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Nová fáze čínské kulturní revoluce

Dva roky prdidnin

Čínská kulturní revoluce poskytuje fascinující pohled přesto, že člověk
těžko rozeznává, o co v ní vlastně běží, kdo je proti komu, kdó vyhrává a kdo
v prohrává. Přes směšné prvky nemůže být označována za směšnou, protože
zahrnuje příliš mnoho lidského utrpení. Přes neuvěřitelné absurdnosti nemůže být považována za bezvýznamnou, protože její následky přesáhnou daleko čínské hranice.
To všechno vysvětluje, proč svět, odkázaný nai plakáty na zdech a šmíraření
po chodnících, se dále pokouší přeložit do srozumitelných termínů záhadu,
která je známa ialko "čínská kulturní revoluce".
Koluje mnoho teorií o
tom, jak vlastně ta p o divná
revoluce začala,
jaký je její průběh a jaké jsou její cíle.
Revoluce očistná
Jedna z nich tvrdí, že
původcem je Maocetung,
který prý tu celou obludnost začal ze strachu,
aby ho po smrti nepostihl Stalinův osud a aby
celá jeho Čína neupadla
do těžkého hříchu " m o derního ruského revizionismu".

se rozhodl, že dnešní Čína musí projít svou vlastní revolucí, třeba umělou.
Nehodláme tvrdit, že
toto je jediné a správné
vysvětlení toho, co dnes
postihlo Čínu. Není to
však také vysvětlení o nic
absurdnější, než celá řada vysvětlení ostatních.
Rudé gardy
Hlavním nástrojem revoluce, ať už je její původ jakýkoliv měly být

dnes již smutně proslulé
"Rudé gardy".
Jejich páteř tvoří škol,
ní mládež, která nevyžaduje jiný úplatek
než
"dva
roky
prázdnin",
začaté už před šesti měsíci uzavřením vysokých
a středních škol.
Z d á se dost pravděpodobné, že se "plánovací
komise" kulturní revoluce domnívala, že váha a
elán mládeže na prázdninách postačí k dosaže-

ni hlavních cílu, tj. k
oživení starého revolučního ducha a odstranění
nepohodlných
rivalů a
těch funkcionářů, kteří
snad už nastoupili cestu
'moderního
revizionismu .
0,tázka je, jestli všechno to, co se teď v Číně
děje, odpovídá původnímu plánu) nebo jestli se
kulturní revoluce vymkla
svým tvůrcům z ruky.
Zásah armády
Události
posledních
dvou týdnů naznačují,
ž e všechno podle plánu
neprobíhá, a že si inšpirátori kulturní revoluce
možná ukousli víc, než
dovedou spolknout.
(Pokračování na str. 2)

Podle této teorie poZměnám v československé vládě předcházely
zoroval prý Maocetung
s obavami nedostatek revolučního elánu v geneOvzduší nerozhodnosti a nejistoty, ktere se v Československu projevovalo
raci, která zná "slávu a
velikost" čínské revoluce na rozhraní roků (a dosud projevuje), se obráželo i v administrativních změjenom z knih. Proto prý nách, které ohlásil Antonín Novotný koncem ledna tr. Stejně jako nedošlo
v hospodářství s nástupem nového plánu k dostatečným změnám, nedochází ani ve správě k takové výměně osob, aby tím byla usnadněna radiPražský Čs. sport uveřejnil 23. ledna na 1. strane kálnější' změna celého veřejného života v zemi.
referát o zápasu Sparty s melbournskou Slavií. OO nejasnosti
hospoMezi lidmi se v potiskl přitom i kritiku výkonu Sparty, jak ji sdělil
trenér Ježek, a naopak chválu, kterou telefonoval slední
době
rozšířil dářské situace po oficipresident melbournské Slavie F. Kaštánek. Ten k strach z inflace. Ozná- álním přechodu k "noreferátu v Čs. sportu dodal: "Ale ve čtvrtek je
hospodářskému
vezmu k nám na dobytčí ranč, to bude rodeo . . . " Na není o,zvýšení některých vému
farmě u Healesville "rodeo" bylo, a potud je vše v velkoobchodních cen o modelu" píše např. E.
pořádku, protože šlo o soukromý podnik.
17% a uvolnění jiného Loebl v bratislavském
Po druhém zápase v Melbourne (29. 1.) pořádala zboží z cenové kontroly Kultúrnom živote
20.
však Slávia pro hosty z Prahy večírek, jehož náklad sude mít za
následek ledna tr.:
plně hradili příznivci zdejšího klubu. Mnozí z nich
"Každý, kdo upřímně
žádali předem ujištění, že to bude setkání s pražský- sdražování, které půjde
mi sportovci, nikoli s reprezentanty čs. komunistické rychleji než mzdová na- přivítal novou soustavu,
vlády. O věci jednal i předem výbor klubu a udán- rovnání.
Vyrovnávání je znepokojený, když nylivě dělal nutná opatření. Výsledkem všeho bylo ne- zvýšených velkoobchod- ní čte v denním a odborjen to, že se na večírek dostavil čs. generální konsul
ze Sydney se ženou, ale že byli i veřejně a jmenovi- lích cen snížením obra- ném tisku, jak se vyvíjí
tě vítáni předsedou Slavie p. J. Oliphantem - prý :ové daně se pokládá za naše hospodářství. . . Co
bez souhlasu dalších členů výboru. Někteří z přítom- řešení dočasné, což i zaráží je, že se reproduných pak z večírku na protest odešli, někteří prý /ládní činitelé připouš- kují základní chyby staignorovali generálního konsula, který še - za pomoci
ré soustavy . . . "
p. Kaštánka - snažil navazovat hovor a být velmi :ějí.
žoviálni, i když mu muselo být jasné, že je pro větMnozí lidé se domníV pražské
Kulturní
šinu přítomných osobou nežádoucí.
vají, že hospodářská si- tvorbě pak psal již dříve
O této události se i po večírku v Melbourne hodně :uace země je tak ne- (5. 1.) Jiří Kantůrek:
mluví. Dojem většiny příznivců klubu se dá shrnout
idravá a tak neurovnaná,
" K o l e m nové soustavy
takto:
Je už delší dobu zřejmé, že se čs. konsul snaží po- :e nástup k spořádaněj- se na přelomu roku znomocí sportovních klubů navázat styky s větším šímu hospodářství se ne- vu vyrojily
dohady a
počtem zdejších krajanů, aby tak splnil instrukce, ybejde bez další, tj. třetí pochybnosti. Lidé začídané všem čs. diplomatickým zástupcům v cizině.
Ani nynější president Slavie p. Kaštánek, ani' před- nenové reformy. Proto nají být netrpěliví. Již
seda p. Oliphant nejsou uprchlíky před komuni- íastaly horečné nákupy, několik let poslouchají a
smem, stejně jako jimi' nejsou předseda sydneyské íroto se zvyšuje strach čtou o
hospodářských
Prahy p. Domabyl a sekretář p. Warner. Soukromá :ěch, kteří nemají za co těžkostech a znovu a znokolaborace s kýmkoli a její důvody jsou jen jejich
záležitostí. Reprezentují-li však klub, není logické, tupovat do zásoby, kteří vu se ve svém životě při
příležitoaby naříkali nad ochabujícím zájmem zdejších kra- nají nejmenší naději, že nejrůznějších
janů o kluby a současně naprosto a bezohledně igno- ejich příjmy
porostou stech setkávají s jejich
rovali zájmy a přání převážné většiny členů. Ani za xměrně se zdražováním praktickými
důsledky.
sliby dovozu hráčů z ČSiSR a za jiné akce nejsou
životních
potřeb
důZároveň
však
poslouchazdaleka všichni členové a příznivci klubu morálně
připraveni k účasti na jakémkoli rodeu, které by zde rhodců a živitelů počet- jí v rozhlase, televizi i
pro ně snad někteří funkcionáři rádi připravili, -s- íějších rodin.
(Pokračování na str. 2)

Nerozhodnost a nejistota

Rodeo v Melbourne

Prvním předpokladem zreálnění demokracie
je neustále odstraňovat deformace ústavních
práv, které ubíjejí iniciativu a berou člověku jako tvůrci prostor. Odstraňování byrokratických
deformací nelze ztotožňovat s demokratizací života, je jen jejím předpokladem. Demokratická
tradice Československé republiky zavazují současné generace, aby na tyto tradice tvořijvě nar
vázaly.
Juraj Špitzer,
Kultúrny život, Bratislava, 6. 1. 1967

VÝBĚROVÉ ROZHOŘČENÍ
Válka o Vietnam se bojuje na mnoha frontách, a
nemyslíme tím jenom fronty vietnamských džunglí
a hor nebo bažiny mekongské delty. Není téměř země
na světě, kde by nebyla bojována. Je v proudu ve
Spojených národech, zuří na stránkách světového
tisku, bojují ji řečníci na bedýnkách, demonstranti v
ulicích, poslanci v parlamentě, diplomaté na všech
možných vyslanectvích a konferencích.
Toto je válka, o níž nám určití lidé denně říkají,
že je výhradní záležitostí Vietnamu a nikoho jiného,
a tato válka přišla v minulých týdnech do Austrálie v nové formě.
Přinesl ji sebou jihovietnamský ministerský předseda Ky, jehož návštěva byla okamžitě ukována.v.
nejnovější zbraň poctivých i nepoctivých odpůrců
americké a australské intervence ve Vietnamu.
Jaký člověk je jihovietnamský maršál Ky? Na
rozdíl od stovek hlasitých autorit nepředstíráme, že
bychom na tuto otázku znali bezpečnou odpověď.
Jenom vůdce labouristické opozice Calwell a jeho
přátelé jsou si jisti, že je Ky "fašistický diktátor,
řezník, zrádce, vrah a nepřítel demokracie".
My víme jenom tolik, že si v nouzi člověk nemůže vybírat, a že jenom Ky dovedl vytvořit v troskách
Vietnamu alespoň kostru stability, z níž vycházejí
americké akce na záchranu toho, co už vypadalo ztraceno.
To neznamená, že by byl Ky v našich očích nějaký velikán této doby a výlupek všech demokratických ctností. Pochybujeme, že by měl kvality velkého vůdce, jakého dnes Vietnam potřebuje, a pochybujeme, že by byl zamilován do naší formy demokracie.
Víme však také, že v situaci, z jaké se Ky vynořil,
nebylo možno čekat zázraky, a že opravdová demokracie nemůže být nastolena uprostřed krvavé války,
v níž za každým druhým stromem čeká kulka nebo
bomba komunistického teroristy. Nade všechno pas
víme, že s maršálem Ky nejsou pod americkým vlivem naděje na svobodný Vietnam úplně mrtvy, což
je více, než co se dá říci o Hočiminově Vietnamu
na severu.
Proč tedy ten hrozný výbuch rozdurděných australských "demokratů" proti "vrahu a zrádci" z jihu?
Je to typický případ záhadného jevu naší doby,
jemuž australský labouristický historik a teoretik
Beazley říká "výběrové rozhořčení".
Abychom lépe porozuměli, co tím "výběrovým rozhořčením" poslanec Beazley myslí, citujeme z jeho
článku, který byl otištěn v publikaci "Australian
Outlook".
Beazley v tom článku řekl na adresu levého křídla své vlastní strany: "Společnou slabinou levicové
politiky je manévr Krišny Menona: pranýřujte toho,
koho se nemusíte b á t . . . Pro australskou levici je laciné a snadné útočit na Čankajška, Jižní Afriku,
Rhodésii nebo Spojené státy. Můžete být jisti, že
oni nebudou útočit proti vám. Ale vychvalovat čínské vraždění v Tibetu jako odstraňování feudalismu,
zúčastnit se mírových kongresů- v Číně, vidět na
zdech obrazy, propagující nenávist k vnějšímu světu a přijít domů a vyzdvihovat Čínu jako vzor míru,
jak to někteří členové strany dělají, žene tuto formu slepoty do e x t r é m u . . . Je zajímavé, jak může
výběrové rozhořčení žádat likvidaci každého imperialismu, s výjimkou imperialismu carského a imperialismu čínských císařů..."
A je jistě stejně zajímavé, jak může někdo pěnit
u úst a nazývat vojenského diktátora Jižního Vietnamu vrahem a fašistou, aniž by použil stejně silných výrazů proti komunistickému diktátoru v Hanoji, vojenskému diktátoru v Karačí, "lidumilným"
diktátorům dnešní Číny, nebo jinému diktátorskému
maršálu, který tak dlouho oblažoval z Bělehradu národy Jugoslávie.
"Výběrové rozhořčení" je velmi vhodný popis rozhořčení "demokratů", kteří mají často k demokracii
snad ještě dále, než maršál Ky. Je přirozené, že mají
tito lidé v demokratické společnosti nárok na své
"výběrové rozhořčení". Nemají však nárok na úctu
opravdových, nejen výběrových demokratů.
-kwPublished by F. Váňa,
Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Printers: "Unification" Pty. Ltd.
497 Collins St., Melbourne, Vic.
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Prvotřídní
D Á M S K Á KREJČOVÁ

(Pokračování se str. 1)
Z d a j í se to potvrzovat
zprávy, že dosud nečinná armáda zasáhla na
několika místech na straně Rudých gard a nejméně v jednom případě
dokonce na straně odpůrců "kulturní revoluce".

do panujícího
zmatku,
situace vypadá asi takto:
N a jedné straně stojí
tvůrci "kulturní revoluce", vedení
Maocetungem a ministrem národní obrany Lih Piaoem,
jejichž hlavním nástrojem jsou Rudé gardy.
Proti nim stojí odpůrci,
čti vyhlédnuté oběti revoluce, jejichž hlavním
představitelem
zdá se
být Liu Šao-či. Z jednoho jediného důvodu nedá se zatím mluvit o stavu opravdové občanské
války.

koordinovanost akcí, odpor proti nim zatím po-strádá jakékoliv známkyr
plánovaného postupu.
T o ovšem neznamená,,
že by byla pozice Maoce-: tungových odpůrců bez-nadějná a že by se z ny-nější situace opravdováí
občanská válka nemohlaÍ
vyvinout.
Čínský sedlák

Tím se dostal na scénu úplně nový element.
Odpůrci kulturní re-Nasvědčuje
tomu, že
voluce by totiž mohli na-Rudé gardy už nestačí na
jít potenciálně velkéhc3
svěřené jim úkoly, a že
spojence v obrovské ma-byl Maocetung donucen
se čínských sedláků, kte-rostoucím odporem
k
ří byli Maocetungovýrri
zákroku, do něhož se mu
Zatímco na Maoce- režimem nejvíce postižeasi nechtělo, protože v
něm leží zárodky nebez- tungově a Lin Piaově ni a často žijí v podmín-pečí skutečné, nejenom straně je jasné patrna kách úplného otroctví.
umělé, občanské války.
Opravdovost
armádního zákroku nedokazují
už.;, jenom čmáranice na
zdech, ale také toto provolání v armádním časopise:

(Pokračování se str. 1)
na schůzích a čtou v novinách
o
neodkladné
nutnosti zásadních změn,
přičemž vidL že věci se
příliš nemění, nebo se
mění zatím jen velmi p o malu. .A mnozí se ptají:
Jak dlouho to všechno
bude ještě trvat? Přestanou naše potíže
vůbec
kdy?"

RESTITUCE
Vysoký komisař .pro . uprchlíky u Spojených národů sděluje, že vláda Německé spolkové republiky
uvolnila DM 3.5 miliónů k . úhradě restitučních nároků nacistickým režimem z národnostních důvodů
pronásledovaných osob, které:
1. před 1. říjnem 1953 získaly jiné než své původní občanství,
'
2. anebo které se staly po 1. říjnu 1953 politickými uprchlíky ve smyslu Ženevské konvence.
: Žádatelé musí prokázat nejméně tříměsíční uvěznění i národnostních důvodů v koncentračních táborech, věznicích nebo podobných místech nebo mu-,
si být pozůstalými po osobách, které zemřely na následky nacistické persekuce.
• Žadatelé o náhradu škod z tohoto fondu musí předIcížit novou žádost i v případě, když už podali žádost dříve a to- nejpozději do 30. září 1967 na:
' T h e Indemnification Section, UNHCR, Palais des;
Natior.s, 1211, Geneva 10, Switzerland.
• Podrobné informace a formuláře žádostí obdržíte
na této adrese nebo u místních odboček kanceláře
Vysokého komisaře pro uprchlíky nebo (česky) u
Amerického fondu pro čs. uprchlíky, 8 Munich 27,
•Posšartstr. 9/III, Postfach 8, West Germany.
" Adresa kanceláře Vys. komisaře pro uprchlíky,
•odbočky pro Austrálii a N. Z.: UN High Commissioner for Refugees, Branch Office, 44 Martin Pl., Sydney, NSW. (reprezentant Vysokého komisaře dr. V.
A. M. Beermann).
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odborně provedou

Výsledek
nynějšího
zápasu v Číně tedy může docela dobře ležet v
otázce, jak se zachová
čínská lidová armáda v
případě srážek s čínskými zemědělci, protože
páteří té armády není
nikdo jiný, než zase čínský sedlák.
-kw-

Nerozhodnost a nejistota

" J a k se naše revoluce
blíží vrcholné chvíli uchópení moci, náš vrchní, velitel předseda Mao
vydal prohlášení k celé
lidové ósvoboditelské ar_
mádě, aby podporovala
široké masy levice. VeliN a adresu politického
telé i bojovníci celé arvedení
pak
dodává
mády
uposlechli
této
výzvy vřele a odhodlá- autor:
"Tvrdošíjnost, s kteně . . . "
rou někteří lidé znovu a
, Pro a proti
• Pokud se tedy dá vnést znovu neváhají používat
ž' naší nedokonalé roz- k řešení trvajících potíží
administrativhledny nějaký pořádek starých

p O

Již nyní jsou patrny
známky toho, že se odpůrci kulturní revoluce
snaží nespokojenosti čínských sedláků využit. A
je příznačné, že se v čínském slovníku vyskytl
nový hřích "ekonomismus", jímž se rozumí
snaha p o zlepšení životních podmínek.

J. M Y D L A K O V Á
Fiat 1, 3 Chambers St., East Brunswick, Vic.
šije dle nejnovější módy
za výhodných podmínek
Telefon 387-1402
'iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiuiiiir
K O N T I N E N T Á L N Í RESTAURACE

Praha
375 H i g h St., St. Kilda, Vic.
Telefon 94-5381
Otevřeno po celý den - obědy i večeře
Teplá jídla a občerstvení po celou noc
Každý čtvrtek české domácí speciality
Srdečně zve R. Danešová
iiimmimumimimimmmmiimmimiiimmimHiiHh

ZE DNE NA DEN
24. 1. Zprávy z Číny mluví o rostoucím odporu
"protivládních
živlů"
který je nejsilnější v
Mandžursku.
— Po návštěvě Austrálie
přiletěl
jihovietnamský
ministerský předseda Ky
na Nový Zéland, kde ho
očekávaly bouřlivější demonstrace než v Sydney,
Melbourne nebo Brisbane.
Z5. 1. Vůdce rhódéské opozice Josiah Gondo vydal
výzvu k masivní politické
akci proti vládě ministerského předsedy Smitha.
26. 1. V Moskvě došlo k
srážce sovětské policie s
čínskými
demonstrujícími studenty.

— Indonéský generál Nassution prohlásil, že Sukarno musí být zbaven,
presidentského úřadu, i
kdyby bylo nutno použít
násilí.
29. 1. Západní Německo
navázalo
diplomatické
styky s Rumunskem.
— Před sovětským konsulátem v Pekingu došlo
k několikadenním bouřlivým demonstracím Rudých gard. Sovětský svaz
se rozhodl snížit počet
členů tamního velvyslanectví na minimum a požádal Rudou Čínu o podobnou restrikci svých
zastupitelských úřadů v
SSSR.

— Sovětský
president
Podgórný navštívil Itálii
a byl též přijat ve Vatikánu papežem.
— V japonských parlamentních volbách zvítězila
opět
konservativní
strana
ministerského
předsedy Eisaku Sato.
28. 1. Spojená arabská
republika byla obviněna
z používání
otravných
plynů v Jemenu. President Nasser obvinění popírá.

— Tři američtí kosmonauti uhořeli v pokusné
kabině Apollo.
— Rudé gardy donutily
francouzského obchodního atašé v Pekingu Richarda, aby stál sedm hodin ve sněhu na ulici,
než byl zatčen a odveden
čínskou policií.
30. 1. Senátor R. Kennédy přijel do Paříže k rozhovorům s presidentem
de Gaullem.
31. 1. Představitelé belgické vlády řekli britskému ministerskému předsedovi Wilsonovi otevřeně, že Británie bude muset volit mezi Evropským
hospodářským
společenstvím a Britským společenstvím národů.
2. 2. Ve Vietnamu se vylodili další 3.000 amerických vojáků.
3. 2. Spojené státy oznámily, že ztratily ve Vietnamu 5&000 mrtvých, , raněných á pohřešovaných
voiáků.

mcn metod, je malém
hodna obdivu. Přitom
výsledky několika p o sledních let přesvědčivě
dokazují nereálnosť
a
marnost takových pokusů- Čím déle budeme
mechanismus nových ekonomických
nástroj ů
zatěžovat balastem administrativních metod, čím
déle budeme z jakýchkoli důvodů
konzervovat
staré direktivní způsoby
řízení, tím obtížněji budeme pak jednou řešit
věcné problémy naší ekonomiky. A čím dříve
se dokážeme zbavit p o
léta pěstované víry v sílu příkazů a nařízení z
centra, čitu dříve začneme spoléhat na vnitřní
logiku
ekonomických
nástrojů nové soustavy,
tím lépe pro další vývoj
naší ekonomiky . .

avsaK zapomínají dodat,
že při administrativním
pojetí plánování jsme o d
neslavného konce třetí
pětiletky nedokázali sestavit ještě ani jeden vyrovnaný plán roční, natož dlouhodobý . . . "

Kritiků
nerozhodné
zaváděných změn je však
mnoho, a o těch píše JKantůrek:

vládě se vrátíme příště.
Zatím lze říci,
že na
chvíli mohou být umlčovány hlasy kritiků vlády
poukazem na neschopnost těch, kteří byli právě . odstraněni. H o s p o dářské i ostatní
potíže
čs. života jdou ovšem
mnohem hlouběji, a podobné polovičaté změny
K organizačním a o - j e ani zdaleka nemohou
:FEI/sv
sobním změnám v čs. vyřešit.

"Zatímco jedni vytrvale útočí na pohyb a
růst cen a líčí tyto jevy
jako zatím jediný výsledek prováděných změn
v řízení, druzí projevují
starostlivost až dojemnou, abychom to nepřehnali s tím podnikáním,
soutěživostí a konkurencí. Jiní zase do nekonečna opakují obecně platnou tezi, že hlavním nástrojem v řízení za socialismu zůstává plán,

domů, bytů, obchodů, továren, zaměstnanců,
aut, lodí, dopravní, úrazové a nemocenské,
Ž I V O T N Í či P E N S Í J N Í

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers
958 Nepean Highway, M O O R A B B I N , S. 20.
Volejte česky či slovensky: (Melb.) 95-2421

Z d á se, že podobná
argumentace
nakonec
přiměla vedení strany a
vlády
k
personálním
změnám, kterým padli
za o b ě ť
čtyři ministři
"staré školy", jejichž místa převzali mladší a méně zatížení lidé. N e j p o d statnější změnou j e nahrazení ministra financí
Richarda Dvořáka, horlivého zastánce centralistického řízení, mladším
Bohumilem
Suchardou,
který byl dosud předsedou Státní komise pro
finance. Richard Dvořák
prý předtím oznámil vedení strany, že za změněných podmínek nebude j e h o
ministerstvo
schopno vypracovat náv r t státního rozpočtu na
rok 1967 ani d o dubna
tr., jak se předpokládalo, když byla běžná lhůta z konce minulého roku výjimečně o čtyři měsíce prodloužena.

ČESKÉ O C H O T N I C K É D I V A D L O V M E L B O U R N E
srdečně zve všechny krajany na

MATĚJSKOU
POUŤOVOU ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu dne 25. února 1967
v sále domu Kosciuszko, 313 Latrobe St., Melbourne-City
LIKÉROVÁ LICENCE — B O H A T Á

TOMBOLA

K tanci hraje orchestr kapelníka A . Vyhnala
Vstupné: $ 2.00

Začátek v 8 hod., konec v 1.30

Rezervování míst: T e l e f o n 379-2156 nebo 48-7723
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-3Debata o poměru Čechů a Slováků v čs. tisku

Kdo byl víc vinen ?

míst a o nej lepší jednot- ] ločet stoupne na 2.000.
livce, kteří obsadili před- ] lodnota výroby dosáhne
Otazka česko-slovenského soužití, tolikrát vypraná mezi separatistickými
ní místa při plnění závaz- ] stos přes 90 mil. Kčs.
ků v r. 1966 na počest . - Novým čs. velvyslan- Slováky a centralistickými Čechy i Slováky v exilu, konečně našla polemicXIII. sjezdu Komunistic- , em v Ghaně byl jmeno- ké pole na stránkách československých kulturních časopisů. Živá a celkem
ké strany Českosloven- án dr. Josef Žabokrtský. osvěžující debata o poměru dvou národů v jednom státě se uskutečnila na
ska". Vítězové převzali z ] )osud byl velvyslancem
stránkách slovenského Kultúrneho života začátkem tohoto roku.
rukou představitelů stra- j už. J. Sobotka.
ny čestná uznání a odměpodporovanou
Bohužel se musíme že odpovídá zcela otev- státem
ny.
] - Vědecká rada Spojenéio ústavu jaderného vý- omezit na část debaty, řeně na otázku, kterou štvanici na jevreje a na
— V Třineckých zelezar- , kumu v Dubně jmenovanách zastavili 2. ledna ^ a mezi novými vedoucí- která dosáhla už třetí ka- si tady v exilu často kla- čehůny.
provoz ve dvou zastara- cii laboratoří také dva pitolu. Budeme se zabý- deme: je česko-slovenská
Zora Jesenská zdůlých koksových bateriích, . s. vědce: dr. I. Zváru a vat článkem, který na- otázka stále živá? Odrazňuje,
že poměr mezi
kde výroba tuny koksu '. Pergnera. Celkem tam
Čechy a Slováky byl
byla o 20 Kčs dražší než * iracovalo v r. 1966 137 psala slovenská spisova- pověď: je.
Zora Jesenská říká: zkalen "kultem osobnona nových agregátech. V j •dborníků ze socialistic- telka Zora Jesenská japříštích dvou letech mají , ých zemí, z toho 58 z ko odpověď na článek "Třeba říci úvodem a sti", který vyžadoval jebýt likvidovány 3 vysoké ( .SSR.
R. Kaliského, který opět otevřeně, že vztah české- diné centrum moci - v
pece, které pocházejí ještě
polemizoval s článkem ho a slovenského náro- Praze. Snad přitom přeV
parku
za
Uničovem
z doby před první světoda dnes není ani zdale- hlíží, že slovenský tretinvou válkou a ještě letos j e zřizuje norčí farma, R. Friše.
ka tak ideální, jak se ně- kárský problém znamemá být zastaven provoz J :terá bude mít v první
Shrneme to nejlépe
na několika ocelářských ' tapě asi 400 norků.
kdy prohlašuje v příle- nal další překážku ve
v
citátu
z FEI: '.'KaliskéObchod
s
Jugoslávií
se
pecích.
žitostných proslovech.
sblížení.
— V lednu vyšlo první 1 ' r. 1966 zvýšil o 12% a ho článek, s nímž JesenJe jistě nesrovnatelně
Pamatujeme v letech
číslo nového informační- < osáhl objemu 1.5 miliar- ská tak odvážným způho měsíčníku "Hospodář- 1 ý devizových korun.
sobem polemizuje, byl lepší, než byl dvacet ro- 1945 - 1948, že českoské právo".
- Novotný udělil Řád re- sám polemikou s dřívěj- ků po utvoření Česko- slovenský ministr mohl
— V hutích, dolech a che- ] publiky
předsedovi úR. Friše, slovenské republiky, ale rozhodovat v Čechách
mických
závodech
na j třední a revisní komise ším článkem
mnohem horší, než by se na Moravě, ale ne na
Ostravsku pracuj|e přes ] :SČ, poslanci Pavlu Bro- který popíral, že čecho10.000 žen na nočních i loví a zástupci ředitele slovakismus byl důvo- roku 1945 bylo dalo Slovensku, kde hned po
směnách nebo na rizi- i rstavu dějin KSČ A. Čer- dem pro vznik luďáctví předpokládat, že takový "osvobození"
převládla
kových pracovištích.
i Lému.
bude dvacet roků po je- "rodinkárska" prakse. A
na
Slovensku,
ale
přitom
— Na začátku r. 1966 pře- . - V Praze zemřela ve vějím obnovení."
slovenský povereník se
sáhl počet pracujících ] :u 63 let komunistická výslovně zdůraznil, že
Kultúrny život zavedl houby staral o to, co mu
6,500.000, což je o 192.000 } 'ublicistka Marie Koťát- svou poznámkou chce
na
"dědičný nařizoval slovenský čeekonomicky činných osob j :ová, bývalá šéfredaktor- "podnítit výměnu názo- debatu
hřích" Slovenska - Hlin- skoslovenský tretinkář z
— Podle šetření Státní víc než na konci r. 1963. j :a "Světa Sovětů", man- rů". . ."
populační komise v letech Z těchto nových pracov- ; elka zemědělského odkův a Tisův hollywood- Prahy.
1965 a 1966 u 1.688 snou- níků bylo 58.000 mužů a ] iorníka dr. ing. Jiřího
Když sledujeme vývoj ský stát, ve kterém pro134.000
žen.
]
Zora Jesenská
říká
koťátka.
beneckých dvojic na vessoužití obou národů v sperovali Slováci drobet
nicích, vstupuje přes po- — Literární noviny na- - V Praze zemřel ve vědelikátně: "Komunisticražení: ti, ká strana sice uznávala
lovinu dvojic do manžel- psaly 7. 1., že předšed- j u 83 let romanista prof. Československu, je doce- fašistického
la jasné, že tento prob- kteří s tak zvaným božím
ství bez jakýchkoliv ú- nictvo ÚV Svazu čs. spi- ( Ir. Josef Kopal.
sebeurčovací právo výspor. Více než třetina bu- sovatelů schválilo návrh
- V Praze 3 v Kalinino- lém byl velice zkompli- požehnáním vytvářeli ná- slovně i pro slovenský
doucích manželů neměla na doplnění redakční ra- ; r
kován nejen válečnou boženský stát, ti, které
vůbec
nic
(nábytek dy LN o Juraje Špitzera, ě a Lipanské ul. došlo
národ, ale svůj program
apod.) pro zařízení nové Milana Jngmanna a Fran- : hromadné otravě svíti- minulostí, ale i komuni- Tisův režim postavil do v této otázce pro voliče
>lynem,
který
unikal
z
stickým dneškem.
domácnosti, ale skoro po- tiška Vrbu. Milan Jung- ; r
pozice pokrokových ari- dost konkrétně nevypralovina měla motocykl. mann dříve jen odpovídal . adného potrubí. Dvě žezátorů, a potom ti, kteří covala . . ."
Příspěvek
Zory
Jeseniy
zemřely,
1
muž
je
v
redakční
radě
za
vedení
*
Vlastní byt po svatbě bu: lemocnici.
jednoduše
uspořádali
FEI/HD
ské
je
především
v
tom,
redakce
a
nyní
se
vrátil
(Pokračování na str. 7)
de mít pouze 15.8% dotázaných, ostatní
budou do redakční rady jako její
bydlet u rodičů. Šestina plnoprávný člen. Také F.
děvčat uvedla, že očekává Vrba byl přijat na milost.
Předsedou redakční rady
děcko.
zůstává Jiří šotola.
— V loňském roce bylo
V květnu 1952 vynesl Státní soud v Praze
provokována" a že krom toho "protokoly z vynatočeno na Barrandově — Mladá fronta z 3. 1.
rozsudek nad skupinou bývalých funkcionářů
šetřování, obsahující doznání obviněných k trest30 filmů. V programu na oznámila: "Nový ocelářletošní rok je méně detek- ský závod vyroste do roJunáka: dr. K. Průcha byl odsouzen na 15 let,
né činnosti . . . neodpovídají skutečnosti". A tak
tivek, zato téměř polovi- ku 1975 na Kladně. Buda
generální sekretář F. Němec na 12, náčelník
v obnoveném řízení hyla trestná činnost obžalona děl má mít komediální ročně vyrábět přes milión
slovenských skautů dr. M. Stržínek na 10, F.
vaných, pokud byla nalezena, kvalifikována mírtun
převážně
ušlechtilé
nebo veselý charakter. JiJandus na 11, K. Grim na 10 a I. Mikšovič na
něji - jako podvracení republiky. Byly vyneseny
ří Krejčík právě dokončil oceli. Nahradí zastaralou
veselohru Svatba jako ře- Huť Koněv SONP Klad10 let. Dále úředník F. Reis, projektant F. Notyto tresty na svobodě: dr. K. Průcha! 2 roky,
men, F. Vláčil dokončuje no, vyrábějící běžně mávotný, herec M. Dražík a obchodník J. HornoF. Němec 2 roky, dr. M. Stržínek 1 rok, F. Jandruhý díl Markéty Laza- lo efektivní druhy oceli
láč na dobu od 6 měsíců do 6 let. Kromě toho
dus l i roku, K. Grim i roku. Trest mají (všichrové a Karel Kachyna Pro řízení komlexu se pobyli
odsouzeni
ke
ztrátě
celého
jmění
a
ke
ztráni
samozřejmě odpykaný, protože je to jen dečítá
se
speciálním
kybernatáčí Noc nevěsty.
netickým centrem - . . Nátě
občanských
práv
na
10
let.
Čs.
tisk
tehdy'
setina
původního. Dva obžalovaní, I. Mikšovič
— Symfonický orchestr klay dosáhnou 2,5 miliarpsal o "veřejném přelíčení s čelnou protistátní
á F. Reiser byli obžaloby zcela zproštěni a restiBBC z Londýna pod tak- dy Kčs. Čtyřnásobná protovkou sira Johna Barbi- duktivita práce spolu s
skupinou, vedenou bývalými vůdci skautského
tuci jejich společenského postavení nemělo by
rolliho měl dva koncerty dalšími opatřeními však
hnutí, kteří počítali s návratem kapitalistického
stát nic v cestě."
v Praze, kterými zahájil dovoluje
předpokládat
mžení a organizovali rozvratné protistátní buňV odůvodnění rozsudku se předseda senátu
turné po ČSSR, Polsku a každoroční zisk kolem půl
ky z bývalých činovníků skautského hnutí". Mj.
Finsku.
dr.
Veselý vyslovil v tom smyslu, že odsouzeno
miliardy Kčs."
byli obviněni ze styků se zrádnou emigrací a z
— V roce 1966 prodalo
zde nebylo ani skautství ani organizace Junáka,
Státní hudební vydava- — Dne 6. ledna podepsali
příprav na převzetí majetku Svazu čs. mládeže,
nýbrž jen osobní činnost obžalovaných, "kteří
telství za 51,700.000 Kčs v Moskvě představitelé
obsazení místností Mladé fronty atd. Celé skautpo roku 1948 nehledali byť při změněných podsovětského
Export-chlebu
gramofonových
desek.
ské hnutí pak bylo jedině "jedním z nástrojů
mínkách možnost, jak dále veřejně rozvíjet
Nej větší náklad
měla a čs. Koospolu smluvní
buržoazie".
skladba Šlitra a Suchého kontrakt na dodávku 1,3
skautskou činnost y rámci ČSM, nýbrž se neveobilí do
"Kočka" (100.000 kusů). miliónu tun
řejně připravovali na obnovení činnosti za dříV
prvním
letošním
čísle
Literárních
novin
(7.
Skladba "Lékořice" nazpí-. ČSSR v letošním roce.
vějších poměrů, jejichž návrat očekávali a přáli
1.
1967)
se
objevila
tato
zajímavá
zpráva,
ktevaná V. Neckářem má — Z celkového počtu žen
si. Několikrát se sešli a dali najevo svůj nepřánáklad přes 70.000 kusů. v produktivním věku byrou ostatní čs. listy vůbec vynechaly:
telský postoj k lidově demokratickému zřfeení".
— Největším čs. týdení-. lo v Praze zaměstnáno
"Jako nevýznamná zpráva, o níž se ani neví,
kem je list Výboru čs. žent 82.3%, což je podle RP
Předseda senátu dále řekl, že " i po r. 1948 byla
proběhlo
19.
prosince
1966
před
senátem
kraj"Vlasta", který má 650i nejvyšší číslo v republice
možnost, aby Junák rozvíjel svou činnost a byla
ského
soudu
v
Praze
obnovené
trestní
řízení
se
t
a
pravděpodobně
i
na
světisíc výtisků. V českých
škoda, že se tak nestalo".
sedmi bývalými funcionáři Junáka), kteří byli
krajích připadá jeden vý-. tě.
— V Jablonci n. N. byla
tisk na 8 žen.
Literární noviny ovšem nedodávají, že tato čáv r. 1952 odsouzeni pro velezradu k odnětí svo— Ústřední výbor Čs.. dokončena výstavba nejstečná rehabilitace je jen řešením kompromisním
body úhrnně na 69 let, z nichž 60 skutečně abstrany socialistické konall většího závodu na tombaa že tvrzení předsedy senátu o možnosti další
solvovali. Tehdejší rozsudek však byl zrušen v
zasedání v Praze, které: kovou bižutérii v Evropě.
činnosti Junáka po roce 1948 je vyložená lež.
r. 1965, když se prokázalo . . . "že činnost sku"bylo rozšířeno o zástup-- Vyžádala si nákladu přes
FEI/t
piny nebo alespoň podstatná její část byla vyce vítězných místních or-- 80 mil. Kčs. V závodě již
ganizací,
důvěrnickýchi pracuje 1.400 lidí a jejich
— Dne 16. ledna zemřela
v Praze ve věku 85 let
národní umělkyně spisovatelka Marie Majerová.
— Státní vědecká knihovna v Olomouci shromáždila za 400 let svého trvání
přes 800.000 svazků knih.
— Dne 19. ledna přijel na
oficiální návštěvu východoněmecký ministr zahraničí G. Kohrt a jeho náměstek O. Fischer. Návštěva zřejmě souvisí se
započatým
neoficiálním
jednáním čs. a západoněmeckých zástupců.
— Dne 18. ledna se zmiňoval čs. rozhlas o negativních zjevech turistického ruchu. Cizinci prý
přiměli stovky čs. občanů
k trestné činnosti. Zabavené
zboží,
pašované
např. do Jihomoravského
kraje v posledních 2 letech, představuje prý miliónové hodnoty. Kromě
toho 142 občanů Jihomoravského kraje loni uprchlo do ciziny. "Přitom mladí turisté chápou obvykle
ilegální emigraci
jako
dobrodružství", říkal hlasatel. "Brzy se však u nich
dostaví touha po návratu
a také reemigrace." Kolik
těch uprchlíků se vrátilo
však neprozradil.

Rehabilitace skautingu t
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Po stopách
českých vystěhovalců

Starý Salem — bašta českých bratří

VÍTE, ZE
můžete letět luxusním džetem
Z AUSTRÁLIE D O H L A V N Í C H MĚST
V E STŘEDNÍ EVROPĚ A Z P Ě T
ve skupinách (Affinity Groups) aspoň 15 osob
Z A Z V L Á Š Ť S N Í Ž E N É J Í Z D N É $ 821.40,
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
D O H L A V N Í C H MĚST
V SEVERNÍ EVROPĚ
zaplatíte jen o málo více
Podrobné
informace
ochotně sdělí
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TRAYEL SERVICE \

43-53 Elizabeth Street, Melbourne
(5. poschodí) Telefon 62-5757
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Kukátko do Č S S R
POTÍŽE SPOTŘEBITELŮ
všechno nelze vyřešit radami spotremteisKycn
kontrol. Jak může takový občanský kontrolor uhlídat každého prodavače, aby si neschovával pod pultem mák jen pro své známé, jak může ovlivnit jakost
chleba, másla, jak může zařídit vyšší počet prodavačů v prodejně? Těžko. Prakticky může sledovat a
kontrolovat všechno, upozorňovat na to, doporučovat
ä - tó je vše. Náprava není v jeho moci a není bohužel ani v pravomoci národních výborů, jejichž je
orgánem. Z úst pracovníka ministerstva vnitřního
obchodu vzešla na včerejší besedě dobrá rada: spotřebitelé by měli více využívat svého práva a kontrolovat sami. Jenomže - troufnete si vrátit vrchního
se špatnou mírou vína? Co když vám do něj doleje
vodu? Nebo zkuste nevzít něco, nač jste stál frontu,
když jinde v prodejně buď musíte stát frontu znovu,
nebo to vůbec nedostanete. Můžete si stěžovat do
Knihy přání a stížností. Pro ilustraci příklad: V sobotu po poledni neprodala vedoucí prodejny v Praze
2, Vinohradská 17, spotřebitelce chleba z regálu s
tím, že už je prodán. Vznikla z toho písemná stížnost.
Za 4 týdny Potraviny Praha 2 odpověděly spotřebitelce: vedoucí prodejny nepostupovala správně. Co
je to ale kupujícímu platné? V onu dobu se nedostal chleba už nikde v okolí...
rrace, n
Práce,
11.. leo
ledna 1967
T.11V
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Spolupráce (s Itálií) bude spočívat v tom, že známé čs. motory JAWA 250, JAWA 350, ČZ 125, ČZ
250, JAWA 05 budou montovány do moderních italských podvozků a vyváženy na třetí trhy, tzn., že
budou distribuovány jednak v Itálii a současně z větší části exportovány do zahraničí. Dále se uvažuje o
eventuálním dovozu některých součástí z Itálie k
nám. Zde by pak byly montovány na naše modely
a vyváženy opět do zahraničí jako speciální sportovní typy . . . Po stránce efektivnosti jde o velmi' výhodnou spolupráci, která přinese oboustranný prospěch. Hlavní výroba se rozběhne v tomto roce. Naše podniky jsou na výrobu stoprocentně připraveny . .
Mladá fronta, 18. ledna 1967
ROZKRÁDÁNÍ MASA
JNeKteri ze sesu zaměstnanců ťrazsueno prumysiu
masného - závod Zvonaříka - odcizili od roku 1964 do
konce říjná 1966 až 190 kg masa a masných výrobků. Přivazovali si je vesměs na tělo pod oblek a tak
procházeli kontrolou. Při domovní prohlídce zjistily
orgány bezpečnosti najednou u jednoho pachatele až
12 kg masa a 3 kg uzenin. Obvinění se 18. ledna před
trestním senátem obvodního soudu Praiha 2 snažili
zeslabit své původní doznání k množství ukradeného
masa. Nebylo pro ně poučením, že podobné delikty
jiných zaměstnanců už několikrát projednával lidový soud podniku . . .
Práce, 19. ledna 1967
Pozn.: Příští den byli odsouzeni 4 zaměstnanci do
žaláře na 15 měsíců až 2 roky nepodmíněně a 2 zaměstnanci na 15 měsíců podmíněně na 3 roky. Kromě
toho dostali všichni peněžité tresty od 1.000 do 5.000
Kčs a musí nahradit škody.
ZMETKY A ZTRÁTY
Za tři roky pracovníci devíti inspektorátu v průmyslových střediscích zkontrolovali strojírenských i
nestrojírenských výrobků za 14,2 miliardy korun ve
velkovýrobních cenách. Přitom pozastavili nebo vyřadili z exportu nekvalitních a poškozených výrobků
za 1„840,000.000. korun. Doma pak zůstalo 20% kontrolovaných automobilů Škoda 1000 MB a 32% obráběcích strojů. Z exportu vyřadila v r. 1965 technická
kontrola zahraničního obchodu téměř 600.000 párů
bot, podniku Kozák v Klatovech zadržela kožené galanterie! za 6,300.000 korun a jen v prvním pololetí
r. 1966 pozastavila za 2,8 miliónu sklářských výrobků . . .
Hospodářské noviny, 19. prosince 1966

V sérii článků, popisujících historický vývoj Spojených států, uveřejnil americký časopis W o man's Day ve svém loňském předvánočním vydání obrázkovou reportáž ze Starého Salemu v Severní Karolíně, založeného před dvěma sty lety českými bratry. Starý Salem je považován za jedno z
historicky nejpaknátnějších a neji výraznějších sídlišť Spojených států.
Z původního Salemu, založeného skupinou českých bratří v roce 1766, se dodnes zachovalo náměstí s několika domovními bloky. Čeští bratři, kterým se jak v Anglii tak i v Americe říkalo Moravian Brethren, postavili své městečko tak dokonale, že více než dvě třetiny budov, postavených
před rokem 1830, stále ještě stojí a jsou obyvatelné. Před 16 lety byla zahájena několika občany z
Winston-Salemu (jak se dnes toto město nazývá) akce k zachování této vzácné historické památíky.
S americkou důkladností obstarali více než 4 milióny dolarů na opravu ulic a domů, na změnu
dopravy na ulicích, odstranění elektrického vedení a osvětlení a nahrazení betonových chodníků
cihlovými výzdobami, krátce navrácení vnitřního města do původního stavu.
Čeští bratři se začali
stěhovat do Ameriky v
roce 1735, když hledali
náboženskou svobodu a
možnost misionářské práce mezi Indiány. Původně se usídlili v Georgii
a když Španělé ohrožovali Floridu, přestěhovali se do Pennsylvanie,
protože jim jejich náboženství zakazovalo účast
na jakékoli bojové akci.
i na obraně proti útoku.

Noví
kolonisté byli
pečlivě vybíráni pro každou osadu, která měla
být založena na přidělené půdě v Karolíně. Každý z nich byl nějakým
odborníkem - ranhojičem, kovářem,
ševcem,
hrnčířem
atd.
Každý
však musel být současně
připraven pracovat na
jakémkoli jiném úkoluKronika Starého Salemu popisuje začátky měV Pennsylvanii založi- sta takto:
li v roce
1741 město
"Sedmnáctého listopaBethlehem, z něhož vy- du 1753 zastavila skupislali v roce 1753 dvanác- na kolonistů své koně a
tičlennou expedici, která vozy nedaleko opuštěnéměla za úkol připravit ho
dřevěného
srubu,
kolonizaci
divočiny v který byl s povděkem
rozloze téměř
100.000 přijat za místo odpočinakrů v západní Karolíně. ku. Příchod byl oslaven
Nové
sídliště
nazvali jídlem, stestáva jícím z
Wachovia podle saského kukuřičné kaše a uvařeměsta Wachau, kde se né dýně. Po prohlídce
nacházelo panství Miku- okolí se skupina rozhodláše Ludvíka, ze Zizen- la zůstat v místě trvale.
dorfu, který poskytl čeV prvních deseti dnech
skobratrským
uprchlí- vyčistili přistěhovalci tři
kům z Čech a Moravy akry půdy a přeorali zem
první přístřeší a pomoc dřevěnými pluhy, vyrov roce 1722.
benými přímo na místě.
K ODSTRAŇOVÁNÍ NIVELIZACE PLATŮ
Názor (že by se mělo jasně říci, co kdo v podniku
dostal a také zač, jaké jsou jeho zásluhy) je totiž
příznačný pro nedávno uplynulá léta a svědčí o mnoha věcech. Ještě jsme dávno neskoncovali se závistí,
když někdo dostane něco navíc, třeba to bylo přesně
jen podle nějakých směrnic (v případě SONP Kladno jistě schválených ministerstvem a všemožnými
orgány). Hned se přivolá na pomoc tzv. veřejné mínění, ačkoliv je nám známo,co še v nedávných letech
napáchalo tímto "veřejným míněním", ikteré bylo
vytvořeno několika lidmi, případně i na povel, a vydávalo se pak za názor nebo přesvědčení většiny obyvatel obce, města, kraje, případně i celého státu. Právě podobná závist vedla v neposlední řadě i k nivelizaci platů a mezd, jež u nás napáchala tolik škody
a jejíž odstranění nám dá ještě tolik práce... Vím,
že platy vedoucích a odpovědných pracovníků nejen v kapitalistické cizině, ale např. i v NDR jsou
třeba několikanásobně vyšší než u nás. Považuji tedy
výplatu podílu vedoucích pracovníků na docílených
výsledcích hospodaření nejen v SONP, ale v každém
případě jen za spravedlivé odčinění dosavadních poměrů v naší mzdové politice . . .
J. Koubek v Kulturní tvorbě, Praha, 12. ledna 1967
NEPŘÍZNIVÝ POPULAČNÍ VÝVOJ
Podle odhadu mělo Československo koncem uplynulého roku 14,274.000 obyvatel. Narodilo se 222.000
dětí, 139.000 občanů zemřelo; skutečný přírůstek
obyvaitelstva tedy činí 83.000 osob. V českých krajích žije 9,841.000 lidí, ve slovenských 4,433.000. Populační vývoj se loni dále zhoršil. Proti předchozímu
roku se narodilo skoro o 10.000 dětí méně. I když
úmrtnost poněkud poklesla, stále je značně vysoká.
Sňatků se loni uzavřelo bezmála 116.000. Je to nejvíc
v posledních letech. Současně však dále stoupá počet rozvodů: loni poprvé překročil hranici devatenáct tisíc.
Rudé právo, 4. ledna 1967

Osada, nazvaná
Bethabara (z hebrejského výrazu pro soucestí) rychle rostla a do dvou let
měla svůj mlýn, kovárnu, hrnčířství, koželužnu,
kostel, krejčovnu a šest
obytných domů.
Z Pennsylvanie přibývalo
více
kolonistů,
avšak divočina stále ještě
vzdorovala náporu civilizace. Nepřátelští Indiáni přepadávali kolonisty
a také hadi, hlavně chřestýši,
usmrtili
mnoho
nově příchozích. " V l c i a
medvědi", napsal jeden
z bratří, "musí být vyhubeni, chceme-li dále pěstovat dobytek".
V krájí byli zakládány další osady a proto
bylo rozhodnuto postavit centrální město. V y brané místo bylo pojmenováno hebrejským slovem pro mír - Salem. Se
stavbou bylo započato
roku 1766 a první ukončenou budovou byl "společenský
dům", který
sloužil ke shromažďování a jako kaple.
(Gemeinhaus podle saského
vzoru).
Církev na počátku nejen vlastnila všechny pozemky, ale kontrolovala
i vše, co souviselo se životem osad. Rozhodovala dokonce í o budoucích manželstvích, jak
dosvědčuje např. tento
záznam v obecní kronice:
"Šestého dubna 1774
bude navrženo, aby se
Petr Rose oženil s Rosinou Bockelovou."

aby se oženil s Rosinou
Bockelovou a navrhuje
Kristýnu Měrkovou."
"Osmého dubna 1774,
sestra Měrková nemá zájem o Petra Rose, jelikož
její zdraví jí nedovoluje
pracovat
na
plantáži.
Bratr Petr Rose pak přijal původní návrh a R o sina Bockelová dala svůj
souhlas ke svatbě."
Postupem času tato
forma paternalismu vymizela a bratři a sestry
začali pracovat pro sebe
jako řemeslníci a zisk
přestali dávat do osadní
pokladny, jak bylo. původně zvykem.
Americký časopis p o pisuje dále návštěvu Starého Salemu v dnešních
dnech. Pořadatelé a průvodci jsou tam všude k
dispozicí a ochotně o d povídají na otázky. Většina návštěvníků zahajuje
exkurzi
návštěvou
" D o m u svobodných bratří", do něhož se původně
museli
nastěhovat
všichni čtrnáctiletí hoši.
Tam se pak učili řemeslům a bydleli tam až do
doby, než se oženili. Skupina mužů v oblecích dle
původních vzorů předvádí dnes
návštěvníkům
různá řemesla, při čemž
používá nástroje z doby
před 200 lety.

Další atrakcí je obchod vystavěný r. 1775.
Z a starých časů
měli
bratři v Bethabara dva
obchody: jeden pro členy církve, druhý pro příslušníky jiných vyznání
"Sedmého dubna 1774 a Indiány.
Petr Rose nepřijal návrh, (Pokračování na str. 6)
\

ZLOBÍ

VÁS

OČI?

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A 1

OPTO

'Capitol House, 109 Swanston St.
M E L B O U R N E (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky
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Trumain Capote: Chladnokrejvná vražda (In .Cold Blood). Hamish Hamilton, Londýn, 1966

Obyčejný chladnokrevný zločin
Truman Capote se zdá být, alespoň literárně, mnohem starší, než skutečné
(Iv civilu) je. Asi je to proto, že poznal literární slávu jako velmi mladý spisovatel. Z jeho mladší tvorby se nám zvlášť zamlouvaly "Strom noci" a
"Travnáltá harfa", obojí1 šťavnaté, ironické prózy, prozrazující smysl pro
ostré pozorování a básnickou (nebo téměř básnickou) zkratku. "Snídaně u
Tiffanyho" bylo prozatím jeho nejznámější dílo, zpopularizované filmem, ve
kterém soupeřili o hlavní pocty herci tak různorodí jako Audrey Hepburnová, Mel Ferrer, Mickey Rooney a Buddy Ebsen.
Tentokrát se Truttian Capote odvážil na velice tenký led. Jeho "Chladnokrevný zločin" jvstoupil na nové kolbiště. O d koňce druhé světové války stoupala reportážní literatura mladší americké generafce v oblibě čtenářů I v kvalitě. Její základy najdeme nejspíše v obsáhlé, i když povrchní práci Johna
Gunthera. Na novinářské úrovni postavil reportáž na nohy Ernie Pyle (česky
vyšla jeho trilogie "První úder", "Stateční muži", "Poslední kapitola" v
letech 1946-47), na úroveň trvanlivé literatury ji postavil Richard Tregaskis
v "Deníku z Goadälcänalu". John Hersey a jeho "Hirošima" zpečetili vítězství tohoto druhu literatury natrvalo. Od té doby (1949) vycházely literární reportáže příliš početné. Jejich kvalita však stoupala s úměrem odezvy,
kterou vyvolávaly. Capote se pustil do něčeho, co je nejenom "anatomii vraždy", ale i sociálním průzkumem.
Msylim, ze j e docela
fair říci, že pokud jde o
konečný výsledek, není
"Chladnokrevná vražda"
veledílo, ale prvotřídní
ukázka práce reportéra,
který rozumí psychologii
a mnoha jiným věcem.
Chladnokrevná vražda
byla spáchána v roce
1959 v malém hnízdě v
západním Kansasu, kde
středem
společenského
života je typicky americký drUgstore,
obecná
škola, železniční zastávka a pak už nic.
V tomto ospalém hnízdě povraždili dva mladí
muži čtyřčlennou rodinu
za okolností, které ukazovaly na to, že šlo o
zločin bez motivu.

vyšetrovaní. J edine stopy, které vrahové zanechali,
byly dva otisky
podpatků a přenosné rádio, které zmizelo z domu.
Všechny tyto stopy by
však nepomohly k o d souzení zločinců, kdyby
nebylo mravenčí
práce
detektivů, kteří probírali všechny možné teorie
znova a znova.

Nakonec
jenom tato
mravenčí práce přinesla
řešení.
Oba
vrahové,
Smith a Hickock, seděli
v kansaské státní věznici. Pečlivé pátrání odhalilo, že jeden z trestanců,
nijak nezúčastněný na
vraždách, kdysi pracoval
jako zemědělský dělník
Rameno zákona nemě- pro zavražděného.
Při výslechu připustil,
lo nejmenší náznak, kde
a kterým směrem začít že se svěřil jednomu z

VETEŠNICKÉ REKVIEM
ALEXANDR KLEMENT

vrahu, ze si mysli, ze
zavražděný má v domě
trezor plný dolarů. Byl
to tragický omyl, protože zavražděný
farmář
byl znám po celém okresu tím, že zásadně platí
šeky a že doma nemá
nikdy víc než pár dolarů.
Pro oba vrahy byl to
neosobní zločin. Jen o
něco víc komplikovanější než udávání falešných
šeků. Podmínkou úspěchu bylo nezanechat jediného svědka loupeže.
I když byl tento předpoklad splněn (zastřelili
otce, nemocnou matku a
syna s dcerou), zapomněli, že jeden bude svědkem proti druhému.
Staršímu z nich tohle
sice bylo jasné, ale nebyl
schopen dokončit krvavou práci:

"Několik vteřin předtím, než jsme vyběhli z
farmy a ujeli, jsem se
rozhodl, že bude lepší,
když zastřelím
Dicka.
On to pořád opakoval a
opakoval a vtloukal do
mne: žádný svědek. A já
si tenkrát myslel: vždyť
on j e svědek. Já nevím,
co mě zastavilo. Bůhví,
že jsem ho měl odkrouhnout, vlézt do auta a
ztratit se do Mexika."
Ještě
větší tragedie
byla v tom, že hromadná vražda byla spáchána, protože jeden desperado chtěl ukázat tomu
druhému, jaký je sekáč
a jak j e h o kamarád je
jenom srab. A tak si jeden druhému dokazovali, jací jsou hrdinové, a
dokazovali si to tak
dlouho, až čtyřčlenná ro.
dina, spoutaná, umlčená
a bezbranná byla předána pohřebnímu ústavu.

STRACH
KAREL

Kdo mě to straší?
Vyslýchám sošku,
zkrocený bronz.
Vyslýchám housle,
povýšené dřevo.
Vyslýchám elektrický drát,
po kterém přichází
pěší fantom s depeší.
Vyslýchám vlastní tep,
ten naihý skok,
co na mě jednou skočí.
A je to jenom strach.
Strach sošky, než zdivočí,
strach houslí, než zatkají,
strach drátu, nesž zapnem proud,
strach tepu, než se zrychlí
a na tebe přeskočí,
má milovaná.
Sošku pohladíme,
housle vyzvedneme z pouzdra,
jestli někdo botou snaid
nerozbortil tu touhu pěti prstů,
přečtem si depeši,
obejmeme se vášnivě,
a ať si přeskakuje tep.
V objetí umře strach.

Vrahové si zvykli na
svoji dočasnou existenci,
advokáti na automatičnost odvolání. Oba vrahové byli docela příjemní mládenci.
Našlo se
hodně svědků, kteří to
odsvědčili. Ale nemohli
od-odsvědčit,
že čtyři
nevinní lidé byli zavražděni pro čtyřicet až padesát dolarů, což byla
Jak už to bývá, jejich
suma, kterou oba celkem
soudci byli několikrát
nevinní vrahové našli na
vyslýcháni vyššími soudfarmě.
ci, soudní drby byly povýšeny na důvody k noCapote zachycuje také
vému a novému
o d v o - atmosféru, která převlálání.
dala v Holcombu (to je

Je samozřejmé, že oba
vrahové byli popravení
podle zákona - p o šesti
letech věznění. Nikdy a
nikde nebylo pochyby o
jejich vině - jejich přiznání odsoudilo oba -.
ale jejich zákonný osud
visel
na
technických
kličkách zákona.

KAPOUN

tam, kde se to stalo).
Popisuje
rozmluvy
s
tamními občany, popisuje jejich reakce a jejich
obavy.
Po vraždě si lidé, kteří spolu žili po deset,
dvacet let, začali nedůvěřovat. Zamykali
se,
objednávali ručnice, vysedávali po nocích, protože
jeden
podezíral
druhého.
Truman Capote drží
svoji reportáž velmi neutrálně. Právě tato část
celé aféry se nám zdála
(Pokračováni
str. 6)

sběrnách se platí za metráky surovin. Ty dvě další
kategorie ironie osudu zahnala pod firmu (cituji):
KLENOTY (podnik s celostátní působností). Ve starožitnictví vám prodají třeba monstranci ukradenou
z kostela. V bazaru obnošené sako. V obou případech
kupujete hodnotu měřenou použitelností, praktičností nebo speciální kulturně historickou úvahou. Ale
nemůžete si koupit nic zbytečného, nic, co by mělo
hodnotu teprve ve světle vaší fantazie, vzpomínky,
pocitu či asociace. To prodávali jenom vetešnici, a
ačkoli se tvářili zlodějsky a vskutku také zloději byli,
za babku prodali celá skladiště snů.
Ale není vetešníků a je zbytečné plakat. Kdybych
navrhl, aby se vetešnická instituce obnovila, každý
by se mi vysmál. Pochopitelně, jak by se vešel vetešník do plánu akumulace, kdo by dokázal udělat
v jeho krámu inventuru, jak by asi vypadal hlavní
plánovač vetešníků; patrně by se musel zřidit ústřední vetešnický sklad a náborové oddělení, jistě by
vznikl problém s platovým zařazením a s kvalifikací.
A pod jaký resort a pod jakou firmu by spadaly vetešnické provozovny? Také pod KLENOTY (podnik
s celostátní působností)?
Zdá se, že je všechno ztraceno. Chtěl bych složit
vetešnické rekviem. Flákám se po městě, nějak ío
na mě přišlo, ta úzkost zbytečných věcí, že budou
nenávratně rozemlety na prach. Kdybych aspoň nevěděl, že jsou v Evropě města, a v těch městech celé
vetešnické čtvrti!
Dala by se vyformulovat i taková maxima: Kdo
pohrdá zbytečnostmi, pohrdá sám sebou.
A tak stojím v plískanici na předměstí a kc-pám
"et.íšnfh
jsafesc nffiTTiiSím ~ ~
—
- :cno. co o~<
jinak byl3 zmcaaav jsjsjsbsk ažnešánc bezprizorným do prázdné konzervy. Z pyramid složených panelů
Käosi vslaxi ^aaraomni rafam sáihl db- věcí a odněli a betonových skruží vyjíždí náhle černý kočár: lesklá
lucerna. Kluci táhnou voj, rvou loukotě a ára poá-

tu nikdo, kdo by se veřejně postavil před jejich otevřená vrata. Jistě, jsou tu sektáři, kteří si seberou
kafemíejnek, lékárnickou dózu nebo koňský chomout,
je tu několik potřeštěných intelektuálů, kteří z módy dají přednost flašinetu před stereogramofonem.
ale to" aění to, to vůbec není to! Vetešník byl totiž
veřejná instituce, která zaručovala trvání veteše;
dnes je veteš závislá jen na rozmaru několika sběratelů: v rozsahu celonárodním je už skoro ztracená
a nezbývá mi než plakat.
Naříkám, neboť na rozdíl od svých dětských lei
neobjevují perleťované násady bičů, malované zouáky, klece z tenkého drátu bachraté i ako ženy nebe
útle prolamované zrovna tak jako ženy, žehličky na
dřevěné uhlí s držákem v podobě chrliče, tepané klíče, vykrajované škorně, svícny, lustry, kroucené rámy, sklenice ze skla ná palec tlustého, troubele dýmek. mosazné pekáče, milióny zvonků, klepátka, polámané krucifixy, intazovaná víka truhel, rytá kováni. mosazné postele bez nebes a nebesa bez postelí,
knihy cez titulních listů a kožené desky knih, i
nichž zhyiy jenom titulní listy. Na rozdíl od svýct
dětských let neobjevuji veteš; jen si kopám do prázdných" konzerv a melancholicky přešlapuji v blátě
sídlS:1 a sdílím úzkost popelnic, v nichž jsou slupkj
od okurek, hygienické obaly a nanejvýše polámaná
dessiká hračka sériové vyrocy.
Ař za desetiňsíee let s= i - i c - archeologové vrtá'
nad ^areálem našeh. měss. co -jsccdl jestliže objev:

Jaká se to stala zlá a krutá věc! Vetešníci vymřeli
po meči i po přeslici. Zbytečné věci už nemají asyl
v jejich všetečných dlaních a v jejich nekonečně širokém srdci, odhodlaném přijmout cokoli. Navzdory
důležitosti a významnosti, kterou si pyšně či nevědomky přikládáme, občas nás přepadne pocit marnosti a nicotnosti. V takové chvíli vzpomínám na
vetešníka z naší ulice. Každé ráno vynášel před
krám tabuli a křídou obnovoval nápis: Koupím cokoli.
Jako bych tenkrát, ještě dítě, spolu s odkopnutými,
zbytečnými a ztracenými věcmi věděl, že je tu člověk, vetešník, který absolutně ničím nepohrdne, že
přijme a zaplatí naprosto cokoli, nápříklad jeden
mosazný knoflík. Nezapomenu na to skvostné gesto
optimismu. Dal pětník a knoflík hodil obloukem co
bedny s haraburdím v přesvědčení, že tu na zemi
chodí člověk, který si jednou, třeba za deset let,
pro ten knoflík a právě k němu přijde. To byla nádherná otevřenost k věcem. Vetešník se před ničím
neuzavíral, neprováděl žádnou selekci, byl přírodou
věcí, jakoby teprve v okamžiku, kdy předmět přestal být k potřebě, kdy už nebyl funkční, objevoval
jeho pravou podstatu a zhodnocoval jeho krásu.
Staráme se příliš jenom o to, co^,funguje, a to mě
děsí. Vymetáme půdy, sklepy a kůlny, jen abychom
byli hygieničtí a účelní, ale bojím se, aby to nebyla
cesta nikoli k čistotě, nýbrž k sterilitě. ťřBiš se nám
zkrátil cyklus v obcování s věcmi S ř s í n , rcužljL
až využiji a — vyhodím. Ale trvá : = r.---\i
i lování věcí, to, jak se propadají á
^.Tr"
dice, ta sedimentace zbytečná* xrr-rps. " 3 i rt
obsah a charakter národní "R-LXRy TSJE
EEZtáty a eposy.
' .I JU—a tHxÉagiis rccňr^hm.sn TAvšak stoupy a d m ř e ^ s aeaMBSfc j^wiÍMit M Í St. "ÉbBÍXBE, Ťt H : H
WĚSSĚĚĚĚĚBĚUĚĚSÍSS;?:?:'''
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Starý Salem

(Pokračování se str. 4 ) městí je budova školy,
do síně, "pojď sem, odveď pana Kryštofa. Už je
(Pokračování)
Je tam též hostinec, postavené v roce 1794,
: Dáma si kroutila na prsty kadaře. Měla je přes dobře, už je dobře, no tak, no!"
vybudovaný, roku 1784. která je pokryta stále
" . . . svatých obcování, odpuštění*hříchů, těla vzkříuši jak irský pes.
šení," zaléhalo ještě od schodů, kam čeledín vedl Skládá se ze dvou částí ještě taškami z 18. stole"Copak jste to na nás pěkného přichystal? Vy ve- jedné pro gentlemany tí. Škola má tři patra a
divného muže. Rytíř se podrbal.
.čeříváte- dokonce s ďáblem? A to prosím přijde s
"To
víte,"
řekl,
"každý
jsme
nějaký.
Lekl
se
ohníči druhé pro dělný lid. přístavek, v němž je muirohy a s kopyty, nebo jen bez kopyt v podobě maku, hned začne řvát. Má z toho prostě strach. I na Hostinec je zachován v zeum Wachovie, které
lého myslivečka?"
Vtip se však podivně nezdařil. Tam dolů po scho- krb si s bídou přivykl. Jinak to, je klidný. Aspoň ne- původním stavu a s ná- bylo založeno počátkem
dech na síni zazněly těžké a pomalé, hápavé kroky. podpálí, takže ho nemusím dát hlídat."
Úředník zkusil teď spáchat vtip, patrně aby se bytkem, jaký tam byl v minulého století a které
;Dup a dup, jeden schod po druhém vrzal.
roce 1791, když tam byl obsahuje různé staré parychleji
našel.
! Hostům zatrnulo. Což není ďábel sám osobně pri"Takže když, díky té zvláštnosti, je onen ubožák na návštěvě Jiří W a - mátky z počátků osídlopomeň svým divným, šklebivě pochmurným kusům?
:Už dávno obchází nocemi, hřeje si ruce na požárech šílený, a ve svém šílenství z téže příčiny neškodný, shington.
vání celého kraje.
Náa koulí po mezích vrchcáby lebkami, které nikdy lze říci, že kdyby snad nebyl šílený, byl by nebezPrvním
soukromým
vštěvníci
si
tam
mohou
nikdo nesesbírá. Chodí s píšťaličkou, burcuje zabité, pečný. Logické, ne?"
byla tabáková také poslechnout staré
"No jaksi," souhlasil bezelstně rytíř, "to by pak domem
dá jim zas zpátky zbraň výměnou za duši a žene je
dal
tuze
starání.
Máme
ho
spoustu
let,
to
otec
nebožprodejna
Matěje Mikše. bratrské žalmy, písně a
znova do války, již živí nemohou skoncovat, protože
tík si ho sem vzal. On je ze sousedství, outínský ze- Bratr
'mrtvých je už dávno přespočet.
Mikš,
původně hudbu.
man. Totiž bývával to outínský zeman, než ho to
V dámě by moc krve nenašel. Dokonce císařský potkalo. Je libo ještě hlt vína?"
skladník v Bethabara,
"Woman's D a y "
je
'komisař se rychle a nějak pokoutně přežehnal křídostal povolení k přestě- ovšem čsopisem paní a
Rytíř
už
zapomněl,
že
na
něj
táhli
síť,
či
spíš
to
žem. Když však koně pijí z křtitelnic a nesrazí je
hování do Salemu a k dívek. Zakončuje proto
blesk božího hněvu, co může laikovi pomoci pouhý zahrabal. Jíst se chce všem a každý shání, jak může
a umí. Kdo se dá, škoduje. Kuna snad není zlá, to stavbě vlastního domu, svou neobyčejně zajímakříž proti zlé moci na odlehlé tvrzi?
•' Kroky šly blíž a blíž. Kdoví, snad ďábel je pitvor- jenom králík si někdy hloub hnípne. Ostatně hosté který byl vůbec první vou reportáž ze Starého
ně škaredý, ale hned je jasno, co je to zač. I se vším, teď zase dál mlčeli a rytíři došlo, že chtějí vědět. prodejnou tabáku v A - Salemu receptem na moxo o něm hosté tak porůznu slyšeli, by ho asi strávili Tyhle městské lidi zajímá snad kdeco.
"Měl smůlu, dá se říct doslova. Vzali ho do drápů merice. Také ten je u- ravský koláč
("Mora'lip než to, co teď přišlo.
Kroboti. Ti s těma křivýma šavlema, vite. Už je to
do původního vian Sugar Cake"), reí Obličej, spíš maska z cihlářské hlíny, a nad ním dvacet let. Nejspíš se popletli, či někdo pověděl, že praven
ceptem, který prý je zalysina, jen sem tam mrtvý a předlouhý vlas. Až k měl snad někoho špatného schovávat, nebo že byl stavu.
.Ipatám hnědý, umaštěný hacafrak a pod ním tak jako té druhé víry. Ono se o leckom ledaco hovoří,
Vedle
Mikšovy pro- ručeně starý dvěstě let.
•těžce a Chromě dupaly podivně veliké beztvárné ale ten outínský byl asi čistý. Jenomže to víte, oni dejny na salemském ná-cgpapuče.
ho neznali, a tak ho jaksi to. A ženu a děti, na ohni
( "Pochválen buď Pán Ježíš Kristus," pozdravilo to tedy. On se z toho ale vylízal. Jej, ten má kořínek,
jako mluvící stroj. Naslepo, do vzduchu, prostě jen bude tu do sta. Jenomže už zůstal tak trochu plem
tak. Někde zaskočily do. sebe zuby.
plem plem, i ty nohy už mu zůstaly špatné. Ono mu
- "Až na věky," řekl pokojně rytíř.
z nich vlastně ani moc nezbylo . . . "
[Pokračování se str. 5) může bránit proti těm,
"Až na věky," zašeptali oba hosté.
Dámu zamrazilo. Přisedla k ohni. Pak od něj zas lejaktuelnější: důsledky kteří hřeší proti společ"Jsou všichni přítomní dobří a řádní katoličtí
levysvětlené
vraždy, nosti.
křésťalné," otázalo se to cosi, zírajíc do rohu a ro- rychle odsedia. Rytíř měl pocit, že se nezachovat
"Jestli chcete, já ho na noc zamknu, ale on určitě
hem ven.
iraždy
bez
motivu,
náŘíká-li někdo, že zánedělá nic. Dokonce mi vede kancelář, jako. a docela
"Jsou, pane Kryštofe," chlácholil rytíř. "Dobří a
mu škrabáctví jde. Nikdy nic neztratí. Jenom píše lodné vraždy.
kony jsou
nedokonalé,
věřící. Sedni a jez."
napřed na každý papírek, tak třeba v registrech,
Je těžké rozhodnout, má pravdu. Truman CaTen, jemuž říkali pan Kryštof, usedl ke stolu na
takhle velikými písmeny Ve jménu Otce, i Syna i Du- í es li je lépe poskytnout
straně vzdálené od krbu.
pote jasně dokázal, že
cha Svatého. A to snad, co já vím, nikomu nevadL
"Milostivý Pane Bože," ozval se hlas mluvícího Mám to aspoň dobré u pánů Patres."
srahovi mučení paragra- příslovečné
boží mlýny
instrumentu, "požehnejž nám tyto dary, které z Tvé
fů nebo rychlou smrt.
melou
pomalu.
Rozsu"Tak,"
řekl
císařský
komisař.
"Takhle
to
vypadá
milosti požívati smíme."
Lidská společnost mu- dek smrti někdy řeší
Pán dámě a dáma pánovi hodila očima, že se ne- na bližší pohled."
"Co to," otočil se rytíř.
sí mít zákonv. iimiž se ručené starý dvě stě let.
vyznají. Pak se rozpačitě přidali k modlitbě.
"Nic, nic, urozený pane. To se vás netýká."
"Amen," připodotkl rytíř, který už mezitím porco"Byly to prostě těžké doby," řekl rytíř Rynda. "Neval slepici. "Chce někdo raději stehýnko?"
ní urozená paní ospalá?"
. Zjevení bez řeči dostalo na talíř biskupa.
Urozená paní klepala střevícem o trnož.
"Není dnes den postní?" vyptalo se úzkostlivě, nežli
"Páni rodiče jsou už dlouho po smrti," ptala se jak
se jen dotklo pařátem masa.
V sfle
velmi vzdálená teta.
, "Kde by byl," ujišťoval rytíř. "Klidně jez. Všechje jistota
"Už skoro dvacet let. Na horkou nemoc. Mají to za
no. je, jak má být."
sebou."
Hostům teď zmrzla řeč. Zjevení mlčelo, jedlo, ho"Snad je to pro ně lip," řekl provokatér s baronsté mlčeli a nejedli a rytíř, jemuž asi přízrak neva- ským listem.
dil, měl zase starost, jak nemlaskat víc, nežli se běž"Taky si to říkám," kývl rytíř Rynda. "Těžko by
je největší pojišťovna
ně patří. A mlčení bylo velice třeskuté.
se dneska vyznali. Nocleh vám už myslím zřídili
v Austrálii a-nabízí Vám
Když rytíř dohryzl hrudní kost a slušně si utřel nahoře. Kdybyste snad chtěli poslat vzkaz na úřad,
NEJVÝHODNĚJŠÍ PODMÍNKY'
rukávem ústa, císařský komisař odkašlal a potom si tak Kuba pojede hned ráno s vlnou a zastaví se tam
speciálně
nalil. Vypil to najednou. I dýmka kterou cpal, se ještě odevzdat lotrasa. Dnes ráno jsem ho chyt v seně. Je
v pensijních a životních pojistkách
maličko třásla. Naklonil se nazad ke krbu, kleštěmi šlejfíř, povídal, něco říct musel. Šleif neměl, jen
Nezávazné informace k porovnání sdělí
vyňal kus uhlíku a položil ho do hlavičky z holand- kudlu s pistolí. Takový raubíř vám zjizvený. Na zboLUDVÍK SCHEEK, tel. 62-0201, byt 88-5989
ské hlíny. Zatáhl. Uhlíčék červeně zasvítí. Pár jisker ží biskupské milosti přepadli takoví onehdá ovčín."
z podpalku vylétlo stranou.
Císařský komisař se probral z dum.
• Potom se to stalo. Židle se převrhla, divný muž "A kde ho chováte," zajímal se. "Aby vám ke vše- rádu z krajek.
vyskočil od stolu tak rychle, jak mu jen dopřály mu neutekl!"
"Právě mi napadlo, že by se snad dala alespoň
netvorné boty a přitištěn zády ke stěně, jako by se
"Ve sklepě, kde by byl? A zeď snad neumí kousat." maličkost za vaši trachtaci. Stejně budem muset
v ní chtěl ztratit, krákoral trhaně:
zpátky pro jiného koně a tak vezmem chlapa za ko"Doufejme," řekl pán.
"Ne prosím, ne prosím, pro lásku boží. Věřím v
čár. Váš člověk pojede v bezpečí a my už si s lotrem
Dáma jen mhouřila ty capí oči.
Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země . .
"Snad vám, můj rytíři, připadne směšné, jenže já poradíme, když ho dáte dobře přivázat."
• Rytíř vstal od stolu. Chopil ho okolo ramen.
jsem takového člověka ještě neviděla. Ten musí vy"Co byste se tento," odmítl rytíř, přemáhaje další
"To nic, no tak, pane Kryštofe!"
padat velice strašně!"
úděsný zív. "Kuba ho přihodí nahoru na žoky, zacpe
" . . . i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného," bre"Spíš hňupsky, když paní dovolí. Z fousů mu vi- mu požerák a navrch plachtu. Nikdo si nevšimne,
bentil pan Kryštof překotně slova Apoštolského vy- selo seno, jakoby ho žral. Chcete si ho prohlédnout?" a je to lepší. Asi je to špehýř. Však. se to vysvětlí,
znání víry.
"Já snad sama nevím," ohlédla se paní v rozpacích až mu dají hnáty mezi dvě fošny. Paní už se. trochu
•"'No ano, vždyť já vím. — Kubo," zahalekal rytíi na. muže. "Co vy mi radíte, můj drahý? Mám? Ale zahřála? V peřinách by- bylo tepleji, ne?"
musíte mě provázet, sama bych ten pohled nemohla
Lidé, kteří mohou dlouho spát, mívají pak večer
snést."
strašlivých řečí o tom, co nikoho nebaví.
Plánujete cestu do zámoří
"Můj milý, můj milý! Útrpné tázání je spíše arguMuž s jizvou polehal v koutečku sklepení, jež bylo
nebo máte v úmyslu pozvat
šatlavou tak, jako tvrz byla tvrz. Nevrle zamhoural ment praktický nežli juristický beze zbytku. Přesvé příbuzné na návštěvu?
mýšlel jste o tom? Co když to přes všechnu zevnější
do světla.
Obraťte se s důvěrou na
"Och, ten je ošklivý," řekla štítivě dáma. Zvedla ohavnost je člověk nevinný? Pusťte ho, pro dobré
rytířovu paži s lucernou, patrně aby lip viděla, a křesťanské svědomí, ať se jde třeba dát oběsit jinam,
světlo dopadlo na všechny kolem. "Opravdu odpor- či ať s e napraví. X svatý Kryštof byl původně louný, odporný tvor. Jak je špinavý! Jak zahlíží! To pežník."
Co by na rytíři záleželo, nebyl by přesvatý Kryšbude, můj milý rytíři, nejméně nějaký vrah.' Můj
manžel dá vědět úřadům o vaší oddané bdělosti. A tof snad nikdy kýžené svatosti dožil. Neuráželo ho,
27-29 Elizabeth St., Melbourne, C. 1
že je loven, neboť to je součást všedního života, ale
teď dost, je mi mdlo. Pojďme už pryč!"
Telefon 62-2908
dráždila ho přitroublost lovce.
"To se tedy na to vyseru," oznámil zajatec.
"To není moje věc," řekl už docela nerudně. "Má"Drž hubu," napomenul rytíř, kopnuv ho do boku.
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
Muž po'něm chňapl, co mu provaz dovolil, a dostai me tu výnos od císařské zemské kanceláře. Všechny
zprostředkujeme
bezplatně
cestu lodí
nebo
vrchnosti jsou povinny a podpis s pečetí. Dobrou
v odměnu za ucho klíči.
ietadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Zážitek dámu tak velice rozechvěl, že chtěla zas noc."
Pošleme za vás kamkoli též balíčky nebo peníze k ohni. Rytíř Rynda děsně zíval, až mu . kloktalo v
Jenže host to asi neslyšel. Prohlížel si řádku zčerMluvíme česky
nalých portrétů nad lavicí při zdi.
krku. Dnes je den radosti.
Katův dodavatel si velmi zdlouhavě natřásal paPokračování příště
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INSTITUTE

53 Cardigan St., Carlton, Vic.
uvede v Melbourne sérii vynikajících
ČESKOSLOVENSKÝCH FILMŮ
ČERNÝ PETR
(film Miloše Formana o problémech dospívající
mládeže, který získal Zlatou cenu na filmovém
festivalu v Locarnu)
A PÁTÝ JEZDEC JE STRACH
.(kafkovský film Zbyňka Brynycha, odměněný
předními cenami na mnoha filmových festivalech)
BLÁZNOVA KRONIKA
(film Karla Zemana, který dostal cenu Zlaté
brány na festivalu v San Franciscu)
MfSTĚNKA BEZ NÁVRATU
(stylisticky mimořádně vyspělý film, popisující
problémy dnešní ženy)
DÉMANTY NOCI
(film natočený podle stejnojmenného románu
Arnošta Lustiga, poctěný Velkou cenou na
festivalu v Mannheimu)
Tyto filmy budou předváděny ve dnech 23.
a 27. února a! 3. a 6. března v 745 hod. večer v
Nicholas Hall, 148 Lonsdale St., Melbourne
Vstupenky na 4 večery za $ 2.50 obdržíte na
adrese: Australian Film Institute, P. O. Box 185,
Carlton South, Vic. Platy adresujte na Australian Film Institute a přiložte obálku se známkou
a adresou, Vstupenky na jednotlivé večery
nebudou k dispozici.
Informace: telefon 34-4828
RUČNÍ VÁZANÍ KNIH
České
knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brunning St., ST. KILDA, Vic.
Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.
OBĚDY
—
VEČEŘE
lehké
občerstvení
celý
den

Town Hall Cafe
361 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.
(proti radnici) — Telefon 81 - 6554
Otevřeno celý týden mimo neděle
,ůd 11. hod. dop. do 11. hod. noční
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J. Toman: Don Juan $ 1.70, Bass: KlabzuouVa jedenáctka $ 1.10, Jean-Pierre Chabrol: Jeden muž navíc $ 1.10, M. Rajský - V. Kropp: Rumunské arabesky $ 2.50, M. Voříšková: Makaphovy dary $ 1.50,
Čapek: První parta $ 1.00, Anglické listy $ 1.20,
Bezruč: Básně $ 1.50, Zaorálek: Lidová rčení $ 4.10,
Jirotka: Saturnin $ 1.60, Poláček: Edudant a Francimor § 1.40, Herrmann: U snědeného krámu $ 2.10,
Poche - Janáček: Prahou krok za krokem $ 4.00,
Jirásek: Mezi proudy (3 díly) $ 4.20, Staré pověsii
české (výbor) $ 1.-, Kubka: Karlštejnské vigílie $
2.10, Kaplický: Kladivo na čarodějnice § 1.70, Dostojevský: Uražení a ponížení $ 2.30, Peroutka: Demokratický manifest $ 2.-, London: Mořský vlk $ 1.90,
Šrámek: Když léto přihrává $ 2.30, Kutinová: Krakonošovský špalíček 80c, Simenon: 3 x Maigret
$ 2.50, Drda: České pohádky $ 2.50, Greene: Ministerstvo strachu $ 1.70, Baar: Paní komisařka (3 díly) $ 5.10, Mauriac: Cesty k moři $ 1.10, Vachek:
Bidýlko $ 1.50, Arbes: Romaneta $ 1.50, Safér:
Svět hmyzu $ 2.80, Plicka: Vltava (fotogr. celého
Po vitaví) $ 5.40, Baar: Hanýžka a Martínek § 2.80,
Rais: O ztraceném ševci (2 díly) $ 3.70, Hrubín Trnka: Špalíček (ilustr. kniha pohádek a říkánek)
$ 4.40, Dickens: Kronika Pickwickova klubu $ 3.50,
Poláček: Muži v ofsajdu $ 1.80, Jandáčková: Czech
Nat. Cook Book $ 5 - a mnoho jiných

SPORT V AUSTRÁLII

ZÁJEZD SPARTY
SPARTA PRAHA — PRAHA SYDNEY 5 : 0 ( 1 : 0 )
Po dvou zápasech na Novém Zélandě, které letenští vyhráli 5 : 0 a 12; 1, nastoupila Sparta na
sydneyském stadiónu Showgrounds při umělém osvětlení a za značného vedra proti slabému mužstvu
Prahy, ve kterém zbyli z osvědčených hráčů minulých sezón jen Gauto a Zeman. Praha si vypůjčila
dva hráče ze sydneyské Polonie, a v prvním poločase
nastoupil také nový trenér Venglos z Bratislavy.
Praha měla sice několik příležitostí skórovat, ale
Sparta udávala tempo téměř celý zápas a vyhrála
bez námahy brankami Možiše (2), Nigase, Křtila a
Kvašňáka, vesměs bombami z 20 -30 metrů. Zápasu přihlíželo 7.500 diváků.

SPARTA — SLAVIA/HELLAS 2 : 0 ( 0 : 0 )
První start Sparty v Melbourne skončil poměrným
zklamáním a měl dva úplně rozdílné poločasy. První
přinesl ukázkový, ale bezforankový fotbal Sparty,
druhý přinesl dvě branky, ale žádný fotbal.
První gól Sparty vstřelil z problematické penalty
Kvašňák, druhou z levého křídla Vrána. Domácí měli
velkou příležitost k vedení, když krásná rána Andersona skončila na břevně.
Náplastí na celkové zklamání byl velmi dobrý výkon levé spojky Sparty Jurkanina. Nejlepším hráCeny jsou včetně poštovného
čem domácích byl brankář Wenzel.
SPARTA — VICTORIA 5 : 1 ( 2 : 0 )
V utkání s Victorii podala Sparta nesrovnatelně
lepší výkon než před týdnem a její vítězství mohlo
být ještě vyšší. Hlavně střední útočník čs. národBox 1888 R.G.P.O. Melbeurne
ního mužstva Kvašňák naznačil, že nepatří k svěKnihy můžete též objednat prostřednictvím
tové špičce pro nic a za nic. Jeho přehled, fotbalový
Hlasu doraova
Telefon 42-5980
vtip a samozřejmé ovládání míče bylo hojivou mastí
na ztýrané zraky australských fotbalových fanoušků.
Vrcholem zápasu byly první minuty druhého poločasu, kdy Sparta vstřelila tři rychlé branky a míč
běhal z nohy na nohu.
— Na XXII. sjezdu Slo- americká vláda zastavit
Tři branky hostí vstřelil Kvašňák, po jedné Dyba
vstupních viz a Vojta. Autorem čestného úspěchu Victorie byl
venského sokolstva v USA vydávání
byl zvolen starostou A. žadatelům z Českosloven- Piaskota.
-ík
ska. Je to první protiopatVenglarčík.
I
ve
zbývajících
dvou
zápasech
v
Austrálii
s
ření po zatčení americké— Rudolf Firkušný je na
ho občana Komárka-Ka- mužstvem Jižní Austrálie v Adelaide, kde vyhrála
koncertním turné v Evro- zana čs. policií. Opatření 8 : 2 a s řeckým týmem Hellenic v Sydney ( 7 : 0 )
pě. V polovině února se se netýká uprchlíků z Če- byla Sparta o třídu lepším mužstvem a zvláště v
vrací do USA, kde bude slovenska. Státní soud / Sydney předvedla v druhém poločase exhibici, ktemít opět řadu koncertů. Praze mezitím odsoudil rou označily denní listy za "nevídanou", předčící i
Komárka-Ka- výkon hostujícího Evertonu.
— Bývalý zástupce šéfre- Vladimíra
daktora Čs. rozhlasu M. zana k 8 letům žaláře ía
s francouzPRAHA — HAKOAH 0 : 1 ( 0 : 0 )
Midloch je propagačním spolupráci
ředitelem
nakladatelství skou výzvědnou službou
V prvním zápase Ampol Cupu postavila Praha mlaa
za
ilegální
převádění
McGraw-Hill v USA.
dé mužstvo, které obstálo v prvním poločase, kdy
čs. občanů za hranice.
mělo mírnou převahu. Po změně stran však převzal
— Neue Zueřcher Zeitung
píše, že podle informací — Národní rada žen svo- zkušenější tým Hakoah iniciativu a zaslouženě vyČeskoslovenska hrál Nejlepšími hráči Prahy byli Zeman a brankář
z Washingtonu rozhodla bodného
uspořádala pietni tryznu King.
za dr. Alici Masarykovou
SLAVIA — POLONIA 3 : 1 ( 1 : 0 )
v chrámu Mistra Jana
V druhém zápase nočního turnaje podala Slavia
Husa v New Yorku.
lepší výkon a zvítězila přesvědčivě brankami Reida,
— Ústředí Svazu sportovré se nám nezdá hodno ců v zahraničí pověřilo Savageho a Locktona, který byl nejlepším hráčem
na hřišti. K jedinému gólu Polonie pomohl slavisticPetličku
přípravou ký brankář Barotajs.
rovnítek. Z a prvé říká: J.
příštího
sjezdu
Svazu
v
"Stručně řečeno, SlovenNew Yorku.
ský stát byl projevem
Provádíme veškeré práce optické
— Papež Pavel VI. jmeslovenského
sobectví, noval dr. Františka Glapřesně, rychle a za levné ceny
tak jako za první repub- sera komturem rytířskéCITY:
liky
centralismus
byl ho řádu sv. Řehoře Velikého.
6
A
Elizabeth S i
projevem českého sobec— Vašek Šimek a Jára
Melbourne, C. 1
tví . . ."
Kohout otevřeli na 78
Telefon 63-3256
Jenže i ona přiznává: West Third Street v Man"Každé z těchto sobectví hattanu, N. York, malou
HAMPTON :
se realizovalo úplně ji- scénu nazvanou jen "Divadlo". Hrají tam vese573 Ham iton s t
ným
politickým
reži- lohry v anglické řeči.
mem . . . V e srovnání s — Virtuos na violoncello
Hampton, S. 7
čechoslovakismem
faši- F. Smetana vyučuje na
smus byl jinou dimenzí konservatoři při státní uTelefon 98-5756
niversitě v Iowa.
zla . . ."
— Dr. R. Václavík z LonTo
je jistě velice dýna lovil o
loňských Diocese of Nitra, Slova- — Bývalý herec Divadla
ušlechtilý a jedovatý ko- prázdninách v Grónsku a kia, která má 71 stran. Jiřího Wolkera v Praze,
mentář, b y ť i neúmysl- přitom studoval tahy ú- Msgre. Rekem se narodil Miroslav Valenta, který
v Trenčanskej Teplej a odešel loni do exilu, hraný. Srovnávat Českoslo- hoře evropského. Část je- studoval theologii a filo- je v Divadle mladých v
ho článku o tazích úhoře
venskou republiku s kvě- přetiskl pražský časopis sofii v Olomouci a v Bra- Mnichově.
SVU/Č/DE/NH/HD
tislavě. Napsal dosud 24
ty zla fašismu je pitomé Čs. rybářství.
— V S-D Gallery v New knih a brožur.
srovnání.
Malý oznamovatel
Yorku se konala po dobu — Bývalý redaktor PraČeskoslovenská repub- tří týdnů výstava obrazů ge r Tagblattu
dr. J.
PRODÁM
Wechsberg vydal v bolika skončila tak, jak Ladislava Sutnara.
nakladatelství
KRÁSNÉ PIANO
skončila, především pro- — Msgre. dr. J. Rekem, stonském
Little, Brown & Co. knito, že odporovala faši farář ve Winnipegu v hu The Merchants Ban- německé výroby, F. I. F.,
Kanadě, vydal ve Slovensmu tak dlouho, než se ském ústavu v Clevelan- kers, v níž popisuje ve- za $ 106 ( £ 53). Dotazy
zodpoví pí. Hosmová, tel.
stala
obětí sovětskéhc du knížku Chronological doucí bankovní firmy ce(Melbourne) 56-5897
lého
světa.
druhu fašismu. vm/FE. Table of Bishops of the

THE INLIBRUM BOOKSELLERS

eCHOSLOVÁCI V ZAHRANIČÍ

Kdo byl víc vinen ľ
(Pokračování se str. 3)
, Ani nemohla, protože
Stalin to byl, který vypracoval otázku menšin
tak důkladně, že se menšiny obyčejně nevzpamatovaly z krvavé
lázně.
Gruzínci o tom mohou
vypravovat nejvíc - Stalin byl Gruzínec.
Z o r a Jesenská se odvážila udělat celkem obj ektivní politické srovnání. Předválečné
Československo
bylo . . . "až
do roku 1938 ve střední
Evropě
"ostrovem demokracie", což nefašistický svět tehdy obdivoval."
U ž tohle je facka do
tváře stranickým funkcionářům, kteří doposud
tvrdili, že ČeskoslovenChcete, aby se vaše děti
naučily hrát na kterýkoli
HUDEBNÍ NÁSTROJ?
Volejte (Melbourne)
tel. 97-2515
A. CHROMOVSKÝ

sko bylo
sociál-rasistickým státem.
Z o r a Jesenská dokonce mluví sympaticky o
dr. Benešovi a jeho úloze v mnichovské
krizi.
Ale nejsenzačnější a nejvíc odhalující je její
srovnání
Beranovy agrární strany v Čechách a
Hlinkový ľ u d o v é strany
v oněch osudných měsících:
"Slovenské vysílání vídeňského \rozhlasu. .
revidovali a dirigovali
nikoli nějací odpadlíci
od ľ u d o v é strany, ale její vlastní lidé . . . Čili
něco se tu - aspoň určitou klikou
v ludové
straně - záměrně připravovalo. Naproti
tomu
čeští beranovci po Mnichově sotva záměrně připravovali
protektorát,
čili obsazení Čech a M o ravy."
Z o r a Jesenská však v
jediném odstavci spojuje dvojí prohlášení, kte-

jtir^r |~j p P A

Optical Service

!

HLAS

DOMOVA
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PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Jiřího Švece (dř. Collingwood) - zpráva, Zdeňka
Moučku (NSW.?) a Vladimíra Zahradníka nar. 1926
v Duchcově.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
s 2 na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD

- - Ve zkratce - -

která si účast na světovém šampionátu zajistila předem v kvalifikačních utkáních.
Čs. házenkářské družstvo, které vstoupilo v "sedmičkách" na světové kolbiště r. 1954, má celkově
nej lepší bilanci ze všech házenkářských velikánů,
neboť z vrcholného světového podniku vždy přivezlo domů medaili. Získalo na MS 1954 bronzovou
medaili, 1958 stříbrnou, 1961 stříbrnou, 1964 bronzovou a nyní zlatou.

HOKEJOVÁ LIGA
A ť už závěr nejvyšší čs. hokejové soutěže dopadne
jakkoli, jedno je už dnes jasné: obhájce mistrovského titulu ZKL Brno není v té formě, v jaké byl v
minulých sezónách. A zdá se, že tato skutečnost j e
hlavním důvodem vyrovnanosti 1. čs. ligy, alespoň
na čele, kde je boj čím dále tím zajímavější. Zatím
mluví vše pro jihlavské mužstvo, které dokázalo nyní
v 26. kole porazit na vlastním ledě ZKL Brno 4 : 2 ,
a tak by si už mělo za normálních okolností svůj náskok v lize udržet. Do konce sezóny chybí sice ještě
10 mistrovských zápasů, přesto situace ZKL není
záviděníhodná. Zvláště proto, že se ZKL, zranil útočník Jiřík a hlavně brankář Vladimír Nadrchal, který
byl podle názorů expertů v letošní sezóně ve formě
svého života a na "Turnaji století'" v Kanadě dostal
cenu nejlepšího gólmana. Nadrchal se zranil při tréninku brněnského mužstva, když Dandova brusle mu
způsobila asi 8 cm dlouhou, ale naštěstí nehlubokou
tržnou ránu na krku.
Po 26. kole vypadá pořadí 1. ligy takto: 1. Jihlava 37 bodů, score 123 : 56; 2. Bratislava 34 b „ 3. ZKL
Brno, 4. Pardubice, 5. Sparta (po 32 b.) 6. Košice 25
b., 7. Kladno 21 b., 8. Zlín 20 b., 9. Vítkovice 15 b ,
10. Litvínov 10 b., score 67 : 151.

0 světovou trofej lyžařů

Hokejové mistrovství sveta

Mezinárodní hokejová federace schválila už celý
program světového šampionátu v ledním hokeji, kíerý se uskuteční od 18. - 29. března ve Vídni. A přestože v minulém roce bylo nasazené závěrečné utkání tohoto vrcholného světového podniku hokejistů
ČSR - SSSR úplným fiaskem (ČSR utrpělo debaM
1 : 7 ) , schválili funkcionáři i tentokrát jako poslední
utkání MS střetnutí těchto dvou rivalů. Čs. národní
mužstvo zahájí MS, jehož zápasy se budou hrát ve
vídeňské Městské hale, 18. března střetnutím se západoněmeckými hokejisty, kteří byli v minulé sezóně v B skupině. O dva dny později nastoupí Čechoslováci proti východoněmeckému mužstvu, 21. 3.
hrají s mužstvem USA, 23. 3. s Finy, 25. 3. (na Bílou sobotu) s Kanadou, 27. 3. se Švédy a 29. 3. s obhájci titulu mistra světa, mužstvem SSSR. Podle
názoru odborníků bude vídeňské světové mistrovství
jedním z nejzajímavějších v historii vůbec. Snad k
tomu přispěje i ta skutečnost, že se hraje letos naposledy starým způsobem o 8 účastnících; od příštího roku bude o titul mistra světa bojovat jen 6 mužstev, která budou hrát systémem každý s každým
dvakrát. - Čedok uspořádá do Vídně na mistrovství
světa celou řadu výprav a stovky osob z Bratislavy
a Brna se chystají navíc privátně autobusy, vlakem
i auty.

Co ve světovém lyžařském sportu alpských disciplin znamenal dlouhá léta Rakušan Toni Sailer, znamená v současné době Francouz Jean Claude Killy.
Tento 23ietý celník z Val ď Isere, který se na loňském srpnovém světovém šampionátu v čilském Portilio stal mistrem světa ve sjezdu a v alpské trojkombinaci, nenašel v letošní sezóně přemožitele. Ve švýcarském Wengenu vyhrál sjezd, speciální slalom i
kombinaci tradičního Lauberhornu, týden nato opakoval tento velký triumf i na Hahnenkammu v Kitzbuehlu. Svými bravurními jízdami potvrdil, že v
současné době nemá na světě vážnou konkurenci a
že mu bude právem náležet "Světová trofej". V této
soutěži má Killy již nyní 151 bodů, o 76 více než
druhý nejúspěšnější světový lyžař letošní sezóny,
Rakušan Heini Messner. Jakými suverény jsou i letos na mezinárodním fóru francouzští sjezdaři a slalomáři, svědčí ta skutečnost, že v boji o Světovou
trofej jim kromě prvého (Killyho) patří i 3. až 6.
místo, na kterých jsou Lacroix, Mauduit, Melquiond
a G-uy Perillat. Teprve za těmito francouzskými esy
přichází druhý nejlepší lyžař Rakouska, loňský vítěz
Hahnenkammu Karl Schraruz.
KOPANÁ BEZ OFSAJDŮ ?
Slavný fotbalový tre- sajdu, tou se jistě stane
nér Inter Milana Helenio kopaná zajímavější". HerHerrera se vyslovil pro rera dále navrhl, aby míodstranění pravidla ofsaj- sto vhazování "autu" se
Doslova
řekl:
du. Mimo jiné pravil: kopalo.
"Proč nevedou nesčetné "Míč má být zase nohou
útoky Jaira, Čislenka a dopraven do hry. Konečdalších k cíli? Proto, že je ně fotbalisté hrají kopapomezní rozhodčí zastavu- nou a ne basketbal či hájí pro postavení mimo zenou!"
hru. Jsem pro hru bez of-

— Poprvé v 70 letech své existence bude čs. atletika hostit vrcholnou mezinárodní oficiální soutěž
IAAF - II. evropské halové hry, které budou uspořádány ve dnech 11. - 12. března v pražské Sportovní hale ve Stromovce. Očekává se účast reprezentantů 21 států.
— Nečekaného triumfu dosáhlo čs. hokejové mládí.
Dorostenci ČSR zvítězili v Chomutově a na Kladně
nad mužstvem Švédska 10 : 3 a 4 : 3 .
— Nejlepším jezdcem 36. ročníku Rally Monte Carlo
se stal 281etý Fin Rauno Aaltonen, který se svým
spolujezdcem Henry Liddonem z V. Británie obsadil na voze B. M. C. Mini - Cooper 1. místo s 11.941,92
b., 2. švéd Andersson a Brit Davenport na voze Lancia; 3. Ellford Stone (Anglie) na Porsche. Soutěž
ženských posádek • vyhrály Švédky Ostenbergová a
Edenringová, které celkově skončily na 25. místě.
— Čs. skokan na lyžích Jiří Raška z Frenštátu vyhrál v polském středisku zimních sportů - v Zakopaném - skokanský turnaj tří můstků, nazvaný "Turnajem přátelství", před favoritem Lesserem z V. Německa. Nejúspěšnější byl Raška v závěrečný den soutěže, kdy absolvoval dva technicky skvěle provedené
skoky, dlouhé 107 m a 101,5 m, které byly ohodnoceny 240,5 bodu, o sedm bodů více než skoky Poláka
Koczana.
— "Zlatou lyži" Českomoravské vysočiny vyhráli v
běhu mužů na 30 km Sacký (MEV Frenštát) a v běhu žen na 10 km Civínová (VŠ Olomouc). Pořadí: 1.
Sacký 1:53,19 hod., 2. Gabriel 1:55,44. hod., 3. Blažíček 1:57,23 hod. (oba N. Město na Moravě).
— Čs. hokejoví internacionálové byli novináři dotájzáni, koho považují za nejlepšího hokejistu r. 1966.
' A tu j e výsledek: 1. Vladimír Nadrchal (ZKL Brno)
19 bodů, 2. Václav Nedomanský (Slovan Bratislava)
15 b., 3. Jaroslav Holík (Dukla Jihlava) 14 b., 4. Jiří
Holík (Dukla Jihlava) 5 b., 5. Josef Černý (ZKL
Brno) 4 b., 6. - 8. František Tikal (Sparta Praha),
Jan Suchý (Dukla Jihlava) a František Pospíšil
(Kladno) po 1 bodu.
— ČSR byla pověřena uspořádáním V. mistrovství
světa v košíkové žen, které bude v dubnu letošníhu
roku probíhat v Brně, Bratislavě a ve Zlíně, závěrečná střetnutí pak v Praze. ČSR byla vylosována do B
skupiny (v Bratislavě), a střetné se 15. dubna s Kubou, o den později s Itálií a 17. 4. s Jižní Koreou,
takže je téměř jisté, že se probojuje do finálové
skupiny.
— Hana Mašková a Ondrej Nepela obhájili ve Zlíně
tituly mistrů republiky v krasobruslení sólových jízd.
Jejich volná jízda je pro blížící se evropský šampionát v Lublani i březnové světové mistrovství ve
Vídni velmi slibná. - V soutěži sportovních dvojic
získali poprvé prvenství ČSR sourozenci Bohunka
a Jan Šrámkovi z Ostravy, v tanci na ledě obhájili
titul Babická s Holanem.

SVĚDSK0 - ZKL BRNO 6:5
Vítěz Poháru mistrů evropských zemí ZKL Brno
(bez hráčů čs. národního mužstva) byl v Oerebru
sparringpartnerem reprezentačního mužstva Švédska,
kterému podlehl po boji vynikající úrovně jen' 5 : 6.
ZKL Brno vedlo před vyprodaným hledištěm téměř
7.000 diváků nad týmem Tre Kronor 3 : 2 , 4 : 2 , nakonec však ještě podlehlo, když vítěznou branku vsítili Skandinávci 80 vteřin před koncem utkání. Švédské hokejové národní mužstvo, které na počátku letošní sezóny muselo na domácím ledě ve Stockholmu okusit s Čechoslováky hořkost porážky, sehraje
v únoru ještě další dvě mezistátní střetnutí s ČSR
v Praze. O měsíc později, přesně 5. a 7. března, uvidí pražští diváci i vítěze "Turnaje století", hokejisty
Kanady, a těsně před odjezdem na mistrovství světa
do Vídně, nastoupí pravděpodobně ČSR doma proti
mužstvu Japonska.
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