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Čistka v Rudé Číně
Podle novinových zprav dostavilo se tisíce Rumunu na bukurestske le- hemží komunisty ortotiště k uvítání čínského ministerského předsedy Čuenlaje. Ty zprávy jako doxními, liberálními a
obyčejně neříkaly, jak dobrovolně a organizovaně se tam ty tisíce dostavily, revisionistickými. Lenin
zato nás (však informovaly, že se Čuenlaj objal s rumunským ministerským aby se v tom vyznal.
Z a takových p o m ě r ů
předsedou Maurerem a pochválil Rumuny za jejich zápas o nezávislost, tj.
se ovšem člověk nemůže
za jejich odpor proti Sovětskému slvazu.
Objetí bylo dojemné a proslov poučný. Pravý význam Čuenlajovy návště- nijak divit, že se čínští
vy Rumunska však spočíval v tom, že k ní vůbec došlo. Její několikeré odlo- komunisté mezi sebou
žení zdálo se potvrzovat zprávy, že je Čuenlaj hlavním cílem čistky, která nějak nepohodli, začali
li s jarním
"gruntováprávě v Číně probíhá.
ním", které zasáhlo saiiaem bratrského i o motnou špičku strany.
ivou bloků neutrální Runaznačil, že Mikojan ne- ětského svazu!"
Proti liberálům?
U v n i t ř obou
Byly to doby proleta- nunsko.
byl jediný "vytrvalec'"
V
záplavě d o h a d ů o
aloků
máme
konservaiátu,
sjednoceného
na
komunistického
světa.
Neukončil však spekula- ovině politických sekre- :ivní členy jako Vychod- důvodech nynější čínské
nepopiratelnou i l Německo, pokrokové čisťky vyskytují se nejce o pravém významu a iriátů
Sovětského íleny jako M a ď a r s k o ne- častěji dvě vysvětlení.
důvodech zápasu uvnitř ladvládou
3o Polsko, a členy nedoPrvní tvrdí, že j d e v
čínské komunistické stra- vazu.
ny, jehož je nynější čistD n e s je h a n b a mluvit, vařené, neříkající tak zásadě o zápas starého,
ka důsledkem.
. každý pravoverný ko- ani tak, jako Českoslo- ortodoxního křídla stramunista áby se rděl stu- vensko. U v n i t ř komuni- ny s mladším křídlem
Proletáři, spojte se
lena. U v n i t ř kdysi jed- stických stran těch jed- "liberálů", kteří podlehK d e jsou ty časy, kdy lotného komunistického notlivých členů jednotli- li vanu evropského revikaždý, alespoň trochu věta máme čínský a so- vých bloků se to pak sionismu.
(Pokr. s. 2)
cti dbalý komunista, od
p a r t a j n í h o sekretáře po
Třináctý sjezd Komunistické strany Československa
posledního desítkáře, ať
už to bylo v Pekingu,
Paříži nebo
Bučících,
zakončoval každý projev
řvavě stejnými
slovy:
A.111. sjezd JtvomumstiCKe strany t^esKoslovenstca se Konal o a 51. Kvetn;
" A ť žije maršál Stalin! lo 4. června tr. Nic nového nepřinesl, nic nového nedal. V e složení vedoucícl
A ť žije Rudá armáda! rgánů bylo málo změn. Soudruh Novotný oznámil, že úředně byly už na
A ť žije nerozborné přá- iráveny všechny křivdy, spáchané za stalinismu na příslušnících KSČ. T<
telství toho kterého lidu ylo nejdramatičtěji! oznámení na X I I I . sjezdu KSČ.

Úřednický sjezd strany

Výlety po Evropě
«jceKava se, ze iei-usm vyieuu sezona v Ľ V I U I I C
bude zvlášť živá, Napovídá tomu i cestovní ruch v
druhé polovině června, kdy křižovalo Evropou mnoho z těch, kteří jsou nebo chtějí být "svému lidu"
vzorem. Protože pak jde o oficiální representanty
států a jejich menší nebo větší konvoje, mají dnes
evropští dekoratéři spoustu práce.
Ze Sovětského svazu se vydal k sousedům ministerský předseda Kesygin. Všude - v Helsinkách
stejně jako za Polárním kruhem - byl pln úsměvů,
a jeho finští hostitelé plni obezřetné pozornosti. Zajímavější už byl dlouhý výlet čínského premiéra Čuenlaje do neposedného Rumunska, které mu připravilo jak vřelá objetí místních vedoucích komunistů,
tak statisíce mávajících Udí. Zdá se však, že při
návštěvě nešlo vše dle pláma, i když se hlavní záměr hostitelům zřejmě podařil: prokixaJi, í e si mohou dnes čínskou návštěva dovolit.
Mnoho dalších pohlavárů se rozjelo po Evropě,
a Čtenáři novin dotyčných zemí byli přesvědčováni
o důležitosti jejich putování. Takovou cesta vykonal např. i místopředseda čs. vlády O. Černík, který
trávil osm dní v Anglii,
Žádné z těchto cest však nevěnovala světová veřejnost takovou pozornost, jako dlouho připravovanému zájezdu francouzského presidenta do Sovětského svazu. Na Západě je hodně lidí, kteří věří, že de
Gaulle přiveze z Moskvy řešení problémů, které dělily Evropu a i svět na dva nesmiřitelné tábory. Jedním z těch lidí je sám de Gaulle.
I když francouzský vůdce může dosáhnout v Sovětech menší ústupky, zdá se, že za ně i za všechnu
pompu, s níž jej sovětští komunisté přijímají, už předem zaplatil nehoráznou cenu. Rozbití západní
obranné jednoty za předpoklad, že se soupeř přizpůsobí, není velký státnický čin. Rozklad sovětského
bloku v Evropě začal Titovým vzdorem už v roce
1948, tedy v roce, kdy postrašený Západ projevil
jednotně odhodlání k obraně.
-sv-

Cleny
předsednictva
Ú V K S Č byli zvoleni:
Oldřich Černík, J a r o m í r
Dolanský,
Alexander
Dubček, Jiří H e n d r y c h ,
Michal Chudík, D r a h o mír Kolder,
Bohuslav
Laštovička,
Jozef
Lenárt, Antonín Novotný,
O t a k a r Šimůnek.
Kandidáty
předsednictva se stali: Antonín
Kapek, Miroslav Pastyřík, Michal
Sobolčík,
Štefan Sádovský a M a r tin Vaculík.
Prvním ' tajemníkem
Ú V K S Č byl znovu zvolen A n t o n í n N o v o t n ý .
Slovák Pavel H r o n byl
zvolen za předsedu vlivné a všemocné ústřední
kontrolní a revizní komise.
V e funkci
předsedů
stranických komisí pokračují: D r a h o m í r Kolder - hospodářská komise, Lubomír Dolanský komise pro životní úroveň, Jiří H e n d r y c h ideologická
komise a
Vladimír Koucký - právní komise.

Z
předsednictva
ústředního výboru, zvoleného v roce 1962, vypadli již v roce 1963 Viliam
Široký a Karol Bacílek
jako očernení stalinisté,
Z d e n ě k Fierlinger jako
přestárlý penzista.
Do
předsednictva ústijedního výboru K S Č byl na
tomto sjezdu nově zvolen Oldřich Černík, místopředseda
vlády a
předseda Státní plánovací komise.
Z e sekretariátu
ÚV
K S Č vypadli
Antonín
Krček, František Z u p k a
a Ladislava Kleňhová Besserová. N o v ý m i členy jsou Miroslav Pastyřík a František
Pecha,
vedoucí tajemník východočeského k r a j s k é h o výb o r u Komunistické strany Československa.
Očividné je, že X I I I .
sjezd Komunistické strany Československa
potvrdil linii, která zachovává věrnost
Sovětskému svazu až do těch
h r d e l a statků.
(Pokračování na straně 2)

Nejednóu se bohužel setkáváme za pasivního
přihlížení nebo dokonce aktivní podpory části
teoretické á uměleckokritické fronty, především
na stránkách některých kulturních časopisů, s
rysy inspirovanými nestrávenými vlivy buržoázni ideologie, především s tendencemi izolovat
tvorbu a celý vývoj umění od života společnosti,
od jejího úsilí a směřování. Ale tkví snad v tom
svoboda umělce? . . Nesahá úsilí některých umělců a kritiků 'vyvázat dílo ze společenských
souvislostí, zbavit j e ideového stanoviska, nesahá toto úsilí na samu podstatu umění?
Ivan Skála na sjezdu KSČ v Praze

NA VÝCHOD OD SUEZU
V Londýně právě probíhá bouřlivá debata, jestli
;e Anglie má nebo nemá mocensky úplně stáhnout.
í prostoru na východ od Suezu. Základny, které
idysi zajišťovaly její obchodní zájmy a prosperitu,
;e staly přepychem, který si zchudlá Anglie nemůže
iovolit.
Zajímavé je, že ve chvíli, kdy se unavený a vyaublý britský lev rozhodl k návratu domů, téměř
likdo netleská odchodu největšího ze všech "imperialistických kolonialistů". Američané vidí, že celá
váha obrany toho prostoru padne na jejich bedra,
;
'dětem impéria" v Austrálii a na Novém Zélandě
naskakuje husí kůže nad "matčinou zradou", a levicová vláda Singapuru se bojí o "svou britskou"
základnu. A člověk podezírá, že se ani komunisté
příliš neradují, protože ztrácejí, jednoho ze svých
l e j věrnějších spojenců: strašáka "obludného britskétio upíra, který cizopasí na asijské krvy".
Důvody anglického odsunu, který je - bez ohledu
na výsledek nynější debaty - nevyhnutelný, však nejsou jenom hospodářské. Existuje celá politická škola, která tvrdí, že britský odsun z prostoru na východ od Suezu bude prospěšný i politicky.
Tato škola věří, že obrana Asie má být přenechána Asiatům, protože každý západní zákrok dlouhodobě jenom posiluje postavení komunismu.
Jako téměř na všem, i na tomto názoru je něco
pravdy. Byo by skutečně ideální, kdyby byla nekomunistická část Asie schopná se postarat sama o
sebe, aby bylo každému jasné, že • asijští.komunisté
nebojují proti "bílým ďáblům" za Asii, ale za svou
vlastní moc.
Bohužel situace není ani zdaleka tak ideální. Může existovat poctivý spor v názorech na to, jakou
formou se má západní pomoc nekomunistické Asii
projevovat. Nemůže však být spor o tom, že by se
Asie zhroutila přes noc před komunistickým náporem jako domeček z karet bez západní, tj. americké pomoci.
Ne nadarmo volají komunisté v každém zranitelném prostoru studené váky, že řešení místních
problémů náleží úplně a bez výhrad místním lidem:
v Africe Afričanům, v latinské Americe Jihoameričanům a v Asii Asiatům.
Dýchaviční "demokraté" na Západě, kteří deklamují pořekadla o nevměšování, mluví s obzvláštním
zalíbením o krátkozrakosti každé vojenské pomoci,
která prý se dlouhodobě musí vymstít. Jsou jako lidé, kteří vidí dům v plamenech, ale místo aby běželi pro vodu, debatují o tom, jaké záclony si pověsí
v ložnici.
Titíž lidé, protože neradi slyší o omylech minulosti, mluví s oblibou o falešných analogiích.
J a k falešná je analogie Malajsie? I Malajsko bylo
kdysi v plamenech a pod útokem komunismu. A protože jsme neztratili paměť, víme, že titíž lidé mluvili o nevměšování, titíž lidé byli proti vyslání jednotek do Malajska a titíž lidé prorokovali, že intervence nevynese západním demokraciím nic jiného,
než nenávist Malajců.
Historie už dokázala, kdo byl tenkrát krátkozraký
a která politika se vyplatila dlouhodobě. Místo komunistického Malajska máme stabilní Malajsii, která patří k nejlepším přátelům Západu v Asii.
A ještě jednu zajímavou věc nám namlouvají stoupenci nevměšování. Totiž to, že nevměšování má
být úplné a že tedy nemáme do Asie exportovat ani
myšlenku demokracie, která se pro Asii nehodí.
Jaká urážka Asiatů, nehodí-li se pro ně politický
systém, který dává lidem právo svobodné volby! A
jak podivně si počínají lidé, kteří nevěří v demokratické principy! V Indonésii demonstrovali den za
dnem za práva svého mrtvého parlamentu a v Saigonu rozněcují budhističtí mniši vietnamské antidemokraty požadavkem svobodných voleb.
Nevměšování je hezké, ale v dnešním světě
prázdné slovo, které si svobodní lidé nemohou tváří
v tvář komunistickému vměšování dovolit.
-kwPublished by F. Váňa,
8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
Printers: Bussau & Co.,
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
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ČISTKA V RUDÉ ČÍNĚ
Pokračováni se str. 1)
Zastánci
tohoto vysvětlení uvádějí jako důkaz, že čistka
postihla
většinou university, spisovatele a novináře, tedy lidi, kteří mají předpoklady k samostatnému
myšlení.
Zápas o moc?
Zastánci druhého vysvětlení vidí nynější čistku jako důsledek zápasu
o moc, vyvolaného Maocetunovým
stářím
a
dlouho ohlašovanou nemocí.
Tvrdí
dokonce,
že
Maocetunova moc je u
konce, že faktická vláda
přešla v Číně do rukou
armádní kliky, již prý
vede
ministr národní
obrany Lin Piao.
Je pravděpodobné, že
na obojím vysvětlení je
něco pravdy, ale že větší
její část spočívá ve vysvětlení druhéim. Maocetun asi zůstane oficielně na špičce jako fasáda,
ale skutečná moc přešla do nových rukou.

Není dosud jasné, kdo
se nakonec vynoří jako
jeho plnokrevný dědic,
Lin Piao
nebo někdo
docela neznámý. Všechno však nasvědčuje tomu, že zápas vyhrála
skupina ortodoxních extrémistů, což není pro
svět nic radostného.
Mírumilovná Čína
Nemilosrdná
čistka
uvnitř čínské komunistické strany nutí k zamyšlení nad tím, jak nepoučitelní jsou někteří lidé
na Západě, kteří znovu
a znovu upadají do starých chyb.

Největší jejich chybou
byla vždycky stejná věc:
neochota věřit tomu, co
se děje před jejich očima, neochota přijmout
jako něco skutečného to,
co samotní jejich odpůrci píší a říkají.
Maocetun
řekl,
že
"moc vyvěrá z hlavně
pušky" a všechny jeho
činy stojí před světem
jako důkaz, jak opravdově to s tou svou zásadou
myslí. Všude kolem nás
se však hemží odbornici, kteří dokazují,
že
Maocetun vlastně neví.
o čem mluví, a že on,

ZLOBÍ

VÁS

OČI?

Bolí Vás hlava?

jeho komunistická strana a Rudá Čína nikoho
neohrožují.
Čínská
čistka před
nás
postavila
obraz
džungle politické strany,
která vládne
nejpočetnějšímu národu na světě. Je to obraz "mírumilovných
reformátorů",
kteří požírají jeden druhého.

Noste brýle od

OPTA1

OPTO

pCapitcl House, 109 Swanston St.
M E L 3 J O U R N E (vedle kina Capitol)
S. poschodí

Telefon 63 - 2 ^ 1

DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského píedpš
v nutných případech telegraficky

Ale přes ten obraz a
tváří v tvář tomu obrazu
se na nás žádá, abychom věřili, že lidé, kteří se požírají navzájem, ; 14. 6. Francie informova- hoto jihoafrického
prý dohodu odmítaj:.
nemají v úmyslu sežrat ] la oficiálně bonnskou vlá- 18. 6. Maršál Tito
I
du,
že
stáhne
některé
lenikoho jiného.
-kwmil, že ústřední
výbor
; tecké j ednotky z Němec- jugoslávské komunivJcšá
jka.
strany se bude zabyvsi.
í — Sovětský ministerský rozsáhlou
demokrausas
| předseda Alexej Kosygin v zemi. V podstatě jde s
|přijel na pětidenní náv- formální odluku s tra^y
ny
Československa
o štěvu Finska.
od vlády a administratiXIII. sjezdu strany je 15. 6. V komunistické Čí- vy. Vedoucím stranickým
zajímavá jenom v jedi- ně pokračuje velká čistka. funkcionářům nebude prý
ném bodu: tam, kde se Poslední zprávy se zmi- dovoleno podržet sv clIňují o pronikavých zásatýká úředních procesů s zích v armádě a na uni- sta ve vládě nebo v a d n l
nistrativě (s vvji.-ko^
obětmi stalinismu.
versitách.
Tita).
Antonín Novotný pra- 16. 6. Čínský ministerský — Na jihu Spojených stäpředseda Čuenlaj přijel tů vypukly opět nepokoře
vil ve svém projevu:
na 8denní návštěvu Ru- v souvislosti s demonstra"Byl splněn úkol ulo- munska.
cemi k podpoře rovnežený XII. sjezdem pro- 17. 6. Pakistanský ministr právnosti černochů.
zahraničí
Z.
A.
Bhutto
jednat a uzavřít zbýva20. 6. Generál de GauEie
Některé zprá- přiletěl do Moskvy na 12jící případy . politických resignoval.
vy uvádějí, že jeho reprocesů z počátku pade- signace je v souvislosti s denní návštěvu Sovětského svazu.
sátých let. Jsou vyřeše- pokusy o zahájení jedná- 24. 6. V Cannbeře byla
ní
o
Kašmír.
ny a uzavřeny všechny
Peking oznámil, že zahájena konference SE
otázky, souvisící s křiv- —
poskytne Tanzanii další ATO.
dou, se stranickou i ob- bezúročnou půjčku ve výChcete, aby se vaše děti
čanskou
rehabilitací ši 2 milióny liber.
naučily hrát na kterýkari
—
V
Londýně
byla
podetěch, kdož byli neprádohoda, dle níž do- HUDEBNÍ NÁSTROJ?
vem postiženi. Ústřední psána
Volejte (Melbourne)
stane Bašutsko nezávivýbor realizoval účinná slost dne 4. října tr. Zátel. 97-2515
opatření k dodržování stupci stran, které repreA. CHROMOVSKÝ
leninských principů veš- sentují většinu voličů tokeré činnosti a života
strany, státu a celé spoPrvotřídní
lečnosti."
D Á M S K Á KREJČOVÁ

Úřednický sjezd strany
(Pokračováni

se str. 1) sko, které už revoltovalo
Upřímně řečeno, je před deseti lety.
těžké si představit,
že
Za zády je jedině
by mohla československá Moskva, která právě zakomunistická strana za- číná boj na život a na
čít něco nového. N a Zá- smrt se svým
čínským
padě má jakousi hrozbu soupeřem. N a jihu je
v Západním Německu, Tito, který se čím dál
na severu nespolehlivé tím víc odchyluje od lePolsko, na jihu Maďar- ninské linie.

Naše rovy
N A KOLOTOČÍCH - I JINDE
Stalo se nedávno na kolotočích, houpačkách
a střelnicích, které se k velké radosti dětí i
rodičů - jiné možnosti zábavy nejsou - rozložily
blízko nového sídliště na okraji Prahy . . . Došly
korunové lístky. Muž v pokladně nejdříve re
signovane seděl ve své kukani, teprve když
fronta začala nespokojeně mručet, začal se shánět po telefonu. Musí zavolat centrálu, tj. Park
oddechu Julia Fučíka, aby dodala další kotouč
lístků. A do té doby se nebudou kolotoče točit,
autodrom zarazí sjvá atitíčka _ nenechá se přece
z a v ř í t . . . Děti, které si vylezly na koníčky, prasátka a velbloudy, nechápaly, co se děje . . . Začaly fňukat, rodiče nadávat. Díky odpovědné
mu vedoucímu se řešení přece jen nakonec
našlo: prodávaly se lístky dvoukorunové a děti
nastupovaly na kolotoče v ukázněných dvojicích . . . Nemohli bychom na to jít nějak jed
nodušeji? Třebas tak, že by kolotočníci měli
kolotoče v nájmu? I kdyby si při návalech vydělali víc - a oni si stejně vydělávají, protože
u každého koníčka nebo velblouda nemůže stát
kontrolor -, ušetřilo by se na pokladních, na
manipulaci s lístky i na zbytečném zlobení.
Kulturní tvorba, Praha, 12. května 1966

Českoslovenští komunisté nemají
záyiděníhodnou pozici. Zpráva
ústřední komise např.
říká:
"Nelze
přehlédnout,
že
někteří
komunisté
pod vlivem nedostatků,
které kolem sebe vidí,
ztrácejí bojovnost a někdy resignují. Někteří se
domnívají, že se mohou
jen podílet na výsledcích
úsilí jiných, nebo že se
tyto výsledky dostaví jen
činností vyšších orgánů.
Nechybějí ani ojedinělé
projevy ničím nevázané
kritiky, ve které jsou vynášeny nadřazené a neodpovědné soudy o všem
minulém.
Právě tak nelze pominout ani názory některých členů strany, stavějících se proti závaznosti stranických usnesení
vůbec . . ."
Zpráva ústředního výboru Komunistické stra-

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
srdečně zve všechny krajany na

SPOLEČENSKÝ VEČER
který pořádá v sobotu dne 16. července 1966
v sále domu "Kosciuszko", 313 Latrobe St., Melbourne - City
K tanci hraje orchestr kapelníka A. Vyhnala
L I K É R O V Á LICENCE — T O M B O L A
Vstupné $ 2.00
Začátek v 8.- hodin večer
Předprodej vstupenek a reservování míst:
tel. 93-7631 (Kovaříková) nebo 42-5980 (Váňová)
Výtěžek zábavy bude použit na udržování české školy

Dejme tomu, že Antonín Novotný si myslí, že
má pravdu. Dejme tomu, že mu připomeneme
jenom politické
oběti,
které popravil jeho předchůdce, Rudolf Slánský.
Dejme tomu, že mu
připomeneme,
že jeho
slavnou obětí na oltáři
komunistického
Molocha byl sám Rudolf Slánský.
XIII. sjezd komunistické strany
Československa nevyřešil- nic a

J. M Y D L A K O V Á
Fiat 1, 3 Chambers St., East Brunswick, Vic.
šije dle nejnovější módy
za výhodných podmínek
Návštěvy denně po 6. hod. večer a o víkendu
Informace obdržíte telef. v HD (42-5980)
napravil ještě méně než
nic. Naši sovětští bratři
budou nám nadále diktovat jejich typicky mozolnou, jedovatou, rafinovanou rukou.
tp
Č T Ě T E
EXILOVÝ
TISK

ČESKÉ O C H O T N I C K É
Vás

DIVADLO

srdečně

TANEČNÍ

zve

V

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků.
Wor. Compensation.
aut, povinné ručení
Ž I V O T N Í
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLEK
(Melb.) 95-2421

MELBOURNE

na

ZÁBAVU

kterou pořádá v sobotu dne 23. července 1966
v sále domu Kosciuszko, 313 Latrobe St., Melbourne-City
LIKÉROVÁ LICENCE — B O H A T Á T O M B O L A
K tanci hraje orchestr kapelníka A. Vyhnala
Vstupné $ 2

Začátek v 8.30 h., konec v 1.30 h.

Rezervování míst: telefon 48-7723 nebo 379-2156

27. 6. 1966

HLAS

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKOVEZKRATCE
Senát vojenskeho oovodního soudu v Prešově
odsoudil 28. května k trestu smrti dva vojenské
zběhy:' V. Cagácaíta, z
Kroměříže a A. Porteše
z Ptenského Dvůrka v
okrese Prostějov. Žaloba
pravila, že oba vojáci
zběhli od svého útvaru v
prosinci m. r. a to se samopaly, ke kterým měli
1.500 nábojů, a že se chtěli v okolí Mikulova "prostřílet" do -Rakouska a
odtud dále na Západ. Jejich konečným cílem prý
byla Rhodésie, kde má
Porteš strýce. Několik
km od jednotky dojelo
zběhy auto s osádkou,
kterou vedl major M. Volna. Ten je vyzval, aby
složili zbraně. Oba začali
střílet, majora Volnu u• smrtili a dalšího vojáka
těžce zranili. Byli zadrženi 16. prosince v rychlíku
u Spišské Nové Vsi.
— V Havaně byla podepsána čs. - kubánská dohoda o námořní plavbě
pro léta 1966 až 1970.
— Plénum Nej vyššího
soudu jednalo 26. května
o tom, jak mají působit
soudy, aby event. usmířily rozvádějící se manžele.
Přitom bylo konstatováno, že v letech 1950 - 1954
se rozcházelo průměrně
12.251 manželství, v roce
1962 již 16.603 a loni dokonce 18.702 manželství.
— Na XIII. sjezdu KSČ
bylo oznámeno, že strana
měla k 1. lednu 1966 celkem 1,598.002 členy a
kandidáty. Od 1. října
1962, tedy za 3 roky a 2
měsíce, stoupl počet člen ů a kandidátů o pouhých 17.183.
— Národní výbory Severočeského kraje nabídly
občanům k prodeji 5.846
rodinných
domků. Jde
většinou o domky v pohraničních oblastech. Průměrná cena je 12.000 Kčs.
— Nakladatelství Mladá
fronta vydalo autobiografii Maxe Broda pod titulem "Život plný bojů".
— Ministerstvo potravinářského průmyslu chce
vybudovat v Olomouci
mlékárnu, která m á denně zpracovat až 400.000
litrů mléka z okresů Olomouc, Prostějov a Přerov. Dosavadní
menší
mlékárny v tamních okresech m a j í být zrušeny.
— ÚV Čs. svazu mládeže
si stěžoval, že o jeho rozsáhlý studentský cestovatelský program do socialistických zemí je malý
zájem, ačkoli byly stanoveny nízké poplatky, které ani nekryjí náklady.
K 7. červnu prý ještě
nebylo obsazeno • více než
800 míst.
— Dne 16. června přijel
na osmidenní
oficielní
návštěvu Velké Británie
místopředseda
vlády O.
Černík. Měl dvouhodinový rozhovor s britský?n
ministrem zahraničí Stewartem o politických i
Děkujeme
za včasné vyrovnání
předplatného.

hospodárskych otázkách.
— Belgický historik Emile Langui byl v Praze
vyznamenán zlatou medailí se stužkou "za zásluhy o rozvoj přátelství a
kulturní spolupráce mezi
ČSSR a Belgií".
— Na pozvání Čedoku vykonalo 30 britských novinářek desetidenní okružní
cestu
Československem,
"aby se seznámily s čs.
turistickými oblastmi a s
postavením čs. žen".
— Od 4. června se koná
v Ostravě "celostátní výstava socialistického životního prostředí - Ostrava
66". Na výstavě je 18 tisíc exponátů.
— XXI. ročník "Pražského jara" byl zakončen 4.
června
Beethovenovou
EX. symfonií.
Festival
trval 3 týdny a v jeho
rámci se konalo 45 koncertů a 34 operních představení.
Účinkovalo 8
orchestrů s 19 dirigenty,
5 pěveckých sborů, 11 komorních těles se 6 dirigenty a s 38 sólisty. Účinkovali umělci ze 17 zemí.
— Z příspěvku ministra
národní obrany Lomského k diskusi na sjezdu
KSČ: " . . . Dnes již máme
21% vysokoškolsky vzdělaných
důstojníků,
z
nichž 31% tvoří inženýři. 45% důstojníků má
večerní universitu marxismu - leninismu a vyšší
politické vzdělání. Náš
důstojnický sbor, v němž
je 75% komunistů, dokazuje svou věrnost straně,
socialistické vlasti a socialistickému internacionalismu obětavým plněním vojenských povinností, aktivní účastí při budování socialismu a veřejnou politickou p r a c í . . . "
— Na návštěvu Československa přijela
delegace
francouzského
senátu,
která má za úkol zkoumat
otázky všeobecné evropské bezpečnosti.
— Ve věku 74 roků zemřel
bývalý
profesor
českého a slovenského jazyka na Karlově universitě dr. V. Vážný.
— Generální ředitel oborového
ředitelství čs.
automobilových
závodů
Karel Novotný prohlásil,
že v pětiletce 1970 - 1975
by už mělo dojít k uspokojení všech zájemců o
automobily. V roce 1965
bylo viakulováiio 130.000
vkladů
na
zakoupení,
automobilů, ale pro vnitřní trh bylo dodáno jen
19.844 osobních - automobilů. J e prý určitá naděje, že se do konce roku
1970 podaří lhůty od vickulování do skutečného
prodeje podstatně zkrátit.
— Delegace ministerstva
dopravy podepsala v Itálii dohodu o mezinárodní
silniční dopravě , která
stanoví
podmínky
pro
průjezd územím obou států. Je to první dohoda o
silniční dopravě, kterou
ČSSR uzavřela s nesocialistickým státem.
— Okresní soud v Liberci
odsoudil k trestu smrti
191etého Zdeňka Tafila,
který se pokusil loni před

vánocemi vykrást pokladnu Stavokombinátu v Liberci a přitom zabil půlmetrovým hákovým klíčem strážníka podniku.
— Akadamioký
sochař
profesor Josef Fojtík zemřel y e věku 75 roků.
— Dne 6. června přijela
do Československa skupina italských průmyslníků, kteří zkoumájí možnosti čs. - italské spolupráce v průmyslu. Byli
přijati_ generálním ředitelem Čs. obchodní banky
docentem Li. Kovačíkem
a navštívili závod ČKD v
Praze.
— ,Režisér
Slovenského
národního divadla v Bratislavě Jozef Budský byl
ke svým 55. narozeninám
jmenován národním uměleem.
— K 90. výročí úmrtí
Františka Palackého
se
konala 25. května vzpomínková oslava v domě,
kde Palacký žil - v Palackého ul. č. 7 v Praze
2 - a u pomníku Palackého.
— V roce 1965 vzrostl počet trestných činů proti
roku 1962 téměř o 24%,
počet stíhaných osob o
28.5%, počet žalovaných
se zvýšil o 20% a odsouzených o 16.8%.
— Dne 13. června
byl
vynesen rozsudek nad
další skupinou výtržníků
z 1. května. 10 osob bylo
odsouzeno do vězení na
3 až 13 měsíců.
FEC/H
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"Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu!"

Melouchy kvetou

"Vysivětlete mi, zeptal se mě mladý cizinec, který u nás studuje vysokou
školu, co je to v Československu za zvláštnost: průměrný plat dělníka se u
rás pohybuje kolem 1.500 Kčs měsíčně, ale každý utratí více než 2.000 Kčs?
Tato otázka může vypa/dat humorně. Podíváme-li se na věc blíže, zjistíme,
že to není vůbec humorné, ba že je to velmi smutné. Smutek spočívá v tom,
ée u nás jsou skupiny profesí, kterým se vyplatí' část své práce neprodat svén u zaměstnavateli, ale zpeněžit ji v melouchu, smlouvě o dílo či v jiné legální nebo nelegální formě."
l a t se v prazsKe ť r a :i (25. 5.) dotkla V .
Hodaňová j e d n o h o z typických
a
závažných
uroblémů socialistického
hospodářství.
"Melou:hy" nejsou sice jedilým vysvětlením toho,
průměrná
útrata je
ľyšší
než
průměrná
u z d a , ale rozsah, v jasem se praktikuji, ukazuje na zásadní
chyby
:elého systému. Mezi jiným ukazuje i na následcy rovnotářství, na všeobecnou n e c h u ť a nezájem v zaměstnání, na
špatné služby, které poskytuje
"socialistická
společnost".
Hodaňová
uvádí příklady:
" Z n á m lékaře,
který
vyřizuje ve středisku pacienty na "běžícím pásu", ale za
stokorunu
přijde až do bytu a per-

f e k t n ě vyšetří a ošetří.
Kdyby totéž udělal v ordinaci, nemá za to nic:
naopak vystavuje se nebezpečí, že "nevyřídí''
všechny pacienty v čekárně.
Z n á m kvalifikovaného
nástroj áře,
který
měl
možnost
za vynikající
kvalitu brát v podniku
prémii 45 Kčs měsíční:.
Z a 45 Kčs si přece nepropotím triko, prohlásil, a po f a j r o n t e spravuje známým vodovod a
elektriku. Vynese mu to
400 až 500 Kčs za měsíc.
Z n á m stavebního inženýra - architekta, který
učí na průmyslové škole
za 1.700 Kčs. P o večerech počítá a rýsuje projekty chat, adaptací bytů, garáží atd.
Vydělá
si tím zhruba 600 . 800

Kčs měsíčně.
A u t o r k a dále pochopitelně
nenaříká
ňad
systémem, který nutí k
velkému rozkvětu "melouchaření", ale n a d tím,
že z melouchů nemá nic
mateřský podnik, mateřská instituce a společnost
jako celek.
"Pravda, oni svou prací vytvořili třeba trvalé
hodnoty, d e j m e tomu
spravili vodovod, vyprojektovali chatu, ale společnosti, která jim tuto
práci umožnila, nezaplatili .nic. Přitom často dělali z jejího materiálu, s
jejím nářadím, používali bezplatně léků a přístrojů, využívali své kvalifikace a vzdělání, které jim kdysi dala společnost - to vše bez jakéhokoliv zdanění.
(Pokračování na str. 6.)

Maďaři na Slovensku
Mezi množstvím nafouklých referátů na X I I I .
sjezdu KSČ, které se snažily význam sjezdu
zvednout, skoro zanikl referát mluvčího Maďarů na Slovensku Júlia Loerincze. Ten ovšem
mluvil především tak, jak se dalo očekávat od
osvědčeného komunisty, ale ve svém projevu se
přece dotkl několika zajímaivých problémů maďarské menšiny v Československu a částečně i
styků s "bratrským lidově demokratickým" Maďarskem.
Člen Ústředního výboru KSČ Loerincz věnoval samozřejmě větší část svého projevu chvále
toho, co dělá komunistická vláda pro Maďary
na Slovensku:
" . . . Do
specifických národnostních
jevů
patří především rozvoj národní kultury, ivzdělání, školství. . . Kdybychom neviděli, co se na
tomto poli zá posledních 20 let udělalo, byli
bychom slepí a zlomyslní. Máme skoro 550 základních devítiletých škol s 87.000 žáků, 22
středních všeobecně vzdělávacích škol, 5 středních odborných škol a 5 dalších odborných škol,
7 zemědělských technických škol, Vysokou školu pedagogickou, tedy dohromady asi 920 škol
s vyučovacím jazykem maďarským asi se 100.000
žáků- Poměrně málo vysokoškoláků maďarské
národnosti máme na vysokých školách. Vychází
u nás asi 20 časopisů v maďarské řeči. V nemalém množství se vydávají při slovenských
nakladatelstvích maďarské knihy . . . Máme maďarské oblastní divadlo y Komárně, ovšem téměř bez přístřeší. Při slovenském výboru ČSM
existuje Maďarský soubor písní a tanců. V posledních letech začal účinkovat Pěvecký sbor
maďarských učitelů, činnost vyvíjí kulturní spolek maďarských pracujících Csemadok.
Otevřenou otázkou je osvětová - činnost státních orgánů mezi občany maďarské národnosti.

Je třeba upřímně říci, že přes usnesení Ú V KSČ
nepřistoupily státní orgány k rozpracování dokumentu Ú V KSČ o otázkách dořešení národnostních problémů komplexně, a proto se celá
národnostní politika na jižním Slovensku soustřeďuje především na úsek školství a kultury.
Bude třeba, aby vláda a zejména S N R . . . přistoupily ke komplexnímu zabezpečení stranických usnesení a vydaly normy závazné pro
všechny orgány, které na jižním Slovensku působí."
Práce komunistických funkcionářů mezi "zpátečnicky nacionalistickými" Maďary na Slovensku není však zřejmě snadná. Loerincz se dotkl
aspoň některých potíží:
"Jedním z našich cílů je orientovat zájem maďarských praicujících na čs. problémy, aby s nimi žili a cítili. Řeknu to otevřeně: aby neposlouchali jen budapešťský rozhlas a televizi, ale i
naše maďarské vysílání. Aby nevzniklo nedorozumění: nebyl to žádný záměr proti lidově demokratickému Maďarsku. Dařilo se nám to, ale
nyní po nějakém nešťastném technickém zásahu
maďarské vysílání na jižním Slovensku se nedá
téměř vůbec poslouchat, některá mfeta vůbec
nepokrývá.. .
V poslední době nemáme nejlepší zkušenosti
s obsahem našich maďarských časopisů. Objevují se v nich divné tendence rehabilitovat réakční spisovatele, ba i politiky. Proti takovým
zpátečnickým nacionálním a politickým projevům apod. musí bojovat především komunisté
daného národa či národnosti . . . Nejasnosti
vznikají i po uveřejňování nevhodných článků,
hodnotících minulost národů. Mnohokrát v nich
dochází k zastírání sociálních rozporů v dějinách
a k idealizování minulosti jednotlivých národů
na úkor d r u h ý c h . . ."
FEC/s
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ČSSR zblízka
PRODUKTIVITA KLASLA SKORO O 5 mld. Kčs
V rokoch 1961-1964 mal byť rast národného dôchodku v dôsledku rastu zamestnanosti' bez toho,
aby sa zvýšila spoločenská produktivita práce vyšší
0 7.215 mil. Kčs. Tento rast by, pravda, nebol uspokojivý, veď veľké investície do. základných fondov,
ale aj investície do vzdelania mali podstatne zvýšit
produktivitu práce. Namiesto toho se však zvýšil
(okrem JRD) národný ! dôchodok iba o 2.263 mil.
Kčs, čo znamená, že produktivita práce klesla o mieru, ktorá zodpovedá plným 4.952 mil. Kčs.
E. Loebl, Kultúrny' život, 6. mája 1966
PŮJČOVNA AUTOMOBILU V PRAZE
Půjčovna automobilů Dopravního podniku Prahy
zlevnila půjčovné na vozy Octavia super o 27% v
hodinové sazbě a o 16% v denní sazbě. Sazba za
vypůjčení ve všední dny klesla na 89 Kčs a v sobotu a v neděli na 98 Kčg za 24 hodin. Na stejné
úrovni zůstala cena za ujetý kilometr - 0.75 Kčs. Hodinová satzba je nyní 5.50 Kčs. Snížená nejkratší
doba výpůjčky - 5 hodin a ujetí 40 km - se nyní
platí částkou 57.50 Kčs. Při výpůjčce delší než 5
dní je poskytována další sleva, 20%. Půjčovna má
v současné době k dispozici 160 vozů. Polovinu zákazníků tvoří cizinci, kteří v loňském roce zaplatili
za tuto službu na 60.000 dolarů.
Rudé právo, 27. května 1966
CIHLY BRIGÁDNÍKŮM
8.000 cihel prodá n. p. Pražské cihelny každému,
kdo odpracuje měsíc placené brigády v kterékoliv
pražské nebo středočeské cihelně. Při delší nebo kratší brigádě si jich může odkoupit poměrně větší nebo menší počet. Pražské cihelny chtějí letos vyrobit
91 mil. cihel. - Byly otevřeny dvě nové cihelny v
Sedleci u Prahy a v Košíku u Poděbrad. Ve výstavbě jsou provozy na výrobu keramických panelů
pro rodinné domky v Chmelišti u Uhlířských Janovic a ve Štěrboholích u Prahy. Rychlejší výrobu
zdržuje nedostatek náhradních dílů. Přerovské strojírny vyřizují letos objednávky podniku z roku 1964.
Zemědělské noviny, 26. května 1966
ZVLÁŠTNÍ STATUS BRATISLAVY?
Dnes je Bratislava více než 270tisícovým kolosem,
jemuž, bohužel, chybí mnohé přednosti velkoměsta
k tomu, abychom s ním byli spokojeni. Vyplývá to
především z jejího bouřlivého růstu po osvobození.
Za posledních 20 roků se do Bratislavy přistěhovalo
93.000 obyvatelů a jen 58.000 přibylo - statisticky
mluveno - přirozeným přírůstkem. Vybudovalo se
nově nebo přestavělo se od základů více než 20 starých závodů. Ke konci roku 1965 se Bratislava jen
v chemickém průmyslu podílela 12% na celostátní
hrubé produkci. V těžkém strojírenství vyrábí v
krajském měřítku 22% a v potravinářském průmyslu
22.5% výrobiků. V Bratislavě studuje 90.000 žáků,
z čehož je 20.000 vysokoškoláků. Za 20 roků se postavilo 25.000 bytů ve státní a 10.000 bytů v družstevní výstavbě. Jen od roku 1950 dodnes se postavilo 33 nových všeobecně vzdělávacích škol a 24
mateřských škol. Stejně vzrostly doprava a služby
obyvatelstvu, které přes mnohé všeobecně známé
nedostatky jsou přece jen nejlepší v republice...
Jde o to, že Bratislava se do svého organizačního
rámce okresu nikterak nevtěsná. Ani jako velkoměsto ani jako hlavní město Slovenska. Je to rozestavěné středisko výzkumných ústavů akademie, filmových ateliérů, má se budovat televizní centrum,
rozhlasová b u d o v a . . . A to už není věcí Bratislavy
jako okresního města ani Bratislavského kraje, ale
věcí i ostatních krajů Slovenska a v některých otázkách i věcí celé republiky. Proto je opravdu oprávněná žádost městského národního výboru Bratislavy, aby se otázkami rozvoje města, zejména pokud
jde o investiční zdroje a kalpacitní zabezpečení, zabývala SNR a vláda . . . Mělo by se to řešit zvláštním
statutem města, který by formuloval všechny zvláštnosti a specifičnosti Bratislavy . . .
Kultúrny život, 27. května 1966
OMEZENÍ ZAHRANIČNÍ TURISTIKY
Rozvoj turistického ruchu podporuje i nový zákon o cestovních dokladech. Z toho ovšem by nebylo
správné vyvozovat, že byly vytvořeny neomezené
možnosti pro cestování. Vyřizování žádostí, a to se
dnes týká hlavně nesocialistických zemí, závisí v
prvé řadě také na devizových možnostech, a tedy i
na naléhavosti jednotlivých zahraničních c e s t . . . Z
výnosů cestovního ruchu s kapitalistickými zeměmi,
v němž cizí návštěvníci převažují, se vedle úhrady
cest našich občanů do zahraničí musí pamatovat i
na nákup některých důležitých výrobků, mezi tím
1 na zařízení pro zlepšení služeb našim i zahraničním turistům... Ukazuje se, že i lidé, .kteří požadují
pouze cestovní doklad s tím, že o ně bude postaráno,
se v zahraničí nezřídka octnou na holičkách, nebo se
snaží různým, často nedůstojným způsobem budit
soucit příbuzných. Nejsou vzácností i případy, kdy
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Poplatky za propuštění z československého státního občanství

Podivné praktiky konsulátu
O cestách bývalých exulantu do Československa jsme uz psali a nebudeme se proto dnes zabývat morálními problémy, spojenými s takovými výlety. Všimneme si však jedné praktické stránky,
která se týká těch krajamů v Austrálii, kteří neodolají a vydají se na cestu za móře, aby spatřili
své příbuzné nebo jen známá místa svého mládí.
Většina zájemců o cestu do Československa, kteří jsou ž řad bývalých uprchlíků, obstarává si již
odtud z Austrálie potřebné návštěvní vizum; obyčejně prostřednictvím cestovních kanceláří'. V souladu se snahou čs. úřadů dostat do Československa co nejvíce návštěvníků ze Západu, resp. jejich
peněz, vydával československý generální konsulát v Sydney loni tato návštěvní viza velmi liberálně
a ani nezjišťoval _ aspoň veřejně ne-, jak je tomu s čs. občanstvím žadatele, který zatím přijal občanství australské. Již před léty jsme se konečně dovídali z československých komunistických novin,
že jsou uprchlíci zbaveni československého státního občanství (ale ne odpovědnosti za svá provinění proti čs. zákonům, včetně odpovědností za neoprávněné opuštění republiky). Kdo tedy již loni
žádal o formální propuštění z československého občanství, dělal to z vlastní iniciativy, protože se
domníval, že se pak bude cítit v Československu bezpečnější.
Počátkem
letošního
roku nastala změna. Cestovní kanceláře (konkrétně v
Melbourne)
začaly upozorňovat takové zájemce o cestu do
ČSSR, že podle ústních
pokynů čs. vicekonsula
N e k o l n é h o musí každý
z nich žádat o propuštění z čs. státního občanství, a h n e d předkládaly
rozmnožený vzor takové
žádosti, jak j e j prý dodal čs. konsulát. Ž e j d e
o nějaký úřední f o r m u lář či že vůbec pochází
z "úředních míst", to
ovšem nelze z toho vzo j
ru zjistit. Bez žádosti o
propuštění z čs. občanství odmítal čs konsulát
udělit bývalým uprchlíkům vizum.
- Cestovní kanceláře se
Omlouvaly a sdělovaly
celíkem shodně, že jim
československý konsulát
odmítl dát písemné pokyny, že však musí dodržovat ústní instrukce,

chtějí-li cestu zákazníka
řádně a včas vybavit.
Z a kladné vyřízení žád o s a o vízum • vybírá
konsulát menší a celkem
jednotný
poplatek.
S
propuštěním z čs. občanství už to je trochu
složitější. Výši správního poplatku tu u r č u j e
okresní n á r o d n í
výbor,
příslušný pro
bývalou
domovskou obec žadatele, a to " p o d l e volné úvahy",
jak vicekonsul
vysvětlil. V konkrétních
případech platil jeden
žadatel za Vyřízení této
žádosti 10 australských
dolarů, jiný 18, další 36,
opět jiný 60 a j e d e n dokonce 100 austr. dolarů.
' Později se praxe ustálila na přání konsulátu
tak, že žadatel o propuštění ze státního občanství složí současně s
p o d a n o u žádostí zálohu
ve výši 30 austr. dolarů,
která je pak zúčtována s
konečným výměrem.

rodiny poctěné takovými návštěvníky žádají naše
orgány, aby jejich přátelům napříště pobyt v cizině
nepovolovaly, s odůvodněním, že na tom nejsou tak,
aby mohly neustále hostit své známé a příbuzné.
Nutno také zcela otevřeně říci, - a právo regulovat
výjezdy si vyhrazují všechny státy, že při rozšiřování cestovního ruchu není v zájmu naší společnosti
povolovat cesty do zahraničí těm lidem, kteří tam
všemožně hanobí naše zřízení, vyhledávají přízeň
emigrantů i vyložených nepřátel naší republiky, nebo turistům, vyvíjejícím iniciativu, která nemá se
zálibou o cestování nic společného a dostává se do
rozporu se zákony . . .
F. Kouřil, Rudé právo, 10. června 1966

T a k odlišné výměry
za tentýž úřední výkon
jsou pro m n o h é asi těžk o pochopitelné, ale přece se d a j í jakž takž vysvětlit. Z p ů s o b , kterým
se provádí v Austrálii
jejich inkaso, už se dobře vysvětlit nedá.
Konsulát totiž žádá,
aby tyto správní poplatky i zálohy na ně byly
skládány zásadně hotově, při čemž odmítá příjem jakkoli potvrdit. Šeky se vůbec nepřijímají,
i když j d e o zálohu na
poplatek,
který
bude
splatný a£ po vyřízení
žádosti, tedy asi tak za
dva měsíce. Chce-li částku poukázat venkovský
žadatel, musí ji poslat
poštou, a to na soukromou adresu, nikoli na
adresu čs. konsulátu. I
cestovní kanceláře p r ý
musí tuto zásadu dodržovat.
T o jsou ovšem způsoby, které musí b u d i t podezření, že jde bud' o
transakce nelegální, nikým
nekontrolovatelné
(ani P r a h o u n e ) , nebo
že má být znemožněn v
Austrálii
jakýkoli přehled o tom, kolik peněz
se takovým způsobem
podaří dostat z bývalých
československých
občanů.

T O JE SYMBOL

NATIONAL
BANK
CHEQQESAVINGS
ACCOUMS
ACCOUNTS

Bylo by jistě zajíma'é porovnat zdejší prakiky s tím, jak podobné
rěci vyřizují čs. zastu)itelské úřady v jiných
;emích (mimo Spojené
táty, které jako jediné
: nesocialistických zemí
nají zvláštní smlouvu s
československem,
dle
liž se nabytím amerického státního občanství
:trácí automaticky obíanství československé,
akže tam by byly polobné žádosti bezpřednětné).
Nakonec
ještě po:námka: čtenář HD uíozornil, že se náš záem o praktiky čs. koniulátu nějak donesl na
sydneyský zastupitelský
i řad ČSSR a výsledkem
nrý je skutečnost, že v
Posledních dnech už za;e konsulát při udělováií viz na žádosti o propuštění z čs. občanství,
íetrval. Sdělujeme s výiradou a bez komentáPrvotřídní
pečivo a cukroví
Česká cukrárna
MOCCA CAKE SHOP
maj. L. Šindler
296 Carlisle St.
Balaclava, Vlc.
(proti nádraží)
Tel. 52-3860
Specialista na svatební
a jiné dortj

. . .

* 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 nejbližží filiálce

THE NATIONAL BANK OF AUSTRALAS1A LIMITED
and its whoífy owned subsidiary

THE NATIONAL BANK SAVINGS BANK LIMITED
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Československý film na melbournském filmovém festivalu

CESTA

Lásky jedné plavovlásky
Do letošního roku se nám zdálo, že československé filmy, vyvážené do: íernukat, věřit a důvěciziny, působily vždycky vílce jako kurioza a exotika než jako vážně brané řovat, vědět, že všechno
filmové umění. Ale hned po úspěšné sezóně "Obchodu na korze" v Mel- teprve přijde.
bourne přišel naí pořad melbournského filmového festivalu další český film,
Díky Formanovi se
který hladce obstojí v mezinárodní soutěži. Jsou to "Lásky jedné plavovlás- dokážeme plně vcítit do
ky" režiséra Miloše Formana. Námět a scénář napsali Jaroslav Papoušek, M. toho, co prožívají jeho
Forman a I. Paser, kameramanem byl Miroslav Ondříček. V neposlední řadě mladí hrdinové. Sami
děkuje film žal svůj úspěch citlivé práci kamery, která spolu s režií a amatér- tak omládneme. Je to
skými herci vytvořila film, platný kdykoli a kdekoli v moderním světě. Po- nejenom film o mladých,
kud jde o představitelku plavovlásky, Hanu Brejchovou (je to sestra dnes je to mladý film . . ."
velmi slavené socialistické filmové divy JaSny Brejchové), neváháme říci, že
Jistě uslyšíme výhrase nám zdá, že se zcela (vyrovnala Angličance Ritě Tushinghamové v "Kapce
medu". Není to vůbec špatná asocialce představ, neboť v obou filmech jde dy proti "Plavovlásce".
o týž konflikt: o to, jak reaguje nezkažená a nezkušená dívka na zkažený Jednou z velkých slabostí je nedostatečná fabuzkušený svět.
lu, chatrné skloubení
V "Láskách jedné pla- které dosud Barrandov ly sladkobolné šrámkov- scén a herecká nevyrovvovlásky" jde o milostné vyráběl, jsou "Lásky ské portréty mladých z nanost některých menrozčarování plavovlásky jedné plavovlásky" první anno dazumal, v nichž ších postav. Je pravAnduly, která naletěla z poctivý film o dnešní se dlouho, předlouho, da, že film je spíš řadou
nerozumu a naletěla rá- mládeži.
babrala česká filmová episod než jednotným
da. Andulin Milda totiž
Takoví a taikoví dnes škola plujících oblak a proudem děje.
vůbec není zdaleka tak jsou, říká
Formanův šumících bříz.
Myslíme však, že pro
krásný a váhný, jak si film, a nemusíte nad niV
"Láskách
jedné
plasvěžest
a prostotu české
ho Andulá vysnila. Ne- mi lomit rukama. Anduní to ani černý myslivec la se sice zklamala, ale vovlásky" těžko najdete plavovlásky lze odpustit
ani Ríša z Pohádky má- její zklamání jí nebere scénu, na kterou byste mnoho. I ostřílení kritimohli ukázat prstem a
jenaději v budoucnost. říci: už se tady zase ká- kové zapěli slova chváJe to pásek dnešních Co se nepodařilo jed- že. Plně souhlasím s ly na velkou milostnou
dnů, který patrně projde nou, může se poštěstit pražským filmovým kri- scénu filmu, která ve
svým životem, aniž by zítra - to je závěr, který tikem Janem Klimentem, své naivnosti, spontánvěděl, proč a nač. Andu- si Andula vybere z vy- který napsal při premié- nosti a cudnosti dává
divákovi takový pocit
le a Mildovi se prostě :hladlé kaše.
ře filmu loni v listopa- radosti, ba co díme, ojejich láska nevyvedla,
Zdůrazněme, že tako- du:
kouzlení z milostné zkua to je také všechno, co výhle
nesentimentální
režisér Forman hodlá pohled na mladé lidi,
"O mládeži se dnes šenosti, že je to ukázková lekce ze sexu světodivákovi říci.
jaký se podařil Forma- hodně mluví. Tento film známým přeborníkům v
V záplavě tak zvaně novi, platí dneska zrov- je olbrazem dnešní mlá- orgii na stříbrném plát"mládežnických" filmů, na tak, jako kdysi plati- deže, i když ne jistě ú- ně.
plným. To není v jednom díle ani možné.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
CITY :
6 A Elizabeth St.
Melbourne, C. 1
Telefon 63-3256
HAMPTON
H o T ^
*

|-| P

PAk

Optical Service

573

:

Ham

P t o n stHampton, S. 7

Telefon 98-5756

Je to však obraz celistvý, včetně oné opravdovosti, v té touze po
dobru, v touze po životě
skutečně morálním. Bez
skepse, s plnou důvěrou
v život.
S plnou důvěrou v to,
íe obsah slov se kryje s
jejich zvukem. Formanův optimismus zdravého člověka spojuje s
Tíládím

NÁŠ NÁRODNÍ SPORT
FRANTIŠEK NEPIL
Když Brazílie získala titul mistra světa v kopané,
dali zodpovědní činitelé zasadit na nej větší brazilský stadión desku, na níž je zlatým písmem vyryto
jméno každého hráče. Tenkrát jsem o tom četl s
bušícím srdcem. V té chvíli jsem blouznivě. toužil
být v kůži Gilmara, neřkuli Pelého, a zakoušet ten
sladký pocit, který většina lidí nepozná za celý život: pocit výrazně projevené vděčnosti, vtesané do
mramoru nebo vyryté do kovu. Nepamatuji se už,
z čeho ta deska je, ale její materiál nepovažuji za
podstatný. Za podstatné považuji to, že byl tento
dík někomu projeven zaživa a že byl vzhledem k
mimořádnosti velikosti zásluh zveřejněn na trvalé
časy. Bez ohledu na to, zda některý z hráčů dříve či
později vyjde z formy, zda nafackuje kominíkovi či
emigruje do jiného státu, třeba do československa.
Jiný kraj, jiný mrav. Kdybychom v Chile vyklepli
Brazílii my, pochybuji, že by se u nás někdo odvážil vyvěsit někam podobnou trvanlivou desku se jmény hráčů. Buď by na ni bylo vyryto pouze jméno
vlasti, neboť vlast jako taková nikdy nepodá o tři
roky později žalostný výkon na spojce a nikdy nezačne zahazovat desítky. Anebo by tam jména hráčů byla, ale postupem by jich po deliktech ubývalo

r» rávp- vlasrnnst

Po Kádárově a Klosově "Obchodu na korze" půjdou "Lásky jedné plavovlásky" do mnoha zemí. Doufáme, že se
tento film objeví v australských kinech, aby co
nejvíc našinců se jím
mohlo potěšit.
Když
"Obchod na korze" udělal dobrý obchod v
Melbourne, proč by nemohla udělat kšeftík i
kurážná plavovláska?

DO

BENÁTEK

JAROSLAV SEIFERT
Snad je to možno tak říci:
láska jde a jde a jde a není kout,
kde nebyla by doma.
A polibky se rychle prodlužují
jak na jaře dny.
A proto jsme se jednou probudili
až v milostném tichu obrazu,
kde byly jen dva růžové sloupy
a kousek moře;
Teprve když jsme se rozhlédli,
bylo všude plno lidř
a my sami jsme už také odjížděli
parníčkem k nádraží
a zpět znovu kolem Ca d'Oro
k líbezné Piazzetě.
Paláce byly vetknuty do moře
jako staré hřebeny
s perlami a zbytky zlata,
ale Iv lagunách byly špína a kal.
A gondoliér s ošklivým smíchem
vylovil před námi veslem,
co tam patrně házejí z okna k ránu
spáči lásky,
protože tam nemají kamna.
A tys hned prudce 'vytrhla své prsty
z mojí dlaně! Dej mi zas ruku!
Bylo by smutno v krásném městě,
odkud se tak těžko odchází.
A vzápětí
z náměstí před námi zazněla lichotně
sladká hudba.

Spokojenost po léta — naleznete u Leta!

HOTEL ELIZABETH
317 Elizabeth St., Melbourne-City
nabízí
komfortní ubytování se stálou pozornou obsluhou. Denní tarif $ 5.00 včetně snídaně
prvotřídní kontinentální obědy i večeře (např.
vepř. kolínko se zelím 70c, vepř. kotlet 60c,
guláš 48c a velký výběr dalších jídel). Jídelna
je otevřena denně mimo neděle
ve zvláštních místnostech pořádáme svatby,
narozeniny a různé jiné oslavy i taneční zábav;
Telefon (6 linek) 67-9633
Srdečně" zve Jožka Let
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a za dvacet let bychom si před deskou lámali hlavu,
jak to, že tenkrát nastoupila jedenáctka v počtu tří
borců.
Kopaná je totiž náš národní sport, nikoli jenom
na hřišti, ale ve veřejném životě vůbec. Na hřišti se
výkopem zahajuje, v životě se výkopem končí.
V podnicích, kde jsem pracoval jako hluboce podřízená síla, jsem až dosud funkčně přežil šest ředitelů. Není to mnoho, ale já jsem na svůj věk relativně ještě mlád. Každý z těch šesti měl vždy na
lednové schůzi ROH tohokterého nového roku hlavní
referát, v němž mně barvitě vylíčil závratný rozkvět
podniku za uplynulých dvanáct měsíců. Prostě tak,
jak to slýcháte jistě i vy od svého ředitele.
Nikdo to neříkal jen tak, každý to doložil procenty,
a ta nikdy neklesla pod číslici 100. Lze tedy říci, že
jsem zažil šest opravdu zdatných ředitelů. A přesto
jim — kdykoli podnik opouštěli ;— nikdo na podobné
schůzi veřejně nepoděkoval. Naopak, každý nástupce si ža rok na lednové schůzi spokojeně oddychl, že
to dal konečně jakžtakž do pořádku, což ovšem dalo
práci, a pak barvitě vylíčil a procenty doložil závratný rozkvět podniku za uplynulý rok.
Nedostatek místa mi brání popsat i jiné podobné
příklady, neboť jsem pochopitelně nepřežil pouze
šest ředitelů, nýbrž špičkové pracovníky a představitele všeho druhu, nemluvě o armádě pracovníků
řadových. A protože i ti jednali naprosto stejně,

pochopil jsem, že od dob nesvobody panuje v naší
zemi strach z minulosti. Ferdinand I. či Maxmilián
i jiní Habsburkové určitě nesnášeli zmínku, že před
nimi existoval Jiří z Poděbrad či Karel IV. a že to
nedělali špatně. A tato alergie na tradici se u nás
stala tak. tradiční a tak zakořenila, že dnes každý
referent pro výrobu špuntovek považuje zmínku o
předcházejících referentech pro výrobu špuntovek za
útok na svou existenci. Neboť má zkušenost, že v
naší zemi se neděkuje. Děkuje-li se, pak ne ze srdce,
ale z jeviště, ne z vděčnosti, ale pro příklad ostatním. A hlavně co možno nejpozději; ne v letech, kdy
hráč nastřílí historické branky, ale když se dožije
sedmdesáti nebo podobného věku, který je jistou
zárukou, že se už nebude chovat nemístně.
A tak zatímco Stanley Matthews byl pasován na
šlechtice, svlékají naši reprezentanti národní dres jako poškoláci na hanbě. Což by nestálo za řeč, kdyby
šlo o opomenutí pouze příslušné sekce, pouze skupinky lidí, která má třeba práce nad hlavu a tohle
jí uletí. Jenže ono je to naším národním zvykem.
Stejným způsobem odcházejí ze scény ředitelé, referenti pro výrobu špuntovek a další dosloužilci, kteří
dřeli a nepostřehli, že dozráli k tradičnímu závěrečnému výkopu.
Čemuž se nedivte; kopaná je náš národní sport a
každý z nás se zřejmě rodí s kopačkami na nohou.
LITERÁRNÍ NOVINY
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ŽIVOT MÉHO B R A T R A
ZDENKA HADRBOLCOVÄ
život důsledně mimo jeho stěny a přechovával tu
jen předměty těžko přenosné, jako bambitku odciMalé oddechové intermezzo z Fíninkova erotického zenou ve vojenském muzeu. Dětské střevíčky zahoživota: ve třinácti byl viděn ve Stromovce s mladou dil a byl skokem dvacet mil. Náležel teď k trampské
dámou a ukoptěným klukem. O hodinu později tam- osadě Yukon a v telefonu se ozývaly hluboké hlasy
též pouze s ukoptěným klukem. Mladé dámy odešly. jeho bratří: Tady Dan. J e doma Fred? V neděli choKdyž totiž svátečně ulízán a s výjimečně čistými dil do Náprstkova musea a vystál ďůlek před antikvanosními dírkami vycházel z domu, potomek paní riátem, jak čekal na Bret Harta, Londona a Conrada.
správcové projevil autorativně přání provázet ho A ještě na jeden Ostrov pokladů s obrázky od Tikamkoli. Fi pak, známý přítel dětí a koček, nemohl chého.
ho oslyšet. Od hošíka to jistě nebyla zlomyslnost,
Doma se s nim začalo počítat — byl koneckonců
jak se dalo soudit z pouličních rvaček, byl spíše pacifista, sklony měl domácké, chodil si k nám pro mužem práce. Na balkóně visely modráky a maminodstřižky a šil z nich na panenky. Byl vzat na ono ka mu vařila čaj do termosky. Zhubl a zheskl, vyrande a s melancholicky vyhlížejícím Fi se také loupl se do samostatnosti jako nový, hladký kaštávěrně vrátil. Ne, na ženy to ještě nebyla zralá doba. nek, brejličky mu svítily pýchou. Ale nosil ten jas
Bohem těch let byl Zdeněk Burian, jehož se co do mužně svraštělým obočím. Ráno třískal do 'piána a
výtvarného projevu stal F nebezpečným epigonem, a vyzpěvoval trampské písně a co možno nejhlasitěji
knihovnička byla natřísknutá jím ilustrovanými svaz- oznamoval, že •
vona byla céra admirála,
ky. Otec Jaguár střežil spánek před dobrodruhy, lačzamilovala se do korzára,
nícími po nugetách. Byla to vláda Syna lovce medrobil si kovbojskou snídani a dlouho si před zrcadvědů.
lem vázal mašličku pod krkem jako Gary Cooper. Na
jeho nočním stolku se objevil Opilý koráb.
A pak nastal ten velký moment Rozhodnutí. F doPozději jsme se navštěvovali i v noci, když jsme
končil povinnou školní docházku a ocitl se v nezávi- se vraceli ze svých kočičích toulek a v koupelně jsme
děníhodné situaci nerudovského slamníku. Vrčení zahlazovali rány z půtek, každý příslušný svému věmašinek ho nikdy do extáze neuvádělo, spíš si drží- ku. Za gaučem byl pro tento účel Pleven víno znalců
val u Ouška mušli a pilně studoval dějiny zámoř- a do mrazivých nocí jsme vyfukovali kouř zakázaských objevů. Tento výlučný zájem o humanitní o b > ných cigaret.
ry ovšem tatínek shledával ryze nepraktickým. A proMnohdy jsme zachovávali indiánské mlčení, semo
tože i přes vzletnost slohových cvičení se Fi dopouš- tamo prohodivše suchou glosu k denním událostem,
těl trapných lapsusů v gramatice, kulatilo se vysvěd- někdy jsme mluvili o životě a Fi končíval mávnutím
čení od shora až dolů trojkami. A ještě byl drzý na ruky a slovy co ty víš.
soudružku učitelku, posudek nestál za nic. Kam s
ním? Snad to malování, ale umělecké disciplíny by- • Často jsem si všimla, že matky, peskující své maly tatínkovi ze všeho nejcizejší, a že by byl Fi Van lé syny, ptají se jich najednou, kdy to člověk nejGogh, který by přes veškerou nepřízeň osudu odešel míň čeká co myslíš míšo máme jít tamhle a koudo Borinage, to tedy nebyl. Nakonec byla přece jen pit tohle anebo ne. A tak i mně se někdy zdálo, že na
zvolena průmyslovka. Fi pokrčil ramínky a mlčel. našich vahách je těžší ta miska se zelenými oříšky
Zkoušku sice udělal, ale ha zahájení roku se nedo- jeho sedmnácti let a naopak moje s věčnou mlhou
stavil a představil se nám coby učeň černého ře- nerozhodnosti letěla nahoru. Mou po čertech trapnou
mesla. Tatínka vomejvali, ale chlapeček popadl svůj rozvodovou aféru komentoval: To Dan, když se rozosud za rohy. Provedl to s grácií — vždycky měl ved, nechal tam všechno, krásně vyrezávanej násmysl pro humor.íSé* slovy na zimu ukládáme stopkou bytek a kožený křesla, vzal si akorát kartáček na
vzhůru nám ponořoval do čaje špinavá jablka. Vlast- zuby, Rolfa zálesáka a šel. Člověk musí mít ňáký
ně měl tatínkovi poděkovat. Díky tomu, že mu byl zásady.
domov učiněn tak hořkým, přestěhoval všechen svůj
Ovšemže jeho zásady měly svá zadní vrátka, ale
to se dalo pochopit. Tak třeba milostné záležitosti
ztratily první nevinnost — jednoho dne vytáhl fot
ku, hleděla z ní dívenka, hleděla nebezpečně dospěle. Fi, je to vážný?
i Pshaw! Neví, kdo je Picasso.
Tak na co ji máš?
i Právě na to.
! Možná, že to byla pravda.
(Pokračování)
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Go whett the X-RAY UNtT visits y o u r area
JE VE VAŠEM ZAJMU
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ROENTGENOYAT PLÍCE
Pro všechny osoby starší 21 let je to povinné.
Sledujte, kdy navštíví pojízdná roentgenologická stanice vaši oblast.
Issued by THE V1CT0RIAN TUBERCULOSIS ASSOCIATION
406 LONSDALE ST., MELBOURNE C.l.
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KLUB
P r a h a
375 H i g h St., St. Kilda, Vic.
Telefon 94-5377
Otevřeno od 4. hod. odpoledne
Teplá jídla a občerstvení po celou noc
Srdečně zve R. Danešová

DÁRKOVÉ BALÍČKY DO ČSSR
Austrai&Ke ministerstvo post
(ťostmaster-Vjreaeraľs Department, Treasury Pláce, Melbourne, C. 2..
Vic.) sdělilo na dotaz p. A. R. z Waverley, NSW., se
australské poštovní úřady dostaly pokyň, aby upozornily odesílatele dárkových balíčků do Československa na omezení, týkající se druhu a množství
zboží, jak je stanovily československé úřady.
(O příslušné vyhlášce čs. ministerstva zahraničního obchodu psal HD již před delší dobou. Čtenářům
však může posloužit seznam australského ministerstva pošt který uvádí anglické váhy.).
Dárkové balíčky mohou obsahovat:
kávu do množství 2 lb. 3 oz., čaj.nejvýše 11 oz., kakao 2 lb. 3 oz., čokoláda 2 lb. 3 oz., žvýkací guma
6 oz., koření 6 oz. (2 oz. od každého druhu), cigarety 200 kusů, doutníky 33 kusů, tabák 6 oz., vlna
na pletení 1 lb. 7 oz., vlněný materiál 2 sq. yards,
materiál z nylonu, silonu neb pod. druhu 2 sq. yards,
nylonové, silonové neb pod. blůzy 1 kus, nylonové,
silonové neb pod. spodní prádlo 1 kus nebo 1 set,
igelitový, nylonový neb 'pod. plastický materiál 3 1/3
sq. yards.
Kromě uvedeného zboží mohou být přidány do
kterýchkoli tří dárkových balíčků, povolených v
každém kalendářním roce, tyto předměty:
kabáty a pánské nebo dámské šaty 2 kusy, nylonové, silonové neb pod. punčochý 5 párů, šály a všechny druhy vázanek 5 kusů, ubrusy z igelitu, nylonu
neb pod. materiálu 5 kusů, hodinky 2 kusy, skládací deštníky 2 kusy.

Melouchy kvetou

(Pokračování se str. 3) k r a d e materiál a nářadí,
N e n í proto dobré, že prodává se p o d
cenou
jedinec si u nás vydělá stejně jako
melouch,
a společnost přitom pro- který je levnější než prádělá. T o mnozí správně ce socialistického podnivycítili, a proto se vypo- ku. Právě z tohoto nevěděl boj všem melou- v h o d n é h o • klímatu pro
chářům a vedlejším vý- vyšší příjmy jedince se
zrodilo novodobé a zcel^
Pod polštářem jsme měli každý jednoho Kerouaca dělkům . . ."
reakční
přísloví:
Kdo
Říjen v železniční zemi, San Francisko bylo Frisko,
Již před 2 léty vyšel neokrádá stát,
po měsíci jsme měnili právo na držení Hýty a Baokrádá
v ČSSR zákon, který měl r o d i n u . "
tula a Alenky v říši divů. Kerouac nám udělal.
A tak jsme sedávali v tmavém pokoji, opékali jab- umožnit konání služeb
A u t o r k a se domnívá,
ka na kamínkách, před očima každý svůj film, vě- na vlastní účet a to třeže
by se našlo řešení poděli jsme, že "jsme jedné krve ty i já" a že tatínek ! bas vedle hlavního zasílením
aktivní úlohy
v záležitosti svých představ o našich osudech totálně
ztroskotal. ÍTák jsme to všechno viděli v něčem ji- městnání. T o h o se H o - mzdy, zvláště pracovnídotýká, když
ném než on. A jak tak F i každou sobotu odcházíval daňqvá
mi příjmy už v závodechpod širáka sám a sám, jak si v opraném battle-dres- píše:
ale připouští, že "cesta
su šel prožít 32 hodin podle svých představ, říkal
. . Z á j e m , který se k tomu nebude j e d n o d u smutné tady nejni žádná divočina, ani 2 km nejni
člověk sám, hned máš všude ňákej Balíkov. Měl z toho očekával, není. Z chá". Plné řešení celého
tesák, poplašňák, spacáček a dýmku a šel a šel. Ří- j e d n o d u c h é h o d ů v o d u : problému by totiž mukal tomu život.
vedlejší příjem se nato- selo až příliš okatě odlik zdaňuje, že se vyplá- porovat m n o h ý m základNa kuchyňském stole se hromadí dopisy s razítkem cí raději dělat melouchy ním komunistickým pona černo. T a k se dál učkám.
vojenské zprávy. Zakrátko zakrátko.
Maminka ke svému každodennímu orde de bataille připojila drobounkým rukopisem Fi má odpolední — nebudit! To zás přišel v noci pozdě, ale odPlánujete cestu do zámoS
pouští se mu to, protože za chvíli budeme sami.
nebo máte v úmyslu pozvat
Když byl batolátko, dělala jsem mu z tlustých tvásvé příbuzné na návštěvu?
ří zaječí hubičku a teď toužím udělat to zas, držet
Obraťte se s důvěrou na
ho za tu pačesatou hlavu a volat nechoď bratříčku
a nestárni, m ů j Fanfáne a Bílá velrybičko, jsi m ů j
Maugli a ostrov pokladů, Námořník na koni, sir Raleigh a zlatý skarab posledních dnů mojí bezstarostM&JBpUME | AUSTRALLA.
nosti, kdo ví, jaký se vrátíš a kde vůbec do té doby
Změna adresy! Nyní:
budem.
27-29 Elizabeth St., Melbourne, C. 1
• Až přijedu z prázdnin, budeš pryč. Sbohem, mláTelefon 62-2908
dě, moudré lesní mládě. Dej Manitou, abys to, až
budeš zpátky, mohl začít podle svého. Nemůžu věPoradíme vám, opatříme, cestovní doklady *.
řit, že už nebudu zakopávat o tvoje kotlíky, sekerky
zprostředkujeme
bezplatně cestu lodí
sei»
a telata. Farewell bratříčku! A ty hvězdy pod širáletadlem - kamkoli. Za hotové nebo na spláSy.
kem ať ti svítí až do smrti. Howgh.
Pošleme za vás kamkoli též balíčky nebo p
Mluvíme česky
K O N E C
PLAMEN

ODRA
TRAVEL SERVICE
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OSMDESÁTÝ WIMBLEDON
Jednou z nej klidnějších stanic londýnské podzemní dráhy je bezpochyby zastávka Southfield. Ať už
tu vystoupíte za pěkného májového počasí nebo klidného podzimu, můžete být jisti, že jste unikli ruchu
velkoměsta. A přece projdou jednou za rok touto
stanicí příslušníci snad všech národů, ras i náboženských vyznání. Na stanici Southfield musí totiž vystoupit všichni, kteří se chtějí podívat v poslední
červnový nebo první červencový týden na utkání
neoficiálního tenisového mistrovství světa ve Wimbledonu. Odhaduje se, že těchto zájemců bývá
vždy přes 300.000. Ti, co mají naspěch, vezmou si
na stanici Southfield taxi, za které zaplatí jednotnou cenu "one and six", kdo má čas, jede autobusem nebo si udělá k wimbledonským branám pěknou čtvrthodinovou procházku. A než o druhé hodině odpolední začnou na kurtech boje, jsou už všichni
na místě. Tak tomu je ve Wimbledonu už desítky
let, tak tomu je i letos při jubilejním 80. ročníku
světového šampionátu.
J a k tento nej větší světový podnik tenistů vůbec
začal? Dne 9. července 1877 bylo uveřejněno v časopise "Fi.eld" toto oznámení: "All England Croquet
and Lawn Tennis Club, Wimbledon, uspořádá tenisový
turnaj, kterého se mohou zúčastnit všichni amatéři.
Začátek t u r n a j e je v pondělí 9. července a zápisné
stojí jednu libru a jeden šilink. Nejlepší dva hráči
budou odměněni: vítěz'dostane "zlatou", druhý tenista "stříbrnou" trofej.
A tak 9. července 1877 přišlo na start turnaje 22
tenistů. Zaplatili a hráli. Vítězství prvního wimbledonského přeborníka Spencera W. Goreho vidělo 200
diváků, kteří zaplatili za vstupenku po šilinku.
U kolébky Wimbledonu stáli čtyři britští tenisoví
průkopníci: Julian Märshall, Henry Jones, George
Heathcote a Jtíhn Walsh, vydavatel časopisu "Field",
kteří se při své první schůzce shodli v názoru, že
to bude jistě požitkem pro všechny milovníky bílého míčku hrát na pěstěných trávnících dvorců na
Worple Road. A hned také stanovili pravidla, která
platí dodnes: hřiště musí být 26 stop dlouhé a devět
stop široké, body ve hře se počítají: 15-30-45 atd.
Na dnešních kurtech se h r a j e wimbledonský turn a j od r. 1922. Wimbledon nebo jak se oficiálně "íká "The Lawn Tennis Championship on Grass", je v
mluvě tenisových nadšenců označován za Mekku te-

ČECHOSLOVÁCI "v ZAHRANIČÍ
— Vídeňské noviny hlásily 19. června, že v minulých dvou dnech zmizelo ze skupiny čs. turistů
10 osob. Policie očekává,
že se přihlásí o politický
asyl po ' odjezdu zbyié
části výpravy do Československa jako spousta
jejich předchůdců..
— Slovenské sokolstvo v
Americe uspořádá 3. 7.
XV.
sokolský
slet
v
Queen's College,
Long
Island, kterým oslaví 70.
výročí svého
založení.
Sletu se zúčastní také
Sbor katolického slovenského Sokola.
— Profesor
politických
věd na
universitě ve
Stanfordu dr. Jan Tříska
bude přednášet jako host
na universitě ve Florencii a ve Vídni. Nedávno
řídil politický seminář na
sjezdu US profesorů politických věd v Renu (Nevada), který se zabýval
napětím ve světovém komunismu. Na sjezdu přednášeli též dr. L. Feierabend (o složkách světového politického napětí)
a prof. dr. Torna (o problémech násilných nebo
mírových revolucí).
'— Po evropském zájezdu
přijel Karel Husa do New
Yorku, kde byly provede-

ny v Carnegie Hall jeho
skladby "Osm českých
duet pro klavír na čtyři
ruce" a "Vzpomínka na
Slovensko".
— Dr. Ladislav Feierabend oslavil v USA 75.
narozeniny.
— Podle zprávy torontského deníku "Star" jedná se o prodeji 28akrového soukromého
parku
Masaryktown ve Scarboro, kde prý m a j í být postaveny činžovní domy.
Předseda Masaryk Memoriál Institutu Prokop Havlík prý řekl, že tato nevýdělečná čs. organizace
si nadále nemůže dovolit
doplácet ročně 16.000 dolarů na údržbu parku,
plaveckého basénu, a rekreačního
prostranství.
Masaryktown byl založen
před 19 lety. Mezi čs.
krajany v Torontu se ještě jedná o udržení Masaryktownu v
českých
rukách.

— Po návratu z USA
zemřel náhle v Londýně
dr. O. Lampel, znalec
mezinárodního práva, literát a básník.
— Dr. Jiří Kolaja byl
jmenován řádným profesorem sociologie na universitě v Hamiltonu v
Kanadě.
— Generální
tajemník
SVU prof. Rudolf Šturm
ŠVADLENY
měl na bridgeportské unik šití dámských šatů
přijmeme. Výtečné pod- versitě čtyři přednášky o
mínky. Práce po celý rok. školství v zemích sovětského bloku a o proměSHERIDAN FROCKS
off 504 Swanston St., nách v literárním a kul34-4489, večer 29-1950 . turním životě střední a
východní Evropy.

nistů, v kruzích "realistů" za největší tenisovou bursu světa, pro hráče je to jediný skutečně velký amatérský podnik a pro.nejširší vrstvu vrcholná společenská událost, ještě větší než třeba dostihy v Aiatree u Liverpoolu nebo veslařské závody Cambridge
- Oxford. Řada britských firem vyrukuje vždy v polovině června s módními novinkami, kterým hvězdy
Wimbledonu neodolají (to platí samozřejmě pro dámy, muži si tak na módu nepotrpí).
Sportovním střediskem tenisové elity je bezpochyby wimbledonský Centre Court, společenským střediskem tenisové elity je pak k němu přilehlá "Jihozápadní hala", ve které se scházejí funkcionáři všech
tenisových svazů a tenisoví experti ž celého světa.
Zde také dostávají hráči první gratulace.
Od rána do večera tady slyšíte všechny jazyky
světa. Zajímavým jazykovým talentem je mladý Nicolas Kalogeropoulos, který mluví anglicky, francouzsky, italsky, španělsky a německy, ale ani slovo řecky, ačkoli je členem řeckého daviscupového
teamu. Kalogeropoulos vyrostl totiž na Floridě a do
Evropy přiletí vždy jen na utkání řeckého daviscupového teamu nebo na velké tenisové turnaje.
A sportovní stránka Wimbledonu? Pro toho, kdo
vzal jednou do ruky tenisovou raketu, je přáním,
aby si alespoň jednou za své sportovní dráhy mohl
zahrát na nejkrásnějších travnatých kurtech světa,
o které se zde po celý rok stará celý štáb zahradníkůspecialistů. Ale jen 128 mužů a 96 žen se může zúčastnit závěrečných bojů Wimbledonu. Odhaduje
se, že se tam spotřebuje každoročně na 14.400 míčků, zaměstnáno je 60 chlapců při jejich sbírání a v
činnosti je na 150 pomezních nebo hlavních rozhodčích.
Cestu do Londýna a ubytování platí tenistům jednotlivé národní svazy. Pořadatel All England' Club
se pak podílí na výdajích za přesnídávky a taxi, kterými jsou tenisté dopravováni z hotelu do dějiště
světového mistrovství. Pro favorita Wimbledonu,
dvojnásobného vítěze • soutěže Australana R. Emersona, je k dispozici Rolls-Royce, pro Mr. Nobody
malý vůz. Každý tenista dostane ve Wimbledonu,
pokud není ještě vyřazen ze všech soutěží, na každý
den jednu vstupenku, kterou samozřejmě prodá, ačkoli je to přísně zakázáno.
All England Club a britský tenisový svaz dělají v
těchto dnech každoročně takový obchod, jaký jim
závidí organizátoři tenisových podniků na" celém
světě. Už totiž 1. ledna, tedy téměř 6 měsíců před
zahájením Wimbledonu, přicházejí do předprodeje
vstupenky, a už o několik málo týdnů později se v
novinách objeví zpráva, že jsou. všechny rozprodané.
To tak docela nesouhlasí, neboť tisíc lístků k stání
na každý den je reservováno na poslední den. Dlouhé fronty na vstupenky, které se tvoří už ve večerních hodinách, čekají celou noc a celé dopoledne,
až do 12 hodin, kdy se otevře pokladna. A když pak
tito nadšenci m a j í smůlu a odpoledne prší a nehraje
se, nemají z toho nic, protože vstupenky propadají.

-7JEDNOTLIVÁ ČÍSLA "HLASU DOMOVA"
můžete kupovat v těchto prodejnách:
ADELAIDE:
G. Pipinas, Club, 131 Hindley St., Adelaide, S. A.
BRISBANE:
A. A. Búchanan, Newsagency, Duncan St., Fortitude
Valley, Qld.
MELBOURNE:
Novinový stánek na Elizabeth St., poblíž rohu Flinders St. (proti Commonwealth Bank); City
McGilí's Newsagency, 183 Elizabeth St., City (proti GPO)
J. G. McNamara, Newsagency, 161 Acland St., St.
Kilda
SYDNEY:
Porter & Co., Newsagency, 203 a Castlereagh St.,
Sydney - City
Delikatesní obchod J. & R. Mikeš, 203 Hay St.,
Sydney
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PRAHA — BUDAPEŠŤ 2 : 6 ( 1 : 3 )
Proti výborně hrajícímu mužstvu Budapešti vydržela Praha jen půl hodiny. Budapešť se ujala
vedení hned v páté minutě, ale Praha okamžitě vyrovnala brankou Hoara. Před poločasem však domácí rozhodli o výsledku dvěma brankami, a celý
druhý poločas se Praha sotva dostala k míči. Budapešť byla daleko rychlejší a hrála s nadšením, kdežto mužstvo Prahy resignovalo, když se obrana zhroutila. Druhou branku Prahy dal v poslední minutě
Sleight.
PRAHA — CROATIA 2 : 1 ( 2 : 0 )
V tomto zápase si opět příznivci Prahy oddechli,
když soudce odpískal konec a Praha nezaslouženě
získala oba body. Po fiasku minulého týdne zkoušela
Praha místo Kellyho v brance Kinga, v centrhalfu
se znovu objevil po zranění Zeman, v útoku hrál
po týdenním odpočinku Moravčík a po několikatýdenním odpočinku Povey.
První poločas byl celkem rovnocenný, ale Kváček, kterému se konečně začíná dařit ve středu útoku, zaznamenal dva cenné góly.- v 7. minutě a druhý
těsně před přestávkou. Brzy po změně stran se zdálo,
že přijde katastrofa. Mladý brankář King zbrkle
podběhl vysoký míč z levého .křídla a Falzon, který
stál na čáře, pomohl k prvnímu úspěchu hostí. Croatia vsadila vše na útok a nervózní Praha úplně odpadla a jen zázrakem si udržela brankový poměr.
Kritický okamžik zápasu nastal, když soudce nařídil za Zemanovu ruku pokutový kop, a jinak slabému brankáři Prahy se podařilo ránu krýt.
Stav soutěže po 8 zápasech: API A 14 b., Praha 11
(score 18:23!), Budapešť 10, Hakoah 9, Cumberland 7, Croatia 7, South Coast 6, Pan Hellenie 6,
Yugal 5, Corinthians 5.

K O P A N A V M E L B O U R.N,E
Ačkoli jubilejní 80. ročník neoficiálního tenisoJUST — SLAVIA 0 : 2 ( 0 : 2 )
vého mistrovství světa skončí až v sobotu, už přeV
ostrém
a dosti rychlém zápase dvou vedoucích
dem lze napsat: i letošní Wimbledon byl směsicí
módní přehlídky, společenské zábavy a sportu. K. D. mužstev tabulky, který byl hrán -na hřišti JUSTu,
předvedly dobré výkony především zadní řady obou
teamů, zatímco útoky neprojevovaly dost rozhodno— Slovenský ústav v Ří- 391etý Miroslav Kůrka, sti a pohotovosti ke střelbě. V prvním poločase byla
mě vydá knihu "Slovák rodák z Rychaltic u N. Ji- Slávia lepším mužstvem a svou převahu vyjádřila
Bibliography Abroad 1945 čína na Moravě.
dvěma brankami, které padly v rozpětí 3 minut (v
— 1965". Autory jsou N. — Ve Vancouveru zemřel | 9. a 12. min.). Po změně stran se ujali iniciativy doŠprinc a M. Lacko.
ve věku 53 roků bývalý |mácí fotbalisté a zvláště posledních dvacet minut
— V Izraeli vyšla studie pokladník A. C. Sparta [zle ohrožovali Barotajsovu branku. Dvě minuty před
bratislavského rabína Eli- Praha Bedřich Kučera.
! přestávkou byl vyloučen domácímu mužstvu jeden
ja. Katze
"Středověké
i hráč a 10 minut před závěrem zápasu druhý. Slahebrejské rukopisy v Bra- — V Portlandu ve státě j vistický obránce Cook .byl zraněn v 70. minutě. Tímtislavě"
a
ilustrovaná Oregon byla ustavena od- to vítězstvím se dostala Slavia do čela tabulky, která
publikace "Památník zni- bočka Čs. národní rady • vypadá v polovině letošní ligy takto:
názvem
čených židovských nábo- americké pod
Slavia 16 bodů (score 17 :13), Hellas 14 b., JUST
ženských obcí v českoslo- "Slovenské národní po- 114, Croatia 12, Polonia 12, Juventus 12, George
vstání"'. Předsedou je dr.
vensku".
jCross 11, Melbourne 11, Hakoah 9, Lions 8, Wilhel— Papež Pavel VI. zaslal L. Pospíšil, místopř. dr. ! mina 7 bodů.
F.
Munk,
pokladníkem
prostřednictvím Apoštolského delegáta ve Wa- Z. Žikeš a tajemníkem J.
O B Ě D Y — VEČEŘE
shingtonu ' D. C. Egidia Martin.
lehké občerstvení
celý
den
Vagnazzi dr. Josefu Plu- — Americké noviny oznáhařovi do Chicaga písem- mily, že A. Wohlmut, řeVeedol Oil
ný projev díků a uznání ditel firmy
sesterské
za práci, kterou koná na Co., pařížské
361 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.
poli žurnalistickém a ji- firmy americké Tidewa(proti radnici) — Telefon 81 - 6554
ném. Po dobu II. vatikán- ter Oil Co., byl zvolen též
ředitelem
ského koncilu byl dr. Plu- podnikovým
Otevřeno celý týden mimo neděle
hař členem tiskového ú- Getty Oil Italiana, která
od 11. hod. dop. do 11. hod. noční
má centrálu v Římě.. Pařadu koncilu.
— Akademický malíř Lu- řížská firma Veedol řídí Československu, po útěku
americký
koncern v roce 1948 odejel nejbo Králíček měl výstavu pro
ZPRÁVY OSOBNÍ
svých prací v Berlitzově výzkumy a produkci i prve do Perthu v Austráškole jazyků v Rockefel- prodej surového oleje v lii a později do USA.
Dr. Antonín Diviš
Evropě a v Severní Afriler Centru v N. Yorku.
Č/SVU/ČS
s chotí Jenny
ce.
A.
Wohlmut
byl
za— V La Grange ve státě
novomanželé
Illinois v USA náhle ze- městnán ve správě rafiPŘEDPLATNÉ?
Melbourne, červen 1966
mřel učitel české školy nérií minerálních olejů y
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Bedřicha Šoustka dř. z Ostravy (v r . 196® - SE
bydlel v Bowning, N S W ) - z p r á v a , -L. Markla a THSru Noskovou roz. Adlerovou, vnučku spisov. V.
kouše (v r. 1948 měla adr.: c/- F. Sussland. 387
Kent St., Sydney).
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Senzační závěr čs. fotbalové ligy

LEHKÁ

ATLETIKA

Čs.liga:I. Dukla, 2. Sparta, 3. Slavia
Když se dva perou, třetí se směje! Příznivci Sparty a Slavie měli v právě skončeném 40. ročníku
1. čs. foťbalcivé ligy dlouho důvod k radosti: pražská "S" se od 6. do předposledního, tj. 25. kola,
střídala v čele tabulky, takže už nikdo nepočítal s tím, že by mohl zasáhnout do bojů o mistrovský
titul ještě někdo třetí. A přece. Pražská Dukla, která na podzim upadala pomalu v zapomenutí a
byla ještě před jarní polovinou soutěže 7 bodů za Spartou a Slavií, zlepšila hru příchodem několika
posil jako Sparťanů Táborského a Mráze, Strunce z Plzně a dalších, se dostala v závěru sezóny
do výtečné formy. Ještě však před posledním kolem byla 2 body za vedoucími teamy. Sparta i Slavia však v závěrečném utkání nezískaly ani bod, a tak Dukla Praha vítězsť/ím nad V S S Košice 5 : 1
se ještě lepším scorem stala mistrem ligy. Potom se pochopitelně vzdala representace čs. kopané
v soutěíži "držitelů trofejí" (získala předtím i Československý pohár) a bude hrát ve 12. ročníku
Poháru mistrů evropských zemí. V soutěži "držitelů trofejí" nastoupí fotbalisté Prešova, finalisté
"Československého poháru". Nebude to skvělý representant, neboť Prešov opustil právě spolu s
m u ž s t v e m O s t r a l v v rieivvšší čs. fotbalovou soutěž.
Z kandidátů mistrovského titulu obstála v před- minutě jedinou branku utkání), když doma podlehli
posledním, 25. kole nejlépe pražská Sparta, která fotbalistům Inter Bratislavy 0 : 1 . Sparta pak v nedoma téměř deklasovala mužstvo Ostravy 4 : 1 a regulérním utkání v Košicích prohrála se sestupem
dostala se tak znovu do čela tabulky. Slavia na těž- ohroženou a nakonec zachráněnou Lokomotivou Kokém terénu v Košicích předvedla v utkání s VSS šice 1 : 3 . Utkání a tím i celý závěr letošní soutěž 2
Košice poměrně dobrou kopanou a zaslouženě získa- má dohru u zeleného stolu. Vedení pražské Sparty
la cenný bod (remisovala 1 : 1 ) ; Dukla byla v Prešo- poslalo Ústřední sekci čs. kopané protest, v němž se
vě blíže k vítězství než domácí Tatran, utkání všas praví, že na hřišti v Košicích došlo k výtržnostem a
skončilo bez branek. Důstojné rozloučení s letošním hra ztratila sportovní charakter. Utkání bylo dvaročníkem ligy vidělo 8.000 diváků v Hradci Králové, krát přerušeno, protože diváci vniklí do hřiště, Sparkde domácí jedenáctka porazila mužstvo Trnavy ť a n Kos a další byli udeřeni holemi, Vojta zasažen
přesvědčivěji než ukazuje výsledek 2 : 1. Inter Bra- kamenem do hlavy, a v 88. minutě neuznal rozhodtislava zvítězil nad ZJŠ Brno 2 : 1 a stejným bran- čí Janda (za stavu 2 -: 1 pro Košíce) v y r o v n á v a c í
kovým poměrem 1 :2 prohrála Lokomotiva Košice branku Sparty pro domnělý' ofsajd Tichého. Tea
v Teplicích. V Trenčíně bylo střetnutí místní Jedno- však byl na hranici pokutového kopu, zatímco dva
ty se Slovanem Bratislavou jasnou záležitostí domá- hráči Košic byli v brance. Jelikož mužstvo Lokomotivy Košic zvítězilo nad Spartou 3 : 1 (třetí branku
cích, kteří vyhráli více než zaslouženě 2 : 0.
daly Košice dvacet vteřin před závěrem), nepomohlo
Spartě a Slavii stačilo k získání mistrovského ti- fotbalistům O s t r a v y fc zachránění v lize ani suveréntulu získat v posledním, 26. kole bod, ale ani jedno- ní vítězství nad druhým sestupujícím Prešovem
mu z nich se to nepodařilo. Pražská Slavia si pro- poměru 3 :0. Dukla Praha, která si už nedělala nahrála ligu v "penaltovém souboji" (zatímco Slavista ději na mistrovský titul, porazila po exhibiční hře
Tesař pokutový kop ve 30. minutě 1. poločasu ne- VSS Košíce 5 :1, ZJŠ Brno v utkání dobré úrovně
proměnil, bratislavský Szikora z něho vstřelil v 75. zvítězily nad Hradcem Králové 3 : 1 . Teplice podlehly v Bratislavě Slovanu 0 : 4 a v předehraném
utkání zvítězila Trnava nad Trenčínem 2 : 1 .
Konečná (?) tabulka 1. ligy ročníku 1965-66:
1. Dukla Praha 33 bodů, score 40 :23; 2. Sparta
S fotbalovou hvězdou Pelem si dovede poradit málokterý . hráč na světě. Není tedy divu. že ani čs. P r a h a 33 b_ score 47 :30: 3. Slavia Praha 33 b ,
obrana si na počátku J . zápasu Brazílie - ČSR na secre 33 : 24: 4. Inter Bratislava 30 b., 5. Trenčín
stadiónu Maracana v Rio de Janeiru nevěděla r s d y 26, b.. 6. Trnava 27 b., 7. Slovan Bratislava, 8. Hrase systémem, v němž se tento hráč objevoval stří- dec Králové (po 25 b.), 9. VSS Košice.24 b., 10. ZJŠ
davě na všech místech v útoku a byl skutečně osou Brno. 11. Teplice, 12. Lok. Košice (po 22 b.), 13.
mužstva mistra světa Brazílie. Z jeho kopačky padla Ostrava 21 b„ 14. Prešov 19 bodů. score 24 : 36.
už ve 4. minutě vedoucí branka: Pele zachytil I í i e c vu přihrávku a z- rohu malého čtverce xsnás&í míč
k čs. brankové t y č i Ukázkou Pelefa® techniky byla
akce, z níž dal druhou branku. To bylo ve 26. minutě, kdy po převzetí míče od Zita obešel .postupně — Za dva týdny bude v Anglii zahájeno VIII. mi
Nováka (ml.) a Popluhara, dostal se až před Veselá strcvství světa v kopané, kterému i tentokrát vě
a scoroval. Po přestávce hrál až do 61. minuty, kdy niije všech 16 účastníků velkou pozornost, a nejet
.jej vystřídal Tosta. Čs. mužstvo pak vyrovnalo hru a experti, ale i "jasnovidci" se předhánějí v předpo
přesnými přihrávkami se dostávalo ke Gíimarově vědícfa, jak tento vrcholný světový podnik fotbalisti
brance. Snaha čs. teamu byla korunována v 83. mi- dopadne. Tak brazilský astrolog profesor Saturno
nutě, kdy Masný zaznamenal čestný úspěch ČSR. který předpověděl smrt brazilského presidenta Var
Čechoslováci měli velký závěr a byl to opět Masný, gase a Johna F. Kennedyho, pád M. Goularta a ji
který necelé 3 minuty před koncem měl n a své ko- r.ých politiků, i obě předešlá' vítězství Brazílie n;
pačce vyrovnání, zbrkle však vystřelit, když se do- mistrovství světa, vyčetl prý v hvězdách, že ve fi
stal před samotného strážce brazilské svatyně. Be- aále mistrovství světa v Anglii porazí Brazílie Angli
misa- by asi byla spravedlivější, neboť poslednícn nebo Itálii, a jednu branku že dá Amarildo.
30 minut zápasu patřilo zcela ČSR, o čemž hovoří — Druhý nej populárnější světový silniční cyklistic
i poměr rohů 1 0 : 3 v čs. prospěch. 82.000 diváků.
k ý závod, 49. ročník "Giro ďltalia", vyhrál nečeká
Tři dny po porážce 1 : 2 (15. června) dosáhl omla- ně Ital Gianni Motta, který měl nakonec po 3.97i
zený čs. team v Riu velký úspěch, když dokázal km v celkové klasifikaci náskok 3:57 min, před svýn
hrát s Brazilci 2 : 2 . Obě mužstva praktikovala syJ. TRENČÍN —• VASAS BUDAPEŠŤ 1: 0
stém 4-2-4 a nevynechala žádnou příležitost k ohrožení branky soupeře. Brazílie se sice hned na počát- r o t o a u s t e Jednoty i r e n - t jtDanscy wiener aporiku utkání brankou Peleho u j a l a vedení 1 : 0 . pak čin jdou v 24. ročníku \ lubu doma 4 : 2 ) .
však patřila dobrá půlhodinka 1. poločasu čs. fotba- kdysi slavné soutěže o
Livornské střetnutí mělistům, kteří nejenže Popluharem z pokutového ko- "Středoevropský pohár" 1 5 dobrou úroveň, neboť
pu vyrovnali na 1 : 1, ale Szikorou se dokonce ve 29. od vítězství k vítězství, c bě mužstva se snažila o
rrfinutě ujali vedení 2 :1, když si v této části hry ani Po triumfu nad Crvenou c tevřenou hru, a tak se
Pele nevěděl rady s výbornými čs. zadáky. Těsně zvezdou Bělehrad vyhrá- i ito.ky rychle střídaly na
před poločasem byl Pele faulován, sám však nedo- li 15. června na neutrální cbou stranách. Trenčínkázal proměnit trestný kop. v branku. Několik vte- půdě v italském Livorně š tí fotbalisté - i když pořin před koncem 1. poločasu zmocnil se brankářem i semifinálové střetnutí s i strádali
internacionála
V e n d e m odraženého míče starý lišák Brazílie Zito maďarským Vasasem Bu- 1 /lasného - zvítězili zaa vyrovnal z bezprostřední blízkosti na 2 : 2 . V dru- dapešť 1 : 0 a zajistili si •£ louženě, neboť
jejich
hém poločase produkovala obě mužstva moderní účast ve finále, kde nara- kce byly lépe zakončeny
útočnou kopanou, oboje zadní řady však byly k ne- zí na florentskou Floren- i tež útoky Maďarů.
překonání. 65.000 diváků.
tinu (která zvítězila nad
— O —
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Ve zkratce

Světový rekordman v hodu diskem Čechosä-p-.Ak
Ludvík Daněk, který byl při svém debutu na. ^rixäc
USA poražen trojnásobným olympijským vápyp-r
Američanem AI Oerterem (Oerterovi naměřili c«róní rekord 63,22.m, Daňkovi 62,73 m), chtěl se ařs
svých dalších startech svému přemožiteli rev armovat, bohužel však Oerter se cítil unaven a ne-ciitS
podstoupit odvetu. A tak za nepřítomnosti AI Qertera neměl Daněk vé Spojených státech vážnou kosakurenci a vyhrál čtyřikrát svou disciplinu s k u t e & i
tak, jak chtěl. V Los Angeles hodil 61,58 m, v Sacramentu za velmi špatných povětrnostních podmínek:
59,78 m a v Long Beach na "kalifornské pláží5*
63,02 m a senzačních 66,07 m.
Poslední výkon - 66,07 m - je o 85 cm lepší aež
jeho vlastní světový rekord, vytvořený 12. října m . r. •
v Sokolově. Zdá se však, že tento hod nebude uznán
za světový rekord (bude veden jen jako nejlepší světový výkon), protože prý šlo o závod oficiálně neregistrovaný. Na kvalitě to však výkonu neubírá. Daněk měl skvělou sérii: .62,27 m, 62,79 m, 63,70 m,
63,40 m, 61, 88 m a poslední hod letěl za velmi příznivých větrných podmínek až na samý kraj hřiště:
66,07 m. Za Daňkem skončili v této soutěži, vypsané jako "seniorská vložka" při závodech pro 15-181etou mládež u oblastní komise Americké lehkoatletické federace: 2. Puce (Kanada) 59,70 m, 3.
Humphryes (USA) 59,02 m, atd.
V pořadí nejlepších deseti světových výkonů diskařské historie je na prvních pěti místech jen Daněk (66,07, 65,22, 64,55, 64,33 a 64,24 m), na 6. místě
Američan Silvester (64,16 m) a další čtyři hody patři
opět čs. rekordmanovi: 64,08, 63,65, 63,56 a 63,26 n .
Necelých pět týdnů po svých dvou světových rekordech na' 220 yd a 200 m bez zatáčky zlepšil černýš
americký sprintér Tommie Smith i světový rekord
na 220 yd s plnou zatáčkou, když mu stopli v předvečer jeho 22. narozenin v kalifornském Sacramentu
rovných 20 vteřin. 189 cm vysoký Smith (který byl
o 0,2 vt. rychlejší než jeho krajan Henry Carr 4.
dubna 1964 v Tempe v Arizoně) měl tak skvělý finiš, že v něm papírově největší rival - Američan
Hines - vypadal jako úplný začátečník. Smith ho
porazil o dobrých 9 metrů a 0,9 vt., tedy deklasoval.
Ve velké formě je i 191etý americký běžec Jim
Ryun. Na závodech "Compton Invitational" v Los Angeles zaběhl druhou nejrychlejší míli všech dob
3:53,7 min. (jen 0,1 vt. za světovým rekordem Francouze Michela Jazyho) a na studentských přeborech
v Terre Haute ve státě Indiana zlepšil světový rekord trojnásobného olympijského vítěze Novozélanďana Petra Snella na 880 yd o 0,2 vt., na fantastických 1:44,9 min.
291etý maďarský koulař Vilmos Varju, držitel bronzové olympijské medaile z Tokia, vytvořil na závodech v Budapešti nový evropský rekord. Vrhem:
19,62 m zlepšil o 4 cm dosavadní evropský rekord
Arthura Rowe z V. .Británie. Varjův výkon je šestým
nej lepším vrhem historie.
krajanem Ziliolim. 3. Anquetil' (Francie), 4. Jimsnez (španělsko), 5. Gimondi (Itálie). Anquetil a G >
mondi byli favority.
— Jubilejní 50. ročník automobilového závodu
'
mil Indianopolis" vyhrál Angličan Graham Híll m
voze Ford-Lola před loňským vítězem mistren s.ěta
Skotem Jimem Clarkem a Američanem McElreathf^n.
když dosáhl průměrné hodinové rychlosti 232,244 3s=_
Celodenní závod dokončilo jen šest startujících.
Krátce po zahájení závodu došlo k havárii 13 vazä.
nikdo však nebyl zraněn.
— V den svých 30. narozenin - 15. června - zlepší
světový rekordman v běhu na jednu míli Frarassst
Michel Jazy ve svém nynějším působišti v Resses
evropský rekord na 1.500 m na pozoruhodných 3 3 1 2
min. Jazy, který chce na letošním evropské):: šsc
pionátu v Budapešti vyhrát 1.500 m i 5.000 ir_ t t *
chá prý už na konci sezóny závodní činnosti.
s
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