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1. Snímek ze svatební cesty korunní princezny Alžbéty a
vévody z Edinburghu. 1. Americký zahr. ministr Marshall
dostal čestný doktorát oxfordské university. Na snímku
ministr h^arshall na cestě do auly. 5. Americká bombar
dovací letadla budou vybavena pomocnými tryskovými
motoryr 4. V Americe byla vynalezena elektrická „tužka",
která umožnl· slepcům číst nasloucháním. „Tužka" vysílá
světelný paprsek pro každé písmeno, které se pak pro
měňuje ve zvuky. 5. Při oslavách Říjnové revoluce byla
slavnostně osvětlena celá Moskva. Na snímku Kreml a
•
Leninovo mausoleum.
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Nezlob se na zrcadlo
I dnes je největší urážkou prohlásit o někom, že
nemá charakter, že má charakter pokřivený, naklo
něný ke všem možným kompromisům, náchylný k ja
kékoliv smlouvavosti se zásadami, ochotný k jakéko
liv, i nesprávné a nedůstojné přizpůsobivosti cizím
názorům, otrocký k míněním a ohledům lidským, že
má charakter oportunisty, který zná jen okamžitý
hmotný prospěch a úspěch, jenž je pro něj konec kon
ců posledním a nejvyšším kriteriem pravdy i dobra,
který zpívá píseň toho, čí chleba jí, který dovede
i líbat karabáč toho, před nímž se chvěje a jehož ne
návidí, který dělá všechno polovičatě...
Co je vlastně v podstatě charakter, o němž se tak
často říká, že nám schází a že zvláště v poslední době
byl závažně narušen u mnohých příslušníků našeho
národa? Kant ve svém racionalistickém systému defi
nuje charakter jako jednotný a důsledný způsob myš
lení a jednání na základě zásad vlastního rozumu.
Jsou tedy tři složky, jež vytvářejí to, co nazýváme
charakterem v plném slova smyslu. Na prvním místě
a jako nejpodslatnější složka charakteru bývá jme
nována důslednost myšlení a jednání podle zásad, to
je pevnost, s níž jsou zásady do důsledků a se všemi
důsledky uplatňovány v myšlení i jednání; na dru
hém místě je to jednotnost neboli souvislost, která
celé myšlení a jednání, tedy celý život soustřeďuje
k pevným zásadám nebo ideálům; a konečně jsou to
zásady nebo ideály samy, jež jsou jednotně a důsled
ně uplatňovány.
Kant sám postřehl sláb nu této své definice, když
jednotný a důsledný způsob myšlení a jednání zaklá
dal právě na zásadách vlastního rozumu, neboť ony
zásady, jež si vlastní rozum stanoví, mohou být jen
zcela subjektivní, tedy nedokonalé, nebo dokonce vad
né. Právě proto také hledal objektivnější a obecnější
zásady, než jsou zásady vlastního rozumu, neboť kro
mě toho dospěl logicky k nezvratnému závěru, že cha
rakter musí mít rysy opravdu všelidské, společné
všem lidem a závazné pro všechny, rysy, jež tady mu
sejí být vytvářeny ideami a zásadami opravdu nej
lidštějšími a nejunversálnějšími, ideami a zásada
mi všeobecně platnými a neměnnými, odpovídajícími
řádu bytí a hodnot.
Od příchodu křesťanství bylo pro všechny oprav
dové, hluboké a domýšlející duchy naprosto jasno, že
tento rozumový 'deál charakteru nejdokonaleji synthetisovalo právě křesťanství, které opravdu úměrně
lidské důstojnosti, neponižujíc ji, nýbrž naopak jediné
povznášejíc ji, odpovědělo na otázky lidského rozumu,
na požadavky a úsilí lidské vůle a na. tužby a zájmy]
lidského srdce. Objektivně posvětilo lidský rozum
o všech problémech, mohutně posíľlo lidskou vůli
nejen přesným vymezením dobra, nýbrž i tím, že ji
podpořilo svými vlastními prostředky, a zásadně očis
tilo a povzneslo lidské srdce, neboť prosvětlilo jeho
touhy a vytklo mu nejušlechtilejší předmět bažení.
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„Kdykoli se někdo vzmůže ziskucht*
vostí a podlostí, první podnět a nepatr*
ná pohroma všechno zvrátí a rozbij*
Vždyť není možnof Athéňané; není mož·
no, aby si kdo získal pevnou moc, páše-U
bezpráví, přísahá-li křivě a lže-li; net
takováto moc vydrží pro jednou, na
krátký čas, a může, jsou-li okolnosti
příznivý, dokonce mocně vzkvésti silou
klamných nadějí, ale časem se ukáže
v pravém světle a sama do sebe se
zhroutí. · ■“
Demosthenes v druhé řeči olynthské.

F. Jiřík
Kristovo blahoslavenství stanovilo přesný poměr člo
věka k hmotným věcem, k bližnímu, k sobě samému
a k Absolutnu, a tím jej ve stupnici hodnot zařadilo
na ono místo, jež mu patří. Je samozřejmé, že tento
veliký duchovní přínos křesťanství a tato vnitřní
náplň se musily nutně projev t i svými zevnějšími úči
ny a vlivy také v oblasti světské, v oblasti výchovy,
formace charakteru člověka, celého lidstva.
Hned od svého dějinného vzniku procházel náš ná
rod tímto vysokým a vznešeným školením pod vede
ním těch nejschopnějších; a pokud se nám dochovaly
zprávy o tomto lidském charakterovém profilu našich
předků — abychom na př. jmenovali jen svědectví
Žídkovo v jeho známé Spravovně — jenž byl v této
dílně křesťanství uhněten a vytesán, pak jsou to
zprávy, na něž můžeme být opravdu hrdi.
Při studiích o charakteru bylo mnoho uvažováno
právě o prvních dvou složkách, jež vytvářejí charak
ter, totiž o důslednosti a jednotnosti v myšlení a jed
nání, tedy složky volní, jejichž význam nechceme ni
kterak znevažovať, jenž však bývá přepínán proti
výsledkům badání moderní experimentální psycholo
gie, která poukazuje na to, že've skutečnosti prý ne
existuje vůle slabá nebo silná, nýlvž že to, co působí
sílu nebo slabost vůle, jsou silné nebo slabé pohnutky,
jež ji vedou k rozhodnutí, důslednosti a jednotnosti,
tedy zdůrazňuje prvek ideový i při vytváření charak
teru a při charakteru samém.
Ve světle těchto několika poznámek chtěl bych
načrtat několik myšlenek o českém charakteru, jak
se jeví poslední dobou. Jestl ze se tedy v tomto světle
díváme na kazy českého charakteru, zdá se, že vy
plývají právě z nedostatku velikých ideálů, z jej:ch
nedostatečného a neúčinného uvědomění, z pozne
náhlého, ale soustavného zanedbávání velikých spiritualistických zásad, z jejich odsunování do pozadí,
neboť lidský život, lidská osobnost má právě takovou
cenu a takovou velikost, jak vznešený a jak veliký je
její*ideál, jemuž sloužila. Avšak tímto zanedbáváním
objektivních, nejpodstatnějších a nejvyšších deálů
přehodnocují se hodnoty, znehodnocuje se život, neboť
tyto hodnoty jsou nakonec nahrazeny hodnotami no
vými, vlastně pahodnotami a člověk se tak ocitá v ci
zích službách, v zajetí podružných a pomíjivých věcí.
Toto nedostatečně uvědomení vyšších, duchovních
Ideálů, tato barvoslepost na duchovní skutečnosti,
toto přecenění pomíjivých hodnot a jejich povýšení
na měřítko všeho, projevují se a musejí se projevovat
typickým charakterovým rysem člověka, který po
dobnou filosofii nebo podobný životní názor zastává.
Poněvadž totiž sama stupnňe těchto hodnot, jež byly
povýšeny za poslední cíl, jimž se slouží a otročí, nebo
modloslužebnicí, je nepevná, je proměnlivá, mění se
také a střídají podle toho životní postoje takového
člověka. Dnes slouží & usiluje o jednu věc, o určitou
hodnotu nebo pahodnotu — ať je to hmotný statek
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nebo politický s.stém nebo cokoliv jiného — ale zítra
již kráčí za něčím, co je v přímém rozporu s usilová
ním předcházejícím a výsledkem v myšlení a jednání
je vrtkavost, nestálost, roztěkanost, rozkolísanost,
jež jsou v naprostém protikladu k důslednosti a jed
notnosti charakteru. Je to postoj, jenž se sám 'v při
znání jednoho ze svých hrdinů charakter soval slovy:
Bloudím, toulám se, toť prozatím moje povolání, ne
suďte proto příliš přísně... Kolik je mezi námi tako
vých ideových a morálních tuláků!
Logicky z této filosofie vyplývá také další životní
postoj, který bývá právem posuzován jako jeden
z nejhorších kazů a který bývá vyjadřován onou
bludnou normou, že účel světí prostředky. Poněvadž
totiž v tomto systému existuje pouze hmotné dobro,
kriteriem je jen užitek a požitek, poněvadž není nic
nad tím vším, je možno a nutno využít všech pro
středků, jež vedou k dosažení hmotného cíle.
Nezdá se nám, že téměř denně v nejrůznějších ob
lastech lidského ž vota a v nejrůznějších obměnách se
uskutečňuje životní pravidlo z Turgeněvových »Básní
v próze«? »Chcete-li pěkně zasolit a dokonce uškodit
protivníkovi,« praví spisovatel, »řekl mi jeden pro
hnaný člověk, pak mu vyčítejte týž nedostatek nebo
neřest, kterou sám máte... Buďte rozhorlen a vyčí
tejte. Za prvé — to přinutí jiné mysliti, že vy této ne
řesti nemáte. Za druhé vaše rozhorlení může být do
konce upřímné, neboť můžete využít výčitek vlastního
svědomí. Jste-Ú na příklad renegát, vyčítejte protiv
níkov’, že on nemá přesvědčení. Jste-li sám lokaj v du
chu, řekněte mu, že on je lokaj...« Mohli bychom do
dat: jste-li reakcionář, sloužíte jiným, vyčítejte to
druhému... Něco uvízne, dosáhnete aspoň něčeho. Do
mysleme, jak mnohým světí účel prostředky právě
v politice!
Není pochybností, že i nedostatek obětavosti, sobec
tví a požitkářství, jež se tolik rozmohly v naší zhmotařštěné době, jsou v široké míře důsledkem materia
listické filosofie, která poslední cíl člověka umisťuje
— ať vědomky nebo nevědomky, nebo dokonce popí
rajíc to — v hmotném blahobytu, v sobeckém uspo
kojení lidského jedince.
Není také ona typcká malost, ono přikrčenectví,
onen podučitelský duch, jak to nazýval Šalda, a zá
roveň ono ustrašenectví, které se bojí proti ohledům

lidským nebo proti násilí vyslovit a hájit objektivní
pravdu — nejsou ony jakýmsi nezbytným odrazem
materialistického názoru a postoje životního, nedo
statečného proniknutí soustavy opačné, jež vnuká sílu
a vzlet? Malým se musí cítit jediné ten, kdo nemá
veliký cíl, jemuž by sloužil. Strach je možný jen tam,
kde není naděje a j stota, a tato naděje a jistota jsou
nemožné tam, kde není víra v nepomíjivé hodnoty,
kde člověk nespojil svůj osud s osudem oněch hodnot,
jež jsou věčné a neměnné, v jejichž službách je proto
možno pouze vítězit, v jejichž službách porážka je na
prosto vyloučena. Kde člověk nepřijal takové deály
za své a neztotožnil se s nimi, bude se cítit malým a
méněcenným, bude nutně praktikovat odporné přikr
čenectví, protože se bude bát zastat se pravdy, neboť
mu jde jen o osobní zájem a proto nemůže pochopit,
že by pravda zvítězila, když dosažení jejího vítězství
požaduje po něm oběť, někdy dokonce i oběť života,
což podle jeho filosofie je naprostý nesmysl.
Také ostatní kazy charakterové by bylo možno
z velké části vysvětlit s tohoto hlediska. Tím
ovšem nikterak nepopíráme ony dvě základní složky
každého charakteru, důslednost a jednotnost, neboť
by bylo možno mít! nejkrásnější ideál, znát jej a
přesto jej důsledně a jednotně neuskutečňovat, nýbrž
jej skreslovat, znetvořovat, což je podle našeho ná
zoru jedním z nejhorších chyb a zločinů, neboť to zna
mená pracovat proti ideálu, odvracet od něho a zošklivovat jej druhým.
Jestliže se dnes usiluje o zmravnění národa, o jeho
dokonalou formaci, bude nutno přihlížet k těmto sku
tečnostem a nesmlouvavě je prosazovat ve výchově
národa, má-li tato výchova dosáhnout svého cíle. Hlásá-li se tedy nutnost toho, aby tento národní charak
ter, který v poslední době projevuje tak četné kazy,
byl obrozen a zušlechtěn a vypěstován, ale vštěpuje-li
se současně všem vrstvám materialistická filosofie,
pak to svědčí o tom, že buď se otázce charakteru ne
rozumí, nebo zlomyslně se usiluje o to, aby byl úplně
dolomen. Dokonalý, ušlechtilý, ľdský charakter, po
kud jeho ideál je dosažitelný, lze uskutečnit jen v tom
pojetí, v oné sp ritualistické filosofii, jež formovala
náš národ na úsvitě jeho dějin. Chtít něco jiného a
dávat národu něco jiného, nežli tyto ideály, znamená
podvracet jeho vnitřní sílu a př pravovat mu málo
šťastný úděl.

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Zase sensace
»Rudé právo« překvapilo 28. listopadu
zase jednou užaslý svět šťavnatou sensací: »Obzory« prý sloužily jako mate
riál pro Ďurěanského protistátní čin
nost v zahraničí! A jako důkaz otisklo
»RP« fotografii dopisu, v němž ílurČanského tajemník Dillong píše O. Obnchovi: »Můj přítel Babor (Ďurčanský,
p. r.), který se tu krátce zdržel na stu
dijní cestě, mne prosil, abych mu obsta
ral všechna čísla českého časopisu »Ob
zory«, nutně to potřebuje. Nuže, velmi
Vás prosím, jistě tam v Praze máte
možnost obstarat ty časopisy, učiňte tak
ihned a pošlete mi je.« — »Lepšílio do
poručení si věru »Obzory« nemohly
přát’« — uzavírá »RP« svou sensaci.
Nuže, upřímně řečeno, »»Rudé právo«
má, ku podivu, ten tok nit i trochu prav
dy. Každý, kdo pracuje politicky, ať už
legálně či illegálně, musí být dobře in
formován o politických poměrech. Je
proto pochopitelno, že se zajímá přede
vším o noviny a časopisy, v kterých ta
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kové objektivní a včasné informace na
jde. Informace skreslené a. opožděné
zpravodajskou cenu nemají. »Obzory«
nejsou ovšem ochotny měnit svou dosa
vadní linii objektivního a pohotového
zpravodajství o politických a hospodář
ských poměrech v Československu jen
proto, že se »RP« domnívá, že toto je
jich zpravodajství »sloužilo za podklad
pro Ďurěanského protistátní vysílání a
pro jeho práci proti republice v zahra
ničí«. Našich zpráv a článků, které i v
kritice jsou inspirovány jedině snahou
odstranit z našeho národního života vše,
co je špatné, může být sice zneužito v
jednom případě, to je pravda. Ale i v ta
kovém případě nedělají »Obzory« nic ji
ného, nežli že plní úkol objektivně in
formujícího 1 kritisujícího časopisu. Hle
dájí-li v nich informace kromě přátel
Československa 1 jeho nepřátelé, nelze
proti tomu dělat nic více, než zdvojit
úsilí, aby z československého života zmi
zely všechny zjevy, které mu ke cti ne
jsou — což je hlavní tendence »Obzorů«.
Jinak hněv »RP« na náš list, proti kte

rému se pokouši agitovat již i způsoby
tak směšnými, jako je tento, plně chá
peme: nejen nepřítele, ale ani nejlepší
ho přítele Československa ovšem ani vý
snu nenapadne, aby snad hledal objek
tivní informace o životě našeho národa
v »Rudém právu« a v tisku přifařeném.
Jen pošetilec totiž hledá něco, čeho ne
ní a objektivní zpravodajství o věcech
jak československých, tak zahraničních
je čímsi, s čím se komunistický tisk co
nejpoetivěji snaží nemít nic společného.
O pohotovosti zpravodajství komunistic.
kého tisku už vůbec nemluvíme: komu
nisté vydávají sice v nadbytečném množ
ství tiskoviny nejrůznější, ale novinam i nemůže z nich být nazvána žádná.

Nejsme policejním státem?
. V poslední době, zvláště ve spojitosti
se známými slovenskými událostmi a v
neposlední řadě také se státním rozpoč
tem, se mluví o nadměrném počtu za
městnanců sboru národní bezpečnosti a
jeho složek civilních. V pivní republice
jsme ai zvykli dívat} se na uniformova
nou i civilní policii zcela jinak, protože
to byl orgán nepolitický, který málo
kdy překročil měřítko své pravomoci, a
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proto se také o něm málokdy ve veřej
nosti, v parlamentě a v novinách mlu
vilo,. Nikdy také, až na několik nut
ných výjimek, nebyly ve veřejnosti pře
třásány metody policejního šetření. Mi
mo složku uniformovanou a civilní exi
stoval i speciální sbor pověřený spíše
jinými věcmi a tento sbor z větší části
podléhal ministru vnitra. Ovšem nebyl
nazýván speciálně, nýbrž byl začleněn do
jedné nebo druhé složky policie.
Po osvobození však vzniklo hned ně
kolik bezpečnostních složek civilních, 2
nicijg pouze jediná má mnohaletou zku
šenost a i tradici — policie kriminální.
Složky nové, jako národní bezpečnost,
odd. státní bezpečnosti, zemský odbor
bezpečnosti, zpravodajské oddělení mi
nisterstva vnitra a složka vojenská
OBZ, jsou bezpečnostní složky bez pra
xe, a proto také v široké veřejnosti je
k nim, řekněme to otevřeně, značná ne
důvěra, neboť jejich složení a rozvrst
vení je až příliš podobné německé organisaci zpravodajské a policejní služby
(SD a gestapo).
Po četných jednáních v parlamentě
bylo rozhodnuto, že ZOB (zemský odbor
bezpečnosti), jenž je orgánem bezpeč
nostního referenta ZNV (předs. ZNV LKc. přivá, KSČ), nebude orgánem výkon
ným a úředníci byli přeřazeni k VH.
(zpravodajskému) odboru ministerstva
vnitra, jehož přednostou je pochopitelně
také komunista a rozhodující- činitelé
patří také do KSČ. Protože vznikly i
oblastní úřadovny státní bezpečností v
různých městech, vznikla také zemská
úřadovna StB.
Složka státně-bezpečnostní, většinou
spolu se VII. odborem ministerstva
vnitra, vyšetřuje delikty proti bezpeč
nosti státu. Během šetření určitých pří
padů fungují i úředníci ZOB (zemský
odbor bezpečnosti) a přitom je nejhezčí
na tom ta okolnost, že všechny tři slož
ky si hrají přímo na tajemné nositele
tradic Sherlocka Holmese a vedoucí úředníci si nepřejí býti jmenováni v zá
jmu své činnosti, i když právě tato čin
nost je mnohdy až příliš nápadná.
Býv. civilní policie, nyní kriminální
složka NB, má jednu bezesporně velkou
výhodu, že je vedena lidmi zkušenými,
čímž nechceme říci, že by složky prvně
jmenované ve svých řadách neměly ta
ké odborníky. Její činnost se omezuje
na šetření případů kriminálních a celá
složka je opětně rozdělena 11a oblastní
úřadovny v různých městech, se svou
ústřednou v Praze.
Konečně je zde složka pořádková,
vlastní sbor národní bezpečnosti, jehož
členy čas od času potkáváme na ulicích
ve známých zelených — až na několik
výjimek vojenských uniformách. Je to
složka poměrně dobře známá, ale je ke
škodě celé veřejnosti; že její příslušníci,
místo toho, aby konali službu pořádko
vou, sedí více méně v kancelářích ve
službách, které dříve vykonávala děv
čata s obchodní školou.
Podle zákonného ustanovení, je-li za
tčen pachatel trestného činu, musí býti
po 48 hodinách buď propuštěn nebo do
dán do soudní vazby. To znamená, že
bezpečnostní složka musí jeho případ
projednati ihned a jsou-li vyšetřené
okolnosti příliš slabé, takže by muselo
dojiti k propuštění i přesto, že je pode
zření z činů dalších, nesmí bezpečnost
ní úřad překročit! limit dvou dnů a mu
sí delinkventa odevzdat! do vyšetřovací
vazby soudní a pak vyšetřovat! dále.
Protizákonným je již to, že si určité
složky bezpečnostní vězně vypůjčuji ze
soudní vazby, což se stalo v posledních
dnech na Slovensku v případě zatčených
poslanců demokratické strany a dříve
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zvláště u VII. odboru ministerstva vnit
ra na Hradčanech, kde vězňové byli po
necháváni mnoho dnů.
Proč se veřejnost dívá s nedůvěrou
na různé bezpečnostní složky, je na bíle
dni. Všeobecně se ví a mluví se o tom,
co se dělo v budově býv. kriminální po
licie, kde sídlil ZOB a zemská úřadovna
státní bezpečnosti, co se dělo při vyšet
řování na Pankráci a 1 v budově býv,
policejního ředitelství a najmě také u
samotného ministerstva vnitra. Mnoho
kráte policejní zvyklosti byly obžalova
nými před soudy nadhozeny takovým
způsobem, že si lidsky cítící člověk mu
sel říci: »Kam jsme to až došli?« A ne
důvěra je posilována stále tím, že lidé,
kteří nelidsky týrali, sedí ještě na
svých místech a neoctli se, až na něko
lik případů, před soudem, který nemá
pro podobné metody nikdy pochopení.
Veřejnost si jistě vzpomene na případ
dvou členů NB Volfa a Čadka a na to,
že jejich případ byl najednou stažen
z jednání. Máme sice bezpečnostní apa
rát velký, ale na banderovce šla armá
da a partyzáni. Tyto skutečnosti ve ve
řejnosti vytvářejí přílišné ovzduší ne
důvěry a celkem pochopitelné. Naříká se
na politické jednání bezpečnostních slo
žek a vždy je na tom něco pravdy. A
na konec: podle počtu bezpečnostních
složek a zaměstnanců NB si může ve
řejnost myslit, že jeden hlídá druhého.
A není to tak trochu pravda? Nejsme
my členy státu s policejním režimem?
Počet bezpečnostních složek nás k to
muto domnění plně opravňuje. J. R.

Moskevská historka
Francouzský velvyslanec v Moskvě,
generál Catroux, žádal před několika
týdny ministra zahraničních věcí Molotova o slyšení.
,-,Tak co byste si přál, pane vel
vyslance?“ ptal se Molotov generála.
„Prosím Vaši Excelenci za prominutí,
že obtěžuji takovými věcmi,“ řekl genCatroux, „Jedná se o to, aby několik
set sovětských žen, které se zalíbily
francouzským, vojákům, tak že se s nimi
oženili, dostalo cestovní pasy, aby mo
hly odjet do Francie za svými man
žely.“
„A s takovou maličkostí jdete přímá
ke mně? Vždyt to může zařídit má
kancelář!“ divil se MolotovuJistě, Vaše Excelence, jenže do té
kanceláře běhám mamě už několik mě
síců a vaši snaživí úředníci vždy najdou
nějaký důvod, aby mou žádost mohli
zamítnout. A tak jsem si vzpomněl na
jedno naše přísloví. - ·“
,,Kterépak?“ ptal se Molotov zvě
davě.
„To, které říká, že je lépe jít vždy
přímo k Pánu Bohu než k jeho
svátým!“
,-,To je výborné!“ zasmál se Molotov,
i,ale víte, pane velvyslance, my tu má
me také přísloví a zdá se mi, že jedno
z nich apoň to vaše francouzské přišlo
ví dokonale vyvrací- Pamatujte si, že
u nás se říká: »Když svati neslyší, to
proto, že Pán Bůh je hluchý!«“
A to byl konec rozhovoru.
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Lekce našim demokratům
Britský kancléř pokladu Hugh Dalton dopustil se těsně před tím, než před
nesl v britské dolní sněmovně svůj vý
klad o novém britském rozpočtu, indiskrece, když prozradil hlavní zásady
navrhovaného rozpočtu redaktorovi lon
dýnského večerníku Star. Tak se stalo,
že ve chvíli, kdy ministr ještě mluvil ve
sněmovně, prodávali kameloti na lon
dýnských ulicích již čísla listu s násti
nem rozpočtu. Jakmile věc vyšla naje
vo, požádala oposice o zřízení zvláštní
ho vyšetřovacího výboru a sněmovna
vyslovila své hluboké politování nad
tímto prohřeškem ministra financí.
Kancléř pokladu se sněmovně Ihned omluvil, uznal svoji chybu a nabídl mi
nisterskému předsedovi Attleemu demi
si, která byla přijata. A tak jeden z nej
znamenitějších odborníků v britské vlá
dě z vlády vypadl jen proto, že porušil
parlamentní zvyklosti... Vzpomínáme
si při této příležitosti na nedůstojnou
komedii s hlasováním o výkladu minis
tra Ďuriše, které dopadlo přesně tak,
jak jsme tehdy předpověděli: aby se vlk
nažral a koza zůstala celá, čili hlavně
aby pan ministr zůstal ministrem. Vzpo
mínáme.na nesčetné případy, kdy Rudé
právo a jeho odnože byly (kým asi?)
Informovány dříve než samotní ministři
a říkáme si, kolik by již musilo býtl
demisí. Na štěstí u nás se taková věc
nemůže stát. U nás přece platí přísloví:
»Jiné kraje, jiné mravy.«
J. O. B.

Dvě ministerstva a jeden atentát
Od pokusu o atentát na ministry Drti
nu. Masaryka a Zen kla uplynulo půl
třetího měsíce, aniž se veřejnost — kro
mě známé »ponožkové« zprávy — dově
děla něco o postupu pátrání a jeho vý
sledcích. Zdálo se již, že věc je zapome
nuta a že byla odložena ad acta. Až
v posledních dnech způsobila vzrušeni
zpráva, že gen. tajemník nár. socialis
tické strany prof. dr. Krajina podal stát
nímu zastupitelství trestní oznámení na
určité osoby z Krčmaňě u Olomouce, na
základě kterého bylo asi pět osob dodá
no do vyšetřovací vazby soudní pro po
dezření ze spolupachatelství na atentá
tu. Jestliže se prostý občan poněkud
podivil již tomu, že na stopu pachatelů
v tak závažné aféře uvádí svým ozná
mením osoba soukromá, musil se podivitl ještě více, když četl dvě různé úřední zprávy, které byly o věd vydány
ministerstvem spravedlnosti a minister
stvem vnitra. Ministerstvo spravedlno
sti oznámilo v podstatě, že na základě
trestního oznámení, podaného dr. Kraji
nou a obsahujícího závažné konkrétní
údaje, bylo zahájeno přípravné vyhledá-

Greene:

vání, které potvrdilo závažnost podezře
ní, že stolař Jan Kopka v Krčmani u
Olomouce mořil tři krabičky, určené k
vložení pekelných strojů. Tuto okolnost
Kopka při výslechu doznal a na podkla
dě výslechu jeho a dalších osob byla na
pět osob uvalena vyšetřovací soudní
vazba.
Zpráva ministerstva vnitra naproti
tomu uvádí, že tyto okolnosti byly vy
šetřeny již začátkem listopadu, že však
zadržené > osoby byly propuštěny »v zá
jmu dalšího pátrání«. O soudním vy
šetřování pak říká zpráva ministerstva
vnitra, že »zasáhlo rušivě do postupu
prací bezpečnostních orgánů«. Věru,
prostý občan se nepostačí divit: orgány
jednoho ministerstva propustí »v zájmu
dalšího pátrání« domnělé pachatele na
svobodu, orgány druhého ministerstva
je taktéž v zájmu dalšího pátrání za
vřou. A jedno ministerstvo si stěžuje,
že mu druhé zasahuje rušivě do postupu
prací... Nezdá se vám také, že je cosi
shnilého ve státě nikoli dánském ? J. O· B.

Jaké to tuky vyvážíme do
Německa?
Jak známo, představují u nás tuky
nejdeficitnějšl potravinu vůbec. Jednak
stav skotu rapidně klesá vybíjením a
stav vepřů sám o sobě nedostačuje, př!
čemž osev olejnic je vůbec minimální.
Za těchto okolností jsme odkázáni jak
na dovoz dánského másla a sádla, tah
i olejnín ze zámoří a odjinud. Proto
musí tím více překvapit, když se veřej
nost dovídá, že máme dodat do sovět
ského pásma německého za psací stroje
a jiné výrobky též tuky. O jaké to tuky
zde, prosím, jde? Máme totiž vážné po
chybnosti o tom, že by šlo o vodnatý
margarin, prskající na pánvi jako kře
ček na mezi, ale spíše o hodnotné naše
sádlo a hlavně máslo, kterého je u nás
takový nedostatek, že v posledním smě
ru jsme na tom vlastně hůře než za
války. Bylo by tudíž třeba říci veřej
nosti, jaké to psací stroje dovážíme,
když jsou u nás normální stroje volné
a úřady jsou stroji saturovány tak, že
půl tuctu psacích strojů v kancelář!
ONV není zvláštností a kdy víc psacích
strojů v kancelářích lidové samosprávy
než skutečných písařek je již pravid
lem? Pak by měla naše veřejnost mož
nost posoudit onu »plánovitost«, s jakou
dovážíme či chceme dovážet výrobky,
jichž máme dost a vyvážet nejhodnotnější potraviny, jichž máme nedostatek
přímo palčivý! Či naše děti budou jíst
méněcenný margarin a Němci naše
sádlo a máslo ? Má to být ilustrace k to
mu, že český soudruh udělá pro němec
kého soudruha vše, kdežto pro Čecha
jiného politického smýšlení nic? Hýč
kání maďarských a bulharských sou
druhů našimi by tomu alespoň nasvěd
čovalo!

Textil! Textil!
Nic tak nesvědčí o neschopnosti hos.
podárně vyrábět a účelně rozdělovat
vyrobené statky, jako zpolitisovaný
textil. Znárodněním textilu a vyhná
ním většiny lidi, kteří tomu rozuměli,
stal se tento náš největší vývozní prů
mysl eldorádem diletantů s marxistic
kou kvalifikací, o jejichž odborné kva
lifikaci svědčí, že chtěli -vyrábět jakost
ní textil pomocí cikánů. Dotáhli to tak
daleko, že náš textilní průmysl přispěl
nejvíc k průmyslovému hřbitovu v po
hraničí a že jeho kapacita jak co do
množství, tak i co do jakosti, je mini
mální. Svědčí o tom nejen ztráta nej
důležitějších odbytišť v zahraničí (Irsko
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buduje své plátenictví úměrně s úpad
kem našeho!), ale 1 neschopnost záso
bit dostatečně vnitrní trh. Pres všechna
vzletná slova proti žmelině kvete u nás
v textilu tak, že tomu není příkladu a
že to svědčí jen o bezmezné korupci
právě ve znárodněném průmyslu! Aby
se veřejnosti, znepokojené denně se provalujícími milionovými aférami, tu a
manšestrem, onde zase s podšívkami,
celovlněnými látkami nebo ee sypkovinou, něco dalo, bylo slíbeno uvolnit na
vánoce neprodejný vývozní textil.Ovšem
zase politicky. Přednost prý mají míti
zemědělci, těžce pracující a veřejní za
městnanci. Ostatní občané, najmě živ
nostníci a příslušníci středního stavu,
patrně vyjdou naprázdno. Nejvýše se
pak právě z titulu nepořádku v zásobo
vání textilem, zaviněným nejvyššíml
místy, sáhne mnohým z nich ještě na
existenci, jako je tomu právě u velko
obchodníků s textilem. Zde je vidět nej
lépe celé ono pozadí zpolitisovanosti so
cialistického, plánovitě zřízeného hos
podářství, že pro hříšné zanedbání zá
sad hospodárné výroby a distribuce je
nastavší nedostatek zboží využíván bi
laterálním způsobem. Jednak z jeho ti
tulu se má zrestringovat zase jeden úsek soukromého hospodaření a jednak
se má s tou troškou, která se poskytne
vyhladovělé veřejnosti, působit na její
politické získávání. Maně napadá člově.
ku, že se tu uplatňují se zdarem oni
výtečníci, kteří organisovali kdysi vol
by na Podkarpatskú a kupovali tam
hlasy za papuče. Tehdy je platila ně
kdejší velestrana. Ta nynější nechá si
textil platit veřejností, ale je ještě ma
zanější, že chce lovit hlasy za pouhé
milostivé přidělení kousku kanafasu ...
Veřejnosti, která ještě nebyla usměrně
na ohlupující propagandou, na kterou
chudý stát vyhazuje dodnes stamiliony
Kčs, naskýtá se možnost uvažovat, k
jakým asi koncům spěje kdysi největší
náš vývozní průmysl v rukou naprosto
neschopných lidí na jedné straně a vše
ho schopných na druhé straně, že chtějí
získat stranický kapitál ještě z toho,
co nebylo zašmeleno za peníze, čili že
chtějí šmelit s hlasy. Textil se tu uká
zal patníkem, o nějž v očích všech soud
ných lidí havarovala kára socialistické
ho řízeného hospodářství a ukázala tak
strašlivé pozadí neschopnosti, úplatnosti
a korupce ve všech svých složkách, že
se dokonale vzdali naděje, že by u nás
tohleto mohlo přivést k vytouženému
blahobytu. K čemu nás přivede, rýsuje
se jasně na obzoru v zásobování a brzy
se projeví j v jiných oborech. Snad je
toho třeba, když se tak mnoho lidí dalo
opít rohlíkem propagandy, aby zase
jednou přišli k rozumu tvrdou skuteč
ností, pakli nebude-ovšem pozdě!

Na hranicích zdravého rozumu
Za Rakouska stačilo v případě, že
občan potřeboval pas, zajít na okresní
hejtmanství a na počkání jej dostal za
pakatel. Za bývalé republiky, kdy jsme
zdemokratisovali veřejnou správu stra
nickými protéžé, trvalo to pár hodin
neb nějaký den a stálo to asi stovku.
Dnes to trvá 3 měsíce, zabere to se
sháněním dokladů přes 30 hodin běháni
a přijde to na 4—5000 Kčs, čítáme-li
promarněný čas jen průměrnou mzdou.
Zde je nejlépe vidět celý onen »pokrok«
naší zpolitisované veřejné správy, kde
v dojemné shodě sedí zednici vedle če
ledínů!, obchodní agenti vedle řemeslní
ků a kde kvalifikovaný úředník je bí
lou vránou, na niž se ale všechny hří
chy uvedeného pologramotného úřední
ho aparátu pak svedou! To ale není je
diný doklad, kam až došlo zaslepené
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stranictví, které má jedinou obdobu u
nacistů, kteří z oficiálů dělali obrlandráty. Na jedné straně u nás se volá:
»Mladí lidé, žeňte se! Zakládejte rodiny,
ať vyplníme mezery po odsunutých
Němcích.« Na druhé straně byrokratic
ký Šiml, který ztratil poslední stopu
zdravého smyslu, nařizuje snešení toli
ka dokladů, že to trvá ne týdny, ale
měsíce a že sl to vyžádá desítky,' ne-U
sta hodin a sta Kčs. To se ovšem zed
níci, přikladačd cihel, Mařenky od beto
nu a kalvasů, betonářl a fasádnícl vedl·
tesařů v úřadech činí, aby, když již ne
mohou znemožnit sňatek, aby jej co
možná nejvíc ztížili místo toho, aby šli
tam, kam patří, totiž na stavby posta
vit pro mladé novomanžele byty, což se
u nás nikdo, vzhledem k velestraně nad
všemi diletanty ve veřejné správě držící
ochrannou ruku, neodváží! Půjdeme-U
touto cestou dále, bude na každou všu
de na světě samozřejmou věc, vyřiditelnou buď na počkání nebo telefonicky,
třeba fůry kolkovaných žádostí, dokla
dů s razítky a opět dokladů k těmto
dokladům, osvědčení a potvrzení, že to
bude trvat měsíce, stát stovky pracov
ních hodin ke škodě dvouletky a sta a
tisíce Kčs, položených na oltář novo
dobé modly pana Úřadu, který se teprve
učí úřadovat a dává to také všem ob
čanům pociťovat. Pravíme, že se tak
již dnes ocitáme v situací, kdy nám
zbytnělá veřejná správa, připravující
občany o čas, peníze a nervy, přichází
nesmírně draze a že jí obětujeme po
stupně stále více, naši životni úroveň.

nejen před převzetím, ale 1 před dalším
Ještě rozšířením německého řízeného
hospodářství. Půl kilogramu jablek na
osobu v roce, kdy úroda ovoce byla sice
menši, než loni, ale přece stále ještě
nadprůměrná, to Je důkaz naprostého
krachu a neschopnosti násilně udržova
ného hospodářského systému. Výmluvy
pa neúrodu Jsou už tak obehrané, že ve
řejnost sl už aul skoro neuvědomuje,
Jak jsou nejapné. I před válkou byla ně
kdy neúroda, ale naše děti měly nejen
chléb, mléko, máslo a Jablka, ale 1 po
meranče, banány, datle, fíky a Čokoládu,
za cigarety »Vlasta« jste platili 15
haléřů, za Kčs 2.80 jste se u uzenáře
sytě navečeřeli, Baťovy boty stály 49
Kčs, ponožky Kčs 4.50, stavělo se a byly
v Praze byty přes to, že tu bydlelo 35
tisíc židů a lidé se nestěhovali do pohra
ničí. A to všechno proto, že tehdy ko
munisté neměli možnost do našeho ná
rodního hospodářství zasahovat, a pro
tože naše výroba a náš obchod vnitřní 1
zahraniční řídily se zásadami hospodář
skými a obchodními místo zásad ideolo
gických a politických, které ubíjejí naši
výrobu 1 obchod dnes. A tak vidíme, že
k vánocům dostaneme půl kila jablek a
hlavičku česneku, že ministr Masaryk
musel v USA prosit o 300.000 tun pše
nice, ačkoliv »Rudé právo« naprosto pře
svědčivými výpočty jasně dokázalo, že
200.000 tun pšenice z SSSR nám udrží
neztenčené dávky chleba, mouky a pe
čiva. A život, který za těchto poměrů
žijeme, zdá se být těm, kteří nám ho

připravili. Ještě pořád takový, že na
něj uvalili - daň z přepychu. Ještě že
se můžeme utěšit aspoň tím, že jsme
nestrčili hlavu do smyčky, kterou na
nás strojil dolarový Imperialismus Marshallovým plánem. Nic plátno, my Češi
jsme přece jenom chytráci!
-st-

Posluchači komerčního inženýrství
předsedovi ÚRO
Na valnou hromadu Spolku poslucha
čů Inženýrství komerčního, o jejímž
rušném průběhu referoval denní tisíc,
přišil komunističtí studenti m. J. s ná
vrhem resoluce o zachovávání zásady
poměrného zastoupeni, kterou, Jak zná
mo, vybojovali demokratičtí stu
denti na loňských valných hromadách.
Zástupci akademických klubů všech
stran na fakultě se proto samozřejmě
k návrhu KSČ připojili a v pozměněné
formě Jej také přijali.
Zajímavé však je, že komunisté zá
sado. poměrného zastoupení, o niž nyní
tolik usilují, ve studentstvu zřejmě
chtějí uplatňovat Jen tam, kde jsou v
menšině. Postavili se totiž proti návrhu
na odeslání dopisu předsedovi ÚRO po
slanci Antonínu Zápotockému, který byl
obrovskou většinou přijat v tomto zně
ní: »Pane předsedo ÚRO, ŠPIK sl Vám
dovoluje oznámili, že se na své valné
hromadě usnesl hájitl zásadu poměrné
ho zastoupení ve všech studentských
odborových organisacíeh a že tedy ne
může souhlasitl s Vaším názorem na

Půl kila jablek k vánocům ...
Tak už jsme zase tam, kde jsme byli
za okupace: nedělní listy nám zvěsto
valy, že na »spotřebitelské průkazy«,
které se znovu zavádějí, dostaneme po
půl kilogramu jablek na osobu a, mož
ná, i 50 gramů česneku, což je asi jed
na menší hlavička. Je nebezpečí, že ani
děti nebudou mít mléko, ač je měly po
celou okupaci, v celé Praze jste skoro
celý týden v trafikách nedostali kra
bičku zápalek a v mnohých hostincích
byl už, docela jako v posledním roce
okupace, kdy »Říše« mlela z posledního,
omezen výčep piva, jehož stupňovitost
je už zase okupační. Ze sovětského oku
pačního pásma Německa prý dostaneme
brambory: když nám za války Adolf
Hrubý vykládal, že nám »Ríše« velko
myslně bramborami vypomáhá, smáli
jsme se tomu srdečně ... Současně se
zprávami o této situaci, již právem
možno nazvati katastrofální, se dočítá
me jednou o šmelině, kterou pro
vádějí zaměstnanci národních výborů
s potravinovými lístky, po druhé o zná
rodněných podnicích, jejichž zaměstnan
ci ukradnou a na černém trhu prodáva
jí ne snad půl kila másla, které vám ce
nová kontrola zabaví ve vlaku, ale hned
6 >/2 tuny jedlého oleje a 34>/2 tuny mar
garinu (případ v »Saně«). Ponožky - o
punčochách už ani nemluvě - nedosta
nete koupit, ale současně si můžete v
novinách přečíst, že jen tři pánové, Rosinger, Goldberger a Braun zakoupili v
národních podnicích 73.60(1 metrů ex
portního textilu, který chtěli na Černo
exportovat do Palestiny. A protože v
našem textilu jsou tyto poměry už no
torické a protože černý trh je zásobován
přímo z národních podniků, volá komu
nistický tisk stanné právo na - obchod
níky s textilním zbožím. Je nutno ote
vřeně říci, že celou zásobovací kalamitu,
a to ve všech odvětvích způsobují přede
vším, ne-li jedině, komunistické tenden
ce, násilně prosazované v našem hospo
dářství, tendence, které se nezastavily
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Nyní
DENNÍ SLUŽBA
do New Yorku
z Vidné, Prahy, Frankfurtu, Bruselu ■ Londýna.

Zvýšený počet spojů letadly Clipper mezi kontinentem
a Londýnem obstarává nyní denní službu do New
Yorku pro cestující, poštu a dopravu zboží (Clipper
Express).
Pan Američan, nejzkušenější letecká společnost světa
■ 191etou průkopnickou činností ■ 800 miliony kilo
metrů, nalétaných zaoceánskými lety, nabizí rvýšenou
službu oro lety z kontinentu,

4
Doprava do všech světadílů.

Ceny vám oznámí a místa zajistí buď vaše cestovní
kancelář Československé Aerolinie, nebo UNITED
STATES LINEŠ, generál traffic agents for Pan Ame
ričan World Airways, Praha II, Na Příkopě 24.
P ROCE 1946
OFICIÁLNĚ UZNÁNO ZA NEJBEZPEČNĚJŠÍ

Pan
A
meričan
W
A
orld

irways

Sít spojů letadel „Clippsr
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volby do ROH, který znamená jasné
inajorisování menšiny. Valné shromáž
dění ŠPIK.«
Komunističtí studenti hlasovali proti
tomuto návrhu. Není nad důslednost!
Ren.

tJřady vzkvétají, podniky upadají
Obéžník Hospodářské skupiny textil
ního průmyslu, nadepsaný: »Velmi důle
žité! Velmi pilné!«, týká se uvolňová
ní textilního zboží, vázaného exportní
doložkou. Podle tohoto oběžníku č. 179
usnesla se ministerstva zahraničního
obchodu a průmyslu a Národní banka,
že uvolní exportní zboží za podmínek,
které vzbudily úžas interesovaných kru
hů svojí nedemokratičností a předsta
vují patrně onen nový řád s takovým
halasem uskutečňovaný v našem hospo
dářství. Jde prostě o to, aby výrobce,
kterému na toto obstavené zboží dalo
výrobní úkol ministerstvo průmyslu a
jehož výrobu kontrolovala Hospodářská
skupina, na které znárodněné přádelny
dodávaly přízi a jež znárodněné úprav
ny případně zkazily, platil z něj penále
čili pokutu ve výši 20 procent z vý'robní ceny, 3 procenta daně z obratu
a 4 procenta do lntervenčního fondu,
což vše při neodčítatelnosti a nezakalkulovatelnosti tohoto danajského daru
bude dělat asi 33 procent tuzemské
ceny! Stát ovšem vezme z toho 27 pro
cent čistých a ještě z této vyložené pod
nikatelovy ztráty daně.
i
Přitom je na celé věci nejlepší to, že
b právního hlediska není v celém tomto
famosním oběžníku ani zmínka o tom,
kdo dal v demokracii těmto nadřízeným
institucím právo k tomu, požadovat
něco takového a podle kterého ustano
vení zákona tu bylo postupováno, když
jde o opatření tak dalekosáhlé, že to
znamená nejen ochuzení podnikatele za
viny jím nespáchané, ale naopak ohro
žení jeho existence, protože oběžník ob
sahuje ještě hrozbu, že ti podnikatelé,
kteří nežádali o uvolnění a u nichž bude
kontrolou zboží, vázanou doložkou, zji
štěno, budou podrobeni nejpřísnějším
sankcím. Výslovně se hrozí, »že by to
znamenalo vážné ohrožení existence je
jich podniků a k tomu ještě trestní stí
hání«. Má to snad představovat vpád
nějakých kontrolorů-likvidátorů do pod
niků, kteří pak budou moci bez odvo
lání vyřídit, koho budou chtít? Takhle
si výklad košické dohody, slavnostně
ujišťující všechny občany »o zdravé
soutěži podniků národních, družstevních
a soukromých« jistě nepředstavoval ani
ten největší pesimista! Úřady u nás bují
a ministerstva, která nemají ani vel
moci, se svými četnými a nákladnými
odnožemi řízeného hospodářství a roz
manitými hospodářskými skupinami
vymýšlejí nová a nová ustanovení a na
řízení, jež ku po<livu vždy znamenají
větší zatížení soukromého podnikání,
kterému se dnes vsouvá za krk drahá
a špatná práce znárodněných přádelen
a úpraven. Je to opatření, v demokracii
nemyslitelné, protože v ní není možné,
aby ten, kdo občanu nařizuje, co vše a
jak má dělat, kontroluje jej ohromným
počtem jiných občanů, odňatých pro
duktivní práci, nakonec nezdar pláno
vání a celé jeho risiko shrnul na bedra
toho, který je beztak řízeným hospodář
stvím nejvíce poškozován. Byl by div,
nespatřovat! v tomto opatření cestu
k likvidaci soukromého podnikání v tex
tilu, ale pak znárodněné podniky budou
v tomto oboru stoprocentně prodělávat,
Jak to' dokázaly na příklad již v báň
ském průmyslu. Byla by to ovšem cesta
k hospodářskému úpadku a k ochuaení
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národa, či to má býti cílem nového řá
du? S hlediska vývoje textilu by se to
tak aspoň jevilo.
flk

Co to bylo Na poříčí ?
V posledních dnech sledovaly orgány
oblastní úřadovny státní bezpečnosti v
Praze stopu po »obchodnících« s valu
tami. Za tím účelem bylo provedeno or
gány SNB několik razzií, z nichž jedna
stojí skutečně za zmínku. Dne 27. listo
padu v odpoledních hodinách přijely or
gány zmíněné úřadovny do restaurace
»U Krupičků« v Praze II, Na poříčí,
kde provedly prohlídku osob, a to ta
kovým způsobem, že to vzbudilo vše
obecné pohoršení. Návštěvníci restaura
ce byli vyzváni, aby prokázali, kolik
kdo má u sebe peněz a. pokud měl ně
kdo částku vyšší, byl zadržen a převe
zen do úřadovny za účelem bližšího zjiš
tění. Mezi zadrženými byli také obchod
níci, ' kteří přijeli do Prahy na obvyklé
nákupy. Veřejnost, u níž »tajemný«
příjezd orgánů StB vzbudil nesmírný
zájem, se ptá, zda tyto methody — pro
hlížet občanům i náprsní tašky — u nás
již zdomácněly ?
-jr-

Lippmaim proti dělení Německa
V paříž. vydání N. Y.Herald Tribune
varuje W. Lippmann důrazně před úmy
slem uzavřít zvláštní mír se západním
Německem, jak doporučují na př. se
nátor Vandenberg, Byrnes a jiní v USA
a Anglii pro případ, že nebude dosaženo
dohody na nastávající londýnské konfe
renci rady zahraničních ministrů.
Zřídit suverénní německý stát v an
gloamerickém pásmu bylo by podle
Lippmannova názoru nenapravitelným
omylem, kterého se USA nesmějí dopu
stit. Takovýto německý stát by musil
stejně sjednat mírové smlouvy s východ
ním Německem, Ruskem, Polskem, Čes
koslovenskem, Rakouskem a Jugoslávií,
což nyní působí USA potíže. Kdyby rada
zahraničních ministrů neměla úspěch a
byl zřízen nezávislý západojiěmecký
stát, znamenalo by to, že dne^flí místa
Marshallovo a Bevinovo by zaujal dr.
Schumacher, Jakob Kaiser anebo kdo
by se stal šéfem západoněmeckého stá
tu. Jednání mezi západním a východním
Německem a se státy sovětské oblasti
by bylo asi z počátku tajné, došlo by
však k němu nevyhnutelně.
Němci ze západního státu by byli nu
ceni k jednání z politických důvodů. Ať
už by se jejich stát jmenoval jakkoli,
třeba »Západní Německo«, každý název
byl by tu jako stálá připomínka a vybídka dohodnout se s Východem. Dále
třeba uvážit, co by bylo s Berlínem po
přerušení jednání s Ruskem a uzavření
zvláštního míru. Kdyby Američané vy
klidili Berlín, dali by Rusům do ruky
trumf, neboť Rusové by pak mohli Něm
cům vrátit zničené sice, avšak nicméně
historické hlavní město. Zůstanou-11
však Američané v Berlíně, zatím co vo
jenská vláda čtyř mocností přestala exi
stovat 1 v theorii, jaký to bude mít
smysl ?
Ježto však velká část německého ob
chodu plyne na Východ, muselo by zá
padní Německo jednat s Východem, a
to tím spíše, že Marshallův plán nepřed
pokládá nikterak, že západní Evropa a
západní Německo by mohly být sobě
stačnými po přerušení jednání b Výcho
dem. Plán nemůže mít úspěch a západ-

ni Evropa musila by dostávat pomoc do
nekonečna, kdyby k roku 1951 nedošlo
k obnově obchodu mezi Východem a
Západem na předválečné výši. Dnešní
stav věci, ačkoli je špatný a znamená
velká vydáni, přece není tak špatný a
nákladný, jako kdyby došlo k roztržce
a zvláštnímu míru.
Ač USA ztrácejí moc nad vnitřním
životem v Německu, přece jen mají ve
svých rukou kontrolu zahraničně-politickou. Rusko, východní státy a vý
chodní Německo musí stále jednat s USA
o mezinárodním statutu Německa. To
vše by se však ztratilo uzavřením zvlášt
ního míru se západním Německem. Pak
by vyjednávání zmizelo v podzemí a
ani Němci, ani Rusové by nemusili vzít
ohled na americké přání a zájmy. Pak
by mohli Rusové obnovit Německo
v předválečných hranicích, kdežto USA
by byly vázány platit západoněmecký
schodek. Budou-li jej USA platit, ne
bude tu už nic, co by Němci mohli od
nich získat. To, co si přejí nejvíce, by
jim mohli nabídnout Rusové. A kdyby
USA zastavily pomoc, ježto se jim nelí
bilo, co Němci ujednali s Rusy a vý
chodními zeměmi, staly by se v očích
Němců onou mocí, která chce vynutit
rozdělení jejich vlasti hladem.
USA nesmějí vyskočit ze smažící
pánvičky přímo do ohně. Nemohou-li
dosáhnout dohody s Rusy na londýnské
konferenci, musí připravit formuli na
obnovu jednání z jara. Snad tou dobou
už bude Marshallův plán přijat a jeho
výhody vejdou ve známost. Pak na USA
nepadne vina, že rozdělily Evropu a Ně
mecko na dvě části, nýbiž budou mít
zásluhu o jejich jednotu a záchranu před
válkou.

Britští socialisté proti pracovnímu
nasazení
Úmysl labouristické vlády vytrvat
přes všechny úspěchy konservativců v
obecních volbách, je podtrhován roz
hodnutím úplného provedení socialisačního programu, zahrnujícího nejen ply
nárny, ale i železárny a ocelárny, po
případě další průmyslová odvětví. Ale
na druhé Straně na př. neúspěch zná
rodněných dolů zajistit dost uhlí jen
pro domácí spotřebu po ztrátě veškeré
ho vývozu, dále rostoucí odpor veřejno
sti proti znárodňování, hlavně pokud
jde o plynárny, které jsou zdrojem vel
kých příjmů pro obce, a konečně i od
por socialistů proti posledním opatře
ním vlády ukazují, že vláda zachází
dál, než je průměrný Brit ochoten jako
loyální občan jít. Svědčí o tom nejlépe
projev jednoho z poslanců labouristické
strany Rhyse Daviese, veterána socia.
lismu v Anglii, který ostře protestoval
ve sněmovně proti zamýšlenému nuce
nému nasazování pracovníků do životně
důležitých průmyslů slovy, v nichž vy
zvedl, že »padesát roků hlásal, že socia
lismus dá jednotlivci více svobody a ny
ní má schválit opatření udánlivě v zá
jmu plánovaného socialistického pořád
ku, která jsou políčkem do tváře so
cialismu«. Tento projev byl ovšem na
dšeně přijat oposicí a také někteří la
bouristé s ním souhlasili. Zajímavé je,
že jde o opatření, kterým se mají zís
kat nedostávající se síly dolům, slévár
nám a bavlnářskému průmyslu pod ná
tlakem ztráty podpory event. i trestu.
A to i v případech, kdy jde o místa da
leko od pobytu rodiny. Jak vše nasvěd
čuje, je nové opatření s to vésti k dal
šímu odklonu voličů od labouristů, kte
rý se nedávno tak silně projevil při hla
sování o snížení základních přídělů ben
zinu a časem úplně zvrátil odhodlání
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vlády setrvat v úřadé až do roku 1950
a uskutečnit socialisad mnoha odvětví,
pro něž nadšení ve veřejnosti již opad
lo. Ale ze všech je to právó útok na
svobodu jednotlivce, který postihuje
škoro výhradně dělníky, hlavní to kádr
voličů labouristické strany, jenž může
míti nejvážnější následky pro vládu a
její setrváni u moci, zvláště když čin
nost oposice v Anglii rapidně roste a
veřejnost, s výjimkou znárodňování,
nevidí žádný účinný program k zlepše
ní přítomné, nepříliš utěšené situace v
Britannii.

Nové napětí mezi SSSR a Iránem
Mezi Sovětským svazem a Iránem
byla již jednou velmi vážná a napjatá
situace. Šlo tehdy o severní iránskou
provinci, Azerbejdžan, kde se ještě v
době, kdy v Iránu byly sovětské vojen
ské oddíly, utvořila komunistická vláda,
jež chtěla Azerbejdžan od Iránu odtrh
nout. Tehdy napětí skončilo šťastně: so
větská vojska následovala Brity a Ame
ričany a Irán vyklidila a iránská vláda
obnovila v Azerbejdžanu svou svrcho
vanost. Nyní však vzniklo mezi SSSR a
Iránem vážné napětí znovu. Příčinou je
velmi ostrá protestní nota o petrolejo
vých koncesích, kterou v minulých dnech
teheránské vládě odevzdal sovětský vel
vyslanec. Nota mluví o »zrádném jedná
ní iránské vlády« a končí slovy, že So
větský svaz »činí iránskou vládu odpoyědnou za následky jejího jednání. »Nota
vzbudila v Teheránu velkou pozornost a
iránská vláda netaji se vážností situace.
Odpověď na sovětskou notu bude poslá
na všem iránským zastupitelským úřa
dům v cizině. Konstatuje se v ní, že ač
iránská vláda Sovětskému svazu zaru
čila, že v severním Iránu neposkytne
koncese k těžbě nafty jinému státu, než
SSSR, sovětská nota se o této nabídce
ani nezmiňuje. Sovětský zákrok vzbudil
starosti i v Londýně a ministr Bevin bu
de o nové situaci v Iránu jednat, zatím
neoficiálně, s generálem Marshallem.
-fjs-

Zajímavé názory
G. Fedorov napsal do 19. čísla revue
»Bolševik« článek o boji nového se sta
rým v sovětské společnosti, v němž vy
slovuje některé velmi zajímavé názory.
Tak o selské politice v SSSR říká, že
tu »diktatura proletariátu nebyla proti
rolníkům nástrojem násilí, ale prostřed
kem sympatického ovlivůován í, jehož účelem bylo upevnit svazek
proletariátu a rolnictva a získat) je pro
věc socialismu«. Fedorov konstatuje, že
náklonnost ke starému projevuje se v
SSSR ještě dnes i v Činnosti ideologic
ké. »Mezi naší inteligencí« - píše - »jsou
lidé, kteří se ještě nezbavili otrocké po
níženosti k buržoasní kultuře, kteří jsou
stoupenci dávno přežitých směrů ve vě
dě, filosofii, ethice a estetice. Mezi pro
fesionálními filosofy je nemálo těch,
kteří schvalují předmarxistickou filoso
fii a zvětšují zásluhy představitelů této
filosofie, nechápajíce hloubku revoluč
ního skoku, vyvolaného marxistickou
filosofií. V literatuře a uměni projevují
se tendence k a p o 1 i t i č n o s t i,
cizí a nepřátelské sovětské
literatuře a umění. Jednotlivci
ještě nechápou, že dnešní sovětská kul
tura stojí výše, než kultura buržoasní.«
Fedorov vyslovuje se dále rozhodně pro
»straníckosť vědy a filosofie« a zdůraz
ňuje význam, který pro uplatnění této
tendence měla Ždanovova kritika Alexandrovovy »Historie západoevropské
filosofie«.
-js-
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Doporučení
Když byl za posledních změn v brit
ské vládě jmenován socialista E. Shinwelli do té doby ministr pro paliva,
ministrem války, pozdravil to Londýn
velmi nadšeně· Příčinu tohoto nadšeni
objasnil konservativní poslanec, který
Shinwella v dolní sněmovně přivítal
těmito slovy: ;,Celá Anglie si přeje,
abyste setrval na svém novém místě co
nejdéle; nebot pro ně máte ty nejlepší
reference. Dokud jste se staral o paliva,
neměli jsme uhlí, a tak, když se nyní
budete starat o válku, lze oprávněně
doufat; že válka nebude také·“
-st-

Státní řízení tisku
»Novini«, orgán Svazu bulharských
žurnalistů, pod nadpisem »Nová etapa
ve vývoji našeho tisku. Je nutné jednot
né státní autoritativní řízení tisku« re
feruje o schůzi svazů bulharských žur
nalistů, publicistů a pracovníků perio
dického tisku, konané v Sofii 16. m. m.
Místopředseda Svazu žurnalistů a re
daktor listu »Rabotničesko Delo« Jenčo
Stajkov konstatoval, že deklarace ná
rodního komitétu Vlastenecké front.v
dala pracovníkům tisku mimořádně od
povědné úkoly — tiskoví pracovníci ma
jí obšírně vysvětlovat všechny úkoly v
deklaraci vytčené a napomáhali mobilisováni lidových sil pro uskutečnění těch
úkolů. Hlavní tajemník Svazu žurnalis
tů Tenju Stajanov zdůraznil nutnost
ideového převyzbrojení žurnalistů. Je
nutno věsti nelítostný boj proti zbyt
kům reakce a cizí agentuře v tisku.
Svaz žurnalistů se očistí od skrytých
nepřátel Vlastenecké frontjr. Je třeba
jednotného státního autoritativního ří
zení tisku. — V resoluci, kterou schůze
jednomyslně odhlasovala, vyslovuje se
jednomyslný a nadšený souhlas s dekl araci nár. komitétu Vlastenecké fronty,
prohlašuje se, že žurnalisté, publicisté
a pracovníci periodického tisku věnuji
všechny své síly a schopnosti vysvětlo
vání deklarace té a mobilisování sil lidu
pro její uskutečnění, že očistí své řady
od reakčních a oposičních živlů, od lidi
dvojí tváře a od agentů imperialistů,
a doporoučí se vládě, aby co nejdříve
učinila opatření pro vytvoření jednoty
v řízení tisku, která by zajistila také
jednotu v provádění vnitřní a zahra
niční politiky prostřednictvím tisku.

strany. Ve sněmu začaly se objevovat!
známky roztržky strany s komunisty,
zvláště v zemědělském výboru, kde soc.
demokraté hlasovali proti předlohám ko
munistického ministra zemědělství, a
v září se projevil rozpor v otázce milionářské dávky.
Tehdy Fierlinger iniciativně zahájil
vyjednávání · s komunisty k obnovení
paktu o těsné spolupráci a jeho postup
byl ve straně kritisován zvláště proto,
že jeho uzavření bylo oznámeno až po
zději. Tento pakt udržel prozatím Ná
rodní frontu, která by se byla jinak roz
bila, poněvadž komunisté se octli V isolaci.
Na sjezdu bude pravé křídlo strany
usilovat o předsedu, nezatíženého kola
borací s komunisty; bude snad zvolen
min. Laušman.
Otázka, před kterou soc. demokraté
stoji, je hlubší než osobností a taktika.
Spojení a komunisty není dnes žádáno
ani komunisty ani Fierlingerem; zpráva,
že spojení sl přeje Moskva, byla nazna
čena pravým křídlem a podepřena pro
pagandou ze Západu. Jde o to, zda stra
na má utvořit pracovní alianci s národ
ními socialisty a utvořit tak »třetí sílu«
podle vzoru francouzských socialistů,
jak si to pravé křídlo přeje.
Stanovisko národních socialistů, kteří
v nynější slovenské krlsl šli s lidovci a
slov, demokraty, jak se zdá, takovou
možnost vylučuje. Není však pochyby,
že pravé křídlo využije příkré a útočné
taktiky komunistů v nynější zahajovací
fási volebního boje k požadavku, aby
sjezd obhájil demokracii a socialismus.
Na druhé straně nutno počítat se silným
pocitem slovanské solidarity a s vědo
mím, že kdyby strana riskovala dobro
družství protikomunistického bloku, ža
by pak ztratila zbývající vliv v odboro
vém hnutí a stejně by nemohla úspěšné
soutěžit s nár. socialisty o hlasy střed
ních vrstev. »Třetí síla« podle francouz
ského vzoru se pro ÓSR nehodí. Soc. de
mokraté mohou hrát důležitou roli v de
mokratickém vývinu CSR jedině, když
získají ztracenou půdu v odborovém
hnutí.

Poľtika soc. dem. v CSR
anglickýma očima
Revue New Statesmau and Nation
přinesl ještě před sjezdem soc. dem. člá
nek od Aylmera Vallance, který soudí,
že rozhodnutí sjezdu strany bude mít
důležitý vliv na socialistickou politiku
v Evropě, zvláštně střední. Poznamená
vá, že myšlenka na oživení soc. interna
cionály sotva najde podporu, vzhledem
k její bezmocnosti v době mnichovské
zrady. Význam sjezdu vidí autor v tom,
že na něm se konečně rozhodne o po
staveni strany v Národní frontě, v níž
se poslední dobou projevovala tendence
k třídění na levici a pravici.
Soc. demokracie pod vedením Fierlingerovým hrála vedoucí roli v pováleč
né koaliční vládě, zvláště ve znárodňo
vání a plánováni hospodářství. V květ
nových volbách r. 1946 utrpěla však ne
zdar, který posílil pravé křídlo. Vytý
kalo se, že Fierlingerova politika těsné
spolupráce poškodila volební vyhlídky
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Tragický osud?
Na článek »Obzorů«, věnovaný památce devíti po
pravených studentských předáků, reaguje dr. V. Bě
hounek v »Kulturní politice« z 21. XI. 1947 v článku,
nazvaném »Tragický osud«. Dr Běhounek popírá, že
tu je snaha o umlčování památky těchto prvomučedníků českého odboje a za krutou tragiku jej ch osob
ního osudu prohlašuje, že právě je, kteří prý na odboj
ani nepomyslili a věřili v možnost práce »v Národním
souručenství, si Němci vyvolili za terč svých kulí, ne
vybírajíce mezi nimi a mechanicky je postavivše ke
zdi jako vedení studentstva«. Na skutečnosti, že po
prava rozptýlila poslední iluse o možnosti spolupráce
s Němci, spatřuje dr. Běhounek »velikost a historický
smysl oběti devíti studentských pracovníků, neb
aspoň několika z tohoto počtu«.
I když dr. Běhounkovy názory znamenají pokrok
proti tvrzení dr. J. Polišenského v almanachu »17.
listopad«, že jde o devět neznámých (!) obětí, nutno
jim věnovat pozornost a přezkoušet, zda jsou vskutku
službou pravdě... Tedy předně: Studentští pracovníci
nebyli 17. lstopadu popraveni pro přátelský postoj
k Němcům, nýbrž pro postoj nepřátelský, jak je jasně
patrno z oné smutně proslulé červené vyhlášky, kte
rou Němci vyvěsili hned po popravě a z jejich výroků
pozůstalým.
Z citovaného almanachu je pak zřejmo, že se vedení
pražského studentského svazu oficiálně zúčastnilo po
hřbu nešťastně zastřeleného medika Opletala a také
věnovalo věnec této oběti 28. října. Obvinění, které ve
vyhlášce pronesli Němci, že čeští intelektuálové z vy
sokých škol jsou ve spojení s vedením čs. zahranič
ního odboje (jaké stanovsko měla k němu tehdy
KSC?), nebylo jistě jen do větru proneseno! Šloť pře
ce o prvé hromadné vraždění po 15. březnu 1939! Že
Němci před popravou mezi studenty nevybírali, jak
tvrdí dr. Běhounek, není prostě pravda: V sekreta
riátě v Hopfenštokově ul. bylo zatčeno při poradě šest
Vedoucích funkcionářů, avšak z nich byli popraveni
jen tři a tři propuštěni. Další čtyři pro popravu určení
funkcionáři (počítaje i docenta dr. J. Matouška), byli
zatčeni ve svých bytech. K těmto sedmi byli přidru
ženi další dva, kteří ve vedení studentstva funkce ne
měli: MUC J. Černý a inž. Frauwirth. Proč? Na tuto
otázku dosud nebyla dána české veřejnosti odpověď.
Ve francouzském, anglickém a ruském vydání své
brožury k 17. listopadu 1945 uvádí dr. J. Polišenský
jméno udavače, v českém textu této práce, otištěné
v almanachu »17. listopad«, není však toto jméno uve
deno. Proč? Na tuto otázku odpovědět a vylíčit roli
J. H. v celé studentské historii, toť úkol pro student
ského historiografa dr. Běhounka. Úkol vděčný, ne
boť osvětlí jednu z nejzáhadnějších stránek odbojové
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Dr Václav Ryneš
historie a ukáže i to, co je pravdivého na tvrzení, že
doc. dr. J. Matoušek, který ryzost svého vlastenectví
prokázal už v říjnu 1938 dopisem francouzským histo
rikům, dodával za okupace zprávy do cizího tisku a
že dr. Jar. Klíma spolupracoval s mučedníkem národ
ního odboje dr. Lad. Rašínem...
Dr Běhounek vytýká popraveným kladný poměr
k Národnímu souručenství, které nazývá hnutím »ne
demokratickým, totalitním a rasovým«, ač dobře ví
a musí věděti, že tam v převážné většině byli — a to
i na vedoucích místech, jak soudní řízení prokázala —
lidé, kteří nebyli ani nedemokraty, ani totalisty, ani
rasisty. Kolik tajemníků všech našich politických
stran prožilo válečná léta v Národním souručenství
(nebo v NOUZu), a n kdo se neodváží hodit po nich
kamenem. Pravda je, že předně a nejprve záleží na
tom, jak se kdo choval v Národním souručenství a
jak svého postavení využíval k dobru svého národa.
Po této stránce budiž uvedeno, že docent dr. Matou
šek několik dní po okupaci ve schůzi programové ko
mise N. S. vytýčil nutnost i v programu vhodným
způsobem formulovati další existenci našeho státu.
K tomu bylo třeba odvahy a odvahy potřebovali i ti
činitelé N. S., kteří jednou (tuším r. 1940) věnovali
svému představiteli Balbínovu »Obranu jazyka české
ho« jako symbolický dar.
Za třetí: Polemisovati o národní demokracii, k níž
se většina popravených ze 17. listopadu hlásila a o její
politické lin’ii, nemá dnes smyslu. Právě tak, jako ne
má třeba smyslu popisovat papír líčením toho, jak
čeští příslušníci jiné (dnes existující) strany nabízeli
svým německým »parteigenossům« v údobí mezi obě
ma světovými válkami »sebeurčení až do odtržení« a
jak ještě v roce 1940 (za tak zv. »imperialistické«
války) označovali vedení českého zahraničního odboje
za agenturu angloamerického kapitalismu...
Nebyl jsem příslušníkem národně demokratické
strany a nejsem k tomu povolán, abych vysvětloval
její politický postup. Avšak po všech výtkách, jež dr.
Běhounek na tuto stranu nahrnul, chtěl bych říci toto:.
V nejkritičtější chvíli republiky, v říjnu 1938, byl to
jediný národně demokratický ministr, který vedle
lidoveckých hlasoval v ministerské radě (na základě
usnesení ústředního výboru strany) proti kapitulaci!
Ostatní vládní strany měly jiné stanovisko...
Nevím, proč dr. Běhounek napadl Viktora Dýka a
vytýká mu jeho stanovisko k někdejším presidentským volbám a nenapadl zároveň stranu, která kdysi
soustavně při nich stavěla protikandidáty. Nebyl jistě
Vktor Dyk ve věcech politických mužem neomylným,
avšak pokud jde o cíle, jež svému národu stanovil,
nemůže mu nikdo vytknouti, že dobře neviděl. On to
byl, jenž napsal v době, kdy většina národa věřila ješ
tě na dobrou vůli Němců: »Náš osud zahynout — neb
Cechy počeštili«, on to byl, jenž formulací myšlenky
národního státu dal ideovou základnu pro dnešní údo
bí, které po sedmi stoletích opět prosadilo posunutí
národních a jazykových hranic zpět ke hranicím zem
ským a státním.
Většina z popravených byla jeho vyznavači a ne
máme důvodu nevěřit’·, že svou věrnost jemu zacho
vala až do smrti na popravišti. Svou věrností ideálům
národního státu dali Velcí Mrtví z jitřního šera 17.
listopadu 1939 věčný vzor a příklad i budoucím gene
racím českého národa. Že také tyto generace budou
musit zápasit o udržení odvěkých mezníků země a
státu, o tom nelze míti vůbec pochybností, zvláště za
daných poměrů ve světě.
OBZORY

Německo jako problém hospodářský
Německo není pro budoucnost pouze problémem po
litickým, ale i hospodářským, a to problémem velmi
vážným, který se týká celé Evropy a hlavně jeho sou
sedů. Chceme-li dnes posuzovati hospodářskou situaci
Německa a jeho vývoj do budoucna, musíme přitom
vycházcti z některých základních poznatků. Přede
vším jde o stát se 70 miliony obyvatel, který byl hos
podářsky rozvrácen, jako všechny evropské země, zú
častněné na poslední světové válce. Bombardováním
přes to, že některé jeho průmyslové podniky byly zá
padními mocnostmi chráněny, utrpělo Německo stamil ardové ztráty, které mohou býti odčiněny teprve
za několik desítiletí. Vedle toho se výrobní potenciál
německý zmenšil tím, že některé velké závody těžkého
průmyslu, zejména v Poruří a Sasku, byly demonto
vány a odvezeny buď na západ nebo na východ. Ně
mecko má také jako všechny evropské země velmi
palčivý problém vyživovací, pocházející jednak z letoš
ního sucha a jednak tím, že jeho zemědělství bylo vál
kou vyčerpáno, nemá dostatek umělých hnojiv, zvláš
tě fosfátů a vyžvovací jeho základna se zmenšila za
bráním východních pruských oblastí Polskem, které
byly pro zásobování obyvatelstva nejdůležitějšími.
Okupační sovětské pásmo má mnohem širší zeměděl
skou základnu, ačkoliv má mnohem menší počet oby
vatelstva (asi 25 mil onů) nežli pásnjo západní, které
je převážně průmyslové a je dnes de facto přelidněno.
V době předválečné činil na př. počet obyvatelstva
v Německu 147 lidí na 1 čtverečný kilometr, kdežto
dnes připadá na 1 čtverečný kilometr asi 185 osob.
Tak tedy dopadly vojácké sny předválečného Němec
ka o Lebensraumu a jeho »Drang nach Osten«.
Přílišná zalidněnost a velký počet obyvatel v Ně
mecku je jednou z největších tragedií Evropy v 19.
a 20. století. Kdyby na př. mělo Německo jen 20—30
milionů obyvatel, nebylo by došlo ke dvěma světovým
válkám, nebyl by to ani dnes žádný problém dostati
jeho hospodářství do normálních poměrů. Co mají
však v dnešní době čin ti velmoci, když vidí, že půda,
na níž dnes Němci žijí, jeho obyvatelstvo ani zdaleka
neuživí a že 70 milionů hladových krků bude stále
volat o pomoc, aby neumřely, a když vedle toho Ně
mecko je dnes rozvráceno nejen hospodářsky, ale i
mravně? Rozvráceny jsou především vnitřní trh a
německá měna, k níž není a nemůže býti důvěry, do
kud nebude provedena měnová reforma, kdežto vnitř
ní trh nemůže fungovat, dokud nebude dostatek zboží,
hlavně potravin.
Německo nemá dnes také potřebné suroviny, aby
mohlo dáti do provozu všechny obnovené, anebo ne
poškozené továrny, které může dostati jenom na úvěr
a ten mu může býti poskytnut jen tenkráte, když bu
dou pevně stanoveny jeho hranice a když se usku
teční dohoda velmocí o jeho příští hospodářské, fi
nanční a měnové pol tíce. Celé Německo je dnes pře
vážně zásobováno černým trhem, ať jde o potraviny
anebo suroviny a jiné zboží, protože zemědělci a ostat
ní výrobci nechtějí za marky vyrábět ani prodávat.
Převládá tudíž všude obchod výmenný, anebo za ho
rentní ceny, širším vrstvám vůbec nedostupné. Pokud
jde o vývoz Německa, je dnes zvláště v anglo-americkém pásmu kontrolován západními velmocenr, které
přirozeně přitom sledují i vlastní zájmy, aby j'm ne
mohla příliš na některých evropských a zámořských
trzích hroziti německá konkurence. Zdá se, že v příš
tích letech bude Německo pro Evropu a ostatní svět
pracovati více ve mzdě a že budou to hlavně kvalifi
kované a jiné pracovní síly, které budou přispívati
k jeho novému hospodářskému budování. U někteOBZORY

Antonín Pimper

rých vývozních průmyslů činí export sotva jedno pro
cento a průměrná výkonnost dělníků je asi 50 procent.
Dnes je pracovní morálka rozvrácená i u Němců,
lidí, jak dříve bylo známo, velmi přičinlivých a řádně
disciplinovaných, jednak nedostatkem výživy a také
poválečnou psychologií, která je nakonec má vyléčiti
z dobyvatelských choutek a nezdravého prušáckého
sebevědomí. O Němcích je obecně známo, že byli velmi
sebevědomí, když byli v posici vítězů; naopak vojen
ské porážky alespoň na čas způsobují u nich buď hlu
bokou depresi, anebo tajná přání po odvetě. Aby se
mohlo Německo hospodářsky pozvednout, k tomu je
třeba velkorysého a dlouhodobého hospodářského plá
nu, který se neobejde bez velké finanční pomoci zá
padních velmocí a bez jejich spolupráce se Sovětským
svazem. A tu jsme u problému, zdali se má v budouc
nosti Německo politicky a hospodářsky vyvíjeti jako
celek, anebo má býti rozděleno na územní oblasti se
širokou samosprávou. Zde, bohužel, nebylo doposud
mezi západními velmocemi a Sovětským svazem dosa
ženo dohody, kdežto západní mocnosti by rády viděly
Německo federalisované, žádá Sovětský svaz, aby by
lo vytvořeno Německo jednotné, s centrální vládou.
I když je nutno chápati vážné obavy Francie z toho,
že hospodářsky silné Německo po čase vyroste zase
na vojenskou velmoc a bude ohrožovati celou Evropu,
zdá se, že pravda je přece jen na straně Sovětského
svazu, neboť je nutno uvědomiti si zvláště, že hospo
dářsky nemohou se dnes německý národ a stát vracet
do doby před sto lety, kdy asi 42 malých německých
států bylo ohrazeno různými celními hradbanf a kdy
jejich hospodářská struktura byla zcela jiná, nežli je
tomu dnes. Hospodářský a sociální vývoj jednoho
století zanechal zde velmi hluboké stopy a vytvořil
v Německu zcela jinou hospodářskou a sociální struk
turu. Dnes jsou různá územní pásma říše, kdysi po
liticky autonomní anebo úplně samostatná, hospodář
sky na sebe úzce odkázána, a výroba jednoho území
je přímo skloubena s výrobou území druhého. Vedle
toho nelze v dnešní době v Německu dělati polit ku
obchodní s více míst, aniž by tím trpěl vývoz a dovoz
a nebyla tím dotčena i existence doposud fungujících
bank a ostatních peněžních ústavů, celková organisace úvěru atd. Německo musí tedy fungovati jako hos
podářský a politický celek, aby se mohly jeho výroba
a zahraniční obchod rozvinouti na široké základně a
vykazovati jistou prosperitu, na níž má zájem zvláště
Sovětský svaz se svými reparacemi.

Národ v Chicagu, US ä
je jediným českým katolickým deníkem, který vychází
nepřetržitě od roku 1893. List je mezi našimi krajany
velmi oblíben, protože přináší přesné a objektivní zprá
vy z amerického politického, církevního a hospodář
ského života. Roční předplatné činí Kčs 850.—, na půl
roku Kčs 430.—.

Katolík
je bratrským listem »Národa«, vychází dvakrát týdně
a roční předplatné činí jen Kčs 300.—. Předplatné se
platí v naší měně.
Všechny informace obratem a zdarma sdělí: Filiální
redakce a administrace DENÍKU NÁROD V CHICAGU,
USA, PRO CSR: DOBŘICHOVICE 184.

337

Německo politicky a hospodářsky federalisované
nemohlo by v budoucnost všechny tyto předpoklady
dobře splnit, i když uznáváme, že to byly centralisační
tendence Bismarckovy a Hitlerovy, které z Německa
činily v celé Evropě obávaný, prušácko-vojenský stát.
Nelze se také diviti Američanům, kteří mají ve vlast
ni zem s federalisací jednotlivých států spolkových
velmi dobré zkušenosti. Uskutečnění tóhoto plánu
u Německa by ovšem předpokládalo, že se celá
mentalita Němců změní a že z jejich povahy zm zí
všechny nezdravé prvky odporného velikášství, sobec
kého národního sebevědomí, jejich příslovečná bruta
lita a jiné nepěkné povahové vlastnosti, které se v tak
příšerném světle ukázaly za poslední světové války.
U Němců také nikdy nezmizí jejich vrozená nenávist
k Slovanům, kterou nikdy nebude u nich možno pře
klenout! společnou sociální anebo j.nou ideologií a
různým’ doktrínami o dělnické solidaritě.
Vcelku je Německo velkým a velmi vážným problém. m politickým a hospodářským pro vývoj celé Evro
py v příštích desítiletích, neboť i když byla a je dnes
Evropa rozdělena na větší počet států, přece zde bude
v celkové její hospodářské struktuře chyběti jeden
článek, který tuto evropskou hospodářskou strukturu
podstatně doplňoval, a to bylo Německo, na jehož ob
chodních, dopravních a jiných stycích mají zájem hlav
ně jeho sousedé, Holandsko, Belgie, země Skandináv

ské, Polsko, Rakousko i Československo, jehož třetina
zahraničního obchodu šla do jeho území vlastního a
velká část po Labi a přes jeho námořní přístavy. Na
druhé straně bylo to ovšem Německo, které se dralo
hospodářsky na Balkán a do východních slovanských
zemí ve smyslu hesel »Drang nach Osten« a Berlín—
Bagdad, čemuž bude v budoucnosti nutno se strany
Slovanů zabrániti.
Na příští vývoj Německa musíme se proto u nás
dívat nejen politicky, ale i hospodářsky, ale přitom
zcela reálně a sledovati s ostatními, zejména slovan
skými státy, jeho další vývoj. V žádném případě však
si nemůžeme přáti, aby v našem bezprostředním sou
sedství byl hospodářský a sociální chaos a aby 70 mi
lionů hladových a po odvetě toužících Němců dostalo
se do hospodářských a politických zájmů některé
z velmocí, jež by s nimi od případu k případu licito
valy a učinily z n ch jazýček na váze v evropské po
litice. Každý rozumný člověk musí stále chápati, že
desítky milionů Němců nelze zahnat někam do moře,
vystěhovat anebo dáti upálit v plynových komorách,
jako to oni sami dělali. Německo je třeba hospodář
sky pozvednout a znovu budovat, ale ne tak, aby se
přitom dvě anebo tři velmoci mezi sebou praly a
Němď by byli tím, který se směje a který má z toho
největší zisk a přitom by stále rostla jeho touha po
brzké odvetě.

První dotazový den v parlamentě
Nový jednací rád poslanecké sněmovny zavedl přednášení
ústních dotazů a jejich zodpovědění dotazovanými členy vlá
dy v plenu sněmovním. Je to novota, kterou náš parlament
dosud neznal. Pro dotazový den byla vyhrazena vždy první
schůze v měsíci a v úterý 25. t. m. konal se první dotazový
den. Jednací rád sněmovní stanoví, že stručný dotaz, jehož
rozsah nepřesahuje 200 slov, může býtl podán každým po
slancem. Musí býtí ovšem předem podán ve sněmovní kance
láři písemně, aby mohl býti doručen každému dotazovanému,
a to do 10. dne běžného měsíce. Předsednictvo sněmovny roz
hoduje, který dotaz může býti v dotazové schůzi přednesen
a označí jej pořadovým číslem. Ve schůzi, určené pro ústní
odpovědi na stručné dotazy poslanců a stanovené na první
zasedáni sněmovního plena v následujícím měsíci, přečte ta
zatel svůj dotaz. Dotázaný je povinen na místě odpověděti,
může však odpověď odepřít! s udáním důvodů. Může však také
odložítí odpověď ústní až na příští dotazovou schůzí anebo
odpověděti písemně. K žádosti dotazovaného musí předseda
prohlásiti schůzi, určenou pro odpověď na dotaz, za důvěrnou.
Sněmovní kancelář vyvěsí ve sněmovně seznam stručných
dotazů, které byly předsednictvem připuštěny při ústní odpo
vědi, s pořadovým číslem, jménem tazatele i dotázaného a
s krátkým údajem o předmětu dotazu, a to nejméně 48 hodin

KALENDÁŘ
A
náš rok 1948
je dokonalý kalendář našich čtenářů.
Obsahuje vše co dobrý kalendář má
mít, bohatou zábavnou í poučnou
část, rady a pokyny. To z něj činí

knihu pro celý rok. - Cena Kčs 35’-
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přeď schůzí, ve které mají býti zodpověděny. Dotazy se tis
kem nerozdávají. Uveřejnit! v tisku obsah dotazů, které ještě
nebyly předneseny ve sněmovně, odděliti dotazy od odpovědí
již podaných, změníti obsah dotazů nebo odpovědí, nebo při
pojovat! k ním bezprostřední poznámky, je nepřípustné. Před
sednictvo sněmovny nepřipouští k ústnímu zodpovědění do
tazy, které svým obsahem ohrožuji bezpečnost státu, jsou
hrubě urážlivé nebo vybízejí k trestným činům, dále dotazy,
obsahující urážlivá tvrzení nebo osobní útoky, dotazy, na které
byla již dána vyčerpávající odpověď, dotazy o věcech, které
jsou již předmětem jiného jednání sněmovny nebo sněmovní
ho výboru, a konečně dotazy, které se dotýkají abstraktních
právních otázek, mají povahu hypothetickou anebo se týkají
povahy a chování kterékoliv osoby, ledaže se dotaz vztahuje
na skutečnosti při jejím úředním nebo veřejném působení.
Podle těchto ustanovení se také při prvním dotazovém dnu
postupovalo. Možno říci, že se tento první dotazový den osvěd
čil, i když ne plně. Po prvé setkali se osobné poslanci, kla
doucí dotazy, a odpovídající jim dotazovaní členové vlády
v plenu sněmovny ve veřejné schůzi před tváří zástupců tisku
a širší veřejnosti. Takový bezprostřední osobní politický styk,
veřejností sledovaný, má nesporně velký význam. Je jím ma
nifestována výsostnost postavení parlamentu a zdůrazněna
politická odpovědnost vlády sněmovně. Znamená to tedy po
sílení autority parlamentu a zvýšení jeho úrovně, znamená to
posílení parlamentní demokracie. Zájem nejširší veřejnosti
o dotazový den byl velmi široký,’Snad neuspokojil plně, nepři
nesl však také zklamání. Předsednictvo připustilo k předne
sení 22 dotazy, bylo jich však předneseno a zodpověděno pau
ze 19. Zvláště je nutno litovali nepřítomnosti předsedy vlády,
který měl podat! vysvětlení, jak to bylo s jeho rozhovorem,
uveřejněným v New Ýork Herald Tribune, který vyvolal vzru
šení na Slovensku. Nejrozsáhlejší odpovědi byly dány zvláště
na dva dotazy: o neuspokojivém stavu pátrání po pachatelích
atentátu na tři členy vlády a o finančních nákladech na festi
val mládeže. Na první dotaz odpověděl ministr vnitra Nosek.
Zrekapituloval události kolem známého atentátu na tři mi
nistry z 10. září t. r., vylíčil průběh vyšetřování, zjištěni .vý
robce krabiček i dosavadního pátrání po vlastním původci
atentátu. Sdělil, že bylo provedeno na 100 domovních prohlí
dek, 760 případů perlustrování osob a 29 zatčení. Vytkl, že
prozrazení posl. Krajinou a tiskem stopy, která vede do Krčmaně u Olomouce a kterou prý bezpečnostní orgány sledova
ly už od počátku listopadu, ztížilo další pátrání, a také pro
hlásil, že zjištěné osoby nejsou výrobci těch krabiček, které
byly poslány s třaskavinami třem ministrům. Rovněž vyslovil
podivení nad tím, že případ nalezení krabičky v kabinetu min.
spravedlnosti nebyl bezpečnostním orgánům vůbec hlášen,
»Zejména u ministra spravedlnosti,« důrazně prohlásil, »by
bylo možno očekávat!, že vzhledem k povaze věci okamžitě
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uvědomí bezpečnostní orgány, které pak nalezly balíček již
otevřený v altánu v zahradě ministra spravedlnosti.« Přiro
zeně, těmito slovy se cítil ministr spravedlnosti napaden a
odpověděl ministru Noskovi: »Lituji opravdu, že pan ministr
byl takto informován svými podřízenými orgány. Pro dnešek
bych jen konstatoval, že se pan ministr vnitra i celá veřejnost
přesvědčí, že informace, které v tom smyslu podaly přísluš
né orgány, byly nesprávné. To vyplývá již ze skutečnosti, že
dosavadní výsledky soudního vyšetřování, vedené u krajského
soudu v Olomouci, jsou úspěšné a vedly již nyní ke zjištění
trestných činů podle zákona na ochranu republiky.« Ministr
dr. Drtina naopak poděkoval posl. dr. Krajinoví za oznámení,
které učinil. Z tohoto slovního souboje dvou ministrů — vnitra
a spravedlnosti — dověděl se parlament a veřejnost, že nelze
u nás mluvili o souladu v činnosti orgánů bezpečnostních a
soudních a že soudní orgány jsou nuceny zasahovat! do vyšet
řování tam, kde orgány bezpečnosti projevují nápadnou a
snad i úmyslnou liknavost a nedbalost. Po této stránce odpo
vědi na dotaz o atentátu byly jistě velmi výmluvné a krajně
zajímavé.
Pokud jde o festival, dověděla se veřejnost z odpovědí mi
nistrů financí, informací, školství a průmyslu, že festival byl
podnikem aktivním (ministr informací uvedl číslici 3 miliony
Kčs), že 14 resortů přispělo na festival sumami po sto tisí
cich Kčs, že ministerstvo školství dalo k disposici školní bu
dovy a pensionáty (o jejich poškozeni nebylo však řečeno ani
slova) a že festival měl velký význam státně propagační.
Ministr vnitra v odpovědi na dotaz o potírání černého obcho
du sdělil, že bylo učiněno celkem 12.039 trestních oznámení,
z toho že byly 72 případy předány soudu a v 5322 případech
že byly vyneseny nálezy správními orgány. Celková výše ulo
žených trestů na svobodě činila 107 roků a 26 dní, peněžitých
pokut bylo uloženo 13,598.482 Kčs. Ministr vnitra upozornil,
že četné národní výbory nepostupují dosti rázně. Proto minis
terstvo uložilo všem podřízeným orgánům, aby postupovaly
při potírání černého obchodu co nejpřísněji a nejenergičtěji
a aby používaly vždy nejvyšších přípustných trestních sankcí.
Nebude-li dbáno přes všechny dosavadní připomínky ustano
vení zákona o černém obchodu a pokynů ministerstva, bude
nuceno ministerstvo vnitra zjednati nápravu použitím vyhláš
ky, kterou se vydávají směrnice pro zánik členství v národ
ním výboru a odvolání členů národních výborů.
Jistě velkou pozornost vzbudila odpověď ministra financí
na dotaz ve věci kontroly, prováděné úředníky dôchodkových
kontrolních úřadů u majitelů vázaných vkladů. Ministr fi
nancí upozornil, že byl zjištěn značný počet neoprávněných
uvolnění na podkladě nesprávných údajů, začasté provázených
1 místopřísežným prohlášením. A to se kontrolami nyní vy
šetřuje. V případech neúmyslného porušení zákona vrátí stra
na vybranou částku do měnové vázanosti. Tam, kde bude zjiš
těno úmyslné vylákání uvolnění, bude zavedeno dôchodkové
trestní řízení. To se týká i soukromých vkladatelů. Už dnes
činí částka, která byla na základě revisí vrácena do vázanosti,
% miliardy Kčs. V revisích se bude pokračovati. Byly totiž
podle odpovědi ministra financí zjištěny případy umělého nadouvání zůstatku na vázaném účtě tím, že na něj byly z vá
zaného účtu jiných osob převáděny pod předstíraným titulem
peněžní částky, čímž se zvýšila základna pro výběr 10%.
Peněžní ústavy a Národní banka nemohou být činěny odpo
vědnými za neoprávněná uvolnění, poněvadž rozhodovaly na
podkladě tvrzených okolností, které neodpovídaly skutečnosti.
1 potvrzení národních výborů se ukázala leckdy méně spoleh
livými. Proto nemůže býti omluvou, že o žádostech pozasta
vených osob rozhodovaly tyto ústavy. V zájmu rovnosti maji
telů vázaných vkladů a zamezení nesprávných uvolňovacích
aktů se nemůže ministerstvo finací vzdáti projednání poza
stavených případů a musí trvat buď na nápravě vrácením do
vázanosti nebo, jde.li o záměrné vylákání uvolnění, na uplat
něni práva trestního.
Dále se dověděla veřejnost’ od ministra financí, že nedo
platků na přímých daních i s přirážkami je 7.392 mil. Kčs,
z čehož na Slovensko připadá 1.103 miliony. Nelikvidními ne
doplatky jsou nedoplatky konfiskátů a znárodněných závodů,
které budou sraženy ze znárodňovací náhrady. Z odpovědi
ministra techniky J. Kopeckého ve věci stavby dálnice Praha
— Humpolec se dovídáme, že tato dálnice bude stát ještě
2 miliardy Kčs. K dotazu o zřizování nových prodejen konsumnícb družstev a zákazu zřizovat! da!Ší obchody, dostalo se
odpovědi, že spotřební družstva v době nesvobody byla při
nucena uzavřití na 2000 prodejen a že se teď otevíráním
těchto prodejen pouze dodržuje předepsané řízení. Minister
stvo vnitřního obchodu trvá však: na zachovávání právních
norem a nedovoluje zřizování družstevních prodejen bez pře
depsaného řízení. Zákaz zřizovat! obchody nebyl vydán.
Ministr sociální péče dr. Nejedlý podal vysvětlení k dotazu
o zákonné úpravě postavení odborových organisací a závod
ních rad. Náměty, které byly podány k novelisael předpisu
o závodních a podnikových radách, považuje ministr dr. Ne
jedlý za málo konkrétní a často protichůdné. Ministerstvo
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Pět hodnotných meh angloamerické knihovny

STANDARD LIDRARY
- NEJKRÁSNÉJŠÍ DÁREK K VÁNOCŮM
Albert Halper:
DÍLNA
Americký socialistický román z málo známého
tiskárenského prostředí, přeložený již před vál
kou do několika jazyků, dílo, které podává čtená
ři s vážným pochopením a břitkým humorem
pestrý obraz šťastných 1 krutých osudů americ
kých dělníků a jejich zaměstnavatelů. Přeložil
Jiří Pober. Brož. 150 Kčs, váz. 200 Kčs.

Louis Golding:
O HELENĚ NENÍ ZPRÁV
Vroucí cit a touha prolíná tímto románem, je
hož hrdina, mladý anglický bojovník proti Japon
cům v Malajsku, zoufale hledá svou ženu a syn
ka, ztracené a snad zabité při evakuaci, aby pak
návratem do Anglie vyšel vstříc naplnění svého
osudu. Přeložila Marie Kottová. Brož 90 Kčs, váz.
130 Kčs.

Sinclair Lewls:
TOVÁRNÍK DODSWORTH
Sytý, barvami hýřící román manželství ame
rické dvojice, která po dlouholetém soužití na ces
tách po Evropě pozná, že její spojení bylo omy
lem, a že každý z nich žádá od života něco jiné
ho. Přeložila Eva Horlivá. Brož. 142 Kčs, váz.
182 Kčs.

Thomas Hardy:
TESS Z DTJRBERV1LLÚ
Klasické, dílo anglického realisty, životní ro
mán krásné nevinné dívky Tess, kterou osud i lid
ská společnost stíhá nejkrutějšími ranami. Pan
president T. G. Masaryk považoval tuto knihu za
nejhodnotnější svazek předválečné Standard Library. Přeložila Marta Johánková. Brož. 150 Kčs.
váz. 190 Kčs.

Sindair Lewis:
ANNA VICKERSOVÄ
Skvělý román, v němž známý americký spiso
vatel dává čtenářům nahlédnout do poměrů
v Americe očima sociální pracovnice Anny Vickersové, která, sama bývalá vězeňkyně, věnuje
svůj život obětavému boji o reformu amerických
ženských káznic. Přeložila Eva Horlivá. - Brož.
150 Kčs, váz. 190 Kčs.
Obdržíte u všech knihkupců nebo přímo v nakladatelství
VYDÁVÁ

NAKLADATELSKÉ DRUŽSTVO MÁJE
v nár. správě Syndikátu českých spisovatelů,
PRAHA I, MALÉ NÁM. 11
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odmítá proto provádět! jakékoliv změny v nynější době, po
něvadž se prý různých návrhů zneužívá demagogicky a poli
ticky určitými kruhy k zneklidnění pracujících a zanášení
nepokoje do závodů, aby byl snížen pracovní výkon. Právní
postavení RCH bylo již provedeno zákonem č. 144/1946. Orgány jednotné odborové organisace vycházejí ze svobodných vo
leb a volené zástupce nutno považovat za povolané zástupce
pracujících. Dosavadní volební řád podle přesvědčení min. soc.
péče slouží dostatečně k tomu, aby sl zaměstnanci závodů
zvolili po dobrovolné dohodě své funkcionáře. R10H usiluje
o plánovité stupňování pracovního výkonu, o neustálé zlep
šování a zvyšování produktivity práce a výroby a o zvyšo
vání životní úrovně pracujícího lidu. Pro tuto cílevědomou
činnost se stává ROH předmětem útoků těch, kteří si nepřejí
hospodářského a sociálního rozkvětu státu a používají všedi
prostředků, aby otřásli důvěrou pracujícího lidu v lidově de
mokratický stát. K žádosti tazatele, jímž byl slovenský de
mokrat posl. Vlboch, aby bylo znemožněno zneužívat tisko
vých a jiných orgánů odborových organisacf, prohlásil mL
nistr soc. péče, že by to bylo v rozporu s ústavou, zaručující
občanská práva všem, tedy 1 členům odborových organisacf.
Ministr není ochoten zasahovat! do těchto svobod právě pro
to, že jsou mu jakékoliv totalitní zásahy proti svobodě odbo
rových organisací naprosto cizí a nepřijatelné. Tazatel také
žádal, aby byla z odborových organisací vyloučena ustanove
ní totalitní a totalisující povahy, která připomínají methodu
okupantů. Ministru soc. péče není ničeho známo o zneužívání
odborových organisací k jiným cílům, než pro které jsou
ustanoveny.
Tak se sněmovna a veřejnost dověděly věd, o kterých do

Studenti ukázali cestu
V době zvýšeného napětí v celém světě, jehož re
flexy se silně projevily i v našem státě, konaly se na
českých vysokých školách každoroční volby do fa
kultních spolků. Tyto studentské volby byly letos sle
dovány šrokou veřejností se zvýšeným zájmem. Ne
dávné volby v celé řadě evropských států ukázaly
značný odklon voličstva od marxistické ideologie a
socialismu vůbec a znamenaly překvapující obrat do
prava. Protože v Československu budou všeobecné
volby až na jaře příštího roku, poskytovaly letošní
volby našich vysokoškoláků jedinou možnost k jaké
musi srovnání přesunů v politickém rozvrstvení. Stu
dentstvo bylo přece vždy předvojem celého českého
národa a lze tedy doufati, že také úspěšné výsledky
letošních voleb na vysokých školách budou předzvěstí
demokracie v příštích volbách parlamentních.
Nezbytnou předehrou k zahájení volebních zápasů
byla jednání tak zv. studentské Národní fronty, jež
byla po prvé svolána již 1. října t. r., a to z popudu
lidových akademiků. Dospělo se k dohodě o slušném
volebním postupu, jež však byla vzápětí se strany
marx stických studentů několikrát porušena. Bylo
zřejmé, že další jednání ústřední studentské Národní
fronty, stejně jako vyjednávání na jednotlivých fa
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sud nevěděla anebo patrně »byla mylně a zlomyslně informo
vána nepřáteli lidově demokratického řádu«. A dověděly se
i mnoho jiného. Jsou tedy dotazové dny po této stránce zají
mavé i užitečné. Je však třeba vytknouti 1 některé nedostat
ky. Jistě nebylo k prospěchu hned prvního dotazového dne,
že byl zatížen příliš rozsáhlým programem. Je zřejmé, že
jeden dotazový den v měsíci nestačí a bylo by záhodno, aby
byly zavedeny aspoň dva. Stačily by pák na zvládnutí příliš
velkého počtu dotazů a odpovědí. Velikou závadou je také za
staralost dotazů, které při dosavadní praxi parlamentní režie
leží měsíc 1 déle ve sněmovní kanceláři. Zavedením ústních
dotazů a jejich zodpovídáním v plenu sněmovním následujeme
příklad britského parlamentu. Zde však neznají tak dlouhé
doby k předkládání dotazů, naopak v britském parlamentě
jsou podávány často dotazy bezprostředně. Není také zapo
třebí, aby byla vyhrazována dotazovým dnům celá schůze
plenární, stačila by jedna hodina a pak mohla by pokračo
vat! schůze pracovní. V tom případě bylo by ovšem zapotře
bí, aby na stručné dotazy odpovědi dotazovaných nebyly zby
tečně rozvláčné a mnohomluvné. Příklad vzorné odpovědí
podal ministr národní obrany gen. Svoboda, který stručně a
věcně zodpověděl dotaz ve věci odklizení kořlstnického mate
riálu, a min. techniky lnž. J. Kopecký, který rovněž stručně
a výstižné zodpověděl dotaz o dálnici Praha—Humpolec.
První dotazový den byl generální zkouškou. Dopadla dobře
a můžeme doufatl, že příští dotazový den, stanovený na 10.
prosince, pro který je připraveno 18 stručných dotazů, za
znamená další pokrok a že tato nová instituce, kterou jsme
si zavedli u nás, se stane kladným přínosem pro náš parla
mentní život.

Jan Renner
kultách, mají za účel, podobně jako tomu bylo v mi
nulých letech, protahováním jednání a kladením ne
úměrných požadavků znemožnit! řádné přípravy
k volbám. Na většině fakult proto byla jednání pře
rušena a došlo k bojovným volbám. Tam, kde byla
dohoda přece jen uzavřena, snažili se ji komunisté
různým způsobem porušiti, jako na př. ve Spolku po
sluchačů chemie známým pokusem o dosazení party
zánů do výboru, nebo zrušením funkce, již měl obsaditi lidovec.
Hlavní chybou komunist ckých studentů, jež zavi
nila zvětšení jejich porážky na míru velmi překvapu
jící, bylo podceňování soupeře. Podařilo se jim po re
voluci získati vedení českého studentstva do rukou
sehranou manifestací před Klementinem a okamžitým
převzetím moci ve všech fakultních spolcích. Také ve
druhém výboru SVS získali většinu tím, že při jednání
studentské Národní fronty vetovali řadu kandidátů
ľdoveckých a národně socialstických a dosáhli tím
toho, že na jednotné, paritně sestavené kandidátce fi
gurovali za tyto strany nastrčení komunisté a m. j.
Neuvědomili si však, že lidoví i národně socialističtí
akademici byli všem těmito úskoky dokonale poučeni.
Zatím, co na př. komunisté ve svém tisku rozhořčeně
odmítli tvrzení »Svobodného slova«, jež se pozastavilo
nad letákem KSČ, tvrdícím, že na medicíně loni zví
tězili fašisté, a prohlásili, že žádný podobný leták ni
kdy nebyl vydán, vyšlo zvláštní vydání Lidové demo
kracie studentům, jež přinesla dokonalou fotokopii
tohoto komunistického letáku. »Studentská Lidová
demokracie« byla vůbec pro komunisty nepříjemným
překvapením. Kromě zmíněné fotokopie přinesla i od
halení podvodů, jichž se dopustili někteří vedoucí
funkcionář ve vrcholných studentských institucích
a včas upozorn ia studentstvo na data prvních val
ných hromad, jež komunistické výbory úmyslně sta
novily na nevhodnou dobu. Kromě toho bylo vydání
tohoto čísla důkazem znamenité organisace a oběta
vosti členstva Klubu lidových akademiků.
Brzy po »Lidové demokracii« se objevilo i »Právo
lidu« a »Svobodné slovo«, určené studentům, a
v KOSTUFRE nastal poplach. Jedno křídlo doporu
čovalo setrvat na staré takťce chytráckého vyjedná
OBZORY

váni alespoň s akademiky lidovými, při čemž je nutno
kampaň zaměřit proti národním socialistům, podle
celkové linie strany. Sekretariát KLA byl tedy zapla
ven žádostmi různých závodních organisací KSC na
jednotlivých fakultách, v nichž tyto znovu žádaly
o dohodu, svolám NF a pod. Teprve po neúspěchu to
hoto pokusu se přistoup lo k přípravám na volby bo
jovné, k nimž však tentokrát bylo již hodně zameš
káno. Mohutné tiskové podniky naší největší strany
zaplavily ihned Prahu bombastickými letáky a vzápětí
vyšla i »Pravda studentům«, přinášející na 6 strán
kách ponejvíce osobní útoky na představitele student
stva obou nemarxistických stran. V prohlášení
KOSTUFRY, tam otištěném, se vyslovuje naděje, že
tato »Pravda« bude »přijímána jako hlas oněch vyso
koškoláků, kteří své názory nepovažují za neměnná
dogmata«.
Tak se vstouplo do letošních fakultních voleb.
Přes to jejich průběh byl poměrně velmi slušný. Ko
munisté použili sice všech způsobu, aby zachránili, co
se zachránit dá, ale studentstvo se nedalo strhnout
k nepředloženostem. Opět byla rozvířena otázka řád
ného členství zahraničních studentů ve fakultních
spolcích a v některých spolcích i otázka SČM. Nově
zasáhli do průběhu několika valných hromad vysoko
školští partyzáni, kteří z průhledných důvodů žádali
zastoupení ve výboru. Tam, kde značná porážka ko
munistů byla předem známa, měl zakročit zemský
národní výbor a ředitelství národní bezpečnosti. To
všechno však nezabránilo českým vysokoškolákům,
aby svobodně neprojevili své mínění a nezúčtovali
rázně se samozvaneckým a stranickým ovládáním
studentských organisací a se znesvěcováním památky
prvních 9 popravených studentských hrdinů. Kromě
fakulty lékařské, kde nepatrný zisk komunistické
kandidátce přineslo asi 300 »nadstranckých« Bulha
rů a Jugoslávců, zaznamenali komunisté na všech fa-

kultách takové ztráty, že dnes nemají ve výborech
většiny spolků ani 25 proč, z původních cca 75 proč.
Nejtrpčí a nejtěžší ztráty utrpěli na svých opěrných
bodech: na filosofii a pedagogu. Zde překvapili svými
úspěchy zejména ldovi akademici, kteří na filosofii
proti loňskému 1 mandátu získali letos 3 a na peda
goga dokonce 5 (KSC 7, nár. soc. 3, soc. dem. 2). na
úkor KSC, kteří zde ztratili více než 50 proč.
Lidoví akademici šli do voleb velmi dobře připra
veni. Stejně jako loni byli první, kdož vydali zvláštní
číslo studentských novn, v němž na rozdíl od ostat
ních zbytečně nenapadali, ale vyložili svůj program a
postup na jednotlivých fakultách. Postavili se nekom
promisně za zachování a upevnění naprosté svobody
vysokých škol, za sociální zabezpečení studujících i
absolventů a jejich všemožnou podporu ve všech otáz
kách sociálních, a zejména žádali odpolitisování všech
studentských institucí. Studentstvo vyslov lo s poža
davky KLA svůj souhlas. Od roku 1945, kdy lidoví
akademici počali budovat svou organisací z ničeho a
kdy nebyli ve většině spolků vůbec zastoupeni, dosáhli
dnes značných úspěchů a zaznamenávají stálý vzestup.
V Praze stojí v čele šesti významných fakultních spol
ků lidovec, ve všech spolcích je KLA řádně zastoupen
v presidiu a ve výborech má celkem asi 25—30 proč,
členů. Ještě významnějších úspěchů dosáhli lidoví aka
demici brněnští, kteří v četných spolcích mají abso
lutní většinu a spolu s národními socialisty celkem
asi 80%. Poslední valné hromady, jež se letos konají
ve VŠEHRDU a na Vysoké.škole poľtické, jistě je
nom potvrdí další vzestup křesťanské a demokratické
myšlenky mezi studentstvem.
Studenti opět dokázali, že myšlenka svobody a
opravdové demokracie je pro ně věcí nejcennější a
dali tak příklad a ukázali cestu celému českému ná
rodu.

Armádní deník a očista
Casop s »Nové Prúdy« č, 26 přináší závažnou zprá
vu v článku Justa »Neslovenský režim v armádnom
deníku«. S údivem se čtenář dovídá, že vedení redakce
»Obrany ľudu« je v neslovenských a státně nespo
lehlivých rukách, které jsou kryty legitimací KSS.
Z článku citujeme:
Po odtiahnutí kulís dalo sa v redakcii ,;Obrany ľudu“ vi
dieť, že

—dm —
munsku, vychovanú v Maďarsku, a svojou minulostou kvali
fikovanú na to, aby do septembra 1947 vychovávala čs. armá
du, učila vlastenectvu čs. dôstojníkov a vojakov a prehlbovala
v nich politické vedomosti. Veřejnost o kvalitách p. Schultza
vie veľmi málo. Ale OBZ by vedelo dokázat, že bol redak
torom maďarského časopisu, že na vysvedčení z maďarskej
obchodnej akadémie uvádza národnost maďarskú. Ba čo viac,
vedelo by dokázat i to, že pán zástupca šéfredaktora ne
ovláda ani slovenský ani český jazyk natoľlko, aby mohol
byt čs. redaktorom·. Dá sa tiež veľmi hladko dokázat, že
p. Schulte sa v cudzine stýkal s medzinárodným vyzveda
čom- (Viď raport čs. tlačového attaché z Paríža z augusta 1946.
adresovaný ministerstvu zahraničia.)

a) vojakov čs. armády vychováva k vlastenectvu šéfredak
tor, ktorý r. 1938, v čase odstúpenia Košic Maďarsku, žiadal
ako poručík prepustenie z čs. armády ako Maďar (ale šéf
redaktor nepokladal za potrebné svoje konanie verejnosti vy
světlit);
b) že statočnosti sa majú príslušníci čs. brannej moci učit
Pán šéfredaktor určil za vedúceho zahranično-politického
od šéfredaktora^ ktorý sa za bojov v slovenskom národnom redaktora armádneho denníka pána Székeyho, ktorý sa
povstaní správal neprimerane zbalbele (epizóda so „železným od p. Schyltza líši tým, že je Nemec, že jeho znalosti sloven
kapitánom“; spomínaná aj v tlači) a ktorý dokonca neskôr činy sú uspokojiv ejšie a že nemá nič spoločného s Rumun
v partizánskych bojoch navádzal partizánov, aby nebojovali' skom ani s medzinárodným vyzvedačstvom, je vzhľadom na
a aby sa ukrývali (stalo sa tak v rámci akcií 2. part- brig. jeho záľuby a rozmary pochopiteľné.
Jána Švetrmu);
c) vojenskú disciplínu v armáde upevňuje šéfredaktor,
ktorý podľa záľub a okolností otriasa uverejňovaním člán
"Oryvek z dopisu vděčného čtenáře:
kov, ktoré rozkladajú autoritu vojenských súdov a zneva
žuje pred príslušníkmi armády ústavných činiteľov (poruke
sú články);
d) morálnopolitickú výchovu vojakov prehlbuje šéfredak
kniha od význačtor, proti ktorému sa vedie vyhľadávacie pokračovanie a vy
šetrovanie pre zločiny;
ného
českého
myslitele
Fr. Romana
e) spojenectvo so západnými spojencami prehlbuje sústav
nými útokmi na vlády a vládne systémy USA a Veľkej Bri
Jirmana mi vrátila chuť k životu a víru
tánie.
v člověka. Váz. 140 Kčs. U knihkupců
Toto všetko sa dá ospravedlnit faktom, že spomínaný mjrdel. dr. Mikuláš Langer je členom ústredného výboru ko
ANTONÍN
KOVAND A, nakladatel,
munistickej strany Slovenska.
*
Praha I, Železná 16
Za svojho zástupcu označoval p. mjr. Langer redaktora
S chul t z a. Ide o neznámu veličinu, narodenú kdesi v Ru-
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Avšak toto sa ťažko dá ospravedlnit členstvom menovaných
v KSS.
*
Ďalšia osoba — ďalšia pikantéria. Pán Spányi, riaditeľ
administrácie Obrany ľudu“. To, že bol do r. 1938 redakto
rom maď. časopisu, je známe z písania východoslov. tlače.
Nevie dobre po slovensky; a to, že so svojou manželkou ho
vorí iba po maďarsky, to je v Bratislave nie zvláštnosťou. Je
tiež členom KSS, čo sa v daných okolnostiach pokladá za
prirodzené. Ešte r. 1946 bral platy: kapitána,· riaditeľa admi
nistrácie ,;Obrany ľudu“ a národného správcu tlačiarne ..Con
cordia“ v Bratislave; t· j. dovedna viac ako 20.000 Kčs, čo
treba pokladať za novokomunizmus. Pán Spányi sa totiž za
povstania r. 1944 predstavil na vyššom· čs. vojenskou veli
teľstve ako kapitán delostrelectva v zálohe. Bolo to za vravy
zbraní, nuž veľa sa nerozmýšľalo. Prezentovali ho ako kapi
tána. Čo robil potom; málokto vie. Fakt je, že sa dostal do
nemeckého zajatia — a že, vďaka svojej obratnosti; prešiel
Nemcom cez rozum. Po oslobodení sa znovu prihlásil do armá
dy, povýšili ho na štábneho kapitána, žiadal aktivovanie
v hodnosti majora a — nakoniec sa prišlo na to; že p· Spá
nyi nebol nikdy kapitánom; ale že bol za prvej svetovej vojny
iba poručíkom cisársko-kráľovského (možno honvédskeho)
delostrelectva.
Prípad sa ešte nekončí, ale bude mať súdnu dohru. Vojen
ská správa bude pravdepodobne žiadať vrátenie platu, ktorý
p. Spányi poberal.
S hľadiska štátnej bezpečnosti, a najmä bezpečnosti ozbro
jenej moci; sa musíme s údiVôrn pýtať MNO; či človekovi
typu Spányi sa môžu sveriť tajné dislokačné prehľady čs-

armády · . . Na toto legitimácia KSS stačiť ne
môže, ani nesmie!

Vedle těchto pánů jsou v redakci, jak citovaný člá
nek dále uvádí, jiní, kteří nemají žádné kvalifikace
k redaktorskému povolání, což jen dokresluje situaci
armádního deníku na Slovensku. Důstojník, který žá
dal změnu režimu instanční cestou, byl dán jako osvě
tový důstojník k disposici! Nejen slovenská, ale stej
ně česká veřejnost je velm' zvědava na to, co pod
niknou povolané orgány proti těmto nepřístojnostem.
Jestliže se volá po důkladné oč’stě, veřejnost je prá
vem zvědava, jak bude očištěna redakce armádního
deníku na Slovensku a zda bude očista provedena bez
ohledu na stranické vlivy. Tyto věci musely být po
volaným místům od počátku známy a jak to, že legi
timace politické strany byla mocnější, než státně
branné zřetele? Slovo má nyní MNO! Poměry v »0braně ľudu« jsou přesvědčivým důkazem, že slavná a
okřídlená očista se dívá jen jedním okem, aby němusila říznout do vlastního masa, oštítěného »mocnou«
legitimací. Nechce se nám věr t, že by legitimace KSS
měla tak velkou moc, aby vykouzl la z Maďarů Slo
váky, ať již tito lidé sedí v redakci armádního deníku,
nebo pod stranickými .prapory demonstrují za »smrt
Lettrichovi a Kvetkovi«.

Odpověď na otevřený dopis pana profesora dr. Jos. Grni
Uveřejňujeme odpověď výboru CSL v Poličce prof.
dr. Josefu Grňovi, předsedovi SNR, na jeho otevřený
dopis, uveřejněný v časopisu SNR. Čtenář brzy pozná,
oč v něm běží a vyčte z řádků odpovědi, že nejde jen
o věci lokálně krajinské, nýbrž dosahu obecnějšího,
zejména podotkneme-li, že tamní předseda ONV je
příslušníkem čs. strany 1'dové a domyslí-li se, že zde
je vlastně jádro celého útoku. Odpověď byla psána
před 22. listopadem t. r., kdy prof. dr. Grňa v Poličce
. přednášel. Poněvadž jeho projev byl umírněný a vcel
ku přijatelný a nikoliv osobní záští vyhrocený, ba do
konce v mnohém směru nabádavě žádoucí, kontrasto
val s ním ostře projev čsbr. faráře O. Kadlece z Tele
cího, jenž svou nevybíravou útočností nepokrytě uká
zal, kde je nutno hledati nejen informátora p. prof.
Grni, ale i iniciátora celého vášnivého a průhledného
tažení. Proto se také domníváme, že nejen některé
řádky, ale i větší část odpovědi, adresovaná původně
p. prof. Grňovi (neboť on byl pod otevřeným dopisem
podepsán), patří na tuto druhou adresu. Jen pro za-
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jímavost ještě podotýkáme, že jedním z oněch party
zánů, kteří onoho 5. května hledali a našli bezpečný
útulek v podniku p. předsedy ONV v Poličce, byl prá
vě pan far. Kadlec.
Vážený pane profesore!
Svou invektívou v článku: »O výchově k brannosti«, uve
řejněném dne 14. srpna t. r. ve Svobodných novinách, přiměl
jste předsedu ONV v Poličce, aby soukromým dopisem, Vám
adresovaným, obhájil svou napadenou čest a žádal od Vás
po vyšetření uvedených okolností a důkazů zadostiučinění.
Místo soukromé odpovědi, resp. zadostiučinění ve Svobod
ných novinách, jste však považoval za vhodné či účelné odpověděti mu »Otevřeným dopisem« ve svém orgánu Národní
revoluce číslo 19 ze dne 15. října 1947, jehož výtisk je podiv
ným způsobem zdarma rozesílán osobám na celé věci nijak
přímo nezúčastněným nebo vůbec neinformovaným.
Již z toho, jakož i z celého rázu Vaší odpovědi, je patrno,
že je zde zájem na tom, aby se předsedovi ONV v Poličce
nedostalo zadostiučinění, které mu podle svého prohlášení
Vy dáti nemůžete. Za tohoto stavu považujeme za nutné přispěti odpovědí za část toho »prostého lidu«, který podle Vás
byl pohoršen, k tomu, aby se mu tohoto zadostiučinění do
stalo i od těch, kdo byli pohoršeni teprve po přečtení Vašich
článků. Od ostatní velké části obyvatelstva zdejšího okresu
zadostiučinění nepotřebuje, protože jejich důvěry nikdy ne
pozbyl.
Přejděme nyní k Vašemu otevřenému dopisu: Ethos Vašeho
dopisu je v posuzování národní cti značně přísný, ale dovo
lujeme si prohlásit, že je i velmi jednostranný v odsudku
osamoceného posuňku, vyňatého z obecné souvislosti doby.
Sám doznáváte, že »jste dalek toho, abyste pochyboval o jeho
českém smýšlení«, ale vadí Vám dvojrozměrná, plochá foto
grafie, nevystihující čtyrrozměrnou, mnohotvárnou skuteč
nost. Vzpomínáme si dobře, že s takovými stínovými obrázky,
které byly často směšnými groteskami skutečného stavu věci,
si rádi hráli Němci, když fotografovali různá theatrální vy
stoupení, zatím co národ se jim smál. K té jednostrannosti
posuzování Vás svádí tvrdý sebezápor prožitého boje a exal
tovaná čest hrdinného bojovníka za svobodu, který je si vě
dom úcty, již zasluhuje. — Dvojí stanovisko lidí, jednak pří
mo bojujících se zbraní v ruce, či trpících v žalářích, nebo
pronásledovaných v úkrytech, a lidí, kterým takováto bo
jová účast nebyla dopřána, zůstane dlouho nejednotné. Obě
strany však jsou jednotné v mínění, že tu byli i účastníci ná
rodní poroby, kteří jí netrpěli ani hmotně, ani duchovně,
nýbrž z ní těžili a byli s ní i vnitřně srozuměni, a to je ona
— na štěstí nepatrná — skupinka kolaborantů a zrádců. Kro
mě nich není důvodu, proč by byla porušována národní jed
nota a proč by se stanoviska odpůrců stejného zla nedala
vzájemně smířit a vysvětlit.
Odbojoví pracovníci z Poličská neodmítají všichni zaslou
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žená vyznamenání z hrdosti, proto, »že by o jejich národní
spolehlivosti měl rozhodovali předseda ONV« (je to snad
kompetence samotného předsedy?), nýbrž mnozí se o toto
vyznamenání neucházejí prostě ze skromnosti, a jiným se
snaží třeba zadržet jejich žádosti odbočka SNR, protože ne
jsou žádoucího politického vyznání — viz případ vyznamena
ného účastníka slovenského povstání! — Opět některé by
netěšilo honosit se uznanou partyzánskou činností po boku
těch členů, jichž je právě v tomto 19. čísle na str. 299 uve
deno 36. Tento počet vyloučených členů svědčí, že samo partyzánství čest netvoří, není-lí jí tu, a že i ta občanská čest
bez náhodného nebo zřejmého hrdinství za něco stoji a že
sama sebou může být hrdinská.
Vytýkáte tedy panu předsedovi onen nedobrovolný posu
li ěk ruky na obrázku ze shromáždění, v němž to za přečin
nepovažovalo přes 1000 českých lidí, ježto sami dobře věděli
o nedobrovolnosti své nařízené a kontrolované účasti i téhož
gesta lichého pozdravu. Ostatně nebyl pohoršen ani ten
»prostý lid«, protože věděl o podobném zdravení i u lidí na
vyšších místech, o jejichž národním postoji patrně nepochy
boval, když jim po revoluci svěřil čelné funkce ve svých
celonárodních či zájmových hnutích a organisacích.
Tuto výtku uvádíte obratně v souvislost s činností ve stříbrňáckém »Národním sjednocení« před válkou a s nedosta
tečným odsouzením p. K., bývalého starosty v Telecím, po
válce. Tím prvním dáváte tušit, že je tu jakási determinující
souvislost, asi něco jako rasová konstituce, která činí člověka
neschopným pravé národní cti a upřímného vlastenectví. Nazýváte-li »stříbrňákem« každého stoupence dr. Kramáře, ne
zapomeňte, že by se podle Vás nedostávalo národní cti ani
vězněnému dr. Lukavskému, či jednomu z prvních národ
ních mučedníků doc. dr. Matouškovi (17. XI, 1939!), nebo
rovněž umučenému dr. Rašínovi. jehož památku uctil i sám
president republiky osobní účastí se· svou chotí. — Vaše vy
líčení případu p. K. z Telecího, které mělo demonstrovat ne
blahé důsledky toho, že nebyli z veřejného života a vedou
cích funkcí vyloučeni lidé, kteří nejsou přímo z Vašich řad,
se zakládá na zcela mylných informacích. Poslední schůze
rady ONV jednohlasně (tudíž zástupci všech politických
stran) uznala postup předsedy ONV v této záležitosti za zcela
správný. Tak snad alespoň úřední vysvětlení této věci, jehož
se Vám dostane, Vás přesvědčí, že Vaše telecké informace
o tom byly, mírně řečeno, vadné. Tím spíše nabývá Vaše
přímočarost a důslednost výraznosti takřka nekřesťanské,
jestliže ve svém dopise ještě dnes litujete, že jste nedal sou
hlas k výkonu popravy onoho p. K.
Vypůjčujeme si znovu, jako ostatně Vy třikrát (že by pro
nedostatek jiných argumentů?), ono zvednutí ruky na jedné
nařízené a po tři měsíce odkládané schůzi Národního souručenství. Je známo, a po revoluci bylo zdůrazňováno, že i obecnoškolská děcka dovedla dobře rozpoznali vnitřní postoj uči
telův při každodenním povinném zvedacím máváni ruky
také před obrazem Hitlerovým. A náš — podle Vás prostý —
lid nebyl přece jen tak prostoduchý, aby to rozpoznat nedo
vedl. Výsledek odepření by byl skutečně tedy jen ten, že by
opravdu třebas jen jedna paní měla co povídat. Náš český
člověk za dané situace věděl, že nemůže nic jiného očekávat,
a věděl též dobře, že se to týká národní cti právě tak málo
— je-li dovoleno přirovnávat malé věci k velkým — jako
prozíravé jednání některých tehdejších světových státníků
v jejich smlouvách a diplomatickém poměru k Německu a
Itálii. A právě v posledních dnech nazval jeden z těchto vý
znamných státníků podobné počínání — i smlouvu o neúto
čení — za tehdejších okolností jednoduše plodem moudré
politiky. A nebudete snad pochybovat, že měl pravdu. Vždyť
i Vy, pane profesore, i Váš informátor, dobře víte, že i pro
fesoři a duchovní podepisovali prohlášení o věrnosti říši.
Není třeba si připomínati pěkný film o Stříbrné flotile
nebo Mickiewiczova Konráda Wallenroda, abychom pocho
pili, že jediným prostředkem v dusné atmosféře protektorá
tu, aby se zabránilo mnohé katastrofě, byla přetvářka, lest
a uskok. Vždyť přece pravé smýšlení dokazuje souhrn jed
nání a celkový charakter. V konkrétním případě našeho p.
předsedy o obojím svědčí všeobecná důvěra lidu, která ne
musí být jenom tam, kde se uplatňuje vědomí vlastni důle
žitosti nebo jednostrannost politického ovlivnění. Třebas
mělo i partyzánství svou velkou důležitost ve světovém boji
za svobodu, zda přece neděkuje zvláště u nás za své úspěchy
a svou přibližnou bezpečnost.právě těm lidem, kteří takticky
setrvali na svých místech, mátli stopu slídičů a odvraceli po
dezření? Dalo to často hodně práce a partyzáni s tím počí
tali, věříce ve svůj lid a dobře si s ním rozuměli, i když
zvedal ruku.
Vždyť i Vaši partyzáni dovedli nalézt cestu k p. předsedovi,
1 když dnes podotýkáte, že nocleh u něho byl sjednán bez
Jejich vědomí. Ano, skutečně předem sjednán nebyl, stačilo
jejich pouhé zaklepání, přestože byl dům obsazen ss-many,
a našli tam bezpečný úkryt, takže tam mohli ještě i po celý
den vésti jednání o revolučním ONV. A mohli bychom pro-
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kázati, že dobře věděli, ke komu jdou. A nebylo-li již 5.
května hrdinstvím útulek partyzánům poskytnout nebylo již
v těch dnech snad ani hrdinstvím úkryt vyhledávat. Bagateli,
sujete-li tento projev národního uvědomění a lidské stateč
nosti p. předsedy tím, že pro datum této »příhody« je zoytečné se jí zdržovat, pak nám laskavě dovolíte tyto otázky: 1.
Požádali partyzáni p. předsedu o úkryt před 5. květnem a
byli odmítnuti? 2. Bylo již 5. května známo, co přinesou další
dni a 9. květen? 3. Nejsou Vám známy krvavé události a obě
ti v těchto kritických dnech, jako v Třešti, Velkém Meziříčí,
Havlíčkově Brodě, Krucemburku a ostatně i jejích akutně
hrozící nebezpečí u nás v Kamenci? A konečné 5.: Co by to
mu říkali pozůstalí po obětech pražského povstání, kdybyste
jejich boj na barikádách nazval pro toto datum rovněž jen
»příhodou«?
Pohoršila-li partyzány při tomto pohostinství knihovna p.
předsedy, byly to snad knihy anglické a americké literatury,
nebo velká díla o Slovanstvu, či dokonce Marxův Kapitál,
jež tam byly po celou válku?
Prohlašujete-li podporování rodin persekvovanych panem
předsedou za prostě lidskou a křesťanskou povinnost, kterou
dokonce uznávali i Němci a celkem nikoho za to netrestali,
zdá se nám, protože je až příliš dobře známa každému jejich
»humanita a křesťanství« v tomto ohledu, že nejspíše žertu
jete. Můžeme Vás přitom ujistíti, že p. předseda konal tuto
svou povinnost nejen jednotlivě, nýbrž i organisované. Ko
nečně i boj za svobodu je, podle Vašich slov, povinností, a
přece jej dnes mnozí prohlašují za svou zvláštní zásluhu. A
přece obojí byly jen dvě různé formy boje o svobodu ä zá
chovu národa — jako ostatně vždy v našich dějinách — ať
již jedni, kterým byl dopřán nebo vnucen boj zbraní, bojo
vali samopaly, nebo druzí zbraněmi a odolností ducha.
A je ještě otázka, co budoucnost nazve větší zásluhou: zda
na př. jednání kněze, jenž poskytl v nejhorší chvílí proná
sledování na své faře útulek duchovnímu s druhého břehu
(třebas na to — při vypisování jiných zásluh a okolností —
po revoluci nezbylo místo), nebo ponechání každého desátého
ze spoluobčanů jeho osudu pro záchranu vlastního života.
Nebo to podle Vašeho mínění nebyla ještě mez, za niž nesměl
hrdý Čech jít?
A nakonec: Doufáme, že jsme Vám poskytli dosti důvodů,
— z nichž některé Vám uvedl p. předseda ve svém dopise a
které jste si zřejmě neověřil, — abyste mohl dospět k pře
svědčení o poctivé snaze nynějšího p. předsedy ONV v dobách
válečných a o níž sám doznáváte, že mu »za ni musí každý
poctivý občan poděkovat«, i o jeho češství, které i podle Va
šich slov je mimo pochyby. A nemyslíte, pane profesore, že
toto všechno a jeho plnění lidských a křesťanských povin
ností, jak to nazýváte, i jeho odborné znalosti v oboru ná
rodohospodářském a samosprávném je za dnešních svízelných
poměrů politických i hospodářských důležitější než vydáváni
vyznamenání, o nichž ostatně nemá ani předseda ONV práva
rozhodovat? Za války byl především v popředí boj a musilo
se mu jaodřídit mnoho problémů a osobních zájmů. Dnes je
zde život a jeho mírové problémy. Ostatně podle slov AI berla
Mousseta (hned v následujícím článku Vašeho časopisu)
jsou v životě národů určité konstanty, od kterých se uchýlit
nelze. »Mír a spolupráce jsou normálním stavem lidc,é spo
lečnosti.« Válka je jen jeho přechodnou poruchou. Kdvž po
minula, je třeba vrátit se chtě nechtě« k těmto konstantním
zásadám. A ty jsou v míru: život a jeho zájmy, vedené spo
luprací, spravedlností a iáskou.
Byli bychom, pane profesore, rádi, kdybyste se zamyslil
nad tím, zda Váš článek a Otevřený dopis přispěl k jejich
zmnožení a utvrzení.
Výbor čs. strany lidové v P^čce.

Nakladatelská hlídka
Nakladatelství Melantrich, Praha XVI, oznamuje novinky:
Norman Collins: Londýn patři nám. Kniha, za
chycující vzrušené chvíle londýnského obyvatelstva na počát
ku těžkých německých náletů. S několika postavičkami Lon
dýňanů prožije čtenář napjaté dny před vypuknutím války,
kdy 1 klidný Angličan reaguje na Mníchov a štvavé řeči Hit
lerovy o něco temperamentněji než jindy. Londýn si žije jako
Pompeje před výbuchem Vesuvu. Taneční parkety, noční klu
by, obchody a úřady, lesk i bída domácností, čajové dýchánky i špiritistické seance, krádeže aut, noční razzie, hlídání do
mu na Dulcimer Street tajnými policisty, v autobusech, bio
grafech, všude, kde se křižuji, střetávají lidské cesty a osudy,
rozvíjí se tento román,, jehož přednosti je život, životnost, nestrojenost a humor. Humor srdečný a pochopením lidských
chybiček proteplený humor. Tento mohutný anglický román
bude jedním z nejhledanějších dárků k vánocům. Zajistěte si
jej včas u svého knihkupce. Dva silné svazky, 928 stran.
Brož. 205 Kčs, váz. 265 Kčs. — Vladislav Vančura:
Luk královny Dorotky. Tento cyklus šesti povídek
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národního umělce je spjat dvěma hlavními motivy: láskou a
šejdířstvím. Milenci, o nichž autor vypravuje, jsou nuceni
chrániti svou lásku rozličnými šejdiřskými kousky, končícími
veselou motanicí, z které šťastně vyváznou. Ale ani tam, kde
zakončení vyznívá tragicky, neubrání se čtenář úsměvu nad
lidskou slabostí, kterou spisovatel kreslí s teplou srdečností.
Stran 188.. EJrož. 35 Kčs, váz. 55 Kčs. — Josef Šusta:
Léta dětství a jinošství (Vzpomínky I.);
V prvé části svých vzpomínek zahleděl se vynikající čéský
historik na své rodné hnízdo a rodinný život v něm. Něžné
kouzlo třeboňského »jezerního« kraje dýchne na nás z této
vzpomínkové autobiografie. Kniha bude požitkem pro čtenáře
memoárové literatury a zvláště pro ty, které zajímá doba na
přelomu 19. a 20. století, sociálně i politicky velmi významná.
Do knihy je vloženo 20 fotografických příloh na křídě. Stran
200. Brož. 127 Kčs, váz. 152 Kčs.
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Nakladatelství Vyšehrad v Praze. Rovnán Sigrid Undsetové
Madame Dorthea, který u nás vyšel po prvé na
jaře 1946, vychází od té doby v třetím vydání. Je to román
ženy, román matky, vdovy a pečlivé hospodyně. Kdybychom
uvalovali, kam tento román umístit v autorčině tvorbě, umís
tili bychom jej patrně po bok jejích velkých románů historic
kých. jako je na př. Kristina Vavřincova. Ústřední deník ko
munistické strany Norska o ní napsal: »Sigrid Undsetová se
lety stala pro každého Nora osobností, kolem níž nemůže pro
jít bez zastavení. Stala se také jakýmsi hlavolamem. Je ka
tolička. A je konservativní, ne-li přímo reakcionářská. Ale je
ve svém básnickém díle tak veliká, že se nám tím mění v ra
dikála. Bude vždy druhem, spolubojovníkem mládeže a pravé
lidskosti. Nechť se s ní rozcházíme sebevíce v názorech, jsme
a budeme vždy rádi, že ji máme, neboť nás lidsky obohatila.«
Její dílo, slavné po celém světě, je u nás dobře známo. Osob
nosti tak rozdílné, jako jsou T. G. Masaryk, F. X. Salda nebo
Josef Hora, abychom jmenovali namátkou, si jí stejně vážily
a k jejich slovům a úsudkům není třeba něco dodávat. Její
velikost je právě v tom, že každým svým dílem — i tímto
o statečné matce — vrhá vždy nové světlo na věci našeho
života. Madame Dorthea je jedním z nejzávažnějších děl po
válce přeložených. Brož. 105 Kčs, váz. 130 Kčs. — Franz
Werfel: Píseň o Bernadettě, jejíž dvě vydáni vyšla
během letošního parného léta, vychází znovu v třetím vydání
během necelého půl roku. Je to dokladem, že šlo o literární
událost v pravém slova smyslu. Román tohoto pražského ro
dáka vyšel za války německy ve Stockholmu a anglicky v
Americe, je přeložen do všech světových jazyků a je zfilmo
ván. Je to práce básníka, který, byv uchvácen realitou, jíž je
tak těžké dáti víry, podal ji s poctivostí uměleckého dělníka,
který se ani v jediné větě neuchýlil od pravdy. Werfel před
námi rozvíjí příběh prostého děvčátka Bernadetty, jež se sta
la středem pozornosti, souhlasu i odporu celého světa. Prostá
monumentalita postavy Bernadetty působí bezprostředně na
duše, které neztratily dar víry, jež hory přenáší, a tak pro
vokuje a dráždí duchy, které této víry nemají. Je to mistrov
ské dílo a bylo by hrubým omylem považovati toto dílo vzác
né čistoty tvarové i ideové za výsadní majetek čtenářů orien
tovaných nábožensky. Brož. 150 Kčs, váz. 175 Kčs. — Univ.
doc. dr. Zdeněk Kalista: Cesty ve znamení kříže.
Je to soubor dopisů a zpráv českých misionářů 17. a 18. sto
letí ze zámořských krajů. Kniha neobyčejně živá, jazykově
svěží a poutavá, ukazuje rozlehlost snažení a vysoce záslužnou
činnost českého člověka při budování základních pilířů civilisace. Toto třetí vydání je v podstatě nezměněný otisk vydání
z roku 1940, jen rušivé zásahy tehdejší censury byly odstra
něny. Je to kniha, jež nemá chybět v žádné veřejné knihovně
ani v knihovně českého vzdělance. Brož. 126 Kčs, váz. 150 Kčs.
.865
STRUČNÉ ČS. DĚJINY V ŠLOVÉ I OBRAZECH, které
zpracovali: prof. Novák, F. Bulín a K. Vítek. Doporučujeme
našim čtenářům, aby při doplňování svých knihoven neza
pomněli na tuto velmi krásnou knihu, která je vhodným vá
nočním dárkem pro naši mládež i dospělé. Kniha je psána tak
srozumitelnou formou a tak zajímavě, že dospěli i mládež
jsou poučeni v souborných kapitolách o vývojových tenden
cích dob minulých i o době přítomné. Padesát barevných ob
rázků, řada skizz, fotografií a plánků na křídovém papíře
dělá z tohoto dějepisného přehledu oblíbenou rodinnou kroni
ku. Čtenáři po přečtení, pomocí obrázků, skizz a celého pře
hledu panovnických rodů s letopočty panování, zůstane v pa
měti celkový chod našich dějin, což u jiných vydání pro svou
obsáhlost není. Kniha je kvartového formátu a stojí 290 Kčs,
což je vzhledem k barevným oblázkům cena přiměřená. Do• stane se u všech knihkupců nebo přímo u p. Frant. Bulína,
Praha XVIII, Bělohorská 1421.
16389
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VÁŽENI ČTENÁŘI - PŘEDPLATITELÉ!
Neupomínáme vás, kteří máte předplatné a veškeré ne
doplatky do konce roku 1947 vyrovnány. Nebuďte proto
dotčeni, že i do vašeho výtisku je vložena složenka. Nelze
tomu prakticky zabrániti; uschovejte si ji na příští rok.
Složenka je určena vám, kteří dosud nemáte předplatné do
konce roku 1947 vyrovnáno, a doufáme, že nám je se vše
mi nedoplatky poukážete co nejdříve. Děkujeme vám pře
dem.
Administrace »OBZORŮ«.

OBZORY, týdeník pro politiku a kulturu. Vychází každou
sobotu. Vydává Výkonný výbor čs. strany lidové. Šéfredaktor
dr. Ivo Ducháček. Odpovědný redaktor Bedřich Partaj. Ná
vštěvy každou středu od 15—17 hod. Ústřední administrace:
Praha I, Ulice 28. října č. 3. Administrace pro Velkou Prahu:
Praha II, Václavské nám. 19. Telefonii pro obě administrace
221-68, 255-22, 258-15. 351-83, 372-04. Inserce: Praha 11, Vác
lavské nám. 19. Telefony: 389-63, 431-41-43. Telefony redakce:
431-41, 457-51. — Předplatné na rok 200 Kčs. na půl roku
100 Kčs, na čtvrt roku 52 Kčs. — Nevyžádané rukopisy se
nevracejí. — Účet pošt, spořitelny 60.300 — Tiskne C. A. T..
Českomoravské tiskařské a vydavatelské podniky v Praze II.
Dohlédací poštovní úřad 25.
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„MINERALIA”
FOIT & SPOL.

ODBORNÝ ZÁVOD MINERÁLNÍMI OLEJI

BRNO, Jakubské ná mě stí čís. 2.

BENZOLEA

”1

"

NYMBURK, tel. 22

L/ středná pro zásobování
pohonnými látkami
X

*

*

benzin — nafta—oleje—petrolej
VEŠKERÉ KANCEĽ STROJE A POTREBY
OPRAVY A ClSTÉNÍ STROJŮ
VÄMD00Ä A PROVEDE

ASFALTOVÁ ŽIVICE,

Dolíe oholen -

dolíe naladěn

RIVO. lov. na čepelky,

Shell, produkty

minerálních olejů,
prodejní spol. s r. o.,
I

Praha I, Perlová ul. 1,

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

insertni oddelení Praha II, Václaviké náměstí číslo 19. Telefon číslo 4 Ji I-41. 3 8·-#8.

V poslední době Sověti stále více a více
prozkoumávají krajiny kolem severního
pólu, které mají pro SSSR velký význam
nejen hospodářský, ale i strategický.
1. Letadlo přistálo na jednom z nejsevernějších letišť a přivezlo
zásoby pro polární výpravy. 2. Ruské ženy zde slouží jako rádiotelegrafistky a nebojí se zimy. 5. a 4. Vědecké práce v Arktidě.
5. Polární medvěd zabloudil až k polární stanici. Když ho nikdo
neruší, zůstává zde i několik dní. 6. Letadlo přivezlo poštu členům
polární výpravy.

