OBZORY
týdeník pro politiku a kulturu

Rozdělení Palestiny způsobilo velké napětí mezi Židy a Araby. Arabská hlídka střeží arabské
vesnice před židovskými nájezdy.
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1. Na Nový rok se strhly u Damascénské brány v Jerusalemě těžké přestřelky mezi Židy a britskou po
licií. Na snímku hořící auto židovských teroristů. 2. V Londýně byl oslaven příchod Nového roku velkým
maškarním plesem v Albert Hallu. 5. Podobně jako New York, i Moskva byla postižena spoustami sněhu.
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CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Volby a balíčky budou
Komunistický manévr, jehož cílem
bylo poskytnout komunistickým pro
střednictvím obecenstvu textilie, které
plných dvanáct měsíců před tím byly rovněž komunistickým prostřednictvím
- ve znárodněném průmyslu zadržová
ny, jasně dokazuje, že jsme se octli rov
nýma nohama v předvolebním údobí.
Hlad po textiliích, který tu byl uměle
udržován plný rok, má být stejně umě
le před volbami ukojen. Po volbách to
už zase bude jiná kapitola.
I kdyby tu nebylo zpráv, že KSČ zři
zuje volební újezdní sekretariáty, kde
jeden úředník s jedním autem bude mít
na starosti maximálně patnáct vesnic,
rozhodnutí o rozdělovnách textilií, kte
ré bude doprovázeno výprodejem zboží,
dosud zadržovaného ve znárodněných
textilkách, je dost jasným důkazem, že
naše největší strana ustoupila nevyhnu
telnému a že se připravuje na volby.
Vedle tohoto volebního zaměření má
ovšem zásah do živnostenských práv
ještě další význam. Má vzbudit u celé
ho soukromého podnikatelského sekto
ru dojem, že lze v naší republice pou
hou ministerskou vyhláškou, jako za
protektorátu, měnit platný právní řád.
V ovzduší právní nejistoty se pak nej
utěšeněji rozvíjí každé politické hnutí,
které to s demokracií a právním řádem
nemysli do důsledku vážně. Dalším účelem komunistického manévru s tex
tiliemi bylo ovšem též zdiskreditovat
velkoobchod. Ony velkoobchody, které
neúměrně dostávaly přednostní příděly
textilii právě od ministerstva vnitřního
obchodu, byly ovšem první na listině
kontrolních orgánů, jejichž úkolem bylo
z chyb a případně i přestupků jednot
livců (a nikdo nepopírá, že v některých
velkoobchodech knesprávnostem došlo),
vyvodit trestní závěry proti celému
stavu. I v tomto se k nám vrací stín
protektorátu, kdy za chyby jednotlivce,
často ani nedokázané, pykaly celé rodi
ny, domy nebo městečka.
Lze litovat, že sociální demokracie, o
jejíž věrnosti zásadě socialisace jsme
přirozeně nechtěli a nemohli ani po
chybovat, neprohlédla, že tu nejde ani
tak o další socialisaci, jako o manévr,
který i na její úkor má získat hlasy
pro KSČ. Řídit se zásadou, že zničit
1200 rodin velkoobchodníků znamená,
voličskými hlasy vyjádřeno, nepatrnost
ve srovnáni s hlasy těch, kdož si při
předvolebním rozdělování textilií bu
dou teď moci něco koupit z toho, co jim
rok KSČ prostřednictvím znárodněného
průmyslu zadržovala, může se někdy
ukázat jako velmi krátkozraké.

De Gaulle a Zápotocký
Tato dvě jména na první pohled ve
dle sebe nepatří. A přece oba politici,
jeden pravicový generál a druhý levico
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vý odborář, k sobě patří svou záští pro
ti parlamentní demokracii. Oba svým
způsobem usilují o změnu parlament
ního systému, kde jedinými nositeli po
litické moci jsou politické strany, o je
jichž dosavadní práci a programu pro
další, rozhoduje svrchovaný lid jako ce
lek v řádných, tajných volbách. Oba se
snaží změnit demokracii parlamentní v
jakýsi nový druh korporativního státu.
Minulý týden generál de Gaulle vyhlá
sil v městě Saint Etienne (je to město
dělnické, průmyslové) zásadu, že by
sdruženi zaměstnanců a zaměstnava
telů z jednoho oboru měly vytvořit pří
slušné svazy (stavovské) a že by tyto
svazy měly být též zastoupeny v parla
mentních sborech. I když tento návrh
je zarocen též proti odborovým organisacim v dosavadní podobě, je stejně
zaměřen proti demokracii parlamentní,
jako pokusy posl. Zápotockého změnit
ÚRO z organisace odborové na činitele
především politického, to je na komu
nistickou stranu č. 2.
Místo parlamentních voleb, kde lidsuverén rozhoduje o celkové další po
litice a celkovém programu politických
hnuti, konaly by se patrně jen volby v
rámci jednotlivých řemesel a živností,
stavů a povolání, při čemž by politická
iniciativa zůstala jen v jednom centru:
podle de Gaulleova vzoru (který připo
míná korporativní státy fašistické) v
rukou samotného pana generála, podle
vzoru posl. Zápotockého v rukou ÚRO a
pánů od Prašné brány. Byl by to konec
skutečné demokracie.

Prohlášení delegace
» Volkskongressu «
Ze sekretariátu německého lidového
kongresu pro jednotu a spravedlivý mír
bylo uveřejněno toto prohlášeni zvolené
delegace:
Delegace, zvolená dne 7. prosince m.
r. německým lidovým kongresem pro
jednotu a spravedlivý mír k londýnské
konferenci čtyř zahraničních ministrů,
bere s hlubokým politováním na vědomi,
že návrh na slyšeni delegace byl za
mítnut a další porady zahraničních mi
nistrů 15. prosince m. r. přerušeny.
Velká naděje na úspěšný průběh lon
dýnské konference, od níž německý ná
rod očekával především jednotu Němec
ka a spravedlivý mír, je prozatím roz
bita. Nebezpečí německého roztrženi je
větší než kdy jindy.
Aniž by předbíhala rozhodnuti stálé
ho kongresového výboru, vyzývá dele
gace strany a jejich vedení ve třech
západních okupačních pásmech, aby od
mítaly všechna opatřeni, mířící na roz
tržení Německa, aby Německo bylo u·
varováno nepřehledných škod.«
(Tägliche Rundschau. Berlín.»

..Pravda je ta. že stará republika a
nová republika se protikladné liší tím,
že ve staré republice vládla buržoasie a
kapitalistický výrobní řád. a že v nové
republice vládne lid v čele s dělnickou
třídou," řekl na konferenci ideových
a výchovných pracovníků KSC 9. ledna
p. ministr Kopecký. O té vládě dělnic
ké třídy má zřejmě určité pochybnosti
onen dělník z Waltrovky, který nedáv
no řekl: ..Když jsme tu za starého ma
jitele měli chlapa, který běhal donášet
z dílny na ředitelství, říkali jsme mu
Mrva, každý se ho štítil a ani tu polévku
o svačině nesměl jíst s námi, ale někde
stranou v koutku.. Dnes už ti, kteří do
nášejí závodní radě, nejsou Mrvové. ale
páni informátoř i·“
*
.^Psávalo se to vesele za plné, krásné
svobody slova — co je taková svoboda
ví každý, kdo tehdy začínal v litera
túře —“ vzpomíná Jaroslav Marcha ve
„Svobodných novinách" 10. ledna na
začátky své novinářské činnosti v časo
pise „Stráž na Hané", který v Prostě
jově redigoval Rudolf Bechyně, ovšem
ještě za Rakouska.
*
Podivnou zprávu otiskly nedávno
anglické listy. Anglie prý zakročila
proti československým dodávkám zbra
ni arabským zemím. Vzhledem k tomu*
že Československo hlasovalo pro rozdě
leni Palestiny proti Arabům, zni zprá
va, že přesto dodává Arabům zbraně,
téměř neuvěřitelně.
*
Neapol, Spezia a Janov jsou prý. po
dle italského
socialistického
listu
„Avanti“. místy, kde jsou skladiště ato
mických bomb. List otiskl prohlášení
amerického admirála Nimitze, že Spo
jené státy si přejí mít ve Středomoří
své loďstvo co nejblíže možným objek
tům příští války a že počítají s použi
tím letadel s letadlových lodí, které jsou
speciálně vybudovány podle požadavků
atomové války.
*
Jugoslávie požádala 7. ledna Meziná
rodní banku ve Washingtonu o půjčku
500 milionů dolarů.
♦
Britové v Německu nebudou déle mo
ci kupovat německá nově vyrobená auta
značky Volkswagen" za 32.000 Kčs
jako dosud, protože anglo americká
správa žádá nyní placeni v dolarech a
britská vláda dolary k tomu účelu ne
povolí.
*
Na katedrálu v Porto Maurizio na
italské Riviéře byly hozeny dvě pumy
právě ve chvíli, kdy se v katedrále
sloužila vánoční půlnoční mše. Hmotné
škody jsou veliké, ale oběti na životech
si atentát nevyžádal. Atentát spáchá1
komunista Inguscio dl Vito, v jehož
bytě byly nalezeny další třaskaviny.
Protože pachatel atentátu byl zatčen,
dočteme se asi v „Rudém právu a
v ;.Práci“ jistě co nejdříve o persekuci
pokrokových a demokratických živlů
v Itálii.
*
„Domorodci chtějí Solo zápalky" —
jásá „Rudé právo" 4. ledna ve zprávě
o africkém výletu rodiny ElstnerovicMyslíme, že africkým domorodcům mů
žeme jejich naivní touhu klidně promi
nout: jak mohou, chudáci, vědět, že
o zápalky ..Selo“ je nouze i 1: Sušici,
kde se vyrábějí, nebo snad už jen vyrá
bély. Ačkoliv pak — jak se dále z téhož
časopisu dovídáme — „tamtamu vy
právěly o znárodněném českosloven
ském průmyslu". pochybujeme už vzhle ■
dem k tomu, že toto vyprávěni prý po-
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cházelo od domorodých afrických hostů
pražského festivalu marxistické mlá
deže, že by o něm vypravovaly něco ji
ného, než vypráví třebas pan ministr
Kopecký, jehož projevy jsou pro afric
kou černošskou tam-tamovou repro
dukci jako dělány. A ve velkorysé kon
cepci jeho projevů neni ovšem pro tak
podružné detaily místa.
♦
..Nebude li podepsán rozumný mír.
dojde k nové válce, ze které vyjde buď
sovětisované nebo amerikanisované Ně
mecko a zcela rozbouraná a úplně zbí
dačená Evropa- Rozumní lidé by tako
vému vývoji mohli zabránit. Existuje
ještě mezinárodni politika? Patrně ano!
Jenže methody a personál dosavadních
konferencí by měl být vyměněn. Snad
by se jednou jiní lidé měli pokusit o za
bezpečení míru. Případně hlavy státu
nebo rutinovaní diplomati z povolání,
nebo bankéři, nebo duchovenstvo, od
boráři, Ženské spolky či po případě vy
sloužili generálové. O podepsání míru
se ovšem již nesmí pokusit tito nešťast
ni ministři zahraničních věcí! Tito lidé
bj/ si už měli opravdu odpočinout, měli
bj/ jet na olympijské hry do Sv. Mořice
nebo na karneval v Nizze- I oni mají
nárok na odpočinek. A svět má nárok
na to. aby si odpočinul od nich!“ —
mini ..Basler Nachrichten“ 17. prosince
1947. — Řekli bychom skoro, že na mí
nění švýcarského listu opravdu něco je-

„V novinách jsou hlášeny nějaké vá
noční textilie. Ale ne vždycky,- co jc
v novinách, je i v krámech“ — po
stesklo si melancholicky ..Nár. osvobo
zení“ 25. prosince 1947.
Francouzské ministerstvo vnitra uve
řejnilo v tisku upozornění cizincům,
kteří žijí ve Francii. V upozornění se
praví, že všichni cizinci, ve Francii ži
jící, jsou povinni zdržovali se jakékoliv
agitace i manifestací- Samotná účast
na takových projevech může mít vzá
pěti sankce, a každý cizinec, který byl
pro takové činy odsouzen, bude z Fran
cie vypovězen. — Zásada, že cizinci ne
mají právo zasahovat do politického ži
vota hostitelské země, je, jak vidno,
uznávána všude na světě; kampaň proti
československým studentským organisacím, které politických práv cizincům nepřiznávají. vypadá tedy jistě groteskně*
Denními listy prošla zpráva: „Profe
sor Konstantin Parhon, 84letý člen nejvyššího presidia Rumunské republiky,
byl v pátek jmenován jeho předsedou a
stal se tak hlavou mladé republiky.“
Dosud se pokládala za specialitu repttblikánské státní formy volitelnost hlavy
státu: jde tedy v tomto případě o zají
mavé hledání a nalézání nových ústav
ních forem lidové demokracie, kdy hla
va státu je jmenována- Poznamenává
me. že jmenování (nominace) presidenta
USA znamená, že strany navrhuji svého
oficiálního kandidáta presidentství; kdo
se jím však stane, o tom rozhoduje li
dové hlasováni.

♦

Poslanec Sedlák (soc. dem.) obvinil
v ..Jihočechu“ z velezrady zaměstnance
podniku, který byl svému majiteli za
války zabaven pro ,.postoj nepřátelský
říši“, čími se z něj ovšem stal v třetí
republice majetek veřejný. Ona vele
zrada snoČívá v tom. že zaměstnanec ne
přerušil styku se svým bývalým zaměst
navatelem. ačkoliv ten ho — podle pana
poslance Sedláka — vykořisťoval, což
on si oatrně neuvědomil. Poslanec Sed
lák žádá, aby tato velezrada byla stí
hána- — V ..Dnešku“ náhodou zrovna
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vyšel článek o udavačstvi jako české
národní chorobě.

..Ty jsi konfident, utrhač jsi taky,
ty jsi defraudant, spekulant jsi taky,
perversni jsi a krev máš na svědomí:
to já nechápu, ty že nemáš prachy·“
Tento epigram napsal Martial za pa
nování císaře Domitiana. Čtenáři si mož
ná řeknou, že za těch sedmnáct set let
na časovosti neztratil.
fjs-

Skutečné příčiny naší nízké úrovně
V přítomné době jsme svědky kolové
ho honu na velkoobchodníky s textilem,
kdy pro pár jedinců se nasazuje psi
hlava na celý stav, ačkoliv při ohro
mujícím procentu zpronevěřilých ná
rodních správců a vedoucích sil ze
znárodněného průmyslu nikoho ani ne.
napadne, aby házel všechny do jednoho
koše. .Ten se nedělá jedno: nepátrá se to
tiž po příčinách naší nízké životní úrov
ně, pramenící z velkých ztrát v národní
výrobě a z toho pak resultujíci nedosta
tečné výkonnosti! Pro zajímavost seřaďujeme nejzávažnější zdroje ztrát v prů
myslu, aby si mohl každý ověřit, do ja
ké míry to platí pro státní a znárodně
ný průmysl. Největším zdrojem ztrát
jsou totiž: špatná organisace a vedení
podniků, nedokonalá organisace práce
samotné, nedostatečná výchova a ško
leni dorostu, nepochopení výzkumnictvi,
zastaralé zařízení, častá onemocnění a
úrazy a z toho pochodici absence za
městnanců a nedostatečný úřední dozor
jak technický, tak i administrativní.
Při nevhodné centralisaci státnj a zná.
rodněné výroby, jakožto dokladu špat
né organisace, se úžasně rozrostla úřa
dováni na úkor produktivní práce. Ve
veden; podniků se nezdravě uplatňuje
kolektivní rozhodování v neposlední řadě
zásluhou zásahů některých závodních a
podnikových rad, které nejsou na výši
situace, což má za následek, že se pro
sazuje mínění bez ohledu na jeho kva.
lifikaci a druzí pak utíkají od odpověd
nosti a zaujímají často negativní postoj.
Při tom ztráty podniku, z titulu Spané
ho vedení, jsou tím větší, čím je větší
podnik! Jako další následek je fluktuace
odborníků, kteří nesnášejí neschopné ve
deni (často tato fluktuace je nucená čili
jde o vyhazovy). Nedokonalá organisa.
ce práce se jeví zase v nepropracovano
sti pracovních method, v plánováni >nohama«. takže, co není jasně určeno ne
schopným vedením, se musí vyběhat, což
s opravami a dodatečnými příkazy a
špatnou kontrolou se jeví jakožto jedi
ný řetěz plýtvání časem a pracovními
silami, jakož i materiálem. Je to dále
konstruování předimensovaných strojů,
že se na staré stroje dávají obrábět oce
lové součástky a na nové zase litinové,
takže není možno využiti optimálních
řezných rychlosti. Nedostatečná kontro
la zaviňuje velké ztráty právě tak, jako
ledabyle vedené sklady materiálu. Nedo
statečné školení dorostu je zaviněno jed
nak chabým všeobec. vzděláním za oku
pace a po ni, dále nevhodným výběrem
učňů, kde se často nedbá přání rodičů
a jejich dětí a projevuje se nedemokra
tickým brutálně autoritativním dirigo
váním dorostu do povoláni, jež mu nehoví, čímž narušuje jeho pracovní mo
rálku ještě před vstupem do dílny. Zá.
vodní knihovny mají obyčeně daleko víc
politické literatury než odborné. Na od
bornou literaturu a tisk není u nás stá
le papír, zatím co na tisk hor makulatur životopisů včerejších a dnešních vý
tečníků, včetně přetiskování rozhlaso
vých rozprávek, jsou nepočítané vagony
stále k disposici. Chyby v záměrném po
tlačování odboi-ného tisku místo jeho
největší podpory mají za následek tím

větší ztráty ve znárodněné výrobě, pro
tože vedoucí sily, rekrutované z řad osvědčených marxistů, potřebuji odbor
ného školení jako soli, nemá-li jejich
školné bez theorie státi pak v praxi těž
ké miliardy Kčs. Nepochopeni výzkum
nictvi je ostatně- kapitola sama pro se
be a zračí se jasně ve státním rozpočtu,
kde dáváme na ně asi jedno procento
toho, co ostatn; průmyslové národy. Ná
sledkem toho jsou ovšem ztráty, které
nelze dost vysoko odhadnout!. Je tomu
snad proto, že vynálezci a badatelé jsou
tvorové dokonale nepolitičtí, a že z nich
nelze vytloukat žádný kapitál politický.
Jako přirozený důsledek toho je ovšem
zastaralé zařízení podniků, kde stroje
až půl století staré nejsou zvláštností.
Většina strojů se pak vyrábí pro běžnou
potřebu, nové konstrukce se nepropracovávají a jen se kopírují cizí vzory,
protože není domácích původních.
Vysoké procento nemocí z povoláni a
úrazů je také svědectvím nedostatečné
ho úředního dozoru, jak se jinak jeví v
častých katastrofách. Jmenujeme jen
Plzeň, Hradec Králové a Hostivař, ve
směs to případy z poslední doby. Nevhod
né dílny a stroje, neukázněnost pracov
níků a nedostatečná kontrola měly tu
za následek ztrátu macha desítek živo
tů a milionů Kčs majetku, jen ve třech
případech. A takových jsou desítky do
roka. Sečteme-li vše, vidíme jasně, že
nebýti těchto zaviněných ztrát, mohla
býti naše životní úroveň již na předvá.
léčné výši a nikoliv poloviční, jak asi
ve skutečnosti je. Žádné jerišské trouby
propagandy nic nezměn; na tomto fak
tu. Je třeba hledat příčiny propadnutí
životní úrovně tam, kde jsou v neschop
ném a nedostatečně odborném vedení,
které vidi i dělníci, kteří začínají pro
jevovat již otevřeně svou nespokojenost

Trpká, ale pravdivá slova!
»Čas« pod nadpisem »Falešná bilance
odborářů« píše ni. j. toto: »Zásluhou od
borových organisaeí se vytvoria vrstva
novodobých kapitalistů na úkor širokých
zaměstnaneckých vrstev. Životní stan
dard dělníka a úředníka den ze dne kle
sá, zatím co političtí exponenti v továr,
nách kráčí ve stopách buržoasie. Každý
pracovník má nárok na oddech po práci.
Tato zásada se naprosto nesrovnává
s povinnými manifestacemi, demonstra
cemi s politickým zabarvením, a tím
méně s národními směnami, které bývají
pravidelně ve svátek nebo v neděli.« Co
zde platí o Slovensku, platí i na mnoha
místech v českých zemích. Poslední sní
žení přídělů na nejnižší úroveň od revo
luce a v některých nejdůležitějších potra
vinách dokonce pod válečnou míru těžce
doléhá na zaměstnance s početnějšími
rodinami, zvláště když uvážíme, že ně.
které přidělované potraviny nejsou zčá
sti vůbec k potřebě a musejí býti proto
dokupovány na černém trhu, což platí
zvláště o bramborech a vejcích. Nyní,
na minimálních přídělech často ještě ne
poživatelných potravin, lze si ujasnit
fakt, co byly platný všechny ty strojní
brigády, které v neděli opravovaly po
vesnicích kastroly a koloběžky místo to
ho, aby všední den řádně pracovaly, aby
se rolník dočkal objednaného stroje dří
ve než za 6 měsíců. Co byly platné oká.
zalé a nákladné manifestace se stovkami
automobilů a desítkami traktorů, když
nám v pohraničí zůstalo skoro neoseto?
Co nám pomohly alegorické průvody za
miliony, když zůstala píce zčásti neskli
zena a většina ovoce spadala se stromů
dříve, než mohla býti sčesána? Nyní, za
prázdná slova, manifestace a demonstra
ce, jakož i protestní stávky se platí uta
ženými opasky, ač se slibovaly plné mí
sy! TI, kdož vše tak zdárně zorganiso.

OBZORY

váli, to ovšem nepociťují, protože jsou
opatřeni vším, co prostý pracující občan
postrádá,: rozsáhlými vilami, přepycho
vými vozy, přednostním zásobováním a
krásnými příjmy z několika zdrojů, tak
že se nelze divit, že z jejich projevů sálá
optimismus jako teplo z amerických ka
men a že jejich ústa oplývají tvrzením
o vzestupu životní úrovně našeho lidu.
Kdyby však přišli nepoznáni, jako Ha
nin al Rašid mezi, ty, kteří je svými ko.
mukami vydržují, nepoznali by je, pro
tože by uslyšeli vše, jen ne slova nadšení
nad vzestupem životní úrovně, ale na
opak nářek, že výplata praskne na živo
bytí, takže nezbývá ani na košili, kdyby
totiž byla vůbec k dostání.

Zásahy podle Bertschova nařízení
Dnes je na základě posledních udá
lostí politicko-hospodářských jasné, proč
nebylo u nás dosud zrušeno Bertschovo nařízení, které zmocňuje hospodář
ské ministry nařizovací cestou bez ohledu na ústavu ničit existence občanů
republiky. Jde o vyřazení velkoobchodniků s textilem, jimž ústava dává prá
vo na existenci, ale komunistický mi
nistr jim ji bere na základě Bertschova nařízeni. To je nebezpečný prejudic
do budoucnosti, protože nač bude po
tom sebekrásnější ústava, když každý
komunistický ministr bude moci nařizovací cestou ji beztrestně porušovat, pro
tože nemáme u nás dosud ani ústavního
soudu. Nejinak je tomu se zvůli ONV,
který, jako je tomu na příklad v Bánovcich, jediným škrtem pera zničil
87 živnostenských existencí. Lze se pro
to právem ptáti, zda to je ta velebená
lidová demokracie, která ničí živnosten
ské existence jako na běžícím pásu a
tím i nejpoplatnější složku národa?
Uvážime-li na jedné straně pasivní ná
rodní a státní podniky a slevy na da
ních zaměstnancům, tak každé oslabení
středního stavu musí dříve nebo později
vésti k dalšímu hospodářskému zhor
šení. Je proto systematické ničení živ
nostenských existencí, na kterých se
naši marxisté dohodli či vlastně jen ko
munisté (protože sociální demokraté
sehráli tu roli statistů, jak je ostatně
vidět z jejich odbytí při děleni o rozdělovny!) jedním z těžkých útoků na
základy národního hospodářství a v ko
nečných důsledcích na základy svobody
a pokroku národa. Již dnes obrovské
schodky národních podniků vedly k nad
měrnému zvýšení oběživa a k trvalým,
neméně velikým schodkům státního roz
počtu. A s každým živnostníkem, vyřa
zeným z hospodářství se situace zhor
šuje. Je jen otázkou, jak dlouho se dá
klamat lid propagandou, že je to vše
pro jeho blaho.

Ne obchod, ale výroba selhala 1
Činitelé, odpovědní za znárodněný prů
mysl, hudou dnes stál“ touž písničku,
že nedostatkem textilií je vinna jen a
jen distribuce, takže se sahá i k odpu
zujícím formám udavačstvá, jen aby se
tomuto tvrzení dodalo nějaké váhy. Po
necháme zatím stranou, jak se obleče
veřejnost z těch kilometrů zabavených
látek, až vyprchá pach stranické propa
gandy z tisku a z rozhlasu, když je za
tím ve skutečnosti pravdou, že na kaž
dého občana se dostane při spravedli
vém rozdělení textilu, přídělu v rozsahu
kapesníku nebo kravaty. Pak je jasno,
že se to musí na někoho svést. Ostatně
blokáda textilu koncem roku je dokla
dem, že nebylo prostě možno uspokojit
všechny, kdož měli body a poukazy v
ruce, takže se z prekérní situace pro
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znárodněný textil a ministerstva za ně
odpovídající hledaly prostě kozí dvířka!
Proč selhala výroba, je známo. Valná
část strojů v textilním průmyslu stoji
pro nedostatek kvalifikovaných pracov
níků a surovin. Co pak běží, není využí
váno tak jako jinde. Hodnota vyrobené
ho textilu na jednoho pracovníka je u
nás asi poloviční, co v zámoří, což svěd
čí buď o zastaralém strojním zařízení
nebo nedostatečné výkonnosti, jak pra
covníků, tak i vedeni. Proto také náš
textilní průmysl z největšího vývozního
průmyslu byl zatlačen a nestačí, má-Ii
zaplatit doveženou surovinu vývozem
hodnotných látek, obléci národ. V tom
to směru nepomohou zde žádné oblast
ní rozdělovny a ten, kdo si od nich sli
buje pomoc, klame sebe a též veřej
nost, protože nelze přece rozdělit něco,
co zde není! Jediným výsledkem nové
úpravy distribuce textilií, kdyby byla
prosazena, jak je navrhována odborní
ky z ministerstva vnitřního obchodu,
by bylo zdraženi textilu, protože někdo
by musil velký a přitom diletantský
aparát zaplatit. Ne tedy obchod, ale
výroba selhala a je smutné, že se k
tomuto faktu nechce nikdo přiznat, pa
trně asi proto, aby se z tohoto nejno
vějšího debaklu řízeného hospodářství
mohl vytloukat stranický kapitál. Je
totiž před volbami a strany, odpovědné
za nepořádek ve výrobě textilií, hledají
horečně cesty a cestičky, jak zastřít
svou vinu. Textil je tudíž dokladem,
co dovedou pionýři nového řádu.

Bude se ÚRO rdít?

Tvrdi-li se o ÚRO, že je t. zv. malou
vládou, je to celkem pravda, protože
ÚRO si zvyklo mluviti do všeho, i do
toho, co se ho vůbec netýká. To ostatně
je pochopitelné, ztrácí-li někdo přízeň
svých řad, musí zbytek udržet hala
sem, i kdyby tento zbytek byl represen
tován pouze ÚRO-tajemníky. Ale ÚRO
se pravděpodobně bude také jednou
rdít, protože málokdy jednalo demokra
ticky, nikoliv ve smyslu ÚRO-demokracie, nýbrž podle zásad demokracie Ma
sarykovy. Dobré je pouze to, co Ústřed
ní rada odborů udělá sama, ale běda,
když to udělá jiný lidový orgán. Vez
měme si příklad. V Praze po revoluci
byl zajištěn jeden majitel velké kavár
ny a po llměsíčním věznění zproštěn
lidovým soudem ze zločinů, ze kterých
jej udala závodní rada. A tento člověk,
ačkoliv zproštěn všemi instancemi li
dového soudnictví, (i t. zv. malým de
kretem), doposud se marně domáhá
převzetí svého podniku, kde již mezitím
byla zrušena i národní správa a vyslo
vena ústředním národním výbor nekonfiskace. Ceká marně na převzetí pod
niku, protože ÚRO a KOR v Praze, do
posud neprojednalo určité náležitosti.
Přitom je ovšem ÚRO lhostejné, že pod
nik, který prosperoval, upadá do dlu
hů, jež činí již hezkou řádku statisíců
a že na členy národní správy a závodní
rady, je podána žaloba u státního za
stupitelství v Praze. Až tento případ
bude před soudem projednáván, (dou
fáme, že ÚRO nevysloví přáni, aby o
něm nebylo referováno), objeví se na
světle ještě mnoho věcí, které zrovna
ÚRO mnoho milé nebudou, protože v
tomto okamžiku padá značná vina i na
Ústřední radu odborů, že ve své »kom
petencie brzdila převzetí podniku ma
jitelem, který z ničeho vybudoval velký
a representativní podnik. Tento majitel
by byl jisté lepší zárukou prosperity,
než celá národní správa. Teď záleží na
tom, zda ÚRO předá podnik majiteli
a bude si mýt ruce v nevinnosti, nebo

ponese škody společně se závodní ra
dou a národní správou. Je zde ovšem
ještě jedna otázka: je rozhodnutí ůstředniho národního výboru v Praze zá
vazné jen pro někoho, nebo platí také
pro ÚRO? V případě, že ano, měl by
se lidový orgán hl. města Prahy domáhati respektováni svých nařízeni a
rozhodnuti.
jr

Bludičky soudruha Bureše
Stalo se zvykem bývalého šéfredakto
ra Rudého práva Gustava Bureše, aby po
prohraných volbách komunistických stu
dentů pádně vysvětili, proč se obrovská
většina českých vysokoškoláků vyslovila
proti KSČ, tedy padle něho pro reakci.
Jestliže loni soudruh Bureš volal
v článku, označujícím studenty čs. stra
ny lidově a národně-socialistické za falangísty a fašisty, na pomoc vedení těch
to dvou stran, obrací se letos primu i
proti vedení ČSL, NS a DS, které prý
schválily protikomunistický tajný pakt
ve studentských volbách, jenž ohrožuje
samu Národu; frontu. S. Bareš prohlašu
je ve svém článku, nazvaném »Vede je
bludička«, že tento »tajný, pakt«, který
samozřejmě vůbec neexistuje a nikdy ne
byl uzavřen, má za cíl získali na valně
hromadě Svazu vysokoškolského stu
dentstva dvě třetiny většiny proti KSČ
a potlačili pak totalitními metodami ja
kákoliv práva menšiny. Je samozřejmé,
že snahou lidových akademiků a zajisté
také akademiků národně-socialistických
je, aby demokratičtí studenti dosáhli
úspěchů co největších, ledním z jejich
hlavních požadavků je odstranění potup,
něho a dnes již zcela přežitého kolektiv
ního členství vysokoškoláků v SČM a
ROH, k němuž jest jak známo zapotřebí
dvoutřetinové většiny přítomných na val
né hromadě SVS. S tím se žádná z obou
těchto stran nikdy netajila. Komunističtí
studenti budou pak míti v novém výbo
ru SVS, který bude 30. ledna zvolen po
dle demokratických voleb tolik členů,
kolik získají hlasů a o nějakém potlačo
váni menšiny nemůže tedy býti ani řeči.
Soudruh Bareš může proto býti klidný
a věnovali svou pozornost opět akcím
v agitpropu, neboť časy porevoluční to
talitní vlády v SVS a ÚSČsS, kdy na př.
lidoví akademici neměli vůbec žádného
zastoupeni, se již nikdy nevrátí.
Ji

Zločin advokáta: má námitky proti
nezákonnosti
»Major Poliak, ctihodný člen British
Councllu v Praze, působil do nedávna
jako vojenský špion. Zradil cizí moc
nosti složení velitelského sboru naší ar
mády, při čemž doplnil seznam po
známkami o tom, jak je který z uvede
ných důstojníků spolehlivý pro onu cizí
mocnost. Jak je známo, byl mjr. Poliak
odhalen, zatčen a po delším výslechu se
pod tíhou usvědčujícího materiálu při
znal. Jasný případ, že ano, dalo by se
očekávat, že se od néj každý pořádný
člověk odtáhne raději o kousek dále.
Ale to byste se mýlili. Okamžitě se na
šel v Praze advokát, který jen proto, že
výslech špiona trval o něco déle, než
stanoví zákon, začal obviňovat orgány
státní bezpečnosti z protizákonného po
stupu, vyhrožoval a pokřikoval. Svědo
mitý úředník se však nedal zastrašiti a
předal špiona Poliaka soudu až tehdy,
když s ním řádně sepsal a dal si podepsat protokoly.
Proč pan advokát tolik spěchal, aby
dostal Poliaka k soudu?'
Napsal »Partyzán« 2. ledna 1948 v 1.
čísle. Tento názor je věru hoden zazna
menání: přiznávají sice, že výslech ob
viněného - dosud ne špiona, milý »Par-
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tyzáne«, o tom, zda jim byl, muže roz
hodnout jenom soud - »trval o něco
déle, než stanoví zákon«. Zároveň se
však rozhořčují nad právním zástup
cem zatčeného, že jen p r o to začal
obviňovat orgány státní bezpečnosti
z protizákonného postupu« a
libují si »svědomitého úředníka . jehož
svědomitost se projevila zejména tím,
že pokračoval bez ohledu na námitky
nezákonnosti takového jednáni ve vý
slechu opět ještě o n ě c o d é 1 e,' než
stanoví zákon. Ptá-li se »Partyzán« po
tom všem, co sám napsal, »proč pan
advokát tolik spěchal, aby dostal Pol
iaka k soudu«, naskýtá se otázka, zda
vrozená slabomyslnost není nepominu
telnou podmínkou pro lidi, kteří chtějí
vyrábět některé z hyperdemokratiQkých tiskovin. - A ještě něco: kdopak
dal »Partyzánu« k disposici tak po
drobnou zprávu o tom, z čeho je mjr.
Poliak obviňován? Pokud vime, v úřední zprávě o jeho zatčení, která byla
normální cestou CTK dána tisku ne
privilegovanému, nemluvilo se ani o
zradě složeni velitelského sboru, ani o
poznámkách, tuto zradu doplňujících,
patrně proto, že v tomto stadiu pří
pravného vyhledáváni bylo to považo
váno za úřední tajemství, které musí
být v zájmu úspěšného pátráni zacho
váno. Kdopak to asi toto tajemství po
rušil a dal je k disposici ze všeho čes
koslovenského tisku právě jen »Party
zánu« ?
*st-

Kulturní a historickou tradicí jsou
Češi zaměřeni na západ. Bvli odjakživa
nejpokrokovějším a nejúspéšnějšim slo
vanským národem. Zeměpisně však
a zeměpisná poloha je v dnešním světě
dominantním činitelem
isou sousedy
Ruska a nadto žiií v těsném sousedství
se 70 milionv Němců. Za šest a půl roku
nacistické okupace zabili Němci přes 250
tisíc Cechu. Slováků a Židů, a ČSR utr
pěla hmotnou škodu v přibližné výši 11,5
miliard dolarů. Není tudíž divu, že se
Češi strachuji před obnovou Německa.
Právem či neprávem věří, že spojenec
tví s Ruskem je jejich nejlepším zajiš
těním proti německé útočné politice. Na
druhé straně však si Češi přeji dělat
zcela samostatnou politiku. Vidi také
zblízka odstrašující příklady změn, jež
se udály v některých státech. V minu
lých volbách získala komunistická stra
na 144 ze 300 posl. mandátů. Nestranní
pozorovatelé tvrdí, že. kdyby se konaly
volby dnes, nedostali bv komunisté více
než čtvrtinu všech hlasů. A komunisté
již patrně pochopili, že jejich sila ocha
buje.
Návštěvník Československa opouští
zemi s dojmem, že, kdyby ČSR byla po
nechána nerušenému vývoji, rozvinula
by se patrně v umírněný narlamentnědemokratickv stát.

Lippmannův rozhovor s čelným
komunistou východní Evropy

V pařížském vydáni N. Y. Herald Tri
bune píše W. Lippmann o rozhovoru s
čelnou komunistickou osobností východní
Americký měsíčník Current History Evropy. Lippmann se na konci rozmlu
otiskuje článek svého zahranič, redak vy zeptal, zda komunistický hodnostář
tora I. D. W. Talmadge »Českosloven myslí, že by se Evropa a Sovětský svaz
sko, zdráhavý spojenec Moskvy«. Autor mohly postavit na nohv bez značné po
poukazuje na amerikanofilskou tradici moci USA. Komunista odpověděl zápor
v Československu, datující se od pro ně a na Lippmannovu otázku, proč tedy
hlášení československé nezávislosti 18. komunisté činí vše možné, aby pomoc
října 1918 ve Washingtonu, kdy se mla znemožnili, odpověděl, že USA budou
dá československá republika stala kmo muset posléze pomoci tak jako tak. Ko
třencem Spojených státu. Tato tradice, munisté mohou čekat, až USA budou
praví pisatel, pokračuje i přes spojenec donuceny poskytnout Evropě pomoc bez
tví CSR se SSSR, neboť skoro každá politických podmínek. K tomu dojde do
československá rodina má příbuzné ve tří až pěti let. Zatím USA postihne těž
Spojených státech, a Češi jsou vděčni za ká hospodářská krise následkem nadamerickou pomoc v ceně 270 milionů do produkce, ježto USA, jakožto kapitalis
larů, poskytnutou jim prostřednictvím tická země, nespotřebují vše, co vyrobí,
UNRRA. Amerika se ostatně nikdy ne a budou proto nuceny přebytky vyvážet.
zúčastnila mnichovského výprodeje, což Nyní ještě se mohou USÁ tvářit jako
znamená v českých očích velmi mnoho. veliký filantrop, který pomáhá zchudlé
Autor se pak zmiňuje o oblibě, které se Evropě, až však budou mít na krku 15
v Československu těší americké filmy, milionů nezaměstnaných, bude muset
a o kulturně-propagačním díle americ vláda pomáhat vlastním továrnám.
ké informační službv v Praze. Sovětský
Komunisté, podle vývodů Lippmannosvaz si uvědomuje, že čs. národ na roz va komunisty, očekávají tedy ve Spo
díl od bulharského nebo jugoslávského jených státech do 5 let větší hospodář
lidu, má silný smysl pro nezávislost a skou katastrofu, než byla krise z r. 1929.
svobodu. Jako političtí realisté jednají Domnívají se, že, než k této katastrofě
Rusové proto s Československem úzkost dojde, nebudou USA s to poskytnout
livě korektně a ie-li kolem CSR roze Evropě takovou pomoc, aby jí zachrá
střena vůbec nějaká železná opona, je nily střední vrstvy ve Velké Britannii
téměř nepostřehnutelná. Komunistická a Francii a že, ježto tato nedostatečná
politika v Československu se teď prová pomoc bude podmíněna jistě politickými
dí pod heslem »komunismus v rukavič požadavky, změní se vděčnost Evropanů
kách«. Komunistický min. předseda Gott v nenávist vůči USA. Až nastane hos
wald prohlásil, že komunistická strana podářská katastrofa v USA. budou tyto
pracuje pro uskutečněni socialismu, ale muset poskytnout větší pomoc už jen
že systém sovětů
diktaturv proleta kvůli tomu, aby zmírnily vlastní neza
riátu není jedinou cestou k socialismu. městnanost a než tato pomoc do Eropy
Češi však nespoléhají slepě na takové přijde, ztratí USA už dávno svůj dnešní
projevy, pokračuje pisatel, neboť si uvě vliv na britskou, francouzskou a italskou
domuji. že v tomto nestálém světě je politiku, na Německo a na podmínky
málo věcí nestálejších než politika ko míru v Evropě a Asii.
munistické stranv. Co říká min. před
A tak, uzavírá Lippmann, komunisté
seda Gottwald, může být zítra změněno. vycházejí z dvou předpokladů. Za prvé,
O celkovém postoji čs. lidu lze říci, že že USA nezvládnou inflaci a za druhé,
je příznivý Rusku, ale nepříznivý komu že americká diplomacie bude tak zasle
nismu. Čechoslováci isou vděčni Rusku pena dolary, leteckými silami a atomo
za účast, kterou mělo na osvobození vou pumou, že bude nesprávně posuzo
CSR od nacistů, a vzhlížejí k Rusům vat politické city a politické skuteč
jako k velkým slovanským bratrům a nosti v poválečné Evropě. A domnívají
ochráncům
se také, že antikomunismus zažene USA
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do náruče nacistu, fašistu a kolaboran
tu celé Evropv. a že USA použiji Marshallova plánu nikoli jako prostředku
k obnově evropské jednoty, nýbrž jako
fondu, z kterého budou dostávat americ
kou pomoc ty národy, a ty strany a stra
níčky jednotlivých národu, které působí
největší protikomunistický rámus.

O politice USA vůči Německu
V pařížském vydáni »N. Y. Herald
Tribune« zabývá se William L. Shirer
starými omyly, jichž se dopustily USA
ve své politice vůči Německu, a dovo
zuje, že USA mohly čerpat ze dvou ve
lice nákladných válek s Německem to
to poučeni:
1. Je spojeno s risikem vybudovat
Německo jako hospodářskou mocnost.
To právě učinily USA po první světové
válce. Zdá se, že USA zapomněly, jaké
to mělo následky. Jinak by nebylo mož
né, aby dnes kdejaký americký obchod
ník anebo kongresnik oznamoval slav
nostně po návratu z krátké cesty po
Německu, že USA musí rychle vybu
dovat Německo.
2. Dalšího omylu se dopouštějí ti Američané, kteří se domnívají, že, jak
mile národ začne vyrábět a jakmile se
dostaví prosperita, stane se mírumilov
ným. Zkušenosti však ukazují, že Ně
mecko za Bismarcka, císaře Viléma II.
a za Hitlera mělo velikou výrobu a tě
šilo se blahobytu, a přece nebylo spo
kojené a mírumilovné.
3. Většina Američanů se také domní
vá, že z Němců po prohrané válce a
zhroucení režimu se stanou demokra
té. To je však naprosto nenapravitelný
omyl. Němci dnes přes naprostou po
rážku a rozklad nacistického státu ne
smýšlejí demokraticky. Většina z nich
stále opovrhuje demokracií a nejeví o
ni zájem. A přece USA mají s Němec
kem plány, jako kdyby toto všechno
nebyla pravda.
Shirer se proto domnívá, že nejlepší
trvalou zárukou proti německému úto
ku je jednota spojenců. Pokusí-li se
však spojenci použiti vojenského poten
ciálu Německa proti sobě, bude to pro
ně katastrofa. Západoevropské demo
kracie a Sovětský svaz to zkusily po
r. 1919. Výsledkem byl německý útok
na Západ v květnu 1940 a německá invase do Sovětského svazu v červnu 1941.
Sovětské výpočty s Německem zdají
se Shirerovi velice podobnými výpoč
tům, které vedly r. 1941 k německému
útoku a téměř zničily Sovětský svaz.

Jak mluví sociální demokrat
Ministerský předseda Clement Attlee
měl na Nový rok pozoruhodný rozhla
sový projev k britskému lidu. Pozoru
hodný proto, že se tu Velká Britannie
po prvé od konce války ústy svého mi
nisterského předsedy hlásí k politice
evropského souručenství a vlastně se
řadí k t. zv. »třetí síle«, sile rovnová
hy mezi Východem a Západem, Jak
známo, s myšlenkou »třetí síly« přišel
před nějakou dobou designovaný fran
couzský ministerský předseda Léon
Blum, který však na tento svůj pro
gram, myšlený ovšem hlavně vnitropo
liticky, nedostal potřebnou většinu fran
couzské sněmovny. Attlee vidí možnost
»třetí síly« především v politice zahra
niční a domnívá se, že je to jediná ces
ta, která může vyvést svět a společnost
z dnešní velké politické a hospodářské
krise. Attleeho projev pokládá se v za
svěcených britských kruzích za první
náznak změny celé britské zahraniční
politiky, o které právě v těchto dnech
jedná britský kabinet a která bude o
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něvadž jsem býval generálním ředite
světlena teprve v druhé polovině měsíce Stalinu a Krematorsku, jakož i v pro
lem spravedlnosti v Havaně. Dodal jsem
ministrem Bevinem v dolní sněmovně. storu stalingradském a utvořiti si obraz
že jsem přišel jako delegát kubánské
Má se za to, že britská vláda už se smí o stavu práce na znovuvybudováni, o
komise Mezinárodního sdružení demo
řila definitivně s myšlenkou, že svět je situaci pracujících a jejich silné vůli
kratických právníku, abych zjistil, iak
definitivně rozdělen do dvou bloků a provésti socialistické plány. Delegace
se zachází ve Španělsku s politickými
že tudíž je třeba tuto skutečnost vzít navštívila kraje SSSR, které náležely k
vězni, že zároveň minim konat duchov
na vědomí, nemámit čas zbytečnými nejtíže postiženým válkou. Strašlivá
ni dílo milosrdenství, navštěvováním
pokusy o velmocenskou dohodu tří a vy zničení německými fašisty a zabití mi
vězňů a utěšováním nešťastných, že
vodit z toho všeho důsledky. Předpoklá lionů mužů, žen a dětí, prohlubuji v nás
mám v úmyslu p žadovat lidské zachá
dá se, že změna linie britské zahraniční přesvědčení, že německý národ má mo
zení s vězni, zjis.im-li. že se s nimi špat.
politiky bude se týkat jak Německa a rální povinnost nápravy.«
ně zachází. Psal jsem. že. zjistim-li,, že
problémů na Středním Východě, tak i
Prohlášení zdůrazňuje dále, že de
se s nimi zachází dobře, bude mým úko
poměru k SSSR a USA. '
legace mohla zjistiti, že socialismus byl
lem oznámiti světu, že špa .ělská vláda
Attleeho řeč je pozoruhodná také tím, uskutečňován v soutěži všech pracují
se stala předmětem nízkého nactiutrháže se v ní odsuzuje jak systém sovět cích a že životni standard sovětského
ní. Poněvadž však se mi nezdařilo do.
ský, tak i systém americký. Attlee zdů národa zřejmé trvale stoupá.
sáhnouti cíle své výpravy, rozhodl jsem
razňuje, že je ironií, když dnes absolu»Delegace — pokračuje prohlášení — se mu posiati tento dopis. Pravil jsem,
tisté, kteří »potlačují oposici mnohem považovala za samozřejmou povinnost
že obrovský počet p»prav nesmírně po
zuřivěji než králové a vládci minulosti, použiti své přítomnosti ve SSSR k to
škozuje dobrou pověst Španělska všu
vystupují ve jménu ochránců demokra mu, aby se informovala o stavu němec de ve světě, že ho prosím, aby vynalo
žil všechen svůj vliv, aby tento stav vě
cie. Je tragedií, že část hnutí, které za kých zajatců. Měli jsme obšírné rozho
cí byl skončen a aby se s vězni zachá.
hájilo svůj boj s cílem osvobodit duše vory s německými zajatci z 11 táborů.
zelo lidsky, že vím, že se s vězn: kruté
i těla lidí, se zdokonalilo v nástroj Osobně sdělené pozdravy zajatců podá
nakládá, že přelíčení by neměla být
zotročení člověka.« Na adresu evropské delegace osobně, jakož i tiskem.«
odkládána tak dlouho, že snížení hrdel
ho a sovětského komunismu řekl Attlee
ních trestů by mělo skvělý účinek ve
doslova: »Ve východní Evropě se komu Fraiiťo popravuje
prospěch Španělska ve všech zemích, že
nistickým stranám podařilo zneškodnit
všude je rozhodné nepřátelství vůči
hospodářskou tyranii velkostatkářů a
Francova vláda úředně oznámila, že
vládě pro její zbytečnou krutost, že
kapitalismu, ale zároveň odvrhly tyto byli zastřeleni v Ocaně Augustin Zoroa
strany učení o osobní svobodě a poli Sánchez a Lucas Nuůo, kteří byli odsou. ve světě jsou miliony dobrých a uče
tické demokracii a zavrhly celé duchov zeni dne 19. m. m. vojenským soudem ných mužů a žen, kteří vyznávají vzne
šené ideály lidské svobody, jak je vyzná
ní dědictví západní Evropy. Historie so k trestu smrti.
španělští vězňové, že, ať se nám to
větského Ruska může nám býti varová
Četné zákroky mezinárodních insti vají
líbí nebo ne, tyto ideály jsou nedílnou
ním, že totiž kolektivismus bez politic tucí, podnikané k záchraně odsouze
součástí naší doby a že násilí je bez
ké svobody může se rychle dostat na ných, byly bezvýsledné. Také Vatikán
cenné proti kterémukoli vysokému ide
scestí a vést! k novým formám útisku zakročil u Francovy vlády k prosbě pí
álu lidstva. Přál jsem si, aby ho Bůh
a nespravedlnosti. Neboť politická svo Rossi-ové, předsedkyně Italské demo
a modlil jsem se o Boží milost
boda není jenom vznešenou věcí sama kratické unie, a pí Yermolinové z Ital osvítil,
pro nás všechny.
o sobě, nezbytnou k plnému vývinu lid ské křesťanské demokratické strany
Není pravda, že Francův stát je stát
ské osobnosti — ale je to také prostře
O. P E.
křesťanský, ať pohanštj falangističtí bi
dek k nastoleni hosnodářských práv a
skupové říkají, c> chtějí. Ti, kdož pod
sociální spravedlností a jejich udržení. Katolík se dívá na Španělsko
porují Franca a faiešný křesťanský stát
Kde není politické svobody, tam se brzy
Na podnět Mezinárodní organisace za hranicemi Španělska a nedodržují
zase vrátí privileje a nespravedlnost.
slavné sliby, dané národům světa, když
V komunistickém Rusku „privileje pro demokratických žen a právní komise,
žádaly o podporu ve chvílích úzkosti,
několik málo vyvolených” jsou stále vyšetřující obvinění proti týrání vězňů je
berou na sebe velkou odpovědnost před
častějším úkazem a rozdíl mezi neivyš- ve Francově Španělsku, odjel do Špa
Bohem, před universálním mravním svě
šími a neinižšími příjmy stále rostou. nělska kubánský právník Domingo Vil- domím lidstva a před dějinami. To je
Sovětský komunismus sleduje politiku lamil. Jeho svědectví je tak výrazné, že
vše.«
v nové formě imperialistickou — a to je otiskujeme bez dalších poznámek:
»Nejsem politik. Nepatřím k žádné
s hlediska ideologického, hospodářského
i strategického — politiku, která ohro politické straně, nemám hmotné zájmy, Kecko a Irán
žuje prosperitu » životní způsoby jiných které bych chránil, nehledám osobní vý
ĽOrdre přináší článek, jejž napsal
hody, nežádám pro sebe ničeho, nejde
evropských národů.«
Claude Viviěres o situaci v Řecku a Irá
mí o nic než o pravdu, spravedlnost, lid
Neméně ostře mluvil však Attlee o ské bratrství a mír mezi jednotlivci i nu. Moskva se rozhodla, že přeruší di
Spojených státech, které podle něho národy světa. Jsem římský katolík z plomatické styky s Iránem a její vel
trvají sice na zásadě individuální svo Kuby, který se snaží žit podle evange
vyslanec již opustil iránské hlavni měs
body v oblasti politické a na uchování
lia, jehož jediným zájmem je vyšetřeni, to. Je známo, že Ghavam, za jehož vlá
lidských práv, jejich hospodářství však rozšíření a vítězství pravdy.
dy parlament odmítl ratifikovat irán»spočívá na kapitalismu se všemi pro
sko-sovětskou smlouvu o petrolejář
Právě jsem se vrátil ze Španělska
blémy, které s sebou tento systém nese Pokud jde o ukrutnosti, kladené za
ských koncesích Rusům, musil podat
a se všemi příznačnými extrémy nerov vinu španělským policejním činitelům, demisi a odejít ze země. Logicky by se
nosti v rozdělení majetku«. Attlee vidi nenalezl jsem ve Španělsku nic, co by dalo myslit, že to je cesta ke změně ojedinou cestu z těchto dvou extrémů v vyvracelo to, co se povídá v jiných ze rientace teheránske politiky ve smyslu
sociálním demokratismu, který je podle mích o nelidském zacházení, kterého příznivém Moskvě. Stal se však pravý
něho střední cestou Evropy. »Naším úko se dostává politickým vězňům od špa opak, protože nástupce Ghavamúv Halem,« říká Attlee. »je vypracovat sys nělské policie, zvláště, jsou-li tito věz kimi je ještě antisovětštějši, než byl
tém nový a životadárný, který spoiuje ňové komunisty nebo podezřelí z přá Ghavam. On právě žádal r. 1919 v Pa
osobní svobodu s plánovaným hospodář telství ke komunismu.
říži o přivtělení sovětského Azerbejdžastvím, demokracii se sociálni spravedl
Neargumentuji tím, že policie jiných nu k Iránu. Celá záležitost je ztížena
ností.«
států se nedopouští tak nelidských činů. uveřejněním iránsko-americké dohody,
Mým argumentem je, že jsou zakázány podle níž by měli přijít američtí in
. mravním zákonem lidské solidarity, že struktoři do iránské armády. List »TuNěmečtí odboráři v Moskvě
skutečnost, že se jich dopustili jiní, ne deh« žádá okamžité zrušení této doho
Delegace FDGB ze sovětského oku opravňuje a neomlouvá toho, kdo se jich dy, neboť jinak prý hrozí Iránu hrozné
pačního pásma a z velkého Berlína, kte dopouští. Ukrutnosti, páchané na poli nebezpečí.
rá se zúčastnila na pozvání ústřední ra tických vězních Ve Španělsku, jsou tak
Pisatel shledává těžko pochopitelným,
dy sovětských odborů oslav 30. výročí hrozné, že připomínají zvěrstva Hitle
proč šach, když chtěl udržet antisovět.říjnové revoluce v Moskvě a navštívila
rova gestapa. Ti, kdož se dopouštějí ta- skou politiku, vyměnil Ghavama za Hapřitom několik měst a významných vý vých činů krutosti, jsou zločinci, kteří kimiho. Incident se zdá být vážným. A
robních středisek, vrátila se do Berlina.
špiní lidství. Nejsou to křesťané. Za je charakteristické, že se časově shodu
Členové delegace líčili po svém příchodu
slouží si opovržení lidstva
je s prohlášením Markosovy vlády v
přátelské přijetí, které nalezli všude
Když jsem opouštěl Španělsko, adre Řecku. Má to být americká odpověď
v Sovětském svazu. Ve společném vý soval jsem tamějšimu ministru spra
na Markosovu iniciativu? Zatím, než
kladu delegace o průběhu její návštěvy
vedlnosti dopis, kde jsem psal, že mám se vyjasní temné body, zůstává faktem,
ve SSSR stoji mimo jiné:
trojí právo obrátit se na něho: jsme že Turecko nemůže zůstat dlouho lho
»Delegace měla příležitost poznati po oba gentlemany, katolíky a máme spo stejným k dvojí hrozbě, která se rýsuje
jení s ministerstvem spravedlnosti, po na jedné i druhé straně jeho hranic.
měry v Moskvě a v doněcké pánvi, ve
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Ustavní názory našich komunistů
Dva z názorů našich komunistů vzbudily v minulém
roce obzvláštní pozornost a byly podnětem mnohých
debat. Byl to jednak názor min stra informací, podle
kterého bude prý v dohledné době protikomunistický
postoj považován za velezradu. A byl to i názor řady
komunistických politických činitelů, včetně předsedy
vlády, že rozhodování o politice a sdělávání zákonů
mají se účastnit vedle volených zástupců politických
stran i vir listé odborových a jiných organisací. Do
mníváme se, že námitky nekomunistů proti těmto ná
zorům nebyly vždy vhodně podány a proto se těmito
dvěma věcmi chceme zabývat.
Mnozí nekomunisté se totiž mylně domnívají, že sta
čí, obrátit se staropanenským pohoršením oči v sloup
a zvolat, že korporativní zastoupení ve sněmovně bylo
programovým bcdem fašismu. Zajisté, že bylo, ale
proč? Fašismus, kterému šlo jedině o úspěch dosažení
moci ve státě, sestavoval program svých požadavku
podle toho, jak který z nich považoval za populární.
Fašismus tedy postavil korporativní soustavu na mís
to dosavadního parlamentu politických stran proto,
že vycítil přání lidových vrstev, aby hospodářské zá
jmy pracujícího lidu byly ve sněmovně zastoupeny
aspoň právě tak, jako názorové rozdíly politických
stran. Nepochybné však je, že fašistická »sněmovna
fašistických svazů a korporací« splněním tohoto po
žadavku nebyla a že pracujícímu lidu nevyhovovala.
Budeme-li hledat příčiny toho, snadno pochopíme, proč
i návrhy našich komunistů, které sledují podobný cíl,
narazily na odpor demokratické veřejnosti.
Co ve fašistické korporativní soustavě vzbuzovalo
odpor občanstva a zejména samotných dělníků, to za
jisté nebyla slavnostně proklamovaná zásada, že děl
níci, rolníci, živnostníci, podnikatelé atd. mají být za
stoupeni v zákonodárném sboru. Naopak: co lidi proti
fašismu pobuřovalo, byla skutečnost opačná. Složky
národa nebyly totiž ve faš stických korporacích za
stoupeny svými zvoienci, nýbrž funkcionáři, které najmenovala, povolala (berufen) vláda, respektive vlád
noucí politická strana, jinak řečeno: fašistické korpo
race byly jen povolnými nástroji totality. Toho se
naše veřejnost obává i se strany naší komunistické
úrokracie a nelze jistě tvrdit, že by tato obava byla
neopodstatněna. Stačí si jen všimnout přímo zuřivého
odporu francouzských komunistů proti odhlasování
zákona, který nařizuje, že o zahájení stávky musí osa.
ženstvo závodů hlasovat tajným hlasováním (vzpo
meňme jen, co veřejné hlasování znamenalo ve
feudálních Uhrách), stačí si všimnout postupu vůči
zemědělcům a živnostníkům v Československu, kterým
na jmenovaní funkcionáři jejich zájmových organisací
ukládají perpetuum silentium podle receptu starého
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Lomí kar a — to vše je jistě dostatečným důvodem,
abychom na komunistické návrhy zavedení korpora
tivních prvků v naši ústavu hleděli s nedůvěrou.
S podobnou nedůvěrou je třeba hledět na to, když
dnes komunistický ministr prohlašuje antikomunismus za velezradu. Velezrady je přece možno se do
pustit jen proti ústavní vrchnosti: má tedy být komu
nistická strana patrně uznána za oficiálního, ústavní
ho, veřejnoprávního činitele. Je rovněž jasno, že nelze
propagovat strany nekomunistické bez kritiky a agi
tace protikomunistické: pak by tedy všechny ne
komunistické strany z veřejného života automaticky
odpadly. Nanejvýš by snad mohly z nich zůstat rudi
menty, něco jako byly cirkusové strany ve staré By
zanci, kde se z nich koncem 6. století z lidových poli
tických organisací staly dekorativní spolky, jejichž
úkolem bylo při manifestačních slavnostech střídavě
provolávat slávu samovládcům.
I v tomto případě je argumentace našich nekomu
nistů často nedostatečná. Nestačí přece říci, že poli
tické strany jsou nezbytnou součástí demokracie. Na
to je odpověď komun stického agitátora velmi snad
ná: naprosto není samozřejmé, že by stálé rozdělení
národa na soupeřící a znepřátelené strany bylo ne
zbytným, neřku-li ideálním politickým zřízením. A
pokud prý jsou politické strany nezbytnou součástí
demokracie, stačí říci, že nikdo nemůže zabránit reži
mům s jednotnou »vlasteneckou frontou«, aby se ta
ké nenazývaly demokraciemi. Zde nutno upozornit na
něco jiného. A to v prvé řadě na to, že pro český ná
rod nejsou zkušenosti jiných zemí se systémem jeď né
státní strany rozhodující. My tento systém známe
z vlastní zkušenosti a v podobě velmi význačné: byl to
systém německého národního socialismu, který zto
tožnil stranu se státem, ba který dokonce výslovně
podřídil stát straně. I tento systém zajisté prohlásil
č'nnost proti vládnoucí straně za velezradu. Tento
systém nezanechal v českém národě ani dobrých vzpo
mínek, ani sympatií a ostatně se ani průběhem války
nemůže vykázat takovými úspěchy, které by pob;zely
k systému Hitlerova Německa.
Očekáváme snad od komunistů, byli-li by vybaveni
totální pravomocí, že by zavedli vládu podstatně spra
vedlivější? Je možno od nich takovou vládu očekávat?
V prvních měsících po skončení okupace bylo by snad
mnoho českých lidí řeklo, že ano. Komunističtí mrtví
za okupace, sympatické celkem vystupování sovětské
armády, jež česká veřejnost pr čítala k dobru stalin
skému zaměření sovětské politické výchovy, potřeba
silné autority — to vše působilo, že národ nebyl ne
ochoten svěřit komunistům moc takřka neomezenou.
Víme však, jak oni s touto důvěrou hospodařili, jakou
odpovědností — a za co vše — se zatížili. Kuriósní
výroky »lidového soudnictví«, fušerské výkony naše
ho ministerstva zemědělství, které toľk kontrastují
právě s výsledky, dosaženými zemědělstvím Sovětský/
ho svazu, krom toho národní průmysl v pohraničí,
jenž živě připomíná Zoščenkovu opici v kolchozu, per
sonální politika v SNB, a konečně — a tady už oprav
du přestává legrace — gestapácké episody v Kame
nici, v Kolíně, v Bílině a jinde: to vše pochopitelně
velmi změďlo názor, který průměrný občan z počátku
na komunistickou stranu mohl mít. Je jisto, že ve dva
cátém století teror zmůže mnoho. Kdyby se udál ně
jaký státní převrat, nemohou z vlasti odejít miliony
lidí: nezbude jim, než aby se podrobili. Právě tak jisto
však je, že Češi — a naprosto už ne Slováci — nikdy
nedají komunistické straně nekontrolovatelnou, mo
narchickou moc dobrovolně. Právě proto je však úko
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lem stran nekomunistických, aby národu ukázaly, že
máme i jiné možnosti organisace politického života
v Československu, než je volba mezi anarchistickou
pranici rozvaděných stran a mezi monarchistickoabsolutisťckým panováním strany komunistické.
President republiky byl skutečně mluvčím národa,
když vyslovil přání, aby politickou skutečností česko
slovenskou zůstala zásada parlamentní demokracie,
aby tedy parlament, občanstvem svobodně volený,
byl kontrolním orgánem vládní činnosti. Takovou a ne

Ú prava vlastnictví půdy
Veliké přesuny v pozemkové držbě, jež byly vyvo
lány konfiskačním dekretem, měly převésti půdu do
českých rukou. Dalším hospodářským úkolem je vy
tvoř.ti takové hospodářské jednotky, jež by nejlépe
vyhovovaly požadavkům, aby byl zvýšen výnos a tím
i zvýšena životni úroveň obyvatel. Jestliže v názoru na
konfiskaci nebylo celkem žádných rozporů (pokud
ovšem nebylo leckde použito konfiskačního dekretu
k vyřizování osobních účtů), nelze to říci, pokud jde
o příští úpravu vlastnictví k půdě. Je tu především
rozdíl mezi vlastnictvím individuálním a kolektivním.
Protože však zatím se o pozemkové vlastnictví kolek
tivní usiluje jen pokoutně, třebas jde o jeden ze zá
kladních požadavků marxistického učení, zbývá otáz
ka vhodné úpravy vlastnictví individuálního.
V poslední době podaly strany Národní fronty kro
mě strany komunistické samostatné návrhy na úpra
vu vlastnictví k půdě. Základní myšlenkou, společnou
všem návrhům, je, aby vlastníkem zemědělské půdy
byl pouze ten, kdo na ni hospodaří. Je to myšlenka ne
pochybně správná, zejména proto, aby byla zamezena
spekulace s velikým pozemkovým vlastnictvím. Nutno
však trvati na tom, že takovýto zásah musí přispěti
ke zvýšení blaha všech. Nesmí umožňovati, aby se
pod rouškou reformy jedněm bralo a druhým bez je
jich zásluhy a přičinění dávalo. Druhým předpokladem
je, že každá reforma musí zachovati určitou míru jis
toty. Občan musí věděti, na čem je, co je státu dovo
leno a co nikoliv. Reforma konečně nesmí vyvolati
chaos, jenž by se zcela určitě projevil poklesem ve vý
nosu půdy. Nutno si uvědomit, že československý ven
kov pocítil cd konce okupace již řadu zásahů do po
zemkového vlastnictví (ať již to byla konfiskace, par
celace, scelování, restituce, revise atd.), a že třeba
míti obavy, zda bude vůbec v silách státního aparátu,
aby zdolal a uvedl v soulad tyto obrovské změny, vy
volané revolučním zákonodárstvím. Jakékoliv selhání
mohlo by míti za následek nedozírné následky.
Dříve, nežli přikročíme k rozboru jednotlivých ná
vrhů, můžeme obecně říci, že je to především sociálně
demokratický návrh, jenž nevyhovuje zmíněným po
žadavkům. Třebas jediný ze všech mluví v nadpise
o »trvalé« úpravě právních vztahů, jeho věty obsa
hují pramálo toho, co by zaručovalo trvalost, přes
nost a jistotu. Abychom mohli jednotlivé návrhy porovnati, vyjdeme při rozboru z několika zásad, jež
jsou více méně společné všem třem návrhům: 1. Co
je rozuměti zemědělskou a lesní půdou. 2. Kdo může
nabýti vlastnictví k půdě a v jakém rozsahu? 3. Po
vinnosti vlastníka a sankce proti jejich neplnění.
ad 1. Zemědělskou půdou se rozumějí pozemky, uží
vané pro rolnictví, zahradnictví, zelinářství, vinařství,
rybniční hospodářství a příbuzná odvětví prvovýroby,
nebo pozemky pro to způsobilé. Lesní půdou se rozu
mějí pozemky zalesněné, nebo k zalesnění určené, na
nichž hospodaření podléhá předpisům lesního práva.
Citovaná definice je společná návrhům lidoveckému
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jinou přeje si národ svou ústavní budoucnost a nechce-li být komunistická strana odkázána jen na mo
censké prostředky, jež už tolik pyšných samovládců
na konec zklamaly, bude se muset tomuto přání ná
roda přizpůsobit.
J nak je ovšem nutno, aby demokraté vytvořili de
mokracii životaschopnou a podali tak důkaz
síly demokratického zřízeni zvláště dnes, kdy komu
nističtí stoupenci monarchistické autority ztrácejí
jednu příležitost za druhou.

Václav Šimek
a sociálně demokratickému, zatím co návrh národních
socialistů se týká jen zemědělské půdy a obsahuje ne
jasnou klausuli o »pozemcích pro to způsobilých«. Za
tím co návrh strany lidové sleduje zábor půdy jen
u velkých pozemkových majetků, vytkl si sociálně
demokratický návrh za cíl zábor všech pozemků, ná
ležejících osobám, jež na nich osobně nehospodaří. Za
tohoto stavu věcí nabývají ovšem slova »pozemky pro
to způsobilé« velmi nebezpečného významu, zejména
když v návrhu nikde není řečeno, kdo o této způsobi
losti má rozhodovali.,
ad 2. Návrh strany lidové liší se nejméně od plat
ného stavu, neboť se nezabývá otázkou vlastnictví
osob nehospodařících. Vychází z pojmů pozemkového
majetku spotřebního (rozloha od 1 do 4 ha) a základ
ního (rozloha 10—15, 15—20 a 20—25 ha podle toho,
zda jde o oblast řepařskou, obilnářskou, bramborářskou, nebo konečně pastvinářskou), který obdělává
hospodář s rodinou bez trvalé cizí pomoci. Dalším na
vrhovaným útvarem je majetek účelový, t. j. majetek,
přesahující rozlohu majetku základního, při čemž ten
to majetek je obděláván za trvalé pomoci cizích sil.
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Snahou má býti vytváření základních pozemkových
majetků, a to na úkor majetků účelových, ležících
v »témže místě« (pojem nejasný). Uspokojení se děje
dobrovolným prodejem žadaleli, u něhož byl zjištěn
veřejný zájem, nebo záborem v jeho prospěch. Před
pokladem je. že účelový majetek přesahuje rozlohu
75, 100, 125, 150 ha, opět podle výše jmenovaných
oblastí. L dovecký’ návrh vychází zřejmě ze skuteč
nosti, že půdy je dnes spíše nadbytek a že není proto
potřebí prováděli zábor půdy u vlastníků osobně ne
hospodařících. Je také vskutku častým zjevem, že
jej ch propachtovaná půda je mnohem lépe obdělá
vána než půda mnohých hospodařících vlastníků. Je
to přirozené, neboť půdu pachtuje ten, kdo na ní chce
skutečně pracovati, kdežto mnohý »hospodář« se po
okupaci zmocnil pudy z touhy po majetku a nikoliv
po hospodaření, a to ještě na rozdíl od nehospodařících
vlastníků z doby před okupací téměř zadarmo. Nastane-li kdy skutečný nedostatek půdy, bude vždy
možno provésti příslušnou zákonnou úpravu i ohledně
drobného propachtovaného pozemkového majetku.
Pokud se redového majetku týče, čímž lidovecký
návrh rozumí hospodářskou jednotku, která byla vy
tvořena osobní prací nejméně dvou po sobě následují
cích generací, je otázkou, zda je to šťastná myšlenka.
Prohlášení, že rodový majetek je nedotknutelný a ne
podléhá, vyjma dosud platných předpisů, žádnému
omezení, nemá pro budoucnost jiný význam, než ničím
nezaručené slavnostní prohlášení (nový zákon totiž
může vše změnit). S přítomného hlediska jde pak o ur
čitou petr fikaci pozemkového vlastnictví, která ne
musí býti vždy morálně odůvodněna, zejména když
tak zvané rodové vlastnictví nemá býti omezováno co
do rozlohy. Máme za to, že s pojmy vlastnictví spo
třebního, základního a účelového by se zcela dobře vy
stačilo.
Návrh národně socialistický stanoví stejně se so
ciálními demokraty jako maximální hranici držby 50
ha bez zřetele na hospodářskou oblast. Oba návrhy
kromě toho stanoví zákaz vlastnictví pro ty, kdož na
pozemcích sami nehospodaří. I sociální demokraté za
ručují nedotknutelnost podniků do 50 ha do budouc
na, o čemž nelze říci ničeho jiného, než co bylo řečeno
již shora u návrhu lidovců. Kromě toho však jejich
návrh obsahuje řadu vskutku podařených vět, z nichž
vyjímáme příkladem slova, že »půda nesmí býti od
ňata rodu vlastníka«, při čemž rod je asi nový soc.
demokratický právní pojem (patří sem i tetička a
neteř?). Co když ten »rod« na půdě nepracuje? Po
divná jsou i slova, že dědictvím nemůže nabýti
půdy osoba nezpůsobilá, t. j. nehospodařící, z čehož
logickou interpretací vyplývá, že k u p e m na př. půdy
nabýti může. To ovšem odporuje jinde vyslovené zá
sadě, že vlastníkem může být jen hospodář. Nelze tu
rozebírati všechny poklesky proti jasnému myšlení
(o právnickém ani nemluvě). Stane-li se však něco
podobného zákonem, bude to znamenat konec jaké
koliv jistoty.
Zatím co národní socialisté vylučují přípustnost
záboru^ pokud jde o vlastnictví do 1 ha půdy, nezná
soc álně demokratický návrh ani této minimální hra
nice. Stanoví, že závody o menší výměře než 4 ha (po
kud neslouží speciálním účelům, jako na př. semenářství a pod.), budou doplňovány na závody o výměře
Nakladatelské družstvo Máje v nár. správě Syndikátu čes
kých spisovatelů, Praha I, Malé nám. 11, přeje svým přízniv
cům hodně zdraví a spokojenosti v tomto roce, šťastné pro
žití všech slavných události, které nás letos očekávají, a sli
buje všem čtenářům kupu dobrých, hodnotných knih, které
jim přinesou krásné chvíle odpočinku a mnoho nových po
znatků z celého světa. O všech našich knihách se dočtete
v nakladatelské hlídce tohoto listu.
. 357
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větší. To by ovšem znamenalo úplnou proletarisaci
našeho dělnictva. Překonával-li náš stát hospodářské
krise lépe než některé státy jiné, bylo to proto, že
dělnictvo bylo u nás do jisté míry soběstačné. V do
bách zlých byla to drobná políčka a nějaká ta drůbež,
někdy i koza a kravka, jež udržely našeho dělníka
nad vodou. Dnes za vlády socialistů má býti zproletarisován. Má na vybranou dvojí. Buďto bude svůj »ze
mědělský závod« zvětšovat nad 4 ha (bude však s to
při práci v továrně vše řádně obdělati?), nebo svůj
majetek prostě prodá (dobrovolně nebo nuceně). Po
kud jde o zemědělské dělnictvo, připouští návrh jako
výjimku z obecného zákazu pachtu, aby hospodář
propachtoval svým dělníkům a malozemědělcům po
zemky k doplnění jejich obživy. Nehledě k tomu, že
tato výjimka umožňuje vychytralci, aby nahromadil
půdu a pak ji jednoduše propachtoval, uvádí země
dělské dělníky do další závislosti na zaměstnavateli a
tím je i proletarisuje. Co měli, to se jim sebere a svůj
bývalý majetek si mohou vypachtovat. Nedávno vyšlý
zákon o zákazu drobení zemědělské půdy (č. 139-47
Sb.) nedovoluje zvětšovat zemědělský závod menší
2 ha a musí každého udiviti, že přívrženci plánování
mohou v tak zásadních otázkách a v tak krátkém ča
sovém odstupu projevovati tak protichůdné smýšlení.
ad 3. Zákaz držby u nehospodařících má ovšem ten
nutný následek, že sociálně demokratický návrh sta
noví i sankce na nepořádné hospodáře a směrnice pro
postup vůči nehospodařícím. Vlastník, který nehospo
daří řádně, bude napřed napomenut (selským soudem,
což má býti i podle lidoveckého návrhu nová instituce
v sídle každého okresního soudu). Nepolepší-li se, pak
mu bude postupně zřízen poradce (rádi bychom viděli
ty zemědělce, kteří budou ochotni starati se ještě
o cizí, když mají dnes vlastních starosti nad hlavu),
pozemky nuceně propachtovány způsobilým osobám a
konečně převedeny do vlastnictví jiné způsobilé osoby.
Daleko větší dosah má návrh, pokud pojednává
o osobách, jež nehospodaří na půdě osobně. Propachtování má býti přípustné jen výjimečně na přechodnou
dobu a z důvodů zvláštního zřetele hodných. To jsou
příliš kulatá slova. »Praxe« by jistě dokázala vytvořiti
zářné příklady toho, co vše lze považovati za »důvod
zvláštního zřetele hodný«. Mělo-li by dojiti k tak ob
rovskému zásahu do soukromého vlastnictví, je ne
zbytně nutno, aby výjimky ze zákazu pachtu byly
alespoň vyčerpávajícím způsobem přesně vymezeny.
Obecná kulatá věta naprosto nepostačuje, stejně tak
jako příkladmo uvedené výjimky, jež neoplývají ni
kterak přesností. Vlastníka, který osobně nehospo
daří a u něhož nejsou dány podmínky propachtování,
očekává odnětí půdy. To se může státi buďto tím, že
se pozemky převedou do tak zvané půdní reservy nebo
vlastnictví cizích osob. Vzhledem k této dvojí možnosti
je naprosto ilusorním ustanovení návrhu, že vlastník,
jehož veškerá půda by měla přejiti do půdní reservy,
má právo si ponechat! 1 ha půdy. Ochrana minimál
ního soukromého vlastnictví je tedy jen zdánlivá. Po
kud se půdní reservy týče, návrh neříká ničeho o tom,
kdo ji bude obdělávati, odbývá celou věc lakonickými
slovy, že ji bude spravovati národní pozemkový úřad.
Pacht je tedy někomu solí v očích, zatím co neobdě
laná půdní reserva je maličkost. Či snad to má vypa
dat tak, že se jednotlivci půda odejme, a nebude-li
uchazečů, ponechá se v pachtu dosavadnímu pachtýři?
Tím jsme vyčerpali v základních rysech látku jed
notlivých návrhů. Doufáme, že ÚNS dříve, než uzá
koní tak dalekosáhlou reformu, pečlivě uváží všechny
návrhy, jejich účel a dosah. Není pochyby o tom, že
je špatný zákon, který vyžaduje změny již v okamži
ku, kdy se-zrodil. O kterých z těch, jež byly po revo
luci vydány, to neplatí?
OBZORY

Nebezpečné chvíle
Po odstupu od novoročních přání a prípitku můžeme
si analysovati, co to vlastně bylo za podivně varovný
tón, ozvavší se ne v nás, kteří jej dobře známe, ale
u oněch oficiálních optim stů, kteří většinou přece
museli rozeznat úbytek i vlastního elánu, ve srovnání
s honosným a intrád plným vstupem do roku předchá
zejícího. Uvědomme si, že na konci roku právě nača
tého máme míti životní úroveň z doby předválečné;
že tedy mají letos ustat příděly a lístky; že má být
všeho, jako za posledního všesokolského sletu; že tedy
máme jíst, bydlet a šatit se jako předtím, než jsme
poznali německé kobylky a že se zkrátka máme vrátit
k blahobytu, o němž jsme generaci dnešní školní mlá
deže mohli zatím jen zasněně vyprávět. Proč tato váb
ná perspektiva nadcházejícího roku nebyla sdostatek
oslavována? Což snad byl opuštěn závěr, spojovaný
s úspěšným splněním dvouletky jako vuřt, přivázaný
před nosem tažného psa? Ci není snad dvouletý plán
úspěšně plněn? Nebo přestáváme věřit na realitu
tančících procent?
Víme ovšem, že jsme revolučně změnili staré roz
dělení národního důchodu. Z rukou příliš nabírajících
ze společného výtěžku národní práce jsme vzali pří
slušná oprávnění a vložili je do rukou o nic méně
schopných nabírati stejně; sto kapitalistů s tisíci pri
sluhovači jsme nahradili stmeleným velkokapitálem
s desetitisíci žoldnéřů; ano, změnili jsme mnohé, leč
/ to všecko přece nemá míti nejmenšího vlivu na rozsah
národního výrobku jako celku za předpokladu, že
splníme plán, jehož polovici jsme již s úspěchem na
plnili. A i když jsme snad nesplnili některé drobné
části tohoto plánu, a i když.bylo loni katastrofální
sucho, pak v některých ohledech nedosáhneme mety,
leč vcelku — vcelku nebudeme moci být nijak příliš
vzdáleni vytčené mety. Máme pochybnosti? Proč?
Uvažme nejprve, s čím se nepočítá, co není podkla
dem v kalkulaci a co tedy není součinitelem při vý
počtu hospodářských procent. Sem nepatří reakce:
předně se s ní od počátku počítalo a za druhé jsme
denně alespoň stokrát ujišťováni, že si ani nevrzne.
Také si nedovedeme vůbec představit, co by reakce
mohla na dosažených a stále dosahovaných procen
tech pokazit nebo změnit; ostatně je bezpečnostní
aparát dosti rozsáhlý, aby každý pokus v zárodku
utloukl čepicemi. Nepočítá se však s něčím mnohem
závažnějším, čehož závažnost jistě nepopřou naši
marxisté, kdyžtě ji denně mnohokráte zdůrazňují. Je
to totiž hmota, materie. Vskutku stačí se jenom troš
ku rozhlédnouti, aby si člověk uvědomil krutý para
dox československého hospodářství, projevujícího tak
nebezpečnou nevšímavosť k otázkám čistě materiál
ním, v nichž není ani stopy po jakékoli romantice. Je
snad něco romantického na hospodářské kalkulaci?
Romantický ovšem může být důsledek toho, když jsme
něco nezakalkulovali.
Naše základní hospodářské schéma je prosté a ty
pické pro většinu evropských států. Kdybychom se
na své půdě obživili a z ní se ošatili, mohli bychom
průmyslové výrobky považovat za jakousi nadspotřebu ke zlepšení životní úrovně. Protože však naše vlast
ní zemědělská produkce nestačí ke krytí ani nejzá
kladnějších našich potřeb, vyvážíme průmyslové vý
robky tak, abychom mohli dovážet nezbytně nutný
doplněk své výživy v širším smyslu. Zdravý rozum
vede tu pak nutně k názoru, že nemůžeme své prů
myslové výrobky i v tomto případě považovati šmahem za nadlepšení, nýbrž že podle okolností značná
jejich část představuje nám chleba právě tak, jako
OBZORY

Karel M a t ě k
obilí, které se urodilo na poli. Jistý významný rozdíl
tu však přece je: zatím co v obilí smíme viděti chléb
už ve stodolách, má průmyslový výrobek stejný vý
znam nikoli už ve skladišti, leč teprve tehdy, byl-li
v cizině úspěšně prodán. A tu jsme narazili na pojem,
který je Achillovou patou každého plánování. Dokud
je v rukou vládnoucí moci určení odměny rolníka a
dělníka, je věc jednoduchá a prostá, i když toto určení
je třeba nespravedlivé; je tím dáno bez dalšího, jak
velký krajíc připadne dělníkovi a kolik párů bot si
bude moci pořídit rolník. Je-li však nutno získati velký
kus krajíce za hranicemi — pro všechny — výměnou
za jiné výrobky — jako je tomu v našem případě —
a to podle pravidel světového trhu, na něž vnitrostát
ní naše moc nemá nejmenšího vlivu, pak je ovšem si
tuace zcela odlišná. Pak zhodnocení průmyslové práce
je, ať chceme nebo nechceme, výsledkem mezinárodní
soutěže, která kašle na každý národní plán a na úmys
ly plánovatelů.
O naší hospodářské závislosti na zahraničním ob
chodu ví u nás snad každé malé dítě. Odrostlejší mlá
dež pak také již ví, kam převážná část našeho zahra
ničního obchodu směřuje. Konečně dospělí, pokud ne
ztratili paměť a nehodlají si lháti do vlastní kapsy,
vědí, čí konkurenci musel zejména čelit českosloven
ský vývoz v dobách předválečných. Byla to konku
rence německá. Světový obchod se těžko zvedá z vá
lečných trosek. Zdá se, že již v obou půlkách dnešního
světa došlo se k názoru, že nelze nadále spoléhati na
regenerační hospodářské síly a že je třeba napomoci
»shora« novému navázání obchodních styků a vztahů
mezi národy. Proto injekce a hospodářské podpory.
Proto Marshallův plán — ať je jeho politický význam
jakýkoli. Plánování na východě netřeba ovšem př pomínati. Celkem tedy dva světové hospodářské plány,
při čemž geografické rozležení našeho zahraničního
obchodu je v nepřímém vztahu k našemu politickému
postoji.
Formu světového úsilí o nové vybudování obchod
ních vztahů mezi národy na sklonku právě uplynulého
roku značně ovlivnil výsledek londýnské konference
Velké čtyřky. Ovlivnil ji především pokud jde o na
šeho nejhlavnějšího konkurenta. Diplomaticky a po
liticky nebyla snad londýnská konference tak zcela
bezúspěšná. V hospodářském ohledu je však třeba
připomenouti si, co se stalo po předcházející konferen
ci moskevské, která skončila v Německu za auspicií
mnohem příznivějších. Došlo k vytvoření dvojpásma.
Generálové Clay a Douglas vyhlásili plán na zvýšení
německé průmyslové výroby. Úspěšněji však stoupá
výroba v sovětském okupačním pásmu. To jsou však
jen zevní známky vývoje, které jen napovídají neustá
vajícímu úsilí všech okupačních mocností, zapojiti

Ilustrovaný časopis
pro obchod a průmysl
Všichni vedoucí činitelé v obchodě a průmyslu naleznou
mnoho novinek a zpráv, týkalících se jejich každodenních
záležitosti, v „Times Review of Industry".
Teuto časopis, který lze platitl v naši měně, sdružuje v sobě
dobře známý časopis ,,Time Trade and Engineering". Přináší
ilustrované lnserály a čelné fotograiie, mapy a diagramy.
Tím se stává časopis „Tinie Review of Industry" cenným také
pro čtenáře s nedokonalými znalostmi angličtiny.
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svá pásma do rychlé hospodářské obnovy Evropy a
svého orb tu. V tomto úsilí byly velmoci až do londýn
ské konference více méně brzděny chledem na možnou
dohodu o hospodářském sjednocení Německa. S po
kleslými vyhlídkami na tuto dohodu odpadnou další
brzdy německé hospodářské obnovy. Francie si bude
budovati pro sebe Sársko. Německý západ bude opěr
ným sloupem Marshallova plánu. Doufejme, že ani
u nás nebude nikdo tak bláhový, aby očekával, že So
větský svaz bude východ Německa hospodářsky dusit.
Nejen že to není jeho úmyslem: škodil by tím nejvlast
nějším hospodářským zájmům jak svým, tak i států,
jež budou s výrobou německého východu nutně po
čítat.
Můžeme tedy v roce 1948 na hospodářském poli
očekávat, že před námi budou mocně vyrůstat nejmé
ně dvě nová Německa. Nebude to snad tentokrát spo
jeno s iminentním nebezpečím politickým, hospodář
sky to však bude stále horší, neboť dvě Německa bu
dou budovati více průmyslů, než Německo jediné. Nad
to bude v Německu sdostatek levné pracovní síly:
vyšší německý životní standard, který nás před vál
kou jakž takž chránil před krvavým podbízením na
světovém trhu, válkou na delší dobu odpadl a němec
ká výroba se projeví nejen v množství, ale i v láci.
A nyní jsme u té hmoty. Hmotu můžeme měřit a
vážit, což jsou úkony většinou exaktní. Hospodářskou
mírou hmoty je cena. K stanovení délky je třeba
metru, k určení váhy potřebujeme vah. K určení ceny

Národní pojištění
Uzákoněni osnov o národním pojištěni vyrovná se svým
významem zcela znárodňovacím dekretům. Nutno zdůraznit,
že naše veřejnost ani dost dobře nechápe dosah připravova
ných zákonů, i když o národním pojištění bylo napsáno dost
článků odborných i kritických. Chtěl bych hned na začátku
upozornit, že jde o osnovy základního hospodářského význa
mu, které se dotknou v té čí oné formě téměř každého občana
našeho státu. Vždyť národnímu pojištění nemocenskému má
podléhati — přímo či nepřímo — téměř 95% všech občanů.
Hospodářský význam vysvitne každému z toho, že dosavadní
předpis pojistného se z necelých 12 miliard Kčs zvýší na
20—22 miliard. Dosud podléhali pojištění jen zaměstnanci,
nyní budou podléhati pojištění také všechny osoby samostat
ně hospodařící. Dosud bylo vybíráno pojistné z nejvyššího
výdělku 60 resp. 72.000 Kčs, nyní ze 120.000 Kčs. Chci podrobiti rozboru celou soustavu pojištění a její chystanou struk
turální í organisační přeměnu.
Dosud máme u nás sociální pojištěni pro zaměstnance
(úředníky, horníky a dělníky). Je to tedy pojištění stavovské,
prováděné podle zvláštních zákonů pro ten který stav a v
důsledku toho již obsah zákonů je přizpůsoben této struktuře.
Tak provádí pojištění hornické ústřední bratrská pokladna
v Praze a toto je vlastně nejstarši zaměstnanecké pojištění,
neboť má svůj základ v obecném horním zákoně z r. 1854.
Pojištění úřednické provádí všeobecný pensijní ústav v Praze
od r. 1904, při čemž existuje dosud celá řada t. zv. náhradních
ústavů. Konečně pojištění dělnické provádí ústřední sociální
pojišťovna v Praze, a to od roku 1926.
Rovněž nemocenské pojištění provádějí tři druhy ústa
vů, a to: pojištěni horníků revírní bratrské pokladny, pojiš
tění dělnické okresní nemocenské pojišťovny a pojištění úřed
nické úřadovny nemocenské pojišťovny soukromých zaměst
nanců; nemocenské pojištěni zaměstnanců veřejných prová
dějí pak léčebné fondy.
Připravovanými zákony má býti toto stavovské pojištění
přeměněno na pojištění národní, t. j. na pojištění všech stavů
a skupin povolání. Snad by se někomu zdálo, že lze provésti
pouhé sjednocení těchto různých druhů pojištění, ale při bliž
ším zkoumání problému každému vysvitne, že sjednocení
těchto zákonů není možné bez současné přeměny dosavadního
stavovského pojištění na pojištění národní. Jde o to, aby po
třeby a požadavky jednotlivých stavů byly zladěny. To se
může státí jen tak, že jeden stav sleví ve prospěch druhého.
Je přirozené, že koncese nemohou jiti proti podstatným zá
jmům jednotlivého stavu a že musí býti dosavadní práva ve
svém celku zachována. Mělo by tedy být národní pojištění
vybudováno na úrovni dosud nejlepšího našeho pojištění, t. j.
pojištění úřednického. (Nově zavedené pojištění horníků zde
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je od dob válečných třeba cenového úřadu. Při vyso
kých nákladech výrobních je však cenový úřad jen
místem sčítání. Zásadně sčítá částky, vynaložené na
pořízení výrobku. Proto tajemství ceny je především
v rukou úřadů, určujícího mzdy a platy, neboť odmě
na za práci je hlavní složkou výrobních nákladů. Tou
to prostou argumentací se ovšem nedá uchlácholit
světový trh, na němž se cena nevy počítá vá, nýbrž do
ciluje. Budeme-li tedy měřit svými cenovými měřítky,
nedoměříme se při vývozu. Prakticky řečeno: zapla
tíme doma za výrobek hodnotou dvou kilogramů mou
ky. ale dovezeme za něj jen jedno kilo.
Pak bude možno jen jedno z dvojího. Buď zkrátíme
svoje cenové měřítko, což znamená, že snížíme výrob
ní náklady, t. j. zejména odměny za prácí (číkoliv),
což se nezdá pravděpodobným. Nebo ponecháme vě
cem volný průběh při dvojím hospodářském měřítku:
vnitřním a zahraničním. Rozdíl mezi oběma ponese
pak celé národní hospodářství, to je, všichni zcela
rovnoměrně. Tím se ovšem bude rozdíl zvyšovat, ne
boť vnitřní měřítko bude nutno prodlužovat, aby uve
dený výrobek měl stále cenu dvou kilogramů mouky.
Takovému vývoji se říká inflační spirála. Nelze tu ani
spoléhat na jeho umírněnou mod fikaci za pomoci intervenčních a vyrovnávacích fondů: neunesly ani po
žadavky vnitřního hospodářství. Hle, několik námětů
na vysvětlení disharmonie, pravděpodobně pocítěné
při nedávném silvestrovském veselí. Anebo pachuti
na dně novoročních přípitků.

Emil Vojanec
pomíjím, neboť tam již jde o úpravu rovnocennou pojištěni
národnímu.)
Způsob, jakým bylo shora zmíněným požadavkům vyhově
no, může býti předmětem i oprávněných kritik a dovolím si
niže při posuzování jednotlivých osnov pronésti otevřeně své
mínění, resp. kritické stanovisko. Předem však podotýkám,
že naše stanovisko ke všem osnovám je kladné a že jsme
své výhrady na příslušných místech přednesli a odůvodnili.
Vyplývají z našeho programu hospodářského i politického.
Národní pojištění se rozpadá na tři části. Část organisační,
nemocenskou a důchodovou. Byly také zpracovány do tři
osnov. Hájili jsme a hájíme stanovisko, že je hodno a důstojno tradice československého sociálního pojištění, aby všechny
tři osnovy byly zpracovány do jediného zákona, jakéhosi ko
dexu sociální bezpečnosti československé. Nic tomu nebrání,
aby se tak stalo dodatečně. Nikdo totiž nepochopí, že zákony,
týkající se téže materie, které budou uzákoněny patrně na
jednou, byly rozděleny na tři části, při čemž jeden zákon
odkazuje na druhý.
Část organisační obsahuje především předpisy o organisaci
pojištění, o orgánech, volbách, rozhodčím soudnictví a zaměst
nancích. Podle připravované osnovy budou všechny dosavadní
sociálně pojišťovací ústavy zrušeny a zřízena Ústřední ná
rodní pojišťovna v Praze s působností pro celé území státu.
Má to být orgán řídící a kontrolní. Je spravován 60členným
sborem delegátů (vysílaných národními pojišťovnami), dále
12členným představenstvem a 5členným sborem ředitelským
s kolektivním rozhodováním. Orgánem, provádějícím důcho
dové pojištění, budou národní pojišťovny. Hájíme zásadu, že
mají být zřízeny v sídlech zemí. Centralisace této agendy
v Ústřední národní pojišťovně vedla by k nemožně velikému
a nepružnému úřednímu kolosu, takže by se vyřízení žádosti
o důchod protáhlo, jako je tomu dnes v ústřední sociální po
jišťovně. Naproti tomu není možné rozdělení této agendy do
všech okresních národních pojišťoven, neboť na druhé straně
vyřízení důchodu vyžaduje zkušených úředníků vzhledem k
obtížnosti látky a s ohledem na komplikované předpisy po
jišťovací. Proto se jeví dnešní rozdělení po vzoru všeobecné
ho pensijního ústavu podle zemí nejvýhodnější.
Správa pojištění náleží pojištěncům, tedy i osobám samo
statně hospodařícím, jimž se ve správních orgánech musí do
stat! poměrného zastoupení. Sbor delegátů, jakýsi sociálně
pojišťovací parlament o 60 členech, se nám zdá trochu těž
kopádným a drahým orgánem. Pružnější by bylo rozšířené
představenstvo. Zkušenost z dřívějších dob nás poučila, že
menší sbory pracují rychleji a stejně spolehlivě. Správa po
jištění byla dosud vedena těmito sbory odpovědně a s úspě
chem. ’
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Způsob volby do těchto orgánu má určit! zvláštní volební
zákon. Hájíme zásadu přímých a tajných voleb na základě
poměrného zastoupení. Národnímu pojištění bude podléhat
vlastně celý národ. Pouze povaleči a rentiéři nebudou pojiš
těni ani jako příslušníci rodiny. Soudím, že za této situace
neliší se právo voliti nijak od volebního práva ve všeobecných
volbách a že by se mohlo použít výsledků parlamentních vo
leb a podle těchto výsledků určití zastoupeni jednotlivých
skupin. Žádná ze stran Národní fronty nebude ochotna vzdáti
se vlivu na jmenování či volbu členů do správních orgánů.
Jiným problémem je rozhodčí soudnictví v sociálním po
jištění. Je nesporné, že přičlenění opravného řízení ve věcech
administrativních na správní úřady se neosvědčilo. Je zdlou
havé a nepružné! Rozhodnuti sporu po dvou letech (vyskytly
se lhúty až lOleté!) je pravidlem a není vlastně žádným roz
hodnutím Naproti tomu se pojišťovací soudy ve sporech
o dávky ukázaly daleko rychlejšími. Pravidlem je rozhodnutí
již při prvém ústním jednání. Nedostatečně je však vybavena
posudková služba lékařská. Tuto bude nutno postaviti na
zcela nové základy, zejména zřízením poradních lékařských
sborů, které by obtížné případy řešily rozhodováním v ko
legiu.
Nová organisace národního pojištění se neobejde bez úřed
nického aparátu. Dnes mají všechny sociálně pojišťovací ústa
vy asi 13.000 zaměstnanců. Národním pojištěním a začleně
ním osob samostatně hospodařících nastane sice rozmnožení
úkolů, ale musíme se uvarovat přílišného zbyrokratisování
správy. Výše správních nákladů, zejména v nemocenském po
jištění, má podstatný vliv na výši procenta vybíraného po
jistného. Na druhé straně však nesmí být dnešní zaměstnanci
zkráceni ve svých právech. Problém zaměstnanecký nebude
jednoduchý, neboť zrušením tolika samostatných ústředních
nositelů pojištění a sloučením v jeden ústav, mnoho zaměst
nanců ztratí své nynější postavení; nesmi tedy aspoň platově
býtí poškozeni.
Druhá část připravovaných osnov týká se nemocenského
pojištění. Tato osnova sjednocuje dosavadní nemocenské po
jištění horníků, dělníků a nemocenské pojištění zaměstnanců
soukromých a veřejných. Provádí se to zrušením revírních
bratrských pokladen, okresních nemocenských pojišťoven,
úřadoven nemocenské pojišťovny soukromých zaměstnanců
a všech léčebných fondů. Vytvářejí se nově okresní národní
pojišťovny, zpravidla v sídlech okresních národních výborů.
Jejich úkolem bude péče o léčení pojištěnců, výplata nemo
cenského a předpis o vybírání pojistného. Bude nutno před
pis o vybírání pojistného zmechanisovat, případně též sou
středit ve větších pojišťovnách, aby se menši úřadovny mohly
věnovat péči o zdraví pojištěnců. Řekl jsem již na začátku,
že nemocenské pojištění je vybudováno na úrovni dosavadního
úřednického pojištění. Vcelku tato csnova přináší ostatním
pojištěncům podstatné zlepšení jejich nároků.
Nemocenské pojištění může býti dvojí: omezené na základ
ni péči o nemocného, léčení základní a léčeni hlavních cho
rob, nebo léčení úplné, jaké zavádíme u nás. Jde o veliký a
odvážný pokus, přinésti nově vstupujícím pojištěncům ihned
vymoženosti, které byly pro zaměstnance budovány 60 let.
Očekáváme od toho celkové zlepšení zdravotního stavu veš
kerého obyvatelstva, zmenšení úmrtnosti, sníženi kojenecké
úmrtnosti, prodloužení lidského věku a odstraněni dnešní vy
soké nemocnosti mezi dělnictvem a horníky. Tím také stoupne
produktivita našich zaměstnanců i samostatně hospodařících,
budou-li zbaveni hlavni starosti o své léčení. Kclyúy toto nově
zaváděné pojištění nemělo splniti tyto předpoklady, pak by
bylo lépe vrátiti se k původní léčebné péči o základní choro
by a ostatní ponechati soukromé starosti každého jednotlivce,
neboť pak je škoda peněz, které se národnímu hospodářství
pro tento účel odnímají. Na osnově zákona o národním po
jištění nemocenském bylo pracováno téměř dva roky. Vý
sledky práce isou zhruba tyto:
Pojištěni jsou všichni, kdo pracují ať v poměru pracovním,
domáčtí dělníci nebo osoby samostatně hospodařící a jejich
spolupracující členové rodiny. Přímo jsou pojištěni také dů
chodci (i státní pensisté) a nezaměstnaní. Nepřímo jsou
pojištěni všichni příslušnici rodiny na pojištěnce odkázaní.
Takto široce založená pojistná povinnost a dále skutečnost,
že pojištěn je i ten, kdo splňuje tyto podmínky, i když není
vůbec nebo včas přihlášen, zahrnuje téměř všechny obyvatele
našeho státu
U zaměstnanců bude pojistné vyměřováno z jejrcři výdělku
až do 120.000 Kčs, u samostatných podle mzdy nejlépe pla
ceného zaměstnance, nebo zaměstnance, který by takovou
osobu mohl zastupovat, zvýšené o jednu čtvrtinu. U rolníků
podle rozsahu obhospodařované půdy, při čemž vyměřovací
základ v řepařské oblasti při rozloze 50 ha nemá býti nižší
néž 72.000 Kčs.
Každý pojištěnec i jeho rodinný příslušník má nárok na
bezplatné léčení v nemoci, ošetřování v nemocnici, pomoc při
porodu a ošetření v mateřství, nárok na léčeni v lázních ne-
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I když musíte vykonávat nejhrubší domácí práce, není
přec nutné, aby o tom Vaše ruce vydávaly svědectví.

za jejich namá

iLeáw

havou činnost

několik minut

péče a jejich bezvadný vzhled Vás za to mnoho
násobně odmění.

ymdÝfstJ-d

//ot/yy /e-

kartáčkem a mýdlem a důkladně je osušte.

pak vetřete nedostižný bělicí a hoji

vý krém GLYDERMA. Ráno budou Vaše ruce
hebké. bílé, beze stop namáhavé a ruce ničící domácí

práce.

kdy ruce neustálým mytím hrubnou a
jejich kůže praská, můžete GLYDERMU vetřiti
po každém umytí, neboť tato se jedinečně vstřebává,
němostí a nelepí.
or/ba-r/i/ od správné

péče o ruce tím, že přípravky toho druhu bývají
nepříjemně parfumovány. Zkuslte-li však jednou

GLYDERMU,

shledáte, že decentní svěží vůně

tohoto krému na ruce učiní z Vás

-t tohoto, v šeril
posledního osvědčeného přípravku.

výrobky značky

eSlAvCCTAYA

Jejich jedinečný omlazující noční krém, pleť zjemňu
jící pleťové lotiony, broskvové matné denní krémy

I nádherné odstíny pastelové Darona pudrů, které
dodávají pleti nedostižné květinové jemnosti.

OSVĚDČENA značka kvalitn! kosmítiky
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bo sanatoriích, pokud toho pojištěnec skutečně potřebuje. Po
jišťovna má provádět! preventivní léčebnou péči, aby zabrá
nila vzniku chorob. Dělnici a horníci mají nárok od prvého
dne onemocněni na nemocenskou podporu, odstupňovanou
podle výše svého výdělku, úředníci a samostatní až od 43.
dne nemoci. Denní nemocenské činí od Kčs 15.— do 131. .
Žatížení pojišťoven vyplývá z těchto dat:
Náklad na nemocenské činil v roce 1946 na pojištěnce roč
ně: v úřednickém pojištění 290 Kčs, v dělnickém 600 Kčs a
v hornickém 1860 Kčs. Nemocnost činila u Úředníků 3.02%
(s nárokem na nemocenské jen 1.24%), u dělníků 3.93%,
u horníků 7.10%. Na Slovensku jsou tato čísla průměrně
o 1% nižší.
Další prostředky léčebné jsou: pomoc v mateřství, péče
o chrup a péče o osoby se sníženou pracovní způsobilostí.
Pojištěnka obdrží příspěvek na porod 2.500 Kčs. Pohřebné
má býti zvýšeno až na 5000 Kčs a odstupňováno.
Základem, na němž stojí kvalita léčebné péče, jsou naši
lékaři! V národním pojištění má býti zavedena t. zv. organisovaná svobodná volba lékaře, t. j. pojištěnec může voliti
jen mezi lékaři, v jejichž obvodu bydlí. Mezi lékaři je nedů

Básník národa

Jiří Vlk

III.
»To věci marné jsou a plané
a vůbec prosté tragiky.
A srdce hyne, ubodané,
ne mečem, ale špendlíky.«

Dýk vstupuje do veřejného života jednak básněmi,
které otiskoval už jako gymnas.sta pod pseudonymem
Viktor Souček, jednak jako účastník schůzí literár
ního a řečnického spolku »Slavie«, který vznikl jako
oposice proti staročeskému Akademickému čtenář
skému spolku. Sám po létech vzpomíná, že jeho prvým
politickým vystoupením byla účast ve spolkové deba
tě, kde se postavil na stranu těch, kdo se co nejroz
hodněji vyslovovali proti »šovinismu«. Toto současné
či téměř současné vystoupení literární i politické je
předznamenáním celé Dykovy činnosti let pozdějších
a nemůže být omylu většího, než je pokus, dosti často
činěný, oddělovat básnickou osobnost Viktora Dýka
od jeho osobnosti politické, snad proto, aby při ideo
logických výhradách proti jeho koncepci politické
bylo možno akceptovat a uznat jeho dílo literární.
V ktor Dyk je básníkem politickým v nejlepším smyslu
toho slova; jeho verš nejen že ukazuje politické cíle,
které se za daných poměrů zdají ovšem mnohdy fan
tastickými, ale je i ostrou zbraní v boji o dosažení a
naplnění těchto cílů.
Jestliže Dyk jako mladý hoch dal se na krátkou
dobu strhnout, spíše citem než myšlenkou světoobčanství — sám říká, že ve »Slavii« nějaký čas byl i stou
pencem jakéhosi neurčitého socialismu, který se pyšnil
tím, že »kladl dobro lidské nad dobro národní«, —
změní své smýšlení velmi dokonale. Důvody této změ
ny čteme v obou jeho politických románech v »Pro
sinci« a »Konci Hackenschmidově«. Český socialis
mus, ztělesňovaný sociální demokracií, byl tehdy ovlá
dán centralistickým německým socialismem vídeň
ským a téměř ve všech národnostních konfliktech sta
věl se proti snahám poliťckých zástupců českého ná
roda. V »Prosinci« při zprávě o pádu ministerského
pmisedy Kazimíra Badeniho, jenž v dohodě s český
mi poslanci říšské rady vydal jazyková nařízení, která
splnila aspoň část českých požadavků, pokud šlo o uží
vání češtiny jako úřední řeči ve státních úřadech a
v soudnictví, je »masivní soudruh Řeřicha« nadšen
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věra v národní pojištění. Obávají se o svou samostatnost,
neboť se domnívají, že při smlouvání jsou slabší stranou.
Budoucnost ukáže, jaké budou mít lékaři postavení v národ
ním pojištění. Jedním z pěti vrchních ředitelů Ústřední ná
rodní pojišťovny bude lékař a stejně tak v národních ]/>jišťovnách. Budou tedy v národním pojištěni léčebnou péčí
spravovati lékaři sami.
Co bude stát národní pojištění ? Sazby pojistného jsou na
vrženy procentem z hrubé mzdy takto: u zaměstnanců 6£%,
u samostatných 6.7% a u veřejných zaměstnanců 5%. Po
jištěno (přímo) bude 1,965.000 dělníků, 568.000 úředníků,
136.000 horníků, 563.000 veřejných zaměstnanců a 699.000
důchodců, celkem 3,931.000 osob. Zemědělců bude pojištěno
1,525.000, ostatních osob samostatných 444.000, celkem
1,969.000 osob (včetně spolupracujících členů rodiny). Zhru
ba tedy bude nemocenskému pojištění podléhati 5,900.000
osob. Tomu odpovídá také úhrn výdajů, t. j. 7.373 milionů
u zaměstnanců a 3.350 milionů Kčs u osob samostatných,
celkem tedy 10.723 milionů Kčs. Pojistné budou zaměstnanci
platit se zaměstnavateli asi na polovic, samostatní pak celé
ze svého. Sazba pojistného bude jednotná.
(Pokračování.)

Badeniho pádem, který nazývá »porážkou mladočeskou«. Ve svém radostném vzplanutí zcela nevšímavě
přeslýchá otázku, nejde-li o mnohem víc, než o poráž
ku mladočeskou: nejde-li totiž o porážku českou.
Neschopnost doktrinářských socialistů, kteří tehdy
byli velmi osobivými vůdci českého dělnického hnutí,
vidět události doby pod širším zorným úhlem, než se
stanoviska té nejomezenější stranické politiky, byla
ostatně nedlouho potom příčinou i vzniku hnutí národ
ních dělníků, pozdější strany nárcdně-socialistické.
To a události doby, jejichž protičeské zaměření jasně
ukazovalo, že v nich jde daleko o víc, než o boj němec
kých liberálů a socialistů proti »reakcionáři« Badenimu, že tu nastupuje výbojné, o německou říši se opí
rající němectví, jež chce zmařit v zárodku každý po
kus o takové změny v rakouském soustátí, jež by
vedly k jeho přestavbě ve smyslu požadavků Němci
a Maďary utlačovaných národů, to byly hlavní pří
činy obratu v dosavadním vývoji Dykova politického
smýšlení.
»Nuže, nyní to mají« — jásá soudruh Řeřicha. »Sá
zeli všechno na jednu kartu. Poraženi, úplně poraženi!
Tam je dovedla jejich lokajská pol tika. To je jejich
poslední vymoženost. Hlupáci, hlupáci! Nadutí hlu
páci! A tak slepí! To je revanche za jenerální výprask
sociálních demokratů! Za stlučení Bernera!«
A, zatím co dr. Hilarius, který jak v »Prosinci«, tak
v »Konci Hackenschmidově« je představitelem realis
mu, protestuje proti Kopulentově názoru, že nejde
o porážku mladočeskou. nýbrž o porážku českou slo
vy, že nelze ztotožňovat národ s touto neblahou poli
tikou, Kopulent odpovídá Řeřichoví slovy, jež jistě
právem můžeme považovat za odpověď na otázku,
kterou si tehdy položil Dyk sám:
»Nyní můžeš umřít, Řeřicho, třeba jsi neviděl Nea
pole. To je tvůj nejkrásnější den. Badeni padl, co dále?
Ku podivu, jak málo stačí k tvému blahu. Badeni padl.
Jako reakcionář? Nikoli. Prostě jako ministr, urazivší
nacionálni předrážděnost německou. Kým padl? Ně
mecký šovinismus se vzbouřil, německý šovinismus
ho porazil. A v jeho službě vaši soudruhové. Nuže,
hlásíte se k svému dílu. Jen kdybyste znali jeho dosah.
Tleskáte: čemu ? Šovinismus český je hoden
zatracení; ale vídeňská ulice má jeho.,
svaté právo.«
(Pokračování.)
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Pi•osinec v zrcadle mezinárodní politiky
Prosinec bývá často nazýván měsícem míru, pokoje
a snášenlivosti. Takto se nedá charakterisovat měsíc
právě m nulý, který přinesl vyvrcholení uplynulého
roku, jenž byl, co do zápasů na mezinárodní šachov
nici, velmi rušný. O rozlomu londýnské konference
zahraničních ministrů psali jsme minule. Druhým, vel
mi důležitým prosincovým prvkem mezinárodní poli
tiky. byly události ve Franci’. Dne 9. prosince byla
v této zemi náhle, takřka přes noc, ukončena generální
stávka zaměstnanců, jejíž kořínky sahají vlastně až
do loňského jara, kdy komunisté odešli z francouzské
vlády. Od té doby se vnitropolitická situace stále pri
ostrovala. Mezitím se udála změna i v křesle minis
terského předsedy, když v polovině listopadu vystří
dal v tomto úřadě soc'alistu Ramadiera člen lidově
republikánského hnutí R. Schuman. Napětí vyvrcho
lilo zmíněnou stávkou. Hlavním motivem náhlého
ukončení stávky Všeodborovým svazem byla asi sku
tečnost, že mnoho dělníků se vracelo o své újmě do
práce. Dálo se tak jak z důvodů hmotných, tak ná
rodních a v neposlední řadě též ze strachu z ostrých
protistávkových zákonů ministerského předsedy
Schumana, které byly po mnoha nechutných scénách
urychleně schváleny francouzským parlamentem.
V druhé polovině měsíce se konal v Paříži sjezd
Všeodborového svazu práce, na němž se odštěpilo od
komunistické federace menšinové křídlo, tak zv. »děl
nická síla«, vedené protikomunistickým socialistou
Léonem Jouhauxem. Souběžně s francouzským stáv
kovým hnutím zhoršily se i francouzsko-sovětské
vztahy. Jedna z hlavních příčin sahá svými počátky
ještě do druhé poloviny listopadu. Tehdy totiž byla
vyslána do sovětského repatriačního tábora v Beau
regard, poblíže Paříže, francouzská policie, protože
byla domněnka, že tábor je výchozí stanicí podzemní
cesty, která dopravuje tajně určité osoby do Moskvy.
Od té doby se situace mez' oběma velmocemi priostro
vala. Svědčí o tom čtyři protestní noty, které Francie
obdržela od Sovětského svazu, přerušení obchodního
jednání s Francií a vypovězení francouzské repatriační komise ze sovětského pásma Německa. Francouz
ská vláda na to odpověděla vyhoštěním 44 sovětských
občanů, kteří, podle francouzského názoru, podněco
vali dělnictvo ke stávkám. Krátce před vánocemi
schválilo národní shromáždění návrh ministra financí
o mimořádné dávce. Tento zákon způsobil značný roz
ruch, jmenovitě mezi průmyslníky a živnostníky.
Podobné stávkové hnutí jako ve Francii probíhalo
též v Itálii. Mělo však povětšině ráz pouze místní
a bylo vždy poměrně brzo likvidováno. Ústavodárné
národní shromáždění schválilo novou italskou republi
kánskou ústavu a legálně navždy zrušilo monarchii.
Stávkové hnutí ve Francii a Itálii, rozpad konference
Velké čtyřky a neutěšená hospodářská situace byly
jistě hlavními příčinami, proč kongres Spojených stá
tů na svém mimořádném zasedání schválil návrh na
nouzovou pomoc Číně, Francii, Itálii a Rakousku ve
výši 540 milionů dolarů. Kongres rovněž schválil
návrh republikánského protiinflačního zákona. V dru
hé polovině svého zasedání vyslechl kongres projev
presidenta Trumana, který mu předložil návrh zákona
o programu obnovy Evropy, tak zv. Marshallova plá
nu. Požádal kongres, aby pro tento plán, jehož usku
tečňování má začít 1. dubna 1948 a skončit 30. června
1952, povolil částku 17 miliard dolarů. Sdělil kongre
su, že provádění plánu bude svěřeno organisaci, zvané
»Správa hospodářské spolupráce«. V její čelo bude
postavena .význačná americká osobnost.’ Několik dnů
OBZORY
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před svým rozchodem vyslechl kongres ještě zprávu
senátora Vanderbeiga, že v důsledku ztroskotání lon
dýnské konference zastavují USA s okamžitou plat
ností veškeré reparační dodávky demontovaných ně
meckých průmyslových podniků ze svého okupačního
pásma do SSSR.
Za zmínku j stě stoji socialistická resoluce, která
v zásadě schvaluje americkou pomoc Evropě, je-li
ovšem prosta všech politických i sociálních podmínek.
Schválila ji socialistická konference, konaná začátkem
prosince v Antverpách. Na sjezdu byla rovněž utvo
řena nová crganisace, která nahradí dosavadní »Spo
jovací úřad« v Londýně. V důsledku rozhodnutí Organisace spojených národů o rozdělení Palestiny dochází
ve Svaté zemi k větším i menším bojům mezi Araby
a Židy. Z počátku se zdálo, že Arabové, kteří jsou roz
hodnutím OSN velmi rozhořčeni, vyvolají na celém
Středním Východě »svátou válku«. Avšak arabští mi
nisterští předsedové, kteří sněmovali v prvé polovině
měsíce v Káhiře, dospěli pravděpodobně k názoru, že
110.000 špatně vyzbrojených a neukázněných mužů
by asi nevyhrálo tuto válku. Proto se pouze omezují
na menší šarvátky a zákeřná přepadávání. Britský
zástupce v komisi pro Palestinu oznámil rozhodnutí
své vlády, ukončit mandát nad Palestinou do 15. květ
na 1948. Poslední britský voják nebude sice moci být
evakuován ze země před 1. srpnem, ale mezi těmito
dvěma daty budou Britové střežit pouze svou vlastní
bezpečnost.
V polovině měsíce byl uveřejněn obsah britské od
povědi na nedávnou sovětskou a čínskou notu, které
pojednávaly o mírových smlouvách s Japonskem.
Praví se v ní, že se britská vláda staví proti jakému
koliv jednacímu řádu mírové konference, podle něhož
by velmoci měly právo veta. Britannie navrhuje, aby
se na konferenci rozhodovalo většinou dvoutřetinovou.
Čína se staví za většinu prostou. Od skončení plenár
ního zasedání Organisace spojených národů nevyvíjela
žádná její složka větší činnost. Pouze odzbrojovací
komise jednala o návrhu Austrálie, aby byla vytvo
řena 5členná subkomise, která by vypracovala obecné
zásady odzbrojení. Zatím co jej USA podporovaly;
zástupce SSSR jej odmítl s odůvodněním, že by jed
nání subkomise bylo mařením času. Při konečném h1?sování byl návrh většinou členů zamítnut.
V Sovětském svazu postupuje konsolidace pováleč
ných poměrů. V celé zemi byl zrušen přídělový systém
a ceny potravin poklesly. Současně provedena deval
vace rublu, při níž hotovosti byly vyměňovány v po
měru 1:10 a bankovní vklady do 3.000 rublů dokonce
v poměru 1:1. Při prvé měnové reformě, provedené
v roce 1923, byla relace 1:50.000. Prosinec přinesl podepsání 3 smluv, potvrzujících úzké styky a přáte1ství slovanských národů i jejich sousedů, majících
lidově-demokratické vlády. Tak 11. prosince byla
v Moskvě podepsána československo-sovětská obchod
ní dohoda. Byla uzavřena na 5 let a výměna zboží má
dosáhnout hodnoty 50 miľard Kčs. Další dvě smlouvy
byly uzavřeny mezi balkánskými státy. Prvá z nich
podepsána v Budapešti mezi Maďarskem a Jugoslávií
o spolupráci, přátelství a vzájemné pomoci. Několik
dnů nato podepsána v Bukurešti mezi Rumunskem a
Jugoslávií smlouva podobného znění. V této souvis
losti nutnoc podotknouti, že v 2. polovině ľstopadu podepsali v Sofii maršál Brož Tito s ministerským před
sedou bulharským Dimitrovem smlouvu stejného’
obsahu.
Ani o svátcích nebylo lze pozorovati zvláštního
uklidnění na poli mezinárodní politiky. Spíše naopak.
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Za nejdůležitější politickou událost minulých vánoc
lze pokládat ustavení řecké, lidově demokratické vlá
dy pod vedením generála Markose na území, kontro
lovaném partyzány. Nová vláda vydala prohlášení,
v němž praví, že chce vládnout podle zásad lidové de
mokracie a připravuje znárodnění bank a těžkého
průmyslu. Usiluje též o diplomatické uznání všemi
východoevropskými státy, jmenovitě SSSR. Zatím co
uvedené státy nezaujaly dosud k prohlášení generála
Markose žádné oficiální stanovisko, naznačují státy
západní, že by takový krok považovaly za velmi váž
ný. Znamenal by prý značné zhoršení mezinárodní si
tuace. Balkánská vyšetřující komise schválila resoluci,
v níž se dokonce praví, že uznání Markosovy vlády
by ohrozilo mezinárodní mír a bezpečnost.
Jinou významnou událostí právě minulých dnů bylo
podepsání sovětsko-britské obchodní dohody v Mosk-

vě. Podle ní obdrží Velká Britannie od Sovětského
svazu do letošního září 700.000 tun krmného obilí a
dodá mu různá průmyslová zařízení. Uzavření jmeno
vané dohody je snad jediným opravdu světlým bodem
prosincového politického děni, neboť je to první vý
znamnější součinnost velmocí od letní pařížské konfe
rence o Marshallově plánu.
Poslední velkou událostí minulého měsíce, která
měla velký ohlas a způsobila mnoho dohadů, byla ab
dikace rumunského krále Michala, který se vzdal
trůnu jak za sebe, tak i jménem svých potomků. Zna
mená zrušení monarchie, trvající od roku 1886 a Ru
munsko bylo vyhlášeno lidově demokratickou republi
kou. Z uvedeného je vidět, že prosinec dal celému mezinárodně-politickému vývoji nový, rychlejší spád,
který se patrně projeví již v prvých měsících tohoto
roku.

Z dopisů redakci
Jak platíme za zboží ze SSSR
Pane šéfredaktore,
v glose nadepsané »Strach z čísel?« v 52. čísle »Obzoru« na
str. 378 vytkli jste mi, že jsem se nevyvaroval po návratu
ze Sovětského svazu běžné chyby a při informování veřej
nosti projevil strach z čísel. K tomu bych rád poznamenal,
že na konferenci s novináři jsem oznámil důvody, proč není
žádoucí, aby byly publikovány ceny, jež budeme platit do
Sovětského svazu, resp. které dostaneme za své dodávky.
Svaz SSR vedl totiž zároveň s námi řadu jednání s jinými
státy a — kdyby s naší strany byly publikovány ceny stano
vené v naší smlouvě — byl by tím nežádoucím způsobem
v těchto jednáních prejudikován. Povalia sovětského obchodu
je totiž taková, že ceny jsou v dohodách s jednotlivými státy
upravovány rozmanitě podle vzájemných koncesí. (Také na
př Argentina, která má státní monopol zahraničního obcho
du na své standardní artikly, prodává za různé ceny podle
povahy a data kontraktu.)
Vzhledem k této povaze sovětských dohod považoval bych
také za nesprávné, kdyby byly ceny, stanovené za jednotlivé
položky, posuzovány odděleně, poněvadž správný obraz o nich
si učiníme jen tenkrát, vezmeme-li ohled na vzájemné vyrov
náni cenových výhod, po případě nevýhod u zboží dodávaného
a odebíraného. Je totiž pochopitelné, že poskytne-li nám
Sovětský svaz řadu důležitých surovin a potravin pod hladi
nou světových cen — a to platí i o pšenici — žádal také
s naší strany určité koncese. Přitom zase větší ústupky, které
jsme poskytli u některých druhů dodávaného zboží, mají
protiváhu v příznivých cenách jiných druhů.
Nezbývá tedy než opakovat, že po cenové stránce tvoři do
hoda celek a citováni kterékoli ceny zvlášť by obraz skreslovalo. To byl důležitý důvod, proč jsem nepovažoval za
vhodné uvádět určité ceny. Pokud jde o ceny pšenice, pro
hlásil jsem, že cena, za tyto dodávky stanovená, je nižší, než
za jakou bychom pšenici mohli nakoupit v Kanadě, ve Spo
jených státech i v Argentině, a tuto informaci považuji za
dostačující. Konstatuji pak znovu, že řešeni cenové otázky
ve smlouvě se Svazem SSR považuji za příznivé, ovšem nejen
pro nás, nýbrž pro obě strany — a jen smlouvy, které přiná
šeli prospěch oběma stranám, jsou zdravé. Jako odpovědný
ministr a politik bych zajisté takové prohlášeni nečinil, kdybvch se vystavoval nebezpečí, že fakta, jež mohou přijít na
jevo v příštích měsících, mě usvědčí z nepravdy. A nakonec:
pravda je přece jen důležitější než šuškání po kavárnách,
i kdvž z důvodů, které jsem vysvětlil, nebvlo by žádoucí pubi*kovat cifrv v takovém rozsahu, jak žádáte.
Dekuji Vám za uveřejnění těchto řádek a jsem
s přátelským pozdravem
Hubert Řinka, ministr zahraničního obchodu.

Pánům z ministerstva distribuce
Je mnoho nejasného okolo distribuce textilu. V jistém den
ním tisku i v rozhlasu byla veřejnost informována, že pro
tuzemskou spotřebu bylo v r. 1947 vyrobeno tolik punčoch,
že na každou ženu připadlo 5--6 párů a ženy byly dotazo
vány, která byla tak šťastná, že těch 5—6 párů dostala.
Rozhlas přitom oznámil, že to bylo ministerstvo vnitřního
obchodu, které prodej punčoch -usměrnilo« hlavně na velko
obchody, požívající dobrou pověst. (Kolikátý to byl distri
buční hokus-nokus ?)
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Byla-li tato tvrzeni brána z úředního pramene, jak se lze
domnívati, pak by dokazovala, že při cca 4 milionech žen by
mělo býti vyrobeno přes 20 milionů párů punčoch, v ceně
kolem 1 miliardy Kčs.
Na tuto zprávu se ozvalo mnoho textilních maloobchodní
ku. Jednoho z nich uvádíme: Zabývá se převážně prodejem
punčoch a mimo zvláštní přiděly HSM, při své specialisaci,
nikdy nenakupoval u velkoobchodu. Jeho speciaiisace mu
umožnila, že už před válkou sloužil velmi dobře spotřebiteli,
velmi často totéž zboží z téže továrny prodával až o čtvrtinu
levněji než tovární prodejny a za cenu, za kterou mu totéž
zboží velkoobchod teprve nabízel. Své závazky vždy vzorně
plnil, do továren nejezdil, zboží nepřeplácel, šmeliny se ne
účastnil.
Až do r. 1945 dostával z továren přiměřené příděly. Po
znárodněni továren však v r. 1946 a 1947, přes značnou
urgenci, dodávky tak uvázly, že na př. z továrny, kde před
válkou odebíral punčochového zboží při předválečných cenách
ročně za více jak 20.000 Kč, nedostal nyní v r. 1947 ani za
haléř, jen rozmnožené tiskopisy
odkaz na exportní zá
vazky. Z jiné, podobné, dostal v r. 1947 za pouhých 2.000 Kčs
punčoch a opět z další pcdobné jen za 1.900 Kčs a pod.
Stalo-li se tak z toho důvodu, že MVO »usměrnilo« tento
prodej přes vybrané velkoobchody — jak hlásil rozhlas
pak by maloobchodníky i širší veřejnost zajímalo, proč MVO
takto zasáhlo do distribuce, proti dřívější, již osvědčenější
přímé cestě od výrobce k maloobchodu a tím k spotřebiteli,
a proč nyní pořádá křižácké taženi zase proti tomu způsobu
distribuce přes -velkoobchod, který samo předtím svým zása
hem »usměrnilo« ?
Jak dlouho bude obchod pokusným králíkem takovýchto
eskamotáží ke škodě našeho hospodářství?
LID a obchod se proto ptá MVO, kam přišlo těch 20 mi
lionů párů punčoch, vyrobených pro tuzemsko v r. 1947.
komu byly dány do prodeje, když maloobchod se marně doprošoval u znárodněných továren nějakého přídělu punčoch.
Obchod pak v zájmu veřejné kontroly a ve snaze odkrýti
pravé vinníky, žádá p. ministra VO, aby místo povšechných
útoků na obchod, zveřejnil, komu těch 20 milionů párů pun
čoch »usměrnil«, že ke spotřebiteli se nedostaly a maloob
chod ani o nich neví.
Podá p. ministr Čepička v zájmu pravdy přesné vyúčto
vání?
J. Horský.

Volby a daňové předpisy
Ani na chvilku nebyli poplatníci, dostávající před vánoce
mi vysoké daňové předpisy, na rozpacích, proč ministr fi
nancí neusnadnil hrozivou situaci úředníků berních správ
tím, že by předem dal připravit podstatné snížení sazeb před
vydáním platebních rozkazů daně důchodové a všeobecné da
ně výdělkové, nýbrž ponechal si to jako volební šlágr KSČ.
Ministr financi přece dobře věděl o procentním zvýšení da
ňových předpisů proti letům minulým. Tím více překvapuje,
že po známém oznámení v rozhlase byla veškerá odpověd
nost přesunuta na berní správy, které na výši daňové sazby
nemají vliv a veškerá vina tudíž padá na kabinet ministrův.
Nebylo by stávek obchodníků, živnostníků a řemeslníků (Vy
soké Mýto, Ústí nad Orlicí atd.), nebylo by resoluci. kdyby
se všude šetřilo a řádně a poctivě hospodařilo.
Celý hospodářský a politický život v našem státě má svou
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výslednici ve výši daňových výměrů. Ať kdokoliv a cokoliv
udělá — nakonec rozhoduje to, co prostý občan má za to
státu zaplatit. A proto půda na berních správách je ta, jako
by mezi dvěma mlýnskými kameny, kde nehospodárnost a
zbytnělost statni správy musí býti zaplacena lidmi, kteří

KULTURA
A. Fadějev — aby vyhovoval
Podle zprávy sovětského rozhlasu se
rozhodl spisovatel Alexandr Fadějev
přepracovat svůj román Mladá garda,
aby lépe vyhovoval zásadám komunis
tické strany SSSR. Přiměla ho k tomu
debata v moskevském Svazu spisovate
lů, kde jeho román byl důkladně kritisován. Román je, tušim, dílo umělecké.
Je-li umělecky špatný, měl by jej autor
buď přepracovat nebo založit na dno
šuplíku; je-li dobrý — šťastnou cestu
k srdcím a duším čtenářů. Fadějev slí
bil, že jej přepracuje s pozorností a lás
kou. Přejeme mu, aby se mu zdařila
ona vzácná synthesa, kdy román, jsa
vpravdě dílem uměleckým, vyhovuje zá
roveň zásadám strany.
Iv.

Polský spisovatel o dialektickém
materialismu v literatuře
Polský týdeník „Odra“ přináší roz
hovor s katolickým spisovatelem Ste
fanem Kisilewskim, jenž je v Polsku
velmi populární jako feuilletonista
„Tygodniku Powszechnego“, kde se
podpisuje .Jílsiel“. Některé z Kisielewského odpovědí stojí za to. aby byly tlu
močeny i českému čtenáři. Tak na
otázku: „Marxisté propaguji sociolo
gický výklad literatury jako výklad je
dině správný. Nemyslíte, že mají prav
du, když na literaturu hledí jako na
výtvor konkrétních poměrů společen
ských i hospodářských?“ — Kisielewski
odpověděl: „Nemám nejmenšiho úmyslu
popírati správnost takového výkladu
v zásadě. Myslím však, že takový vý
klad není úplný a nepodává celkový
obraz literárního díla. Kromě toho nero
zumím, proč se stoupenci této methody
tolik raduji, když se ona methoda po
tvrdí ještě tím či oním příkladem. Bylo
by to pochopitelné v případě, že by šlo
o další prohloubení a rozšíření této
methody, ne však, jde-li jen o její po
tvrzení. Ukázky této methody, pokud
nám byly demonstrovány na ,sjezdu po
lonistík, vyznačovaly se primitivní de
magogií (případ .Děti' Boleslawa Pru
sa). Žólkiewskí zase na příklad u <Konrada Wallenroda' ,odhalil' obraz ovzdu
ší, v jakém toto dílo vzniklo- Nepopirám význam této atmosféry, ale čtenáře,
bude zajímat daleko méně než mravní
problém, v ,Konrádu Wallenrodu' obsa
žený, jenž má. znak neproměnnosti, to
jest skutečného umění.“ — A na otáz-
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dnes podle vysokého daňového klíče jsou skutečně předaňo.
vání. Toto vše nepřispívá ke štěstí a spokojenosti v našem
státě. ale vyvolává to odezvu přísné kritiky státního aparátu.
S projevem úcty
J. Kafka, Praha XII, čp. 786

SVĚTĚ

ku, jak se Kisielewskému žije v „Domě
spisovatelů“, který někteří z delegace
našeho Syndikátu spisovatelů po ná
vratu ze zájezdu do Polska svorně pro
hlašovali za jednu z největších kultur
ních vymožeností poválečného Polska,
Kisieleivskí odpověděl: „Kdosi řekl, že
setkání dvou spisovatelů má být jistým
intelektuálním zážitkem. Možná; ale ne
tehdy, když spisovatelé žijí v jednom
domě a stýkají se stále, i při těch nej
prozaičtějších příležitostech. To je k ze
šílení!“ — To ovšem zni docela jinak,
než výlevy udrdaného enthusiasmu na
šich syndikalisovaných spisovatelských
zájezdníků.
.
A. T. A.

Umělci - vyslanci - festival
Pomalu se blíží jarní hudební festival.
Jaro se nás zeptá, co jsme dělali na
podzim a v zimě. První dva byly dobré,
letos by mohl být lepší. V čem a jak?
Na tahové otázky odpověděl ředitel hu
debního oddělení Veřejné knihovny v
New Yorku p. Carleton Sprague^Jmith:
»Srním být opravdu upřímný? Tož te
dy. chcete-li mít své festivaly opravdu
mezinárodní, měli byste mít čestný me
zinárodní poradní sbor (komité). Jsem
přesvědčen, že by vám lidé rádi pomoh
li a váš projevený zájem o jejich názor
by se vám vyplatil v jejich zvýšeném
zájmu o vás. Tento sbor by vás upozor
nil na význačná díla a autory v jejich
zemích, a to by vám pomáhalo v sesta
vování programu. Kdo že by měl být
v takovém komité? Známí představi
telé hudebního života v cizích zemích,
hudebníci, reprodukční i skladatelé, kri
tikové. Cože ? Hudební kliky a jejich
nebezpečí? Samozřejmě existují všude,
v tom máte pravdu, ale to musíte ris
kovat.«
Q

Za co je platíte?
»Jen tak mimochodem,« pokračuje ře
ditel C. Sprague-Smith, »za co platí váš
stát všechny ty ambasády a legace a
attaché, přinuťte je, ať si své peníze
vydělají. A přesvědčte se o tom, co vám
řeknou, u lidí, které už znáte. Je to
podle mého soudu jediný způsob, jak
opravdu zmezinárodnit vaše festivaly,
a radím vám: rychle, soutěž je veliká
a nejste sami na světě. Sám vím o
spoustě lidí, které byste měli pozvat,
zvláště z Jižní Ameriky, ale vy je pros
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tě ani neznáte. A potom vám mohou
pomoci Martinů a Firkušný; jejich po
stavení je nejlepší, jakého možno do- .
sáhnout, ať pro vás dělají víc.« — Jsou
to slova upřímná. Byla napsána před
půl rokem. Dodnes máme kulturní atta
ché, na které vydělávají umělci, jezdící
do ciziny. Tam se stali proroky, doma
se nad nimi mlčí. To se .netýká rozhla
su. Ten má v tomto směru monopol. Iv.

Oč jde
Literární středa silvestrovského »Ru
dého práva« přinesla na úvodním místě
zajímavý soubor myšlenek Ivana Skály:
Hanba prý »fechtýřů svobody«, že se
svými výčitkami a horlením nad neplod
ností našich spisovatelů snaží »v uměl
cích vytvořit pocit vyťaženosti z národ
ního celku, který (kdo? — snad ne ce
lek, nýbrž pocit — poznamenává bp)
by je měl vzdalovat pracujícímu národu
a zbavit je možnosti účastnit se na jeho
velkém díle«. Podivná logika; je přece
jasné, že se jen svým vlastním velkým
dílem umělec může zařaditi do národní
ho celku, přiblížit se lidu, získat mož
nost účastnit se velkého díla národa. Ale
proto právě musí umělec tvořit! Copak
lze být umělcem s prominutím díla, být
umělcem nadekretovaným nebo pověře
ným? Ivan Skála doznává sám: »Mám
za to, že se nelze příliš divit, že od květ
na 1945 nevznikla dosud umělecká díla
velkých rozměrů, díla, postihující v celé
plnosti a proudění mohutný přetvořovací společenský proces.« A potom velmi
skromně říká, co se přece již »vytvo
řilo«: závažné pokusy, vědomé úsilí,
první předzvěsti... A čteme-li zbytek
článku o »nových prob’émtch formově
tvárných«, doznání, že »neřekli ještě uměici své hlavní slovo svými díly«, vidí
me, co se hlavně vytvořilo: pusté fráze.
Co vlastně Ivan Skála chce, co tvrdí, co
popírá? O toto jde: Jeho tábor mluví
o umění pro široké vrstvy a očekává to
to umění od socialistického společenské
ho zřízení jaksi automaticky. Marně a
mylně; a proto my rádi zůstaneme
''fechtýři svobody«.
bp

ČTĚTE A ROZŠIŘUJTE
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Práva a povinnosti novináře
Je to otřepaná fráze, že novinářstvi je nejvášnivějším a
nejkrásnějším ze zaměstnání, neboť nic není pravdivějšíhoAle je to také jedno ze zaměstnání nejtěžších a nejnevděč
nějších. Často se dává tato definice novináři: Novinář je
Člověk, který píše do novin. Samozřejmě, že je to definice
velmi prostoduchá- Nejsou novináři všichni ti, kteří píší do
novin. Do toho chybí často velmi mnoho. Ostatně je zají
mavé povšimnout si toho; že není povoláni, které by bylo
tak málo a dokonale známo, jako právě novinářstvi, a není
také jiného povolání, které by vzbuzovalo tolik ilusi. To je
tím pozoruhodnější, jestliže pomyslíme na to, jakou úlohu
hrají noviny v každodenním životě. Všichni lidé čtou no
viny; ale je jen málo těch, kteří mají představu o tom, jak
jsou zhotoveny- Kolik je lidi; kteří čtou noviny a uvědomují
Si, co tisk skutečně je a jak je zhotovován, jaké jsou vlivy,
jimiž působí nebo jimž podléhá. A pokud jde o pojem no
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vinářského povoláni, bývá tento pojem obyčejně ještě ne
dokonalejší.
Je zcela možné, že je to zaviněno tím, že ani román, ani
divadlo; ani film nepodaly věrnou představu nebo věrný
obraz novináře a jeho zaměstnání. Dokonce právě naopak;
jakmile spisovatelé představuji novináře, ztrácejí se v ob
lasti obrazivosti nebo nepravděpodobnosti. Osobnost novi
nářova není nikdy zasazena do s'-utečného rámce. Jsou vždy
cky vedle ..·
Kdysi představovali si lidé novináře jako pána, který tráví
svůj den v kavárně, škrábe své články na rohu stolu, volně
probíhá nejhlučnějšími ulicemi a má dovolen přístup i mezi
divadelní kulisy- Tento popis neodpovídal skutečnosti, leč
jen v slabém měřítku, neboť zdánlivá snadnost novinářova
života je daleko překonávána množstvím práce, úsilí a. vy-
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trvalosti, jež musí vynaložit, m& lí došiel úspěchu nebo
prosté proto, aby splnil svou každodenní povinnost.
Skvělý novinár Marcel Schwob. který pojednával o této
otázce ironicky ve svém díle ..Mravy novinářů“, načrtl
přesto realistický obraz povolání novinářského:
..Kdo za našich dnů nedrží v ruce kousek pera? Ale do
spěli k provedeni podmanivéniu a nutkavému, znát své pu
blikum, načrtat stručný editoriál mistrovskou rukou, umět
být střídavě podněcovatelem a zase podmanitelem, nastínit
určitý postoj, nadhodit duchaplné slovo, mít současně ra
žení realistické a idealistické, střídat prostředí, podmalo
vávat ovzduší, ozařovat lidskou ochablost a nepatrné každo
denní úsilí, přecházet od epiky k lyrice, od opojné pěny
ozvěn k prvotním nutnostem skutečnin. býti dokonalým no
vinářem není, jak se někdy soudí, maličkost·“
Tato citace má mezi jiným také tu zásluhu, že téměř po
drobně vypisuje souhrn toho, co se od novináře požadovalo
před několika desítiletími. Tento souhrn je dnes samo
zřejmě rozmnožen požadavky jak nejrůznějšími, tak nejty
ranštějšími dnešních moderních novin. Je to výkupné podi
vuhodného pokroku, jenž byl uskutečněn tiskem v tomto
století.
Někteří vidí v požadavcích rychlé informace jednu z pří
čin literární nedokonalosti moderních novin, pokud je srov
náváme s novinami dřívějších dob.
Za našich dnů se ovšem píše mnohem rychleji a projevuje
se to na formě. Ale tato výtka není nová. Byla pronášena
v každém období modernisace tisku. Již A. France se pokou
šel ji vyvrátit; když psal: „Noviny nejsou tak špatnou ško
lou slohu, jak se obyčejně říká. Nevím, že by se dobrý talent
byl někdy v této škole pokazil; ale naopak znám případy,
že někteří duchové právě v této škole nabyli pružnosti a ži
vosti, jež chyběly jejich předcházejícím dílům.“
Toto se však nevztahuje na nově zavedené methody ame
rického tisku, kde se zastává zásada, že je nutno užívat ja
zyka výrazného a zkratkového, a to pod podmínkou, že no
viny jsou zhotoveny k tomu, aby byly čteny člověkem za
věšeným za rukojeť ohlušujícího metra, člověkem, jenž hltá
svou snídani na pracovním stolku; člověkem, jenž stoji jen
na jedné noze.
Je jasné, že připomínka těchto řádků je příjemná těm,
kteří vědí, jaké každodenní gymnastice musí novinář podrobiti svého ducha. Ostatně je s druhé strany zajímavé po
znamenat, že novinářství již není předsíní literatury. Kdysi
totiž bylo novinářství považováno za chudého příbuzného

Rozhlas týdne
Zadívejte se na hvězdy. Rozhlasová hra. Napsal Karel Beniško. Režie M. Jareš, hudba M. Ponc. — Hlas nejsilnější.
Rozhlasová hra. Napsal J. F. Molzer. Režie Př. Pražský,
hudba J. Kapr.
Vedle jedné z nejpozoruhodnějších her francouzského roz
hlasového repertoáru »Město hlasů«, kterou napsal už před
řadou let přední francouzský rozhlasový dramatik a kritik
Pierre Descaves, a vedle rozhlasově působivé, i když poně
kud těžkopádně provedené »Bezejmenné tragedie« od Itala
Giana F Luziho, byly největším přínosem poslední doby pře
devším dvě české rozhlasové hry, z nichž prvá byla poctěna
první cenou v rozhlasové soutěži a provedena už také v ci
zině, druhá pak jednou z dalších cen. A skutečně třeba říci,
že hra známého herce (který prošel peklem koncentračního
tábora) Karla Beniška si právě zmíněné pocty plně zaslou
žila; ne snad ovšem jen pro svou tendenci, která se, bohužel,
ještě i dnes stejně jako v dávných dobách stále musí vpalovat svou výstrahou v naděje i obavy matek, jež se ptají, kdy
konečně budou moci dát dětem život bez obavy, že jim ne
bude násilně odňat. Hra Beníškova si pocty zasloužila i pro
výrazné rozhlasové zpracování námětu, pro vytříbený, prostý
a přirozený dialog, pro vzácnou lidskost — a ovšem i také
proto, že autor se vyhnul všemu pathosu, který se leckde až
vnucoval. V pozorné režii M. Jareše a za zdařilé hudební
spolupráce M. Ponce zahrála hlavní roli tří žen-matek s mi
mořádným procítěním a vroucností M. Vášová. — J. F. Molzra
»Hlas nejsilnější« je dosud nejlepši rozhlasovou prací tohoto
mladého autora, který podobně jako několik jiných rozhlas,
autorů pcslední doby se zaposlouchává do tepotu bolestného
srdce českých matek, chvějících se v těžkých letech okupace
o životy svých synů, kteří slouží vlasti. Zdá se však, že
Molzer (až na Karla Beniška) nejpňsobivěji ze všech a hlavně
bez únavného přetěžování 'monology se přiblížil podstatě lid
ství, jež proteplovalo celou relaci. Přirozená, místy až pod
manivá řeč, vyváženost a vhodné prostřídání situací — to
jsou výrazné klady hry, jejíž účin narušuje poněkud jen za
končení. Přemysl Pražský se projevil zejména tentokrát jako
velmi citlivý režisér a jeho zásluha o zdar relace, v niž mlu
vili O. Beníškova. K. Hoger, A. Hegerliková a j., je nemalá.
Dr Karel Zajíček.
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literatury. Začátečníci zkoušeli své síly nejdříve v novinář
štvi, nežli se odvážili vstoupit do literatury. Dnes řád čini
telů je namnoze převrácen. Je to literatura, která přivádí
k novinářsví.. A tak vidíme řadu literátů, kteří se chápou
pera novinářského. Mnozí spisovatelé totiž soudí, že kniha
již nestačí a že právě novinami, jež jsou mocným nástrojem
kultury a výchovy, je nutno udržovat styk s lidem. Uvědo
mují si. že základem novin je touha lidu požnuti, co se děje
ve světě. Široké publikum, se totiž vždycky vášnivě zajímalo
o mimořádné události. A tato vášeň stále roste- K tomu je
pravdou, že v našem věku samy události podněcují žádosti
vost mas, aby se dověděly ještě více. Právě proto je novi
nářství zaměstnáním tak stravujícím a vyčerpávajícímK tomu, aby je novinář mohl zastávat s určitým úspěchem,
je třeba nejen široké rozumové výchovy, pronikavé pozoro
vací schopnosti, analytického a synthetického ducha, rych
lého a jistého úsudku, dokonalé objektivnosti, ale k tomu
ještě vytrvalosti, houževnatosti, energie a dovednostiJestliže mluvíme o dovednosti nebo řemesle, říkáme tím
také učení.
Jak se naučit tomuto řemeslu? Jedni soudí, že stačí mít
povolání a tedy také trochu nadání, aby se někdo stal novi
nářem. Ostatní, to znamená celková formace, prý přijde nádavkem. Podle druhých novinářské řemeslo vyžaduje spo
lehlivou stavovskou přípravu, založenou na nejširším obec
ném vzdělání a na technické výuce, bez nichž je nemožno
rozřešit nesnáze, jež se neustále vyskytují v každodenní
praxi. Rozřešení tohoto problému podle nás nespočívá v jedné
nebo v druhé z těchto formulek; nýbrž v jejich sloučení, to
znamená, ve spojení přirozeného nadání a nabytých vědo
mosti.
Ale je pravda, že novinářství je především povoláním. Je
den z největších britských novinářů, Wickham Steed. napsal,
že novinářství je něčím více nežli řemeslem a něčím jiným
nežli průmyslem, je to něco, co je mezi uměním a kněžstvím.
Jinými slovy, novinář je soukromým služebníkem společ
nosti.
Novinář tedy potřebuje cviku a zkušenosti, ale zvláště je
nutno, aby měl vědomosti; neboť žádná oblast se nevymyká
činnosti novinářově. Je možno zdůvodněně tvrdit, že za na
šich dnů pro široké vrstvy nic není srozumitelného bez tisku:
ani politika, ani finance, ani věda, ani umění; ani průmysl,
ani obchod, ani mír, ani válka· Ale právě tyto obory a čin
nosti mají své vlastní methody. Proč by nemělo mít svou
vlastní methodu také novinářství. tisk?

Tak se píše ...
v »Rudém právu« (7. prosince 1947): »Rok 1868 stal
se památným dnem naší historie.« — Zaslal M., Vsetín.
v »Národní obrodě« (28. listopadu 1947): »Vídeňská
revue nadchla ostravské milovníky krasobruslení svými
krásnými a přesnými výkony, které s matematickou
přesností a přitom s elegancí zhlédlo ve dvou předsta
veních téměř 20.000 diváků.« Zaslal A. Š., Bezděkov.

ve »Štítu« (28. listopadu 1947): »Také paní dr. Mazáčová promluvila. Zajímavý byl její referát o zdoko
nalování obrny za pomoci Ameriky. Čilý pracov
ník br. Váňa s předsedou br. Galem přednesli pjík
další pracovní elán.« ·— Zaslal M. K., Červený
Kostelec.
ve »Svobodných novinách« (25. listopadu 1947): »Ply
nem usmrcení nešťastnici Ludvík Polák a Berta
Poláková z Řevnic byli v roce 1941 donuceni prodat
svůj majetek.«— Zaslal J. B., Praha.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
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Zatím co my jsme slavili vánoce na blátě, postihla největší město světa
hová kalamita, jaké není pamětníka. Na Boži hod hned zrána počal padat c

ný hustý snih, jehož napadalo tolik, že večer byl provoz ve městě naprosto
mšen

a
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V. J. VSETECKA, akc. spol.

J^adiNlaN cSkup
VELKOOBCHOD MINERÁLNÍMI PRODUKTY

PRAHA II, Havlíčkovo nám. 12
Telegramy: VIVAS, PRAHA

BRODEK u Přerova · Telefon č. 10

IM PORT EXPORT, PRAHA · Telefon 341-41142

BENZOLEA

I
NYMBURK, tel. 22
Cstředná pro zásobování
pohonnými látkami
benzin — nafta—oleje—petrolej
Americké pneumatiky, darované Vašimi americkými přáteli
a příbuznými, obstará:

ASFALTOVÁ ŽIVICE

MOTEX
nákupní a prodejní družstvo motorových potřeb, zapsané společ. 1 r. o.,

PRAHA VII, Bubenské nábřeží č. 77,
telefon 769-97

FRANTIŠEK DAŠEK,
továrna likérů a velkoobchod vínem

Shell, produkty
PARDUBICE,
Masarykova 232. — Telefon číslo 2278.

minerálních olejů,
prodejní spol. s r. o.,
Praha I, Perlová ul. 1,
telefonní čísla:
338-46, - 48.
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