Registred

ČESKOSLOVENSKÉ
Ročník X V .

at the G. P. O. Melbourne for transmision by post as a periodical

NOVINY

FREE CZECHOSLOVAK

NEWSPAPER
Číslo 18.

Melbourne 6. září 1965
Vietnamský konflikt

Porážka byla odvrácena?

Z ničeho nic a takřka přes noc se změnil obraz: zisky na místě ztrát; postoj» na místě ústupu; komunističtí zběhové na místě /vládních; ukořistěné
zbcané na místě ztracených; obrněný konvoj v obleženém městě místo trosek
na cestě džunglí; vítězství místo porážek.
A je nám řečeno, že ačkoliv vítězství není v dohledu, porážka byla odvrácena, Není radno srovnávat včerejší řádky s dnešními, protože člověk se pak
musí ptát, jak je mojžné odvrátit neodvratnou porážku, jak je možné vyhnout
se nevyhnutelnému a jak je možné vyhrát, co se nedá vyhrát.
i o vsetimo touž Dyio
řečeno o Vietnamu.
Porážka byla neodvratná a nevyhnutelná,
vítězství vyloučené a nemožné.
Otázka rozhodnutí

rrvni z m c n

je

Krva-

vá. Lidé střílejí, trpí a
imírají. Druhá je rozhoÍující. Lidé mluví, píší,
jrotestují a organizují.
fe to zápas o rozhodnuti,
cteré musil učinit president Spojených států.

KO a mmony ooeti. Američané se začali vyloďovat ve velkém počtu, a
s nimi přišel příval válečného materiálu. Porážka byla odvrácena.
Ta druhá válka

odborník hledá odpověď
na "neporazitelnou" šablonu
Maocetunových
"osvobozeneckých"
válek.
Ta druhá, nekrvavá
válka, v níž se bojuje
slovy, perem a peticemi
o to, jestli se má vzdorovat nebo kapitulovat, je
však ještě zajímavější.
Posloucháme
rádio,
čteme noviny, díváme se
na televizory. Z e všech
těch informačních pramenů pak dojdeme k názoru, že hlasy pro kapitulaci převyšují hlasy
proti kapitulaci tak asi
deset k jedné. A navíc,
věc "mírumilovných" obhájců ústupu zdá se být
(Pokračováni
na str. 2)

Válka ve Vietnamu je
Co se tak náhle stalo krutá i zajímavá. Politic/e Vietnamu, že odbor- ký odborník hledá řešelíci chtějí zapomenout ní uvnitř nesourodého,
ía to, co psali včera? By- uměle vytvořeného a přio . učiněno
rozhodnutí, rozeně i uměle rozděleJsou dvě války o Viet- :e Vietnam stojí za rizi- ného státu. Vojenský
nam. Jedna v džunglích,
horách a rýžových poDevizová opatření v Československu
lích Vietnamu, druhá na
vyslanectvích, v ulicích
plných demonstrantů, na
V československých novinách se vyskytly stížnosti na různá devizová
mírových kongresech, v
parlamentech, redakcích opatření čs. úřadů. Je to pokrok, smí-li se o tak nepříjemných záležitostech
časopisů a v Bílém do- psát, - i když se píše opatrně a i když se z novin nedozvíte hlavní důvody
potíží, které nutí Československo k neobvyklým zásahům do devizového
mě ve Washingtonu.
hospodářství.
Nikde se nepíše,
že
O praxi čs. úřadů při
SSSR potřebuje větší 30volování
cest k příV poměru Moskvy k Americe nastala změna
aby
kupobuzným
na mohlo
Západ je
zde
Šímu celkem úměrně se zhoršováním styků Sovětů s množství "tvrdýchvaluť',
vat
součástky
a
surovii
i
dost
známo,
stejně
Čínou. Československo ovšem poslušně následuje svůj
"veliký vzor".
ly, nutné k výrobě zbo- ¡ako o omezení dárkoUvědomili jsme si to opět při čtení článku "John- :í, určeného pro vývoz vých balíčků, o obcho
sonova politika budování mostů" v ideologickém mě- do zemí socialistického
dech T U Z E X u aj. Nousíčníku Komunistické strany Československa "Nová
:ábora,
event.
i
do
zemí
'.e. je dokonce větší než
mysl" (č. 7/1965). Spojené státy a jejich president
nejsou ovšem v článku chváleni, ale kritika je tak 'rozvojových".
deologické zábrany a má
mírná, že ji ani nelze přirovnat k výlevům vzteku
rozhodující vliv i na vía nenávisti, které jsme čítali v témže listě ještě před
Poválečná
přestavba tání návštěvníků ze Záněkolika léty.
V článku se zdůrazňuje, že sám president Johnson :s. hospodářství s důra- padu, kteří- byli ještě nedělá politice budování mostů značnou reklamu. :em na těžký průmysl a dávno "vyvrhely nároAutor se rozepisuje o jejích příčinách, zejména o
da", "zrádcovkými ute"existenci a síle socialismu", který prý vytvořil "no- ía jiné výrobky, o něž čenci".
vý obraz našeho současného světa v rozporu s přá- ná zájem Sovětský svaz
ním imperialistů". Zmiňuje se též o tom, že se he- i spol., má velký vliv na
Literární noviny (14.
gemonie USA v kapitalistickém světě stala nyní iedostatek
západních 3.) píší, jak se projevu"přinejmenším problematickou". Snahy USA rozdělit socialistické společenství považuje Nová mysl ieviz. Zbytek zavinují je nedostatek deviz jincolchozní a státní statky, de.
ovšem za beznadějné. Píše dále:
'^Díváme se na Johnsonovu politiku budování arotože produkce čs. zeMirko Novák, zřejmě
mostů bez iluzí. Proti Eisenhowerově a Dullesově mědělství je stále daleko
vysokoškolský
profesor,
politice osvobozování, která se qrientovala pouze sod jeho kapacitou a
si v glose stěžuje na to,
na válku jako hlavní formu boje proti socialismu, je
určitým pokrokem. Ani ona se však nemůže zcela nutí k zvýšenému dovo- ie cesty vědeckých prazbavit brýlí, které jí brání vidět- realitu současného zu potravin pro domácí :ovníků na zahraniční
světa, jak opravdu je. Přesto jsou na Johnsonově po- trh.
kongresy unikají naprolitice aspekty, které jsou pro nás přijatelné. Je to
Vývoz na
Z á p a d sto veřejné péči a stanapř. myšlenka o technické spolupráci, o rozvoji
obchodu, o kulturní výměně ajpod
Podporujeme (mnohdy za dumpingo- rostlivosti hlavně co do
vše, co může pomoci upevnit mírovou spolupráci me- vé ceny) nestačí. Je pro- devizového zajištění. Lízi národy na zásadách rovnoprávnosti, nevměšování to nutno hodnotnými vačí podrobně potíže a
a národní suverenity. Odstranili jsme všechny překážky, které tomu v minulosti z naší strany brá- lutami šetřit a získávat rozpaky, které z toho
jé všemi dosažitelnými vznikají, a stěžuje si
nily . . . "
V závěru se uvádí, že "naprosto nepřijatelné jsou prostředky.
(Pokračování na straně 2)
ty aspekty Johnsonovy politiky, které směřují k rozvrácení jednoty socialistických zemí, k oživování a
Published by F. Váňa,
podněcování buržoazního nacionalismu, k rozšiřová8
Moorhouse
St. Richmond E. 1., Vic.
ni buržoazních idejí, k likvidaci socialismu". Z článku se dá vyvozovat asi tento apel k Americe: nerozPrinters: Bussau & Co.,
vracejte socialismus u nás a my nebudeme mít nic
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
proti vaším akcím ve Vietnamu nebo jinde.
FEC/s

Co se tak náhle přihodilo ve Vietnamu, že
"odborníky" pálí v duchu kopie toho, co psali včera?

KOLIK STOJÍ DOLAR?

Nepřijatelné aspekty

Psalo se o nové ekonomické soustavě, ale občan ještě často vkročí do obchodního domu
jako nevítaný host. Kolik se napsalo o demokratizaci našeho života, ale úcta k lidem jako celku i k jednotlivcům ještě nevešla do krevního
koloběhu našeho života. Redaktorovi se často
zdá, že díry, hrbolaté záplaty a krátery na našich cestách vznikly jen proto, že se o tom všem
příliš mnoho psalo a ne proto, že se cesty zanedbaly, že neóny zhasínají ihned, jakmile o
nich chce někdo cosi napsat - ale raději přestaňme s halucinacemi, neboť bychom došli k celkem absurdním závěrům, že příčinou chyb, nedostatků, zmetků, poruch jsou ti, kteří kritizují.
Možná, že naše optická i myšlenková halucinace vzniká proto, že je nadbytek slov, že ztratily váhu, že po nich nenásleduje čin, anebo přichází velmi pozdě. A potom únava, deprese,
smutek neslunečních dní. . .
Značka " š " Kultúrny život, Bratislava, 6. 8. 1965

O KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH
SUKNÍCH
Někdy se nosí dlouhé vlasy a někdy krátké, někdy
jsou v módě sukně pod kolena a jindy nad kolena.
Ale tak jistě, jako že po dni přichází noc a po noci
den, vrací se vždy zpět stará móda. Co je správné a
"ze žurnálu" dnes, bude zítra vyměněno tím, co
bylo v módě včera. To proto, že člověk musí držet
krok s dobou, aby se neřeklo a aby bylo vidět.
Problémy dlouhých a krátkých vlasů a krátkých
a dlouhých sukní jsou ovšem hodně směšné, ale
alespoň se pro ně nezabijí, netýrá a nevězní.
Politika, která často silně ovlivňuje naše osudy,
je většinou ještě daleko směšnější. A ovšem, protože
pro ni se zabijí, týrá i vězní, je často také daleko
smutnější.
Těžko říci, fascinuje-li více zápas o dobrovolnou
jednotu na západě Evropy, nebo zápas proti diktované jednotě na evropském východě. Jisté však je,
že to, co teď probíhá v módním salonu evropského
komunismu, silně připomíná věčný kolotoč dlouhých
a krátkých sukní.
Vezmeme-li v úvahu začátek, vývoj a nejnovější
směr evropského komunismu, nemůžeme se zbavit
dojmu, že upaluje jako běžec dlouhých vzdáleností
v neúprosném kruhu a že se pomalu ale s jistotou
blíží místu, z něhož před nějakým tím desetiletím,
před nějakým tím miliónem mrtvol a nějakým tím
miliónem zničených životů vyrazil.
Na začátku komunismu totiž stojí vždycky revoluce, která má za účel zničit existující řád se zvláštním zřetelem na některé jeho znaky.
Mezi věci, jež komunistická revoluce odstraňuje v
první řadě, patří myšlenka zisku, soukromé vlastnictví (zvláště vlastnictví půdy), nacionalismus, individuelní iniciativa atd.
Aby tyto zlořády byly odstraněny, došlo ke krvavým revolucím, jež pokračovaly ve všech komunistických státech dávno potom, co se v nich představitelé komunismu chopili moci. Neboť nepřítel byl úskočný, skrytý a všude, kam se soudruh podíval. Bylo £to třeba zlikvidovat, a likvidovalo se proto
horem-dolem.
A jak se tak s partajním elánem likvidovalo, vedle
lidských životů vzaly za své také všechny ty zlořády, pro jejichž odstranění se revoltovalo: myšlenka
zisku, soukromé vlastnictví (zvláště vlastnictví půdy), nacionalismus, individuelní iniciativa atd.
Bylo dosaženo cílů revoluce, z obyčejných států
staly se státy socialistické, např. ČSSR.
Jenomže najednou, pánbůh ví jak se to přihodilo,
přišel rozkaz od Diora, že krátké sukně už se nenosí
a že se zase budou nosit dlouhé. I dovídáme se z
tisku a dekretů, že ze všeho nejlépe slouží zájmům
obyvatelstva, bude-li výroba a distribuce podřízenu
zákonům výdělku; že k správné a zdravé funkci státu třeba obnovit iniciativu jednotlivců; že aby byly
brambory, oves, pšenice a žito, půda musí přejít
zpátky do soukromých rukou; že pokrok je v nacionalismu a v národní nezávislosti takové Jugoslávie nebo Rumunska; že Peking, který ještě dnešku
tvrdí, co se mezi evropskými komunisty tvrdilo včera, je reakcionářské hnízdo.
Dokonce i fotbalistům se povoluje a doporučuje,
aby zapomněli na neomylné systémy, vypracované
plánovací komisí, a začali zase používat vlastní mozky. A na stránkách socialistických časopisů září (zpátečnicky nebo pokrokově?) buržoazní inzeráty obchodních domů z Vídně.
Komunismus se přes pralesy šibenic vrací pomalu k tomu, co kdysi odstranil. Bylo dialekticky dokázáno, že pokrok je věčný a nezadržitelný, ale že
jako móda běhá dokola.
A přešla sezóna a znovu se nosí dlouhé sukně, -kw-
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VOJNA I MÍR
Boj o Kašmír se vede mezi Indií a Pákistánem již skoro dvě desetiletí.
Jeho jediným výsledkem je, že poměr mezi Indií a Pákistánem se za tu
dobu podstatně zhoršil. Na rozdělení Kašmíru sé dodnes nic nezměnilo, jedině naděje na nějakou dohodu v posledních dnech téměř úplně zmizely.
V Kašmíru dnes bojují
partyzánské jednotky podporované z Pákistánu -, jakož i jednotky
indické a pákistánské armády. Bojují o území, na
něž jedna strana nemá o
nic větší nebo menší nárok než strana druhá, neboť o nějaké historické
hranici mezi Indií a Pákistánem v tomto území
nelze mluvit. Na celé situaci je nejparadoxnější,
že před několika lety obsadila Čína přibližně pětinu Kašmíru, která byla
dříve pod indickou kontrolou. Proti Číňanům však
válku nelze vést a proto
je lepší o této části Kašmíru nemluvit a prát se
jen o jeho zbytek. Kde se
dva perou, třetí se směje.

Kecko
Řecko je již téměř dva
něsíce bez vlády. Vzhlelem k tomu, že před ne:elými dvaceti lety zuřila
r Řecku občanská válka,
:terá s vnější pomocí
ikončila vítězstvím nejediota3'ch demokratů nad
ednotnými
komunisty,
íelze celou záležitost pře-,
ít mávnutím ruky. Nejde
enom o rozhodnutí mezi
nonarchií nebo republiku: na straně republiky
e mnoho těch, kteří s denokracií nemají nic spoečného. čím déle trvají
jrůtahy s novou vládou,
ím větší je nebezpečí
sro skutečnou demokracii, která nestojí v Řecku
ía zvlášť pevných noíách.

vrátil, po 4 měsících civilní války a nepokojů,
aspoň dočasně mír.
Nová vláda, která byla
nastolena na dobu 9 měsíců, má dva úkoly: postavit ekonomii této malé
republiky znovu na pevnější základy a provést
demokratické volby. - Vojenská vláda, která byla
u moci posledních několik měsíců, byla rozpuštěna.
Také v Jemenu
je opět mír

Po třech letech války v
Jemenu, která ohrožovala stabilitu na Středním
východě a kterou president N^sser využil k vycvičení jednotek egyptské
armády, bylo nakonec dohodnuto příměří. Saudská
Vietnam
Mír v Dominikánské
Arábie a Egypt stáhnou
. republice
V posledních 14 dnech
svoje jednotky postupně
je patrný vliv rozhodnuDo stredoamerické Do- z Jemenu v příštích 12
tí presidenta Johnsona minikánské republiky se měsících.
zvýšit americké síly ve
Vietnamu.
Američané
zvýšili svoje pozemní a
letecké útoky a převzali
částečně iniciativu, která
dosud byla v rukou Viet- (Pokračováni se str. 1) ni hotelu se kradl po
kongu. Dosáhnou-li Ame- zejména,
že kapesné, špičkách ze svého pokoričané větších vojenských
cteré
se
v
takových
pří- je s těžkým kufrem k výúspěchů, pak jsou pravděpodobné jenom
dvě padech povoluje, j e na- tahu, aby unikl pokojmožnosti: buď to přiměje prosto nedostatečné, tak- ské a podomkovi, kteří
vietnamské komunisty k Ee např. při návštěvě :ekali na obvyklé sprovyjednávání nebo to přivede čínské "dobrovolní- Říma, Londýna nebo Pa- pitné.
V témže čísle píše
ky" do Vietnamu, čímž se říže "taxík v úvahu nezvýší možnost přímé sráž- přichází", i když jde o Vlastimil Maršíček na
ky mezi USA a Čínou. Vědeckého vandrovního podobné téma:
Američané zřejmě doufa"Povzdechl jsem si po
jí v první možnost, ale přes šedesát", který táhnávratu z Itálie v časojsou ochotni vzít na sebe ne těžký kufr.
riziko druhé eventuality.
Novák píše, že byl ve pise pro motoristy, jak
cestující k
Florencii s
kapesným náš občan,
POJIŠTĚNI
3.500 lir. Z toho cesta svým zahraničním přáteůomú, bytů, podniků,
lutobusem z letiště a na lům autem, musí úsek
Wark. Comp^nsation;
Letiště pohltila 1.600 lir jízdy k nim absolvovat
aut, povinné ručení
i vstup na letiště 800 s rukou na devizových
ŽIVOTNI,
přidělených
úrazové a nemocenské
Lir. Zbylo mu tedy na grošících,
odborně provede
vše ostatní 1.100 lir, ti. tnu nadto za tuzexový
R.C. KUGLEE
cestou
něco přes 10 Kčs. Při- kurs, odpíraje
(Meib.) XX. 2421
tom lahvička minerálky studenou minerálku či
stojí 300 lir. Při opuště- teplý čaj i vlastním děČtěte exilový tisk !
tem pod tlakem hrůzy z
pouhého pomyšlení, že
by snad cestou onemocněly a že by bylo třeba
zaplatit léky a lékaře, že
by se snad mohlo porouchat auto
nebo že by
Zdeúřední logika překvapila obyvatele sídlišmohlo zkonsumovat včetě v Příbrami, když na vývěskách ve svých doší množství benzínu, než
movech četli:
předpokládá . . .".
"Městský podnik bytového hospodářství v
Zeptejte se konečně,
Příbrami IV.
kolik cizích peněz dostaOznámení!!!
ly uvolněno
maminky,
Vedení Městského podniku bytového hospoodjíždějící na návštěvu
dářství v Příbrami oznamuje tímto občanům,
svých dětí do zámoří.
že vzhledem k vážné situaci ve sklizni sena na
Nejzajímavějším
čtefarmě státního statku Zdaboř a dále proto, že
ním však bylo povídápomoc ze strany občanů p Příbrami není dostaní o různých kursech
tečná, bude na přechodnou dobu zastavena doKčs, jak je uveřejnil
dávka teplé vody ve dnech pondělí, středa a
ústřední orgán KSČ (RP
pátek."
10. 8.). Dr. S. Jiránek
Podle těchto osobitých názorů Městského ná
tam píše:
rodního výboru v Příbrami mají občané města
"Oficiální kurs korunadějné vyhlídky
ny
k dolaru je 7.20 Kčs.
Literární noviny, 7. srpna 1965
Přijede-li k nám "dola-

6. 9. 1965

Americká družice
Stodvacetkrát
obletěli
dva američtí astronauti
zeměkouli v 8 dnech, což
je přibližně doba, kterou
bude v nedaleké budoucnosti trvat cesta na měsíc
a zpět. Dívat se na zeměkouli z raketové perspektivy musí být zajímavé i
poučné, i když ta stodvacátá cesta se musí Člověku už také asi trochu zajídat.
Ve zkratce
— Ve švýcarsku zahynulo
téměř sto lidí; když obrovská lavina zavalila tábor
dělníků,
zaměstnaných
na stavbě říční přehrady
v Saas Almagell.
— Dr. A. Schweitzer, lékař, filosof a hudebník,
který patří mezi největší
postavy tohoto století, je
ve věku 90 let nemocen
ve své nemocnici v Lambarene v Gabonu, kde pomáhal Afričanům po dobu 50 let.
— V západní části Nové
Guineje, která prakticky
patří Indonésii, došlo v
posledních týdnech k nepokojům místního obyvatelstva, namířeným proti
indonéské správě. Nepokoje byly potlačeny armádou.
-et

PORÁŽKA ODVRÁCENA ?
(Pokračováni se str. 1)
téměř vždycky lépe a
přesvědčivěji presentovájia než věc jejich "krvežíznivých" odpůrců.
Pochybnosti

Čteme prohlášení universitních profesorů a
ápely náboženských organizací. A do duše se
nám začnou vkrádat pochybnosti, protože máme
dojem, že každý vzdělaný člověk a každý morální člověk je proti nám.
Není
přece
jenom
možné, že mají pravdu?
A ta druhá válka, válka
o rozhodnutí, začne se
odehrávat i uvnitř každého z nás.
Potom se někdo v A merice sebere, oběhne
tamní university a zjistíme, že vůbec není pravda, že všichni vzdělaní
lidé věří v ústup z Vietnamu, že většina věří
pravému opaku.
Jinde
je proveden průzkum veřejného mínění, a zase
zjistíme, že velká většina
prostých lidí věří v pravý opak toho, co pořád
rový turista", dostane slyšíme.
však za 1 dolar 16.20
Organizovaná menšina
Kčs. Pošlou-li mi příbuzní dolary darem, dostaZbývá tedy zjistit, jak
nu za 1 dolar 14.40 Kčs.
A když budu cestovat na
"Relativní izolace naší
Západ, musím v bance vnitřní ekonomiky
od
za jeden dolar zaplatit zahraničního trhu vedla
36 Kčs. T o jsotx tedy už k vytvořeni cenove hlačtyři kursy, ale ještě ne diny odlišné od ' cenovšechny . . . "
vých relací světového

Kolik stojí dolar ?

Naše rovy

"Je známo,
že byly
vysloveny pochybnosti o
správnosti zlatého obsahu koruny a byla položena otázka, zda by nebylo
vhodné
provési
změnu v paritě čs. koruny a tím zjednodušit kur
sově rozdíly", píše Jiránek, zřejmě pod vliverr
zpráv o opatření, které
provedla nedávno Jugoslávie, a dodává
sám:
" O d p o v ě ď však není tak
jednoduchá." Dáte mu v
tom plně za pravdu, přečtete-li si další jeho "vysvětlení" :

trhu. Jestliže vnitřní cenová hladina v ČSSR je
vyšší než ceny světového
trhu, je pochopitelné,
že za vývoz zboží obdržíme méně v cizině než v
tuzemsku při přepočtu
podle paritního kursu.
Na druhé straně ovšem
zase méně platíme za dovoz . . . "
Vysvětluje pak, že je
nutno vyvážet za oficiální kurs 7.20 za dolar.
Naproti tomu při "neobchodních platech", do
nichž patří i turistika,
jde o sféru cen tuzem-

ČESKÉ OCHOTNICKÉ

DIVADLO

V

¡e možné, že pět lidí děá větší rámus než tisíc
i jak je možné, že ten
¡ejich rámus zní tak
opravdově.
K tomu, aby pět hrdel
mělo jako tisíc, je třeba
iůkladná a vzorně plálovaná organizace, je k
:omu třeba profesionálech plaček a profesioíálních vyvolavačů hesel.
A máme silné podezřelí, že víme, která organizace dovede
takové
protesty organizovat, která organizace má kádry
:vičených vyvolavačů hesel a která organizace se
iovede nejlépe schovat
ia dobromyslné naivky,
steří volají mír tam, kde
mír znamená komunistické vítězství.
-kwPŘEDPLATNÉ?
Prvotřídní
pečivo a cukroví
Česká cukrárna
MOCCA CAKE SHOP
maj. L. Šindler
296 Carlisle St.
Balaclava, Vie.
(proti nádraží)
Tel. 52-3860
Specialista na svatební
a jiné dortj
kých. Protože jsou v
!2SSR vnitřní maloob:hodní ceny
vyšší než
:eny světové, dostane turista nebo příjemce "ne)bchodního platu" z ciliny náhradu cenového
:ozdílu ve vyšším kursu
lápadní měny. Proto se
/yplácí turistům za doar příplatek 125% s tím,
:e na den pobytu v zeni smění minimálně 3
lolary.
Podivné machinace s
cursy čs. koruny připonínají opatření, k nimž
se uchyluje podnik, oirožený bankrotem. Budoucnost' ukáže, podaříLi se čs. vládě novými
lospodářskými zásadami
provést místo bankrotu
jen vyrovnání. FEC/-SMELBOURNE

Vás srdečně zve na

VELKÝ KABARETNÍ VEČER
který pořádá v pátek 10. a v sobotu 11. září 1965

V N A T I O N A L THEATRETTE, 316 TOORAK Rd., S O U T H YARRA
Začátek vždy v 8 hodin večer
Vedoucí večera a konferenciér
Výprava
Dr. V . Voříšek
A. Rosenfeld
Účinkují:
Z. Haberová, S. Hellerová, J. Tůmová, Š. Bravenec, E. Gruenberger,
R. Griss, V. Gerlich, dr. M. Kalina, R. Kimla, J. Navrátil, K. Průša,
A. Rosenfeld, E. Svoboda, V. Tichý, B. Tomeček a dr. V. Voříšek.
Reservování lístků: tel. 379-2156

(Rosenfeld)

SPOJENÍ • F.lpkfr Z Citv č. 8 zastávka 29 (roh Clara Street)

6. 9. 1965

ČESKOSLOVENSKO

HLAS

DOMOVA

VE ZKRATCE

— Podle úředních, i sou- — Na letních tří až čtyřkramýdk. zpráv není pa- týdenních brigádách praměímka taž: opožděných covalo 3.500 slovenských
žní v Česiostovensku, ja- vysokoškoláků a asi 8.000
ko Jsou Seías. Vedoucí od- středoškoláků. Pracovali
bcra rostiinné výroby mi- v zemědělství, na stavrůsterstva
zemědělství bách domů, ve VýchodoJaroslav
Skolil
sdělil slovenských
železárnách
např. 9. srpna: "Je poko- a při výstavbě širokorozseno 13% obilí, ¿klizeno chodné trati.
jen 5%, zhruba tolik co — Předseda
SOR V.
loni v polovině července. Daubner oznámil, že poPřitom loni byly v začát- vodně způsobily na Sloku poměrně horké a suché vensku škody ve výši 3,5
žně, obilí většinou stálo miliardy Kčs. Bylo zaplaa bylo málo slámy. Letos veno 140.000 ha půdy a
je vše úplně naopak: deš- podmočeno přes 40.000 ha,
tě pokračují, víc než po- 4!.000 bytů zničeno a 15.
lovina obilí polehla, ve 000 značně poškozeno.
vlhku porostla, podsevy
přerostly, sklizeň je pod- — Náklady na pokusné
statky a zemědělské výstatně pracnější . . V l á zkumnictví činily loni- 311
da dala zvláštní zmocně- miliónů Kčs. Proti tomu
ní krajským a okresním utržily pokusné statky
národním výborům, aby llOmil. Kčs.
získaly více brigádníků a
technické pomoci a skli- — Těžké tresty za nedolévání piva byly vynesezeň tak zajistily.
ny v Teplicích. Zeměděl— Jednou z nejvíce poško- ské noviny z 5. 8. píší, že
zených obcí při povod- S. F. dostal 3J roku věních na jz. Slovensku by- zení, J. L. 3 roky, J. Š. 30
lo Kolárovo. Podle po- měsíců a B. H. 18 měsísledních zpráv tam bylo ců. První dva prý vyděúplně zničeno více než lali takovým šizením pi1.000 rodinných domků , a jáků rřa 100.000 Kčs, další
dalších 800 je poškozeno pak o něco méně.
tak, že potřebují generální opravu. Jéště v polo- — K oslavám 20. výročí
vině srpna bylo zaplave- nezávislosti Indonésie odno 40% obce. Nová vý- letěl do Džakarty v zastavba Kolárova byla pro- stoupení vlády ministr
těžkého strojírenství J.
hlášena "Stavbou mládePešl a velvyslanec J.. Zíže" a již 11. srpna tam na- tek.
stoupila na brigádu skupina prvních 100 svazáků. — Novotný a Lenárt poslali telegramy svým pro— Ve
Východosloven- tějškům v Severní Korei
ských železárnách došlo k k '20. výročí KLDR, v
prvnímu smrtelnému úra- nichž se praví, že úspězu. Na dopravním pásu chy Severní Koreje "inrudy v přesýpací stanici spirují lid Jižní Koreje v
byla zabita 251etá matka jeho boji za osvobozeni
2 dětí Mária Halasová. ze jha amerického impeStalo se to při práci, kte- rialismu".
rou vykonávají na Zápa— Novým čs. velvyslandě vždy muži.
cem v Pákistánu byl jme— V, srpnu byl hlášen nenován dr. L. Vačata.
dostatek piva a limonád
— Ve dnech 30.. srpna až
a nedostatek • chladících
4. září se konalo v Praze
zařízení. U piva je nedosymposium makromolekustatek hlavně dvanáctilární chemie, na které še
stupňového a lahvového,
přihlásilo na 1.100 zahrazatímco zájem o sedminičních vědců z 28 zemí.
stupňové mírně poklesl.
—
Dne 11. července byl
Nejvíce pijáků piva je v
západních Čechách, kde čten v katolických kostese za loňský rok vypilo lích pastýřský list, dle
192.4 litrů na osobu, za- něhož se zavádí při bohotímco v Praze 132.6 ljtrů. službách mateřština místo
V některých průmyslo- dosavadní latiny.
vých okresech byl kon- — Farář z Brna - Tuřan
zum nad 200 1 na osobu. P. Viktor Jordán byl.slav— V měsíci červnu při- nostně uveden v úřad kašlo do ČSSR 76.036 tu- novníka Královské stoličristů ze západních zemí, ní kapituly v Brně.
kteří tam strávili 374.536 — Zeměd. noviny ze 14.
dnů, tj. každý průměrně 8. píší o "historickém
5 dnů. Z Rakouska přije- sporu" mezi JZD Čížkolo 30.964 osob, ze Z. Ně- vice a Čížkóvickými cemecka 30.962, z Itálie mentárnami a vápenicemi
1.899, z USA 3.103, Ka- o náhradu škody, způsonady 392, Argentiny 238, benou na zemědělských
Austrálie 291, Afriky 321, plodinách vysokou prašz Asie 941 osob a dále ností cementáren. Cemen253 turistů bez státní pří- tárny musely nakonec zaplatit JZD 40.000 Kčs.
slušnosti.
— Studentské majálesy — "Slovenka" napsala, že
Východoslovenském
dělají vedení stále znač- ve
né starosti. Aby při nich kraji je ješte 82.3% cinedošlo v budoucnu k kánských obydlí v osa"nevhodným" demonstra- dách hygienicky nevyhoV samotných
cím, zabývalo se přípra- vujících.
vou majálesu na rok 1966 Košicích je to na 89.5%.
již
nyní předsednictvo Na 8.094 cikánských doÚV Čs. svazu mládeže.
Rozhodlo, aby již do kon- CHCETE, ABY SE VAŠE
ce letošního roku byl vy- děti naučily hrát na ktepracován podrobný pro- rýkoli hudební nástroj'?
VOLEJTE (Melb.)
gram studentských slav5 1 - 7 0 12
ností v květnu příštího
rokuA. CHROMOVSKÝ
.
t&

mů v kraji připadá jen
191 studní s pitnou vodou. Podle statistiky r.
1950 ukončilo 5.14% cikánské mládeže základní
81eté vzdělání, ostatní
opustili školu předčasně
a 48.29% mladých . lidí
zůstalo
negramotných.
Jedna cikánka však vystudovala medicínu.
— Při procesu se Slánským a' druhy vzbudil
velkou pozornost hrozný
dopis, který napsal zřejmě z donucení syn obžalovaného Ludvíka Frejky
Tomáš, žádající smrt pro
svého otce. Později došla
soukromá zpráva, žé Tomáš Frejka spáchal sebevraždu, kterou potvrzovala i okolnost, že ze svého
bytu zmizel. Nyní však uveřejnila Kulturní tvorba
z 12. 8. článek o antikoncepčních tabletkách, podepsaný Tomášem Frejkou. FEC se domnívá, že
jde o syna popraveného
a později rehabilitovaného Ludvíka Frejky, takže
zpráva o jeho sebevraždě
by nebyla pravdivá.
— Dne 4. srpna zemřel
ve věku 88 let biskup Ján
Vojtaššák. Biskup Vojtaššák byl odsouzen v lednu
1951 za "úklady proti republice, velezradu a vyzvědačství" na 24 let. V
roce 1963 však byl propuštěn a žil v domově pro
kněze.
— V Jihlavě byli vystěhováni obyvatelé z dalších domů, které hrozily
zřícením a to v ulicích
Smetanově, Polní a Fibichově.
— Ústřední správa spojů
protestovala proti vydání
západoněmecké poštovní
známky k 20. výročí odsunu Němců. Známka je
vyloučena z-, oběhu v ČS
SR.
FEC/N
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Na pohřbu
Františka Langra

"Nesprávně chápaná

stranickost a ideovost"

Zdá se, ze pohřeb spisovatele a dramatika Františka Langra poskytl
Když už mu nebylo dovoleno za posledních dvacet let žít, jak se naspisovatele a dramatika sluší, vystrojila mu dodatečně kající československá
divadlo, ve kterém Langer slavil své největší úspěchy.
Smuteční slavnosti se
ičastnil Zdeněk Fierlinger, a ministr umění Kafiuda pronesl formální a
neupřímnou řeč.
"Dílo, které zůstane
trvale v paměti naší národní kultury", jak pravil Kahuda. jistě nezajde, protože se našlo nečekaně mnoho hlasitých
Dbdivovatelů.
Tak herec
Zdeněk
Štěpánek
se
vyslovil
takto:
"Dnes už nemá smysl
a -tom všem psát, ale
představte si, co nám
mohl František Langer
za těch dvacet let ještě
napsat!
S kulturním bohatstvím bychom se měli
tiaučit lépe hospodařit!
František Langer byl
jmenován národním umělcem v roce 1947, od
té doby jakoby ho zahalil mrak, neproniknutelná mlha a mlčení . . ."
Michal Mareš, novinář, o kterém se všeobecně soudilo, že zemřel v
komunistickém
vězení,
přispěl dnes osobní vzpo-

mínkou v pražské Lidově demokracii
(8. . 8.
1965):
" P o mém zatčení a odsouzení mně nejen do
kriminálu psal; navštěvoval mne a přicházel za
mnou i na samotné pracoviště, kde jsem skládal z vagónů stavební
materiál, cement, klády,
balíky dehtové lepenky tam na Libeňském ostrově.
Přicházel za mnou v
době největší stalinské
slávy - v generálské uniformě! Přinášel láhev
koňaku a pečivo, které
posílala jeho manželka.
Kdo se ještě ke mně
hlásil za oné smutné doby návštěvami i dopisy
kromě Langra? Byl to
Jaroslav Kvapil a vrchní
rabín dr. Gustav Sicher.
Odešli jako
František,
ale v mých vděčných
vzpomínkách žijí dál . ."
Nej důvěrnější a nejdůraznější
vzpomínka
vyšla z pera Jana Wericha (Literární noviny, 7.
8. 65):
"Langer musel platit

daň. za to, že ho dějiny
naší kultury postavily
blízko _k jménu T . G.
Masaryka a Čapka. Proto se jeho hry nehrály a
netiskly.
M y přece se umíme
vypořádat hlavně s minulostí. Na svou historii
jsme přísní. Když nás ta
přísnost popadne, tak
věci se nestaly. Presidenti nebyli, knihy nebyly
napsány. I usmyslelo se,
že František Langer nebyl, nepsal, nejestvoval.
Nemusil bych tuto naši hloupou vlastnost připomínat, kdybych nechtěl vzpomínat toho, že
František Langer si nikdy nestěžoval. Prostě o
tom nemluvil. A jestli
snad mu to nebylo jedno, nedal to nikdy znát .
. . František Langer nerad diskutoval s omezenci . . ."
Komunisté
Langrovi
nikdy neodpustili, že napsal n e m a r x i s t i c k é
"Obrácení Ferdyše Pištory" a varovnou "Jízdní
hlídku". Neodpustili mu
(Pokrač. na str. 6)

Venkovské problémy
Vedle zásadních těžkostí zkolchozovaného čs.
zemědělství vzniká nebo zůstává na čs. venkově
mnoho potíží podružnějšího rázu. Poukaz na ně
pomáhá vysvětlit situaci a hlavně malý zájem o
práci na venkově.
Některé z těchto drobných problémů uvádí Jiřina Domasová v historkách z čs. vesnice, uveřejněných v Zemědělských novinách (15. 8. tr.), z
nichž citujeme:
"Bylo JZD a v něm nízké přírůstky prasat, protože nikdo za nic neodpovídal. Uvážili, zvážili
a rozhodli se, že budou odměňovat podle skutečné zásluhy. Za překročení plánu vypsali prémie.
Na konci roku se ukázalo, že prémie jedné z
ošetřovatelek selat by dělala hodně peněz. Ona
se těm selatům věnovala. Tak se usnesli, že jí
to všechno nedají. Někteří funkcionáři ji nemají
zrovna v lásce. Běžela za předsedou. Vysvětlil jí
věc široce, ale nepřesvědčivě: usnesli se, nedají.
Šla se zeptat na výrobní správu. Tam jí řekli,
že je v právu, ale oni že nemají prostředky, jak
by JZD přinutili, aby prémie zaplatilo. Prokurátor jí doporučil, aby věc dala soudu. Pro jistotu se ještě přišla poradit do Zemědělských novin.
Svévolné neocenění lidského úsilí a nadprůměrné práce bývá jedna z nejčastějších příčin křivd,
které se lidem dějí. Rodí se z něho hořkost, vztek,
lítost, mindráky a z toho všeho lhostejnost. Potom jsem vzhledem k jistým zkušenostem přivolala k poradě kolegu, právních věcí znalejšího.
Zamyslel se a pravil: "Soudu to dát můžeme. A
asi to vyhraje. Ale pak aby se ze vsi vystěhovala." Koukaly jsme na něj š tou družstevnicí obě
stejně: Pronesl velkou životní moudrost. Při loučení mi řekla: "Co má člověk dělat, když je z
vesnice?"

Jedna družstevní rodina má nadaného kluka.
Chtěl studovat na odborné zemědělské škole.
Předseda nechce. JZD má nedostatek mladých
lidí a kluka potřebuje okamžitě. Prakticky každé
JZD má nedostatek mladých pracovníků, ale
tenhle předseda má jeden důvod navíc. Táta toho
kluka býval za soukromá velmi dobrým hospodářem, několikrát byl funkcionářem JZD a stále
kritizuje předsedu pro špatné hospodařeni. To je
ovšem důvod, který se neuvádí v písemných a
orazítkovaných prohlášeních. Stručně řečeno,
předseda je strýc, bratranec, švagr a intimní přítel. To vše tvoří jednu skupinu od vsi až na
okres... Kolegyně neměla k disposici auto, tak
tam dopsala. Na její slušný, věcný dopis přišla
tak pánovitá odpověď, že jsme obě vyvalily oči.
V tomhle družstvu tak muset žít!

Mladá inženýrka vystudovala dálkově. Po několika letech úspěšné práce a viditelných výsledků, zaváděla zas jednu z nových pokrokových
metod. To se někomu líbilo a někomu nelíbilo,
protože to vyžadovalo odpovědnější práci. Jedna
z žen, která na zpevněné normy nepřistoupila, je
shodou okolností manželkou tajemníka. Napadla
inženýrku hrubými osobními útoky, urážela ji
veřejně a nepodloženě. Inženýrka žádala veřejné zadostiučinění, jehož se jí nedostalo. Zdá se,
že pro onu "náhodnou shodu okolností". Dala tedy výpověď. V žádném ze sousedních JZD však
pracovat nemůže, protože onou shodou okolností
tajemník na ni nedává pracovní posudek. A tak
je bez práce. Asi máme nadbytek zemědělských
inženýrů..."
FEC/z
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archiitekti v Československu špatní?

Čs. architektura II

OČI?

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

O PTO

Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

Kukátko do ČSSR
PROCLlVÁNÍ POŠTOVNÍCH BALÍČKŮ
Poštovní zásilky z ciziny musí čs. pošta na základě celního poštovního řádu předkládat v nezměněném stavu vnitrozemským celnicím, které určilo
M Z O . . . V tomto řízení je účastníkem pošta, nikoli
odesílatel nebo adresát. Podle této vyhlášky orgány
celní správy Jsou oprávněny nahlížet do poštovních
zápisů o dopravě zásilek a do průvodních listin,
požadovat, aby byly otevřeny zásilky, je-li to nutné
z hlediska kontroly dovozu, vývozu a průvozu zboží. V takovém případě poštovní zaměstnanec zásilku
rozbalí podle pokynu a pod dozorem celního orgánu.
Celník obsah posoudí, stanoví clo a zase pod jeho
dohledem zaměstnanec poštovní zásilku uzavře. Celnice vyznačí provedení celního řízení na rubu poštovní průvodky poznámkou "vycleno", uvede den a
pořadové číslo příslušného zápisu a připojí opis úředního razítka. Pošta odpovídá za poškození, úbytek obsahu nebo za ztrátu zásilky, jejíž projednání
zprostředkuje, a to až do okamžiku jejího dodání
adresátovi . . . Obdobný postup je u všech zásilek
zasílaných do ciziny. Zaměstnanci správy spojů jsou
povinni dbát zájmu celní správy. Zejména jsou povinni oznamovat celnici podezření z trestných činů
a přestupků, o kterých se dozvědí při výkonu služby a které záleží v ohrožení devizového hospodářství, ve zkrácení nebo ohrožení daně (cla a dávek
se clem vybíraných), nebo v porušení předpisu o
oběhu zboží ve styku s cizinou.
Práce, 11. srpna 1965
VANDALOVÉ A ZLODĚJI NA ČS. DRAHÁCH
Několik údajů, které zaznamenali na hlavním
nádraží v Praze za jediný měsíc: 338 rozbitých oken,
17 zrcadel, 57 záchodových mís, 234 zcizených stínítek, 47 klínových polštářů, 35 reproduktorů vlakového rozhlasu, 73 mýdelníčků, 42 popelníčků, 138
přepínačů a vypínačů, 22 oddílových lampiček, 137
záclon a rolet, 36 silonových povlaků na sedadla,
42 okenních řemenů a další drobné věci, dohromady
za 76.447 Kčs. Že se nejedná o náhodu, potvrzuje
případ z 11. května, kdy u rychlíku č. 47, který přijel ,zje Zvolena, chybělo najednou 22 záclon.. .
Rudé právo, 10. srpna 1965
ČS. OBCHOD S SSSR
Sedmdesát až pětasedmdesát procent činí podíl
socialistických zemí na čs. dovozu a vývozu. Z toho
se Sovětský svaz podílí téměř 40%. V r. 1963 dosáhla
výměna zboží mezi ČSSR a SSSR hodnotu takřka 13
miliard devizových korun. Takové výše v r. 1953
dosahoval nás zahraniční obchod se všemi zeměmi
světa. Pevné obchodní a hospodářské styky se Sovětským svazem nám umožnily např. rozvinout nové strojírenské obory jako výrobu chemických zařízení, slévárenského a válcovacího zařízení, kovacího a lisovacího zařízení. V těchto oborech jsme byli před válkou dovozci. Také sovětské dodávky zrní
mají pro zabezpečení výživy našeho lidu podstatný
význam. Např. jen dodávky pšenice představují polovinu naší spotřeby. Druhé místo v čs. zahraničním
obchodě zaujímá NDR. Obrat s NDR od r. 1949 se
více než zdesateronásobil.
Lidová demokracie, 16. srpna 1965

V první části referátu čs. architekta, uveřejněné v minulém čísle, jsme se dozvěděli o politických zásazích režimu do čs. stavebnictví, o socialistickém realismu, o přehnané typizaci atd. V
druhé části nás autor seznámí s některými potížemi obyvatel nově postavených domů a s dalšími nesnázemi, s nimiž se musí potýkat architekti v Československu.
Celý referát je kabinetní ukázkou chaosu a nezájmu, které vládnou v celém tamním přeplánovaném hospodářském životě, a zaslouží si plnou pozornost i těch, kteří nemají odborný zájem o
čs. stavitelství.
HD
r i- vin uxiy v IÍUVCIU uu~
mě jsou ve znamení radosti šťastného obyvatele, který na byt většinou
hodně dlouho čekal.
Brzy
však
nastává
shon
po
řemeslnících
všeho druhu, neboť topení je studené, chlazení
je teplé, klika u dveří se
utrhla, chybí
sklo v
okně, sifon ve vaně teče
a. zaplavuje byt o patro
níž, výtah se zastavuje
v mezipatře, utrhne se
obklad na schodišti, na
zábradlí chybí madlo, v
sušárně prádla je basén
a v prádelně voda neteče, zřítí se kuchyňská police s naskládaným nádobím - pokud se tam
dá nádobí naskládat, tj.
když
fungují
dvířka.

Uovoiani není a řemeslník je proto v sídlišti
nej vyhledávanější
osobou, téměř vílou z pohádky.
A jsme u další bolesti
čs. stavebnictví.
Oficielně byla stavba
předána, kolaudační závady byly částečně odstraněny či zaplacena pokuta (která nikoho osobně nic nestojí, nejde z
vlastní kapsy, a vyřídit
závady pokutou je proto
pohodlnější). Řemeslníka je pak možno opatřit
smluvně, tedy proti zaplacení. Veřejných služeb toboto druhu je minimálně, a tak se opatří
tzv. melouchář či fušař.
Zaměstnanci
stavebních podniků žijí ze 40 -

bek dětí než osob nad 50 let. Sčítání z roku 1961
ukázalo, že těchto starších lidí je už víc než dětí
do 14 let. Tento jev způsobuje podstatné snížení
úmrtnosti a zejména pokles porodnosti. V českých
krajích klesla porodnost za období 1900-1960 z 35.4
na 13.3 promile, na Slovensku ze 40 na 22.1 promile.
Práce, 7. srpna 1965
ZMĚNY V PRAŽSKÉ DISTRIBUCI
Po osmačtyřieátém roce zůstalo v Praze z 11.000
obchodních jednotek pouhých 5.000. V tom také tkví
"zakopaný pes" častých návalů v řadě prodejen, kde
personál nestačí při nejlepší vůli včas obsloužit všechny zákazníky. Proto nyní dochází především ve středu města ;ke změnám. V nejbližší době se navrátí
svému poslání obchodní plochy, které byly využívány k jiným účelům. Oživí se Dlouhá třída, dále ulice Maislova, Celetná, Mostecká a další. Letošní rok
přinesl již dobré výsledky v rekonstrukci staropražských šenků, hospůdek a vináren: od ledna se předalo do provozu 24 závodů včetně takových jako "U
zlatého tygra", "Vikárka", "U kalicha" aj. Do konce
roku se v Praze obnoví celkem přes 90 restaurací a
prodejen. Významnou roli zde sehrálo zřízení investorského střediska pro obchodní síť NVP. Bude
však třeba již jednou provždy skoncovat s tendencí
vytvářet z Václavského náměstí a z tříd tvořících
tzv. "zlatý kříž" kulturně informační středisko. Tak
byla vytlačena z tradičního obchodního centra celá
řada prosperujících prodejen.
Rudé právo, 13. srpna 1965

50% svého
pracovního
času z těchto melouchů.
Je samozřejmé, že výdělek z takového melouchu
nepodléhá zdanění a je
také vyšší než za práci
téhož druhu
provedenou v zaměstnání.
K opravám je ovšem
třeba i nějaký ten instalační materiál. T o h o je
dostatek ve skladech dodavatelských národních
podniků, a protože skladník, mistr a předák chtějí také žít, je i tento materiál různým způsobem
dostupný.
Úplatkářství,
korupce a systém "ruka
ruku myje"
vládne na
stavbách skoro neomezeně a je proti němu bezmocný i plán dokončování a předávání staveb.
Z a melouchy jde do
vlastní kapsy víc než za
nějakou tu dílčí odměnu, která by mohla padnout se stolu komunistických vládců obyčejnému dělnému lidu.
A jsme zase tam, kde
jsme byli zpočátku - u
neplnění dodávek.
Ke všemu připojme
ještě téměř katastrofální
kvalitu všeho materiálu od špičky
hromosvodu
až po základovou izolaci, nechuť a nezájem
vlastní dělnické třídy na
dodávkách, špatné, často
neodborné vedení sta-.
vebních podniků, které
stěžuje práci mistrům na
stavbách, nemožnost koordinovat dodávky jednotlivých
dodavatelských podniků - a máme

obrázek, jak to vypadá
se stavbami v praxi.
Pro zajímavost uvedu
"dějiny" jedné ulice na
sídlišti. Je to skutečný
příběh, nikoli vtip.
Březen: makadam položen a započata práce
na
zakalení
vozovky
asfaltem,
duben: silnice rozkopána a zúžena o 35 cm
v důsledku
projekční
změny (která má přinést
úspory). Položen nový
makadam a asfaltový koberec,
květen: ulice rozkopána, neboť kanalizace nepostačovala
plánované
kapacitě. Položena nová
kanalizace a ulice
vyspravena,
červen: ulice rozkopána, dodavatel z Liberce
kladl elektrické vedení
pro veřejné osvětlení.
Ulice vyspravena. Ulice
rozkopána znova pro kabel telefonního vedení,
červenec: ulice vyspravena a později zase rozkopána, neboť při zkouš.
kách se ukázalo, že kondensát dálkového topení
nebyl správně položen.
Ulice vyspravena,
srpen: ulice dostala
úplně nový koberec, neboť neustálým vyspravováním se stala nepoužívatelnou,
říjen: ulice rozkopána,
klade se silnější plynové
vedení, protože zatím bylo rozhodnuto, že se má
stavět další etapa sídliště Ulice definitivně opravena, osázena kolem
(Pokračování na str. 6)

TO JE SYMBOL . . .

NATIONAL
BANK

* PENĚŽNÍ JISTOTY
* B A N K O V N Í C H SLUŽEB
VŠEHO D R U H U

OBRANA LIDU NA OBRANU TRAMPU
Vkladní knížky, šekové účty,
Dnes, kdy se tramp stává módou a kdy se dostává
Zasílání peněz do ciziny
do popředí zájmů různých společenských organizací, není správné se k celé řadě nováčků obracet zápříbuzným a přátelům —
dy a nepodat jim pomocnou ruku. Většina těchto
Služby turistům atd. —
nezkušených má jistě chuť i snahu stát se řádnými
* POHODLÍ
trampy. Odmítneme-li je, mohou se dostat mezi růzVšechno můžete zařídit v jednom.
né živly, které my nazýváme kovbojíčky apaďoury...Obrana lidu, 31. července 1965
Vt,iA>
místě.
VLIVU V 1!, SJLUWIM U D i y a i . l l u a i . t t l
^^^^Éllr
O podrobnostech se informujte v nejbližší filiálce
V českých krajích je o | miliónu dětí ve věku do
14 let méně než v roce 1900. Přitom na tomto území
vzrostl celkový počet obyvatel o 200.000. Na Slovensku je víc dětí, než bylo na počátku století. Jejich
and its wholly owned subsidiary
přírůstek je však, pomalejší než celkový růst popuTHE NATIONAL BANK SAVINGS BANK LIMITED
lace. Naproti tomu je v ČSSR stále víc starších lidí.
V roce 1900 byl v českých krajích skoro dvójnáso-

CHEQUE
ACCOUNTS

SAVINGS
«COUNTS

ÍHE NATIONAL BANK OF AUSTRALASIA LIMITED

6. 9. 1965

HLAS

DOMOVA

-5 -

Nejnovější film režiséra Michaela Kalcojanise

VE VYSOKÉM

Apokryf o životě a smrti
Řecký tulák Alexis Zorba vstoupil do literatury a do dějin filmu. Porodil ho nedávno zemřelý řecký básník Karantzakis, jehož mezinárodní sláva
se skládá ze dvou románů a překladu Odyseje a Illiady. Jenomže nemyslím,
že se knihkupecké stánky zaplní laciným vydáním "Řeka Zorby", polepeným nápisem "Viděli jste film, teď čtěte knihu". Přiznám se, že jsem knihu
nečetl, což je normální. Míň normální je, že bych ji nechtěl Číst hned potom,
když jsem videi Kakojanisův film. Jsem otrlý biografista, ale chci se předem omluvit za to, že o tomto filmu budiu mluvit hlalvně v superlativech.
Radím všem čtenářům: pospěšte si, nezmeškejte něco, co můžete vidět jednou za deset let. A tvrdím, že předpovídat", že tento film poběží v melbournských kinech déle než deset týdnů (včetně drive-inů), by bylo šílenstvím.
Film o "Řekovi Zorbovi" je jedním z příkladů, kde autor najde citlivého
interpreta v režisérovi, a kde režisér najde jedině možného herce pro hlatvní
roli. Kakojanisovi se podařilo najít šťastnou syntézu mezi básníkem a hercem. Nepochybuji o tom, že kniha sama je překrásná. Slibuji si, že si ji
•é&dy přečtu. Ale nehodlám ji číst příliš brzo potom, kdy jsem zažil citlivou Kakojanisovu produkci a živelné herectví Anthony Quinna.
zjevem z jmeJho veku.
Člověk, který intensivně
žije každou minutu svého života, a který si je
vědom, ž e každá minuta
platí.
"Život je nesnáz, jenom smrt je klid," říká
na jednom místě. N a jiném zdůrazňuje: " C ó je
to za život, když člověk
nehledá překážky." A
nakonec: "Člověk musí
Pokud budou
mezi žít rychle, protože smrt
námi Zorbové, kteří in- nečeká."
stinktivně prahnou po
Zorba je pudový sensvobodném a nespouta- sualista, vyrovnáný se žiném životě, a kteří se do- votem i se smrtí. Jeho
vedou chlapsky vyrovnat žízeň po životě je neuhas ultimatem smrti, život sitelná, smrt je nevyhnustojí za to, aby byl žit.
telný a přijatý fakt ži-

rílm "Rek Z o r b a " je
film o životě a smrti.
Starý moudrý Hendrik
Willem van Loon
měl
mnoho na jazyku, když
mluvil o vyznavačích života. Řecký básník, řecký režisér a americkoitalský herec nám dali
takový příklad vyznání
lásky k žřvotu a smrti,
který
přežije náš atomický věk.

Kakojanisův Zorba je
film rafinovaně natočený a přitom tak syrový,
jako by vyšel z kamery
starého Flahertyho.
Je
to fikce, je to manifest
a je to dokument.

vota.
Alan Bates, výtečný
herec, má nezáviděníhodnou roli, protože hraje
oproti herci, který našel
svoji životní úlohu.

Anthony Quinn je kaž.
Je to apokryf života a dým coulem Alexis Z o r smrti. Zorba, naprosto ba, drsný, nevzdělaný a
moudrý
nehrdinský hrdina, je instinktivně
1

PŘISEL JSEM O OSKARA
Mojmír

Zachar

Přivydělávám si velkými literárními díly, píši příběhy pro televizi. Stydím se za to, ale žena říká: "Je
to opravdu zoufale hloupé, ale ti druzí píší zrovna
takové nesmysly, tak si z toho nic nedělej!" Zkrátka,
každý se živí, jak dovede.
Onehdy, bylo skoro poledne, jsem se potloukal
po. ateliéru. Moje nejnovější literární dílo nepřijali,
ale zato na mě chtěli text pro reklamu na toaletní
papír. Šel jsem se projít, abych vy větral Pegasa,
přičemž mi v uších zněla tato velice vtipná slova:
Je křehký, jě jemný,
celý svět se třese,
neb "Sorbent"
nikdy, nikdy, nikdy
neprotrhne se !
A v tom do mne vrazil Mr. Johnatan, veliký režisér, za nímž klusala jeho sekretářka. Nezaklel, ani
se neomluvil, ale zato mne několik vteřin upřeně
pozoroval. Pak se obrátil k sekretářce a s opravdovostí velkého vynálezce se svěřoval:
"Udělal jsem velký objev!"
Nato, aniž by se obtěžoval mi něco vysvětlit, mne
chytil hmatem hodným pražského policajta a odvlékl do místnosti označené cedulkou MAKE UP
RÓOM. Tam mne vtlačil do židle, jakou používali
u nás na, vesnicích holiči. Okolo mne se začal
okamžitě hemžit roj mužů a žen v růžových pláštích
s velikým WATERFALL FILMS na zádech. Ti se
na mne. napřed také chvíli upřeně koukali a pak se
mnou začali zacházet, jakoby měli dlouholetou praxi

tramp, milenec života,
který připravuje zklamání. A zklamání jsou pro
Zorbu
ostruhou k novým quijotovským výbojům.
Příběh Seka Zorby je
jednoduchý. Setká se s
Angličanem, který chce
otevřít v kterémsi zapadlém koutu
Středomoří
důl. Zorba se stane jeho
faktotem s takovou vervou a s takovým
elánem, že Angličan přijde
na buben v senzačně
krátké době.
Jejich příchod do zaostalé vesnice na pobřeží způsobí řadu tragedií
a tragikomedií: ' lásku,
sebevraždu,
vraždu,
krevní mstu. Jako na
dlani máte před sebou
živelný rozdíl mezi naším civilizovaným světem, plným přetvářky a
zábran, a světem Z o r b y
a jeho krajanů.
Možná, že budete cítit
totéž, co jsem cítil já:

Jaromír

ž e některé částiKakojanisovafilmu
ché. Uvědomil jsem si
důvod až později. Nepochybuji, že některé
scény jsou přetaženy a
některé groteskně nedokonalé.

Bílý zvon leknínu vyzvání klekání
Sametky vlaštovek tají můj dech
Stříbrná harfa rybníka
lehounce zní
A c h Bože tak jako na jihu Čech
Rybáři v širokých kloboucích
Z a obzor snáší se klín
divokých hus

Myslím si, že Quinn
jako Zorba je klasický
případ, kdy se herec ztotožní se svou rolí. Kdy
herecký výkon nezáleží
na herectví, ale na srdci
herce. "Řek Z o r b a " je
ztělesnění postavy, které
se mohlo podařit právě
Quinnovi, o jehož herecké kvalitě není pochyb.

Myslím, že alegorie v
" Z o r b o v i " je sice hluboká, ale celkem vedlejší.
Anthony Quinn to byl,
kdo plně
předumočil
autorův záměr. Autor našel svého Zorbu, a Z o r ba našel svého autora.
T o ostatní, jak se s oblibou říká, je filmová historie.
Nezaslouženě pro ostatní herce v " Z o r b o vi", je to přece jenom

na jatkách. Dobu se přitom dohadovali a hádali o
mé lícní kosti a jizvy na obličeji, zatímco mi svítilo
dvanáct silných žárovek do očí. Připadal jsem si
jako při výslechu na Gestapu.
Konečně mne Mr. Johnatan oslovil:
"člověče, takový dar! Takhle hloupý ksicht jsem
v životě neviděl. Vy jste přímo předurčen pro roli
Hadriana!"
Nabídl mi doutník, který jsem si vzal, i když nekouřím, pohladil mne po pleši a začal ze sebe sypat rozkazy, jako když se sypou brambory do sklepa. Pak najednou - uprostřed věty - odběhl.
Roj mužů a žen v růžových pláštích se proměnil
ve vosy a já v turecký med. Všichni se na mne sesypali. Jizvy, které mám, mi tělovkou zahladili, celého mně namalovali a nové jizvy na nose mi vymodelovali. Z takové pleťové formely mi přišpičatěli
„bradu.
Seděl jsem na té pucifouské židli zatím asi půldruhé hodiny a začalo mi nutně kručet v žaludku. Cítil
jsem se taky už trochu nepohodlně, ale dostal jsem
zle vyčiněno, když jsem si dovolil podrbat se na
vlastní bradě.
Když se všichni kolem dohodli, že je jejich mistrovské dílo hotovo, zavolali Mr. Johnatana rozhlasem.
Přišel téměř okamžitě, přesně řečeno za půl hodiny.
Podíval se na mne přimhouřenýma očima, pak
levým okem mrkl a řekl vztekle: "Vy jste ho totálně
zřídili! Vždyť teď vypadá skoro lidsky! Pamatujte
si, že ten jeho přirozeně idiotský vzhled musí zůstat
nezměněn!" A nafoukaně odkvapil. Jeho sekretářka
ovšem v poklusu za ním.
Seškrabali ze mne umělé jizvy i bradu a dovolili
mi, abych se drbal. Pak začali znova.
Teprve třetí vydání mého obličeje bylo schváleno.

Měšťan

jsou ploJako bych otevřel starou skříň
Tisíce vůní dere se průvanem
Sametky vlaštovek stahují oblohu
Na dívčích šatech vánek
hraje si s volánkem

Nepochybuji, že je to
proto, že v těchto záběrech nehraje Anthony
Quinn. N e b o ť "Řek Z o r ba" je veletrh pro herce
Quinnova formátu.

Venkoncem
každý,
který hraje s Olivierem
v "Becketovi" a nebojí
se v plné sezóně vyměnit si roli krále za roli
arcibiskupa, musí
být
plnokrevný a dobrodružný herec.

LETĚ

Mezi kamením stříbrné rybky
V balvanech mraků vyjíždí
Velký Vůz
N o c poutnice hluchoněmá
vstupuje v síň
Překročit váhám práh
Abych otevřel zase tu starou skříň
Hvězdami ve starém krbu doutná
Bože jak je mi smutno
po Čechách

sólové vystoupení. Zapomenete třeba na vzrušující scény, ale nemyslím,
že zapomenete na Quinna, když vám tlumočí vitální radost z primitivního tance, když popisuje
rozkoš a něhu ženského
těla.
Když
prohrává,
když neví kudy kam,
když vyhrává a ztrácí v
Jjedné minutě.
/

Nezapomenu poslední
záběr Kakojanisova filmu: Alan Bates, zruinovaný Angličan, a Anthony Quinn, špatný inženýr, stojí na pláži tváří

v tvář katastrofě. Angličan vidí zničené dílo.
Zorba se stará o to,
aby se nespálilo skopové na rožni, protože projektovaná lanovka na
odvoz dříví byla tak jako tak zničena.
Anglický boss a řecký
dělník si pak sednou k
rožni, pojí a popijí, a
reservovaný
Angličan
najednou
vysloví
nepravděpodobné
přání:
chce, aby ho Zorba naučil tančit tak, jak vesničani tančí.
(Pokračování na str. 6.)

Žaludek mi už zoufale kručel v D-dur, když veliký
režisér prohodil uznale:
"To je senzace! Teď vypadá, zrovna tak hloupě,
jako když jsem ho objevil. Připravte screen test!"
Víc už neřekl, protože z nadšení líbal vášnivě svou
sekretářku.
Vrazili jsme do sebe, když se chýlilo k obědu. Teď
právě pískal v radiu signál, oznamující, že je šeši
hodin a že je čas na Aspirin. Ani v DP táboře jsem
nemíval takový hlad.
V sedm hodin konečně začal screen test, neboť
Mr. Johnatan si mezitím musel vyřídit několik telefonických rozhovorů. Postavili mne pod umělou
palmu, spustili reflektory, přečetli na exposimetru
světelnost-těsně u nosu a ještě u jiné části mého těla.
"Zapalte si cigaretu", rozkázal Mr. Johnatan, "na
nic nemyslete, n e h r a j t e ! Vypadáte tak senzačně blbě - a to je to, co chci zachytit. Jestli jste fotogenický, natočím s vámi "Idiota" a Oskar nás nemine."
"Shoot!", zařval a kamera začala tiše cvrlikat. Za
pět vteřin houkl "Stop!" a >podíval se na hodinky.
"Sorry, musím odejít, mám smluvenou večeři s Julií."
Odešel kvapně. Jeho slečna sekretářka se tvářila
značně zavile a mně kručelo v žaludku tak nestydatě, že jsem se za to až styděl.
Po osmé večer jsem se dostal konečně domů. Když
jsem dojídal škubánky, které stály na kamnech od
šesti hodin, povídám ženě suše: "Oskar nebude!"
"Nebude co?", zeptala se věcně.
"Oskar nepřijde na žolíky?", přidala se Zuzka,
starší přeslice.
"Strejda Oskar is not comming zítra na večeři?",
zeptala se Jana, mladší přeslice.
"Nepřijde,, Jano, on večeří s Julií..."
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ČS. ARCHITEKTURA II
(Pokračování ze str. 4 )
stromky a provedena zahradní úprava,
listopad: rozhodnuto,
že tato ulice bude hlavní
přísunovou
cestou pro
další etapu stavby. Silnice úplně zničena těžkými stroji, nákladní dopravou farelů s pásovými stroji.
Myslím, že není třeba
pokračovat. A přece nebyl ani po takovém "výkonu" nikdo z vedení
zavřen, ani volán k zodpovědnosti, nikdo" neplatil pokutu, vždycky se
našla "objektivní příčina". "Já na bráchu, brácha na mě" - veliký český Švejk v tom umí
zkrátka chodit.

Výběr a volba barev
je v ČSSR k zaplakání
malá. Týká se to jak barev na stěny a fasády,
tak volby dlaždic a obkladů. Bílá je k dispozici málokdy, častěji slonová kost, někdy svědě
modrá. Na fasádní barvy "Fronton"
(jediná
čs. výroba) je možnost
volit z 8 barev. Pro bytové stavby existují 2 - 3
druhy kování na okna a
dveře. Architekt si může vybrat dokonce ze 3 4 druhů domovních dveří, pokud mu to dovolí
finance. Např. kasárna
může vybavit monstrózními lustry čs. výroby,
jejichž
"nepřehledná"
řada typových 6 kusů
Běda však obyčejné- mu j e k dispozicí. Tamu nepartajníkovi! T o pety neexistují.
pak nepomůže nic, a ceDá-lí za těchto podmílá vinš. se různými ma- nek architekt dohromanévry sveze po jeho zá- dy ještě odpovídající údech se všemi průvodní- roveň budovy, budiž mu
mi následky.
to přičteno ke cti. Je toMohl bych pokračovat tiž nutno též počítat s
dále, ale obrázek by zů- tím,
že
dodavatelské
stal týž.
podniky nedodrží téměř
• Čs. stavebnictví bylo nikdy kvalitu, způsob
deklasováno
na práci zpracování, barvu a druh
poslední třídy, na impro- povrchů, jak je architekt
vizování a příštipkaření. předepsal. Ozve-li se při
Korupce
na stavbách, autorském dozoru, je nineodborné
"politické"
vedení a honění plánu,
spojené s naprostým nedostatkem zájmu dělnictva, nedovolují kontrolu (Pokračování se str. 3)
jeho "hradní" minulost.
kvality a provedení.
A radostně ho pohřbívaVraťme se však k souli se státními poctami.
časnému čs. architektovi.
N a Langrově případu
Ten podlehl nejprve náteprve člověk pochopí, k
tlaku rozpočtářů a ekojakému to "morálnímu
nomické normě, omezeopotřebení"
došlo
za
ní investičních prostředposledních dvacet let v
ků. Přizpůsobil s e koČeskoslovensku.
nečně typizaci a vykouzO "morálním opotřelil po dlouhém boji odpovídající projekt ob- bení" mluví v červencovém čísle měsíčníku Plajektu.
Jeho trnitá cesta tím men Josef Branžovský v
však není u konce. Dom- kritice "Příručního slovnívá se, že lze ještě níku naučného".

čema, trvá-li na provedení dle předlohy, je sabotér, zdržuje akci, utrácí
státní peníze atd. Takových obviněni se každý
zalekne a povolí, aby ho
nebylo třeba dále "politicky"
přesvědčovat.
Trpělivost a schopnost
čs. architektů musí být
veliká, když i za těchto
okolností tvoří přece jen
lepší architekturu než jejich sovětští kolegové.
Poslední dobou se sice závora pootevřela a
n ě k t e ř í si vyjeli za
své peníze • do ciziny,
avšak o cestování v širším měřítku se stále nedá mluvit;. Rovněž západní odborné časopisy
jsou povolovány k odběru jen centrálním institucím, a z nich se pak
někdy dostanou dokonce
i těm, kterým by měly
být hlavně určeny, totiž
architektům.
Ž e je po
této odborné literatuře
veliký hlad, nemusím
snad zdůrazňovat.
K tvorbě
potřebuje
architekt klid, vnitřní i
vnější pohodu a dostatečné finanční zajištění.
T o poslední snad většina
v ČSSR má, to ostatní

tam však nikdo nepoznal. Architekti jsou poměrně slušně placeni,
ale podléhají
nátlaku
KSČ, R O H , schůzí, kádrování, musí vykonávat
neplacené práce ve volném čase a brigády žňové, uhelné a jiné dle potřeby.
Nemají, jako ostatně
nikdo v Československu,
pevně zajištěné postavení, pokud nepodlehli a
plně se nepoddali režimu. Sta drobných, ale
perných starostí mimo
vlastní povolání vyčerpává, stále hrozí reorganizace, delimitace, přeložení, odvolání z práce.
Odborné konsultace, které by normálně měly být
kladným přínosem pro
architekta, se obracejí
proti každému, kdo se
při nich odváží kritizovat rozhodnutí politického "odborníka".
Na závěr této úvahy
lze opakovat původní
otázku:, jsou českoslovenští architekti špatní?
Nikoliv. Z a daných okoL
ností se lze jen divit, že
naše architektura neklesla ještě níže, než dnes
je.
RYS

Na pohřbu Františka Langra

ledacos zachránit
povrchovými úpravami a
vnitřním vybavením novostaveb. I v Československu má přece architekt právo na autorský
dozor I

Kritik se tam pozastavuje třeba nad tím, že
ve slovníku není ani slůvka o J. L- Fischerovi,
Václavu Černém a jiných
(jmenuje zvláště komunisty popraveného Závi-

;>c J-VcUcUiLH u ; a. iruiu-tujc
fakt, že slovník mlčí i o
spisovatelích - emigrantech:
"Nepřekvapí tedy, že
byli pominuti mlčením i
spisovatelé, kteří žijí v
emigraci,
např. Egon
Hostovský.
Ž e se narodil, že emigroval do U S A a co
napsal doma i v zahraničí, to si můžeme přečíst - bez jakékoli politické a ideové škody - ve
Slovníku českých spisovatelů z roku 1964 . . .
' Uvážíme-li, že oba díly naučného
slovníku
vyšly teprve před dvěma lety, tají se nám dech
nad tím, jaké vykazuje
akademický naučný slov-

ZÁBAVU

kterou pořádá v sobotu dne 18. září 1965
V DORCHESTERU, A L E X A N D R A AVE., MELBOURNE
Bohatá tombola
Pestrý program
L I K É R O V Á LICENCE
Vstupné £ 1 / 1 8 / - včetně české večeře
Začátek v 8.30 hodin večer
Volné parkování aut
Reservování stolů a předprodej vstupenek:
tel. 94-2071 (Gaš), 34-3843 (Pavlas), 306-9571 (Křepčík)

Apokryf o životě a smrti
(Pokračování se Str. 5)
A celý film končí velikou a slavnou alegorií.
Tváří v tvář porážce se
dva lidé dovedou radovat a veselit. Jak to nejlépe vysvětlí Řek Zorba:
"Abys byl opravdu svoboden, musíš být trošku
šílený."

VELKÁ

Apokryf o životě a
smrti: k životu je potřeba mnoho energie a k
umírání ještě víc. Vypadá tó však docela jednoduše, když máte na plátně Anthony Quinna a
za plátnem jemnou ruku
inteligentního
režiséra
jako jé Kakojanis.
jun

VÝSTAVA

THE ROYAL MELBOURNE
SHOW 1965
16. — 25. září 1965
Otevřeno denně od 9
hod. ráno do 10 hod.
večer
(s
výjimkou
čtvrtku 16. 9., kdy se
vystavená zvířata a
předměty oceňují a kdy
je proto otevřeno jen
do 5. hod. odp.)
* Na výstaviště se dostanete snadno vlakem,
elektrikou nebo autem
* Dostatek místa k parkování
* Na trávnících můžete mít piknik - Horká
voda, občerstvení k disposici
* Tisíce, druhů koní, hovězího dobytka, ovcí,
psů, vepřového bravu, koz, koček, drůbeže
k shlédnutí
* Ve zvláštním oddělení uvidíte matky různých
zvířat se svými mláďaty
V ARÉNĚ
shlédnete :
* nejlepší australskou akrobatickou jezdkyni
* závody v postavení stanu o Australský zlatý
pohár
* vystoupení Viktoriánské a Jihoaustralske
jízdní policie
•
* slavnou motorisovanou Viktoriánskou policii
* odvážné vystoupení armádní jízdní jednotky
Kapela pluku Pacifických ostrovů z Nové
Guineje
R O D E O o ceny v hodnotě £ 2.000.
* jízda, na divokých koních
* jízda na koních bez sedla
* divoká jízda na býku
* lasování býků

ník "morální opotřebe
ní". Z d á se, ž e po této
stránce nemá konkurenci.. . . .
Z d á se, že uvedené
nedostatky slovníku vyplývají z jeho koncepce
ideovosti, stranickosti a
političnosti,
která
je
ovšem v této podobě velmi jednostranně pochoT H E KELLY C L O W N S
pená."
Slevy pro penzisty - v pondělí 21. září 1965
My v exilu bychom
VSTUPNÉ 7/-, děti 2/-, rodinná vstupenka (pro
si měli tiše zavzpomínat
2 dospělé a 4 děti) 15/na Františka Langra především jako na člověka,
který, se "morálně neHospodářská výstava v Melbourne skýtá zvláště
opotřeboval", a poděko- přistěhovalcům mimořádnou příležitost poznat hlavvat všem, kdož se přihlá- ní zdroje a možnosti jejich nové země. Mají možnost
sili k jeho dílu.
vm shlédnout na prostranství Royal Showgrounds největší výstavu domácích zvířat, drůbeže, strojů i zařízení. Uvidí tam 1.100 ovcí, 1.000 koní, 1.600 kusů
hovězího dobytka, 3.000' psů, 2.000 kusů drůbeže,
1.200 holubů, 500 ptáků v klecích, 500 prasat,-400
koček atd.

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
srdečně Vás zve na
REPRESENTAČNÍ

TANEČNÍ

6. 9. 1965

t¿cMu«£.
Š í j E ŠATY/DOBŘE!

Každoročně po dobu více než 100 let přináší výstava mnoho zajímavého. Farmáři mají možnost
prokázat, jak dobrými jsou chovateli a současně se
učit nové pracovní a řídící metody. Mohou shlédnout
nejnovější vynálezy vhodných strojů a zařízení a
hovořit s odborníky ó jejich výhodách. Ženy vystavují výšivky, kuchařské výrobky atd. Lidé z měst
mají zvláštní příležitost k poučení. Vedle všech prohlídek mohou shlédnout různé závody, soutěže a
přehlídky. Mohou též např. plně sledovat zpracování mléka, poučit se o zahradnictví, shlédnout poslední modely obleků z vlněných látek atd. Pro děti je
výstava zázračným karnevalem. Mohou se poučit a
mít nezapomenutelné povyražení v moderním zábavním parku. Zvláštní oddělení s mláďaty různých
zvířat je bude velmi přitahovat.

STŘEDISKO
PANSKÉ MÓDY
Každý rok má Royal Melbourne Show něco no164 Acland St., St. Kilda, vého. Proto na shledanou na letošní výstavě od 16.
Víc.
tel. 94 22S0 dc 25. září!

6. 9. 1965
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ČESKOSLOVENSKA ŠKOLA V MELBOURNE
— Třetí období školního roku bude zahájeno v so
botu'18. září. Vyučuje se od 9.30 do 11.30 dop. (Technical Teacher's College, 11 Glenbervie Rd., Toorak).
— Večerní kurs angličtiny pro'dospělé zahájí opět
ve středu 8. září večer. Ministerstvo školství státu
Viktorie oznámilo, že' účastníci našeho kursu budou moci skládat koncem roku jazykovou zkoušku.
Úspěšný kandidát obdrží vysvědčení, dosvědčující
pracovní znalost angličtiny.
Další zájemci o oba kursy (češtiny pro děti a
angličtiny pro dospělé) se mohou přihlásit na adrese školy.
M. C.
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
koná členskou schůzi ve čtvrtek dne 16. září v 8
hodin večer v St. Michael Hall, Brougham St., North
Melbourne, na kterou srdečně zve všechny členy i
přátele divadla.

NEDELE 26. Z A R I I69S
Svátek sv, Václava
oslavíme
NÁRODNÍ POUTI
NA ŠUMAVĚ

NÁRODNÍ POUŤ
ZA DOMOV

V Melbourne budou obětovány obě mše sv. za
trpící domov: v 10 hod.
v St. Patrick's College a
v 11.30 hod. v kapli v
Bethlehem Hospital, 476
Kooyong
Rd.,
South
Caulfield.
Na Šumavě odp. ve 2.30
hod. procesí od budovy
ke kapličce Pražského Je• zulátka, kde bude promluva, litanie k našim sv.
patronům a modlitby za
domov.
Prosím všechny krajany, aby se zúčastnili v
největším počtu. Kdo máte možnost, přijďte v národním kroji.
Nechť je neděle 26,
září dnem modlitby za
domov!
J. Peksa, duch. správce

SVATÝ VÁCLAVE
NEDEJ ZAHYNOUTI
'
*
" Š U M A V A "

BELGRAVE
AUSTRÁLIE

Od 4.30 hod. odpoledne se koná "Na Šumavě"
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
na níž hraje Eda Zlatý, se svým orchestrem
Pouťové koláče a různá jídla a pití
(K disposice budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat
PŘÍJEMNOU DOVOLENOU NEBO VÍKENDY
strávíte v

YOSEMITE
Barbers Road

KALORAMA
Každý pokoj má svou koupelnu a balkon
s vyhlídkou na Dandenongské vrchy
Plovárna — Volejbalové hřiště — Stolní tenis
Terasy na slunění
Přijďte se zotavit ve svěžím vzduchu 1.600
stop nad mořem a pouze 28 mil od Melbourne
Domácí české jídlo vám osobně připraiví
MANŽELÉ POSPÍCHALOVI
. K reservování pokojů neb jídel volejte
tel. 72-881 a žádejte č. 98.
Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVEL SERVICE
6a Elizabeth St., Melbourne, C. 1
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme
bezplatně
cestu lodí
nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Pošleme za vás kamkoli též balíčky nebo peníze
Mluvíme česky
Volejte: 63-6681, 63-6178, večer 93-7347
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SPORT V AUSTRÁLII

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

K O P A N Á
6 A Elizabeth St.
Melbourne, C. 1
Telefon 63-3256

V

S Y D N E Y

PRAHA — POLONIA

0:2

(0:0)

V posledním zápase sezóny už Praze o nic nešlo,
protože Yugal si sobotním vítězstvím zajistil čtvrté
místo v tabulce a Praha musela skončit pátá. Polonia naopak bojovala o záchranu v lize, a podle toho
HAMPTON :
zápas vypadal. Kromě několika minut na začátku
Praha hrála bez účelu. Zápas teprve oživl, když ve
573 Hampton St.
druhém poločase rozhodčí nařídil nesprávně penaltu
proti Praze a Polonia se ujala vedení. Druhou branHampton, S. 7
ku dali Poláci několik minut před koncem hry. - Pan
Hellenic, který také kandidoval na sestup, v posledTelefon 98-5756
ním zápase porazil APIA 5 :3, ačkoliv prohrával
3 : 0, takže oba poslední kluby skončily se stejným
počtem bodů a musí sehrát dva zápasy, které mají
rozhodnout o sestupu. První z nich skončil 0 : 0 . Je
však pravděpodobné, že liga bude opět rozšířena na
12 klubů a že nikdo tentokrát nesestoupí. - Na prv— Ve hře Pygmalion, kte- ních místech tabulky skončili South Coast, Budará se dávala v Chicagu, pest, Apia a Yugal. V prvním z finálových zápasů
-ravystoupila s úspěchem remisovali Yugal a APIA 1 :1.
Melinda Boučková.
— Čs. národní rada ameKOPANÁ
V MELBOURNE
rická připravila nové vydání učebnice češtiny pře
SLAVIA — MELBOURNE 5 : 1 ( 3 : 0 )
anglicky mluvící osoby
Slavia podala na Olympijském stadiónu výkon,
pod názvem "Progressive který potěšil příznivce klubu. Po celý zápas byla v
Czech". Autorem je ze- převaze, která byla větší, než ukazuje skóre. Vždyť
snulý prof. B. E. Nekula. další dvě střely se dostaly přes brankovou čáru
— Profesor Reed College Melbournu (jednou míč brankář zevnitř vylovil, pov Portlandu
František druhé se odrazil od spodní části horního břevna),
Münk byl jmenován pro- ale soudce přes protesty hráčů i hlediště branky nefesorem politických věd uznal. Melbourne dal jediný gól z pokutového kopu.
na Portland State Colle- Za Slavii skórovali: Laraman 2, Duffy, Savage a
ge a náměstkem ředitele Jones. Mužstvo Slavie nemělo v tomto zápase slastřediska pro
studium bin. V obraně se několikrát vyznamenali Cook á
střední Evropy při této Shepherd, v útoku Laraman a v druhé půli Short..
koleji. V tomto středisku
se připravují studenti pro
SLAVIA —' H A K O A H 1 : 0 ( 0 : 0 )
budoucí
diplomatickou
V
mužstvu
Slavie chyběl Jones (zraněn), což bylo
službu především v zeznát na souhře celého útoku. Zřejmou slabinou v
mích střední Evropy.
něm byl Duffy. Obrana podala jen průměrný vý— Profesor na Rosemont kon, nad který jen chvílemi vynikal Cook a Auchie.
College a na Villanova Nejlepším hráčem Slavie byl Barotajs, který chytil
University ve Filadelfii několik nebezpečných ran 'na branku. Jediný gól
P. Ludvík Němec měl tři zápasu dal 6 minut před koncem Short, který dorazil
přednášky pro širší veřej- kop Savage.
nost, které měly za účel
Tímto vítězstvím si už Slavia zajistila nejméně 4.
větší porozumění a sblížení orthodoxní a římsko- místo v ligové tabulce a tím i účast v bojích o
katolické církve. Přednáš- "Australský pohár".
ky měly značnou odezvu
v americkém tisku.
POTŘEBUJETE ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEM
— Dechový kvintet adeK VÁNOCŮM, NA DOVOLENOU apod.?
laidské
university
měl
Můžete si vydělat £ 10 až £ 15 i více týdně
mimořádně úspěšné konpo běžném zaměstnání prodejem výrobků pro
certy v Melbourne. Hudomácnost fy. Rawleigh.
dební kritici vyzdvihli
Některé obvody v Melbourne jsou dosud volné
zvláště hru docenta konPřijmeme též prodavače k plnému zaměstnání
servatoře při adelaidskě
Zkušenost ani kapitál nejsou třeba.
universitě, hobojisty JiříPodrobnosti sdělí:
ho Tancibudka. S úspěT H E W . T. R A W L E I G H CO. LTD.
chem vystoupil za diri60. Dawson Street, Brunswick, Vic.
gentským pultem MelTelefon 38-2131
bournskéhp symfonického
orchestru ' též
Ladislav
Slovák, který letos řídí
symfonický
orchestr v
Moderní detektivní drama
Adelaidě.

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— V Sao Paulo v Brazílii
zemřel na srdeční mrtvici
ve věku 67 let Jan Baťa,
nevlastní bratr zakladatele Baťových závodů, které po smrti Tomáše Bati
vedl. V cizině nebyl však
Jan Baťa zvlášť úspěšným podnikatelem.
Účásti na vedení Baťova
koncernu byl po dlouhém
soudním sporu zbaven a
řídil menší podnik v Brazílii. Ani jeho literární a
novinářské pokusy se nesetkaly s úspěchem. Pozoruhodný byl však zájem, který si udržel o
svou vlast a který projevoval o všechno dění v
exilu.
— Dr. Josef Pluhař z
Chicaga odjel do Evropy,
aby byl též přítomen zahájení Ekumenického koncilu papežem Pavlem VI.
ve Vatikánu.
— Naše hlasy píší o akademickém sochaři Josefu
A. Gauseovi, který žije
v Burlingtonu v Kanadě.
Národil se v r. 1910 z českých rodičů v Jugoslávii
a od dětských let žil a studoval v Československu.
Tam. také vytvořil mnoho soch, z nichž nejznámější byly socha A. Švehly v Liblíně, kardinála
Kašpara, presidenta P W
Bárty aj. Později přesídlil do Belgie kde rovněž zůstalo několik jeho
děl. Od roku 1951 žije v
Kanadě, kde slaví svou
tvorbou další úspěchy.
— Národný
slovenský
spolok v Amerike oslavil
letos 75. výročí založení.
Je to nej starší slovenská
organizace s působností
na celém území Spojených států. Ústředí je v
Pittsburku.
— Valné
shromáždění
Společnosti pro vědy a umění se koná 18. 9. na
chicagské universitě. Na
pořadu je uvítání kancléře tamní university, proslov předsedy prof. R.
Wellka, referát gen. tajemníka prof. R. Šturma,
zprávy dalších činovníků,
volby funkcionářů, hlasování o návrzích na změnu
stanov a dalších návrzích.

ČALOUNÍKA
hledá k prozatím, zaměstnání
kontinen.
čalounictví v Melb.
Hlaste se jen prvotřídní odborníci písemně na zn. "Dobrý
plat" do HD.

T/ČS/NH/SVU
SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
22 Hunter St. — Sydney
tel. BL 3970
19 York St.
(veilod z Wynyardu)

DŮM

U

JEZERA

bude sehráno
v sobotu 18. září 1965
na nově postaveném jevišti
Národního domu, 51 Coglin St.,
Brompton, Adelaide, S.A.
Vzhledem k délce a napínavosti děje bude
začátek ořesně v 8 hodin večer.

T Ě L O C V I Č N Á J E D N O T A SOKOL,
Vás srdečně zve na

SYDNEY

IX. SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
které se konají v sobotu dne 25. září 1965
ve velkém sále
P A D D I N G T O N T O W N HALL, O X F O R D STREET
Začátek v 8 hodin, konec o 2. hodině ranní
R Á Z : " K D O
JE
K D O "
Hraje orchestr kapelníka Z. Hrubého
Vstupné £ 1, maska 15/Reservování stolů a informace: telefon 31-1788
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PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Nevídaný souboj čs. a polských atletů v Římě

O Pohár evropských národů
Čtvrtý srpnový víkend určil už všechny finalisty I. ročníku Poháru evropských národů v lehké
atletice, kteří budou 11. a 12. září bojovat v západoněmeckém Stuttgartu ó prvenství. 25 účastníků soutěže bylo rozděleno do tří skupin, z nichž první dva teamy postoupily do závěrečných bojů.
Jsou to z "římské" skupiny družstva Západního Německál a Polska, ze Záhřebu teamy Východního Německa a Velké Británie, a v Oslo si zajistili účast ve finále lehcí atleti SSSR a Francie.
Tedy vše proběhlo podle očekávání, avšak přece viděli diváci na olympijském stadiónu v Římě
draima, na jaké lze těžko zapomenout. Postarali se o ně čs. lehcí atleti, kteří sice po prvním dni
bojů zůstávali 8 bodů za druhým teamem - Polskem - (skupinu vyhrálo přesvědčivě družstvo Západního Německa), druhý den však s ním svedli velkou bitvu o účast ve stuttgartském finále.
Vždyť prohrávali po 18 disciplinách (z 20) s Poláky rozdílem jediného bodu, aby jim nakonec
podlehli jen těsně 81 : 8 5 b. Pro toho, kdo ví, že polská lehká atletika patří v posledních letech k
světové extratřídě, musí být tento výsledek velkým překvapením. Pravda, Poláci měli v řadě
disciplin smůlu - dva běžci se jim zranili
přesto |však nakonec v posledních dvou disciplinách
zase mohou mluvit o štěstí (napi. bulharský troj skokan Stoikowski byl po pěti skocích výkonem
16,29 m v čele soutěže, posledním pokusem se však držiteli světového rekordu Poláku Schmidtovi
podařilo dostat ještě na prvé místo a to pokusem, o jehož platnosti byly pochybnosti).
Čs. lehkoatletické družstvo mělo slabiny ve skoku
dalekém, skoku do -výšky., v běfcu na 100 m a v obou
štafetách. Naopak řada borců mile překvapila, což
platí hlavně o oštěpaři Dušátkovi. Celkem získali
Čechoslováci v fiímě 3 vítězství (v hodu diskem,
v běhu na 1.500 m a na 3.CW0 m přek.), sedmkrát
obsadili druhé a třikrát třetí mísío, když podali bojovné a v některých případech í beánotné výkony.
100 m: 1. Knickenberg
(Německo}
10.5 v t . . . 5.
Mandlík 10,8 vt., 200 nu 1. Ottoíiaa (Itálie) 21.2 vt..
2. Mandlík 21,4 vt., 400 m: 1. BaóeasSd (Polsko) 46,0
vt., 4. Trousil 47,0 v t , 800 m: 1. Semper ( X ) 1:53,0
min., 2. Tomáš Jungwirtb 1:53*2 min-, L500 m: 1.
Odložil 3:45,4 min., 2. Tuemmler (2í) 3:45.5 min.,
5.000 m: 1. Norpoth ( X ) 14:10,$ mis, 2. Szotovský
14:13,0 min., 10.000 m: 1- Zimný (Polsko) 23:21,6
min., 2. Tomáš 29:22,4 min-, 110 m
I- Ottoz (Itálie) 14,1 vt., 3. Čečman 14,6 t ! _ ¿ » i m př_: 1. Frinolli (Itálie) 50,6 v t , 3. F. MazxBík 523 r t , 3.000
m přek.: 1. Holas (ČSR) 8:49.2. sán-, 2. Szklarczy;-:
(P) 8:51,0 min., štafeta 4 x 180 m; I. Itálie 46.0 v t .

2. Německo 40,0 vt., 3. Polsko, 4. Švýcarsko, 5. ČSR
40,8 vt., 6. Bulharsko, štafeta 4 x 400 m: 1. Polsko
3:08,0 min., 2. Itálie, 3. Německo, 4. ČSR, 5. Švýcarsko, 6. Bulharsko, výška! 1. Sieghart (N) 2,11 m,
6. Krybus 1,96 m, dálka: 1. Trense (N) 7,60 m, trojskok: 1. Schmidt (P) 16,34 m, 4. Němšovský 15,99
m: tyč: 1. Lehnertz (N> 4,90 m, 2. Tomášek 4,80 m;
disk: 1. Daněk 60,58 m, 2. Begier (P) 58,40 m; koute: 1. Sosgornik (P) 18,56 m, 2. Šmíd (ČSR) 17,56
m; kladivo: 1. Beyer (N) 66,52 m, 2. Matoušek 63,72
m: oštěp: 1. Sídlo (P) 79,46 m, 3. Dušátko 76,84 m.
Konečné pořadí národů v Římě: 1. Západní Německo 96 bodů, 2. Polsko 85 bodů, 3. ČSR 81 bodů,
4 Itálie 67 b., 5. Bulharsko, 6. Švýcarsko (oba po
45 bodech).

HLEDAJÍ:

Antonína Dubu (dříve Pasadena Hotel, Church
Pt. u Sydney) - nutná zpráva, Josefa Bílku (dříve
St. Kilda, Vic.), Vladimíra Hlaváčka z Polipes u Kácova a Lepiče z Chýnavy okres Kladno.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme.
HD

- Ve zkratce -

— Po porážce se SSSR v Kyjeve absolvovalo americké lehkoatletické družstvo v Evropě další dvě mezistátní utkání, ve kterých vyhrálo ve Varšavě nad
Polskem 118 : 93 b. a v Augsburku nad Německem
rozdílem 51 bodů. Světový rekordman ve skoku dalekém Američan Boston skočil ve Varšavě 8,12 m
a americký koulař Randy Matson dosáhl 20,12 m.
Překvapily Američanky, které porazily Polky 59 :' 57
a Němky v Mnichově 62 :55. Polská sprintérka
Kirszensteinová zaběhla 200 m za 22,7 vt., čímž
zlepšila o 0,2 vt. světový rekord Američanky "Wilmy Rudolphové.
— Čs. motocyklista František Šťastný se stal nečekaným vítězem Velké ceny Ulsteru v Belfastu, když
vyhrál na Jawě kategorii strojů do 350 ccm průměrnou hodinovou rychlostí 146,45 km, před Bealem z
Rhodesie a Čechoslovákem Havlem. 'Tuto další jízdu
misrovství světa motocyklistů silničářů vedl až do
posledního kola Jim Redman z Rhodesie, který však
na kluzké dráze havaroval a musel být převezen do
nemocnice. Na startu bylo 48 jezdců. - Pořadí mistrovství světa pro r. 1965: 1. Redman 32 bodů, '2.
Agostini (Itálie - MV), 16 bodů, 3. - 5. Angličané
Hailwood a Woodman a Čechoslovák G. Havel (všichni po 12 bodech), 6. Šťastný 11 bodů;

— Rychlý konec utkání ligy vodního póla mělo
střetnutí v Ústí nad Labem: Chemička Ústí - Slávia
Plzeň. Ve třetí čtvrtině za stavu 4 :3 hodili rozzuření diváci rozhodčího do vody, neboť nebyli spokojeni "s jeho stranickým počínáním".
— Bývalý čs. hokejový representant a nyní hráč
Sparty Praha Luděk Bukač, 301etý posluchač fakulty tělesné výchovy v Praze, odletěl na půl roku do
Kanady na pozvání tamní amatérské asociace, kde
se zúčastní tréninkového tábora některého mužstva.
Školení povedou nejlepší kanadští hokejoví odborníci.
— 33. ročník chodeckého závodu Praha - Poděbrady
vyhrál východoněmecký representant Luesche (50
NEWYORSKÁ TROFEJ DO POLSKA
km za 4:14:20,2 hod.) více než desetiminutovým náskokem před svým krajanem Sakowskim. Nejlepším
| Fotbalistům p r a ž s k é rozhodně nechyběla.
Dukly, kteří se čtyřikrát
I tentokrát se však pro- čs. chodcem byl Stránský z Ústí nad Orlicí (ušel
i za sebou stali vítězi me- jevil akutní neduh čs. ko- trať za 4:36:32,4 hod. - šestý v pořadí), který se stal
j T i n á rodního
mistrovství pané - nedostatek střelec- mistrem republiky.
! USA, se už nepodařilo po- ké pohotovosti, a tak — Čs. fotbalový přeborník Sparta Praha deklasoval
fpáíé si odvést Newyor- střetnutí skončilo před v 1. kole Československého poháru divisní Děčín
gsko-u trofej. Po porážce 15.000 diváky jen 1 : 1. 15 : 1. Mráz a Kvašňák dali po 5, Dyba 3 a PospíPo několikatýdenním sportovním potu přišli si ( 0 : 2 v 1. finálovém utkáDukla Praha se sice u- chal 2 góly.
konečně třetí srpnovou neděli na své i i j i a m S ko- ní v Ne.v Yorku s Polonii
jala
v 6. minutě Vacenov- — Na tzv. spartakiádě sovětských odborů v Moskvě
ženého míče. V ČSR byla zahájena nevá. SoSfaetorá Bytem měli Pražané ještě
ským
vedení, ale už o 17 — Lužnikách přiblížila se sovětská representantka
sezóna, od které si slibují daleko vSce než «3 mmu- ;
rsr:ě;i aa revanš, ale v od- minut později Poláci vy- Tamara Pressová v hodu diskem šedesátimetrové
lého období, hlavně proto, že se přesiseásleSTro čs.
rovnali Jozwiakem, a pak hranici, když jí naměřili 59,70 m. Je to už šestý
kopané vrátilo k staré organizaci, stero« se zsšrrž
vítezství
na
svou
stranu,
už se nic na výsledku ne- světový rekord 271eté několikanásobné olympijské
výkonnostní rozdíly mezi jednoffis^ni wutři«.,'.
vítězky Pressové.
přestože
snaha
hráčům
změnilo.
Nej vyšší soutěží bude 1. Hga, dále pak sásíešE;:
— Světový plavecký sport má novou hvězdu. Je jí
dvě druhé ligy a šest divizí. Z 1. ligy bašo® na kooei
121etá jihoafrická školačka Karen Muirová, která
sezóny sestupovat jen dvě mužstva (namísto áos£na britských mistrovstvích v Blackpoolu zaplavala
ÚSPĚCHY
ČS.
V
O
D
Á
K
Ů
vadních tří), čímž se očekává, že nebysie bb. jaře ve
110 yd. znak v novém světovém rekordu za 1:08,7
hře většiny teamů taková nervosita jako- při třech
I — árobé části vodáckého mistrovství světa v ra- min. Muirová tak zlepšila o 0,8 vt. rekord Angličansestupujících a tím se zlepší technická ůr-ověš. Sfož- ipss&ěn. městě Spřttai« v Korutanech na dravé říčce ky Ludgroveové.
stva snad upustí od opatrnického obraiméaQ s y s é - lisseŤe - ~ soctéží ve sjezdu na divoké vodě - po- — Španělské daviscupové družstvo pokračovalo v
mu a budou hrát útočnější hru, která by asdriťla ICXEČSVSIÍ čs. representanti v sérii úspěchů. Po třech ; letošních velkých úspěších, když vyhrálo i prvé mediváky.
zlatýcíi rrgost?if*r ve vodním slalomu. 7í«OraH i 3 ti— jzjpásmové střetnutí Davisova poháru v Barceloně
Nasvědčovala by tomu i většina střetnutí 1i t_2y světových mštrů ve sjezdu a tak počtem 6 zl2r (nad USA nečekaně vysoko 4 : 1 a stalo se tak prakročníku 1965/66, která měla výbornou úroveň s týči. medčtIL S stříbrných a 2 bronzových jsou jea jticky vyzývátelem Australanů v boji o světové prvencelkem slušnou muškou útočníků, o čemž svědčí C5 v těsaén. závěsa za wýťbsěsmaasexkými vodáky. V jství tenisových teamů, neboť druhé mezipásmové
vstřelených branek. Nadšeno hrou bylo 20.000 divá- [ ¡DOCCí-V•fai iaočasceoí národů ve ^Jezsin na divoké vo- utkání s vítězem asijské zóny (Indií nebo Japonků v Bratislavě, kde domácí Slovan zahrál nepepší r dě rasssl s2ně c c i z a j ts. team jen jediný bod za j siem) je jen formalitou. Američtí tenisté, kteří patřihru posledních let, když porazil obhájce mistrovské- j IXemež (V. Něsneeiao 54» ČS3 53 bodů), a tak by i li k favoritům, měli štěstí, že neprohráli 0 : 5, neboť
ho titulu a i letos velkého favorita ligy Spartu Pra- UMĚLÍ ni xs. chra roky aa MS ve špíadlfiXOT-ě MSýně za stavu 4 : 0 pro Španělsko nepostavil už k posledha 5 :4. Slovenští fotbalisté oplývali vtipem v ůíotu j navázat na. slavsasi teaaŤci tohoto u isás tak: popn- níma singlu španělský trenér Dán Nielsen Juana
a vedli už ve 2. poločasu 5 : 1. Sparta však skřek«; Ižrnfho sportu a ácsstaí se opět do čela světové extra- Manuela Santanu, ale náhradníka, 331etého Coudekombinační hrou snížila na 5 : 4 a vítězství domá- j třídy. Potrebojí se zlepšií ksjakšH: kxxxsté už ny- ra, který podlehl přeborníku USA Dennisu Ralstocích bylo ještě na vážkách. - Všech pět "pe" melo ; ní v Rakouska, znova Tí-sfcrfi světové prvesstvi.
novi 6 :4, 4 : 6, 3 : 6 a 3 :6.
prý i střetnutí v Praze mezi pražskou Duklou a braPorada ve sj-ezdn: I. V. ^ěmss~ko 54 Ix, 2. ČSR 53 — Sovětské veslařky obhájili v Duesseldorfu znovu
tislavským Slovnaftem, které skončilo zasloužené ne- b_ 3. Z. Německo 47: 4. Sakmisto 41: 5. švýcarsko své prvenství, když na v pořadí už XII. mistrovství
rozhodně 3 : 3 . - Těžkou úlohu v 1. lize bude mít 38j 6. Frande 28; 7. J u g o ď á ň e 10: 8- USA 5 b. a Evropy získaly 4 z 5 titulů. Pouze v párových čtyřpražská Slávia, která prohrála na hřišti Sparty na 9. Belgie 1 bod.
kách -ijhrály zlaté medaile Maďarky před SSSR a
Letné v boji nováčků s Hradcem Králové 0 : 1 . JeČSR. Čs. representantky Alena Postlová - Magdaledinou branku dal v 6,0. minutě Hradec z kopačky
HLAS
D O M O V A
na šarbochová obsadily ve dvojskifu 2. místo za
Rampase. Hradec hrál v Praze pozornou a účelnou
SSSR a čtyřka s kormidelnicí jakož i párová čtyřka
Vycbází čtrnáctidenně
Sídí redakční kruh
defensivu, v závěru útočil a měl blíže k 2 : 0 než
si domů přivezly bronzové medaile.
Adresa:
Hlas
domova,
"červenobílí" k vyrovnání. - Slovenské derby mezi
8
Moorhouse
S
t
,
Richmond,
E.
1.,
Vic.
—
V zahajovacím utkání nové sportovní soutěže Prešovem a VSS Košicemi v Prešově vyhráli domáTelefon: 42-5980
Poháru mistrů evropských zemí v ledním hokeji cí 3.: 1, - Teplice podlehly v Trnavě 0 : 2 a ani fotbalisté Ostravy na Slovensku neuspěli, když pone- PŘEDPLATNÍ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/- zvítězil italský přeborník Cortina ď Ampezzo na
jednotlivý výtisk s 2/-.
svém ledě nad francouzským mistrem HC Chamochali oba body nováčku soutěže, Lokomotivě Košice ( 1 : 2 ) . Postaru zahájili letošní ročník 1. ligy jen PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž před nix 3 :1. Vítěz této dvojice, která spolu sehraje celv Brně, kde střetnutí ZJŠ Brno s. Jednotou Trenčín platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £ stg 2/-/-, $ 5.- nebe kem 4 utkání, nastoupí ve 2. kole PMEZ proti záskončilo po slabém výkonu obou mužstev bez branek. íkvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatkx padoněmeckému teamu EV Fuessen, který postoupil
přímo do dalšího kola.
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

Nová sezóna čs. kopané

