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Ke konci roku
Tento rok byl pohnutý. Doba nepopřává člověku
oddechu a klade na něj přísná měřítka. Jsme uprostřed Evropy, která ještě nenalezla svou mírovou rovnováhu. Nerovnováha mocenská a Ideologická ve světě
i v Evropě působí z velké míry i na naši vnitřní nerovnováhu. Nepodceňujme své síly a možnosti, říkajíce,
že rozhodující věci jsou jen v rukách velkých a mocných. Naše vlastní úsilí, právě na místech, které obýváme, má svou významnou hodnotu. Mnohé státy,
instituce, systémy a caesarismy různých původu se
propadly. Zůstal zde člověk se svými starostmi, se svou
bídou, bohužel, často i se svou beznadějí a s celým
zmatkem v nejzákladnějších a nejjasnějších pojmech,
který přinášívá doba velikých změn. Často slýcháváme, že žijeme ve veliké době. Je to snad pravda pro
dějiny, ale štěstí člověka se dostalo pod kola této veliké doby. Doznívají poslední písmena abecedy, která
zjevně začala velkou francouzskou revolucí s její
»rovností, volností a bratrstvím« a která skončila přes
vypjatý nacionalismus v theorii o důsledné »rovnosti
hospodářské«. Myšlenky velké francouzské revoluce
vyzdvihly svými autory osvíceného člověka, rozhodujícího se jen podle svého rozumu a paradoxně skončily v ideologických irracionalismech, které tak zhoubně zatížily moderní politiku. Ideologie a ostatní božstva nové a nejnovější doby pozřely v sobě to, čemu
vlastně politika má vždy sloužit, totiž blaho a štěstí
člověka. Národ, rasa, stát, třída jako poslední účel!
Poměrné pravdy, které vyrostly na půdě racionalismu, přivedly sebe. člověka i věci do soutěsky nerozumu.
Sledujeme-li novější českou politiku, můžeme konstatovat větší náklonnost k ideologii, než je zdrávo.
Za Rakouska jsme sice byli nuceni vésti svůj zápas
na frontě jak ideologické, tak i reálně politické, potírali jsme jednak monarchický princip jako takový a
současně jsme potírali Rakousko jako stát. který nebyl ochoten nám přiznávat naše české státní právo.
Oba dva úseky se vzájemně prolínaly v jednu protirakouskou českou politiku, ale obě větve českého úsilí
byly dobře patrny. Konzervativní směry české měly
blíže k monarchickému principu, trvaly však neoblomně na historickém státním právu českém, na federaIisaci Rakouska, což opět dráždilo většinu Němců
v českých zemích a bylo nepřijatelné centralistickým
snahám vídeňské vlády. Čeští liberálové s německými
zaujímali postoj proti monarchistické a absolutistické
Vidni a vůbec proti konservativismu. českému jako
německému, ale zela zde cpět nepřekročitelná propast
mezi oběma národnostmi právě pro otázku přirozeného práva každého národa, které němečtí liberálové
uznávali jen pro svou národnost.
Ideologické rozdílnosti nabývaly stále větší síly.
táhly se uprostřed národnosti, zatěžovaly již tehdy
dosti českou politiku, právě proto, že jim byla přisuzována samoúčelovost. Ideologické rozdílnosti nebyly
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sice namířeny současně jen proti Vídni, ale vybíjely se
i velmi ostře v lůně české politiky, což ji jen oslabovalo a z čehož Vídeň, politicky zkušená, uměla pro
sebe vytěžit co nejvíce. Při větší zkušenosti českých
politických vůdců mohlo býti méně sporu pro názorové, moderně řečeno ideologické, rozdílnosti a více
užitku pro věc, která byla sledována s obou břehů
české tehdejší politiky, mohlo býti větší souhry mezi
historickým i přirozeným právem, mezi českým konservativismem a liberalismem. My ovšem dnes nemáme práva soudit naše předky, kteří však by nám jisti
schválili, jestliže bychom rádi viděli, aby současná
česká politika více přihlížela ke zkušenostem, jež nám
oni zde zachovali. Naši politikové druhé poloviny minulého století kráčeli znovu po cestách, které byly
však zaváty několika věky. Tehdejší česká politika neměla tradice a proto se mnohdy oddávala ilusím, že
svět vyfilosofováný je světem skutečným. Po této
stránce český konservativní tábor v čele s Palackým
a později Riegrem odvažoval přesněji reálně politické
faktory, než tábor liberální a později i socialistický,
poněvadž se držel pevně skutečné a historií dané věci,
historického státního práva, než ideologických představ v našem smyslu, i když současně filosofické
proudy působily nesporně i na českou konservativní
politiku. Kdyby bývala česká politika měla za sebou
delší dobu svého života, nesporně by bývalo došlo
k vědomému rozdělení úloh. V tom spočívá státnická
politika, na tom či onom břehu, z toho, či onoho úseku
sloužit státu a nikoliv ideologii, nebo různým jiným
představám.
Připomínáme tyto zašlé časy moderní české politiky
v dnešním víru proto, poněvadž v jiných barvách stávají se znovu aktuálními, ba přímo živými. Chceme
českou politiku varovat před ideologickým vášnivým
zanícením, aniž by se přihlíželo k státně politickým
realitám a aniž by se dbalo důležitého příkazu souhry
různých nástrojů v jednom orchestru. Od roku 1848
stěžejním programem české politiky bylo: svoboda,
rovné právo, samostatnost. Právo na samostatnost
jsme opírali o své historické právo, svobodu a rovnost
0 právo přirozené. Tak vypadala zhruba i situace před
prvou světovou válkou. Boj proti Rakousku vyžadoval rozvinutí i ideologických sil, které podlamovaly
centralistický absolutismus. Mohl se po ideologické
stránce díti jen ve jménu demokracie. Rakousko, které od roku 1867 se stalo v podstatě sekundantem berlínské politiky, krátkozrace s touto situací nepočítalo.
Ideologie české demokracie se sunula stále radikálněji k socialismu, který před prvou světovou válkou,
1 po ní, měl dosti výrazné anarehistické zbarvení, nebo
rento asarchismus neodmítal. Jeho hesla byla: »Nebude států, nebude válek, nebude ani papežů, ani
králů!« S tímto naivním Uusíonismem vstoupili jsme
i do samostatné republiky, kde tato ideologie v samostatném státě jistě byla" zatížením konstruktivního
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státního myšlení. Převaha těchto ideologických proudu byla pochopitelná v prvních letech naší státnosti,
když před tím po dvě generace česká politika byla
nucena se jen negativně zaměřovat.
O konstruktivní státní myšlení se muselo energicky
bojovat. Vzpomeňme jen, jak se úporně bojovalo o takové věci, které se nám dnes zdají samozřejmostí.
Na př. při projednávání ústavy sváděl se úporný zápas, aby čeáťna a slovenština byly jazykem státním
a nikoliv jen oficiálním vedle němčiny; tato samozřejmost. pokládala se tehdy za šovínismus. Stejně se v počátcích naší obnovené státnosti muselo bojovat o nutnost existence armády, která byla považována za přežitek imperialístiekého militarismu. Rašín sváděl tvrdě
boje v parlamentě a v ministerských radách o samozřejmosti, že ve vlastním státě občané musí pracovat
a šetřit, aby státní a veřejné hospodářství vůbec bylo
vyrovnané a spořádané. Stejně i zápas o župní zřízení
v době, kdy české pohraničí bylo nejisté, šlo na konto
ideologické převahy nad konstruktivním myšlením,
naše ústupová politika vůči bývalým menšinám stejně
tak, stížnosti českých hraničářů na německou rozpínavost byly v Praze odmítány právě ve znamení ideologického zatížení státní politiky jako rebelie nespokojenců. Dnes vše to se zdá dosti neuvěřitelným, ale přece jsou to historická fakta počátků naší samostatné
politiky, která se těžce probírala od negace ke konstrukci.
Třicet let obnovené státnosti se šesti lety okupace
sice není dlouhou dobou pro politickou tradici, ale přece bychom neměli pohrdat těmi zkušenostmi, které
jsou v nich obsaženy. I dnes se musíme, a snad ještě
ve větší míře, potýkat s ideologickým zatížením konstruktivní státní politiky. Díváme-li se dnes nazpět do
dvou let, vnucuje se přesvědčující dojem, že tentokrát
konstruktivní státní politika byla podřízena téměř
úplně politické ideologii, jak v oblasti politické, tak i
hospodářské. Ideologické reformy šly velmi často přes
hranice státních zájmů. Hospodářská podstata byla
spojena s ideologií, průmysl, stejně tak i zemědělství,
veřejná správa, jako i naše vnitřní věci politické.
Časté kr se uvnitř Národní fronty jsou důkazem.
V naší současné situaci nalézá nezdravě převažující
místo ideologický centralismus se svou rozpínavostí.

Tímto tvrdým připojením státních zájmů na politickou ideologii mohou být způsobeny vážné poruchy
pro státní zájmy, jestliže ideologie je stižena neúspěchy. V Anglii, kde stále jsou vzory státnického umění,
předseda strany, stávaje se předsedou kabinetu, vyměňuje politiku stranickou za politiku britskou, při
čemž tuto změnu přenáší i na celou politiku své strany. Stranický program, který samozřejmě zbarvuje
do určité míry i vedoucí státníky, nejde přes hraniče
jistých základních konstant, které jsou uznávány, ať
je vláda konservativni, liberální, nebo dnes labour:stická. Dělala se v základě vždy jen politika anglická,
po př. britská. A o to jde právě u nás, aby toto vědomí
pronikalo naše vedoucí muže, kteří, zaujímají-li odpovědné státní úřady, aby spiše zapomínali na svou stranu, než na konstanty státní politiky.
Jednoduše řečeno, je třeba dělat politiku československou a ideologii, nebo různá stranická zbarveni
s touto politikou zlí^dit, a jí podřídit. Konkrétně a populárně řečeno za dnešní situace, aby českému nebo
slovenskému komunistickému politiku byl bližší český
politik lidovec, národní socialista, sociální demokrat,
slovenský demokrat, než komunista jiné země a aby
tito všichni dohromady hráli československou skladbu
na československé housle v československém orchestru. Jde o to, aby se československá politika dělala jen
v Praze a v Bratislavě. Je nejvýše nutné a odpovědné,
i když přiznáváme, že velmi obtížné, \ dnešních soubojích ideologických intemacionál na ploše evropské
a světové, zachovat a udržet si vlastní osobitou konstruktivní politiku. Jak jsme již na minulosti poukázali, česká politika v sobě skrývala vždy náklonnost
dávat přednost ideologickému zaměření. To Slováci se
zdají být reálně političtějšími. Bylo by však štěstím
naší současné politiky, kdyby základní konstanty, vyrůstající z kořenů této země, z její minulosti, geopolitického postaveni, a povahy a myšlení jejích obyvatel, byly silnějším: činiteli, než vnější vlivy ideologicky
zbarvené. Že tyto věci jsou uznávány i mužem tak
reálně politicky myslícím, jako je ministerský předseda Stalin, vysvitá z jeho slov: »Jak si to uděláte,
tak to budete mít.« Do budoucího roku přáli bychom
proto našim vedoucím mužům: »Víc myslet reálně politicky, než ideologicky!«

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Strach z čísel?
Po návratu a Moskvy, kde jednal o
československo-sovStské obchodní smlouvě, poskytl ministr zahraničního obchodu dr. H. Ripka redaktoru Svobodných
novin interview. Podal v něm vyklad o
způsobu, jak bude tato obehedni smlouva prováděna, o zboží, které vyvezeme
(60 procent tohoto zboží vyrábí lehký
a spotřební průmysl) a dovezeme, jakož i o surovinách, a kterých budeme
toto sboži vyrábět a z nichž ovšem, značnou část (kůže, vlna, bavlnal musíme
koupit na sápadě. Interview dr. Ripky
je velmi obsáhlý, a proto tím více překvapuje. že ani ministr zahraničního
obchodu nevyvaroval se jednoho z "nejv\-načnějšich nedostatků zpráv, které
svrchovanému lidu podávají jeho zástupci o věcech, jež se týkají íidovodesnokratického státu: i interview dr.
Řinky projevuje zřejmý strach z čísel.
^Některé ceny jsou měně výhodné a jiné zase velmi výhodné, ceny obili jsou
velmi v ý h o d n ě > c e n a cukru, který vyvář.ime. celkem slušná., »cena bot velmi dobrá* atd, atd. Znělo by jistě docela jinak, kdybv p. ministr řekl orostě
a jasně: Obili stoji tolik a tolik." boty

378

vyvážíme do SSSR za tolik a tolik a
kůži, kterou na ně kupujeme na západě,
platíme tolik a tolik; i »celkem slušná«
cena cukru dala by se snad vyjádřit číselně. Jedině čísla, veřejně jmenovaná
těmi, kdo odpovídají za státní hospodářství, mohou totiž zarazit povídání po
pražských kavárnách, o kterém se dr
Ripka ve svém Interviewu rovněž zmínil. Konec konců, snad i v té vyšší formě demokracie, kterou prý je demokracie lidová oproti naší demokracii z let
191S—1938. zůstává zdrojem veškeré
státní moci lid a má právo být informován aspoň tak, j3ko býval informován
před válkou. O státní tajemství tu přece rozhodně jít nemůže.
-st-

Živnostníci jsou bezprávní?
3Podivná akce živnostníků Ba Pardubicku« — ^TT za vřeli obchody, aby mohli
schůzovat-x — rozčilovala se sPráce- ve
správě o protestní schůzi hospodářské
skupiny maloobchodu, okresní jednoty
hospodářských společenstev a hospoaářské skupiny hostinských živností, kterou tyto zájmové orsanisace usoořááaly ve Vysokém Mýtě proti příliš vysokým daňovým výměrům. »Práce i fiká.

že prý s Jednáním živnostníků nemůže
než vyslovit naprostý nesouhlas. »Právě
tak jako ve výrobě a v průmyslu stavíme se proti akcím, které rozrušují hospodářský život a ohrožují dvouletku,
jsme proti této akci, která přináší chaos
do prodeje a poškozuje konsumentské
vrstvy.a Rozhořčení »Práce-r je opravdu
velmi dojemné, nvážíme-li, že za akce,
které ohrožují dvouletku a rozrušují
hospodářský život, dosud nikdy neprohlásila všelijaké ty
nakomandované
^protestní stávky«, uspořádané vždy,
když některý soud podle platných zákonů na příklad rozhodne, že ten či
onen neprávem zabraný podnik či obchod má být vrácen svým majitelům,
aJe že naopak za ony »rušivé a ohrožující akce« až dosud vždy prohlásila
právě ona soudní rozhodnuti, žádajíc i
často potrestání soudců, kteří je podie
zákona vydali- Síaví-ii
nyní orjján
EOH tak ostře proti živnostníkům, kteří sahají k j e d i n é m u prostředku, který
mají k disposicí, aby protestovali proti
zeels nespravedlivý m daňovým výměrům, jež jejich existenci nejenže ohrožuji, ale nž 5 přímo ničí, bud«» to snad
pro přemnohé důvěřivě živnostníky pobídkou, aby důkladné přemýšlejí o tom,
zda se vlastně politicky neorgranisovali
tak. že tím posiluji snahv o zničení všeho soukromého podnikání, projevované

OBZORY

Uštem »hnutí«, Jet Již dnes upírají živnostníkům I právo, které náleží každému občanu: právo protestu proti zřejmé
nesprovedtriosti.
-jv-

t-annle s Kanadou platí klausule
největŠích výhod, naskýtá se tak ovšem otázkai kolik vlastně ta sovětská
pšenice
stojí?

Sovětská měnová reforma
a střádalové

Informace jedné naší strany
poukazují na to, že dnešní francouzská
vláda
patrně nepamatuje na zájmy svého lidu,
neboť
se zachovala
málo
ohleduplně
vůči sovětským úředním orgánům i' tutéž dobu, kdy chtěla vyjednávat o dodávku sovětského obilí. A nemůže nikdo čekat; že by sovětská
vláda své
obili, třebas i za peníze, dodávala národu. jehož vláda vůči orgánům její
správy nezachovává
přátelské
ohledy.
Živě souhlasíme s tím, že konečně pánové začínají chápat: nemilžete
žádat
dodávky surovin a vůbec obchodní styky od velmoci,
když její
funkcionáře
urážíte!
O- K-

*

Sovětskou měnovou reformu charakterisuje především velký ohled na skupinu nejpotřebnějších střádalů, jejichž
úspory do výše 3000 rublů (30.000 Kčs)
nejsou reformou postiženy vůbec, úspory vyšší (do 10.000 rublů a nad tuto
Částku) sice postiženy jsou, ale zdaleka
ne tak, jako hotovostí těch, kteří peníze neukládali, ale thesaurovali, a kteří
nyní za 10 rublů starých dostanou 1
rubl nový. Sovětský ministr financí porozuměi zřejmé významu, jaký m á důvéra střádalů v bezpečnost jejich vkladů u peněžních ústavů, jejichž prostřednictvím se tyto vklady stávají významným Činitelem celostátního života
finančního a hospodářského. Podobně
Šetřila sovětská měnová reforma 1 těch,
kdož své úspory vkládali do státních papírů: půjčky sc konvertují v poměru
3:1 a poslední státní půjčka z roku 1947
není reformou dotčena vůbec. Instituci
vázaných vkladů ovšem sovětská měnová reforma nezná vůbec. Lze říci, že
jí patrně byla vzorem měnová reforma
belgická ministra Camilla Gutta. Se stanoviska .mezinárodního obchodu Sovětského svazu mohl by význam reformy
velmi vzrůsti v případě, že by Sovětský
svaz v mezinárodním obchodním styku
hodlal opustiti svou dosavadní zásadu,
jednat totiž s cizími obchodními partnery na podkladě jejich vlastních měn,
a uvésti na trh stabilisovaný a zhodnocený rubl, podložený velkými zásobami
a těžbou zlata. Bylo by to pro Sovětský
svaz velmi výhodné na. příklad v jeho
obchodních stycích sc zeměmi skandinávskými a s východní Evropou. V každém případě znamená sovětská měnová
reforma pro Sovětský svaz, že jeho hospodářská posice jako odpůrce Marshallova plánu je podstatně zesílena, i když
ovšem nelze zatim ni 1 uvit o tom, že by
se ji vedle bloku dolarového a sterlinkového vytvářel blok rublový.
-fjs-
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Generál
John Bagot Glubb,
zvaný
Glubb paša, velitel ,,Arabské legie" zajordánského krále Abdulláha, přijel do
Londýna,
aby
poradil
vyslanectvím
arabských států, jak organisovat
bývalé
britské vojáky, kteři se dobrovolně hlásí
do boje proti Židům* v Palestině.
¡.Statistiky
zastavárenských
obchodu
zaznamenávají
ještě jednu
zajímavou
věc: v době
konjunktury
sto lípá počet
zástav,
stejně tak, jako
nastává rapidní pokles zástav v době
hospodářské
tísně. Před válkou
bylo
nejvíce zástavců v r- 1937. 404.000, loni
vyhledalo
čtyři
pražské
zaslavárny
8 7-0 0 0, letos do konce listopadu j i ž
přes
sto
tisíc
zástav
cůi
kteří
si vypůjčili celkem 55 miř. Kčs. Smutné
je. že letos
mezi
zá s t a v ci
vedou s t á t n í z a m ě s t n a n c i a pensi s t é" — napsala
„Mladá
fronta"
15. prosince- Konec konců, nejen v demokracii lidové, ale i v demokraciích
ještě předlidových měl každý právo nejenom na práci, ale i na legraci. Vidí-li
však „Mladá fronta" vzestup
konjunktury v tom. že v počtu frekventantů
zastavárny se stále zvyšuje procento státních 'zaměstnanců a pensistv. pak jsme
nuceni říci, že v tom nevidíme ani tak
legraci, jako cynismus.
«

Poznámky k minulým dnům
.¡Náš stát je spravedlivý"
— Pod tímto
hrdým nadpisem přineslo ..Právo lidu'1
zprávu o. tom, kterak sestrám
Schnoblingovým
nn základě vyšetření
bylo
vráceno
statni
občanství,
ačkoli
jim
patřil
velkostatek
v Neznašově.
Za dva dny přinesl
'tentýž časopis zprávu, že sociálně demokratický poslanec intervenci
na ..příslušných místech" získal ..závazný slib",
žc nebudou těmto čs. občankám
vráceny
pozemky,
které neoprávněnou
konfiskaci ,,p ř-e S Z y do
soukromého
v l a s t n i c t u i". A ve čtvrtek nato už
přineslo ..Právo lidu" opravu, že prý
,¿zejména tvrzeni, že tamní
občanstvo
tuto zprávu o přiznání občanství
přijalo
s uspokojením, je v rozporu se skutečnosti". — Tomu konečně rádi
věříme,
po tom vysvětlení stran těch
pozemkůAle nejsou ty tři zprávy v iémž
listě
dohromady přece jen trochu silný tabák? A jak se pak vyjímá hrad věta, že
náš stát je
spravedlivý"?
*

Rexacrova kancelář oznámila 12- prosince t. r_ re zprávě ..Prozatímní
obchodní dohoda se SSSR", že
..britská
vláda se zatim nevcházela
o dodávku
pšenice ihned, protože by to znamenalo
^uýšetií cen. jež musí platit Kanedě"Protoze v obchodních stycích Velké Bri-
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Rakouský
ministr vnitra
Ferdinand
Gráf odvolával se prý ve svém prohlášení o Korutanech nedávného výroku čsministra informací Kopeckého o tom, že
být proti komunistům je vlastně
velezrada- — Potvrzuje
to starou známou
skutečnost, že nejrychleji se vždy_ šíři
informace špatně nebo informace o špatnostech.
m
„Ještě
to, prosím,
račte
podepsal,
pane odborový
přednosto."
zašvehdil
slaďounce pan vrchní odborový
rada.
podávaje akt znovu svév.n
představeném u.

CO

JEŠTĚ

NEVÍTE

Pan odborový přednosta omrzele sáhl
navyklým už pohybem ruky do náprsní
kapsy kabátu, vyňal odtud
nejnovějSi
aerodynamický
model amerického
plnicího pera. načež přesně tam, kam ukazoval buclatý prst pana vrchního odborového rady, s bravurní jistotou načrtl
tři hvězdy.
V ministerstvu zemědělství se pry tato
scéna románu — dosud nenapsaného —
opravdu neodehrála.
-fjs-

Rub jednoho tragického rekordu
Bylo vždy chvályhodnou vlastností
Čechů chtít předčit "ostatní. Pokud jde
o dobrou věc. nelze si přát nic lepšího.
Zcela jinak to ale vypadá, když jde o
věc nedobrou. Prostě dnešní naše cena
benzinu je světovým rekordem nikým
nepředstíženým, takže všechny výklady
obhájců známého národního podniku jej
produkujícího nepostrádají sice zajímavosti po chemické stránce, ale nejsou
našim motoristům nic platný! Drahota
našeho benzinu má dvojí rub, a to jednak příliš nákladnou a zastaralou výrobu, a pak zdanění, jež neklamně svěděl
o třeštění našich fiskalistů, Tak z uhelné substance výborného bituminésního
uhlí z mostecké pánve zužitkuje se něco
přes 10 procent ve formě benzinu, což
je jen o necelá dvě procenta více, než
obsahuje na příklad uhlí z dolu
Hedvika dehtu a ostatek jsou vedlejší zplodiny, jako hnědouhelný koks, svítiplyn,
vodík, fenoly atd. Celkem je zužiti hodnotného uhlí asi -13procentni, což nasvědčuje faktu, že na 1 litr se spotřebuje 7—10 kg uhlí. Svědčí to o nevelké
účinnosti hydrogenace, používané u nás,
když jen asi scdmlna použité suroviny
se zužitkuje v hodnotné pohonné látce
a daleko větší množství, více než pětina, odpadne ve formě méněcenného
(•ok.su, jak svědčí okolnost, že se za něj
strži méně než za uhlí. ačkoliv u kamenouhelného koksu je tomu právě naopak. Poměrné značné množwtví výchozí suroviny je hned jednou z příčin drahoty umělého benzinu. Jako další složky přistupují zde ještě nákladný provoz
Lurglho peci a hlavně hyperkompresorů k dosažení tlaku 320 atmosfér. Kdo
ví, co stojí v nákupu a v provozu takov ý šestistupňový kompresor, pochopí, že
to není zrovna malý obnos při spoustách
vodíku, kterého je třeba 1000 m krychl.
na tunu benzínu! K tomu ještě přistupují drahé katalysátory, jež ve formě
sirníku wolframu a niklu musíme u r á žet z ciziny. Zkrátka není těžké vypočíst, že výrobní náklady umělého benzinu. bez odpisů budov a. strojů v celkové ceně kolem 8 miliard Kčs, se pohybují kolem 5 Kčs za litr. Kdyby byly
nižší, již by se 3 tím pánové dávno pochlubili. Aíe takto plně chápeme jejich
s k r o m n o s t . . . Je proto otázkou, že když

O SSSR

?

.Mále taožnost zrát o Sovětském svazu vše. co Vás zs;áná. Číčtesovétiké
novisy a žasojmy.
Vs es vazová společnost „ A I E Ž D C N A K O D . N A J A K N I G A "
v Moskvě vypisuje právě předplatné na noviny a časopisy, vydávané v SSSR.
Pnhiašky Brédpfae&S» na rak 1943 přijímá SVĚT O V Ý TISK S VOS ODA,
Prai2 n . Ňa ptfix-pě 22, L p.: teSsásn č. 224-62 a R UDĚ PRÁVO
(prodejna),.
PnsÍK n". Václavské -i—. 19, roh Jšcsghfcí vL, telefon £. 320-56.
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již rnuuirne u nás vyrábět umělý benzin, že nevolíme k tomu modernější a
toipodárnějSÍ způsob synthesy z vodního plynu, jenž by umožnil snížení ceny
až o 2 Kčs na litru. To by mimo jiné
mělo za následek snížení i drastického
zatížení daňového ve výši skoro 5 Kčs,
takže by bylo možno jití a cenou benzinu pod 10 Kčs, jež jc nutnosti, nemalí se motorová doprava u nás Časem atá11 jen výsadou úřadů a národních podniků, kde, jak známo, na penězích nezáleží. Za zmínku ještě stojí, proč se
energicky nepostupuje v těžbě našich
rop hornickým způsobem, jenž se tak
oevfidCll v 1'echelbronnu v Atsasku, kde
maji surovinu podobných vlastnosti,
protože se u těžkých rop vytěží jen část
nafty v ložisku obsažené, n> proč se ale•ipoft nevyzkouší nejmodernčjM americký
způsob horizontálních vrteb. Nejde o
maličkosti, když jen v ložisku u Zatčan
se odhaduje množství ropy na 2 miliony
t, niž by nám vystačilo krýt spotřebu
benzinu a plynového oleje po dobu 7 roků při polovičních nákladech než je výrobní cena umělého benzinu. A to ještě
máme Kbely, Hodonín a jiné zjištěné a
produktivní výskyty s mnoha miliony t
ropy. Pil stoprocentním zúžili sulfltových louhů k výrobě levného lihu, dospěli bychom k nepoměrně levnější pohonné látce než je dnešní, 1 když by
stát trval na svém horentním podílu,
jenž je rovněž světovým rekordem, protože ani Ašanti nejsou tak hospodářsky
zabednění, aby si prostřednictvím bláznivě zdaněné nezbytné pohonné látky
zdražovali
dopravu, tento
nezbytný
předpoklad každé civilisace'

Omyl, rovný zločinu
V politice je omyl dokonce víc než
zločin, jak praví Tayllerand. Míníme tím
neoseté statisíce ha půdy v pohraničí,
zatím co se ministerstvo staralo víc o
stranickou propagandu a v nej lepši ní
případě o bradla a sportovní potřeby
pro venkovskou mládež, což v zemi Sokola, Orla a DTJ je nošením dříví do
lesa. Neoseti půdy v rozsahu, jaký naše
země nepoznaly od třicetileté války
(ostatně podobné pohromy pro naše zemědělství jako celek, jako je nynější
správa tohoto resortu, jednoho z nejdůležltějších ve státě), způsobilo, že musíme dovézti za S miliard Kčs potravin
a krmiv a za tím účelem musíme i za
ztrátovou cenu vyvéztt vše, co jenom
svět může koupit a tudíž mimo jiné
i náš textil, pokud bude ovšem jakostně
vyhovovat. Aby se to zastřelo, je vyvolána nechutná a svým průběhem surová
kampaň proti textilnímu obchodu, aby
se odvedla pozornost od skutečných vinníků stranou v době, která má mnoho
společného s předvolebním získáváním
hlasů, při čemž zpolitisovaný přiděl, vyrvaný řádnému obchodu, má býti obdobou volebních gulášů. Ostatně rozdělení
12.000 kusů kapesníků z Jilemnice na
polovic mezi tTRO a horníky ukazuje,
odkud vítr vane. Je ovšem otázkou, zda
získáme tolik de vis na nákup obili, tuků a krmiv a zda nám někdo půjči miliardy Kčs. když jsme dosud nezaplatili
znárodněný cizí majetek, a když s takovými oběťmi získané hodnotné potraviny opět vyvážíme z& věci. které naléhavě nepotřebujeme, jako na přiklad tuky a a psací stroje do sovětského pásma
k zlepšeni výživy německého obyvatelstva, nebo když nakupujeme potraviny
nikoliv tam. kde jsou nejlaeinějši. nýbrž,
tam, kde jsou nejdražši, jako na přiklad zeli v Jugoslávii, která na ně chce
třikrát tolik jako Dánsko. Za těchto
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okolností nevyzpytatelné obchodní politiky, která je dokladem neschopnosti
státu jako obchodníka a na jejiž omyly
celek přímo příšerně doplácí drahotou
živobytí, jsou neosetá pole v pohraničí
přímo zločinem na národu spáchaným,
neboť při veškeré námaze svědomitých
občanů, za zdrávi národa odpovědných,
nelze zabránili chorobám a jejich tragickým následkům z pod výživy! Bylo
by záhodno sebrat materiál zdravotních
škod z tohoto titulu spáchaných jen na
dětech, které nemají dost mléka, másla
a vajec, jakož i zeleniny a ovoce, protože z toho mála, co ještě máme, se dělaji dary v kvantech až 1000 t cukru.
Víme, že propagační aparát omlouvá
vše jako následek- sucha, asi tak, jako
dodnes vykládá miliardové prodělky
znárodněné výroby jako následek hospodářem okupantů nebo náletů za války
a bude tak činit i v pětiletce, dokud veřejnost bude projevovat trpělivost a nerozhodnost pověstného Buridanova šedivce ve sjednáni nápravy. A to jak v
zemědělství, tak i ve znárodněné výrobě, jelikož oboje spolu souvisí, takže co
nám nedá zúmyslně zanedbávané a zneklidňované zemědělství, musí dodat národní výroba, máme-U míti co do sebe,
co na sebe a nad sebou. Dosavadní výsledky jsou znepokojující, když nám tolik chybí potravin a na vývoz tolik zboží a tolik bytů. Pak jsou chlubná slova
o překonání kapitalistických států, ať
již s hlediska stavebního ruchu nebo
šatstva a mís jenom směšná, ať jc pronáší kdokoliv a budí naopak jen odpor
nebydlících, chatrně ošacených a po!onasycených občanů proti těm, kteří tohoto stavu plánovitě dosáhli!

Export na úkor dvouletky?
V poslední době slýcháváme stále větší a větší množství stížností na příliš
dlouhé a nyní právě prodlužované dodací lhůty strojírenského průmyslu. Stěžují si tak už nejen továrny pro výrobu
nejrůznějšího spotřebního zboží, ale také — a eož je mnohem vážnější a hospodářský bolestnější — téměř všechna
odvětvi naší průmyslové prvovýroby, zejména řs. doly a čs. hutě. Tyto závody
totiž jsou v dalším stupňování své výrobní intensity, a tím tedy i v možnosti
řádného splnění dvouletého piáno, plně
závislé právě na včasném přísunu potřebných výrobních zařízeni. Zajímalo
by nás tedy v této souvislosti, kolik je
pravdy na oněch pověstech, tradovaných
zejména v kruzích hospodářských odborníků, podle kterých byla našimi úředními místy dána přednost exportu
strojírenských výrobků před nasycením
domácího trhu v taliové míře, že se tak
děje na účet možného ohrožení dvouletky.
Máme-li považovat tato Jobova zvěst
za pravdivou, pak nám opravdu nezbývá nic jiného, než znovu politovat odbornou úroveň našich plánovacích instituci a oddat se zamyšlení nad chmurnými vyhlídkami našeho národního hospodaření. A je vskutku také proč! Mezera v dodávkách potřebných investičních zařízení neznamená totiž jen změnu statistických čísel Takováto mezera
přináší velmi dalekosáhlé a T ý u a m n i
hospodářské důsledky, které se přes pokles výrobní intensity dolů a íratí přenes on zpět na kovodělný průmysl, aby
ve zvýšené míře podvázaly celkovon výrobní schopnost všech průmyslových
oborů vůbec. Že se pak při spletitostí
a vzájemné závislosti všeho hospodářského života projeví tato sfarteřac*?: i na
obsahu našeho talíře, na našem oblečeni
a na všem jmění. co počítáme za sacao-

zřejmé a nezbytné pro dnešního civlllsováného člověka — o tom snad není
třeb3 mít těch nejmenšieh pochybností!
Každý z nás jistě dovede pochopit
okamžitou nutnost co největšího zvýšení všeho exportu. Každý z nás má však
také právo žádat, aby tak, jako všude
jinde, 1 zde se postupovalo obezřetně
a opatrně, a aby lni brán ohled na všechny možné hospodářské důsledky. Nežádáme po našich úřadech, aby dělaly
zázraky, nechceme viak také, aby dělaly boty. Od tohoto tn m i m e jiné lidově demokratické instituce
-v

Ani margarin nechce zůstat pozadu
Řetěz, a bohužel už hodně dlouhý řetěz, ostudných a trapných afér v našem průmyslu, byl v poslední době prodloužen o další dva články. Tentokráte
však to není textil, ale pro změnu zase
margarin a mýdlo. Nedávno oznámil čs.
rozhlas, že ve známé továrně na margarin SANA krádeže zboží přesáhly 1
milion Kčs a za několik dni nato dočetl! jsme se zase v novinách, že v jiné
továrně, rovněž známé, dříve Ottové v
Rakovníku, ztratilo se několik vagonů
mýdla a margarinu tím způsobem, že
množství vyrobeného zboží neodpovídalo
množství spotřebovaných surovin. Ačkoliv o došlých surovinách záznamy vedeny byly, .nebyly již vedeny žádné o
výtěžku z nich.
Obě tyto události jsou lim povážlivější, že se nestaly někde v pohraničí,
kde se, bohužel, stále ještě vyskytují
tu a tam živly slabšího charakteru,
nýbrž u podniku již starých, kde jistě
zůstala velká většina zaměstnanců starých a kde se dá předpokládat, že při
nejmenším zůstala zachována dřívější,
osvědčená organLsace správní.
A tato administrativa byla jistě natolik důmyslná a dokonalá, aby kontrolními opatřeními znemožnila krádeže ve
větším měřítku i jakékoli jiné nedovolené manipulace. Z toho, že k nim vůbec mohlo uojít, je patrno, že správni
služba nefunguje tak, jak by měla a
jak podle všeho fungovala dříve. Zvláště zarážející je případ rakovnický, kde
nebyly vedeny záznamy o vyrobeném
zboži, neboť tyto záznamy 5sou nezbytným základem pro kalkulaci a posouzeni prosperity ceiého podniku. V tomto
případě byla při nejmenším zanedbána
zákonem předepsaná péče řádného hospodáře.
Motivy toho zanedbáni nejprimitivnějších základů účetního pořádku nejsou
dosud známy a stejně není známa výše
celkové ztráty v obou případech. Jedno
však z nich vyplývá naprosto jasně, že
vedení podniků je v rukou nepovolaných,
ať .liž nedbalých nebo nezkušených a
neodborných. Bez viny není ani ústřední
ředitelství, jehož povinnosti je, aby závody kontrolovalo a revidovalo a rovněž
aby v případě potřeby provedlo taková
organisačni opatřeni, jež by předem znemožňovala jakékoli zneužití důvěry jak
řediteli, tak i ostatními zaměstnanci.
Oba případy jsou další morální skvrnou
našeho hospodářského života a znárodněnému průmyslu cti a důvěry rozhodně nepřidají. Poněvadž jde o národní
podniky, tedy o majetek celého národa,
má veřejnost jistě právo, aby se dověděla nejen výše škody, ale í jakým způsobem onde nahrazena, jména, pachatelů
i odpovědných ředitelů a také jak byli
potrestáni.
JEK

Jak to říci ?
Dnes i dítě vL že náš schodek v chlebovém otálí má sven příčím: nejen v au-

O B Z O R Y

chu, ale hlavně v oněch statisících neosetých polí v krajích, kde byla jinak
dobrá úroda. Vlna ministerstva zemědělství v tomto směru je naprosto jasná
každému, kdo není nevidoucím a neslyšícím straníkem. Proto musí každého
překvapit, když předseda komunistické
strany přesouvá vinu na tom na ministerstvo výživy, které je zde bez viny
jako ministerstvo zahraničního obchodu.
Neříkáme, že by ministerstvo výživy
bylo vyložené lilium, protože se mu také
leccos zkazilo, jako na přiklad vajíčka
neodborným uskladněním, a leccos ztratilo, svěřením potravin a jejích rozdíleni nespolehlivým lidem, ale toto ministerstvo nemůže víc rozdělit obyvatelstvu,
než co mu ministerstvo zemědělství dodá a ministerstvo zahraničního obchodu
doveze! Protože vina ministerstva zemědělství je nade vší pochybnost, šlo o to,
jak to říci čs. veřejnosti. Vina se ovšem
našla všude, jen ne tam, kde skutečně
je . .. Výsledek se předkládá veřejnosti
na papíře velkého formátu k věření. Je
ovSern otázkou, uvěří-li! V tomto směru
má ministr výživy na své straně sympatie veřejnosti, i když tato reptá na
přiděly, zmenšující se tím vice, čím více
pokračuje dvou letka, která měla, jak
známo, právě ve výrobě potravin přinéstí neobyčejné zvýšení až o 100 procent. O sympatie se podílí též ministr
zahraničního obchodu, protože ten nemůže zase více dovézt, než vyvezeme,
eventuálně dostaneme půjčit. Je totiž
známo, jak se právě zpolitisované odbory se svými odnožemi přičiňovaly o
zvýšení výroby neklidem v závodech,
vyhazováním schopných odborníků, stávkami atd. Ministr zahraničního obchodu
není tudíž kouzelník, aby z mála, které
vyvezeme, dovedl vykouzlit mnoho surovin a potravin, které potřebujeme! Byla
zde ještě jedna cesta, a tou byl zahraniční úvěr v dolarech. Je ostatně známo,
jaký postoj pod vlivem strany, jejíž
předseda spatřuje vinnika v ministru
výživy, byl k velkomyslné nabídce úvěrové pomoci zaujat a kolikrát se dopustil právě její tisk hrubých urážek
státu, který nám jediný na světě může
dnes poskytnouti úvěr. Celé obvinění
ministra výživy a zahraničního obchodu
je vlastně zastiracím manévrem, jenž
má odvrátit pozornost od ministra zemědělství, jenž se nejvíce »zasloužila
o dnešní neutěšenou wživovacf situaci.

kteří se všeho zříkali. souhlasili s tím.
Se je lidé považovali 3a hlupáky a přímo vyhledávali
ponížení a pohrdáriíTento jejich postoj P. Woroniccki kvalifikuje jako postoj nekřesťanský,
který
je v protivě k opravdové pokoře a lítosti a je vlastně nebezpečnou
tváři
pýchy, která se maskuje pokorou. Takový duch samoobžaloby, pohrdáni sebou samým a vynášeni
zla z • nejvnitřnějšího koutu srdce a duše na veřejnost příčí se křesťanskému
duchu a
křesťanskému
pojetí boje proti mravnímu zluP. Woroniecki považuje hodnoceni Dostojevského
jako typicky
křesťanského
spisovatele za legendu, s níž je nutno" se
navždy rozloučil. Podle jeho soudu totiž
Dostojevskij nikdy nepochopil
křesťanské učeni o milosti a křesťanskou přípravu srdce k přijetí Kristova
vykou-'
pení. Místo aby se jim otevřel, zavřel
se před nimi a vSechnu svou pozornost
cele soustředil na pozorováni zla v sobě
samém- Prožívá je a trápí se jim. neočekávaje božího odpuštěni, až nakonec
zlo v něm dozraje a propukne
neodolatelnou potřebou
vyplivnout
toto zlo
z duše před lidi. Neštěstím
Dostojevského bylo, že se nesetkal s nikým, kdo
by byl světlem viry prosvítil jeho duši
i svědomí a naučil ho, jak se osvobodit
od toho tak škodlivého znechucováni si
sebe sama tím, že je přemění v opravdovou lítost, pokoru a ducha pokání, jimiž je možno dosáhnout odpuštění i těch
nejtěžších hříchů. Nejde o to, neuznávat
bytí zla ve světě a podceňovat
jeho
vliv; to by bylo naivní• Ale ještě horši
je, zadívat se do zla tak, že se pak nevidí
mnohem silnější dobro, jež je může přemoci. Dobro, žel Bohu. vždy sice neví-

tězi. ale vždy má možnost vítězství. Je
jen třeba znát cesty, které vedou k í>itézsltii dobra, a ne pouce ty, které konči' jeho porážkou- Jc nutno znát podmínky. za kterých dobro dosahuje převahy, zajímat se o ně, pomáhat mu a
dát se strhnout k radosti při pohledu
na jeho vítězství, které přece v lidském
životě tak řídké ne ni.
V druhé části své studie píše Woroniccki o dílech Mauriacových
a jejich
pronikavým
rozborem ukazuje. Se ani
on nemá křesťanského ducha při hodnocení zla. Nestaří být osobně
katolíkem, aby tím bylo katolické j všechno,
co spisovatel píše. K tomu je třeba ;n<if
katolicismus v celém jeho rozsahu, je
nutno studovat nejen vesmír zla, ale
i vesmír dobra. Třeba proniknout až
k jeho nejhlubširn pramenům a současně bdít, aby do nich nepronikly ci;>,
někdy i přímo nepřátelské prvky, které
jasný katolický pohled na
skutečnost
zakaluji-st-

Bílé, černé a šedé mzdy
ROH či ÚRO spolu ví ministerstvem
sociální péče jsou takovými pány co do
stanoveni mezd, jako NÚC pro stanovení cen výrobků. Všechny tyto instituce,
jejich velikost a poěet zaměstnanců nestačí však zabránit jak černým mzdám,
tak i černým cenám. Protože oboje spolu úzce souvisí, při čemž černé mzdy
jsou vlastně příčinou černých cen, stoji
za to podívat se blíže na problém černých mezd. Příčiny tohoto zjevu, dřívo
u nás neznámého, jsou jednak nedostatek pracovníků následkem odsunu Němců a pak snížená pracovní morálka většiny zaměstnanců. Nedostatek pracov-

Dostojevskij, Mauriac a Bernanos
protikřesťanští ?
Polský dominikán P. Jacek
Woroniecki napsal do kulturního
týdeníku
polské katolické inteligence .¿Tygodni?c«
poir szechnego'"
obsáhlou
studii
o Dostojei-ském,
Mauriacovi a Bcrrnanosovi,
kteří
bývají
charaíerisováni
jako křesťané, nejen svým
soukromým
životem, ale i svým literárním
dílem.
O Dostojevském
tak souhlasně soudí na
přiklad L. Hanuš a N- O.
Losskij,
o Mauriacovi J. S. Bora a Bemanose
mohli jsme poznávat z jeho překladů,
které l'y dal ..Vyšehrad". P- Woroniecki
dospívá re své studii k názorům zcela
protivným- Pise. že ani Mauriac, ani
Bernanos
nebyli
ovlivněni
francouzským jansenismem, aïe že na ně relmi
mocně zapůsobil
právě
Dcstojevskij,
a proto se velmi obširr.č obírá
rotorem
zla u Dostojeirského- Riká, že ío t: D s stojevského
není rys slovanský či projev rase:".}, ale individuální,
počmír.ěný
několika
činiteli. jako jeho
psychopaihologické ustrojení a jeden z proudů
tradice východního
křesťanství; i. zz,4utvůíví", kteří byli v Rusku uctívání
od 14. do 17- století. Bytí to prosfáčci.
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níků zvyšuje poptávku po meh a tím
i vědomí jejích ceny, což přirozeně u
méně svědomitých zaměstnanců působí
tlumivě na píli a svědomitost v práci.
Nižší pracovní morálka je také v neposlední řadě způsobena soutěSí národních podniků na pracovním trhu, větším požitkem dovolených a alkoholu, jakož i existenční jistotou. Charalrterisuje
to odpověď nepříliš svědomitého zaměstnance, kterého si podnikatel-živnostník
dovolil napomenout!, aby dělal víc, když
je slušně placen: ¿-Můžete mě políbit v
hobük a já půjdu do národního podniku,
kde za stejný plat nebudu dělat vůbec
nic:« Nechceme to zevšeobecňovat, ale
obdoba slov, někdy provázená skutky,
je či byla dosti častou. Aby si podnikatel udržel pracovníka, musí mu nadlepňovat. Je to zjev tak rozšířený, že skoro
neexistuje podnik, kde by se nějakým
způsobem
nepřlplácelo na stanovené
mzdy. Vedou přirozeně státní stavby, někdy udivující výší procent těchto mezd.
Někde se daří tyto černé mzdy zakalkulovat, někde to pak nejde a musí je
podnikatel nést ze svého. Východiskem
tu zase jen někde bývá č e m á cena, ani
ne tak zvýšená, jako ve formě prodeje
bez dokladů a tudíž nezanesená a umožněná jen úsporami z racionálního zpracování surovin. Tam, kde se ve formé
meodpracovaných přesčasů platí černé
mzdy oficiálně, dostáváme pak v mzdových výkazech a nákladech šedé mzdy
jako směs bílých a černých mezd. To je
pak příčinou oné pověstné drahoty většiny našich průmyslových výrobků a
staveb, k jejichž režii svorně přispěly
bílé, černé i šedé mzdy osazenstva.
Chcc-li někdo u nás bojovat ťičinně proti
drahotě, musil by začít u černých a šedých mezd ve výrobě a pak u černých
mezd ve veřejné administrativě, protože
oněch, mírně řečeno, 100.000 zbytečných
pracovníku nepředstavuje nic jiného než
železné krávy, živené poplatníky a zdražující jim živobytí daněmi do všech výrobků a služeb započítanými!

Zapomenutý muž: střádal
Již dávno prošla doba, kdy se mělo
rozhodnout! o osudu vázaných vkladů,
které nejsou jen úsporami vykořisťovatelů a šmelinářů, ale z velkého procenta
úsporami poctivých pracovníků na zaopatřeni stáří, dětí a na investice v domácnostech a v podnicích. Nerozlišováni těchto vkladů s potomni měnovou reformou, která poctivým střádalům těžce ublížila tím, že jejich předválečné
vklady v hodnotné měně znehodnotila,
má za následek, že tito střádalové se
ocitají v situaci veverky, které medvěd
vybral přes léto nastřádané oříšky. To.
co zanechal pro útěchu, se rovná asi
tak onomu zlomku kupní sily, které
představují dnes uložené peníze. Zatím
se rozplynul obrovský německý majetek. že z něj zůstávají nepatrné trosky,
ačkoliv měl sloužit k zajištění vázaných
vkladů. A tyto trosky se ještě zpeněžuji takovým způsobem, že velká osobni
a věcná režie přímo hltá dosažené výtěžky. Nepřeháníme ani v nejmenšim,
když tvrdíme, že státní pokladna destane ze stamiliardového německého majetku nakonec obnos, který se bude rovnat asi tak obratové dani z něj. Bylo
b y nadmíru vděčným úkolem pátrat po
tom, kam se poděla spousta zlata, klenotů. kožichů, koberců, sbírek obrazů,
porcelánu, skla. drahocenný nábytek, radia. automobily, šatstvo, prádlo", boty a
jiné užitkové předměty z -cohraniči!
A f é r y , jako byl revoluční N V ve š t ě pánské ulici, strážmistr SNB. jenž si
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uskladní jen 17 beden milionové ceny
z německého majetku, žena strážníka,
která nosí smaragdový prsten, ženy v
pohraničí s několika drahými kožichy a
různá individua s luxusními auty v pohraničí, jsou ukázkami, kam se tento
obrovský majetek, největši aktivum republiky, které mohlo zdárně dokončit
nejen měnovou reformu k obecné spokojenosti, ale i zaplatit všechny válečné
škody státu způsobené, ztratil! Příliš
mnoho věcí se octlo v nepovolaných rukou, Nelze vypsat, kolik perských koberců bylo propáleno při pitkách nebo
neopatrném zacházeni, kolik drahých
aut bylo lozbito právě tak, jako byly
zničeny drahocenné .soubory originálů,
porcelánu a skla jejich rozebráním a
rozbitím. Ale podstatná část tohoto majetku ještě existuje a je příznačné, že
se nejeví žádná opravdová snaha získat
tento majetek zpět pro stát, kterému
byl nezákonně odňat samozvanými vykonavateli revolučních zákonů. Zato se
vyvíjí horlivá činnost očlstářská po
stránce politické, patrně aby na milovaný majetek jistých hmoUstů se nepřišlo. Proto opravdovosti snah o očistu
národa uvěříme, až se státu navrátí sta
miliard Kčs ukradeného německého majetku.

Sami o svých věcech
Otázka uplatnění zahraničních studentů v našich vysokoškolských spolcích, otázka jistě jen studentská, stala
se v posledních dnech zásluhou marxistických stran, jejichž bilance při studentských volbách je vskutku silně ztrátová, otázkou ryze politickou. Zahranič-'
nich studentů a přátelského vztahu lt
bratrským slovanským národům je zneužíváno k zahlazení pro komunisty jistě
bolestných ztrát a k ovlivnění naší veřejnosti.
Klub lidových akademiků protestuje
proti této akci a snaze «kreslit výsledky svobodných a demokratických voleb
studentstva co nejrozhodněji a odmítá
všechny marxistické útoky.
Tvrzení, že postupem studentstva byly porušeny nejrůznější mezistátní politické a kulturní dohody, neodpovídá
pravdě. Vždyť zahraniční studenti požívají všech sociálních výhod, mají státní
stipendia, zaujímají asi 10 procent v kolejích, zatím co naši studenti jsou nuoeni mnohdy spát na lavičkách v parcích, platit vysoké nájemné či přespávat u svých kolegů. A naši studenti rádi v zájmu přátelské a bratrské shody
se slovanskými kolegy tyto oběti podstoupili, nikdy je nevyčítali a také vyčítat nechtějí.
Jistěže cílem dohod nebylo, aby zahraniční studenti zasahovali do vnitřních našich studentských záležitostí, aby
svými hlasy korigovali postoj a názor
našich studentů, ať již k Svazu české
ndádeže nebo k Revolučnímu odborovému hnuti či k jiným institucím. To jsou
čistě záležitosti českého studentstva,
které si musí o nich rozhodovat demokraticky samo, podle vlastního názoru
a přesvědčení. P r o č tyto tendence nejsou
uplatňovány v marxisty ovládaném Svazu české mládeže?
Klub lidových akademiků j e toho názoru, že hybnou pákou všech těch, kteří
se zasazují o přiznání volebního práva
zahraničním studentům, j e snaha skreslit výsledky studentského demokratického rozhodování, pro marxistické strany jistě ne příjemného. Přitom věří, že
nejširší veřejnost dávno j i ž prohlédla
tyto snahy a že plně stojí na straně
těch, jimž právo na svobodný demokra-

tieký život je otáikon s&sadni a nekompromisní.
-E-

Programové zásady současného
liberalismu
Belgická liberální strana vydala program, který přijal jej i bruselský sjezd
a který byl shrnut v * Chartu dnešního
liberalismu«. Charta byla nyní vydána
tiskem; má osm bodfi, které zni:
1. Clovčk má právo myslit, mluvit,
psát, sdružovat! se a učit svobodně. Tato svoboda nemůže mít jiných mezi, než
jsou ty, které stanoví zákony jako součást ústavní listiny. Liberální strana se
hlási Iv deklaracím bruselské a oxfordské, které jsou základem demokracie,
2. Člověk má právo na práci a skrze
ni na zajištěný a slušný život jak hmotný, tak mravní.
3. Člověk je povinen jak v zájmu
obecném, tak i ve svém vlastním zdokonalovat! se ve své práci. Jeho postavení budiž zlepšováno současné s tímto
zdokonalováním. Jeho povinností je, aby
se pozdvihl. Liberalismus především podporuje každého, ať je to pracovník f y sický nebo duševní, kdo plní svou společenskou funkci. Zná jen jednu elitu:
elitu práce, ať je jakákoli.
4. Člověk, ať je jakéhokoli původu a
majetku, může člnitt nárok na dosaženi
vrcholku společenského žebříku. Jediné,
na čem záleží, jsou jeho zásluhy. Vyučování všech stupňů má být dosažltelno všem, kdož jsou jej hodni.
5. Střední slav, jenž je hlavním prvkem rovnováhy a stability, může se udržet jen tehdy, dostňvá-li se mu nové
krve. Nutno jej nejen organisovat, ale
i rozšířit Proto je nutno kvalifikovaný
proletariót odproletarisovat.
G. Faktické i právnj monopoly mají
být exploitovány jen se stálým zřetelem
k veřejnému zájmu. Vzhledem k tomu
je nutno respektovat iniciativu jednotlivce a k exploltací těchto monopolů spojit spotřebitele, dčlníka ) střádala, jehož
úspory umožňují podnikání.
7. Posláním státu je jedině podporovat a rozvíjet činnost jednotlivcťl, po
případé ji podnécovat a koordinovat.
8. Práce má člověku zajistit právo
na bezpečné a zajištěné stáří.
ftfká se, že liberalismus je dnes již
zcela překonán. By]a-li však minulá
válka opravdu bojem národíi o svobodu,
řekli bychom, že tento program belgických liberálů dbá svobody, svobody
skutečné rozhodné více, než třeba programové projevy p. Zápotockého a spol.
Rozdíl v tomto dvojím pojetí svobody
vynikne ještě více, přečteme-li si aíspoň
několik řádek z toho, co bychom snad
mohli nazvat důvodovou zprávou Charty. Belgičtí liberálové říkají, že považují svobodu, svobodu iniciativy a podnikání za základní životadárnou zásadu, jež jediná rnůže spasit rozvrácený
svět. Staví se proti
byrokratickému
»podnikán í ; a omezování podnikáni. Za
skutečná, hmatatelná práva
člověka
prohlašují práci, bezpečnost a právo na
nedotknutelnost úspor. A uzavírají, že
stát m á být služebníkem občanů, že nic
neospravedlňuje jeho více méně všeobecný infcerveneionísimis, který omezuje práva jednotlivce j jeho svobodu, ochromuje iniciativu a porušuje tím, že
libovolně nad únosnost rozšiřuje i ty
závazky, které
sebe občané se svýrn
souhlasem přijali. Lib-eraiismus je tedy
mrtev — dobrá! Jsou však opravdu
mrtvy i všechny jeho zásady? Nezdá se
nám, myslíme však, že i k d y b y opravdu
mrtvy byly, stály b y jistě aspoň některé z nich za cživovací pokus. Konec
koneS, název hberaíiBmus j e odvozen
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od »Libertas", což jest, Jak známo, svoboda.
-jv-

Britská dolní sněmovna o ruských
manželkách britských vojáků
V britské dolní sněniovně byl podán
na ministra zahraničních věcí Eevina
dotaz, zda hodlá využít přítomnosti sovětského ministra zahraničních věcí Molotova v Londýnů k tomu, aby s ním promluvil o ruských ženách a dětech bývalých britských vojáků, kterým sovětská
vláda nedává povolení, aby mohli odjet
za svými manžely a otci. Místo Bevina
odpověděl na dotaz státní podtajemnik
Mayhevv, který řekl, že vzhledem k tomu, žo vScchny sovětské odpovědi na
četné britské zákroky byly záporné, ministr Bevln pochybuje, že by nový zákrok mohl míti úspěch. Na jiný dotaz,
podaný v této souvislosti, Mayhew odpověděl:
»Dorrmftnktt, že zadržování ruskýchmanželek britských státních příslušníků
je nějak spojena a ospravedlněna domnělým zadržováním sovětských bezdomovců v britském okupačním pásmu
Německa, je mylná, a to ze dvou důvodů: .
Za prvé, Velká Eritannie nijak nebrání a nepřekáží repatriaci kteréhokoliv
bezdomovce, jenž se do svého původního
domova vrátit c h c e . Naopak: jsme rádi, když jdou. Z okupačních pásem, která spravujeme, jsme repatriovali až dosud přes 1,140.000 sovětských občanů a
v repatriaci bezdomovců, kteří se k tomu hlásí d o b r o v o l n ě , se stále pokračuje.
Za druhé, Rusové zadržují některé z
těchto žen již po celých pět let, ale
otázka bezdomovců vznikla teprve před
třemi roky, to jest roku 1914. Dne 12.
září 1945 učinil hlavní ruský repatriační
důstojník, generál Golikov, k ruským
novinářům prohlášení, podle něhož odevzdaly spojenecké úřady z území, osvobozených spojeneckými armádami, sovětským úřadům přes 2 miliony 229.500
sovětských občanů. Z tohoto celkového
počtu bylo repatriováno z pásem, podléhajících britskému velení:
z Německa a z Danska 922.656z Rakouska asi
63.000
z Itálie
40.994
z Norska asi
84.000
z Velké Britannie
32.010
z Kréty a
fteeka
652
Z Velké Britannie a z úzenii, kontrolovaného britským okupačním vojskem
nebo britskými úřady, bylo tedy až dosud repatriováno 1,143.345 sovětských
státních příslušníků a v prohlášení generála Golikova se těž praví, že >je třeba s povděkem zaznamenat velkou pomoc, kterou nám poskytli naši spojenci
při repatriaci sovětských občanu, kteří
byli spojeneckými armádami osvobozeni
z německého zajetí«. Pravým důvodem
pro zadrženi ruských žen britských vojáku v Sovětském svazu nemůže tedy
býti ani otázka bezdomovců, ani otázka
sirotků a sovětská, vláda se jenom opožděně dovolává těchto věci. aby nijak
ospravedlnila svá rozhodnuti.-;

Politické strany v Německu
>Combats přináší článek, jejž napsal
Roger Stephane o vnitřní politi clí é situaci Německa. Pravi v něm, že pro
Němce bude uskutečněni txQjpásma důležitým okamžikem v jejich, obnově. A ž
do zřízeni dvojpásma byli isolováni v
každém svém okupačním pásmu, podroben! vůlí každého* jednotlivého spojence
s nemohli nic jiného, než předkládat
marné stížnosti a zbožná přání. Jejich
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postoj nabývá důležitosti, čím více se
zmenšuje rozkouskováni Německa.
Mezi seberu nejsou všichni Němci zajedno. Všechny jejich organisace nemají jednotný postoj vůči spojencům. I uvnitř stran jsou odstíny podle toho, prikláněji-li se k frakci východní nebo zapadni. V západním Německu jsou čtyři
politické strany, z nichž komunistická
neni vůbec nijak mocná Je handicapo.vána dvěma stanovisky, jež musila přijmout: neexistuji prakticky Němci, kteří by souhlasili s hromadnou odpovědností německého národa. A není Němců, kteří by se smířili se ztrátou východních území. Prohlášení Byrnesovo, že
východní hranice nejsou stanoveny definitivně, velice posloužilo americké věci. Německá komunistická strana se neraduje z připojení těchto územi k Polsku a doufá, že se sovětský postoj časem změní.
Křesťansko-sociálni
stiana má ve
svých řadách protestantské živly, čímž
se liší od bývalého katolického středu.
Je však více přístupna sociálním otázkám a její pokrokové živly zvítězily
nad konservativními. Je to typ ltölaborační strany v dobrém smyslu. Počítá
s p rit on UK;.-, ü spojenců, počítá, s jejich
rozpory a míní hráti s nimi. Zatím co
komunistická strana je na západě slabá a socialistická v sovětském pásmu
zakázána, - křesťansko-sociálni
strana
existuje a má stejnou moc ve všech pásmech. Staví se spoiu se socialisty proti
komunismu a chce zavést tam, kde je
to možné, podobný režim jako na evropském západě. Jako komunisté, soudí
však i ona, že Němci se musí obrátit
k Rusku, chtějí-li získat ztracená východní územi. A tento postoj ji činí mnohem rusofobskou než je strana socialistická. Rusové, kteří ji dovolili vyvíjet
se ve svém pásmu, nechtějí jí vzít všechnu naději na znovunabytí území, které je nynf v polských rukou. Ale za
svobodu a naději, kterou ji ponechávají,
chtějí jí Rusové použít pro svou propagandu na západě. Právě křesťanskosociálni strana tvrdl, že s Rusy se dá
jednat o východní hranici a že režim ve
východním pásmu není tak autoritativní, jak se zdá. Nesmí se také zapomínat, že existuje v německé pravici stará
tradice pro spojenectví německo-ruské.
To vše vysvětluje, že bojovníci této
strany jsou nejvíce proti rozdělení Německa a ustavení dvou vlád, za nímž
by následovalo utvoření trojpásma. Ztratili by také výměnnou mincí v dohodování s Rusy. Tento nepřátelský postoj
k rozdělení Německa lahodí Rusům a
pro stranu křesťansko-sociálni Je dostatečným trumfem.
Liberální strana je r.ejalabší ze všech.
Sebrala zbytky starých nacionalistických stran Huggenbergovy a jiných neústupných konservativen. Je v ní nejvíce nacistů a bývalých příslušníků "Wehrmachtu, ale úloha její je bezvýznamná.
Indická zahraniční politika
Z postoje, který zaujala indická delegace na valném shromážděni Spojených národž. lze až osazovat na cesty,
kterými se hade Bahišr.lční politika Indie ubírat- Bude ío politika nezávislá,
ale nezávislost s a a i o sobě neni ji účelem: v některých otázkách Indická delegace hlasovala, s Anglii. T některých
zase hlasovala, proti ní. Je r ; z o -jznat,
že pozorujřme-Il tato hlasování s hler-'s'."* ä s j e indických zájmů, jsou vesměs logicky ečžvcinĚna. Ve věci S a c k a a Koreje hlasovala India s Anglii a
sa Spojenými státy a p 3¡feorovala pián

na zvoleni »malého shromáždění«, protože v něm viděla vhodnou příležitost
k uplatněni zájmů menších zemi. V
otázce palestinské se postavila proti
sionistům a žádajíc aktivní zakročení
proti Francovi, octla se v rozporu so
Spojenými státy. V rozpravě o Indonésii
zaujala indická delegace stanovisko tak
umírněné, že to až překvapilo. Nejvíce
se však indická delegace uplatňovala
nikoliv v politickém a bezpečnostním,
ale v mandátním výboru Spojených národů, kde vystupovala jako strážce zájmů všech menších národů asijských
Naléhala tu, aby se organisace Spojených národů ujala skutečného dohledu
nad mocnostmi, jimž byla některá u/.emi svěřena jako území mandátní a proti odporu Velké Britannie a Spojených
státu se přičinila o dvoutřetinovou většinu, kterou byla schválena reaoluce,
která vyzývá Jihoafrický svaz, aby Jihozápadní Afriku odevzdal do mandátního systému. Na postoj Indie a SSSR
hledí jistě světová veřejnost s velkým
zájmem a zvědavostí. V některých věcech hlasovala Indie spolu se SSSlí přímo proti Spojeným státům. Když so
však volilo do rady bezpečnosti, ucházela se Indie o rnandál proti Ukrajině
a bylo třeba dvanácterého hlasování,
než byl spor mezi nimi rozhodnut. Zdá
se však, že tento konflikt byl více méně jenom náhodný a komunistické pokusy, ličit Indii jako spojence USA, nenašly ohlasu. Dnešní postoj Indie vůči
SSSR je zcela korektní; zájmy obou zemí se nesrazily a chovalo-li se Rusko
k Indii zprvu poněkud drsně, nahradilo
to později skoro až srdečnosti. Indická
delegace měla ve valném shromážděni
SN úspěch.
-fjs-

Zajímavosti koloniální politiky

Ačkoliv Francie již dávno vyklidila
Sýrii a Libanon, Angliéané jsou stálo
ještě z Zajordání, v Iráku a v Pajestíně. Francie vrátila Čině spontánně a
velkomyslně Kuang-Čen, ačkoliv její čínští spojenci stříleli v Tonkinu s obdivuhodným nadšením na francouzské vojáky. Britové jsou však ještě stále v HongKongu a Portugalci v Macau a nikdo
z nich nepsmýšlí ani ve snu vrátit Číně
tato města, která jsou přece právě tak
čínská, jako Kuang-Čen. Mluví se mnoho o francouzské Indii a Francouzi uvažují o »navrácení? Pondišéry, Čandernagoru, Mahé, Karikalu a Ianaonu novým
»nezávislými: státům, Pákistánu a Hindustanu, které jsou přece stále britskými dominii. Ale ještě nikdo se nezmínil
o městech Goa, Damanu a Diu, která
v Indii patří Portugalcům . . . Pokud jde
o francouzské ostrovní državy v Tichém
oceáně, uvažuje se o tom, aby se jim
dostalo nezávislosti. Není však ničeho
známo o tom, co si v USA myslí o nezávislosti« Havajských ostrovů; právě
tak Angličané, kteří maji velmi mnoho
návrhů, jak by se mělo dostat evohody
zbytkům francouzského panství v Karibském moří, byli by jistě velmi dotčeni, kdyby jim někdo poradil, aby přemýšlí!: o osudu Bermud, které tam patří
jim. Příčiny toho všeho jsou velmi
jeásodíKáté.: francouzská komunistická
strana má více než dva poslance ve
sněmovně a má tedy na francoazekt-u
politiku podofeně větší vliv, než mají dva
anglló-:! komunističtí poslanci na poštikn britskou. A za úpadek í rozpad íi&nramzakSto imnsrla děkuje Francie právě
tomuto vlivů.
.
-st-..
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Světové a naše hospodářství v roce 1947
Konec roku 1947 dává nám příležitost, abychom si
alespoň v hlavních rysech uvědomili, co se za tuto dobu stalo ve světovém a našem hospodářství a abychom si, pokud takové odhady jsou možné, objasnili
některé vývojové perspektivy v roce příštím. Hospodářská bilance světová, ani naše. není, bohužel, příliš
skvělá, i když chceme loyálně přiznati, že ve všech zemích v Evropě a v ostatním světě se pracovalo v r.
1947 k další konsolidaci válkou velmi rozvrácených
poměrů. Od skončení druhé světové války uběhlo již
dva a půl roku a jdeme do třetího roku poměrů mírových. Když tento poválečný vývoj srovnáváme s vývojem po první válce světové, vidíme v něm mnoho
odlišností a také méně konsolidačních úspěchů. Po
první válce světové bylo především v Evropě i v zámořských zemích více politického, hospodářského a
sociálního klidu, a to byl pro tehdejší konsolidaci hospodářských poměřil mezinárodních činitel velmi důležitý. Všichni pamětníci tehdejších dob si jistě dobře
uvědomují, jak byl na př. celý svět tehdy skálopevně
přesvědčen o tom, že to byla poslední válka v tak
obrovských rozměrech a že už nikdy podobné války
nebude. Zatím, bohužel, přišla po 20 letech válka nová,
ve svých účincích ještě hroznější, brutálnější a ničivější a nynější poválečné období je naplněno tak velikou mezinárodní politickou a hospodářskou nedůvěrou, takže se dnes otevřeně mluví, píše a uvažuje o
válce třetí.
Nejeví se už v této poválečné dnešní mentalitě mnohem hlubší mravní úpadek lidstva při srovnání s poměry po první světové válce? Dnešní svět je také
v míře mnohem větší nežli tehdy nabit různými problémy nacionálně politickými a sociálními. Po první
válce světové nemohlo připadnouti téměř nikomu na
mysl, že po třiceti letech mohly býti vyřazeny ze světového politického dění tři bývalé evropské velmoci,
Německo, Itálie a Japonsko a že bude silně otřesena
velmocenská posice Velké Britannie a Francie a že
k samostatnému politickému a hospodářskému životu
se budou lilásiti někteří asijští národové a že nastane
neklid v britských a francouzských koloniích. Nacionální a sociální problémy nabyly po druhé světové
válce všude vrchu a proto tolik revolucí, stávek a
ostatního neklidu. Ve světové politice rozhodovalo
tehdy bez Číny sedm velmocí, z nichž Rusko bylo
z evropské politiky téměř úplně vyřazeno. Dnes však
o osudech světa rozhodují de facto pouze velmoci dvě:
Sovětský svaz a Spojené státy, čímž velmocenské posice byly v Evropě a ostatním světě velmi podstatně
změněny. Po první válce světové se také ve všech zemích začalo klidně mírově pracovati, i když ještě
dlouho potom zasedaly mírové konference vParíži a
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konala se některá zasedáni mezinárodních organisací
dělnických a jiných, které urovnávaly cestu dalšímu
politickému a hospodářskému vývoji.
Tehdejší Společnost národů v Ženevě začala brzy
po skončení války fungovat, přes to, že se na ní Spojené státy aktivně nezúčastnily. Povšechně tedy řečeno, bylo tehdy v celém světě více opravdové a upřím.
né vůle ke skutečnému a dlouholetému míru, i k sociálnímu klidu a až na některé výjimky se začalo také
pracovat na předválečných zásadách a tradicích. Hospodářsky byl na př. svět tehdy velmi vzdálen plánování, které bylo téměř neznámým pojmem ve slovníku národohospodářů i politiků. Neotřeseny, až na
sovětské Rusko, zůstaly principy soukromého vlastnictví a individuálního podnikání, všude byly uplatňovány zásady svobodného a volného obchodu, jak
mezinárodniho, . tak i vnitřního. Kola průmyslu se
v důsledku toho, velmi rychle otáčela, nastala rychlá
výměna surovin a jiných statků mezi národy a státy,
rozvinula se také mezinárodní soutěž, která rapidně
snižovala světové ceny. Tento mezinárodní hospodářský vývoj po první světdvé válce nebyl ovšem bez
stínů. V některých zemích na západě se uplatnila nezdravá spekulace se zbožím, surovinami a devis^mi
evropských států. V Německu, Rakousku, Maďarsku
a Polsku byly obrovské peněžní inflace, byl také spekulací vyvolán nezdravý ruch zakládací, emisní a j.,
což způsobilo, mnoho finančních a jiných ztrát. Leč
tyto ztráty se však poměrně brzy zahojily, a povětšině na účet jednotlivců.
Po druhé světové válce vidime ve světovém hospodářství zcela jiný obraz. Především vidíme na všech
stranách veliký, národnostní a sociální neklid a nejistotu v podnikání. Národové na celé zeměkouli se dnes
třesou, nebude-li co nejdříve válka nová, ve svých
hospodářských a jiných důsledcích ještě hrozivější,
individuální podnikání se v některých státech opouští
a nahrazuje se podnikáním kolektivním, instituce soukromého vlastnictví je ve většině evropských států
silně otřesena, válčící státy, dříve bohaté, jako na př.
Anglie, Francie, Holandsko a jiné finančně i jinak
zchudly a celé těžiště evropské hospodářské moci, budované po celá staletí, se přesunulo na západní polokouli za Atlantický oceán. Mohli bychom si tedy dnes
směle dáti otázku, »Quo vadis, Europa?" Mezi Amerikou a Evropou je dnes veliký stín finanční a hospodářské nedůvěry, a to se dotýká hlavně mezinárodního
úvěru a nové rekonstrukce evropských, válkou zpustošených zemí. Je zde sice nový Marshallův hospodářský plán na hospodářskou obnovu Evropy, ale vidíme
dnes sami nejlépe, na jaké veliké potíže se naráží při
jeho reaiisaci, zejména u států střední a východní
Evropy.
A v neposlední řadě je zde problém německý a Německo samo jako stát hospodářský a mravně rozvrácený, válkou velmi zpustošený a zároveň jako jablko
sváru mezi soupeřícími čtyřmi velmocemi. Je dne3
mnohem těžší problém vypořádati se pro budoucnost
s německým národem se 70 miliony lidí, aby se sám
uživil a přitom v budoucnosti už nikdy neohrožoval
válkami Evropu a ostatní svět. Je tu Sovětský svaz
jako nová velmoc, vstupující na jeviště světových dějin, se zcela jiným výrobním distribučním a sociálním
a vládním systémem a jako přímý kontrast vůči individualistické Americe, Africe a Austrálii a jsou tu
obrovské hospodářské a sociální problémy Indie. Číny,
Japonska, Koreje a ostatních asijských zemí. A tu se
právem ptáme, jak se při tomto obrovském politicOBZORY

kém, hospodářském, sociálním a ideovém chaosu muže
vyvíjeti hospodářství poválečného světa? Hlavni, co
dnes celé hospodářství světové potřebuje nezbytně, je
klid a důvěra v budoucnost, a té, bohužel, doposud na
světě není. Proto se také nemůžeme diviti tomu, že se
dnes na př. neobjevují na mezinárodním trhu a ve
světovém obchodě různé důležité suroviny a zboží
v tom rozsahu, jak by to bylo žádoucí, neboť jsou pochovávány v obrovských skladištích pro případ event.
války, anebo jsou jen zčásti uvolňovány těm státům,
jež se těší u jejich producentů, anebo majitelů větší
politické anebo hospodářské důvěře. Hospodářství
světové se tudíž po druhé válce jaksi zpolitisovalo,
vyrostl hospodářský egoismus velmocí i menších států a obchod mezinárodní se také hodně zbyrokratisoval různým účelným a neúčelným plánováním a jinými veřejnými zásahy do celkové jeho struktury.
Je také veřejným tajemstvím, že dnes některé zámořské, anebo státy bohaté na suroviny a některé
potraviny, využívají plánovaného hospodářství a obchodní vázanosti k tomu, aby s nimi samy spekulovaly a aby uměle udržovaly jejich ceny a zisky z toho
si ponechávaly pro financování vlastního hospodářství
a hlavně pro industrialisaci vlastních zemí. Světovému
trhu surovin a potravin schází dnes volnější nabídka,
která by alespoň z největší části kryla obrovskou poptávku, hlavně z Evropy, dále schází evropskému hospodářství úvěr, opřený o politickou a hospodářskou
jistotu, aby si některé, válkou zpustošené země, mohly své hospodářství znovu vybudovat. A ke všem
těmto velikým svízelům postihlo letos Evropu ještě
velké katastrofální sucho, takže nemá dostatek surovin, ani potravin a krmiv. Tyto všechny skutečnosti
nemohou přirozeně zůstati bez účinku na evropské
i ostatní světové hospodářství v příštím roce. A proto,
i když nechceme propadati přílišnému pesimismu, nemůžeme se dívati do budoucnosti tak růžově, jak bychom si toho přáli. Stále tíživým problémem poválečné doby je pokles pracovní morálky a nedostatečná
výkonnost hlavně manuálních pracovníků.
Hospodářství našeho státu je, bohužel, příliš skloubeno a vázáno s hospodářským i sociálním a polit:c-

Úsilí o Spojené státy světové
Rojí se po světě společnosti, které si vytkly za úkol
pracovat na poli, jež by ještě před půl stoletím bylo
pokládáno za vhodné jen pro básníky a lidi silné představivosti: na poli trvalé mezinárodni dohody, vyjádřené společným právním řádem, po případě i společnou politickou správou. Těžko ještě dnes říci, zda je
možno považovat je za vlaštovky skutečně přicházejícího jara, či za pouhá, navzájem se utěšující sdružení
snílku. Myslím však, že zejména ve světle Maritainova
rozlišení mezi utopiemi a konkrétními dějinnými ideály
(viz Maritain, Křesťanský humanismus, vyd. Universum v Praze jako 2. svazek sbírky Člověk a společnost, str. 136 a násl.), jde tu o ideály, které dnes již
jsou více konkrétní než utopistické. Je to konec konců
také vidět na odporu, který se proti nim zvedl. Jenom
smutný rytíř manchegský bojoval s větrnými mlýny;
a jestliže tedy vecni politikové naší doby se tolik hněvají. kdykoli se vysloví název Spojených států evropských nebo světových, znamená tq pravděpodobně, že
tentokrát již nejde o pouhé iluse. nýbrž o myšlenky a
lišili, s nimiž dlužno vážně-počítat. Když o podobném
námětu hovořil loňského roku Winston Churehi-1 na
euryšské universitě, zvedla se úplná bouře posměšků
a pohrdání. Ale Churehillovy řeči o budoucnosti se
obyčejně vyplňuji — ba zdá se, že v dohledné době se
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kým vývojem ostatního světa, než abychom je chtěli
viděti v odlišné a příznivější posici. Také my čekáme,
jak se v příštím roce vyvinou poměry mezi velmocemi,
v jakém i-ozsahu a s jakými výsledky bude fungovati
Marshallův plán, dostaneme-li z ciziny větší úvěry na
nutné suroviny, hlavně textilní, jak se bude vyvíjeli
mezinárodni soutěž a hlavně podaří-li se udržet v příštím roce mír a nebude-li event. válka zbraněmi nahrazena tak zv. »studenou válkou«, t. j. válkou hospodářskou. Máme ovšem jako ostatní evropské státy
velké a doposud nevyřešené problémy vnitřní, otázku
příštích voleb a politického rozvrstveni, otázky zásobováni, problémy znárodněného a soukromého podnikání, a také především jde i u nás o udrženi sociálního
klidu, a posílení důvěry ve stát, v jeho politické a hospodářské vedeni.
Bylo by však pro nás velkou chybou, kdybychom si
vedle svých vnitřních poměrů nevšímali toho, co se
děje a bude v příštích letech dít v ostatním světě, a
kdybychom si tento výhled do budoucnosti, ať už lepší
anebo horší, zastiňovali jen úzkým provinciálním horizontem, který velmi často přikládá velký význam
malicherným věcem, úzce stranickým, anebo osobním
a nevidí a nechce při tom viděti horizonty širší a světovější. Celé dnešní hospodářství světa nestojí, bohužel, doposud na tak pevné základně politické, ani hospodářské, aby se mohlo klidně, bez.úskalí a překážek
rozvíjet. Mnoho hospodářských potíži vzniká však
dnes v tomto poválečném světě především z nejistoty
o tom, co přijde zítra. A na této vratké basi nelze, bohužel, nic velkorysého a positivního budovat! A není
také pro hospodářství a jeho vývoj nic nebezpečnějšího, nežli jsou různá provisoria, anebo různé hospodářské a jiné experimenty. A proto je i pro náš stát
nutné, abychom se pokud možno vyhýbali všemu, co
budí u podnikatelů, zaměstnanců a ostatních občanů
republiky strach a nejistotu z budoucnosti. Hospodářský život najde si už své vlastní cesty, ale musí býti
budován především na důvěře a pocitu klidu a bezpečnosti. A docílení těchto předpokladů vyjadřuje
jistě také naše přání pro náš hospodářský vývoj
v příštím roce.
Bohdan

Chudoba

vyplní i jedna z nich, která se posud neuskutečnila,
ačkoli již dvakrát k tomu bylo příležitost. Podle odporu lze měřit sílu proudu — : v těchto věcech. Nadarmo a proti nějaké chiméře by konec konců se neplýtvalo často takovou silou.
S křesťanského stanoviska je jedna věc docela jasná: že naše nauka je pravým opakem nauky marxistické. Vždycky bývala jedním z hlavních ideálů křesťanského myšlení snaha o pevné právní vyjádření mezinárodní pospolitosti, v jejíž prospěch se části svých
práv zříkal nejen každý jednotlivec, nýbrž i každý
společenský organismus a tedy i každý stát. (Viz na
př. Bernard Landry, L'idée de chrétienté chez les
scciastiques. Paris, Alcan 1929.) A takový právní řád
křesťané nikdy neviděli v pouhém průměru nebo součtu právních zásad v jednotlivých státech (íus gentium), nýbrž vždy především v zdokonaliteiné soustavě norem, vyplývající z promyšleného světového
názoru (ius naturale). Proto ani dnes nemůžeme jakékoli úsilí o politické uspořádání věd ve světě posuzovat jinak než ve světle základních, všeobecně platných — i když stále zdokonalení schopných — práv.
Co nesměřuje k mezinárodnímu právnímu řádu, nesměřuje ani k míru. který by přece měl být posledním
cílem všeho politického podSSkáni ve světě. To platí
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zejména o mezinárodních dohodách, které svým účelem nebo duchem svého obsahu jsou otevřeny jen dvěma, nebo nejvýše několika státům. Každá taková vý- •
lučná skupina znamená rozdělení světa a my dobře
víme, že mír — dnes více než kdy jindy — je nedělitelný. A neměli bychom se ani dát oklamat tím, že
tak vá skupina se kryje pláštíkem nějaké obrany.
V názvoslovném zmaťku našich časů skrývá výraz
v obrana" nejednou záměry velmi útočné; od té doby,
co Vilém II. pojmenoval své imperialistické tažení
obr-".nou proti obklíčení, nelze na takové výrazy spoléhat.
Zato bychom však měli kladně ocenit každé takové
hnutí, které přímo počítá s platností mezinárodních
právních zásad pro všechny, a jehož stoupenci jsou
hotovi zříci se především aspoň něčeho ze své vlastní
svrchovanosti ve prospěch mezinárodního bezpečí a
klidu. Takových hnutí můžeme dnes ve světě najít
tři druhy: první zkoumá ochotu občanstva různých
států, druhý se pokouší prorazit pevnou spolkovou
organisaci a třetí konečně míří spíše k ideové podstatě věc:. Každý z nich je svým způsobem potřebný.
Každé z těchto zaměření má svůj užitek, i když lze
k cíli dorazil teprve společným užitím všech tří.
Příkladem úsilí, zaměřeného prvním směrem, je podnětná práce, vykonávaná britskou »The 18—-30 Conference«. Tato vrcholná britská organisace, přidružená k »National Council of Sociál Service« (sídlo: 26,
Bedford Square, London, W. C. 1), má za úkol, jak již
z názvu vysvítá, sjednotit ke společné práci všechny
dobrovolné útvary, sdružující mladé lidi mez: 18 a 30
roky. Je v ní zastoupeno téměř čtyřicet britských organisaci všech ideových zaměření. Z podnětu této
»18—30 Conference« a za společného předsednictví
vicekancléře londýnské university D. H. Parryho a
A. W. Oylera, který je předsedou Svazu dobrovolných
organisaci mládeže (SCNVYO, pro sdružení mládeže
pod 1S let), sešla se letos v červenci v Londýně informační konference, obeslaná z Belgie, Kanady. Dánska,
Francie, Holandska, Velké Britannie, USA a Austrálie. Na rozdíl od podniků tak zvané Světové federace
demokratické mládeže, utvořené r. 1945 rovněž v Londýně, ale propadlé již od počátku jednostrannému
zaměření marxistickému, shromáždilo teto zasedání
z každé účastnící se země představitele organisaci
přerúzných zaměření, kteří v rozpravě probrali své
společné zájmy. A těch se našlo mnoho; nejeden
z nich by vyžadoval, aby byl vyjádřen závaznou mezinárodní normou.
Jinou cestou se ubírá organisace, zvaná »World
M-vement for World Federal Government«;, která ze
svého letošního zasedání v Montreux ve Švýcarsku
vydala prohlášení, vyzývající k rozhodnutí: buď světovou federální vládu, nebo zkázu lidstva. Stoupenci

tohoto hnutí nevěří, že by rozdílné názory hospodářské, zejména rozdíly mezi nazíráním kapitalistickým,
a komunistickým — o jiném, třetím, asi nevědí —•
byly vážnou překážkou federativního uspořádáni celého světa. Proto založili svou organisaci (sídlo: 10,
rue Didav, Geněve, Švýcary), jejímiž členy se kromě
jednotlivců mohou stát všechny národní organisace
s podobnými zájmy. A proto také chtějí dosáhnout
svého cíle jednak pomocí Společnosti spojených národů, jejíž autorita by se měla zvýšit tak, až by se
stala skutečnou světovou vládou se svými zákony,
pravomocí vojenskou i možností vybírat daně, a jednak pomocí světového ústavodárného shromáždění,
které by teprve bylo třeba svolat.
Aby však těleso zájmů tak odborných, jako mezinárodní konference o zájmech mládeže, mohlo vůbec
zasedat a aby se autorita Společnosti spojených národu zvýšila, jak to chce provolání z Montreux, je především nutno, aby byl uveden ve skutek aspoň určitý
malý počet práv, který by člověku zajistil rozvoj
vpravdě lidský. Úmyslně říkám »rozvoj lidský«; leckdo by tu snad raději užil výrazu »svobodný«, ale to
by nebylo přesné. Svoboda, vnucovat druhým jakoukoli nauku totalitní, je svoboda nelidská. Lidskost musí tedy předcházet, a spravovat svobodu, která by so
jinak mohla snadno stát zmatenou a zmatek plodící
volností. A tu jsme u třetí a patrně nejdůležitější cesty k mezinárodnímu uspořádání společnosti: u snah
po definování tak zvaných základních lidských práv.
U Společnosti spojených národů je zřízena zvláštní
komise pro tento úkol. A je docela zajímavé povšimnout si na příklad britského návrhu základních lidských práv, který této komisi došel a který svou látku shrnuje v devíti odstavcích. 1. Každý stát musí
zaručit, že jeho zákony budou všem, na jeho území
prodlévajícím, zabezpečovat platnost dále vypočítaných práv a že pro každého, u koho by tato práva byla porušena, budou pohotově opravné prostředky. 2.
Otroctví nebude dovoleno v žádné podobě. 3. Nikdo
nebude smět být libovolně uvězněn a každý, kdo bude
uvězněn, bude musit být neprodleně předveden před
soudce. 4. Každý bude smět volně opustit kteroukoli
zemi, i svou vlast v to počítaje, nebude-li k ní mít
zvláštních závazků. 5. Nikdo nebude smět být viněn z
přečinu, které nebyly přečiny, když se jich dopustil.
6. Každý bude smět vyznávat kterýkoli náboženský
nebo jiný světový názor podle svého svědomí. 7. Každý bude smět. své náboženství praktikovat. 8. Náboženská výchova bude svobodná. 9. Svoboda řeči, tisku,
shromažďování a spolčování bude rovněž zaručena.
Jak se těchto několik norem zdá být jednoduchými
a snadno proveditelnými! Ale v kolika zemích na světě není dnes dodržována ani jedna z nich! A to je právě největší balvan na cestě k spojeným státům světovým !

Když se v Čechách nekonfiskovalo
Jca náhodná politická konstelace
neb nepřítomnost
¡cha
ktc-ého funkcionáře
lidového samosprávného
sboru
rozhodu;? v dnešní době často o tom. bude-li bez náhradí/ zkonfiskován celí: majetek čs. státního občana, i když tento občan
nebyl jako zrádce odsouzen ani podle velkého, ani podle malého retribu&niho dekretu• Je to podstatná zrněná proti dober.. kdy jen soudům
náleželo právo rozhodo vat: o konfiskaci majetku provinilcova, právo, které nejen
zásadné
zasahuje do svobod té které lidské osobností„ nýbrž i velmi
citelně postihuje nejblišší okruh její rodiny, ňejiastěf.
nevinné • -.
Méně známo -však je. že v starých dobách došlo v Čechách
jednou i fc tomu, že se český král jako nositel
v-jsostných
státních práv zřekl
možnosti
konfishoveti
majetek svých provinilých poddaných, a to i tehdy- když tito poddaní^ odsouzeni ke ztrátě hrdla neb cti, J T . S I 'paĚe
čcszvzá-
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ustanovení zem-.kého zřízení zíratiii -majetek. Zřejmým
důvodem této výsady byla snaha, aby nevinní
příslušníci
řediny nebyli pro proviněni její hlavy zbavováni
majetkové
základny, nastřádané předchozími
generacemi.
K vydání majestátu
krále Rudolfa II- o
nekonfiskování
statků, kterým tato výsada byla uzákoněna, doílo v neklidných dobách, na počátku 17. století, a majestát tento byl
vedle výsady o náboženských
svobodách z r. l&jQ jednou
z -lejzr.arnenitějsíeh vymožeností české stavovské
obce.
Bylo to na jarmm zasedání českého
zemského
známu
v
IV.'i. kdy ze král Rudolf II: na žádost Stavů vzdal za :.ebs
i své nástupce práva nastupovali na statky stavů v pokutách, c to i v těch případech, v nichž platné zemské zňz/ná
stanovilo vedle ztráty cti a hrdla i ztrátu statku. Provinilcovy statky- ItdyS propadl ctí neb hrá&em nebo obojím, rnMy
podle Rudolfova povolení -připadTicrj&i nejbližěímu
pokrev-
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němu příbuznému, jemuž by připadly pří řádné dědické p o eloupnotti v případě úmrtí.
Na tuto znamenitou výsadu byl stavům (jak vypráví dr. Julius Glůcklich ve stati ,,Majestát Rudólfuv z r. 160S o nekonfiskování statků" v Pekařově sborníku) vydán též královský majestát. Stalo se tak se zpožděním, až po vydání
majestátu o náboženských
svobodách, dne 11. února 1610Podle majestátu
měli stavové dokonce i právo brániti se
proti jakémukoliv panovníkovu pokusu o porušení nové výsady, a těžké tresty měly postihnouti ty vladařovy
rádce,
kteří by svého pána přemlouvali, aby proti znění majestátu
sáhl na majetek svých
poddaných.
Okolnost, že král nesměl trestati rodiny stavů odnětím majetku ani tehdy, kdyby hlava rodiny byla pro politické
provinční odsouzena ke ztrátě hrdla, mohla býti české
stavovské obci znamenitou podporou v zápase o zachováni náboženských svobod, svedeném
v druhém desítiletí 17- věkut
avšak nebyla • •. Proč? Protože čeští stavové, postavivše se
do boje proti panovníkovi, porušili velkou výsadu z r. 1608/
ÍZ v urputném zápase sami
první
sáhli na statky
svých
politických odpůrců, těch šlechticů, kteří se k povstání nepřidali.
Vyloživše si majestát o nekonfiskování statků tak, že omezuje toliko
krále a nikoliv také je, přistoupili
vzbouřeni
•¡lávové za českého povstání nejprve
ke konfiskaci
jmění
svých jinak smýšlejících druhů z české stavovské obce (jako
..zpronevěřilých
synů vlasti") a později i k prodeji
statků
duchovních i klášterních. Podle sněmovních článků z r- 1620
měli ztrntiti hrdlo i statek
nejen ti, kdož by se postavili

Básník národa
»Čas nebyl nikdy v nouzi o lest,
a my jsme šli dne vlnami.
Za námi leží jedna bolest,
a druhá - kdož ví? - před námi.«
V. D. 1903, »Prosinec«.

Viktoru Dykovi bylo by 31. prosince 1947 sedmdesát let. Takové výročí muže, jehož celý život byl jediným bojem, kterým pevné hodnoty nejprve hledal
a když je zjistil a určil, neodchylně a neúnavně je
uplatňoval a prosazoval, jistě stojí za vzpomínku v době dnešní. Neboť, bude-li se jednou politický historik
snažit vystihnout její hlavní rys, bude nepochybně
velmi nakloněn říci, že se této době sice téměř s úplným úspěchem podařilo znehodnotit a rozbít pevné
hodnoty doby předválečné, že však daleko nedosáhla
takového úspěchu, jakmile pak šlo o poznání a ustavení hodnot nových, aspoň takového významu politického i mravního, jako byly ty, které 2ničila.
V jedné ze svých básnických vzpomínek na boje
minulých času označil Viktor Dyk svou generaci za
»generaci záporu«, do jejíchž rukou je vložen osud
rodné země. Ty, kteří ho poznali již jako neústupného
obhájce českého státního práva za Rakousko-Uherska
a myšlenky národního státu československého po 28.
říjnu 1918 v Československé republice, snad taková
charakteristika Dykovy generace překvapí: opravdu,
kde je v tomto ustavičném boji o nejkladnější národní potřeby a požadavky něco záporného? Ve skutečnosti však toto označení věru výstižně charakterisuje
ani ne tak povahu oné generace, jako spíše situaci, za
které vstupovala do veřejného života, k němuž musela
zaujmout svůj vlastní postoj. Mladí lidé oné doby,
kteří — opět podle Dykových slov — viděli odcházet
Riegra a přicházet Klofáče. museli si své období záporu vůči všem, co s touto změnou bylo spojeno, prodělat a protrpět právě tak nutně a nevyhnutelně, jako
je musí prodělávat i ona generace, jež po Masarykovi,
Rašínovi a §vehlovi vidí přicházet Kopeckého.
Odchod Riegrův po porážce punktací neznamenal
totiž jen změnu osoby, jež byla představitelem všeho
českého, národně-politického úsilí po tolik desetiletí.
Jeho odchod byl současně počátkem konc-e onoho období českých politických dějin, v němž osobnosti jako
Havlíček. Palacký, Rieger, Jindřich Clam-Marrinie a
Karel Schwarzenberg dovedly českou politiku od neO B Z O R Y

proti volbě nového krále Fridricha Falckého, nýbrž i ti, ,.po<i
jednou" (katolíci), kteří se do čtyř neděl nepřiznají k usneiením sněmuTřebaže nebyly za českého porstrini konfiskace, pokud jde
o světské statky, provedeny v příliš velkém rozsahu a spiše
zasáhly duchovní korporace, projevily se po jeho pádu jako
těžký politický omyl. Lehkomyslné portišeni ustavní zásady
o nekonfiskování
majetku ani při politických
proviněních,
se těžce vymstilo na původcích a účastnicích porstánf. Neboť
po vítězství se touto zásadou necítila vázána ani druhá strana,
která původně na konfiskace nemyslila. Nelze se ani dírifi.
že se vítězný král Ferdinand rád zbavil závazku; který na
sebe o své nástupce vzal jeho předchůdce král Rudolf, závazku, který byl velmi obtížný, když sc ukazovala nutnost
odměůovati spojence a pomocníky a nebylo z čeho. Při potvrzování výsad českých stavu v roce 1627 zrušuje kral Ferdinand II. vedle majestátu na náboženství výslovně i majestát o nekonfiskování
statků- Ze v důsledku toho větší část
majetku v zemi změnila své vlastníky a přešla do rukou
dravých vladařových pomocníků, je obecně známo. A že král
po provedení rozsáhlých konfiskací byl chudší než před nimi.
je rovněž známo. Vypravujeť se o Ferdinandovu
synu, králi
Ferdinandu III., že jednou na otcovu otázku, proč je zasmušilý, odpověděl, že uvažuje, jak zaplatí otcovy dluhy.
Avšak pokud jde o majestát o nekonfiskování
majetku,
nezbavuje jej jeho obočně lidského významu ani pozdější
nedůslednost české stavovskó obce• Zůstaneť
pro
všechny
věky dokladem ušlechtilého
úsilí našich předků, aby trest
postihoval jen vinníka. nikoliv též nevinné příslušníky rodin-
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jasných a nepatrných začátku politického obrozeni
dovésti až na jeviště politiky evropské. Příčina Riegrova pádu nebyla však v punktacích samých o sobě,
jež byly vykládány za ne-li jedinou, tedy aspoň největší chybu jeho politického života. Rieger padl za
oběť tragickému rozporu v české politice, rozporu,
který se táhne moderními našimi politickými dějinami
od prvých chvil, kdy po národním probuzení literárním
a jazykovém začaly některé osobnosti českého veřejného života usilovat i o probuzení politické. Jde o doby
před rokem 1848, a už tehdy lze pozorovat onu dvojí
kolej české politiky.
Na jedné straně vidíme stavovské sněmy, český i
moravský, které, povzbuzeny vývojem v ostatní Evropě, usilují o to, aby sněmovní pravomoc znovu dosáhla
onoho rozsahu, jaký podle dotud platného zemského
zřízení měla mít. Stojíce na základě platného ústavního práva — zemského zřízení zemí koruny české —
žádali stavové návrat k řádným ústavním poměrům
v rámci tohoto zřízení a působením jedině oprávněných ústavních činitelů, stavů a krále, po případě
markraběte moravského a vévody slezského. Šlo jim
při tom nejen o prerogativy stavovských sněmů,
právně stále platné, byť i dlouhým neužíváním upadsí
v zapomnění: jsouce si vědomi, že kromě stavů dotud
privilegovaných je nutno popřáti i v stavovských sněmech řádného zastoupení jak obyvatelstvu městské-

Json v arci týcíi případech minerální vody. Dodávají organismu vzácné
a lépe vstřebatelné minerálie. Zeptejte se na to
svého lékaře.

ittinERfiinívoDy-iRLÉHo lEme
387

mu, jehož zastoupeni ]pylo tu od obnoveného zřízení
zemského nedostatečne, ale i obyvatelstvu venkovskému, stavu selského, jež nebylo zastoupeno vůbec,
připravovali v tom směru pezoruhodné návrhy, jejichž
přijetím a uzákoněním bylo by se ze sněmů, dotud
stavu privilegovaných, organicky a na základě platného práva státního vyvinula skutečná, potřgbám
doby vyhovující zastupitelstva celého národa.
Proti této koncepci, koncepci vskutku státoprávní,
začala se pusebením událostí, které se mezitím odehr ly v západní Evropě a myšlenek nejen francouzských encyklopedistů a francouzské revoluce, ale i
ideové náplně německého osvobozovacího boje proti
Napoleonovi, uplatňovat koncepce druhá, která bývá
pr ti koncepci státoprávně stavovské označována za
koncepci demokratickou. Na základě ideologie, s dotud platným státním právem českých zemí neslučitelné, ideologie, která se zásadně stavěla proti privilegiím feudalismu, jež představitelé této ideologie vi-

Francie proti robotům?
Jméno Jiřího Bernanose patři dnes bezpochyby k oněm,
která v nás buclí už předem sympatické zaujetí pro díla jejich nositelů. Kdo četl na příkl. »Pod sluncem, satanovým«,
Odpadlíka a Deník venkovského faráře«, přistupuje jistá
k poslední knize autorové »La France contre Robots-. v očekáváni nového překvapujícího vidění a zjevení. Bylo by křivdou řici jednoduše, že toto očekávání je zklamáno. I tato kniha nese všechny známky Bernanosova- genia, jeho schopnosti
vystihnout nad jiné jasněji pravý význam věcí, zpravidla
svrchované vážných a znepokojujících věcí, jejichž nebezpečnost spočívá v tom, že hloupost a povrchnost lidská často
maskuje a zeslabuje jejich záludnost a zhoubnost, Předmětem autorových vášnivých útoků v této knize je zejména bezduchá technická clvilisace. Hrůza moderní technické války
je v tom, že umožňuje hromadné vraždění způsobem, který
v jeho původcích nevzbuzuje mravní a fysický hnus. Bombardovací letec může v několika minutách zahubit! tisíce lidí,
aniž by se vydal nebezpečí, že mu hrozné obrazy jejich utrpení a smrti budou rušiti tráveni nebo spánek. Je proto zajisté
moderní válka mnohem horší zlo než války v dobách méně
»pokročilých«, a pioto je také odpovědnost těch, kteří rozhodují o válce a míru, nekonečně těžší než kdysi. Není to
však jenom bezduchá technika, která je odpovědna, za dnešní
hrozné války, ale také obecné mizení lidské svobody v totalitních státních režimech, jejichž zárodky jsou skryty i v
onéch soustavách, které si říkají demokratické. Nejhorši na
tom je, že moderní lidé zpravidla necítí své okovy a netouží
po svobodě. Každé nové okleštění svobody je jím přijatelné
a vítané, je-li jim předloženo jako technická vymoženost nebo existenční zajištění,
Vedle těchto zajisté velmi správných závěrů, které jsou
snad jen přiliš vášnivě zdůrazňovány, takže je to skoro na
škodu jejich přesvědčivosti, narazíme však v Bernanosově
knize na jisté koncepce, které bychom u autora méně závažného zkrátka a rychle odmítli jako nehoráznost. Bohužel,
nemůžeme změnit své stanovisko k těmto koncepcím, jen proto, že jejich autorem je Jiří B eman os, i když tak činíme
s jistým váháním a s údivem.

děli ztělesněny v zemských sněmech, i proti absolutismu, představovanému fridericiánsko-josefmským
centralismem vídeňským, dostali se demokraté nakonec do situace velmi groteskní; ač bojovali proti absolutismu, nežádali a neočekávali splněni svých ústavních požadavků od ústavních činitelů jedině k tomu
podle státního práva povolaných, zemských sněmů a
krále, ale od absolutistického panovníka, rakouského
císaře, jehož titul ani pravomoc neměly v stále platných zřízeních zemi koruny české nijaké opory. Popírajíce absolutismus ideologicky, uznávali ho prakticky v takové míře práv, jakou on sám si nikdy neodvážil osebovat, zastíraje akty své usurpované moci
formální zástěnou sněmovních jednání; ústavní reformu nežádali od činitelů, kteří k ni byli ústavně nejen
oprávněni, ale i bez jakéhokoliv donucení ochotni,
nýbrž od neústavního císaře, jenž měl dáti konstituci
cestou oktrojované koncese, jak se pak v roce 1848
skutečně i stalo.
(Pokračování.)
Dr.
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Přečteme-Ii pozorně celou knihu, zarazí nás především, že
se nedovíme, kdy a jak vystoupila Francie proti robotům. Jo
opravdu podivné, jak starý legitimista Bcrnnnoa dokazuje
odpor Francie proti robotům především skutečností velké re
voluce, kterou nazývá s pýchou Notrq Rovolutlon a která by
la prý hnutím, vyvolaným nahromaděnými nadějemi nejkul
turnějšího a nejsvobodnějšího národa světa. Rádi věříme Ber
nánosoví, že francouzský národ prožíval v posledních desetiletích před revolucí období neobyčejného vzmnehu hospodářského a kulturního, že nebyl národem otroků, ale naopak jeho politická svoboda byla na nadějném vzestupu. Tyto skutečnosti však svědčí spíše proti revolucí než pro ni.
Bernanosův bystrozrak by měl jasně poznávat rozdíl mezi
pravou láskou lt vlasti a hloupým šovlnismem. Tento rozdíl
vystihl svým duchaplným způsobem Chesterton, když pravil,
že šovinista je ochoten omlouvat porážku z roku 1870, kdežto
vlastenec usiluje raději o zlepšení armády z roku 1870. Byli
bychom proto Beraanosovi vděčnější, kdyby se snažil raději
ukázat cestu k nápravě toho, co pokazila revoluce. To však
Bernanos nechce, neboť výslovně praví, že není chirurgem ani
lékařem, který by dovedl navrhnoutl léčbu, ale že je toliko
povolán k tomu, aby hlasité upozorňoval na přítomné zlo
Domníváme se však, že světu nechybí tak hlasatelů jeho přítomné špatnosti, jako lidí. kteří by dovedli ukázat cestu
k nápravě.
Rádi věříme Bernanosovi, že Francie byla vždy duchovní
vůdkyni Evropy, ovšem ne vždy v dobrém a správném srnys
lu. Není také správné viniti ostatní národy, že francouzské
ideje jen falšovaly a překrucovaly. Racionalismus je jistě
jedna z mnohých falešných ideologií francouzských a bezpochyby má na svědomí vnitřní duchovní rozklad Francie. Týž
racionalismus udělal z Němců luolče, kteří v jednom století
třikrát poničili Francii, nelze Němce obviňovali z falšování
nějakého hodnotného francouzského tovaru, alf z důsledného,
byť i opačného domýšleni francouzského bludu. Je totiž vlastností každého bludu v zásadách, že se z něho dají vyvoditi
protichůdné závěry, které se shodují jen v odporu proti pravdě. Nesmí se také zapomínati, že téměř každý velký národ
prožil někdy dobu svého imperialistického šílenství, maskovaného jakýma! mystickým >p03lánírr. , jako třebas Švédové
v době třicetileté války a Francouzi pod Napoleonem. Neštěstím pro Německo i pro svět ovšem bylo, že tento národ
propadl svému šílenství v době masové technické civílisace.
Že jde u Bernanose o neschopnost rozeznávání, zaviněnou
duchovní nacionální pýchou, o tom nás přesvědčují jeho trapné výpady proti Angíosaaírm. jimiž dotvrzuje své přesvědčení
o francouzské nadřazenosti. Především prohlašuje, že Francie ničeho nediuží západním demokraciím, protože dvakrát
za ně vykrvácela. Nepochybujeme o tom, že Francie krvácela
za Anglosasy v tom smyslu, ž e bojovala za věci, které jsou
jim alespoň stejně drahé jako Francouzům. Tato okolnost
však nestaěL aby nás zbavila návyku považovat za pomocníka toho, kdo sám nejsa napaden ani přímo ohrožen, přiskočí na pomoc napadenému, spíše než tohoto napadeného
vzhledem k jeho spojencům.
Historickou chybou Anglosasů
prý ;'e jejich isclacíorúsmus. totiž názor, že diktatury jsou
na to, aby udržovaly v ostatním, s v í t ž pořádek, zatím co by
Angiosasové mohU žiti po svém, obchodovat a věnovat se
svým národním sportům. Je podivné, když Bernanos velmi
podrobně dokazuje nesprávnost všeobecné branné povinnosti,
která je fak doznává jednou z vymožeností francouzské re-
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voiuce, a současně vytýká západním demokraciím že nebyly
dostatečně připraveny na válku, čili na obrajtu Francie. Ideálem Be noanosovým by patrně bylo, aby v uctivé vzdálenosti
od francouzských břehů, přece však. dosti blízko, kotvily anglické a americké íodi. napln&né vojáky, kteřj by byli připraveni zasáhnout bez průtahu na obranu sladké Francie,
která l>y se zatím mohla nerušeně věnovat osvěcováni světa.
Je při nejmenším nevkusné, označu je-li Bernanos za zvlášť
zavržitelný způsob totální války způsob americký, když Francie a svět děkuje právě Američanům za to. že vybudovali
takřka z ničeho válečný stroj jeéiě účinnější než byly armády Hitlerovy a použili ho k jejich zničení. Lze litovati. že
jsou nutný takové válečné prostředky jako bombardovací
letadla a jisto zisiuhuje od-^cuzení ten, kdo jich začal používat. -ivSak nelze je zavrhovati, pokud představuji prostředky
nutné a úměrné ke zdoláni nespravedlivého útočníka. Proto
miuiimc označili za nebezpečný a needpovědný klam Berr.ano.-wvo rozčilení nad tím, že bombardovací letec po návratu
z náletu klidně přistoupí k přijímáni za předpokladu, že cestou nepozoroval příliš upřeně nohy své sousedky v autobuse.
Kniulý katolík, který se obstojně vyzná v morálce, ví. že
Ji i by smyslnosti nejsou neJtěžSí, musí se však cítit dotčen
snahou zlehčovat! lyto hříchy jejich bagatelísováním vzhledem k činům, které nemusejí a v citovaném případě zpravidla
nikdy nejsou hříšné Totéž možno říci o demagogickém srovnávání templářů s vojáky Pattonovýmí, jímž má býti ukázána zvrhlost Američanů. Za bombastické musíme pokládati
také tvrzení, že jen středověcí rytíři dovedli učiníti z války
jistou formu svatosti, jako by se nemohl stát svatým i mode mi 'voják, třebas i bombardovací, letec. Nenahlšžíme také,
proč t£y nám měl býti nesympatický americký dělník jen proto. že je dobře oblečen, nacpán vitaminy« a vydělává velké
peníze ve válečném podniku, pokud jen tento podnik pracuje
pro armády, bojující za spravedlivou věc.
Tyto a mnohé jiné nevěené výpady proti Anglosasům ve
spojení s křečovitou snahou omluvit za každou cenu francouzské hříchy, protože jsou francouzsky duchaplné, hraničí
s vytvářením mythu o posláni Francie, mythu toho druhu,
jaký prameni z oněch záhadných hlubin lidského pobloudilého
citu, odkud roste také jeden z kořenů fašismu, nacismu a
ostatních doktrín, proti nimž Beraanos tak vášnivě bojuje.
Katolík zajisté ví. že každý národ, podobně jako každý jednotlivec, má na světě své posláni, které však zpravidla zůstává tajemstvím, dokud nebude zjeveno na kenci času. Jc
zajisté zbytečné, abychom si lámali hlavu nad svým posláním, když víme, že nejlépe splníme toto poslání, ať je jakékoliv, budeme-li zachovávat desatero přikázání a ostatní povinnosti svého stavu. Podobně také badatelé o -poslání-;: národů nechť se spokojí ujištěním, že smyslem každého národa
je. aby co největší počet jeho příslušníků stanul jednou na
pravici boží.
Bernanosův odpor proti modernímu etatismu je zcela na
místí*. Zdá se však, že i tu přestřeluje do opačného extrému
a snaží se líčit stát jako nutné zlo, před nimž je radno inití
se na pozoru. Příznačné je v tomto směru jeho rozlišování
mezi vlasti, která je mu souhrnem všech příjemností a vý-

hod pospolitého života, a státem, který je naopak souhrnem
• instituci a donucovací moci. Toto chápáni státu však také
není plně křesťanské. Stát v křesťanském pojeti rozhodně
není posledním cílem člověka, ale spiše prostředkem, který
má sloužit zdokonaleni osobnosti. Právě proto je křesťanův
poměr k státu a k jeho autoritě závažnou záležitosti svědomí. Stát není pro křesťana nutné zlo, ale spiše nutné dobro.
Není také správné ličiti moderní etatismus jako výplod nadměrné a nepochopitelné lásky moderních lidi k policejním a
berním úřadům nebo jiným státním orgánům. Spíše se dá
říci, že nadměrný růst státní moci je živen z lidské modloslužby falešným ideologiím, které představuji stát jako uskutečůovatele sobeckých aspirací nacionalistických, rasových
nebo třídních. Můžeme tedy říci, že novodobý státní totalitarismus znamená nejen zotročení člověka, ale také degradaci
statni autority, tohoto odlesku autority boží, degradaci silného
a nezávislého rozhodčího a strážce obecného dobra na výkonný orgán falešných a sobeckých zájmů nacíonálních, rasových nebo třídních. Nemůžeme zajisté viniti Bernanose z podobných falešných názorů, avšak nemůžeme souhlasili, mluví-H se o státě a problémech moderní občanské společnosti
způsobem, který tyto důležité otázky spiše zatemňuje než
vyjasňuje. Může-li Bernanos na příklad zahrnovat do jednoho
pytle Hitlera, Stalina ft Salazara, svědčí to o zjednodušováni
téměř chorobném.
Žádný křesťan nemůže a nesmi zavírat oči pi-ed kritickým
stavem moderní společnosti, musi však přlstupovati k jejím
těžkostem s klidem, jaký mu dává jistota konečného vítězství
Kristova. Nesmí se rozčilovat! nad pouhými důsledky zvráceností intelektuálních a mravních, jako by jejich odstraněni
bylo jen v lidských silách a možnostech. Musí spoléhat! na
Pomoc Boži a trpělivě se snažit léčit a potlačovat příčiny. Je
proto nfiivní žádat třebas od Církve, jak to nepřímo činí
Bernanos, aby slavnostně zavrhla na příklad leteckou válku,
neboť jsou na světě zla horši než letecká válka, k jejichž
potlačení může býti takový způsob boje zcela legitimním prostředkem. Jestliže Bernanos napadá jesuity, poněvadž pochybuji o možnosti církevního zákazu letecké války a označuje
odchovance jesuitů obecně za prostřední katolíky, je to zcela
obyčejná zlomyslnost a pomluva, jako každý veřejně hlásaný
obecný úsudek, spočívající jen na nějaké čistě subjektivní
náklonnosti nebo nechuti Je jen 0 podivem, že Bernanos v této souvislosti nenapadá prvotní Církev, poněvadž nevystoupila s plamenným protestem proti instituci otroctví, a svatého
Pavla za to, že uprchlého otroka poslal zpět jeho pánu n nabádal otroky k poslušnosti i nespravedlivým pánům. Církev
je však moudřejší a zkušenější než mnozí její příliš temperamentní synové a není pochyby o tom, že jakmile její učeni
opět pronikne jako kvas moderní společnosti, zmizí politická
totalita se všemi projevy totální války právě tak, jako kdysi
pomalu, ale jistě zmizela instituce otroctví.
"Úhrnný dojem z poslední Bernanosovy knihy, přes její
skvělé stránky, které stoji za čtení, dal by se vyjádřili vlastními slovy autorovými: A quoi b o n ? Vážíme-Ii si Bemanoeova díla jako celku, jsme oprávněni doporučili mu vzhledem „
k této poslední knize více orthedoxie a pokory.

Panu posl.P. Sajalovi, nadekretovanému předsedovi ÚSČsŘ
1. Podle posledních novinářských
zpráv bylo v národním
podniku ,,Sana" zpronevěřeno
větší množství umělého tulcuDopustili se toho zaměstnanci závodu, přestože měli kromě
přídělů obyčejných
ještě příděl deputálni. .4 zase podle novinářských zpráv budou trestáni jen ti; kteří s iakto získaným tukem obchodovali. Ti, kteří jej spotřebovali
sc:rr.,
trestáni nebudou. Samozřejmě, že tento tuk r.enx z řádr.ého
přídělu.
2. Pcdle těchie zpráv se « jednom národním podniku na
severu ztratilo asi 3000 tn textilu- Ani tento ředitel,- který se
tohoto činu dopustil, není trestaný, dokonce svále sestává své
místo, poněvadž textilu použil pro úplatu za. baráky pro zaměstnance- To také nebylo z řádného přídělu3. Ministr Jan Masaryk v intěrvieicu se zahraničním
novi¡uxřem prohlásil, ie, když bude potřebovat mléko pro děr., že
je koupi třeba od ďáble. Myslím, že to by nebylo též z Ťíáného přídělu.
4- Chyběly naši výrobě jehly. Vlastni výroba nebyla a legální cestou je opatřit nebylo 'r.ožno- Tedy se našli lidé, tee^í
to umí, a jehly byly. I zde nouze lámala železe. Tak bych
rr.ehl pokračovat
áo nekonečna.
Vfdt/ť nebitdeme-li si sc~-.i sobě lhát i musř—.e pcále pra rán
přiznat, že velká většina -.áreče se tújaJc neuzavirá
příležitosti; můžc-li si oparřií několik kalorii navíc, a£ už v_*nčsls<
'naše. micce či vejcich. Ovšem-; vr.á-li pjrtleĚizost. Že zěái
2600 kalorii denně je mnohým málo, četli jsrr.e ve
„Svobodněm slově'', když- toto referovalo
-o snámgch
událostech
v pražském
rozhlase-
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Tedy tak to je, chodíme-li pěkně po zemi a
nevznáííme-li
se někde v oblacích. Avšak je přece samozřejmé,
že nikdo
z těchto činitelů neprohlašuje tento druh obchodu za ideální
Ani ministr Jan Masaryk, ani red. Němeček jako mluvčí rozhlasu (vždyť ho přece posloucháme). ani nikdo z národa- Činí
*e f j , chtě nechtě, koncese, byt i neradostné
skutečnostiOstatně Vás, milý pane, odkazuji na přednášku
Vašeho
soudruha, par.a dr. ing. Jar. Wísnera. člena ÚPK. v národohospodářské
společnosti.
A nyní posuďte. Poslal jste redakcím připiš, kde píšete:
Včerejšího dne (t. j. 10. t- m-j konala se valná hromada
Jednoty společenstev
mistrů pekařských.
Podle
novinářských
zpráv a sdělení účastníků prohlásil tam člen strany
lidové.
Jir.cřich Sedláček, mimo jiné:
.Če*ný obchod zachrání národ právě tak, jako ze válce-'
protože pan Jindřich Sedláček je současně
-místopředsedou
tJSČsR, považujeme za r.- "ě prohlásit * že -vez v.iluje o pořádek v distribuci c že zásadně odmítá černí obchod,
který
nejvíce škodí právě řádným a poctivým
živnostníkům.
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Prohlašujeme, že za výroky nenese svaz odpovědnost,
Wopak, odsuzuje je a očekává, že strana lidová mrv od í své důsledky."
Tolik dopis.
Tedy, když jste neslyšel můj výrok sám, čemuž se divím,
tedy si jej nechte reprodukovat podle skutečnosti;
když ui
chcete děla! ialobnička- Mimochodem: kdo tu viní svaz z odpovědnosti? Co je svazu do této i'ěci a kdo Vás oprávnil napsat tento dopis? O žádném usnesení presidia nevímNeřekl jsem však, že černý obchod zachrání národ právi
tak jako ve válce, nýbrž po vylíčení jarní situace re
výživě,
kdy, jak se předpokládá, budeme na úrovni německých přidělil v západním pásmu a budeme víti přiděly,
představující
kalorickou hodnotu 2100 kalorií, a to potravin více
sytících
než živících, učinil jsem poznámku, že možná budeme rádi,
pomůže-U nám černý obchod zachránit zdraví národa jako
za války. Tak jsem to řekl, a to je, myslím; v souhlase s tím,
co učinili všichni činitelé, které jsem uved! na začátku tohoto dopisu. Konečné, jak Vás zram, ani Vás
nepokládám
za tak špatného vlastence, jak se děláte,- a myslím, že i Vy
v takovém případě byste měl radost také.
Konečně, pane poslance, nevynechává-li
Vám paměi, tedy si
připomenete, že, když ysme seděli spolu na konferenci u pana
ministra Laušmama, že i jemu jsem, po konstatováni
hladových přídělů pro naše obuvníky,
rukavičkáře,
ozdobníky,
které sotva stačily na týden a byly určeny na čtvrt roku; prohlásil, že řemeslnici pro krásné oči úřadů, které vydávají nesplnitelné vyhlášky _ neumřou se svými rodinami hlady a te
si pomohou. A když neumřeli, přestože úředně z dvanácti týdnů v jedenácti neměli co jíst, je jisto, že si pomohli. A řekl
jsem také, že tento stav nezavinili oni. nýbrž úřady. A pan
ministr, k jeho cti to budiž řečeno, to uznal. A uznal to také
pan min. předseda; když jsem mu podobně
referoval.
Tímto ovšen\ milý pane poslwnče. stejně tak jako Vy aříre,

oni já neschvaluji černý obchod. Pro tyto jemnosti
českého
jazyka byste měl mít jako poslanec pochopeni, a tolik smyslu
pro logiku byste měl mít takéf abyste to uznal. Nikdy jsem
Černý obchod neschvaloval- Ano, je to zlo, které nutno odstranit. Avšak to nejde tou cestou, po které Kráčíte Vy. To
nejde zakázat, odsoudit. strčit hlavu do písku jako pštros a
myslet si: Já zakázal, tím jsem vykonal svou povinnost a černý
obchod není. Chcete-li
někomu zakázat, aby si opatřil. co
krajně nutně potřebuje ke svému žití. zakažte mu třeba, aby
dýchal- Uvidíte hncdf jestli Vis poslechne. Zkuste fo >ia sobě
& zakažte to sobě- Uvidíte, zda se poslechnete.
Opravdu bojovat proti černému obchodu, milý pane. znamená vybudovat
k tomu předpokladyZnamená to opatřit
prostředky nutné k existenčnímu minimu. Vždy jen positivní
cestou se dostaneme k cíli- Pro záknr si musíme situaci připravit. Když to není možno, tedy v tqkovém případě je lépe
sledovat politiku Francie nebo Sovětu, která černý
obchod
legalisovaly a iim jej postavily pod státní kontrolu.
Náš parlament schválil zákon proti šmelině. Zcela správněSchválil jej totiž v době, kdy existeční
minimum bylo zajištěno. Avšak tento zákon sc stane obsolentním,
nebude-H
tomu tak. Jako poslanec byste tomu měl rozumět. Nevím . ,
My totiž můžeme dáti xiřad. bořiuíel ne schopnosti. Snad se
Vás toto netýká.
Ke konci bych chtěl připomenout, že státovědečtí
badateli5
říkají o anglickém parlamentu, í c může. všechno, jen ne udělat z muže ženu- To znamená, že nemůže udělati nic proti
lidské přirozenosti. Věřte, mil]'/ pane poslanče, že ani náš parlament nemá takové moci. Ostatně tu není národ pro parlament. ale parlament pro národ. Až toto pochopíte,
nebudete
psát takové dopisy, které, věřte, škodí nejvíce Vám. Malodušnost je totiž jako bumerang, vrací se zpět. Váš trpělivý
Jindřich Sedláček
nadekretovaný
místopředseda
OSCsR

Z dopisů redakci

finančních fendů celé laboratoře a mnohé sociální instituce.
Mimo to ovšem výtěžek z prodeje ostatního zboží měl plynout! do fondů, které měly též významnou měrou přispěli
k znovuvybudováni a zlepšení úrovně našich nemocnic, škol
a ostatních výše jmenovaných podniků s charakterem výlučně sociálním. Není ovšem vinou UNRRY, že z textilních surovin byly zhotovovány obleky pro armádu, policií a přidružené složky, že z kovů z akce UNRRA bylo vyrobeno zboží,
kterým jsme pomáhali našim přátelům na východě, hůře postiženým než my, ačkoliv jame toto zboží mohli vyvézt YAI
hodnotnou valutu do dolarové a librové oblosti. Pokud je mi
známo, nebyly tyto kovy ani větší měrou zaplaceny, protože
je kompetenční spor, kdo je bude účtovatí.

Obzory, Vývoj asovětskápšenice
Vážená redakce!
Předpokládám, že na thema dopisu pana F. B. z Prahy III
se Vám sejde řada odpovědi, Nehodlám předpovtdati, ale ze
zkušenosti z tisku vím, že značná část z nich bude zahrocena politicky, ačkoliv toto thema si zaslouží odpověď spiše
rázu hospodářského, chci se o něco takového pokusili,
Sama akce UNRRA byla již na tolika místech prodiskutována do posledního detailu, takže zbývá se o ní zmínit! pouze povšechně.
Pro UNRRU pracovaly všechny státy, které nebyly přímo
postiženy válkou a které nesympatisovaly s nacismem a fašismem. Ze států, které UNRRU podporovaly, je nutno mimo
Spojených států vyzdvihnout! i účast celého britského společenství národů, též některé jihoamerické státy vydatně přispěly. Nechyběly ovšem ani produkty, které daly k disposici
státy přímo válečnými událostmi postižené, jako CSR. Polsko
a jiné. Mezi státy, které UNRRU přijímaly, byla i Ukrajina,
Jugoslávie a jiné slovanské státy. Nutno naznačitl, 2-e UNRRÁ
nedodávala jen potraviny, nýbrž opatřovala pracovní příležitosti též pro náš průmysl, kterému dodala suroviny, strojní
zařízení a v neposlední řadě významnou měrou dodávala
též textil, léčiva, nemocniční zařízení a vybavovala ze svých

Nyní bych se rád vypořádal s otázkou vojenských zásob,
ke kterým jsme měli přístup a na jejichž zakoupení nám byl
povolen dolarový úvěr. Zde totiž díky našemu organlaačnímu
talentu jsme zorganisovali takovou nákupčí delegaci, že jsme
vyšli téměř naprázdno. Důležité stroje pro úpravu terénu,
skládací mosty a množství dobrých dopravních prostředků
nám unikly a nad tím málem, které jsme nakoupili, vypukla
nakonec mezinárodni zápletka, díky které jsme byli z nákupu vůbec vyloučeni.
Je sice pravda, že náš vývoz do východní oblasti stoupá,
ale, bohužel, pouze díky dovozu surovin ze západní oblasti, za
které zůstáváme již nějakou maličkost dlužni. Ovšem ještě
ani zdaleka a hodně dlouho nebude mít vývoz na východ ani
40" objemu celého našeho zahraničního obchodu vůbec. Dovoz z této oblasti, to je kapitola, o které hovořitl je zatím
hospodářsky málo platné.
Rád bych připomněl ještě tolik, že po stránce politické je
velký úspěch, když budeme potraviny mocí nakoupili u svého spojence. Zdůrazňuji slovo nakoupit!, ale držím se rád
zásady, že s hospodářského hlediska je lepší počkati, až jak
bude vypadali hospodářská smlouva, která je před podpisem
V každém případě obilí v Sovětském svazu buderrie také platit a při té příležitosti bych rád upozornil, že při občanské
sebekázni a šetrností nebude naše vnitřní situace enad tak
kritická, aby nás přinutila koupili obilí za každou cenu, neboť
konec konců musí i toto obil: přestat být jednou reklamním
prostředkem a bude se z něho péci chleba. Nemyslím, že by
bylo moudré přehlíželi také technickou stránku celého transportu. Není příliš jednoduchá a jistě k n; zaujme stanovisko
dobře informovaný odborník.
UNRRA nám slíbené zboží skutečně dodala. V případě, že
v Sovětském svazu dobře nakoupíme, v předepsaných a pro
nás krajně důležitých lhůtách bez závad přepravíme, není
příčin, proč, by se nad tímto naším obchodním úspěchem neměl zaradovat; celý národ.
Velmi b y mě těšilo. kdybyste mohh eventuálně, pokud budete míti volné místo, tento můj příspěvek, k diskusi otiskiřouá. Děkují Vám předem za přívětivé přijetí mého příspěvku a poroučím se Vám s projevem dokoisalé úcty
Jaroslav Klíma, Praha-Podoií.
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Vážený pane redaktore!
Ačkoliv nejsem členem strany lidové, oceňuji její nebojácný pOetoj, a to jak Jejích zástupců v parlamenté a vládě.
:ak i žurnalistů a vSech činovníku strany, která jediná se
ítranou nár. socialistickou stavi hráz proti modernímu otroíářstvf, nesvobodě, gestapáctví, demagogii a odborovému*
tcjkliřstvi. Kam jsme se dostali třetím rokem našeho osvobození, když naši přední mužové se musí věnovat více ochrajě práva a spravedlnosti, než svému určenému povoláni? Ten,
{do h1 zachoval smysl pro pravdu, velice rád vezme do ruky
fáS Vývoj, Obzory, Svobodný zítřek a Dnešek. Že přispěly
.yto časopisy k poznání pravdy mnohým, je jisté. Proto Vaši
ítenáfi budou Váš časopis čisti rádi, poněvadž pravda je pro
:á.i svatá, 1 když někdy pro někoho hořká
Pil čteni VaSeho týdeníku Obzory povšiml jsem si článku
Sísatele F. B,, Praha III.
Samo sebou, t;U< jako on, i já uvítal jsem pro nás opravdu
,'clkou pomoc, dodávku obili ze Sovětského svazu. Jsem stálým odběratelem Vašeho Časopisu a pokud ae pamatuji, nečetl
(fli-m žádné oslavné články za tak velkou pomoc z akce
LJNRRA, z které zajisté také pisatel bral podii, ale vždy
Jpřlmné uznání a díkuvzdáni, což má být pro každého v takovéto pomoci samozřejmostí. Pisatel článku se velice mýlí,
iomnlvá-ll se, že nám UNRRA dodala trochu zbytků z vojenských zásob. I v takovém případě, stalo-li se tak, musíme
>ýt vděčni. Částka 10 miliard Kčs z celkové pomocné akce,
pfinoM k nnflemu v té době neutěSenému hospodářství zdarma,
přilili jistě vhod (i pánům v Dikobrazu), o čemž, doufám,
likdo z nás nepochybuje. Pro informaci pisateli článku uválím, že j.irm se zúčastnil letos potravinářské výstavy v Praze. Vystavovány byly také výrobky z akce UNRRA, s ozna-'
íenim: Dodala UNRRA. Pisatel článku asi neví. nebo nechce
vědět, co nám vlastně TJNRRA dodala. V prvé řadě potraviny, mouku, kondens. mléko, sušené mléko, kakao, masové
konservy, hospodářské stroje, lokomotivy, nákladní automobily, žel. kon.str. mostů, chovný dobytek, suroviny a množství
jiných výrobku pro nás nevyhnutelně potřebných, a to zdarma, bez agitace. Rozdíl v pomocné akci UNRRA a pomoci
ruské dodávky obilnin je v tom, že za pomoc UNRRY jsme
neplatili ani haléře, kdežto za obilí ze SSSR budeme, lépe řefieno vyvážíme, ty nejkvalitnější výrobky průmyslové, což je
samozřejmé. Ani kuře darmo nehrabe. Máme-li tomu věřit,
bude podle zprávy Rudého práva ruská pšenice levnější-než
argentinská a brazilská a podle výroku p. poslance Sedláka
(soc. clem.) dražší o 300 Kčs než na domácím trhu. Přesto
vítáme tuto pomoc ze SSSR, přišla jistě včas, avšak nezapomínáme na vydatnou a šlechetnou pomoc UNRRY, která zachránila mnoho našich dětí od různých chorob a přispěla zdolávat. naše po Němcích vyrabované a vykořistěné hospodářství ke klidnějšímu vývinu. Pisateli článku doporučuji ke
konci mé odpovědi těchto pár slov: V ž d v a v e v š e m
o b j e k t i v n ě. — V hluboké áctě
Václav Vyleťal, úředník. Krásné Březno. Janáčkova 14.

Kniha týdne
Souborná vydáni Viktora Dýka.
Při příležitosti 70. výročí narozenin básníka Viktora Dýka
není možno neuvítat! počin nakladatelstvu Fr Borový, které
znovu přikročuje k soubornému vydáni díla tohoto nedoceněného a rádoby zapomínaného národního básníka a bojovníka
za mravnost, spravedlnost a rytířskost v našem veřejném životě. Souborné vydáváni jeho dila mělo již po dvakrát nezaviněné přerušeni. Nejprve to bylo ve dvacátých letech, kdy
za řízeni samotného básníka začalo souborné dílo vycházet
v letech 1918—1924, ale zůstalo nedokončeno pro technické
nesnáze, po druhé bylo nové vydávání, řízené A m e Novákem
a později Antonínem Grandem, zahájené v předvečer druhé
světové války, zastaveno německými okupanty, kteři dobře
si byli vědomi národního zaměřeni Brková. Nyní tedy byl
zahájen soubor nový, řízený opětně Antonínem Grandem,
který chce čtenářstvu postupně předložití Dykovo dílo básnicko. pror.alcké i dramatické ve volných lhůtách. Nejdříve
vyšel svazek » L y r i c k é z r á n i « , označený jako čtvrtý díl
Býkových spisů Zahrnuje ti ; básnické sbírky z vrcholné doby
Býkovy lyrické tvořivosti: Noci chiméry ž let 1900—1916.
soubor lyrických zpovědí, motivů melancholických dětských
představ a důvěrných pohledů do básníkova nitra. Domy
z let 191?—19Í1. podivuhodné zamyšleni nad lidským životem. a konečně poslední sbírku Dykovu Devátou vln.ii z roku
1930. proniknutou téměř zcela předtuchou konce, ale také
viru v to. že život a práce básníkovy nebyly marné. V přištim roce budou pak vydány ještě tyto knihy: lyricko-^pická
sbírka "Buřiči a smířenu, zahrnující vedle Buřičů ještě Milou sedmi loupežníků a Giuseppe Moro. a »Uchý dam prczaickv doplněk básníkových dojmů = rakouského vězeni cd
listopadu 1916 de května 1917. Bylo by s přát, aby Býkovo
díle vycházelo v rychlejším sledu a a i y hýla Sána přeázcst
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těm jeho dílům, která promlouvají věštecky k dnešku (Válečná tetralogie, Prohrané kampaně a řada" básni z pozůstalosti, knižně ještě' nevydaných).
j.

Nakladatelská hlídka
(Knihy zde uvedené obdržíte u všech knihkupců.)
Stručné čs. dějiny \ slově i v obrazech, které zpracovali:
prof. Novák, F. Bulin a K. Vítek. Doporučujeme našim čtenářům, aby při doplňování svých knihoven nezapomněli na
tuto velmi krásnou knihu, která je vhodným vánočním 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 tendencích dob
minulých i o době přítomné. Padesát barevných obrázku, řada
skizz, fotografii a plánků na křídovém papíře dělá
tohoto
dějepisného přehledu oblíbenou rodinnou kroniku. Čtenáři po
přečtení, pomoci obrázků, skizz a celého přehledu panovnických rodů s letopočty panování, zůstane v paměti celkový
chod našich dějin, což u jiných vydáni pro svou obsáhlost
není. Kniha je kvartového formátu a stojí 290 Kč.s, což je
vzhledem k barevným obrázkům cena přiměřená. Dostane še
u všech knihkupců nebo přímo u p Frant. Bulína, Praha
XVIII. Bělohorská 1421.
16389
Nakladatelské družstvo Máje v nár. správě Syndikátu českých spisovatelů, Praha I, Malé náměstí 11, oznamuje tyto
vánoční novinky: Eva Klenová: T v é d ě t i , E v r o p o . . . !
Román mladé české dramatické^ umělkyně, líčící duševní rozpory a boj člověka Jana Nováka, sirotka po německých rodičích, vychovaného v českém prostředí, kterého marně gestapo nutí, aby se stal konfidentem. Autorka zde klade všem
evropským národům tíživou, bolestnou otázku: Jaké budou
vaše děti, zavlečené do Německa? Jak ty se zachovají v rozhodné chvíli k své vlasti? Kniha stojí brož. 142 Kčs, váz.
182 Kčs. — Pierre Bourdan: V í t ě z n ý n á v r a t . Skvělá reportáž, píseň lásky k vlasti bojovníka slavné Leclercovy divise a hlasatele francouzského zahraničního rozhlasu v Anglii, dokumentární román, zachycující válečnou vřavu i jemné nitky citových představ Francouzů, kteří >chodíll po čtyři
léta s ideou na čele, aniž kdy mohli jako Anteos nabyti sil
při doteku s půdou* a vracejí se po invasl do své vlasti.
Brož. 66 Kčs, váz. 9fi Kčs. — Jiří Skořepa: O r f e u s . Druhá
lyrická sbírka mladého básníka, zpěv prostých věcí a životu,
rozezpívaných v míru a z míru, lyrický akord, vyvažující
duši se světem, který přímo okouzluje po přelntelektuallsované
poesii, v niž věci byly jen symboly pro děje vnitřní. Brož.
63 Kčb, váz. 93 Kčs. — Dovolujeme si upozornit na dílo
Hugha Walpola: Z p o v ě ď J a n a T a l b o t a , skvélý psychologický román citlivého člověka, převzavšího po smrti svého přitele jeho povahu. Nevšední thema, mistrné zvládnuté
jedním z nejlepších spisovatelů současné Anglie, zaujme každého čtenáře a dá mu nahlédnout do vyššího, duchovního světa, po jehož poznáni všichni toužíme. Brož. 100 Kčs, váz.
140 Kč. — Přejeme všem čtenářům příjemné svátky a šťastný rok 1948, kdy, jak doufáme, nevěnují české knize pozornost
jenom týden, ale celých dvanáct měsíců.
-S83

Tak se píše . . .
v »Národní obrodě« (6. prosince 1947;: »Vrata se následkem velkého větru vyvrátila a spadla, následkem
čehož utrpěla zlomeninu levé nohy . . .« — Zaslala M
K , Náměšť n Osl.
v Novém slově« (2. srpna 1947c
.že rakouský šilink je pouhým papírem, že však nelze dosáhnout; takového ozdravení jako v ČSR vinou politiky Jedné okupační mocnosti. — Zaslal E. M , Opava.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého Usku,
vyplatíme za uveř :;rěnou h_s*orku 40 Kčs.
OBZORY, týdeník pro politiky, a k< IÍUTU. Vychází každov.
sobstu. Vydává Vj/kc—ý výbor čs. sir sny lidové. Šéfreča'::or
dr f r o Ducháček. Odpcvědný redaktor Bedřich Parta). Návštěvy každou středu cd 15—17 hod. Ústřední aclminšr.r-jce:
Prahs I, Ulice 28. října &. 3. Administrace vra Velkou Prahu
Praha U, Václavské nám. 19. Telefony pro obé administrace
223-68. 2-55-22. 25S-15.'351-S3, 372-04. Inzerce. Praha II. Václavské nám. 19. Telefony; 3S9-S3. 431-41-43. Telefony redakce
431-41, 4S7-B1. — Předplatné na rok 200 Kčs. na půl rokv
100 Kčs. na čtvrt roku 52 Kčj. _ Nevyžádané rukopizy se
-=:-::;;;.
— Z ČÍ: ZZ::
Irelnv ÍO.ICO - Ti'>.~s C. A. T.
ČískcmcmvsKé tiskařské a v-da- aiel:':é več-ř-ky v P-az* II
Dohlédaci poštovní úřad 23.
ADBESA REDAKCE; PRAHA II, KARLOVO NA.MEST! 5
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VÁM VAŠE
JARNÍ A LETNÍ
ŠATSTVO
, í v . NEJRYCHLEJI
£ 5 VYČISTÍME

ZÁVODY PgOCHEM. ÚISTÉNÍ A BARVEHÍ-MNICH.HRADIŠTÉ
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O B Z O R Y

FRANTIŠEK

DAŠEK,

ASFALTOVÁ

ŽIVICE

továrna likérů a v e l k o o b c h o d vínem

P

A

Masarykova

R

D

U

B

I

C

E

,

2 3 2 . -— T e l e f o n číslo 2278.

Shell, produkty
minerálních olejů,

fcfí(MIU

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

Hašlerky

telefonní čísla:

3 3 8 - 4 6 , - 48.

Automobilové oleje
TllSXOY - LIBEREC
lliueráluí

/A

oleje

-

/Q 11 fo pofřeb

%%
I
I
i

y

olejářská
akciová

společnost
v

Brně.

P R A H A - S M Í C H O V , Nádražní 116.

Insertni objednávky

v y ř i x s j e i n s e r t n i e d d e l e n í P r a h a I I . T i c I i T i k é l i a ě i t í čísle 19. Telefon číslo 4 3 1 - 4 1 , 3 8 9 - 6 3

Svobodný přistav
je
žitý p r o vývoz ce!é střední EvroI
Py Politické a národnostní ro2p e r y kotem terstské otázky brzdi
9
^/ĚtĚk
rozvoj t o h o t o mezinárodního přístavu. 1. Americká hlídka na j u goslávských hranicích střeží nový
status Terstu. 2. Před v á l k o u Terst prúmérně v y k l á d a l *0GC sudu denně,
nyní p r o v o z klas' o W"- 3. Vedle o b c h o d n í c h l o d i k o t v i v terstském přístavu americké válečné ¡od> 4, Terstskou stařenku, která p l e t e na slunci,
nezajímá, zda v otázce Terstu má p r a v d u Jugoslávie n e b o Itálie. 5. Jugoslávský plakát zve Terst na n á v i t é v u Jugoslávie 6. Terstské t r l i í t é
o p l ý v á ovocem
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