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Revoluce plná otazníků
čtrnáct dni pozoroval svet pozorné události v Indonésii. Zpraví
stíhala zprávu: zprávy zahraničních korespondentů, zprávy vyslanců, zpráv)
místních odborníků, zprávy armádních mluvčích a zprávy těch, kdo práv«
byli u mikrofonu. Když se pak všechny informace porovnaly a přirovnaly
zjistilo se, že stejně nikdo přesně neví, o co tam vlastně běží.
První se z toho zmatku vynořil velitel palácové gardy Untung, který tvrdil
že to všechno provedl, aby zachránil presidenta Sukarna. Po něm vyplul í
revoluční ivřavy generál Suharto, který tvrdil, že zlikvidoval Untungův puč
aby také zachránil presidenta Sukarna.
Zatímco tak všichni
zachraňovali
Sukarna,
doba vnesla do všeho
toho zmatku trochu pořádku, a pomalu se začal
rýsovat alespoň mlhavý
obraz toho, co se vlastně stálo a o co asi šlo.
Úloha komunistů
K nevyjasněným záhadám indonéské revoluce
patří otázka rozsahu komunistické účasti. O tom,
že komunisté podporovali Untungův puč, nemůže být pochyb. Otázka
je, zda jej sami plné plánovali a provedli nebo
se jenom snažili využít situaci, kterou uznali
za vhodnou k uskutečnění svých dávno připravených plánů.

čekali. Otázka je, do jaké míry jí teď dovedou
využít.
Sukarnova úloha

Neztratil ho vsak lNasution a neztratil ho ani
generál Suharto, který
dnes stojí u zdroje moci
v Indonésii.

Zatímco Sukarno mluvil o odpuštění a usmíření, jednotky Suhartovy armády začaly zatýkat a snad i popravovat
předáky
komunistické
strany. Davy, které ještě
nedávno rozbíjely americké konsuláty, vypalují budovy komunistických organizací, a demonstranti, kteří včera
volali "smrt Američanům", volají dnes "smrt
komunistům" a dokonce
prý i "ať žije Amerika".
Vliv komunistů v Indonésii nebude úplně u
konce tak dlouho, dokud v ministerstvu zahraničí sedí Sukarnův
na str. 2).

Každému podle zásluh?

Naplno

Svět je obyčejně takový, jaký ho chceme vidět:,
světlý nebo temný, vznešený nebo .vulgární, velkomyslný nebo sobecký, mírumilovný nebo vražedný.
Záleží na tom, co právě chceme vidět, na co chceme
vzpomínat, o čem chceme přemýšlet a v jaké jsme
právě náladě.
Můžeme vidět jenom krásu těla nebo jenom bacily, jimiž je prolezlé. Můžeme vidět jenom nádheru zasněžených špiček velehor nebo jenom tanky v
údolích kolem nich. Můžeme vidět jenom majestátnost katedrál a velikých měst nebo jenom bídu,
ubohost a špínu, která se za ní skrývá. Můžeme
vidět jenom krásu oblohy, zahalené v hvězdách, nebo
jenom bomby, které z té oblohy prší: Můžeme vidět'
jenom dny plné slunce a čistého bílého sněhu nebo
jenom bahno, bláto a plískanice.
I na svůj život můžeme vzpomínat dvojím způsobem. Můžeme vzpomínat na slunce a bílý sníh:
radost narozenin, vítězství na sportovním hřišti, vánoce. prázdninové léto, první láska, veliký dar.
A můžeme vzpomínat na bláto a plískanice: vznik
fašismu, strach z plynu, rakouský "Anschluss", Mnichov, Sudety, nacismus, světová válka, komunismus, konec.
Říká se, že nic není docela bílé nebo docela černé. Je mnoho odstínů šedi a náš vlastní závisí na
tom, jak mnoho toho světlého se přihodilo v našich
jednotlivých životech, aby to alespoň částečně vyvážilo hrůzy pokrokového světa, který prý sahá po
hvězdách.
Ať však toho "slunce a bílého sněhu" bylo v "jednotlivých životech sebevíce, nikdo s minimální citlivostí pro osudy jiných nemůže zůstat nedotčen nepřetržitým řetězem válek, které nás provázejí od kolébky do hrobu.
V jednom z posledních čísel amerického časopisu
Time, který je studnicí moudrosti uspěchaného komerčního člověka Západu, byl seznam válek, jimiž
byl náš svět obšťasten za posledních dvacet let, tj.
od konce té veliké války, která měla všechny války
ukončit.
Je to dlouhý seznam, ale stojí za otištění. Toto jsou
tedy místa, v nichž se lidé v uplynulých dvaceti letech zabíjeli pro své ideály:
Indonésiě (Holandsko a vzbouřenci), Čína (nacionalisté a komunisti), Kašmír (Indie a Pákistán),
Ěecko (vláda a komunisti), Izrael (Židé a Arabové), Filipiny (vláda a komunisti). Indočína (Francie
a Viet Minh), Malajsko (Anglie a komunisti), Korea (OSN, USA a Severní Korea, Rudá Čína), Formosa (USA a Rudá Čína), Kenja (Anglie a Mau
Mau), Sinaj (Izrael a Egypt), Suez (Anglie, Francit a Egypt), Maďarsko (Maďaři a SSSR), QuemoyMatsu (čínští nacionalisti a čínští komunisti), Libanon (vláda, USA a vzbouřenci), Tibet (Tibet a Rudá
Čína), Kypr -(Anglie a EOKA), Alžír (Francie a
vzbouřenci), Kuba (vláda a Castro), Laos (vláda a
Pathet Lao), Kuwait (Anglie a Irák), Goa (Indie a
Portugalsko), Jemen (vláda, monarchisté a Egypt),
Kongo (vláda, OSN a vzbouřenci), Kuba (USA,
kubánští uprchlíci a vláda), Jižní Vietnam (vláda,
USA a Severní Vietnam, Vietkong), Himalaje (Indie
a Rudá Čína), Angola (Portugalsko a vzbouřenci),
Západní Nová Guinea (Holandsko a Indonésie), Kolumbie (vláda a vzbouřenci), Venezuela (vláda a
vzbouřenci), Malajsie (Anglie, Austrálie, vláda a
Indonésie), Kongo-(vláda a vzbouřenci Si-mba), Siam
(vláda a komunisti), Dominikánská republika (vláda, USA a vzbouřenci), .Perú (vláda a vzbouřenci),
Kašmír (Indie a Pákistán).

proti nivelizaci

"Nevzdáme se a nehodláme se vzdát našeho základního cíle — zvítězí
v ekonomické soutěži s kapitalismem. Naopak právě v tom vidíme hlavn
cestu, jak nad ním zvítězit všestranně a definitivně. . .", napsalo Rud<
právo 17. 9. tr.
V poslední době se na nější mzdová
opatřeni rovými změnami, Ktere
této frontě "mírové sou- Jiří Kantorek v článku ani v nejmenším nerestěže" objevují na strán- "Je příliš mnoho v sáz- pektovaly osobní pespekkách čs. publikací pod- ce" (23. 9. 65.). J d e na tivy jednotlivých pracovníků!
něty a kritiky mzdového kořeň věci:
systému,
který
brzdí
iniVezměme jen onu ne" V poslední době se
Jisté však je, že byli
ciativu
jednotlivce
a
disblahou
metodu, kdy je
mnoho
hovoří
o
perspekkomunisté účastí na Untungově puči silně zdis- kriminuje odborníka ve tivách čs. ekonomiky, o do vedoucí funkce jmeperspektivách
jednotli- nován člověk nikoliv z
kreditováni a že tak dali prospěch nádeníka.
armádě příležitost, na
V časopise Kulturní vých odvětví a oblastí, daného útvaru či podniníž někteří její vůdcové tvorba ostře soudí ny- o perspektivách samot- ku, ale člověk zvenčí, ciných závodů a podniků. zí a neobeznámený s
problematikou,
Pohříchu se však dosti místní
aniž
by
se
přihlíželo k
často zapomíná na osobV příštích dnech budeme vzpomínat 47. výročí ní perspektivu jednotli- tomu, že mezi místními
pracovníky je nejeden
nabytí československé samostatnosti. Je to v době, vých pracovníků . . . "
schopný aspirant na vekdy krize komunistického systému v Československu
A řeč se přirozeně stá- doucí místo."
i v ostatních zemích sovětského bloku je stále patrčí taktně na "kádrové
nější a to krize nejen hospodářská, ale především
Kantorek dává zcela
reservy", s nimiž je zaduchovní. I vedoucí komunisté se už netají zklamánečekaný
zářný příklad:
cházeno neurvale. "Kádním nad vývojem událostí a trpce přiznávají, že i
"
J
e
jistě
paradoxní,
rové reservy" jsou pramládež, kterou si sami vychovávali, se staví ve své
covníci, kteří tak nebo že v době, kdy u Fordovětšině k režimu nepřátelsky nebo v nejlepším příurčují
padě netečně. Bylo už kdesi řečeno, že moderní to- onak přišli do konfliktu vy společností
s
kádrovacími
orgány,
předním
manažérským
talitní režim může mít trvalejší úspěch jeň tehdy,
podaří-li se mu nejen ovládnout všechnu moc v zemi, které dohlížejí na čisto- kádrům jejich osobní
ale pronikne-li i do mozků a duši lidí, kterým vlád- tu stranické linie v hos- perspektivu na dobu dene. Režim v Československu zřejmě úspěch nemá. podářském životě. Kan- seti i patnácti let, a pro
tuto perspektivu je souV neposlední řadě se mu staví v cestu, že přes všech- torek o tom říká:
"Kolik nejrůznějších stavně připravují (škonu opačnou režimní propagandu nevymizely z myslí
lidí vzpomínky na léta, kdy stát prožíval skutečnou plánů již bylo narušeno lením, asistentským sysvobodu a kdy jeho demokracie byla jednou z nej- neuváženými, často na- stémem, cestami do ciziprosto nahodilými kád- (Pokračování na straně 2)
vyspělejších na světě.

28. října 1918 -1965
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Smrt komunistům

chtivý Sukarno se prostě
nějak nehodí do role beránka, který volá jménem Mohamedovým po
odpuštění a smířlivosti
Zůstává-li plný roz- a tvrdí bez uzardění, že
sah komunistické účasti se vlastně, když se to tak
na Untungově puči ne- vezme, vůbec nic nestalo.
jasný, atázka Sukarnovy
účasti není o nic méně
Jenomže ono se stalo.
záhadná.
Šest zavražděných geneJednal Untung s jeho rálů, prostřelená noha
požehnáním nebo bez je- ministra národní obrany
ho vědomí?
Nasutiona, potyčky ve
Sukarnovy akce po střední Jávě a vyzbrojelikvidování puče zdají se né komunistické mládežnasvědčovat spíše tomu, nické organizace svědčí
že komunisté a Untung o tom, že Sukarno jaksi
jednali s jeho vědomím. ztratil smysl pro skutečNenávistný a pomsty- nost.
(Pokračování

Jejich generální sekretář Aidit
vyhrožoval
předtím několikrát ozbrojeným násilím, nedostane-li v .Sukarnově
vládě třetinové zastoupení. Byl Untungův puč
jenom splněním Aiditovy hrozby? Nikdo zatím
s jistotou neví.

Zůstal jsem socialistou. Ale dovolte mi dodat - a dovolte mi to říci zcela jasně a jednoznačně, neboť jsem mezi přáteli
že se spokojím
pouze s takovým socialismem, ať je to kdekoli
na světě, který je založen na spravedlnosti, ve
které se mluví pravda. Přejeme si vybudovat
spravedlivější, lidštější společnost. Ale bez pravdy není spravedlnosti. Spisovatel, který nepíše
pravdu, není spisovatel.
Všichni moji předřečníci prohlašovali, že musíme učinit vše, co je v naší moci, abychom zabránili návratu nacismu. S tím přirozeně plně
souhlasím, ale, co se mne týče, nepovažuji za
nutné hlouběji zkoumat tento problém. Sešli
jsme se tady, abychom demonstrovali za mír a
proti fašismu a hrůzovládě v jakékoliv formě.
Maďarský spisovatel Tibor Déry na výmarském "mírovém" kongresu.

(Pokračování na straně 2)
Published by F. Váňa,
8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
Printers: Bussau & Co.,
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V nedaleké době se pravděpodobně rozhodne, kdy bude africký kontinent
a s ním celý svět bohatší o nový zdroj nepokojů a obtíží, podobných obtížím
v Jižní Africe či dokonce v Kongu. Ministerský předseda Jižní Rhodésiei
Smith se v Londýně nedohodl s vládou své mateřské země o podmínkách,
za nichž je Anglie ochotna dát Rhodésii samostatnost.
Anglie, poučená zkušenostmi posledních 20 let, odmítá dát bílé menšině
v Rhodésii (250.000 lidem) mandát k útisku 4 miliónů barevných; zdá se,
že je jen otázkou času, kdy Smithova bílá vláda přeruší unilaterálně svazky
s Velkou Británií a nastoupí cestu tak neslavně raženou Jižní Afrikou.
Bily pan v Rhodésii
pienum nejvetsi mezináodmítá domorodým čerrodní organizace. Během
nochům řádné zastoupení President Kasavubu roz- své bleskové návštěvy,
dočasnou
vládu která trvala pouze 13 hove vládě a bude se snažit pustil
udržet tuto politiku proti min. předsedy Tšombeho din, měl řadu proslovů
mnohonásobnému
počtu a jmenoval bývalého za- na jediné téma: mír. Sehraničního ministra K'imbarevných.
Budoucnost bu novým min. předse- šel se také s presidentem
ukáže, kdy tato kapitola dou. Tato změna nebyla Johnsonem.
Revoluce v Indonésii
afrických dějin začne a přijata parlamentem přítaké kdy a jak skončí. J e liš příznivě.
Dnes je již celkem jaspochybné, zda nějaká miné, že revoluce v IndonéPapež v New Yorku
se, o níž se v těchto dnech
sii byla pokusem o komluví, může nalézt komPavel VI. je prvním pa- munistický převrat. Prepromis tam, kde se ná- pežem, který navštívil sident Sukarno se snaží
tak rozcházejí.
nejen Ameriku, ale také uchovat si co nejvíce po-

litické moci tím, ze na
mlouvá domácí i světové
veřejnosti, že se dohromady nic nestalo.
Indonéská
armáda se
však pomalu ale jistě rozhoupala, a to, že se na
Jávě stále ještě bojuje,
ukazuje, že nelze komunistické síly podceňovat a
rozhodně nelze mít žádné
iluze o jejich úmyslech.
Jinak celá protirevoluce probíhala tak, jak tatíček Sukarno
vycvičil
svůj lid k podobným příležitostem: masové pustošení, pálení a demonstrace. To', že se přitom ozývaly
výkřiky "Ať žije
Amerika", je sice zajímavé, ale rozhodně ne charakteristické pro dnešní
náladu nebo dokonce pro
budoucí vývoj v Indonésii.

Naplno proti nivelizaci

V
nebývalé
tichosti
proběhl v SSSR sjezd
"ÚV Nej v. sovětu, z něhož vyšel Brežněv s bodovým náskokem před
Kosyginem. Zajímavější
však byly ohlášené změny ve struktuře sovětského hospodářství, které
byly nejen naplánovány,
nýbrž zčásti prý již i prováděny.
-et

Překážky
v kariéře
jsou m n o h é : " . . . Z t r á ta osobní perspektivy, nemožnost prorazit bludný
k r u h určité kádrové nomenklatury, která je někdy doménou
omezeného počtu lidí, vyměňujících si vzájemně vedoucí
místa. Schopní a mladí
lidé tak často trčí léta ve
stejných funkcích . . ."
Kádrová čili diskriminační politika v hospodářském životě je jenom
j e d n o u z příčin stagnace.
O d r u h é se zase rozepsala pražská Práce (23.
9. 65).

Redakce dostala zřejmě h o d n ě rozhořčených
dopisů, neboť zahájila
diskusi n a námět: "Každému podle zásluh". V
diskusi bylo zjištěno, že
se n e o d m ě ň u j e
podle
zásluh, ale podle politického klíče.
Z celé polemiky vyplývá, že odbornost neznamená zvýšení odměny, že odborník si musí
vysedět " s v o j e " leta, než
se dostane na platovou
úroveň "lepšího" dělníka. Práce o tom píše:
"Kvalifikovaní a po
všech stránkách
dobří
dělníci nejsou dostatečně mzdově odlišeni od
dělníků horších. Právě
tak nejsou dostatečně
zvýhodněni mistři, stavbyvedoucí, konstruktéři,
projektanti, výzkumníci,
a jejich platy se rovnají
kvalifikovaným zámečník ů m a soustružníkům,
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událostí

Hlásí se opět Afrika

(Pokračování se str. 1)
ny, přeřazováním na různé pracovní úseky i patřičným platovým zařazen í m ) , zůstávají
mnohé
naše plány kádrových
rezerv zatím jen na papíře a realizují se z nich
často jen nepatrné zlomky . . . "

18. 10. 1965

přičemž n e d o s a h u j í ar
irovně vysoko kvalifikc
raných dělníků z těcht
sovolání . . ."
Diskriminace v oceňc
/ání různých d r u h ů prš
:e je často zcela grc
teskní. Z a s e citát z Prš
:e:
"Lékaři ve zdravotnic
stých střediscích si mc
hou až po deseti letec
praxe, to je v 36 letec!
vydělat tolik, kolik zpr;
vidla pracovníci ve strc
jírenských
povoláníc
už při dosažení čtvrté a
páté kvalifikační tříd}
tj. už .v 26 letech.
Platy učitelů v prvníc
až pátých ročnících vši
obecně vzdělávacích škc
jsou nižší než mzdy p n
vodčích v tramvajícl
samozřejmě se zákonnc
pracovní dobou, a plai
učitelů v 6. až 9. ročn
cích jsou o 400 Kčs ni
ší než p r ů m ě r n é mze

ČESKOSLOVENSKÉ N Á R O D N Í S D R U Ž E N Í VE VIKTORII
ČESKÉ O C H O T N I C K É D I V A D L O V M E L B O U R N E
Č E S K O S L O V E N S K Á ŠKOLA V M E L B O U R N E
S P O R T O V N Í KLUB S L A V I A M E L B O U R N E
srdečně zvou všechny krajany na

OSLAVU ČS. NÁRODNÍHO SVÁTKU
která se bude konat v neděli dne 31. října 1965
v malém sále konservatoře melbournské university
(proti Royal Melbourne Hospital)
Začátek v 8 hodin večer
K.T a DDnr.DAMTl t c DPí~>QT O V A T TMĚT .F.f.KÁ A K A D E M I E

Č E S K O S L O V E N S K Á ŠKOLA V MELJBOUKNb
srdečně zve všechny děti i dospělé na

DĚTSKOU MAŠKARNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 7. listopadu 1965 od 2. hod. odp.
v St. Michael Hall, Brougham St., North Melbourne
Dětský zábavný program — Průvod masek
Hraje orchestr kapelníka E. Zlatého
OBČERSTENÍ — TOMBOLA
Dopřejte svým dětem hodně radosti o této zábavě a přijďte se na ni též
podívat

(Pokračování se strany 1)
Čtyřicet válek a válčiček ve dvaceti letech. Dlouhý seznam a ještě neúplný. Jenom namátkou se vybavuje Guatemala pří vypuzení presidenta Arbenze,
válka mezi Turky a Řeky na Kypru, a za čtrnáct dní
Po otištění toho seznamu vypukla další válka uvnitř
Indonésie.
Příliš mnoho plískanic a bláta, než aby naše životy byly jenom světle šedivé.
Svět je. jaký ho chceme vidět. Ale ani nejsvětlejsí
vzpomínky, ani větší obrat, ani pokrok vědy, ani ruka natažená k e hvězdám, nemohou zastřít skutečnost, že jsme se pořád ještě nenaučili to nejjednodušší, ale nejdůležitější: žít jeden vedle druhého, -kw-

SSSR

soustružníků a zámečníků . . . "
J e d e n z odborníků,
povolaných Prací vyjádřit se o dnešní mzdové
nivelizaci,
poznamenal
trpce:
". . . Přes 60 procent
vedoucích
pracovníků
většiny odvětví národního hospodářství a správy má jen základní nebo
nižší o d b o r n o u
školu,
zatímco z lidí, kteří u
nás zakončili vysokoškolské nebo odborné vzdělání, je jenom 11 procent
zařazeno na odpovědná
místa . . ."
Vzpoura
negramotných se v průmyslovém
státě stává problémem:
" T ě c h 60 procent nekvalifikovaných",
říká
jiný expert v Práci, "je
závažným společenským
problémem. Tvoří skupin u lidí, kteří jsou rovněž
zainteresovaní na tom,
aby se nic
nezměnilo,
protože nivelizace přímo
nebo nepřímo p o d p o r u je jejich pozice, není na
ně tak veliký tlak kvalifikovaných pracovníků.
Vzniká zajímavý paradox, že tato skupina si
vlastně chtě nechtě hraje do noty se zmetkaři
a lajdáky, kteří m a j í také zájem na rovnostářství. . ."
T y h l e nepřímé útoky
na
mzdovou
politiku
znamenají, že si mnozí
lidé
uvědomují,
jaký

REVOLUCE PLNÁ OTAZNÍKŮ
(. foKtracovam se str. i)
"Krišna M e n o n " dr. Subandrio. Z a t í m se však
zdá, že Nasurion a Suh a r t o j e d n a j í , jak chtějí,
bez ohledu na to, co právě vypráví jejích "vlád a " v Džakarté.

iá protiváha komunisnu. I to by však byl jeíom začátek.
Další by záviselo na
tvalitách těch
armádíích vůdců. J e j i c h úsilí
jy muselo být postupně
odvráceno od "rozdrceaí Malajsie" a útoku
Budoucnost
tiroti větrným
mlýnům
Bezprostřední budouc- íeokolonialismu a sounost Indonésie je dále :tředěno na hospodářzahalena v kouří. Jisté ské a sociálně-politické
je j e n o m to, že zápas tiroblémy doma.
mezi a r m á d o u a komuOdstranění hospodářnisty započaL
A r m á d a ské imbecility, křiklavé
se zdá být alespoň na ;ociální nespravedlnosti
okamžik v silnějším po- i
korupce
Sukarnostavení, ještě d á v n o však /a režimu je prvním
není po boji.
předpokladem
stability
Z
hlediska
jihový- Indonésie.
chodní Asie, Austrálie a
Bez odstranění všeho
celého světa
je bez- toho bude
dav, který
prostředně žádoucí, aby dnes volá "smrt komuse a r m á d n í vůdcové v aistům", brzo znovu voIndonésie dostali oprav- lat ať žijí komunisté"
du k mocí. T o proto, že i "smrt armádním vůdtam zatím neexistuje ii- tům v Džakarté".
-kw-

WEENA
COXTJXEXTAL SMALLGOODS CO. P. L.
119 - 121 Nicholson St., East Brunswick, Vic.
přijme

dva

odborné

ŘEZNÍKY A UZENÁŘE
Vysoké mzdy - Možnost přesčasů
Telefon 38-5705 (žádejte vedoucího provozu
p. E. Fučíka)
Po pracovní době volejte 870-2527
ařích byl spáchán tím, říše, postavená na tříd:e K S Č kladla ve své ních výsadách patricijů.
cádrovací politice takoPOJIŠTĚNÍ
/ý důraz na třídní půdomů, bytů, podniků,
/od.
Work. Compensation.
H o s p o d á ř s k ý a poliaut, povinné ručení
tický systém, založený
ŽIVOTNI,
úrazové a nemocenské
i a třídní diskriminaci a
odborně provede
přezírání duševní práce,
R.C. KUGLER
je právě tak trvanlivý,
(Meib.) XX 2421
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
V o l e j t e : 63-6681, 63-6178, večer 93-7347
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HLAS

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKOVEZKRATCE
došlo 21. září k železničnímu neštěstí, při němž
zahynulo 14 osob a 71
bylo zraněno, z nichž 27
těžce. Nákladní vlák na-,
jel na zadní vagón osobního vlaku, který se právě rozjížděl směrem na
Běchovice. Vyšetřováním
bylo zjištěno, že neštěstí
zavinil
strojvedoucí nákladního vlaku, který při
tom zahynul. Nedbal prý
výstražného návěští.
— Východoněmecký ministr dopravy Erwin Kramer se stal čestným doktorem technických věd na
yysoké škole dopravní v
Žilině současně s prof. F.
P. Kočnevem, rektorem
. Moskevského institutu inženýrů železniční dopravy. Byly to první čestné
vědecké hodnosti, které
tato vysoká škola udělila. Na fakultách této školy studuje letos 2.400 studentů a dálších 1.500 studuje na dálku.
— Podnik ČKD v Hradci
Králové montuje, stý motor pro námořní rybářské
a cisternové lodě Sovětského svazu. Motory mají
sílu 2.000 koni a váží 64
tun.
— První čs. motel je v
Motole v Praze. Jmenuje
se Stop a zahájil slavnostně provoz 30. září.- Další
podobný motel v Praze
se plánuje na rok 1968 u
výpadové silnice na Hradec Králové a po roce
1970 mají přijit na řadu
další.
— Podle Práce z 30. 9.
vzrostly v ČSSR pohlavní
choroby. Za léta 1959 až
1964 vzrostl počet onemocnění Kapavkou o 25%.
V roce 1963 bylo 37.8 případů na 100.000 obyvatel.
Nejvíce nemocných má
pražský kraj a to 107.2
případu na 100.000 oby7
vatel. Plných 35% nemocných jsou dívky ve stáří
od 15 do 19 let (8% hochů v témže veku).
— V Praze byly zřízeny
odborné sexuologické ůstavy. Postupně mají být
též zřízeny v Ústí n.'L., v
Brně, v Bratislavě a v
dalších městech.
— Hospodářské noviny z
3. 9. uveřejnily celostránkový inzerát britské firmy FLOWOLAN, Poradní sbor firmy Fisher &
Ludlow Ltd., z Tiptonu,
Staffs., která vystavovala
na veletrhu v Brně. Nabízí porady o hospodářském
plánování v průmyslu a
uvádí, že štáb odborníků
poradního sboru "již aktivně spolupracuje s čs.
ústředními
institucemi
při vypracovávání hospo-

ucuujuu a
vyitoimycn
podnikových plánů".
— V Praze v Jugoslávské'
ulici na Vinohradech byla otevřena nová výstavní
síň - Galerie bratří Čapků. První výstava je věnována výtvarnému dílu
bratří Čapků, druhá má
být věnována Karlu Černému.
— Novotný udělil jihomoravskému
komunistickému funkcionáři Jindřichu
Pěšákovi k sedmdesátce
Řád republiky.
— V závodech, na školách
a jinde zahájili agitátoři
rozsáhlou předsjezdovou
kampaň KSČ, při níž vysvětlují podstatu, smysl
a cíle politiky strany.
— Australská vládní delegace, vedená státním sekretářem ministerstva obchodu a průmyslu Alanem. Westermanem, jednala v Praze o rozšíření
obchodních styků.
— Na slavistickém kongresu ve Varšavě náhle
zemřel čs. archeolog prof.
dr. J. Skutil.
— Sochař prof. K. Hladík, malíř prof. K. Souček a grafik F. Gross byli
jmenováni "zasloužilými
umělci".
— Brněnský veletrh navštívilo přes milión osob
a čs. průmysl tam prý uzavřel mnoho smluv se
zahraničními zájemci. Na
cestě z Moskvy a po jednání ve Varšavě se tam
též zastavil
generální
zmocněnec západoněmecké firmy Krupp B. Beitz.
Čs. rozhlas o něm řekl, že
"ze všech západoněmeckých hospodářských činitelů má nej intenzivnější
a nej lepší styky se socialistickými státy".
— V Grandhotelu Moskva
v Karlových Varech (pro
návštěvníky ze Západu se
hotel nazývá opět Pupp)
se konal 22. mezinárodní
pokřačovací lékařský kurs,
kterého se zúčastnilo přes
200 delegátů ze 16 států.
— Když SČSP zavedl po
komunistickém puči instituci lidových kursů ruštiny, pořádal ročně přes
10.000 kursů a v prvních
letech činil počet poněkud násilně získaných účastníků 300.000. V posledních letech se počet
kursů i počet žáků stále
snižoval. Dne 26. 9. píše
RP o "1.200 klubech ruského jazyka a kursech
hlavně pro pokročilé".
— Ředitel nakladatelství
Čs. spisovatel J . Pilař
odevzdal 12 umělcům ke
Dni tisku ceny nakladatélství za rok 1965: za
poezii byli odměněni Vladimír Holan za sbírku

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

OPTO

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

za "Koncert na ostrově'1
a Miroslav Florian za "Tichou poštu". V oblasti
prózy získal cenu Bohumil Hrabal za práce "Taneční hodiny pro starší a
pokročilé" a "Ostře sledované vlaky". Hana Prošková za knihu povídeK
"Mořeplavba" a Jaromíi
Tomeček za knihu próz
"Neklid". Z literárně vědných prací byl odměněn
cenou soubor statí Eduarda Goldstueckera na téma Franz Kafka a esej
Josefa Škvoreckého "Nápady čtenáře detektivek"
Za překlady získal cenu
Rudolf Mertlík a za ilustrace Antonín Strnade]
a Lucie Weisbergová.
— Za
"prokomunistickou činnost v různých
částech země" byli vypovězeni z Argentiny dva
technici čs. velvyslanectví. Zpráva UPI uvádí, že
jeden z nich se jmenuje
Ladislav Beránek.
— Čs. noviny píší o společných manévrech armád států Varšavského
paktu, které se konají v
druhé polovině října ve
Východním Německu.
— Loni bylo dost povyku
při zavádění organizovaného autostopu. Prodalo
se 22.200 stopařských legitimací a 3.800
řidičů
zaslalo kupóny k slosování. Pro letošní rok se počítalo se zvýšením počtu
stopařů, ale výsledek byl
opačný: prodalo se jen
4.100 legitimací.
— Skupina železničářů z
Přerova byla odsouzena
za vykrádání vagónů do
žaláře od l i roku do 9
let.
FEC/Č/H

-3Vzrůstající politická aktivita čs. vysokoškoláků?

Kritické výhrady

Ústřední výbor KSČ uspořádal ve dnech 13. až 24. září v Houštce u Staré
Boleslavi celostátní seminář funkcionářů vysokých škol, jehož se zúčastnilo
500 'frekventantů - rektorů, děkanů a funkcionářů stranických organizací na
vysokých školách. Jednali o úkolech KSČ ve vysokoškolské politice, o otázkách stranické práce, o práci kateder marxismu-leninismu aj. Tímto seminářem vrcholila příprava KSČ k zintenzívnění politické práce na čs. vysoých školách ve školním roce, který byl počátkem tm. zahájen.
Jiz po mnoho měsíců
se objevovaly v tisku
stížnosti na nedostatečnou stranickou výchovu
vysokoškoláků. Podrobně se pak zabýval tímto
problémem vedoucí tajemník vysokoškolského
výboru KSČ Antonín
Šach v srpnovém čísle
"Života strany".
Uvádí, že sice již před
dvěma lety začala narůstat vlna ideově politické
aktivity studenstva, že
končilo období politické
pasivity, "období mlčení
na schůzích, kdy se mladí lidé nevyjadřovali na
veřejném f ó r u k politickým a ideovým problémům", avšak že charakter nové aktivity je stále
plný rozporů. Přesto prý
je třeba h o přivítat, protože "při správném politickém postupu, trpělivém
přesvědčování a
získávání může být energie studenstva podchycena a usměrněna na řešení soudobých problémů společenského vývoje".

INynejsi postoj velice
části studentů ke komunistickému režimu vysvětluje takto:
"Předpoklady narůstajících kritických
nálad
mezi studenty byly vytvořeny postupně v předcházející výchově, p o d
jejímž vlivem vznikala
ve vědomí mladých lidí
řada
zjednodušených
představ a iluzí o světě
a společnosti. Svět těchto představ se neshodoval s realitou života.
Rozpor se musel
dále
prohloubit, protože tato
generace začala politicky dozrávat v době, kdykomunistické hnutí přistoupilo k odstraňování
důsledků kultuosobnokkkkkkkkkkkkkkkkkkklsti. Mladí lidé, připravovaní pro život na základě představ o hladkém a bezkonfliktním
vývoji společnosti to nechápali."
Píše dále, že se u mládeže projevují rozpory,
které jsou odrazem problémů v národním hospodářství, a dodává "po-

krokově", že je tím příznivěji
přijímán
nový
způsob řízení národního
hospodářství, který se
snaží mnohé problémy a
rozpory řešit.
Jeho názor o vysokoškolácích není valný:
"Existuje ještě celá řada příčin kritických a
některých
nesprávných
nálad a názorů mezi studenty. Lze je charakterizovat asi tak, že studenti
při své malé politické
zkušenosti a malé teoretické vyzrálosti, zjednodušeném pohledu na život a touze čestně a otevřeně se stavět k problémům, spatřují v mnoh a problémech našeho
života rozpor mezi teorií,
která se učí, a praxí."
Další neblahý vliv na
mládež prý mají i některé nesprávné názory a
jednostranná hodnocení
vývoje, které sie objevily
v části tisku a i jinak
pronikají mezi mládež.
To vše pak vyvolává
"pesimistické nálady,
(Pokračování na str. 7)

Potíže s mostem
Kdo z Pražáků nebo bývalých Pražáků by si
nepamatoval na diskuse o stavbě Nuselského
mostu. U ž před desítkami let se odborníci i laici
shodli v tom, že přemostění nuselského údolí
je pro další rozvoj Prahy nezbytné. Vždycky
však stálo něco v cestě. Hlavním problémem
dřívějška byly peníze, úhrada značných nákladů.
Stoupající doprava si v posledních letech zřejmě ivynutila řešení v této věci a i po technické
stránce došlo k rozhodnutí. Zbývalo tedy už jen
se stavbou dle schválených plánů začít. Přípravné práce letos skutečně začaly.
Snad -však tomu příštímu mostu přiřkly sudičky do vfnku potíže, takže se jich celý projekt za žádnou cenu zbavit nemůže. Jsou to tentokrát potíže zvláštní, pro člověka, který nežije
v komunistickém státě, dbcela nepochopitelné.
Důležitou roli při nich hraje snaha národních
podkiiků zbavit se zákazníka. Posuďte je však
samí. Informaíce vám dávají pražští redaktoři
Jiří Miller a Pavel Miňovský (Lidová demokracie, 22. 9. tr.):
"Za pár měsíců, počínaje prvním čtvrtletím
příštího roku, mají být na staveniště dopraveny
důležité ocelové konstrukce, především, speciální
lešení pro zahájení betonáže vlastní nosné části
mostu, ocelové sloupy k zajištění nosné části
podpovrchové stanice tramvají a důležité speciální pomocné konstrukce pro výstavbu pilířů.
Plán stanoví rovněž dodávku tzv. vozíků pro
letmou betonáž. Spočítáno dohromady, jedná
se o 300 tun výrobků za 3f miliónu korun . . .
Již v období objednávek jednotlivých potřeb-

ných částí se objevila nepřekonatelná překážka . . . Není a zdá se, že nebude v dohledné době dodavatel, ani žádné kompetentní místo, které by dodavatele určilo. Zní to všechno neuvěřitelně, ale s dodávkou tak důležitých částí se
prostě nepočítalo. A tak jeden podnik za druhým, Stavební stroje, V Ž K G Ostrava, Z V I L
Plzeň, ČKD Prahai, Kovopodnik Cheb a řada
dalších posílaly zpět objednávky na výrobky . . .
N a d bažinou těžkých problému se objevilo
spásné světélko. Ústřední ředitelství stavebního
strojírenství vzalo v polovině srpna na svá bedra objednávku a převzalo dokumentaci k výrobě všech potřebných konstrukcí. S výrobou měli začít ve výrobně Stavebních strojů ve Zličíně.
Situace se zdála rozřešena, ředitelé si spokojeně
potřásli rukou a pokývali uznale hlavou nad
svými starostmi.
Světélko však bylo zrádné, zhaslo, a vše se
topí v bažinách těžkostí dál. Pošta odrážela 28.
srpna od podnikového ředitele Stavebních strojů ve Zličíně nadřízenému orgánu, Oborovému
ředitelství v Praze, dopis. Z e Zličína sdělují, že
v důsledku malých kapacit nemůže podnik zajistit přikazovanou výrobu konstrukcí pro nuselský most. . . Ředitelství poukazuje, že výroba by spíše patřila do V Ž K G v Ostravě. Odtamtud však napsali: výroba přece patří Stavebním strojům nebo . . . V současné době je v popředí nadějí jednání s dalšími možnými dodavateli - Jáchymovskými doly. Dny však plynou,
výsledky zatím nejsou a tak . . . Raději si myšlenku, že by most zůstal torzem, nepřipouštějme."

-4-

Drobničky z Č S S R
ZDATNOST ČS. BRANCŮ
První branci nastoupili v minulých dnech základní vojenskou službu u speciálních vojenských jednotek. Po krátkém pobytu v útvaru udělali velitelé
mezi mladými chlapci průzkum jejich všeobecného
vzdělání a zkoušky tělesné zdatnosti. Pokud jde o
všeobecné znalosti, jsou výsledky velmi dobré. Má
na to především vliv to, že mezi novými vojáky je
až tři čtvrtiny maturantů. Překvapivé výsledky však
přinesly zkoušky tělesné zdatnosti. Více než 90%
vojáků v jednom útvaru nesplnilo nejzákladnější
podmínky tělesné výchovy. Branci nemají dostatečnou sílu v rukou, mají často nevýkonná srdce a plíce
a v mnoha případech i takovou váhu, která znemožňuje svěží pohyb . . .
Rudé právo, 24. září 1965
DÍVČÍ SPOJOVACÍ JEDNOTKY
Ve spojovacím učilišti v Novém Městě nad Váhem se objevili noví žáci - tentokrát děvčata. Nové
příslušnice naší armády budou procházet základním
vojenským výcvikem, především pořadovou přípravou, ale budou musit zvládnout i základy taktické
a střelecké přípravy. Protože budou po absolvování
vojenské školy zařazeny u jednotek spojovacího vojska, je hlavní část jejich výuky odborná a - jak
dívky říkají - velmi náročná, přesto, že všechny nové
vojínky přišly do školy už s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou.
Mladá fronta 21. září 1965
AUTOŠKOLY A AUTONEHODY
K 10 dřívějším praktickým hodinám za volantem
přibylo na 113 svazarmovských autoškolách dalších
8, a celý kurs stojí dnes pro řidiče automobilu 920
Kčs. . . . Je však otázka, zda stačí těchto 18 hodin.
U adeptů řidičského průkazu na motocykl byly zvýšeny praktické jízdy ze 6 na 8 hodin, u řidičů nákladních automobilů ze 16 na 48. Ukáže se to však v praxi na našich silnicích, kde nehody neustále rostou?
Čísla černých kronik jsou otřesná. Statistikai z minulého roku praví, že u nás došlo k 66.570 nehodám.
1.632 lidí bylo usmrceno. Proti roku 1963 vzrostly
dopravní nehody o 18%. Srovnání prvního pololetí
letošního roku s rokem minulým je příznivé ještě
méně. Ukazuje se totiž, že bylo o 22.05% nehod více
než vloni a hmotné škody vzrostly o 17.24% . . . V
posledních 10 letech bylo usmrceno na našich silnicích na 15.000 osob a jediná nehoda se odhaduje!
přibližně na 50.000 Kčs.
Svobodné slovo, 18. září 1965
"OBKLÍČENÍ" KTJLTÚRNEHO ŽIVOTA
Naše pozice se podobá krásné ženě, kterou si chce
každý získat, ale i obléhainému hradu. Z jedné strany útočí modernisté, z druhé strany tradicionalisté,
z jedné strany mladí, z opačné strany staří, z vršku
střílejí katapulty dogmatiků, v rovině stojí jízda
antidogrmatiků, útočí ti, kdož nám vyčíaljí, že pro
společenské zájmy zapomínáme na umění, ohnivé
pochodně vrhají ti, ¡kdož nás obviňují, že pro umění zapomínáme na palčivé problémy společenské.
A to všechno je jen zlomek obklíčení.
KŽ v "Laskavém interview Hosta do domu s týdeníkem Kultúrny život", Host do domu č. 8/1965
DALŠÍ SPISOVATEL VZAT NA MILOST
Nikoliv vinou Jaroslava Foglara muselo uplynout
téměř 20 let od posledního vydání jeho knížky (bylo
to 8. vydání Hochů od Bobří řeky v r. 1947), abyi
autorovo nedobrovolné odmlčení bylo konečně prolomeno. Stalo se tak zásluhou brněnského nakladatelství Blok, které v minulých dnech vydalo s vkusnými ilustracemi Milana Zezuly Foglarovu Tajemnou Řásnovku, napsanou již před 10 lety. A tak
zatímco se v posledních dvou letech v časopisech
vášnivě diskutovalo o oprávněnosti či zatracení Foglarových knížek, brněnský Blok vydáním Řásnovky
přišel s jedině možnou odpovědí. Protrhl lidsky nedůstojné a zbytečné přezírání autora, jenž celý svůj
život nezištně věnoval výchově mladých lidí, a to
jako člověk, který zná chlapecké touhy po romantice a přírodě, ¡který je obdařen mimořádnými pedagogickými schopnostmi, a který těchto vlastností
dosud užívá mezi mládeží k prosazování slušnosti,
poctivosti, nebojácnosti, k vytváření rovných charakterů, tedy k tomu všemu, čeho stále není nazbyt . . .
O. Syrovátka, Lidová demokracie, 25. září 1965
KONCEM ZAŘÍ NEBYLO POKOSENO
42.000 ha OBILÍ
Žně se v minulém týdnu s pěkným počasím chýlí
ke konci. V pondělí 27. září zbývalo pokosit 42.000
ha, z čehož je asi 9.000 ha ještě nezralého obilí. Celkově chybí sklidit 74.000 ha a uklidit ze 150.000 ha
slámu. Obilí je na polích ve 28 okrésech, z toho jen
v 17 okresech více než 2% plochy... První mrazy
místy už přeběhly a místy kukuřici na siláž i trochu připálily. Další mohou přijít co nevidět a bylo
by škoda nechat silážní pícninu znehodnotit... Druhým vážným úkolem je orba... I když se týdenní
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Demoralizující vliv různých skutečností...

Den čs. tisku a Rudé právo
V minulém měsíci se slavil v Československu Den tisku, rozhlasu a televize. Dne 18. září se konalo ve Slovanském domě v Praze slavnostní zasedání ústředního výboru Svazu čs. novinářů, na
němž měl hlavní referát ústřední tajemník Svazu A. Hradecký, který v úvodu připomněl, že "je
tomu právě 45 let, co ivyšlo první číslo Rudého práva, bojového orgánu KSČ".
Slavnosti pokračovaly i druhý den, v neděli 19. září, kdy se, jak píše Rudé právo, na mnoha
místech pořádaly lidové veselice s bohatým zábavným a kulturním pořadem. V e Stromovce v
Praze se prý takové oslavy zúčastnilo na 100.000 občanů, a byla na ní mj. slosována "Velká letní
soutěž Rudého práva" - 230 výherců dostalo ceny v hodnotě 100.000 Kčs.
Při oslavách býl též vyhlášen výsledek 12. ročníku novinářské soutěže J. Fučíka: první cenu
porota letos neudělila, druhou cenu dostal redaktor Rudého práva M. Vacík. Svaz čs. novinářů
oznámil, že vyznamenal 46 novinářů čestným odznakem "Za zásluhy o tisk". Mezi vyznamenanými
bylo 7 zaměstnanců Rudého práva).
Rovněž Novotný se oslalv zúčastnil a to tím, že na Pražském hradě předal tři zvláštní novinářské ceny: redaktoru Rudého práva PhDr. J. Fojtíkovi "za záslužnou ideologickou a politickou práci", Slováku B. Chňoupkovi, šéfredaktoru Predvoje, "za významnou publicistickou a politickou činnost" a uměleckému šéfovi Čs. rozhlasu RNDr. J. Kolářovi "za dlouholetou průkopnickou činnost
D u n l i r i s f i r t n u .

rtfcyfltiÍMfnrsIrnii

Z referátu o oslavách
a z výčtu udělených poct
bylo znovu potvrzeno
naprosto mimořádné postavení, které má v čs.
tisku Rudé právo.
"Pružnost"
Rudého práva
Tento "bojový orgán
KSČ" se může skutečně
chlubit předností, jakou
má málo časopisů: lze jí
říkat "vynikající pružnost" nebo "přizpůsobivost", ale normální člo-

a

r

ěk pro to má výstižnějí pojmenování - bezpáeřnost. Není skutečně
nadné najít jinde kolem
lovin tolik osob, které
>y byly tak slepě poslužte režimu, které by proevovaly tolik
osobní
>ezpáteřnosti, jakou se
vyznačují psavci v Rulém právu.
V citacích k udělovaiým řádům a vyzaameíáním se při " D n u tis;u" uváděla "dlouholetá
vynikající práce v Ru-

přírůstek opět zvýšil a činil už 17%, zůstala eelkosrě seťová orba o 45.000 ha za potřebným množstvím . . . Průběh osevu s orbou si zatím v ničem nezadá. Loni už byla touto dobou zaseta polovina žita
a také pšenice má zpoždění. Ozimý ječmen už je na
88% a je otázka, zda ho ještě dále vůbec sít; na to
si musí odpovědět agronomové podle místních zkušeností. - 16 dní zpoždění u brambor; tolik činí opoždění ve srovnání s loňskem. Tehdy už byly sklizeny
z 41% ploch, letos z 18%. Přímo žalostné je přitom
využití kombajnů . . .
7nmai1alclró Tlftvítlv TOpí I^Míl

dém právu".
Znamená
to, že se vyznamenaní
významně podíleli na
všech kotrmelcích, které
list v době jejich působení v redakci prodělával.
Není třeba připomínat
podrobnosti psaní o Stalinovi, Slánském, Titovi.
či o odlišných výkladech
"ideologických základů"
strany a tedy i listu. Dost
o tom už bylo napsáno.
Oslavíme však jubileum
Rudého
práva
aspoň dvěma čerstvější.mi citáty, zabývajícími
se problémy celkem malými, které by přesto v
tomto podání určitě vystrašily redaktory "světového f o r m á t u " ještě
před několika málo lety.
RP na ochranu
nábožénských památek
Psaní

ústředního

gánu KSČ o "tretkách",
"modlách, které usnadň u j í šíření opia lidstva",
si pamatujeme všichni
dobře. Dodáyalo odvahu komunistickým vandalům k ničení náboženských památek. D n e 24.
9. tr. píše Rudé právo:
"Osiřelá bílá boží muka na rozcestí v poli i
kapličky ve stínu lip. Nezastaví se u nich poutnice, aby si oddechla na kamenném schůdku při cestě na Svatou Horu, na
Dobrou vodu, ke svatě
Trojici do Marie Zelle.
Málo je i těch, kdo je míjejí s požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého. Zato přibývá takových, kteří se u nich
zastaví, většinou večer, a
to ne proto, aby pod příkrovem noci obcovali s
pánembohem. Ráno potom už spatří slunce jen
zejícjí rány: vytlučená

or- (Pokračování na str. 6)

Počítače aneb svět za 20 let
Bohumil
Předvídat na rozumnou dobu není legrace, ale
vážná potřeba. Vrcholní vědci i jiní velice chytří odborníci shromažďují a hodnotí fakta technického i
společenského vývoje a shrnují je v perspektivní plány. To je cesta výzkumného ústavu nebo vládní komise. O jiný postup se pokusil londýnský týdeník
New Scientist (Nový vědec): vyžádal si stovku studií od význačných badatelů i praktiků z mnoha oborů a mnoha států a během loňského roku uveřejňoval tři příspěvky týdně. Čtení je to dost obtížné,
avšak nesmírně zajímavé; jako ve fotografické vývojce z něho vystupují obrysy obrazu světa za dvacet let. A je to obraz "tak rozumný, jak jen dnešní
znalosti dovolují" — a jak to dovoluje podmíněnost
prostředí jeho autorů.
SVĚT VIDĚNÝ Z PAŘÍŽE
"Máme před sebou barikádu, dnes nepřekonatelnou: rychlost světla. A tédy rychlost, kterou lze
dopravovat elektrické impulsy. Jednáme dnes v
mikro vteřinách: světlo urazí za mikrovteřinu 300
metrů. Teď začínáme mluvit o nanovteřinách (vt.
10-9); světlo urazí za nanovteřinu 30 cm." Kudy
vede cesta k dalšímu pokroku? J e třeba podstatně
zzmenšit samočinné počítače, rozdělit je na několikero přístrojů, specializovaných a vybavených k
souběžnému přenosu velehor faktů od přístroje k
přístroji a zase zpátky. Ovšem, přenos nepůjde po
drátě. Tedy — kudy? Zapřáhneme "světelné signály a zvláště laser"?
Tohle napsal Lionel de Bournonville, technický
poradce jednoho z pařížských výrobců samočinných
počítačů.
Obzírám z okna pohádku Hradčan a krutě špinavé činžáky Nuselského údolí. Zírám a sním. Sním a
mrznu. Když naše paní topička má večer na pivo,
ráno všichni v činžáku mrzneme. Konečně její Pepánek taky — a je menší než já. Já si mohu číst,

Bílek
on to ještě neumí.
Čtu si, a dohřeju se. Výpočet nákladů na topení
mi podepsal EPOS. Obvodní podnik bytového hospodářství v Praze 4 používá počítač EPOS. Za to mu
budiž čest a chvála. Ale neřekl mu nic o - naší paní
topičce. Nic o tom, že nám před půlrokem prasklo
něco v kotli na teplou vodu a že údržba kotlů je
dnes něco, co je asi nad sily nejednoho OPBH. Chudák EPOS.
Jaké výkony požaduje zákazník od svého počítače? "Uměj všecko, spočítej to vmžiku, provoz ať
je zadarmo, a programování na mně nechtěj, ani
rozbor problematiky. Dosáhnou stroje takových výkonů?" ptá se pařížský expert.
Za dvacet let budou s to řídit, dopravu velkých
měst — objevímeJi včas, jaké údaje strojům sdělit
a jaký postup bude vhodný. DneS už jsou stroje,
které si údaje samy přečtou z dokumentace. Rozšíří se, jakmile se podaří vyvinout přístroje, které
přečtou doklady z rukopisu a také převedou. lidský
hlas do své strojové řeči.' A jakmile sběr- faktů nebude tak nákladný.
Skladování údajů není dosud uspokojivé. Magnetická páska je sice velice hutný sklad informací,
ale jejich vyskladnění trvá poměrně dlouho. Nemáme sklad o dvou nebo třech rozměrech, který by dodával fakta tak rychle, jako je dokážeme elektronicky zpracovat. Lidský mozek, to je třírozměrná
paměť. Pracuje náhodně, namátkově, nazdařbůh —
ale dovede vybírat fakta, která souvisí s danou situací. I stroj se musí naučit vyhledávat fakta sloužící
určitému konkrétnímu poznání — zkrátka: i stroj
musí umět pracovat heuristicky.
Prozatím se počítače samy ze svých zkušeností
ještě neučí. Při každém novém úkolu plýtvají svým
časem a vypočítávají, co bylo už někdy spočítáno.
Otrocky poslouchají naše rozkazy a nediskutují s

18. 10 1965

HLAS

DOMOVA

John Russell Taylor: Film na pohled a na poslech. (Cinema Eye, Cinema Ear), Methuen, Londýn

Film v šedesátých letech
Divadelní a filmový kritik Taylor zachytil v této výborné studii význačné Sladkém živote ponetypy filmových režisérů šedesátých let. Zabývá se podrobně dílem Federica chává slovo Fellinimu:
Felliniho, Michelangela Antonioniho, Luise Buňuola, Roberta Bressona,
"Přemýšlel
jsem o
Igmara Bergmaaa, Alfreda Hitchcocka a francouzských rešisérů "nové tomto filmu jako o obvlny": Truffauta, Godarda a Resnaise.
sáhlé fresce, pojal jsem
j
Jeho studie přijdou vhod všem, kteří mají pocit, že v Austrálii zamešká- e j nejprve do obsáhlévají důležité filmové výboje. Kritik Taylor se především ptá: jak se v šede- ho rámu Cinemascopu sátých letech změnilo filmové umění, a jestliže ano, proč? Největší změnu a později se postupně
spatřuje v tom, že se dneska vytváří nový typ filmového tvůrce, který už počaly vynořovat postanení jenom odborníkem na režii, světla, scénář nebo náladu. Všichni reži- vy a události, které zaséři (s výjimkou Alfreda Hitchcocka) se dají zařadit do této kategorie. V plnily plátno.
Ale určité sledy filmožádném případě nejde o nováčky, kteří se k filmu dostali teprve v posledních letech. T o dokonce platí i o režisérech nové vlny, kteří si prodělali vých výjevů, jako seksvoje učednické roky buď jako scenáristé nebo jako filmoví kritici. Alfred vence "zázraku" a "římHitchcock pracoval u filmu od roku 1921, Španěl Luis Buňuol přibližně ské orgie", byly téměř
improvizovány
stejně dlouho. Fellini začal tvořit před druhou světovou válkou stejně jako docela
při natáčení.
Bergman á Bresson.
N e r a d se uzavírám noN a jedné straně stojí se Salvatorem Dalim v tu také viděli. Kritik
vým
možnostem a zázratakoví
veteráni
jako době, kdy vznikala pio- Taylor zde zdůrazňuje,
Hitchcock a Buňuol, na nýrská díla jako Kabinet jak je pro režiséra nové- kům, které svět nabízí:
druhé
režiséři, jejichž dr. Calligariho a Zlatý h o typu důležité, najít tváři, budově, třebas i
kusu látky!"
tvorba je ještě útlá.
sí "svého" herce.
věk.
Jak Fellini tak Taylor
Po třiceti letech filFellini měl to štěstí,
Šedesátá léta přinesla
popírají, že "Sladký žipředevším změnu v zá- mového příštipkaření vy- že objevil Giullietu Mas- vot" byl míněn jako stusadním nazírání na fil- tvořil v roce 1950 pověst- sino, později paní Felli- die pokročilé dekadence
movou stavbu à na úlo- né "Los Olvidados", s niovou. Před "Cestou" a nové apokalypsy.
hu filmu. Z d á se zcela nimiž oběhl všechny "mí- natočil dva větší filmy:
Kde Fellini myslí v
a
"pokrokové" "Bílého šejka" a "Ztrospřirozené,
že po vlně rové"
Cinemascopu,
ukládá si
italského neorealismu a festivaly světa.
kotance" (I Vitelloni). Robert Bresson chudoseverské mystiky (jak ji
K surrealismu se však Po "Cestě" přišly "Noci bu vpravdě biblickou.
ve svých ranných fil- navrátil až ve svých nej- Kabiriiny", "Sladký žiZ a víc jak dvacet let vymech představoval Berg- novějších
filmech.
Z vot", "Osm a půl".
tvořil pět, šest filmů,
man) se vznesla vlna nich byl v Austrálii proMyslím, že je příznač- které zůstanou ve filmogalsko-románského sur- mítán (pro členy filmo- né, že ani J . R. Taylor si
vé historii.
realismu se všemi před- vých
klubů)
"Anděl nevěděl rady se "SladMyslím, že z nich jenostmi i slabinami.
smrti", morbidní podo- kým životem" a s "Osm
dině "Deník venkovskéo společností, a půl". O "Osm a p ů l "
Luis Buňuol je klasic- benství
h o faráře" byl omezeně
odříznuté
od světa nevi- zřejmě
nepochyboval, promítán v Austrálii. Z a
ký případ
surrealisty,
že tu jde o osobní zpo- války natočil prý výborkterý přežil chudá léta ditelnou stěnou.
realismu a neorealismu.
Felliniho cesta k slávě věď silně subjektivního ný film " D á m y z BouBuňuol začal se surrea- začala jeho pověstnou rázu (zjev příznačný pro logneského lesa" a v rolismem ve filmu spolu "Cestou", kterou
jsme režiséry této třídy), o í " P n l r T a ř m 7 Ó n f - n a c t r fi ^
námi o možnostech lepšího postupu. Proto je dnes
třeba doslova armády důkladně školených programátorů. Něco usnadnily "strojo.vé jazyky" a standardní programování — ale za dvacet let zákazníkovi
postačí dotazník (ten příjemný, kdy se já ptám);
stroj si sám zprogramuje postup výpočtů z vlastních zkušeností, podle výpočtů Už provedených. Stroj
si s člověkem pohovoří, zbytečné otázky mu vymluví.
Taktéž ho upozorní (zdvořile, ovšem) na rozpory v
odpovědích . . . Potud pařížský inženýr.
Z Kyjeva se svět jeví poněkud jinak. Ředitel Ústavu kybernetiky Ukrajinské akademie věd V. Gluškov tvrdí, že "od dnešního schématu automatického počítacího stroje budeme se stále víc a více přibližovat modelu "člověk plus počítací stroj".
POHLED Z NOVÉHO YORKU
Arthur Lee Samuel radí výzkumu IBM v New
Yorku. Je mu 63, vyučuje "elektrickému inženýrství" na slavném MIT (Technologickém ústavu v
Massachussetts), pracoval v neméně známých Betlových laboratořích, létá, zahradničí, plachetnicí a
maluje.
Zrychlí se počítače? Podle prof. Samuela stokrát,
snad tisíckrát, ne však miliónkrát •— což se stalo za
dvacet let právě uplynulých. Do dvaceti let mohou
být počítače po ruce tak jako dnes telefony. Telefony budou ovšem přenosné. Bezdrátovým spojením
se člověk dovolá svého počítače odkudkoli. Televideofony budou vyvinuty, do dvaceti let však nebudou rozšířeny masově. Člověk bude muset jít na
určité místo, bude-li chtít svého partnera i vidět.
Pomocí podobného přístroje si bude moci každý přečíst doma kterýkoliv román z ústřední "knihovny",
shlédnout jakýkoliv- film, který byl kdy vyroben —
a dovědět se, kolik cínu bylo včera vyrobeno v Bolívii. Knihovny v dnešním smyslu ve vyspělých státech zaniknou. Většina znalostí světa bude registrována v tvaru čitelném jen strojově.
A potíže s cizími jazyky? Počítače budou překládat z řeči do řeči. Automatický překlad bude v dosahu — zase ne masově, bude ještě nákladný, a pak
— tlak na 'postupné zavádění univerzálního světo-

vého jazyka zesílí/Nicméně bude možné vytočit číslo a hovořit s kýmkoliv na světě, s maličkou prodlevou nutnou pro překlenutí rozdílu v konstrukci vět a
slovosledů různých řečí.
Koordinace a plánování každého většího úsilí vyžadují dnes fantastického množství papíru. Papírování prý do dvaceti let ustane. Přímý vstup a výstup informací do počítačů- spustí jejich činnost řízenou menšími počítači; nakonec vyjde několik málo
instrukcí, potřebných několika málo lidem k optimálnímu rozhodnutí.
Automatizace výrobních postupů podstatně sníží
počet zaměstnanců průmyslu. Uvolnění lidé půjdou
do služeb, někteří z nich do konstrukce a údržby
strojů, které je nahradily. Pokvetou vědy a umění.
Pracovní týden se zkrátí na čtyři dny, ale nezaměstnanost zůstane problémem. Autor tvrdí, že "spolu se svými spolupracovníky podniká patřičné kroky, aby automatizace neměla společensky nežádoucí
vedlejší účinky".
V šachu a v dámě počítače porazí i mistry, ale
jako intelektuální zábava i jako povolání se tyto
hry udrží. Lidé budou hrát s počítači, budou se tím
postupně zdokonalovat a dozvědí se, jaké úrovně
dosáhli. Člověk s člověkem si zahraje méně často.
Zdá se mi, že by o šachu mohl něco vědět i šachista, mistr světa M. Botvinik: "Neúspěchy budeme mít dotud, pokud se budeme snažit vytvořit
stroj, který by byl nepřekonatelným velmistrem světa v šachu. Myslím si, že reálným úkolem je pokusit
se sestavit stroj podle našeho obrazu. Stroj bude
jednou hrát s velmistrem velmi úspěšně i proto, že
bude mít vynikající paměť a záviděníhodnou trpělivost a sebeovládání, že nebude podléhat ruchu v
sále a náporu žurnalistů . . . To není nereálná fantazieA tak v době, kdy budou stroje vystupovat jako šachoví mistři, bude nutné pořádat dvojí mistrovství
světa: pro lidi a pro stroje. I v tom druhém případě
však nebudou soutěžit stroje, ale zase lidé — jejich
konstruktéři, ti, kteří vypracují logiku a program
strojů."
Arthur Lee Samuel ještě napsal: "Počítače budou

Samota plná
JAN

ŠNOBR

Pak přijde soumrak.
Ztichl dům
a v nás
se prolne skutečnost
jak do zrcadla snů.
A za přílivu noci
v své samotě již nejsme sami.
Světélkujíce tmou,
stoupají ulice do mírných návrší
a všude kolem světel lidé jsou
a všude pod světly
jsou starosti a práce, únava
u stolů (všech,
kdo přešli rovník svůj
a k pólu druhému se blíží
každým dnem,
svědkové radostí a jasu těch,
kdo mladě životem svým jdou
jak plodný sad do stráně sluneční,
jak vinohrad v šumění šťáv a zrání.
A jenom okno,
svírajíc tento obraz v mlčení,
odráží do nás skutečnost i sen
z krajiny noční.
Splýváme s tichem svým a samotou,
a plni světa,
zas jiskru ohně berem
z ruky Prométheovy,
myslíme ná lidi, a nejvíc na člověka,
poutníka v bloudění,
hledače slov
pro vyznání z těch vteřin,
kdy přišel večer,
ztichl dům
a v nás jak do zrcadla snů
skutečnost nová vstoupila
světélkováním hvězd
i stínem svým.

skládat hudbu (běda!) a aranžovat ji (proč ne)
alespoň pro lidovou zábavu (budiž). V literatuře
zůstanou počítače nováčky (aspoň to), ale literatura
naučného typu bude s jejich přispěním vycházet v
miliónových nákladech. Základní přínos matematice
a přírodním vědám počítače nepřinesou — všechny
pokusy dát jim tvořivou schopnost zkrachují."
Ve světě bude i nadále místo pro člověka!
DODATEK Z CAMBRIDGE
Doktor Maurice Vincent Wilkes pracoval za války
na radarech, pak průkopničil v počítačích. Teď řediteluje universitní matematickou laboratoř v Cambridgi, která studuje všechna odvětví vědy o počítačích. Podle něho věk počítačů začal v roce 1944, kdy
Aiken ve spolupráci s IBM spustil první fungující
číslicový počítač na Harvardské universitě. Dnes
instaluje berní správa Spojených států velikou soustavu počítačů: brzy bude velice nesnadné šidit na
daních, protože každá informace o zdanitelné finanční transakci bude do berní správy dodávána
automaticky. "To je snad all right," poznamenává
člen Královské společnosti Wilkes, "ale jaký byste
měli pocit, kdybyste překročili dovolenou rychlost
na opuštěné silnici a dostali za několik dnů žádost
o pokutu, vytištěnou automaticky počítačem zapojeným na soustavu radarů a zařízení pro identifikaci
vozidel? A vůbec to nemusí být žádost, prostě jen
sdělení, že váš běžný účet v bance byl automaticky
zatížen. A mnohé cesty života se hodí pro automatický dohled . .." Dr. Wilkes ponechává čtenářům rozhodnout, zda to je výhled příjemný či nikoliv.
"Často slyším otázku, zda bude za nějaké to desetiletí sestaven stroj, který nahradí třebas redaktory. Osobně si myslím, že využitím takového počítače by se mnohým článkům mnoha redaktorů nijak
neuškodilo. Konec konců jsem přesvědčen, že už
dnes je možné postavit automat, který by mnohé
články prověřil a vysvětlil." Tohle napsal klasik
světové matematiky akademik S. Sobolev.
Tak je mi opravdu hřejivě. Asi je to tím, že naše
paní topička konečně začala topit.
Kulturní tvorba
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Kdesi ve východních Čechách

FILM V 60. LETECH

"BUDOUCÍ K O S M O N A U T I "

(Pokračování se str. 5)
ce 1964 zajímavý "dokumentární" "Proces s
V poslední době jsme se dočetli nejednu tref nější poznámku o československém zemědělství v
Johankou z Areu". Bres"Obraně lidu". Dnes si na oplátku přetiskneme zajímavý článek ze "Zemědělských novin" (16.
vyniká
9. 1965), zajíma(vý také tím, ¡ze se zabývá výcvikem letců ve specielní jednotce, tedy něčím, co sonova tvorba
přísnou účelností, klasicbylo donedávna považováno
v Československu za nejpřísnější státní tajemství.
kými záběry a úsporným
Betonovou ranvej vyšperkovanou šňůrami mod- 32 havarijními situacemi, s nimiž, odkázán sám na
rých orientačních světel ozařují reflektory nadzvu- sebe, si musí vědět rady za každé situace a v jaké- dialogem.
kových stíhacích bombarderů. "Súček" jak se jim koli výšce. Létá se ovšem také ve stratosféře za 60V Československu je
říká v letecké hantýrce . . .
stúpňových mrazů. Před velkou rychlostí chrání let- dnes velmi slaven italMezi piloty se před akcí nikdy moc nemluví o ce přetlakový G-oděv, před mrazem vytápěcí ska- ský režisér Michelangemožném nebezpečí. Vědí, co je dnes čeká: manévry fandr, před možným nebezpečím jen pilotova rychv šesti až dvaceti kilometrech výšky, za tmy, jen lost, obratnost, blesková reakce a dokonalé zvládnu- lo Antonioni především
tak podle palubních přístrojů a hlášení ze země. tí stroje poslušného kteréhokoli z,36 přístrojů na pa- za film "Milostné dobroRychlost menší než obvykle - jen 2400 kilometrů v lubní desce.
družství". Jako
Fellini
Velitel této speciální letecké jednotky ve východ- si našel svoji hvězdu,
hodině.
Snadno si lze vypočítat, co by se stalo, kdyby při ních Čechách řekl, že kterýkoli z jeho pilotů by se Antonioni objevil Monitéhle rychlosti "vyplivl" motor, kdyby selhalo navá- mohl celkem snadno a bez velkých obtíží přeškolit
děcí zařízení, kdyby se objevila závada v palubní na kosmonauta- Jistě to nebyla nadsázka. Ostat- cu Vitti, půvabnou heradiolokaci, mnohokrát složitější než nejmoderněj- ně není tajemstvím, že právě tuto leteckou jednotku rečku, která přesně vysí tranzistorový televizor, kdyby třeba vynechal kys- navštívil nedávno kapitán vesmírné lodi Leonov.
hovuje jeho představám
Kdo ví - možná, že právě tady mezi těmito znalíkový přístroj, kdyby nezabral padák brzdící přistáhrdinek.
menitými
chlapci
létá
na
nadzvukovém
stroji
ve
straní. - Těch "kdyby" jsou ovšem desítky.
Ke cti italským režitosféře budoucí československý kosmonaut."
. . .Chlapci mají za sebou tisícovky hodin za kormidly vrtulových letounů s maximální rychlostí 650
až 700 km, ale to zdaleka nestačí. Prošli nedávno
nejen náročným výběrem, ale ještě mnohem přísnějším a tvrdším výcvikem. Na zemi i ve vzduchu.
stejne jako kostelíky na ;ic, týden nebo i den. V
V podtlakových komorách, pod speciálními přístroji (Pokračování se str. 4 )
kopcích, kaple u hřbitovů tolika případech se již
fyzíologů i v kamerách letounů. Ve dne i v noci. V skia okének, prázdné vý- nebo osamělé mezi p o l i . . italo, že se následky záklenky božích muk. Ma- Velký zájem zahraničních
létě i za mrazů, prostě za všech podmínek.
věrečného "šturmu" muJejich trénink připomíná v mnohém přípravu kos- dony. obrazy, krucifixy turistů ze Západu o tyto ely po předání za veliké
in'
a
motorizovaní
vanmonautů. Zůstali ti nejschopnější z nejlepších. Vě'hodnoty "vede i kroky a láklady a řadu měsíců
ková hranice 23 až 35 let, průměrná délka služby v dalové se mohou pochlu- činy některých
naších >racně odstraňovat? . . . "
bit
přátelům
novým
příletectvu 13 až 15 let (z toho tři léta v leteckých ško"sběratelů".. . Naše spoT o byly jen dvě nalách), většinou kapitáni a majoři, všichni piloti první růstkem do sbírky sta- lečnost by si měla posvírých předmětů. Před soud tit ostřeji i na tuto sfé- nátkou vybrané ukázky
a druhé třídy.
se dostane jen ra a tam
cotrmelců
ústředního
Jejich stroje - supersonická "súčka" - letouny s dopadený kostelní zloděj. ru. . . .
krátkými a skosenými křídly, výkřik nejmodernější A tak ve jménu nové tro- RP proti šturmovštině Drgánu KSČ. Ptáte se,
techniky, to jsou létající elektrárny, strojovny a la- jice - Módy, Snooismu a
jak je možné, že mohli
boratoře. Automatizace, kybernetika, radiolokace a Spekulace - mizí v souNení tak vzdálena do- 3sát nebo
redigovat,
tranzistory zakleté ve stratosféře do titanových slitin. kromí spolu s bezcennými ba, kdy byla největší zkrátka hlásat, všechna
Jejich výzbroj: klasické kanóny a kulomety umoc- kýči i hodnotné kulturní část Rudého práva zaDrotichůdná hlediska tiněné raketovými střelami nejrůznějších kalibrů a statky. Zároveň se vansložitým zařízením- k ničení pozemních c í l ů . . . Še- dalsky ničí pomníčky li- plňována obdivným po- tíž lidé? I na to najdeme
desát hodin technické přípravy na zemi potřebují k dového umění, vystavěné pisem různých popohá- jakousi odpověď v Rujedné hodině ve vzduchu! . . .
stachanov- dém právu (29- září tr.):
pro potěchu poutníků a něčských,
Podle vyjádření odborníků počítá pilot za letu s patřící do naší krajiny ských hnutí a ohnivými
"Ukazuje se, že.socialivýzvami k následování stický člověk není vykonzářných vzorů. D n e 21. struovaná osobnost zbavená všech chyb a nedozáří tr. čteme v témže statků, že je to naopak
Z A LEPŠÍ P R A C Í A V Ě T Š Í M P L A T E M .
listě:
'obyčejný člověk", žijící
"šturmovština" byla po v určitých objektivních
mnoho _let vážnou choro- společenských poměrech,
bou našeho
národního iteré spoluutvářejí jeho
hospodářství. V mnoha íákladní vlastnosti...
přijmou
podnicích - zejména stroNa morální postoj a na
jírenských - - zle řádila a vlastnosti lidí negativně
někde ještě řádí. Z hle- působí různé vysloveně
diska vlastních nákladů íegativní jevy za socialisvýroby nejednou zname- m Nelze např. podceňok
obsluze
nala více ztrát, než kolik vat demoralizující vliv
se podařilo podniku .po- takových skutečností, jaH O R I Z O N T Á L N Í C H VRTAČEK
ctivou prací ušetřit. Po- co byl kult osobnosti, ji(Horizontal-Boring Mills)
dobně neblahý vliv měla stá deformace našeho žia má "šturmovština" i na vota rovnotářskými tenU N D / E R S Á L N Í C H OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
kvalitu výroby . . .
(Universal Mills)
iencemi, roztržka mezi
Pravými mistry ve štur- slovy a činy u mnoha liVERTIKÁLNÍCH OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
mování musí být proti jí, jednostranné chápání
(Vertical Mills)
své vůli velmi často také ílověka jen jako pracovnaši stavbaři a montéři. al jednotky, jako čísla ve
BRUSEK
. -. U stavby, kterou sta- výrobním procesu, nebo
(Grinding Machines)
víme na rozdíl od tech- jako jsou dosud rozšířené
SOUSTRUHU
nického .optima, jež je tendence učinit životním
(Lathes)
např. tři roky, sedm let, vzorem pro naše lidi typ
je najednou rozhodující 'konzumního" člověka."
Máme volná místa na stálé noční směny, které začínají vždy v pondělí
právě ten poslední mě-svv 7 hodiň večer a končí v pátek v 10 hodin večer.

Den čs. tisku a Rudé právo

W. G.

GOETZ

&

SOK

LTD.

odborné mechaniky

Můžete vydělat víc než £ 41 týdně.
Dále máme místa, na denní směny (včetně přesčasů).
Přijďte

a

prodiskutujte možnosti Vašeho zaměstnání s naším

rruvaaune vesnere prače opucKe
přesně, rychle a za levné ceny
CITY :

. provozním ředitelem Mr. O'Brien-em kdykoli v pracovní den
mezi 8. hod. ranní a 4. hod. odpolední.

W . G. G O E T Z & S O N LTD.

%

HAMPTON

136 - 140 H a l l Street, Spotswood, Vic.
(blízko železniční stanice Spotswood)
Telefon: 391-3777

> A Elizabeth
Melbourne, C.
Telefon 63-325

Optical Service

573 Hampton St
Hampton, S. 1
Telefon 98-5756

érům je, že je v jejídi
ilmech zachováno ales)oň
zdání
přiběhlí>rovnáte-li na příklad
'elliniho "Sladký život"
; francouzským filmem
'Loni v
Mariánských
bázních", zjistíte, že Feíini je úplný Jirásek ve
rovnání s Alainem Resíaisem, jedním z režiséů "nové vlny".
Taylor naznačuje, že
ediné viditelné měřítko
>ro tento film je režisé:ovo přiznání, že se sna:il
natočit
překrásný
:ilm.
Odtud
přemíra
ládherných parků a sou:oší a architektonická
¡tavba filmových obráni. Pokud jde o příběh
;ám, kritik tápe stejně
ako kterýkoli vyjevený
iivák.
Resnais však také vyvořil citlivý film "Hiro:ima, mon amour", ve
cterém dokázal, že sveie něco víc než kumšt
jro kumšt.
Z e skupiny mladých
:rancouzských
režisérů
e asi nejstravitelnější
rrancois T r u f f a u t , autor
'Julese a J i m a " a "Stříejte na pianistu!".
Zajímavé je, že tito
režiséři se uctivě hlásí
ce staré hollywoodské
ikole ostřílených výrob:ů, kteří vyráběli levné
drahokamy. Uctívají např. Howarda
Hawkse,
\ l f r e d a Hitchcocka a
starou grotesku.
Po přečtení Tayiorových studií se nezdá, že
Dychom něco příliš podstatného zanedbali. Posud se někdo zajímá o
íovou tvorbu, není mu
stejně pomoci. I v Evropě je
experimentální
tvorba • záležitostí filmových klubů. Jinak však
podstatné filmové události přijdou, dříve nebo
později, do zdejších kin.
Trapné je, že zde rozhoduje výhradně
obchodní zájem. Ale to je
kapitola, o které mluví i
Taylor. Domnívá se, že
s příchodem režisérů nového typu bude brzo zlomen diktát producenta a
výrobce nad . filmovou
tvorbou s uměleckou ctižádostí.
jun
Prvotřídní
pečivo a cukroví
Česká cukrárna
MOCCA CAKE SHOP
maj. L. Šindler
296 Carlisle St.
Balaclava, Vic.
(proti nádraží)
Tel. 52-3860
Specialista na svatební
a jiné dorty
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CESKOSLOVENSKÁ ŠKOLA V MELBOURNE
— Manželé Schbttovi věnovali do školní knihovny
57 českých knih.
•— Upozorňujeme rodiče, že v sobotu 23. tm. budeme
pořizovat školní fotografii všech dětí.
—• Čs. škola vydala vánoční pohlednice s šesti různými českými motivy. Cena je s 1/6 za kus nebo
10/-s za 7 kusů. Objednávky přijímá pokladník rodičovského sdružení J. Janeček, 11 Glenbervie Rd.,
Toorak, Víc. (nebo prostřednictvím HD).
— Rodičovské sdružení při Čs. škole v Melbourne
konalo 11. října řádnou valnou hromadu, která vzala
především s potěšením na vědomí pravidelné úspěšné vyučování dětí. Podle informací vedoucího učitele p. M. Ciglera je ve škole zapsáno 52 dětí, avšak
pravidelně dochází do vyučování 30' až 35 dětí. Vyučují kvalifikovaní čeští učitelé (všichni vyučují na
australských středních školách) a to: M. Cigler, K.
Halla, M. Hubálek a Z. Volek. V přestávce a po ukončení vyučování dává dětem sportovní instrukce
p. E. Svoboda. Po referátu odstupujícího výboru Rodičovského sdružení mu bylo uděleno absolutorium
a na další období zvoleni tito funkcionáři: předsedkyně E. Kovaříková, místopř. J. Tůmová, jednatelka D. Váňová, pokladník J . Janeček, zábavní referentka K. Průšová, členové výboru M. Macáková,
Z. Havlíček a V. Skružný, revisoři účtů J. Adamová
(která povede současně knihovnu) a L. Pergl.

— Ze skupiny 40 čs. turistů v Dánsku požádalo
9 o politický asyl.
— Hamburský deník Die
Welt oznámil, že 27. září
uprchli do Bavorska dva
čs. vojáci.
— Kardinál dr. Beran vysvětil na kněze v Nepomucenu v Římě Dp. J á n a
Ondiče.
— Bývalá poslankyně Jaromíra Žáčková povede
nové čs. rozhlasové vysílání v La Grange u Chicaga.
— Americký časopis Mercury píše o úspěších bývalého čs. mistra boxu v
těžké váze Františka Loudy. V Československu míval stavební ponik a v
Americe začal ve stavebnictví v roce 1950. Od té

Kritické výhrady
(Pokračování se str. 3)
jejichž ostří je namířeno
i proti dosaženým úspěchům a vymoženostem.
T y t o nálady jsou i zdroj e m liberalistických názorů a maloměšťáckých
výpadů proti socialismu
a vedoucí úloze strany v
některých oblastech života společnosti . . ."
T o je přiznání pro
stranického
aparátčíka
dost povážlivé a nenapraví je ani zjištění, že.
"ovšem většina studen,
tů se zatím ještě veřejně
politicky
neprojevuje.
Často se ani o politický
život nezajímají, protože "chtějí mít klid", a žijí svým "vlastním", trochu pohodlným, neangažovaným životem . ."
Mezi tou
menšinou
studentů, která je politicky činná, se prý projev u j í tři tendence. První
z nich se vyznačuje až
negativistickým vztahem
k režimu a je převážně
"nositelem nesprávných,
liberalistických n á z o r ů "
Svým často demagogickým vystupováním
se
prý však izoluje a nemá
proto
mezi
studenty
podstatný vliv.

K daleko
početnější
skupině mezi politicky
činnými
studenty
prý
patří ti, kteří mají upřímný vztah k socialismu,
avšak p o d l é h a j í některým jednostranným názorům. M a j í naivní představy o životě společnosti a z nich plynoucí netrpělivost při požadování n á p r a v y nedostatků.
Projevilo se to prý zvláště u části studentů na filosofické fakultě a fakultě strojního inženýrství.
Z b ý v á p a k třetí skupina, která jedině je ta
pravá, která p l u j e s proudem, a které Šach připomíná množství úkolů při
upevňování vlivu strany
mezi studenty.
Ž e autor vyjadřoval
svým obsáhlým pojednáním v měsíčníku strany
názor vedení K S Č o poměrech mezi vysokoškoláky, potvrdil i článek
J . Patery v Rudém právu z 30. září, který říká
"lidověji" a ve zkratce
totéž co Šach.
" C o u studentů vyvolává jakési pochybnosti,
jsou jejich kritické vý-

hrady k praxi některých
komunistů, po případě i
některých stranických organizací, která je v rozporu s teorií a učením
strany. Opomenout nelze
ani to, že zkušenosti s
odhalením kultu osobnosti apod. vyvolaly - a
to v mnohých ještě doznívá - pochybnosti, rozpaky apod . . ."
Nejvíce rozpaků však
musí mít vedení strany.
T o když zjišťuje, že prokádrovaná mladá inteligence,
jejíž
převážná
většina má správný dělnický
původ,
oplácí
všechnu péči často zcela
neúprosnou
kritikou a
nepřátelstvím.
-sv-

DOMOVA

doby postavil v oblasti
Los Angeles přes 2.000
domů a bytů. Jeho životní příběhy sepsal mladý
český autor a zakoupila
je americká filmová společnost.
— Akademický malíř Jiří Hejna z Francie měl v
Hamburku
výstavku
svých obrazů a ilustrací.
— V Londýně zemřel zaměstnanec cirku Bertram
Mills, František Václavík.
Zanechal odkaz ve výši
£

2.628.

— Čs. zpěvačka Joan Volkové vystoupila s úspěchem v Hoffmanových
povídkách v Louisville,
Kentucky.
— Dr. Radomír Luža rer
digoval ve Vídni anglickou brožuru Mezinárodního
svazu
socialistické
mládeže o socialistické
cestě pro střední a východní Evropu. Je v ní
též Lužův článek "o konstitučních socialistických
státech".
— Bývalý redaktor Venkova Vladimír Štědrý napsal pro Sudeten Bulletin článek "A/lna teroru v
Československu", v němž
obviňuje dr. E. Beneše,
že rozpoutal teror proti
Němcům, Čechům i Slovákům, kteří kolaborovali s Němci po r. 1945.
— Josef Schejbal byl členem plachetnice, která
zvítězila v závodě u Long
Islandu v New Yorku.
— Odbočka
kanadského
Čs. národního sdružení v
Batawě rozhodla, aby z
odkazu S 2.000 z pozůstalosti po Dominiku Čiperovi byl utvořen sociální
fond, který nese Čáperovo
jméno a z něhož bude vy-

TISKOVÁ ZPRAVA ČS. NÄR. RADY AMERICKÉ
— Zásluhou pí E. Mikulíkové a Čs. národní rady
americké vyšlo nové vydání učebnice češtiny "Progressive Czech" od zesnulého profesora Bohumila
I Mikuly. Od r. 1936 vyšly celkem 4 vydání o 20.000
j výtiscích, všechny nákladem Čs. národní rady ame• rické.
! — Na 13. Čs. dnu, pořádaném 26. září oblastním
j výborem Čs. národní rady americké v Chicagu, se
i sešlo přes 1.000 krajanů. Slavnostními- řečníky byli
i dr. Chester Piekarczyk, předseda Polského národní; ho kongresu v Chicagu, dr. F. Schwarzenberg, předI seda politického výboru Čs. národní rady americké
j a předsedkyně Rady Vlasta Vrázová.
! —• Dr. F. Schwarzenberg se zúčastnil diskuze o prob; lémech Evropy a Asie na televizním programu známého komentátora . Normana Rosse. Upozornil při
této příležitosti na zahraniční politiku USA, která
dává přednost sjednocení Německa a opomíjí řešit
problém států střední Evropy, včetně Československa.
A. Šalomoun

SPORT V AUSTRÁLII
KQPANA

V

MELBOURNE

SLAVIA V SEMIFINÁLE DOCKERTYHO POHÁRU
Po předcházejícím výborném výkonu a velkém vítězství nad Juventusem nastupovala Slavia v dalším
zápase své skupiny proti Melbourne s elánem a sebevědomím a prvních 15 minut byla zcela pánem
hřiště. V té době skóroval Short a Savage. Tento náskok dvou branek však ukolébal mužstvo k odpočinku, takže zvláště v druhé půli to byl naopak Melbourne, který měl více ze hry. Naštěstí si brankář
Barotajs udržel formu po celý zápas, takže se dostal
do jeho sítě míč jen jednou.
Vítězství nad Melbournem. zajistilo již Slavii účast
v semifinále poháru, zatímco další její soupeř, JUST,
o účast bojoval. Zápas měl jen průměrnou úroveň
a Jugoslávci vyhráli se štěstím, když jedinou branku zápasu vstřelili v polovině druhého poločasu po
nedorozumění slavistické obrany. Do semifinále postupují z 1. skupiny Slavia a JUST, z druhé skupiny
Croatia a Hakoah.
pláceno každoročně stipendium nej lepšímu žáku, jehož rodiče jsou členy ČSNS v Batawě.
— V Melbourne zemřel
na srdeční záchvat ve věku 56 roků Gustav Adolf
Beck.

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme potvrzení, event, i b a líček sami odešleme.

— Jaroslav Mráček, který
se stal letos doktorem filosofie na Indiana UniREDAKCI DOŠLO
versity, v Bloomingtonu,
Henry Jelínek J r . a Ann nastoupil místo asistenta Diego State College v San
č/FEC/H/ND
Dr. Felicia
Pinchot: ON THTV ICE. profesora hudby na San Diego.
Životipis
krasobruslařBRUNTONOVÁ
MUDr. (Československo) ských mistrů světa Marie
a Otty Jelínkových. VyM. B. B. S.
(Melbourne) dali Prentice-Hall Inc.,
oznamuje, že převzala Englewood Cliffs, N. J.
07632, USA. Stran 170,
praxi Dr. McNicola
cena $ 3.94.
1 Grange St.,
Vladimír Štědrý: Red InHuntingdale, Vic.
filtration - a permanent
Telefon: 544-1541
threat. Brožura o 32 stra(BOILER MAKERS . MARKERS-OFF)
Návštěvy jen po ujednání nách, vydaná v edici "Etapa" Sdružením čs. exuChoroby vnitřní,
pro
lantů v Chicagu. Cena je
ženské a dětské
$ 1, adresa: 2619 So.
g s ^ a a ^ i ^ s m s í a i s s a a Lawndale Ave., Chicago,
111., 60623, USA.
PŘEDPLATNÉ?

KOTLAREMĚŘIČE
STAVEBNÍ A

TO JE SYMBOL . . .

NATIONAL
BANK
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* PENĚŽNÍ JISTOTY
* B A N K O V N Í C H SLUŽEB
VŠEHO D R U H U
Vkladní knížky, šekové účty,
Zasílání peněz do ciziny
příbuzným a přátelům —
Služby turistům atd. —
* POHODLÍ
Všechno můžete zařídit v jednom
místě.
O podrobnostech se informujte v nejbližší filiálce

KONSTRUKČNÍ PRAČE
přijmeme.

•

Musí být zkušenými řemeslníky
Protože máme rozsáhlý výrobní program,
přijmeme další prvotřídní odborníky
černého řemesla
Správným mužům nabízíme zajímavé, stálé
zaměstnání, vysoké mzdy i přesčasy, takže
m a j í možnost dostávat nejvyšší platy.
Zájemci nechť se hlásí u Mr. Ludlow v našich dílnách v Doonside Street nebo u
T h e Industrial Officer,

THE NATIONAL BANK OF AUSTRALASIA LIMITED
and its wholly owned subsidiary

THE NATIONAL BANK SAVINGS BANK LIMITED
/

VICKERS RUWOLT Pty. Ltd.
530 V I C T O R I A ST., R I C H M O N D ,

VIC.

^Illlllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll> ;
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18. 10. 1965
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

L. Markla, Františka Zikána (Sydney?) a Rúžičcu-z Přeštic.

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Fotbalisté pražské Sparty v 2. kole P M E Z

Sparta Praha - Lausanne Sports 4 : 0
V nejpopulárnější evropské fotbalové soutěži klubových celků - iv Poháru mistrů - se dosud čs.
účastníkům valně nedařilo. Ať už to byla pražská Dukla, Hradec Králové nebo oba bratislavské teamy, jejich umění skončilo vždy už ve čtvrtfinále. Z d á se však, že letošní representant čs. kopané - Sparta Praha - může být v soutěži úspěšnější (nenarazí-li hned v dalším kole na Inter Milano, Real Madrid či Benfiku Lisabon). Sparťané totiž po bezbrankové remisi v Lausanne s místním Lausanne Sports porazili v pražské odvetě na Letné tohoto soupeře vysoko 4 : 0 a postoupili
do 2. kola P M E Z . Důležitější však než 4 góly v síti švýcarského přeborníka byla skutečnost, že fotbalisté Sparty předvedli takovou hru, že střetnutí bylo zcela jejich záležitostí.
V prvních dvaceti minutách sice Švýcaři hlídali 3 : 0 ) , Gornik Zábrže (zvítězil nád rakouským mistdůkladně útočníky Sparty a postavili tvrdou zeď, ta rem Linzer ASK 3 : 1 a 2 : 1 ) a Benfica Lisabon
se však po prvním gólu Mráze v 21. minutě rozsy- (deklasovala lucemburský Stade Duedelingen 8 : 0
pala. Ve zbývajících minutách 1. poločasu vidělo a 1 0 : 0 ) .
přes 25.000 diváků exhibiční kopanou. V 51. minutě
DUKLA PRAHA — STADE RENNES 0 : 0
však zůstal střední útočník "rudých" Kvašňák ležet
Také pražská Dukla zdolala v mezinárodní sous roztrženým obočím v pokutovém území, byl od- těži "držitelů trofejí" první překážku, když po donesen na nosítkách a celých 15 minut to trvalo, než mácím vítězství nad západofrancouzským mužstvem
mu lékař obočí ošetřil. Když se vrátil na hřiště, zů- Stade Rennes v poměru 2 : 0 dovedla v odvetě na
stal jen statistou, ale už jeho přítomnost ve hře způ- francouzské půdě uhrát bezbrankovou remisu. Fotbasobila, že se Sparta po chladné čtvrthodince znovu listé Dukly praktikovali v Rennes hru krátkých přivzchopila a byla naprostým pánem n a hřišti. Švý- hrávek a snažili se udržet co. nejdéle míč na svých
carům nezbylo v závěru nic jiného, než se uchýlit kopačkách. Přesto měli několik brankových šancí,
k tvrdé hře, aby zabránili ještě většímu debaklu.
při kterých si však počínali jako začátečníci.
Pražané museli nastoupit bez svého pravého křídelního útočníka Pospíchala a obránce Hudcovské- j
ho, avšak jejich náhradníci "zapadli" dobře do tea- I
mu. Nej lepším mužem na hřišti byl kapitán Sparty
Poslední zářijový víkend skončila v Douglasu na
Mráz, který nejen výborně dirigoval celý team, ale
dosaženým hattrickem se nejvíce podílí na tomto ostrově Mannu 40. "Šestidenní" motocyklová soutěž,
která bude bezpochyby patřit k nejnamáhavějším ^
triumfu (autorem 4. gólu byl mladý Dyba).
Kromě AC Sparty postoupilo už do 2. kola PMEZ historii této tzv. olympiády motoristů. Vždyť tentodalších 10 teamů. Jsou to: Inter Milano (obhájce - krát nezůstal ani jeden representační team ušetřen
bez boje), Ferencvaros Budapešť, belgický Ander- trestných bodů, a z 299 závodníků dojelo do cíle
lecht, Real Madrid, skotský Kilmarnock (po remise pouze 82. "šestidenní" probíhala totiž letos na velmi
v Tiráně 0 : 0 vyhrál odvetu 1 : 0 ) , Derry City (Sev. těžkém terénu a za zvlášť špatného počasí. S těmito
Irsko), Levski Sofia (vyřadil Djurgarden Stock- podmínkami se nejlépe vypořádalo východoněmecké
holm 1 : 2 a 6 :0), ASK Vorwärts Berlín (po poráž- družstvo na strojích MZ, které zde už potřetí za
ce v Dublinu s Drumcondróu . 0 : 1 vyhrál doma sebou získalo hlavní cenu "Mezinárodní trofej" a s
úspěchem obhájilo i Stříbrnou vázu, což se dosud
kromě Angličanů nepodařilo ani jednomu representačnímu teamu.
Čechoslováci drželi v hlavní soutěži s východoněOba kdysi velcí rivalové Letné, Slávia a Sparta meckými motocyklisty krok jen prvé dva dny. DePraha, kteří se po 6. kole nejvyšší čs. fotbalové sou- finitivní škrt přes rozpočet jim pak udělal předtěže dostali po dlouhých letech do čela 1. ligy, po- poslední den, kdy kapitán čs. trophy teamu Jaroslav
kračovali i v následujících dvou utkáních v sérii úspě- Pudil musel být odvezen do nemocnice na operaci
chů. Sparta je stále ve vynikající formě a Slávia slepého střeva.
převyšuje své protivníky taktikou a nadšením, ktePořadí v "Mezinárodní trofeji": 1. Vých. Německo
ré doplňuje i velmi dobrými technickými výkony.
14 trestných bodů; 2. ČSR 344 t. b.: 3. švédsko 1.061
Jediným teamem, který v 7. kole získal body n a t. b.; 4. V. Británie 1.195 t. b.; 5. Z. Německo 1.603
hřišti soupeře, byla pražská Sparta, která vyhrála t. b.; 6. Polsko 1.906 t. b.; 7. SSSR 1.943 t. b.; 8.
v Košicích nad místním VSS 2 : 0. Vítězství "červe- Španělsko 1.968 .t. b. - Další soutěže vyhráli: Stříbrnobílých" nad Trnavou v poměru 2 : 1 bylo tento- nou vázu V. Německo, soutěž klubových celků Dukkrát více než šťastné a přičinil se o něj střední zá- la P r a h a a v soutěži továrních družstev západoněložník Hildebrant. V zápase velmi slabé úrovně vy- mecký Hercules.
hrál Slovnaft Bratislava nad Teplicemi 2 : 0 a stejNa zlatou medaili dojelo pouze 18 jezdců, kteří
n ý m brankovým poměrem podlehl Trenčín v Hradci neobdrželi- trestné body a měli více než 500 dobrých
Králové. Ostrava s celou řadou náhradníků za zra- bodů. Mezi nimi byli dva Čechoslováci: Arnošt Zeněné hráče ponechala oba body v Brně (1 :2), Pre- man a Bohumil Roučka, oba ze Strakonic.
šov zdolal doma Lok. Košice 2 : 0 a v Praze na Julisce hrála Dukla se Slovanem Bratislava 1 :1.
VÝMĚNA HRÁČŮ V ZÁPASECH KOPANÉ ?
8. kolo ligy bylo bohaté na nečekané zvraty v
Už
po prvních kolech.- být zraněný hráč vystřímistrovských zápasech. Tak bratislavský Slovan vedl
čs. fotbalové dán ve hře dokonce i v
doma nad Prešovem 2 : 0 , nakonec však byli jeho nejvyšší
fandové rádi za nerozhodný výsledek 2 : 2; Sparta soutěže je celá řada ligo- mistrovských a pohároměla na Letné svého bratislavského soupeře Slov- vých, hráčů zraněna a tak vých zápasech.
Funkcionáři Hondurasu
n a f t téměř na lopatkách (po 25 minutách vedla si lékaři těchto klubů
2 : 0 ) , avšak- nakonec těsné vítězství 2 : 1 jen tak právem kladou otázku: k tomuto problému odpotak uhájila. V Brně mělo domácí Z J š v utkání se "Byl nový zákaz výměny věděli:
"Musíme dovolit výSlávií celý 1. poločas převahu, Slávia však nápor hráčů v mistrovských zádomácích zlikvidovala a po změně stran si zajistila pasech správný?" Jak se měnu hráčů, jinak budou
oba body brankami Kadraby a Nepomuckého. Dukla s touto otázkou vypořá- nejlepší fotbalisté země
Praha o 10 hráčích (už v 1. minutě odnesli kapitána dávají v zahraničí? Jen 4 úmyslnými fauly vyřazesvazů ní a řada jich musí předL. Nováka z hřiště s naštípnutým žebrem) nestačila z 56 fotbalových
v Trnavě čelit soupeři a prohrála 1 : 3 ; Hradec Krá- zakazují jakoukoli výmě- časně zakončit závodní
lové prohrál v Teplicích 0 : 1 (musel hrát rovněž nu. Ve 34 státech může činnost.".
celé střetnutí o 10 lidech, neboť rozhodčí Kardaš
poslal útočníka Tauchena v 9. minutě za přestupek
HLAS
DOMOVA
ze hřiště); Ostrava prohrála doma s Trenčínem 0 : 2
Vychází čtrnáctidenně
řádí redakční kruh
a košické derby mezi VSS a Lokomotivou skončilo
Adresa: Hlas domova,
smírně 0 : 0 .
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1., Vic.
Telefon: 42-5980
TABULKA: 1. Slávia 13 bodů, score 14 :7; 2.
Sparta 13 bodů, score 22 :12; 3. Slovan Bratislava PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
10 b., 4. Trnava, 5. Trenčín (oba po 9 b.); 6. Prešov
jednotlivý výtisk s 2/-.
8 b., 7. Hradec Králové, 8. Dukla Praha, 9. Slov- PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za totéž předn a f t Bratislava, 10. VSS Košice (po 7 b.); 11. Ostra- platné, t j . austr. £ 2/8/- nebo £ stg 2/-/-, $ 5.- nebo
va, 12, Teplice, 13. ZJŠ Brno (p 0 6 b.); 14. Lok. ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
Košice 4 body score 5 : 18.
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

Hattrick Němců v Šestidenní

::

Fotbalová liga

::

- - Ve zkratce - — Vítězem tradičního Košíckého maratónu, kterým
každoročně první říjnovou neděli vrcholí lehkoatletická sezóna v Československu, se stal Belgičan Van
den Driessche v čase 2:23:47,0 hod. (držitelem traťového rekordu je Američan Edelen, který zaběhl
v r. 1963 42.195 m za 2:15:09,6 hod.) před britskými
vytrvalci Adcocksem a Kilbym. Nejlepším čs. maratóncem byl V. Chudomel, kterému stopli 2:30:56,4
hod. a který obsadil 7. -místo.
— Na tenisových dvorcích v Tokiu došlo k finálovému střetnutí asijského pásma Davisova poháru
Indie—Japonsko, jehož vítězi se stali podle očekávání Indové v poměru 4 : 1, když domácí získali jediný bod ve čtyřhře. Indičtí representanti Krišnan s
Múkeržeou nastoupí nyní v mezipásmovém boji proti Španělům. Ke střetnutí by mělo dojít v Kalkutě,
Špaoělé však usilují o to hrát v Btarceloně, neboť
očekávají, že by tu bylo po všechny 3 dny vyprodáno, a tak nabídli Indům 18.000 dolarů. (Indové přijali a formální důvod k změně místa se zřejmě našel: Australské listy oznámily, že důvodem k změně
je válka v Kašmíru, pr.).
— Světový rekord v seskoku padákem s výše 1.000
m a výdrží 10 vt. na přesnost přistání překonalo
čs. družstvo v Hořicích, když v sestavě Kaplan, Jindra a Kalous všichni přistáli ve středu kruhu.
— 371etý chemik Ted Erikson z Chicaga přeplaval
teprve jako druhý člověk L a m a n š s k ý
průliv oběma směry a to v rekordním čase za 30:03,0
hód. Po 12:13 hod. dorazil na pobřeží Francie, kde
se zdržel 3 minuty a potřel své tělo čerstvou vrstvou
ochranného tuku. - Jediný jeho předchůdce, Argentinec Antonio Abertondo, přeplaval Lamanšský průliv oběma směry nonstop v r. 1961; jeho celkový čas
však byl 43:10 hod.
— Několika zraněními a nemocemi handicapované
čs. lehkoatletické družstvo prohrálo na Nép-stadiónu
v Budapešti poslední mezistátní utkání poolympijské
sezóny s Maďary vysoko 98 :114 b., když ani bojovný
výkon celé řady předních borců nestačil na čestnější
výsledek. Stejně jako při pařížském debaklu s Francií byly největší slabinou sprinterské tratě, skok daleký a tentokrát i vytrvalecké discipliny. Přestože
vítr a déšť značně poškodily celkovou úroveň bojů,
vytvořili tu lehcí atleti obou zemí několik dobrých
výsledků. ČSR vyhrálo osm, Maďarsko 12 disciplin.
— Předsednictvo mezinárodní lyžařské unie FIS
rozhodlo na svém zasedání v Ženevě, že lyžařské
mistrovství světa alpských disciplin se přece jen
uskuteční - přes všechny potíže - v čilském střediskuzimních sportů v Portillo a to pro Evropany v neobvyklou dobu od 4. - 14. srpna. Světový šampionát
klasických disciplin bude však probíhat poblíže Oslo
už od 17. do 25. února.
—• 13. mistrovství světa v moderním pětiboji v Lipsku patřila zcela Maďarům. V soutěži jednotlivců
obhlájil světové prvenství Balczo (druhý byl Rus
Novikov), jeho nemalou zásluhou vyhrálo Maďarsko
i soutěž družstev. Rovněž tak tomu bylo i v soutěži
juniorů: první byl Maďar Bodnar, v soutěži teamů
1. Maďarsko.

Hokejová liga
Letošní (35.) ročník nejvyšší čs. hokejové soutěže bude asi ze všech dosavadních nejnáročnější. V
I. čs. hokejové lize došlo totiž k reořganizaci: soutěž má jen 10 mužstev, která však bojují každý s
každým čtyřikrát, takže sehrají do 16. února po 36
mistrovských zápasech.
Favoritem je i tentokrát desetinásobný přeborník
republiky ZKL Brno, i přesto, že má ve svém středu několik už "přestárlých hráčů"; jeho největšími
rivaly mohou být hráči Jihlavy a Bratislavy.
V letošní sezóně budou mít hokejisté dvě ligové
přestávky, kterých bude využito k mezistátním utkáním. První bude v listopadu, kdy národní mužstvo
sehraje 5 zápasů: 22. 11. v Litvínově s VýchodnímNěmeckem, 24. a 26. v Praze se SSSR a 28. a 30. 11.
v Praze a v Pardubicích se Švédskem; v době od
23. XII. do 13. I. 66 budou Čechoslováci i tentokrát
na zájezdu v USA (zúčastní se turnaje v Colorado
Springs) a v Kanadě.1. kolo: Litvínov — Jihlava 1 : 7, Kladno — Pardubice 9 :4, Plzeň — ZKL Brno (pro nezpůsobilý led
se nehrálo), Sparta P r a h a — Košice 3 : 2 a Bratislava — Zlín 1 : 1.
2. kolo: Košice — Bratislava 2 : 8 , ZKL Brno —
Sparta P r a h a 6 : 2, Litvínov — Kladno 7 :4, Jihlava — Zlín 12 : 4, Pardubice — Plzeň 8 : 2 .
Předehrané utkání 3. kola Bratislava — ZKL Brno
na kluzišti v Bratislavě skončilo v úterý 5. října
Po dramatickém boji - vítězstvím domácího mužstva 5 : 4 .

