoření Kominformy pozorujeme ve
všech zemích, jejichž komunistické stra
ny k ní přistoupily a kde dosud poptá
valy kousek toho živobytí úslužné soci
ální demokracii. Generální tajemník ma
ďarské komunistické strany a místo
předseda vlády Rákoczi napsal ostrý
úvodník, v němž konstatuje, že nadešel
čas, kdy sociálně-demokratické strany
musí zaujmout nedvojsmyslné stanovisko
vzhledem k situaci, vytvořené varšav
ským prohlášením. Musí se rozhodnout,
chtějí-li podporovat jednotnou politiků
dělnické třídy, nebo zda se chtějí stát
rozbíječi dělnické jednoty. Sociální de
mokraté v Maďarsku — a i jinde —
jsou nyní v situaci opravdu neradostné,
nechtějí-li přerušit úzkou spolupráci
mezi stranou svou a stranou komunistic
kou a nechce-li se jim ani oslabit sebe
a přerušit styky se socialistickými stra
nami západu. A tuto situaci neulehčuje,
staly-li se tam či onde pokusy o novou
dohodu sociální demokracie s komunisty,
kteří zřejmě opakuií starý kousek z dob
»lidových front«. Všechny takové doho
dy se stranou, která dosud nikdy žádný,
závazek nesplnila, skončí tím, že komu
nisté infiltrují socialistické stranv, roz
ruší je a ovládnou zevnitř a proti tomu
může pomoci ien taktika socialistů fran
couzských : učinit silnou dělicí čáru mezi
sebou a komunisty, a to nejen na poli
Ideologie, ale i politické taktiky.
Jinak, na rozdíl od komunistů, nemů
žeme říci, že by nás, jako Čechy, tato
nápadná čilost maďarské, komunisty
ovládané zahraniční politiky naplňovala
přílišnou důvěrou v budoucnost, přes to
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nebo právě proto, že Maďaří dosahují
prvých a vskutku významných úspěchů
právě dnešních vlád zemí slovanských.
J. V.

SSSR a Západ
Švýcarský časopis National - Zeitung
(Basilej) z 16. X. přinesl článek »Rusko
a Západ«· Mnozí přátelé Ruska byli uve
deni v zmatek defensivním jeho posta
vením přes pevnost režimu, vítězný boj
a nepopiratelnou moc. Touto uzavřeností
budí nezdravou nedůvěru. Dnes přejímá
Rusko s velkou horlivostí vše, co připo
míná léta revoluce, boj proti kapitálu,
který přikládá diskusím na západě ide
ologickou povahu. Nutno míti za to, že
ruští představitelé vlády dospěli k názo
ru, že světový komunismus, a především
evropský, silně podporovaný poválečnou
bídou, může být nejlepší ruskou zbraní.
Vcelku se zdá, že Rusko shledává situ
aci mimořádně příznivců pro revoluční
hnutí podle hesla z r. 1920: »Ani válku,
ani mír!« Od nějaké doby přenesla
Moskva boj na pole ducha a kultury,
vyhlašujíc válku všem západním vlivům
na poli umění, literatury a filosofie. Kni
ha se dnes v Rusku neposuzuje podle
obsahu, nýbrž podle autorova názoru.
I básník Puškin byl odsouzen, protože
je ryze evropským zjevem. Ústřední vý
bor strany vytýká literaturám různých
sovětských republik oslavování minu
losti a historické zaměření. Charakteris
tické je také, že spis prof. Alexandrova
»Dějiny filosofie západní Evropy«, vy
znamenaný Stalinovou cenou, je prudce
napadán. Stejně je tomu s dílem vý
znamného ruského národohospodáře Vargy »Změny v kapitalistickém hospodář
ství od druhé světové války«. Varga
tvrdí, že jedním z nejdůležitějších zjevů
druhé světové války je skutečnost, že
stát převzal ve všech občanských, válčí
cích i neutrálních státech řízeni hospo
dářství. Proti tomu tvrdí kritikové Vargovi, že podle marxisticko-leninovské
doktríny hospodářství v kapitalistických
státech není v rukou státu, nýbrž sou
kromých podniků a trustů, a proto je
nutno odmítat jeho názory. Varga byl
také napaden pro tvrzení, že v lidových
demokraciích, jako v Jugoslávii, Bul
harsku a Polsku, státní kapitalismus na
hradil soukromý a že agrární reforma
v státech těch zavinila pokles zeměděl
ské výroby. Varga se také zmínil o tom,
že americká pomoc by zchudlé země
mohla uvést asi v deseti letech na před
válečnou úroveň. Komunistická nronaganda chce dokázat, že kanitaľstický
svět je méněcenný a že kráčí vstříc roz
kladu. Z toho všeho vysvítá, že sovětská
vláda se snaží, aby každv občan Sovět
ského svazu se díval na západní svět jen
s určitého hlediska.

■Americké názory o budoucnosti
Evropy
»New York Herald Tribune« uspořá
dala přednášky několika významných
osobností amerického života, v nichž se
měly vyjádřit o svých názorech na bu
doucnost Evropy. Jejich názory jsou
mnohem optimističtější, než by se bylo
dalo, podle vývoje posledních měsíců,
čekat. Jako první promluvil státní sek
retář gen. Marshall, který podal krátký
přehled prací, jež byly Washingtonem
vykonány k přípravě hospodářské po
moci Evropě. Vyslovil mínění, že nikdy
dosud nebyl žádný z plánů vlády USA
připraven pečlivěji a že se blíží chvíle,
kdy se začne energicky provádět. Marshallovo uspokojení nad dokonalostí pří
pravných prací je pochopitelné: rozhod
nutí kongresu USA závisí v mnohých
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případech právě na způsobu, jak je mů
ta či ona věc předložena. Po gen. Mar»·
hallovi promluvil britský ministr Hecior
Mc Neil. Pojednal velmi vážně a starost
livě o dnešní průmyslové situaci Velké
Britannie a prohlásil, že evropská pro
dukce poklesla dnes hlouběji, než byla
píed 75 lety. Přes to snese dnešní vý
konnost britského průmyslu srovnání
6 americkou produkcí v letech 1940—41.
Zástupce komisaře pro plán hospodář
ské pomoci ve Francii, Robert Marjolin,
prohlásil, že na něj obzvláště silně za
působilo, že obecná nálada v USA pro
pomoc Evropě je ještě mnohem přízni
vější, než se domníval. Názorová jedno
myslnost projevuje se zejména v ame
rickém tisku. Neznamená to ovšem, že
by nebylo ještě nutno zvládnout některé
obtíže, ale je to pro úspěch Marshallova
plánu jistě znamení dobré. Zvláště vý
znamný byl projev Haralda Stassena.
Poukázal v něm na to, že Evropa svého
času po americké revoluci investovala
v USA 100 milionů dolarů, což odnovídá
deseti miliardám dolarů v dnešní hod
notě. Když Evropa tehdy, kdy poměry
byly ještě velmi neurovnané, odvážila
se takové sázky na budoucí vývoj USA,
nemohou mít Američané dnes méně dů
věry v Evropu. Na negativní postoj kon
gresu nelze soudit z toho, vys!ovili-li se
i někteří poslanci nebo senátoři, kteří si
nejsou dostatečně vědomi své odpověd
nosti, proti Marshallovu plánu pomoci
Evropě. Stassenovo prohlášení má tím
větší význam, že kritika, v něm obsa
žená, směřuje zřejmě proti některým
kongresníkům a senátorům strany repu
blikánské. jejímž je Stassen presidentským nebo vicepres'dentským kandidá
tem. Ukazuje to, že si je patrně jist
tím, že Marshallův plán bude kongresem
přijat.
-st-

Po Manřovi i Bratiami a Petreseu
Podle posledních zpráv z Bukurešti,
byli prý do »spiknuti« proti vládě, které
prý vedl předseda rumunské národní
selské strany J. Maniu, zasvěceni i vůd
ce oposiční národní strany liberální Dino
Bratianu a předseda nezávislé sociálně
demokratické strany Petreseu. Mahiu
a jiní předáci národní selské stranj' jsou
žalováni, že organisovali z válečných
zločinců teroristické bandy a Mainu krom
toho, že sabotoval příměří, které orováděl a k jehož uzavření přiměl krále,
začež se mu tehdy dostalo blahopřejného
vlastnoručního dopisu Stalinova. V Ru
munsku má býti tedy po známém vzoru
odstraněna celá oposice a sociálním de
mokratům 1 jiných zemí se na Tetrescově případu, který přes všechen teror
hájil samostatnost sociální demokracie
vůči komunistům, ukazuje, jaká budouc
nost je čeká, nebudou-li pěkně parírovat.
-st-

Fraucův manévr proti
španělským monarchistům
Španělský diktátor Franco se pokouši,
jak jsme již nedávno v »Obzorech« před
vídali, oslabit jednotu všech španělských
složek, která se proti němu utvořila,
tím, že podryje postavení jedné z nej
významnějších jejich skupin, skupiny
monarchistů, jež se sdružila kolem syna
krále Alfonse XIH., Dona Juana. Fran
covy »kortesy« zvolily komisi, která má
vládě předložit návrh zákona o obnově
šlechtických titulů a mezi nimi zejména
těch, které jsou původu carlistického.
Tak chce Franco dosáhnout možnosti,
aby mohl zbavit titulů své politické od

půrce a odůvodnit to tím, »že se jich
neukázali být hodni«. Naopak zase chce
Franco tímto způsobem získat pro své
»království« bez krále kruh šlechty,
která by byla pro něj získána tím, že ,by
jí dal naději za to, že na uprázdněný
španělský trůn bude povolán princ Karel
Habsbursko-Bourbonský, kterého část
karlistických legitimistů považuje za
španělského krále s titulem Karel VHI.
a který od března 1944 žije v Barceloně.
-st-

Osud Evropy
Ľ Aube 30. IX. přináší úvodník, v
němž Louis Terrenoire rozebírá dvě
stránky nebezpečí, které ohrožuje svět,
a uvádí dvojí hypothesu. Podle první se
bude evropská krise prodlužovat při
chronické dělnické agitaci a stále větší
autarkii selské, z čehož bude zmatek
politický i hospodářský. Nevyhnutel
ným důsledkem toho bude nasycení
trhu ve Spojených státech za několik
let, z kterého opět vyplyne nadvýroba,
zhroucení kursů i průmyslu, nezaměst
nanost. Na této hypothèse staví Rusko
své výpočty. Má mu poskytnout dosti
času, >aby mohlo povstati ze svých tro
sek, obnovit svůj těžký průmysl a vy
rábět atomové pumy. Pak by přišla
zkouška síly, kterou by předcházela re
voluce v evropských zemích, pokud zů
staly ještě svobodny.
Druhou hypothesou je planetární Mni
chov, při němž by celá Evropa hrála
úlohu CSR z r. 1938. Spojené státy, roz
hořčené Evropou, by ji ponechaly její
mu osudu a věnovaly by se své polo
kouli, Asii a snad Africe. Vzhledem k
citlivosti amerického veřejného mínění
a prozíravosti zámořských vůdců zdá se
tato eventualita nemožnou. Nedávná
minulost nás však nabádá, abychom ji
zcela nevylučovali. Čičeřin se dohodl
s rodícím se fašismem a Mussoliniho
Italie udržela dvanáct let dohodu se
SSSR. R. 1939 si podal Ribbentrop ruku
s Molotovem. Hesla proti imperialistic
ké válce Anglosasů nezabránila Moskvě,
aby navázala vítěznou koalici s Lon
dýnem a Washingtonem. A Roosevelt
šel ve své fair play tak daleko, že se
snažil přesvědčit papeže o nepatrné
škodlivosti bolševismu v poměru k ná
rodnímu socialismu.
Může tedy být Evropa ohrožena buď
smrtí anebo otroctvím. Tento osud musí
zažehnati a zažehná jej. když si uvědo
mí v prvé řadě své možnosti. Je-li dnes
oslabena, může zítra býti její síla znač
ná.
Dohoda šestnácti je prvním krokem
k evropskému sjednocení. Druhým by
mohla být celní jednota francouzskoitalská, kdyby splynula s dohodou bclgicko-holandsko-lucemburskou. Bez pev
ného základu dohody francouzsko-anglické se však Evropa nevytvoří. Bohu
žel, čas prchá a nové spojenectví, podepsané v Dunkerque před moskevskou
konferencí, nemělo dosud znatelných
účinků. Má se z toho uzavírat, že diplo
matické nástroje minulosti již nemají
žádoucí účinnost, aby odpovídaly si
tuaci, která nemá žádného precedentu?
R. 1940 učinil za týchž podmínek v
zoufalých chvílích Churchill Francii ná
vrh na vytvoření národního společen
ství mezi Francií a Velkou Britannií.
Je otázka, co dnes dovolí odlišné okol
nosti vžití z tohoto revolučního návrhu,
ale jedna věc je jistá: jednota dvou nej
větších západních velmocí by jim do
volila jednat s obry jako se sobě rov
nými a rozhodovat v jejich sporech.
Tím by Evropa a mir získaly ncjlepší
vyhlídky, kdežto válka by je zničila.
ú71
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Cesta k svobodě
Britský publicista a náš přítel Bruče Lockhardt
opakoval nedávno v londýnském rozhlase tvrzení an
glického historika Fishera, který pravil, že Českoslo
vensko je prvním státem na světě, který vznikl pro
pagandou. Nevím, jaké postavení zaujímá pan Fisher
v anglické historické vědě, tolik však musí říci každý
nezaujatý a věci znalý historik, že to, co řekl Fisher
o vzniku Československa, je nejen nepravda, ale i ne
smysl. Propagandou je možno vytvořit Potěmkinovy
vesnice nebo lochnesskou jezerní příšeru, ale pro
paganda nikdy nevytvořila a také nemůže vytvořit
stát, byť by to byla třeba i černošská republika Li
béria. Pan Fisher neví patrně ničeho o politickém a
kulturním vývoji Čechů a Slováků od nejstarších dob
až do posledních dnů říjnových r. 1918, snad se jen
seznámil s některými publikacemi maďarské a ně
mecké propagandy, v nichž se v naprostém rozporu
s historickou pravdou, tvrdilo, že si českoslovenští
emigrantští propagandisté vyprosili na dohodových
vládách svůj stát, a že jim tedy může býti jejich sa
mostatnost zase vzata těmi, kdož jim ji udělili.
Proti všem tendenčním tvrzením maďarské a ně
mecké propagandy, jež se, bohužel, mohla opírat o ne
správné výklady některých českých publicistů, uvá
dějících, že k našemu osvobození došlo z milosti do
hodových velmocí, zůstává nepopiratelnou skuteč
ností, že český a slovenský národ nabyl svobody
z vlastní vůle a především z vlastního přičinění, jež
vyvrcholilo dne 28. října státním převratem v Praze.
Náš stát tedy vznikl, správněji řečeno, obnovil se na
území někdejší Velkomoravské říše celé dva týdny
před skončením války, nebyl vytvořen teprve mírový
mi smlouvami, naopak mírová konference v Paříži
uznala jeho existenci od 28. října r. 1918, přiznavši
mu od tohoto dne do 11. listopadu 1918 nárok na ně
mecké reparace.
Západní státy si přály Rakousko-Uhersko jen
reformovat na federalistickém principu a zaručiti
národům podunajské monarchie jen širokou auto
nomii ve věcech politických a kulturních. Ra
kousko-Uhersko, zbavené poručnictví Berlína, mě
lo se státí, podle přání západních velmocí, bariérou
proti Německu, c němž se předpokládalo, že se
vzpamatuje ze své porážky a bude opět mocným či
nitelem v evropské politice. A tu třeba připomenouti,
že jedinou dohodovou velmocí, která od počátku války
usilovala o rozbití Rakousko-Uherska. a o vytvoření
československého státu (případně dvou států), bylo
Rusko. Rusku bránila existence podunajské monar
chie v uplatňování jeho vlivu na Balkáně, poněvadž
se považovalo za přirozeného ochránce balkánských
Slovanů, jimž tak vydatně pomohlo v osvobozovací
válce proti Turkům v r. 1878. Tehdy to byl generál
Fadějev, který řekl, že ruská cesta na Balkán vede
přes Vídeň.
Z uveřejněných tajných diplomatických dokumen
tů carské vlády jasně vyplývá, že Rusko nevěřilo, že
by Rakousko-Uhersko mělo býti po válce jen bariérou
proti Německu, a podezíralo západní velmoci, že usi
lují z něho vytvořit také bariéru proti Rusku. Kon
cem války a po ní prodělávalo Rusko těžkou vnitřní
krisi, přeměňujíc se revolucí ve Svaz sovětských so
cialistických republik a nemohlo hájiti na mírové kon
ferenci zájmy Československa, poněvadž tam nebylo.
Na mírové konferenci nebylo však nám třeba ruské
pomoci, která nám byla za války v nejhojnější míře
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poskytována, poněvadž v Paříži nerozhodovalo se už
o naší státní existenci, která se tam mohla vžiti už
jen na vědomi, byť s určitými rozpaky i nesouhlasem,
neboť ti, kdož by si přáli obnoviti Rakousko-Uhersko,
věděli, že by tak mohli učiniti jen vojenskou akcí,
k jejímuž provedení scházely prostředky.
Před třemi sty lety pokusili se čeští emigranti zís
kat neodvislost českého státu propagandou a diplo
matickými akcemi a nepodařilo se jim to, ač měli
v čele osobnosti tak znamenité, jako byl Komenský a
Stránský. Nepochopili totiž, že k získání neodvislosti
nepostačí propaganda, nýbrž že je k tomu třeba bran
ného úsilí, tedy vojáků. Nebylo by těžko vytvořiti
z emigrantů, jichž bylo po Bílé hoře na čtvrt milionu,
.vojsko aspoň v síle deset tisíc mužů, což by byla na
tu dobu armáda dosti slušná, která by mohla býti
i rozhodujícím činitelem při často vyvážených vojen
ských silách obou táborů. Komenského filosofie:
;»Pláč a slzy jsou jedinou zbraní církve mé!« — ne
mohla ovšem přivoditi restauraci poměrů, jaké byly
před rokem 1620, nebo před rokem 1526, neboť ani
Bůh, ani panovníci nemohli vyslyšet národ, ozbrojený
pláčem a slzami. Emigranti nenašli také opory u ná
roda, který zůstal doma, a nepokusili se vážně o jeho
pomoc se ucházet a tento národ měl důvody, aby
proti svým švédským »osvoboditelům« ac obrátil zá
dy a bránil proti nim Prahu. Mírová konference
v Múnsteru a Osnabrůcku r. 1648 nemohla ovšem
osvoboditi český národ od habsburského panství,
když on si toho nežádal.
Propaganda nescházela ovšem našemu osvoboze
neckému hnutí v r. 1914-1918, nebyla činitelem hlav
ním, nýbrž jen epifenomenem tohoto úsilí. Zahraniční
Češi a Slováci postavili se spontánně za myšlepku naší
státní samostatnosti hned na počátku války a kdo
mohl, šel na frontu, jak v Rusku, tak i ve Francii
i jinde. Naše vojenské oddíly bojovaly proti centrál
ním mocnostem již dříve před tím, než v Paříži na
podzim r. 1915 byl vyhlášen politický odboj proti Rakousko-Uhersku. Je zásluhou Milana R. Štefánika,
výborného diplomata i vojáka, že zorganisoval naše
zahraniční vojsko a přesvědčil naše politické činitele,
že svoboda se nedá získat jen přednáškami a články
v novinách, ale především krví a železem. Výkony čes
koslovenských vojsk na několika dohodových fron
tách budily obdiv nejen ve veřejnosti dohodových
států, ale vzbudily mimořádné uznání u dohodových
štábů, což způsobilo, že dohodové vlály poskytly po
litické uznání čs. Národní radě v Paříži, která se pro
hlásila 15. října r. 1918 za zatímní československou
vládu.
Tato politická uznání nevytvořila a nemohla vytvo
řit československý stát, poněvadž k existenci jaké
hokoliv štátu je podle mezinárodního práva zapotřebí
těchto tří náležitostí: 1. území, 2. lidu, který území
pbývá, 3. vlády, která vykonává nad ním svrchova
nost. Tyto náležitosti byly splněny 28. října r. 1918,
kdy český národ státním převratem se osvobodil od
cizího panství, vytvořil svou vládu, která se ujala vý
konné a správní moci nejprve v českých zemích a
brzo potom i na Slovensku, které se dobrovolným roz
hodnutím svých představitelů připojilo k nim a spoluvytvořilo československý stát na území někdejší Říše
velkomoravské.
Češi a Slováci, jak doma, tak za hranicemi sledovali
myšlenku zřízení samostatného státu z příčin národní
sebezáchovy. Odpor Čechů proti vídeňské vládě, jenž
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trval po staletí a byl živen protěžováním Němců na
úkor slovanského živlu, jakož i příkrými zásahy Víd
ně do jeho státního práva, mohl se projeviti v plné
mohutnosti a s nadějí na úspěch teprve za světové
války. U (Slováků důvod jejich národní sebezáchovy
byl ještě naléhavější zvlášť od roku 1907, kdy apponyivskými školskými zákony hrozilo nebezpečí úplné-

ho pomaďarštěni slovenského národa, jehož život se
odhadoval už jen na desítiletí. Československý stát
nevznikl propagandou nebo agitací, nebyl vyprošen
na velmocích, vznikl z vůle českého a slovenského ná
roda, který toužil po staletí po obnovení státní samo
statnosti, připravoval si je aktivním úsilím vlastním
a přinášel proto veliké oběti na životech i statcích.

Poznámky k státnímu rozpočtu
Vláda předložila parlamentu ve čtvrtek 30. října
státní rozpočet pro rok 1948. Rozpočet vykazuje té
měř 70 miliard vydání a 54 miliard příjmů. Končí
tedy schodkem 16 miliard. V rozpočtu, se kterým se
hospodaří letos, byl preliminován schodek o 10 mi
liard vyšší. Díky tomu, že se příjmy mimo očekávání
neobyčejně zvýšily, snížil se naopak velmi podstatně
schodek. Za to však schodek v rozpočtu pro příští rok
nemá vyhlídek na snížení, naopak spíše bude zvýšen,
poněvadž daňové příjmy budou v příštím roce nižší.
Odpadá totiž mimořádný výtěžek daňový z vymáha
ných nedoplatků ještě z dob okupace a mimo to sní
žení daně ze mzdy přinese úbytek 3 miliardy a rovněž
i daně ze zemědělství, živností <a svobodných povolání
vynesou mnohem nižší příjmy. Určitou náliradou bude
ovšem výnos z nových daní, které se zavádějí, nebo
budou zavedeny.
Rozpočty poválečné vykazují na celém světě schod
kové hospodářství. Je však snaha co nejdříve vyrovnati rozpočty a sjednati rovnováhu. Tak tomu bylo
u nás po první válce. Státní naše rozpočty let 1919
až 1923 vykazují tento obraz:
Rok

1919
1920
1921
1922
1923

příjmy mil. Kč

3.710
10.426
17.299
18.884
18.812

vydáni mil, Kč

8.615
15.278
18.026
19.813
19.377

Schodek roku 1919 ve výši 5 miliard klesl na půlmiliardový schodek v roce 1923. Toho bylo docíleno
přísnou úsporností ve státním hospodaření, zesílenou
výrobou průmyslovou a posílením vývozu. Poslední
předválečný rozpočet na rok 1938 vykazoval už jen
10.117 mil. Kč výdajů, a 10.120 mil. Kč příjmů. Z to
ho přitom na národní obranu připadala celá jedna
pětina.
Naše první dva řádné poválečné rozpočty nejdou
po stejné rašínovské cestě. Schodky jsou závratně
vysoké, daně neúnosné, výroba v znárodněném prů
myslu pasivní, export ve vážné krisi. Proto nazývat!
rozpočet pro rok 1948 zjevem potěšitelným, jak to
činí ministr financí, je příliš odvážné a nedomyšlené.
Vyplývá nám schodek 16 miliard. Proč tento optický
klam? Proč neříci přímo, že máme ve skutečnosti
schodek 23 miliard, a k čemu fixlovati se sedmi in
vestičními miliardami, které se zařazují do rozpočtů
státních podniků, které však má ministr financí opatřiti úvěrem? A je tu i jiná věc. Rozpočet není úplný.
Kdyby byl, končil by schodkem daleko ještě vyšším.
Víme dobře, že je nutno provésti úpravu platů za
městnaneckých, že musí býti uhrazena výpomoc ze
mědělství, poškozenému suchem, že je třeba něco podniknouti s vázanými vklady, když likvidační fond se
lhal, že je nutno napraviti oběživo, aby bylo pružné,
když už ho máme dnes přes 60 miliard, že je nutno
také už prováděti náhradu za znárodněný průmysl.
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VI. Sis
abychom nevypadali před světem jako zloději, a že je
to nutno provésti jak vůči drobným lidem domácím,
tak i vůči cizině, hlavně pak vůči příslušníkům Spo
jených států amerických, které jsou naším největším
odběratelem, i vůči příslušníkům Švýcarska, které
nás zásobuje nejvíce dolary. V rozpočtu však není ani
zmínky o úhradě na všechny tyto věci a je tudíž roz
počet neúplný. Bylo dáno prostě do něho jen to, co
se hodilo. Máme tedy rozpočet neúplný, nevyrovnaný
a neúnosný, nebo, jak »optimisticky« prohlašuje (mi
nistr financí, jsme na hranici únosnosti národního
hospodářství.
Přes své kladné stanovisko k rozpočtu díváme se
na něj velmi kriticky a tážeme se, je-li dnešní hospo
dářský režim, který nám předkládá tak vysoké čísli
ce v položce výdajové, finančně únosný pro naše ná
rodní hospodářství, snesou-li naše finance nadále neplánovitě plánované hospodářství, nemělo-li by se už
pomýšleti na zlevnění našeho státního a hospodářské
ho provozu i za cenu, že bychom omezili přílišné
usměrňováni, není-li dnešní hospodářský režim přes
příliš drahý a nepovede-li i nadále k chronickému
schodkovému hospodářství. Že tyto schodky nevzni
kají snad jen z nutných výdajů na obranu státu a
jeho bezpečnost, vysvítá jasně z celé rozpočtové pro
blematiky. Máme ovšem naději, že budou postupně
ubývati vydání, která si vyžaduje likvidace válečných
i poválečných škod a důsledků války. Proč však ne
přichází rozpočet s jasným přehledem, který by dal
vytušiti, jaké úspory možno v brzké budoucnosti očekávati ?
Proč nepodati v rozpočtu obraz skutečné rentabi
lity státních podniků a investic a prokázati, že také
investice jsou řízeny duchem hospodárnosti a výnos
nosti? Byla by to dobrá cesta k vzbuzení důvěry při
zvyšování rozpočtových položek. Je ostatně ještě
řada dalších věcí, které by při rozpočtu, a zvláště při
jeho zvyšování, neměly býti opomíjeny. Pokud by
i některé neměly bezprostředního vlivu na úhrnou
položku vydání, mohou mít již teď nesmírný vliv psy
chologický a věcný i úsporný vliv v budoucnosti. Ovšem nesmi se přicházeti s pouhými sliby. Rozpočet
by měl ukázati, že jde o opatření, která se začnou,
prováděti, aby bylo docíleno úspor. Parlamentní
úsporná a kontrolní komise dodala vládě celou řadu
takových návrhů na úsporná opatření. Jejich přijetí
a provádění mohlo by vzbuditi důvěru poplatníka
k státnímu hospodaření a smířiti jej s nezbytností
.Vyšších státních výdajů, a to by také mohlo býti při
jatelnou základnou široké veřejnosti pro úhradovou
únosnost. Tato úhradová únosnost bude vyžadovat!
’opravdu nejširší důvěry v obecném úsilí o likvidaci
poválečné krise, úsilí nenřehlížející, že už od nynějška
je třeba klásti dobré zá'klady pro budoucnost, má-li
boj o lepší zítřek skončiti úspěšně.
! Rozpočet a dueh, kterým budou provázeny jeho
konstrukce výdajové a psychologické i věcná přípra
va úhradová, mohou jedině býti důkazem, zda nastala
již likvidace myšlení, které během krise poválečné
jpostavilo všemohoucnost státu a jeho pokladny nad
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násady hospodářské. Dnes už se nesmí mluviti o nut
nosti velkorysosti, se kterou bývají řešeny poslední
■obtíže rozpočtové v zájmu úspory času. Na to máme
času dosti, aby byla upevněna nejcennější záloha stát
ních financí, kterou je důvěra, poae/alí další tisk
bankovek je nemyslitelný. Jde o důvěru národa a je
ho hospodářství, o úspěšnou a rychlou likvidaci krise
a jejích následků. Cest k tomu je několik. Rozpočet
nejlépe ukazuje, je-li vůle a odvaha jimi jít. Rozhod
ně nepovažujeme tento rozpočet za zjev potěšitelný
a spíše souhlas me s jinými slovy ministra financí, že
jsme se octli už na hranicích únosnosti svého národ
ního hospodářství a snad dokonce ještě dále!

Raději zbraně.
Ministerstvo národní obrany má jistě značně vy
soký rozpočet a v celkovém státním rozpočtu pro rok
1948 má povolenu jednu z nejvyšších položek. Je to
suma velmi tíživá pro státní pokladnu, ale všichni
dobře víme, že se na obranu státu šetřili nesmí. Jak
však bude použito těch závratných miliard? Žold —
1 miliarda, stravné — 3 a půl miliardy, cigarety —
"750 milionů, platy vojenských gážistů — zase tisíce
milionů, atd. Přitom však vojáci nejsou dostatečně
vybaveni šatstvem, prádlem a obuví, a co je nejhor
ší, nezbývá v rozpočtu na nejdůležitější potřeby
řádné vybavené armády — na zbraně! Dalo by se jis
tě velmi mnoho ušetřiti v rozpočtu ministerstva ná
rodní obrany, ale k tomu by bylo nutno: 1. snížiti žold,
2. snížiti stav vojska, 3. zkrátiti presenční službu
aspoň na 18 měsíců, a 4. zrušiti několik nadbytečných
výcvikových táborů a střelnic. K čemu vlastně udr
žujeme tak vysoký stav vojska? Vyžaduje inteligentní
náš člověk dvouletého výcviku? Nestačilo by 18 měsí
ců, i méně? Jistě že by stačilo, ale vojáci by ovšem
museli býti v kasárnách a na civičištích, nikoliv na
brigádách. Proč bylo třeba mobilisovati 4 tisíce par
tyzánů, zatím co 3.500 vojáků kopalo uhlí? Vojensky
nevycvičení partyzáni, kteří místo na banderovce stří
leli na naše vojáky, stáli nás jistě hodně peněz. Vy
cvičení vojáci byli v dolech! Nemělo to býti naopak?
Anebo ty střelnice, velmi nákladné, zabírající tisíce
ha pozemků a lesů, rušící klid lázeňských míst a leto
vísk, — opravdu jich poiřebujeme tolik? Nebylo by
lépe ušetřiti peníze na výzbroj ? K čemu nám bude na
še veliká, drahá armáda, bez zbraní?
Také zbytečná vydání státní pokladny.

Pokud víme, přispěla státní pokladna na festival
»demokratické« mládeže sumou 13 milionů Kčs. Také
Národní shromáždění poskytlo větší subvenci. Snad to
všechno ani nestačí k úhradě deficitů a státní poklad
na bude nucena povoliti další miliony. V příštím roce
bude mnoho oslav a mnoho vydání. V Kroměříži se

Milionárske dávky jsou tu
Komunistická strana Československa jde zcela cíle
vědomě svou cestou, která má podle slov jejího před
sedy vésti k nastolení totálního socialismu u nás. Jsou
dvě překážky na této cestě. Jedna je pud vlastnický,
rozšířený u nás v nejširších vrstvách městského a ven
kovského obyvatelstva, a druhá demokratická tradice
našeho národa, zakořeněná hluboko v myslích našeho
dělnictva. Soukromé vlastnictví, zejména střední a
drobné podnikání, výrobní, obchodní nebo zeměděl
ské, a dělnictvo, nekomunistický crganisované, staly
se proto hlavním terčem komunistických útoků. Toto
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chystá výstava k oslavě r. 1948 a vláda na ni povo
luje 22 milionů Kčs. Kdysi v Kroměříži byla už po
dobná výstava, ale o úhradu vydání postaral se vý
stavní výbor. Teď už jen Sokolstvo důsledně, jako
vždy, odmítá státní subvence. Na rekreační tábory
vyžádalo si ministerstvo soc. péče téměř 600 milionů
Kčs. Přitom ÚRO k témuž účelu vyzískává ze zná
rodněných podniků stovky milionů a tak to jde do
nekonečna a státní pokladna platí a platí,
Snížit počet íeaortů, šetřit v zahraničí!
Ministerstvo informací má poněkud nižší rozpočet
pro příští rok. Úsporná komise parlamentní škrtla
především nemilosrdně znovu žádanou položku 52 mi
lionů na propagandu dvouletky a povolila pouze 500
tisíc Kčs. I tato položka je zbytečná, náš lid si už uči
nil svůj závěr o dvoulstce a cizina také. Proč však neušetřiti pro státní pokladnu hned několik set milionů
zrušením tohoto zbytečného ministerstva, jak to uči
nily jiné stály ze sféry východního vlivu — Jugoslávie
a Maďarsko? Odpadne nám nákladný aparát řady
odborů, stále se množících novým dělením, aby byla
místa pro sekční šéfy, a získá se mnoho pracovních
sil návratem zaměstnanců tohoto ministerstva k pů
vodním řemeslům a povoláním. Jsou zbytečná také
obě ministerstva obchodu, a to zahraničního i vnitř
ního. Ministerstvo zahraničního obchodu nemá už
téměř nic na práci a jeho agendu velmi snadno obsta
rá zahraničně obchodní oddělení zahraničního minis
terstva, jak tomu bývalo před válkou. Ministerstvo
pro vnitřní obchod také jen hokynaří, hašteří se o živ
nosti, o koncese a pod. Velmi dobře jsme vystačili
dř ve s jednotným ministerstvem obchodu, živností a
průmyslu a není důvodu, proč bychom nevystačili
i teď.
Vedle těchto resortů .máme ještě celou řadu zbyteč
ných nákladných úřadů kolem předsednictva vlády a
máme také velmi drahé instituce, placené v cizích va
lutách. Co jen těch přidělenců! Už není pouze přidělenec tiskový a vojenský — je také obchodní, kultur
ní, zemědělský a sociální. Takového zemědělského přidělence máme na příklad ve Francii, tedy v zemi,
jejíž zemědělství nemůže nám býti příkladem. Tito
přldělenci zemědělští, kulturní a sociální jsou proslulí
tím, že nás stojí drahé peníze a že všude dělají jen.
vlastní politiku a politiku své strany. V Londýně ta
kový jeden pán z našeho velvyslanectví soudí, že smí
a má dělati politiku pouze s komunistickým »klubem«
britského parlamentu. V Sofii si získal jeden náš přidělenec v komunistické společnosti čestný titul »král
lahví«. V Paříži vydáváme dokonce nákladný fran
couzský časopis.
Inu, daly by se ušetřiti stovky milionů, ba miliardy,
jen chtít, nepovažovat státní pokladnu za majetek
strany.

Robert Reska
musíme míti stále na zřeteli, sledujeme-li politický a
hospodářský vývoj v osvobozené republice.
I kampaň, rozprouděná komunistickou agitací okolo
tak zvaných milionářských dávek, byla zaměřena pro
ti soukromému vlastnictví a proti představitelům de
mokratického dělnictva. Útok na soukromé vlastnic
tví byl patrný na první pohled. Majetková podstata
středních jmění měla býti snížena a v některých pří
padech zničena. Důvěra v jistotu soukromého vlast
nictví vyvrácena, a tím usnadněna proletarisace celé
ho národa. To byl účel navržené dávky. Účelem uve
řejnění postupu jednání ve vládě, a. kampaně v závo
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dech, bylo rozvrácení důvěry nekomunistických děl
níků ve své představitele ve vládě. Měla býti zejména
seslabena posice strany sociálně demokratické, aby
byla tak připravena k definitivnímu přičlenění k stra
ně komunistické, což by mohlo znamenati oněch vy
toužených 51% i bez voleb.
Byl z toho všeho velký rozruch. Národní fronta by
la vystavena dosud nejtěžší zkoušce. Dnes známe ná
vrh na nové dávky, který byl přijat s větším nebo
menším sebezapřením všemi stranami a celá politická
krise již překročila svůj vrchol. A výsledek? Je tu
v první řadě výsledek politický: ukázalo se, že komu
nistická strana má sice v našem státě velikou moc,
ale že se přes široce založenou agitaci nemusí vše díti
tak, jak si to vedení komunistické strany představuje.
Nejtěžší otřes prodělala strana sociálně demokratická.
Zdálo se jeden okamžik, že se octla na pokraji zkázy.
Ale pak získala, znovu víru ve své poslání samostat
ného politického činitele, čehož nejlepším důkazem je
otevřená řeč pana ministra Laušmana o průmyslu.
Není vše skončeno, nutno ještě vyčkati blížícího se
sjezdu strany a konečně výsledku voleb na jaře, ale
možno již teď míti za to, že sociální demokracie v ohni
obstála. Jedna část komunistického útoku se tedy ne
zdařila.
Dávky samy byly po svízelném jednání v Národní
frontě navrženy v docela jiné formě, než zněl původní
projekt komunistů. Zástupcům stran nekomunistic
kých podařilo se zabránit tomu nejhoršímu a vžiti ko
munistickému útoku ostří. Podíl strany lidové na tom
to nesporném úspěchu je značný. To ovšem nezname
ná, že s návrhem na milionářské dávky souhlasíme!
To, co nazýváme souborně »milionářskými dávka
mi«, jsou vlastně 4 daně rozličných konstrukcí. Je to
daň z přepychu, navržená jako daň nepřímá, daň
z vyšších důchodů, ve formě přirážky k dani důchodo
vé, nebo k dani ze mzdy, dále daň z majetku, odstup
ňovaná podle výše majetku a docíleného důchodu, a
konečně konfiskace majetkových ,přírůstků, přesahu
jících 300.000 Kčs. Než přistoupíme k rozboru těchto
jednotlivých daní, nutno zdůrazniti, že se stavíme zá
sadně proti jakémukoliv zvýšení daňového břemene,
které i bez nově navržených daní překročilo hranici
únosnosti. Naše finanční politika by se proto měla
soustřediti na to, jak najiti možnosti úspor ve vydá
ních na veřejnou správu, a ne hledati nové možnosti
příjmu. Každé nové zdanění znamená nové snížení ži
votní úrovně a je proto v rozporu s programem vlády
Národní fronty, který slíbil její zvýšení. Dále zdůraz
ňujeme tu znova, že neúnosným zdaněním podlamuje
se daňová, morálka a morálka občanská vůbec. To je
zjev, který snad přijde vhod rozvratníkům státního ži
vota, ale proti kterému musí bojovati každý, kdo to
myslí s ideálem právního státu vážně.
Daň z přepychu postihuje takřka veškeré předměty,
jež tvoří dnešní úroveň civilisovaného života. Hedváb
né punčochy a prádlo, konfekční šaty, klobouky a ru
kavice, to vše je dnes majetkem nejširších vrstev, a ni
koliv nedosažitelným přepychem milionářů. Výsled
kem této daně bude proto naprosto zjevné snížení ži
votní úrovně našeho lidu, úpadek mnohých výrobních
a obchodních oborů, pokles našeho životně důležitého
vývozu, vzrůst černého obchodu, který bude levnější,
než obchod legální, pokles výnosu ostatních daní, tedy
zjevy krajně nežádoucí. Přistupují k tomu ještě ná
klady spojené s vyměřením a s vybíráním daně a mu
síme se ptáti. proč zavádíme věc, od které jsme již
jednou pro naprostý neúspěch upustili.
Přirážka k dani důchodové nebo k dani ze mzdy po
stihuje důchody nad 240.000 Kčs. Jak vznikají takové
důchody? Jsou to jednak zisky illegální, tak zvané
šmelinářské, a ty žádnou daní nepostihneme, a jednak
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legální zisky podnikatelů a služební požitky vedou
cích osobností v oboru znárodněného podnikání, nebo
ve.veřejných službách. Když práce podnikatele přináší
nadměrné zisky, znamená to, že jeho kalkulace je pří
liš příznivá. Bylo by proto úkolem cenové politiky,
aby si tu. sjednala pořádek. Je rozhodně zdravější,
když se odčerpávají nadměrné zisky ve formě snížení
cen, a nikoliv ve formě zvýšených daní. Bylo by to
v prospěch spotřebitelů, a cítil by to každý. Druhá
možnost prospívá jen »bezedné« státní pokladně, která
nedovede ani přiměřeně zaplatiti svým zaměstnan
cům. Nadměrné zisky, ať už legální nebo illegální,
vznikají jen tam, kde něco v hospodářském životě
není v pořádku. Při volné soutěži a dostatku zboží ne
může k nim dojiti.
Při zdanění vysokých služebních požitků vzniká za
se otázka, zda má vůbec cenu vyplácet tak vysoký
plat, když se příjemci na konec dostává jen jeho men
ší části. Buďto si ceníme práci jednotlivce pro společ
nost tak vysoko, a to platí obdobně i pro zisky podni
katelů, pak se musí odměna za tuto práci též dostati
do rukou oněch jednotlivců, nebo bude jednodušší,
když jim vyplatíme hned menší odměnu. Nižší platy
vedoucím národního podnikání a veřejné správy by
znamenaly přímé snížení deficitů národních podniků
a státní pokladny, kdežto platiti jednou rukou vysoký
plat, a druhou rukou jeho větší část ve formě daní od
čerpat!, je jen směšné. Zbývá ještě otázka, zda roční
důchod 240.000 Kčs je při dnešním znehodnocení naší
měny tak hříšně vysoký, ale tu necháme nezodpově
děnou.
7
Třetí daň postihuje majetek přímo, a to majetek
v hodnotě nad jeden milion, jen tehdy, když jeho
vlastník má důchod vyšší než 50.000 Kčs. Podařilo se
zde zabrániti zdanění majetku, jenž je bez výnosu.
Avšak ne zcela. Může se státi, že někdo vlastní na pří
klad velkostatek, který representuje milionový maje
tek, ale ten je dnes pasivní. Majitel má ale jako advo
kát značné příjmy. V tomto případě by došlo k ne
únosnému zatížení majetku, který nejen nic nevynáší,
ale na který vlastník ještě doplácí. Bylo by proto
správnější, kdyby důchod, na základě kterého je sazba
daně odstupňována, se čítal jen tehdy, když přímo
pramení z majetku. Určitou úlevou je tu též výhod
nější ocenění provozních prostředků u řemeslníků.
Záleží ovšem na tom, jak bude tento pojem vykládán.
Jsou lidé, kteří mají značné důchody, ale lehkovážně
utrácejí vše, čeho nabyli a nevytvářejí žádné úspory.
Tito lidé budou vyznamenání panem ministrem finan
cí v té formě, že ujdou odčerpání nadměrných zisků.
Naproti tomu se konfiskují reservy lidí, řádně hospo
dařících, pokud přesahují 300.000 Kčs. Návrh zákona
zde nebere vůbec zřetel na dnešní hospodářskou si
tuaci. Podnikatel musí, chce-li zachovati výkonnost
svého podniku, pravidelně investovati. K tomu účelu
vytvoří si ve formě odpisů a reserv fond, z kterého
pak může investice financovati. Pro nedostatek ma
teriálů a různá omezení je investiční činnost již od
roku 1939 skoro úplně podvázána. Investiční fondy
podniků, vytvořené za války, staly se měnovou refor
mou ilusorními, a investiční fondy, vytvořené po 15.
listopadu 1945, mají býti nyní konfiskovány. Z čeho
mají pak podnikatelé hraditi již tak nutné a přitom
dnes tak nákladné investice? Zákon měl proto pama
tovat! na možnost daněprostého investičního fondu
doložkou, kterou jsme postrádali již při prvních ma
jetkových dávkách.
Podchycení skutečných stavů majetku jednotlivých
osob bez kolkování peněz a soupisu vkladů je věcí tak
řka nemožnou. Zde mají vypomáhati kontrolní komi
se, které by se skládaly ze zástupců politických stran,
revolučního odborového hnutí a podobně. To je snad
z
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část osnovy, se kterou můžeme nejméně souhlasit!.
Náš život je do krajnosti přepolitisován, a nyní chce
me ještě zpolitisovati vyměřování daní! Jaká nová pří
ležitost pro udavačství, závist, vyrovnávání soukro
mých účtů a politický teror! A to vše v době předvo
lební. Zkušenosti s daňovými komisemi z první repub
liky byly takové, že se v praxi staly pouhou formali
tou, a bylo by v zájmu právního pořádku a politického
klidu, aby neoživly v této nové formě.
A výsledek toho všeho pro státní pokladnu? Daň
z přepychu má státu vynésti cca 700 milionů, ostatní
daně dohromady 1.500 milionů. Nehledě k tomu, že
podle odhadu všech odborníků tohoto výsledku nebu
de dosaženo, představuje obnos 2.200 milionů ani ne
10% rozpočtového schodku, preliminovaného minis
trem financí na rok 1947. Dále nutno počítati se znač-

nými náklady při vybírání daní. Rozumně uvažující
člověk se musí nakonec ptáti, zda toto vše stojí při tak
skromném výsledku vůbec za to. K takovýmto kon
cům docházíme, když nerozlišujeme přesně mezi po
jmy práce a agitace.
Ke konci ještě jeden průvodní zjev, který se nám
nelíbil. Návrhy- byly dojednány v Národní frontě za
zavřenými dveřmi, a pak bylo sněmovně uloženo, aby
projednala osnovy zákonů v tak krátké lhůtě, že ne
bylo ani možné osnovy důkladně prostudovati. Proč
sněmovna na takovéto omezování své funkce přistou
pila? Kdo u nás vládne, zvolení zástupci lidu, nebo
tajné a nekontrolovatelné síly? Nebo, že by naši po
slanci necítili dosah věcí a nesmírnou odpovědnost,
kterou na sebe berou rychlým promrskáváním tak dů
ležitých zákonů?

Doly — práce pro desertéry?

Dr J. Hrdlička

V poslední době vystoupilo mnoho veřejných za
městnanců z odborového hnutí. Stalo se tak i u ONV
ve Stříbře, kde někteří zaměstnanci požádali služební
cestou, aby jin nebyly sráženy nadále příspěvky pro
tuto organisaci.
Dne 19. X. 1947 obdrželi někteří z nich připiš od
ROH, okresní odborová rada, sekretariát Stříbro, to
hoto znění:
»Obdrželi jsme Váš prípis o zrušeni členství v ROH. Po
dobné případy byly projednávány na plenární schůzi ÚRO
dne 16. a 17. X. v Praze. Pro informaci přikládáme jeden
výtisk časopisu revolučního odborového hnutí, PRÁCE, a do
poručujeme přečtení článku Pro vnitřní demokracii v odbo
rech, s důležitými vyznačenými statěmi na čtvrté straně.
Doufáme, že na našem ONV nebude zapotřebí zákroků ve
smyslu tohoto článku a že naši členové, jako uvědomělí za
městnanci, svá prohlášení odvolají.
Odpovědi očekáváme do konce října t r.
S odborářským pozdravem
Za
L. S.
František Holakovský v. r.,
obvodní tajemník.«

K prípisu byl připojen výtisk »PRÁCE« z 18. X.
1947, ročník III., číslo 244 a na čtvrté straně zatrženy
modrou tužkou tyto věty: »...Předložití všem členům
otázky, zda na své deserci z řad odborové organisace
se.rvávají, anebo zda ji chtějí odvolat.« — »...a aby
byl vznesen požadavek i jejich restrikce« — »...aby šli
na doly, anebo na stavební práce.«
Tyto pasáže byly zatrženy v uvedeném čísle
»PRÁCE« ze »státnického« projevu předsedy ÚRO
poslance Zápotockého, tak jest článek označen. Není
třeba polemisovati s uvedeným článkem v »PRÁCI«,
protože tímto článkem se zabýval již tisk jiný, ale je
nulino vzpomenouti, co vše již bylo před tímto člán
kem o státních zaměstnancích napsáno. Za tak zv.
protektorátu byli veřejní zaměstnanci soustavně na
padáni na př. tehdejším ministrem Moravcem, že jsou
sabotéři. Po revoluci 1945 byli veřejní zaměstnanci
paušálně označováni za byrokraty a každý nezdar a
každé, i domnělé příkoří bylo vrháno na byrokracn.
Konečně v roce 1947 jsou zaměstnanci označováni za
desertéry, když vystupují z ROH. Před tímto označe
ním musili se ovšem dovědět, že služební pragmatiky
jsou přežitkem a z nich plynoucí pragmatikální poměr
že bude nahrazen poměrem jiným, a dokonce i to, že
platové poměry úřednictva za starého RakouskoUherska byly proto utěšenější, protože tehdy úřed
nictvo tvořilo kádr, na který se mohl síát spolehnout.
Za 'tak zv. protektorátu veřejní zaměstnanci, plní-
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ce svou služební přísahu, kterou dobrovolně složili a
obcházejíce přísahu vynucenou, kterou skládali »cum
reservatio mentali«, byli sabotéry, protože věrně slou
žili svému národu. Zda v tomto směru obstáli lépe
nebo hůře, než ostatní skupiny, nechť si udělá úsu
dek každý sám. V době po 9. květnu 1945 slyšeli ve
řejní zaměstnanci jen slova »byrokracie« a »byro
krat« s patřičným přízvukem urážky. Nikdo, kdo tak
to mluvil, nevěděl, co to ta byrokracie je, tak jako při
mnoha jiných slovech a hlavně při tolik užívaném slo
vě »demokracie«. Z historie víme, že slovo byrokracie
vymezuje určité zřízení státní správy, které bylo de
finováno Macchiavellim a žije vlastně jen v theorii.
V praxi snad bylo by sem možno zařaditi administra
tivu v říši Perské v době satrapů a snad s určitými
výhradami bylo by sem zařadit prokonsulskou činnost
římských konsulů.
V roce 1947 dostávají veřejní zaměstnanci další
»epitheton ornans« — desertéři. Veřejní zaměstnanci
jsou si ovšem vědomi svých povinností a sami mezi
sebou, aspoň ve valné většině, tyto povinnosti střeží
a plnění jich vynucují. Kdyby měsíc, když naň ště-'
kají psi, chtěl hájit svou čest, patrně by žaloval pro
utrhání na cti. Veřejní zaměstnanci ve všech těchto
případech se mohli zachovati stejně. Ovšem, jedná se
o urážky, které pronesl člen parlamentu, chráněný
imunitou. Ale i kdyby tomu tak nebylo, nežalovali by
veřejní zaměstnanci, již z toho důvodu, že desertovat
může jen ten, kdo utíká před plněním povinností zá
konem, případně morálkou mu uložených. Tomu tak
v daném případě není.
Košický program sám mluví o dobrovolném odbo
rovém organisování. Zákon o povinném odborovém
organisování- dosud nevyšel a byl-li by vydán, byl by
v příkrém rozporu s košickým programem. Ježto pak
košický program v zásadě formuloval moderní demo
kratické principy, byl by takový zákon v rozporu*
s demokracií samou. Veřejní zaměstnanci, kteří jsou
zaměstnanci státu a jeho složek, jsou vázáni služební
přísahou a předpisy, kterým se touto dobrovolně po
drobili. Podle služebních pragmatik, dosud platných,
nemají práva na Stávku a stávka byla by hrubým po
rušením služebních povinností. Veřejní zaměstnanci,
jako služebníci státu a tudíž všeho lidu, nesmějí proti
svému zaměstnavateli, tedy lidu, věsti třídní boj
a jako výkonné orgány státní správy nesmějí ani být
organisování v některé ze složek, která by eventuálně
do takovéhoto boje byla zapletena, protože by pak ne
mohli nestranně přisluhovati právem při řešení tako
vého konfliktu. V každém mzdovém sporu musí být
na konec rozhodčím stát a svou funkci bude vykonáOBZORY

váti svými orgány. Jest otázka, zda tito budou pod
jati, či nikoli. Názor platí ovšem toliko za předpokla
du demokratického státního zřízení.
Potud, pokud jde o článek v »PRÁCI«, respektive
jeho pasáže, které jsou adresovány veřejným zaměst
nancům. Podstatně jinak vypadá situace v případě,
když na jednotlivé osoby byl tento článek se zatrže
ním určitých výroků poslán s přípisem vpředu uvede
ným. Do konce října odvoláš své vystoupení, nebo
bude použito těch opatření, která ti byla označena.
Že bude nutno provésti restrikci ve veřejných služ
bách, přetřásá se již téměř dva roky. Bylo by sku
tečně dobře, kdyby byla provedena, a je jen škoda,
že již provedena nebyla. Je celkem jedno, jakým způ
sobem bude prováděna, nebude však jedno, jak to do
padne se státní správou, bude-li prováděna tak, jak
doporučeno v »PRÁCI« — ne tedy schopnosti, ale
členství v ROH bude rozhodovat o restrikci a nejen
to, ale restringovaní půjdou do dolů a důvod: odmítli
členství v ROH.
ÚRO, respektive jeho předseda si hraje na všemoc
ného pána při demokratické scénické hudbě a jako
takový zajisté nepotřeboval ani souhlasu horníků a
stavebních dělníků k tomu, aby mohl jejich práci pro-

K chystané školské reformě
Uveďme předně klady návrhu nového školského
zákona. Bude to jistě na prvním místě právní i organisační sjednocení veškerého školství v Cechách a na
Slovensku. Má být zřízeno mnoho nových odborných
škol. Celé toto školství bylo až dosud neprávem pře
zíráno a nedoceněno, ač z valné části právě na něm
závisí náš budoucí hospodářský rozkvět a blahobyt.
Absolventům odborných škol s méně než čtyřmi po
stupnými ročníky se umožňuje různými kursy do
plnit si odborné i vyšší obecné vzdělání tak, aby moh
li zvlášť vynikající jednotlivci získat vysvědčení čtyř
letých (středních) odborných škol a studovat pak na
školách vysokých. Usnadňuje se v míře dosud ne
bývalé přestup s kteréhokoli typu školy III. stupně
na jiný typ. Učitelstvu škol I. a H. stupně se dostává
vysokoškolského vzdělání. A snad by se našly ještě
jiné klady, neboť, pokud jde o školy I. a H. stupně
a školy odborné, nelze návrhu vytknout ani nejas
nost, ani povrchnost. Ba zabíhá se někdy až do směš
ných podrobností.
Zato — a jistě neprávem a s velikou křivdou, kte
rou si reformátoři snad ani neuvědomují — byly
v návrhu zcela macešsky odbyty školy III. stupně
obecně vzdělávací, to jest kvinty až oktávy dnešních
gymnasií a reál, gymnasií. Jako by do soustavy
školské vůbec ani nepatřily a jako by právě na nich
nespočívalo vzdělání vysokoškolské, jako by nebyly
odrazovým můstkem budoucích našich vědců a před
stavitelů všech úseků kulturního života. I kdyby pro
nic jiného, tedy již proto, jak mlhavě a šalamounsky
se návrh zákona přenesl přes školy střední, nelze
ho ani zdaleka nazvat dobrým. Nese příliš četné sto
py překotného zmatku a ukvapenosti, nedůslednosti,
nejasnosti a nepřesnosti. Navrhovatelé sice se snaží
zlomit hrot všemožným výtkám tvrzením, že jde pou
ze o rámec zákona, jehož náplň se ponechává asi
70 (!) ministerským výnosům. »Rámcový zákon má
sice výhodu, že školská soustava nebude ztrnulá a
nehybná, zároveň však přílišná volnost rámce ohro
žuje stabilitu školy. Rámcový zákon má vždy dosti
mezer, jimiž možno proklouznout, a konkrétní úpra
va školy může být nakonec pravým opakem toho, co
navrhovatelé zákona měli na mysli. Ve formě, jak je
OBZORY

Másiti za práci vhodnou pro »desertéry« a vyvržence
z ROH. Zde by skutečně neškodilo, aby již jednou
bylo pohlíženo na práci s úctou, a to na práci kterou
koliv, protože každá práce si úcty prácemilovných
lidí zaslouží. Tak to vypadá abstraktně, konkrétně
však takovýto způsob jednání je těžko srovnati s ustanovením zákona z 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z. ali.
Osoby, které shora uvedený připiš ROHu ve Stříbře
obdržely, právem by se měly domáhati postupu podle
tohoto zákona.
Nezbývá proto, než se ctázati, zda jde o demokracii
a zda je respektováno právo osobní svobody. Košický
program čl. XIV. předvídá odborové organisování, ale
předvídá je u zaměstnanců v soukromých službách.
Veřejní zaměstnanci musí považovatí svou službu za
analogickou službě vojenské a jako přirozený důsle
dek tohoto myšlení mají čekati s odborovým organisováním do doby, až budlou odborově organisování
všichni státní zaměstnanci, tedy i vojáci. Bude-li ta
kovéto organisování účelné a odůvodněné, nechť po- .
soudí celý národ, v jehož službách veřejní zaměst
nanci jsou. Ztotožní-li se pak celý národ s názorem
předsedy ÚRO a přikáže-li to svým zaměstnancům,
t. j. veřejným zaměstnancům, jsou tito natolik ukáz
něni. že poslechnou.
Rudolf Mertlík
návrh zákona podán, je to spíše zákon o demokratisaci a socialisaci školské soustavy, nežli zákon
o vnitřní reformě školské.« (Naše doba, Lil, 241.)
Není možné vyhýbat se choulostivým bodům po
všechnou nebo neurčitou stylisací, která připouští
libovolný výklad. Zákon má být přesný, nemá plýt
vat slovy »zpravidla«, »může«, »má«, »zásadně« a p.
Návrh je (patrně záměrně) nejasný všude, kde by
mohl narazit na odpor.
Uveďme některé nedůslednosti, na něž upozornil
již J. Čeněk v Naší době a o nichž se zvlášť důrazně
a s neúhybnou logikou mluví v zmíněném již memo
randu Jednoty českých filologů. Tak na př. § 6 říká,
že se školné neplatí, avšak v § 82 se mluví o »pří
spěvcích na zvelebování škol III. stupně«, což je škol
né. (Ten hrozný zvyk nenazývat věci pravými jmé
ny!) Poněvadž má nepěkný zvuk terminus »numerus
clausus«, obejde se moudře tím, že se (§ 5) výběrové
nepovinné školy III. stupně zřizují podle celkového
školského plánu se zřením ná potřebu školených sil
a podle toho 'se do nich provádí i výběr žáků. Vznik
ne jednou velmi snadno problém, že nebudou do dneš
ních kvint přijati žáci s krásným vysvědčením z po
sledního ročníku školy n stupně, poněvadž »se zře
ním k- potřebě« jich nebude potřeba, a dojde k ne
milému rozčarování rodičů »z nejširších lidových
vrstev«, jejichž dětem se tak halasně »otevřely cesty
až k nejvyššímu možnému vzdělání«. A krásného vy
svědčení na znivelisované škole II. stupně dosáhne
poměrně snadno i méně nadaný žák, neboť se ze škol
II. stupně vylučují všechny těžší předměty. (Tak se
totiž u nás většinou chápe lidovost, i když se tomu
říká líbivě demokratisace a socialisace vzdělání.)
Dr Václav Veselý chystá zajímavou a poučnou sta
tistiku o tom, jak se s každým snížením požadavků
na střední škole (to je s každým »zlidověním« střed
ní školy) zvýšily úměrně i návaly na střední školu.
(Viz posunutí latiny do tercie a vše, co z toho vyply
nulo!) V návrhu se nikde nemluví o tom, že se na vý
běrovou školu III. stupně přijímají jen žáci nejlenší
a nejschopnější. Nedůslednost se jeví, i pokud jde
o platnost závěrečného vysvědčení ze střední školy.
Jednotná škola je (i podle názoru osvědčeného
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školského pracovníka J. Čeňka) dobové heslo, proti
němuž — jako vůbec proti všem heslům dne. zpravi
dla velmi matného a neurčitého obsahu — není rad
no vystupovat, nemá-li si člověk odnést nevábivý ti
tul reakcionáře. Proto jsou skoro všichni polemici
pro jednotnou školu, a to i ti, kteří s ní v hlubinách
své duše nesouhlasí. Že jde vskutku o dobové heslo,
můžeme se snadno přesvědčit i dnes, ač není odstup
od květnové revoluce ještě nijak značný. Tehdy, při
horkých hlavách, nebylo radno uvádět námitky a sta
vět se proti jakýmkoli heslům. S jakými manifesta
cemi bylo »veškerým pracujícím lidem« přijato zná
rodnění průmyslu! Manifestovalo se dlouho, s hud
bou i bez hudby. První krok do zrestaurované továr
ny, do různých podniků a pod., se náležitě »spontán
ně« oslavil a dlouho oslavoval. Až se přišlo na to, že
oslavování není ještě práce a dokonce ne vítězství' a
začaly se objevovat varovné hlasy, říkající, že takhle
to nevyhrajeme. Heslo má zpravidla vždy líbivý a lá
kavý zvuk. Jiná otázka je, jaký je jeho obsah a jak
sevuskutečňuje. Znárodnění důležitých průmyslových
podniků není samo o sobě dobré ani špatné. Záleží
jen na tom, jak se projeví výsledek. Jestliže se naše
znárodněné podniky jak se patří nevzpamatují a nenastoupí-li v nich místo zápasu o politické prvenství
něco docela jiného, práce, poctivost a svědomitost,
uvrhnou nás do pohromy, z níž se těžko probereme.
Potom sice nebudeme ty neslavné konce oslavovat
s hudbou, ale také asi nebudeme klnout myšlence
znárodnění, jako spíše lidem, kteří je prováděli a na
plňovali jeho obsah. A tak je tomu i s heslem jednot
né školy.
Ostatně řekněme si pravdu: revoluce nemusí být
vždy dílem jen lidí ryzích a ušlechtilých — může být
naopak i dílem dobrodruhů, desperátů a usurpátorů.
A proto nemusí být vždy a po všech stránkách bez
chyb ani její dílo. A je znakem lidí rozumných (a ne
odporuje to demokratickému .zřízení), jestliže se
k chybám přiznáme. Dlouho a dlouho se vedl, pokud
jde o školskou reformu, boj s jednostrannými refor
mátor}' o největší problém jednotné školy, to jest
o diferenciaci. Myšlenku zglajchšalitované nediferen
cované školy hájili (a snad je dosud jejich snem)
jen představitelé KSČ, nikdo jiný. Dnes moudře (či
záludně?) o diferenciaci mlčí. Zato všechny ostatní
strany Národní fronty — arci po nesčetných polemi
kách a výměnách názorů slovem i tiskem — se shod
ly na tom, že s diferenciací stojí a padá jednotná
škola a že by jednotná nediferencovaná škola zna
menala národní katastrofu po stránce*kultury a vědy.
Až do roku 1939 se mluvilo jedním dechem toliko
o jednotné, avšak bohatě diferencované škole II. stup
ně, a je záhadné, jak toto epitheton ihned po revo
luci zmizelo. Je to tím záhadnější, neboť prof. dr.
O. Chlup, pravověrný stoupenec KSČ, napsal 5. září
1945 do Rudého práva: »Nynější, však šťastnější
formulace pojmu jednotné školy znamená nejen
uchování úrovně nižší střední školy, nýbrž i zvýšení
úrovně školy měšťanské. Toho bude docíleno účel
ným roztříděním žactva podle zájmů ... do dvou vět
ví ve třetí a čtvrté třídě jednotné školy, a to do větve
technické a větve humanitní.« Jak se časy mění!
Prof. Chlup mluvil v září 1945 dokonce o větvích!

Finanční situace Francie
francouzský rozpočet na rok 1947 byl přijat se
zpožděním téměř osmi měsíců, a to jsou v něm ještě
pevně stanoveny jen výdaje civilní obnosem 416 a půl
miliard franků. Pokud jde o vojenské výdaje, odhadl
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Dnes by byl prohlášen za reakcionáře svou vlastní
stranou. Dnes by to napsat nesměl, aspoň ne v Ru
dém právu nebo v Tvorbě. Tam mají dnes názory
i methody jiné, na př. »povolat továrny do ulic«, jak
to dva roky po článku Chlupově napsal do Rudého
práva poslanec L. Koubek. A přece, kdyby se usku
tečnilo to, co říká profesor Chlup, totiž zřízení větve
technické a humanitní již na škole II. stupně, pak
by bylo rázem po všech problémech a měly bychom
školy opravdu dokonalé a vzorné. Tak si to také
představuje pan president. A tak by si to přáli vši
chni rozumní lidé.
Doslechl jsem se však, že zástupci naší vedoucí
strany proto t. č. tak nápadně utichli s okamžitým
uzákoněním jednotné školy, poněvadž prý čekají na
jaro, na svých vytoužených 51%, a pak že už si za
řídí školské věci podle přání a představ srdce svého,
to jest zcela jinak, než si představoval prof. dr.
Chlup. Vidíme tedy, že nejde o věc bezvýznamnou.
Školský zákon vlastně rozhodne, budeme-li nadále
svobodnými občany, či jen zdánlivě svobodnými a
půjdeme-li ve školství svou vlastní cestou, nešilhajíce nekriticky na. východ ani na západ.
Hájil jsem vždy jedině správné stanovisko, že se
mají práce na školské reformě zúčastnit všechny
učitelské složky, nejen učitelé škol I. a II. stupně,
a že středoškolským a vysokoškolským profesorům,
i když jsou v menšině proti učitelům škol národních,
přísluší hlas pro jejich důležité a významné místo
v naší školské tradici. To zdůraznil vé svých proje
vech i president dr. E. Beneš.
Avšak každý jakkoli nezaujatý školský pracovník,
pročítá-li poslední znění základního školského záko
na, vidí, že všechen zřetel je obrácen jen na školy
II. stupně, správněji řečeno na školy měšťanské a
odborné. Chybí v něm úplně zření k středním, obec
ně vzdělávacím školám. Je to nebezpečný extrém a
nechceme zatím nikoho vinit z tohoto zaujetí proti
středním školám. Chceme jen, aby se jejich význam
hodnotil objektivně a spravedlivě, a aby se nehledala
spása »lidu« v jednotném vzdělání vší mládeže do
15 let. Není v něm. aspoň ne výhradně v něm! Ostat
ní svět nás bude posuzovat (a velmi přísně) podle
toho, čím přispějeme lidstvu na poli vědy a umění.
A snížit úroveň všech našich obecně vzdělávacích
Iškol III. stupně, a tím i úroveň škol vysokých, by
se projevilo daleko hůře než na př. budoucí možná
pohroma znárodněného průmyslu.
K návrhu školského zákona vydala, jak jsme se už
zmínili, své memorandum i Jednota českých filo
logů. Upozornila na nejnebezpečnější chyby navrže
ného zákona a podala i návrh na zlepšení zákona.
Byli jsme zvědavi, do jaké míry věcné rady memo
randa přijmou navrhovatelé do osnovy zákona. S po
litováním jsme zjistili, že toliko v jednom bodě při
jali návrh Jednoty za svůj. Jde o paragraf 26, který
původně zněl: Vyučování na všech občanských ško
lách je jednotné a upraví se tak, aby se při společ
ném základním vyučování vyhovělo přirozeným roz
dílům v nadání žáků a jejich zájmům o další vzdělá
ní. Přijat byl návrh Jednoty, »aby se při společném
základu vyučování . . .«

Jiří VI k
je generální zpravodaj na 179 miliard na celý rok.
Celkově má tedy francouzský rozpočet na letošní rok
595 miliard vydání. K tomu ovšem přistupují další
vydání v obnosu asi 35 miliard franků; to asi budou
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stát příplatky státním zaměstnancům a subvence sa
mosprávě. lak by úhrná řádná vydání' dosahovala
kolem 633 miliard, kdežto, pokud se příjmů týká, od
haduje je finanční zákon na 610 a půl miliard. Zů
stával by tak schodek asi dvacet miliard, který by
nebyl přJiš těžký, protože by nedosahoval ani 3 proč,
vydání. Jsou-li tedy oficiální odhady opřeny o skuteč
nost, bylo by tedy — pokud jde o řádný rozpočet —
dosaženo rozpočtové rovnováhy skoro úplně, což by
byl jistě značný pokrok vůči roku 1946, kdy schodek
řádného rozpočtu byl téměř 100 miliard franků.
Mimořádný rozpočet, který byl odhlasován již před
několika měsíci, dosahuje 234 miliard, z nichž 187 je
určeno obnově a ozbrojení země a 47 národní obraně.
Přesto však Národní statistický institut odhaduje cel
kovou výši schodku rozpočtu mimořádného na 400
miliard, vzhledem k deficitům znárodněných podniků,
takže celkové státní výdaje Francie dosáhnou letos
přibližně tisíce miliard franků proti 900 miliardám
roku loňského. Na neštěstí ale rozdíl mezi rozpočtem
řádným na jedné a rozpočtem mimořádným, jakož
i zatížení státní pokladny na straně druhé, mají za
dnešních okolností význam pouze theoretický. Zásada,
podle které běžná vydání mají být hrazena z běžných
normálních a stálých příjmů, kdežto vydání mimořád
ná a investiční mohou být kryta výpůjčkou, má plat
nost jem v dobách, kdy se snadno tvoří úspory, jež
se rády dávají k disposici státu. To však není případ
dnešní francouzské politické situace. Každý ví, že
státní pokladna získává dlouhodobé půjčky jenom
s největšími obtížemi a že byla nucena převésti znač
né položky krátkodobých papírů na dlouhodobé.
Půjčka Národní společnosti pozemkových úvěrů ve
výši 10 miliard franků byla sice umístěna za podmí
nek skoro vyhovujících, za to však 5 miliardová půjč
ka znárodněných rafinerií minerálních olejů potkala
se přes to, že se jí dostalo státní záruky, s neúspěchem.
V krátkodobých půjčkách emise bona Obnovy, —
které nahradily bony Osvobození — dala dosud jen
velmi skromné výsledky, což je patrně způsobeno je
jich nízkým zúročením. Prozatímní půjčky emisní
banky, které 2. ledna tohoto roku dosahovaly 72 mi
liard franků, dosáhly v srpnu již 115 miliard franků;
stav stálého dluhu státu Národní bance zvýšil se sou
časně o 40 miliard franků. Za sedm a půl měsíce za
dlužil se tedy francouzský stát u emisní banky o no
vých 83 miliard franků, o něž bylo rozmnoženo obeži
vo; jedině tak bylo možno honorovat splatné státní pa
pyry. Byla to jediná cesta, která vládě zbývala, neboť
při stále se zvyšující potřebě peněz při současném po
klesu soukromých vkladů, které je způsobováno zvy
šováním cen a mezd, jakož i chronickou nedůvěrou
francouzského občana k pevnosti vlastní měny, ne
bylo vskutku jiného způsobu, jak — aspoň formálně
— dostát závazkům státní pokladny.
Za těchto podmínek je možno finanční situaci
Francie správně posouditi jen tehdy, srovnáme-li
s předpokládanými rozpočtovými příjmy netoliko de
ficit rozpočtový, nýbrž všechna pasiva státu, včetně
všech závazků státní pokladny, které jen v tomto roce
činí přes 400 miliard franků. Dnes se již ví, že tento
stáhni dluh nebude kryt půjčkami do výše 135 miliard
- jak se předpokládalo před několika' měsíci - nýbrž,
a to jen v nejlepším přpadě, do výše 90 miliard, při
čemž při dosavadních zkušencstech s novými emisemi
lze již nyní říci, že tento odhad je velmi optimistický.
Skutečnost, že vláda v tomto případě poč'tá s krytím
ve výši nejvýše 90 miliard, neznamená však ještě, že,
pokud jde o zbytek, nezbude, než přikročit k nřrné
inflaci dalším zvyšováním oběživa. Stát, má ještě dva
prostředky, které mu mohou vynésti značné sumy.

Prvním z těchto prostředků je platba některých
státních výdajů jednoročn mi směnkami. Tímto způ
sobem získalo se loni 61 miliard a letos se počítá s 80
miliardami. Tyto směnky plynou z největší části do
bank a dávají konečně i krytí novým emisím banko
vek. Je to ovšem výpomoc nouzová, ale dočasně může
prokázat dobrou službu. Nelze jí ovšem užívat neko
nečně, protože, konec konců, znamená jen odklad pla
cení závazků státu.
Druhý prostředek je čistý zisk »Impexu«. Jsou to
obnosy ve francích, které této státní instituci odvá
dějí dovozci na placení zboží, nakoupeného v cizině.
Jsou to obnosy velmi značné: v roce 1915 podle sta
tistických zjištění činily 212 miliard franků. Pro le
tošní rek počítá stát s tímto př jmem ve výši 109-150
miliard franků. Je to ovšem státní příjem, který není
možno považovat! za zdravý. Není jistě normální a
trvale udržitelné, aby příjem státní pokladny byl tím
větší, čím je zahraniční obchod státu pasivnější.
Přesto však, i když se obou uvedených prostředků po
užije co nejvydatněji, zbude tu nějakých 83 mihard
franků, které stát dluží Francouzské bance, a zde již
nebude jiné cesty, než přímá inflace.
Finanční situace Francie tedy není růžová. Jejímu
účinnému zlepšení brání i vnitropolitické komplikace.
Vzhledem k rozsahu státního zadlužení a obtížím,
pomoci mu půjčkami, — neboť současně s růstem
státního dluhu klesá stav úsporných v’.dadú — byty
by k dosažení opravdového hospodářského ozdravění
jen dvě cesty: za prvé nemilosrdné omezení všech
státních výdajů řádných, i když řádný státní rozpo
čet je formálně v rovnováze, a za druhé, odložení mi
mořádných výdajů, byť se zdály jakkoliv nutné, na
pozdější, příznivější doby. Krom toho bylo by ovšem
třeba vystupňovat na nejvyšší míru národní produk
ci. Aby k tomu mohlo dojít, bylo by ovšem nejdříve
třeba jednak potlačit výstřelky nerozumného fiskalismu, obnovit důvěru občanstva ve francouzskou
měnu, čehož lze čpět a nejbezpečněji dosáhnout právě
zase rozhodným omezením všech státních výdajů,
dále všude, kde je to možno, odstranit nepříznivé vli
vy byrokracie na hospodářskou činnost, které ochro
muj! iniciativu podnikání a nutí je nepřímo k taj
ným transakcím, které unikají zdanění. Jscu to ovšem
vesměs prostředky, které jsou v naprostém rozporu
s proklamovanými požadavky francouzských socia
listů, dnes nejsilnější strany R-amadierovy vlády —
o komunistech ani nemluvě. A tak lze sotva počítat
s tím, že by jich bylo použito, ačkoliv bez nich nedo
spěje Francie nikdy hospodářského zdraví a finanční
rovnováhy. Americké půjčky nepomohou: znamenají
konec konců za této situace jen zvýšení zahraničního
zadlužení Francie, která je už neúnosně zadlužena
vnitřně.

Divadlo týdne
Merton Hodge: Vítr a déšť, překlad K. Bradáč, režie J.
Plachý, výprava ?, DISK. — A. N. Afinogenov: Mašenka,
překlad R. Hůlka a J. Honzl, režie J. Pehr, výprava J. Nesvadba, Studio ND v Mozarteu. — Josef Toman: Zlodějská
komedie, režie St. Vyskočil, výprava Alena Ľadová, kostymy:
Ada Švecová, Činohra 5. května.
Studenti IV, ročníku dramatického oddělení akademie mu
sických uměni nechybili, když si vybrali jako svoje absolvent
ské představení hru Mertona Hodge, klasifikovanou v pod
titulku jako »hru mládí«. Získali výhodu genru jim jistě
vyhovujícího a tím příležitost osvčdčiti herecké umění, v ně
kterých případech již plné a bezmála vyzrálé, na charak
terech jim blízkých a snažili se o spád a plynulost dialogu,
opírajíce se o situace zřejmě blízké jejich skutečným situacím
životním. I když hra sama o sobě (před válkou ve Stavov
ském) nebude jejich pomocníkem, čeká-li se od nich ukázka
výkonu dovršujícího a zpytujícího charaktery, přece bude
<r>
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dobrým dokladem, jak si počínali v úlohách autorom impre
sionisticky naznačených a jak dovedli nesetřiti příznačnou
poesii v čistotném obcování, sváření a těžkostech mladýclj
lidí. Byl-li efekt hrdinovy oběti a konec konců i efekt radost
ného studentského života poněkud cizí, je to zaviněno tím,
že především průvodní okolnosti hry, její lokalisace
a národnost autorova byly předpoklady, této odlišnosti od
našich poměrů. Režisér prof.· Jiří Plachý pracoval obratně
s několika talenty. První byl beze sporu věčný a nakonec
dostudovavší student Raymond Sv. Skládala, výmluvně vpravující nováčka Ch. Trittona (O. Šmalcl) do poměrů studentů.
O. Šmalcl vyrůstal v problematického mladého muže a řešil
otázku návratu k matce s odhodláním zdravě dospělým i s roz
paky zamilovaně mladickými. Měl zajisté nejtěžší úlohu, ale
obstál v obou pólech charakterového kontrastu. Dr. Dumahel
J. Víšky a student sportovec Williams M. Vavrušky zdolali
své pevnější role poučujícího staršího kolegy a běžného upřím
ného studentského typu. Jill Maimering K. Reisové a P. Morgan S. Remundy vpadli hlučně do kroužku- kolegů, ona žár
livá a svárlivá první milenka Trittonova, on jako její prů
vodce, cynický člověk a temná existence. Anny Hargreaves
I. Kačirkové, »ta druhá« Trittonova, byla obvyklá i procí
těná a hlavně překrásná. Mrs. Mc Ficová, bytná studentské
společnosti a divák a konferenciér událostí byla nápadná,
přeceňující a horlivá. Autor výpravy, bezbarvě realistické,
se celkem právem utekl do anonymity.
Časová blízkost premiéry Mertonova »Větru a deště« a Afinogenovovy »Mašenky« nám nabídla porovnáni dvou drama
tických zpracování situací mladých lidí ve dvou různých spo
lečnostech v otázkách a rozhodováních bezmála souběžných
a obecně ukázala, kde .hledá ten či onen autor klíč ke hře
o mládí. Hra sovětská ukázala a dokázala okolnost nedáv
nými kulturními čistkami sdostatek potvrzenou, totiž aktu
álnost, která denodenně uvědomuje sovětského občana in
politicis a jež ho právě tak uvědomuje v uměleckých prožit
cích in dramaticis. Příběh s rozkošnou ústřední postavou,
okouzlujícího opuštěného dítěte, jež je světlým paprskem
v domě profesora vědátora a samotáře a jež se přičiní o zpří
stupnění zatrpklé profesorovy duše a o urovnání rodinného
sporu, je rozvětven několika episodami. jež jsou dobrým polem
charakteromalby, o niž se zřejmě také Pehrova režie snažila.
Mravní obrat je klasický, ale v tom je právě sovětská příznačnost, jak se fabulí morálně spjatou rozbíhá, pronikajíc
zprvu do slůvek dialogu, do situací a pak ovlivňujíc charak
tery a nakonec úplně vysvětlujíc mravní popudy rozuzlení,
vysoká sovětská politická uvědomělost. Zde je klíč k sovět
skému dramatu o mládí, to je ovšem klíč k sovětskému dra
matu a sovětskému umění vůbec. Práce překladatelů R. Hůl
ky, J. Honzla a režisérova byla v tomto ohledu skutečně
pietni, zachovávajíc předlohu věrně do posledního písmene
a protináboženského výkřiku. Na scéně, simultánně přibližu
jící tři pokoje profesorova bytu, hráli herci výkony i zname
nité, i praubohé. K těm dobrým patří profesor Okajemov M.
KoDeckého, věrný hlasově i mimicky, Mašenka L. Skořepové,
zadýchaná a unřímná, Leonid Borisovič O. Brouskův, opti
mistický a bouřlivý sovětský inženýr a hlouček Mašinvch
spolužáků, mezi nimi Viktor, napravený student M. Nesvadby,
pohybově ovládnutý, filosofující student komunista L. Spá
čila, ideologický jazýček hry, a jiní dobří: Z. Zeithamlová,
Z. Pavlátová, Á. Motyčková atd. Pod průměrem byl A. Helcelet v roli Viktorova otce.
Rozkošná Ladova. opona před »Zlodéjskóu komedií« v Či
nohře 5. května, je pravým uměleckým kontrastem toho, co
vidíte, když se zvedne. Rázovitost a dobrota srdce upřímných
českých postaviček, chalupníčků, skotačivých dětí, selek a
Vašků, typicky ladovsky odstíněná, to právě není v Tomanově
hře a nemůže být v jejích postavách, i když to tušíte v ma
lebné a hravé výprayě Aleny Ľadové a v leckterém dobrém
tónu hercově. To, co napsal Josef Toman a nazval veselohrou
o čtyřech jednáních, je záslužné nanejvýš filologicky. Avšak
slovní materiál takto zneužitý by lépe slušel slovníku. Alogický příběh o dobráckostl napraveného zlodějíčka a o jeho
umění spořádati kuDU zahálčivých kolegů, bude mít jistě
úsněch u nenáročného a veselí chtivého diváctva, ale umělecky
nenovznese. Oslava moci kolektiva na konci a laciný a po
chybený mravní závěr sotva pomůže hře stroze dramaticky
stavěné a situačně se onírající o řadu nepravděpodobností.
Režisérova práce, ulehčená komickým uměním ústřední dvo
jice a ladící vvbuchv hereckých efektů, rovněž ne. Jindřich
Plachta a Rudolf Deyl zručně vyhrávali prostoduchou škálu
ob°v a drobnvch rotorů dvou zlodějíčků, z jejich kolegu
v řemesle je zaiímavější zloděj Samota Z. Šavrdv otrlou úlis
ností, a slabý Chvalina v Pivkovi, nedohrávající gesta a fa
lešně intonuiicí. Neprávem sesazený soudce Kment V. Očáska
a íeho dnera Tučka S Langové, ísou »těmi dobrými«. Starosta
Žejdlík F. Kliky a jeho dcera Baronie V. Němcové jsou ne
kalým sociálním živlem. Marie Poštolka, zlodějské děvče I<
Vostrčllové, je živá a zjevem věrná. Kostýmy Adv Švecové
a výprava, byly dobrou okolností nedobré věci. Jiří Kovtun
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Film týdne
Znamení kotvy (český film řež. Fr. Cápa, v kinech Lucerna
a Sevastopol). ■— Pastorální symfonie.
Nezbývá než se ohlédnout za posledními čtyřmi českými
premiérami. To v důsledku spatření páté, Cápova. »Znamení
kotvy«. Byly-li předcházející čtyři neúspěchem různého
stupně, přiřazuje se k nim v necti i tento nový film. Tím
spíše, že je dílem režiséra, v něhož je v naší produkci sklá
dáno nejvíce nadějí a že mu jako námět posloužila předloha
jednoho z vynikajících spisovatelů J. Drdy. Cbsahově ocitáme
se před zápletkou tak naivní, povrchní, připomínající »slavné«
romány ženských týdeníků, vzdálenou životu, hýřící všemi
možnými kouzly, jenom ne zachycením prostého života pro
stých lidí. Rež. Čáp věnoval tomuto námětu mnoho času a
mnoho vynalézavé práce v bratislavském přístavě — budiž
řečeno ke cti jeho i kameramana F. Pečenky, že tyto pasáže
jsou fotograficky vynikající — aby se v líčení přístavní krčmy
jen stínovitě vrátil k slavnějšímu, třeba stejně úpadkovému
»Nočnímu motýlu«. Scény ve variété jsou pak mírně řečeno
neestetické, nehledě k ladnosti prostředků, jichž bylo použito
A co říci záběrům obkličování hypnotiséra lodníky, v čem se
to Čáp tak dokonale zhlédl? A co to filmové divadlo v po
dání E. Kohouta, Z. Štěpánka, L. Struny a dobře česky mlu
vícího J. Pántika? Můžeme proto jen uvítat návrat H. Vítové,
jež vedle nejlepší postavy, vytvořené Z. Baldovou, a Černou
Fankou V. Fabiánové, jediná snese měřítko. A nakonec otáz
ka smyslu. Proč byl tento film natočen?

Tak se píše ...
v »Osvobozeném Našinci« (23. října 1947): »Francie
má velký zájem na dodávce 1 a půl mil. tun obilí ze
Sovětského svazu, neboť obilí nemá politic
kého zabarvení.« — Zaslal J. B., Komárno,
v »Národní obrodě« (23. října 1947): »Arktická zima
a tropické léto 1947. Zajímavosti se skladiště počasí.
Státní ústav meteorologický počasí nejen předpovídá,
ale také uskladňuje.« — Zaslal F. J., Kamenice.
v »Národní obrodě« (23. října 1947): »Slovenka pláče.
Není divu. Zanechává doma šestiletého synáčk a, nesmí ho vzít s sebou. Jede za manželem, který
jí bude čekat v New Yorku. Neviděli se 15 1 e t.«
— Zaslal F. K., Veselí n. M.
ve »Svobodných novinách« (14. září 1947): »Na ple
nární schůzi ústředního výboru polské dělnické strany
promluvil generální tajemník strany Komulka o mezi
národním ohlasu konference komunistických stran.
Vyvracel, že c í 1 e m k o m u n is t i c k ý c h stran
je vést! vývoj mezinárodní situace k trvalému
míru a...«. — Zaslal F. Z., Vys. Mýto.
v »Obraně lidu« (17. října 1947): »Jako první úsporné
zařízení byly zavedeny dva »postní« dny, a to úterý,
kdy je zapověděno požívat masa, a čtvrtek,
kdy se zákaz týká podáváni drůbeže a v a j e c. Tím
ušetří Spojené státy dostatečné množství
obilí pro Evropu:« — Zaslal. Z. L., Praha.
ve »Světě sovětů«: »Ve střední Asii splnily miliony včel
příkaz zvýšení úrody surové bavlny. Gubin, maršál
včelí aviatiky, je zahrnut žádostmi o instrukce.« — Za
slal F. S,. Praha.
ve »Svobodných novinách« (23. října 1947): »Černým
obchodem se zabýval také předseda ZNV Písek, který
se zúčastnil jednání v ministerstvu vnitra.« — Zaslal
Š. U„ Vel. Němčíce.
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VYJDE

BOK

Ústředna pro zásobování
pohonnými látkami
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Objednejte >i jei hned u knihkupců nebo přímo v

NAKLADATELSTVÍ UNIVERSUM

benzin — nafta — oleje — petrolej

PRAHA II, VÁCLAVSKÁ ULICE 12

ASFALTOVÁ ŽIVICE

Shell, produkty

minerálních olejů,
prodejní spol. s r. o.,
Praha I, Perlová ul. 1,

telefonní čísla:
338-46, - 48.
Insertni objednávky vyřizuje

F. NOVOTNY
odborný závod minerálními
oleji
SKALICE n. Svit.

insertm oddělení Praha II, Václavské náměstí číslo 1O. Telefon číslo 4 3 1-4 1. 3 NO-6 3.

1. Ocelárny v Mariupolu. 2. Nová sovětská lokomotiva z Ko-

lomenské továrny. 3. Letos byla v gruzínské SSR nadprů
měrná úroda čaje. 4. Nový dům pro důstojníky sovětské
armády v Sverdlovsku. 5. Na Krymu byla zvýšena výroba

vína. Na obrázku sudy se sovětským druhem Mqdeiry, která
se musí chovat určitou dobu na slunci.

