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Do dvacátého roku
Příroda nezná odpočinku v pokroku
a vývoji a stihá kletbou každé ustrnutí.
— J. W. Goethe.
Ve dvacátém roce exilu, do něhož
většina z nás letos vkročila, sotva kdo
může očekávat, že se setká s týmiž
odhodlanými bojovníky, které nepoznamenal čas ani čekání, že nalezne
muže, neumdlévající na těle ani na
duchu, pro které věc svobody stále
ještě představuje předmět živé a rozčilené diskuse, věc nadřazenou všem
ostatním individuelním zájmům a tužbám. Toho nelze očekávat po dvaceti
dlouhých letech, která byla relativně
příznivá materielním ambicím jednotlivců — v cizině, právě tak jako doma — ale mimořádně mateřská právě
věci československé svobody. Nicméně, je-li tolerovatelná únava, neměli
bychom tak lhostejně přihlížet k projevům dekadence. Vplížila se mezi nás
s postupujícími léty a přijala rozmanitou tvář. Jednou k nám mluví ochraptělým hlasem vyčichlé frázovitosti jako
obstarožní a odřená deska, s kterou
se její majitel nemůže rozloučit, jindy
se pokouší tvářit se pokrokově, nabízejíc gradualistický brak
pomíchaný
marxistickou veteší z a nové zboží, a
opět jindy se představí jako klinický
příklad progresivní senility, která nepostřehla včasný okamžik k důstojnému uchýlení se do soukromí.
Jeden australský list má znamenitou rubriku, kterou mu upřímně závidíme. Nazval ji "Naše rovy". Nemohu
se zbavit myšlenky na tento sarkastický sloupeček při novoroční úvaze o
našem exilním jubileu a našich vyhlídkách do budoucnosti. Aby nedošlo k
omylu — "Naše rovy" nejsou záznamem o jedincích českého původu, kteří
odešli na věčnost. Dá rozum, že v
takovém případě bych uvedené zpravodajství nenazval znamenitým a nezavdávalo by příčinu k závisti; tím
méně by mohlo být považováno za
sarkastické. V "Našich rovech" jsou uveřejňovány citáty z tisku domácího i
exilního. Jde zpravidla o projevy výjimečného druhu: ukázky chudoby ducha, těžké zločiny na gramatické čistotě našeho jazyka, převážně pak o
důstojně vážné "vejšplechty" profesionální nebo laické frázovitosti.
Myslím na tyto "rovy" ve spojitosti
z Novým rokem a mnoha zjevy, kterým po dvacetiletém exilu přibylo bílých vlasů, ale nikoli nezbytně také
rozumu. Myslím, na to, jak po všech
těch dokladech o katastrofální politice, která vedla k zbolševisování toho,
co více neexistuje v tomto rovněž jubilejním roce vzniku někdejšího samostatného státu, vetché postavy stojí
nad omšelými rovy, oprašujíce vybledlý nápis "Věrni zůstaneme", myslím na
to, jak političtí vysloužilci z tehdejší
éry propadají čas od času podivným
záchvatům vzpomínek, z nichž se jim
vydrolil čas, vztyčují varovně vrásčitý
prst a pronášejí své varování před
mrtvým fašismem. Jsou i tací kandidáti
záhrobní existence exilu, kteří zažehávají věčná světla na hřbitově někdejších předsevzetí a vytrvale obnovují
pasy k návštěvám ČSSR. Mdle mrkají
žluté svíčky zejména pak na dušičkových zaseď íních různých přípravných
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aby vydělávaly, platily daně, premie
apod., prostě, aby lidé, kteří je vedou
měli ponětí o podnikání a obchodě. A
tu to vázne. O b a techničtí znalci to v
Rudém právu vysvětlují těmito řádky:
"Rozbor současného stavu však ukazuje, že tato nová orientace v práci
stranických orgánů a organisací se
přes určité positivní výsledky realisuje
se značnými obtížemi a že dosud nebyly překonány různé jednostrannosti v uplatňování vedoucí úlohy strany
v ekonomické oblasti".
Při čtení těchto řádek — a nejen
těchto řádek — si čtenář všimne jejich nekonkrétnosti. Nikde se neříká nic přesného. Píše se o "určitých
positivních výsledcích", o "značných
(Pakrač. na str. 3.)

Vladimir Štědrý (Mnichov)
Čtenáři Rudého práva si stěžují, že mezi nimi v souladu s požadavky holist píše způsobem pro normální lidi spodářské politiky strany . . . "
nesrozumitelným a žádají o nápravu.
Když si to byl přečetl optá se čtePochybujeme, že by se nápravy doč- nář R. P., co tedy ti komunisté těch
kali, neboť "technokratům", píšícím dlouhých dvacet let dělali, musí-li jim
odborné články pro tento list, nejde být toto všechno říkáno znovu? Obráo to, aby jim bylo rozuměno, nýbrž tila snad ona "nová soustava řízení
o to, aby mnoha novými slovy, dlou- "komunistický svět naruby?
Z části
hými větami a "technickým" stylem ano (a v tom tkví jádro chaosu),
zakryli neúspěch "nové soustavy ří- neboť žádá, aby podniky se přizpůzení" a "jejích jednotlivých nástrojů". sobovaly trhu a nikoliv trh podnikům,
Taková věc, píší v Rudém právu z konce prosince dva z těchto technokratů
a pracovníci ÚV KSČ, "se neprosadí
automaticky ani nevytvoří sama o sobě zcela automaticky fungující orgaDr. Jiří Veselý
nismus".
"Nová soustava", poučují
Je to poopravené přísloví. Dříve se člověku ulevilo, když se mohl svěřit
nás tito znalci, "nepůsobí komplexně
jako harmonisující systém, ale působí nebo když našel někoho, kdo mu porozuměl a kdo s ním souhlasil. Ale když
pouze některé její zásady. Kromě toho jsem četl výborný článek R. Kopeckého "Organisovaná hysterie", nenašel jsem
naráží její uplatnění na různé konser- útěchu v tom, že mohu bohatě doložit správnost jeho konstatování. Ve Spojených státech se vyskytuje stále více příznaků nezdravé politické oblevy a komvativní a spekulativní tendence".
Tedy — nebýt konservativnosti a promísnictví. Země, která nám poskytuje politický asyl, bohatá a vcelku šťastná
spekulativnosti všechno by šlo jak po země, zřejmě dospívá k jakési politické a diplomatické stagnací.
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másle. Nechť se tedy čtenáři nediví,
když vzhledem k buržoasním přežitkům mnoho podniků vázne, nevydělává, stagnuje nebo musí být zrušeno.
Je třeba vychovávat lid k "nové soustavě pák a nástrojů" a "k novému
způsobu myšlení a mezilidských vztahů."
A lidé čtou a diví se, jak ti pánové
z ústředního výboru nebo z plánovací
komise všechno znají a vědí a přece
se na ničem nic nemění. Nedostatek
nezbytného "úzkoprofilového" materiálu trvá, není dost těch nejmenších
a nejnezbytnějších věcí, není jehel,
hřebíků, je málo stavebního materiálu
a o dřevo je nouze dnes tak jako
včera.
O b a technokraté dovedou poradit
jak zlepšit situaci a píši, čeho je třeba:
"Rozvíjet politický charakter činnosti stranické organisace . . . aby
komunisté v bezprostředním styku s
dělníky, mistry a techniky vykonávali
přímý politický vliv na život, ekonomiku a celkové hospodaření závodů
a politickou prací ovlivňovali zájmy,
názory, postoje a jednání lidí, vztahy

Američtí mluvčí hledají nebezpečí
tam, kde nehrozí nebo alespoň v dohledné době hrozit nebude. Zbytečně se
obávají uvadlé myšlenky hitlerismu, zbytečně někteří z nich bijí na poplach
před Čínou. Na druhé straně ochotně
popřávají sluchu malým hlodavcům,
kteří nejrůznějším, zdánlivě nevinným
způsobem útočí na zastaralé prý názory a zařízení, podrývají svou kritikou,
a způsobem někdy až žalostně drzým
a prohnaným vnucují méně informované
části americké veřejnosti stanoviska,
která pomalu, ale jisté připravují půdu
převlečenému komunismu.
Bývalý americký ministr zemědělství
Ezra Taft Benson si nedávno v měsíčníku, vycházejícím v Salt Lake City
(stát Utah), postěžoval, že některé rozhlasové stanice dnes již vůbec nechtéjí
přijímat kvalifikovanou kritiku prohnané sovětské politiky. Sám jsem se přesvědčil a moji američtí přátelé mi to
potvrdili, že v mnoha redakcích jsou již
komunistické buňky, které se ovšem
skrývají pod pojmy "humanismu", "hnutí za mír", "sociálních reforem", snad
i některých forem a obměn "Head Start
Projectu" určeného původně pro sociální
podporu dětí předškolního věku z nemajetných rodin apod.
Ale tito lidé

svým vlivem způsobují, že část tisku,
a to značná, se důvěřivě začíná přiklánět k myšlence "přece jen možné" spolupráce s blízkým východem a sovětskými
satelity. Že si nad tím soudruzi a jejich
kolaboranti mnou ruce, by snad člověka
tolik nebolelo jako to, že argumenty,
jichž se používá, bývají mylné nebo i
dokonce snad i vědomě nepravdivé. A
jejich autoři jsou bud* polovzdělaní a
neuvěřitelně sebevědomí a upovídaní hlupáci nebo prostě placení agenti.

výborů, na nichž se trvale zápasí o
majoritu příslušníků bývalých politických stran toho či onoho "státotvorného směru" a zatracují se "reakcionáři" z domnělé oposice.
Naše rovy jsou přeplněny "osvědčenými" vojevůdci, poslanci, starosty a
funkcionáři spolků, společků a stran,
jichž popel už dávno zmizel i ze spáleniště, na němž sami měli svůj podíl.
Dlouhá řada našich rovů nekončí ani
těmi, kdo ideály z počátků exilu ruče
zaměnili z a rentabilnější příchylnost k
produkci a hromadění materielních
statků. Zkuste se však na ně obrátit,
aby podpořili závažným podílem —
řekněme třeba kulturní činnost exilul
Jejich "rovy" se vyznačují okázalostí
"hochů, kteří se proslavili" a přiznávají bez ostychu, že řídkým používáním se jejich čeština "zatraceně zhoršila."

Nejčerstvější poupata hřbitovního
kvítí nalezneme však mezi těmi, kdo
se domnívají, že své funebrácké zkušenosti mohou uplatnit vděčnou podporou všeho, co jim ze "starého kraje"
připomíná jejich pohřební služby, poskytované při pochovávání národa a
státu — i v nové vlasti. Někteří z
nich dokonce "vládnou" perem — lhostejno jak neobratně — aby se podjali
úkolu přispět svou omšelou hřivnou k
"orientování" krajanů v jejich politickém výběru kandidátů pro letošní presidentské volby v USA. Sami zmateni,
matou i ty, jichž se ještě nedotkla nebezpečná vlna dekadence a kdo spíše
shledávají znepokojující analogii v
dnešní situaci USA s vývojem, který
připravoval čs. občany k přijetí sovětského chomoutu už dlouho před druhou světovou válkou.
Mluví-li vám někdo o potřebě "li-

beralisace" -v mezinárodních vztazích,
v církevním -životě, ve vnitřní politice
Spojených států a o neexistujících mírových úmyslech bolševismu, vykládáli vám o velikém pokroku Sovětů na
cestě k demokratisaci SSSR a národů
jím porobených — dejte si na něho
pozor!
Patří mezi aranžéry "našich
rovů".
Co bychom si přáli do Nového roku?
Aby nás Pán Bůh při dobrém rozumu
zachovati ráčil. Nechť na nás neroste tráva, nechť je méně "našich rovů" a více zdravých a živých myšlenek, nechť je i nadále i mezi našimi
letitými čekateli presidentství hojně fysicky čilých pensistů, nechť je však
nepostihne to, čím se vyznačují přiznané i nepřiznané někteří kandidáti
zdejší — nenapravitelné vymytí mozku
neduhem, který se tu bizárně nazývá — liberalism.
Pete.

Před časem jsem v Proměnách uveřejnil seriosní úvahu o parapsychologii
a doložil ji zprávami o vlastních pokusech. Pomalu chystám knihu o tomto
vědním oboru a dosti dychtivě sleduji i
nejmodernější literaturu. Těžko popsati,
co ve mně vzbudil článek, uveřejněný
v magazínu "Pageant" >s datem lednovým 1968 (Vol. 23, No. 7), vydávaném
v Chicagu (hlavní redaktor Jim Hoffman).
Autor Daniel Cohen nadepsal svoji
úvahu velmi křiklavě: ESP J E PODVOD (ČI N E ? ) . Zkratkou ESP míní
se mimosmyšlové vnímání, tedy především telepatie, jasnovidectví atd. Podle
mého názoru není ovšem nikdo nucen
(Pokrač. na str. 3.)

Strana 2.

ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ČRTY

let porušovali územní integritu Laosu
tím, že po tzv. Ho Či Minhově stezce,
která jím probíhá, dopravovali vojenské
posily do Jižního Vietnamu. Avšak s
tím se spokojili a pokud se jim Laosané
nepostavili na odpor, nechali je v klidu.
Nyní však podnikli frontální ofensivu
do vnitrozemí a přinutili nepatrné branné síly zneutralisovaného Laosu k ústupu. Na obsazeném území jako obvykle vyvražďují veškerou inteligenci
a administrativní úřednictvo včetně obecnícih starostů, radních atp.
JEDNOU Z NEJROZŠIftOVANĚJŠlCH
LŽI
západních pseudoliberálů (avšak nikoliv samotných komunistů) je tvrzení,
že Ho Či Minh je nevýbojný "národní
komunista" Titova typu, který nechce
nic víc nežli sjednocení vietnamského
národa, případně i jenom přátelský režim v Saigonu. Ve skutečnosti má však
Hanoi ve světovém komunistickém hnutí určenou podobnou stěžejní úlohu (a
v tom se shoduje i SSSR s Čínou), jaká
byla kdysi přidělena Castrovi pro Latinskou Ameriku: stát se strategickou
základnou a výchozím bodem pro ovládnutí celé jihovýchodní Asie. Saigon
měl být pouze prvním postupným cílem.

Avšak revisionisty spíše ekonomickými,
ZMĚNY VE VEDENI KSC
vyvolaly ihned v západním tisku (včet- technokratickými, nikoliv politicko-ideoně ovšem i exilního) různé spekulace o logickýmii; i když je možné, že aspoň
dalším politickém vývoji v CSSR. Vni- spočátku se v zajmu domácího upevnění
trostranická oposice proti primitivistic- své nové posice bude snažit zísKat si
kému byrokratovi Novotnému byla po- podporu všech dřívějších oponentů Nozorována už deiáí dobu. Optimisté již vo tnétho a něčím se jim zavděčit. Ale
dlouho očekávali, že v procesu údajně dokud nebudou např. aspoň Literární
"nezadržitelné demokratisace" dogma- noviny znovu v rukou Svazu čs. spisotik Novotný eventueiné podlehne ně- vatelů a pod vedením dřívější redakce,
kterému liberálnějšímu představiteli re- bude nutno projevy radosti a nadějí nad
visionistických intelektuálů, kteří občas změnou ve veaení KSC přijímat s reservyjadřovali své názory v někdejáícih vou a opatrností, abychom se vyvaroLiterárních novinách, zejména když o- vali dalšího možného zklamání.
zvuky podobných názorů se po "zestátnění" LN objevily i při nedávných de- KOLEM TĚCH "MÍROVÝCH SNAH"
monstracích pražských studentů.
Po několik let se pseudopacitističtí
V novoročním projevu Antonína No- pomahači komunistů snažili uchránit
votného se ozvaiy nezvykle liberální Severní Vietnam od amerických náletů
tóny. Mohlo se zdát, že president, který aspoň na strategicky nejdUuezitéjší přísi dovedl poradit se spisovateli, nedo- stavy zas trasujícím tvrzením, že kayby
kázal ignorovat studenty a musel přece byla při nich náhodou zasazena ruská
jen akceptovat demokratisaci. Avšak o neoo čínská loď, znamenalo by to neněkolik dní později ho UV KSC sesadil zbytně ihned třetí světovou (a ovšem
z funkce generálního tajemníka strany atomovou) válku. Tož tento měsíc bylo
a nahradil širší veřejnosti celkem málo v Haiphongu konečné opravdu zasaženo
známým Slovákem Alexandrem l>ub- několik piavidel, včetně lodí sovětských
Proč se Severní Vietnam pustil do
a čínských. A třetí světová válka samočekem.
Stěžejní otázkou prozatím zůstává: zřejmé nevypukla. Komunistické veimo- válečného tažení proti Laosu a Siamu
Byl Novotný sesazen presto, že nakonec ci se spokojily pokřikem, poněvadž se právě v době, kdy je vojensky tísněn
ustoupil požadavkům revisionistů, ane- stále ještě ibojí přímé vojenské kon- natolik, že upustil i od většiny svýoh
bo pravě proto, že jim ustoupil? Kdyby frontace s Ufc»A více než čehokoliv ji- dřívějších podmínek pro zahájení míJ e možných
byl n a jeho místo přišel někdo typu ného. Kdyby jim bylo konkrétně a pře- rových jednání s USA?
Vaculíkova, Lienmova, nebo aspoň Hu- svědčivě pohroženo, byly by ochotny u- několik důvodů, které spolu navzájem
sákova či Novoměstského, bylo by pa- stoupit až do nejkrajnejších mezí, patr- souvisí:
Poněvadž Ho Či Minh stárne a zdratrné vysvětlení první. Avšak Dubcek ně i včetně vyklizení střední Evropy.
nemá téměř nic společného s ideologic- Neboť jak kdysi západní zpravodajská votně chřadne, zatímco dosažení i jen
kými revisionisty, kteří se v minulosti služba dodatečně potvrdila z nejvyš- jeho prvního cíle se od smrti J . F.
jevili jako nejzřejmější oposice proti ších sovětských pramenů, stačilo v r. Kennedyho nijak nepřiblížilo, chce vidět
Novotnému. Je odchovancem Moskvy a 1956 kategorické prohlášení amerického ještě aspoň začátek uskutečňování svénemenším byrokratem a dogmatikem presidenta nebo zahraničního ministra, iho celkového programu v jiných zemích.
nežli jeho předchůdce. Pouze jeho dog- že v případě útoku SSSR na Nagyovo Proto soustředil značnou část své zbýmata jsou odlišného typu, typu techno- Maďarsko tam USA pošdou dobrovol- vající vojenské kapacity k útoku ve
kratického, jaký převládá v současném níky, a Budapešť by byla zůstala svo- směru nejmenšího odporu, tj. na západ
bodná. Po Maďarsku by nepochybně přes Laos. Nezasáhnou-li tam proti něrežimu sovětském.
následovaly i další státy a Evropa i mu USA, získá laciný úspěch a novou,
Nelze vyloučit, že Novotný, vida svou svět mohly dnes vypadat jinak.
americkými nálety dosud nepoškozenou
posici vážně ohroženu právě pouze s
Proto se samozřejmé musí komunis- bázi k dalším výbqjům. Přijdou-li však
této strany, se pokusil o svou záchranu
státy Laosu a Siamu n a potím, že n a |\|ový rok takořka nabídl tičtí agenti n a Západě co nejhorlivěji Spojené
moc, budou muset bojovat na dvou
snažit
o
to,
aby
zde
byl
strach
z
války
spojenectví těm, které doposud pronáfrontách a buďto přesunout část svých
sledoval, tj. ideologickým revisionistům. ještě větší nežli v sovětském bloku sil z Jižního Vietnamu, čímž značně
Je možné, že právě ústup jejich poža- nebo v Číně. A kde zbabělost není vše- oslabí své tamní posice, anebo citelně
davkům urychlil jeho pád. Neboť za- obecně rozšířená, tam se hraje aspoň zvýšit odvody. V obou případech Ho
tímco v ČSSR byli v poslední době ne- na údajně morální strunu křesťanského Či Minh očekává podstatný vzrůst odspokojení intelektuálové pouze vylučo- humanistického odporu proti válce, aby poru mezi Američany jak proti rozšíváni ze strany a z redakcí časopisů (a se některá demokraticky sesaditelná ření válečného zasazení jejich synů n a
někteří z nich po konfiskaci Literárních vláda neodvážila na komunisty opravdu další státy, tak i proti zvýšení branné
novin začali dokonce klidně psát do dupnout.
takže domácí veřejné míPoněvadž válka v Indočíně je nic- povinnosti
Plamene), v Sovětském svazu byli ponění ve volebním roce eventuelně přiméně
v
proudu,
je
tedy
nutno
rozsévat
dobní jedinci stavěni před soud (často
nutí presidenta Johnsona k zahájení mítajný) a posíláni do žalářů. S hlediska strach a odpor aspoň vůči jejímu "roz- rových jednání, jež Hanoi nyní tak oMoskvy se zákroky Novotného proti šíření" a tvrdit, že nálety na Severní stentativně nabízí. Toto jednání, spojené
ideologické oposici zdály nezbytně příliš Vietnam jsou beztak zcela neúčinné.
se zastavením amerických náletů, přimírné. Bylo ho třeba nahradit někým
vede Ho Či Minha, jak jdž řečeno'výše,
O VYSOKÉ EFEKTIVNOSTI
podle sovětského názoru pevnějším a
v každém případě o značný kus cesty
NÁLETŮ
spolehlivějším. A Dubček se zdál v důblíže k jeho konečným cílům.
sledku své minulosti pro tento úkol ja- svědčí skutečnost, že po několikaletém
kategorickém
odmítání
vláda
v
Hanoi
ko stvořený.
FRANCIE A RHODESIE
tento měsíc projevila ochotu zahájit
ZÁPADNÍ TISK TVRDÍ,
mírová jednání bez jakýchkoliv jiných
Z pověření OSN britské loďstvo paže politbyro KSČ by ¡bylo Novotného podmínek nežli zastavení leteckých ú- troluje již delší dobu pobřeží středního
sesadilo už v prosinci mr., kdyby ho toků. Severní Vietnam totiž čím dále Mozambiku a vymáhá dodržování blonebyl náhle přijel na poslední chvíli tím zoufaleji potřebuje získat čas k kády, uvalené Spojenými národy na
zachránit sám Brežnov. Je však pravdě- nerušenému znovuvybudování svého mi- Rhodesii. Angličtí námořníci zastavili,
podobné, že Rrežňov neměl v úmyslu zícího válečného potenciálu a přísunu prohledali a případně i obrátili už řadu
zachránit Novotného natrvalo, nýbrž lidských i materiálních posil n a jih. lodí různých států, jež byly podezřelé
pouze odložit jeho sesazení do t é doby, Boje pozemní by ovšem pokračovaly i z dopravy "zakázaného zboží". Dokud
nežli bude vybrán a připraven Moskvě během navrhovaného jednání a až by však probíhalo jednání o přihlášce Velpřijatelný nástupce. Novotný musel být komunisté znovu dostatečně zesílili své ké Britanie do Společného trhu, franv posledních měsících nepříjemný i posice, přerušili by samozřejmě roz- couzské lodě obtěžovány nebyly, patrně
Kremlu v důsledku svých relativně mír- hovory a obvinili před světem Spojené aby se de Gaulle zbytečně ještě více
ných kroků vůči ideologické oposici a státy z neupřímnosti a neochoty k míru. nerozhněval. Když však Francie koncem
pro svůj konservativní odpor vůči no- A všechny oběti, které USA a ostatní minulého roku přece jen znovu prosadila
vému sovětskému dogmatu — lieber- spojenci dosud ve Vietnamu přinesli, své námitky proti britskému členství,
mannovštivě. Nelze též předpokládat, by byly zcela promarněny, protože by tato ohleduplnost skončila. 20. prosince
že ibez Brežňovova zásahu by se byl pak museli buďto začít úplně znova se anglická korveta Minerva pokusila
právě zrovna Dubček zdál českým ko- anebo kapitulovat. Je proto potěšitelné, zadržet francouzskou tankovou loď Armunistům nejzřejmějším kandidátem že pres. Johnson (na rozdíl např. i od tois v Mozambickém průlivu.
Jenže
nástupnictví. Bylo proto nutno Novot- časopisů vatikánských) na tuto hanoi- Artods nezastavila. Tož tedy zastavila
ného lhůtu prodloužit aspoň do té doby, skou vějičku dosud nesedl i přes silný Minerva, protože není nikterak jisté,
nežli budou čeští soudruzi dostatečně nátlak rozpoutané levicové propagandy. zda by si de Gaulle dal «líbit nějaký
zpracování natolik, aby jim bylo možno
O skutečné upřímnosti současných násilný zásah proti francouzskému masvěřit spolehlivé provedení nové "volby". "mírových snah" Ho Či Minha svědčí jetku bez obdobných represálií.
Novotný to patrně pochopil také. Proto nejlépe fakt, že po Novém roce zahájily
Je obdivuhodné, jak dnešní Francie
ten jeho zcela nezvyklý, byť i ovšem severovietnamské jednotky válečné ta- dakáže ignorovat blokádu Rhodesie,
již marný novoroční projev.
žení i proti Laosu (který kdysi pres. prosazenou afro-asijskou většinou v
Je pravděpodobné, že nový generální Kennedy pomohl v zájmu mírové ko- OSN za podpory USA, dodávat Jižní
tajemník KSČ odstraní z klíčových po- existence "neutralisovat" odstraněním Africe výzbroj, kterou se jí jiné vlády
sic i některé další dogmatiky dosavad- vlády prozápadního generála Nosavana) bojí prodat, a přece si udržet uctivý a
ního typu a nahradí je "revisionisty". a Siamu. Komunisté ovšem už několik oíbdivný respekt, ba i přátelství a loya-
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litu afrických států. De Gauilleova pevnost a sebevědomá nekompromisnost
zřejmě dokáže tam, kde na tom opravdu
záleží, vzbudit větší respekt nežli amatérsky vrtkavá a někdy i podlézavá diplomacie USA nebo socialistické Anglie. To by mělo být povzbuzením pro
Evropu a poučením pro Ameriku.
DOLAROVÁ KRISE ?
Úsporná opatření, vyhlášená nyní presidentem Johnsonem za účelem záchrany amerického dolaru a rozpočtu, zejména pak omezení vývozu kapitálu a
turismu, se setkala v Evropě sice s porozuměním, avšak vyvolala i četné a
opodstatněné hospodářské obavy. Potvrdila a zdůraznila také znovu oprávněnost volání presidenta de Gauilea po
osamostatnění Evropy od závislosti n a
USA; nejen vojensko-politicky, aby nemohlo dojít k nové Jal tě, nýbrž i ekonomicky, aby výkyvy dolaru nebo i
hospodářská krise v USA nestrhly s
sebou do katastrofy i státy evropské,
jako tomu bylo např. začátkem let třicátých.
Emil Ludvík

ZE

SVÍTÁ

Tak zv. president Novotný byl donucen složit svou funkci prvního tajemníka ve prospěch Alexandra DuDceka,
který od r. 19b3 seděl v ústředním výboru strany po Karolu Bacílkovi. Některé listy oznámiiy tuto zprávu s takovým nadšením, jako kdyby šlo bezmála o revoluci. Po Novotném, který
miuví lépe nemecky než česky přichází
k veslu Dubček, který hovoří lépe rusky
než slovensky. Kayž mu byly 4 roky
vystěhovali se s ním rodiče do SSSR,
kde dostal náležité školení především
v organisování zášKodnictví. S takto nabytými vědomostmi se vrátil na Slovensko r . 1939 a zdokonaloval své bolševické vzdělání jako partyzán. Dostalo
se mu v jeho nové funkci zvláštního
požehnání od Rrežněva a jakýsi odborník v americkém magazinu "Time"
nazval událost "důvodem k naději".
Co od téhle změny kdo očekává je nám
čirou záhadou! • Sicílii postihlo zemětřesení, při němž zahynulo n a 300
lidí. • President Johnson se zúčastnil
smutečních obřadů za australského min.
předsedu Holta, který utonul v moři.
Na zpáteční cestě navštívil amer. vojáky ve Vietnamu a vykonal návštěvu
u papeže Pavla VI. Jako dar přinesl
mu vlastní bustu. • Policie státu Ghana nabízí odměnu ve výši 120 tisíc dollarů za dopadení bývalého presidenta
Kwame Nkrumy. • Bývalý komunistický ministr vnitira, Rudolf Barák,
zemřel náhle a za záhadných okolností
v polovině prosince v Praze. Známý nepřítel Novotného chystal prý po svém
dlouholetém věznění sensační návrat
do politického života a měl ibýt přítomen zasedání ústředního výboru strany, které odstavilo t. zv. presidenta z
jeho tajemnického místa v kompartaji.
• Z úředních kruhů indických se oznamuje, že dosavadní provádění kontroly
porodnosti se nesetkalo s očekávaným
výsledkem a jsou vyslovovány obavy,
že v r. 1980 počet obyvatelstva dostoupí
700 milionů. • Alfredo kardinál Ottaviani, vůdčí postava důstojného konservativního směru ve vatikánské hierarchii restignoval. Jeího nástupcem v úřadě
pro věrouku byl papežem jmenován jihoslovanský arcibiskup ze Záhřebu, kardinál Seper. • Také v SSSR prý lidé
vídávají "létající talíře". K objasnění
tohoto fenomenu se tam ustavila skupina vědců, kteří budou pátrat, nejde-ii
při tom o nějaký imperialistický trik
západních kapitalistů. • Dvěma americkým vědcům, dr. Goulianovi z chicagské university a dr. Kornbergovi ze
Stanfordu se podařilo z organických
chemických surovin vytvořit virus, který je schopen vlastního rozmnožování.
Zdá se, že jde o významný krok n a
cestě k umělé syn these živé buňky.
R O Z Š I Ř U J T E
Z P R A V O D A J !

ZPRAVODAJ
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komurusm není vina budoucnosti, ane
proste aaiší sociální a eKonomická revoluce, různě úspěšná . . . která zřejmě
nejuspěšneji postupuje, jestliže je vyvozena přímo z marxistických dogmat
a následuje úpadkovému kapitalismu."

v tyto jevy véřit, ač mohu doložit z
Členská schůze Sdružení čs. exulan- literatury i z viasuiícn expeiimemû,
tů v Chicagu konala se v sobotu 6. že oyuy prokázány jaK. pozorováním v
Články proti kapitalismu v kapitaledna večer. Přes nepříznivé počasí byla terenu (mini se preuem nepnpravenym)
listické zemi jsou jen důkazem naprosté
dobře navštívena. Po projednání běžtaK v laDoratornícn poamiiinacn (pře- tiskové svobody v USA, kterou Komuných záležitostí promluvil o současných dem připravenycn). Autor sice uvádí nističtí propagátoři tak rádi popírají
událostech ve světě předseda Rabas a zvučná jména Dacia celu, kteří tyto jevy a zalhávají. Lituji, ž není možno posiat
o vnitřních poměrech Sovětského svazu spoiennve prokazaii, uváoí i statisucKé pana Geralda Bartella do Českoslovenvyprávěl velmi zajímavě Ing. J. Horna. vypociy, hovořící ve prospěch parapsy- ska, ne jako žurnalistu, ale jako pro• Zvýšené náklady spojené s tiskem a cnoiogie, aie obchází tyto argumenty s stého neznámého občana, aby této "úzvýšené poštovné donutily nás zvýšit preniizivostí seoevedomého, poxoiníor- spěšné" revoluce tedy okusil jako jsme
předplatné na Zpravodaj z dosavadních movaneno žurnalisty, a připojuje "in- jí okusili my. Ale možná, že nejde jen
$2.50 na $3.00 ročně. Doufáme, že naši formace" takovéno obsahu, ze kdybych o nedostatek informovanosti a že autoři
čtenáři uznají nutnost tohoto rozhodnu- byl tak nezavorký k němu jako je on k takových článků a vydavatelé takových
tí a vyrovnají nedoplatky a poukáží omasti parapsycíiologie a k jejím ba- časopisů jsou povzbuzováni ještě jinými
nové předplatné v brzké době. Děku- datelům, musil bych výrazu "podvod" motivy než jsou motivy osobního přejeme předem touto cestou. • X. jubi- použít v jiné souvislosti nez on a podlo- svědčení.
lejní Kepresentaéní ples koná se již tuto žit je ještě tak šťavnatými adjektivy,
sobotu 27. ledna v sokolovně Havlíček- jakých se obyčejné ve vectní obiasti neDá se proti tomu něco dělat? Někdy
Tyrš. Mimořádně velký zájem o reser- používá.
ovšem nezbývá, než aby čolvěk zaťal
vace stolů a důkladné přípravy jsou
zuby a pomyslil si něco o žurnalistické
důkazem,
že bude opět úspěšným.
Autor na příklad referuje o celé řadě neodpovědnosti a o jakémsi akademic• Valná hromada chicagské odooéky pokusu, provauenych v bovetskem sva- kém uličnictví, kterému by neškodilo
Svazu és. sportovců konala se 16. t.m. zu, a to takovým zpùsooem, jaiiooy v seznámit se s rákoskou, kdyby ovšem
Činovníky pro r. 1963 ibyli zvoleni: před- hiavnim Doise víchem souiu bjia napro- demokracie tento způsob přesvědčování
seda J. Groeger; m. předsedové J. Ko- suí svoboda badaní. Proti nemu Dych akceptovala. A někdy skoro až lituji, že
koška, M. Uimauf, J. Hoschl; tajemníky mohl čestné doiozit oblize a íormy vy- jej důsledně neakceptuje. Ale něco se
J. F a j k u s a Zd. Jirotka; pokladníkem slovené perseKUce, jíz musil čeiit sta- dělat dá. Myslím, že mnoho exulantů
B. Vlach. Byly také projednány přípra- tečný český parapsycholog Dr. Milan se buď bojí psát nebo jsou na psaní
vy <k výroční zábavě sportovců, která Ryzí, mohl bych prealozit dokiady o příliš pohodmí. Ale kdyby na takovéto
se koná v sobotu 23. března v sokolovně tom, jax se komunističtí iedoiogové dí- články odpovídala salva protestů, kdyHavlíček-Tyrš. • Kvitujeme dar $10.00 vají na sovětského proiesora Vasnjeva, by redakci docházely dopisy s dvaceti
od Svazu Čs. sportovců v zahraničí a který se odvážil parapsycnické jevy há- nebo třiceti podpisy, redakce by se zavšem našim čtenářům tlumočíme jejich jit, mohl bych popsat stránky o tom, myslit musila. Sám žiji v prostředí, kde
pozdravy a přání všeho nejlepšího v r. co jsem zažil v Československu na je všehovšudy několik Cechů, jsem k
1968. • Valná hromada Sdružení čs. vlastní kůži sám. Aile autor se např. o němu vázán povoláním a příbuzenskými
exulantů v Chicagu koná se v neděli Vasiljevu ani nezmiňuje. Naproti tomu vztahy. Ale tam, kde je větší exulantská
18. února 1968 ve 2 'hod. odp. v soko- tvrdí,že britský matematik Soai prohla- organisace, je více možností. A snad
lovně Havlíček-Tyrš. • Studio A Klubu šoval, že statisticky nelze parapsychické by přece jen mělo aspoň nějakou cenu,
svobodné kultury uspořádalo v sobotu jevy podepřít, ač jedna z nejuznaněj- kdyby se nám podařilo i takovéto re17. prosince velmi zajímavé pásmo ske- ších veličin v tomto oboru, G. N. M. dakce přesvědčit, že nám se kdysi naše
čů, recitace hudby a zpěvu pod názvem Tyrrell, který býval předsedou Společ- demokratická blahovůle nevyplatila a
. . skobu do vesmíru ?", kterým vzpo- nosti pro psychické bádání, citoval že ani občanům USA se nemusí vyplatit.
Soalovo dílo na "nesporný důkaz" o skumenulo 5 let své kulturní a dramatické
tečnosti
telepatických přenosů a uvedl
činnosti. V programu, který byl řízen J.
Zíástérou za výtvarné spolupráce J. i Soalovy matematické výpočty. Pan
LOŇSKÉ UDĚLENI NOBELOVY
Daniel Cohen obviňuje obhájce paraSmrčkové byly uvedeny výňatky z dříCENY
z podivínství a z náboženvějších představení, doplněné novým po- psychologie
ských předsudků. Je to starý refrén za literaturu guatemalskému držiteli
řadem. I když vezmeme v úvahu, že
komunistických ideologů, ač pan Cohen
večer byl uspořádán v dosti nevhodné a redakce "Pageant" by se asi horlivě "Leninovy ceny míru' Migueul Angelu
předvánoční době, zasluhoval si pro hájila "objektivitou" a já nevím čím. Asturiasovi (viz Informační črty z lisvoji úroveň jistě větší pozornosti a Ale stálo by za analysu, jaké předsudky stopadu mr.) velmi posílilo morálku,
návštěvy zdejší veřejnosti. Přejeme hoj- jsou v pozadí takovýchto článků a komu prestiž a odvahu castrovských záškodnost zdaru do další práce. • Odbočka chtějí redaktoři jejich uveřejňováním níků v této středoamerické republice.
SVIJ ve Washingtoně, B.C. uspořádala posloužit? Náhodou v témže časopisu Inspirováni "pokrokovým" a protiamepočátkem prosince m.r. přednášku Čeň- a v témže výtisku jsem našel článek, rickým štvaním v pseudoliterárních spika Torna o vzniku Národního souručen- který velmi hájí používání a propagaci sech extrémně levicového laureáta rozství a poměrech z tehdejších dnů. • V antikoncepčních prostředků i mezi vel- šířili komunisté svou teroristickou činposlední době vyšly dvě knihy, které mi mladými lidmi, hájí předmanželský nost z venkovských oblastí i do měst
zaslouží plné pozornosti naší exilové pohlavní život jako samozřejmost a v a tento měsíc zavraždili na veřejné ulici
veřejnosti: Dr. L. Feierabend "Soumrak Bartellově úvodníku stojí přibližně: v Guatemale dva vysoké americké důčeskoslovenské demokracie", nákladem Dnes, v době osvícenějšího komunismu stojníky. Dva další členové tamního vyautora, str. 183, cena 3.50 dol. Objed- v Číně se musíme na něj připravit, a ť slanectví USA byli těžce poraněni. Lidunávky vyřizuje autor, 3821 Newark St., přijde v roce 1968 nebo 1978, ale přijde mil Nobel jistě netušil, k jakým důN.W., Washington, D.C. 20016. — Druhá před koncem století. A konečně . . . sledkům povede udělování jeho cen
dnešními skandinávskými socialisty.
publikace je kniha Dr. Frant. Poláka
"Jak došlo k nastolení komun, diktatury v ČSR.", stran 63, cena 2.25 dol.
Objednávky vyřizuje rovněž autor, 28 prý se mohly zachránit spojením v de- ra Vista, Apt. 12, íMontrose, California
Hollister St., Coxsaokie, N.Y. Obě knihy mokratické federaci, kdyby si byly včas 91020. • V Clevelandu dožívá se 60 let
se zabývají otázkou jakými cestami a uvědomily nebezpečí, které jim hrozí. Jan Reban, bývalý redaktor clevelandjakým úsilím za války v Londýně i po Tuto prozíravost však prý nikdo ne- ského Nového světa. V Kalifornii se
válce v ČSR dostala se naše rodná mohl očekávat, když se nebezpečí na- dožil 80 let gen. O. Mézl. Gratulujeme.
země do sféry Sovětů a úplného poro- cistické i sovětské projevovalo víc theo- • Ve Ždánicích na Moravě zemřel býv.
bení komunismem. V knihách jsou uve- reticfcy než prakticky. Třešňák ovšem ministr Národní obrany CSR, František
deny mnohé závažné doklady, které neřekl, že byli u nás lidé, kteří dávno Machník. Jeho pohřbu se zúčastnilo
dosud nebyly naší veřejnosti známy. viděli nebezpečí prakticky. Byl to pře- veliké množství lidí. • Vánoční pošta
• Časopis "Naše snahy", vydávaný v devším Dr. Hodža, který se vážně za- přinesla redakci řadu dopisů hodnotíTorontě Stálou konferencí slovenských býval úsilím podunajské federace. Jeho cích úroveň Zpravodaje a obsahujících
dem. exulantů, přináší zajímavý článek snahy a návrhy zapadly v min. zahra- předplatné a příspěvky na tiskový fond.
Dr. J. Mrázka: "Aj Slováci majů čo ničí; tam viděli nebezpečí jen theore- Všem touto cestou srdečně děkujeme.
oslavovat'." Jde o polemiku s tvrzením ticky! • Při procesu před krajským Prosíme naše čtenáře, aby nám zaslali
některých Slováků, že se slovenské stra- soudem v Č. Budějovicích byl odsouzen přesná čísla ("zip code") pokud je u
ny nebude při letošním padesátém vý- k 8 letům žaláře turista Karel Bejček, svých adres nemají. Prosíme o tato
ročí vzniku CSR co oslavovat. V článku který v květnu přijel z Vídně na ná- čísla i čtenáře z jiných zemí, kde se
se vypočítává ubohý stav slovenského vštěvu ČSR. Byl zatčen a souzen pro tato Čísla zavádějí. Zdejší poštovní úškolství za Uherska a pak pozdější domnělé vyzvědačství, které prý pro- řad to od nás požaduje. Děkujeme přerozmach školský, kulturní, společenský vozoval ve službách CIC v letech 1948- dem.
i hospodářský.
Závěrem Dr. Mrázek 51. Další důkaz jak se režim odstaříká: Himgarismus nás téměř zničil . . . linšťuje. • Na schůzi ACENu, 8. proCechoslovakismus vyburcoval Slováky a since 1967 v New Yorku věnované dni
pomohl jim k tomu, že se mohli znovu lidských práv promluvili mimo jiné Dr.
zařadit mezi nejpokrokovější národy J. Letrich o stavu lidských práv a zástřední a východní Evropy.
Za toto kladních lidských svobod ve střední a
vše mohou Slováci vděčit osvobození v východní Evropě. • Česká misijní osar. 1918. Tedy 28. října mají i Slováci da v Los Angeles vydala spolu s Křeco oslavovat! • "Kdo pohřbil Podunaj- sťanskou akademií v Římě knihu "Z
skou federaci" je nadpis článku F. Třeš- časů nedlouho zašlých" biografii býv.
ňáka v torontských "Našich hlasech." čs. ministra Dr. Mořice Brubana. Str.
V článku se svádí vlna na maďarskou 368, cena 3.75 dol. Objednávky vyřizuje
a rakouskou šlechtu. Podunajské země Czech Mission, Press Service, 2211 Mo-
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NOVÉ EMIGRANTSKÉ VERŠE
Česká emigrantská edice v New Yorku (HLAS - VOICE, 87-11, 168 Str.,
Jamaica, N.Y. 11432) řízená Josefem
Tománkem chystá nyní k vydání sbírku
veršů Michala Racka POZTRÁCENÉ
ŠLÉPĚJE. Knížka vyjde pravděpodobně
v polovině roku. Autor o ní sám sdělil:
"Proč poztrácené šlépěje? Poněvadž v
Československu psát verše a chtít uveřejňovat znamená bloudit a dát si líbit
křivdy všeho druhu. Českoslovenští spisovatelé mohou desetkrát protestovat a
stavět se hrdinnými, ale znám jich osobně dost, abych na jejich statečnost
příliš nevěřil. Několik let jsem vedil
boj o uznání s Šotolou, Klimentem a
jinými, ale marně. Poněvadž hájím právo básníka na subjektivní lyriku a na
smutek, nemohl jsem obstát. V zemá,
kde komunistická strana proklamuje
povinnost optimismu, je jen velmi málo
lidí, kteří optimisty mohou být a snad i
to je u nich jen přetvářka. Vím, že
emigranti nečtou příliš mnoho, jsou tolik zaměstnaní, že jim na čtení knih
nezbývá času. A zvláště k veršům nemá každý kladný postoj a byl jsem
upozorněn, že se prodávají špatně. Ale
to nevadí. Věřím, že jsem ve svých
verších promluvil za značné procento
lidí, kteří tak jako já vzpomínají na
naděje mládí, na zklamání středního
věku a před sebou mají bezútěšnou perspektivu osamělého stáří. Oni posoudí,
zda se mi podařilo za ně promluvit. Jak
jsem bloudil, stěhoval se, prchal, prosil
a byl zrazován, zůstaly za mnou šlépěje
opuštěného, ale přesto bojujícího člověka. Proto jsem sbírku nazval Poztrácené
šlépěje, ale věřím, že čtenáři je posbírají a poznají, že to nejsou jen moje
šlépěje, ale také jejich. A ještě bych
dodal, že skutená emigrace, t j . lidé,
kteří se "nepoameričtili" a kteří stále
věří v obnovení svobody u nás ve vlasti
jako kdysi houževnatě věřil Komenský,
tato skutečná emigrace může vydat nejlepšf svědectví o svém životě tím, že
si udrží svůj život kulturní. A do něho
patří též poesie."

ČSSR —
(Pokrač.)
obtížích" a o překonání "různých jednostranností" partaje. Jak tomu má
prostý čtenář rozumět? Vyloží si přečtené po svém: Nefunguje to! A čím
dále čte, tím nejistější se cítí í ten nejvěrnější komunista. Tak na př. píší
zmínění technokraté:
"Tyto tendence a positivní změny v
obsahu a formách stranické práce postupují však dosud pomalu, nenabyly
ještě obecnějšího rozsahu a převahy,
neprosazují se všude se stejnou intensitou (!). Ještě stále přežívají dřívější,
Hluboce vžité přístupy (I) a tendence.
Svědčí o tom m.j. i obsah postupových
plánů stranických organisací . . ."
To není vedení, to je obhajoba
vlastní neschopností a ony "hluboce
vžité přístupy" neříkají nic víc, než že
se na př. vedoucí podniků bojí samostatně jednat a myslit, když si byli
zvykli dostat všechno naplánováno
shora. Proto také se na poměrech na
trhu nic nemění a nedostatek potřebného zboží i pro vývoz trvá. A jestliže již je něčeho dost a v přijatelné
kvalitě, pak jsou ceny takových výrobků zvýšeny už proto, aby konsument dal přednost méněcennému zboží, které přeplňuje sklady.
Nová soustava řízení selhala.
To
jediné vyčte čtenář z článku " o nutnosti změn ve stranické práci na závodech a podnicích", jestliže ovšem
bude takové povídání číst. A najde-li
se již trpělivý čtenář, pak snad sedne
a napíše redakci, že takovému způsobu psaní nerozumí. A ti co mu rozumí;
ti si svůj názor nechají pro sebe.

UUMI^AQ
Familia Cejnar

Alexander Cejnar

* 11/03/1928
•ř 05/10/2007
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PŘÁTELE RUKOPISŮ BUDE
ZAJÍMAT:
Knihovna národního muzea v Praze
vydala dvojjazyčné novoroční blahopřáni s následujícím francouzským textem
a překrásnou barevnou reprodukcí stran
20. a 17. z RK: "Pour féliciter 1968
* Extrait du Manuscrit de Dvůr Králové
(découvert le 15 (sic) septembre 1817)
* Bibliothéque du Musée
National,
Pra^ue". Ve vydání, patrně zásluhou
dr. Jos. Tichého, došlo k podstatné změně v oficiálním postoji Muzea k RK, ve
srovnání s předchozí reprodukci v Katalogu výstavy: iluminované rukopisy
(1965),kde se ještě mluvilo o "domnělém nálezu' a o původu z "1. čtvrtiny
19. století."
Prof. dr. A. Škarka vydal v časopise
Česká literatura č. 4 (1967) zajímavý
článek s reprodukcí "starožitnické hříčky" Dundrovy, vzniklé před letem
1865. Ačkoliv v setrvačnosti označil
(bez udání důvodů) RZK za "mistrná
falza" romantismu, postavil -se na stanovisko, že zlomek, připisovaný Dundrovi do rodiny RZK nepatří. Námět o
Krokovi otiskl novočesky (pod vlivem
RZ) Jungmann v časopise Krok, odkud
jej později zřejmě převzal, zarchaizoval
a upravil muzejní zaměstnanec p. Dunder. Tím, že se Škarka v této věci postavil proti Flajšhansovi, posloužil obraně.
Rubrika: Lidé, věci, události, přinesla
zajímavý článek českého technologa,
skrytého pod šifrou (jj), otištěný někdy na podzim 1967, který zde přetiskujeme: Co prozradí zkoušky?
Letošní
rok má pro oba nejpopulárnější české
Rukopisy, královédvorský a zelenohorský, dvojí význam. Vedle historickojubilejniho . . . ještě druhý, docela aktuální. Bylo totiž zásadně rozhodnuto
prozkoumat hmotnou stránku obou památek, a to nejmodernějšími metodami,
jichž používá soudobá kriminalistika.
Výzkumu, soustředěného v přírodovědeckém oddělení Národního muzea, se
účastní též vybraný štáb specialistů,
uvolněný pro tento úkol ministerstvem
vnitra.
V případech podobných připravovanému zkoumání se zpravidla předem
prověřují dosavadní výzkumy.
Oba
Rukopisy byly už totiž podrobeny celé
řadě chemických i fotochemických zkoušek, z nichž žádná — ku podivu filologů a literárních vědců — neprokázala
novodobý původ památek. Dnešní kriminalisté mají ovšem k dispozici nejen
běžné prostředky chemické analyzy,
zkoumání mikroskopická a mikrofotografii. K nej význačnějším metodám kriminalistické diagnostiky patří právě
zkoumání ultra a infrapaprsky, jimiž
lze provedené zkoušky zkontrolovat a
snad i doplnit. . . . Jejich nej důležitější
vlastností je, že některé hmoty prostupují, zatímco jiné je pohiltí. Aby se
této jejich vlastnosti mohlo při pátrání
využít, fotografují se předměty filtry,
jež propouštějí jen tyto paprsky, a to
na negativní vrstvu zvlášť vůči nim
citlivou. Lze pak překvapivě číst i chemicky a mechanicky odstraněný text,
rozlišit na pohled stejné inkousty, "vyvolat" písmo polité barvou, inkoustem,
či tuší a zjistit řadu okolností.
S největší nadějí však sleduj! odborníci možnost zapojit urychlovače, které
by průkazně osvětlily možnost — nemožnost časového průběhu určitých chemických reakcí. Právě o tuto okolnost,
že totiž chemické pochody byly v době
nálezu obou Rukojisů v podstatě ukončeny, a že proto nemůže jít o novodobé
falzifikáty z dílny V. Hanky a jeho
druhů, opírají dosavadní obránci pravosti své vývody . . . (jj)
Seriál přednášek Socialistické Akademie pokračoval v pražské městské knihovně následujícími thematy:
6. Literárněvědná kritika RKZ (dr.
M. Otruba, CSc. Ústav pro českou lit.
ČSAV, 16. XI.)
7. RKZ v českém výtvarném uměni
(Prof. dr. M. Mičko, ped. fak. KU, 23.
XI.)
8. RKZ v české hudbě (Prof. dr. J.
Plavec, DrSc., 30. XI.)
9. RKZ jako básnické dílo novočeské
literatury (dr. Otruba, 7. XII.)
10. Závěrečná beseda (14. XII.). (O
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Jablonec - R. Tcheca
daina.cejnar@bol.com.br
Sáo Paulo / Brasil

Nová brazilská mozaika
F. C. Štěrba
MEZINÁRODNÍ BĚH SV. SILVESTRA
(Corrída Internacional de
Sao Silvestro)
O d roku 1925 ¡e pořádán v Sao
Paulo v poslední prosincový den roku
běh svatého Silvestra. Tento původně
národní a dnes už mezinárodní závod
v běhu byl založen časopisem " A
Gazeta Esportiva", který je nerozšířenějším sportovním listem brazilským.
Má náklad na půl miliónu výtisků, a ¡e
rozesílán do celé Brazílie.
Prvního běhu súčastnilo se pouze
60 atletů. V roce 1930 stoupl počet
závodníků na 1169. O šest let později, roku 1936, měl už 4636 zapsaných
běžců, v roce 1958 dokonce 6200 atletů, a konečně v létech 1960-1964 běželo 6400 závodníků,což byl nejvyšší
rekord za celou dobu trvání.
Jugoslávie zvítězila v roce 1952 a
1954, kdy byla zastoupena atletem
Franjo Mihaličem. V mezidobí, v prosinci 1953, zvítězil tu slavně Emil Z á topek a Mihalič přiběhl z a ním druhý.
Vítěz měl čas 21'38"4/10, který pak
dlouhá léta nebyl překonán (trať byla
tehdy 7.300 m). Délka dnešního závodu (1967) ¡e 8.500 m; ¡e v pořadí
43. a súčastňují se jej: Portugalsko,
Francie, Finsko, Německo, Belgie; Švédsko, Jugoslávie (Drage Zuntar, 23 let,
jugoslávský národní přeborník), USA,
Kolumbie, Kanada, Anglie, Uruguay;
Chile, Uruguay, Brazílie, Ecuador a
Argentina. Celkem je přihlášeno 265
běžců, z toho 22 cizinců.
Do roku
1946, kdy byl běh pouze tuzemský,
vítězili samozřejmě pouze Braziliáni,
ale od 1947, kdy byl závod zmezinárodněn, a připuštěni byli i cizí atleti,
nevyhrál více ani jednou zdejší běžec.
Zahájili pak řadu nepřetržitých vítězů:
Uruguajec, Chilan, Fin, Belgičan . . .
Němec atd. Nynější, poslední (43.)
běh sv. Silvestra má tyto výsledky:
1. Gaston Roellants - Belgie, třínásobný vítěz (1964, 1965 a 1967),
světový přeborník. 2. Tom Johnston Anglie,
3.
Dave Ellis - Kanada,
4. Drago Zuntar - Jugoslávie, 5. Kent
Moore - USA, 6. Richard Taylor Anglie, 7. Carlos Tavares - Portugalsko,
11. Iremal T. Silva - Brazílie
(prvý tuzemec v doběhu).
Při závodu funguje několik vysílaček, televisní stanice sao-paulské,
hasiči, všechny druhy policie, celý štáb
novinářů, reportérů, hlasatelů a spisovatelů domácích i cizích a přihlíží
statisícové množství Paulistánů na ulicích i podél celé tratě.
Při Zátopkově běhu přihlíželo na
800.000 diváků; byl jimi nazván Jatopé (Jetová noha). Byla obdivována
jeho tělesná zdatnost; po dlouhé cestě letadlem až do Sao Paula ¡hned
šel na ulici trénovat, a už při tréninku
udělal téměř rekordní čas. Při závodu
samém přiběhl prvý a celých 500 m
z a ním teprve přiběhl Mihalič, a za
ním, dalších 500 m dále jako třetí Brazilián. Po závodu tancoval Zátopek
před Rádio Gazetou do rána (běh
skončí po půlnoci), a ráno v 7 hodin
už opět trénoval na hříšti klubu Tieté.
Původně byl běh soukromou záležitostí listu " A Gazeta 1 , dnes je to oficielní závod, který je zahajován guvernérem státu a asistují při něm konsulové,
vyslanci, poslanci a vláda státu Sao
poslednich 4 přednáškách nemáme dosud podrobných zpráv.)
Přednáška prof. S. Z. Rutara o "RZRU-RK" v New Yorku byla odložena
na pondělí 29. ledna 1968 v 8.30 večer
při schůzi NSČK ve škole P.M.U.P. na
62. ulici mezi 1. a 2. Avenue.
R.

Paulo. Jako vždy, Sao Paulo mělo
iniciativu i v tomto velkém sportovním
podniku.
V Á N O C E POD JIŽNÍM KŘÍŽEM
Zajímavé je, že latinské země, ač
jsou kolébkou křesťanství (Itálie), nemají vůbec žádnou tradici Vánoc, jako
je tomu u nás a v zemích severských.
Viděli jsme to v Itálii, a vidíme to
nyní i zde, v Jižní Americe. Poezie Vánoc ono kouzlo adventu, ověšený stromeček, který ještě voní lesem, dárky
všech a všem, koledy a písně o velkém
Narození, to tu bud' povětšinou není,
či nebylo, a kde nyní je, bylo sem
dovezeno přistěhovalci ze střední či
severní Evropy. Evropan si zde pak
připadá asi jako Mister Weebs v rovníkové Africe. A je chvalitebné, že
Evropan úzkostlivě bdí a lpí na tradicích z domova, že si tyto pěstuje,
chrání, a předává dětem. V cizineckých domácnostech najdete téměř všude vánoční osvětlený stromeček, vánočku, pečené cukroví, švestkový kompot, smaženou rybu či alespoň pečenou kachnu či husu. Jediné, co ruší
vánoční selanku je vedro anebo deště.
Beze sněhu a bez ledu
. V ulicích se kupí před obchody hromady
hraček s předraženými cenami, amplióny vyřvávají až do omrzení krásnou
píseň Tichá noc, svatá noc . . . přivedenou zde na úroveň kolotočové odrhovačky právě tím bezkonečným, cirkusovým vyhráváním. Vánočních písní
zde není, a tak se hrají německé nebo
americké. Volno je pouze na Boží
hod, svátek sv. Štěpána neexistuje.
Na Štědrý den se pracuje začasto až
do odpoledne či dokonce až do večera (hlavně v obchodech).
Naše
Vánoce, ty pravé a nezfalšované, byly
omezeny na jediný den — Boží Hod.
Namísto vánočky jí se zde italský Panettone (chlebíček ve formě válečkovité bábovky), namísto kapra pochutnávají si Braziliáni na tresce, ráčcích či sušených rybách. Mnozí dokonce polykají přesolené ústřice a zapíjejí je kysele-natrpklým vínem.
Co chybí zdejšímu člověku je tradice,
ono fluidum duchovního života, zušlechtění srdcí, duší i mozků.
Žije
se příliš pro dnešek a pro výdělek.
Nemá vůbec vztahu k minulosti a nemá ani zájmu o budoucnost. Proto náš
duchovní život stáhl se do ulity domácnosti a pečlivě si hlídá všechno,
co si přinesl dobrého z Evropy, z domova a od rodičů. Prožíváme proto
jen v duchu a v soukromí tu celou
naší sváteční náladu. Naše nenahraditelné zvony, dětské koledy, Ježíškovo zvonění a filigránový cinkot rolniček na právě míjejících saních.
V
oparu vzpomínek vidíme postavu matčinu, nesoucí ve velké míse na stůl
husfou, kouřící se rybí polévku. I ten
vánoční stůl vynoří se ve sněhobílém
ubruse, s jedlovými větévkami u každého příboru. — —
Kdo prožil takové Vánoce, nemůže
nikdy více zapomenout, a tím více je
mu domov bližší, dražší a teplejší.
Zvláště v tuto dobu, kdy vzpomínky z
dětství vybuchují pod maskou lhostejnosti.
Byli jsme, jako je tomu každým rokem, i o těchto Vánocích duchem doma. Ochlazujeme naše tropy rozpálené skráně na okenních tabulkách
noci, posetých mrazivými květy, slyšíme znovu tenké dětské hlásky a
šeptáme slova díků za slastné shledání . . . Doprovod mnoha zvonů zpívá sám o naší dokonalé radosti. Po
sv. Štěpánu odlétáme opět do teplých
jižních krajů, protože jsme už odvykli

Leden 1968
zimě, mrazu a meluzině. Se slzami v
očích dolétáme nad čarokrásné Rio,
které pod ochranou rozepjatých paží
Spasitelových nás přijímá znovu zpět.
Naše nostalgická pouť končí. N a pláži
pod námi je slunno a živo. Děti si
hrají v bílém písku a po Atlantické
avenidě houkají vesele klaksony aut
a autobusů.

"Na začátku let padesátých byla v
americké politice po celém světě nechvalně známá perioda, představovaná
senátorem McCarthym. Tehdy, uprostřed americké demokracie, nečekaně se
vyvinuly začátky teroru, kterým občanské svobody nepopiratelně byly ohrožovány. Lidé byli libovolně pronásledováni
a reakce se šikovala k velkému výboji.
Strach zavládl ve veřejném životě." —
Z vysílání Ferdinanda Peroutky
do Československa.

*

"Vedoucí černošského "Studentského
nenásilného koordinačního výboru", který se právě vrátil z Vietnamu doporučuje užívání teroristické taktiky vůči
presidentu Johnsonovi: "Odporovat znamená zastrašit presidenta tak, aby se
obával vyjiti z Bílého domu . . . Jeho
limusina musí najít ulice naplněné tisíci lidmi, kteří v mohutné vlně, která
se vzedme, rozbijí okna a zničí jeho
vůz . . . "
"Human Events", Washington.
•
"Jak se stalo, že v několika málo letech Amerika, kde lidé se těší plné svobodě a materielní hojnosti, se stala zemí
s největší nezákonností a násilnostmi v
historii svobodné společnosti?"
Richard M. Nixon, v
Reader's Digest".
•
"Masy černých lidí žijí ve stavu skličující zuřivosti. Je pro ně zdravé vybít
tento hněv v násilí."
Doporučuje prof. Ch. Hamilton,
vedoucí oddělení pro polit, vědy
při Rooseveltově universitě v
Chicagu.
•
"I. W. Abel, president "United Steelworkers of America" předpovídá, že ve
21. století zaměstnavatelé budou patrně
platit lidi za to, aby nepracovali! Někteří podnikatelé k tomu dodávají, že
tento den už dávno nastal."
Richmond "News Leader".
•
"Muži a ženy po celém světě, i když
kritisují Ameriku, jsou si vědomi toho,
že mnoho jejich bližních by patrně dalo
přednost žít tady než kdekoli jinde na
světě a že tedy musí být něco, co děláme dobře".
Barry Goldwater.
•
"Obří sailámy, které můžete vidět v
poslední době v Praze, nejsou atrapou.
Začal je vyrábět Pražský průmysl masný Zvonařka. Nechají se koupit, podobně jako i další speciality — vinohradský salám a pražská morfcadela, v
prodejnách Pramen a Maso PraJha."
"Večerní Praha", ČSSR,
prosinec 1967.

*

"Pod zdánlivě klidným povrchem veřejného života v naší vlasti probíhá
opravdová revoluce. Je to nejenom boj
o uchvácení .moci, ale také o očistu
veřejného života liberalizačními silami."
Odborník z "Amerických listů"
k pádu Novotného.
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