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Změny ve vedení Komunistické strany Československa

První komunista ČSSR: Dubček
českomoravských
"nacionalistů” .
Bude patrně viněn z
toho, že se spolčil s A n 
tonínem Novotným, aby
zabrzdil technokratickou
revoluci a velkotretinkárské
snahy sloven
ských soudruhů. Třeba
jsou tato obvinění ne
spravedlivá. Třeba ne
budou ani vyslovena.
A le je jisté, že se Slo
vákem v pozici generál
ního
tajemníka
KSČ
budou chtít čeští komu
dými komunisty moder pe do konce termínu (le nisté alespoň místo mi
nisterského předsedy.
tos na podzim).
nějšího ražení.
Dovršení převratu
Druhým bodem je ku
Lenárt na odchodu?
riózní situace, která ne
Je nemálo pozorovate
Je proto
zřejmé, že
má v poválečném Česko
lů, kteří už vybrali příš
nastanou další změny
slovensku obdoby.
tího ministerského před
Je to poprvé, .že Slo jak v komunistické stra
sedu. Prý jím bude O ld
venská
komunistická ně, tak ve vládě. Je cel
řich
Černík,
nynější
strana dala Českosloven kem pravděpodobné, že
předseda Státní pláno
sku jak generálního ta dnešní ministerský před
vací komise.
jemníka KSČ tak mini seda Jozef Lenárt bude
Jeho jmenováním , by
vystřídán.
sterského předsedu.- Če
techno
Zdá se však, že. bude byla dovršena
ská KSČ má naproti to
mu jenom presidenta, o vystaven víc útokům z kratická revoluce ve ve
němž je téměř jisto, že řad Komunistické strany dení KSČ. Černík je

Hneď po novém roce 1968 sé sešlo vedení Komunistické strany Českoslo
venska k důležitému zasedání.’ Bezpochyby v něm byly zhodnoceny výsledky
prvního roku nového hospodářského modelu. S uplynulým rokem asi ne
byl spokojen nikdo. Novotného stalinisté a dogmatici musili zažít pokořu
jící "vítězství” nad odbojnými intelektuály, které sc jim nevyplatilo. Křídlo
technokratů a. manažérů zase smutně sčítalo národohospodářské sloupce a
přemítalo o tom, co by bývalo bylo, kdyby . . . Kdyby nebyl vládcem strany
Antonín Novotný, kdyby bylo možno provést reformy, které byly zaškrceny administrativními zásahy, kdyby bylo možno odstranit z hospodářství
soudruhy, kteří hospodaří politicky.
Změny ve stranickém složení ústředního výboru KSČ byly očekávány.
Překvapilo, že začaly tak záhy. 5.. ledna 1968 už bylo známo, že' Antonín
Novotný přestal být generálním tajemriíkem KSČ k přežil zasedání Ú V jen
v dekorativní funkci presidenta republiky. ' Ještě lyětším překvapením bylo
jméno jeho nástupce v sekretariátě KSČ: stal se jím vedoucí slovenský ko
munista Alexandr Dubček.
Abychom si uvědomi
li, jak je toto rozhodnu
tí improvizované, musí
me si pHpomenout dvě
věci. V prosinci přijel
do Prahy Brežněv. Byla
to neočekávaná a neohlá
šená návštěva.
Výměna stráží

V e světle lednového
zasedání je dnes všeo
becně přijato, že přijel
zajistit klidný a postup
ný průběh předáni mo
ci.
s troškou štěstí to dokle- Slovenska než útokům (Pokračování na str. 2)
I když ještě dnes ne
Hrozba ve Středozemním moři
ní známo, jak daleko
sáhlé budou změny ve
vedení KSČ, můžeme s
klidem říci, že na po
Je dost těžké popírat názor, že svět a všechno, co je vněm, je v neustálém
čátku letošního roku si
vyměnily stráž dvě ge pohybu, který, nikdo a nic nemůže zastavit. Stačí se podívat kolem sebe, o
nerace: starých i ne tak důkazy není nouze.
Marx kdysi vědecky předpověděl páď kapitalismu, který prý byl nevy
starých bolševiků s mla
dými i zase lte tak mla- hnutelný právě pro ten věčný a nezadržitelný pohyb. Měl to moc pěkně
vymyšleno, ale přehlédl, že jestliže je všechno v
pohybu, ani ten kapitalismus nemohl zůstat stát.
Tak se stalo, že mu merkantilní kapitalismus jeho
Odcházející byrokrat je ovsem Antonín Novotný, doby utekl z teorie, která teď proto vypadá jako
bývalý generální tajemník Ústředního výboru Ko omšelý a mírně zaostalý pergamen.

Uzavřený kruh

B yrokrat a technokrat

munistické strany Československa. Měli jsme od ro
ku 1948. presidenta Dovršitéle (Gottwalda) a presi
denta Spisovatele (Zápotockého). Ted’ 'máme pre
sidenta Penzistu. Je to mírný -osud zá šibenice, kte
ré pomáhal stavět svému předchůdci v KSČ a svým
soudruhům v roce 1952.
Antonín Novotný byl tvrdý stalinista a tvrdý by
rokrat. Koho to zajímá, narodil se v roce 1904 v Letňanech a vyučil se strojním zámečníkem. Od roku
1919 byl členem sociálně demokratických odborů, a
od roku 1921, kdy, došlo k vytvoření Komunistické
strany Československa, jejím členem. Novotný nebyl
před válkou důležitým funkcionářem. Zůstal V Če
skoslovensku, když si Moskva vybírala kádry pro
poválečnou dobu. V roce 1941 byl zatčen a prožil
zbytek války v Mauthausenu. Po válce se stal ta
jemníkem KSČ pro kraj Praha-venkov. Jeho hvězda
zasvitla, když Stalin,započal čistku proti “buržoaznim nacionalistům” a jiným, “v našem národe se
nikdy nezakořenivším živlům”. Po justičních vraž
dách na Slánském, Ciemen tisoví a soudruzích dostal
veřejnou pochvalu za přičinlivé sbírání udayačských
a podvržených spisů v této aféře. Byrokrat Novotný
to byl, který pronesl na zasedání ÚV KSČ první obžalovací řeč proti Slánskému a jeho “protistátnímu
centru”. Za to byl pasován na generálního tajemní
ka strany. Když zemřel Zápotocký, stal se panem
presidentem.
(Pokračování na straně 2)

Vezměte komunismus.
Lenin, jenž navazoval na
Marxe, viděl také další
jeho pohyb až k té ne
uvěřitelné bezstátní. a
úplné dokonalé společ
nosti. A i když ,se notně
mýlil v koncích, pohyb
tu byl a pohyb tu je ačkoliv mnoho lidí bu
de tvrdit, že je to pohyb
ke kapitalismu, který už
měl vlivem komunismu
dávno zaniknout.

Je to rok, v němž se budou muset Američa
né rozhodnout, co vlastně chtějí na tomto světě.
V roce 1968 se budou muset rozhodnout —
možná na celou generači — , zda jsou v podsta
tě národ, který hledí na východ, který soustře
dí svoji pozornost k poměrně malé části světa'
kolem Atlantického oceánu, anebo jestli chtějí
také nést svoji zodpovědnost dál na západ, do
Asie. Presidentské volby v roce 1968 budou
představovat nejdůležitější rozhodnutí Američa
nů od doby, kdy zvolili Franklina D. Roosevel
ta po třetí za presidenta a dali mu volnou ru
ku, aby se mohl vypořádat s Hitlerem.
The Economist, Londýn, 30. prosince 1967

AMERICKÁ NOVÁ LEVICE
Ferdinand Peroutka
Život nikdy nebude jednoduchý. Vývoj společno
sti nepostupuje spořádaně kupředu jedním všem li
dem společným, dohodnutým směrem, nýbrž vychází
jako výsledek z dialogu, zápasu dvou směrů, konzer
vatismu a liberalismu, nebo, jak někteří filosofové
spíše říkajiý klasicismu a romantismu. Oba směry
jsou si rovny v tom,, že zastupují část pravdy. Oba
mají své moudré muže i své extremisty, své divoké
křídlo a_beze vší pochyby i své hlupáky. Konservátivní i liberální smyšlení může zlenivět, držet se he
sel a navždy hotových, neměnných formulek, místo
aby vždy znovu vycházelo od zkoumání věcí. Někdy
ten, jindy onen směr převládá'. Celkem panuje sou
hlas, o tom, že přítomná doba je hluboce romantic
ká. Znakem romantismu je nespokojenost a hledání
nového. Někdy se jen práví neurčitě: cosi nového,
V Americe vystupuje — aspoň v novinách — do
popředí politické hnutí mládeže, které se nazvalo.
Novou levicí. Není zcela snadno se v tom vyzňát.
Byla levice, pak byla Nová levice) nyní jé nová No
vé le v ic e ...
Neomezování volnosti-novější Nové levice v slo
vech a činech je riziko, které na.sebe bere demokra
cie, oddaná svobodě. Staří radikálové se vystavovali
skutečnému nebezpečí, jejich odpůrce byl tvrdý
Dnes mladí radikálové stojí proti vládě s citlivým
demokratickým svědomím a měkkýma' rúkama. Hro
zí jim nejvýše symbolické vězení na několik hodin
nebo dní, kteréžto mírné mučednictví je. jim. vítáno,
neboť snad může způsobit, aby jejich jméno -se sta
lo známým. Dnes málo co ie -ta k oceňováno jako
vavříny publicity. Mladí radikálové vědí dokonce,
že jejich opoziční podniky budou dostatečně chráně
ny státní mocí, poněvadž právo na nesouhlas je jed
nou z pevných zásad vlády. Mladí radikálové se v ří
tili na cestu, kterou pro ně liberalismus -urovnal,
leží na všech polštářích, které liberalismus pro ně
podložil, a — jsou proti liberalismu .
Mladí muži nové levice-měli vstup do života snad
nější než všechny minulé generace. To je učinilo
optimistickými a navádí je důvěřovat, že některé
dobré věci života jsou zadarmo. Mládež v komnřitstických zemích b y ráda sbírala drobty, které padají
s jejich bohatého stolu, ale oni nejsou ochotni k ni
čemu jinému než k hlubší nespokojenosti. “Ž ivot je
nesnesitelný” , praví mladá dívka na zeleném trávní
ku blízko foptány, na nádvoří krásné university,
i
Oni, jak si navykli, budou spoléhat, že Vždy ně
kdo cxdirání jejich svobodu a že vždy někdo bude
pro ně vyrábět. Příliš lehce uvěřili, že se narodili
do věku snadnosti a hojnosti. Nemají žádnou hospN
dánskou teorii a nenamáhají se ji mít. Moderní eko
nomie rozvinula výrobu a tím blahobyt kolem nich:
Narodili se. do bohatnoucí společnosti. To na ně uči
nilo velký dojem. Předpokládají, že moderní ekono
mie bude schopna vykonat cokoli, a že není třehá
mnoho se starat. Zbavili se zvyku, který kdysi exi
stoval, ptát se na finanční rozpočet.

pohyb, neustálý pohyb.
Pochybnosti mohou být.
jenom o směru toho po
hybu. Někdy nám připa
V kavárničkách v San Fránciškú sedí studenti a
dá, že to není vždycky toužebně mluví o revoluci a násilí. M luví se tu o
pohyb dopředu a velmi tom, že akce je nad ideologií, což také může známečasto se nám zdá, že inat, že akce je nad ideou, a že je možno začít akci
a nevědět dobře proč, jen tak, aby se protáhly údy)
všechno běhá v nekoneč
Nová levice je pestře složena. Jsou zde idealisté i
ných kruzích.
chladní vypočítavci, téměř -bezmezní ctižádóstivci i
Základny
ti, kteří by se dovedli anonymně obětovat, cynické
imperialismu

Poválečný komunistic
ký slovník neznal nic
horšího
než základny
Jak je to s velkými na územích různých ci
věcmi, tak. také je to s zích států. Vlivem tohověcmi malými - pohyb, (Pokračování na str. 2)
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i naivní charaktery. Jsou i takoví,, kteří prostě chtě
jí osobní povýšení. Jsou zde přívrženci .sovětského
komunismu a trockisté, potulují se'tú agenti. MácrCe-tuna, a ve velkém počtu jsou ovšeiů zastoupeni
“ rebelové bez důvodu” .
_
Chaotický obraz, který Nová levice vyvolává,
může v sovětských a čínských komunistech snad
vzbuzovat naději na rozklad Západu á úpadek orga
nizační demokracie, več už císař Vilém II. a Hitler
doufali. Doma, v zemích, které Novou levicí jsou
postiženy, vidi se v tom ne více než dětská sice,
ale často nepříjemná choroba anarchismu.
V Americe může Nová levice při příštích vplbách
hrát vélkou politickou roli: je jí mumraj může do té
míry omrzet nebo polekat, že pomůže konservativismu k .vítězství.
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První komunista ČSSR
(Pokračování se str. T )
znám jako zastánce roz
sáhlých
hospodářských
reforem. S Dubčekem
bý tvořil dvojici, která
by především' hleděla
ozdravit
hospodářský
život, zhuntovaný poli
tickými zásahy a teorie
mi stranických bonzů. ,
Oč tu v podstatě jde,
není vlastně krize gene
rační. N a obou stranách
barikády najdeme soudruhy různého věku.
Zhruba, velmi zhruba
řečeno, jde po národo
hospodářské stránce o
omezení pravomoci stra
nických orgánů zasaho
vat do odborných proce
sů uvnitř průmyslu a
zemědělství.
Čísla, mluví

technokrati se podívali
na bilance. Jejich sna
hou je zbavit se ideolo
gické nadstavby a začít
vyrábět 'co nejlevněji a
prodávat co nejdráž. T o
se ovšem bude nadále
dít v komunismu, ale
ideologové mají nechat
volnější ruku profesio
nálům, kteří vědí, že ani
kráva nedojí ideologic
ky.
Ke změně ve vedení
KSČ přistupuje ještě tzv.
slovenská
otázka.
Je
možné, že dojde pod no
vým vedením ke konstitučním změnám v pomě
ru česko-šlovenském.

ky, které ukazují, že
vzbouření proti N ovot
nému našlo mnoho spo
jenců, jimž ani tak nešlo
o osobnosti, ale o úpravu poměru mezi hi
storickými
zeměmi a
Slovenskem. ■
■
\
jedním z velkých "ta
háků” v kampani proti
Novotnému byl prý požadavék, aby byly inve
stice na slovenském úze
mí zvýšeny na 28% to
tálních investic a fondů.

Je tu však ještě jeden
aspekt dnešních změn.
Nikdo sice nemůže před
vídat, jak se projeví
tyto v podstatě hospo
Poměr ke Slovensku
dářské problémy politic
Existují mnohé, názna ky. Máme však jedno

vodítko.
Spojité nádoby
Když začala vzpoura
intelektuálů v roce 1956,
bylo hospodářství v ob
jetí železné panny stali
nismu. Když se zdálo,
že intelektuálové ustou
pili, začala manažérská
revoluce. A když se opět
zdálo, že i ta byla potře
na, nastoupily na fron
tu odbojné
časopisy.
Teprve nedávno pykaly
za své viny.
A dnes zvítězili tech
nokrati nad ideology.
Nemůžeme se ubránit
dojmu,, že tu jde o kla
sický případ spojitých
nádob.
vm

Uzavřený kruh

Zatímco dosud .Novot
ný á jeho soudruzi hlá
sali teorii, že politicky (Pokračování se str. 1) spěly k umělecké atmo
uvědomělý dělník vyrábí to "kréda” byla zvýšena sféře leckteré veřejné
delikátního
lepe a vyrábí veseleji, světová výroba vápna a místnosti
bílé barvy natěračské a charakteru. Většinou byl
lidstvo bylo obohaceno v různých důmyslných
SWISS TRAINED
variantách zpracováván
o velká umělecká díla.
WATCHMAKERS
Fresky
vynikajících jeden jediný námět: jdě
. K.
Ebner
Američani;
renezančních umělců na- te domů,
19 York St.,
*
Sydney
hraženy byly imposant pryč s Američany; dolů
vchod do Wynyard Stn. ními nápisy na železnič s americkým imperialis
naproti pohyb, schodům) ních
mostech a továr mem; zastavte americ
Telefon 29-7543
ních zdech a značně při kou agresi; Američani,
metla světa; smrt ame
rickému kapitalismu atd.
Tento poválečný "umělecký směr” plně ov
livnily americké základ
ny, které bylo možno
J E D N O D U ŠE A JASNĚ
vystopovat od Severního
Přední náš cíl je evropské sjednocení. K to
pólu k Jižnímu, od Ti-,
mu je třeba, aby Rudá armáda opustila východ
chomořských ostrovů po
ní Evropu. Bude proto Sovětskému svazu dána
břehy Afriky a ledovce
táto možnost: odvolat Rudou armádu z východ
ní Evropy výměnou za odsun amerického voj Islandu.
ská z Evropy západní. Neoďejdou-li dobrovolně
N a důvodech jejich
(tak jako Američané z Francie) a současně,
vzniku nezáleželo. Podle
budou dříve nebo později k tomu donuceni.
komunistického
učetli
Jsme antikomunisté a nehodláme trpět ko
stačilo, že existovaly, a
munismus uvnitř Evropy. To vsak neznamená,
samotná jejich existence
že ši nepřejeme koexistenci se Sovětským sva
znamenala neřád, který
zem. A přijde den, kdy Rusové si budou přát bylo třeba potírat.
koexistenci s námi a klid na čáře Helsinky-BuZákladny komunismu
kurešť; bude to den, kdy' Čína jim vpadne do
Člověk je tedy nyní
zad. Nechť si tedy Vyberou: odejít včas anebo
být vyhnáni; ztratit pouze evropské satelity
jaksi na rozpacích, když
čte’ o posledním vývoji
anebo ztratit ¡všechno.
v oblasti Středozemního
Čecho-Evropan, Sao Paulo, č .-26/1967
v "Evropském manifestu”
moře.
Sovětská námořní flo 
tila tam vzrostla do mo
Plánujete cestu ďo zámoří
hutných rozměrů a k je 
nebo máte v úmyslu pozvat, jímu udržování a úspěš
své příbuzné na návštěvu’’
né funkci byl zřízen celý
Obraťte se s důvěrou na
řetěz sovětských námoř
ních základen.
Jsou v
Egyptě a v Sýrii, jiná,
galantně
přepuštěná
Francií, vyrůstá v Alžír27-29 Elizabeth St., Melbourne, C. 1
sku. Pro základnu v Je..
Telefon 62-2908
menu používá se jako
přestupní stanice Kypr a
’Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
nebude to možná dlouho
zprostředkujeme bezplatně cestu
lodí
nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
trvat, než také nad ná
mořní základnou někdej
. 1
1Mluvíme česky
šího Adenu zavlaje pra

Naše rovy

ODRA
TRAVEL SERVICE

por se srpem a kladi
vem.
J e zbytečné zdůrazňo
vat, že úměrně s růstem
sovětských základen ro
ste počet sovětských vo
jenských poradců, kteří
byli další kletbou světa,
pokud se jednalo o po
radce americké.
Rub a líc
Každá mince má sa
mozřejmě dvě strany.
Jako my referujeme s
cynismem o tendenci So
větského
svazu
dělat
dneska, co včera tak
ostře odsuzoval, tak se
nás také komunisté a je 
jich souputníci mohou
cynicky zeptat, jak to, že
odsuzujeme u Sovětů,
co jsme
schvalovali u
Američanů.
Odpověď není obtíž
ná, protože ze všech vli
vů, které hrají nějakou
úlohu v lidském podni
kání, nej důležitější jsou
pohnutky, které k té či
oné akci vedly.
Vznik a růst americ
kých základen v pová
lečném světě byl vyvo
lán očividnou hrozbou,
kterou pro svět předsta
vovalo poválečné Rusko.
T a hrozba se nedá ni
čím oddiskutovať, stačí
použít materiálu, který
proti stalinskému Rusku
dodaly postalinské reži
my Sovětského svazu.
Otázka potom je, ja
ké pohnutky vedou k
zřizování a .neustáléjnu
růstu dnešních základen
sovětských? Před jakou
hrozbou brání sovětská
flotila
středozemskou
oblast? Proti jakému útočníku
je
namířena
základna v Alžírsku?
Jaký je účel základny v
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UPOZORNĚNÍ ČTENÁŘŮM !
Jedenáct dní pře vyjitím tohoto čísla Hlasu
domova zahájili v Austrálii stávku řidiči poštov
ních aut, k nimž se později přidali další poštovní
zaměstnanci. Poštovní zásilky se v té době nedoručovaly. Litujeme proto, nedošia-li nám snad
Vaše zpráva nebo jiná korespondence týkající se
tohoto čísla nebo vyžadující spěšnou odpověď. V
době, kdy jde Hlas domova do tisku, není ještě
známo, kdy bude obnoven normální poštovní pro
voz a tedy ani s jakým zpožděním Vám bude do
ručeno toto číslo.
HD

BYROKRAT A TECHNOKRAT
(Pokračování se strany 1)
Jeho nástupcem v úřadě generálního tajemníka
Komunistické strany Československa je Alexandr
Dubček, šestačtyřicetiletý Slovák z Ulnovee. Patří k
nastupující generaci komunistických manažerů a
technokratů. Je odkojen sovětským mlékem, ačkoli
mnozí zahraniční novináři si představují, že mají
nového bojovníka za liberalizaci. Dnbček žil se svý
mi rodiči od roku 1925 až do roku 1938 v Sovětském
svazu. Jeho otec byl jedním z těch čs. komunistů,
kteří nechtěli žít v kapitalismu. Jako Novotný, Dub
ček je vyučený strojní zámečník.
V roce 1939 se objevil na Slovensku a stal se čle
nem Komunistické strany Slovenska. Od toho mo
mentu měl vystaráno. Od roku 1945 zastával mnohá
důležitá stranická místa: v letech 1951 až 1954 byl
poslancem, od roku 1953 do roku 1955 byl krajským
předsedou KSS v Banské Bystrici. Od roku 1955 do
roku 1958 prý studoval stranickou universitu v
Moskvě.
V roce 1958 se stal členem ústředního výboru Ko
munistické strany Slovenska a kandidátem politby
ra. Od r. 1958 do r. 1960 byl krajským sekretářem
KSS v Bratislavě a potom krajským sekretářem Zá
padního Slovenska.
V červnu 1960 už byl jedním ze tři tajemníků Ko
munistické strany Československa a členem Národ
ního shromáždění a v roce 1962 kandidátem politby
ra Komunistické strany Československa. V KSČ je
považován za odborníka v průmyslu.
W

9. 1. Novým australským
ministerským předsedou
se stal dosavadní ministr
školství senátor Gorton.
10. 1. Náměstek americ
kého presidenta Humph
rey navštívil celou řadu
afrických států. V někte
rých z nich byl svědkem
protiameriekých demon
strací.
12. 1. Mluvčí severovietnamské vlády opakoval v
Paříži nabídku, že je hanojská vláda ochotna v y 
jednávat, zastaví-li Am e
ričani všechny nepřátel
ské akce proti Severnímu
Vietnamu.
13. 1. Anglická vláda oznámila, že urychlí svůj
vojenský odchod z prosto
ru na východ od Suezu
a že k němu dojde do tří
let. Singapurský mini
sterský
předseda
Lee
protestoval proti tomuto

rozhodnutí
Wilsonovy
vlády a žádal mimo jiné
i australskou vládu, aby
se zúčastnila protestní de
legace
do
Londýna.
Australská vláda jeho žá
dost zamítla.
16. 1. Maršál Tito navští
vil při cestě Asií také
Kambodžu.
Ministerský
předesda Šihanuk pří té
příležitosti ostře odsoudil
americké úmysly proná
sledovat v případě nut
nosti komunisty z Viet
namu na kambodžské území. Jenom několik dní
předtím dal k zamýšle
ným americkým akcím
šouhlas.
18. 1. Vůdce
australské
opozice Whitlam odletěl
z Tokia do Saigonu, kde
měl rozhovory s presiden
tem Thieuem a americ-.
kým vyslancem . Bunkerem. .

Adenu či základen v Egyptě a Sýrii? Je jejich
účel prokazatelně obran
ný, jako tomu bylo a je
v případech základen
amerických, nebo mají
sloužit agresivním cílům
agresivní ideologie?

politiky začíná se prak
ticky vyvíjet přesně tak,
jako kdysi politická ra
mena kapitalismu. K úplnému uzavření kruhu
však dojde až teprve ve
chvíli, až zase začne
kvést nové umění. A že
pokvete, je tak nevyhnu
telné, Jako je nevyhnu
telný všeobecný pohyb.
Bude to příjemná změ
na, až se na zdech a že
lezničních mostech do
čteme v neposkvrněné
bělobě: dolů se sovět
ským imperialismem a
"Russians, go home!’
-kw-

Uzavřený kruh
A ť je tomu jakkoliv,
nezadržitelný pohýb vše
ho pokračuje, a v tom
to případě nelze ani po
chybovat o jeho směru.
N ový kruh byl téměř uzavřen, ne však úplně.
Je pravda, že další
rameno
komunistické
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D O M O V A

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— TJV Svazu čs. výtvar ku : 84 roků dr. Stanislav ných umělců:
Antonín
ných urr.ělců svolal IV. Mojžíš Lořn, dramatik, Strnadel : býl prohlášen
celostátní sjezd výtvar bývalý- ředitel Národního národním Umělcem “ za
ných umělců na dny 22. - divadla v Praze.
vynikající a osobité Celo
27. dubna tr. do Brahy. —. Zemědělské noviny z životní dílo v oboru kres
Po
zkušenostech s loň 16. 12. píší: “ Zvláštní skur by, knižní grafiky a mo
ským sjezdem čs. spiso pina specialistů pražské numentální tvorby” , rov
zneškodnila něž Josef Brož dostal ti
vatelů
dějí se horečné kriminálky
přípravy, aby výtvarní u- do včerejška 32 kapsářů .. tul národní umělec “ za
mělci na svém sjezdu ne- Vůdcem a organizátorem vynikající přínos moder
zneškodněné nímu malířství” . Řád prá
vyboěiii z daného pořadu. (poslední
— Vzhledem k loňskému party), na je jíž konto ce dostali Bohumír Dvor
příznivému počasí byl připadá 32 krádeží v cent ský a František Volf, ti
umělec
průměrný hektarový v ý  ru Prahy, by) čtrnáctile tul. zasloužilý
nos řepy v ČSSR 350 q, tý V. R., iehož matku Václav Fiala a Karel Šti
(tvorba grafická a
tedy nejvyšší v historii před časem odsoudili za ka
vraždu v Ostravě. Šesti ilustrační), Kam il Lhoták
čs. řepařství.
— Pražská Práce si stě členná parta 14 až 211e- (malířské a grafické dí
žovala, že v předvánoční tých výrostků pod jeho lo), Jaroslav Otčenášek
době se projevovalo zdra vedením páchala nej dr (malíř) a Vladimír Pukl
žování potravin a jiného zejší krádeže v Tuzexu, (m alíř a grafik). Vyzna
Za
vynikající
zboží denní potřeby tím před obchodními domy menání
způsobem,
žé
levnější V ývoj, Darex a Domem práči dostal Jaroslav P ý 
druhy jednoduše nebyly módy, kde nejmladší v ý  cha (umělecká keramika).
tečník za 2 hodiny “ udě — A by zglajchšaltované
k dostání.
— Čs. dopravní letadlo lal” 6 kapes. . Při jedné Literární noviny vzbudily
typu TU-104 vyjelo 21. z posledních akcí se také znovu větší zájem veřej
12. při přistávání na lon podařilo zlikvidovat 14- nosti, uveřejnily ve vá
dýnském letišti Heathrow 1člennou skupinu příživní nočním dvojčísle (.23. 12.)
z přistávací dráhy a u- ků, páchající podvody a část. memoárů Stalinovy
vízlo v blátivém terénu mravní delikty na území dc.éry Světlany. Referují
také o jejím příjezdu do
asi 150 m od konce drá hlavního m ěsta. . . ”
hy. Nikdo z 61 eestujících — V 1prosinci schválilo USA.
přitom
nebyl
naštěstí Národní shromáždění ná — Čínské úřady odmítly
vrh zákona,
dle něhož prodloužit akreditaci stá
vážně zraněn.
— Čs. aeroliniím mají být bude postupně připojeno lému zpravodaji ČTK a
dodána v nejbližší době ku Praze 21 okolních ob Rudého práva Miroslavu
sovětská letadla IL-62 se cí, v nichž nyní žije Strouhalovi a nařídily,
4
tryskovými- motory, 67.000 osob. Jsou to ob aby do 5 dnů opustil Čí
která mají místa pro 180 ce: Háje, Chodov, Kun nu.
.cestujících a jsou vhod ratice, Lib-uš, Modřany, — Krajský soud v Č. Bu
ná k zaoceánské dopravě. Velká Chuchle, Labovi- dějovicích odsoudil na 8
Pro kratší a střední tratě ee, Řepy, Nebušice, Ly- let žaláře 521etého Karla
Dolní Bejčka, posledně bytem
převezmou nová letadla' solaje, . Suchdol,
TU-134, která- mají rych Ohabry, Ďáblice, Letňa- ve Vídni. Bejček přicesto
lost 800 km/hod. a kapa ny, Čakovice. Kbely. K y  val do ČSSR jako turista
je,
HOrní
Měoholupy, v květnu mr. a byl hned
citu 70 cestujících.
že
— Vé Slovanském domě Dolní Měcholupy-, Štěr- zatčen a obžalován,
prováděl v roce 1945 -49
v Praze sě konala konfe hoholy a Petrovice.
rence věnovaná 100. v ý  — Ve věku 81 let zemřel pašeráckou činnost a že
ročí vydání I. dílu “ K a  v Praze akademický ma převáděl čs. občany ile 
pitálu” K. Marxe a 50. líř Jaroslav Jareš, který gálně do Rakouska.
výročí díla V. I. Lenina vytvořil čs. státní vlajku. — Pražský rozhlas ujiš
“ Imperialismus jako nej —-■ Dne 21. prosince bylo ťoval, že pověsti o chy
vyšší stadium kapitali na slavnosti ve Valdštejn stané úpravě čs. měny
smu” . Konferenci pořáda ském paláci v Praze v y  nejsou opodstatněné.
FE/HD
lo ideologické
oddělení znamenáno 10 čs. výtvar
ÚV KSČ s Vysokou škor
lou politickou ÚV KSČ a
s dalšími Institucemi.' By
li přítomni též ekonomo
vé ze SSSR, Maďarska a
V II. celostátní sjezd Jednotných zeměděl
Vých. Německa.
ských družstev, který je svolán do Prahy na dny
— Čs..pohostinství přijalo
též radu a pomoc z Fran
1. - 3. února tr., se bude konat ve znamení uc ie .:Restaurace Na hrad
rychleně zakládaných okresních zemědělských
bách na rohu Revoluční
sdružení. Pořadatelé budou na něm však refe
a Dlouhé třídy v Praze
rovat i o dalších novinkách, kterými mají být
byla- nákladně, .přestavěna:
a současně jí byl- vrácen,
řádně podchyceni, zorganizováni, i zbylí malópůvodní název “ Dubonzemědělci, kteří ; dosud hospodaří na vlastní ú'net” - podle francouzské
čet.
Jde vesměs o, zemědělce v horských a pod-*
ho aperitivu, který bude
horských oblastech, o jejichž půdu nemá zájem
mít na budově též' svou
neonovou reklamu. Bu
žádné (stejně dost vzdálené) J Z D ani státní
rdou se tam podávat fran
Statek.
couzská i jiná mezinárod
Pokus o zorganizování rolníků vysvětlují -Ze
ní jídla, francouzská vína
mědělské noviny z 20. prosince m. r. ijveřejněa bude tam francouzský
ním rozhovoru s ředitelem Státního statku v
servis.
Popcadé inž. Rudolfem Bucko. V tamním tat
—- V prosinci se.• zavalila
porubní stěna v Dole Jan
ranském okrese obhospodařují dosud samostat
Šverma v Ostravě, při
ní zemědělci na 30% půdy. Jejich políčka jsou
čemž zahynul 251etý hor
ovšem chudá, výnos nízký - kolem 11 q obilo
ník Luboš Pouk ar. vin nebo 70 -110 q brambor z hektaru. O zve
— Koncem tm. přijede
do závodu ČZM v é Stra-. lebování hospodářtví není prý přitom velký zá
konících 124 -praktikantů
jem; i při odloučenosti- jejich: .hospodářství, ne
ze iSeverního.1- Vietnamů.
jsou si rolníci zřejmé jisti, zda a jak dlouho Jim
M ají být .seznámeni- přey
půda zůstane.
”
devfím s . výrobou moto
Těmto rolníkům nabídl nyní Státní statek v
cyklů á Se strojírnou.
j
— Karlova universita v
Póprádě kooperaci. Uzavírá s nimi dohody, dle
Praze uspořádala slavno
nichž odkoupí od nich telata, ale ponechá jim
stní shromáždění k 100.
je
dále na starosti. Po vykrmení býčků připlácí
výročí narozeni ,a 30.; v ý 
Státní statek rolníkovi 12 - Í5 Kčs za'kg. N a 
ročí , smrti F. X. Šaldy.
Hlavní projev měl J. Muproti tomu pak prodá zemědělci za každý kg
.kařovský.'
vyprodukovaného masa 2 kg jadrného krtriiva,
— .V Praze zemřel ve vě

-
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O autech a stavbě hotelu Intercontinental v Praze

Spolupráce s kapitalisty
. . . V Polsku se budou vyrábět osobní automobily podle licence FIAT.
Jde o licenční výrobu 40.000 osobních automobilů středního objemu ročně.
V Rumunsku staví1. . . R E N A U L T asi 120 km od Bukurešti, v městě Pitesti,
moderní závod, který má od r. 1969 vyrábět ročně 50.000 automobilů R-16
podle licence francouzské automobilky R E N A U L T . . . I v Bulharsku obsa
dil trhy Renault, kde už začali vyrábět v licenci osobní automobily R 8 a
R 10 . . . R E N A U L T staví v Maďarsku nový moderní závod ná výrobu Vel
kých motorů podle licence německé strojírny M. A. N . Tyto motory mon
tují u Renaulta do některých typů Velkých nákladních automobilů SA VIE M .
Licenční dohoda mezi. . . R E N A U L T E M a Čs. automobilovými závody
platí 10 roků . . . Třítunové a jedenáctapůltunové nákladní automobily REN A U L T -S A V IE M se budou u nás montovat z dílců. U ž koncem r. 1968
se mohou na našich silnicích objevit nové čs. nákladní R E N A U L T Y . Až se
výroba v A Z L dostatečně zaběhne, budeme ročně vyrábět asi 12.000 náklad
ních automobilů R E N A U L T -S A V IE M ..
Bratislavské Rol’nickó mácí trh, a snaží se vše v jídelnách, vlastní ob
noviny (9. 12. 1967) se možně, aby odlišná ideo chody, garáže, na 300
zmiňují v článku "A u to logie nebyla brzdou při aut atd.
mobily v krajinách R V  uzavírání dohod.
Rudé práva referovat
H P ” , z něhož jsme cito
lo
o projektu s uspokoČeskoslovensko v této
vali, jen o jednom dru věci není v popředí me j ením, ale dosti hej asně
hu hospodátiké spolu zi komunistickými státy, (viz minulé . číslo. .H D ,
práce s kapitalistickými - hlavně proto, že čš. str. 4). Pražské Svobod
podniky, spolupráce, k průmyslové a ostatní né slovo sdělilo 18.' 12.
podrobnost:.
níž se dnes otevřeně hlá podniky přece jen tak některé
sí všichni partneři z Ra naléhavě nepotřebují zá Tak doba výstavby, ho
dy vzájemné hospodář padní, pomoc jako ostat telu. má být rekordní: v
ské pomoci, tedy včetně' ní -, ale i tam roste po dubnu 1970 má již ten
Sovětského svazu. Avšak čet továren, které . pře to' nej luxusnější čs. ho
i v jiných oborech stro bírají licence západních tel přijímat první hosty.
jírenství, i v ostatních podniků nebo jinak ne Rychlost stavby vysvět
průmyslových a obchod chávají pronikat západ luje SS takto:
"U , ’ nás největšími
ních odvětvích došlo už ní vliv a západní kapitál
brzdiči hotelových sta
k dohodám o investicích do čs. podnikání.
veb
jsou
dodavatelé
západních partnerů a o
Koncem minulého, ro
vzduchotechniky,
výta
pomoci výrobními licen ku vzbudilo velkou po
hů a sanitního vybavení, cemi nebo přeorganizo- zornost oznámení, že akteří mají, až dvouleté
váním podniků. Komu meřická společnost Indodací Ihdty. Pro nový
nistické podniky- nabíze tercontiňentál postaví v
hotel však budou všech
jí přitom zájemcům ze Praze ve spolupráci s
na tato zařízení - nej mo
Západu lákavé podmín Čedokem hotel, který,, dernější klimatizace, vý
ky, z nichž jednou je bude mít přes 800 lů tahy, kuchyňské zařízení
zdaleka nenasycený do žek, více než 2.000 míst atd. _ dodána ze ; západ
ních států .
Pro naše
podniky, zúčastněné na
výstavbě, je ’ velkým lá
kadlem zisk devizových
které může být takové, aby je mohl rolník po
podílů - části obnosů -za
užít k setí.
dodané výrobky a1 prá
Inž. Bucko řekl, že Státní statek přijal zása
ci budou hrazeny ve va
du pomáhat i jinak :samostatným rolníkům,
lutách, za,něž si budou
např. obstaráním dovozu, nákupem hriojiv, půj
moci v .zahraničí zakou
čováním strojů atd., pokud ovšem nebude na
pit moderní stroje a ji
tuto- kooperaci doplácet. Každému rolníkovi
né vybavení: pro svou
otevře prý Státní statek "kooperační .účet” , který
budoucí činnost . . '. Dal
bude zatěžovat dodáivkami krmivá,' hnojivá a
ší ' příčinou.
(rekordní
účty za mechanizační -pomoc a k ,dobru konta. rychlosti výstavby)-, je
půjde odměna za výkrm skotu nebo za jinou,
technická, a organizační
práci, kterou zemědělec pro Státní statek vy
pomoc americké I H Cor
koná. Ke konci uveřejněného rozhovoru pak
poration. která bude řnit
ředitel Státního statku v Poprádu pravil:
v Praze po celou, dobu
stavby : ředitele -technic
"O d nového roku budeme mít na statku sku
ké
skupiny,' architekta
pinu pro kooperaci a integraci. Bude ve styku
a různé specialisty podle
jak s rolníky, tak s průmyslovými podniky a
druhů dodávek .,odbor
bude tvořit základ pro poradenské služby kooperantům. Zaměříme se zejména na obce, kde1 ného zařízení -,ze; .zahra
■'■ -,
•
družstva-; nebudou zakládána. Domníváme se1 ničí . .
. SS též . píše, že 'jíž'-v
•přitom,-1že počáteční kooperační vztahy se bu
brzké
době ' pojed op
dou postupně měnit Ve vztahy integrační a že
.první, zaměstnanci- nové
postupem doby nebudeme jednat jen s jednot
ho hotelu na praxi do
livými rolníky-dro.bnými hospodáři, ale tak, jak
zahranič:.
"'aby u nás
bude integrace postupovat, s jejich místními spo
hosté našli' v budoucnu
lečenstvy nebo sdruženími. .
stejně ' kvalitní;slúžbý,
Inž. Bucko se tedy- netají tím, žé jde. jen o
jako v , ostatních, .hote
trochu jinou, zvláštním poměrům přizpůsobe
lech sítě .Intercontinen
nou formu, jak zesocializovát i zbytek samo
tal po celém - světě, na
statného zemědělského podnikání.
FE/-skteré jsou zvyklí.” (s. 4)

Socializace jinou formou

22. 1. 1968

h l a s

-5-

do m o v a

Bernard Fall; Peklo na kousku země (H ell In a Very Small Place). J. B. Lippincott Co., N . Y., 1967

Tragedie u Dien Bien Phu
Francouzskou kapitulací v Dien Bien Phu skončila předposlední fáze
francouzské přítomnosti v Indočíně. Bernard Fall dokonce dělí moderní dě
jiny Vietnamu tímto datem (7. 5. 1954) na pryní a druhou indočínskou
válku. Bitva u Dien Bien Phu dala komunistům u ženevského stolu potřeb
nou prestiž, aby prosadili téměř všechny své požadavky. Pro Francii zname
nala hřebík do rakve zámořského panství. Z a šest měsíců po pádu Dien
Bien Phu vypuklo povstání v Alžírsku, které rovněž skončilo porážkou fran
couzské armády, ačkoli nedošlo k druhému Dien Bien Phu. Nebylo náho
dou, že mnozí z vojáků koloniálních útvarů, které bojovaly za Francii v In
dočíně, se stali instruktory alžírských vzbouřenců. Indočí.nští komunisté je
v zajateckých táborech dobře zpracovali. Zdvořile odmítali, když mnozí z
Marokánců a Alžíranů chtěli vstupovat do (vietnamské armády. Vždycky jim
říkali: "M y jsme vyhráli, protože jsme bojovali za svoji zem ve své zemi.
Jděte domů a vybojujte si svoji zem.” A nebylo málo Evropanů, kteří si v
zajetí přiznali: "Nejdřív jsme bojovali pro vojenskou čest. Později už jen
o holé krky.” Z této skupiny francouzských důstojníků, kteří se přiučovali
od Hočiminových komisařů v "znásilňování mas”, se skládalo jádro orga
nizace OAS, která odmítala dát Alžírsku samostatnost.
Viettnin nevyhrál bit
vu o Dien Bien Phu při
rozeně proto, že se sklá
dal z, nadšenců.
Důvody
francouzské
porážky
byly
víceré.
Především tu bylo vyso
ké francouzské
velení,
kterému nebylo jasno,
co vlastně v Dien Bien
Phu chce.
Místo samé bylo jistě
strategicky důležité. Po
liticky se mělo stát síd
lem místní tonkinské sa
mosprávy,
která
tam
měla být přenesena z ji
ného městečka, ohrože
ného vietminským po
stupem.
Vojensky
znamenalo
vytvoření pevnosti Dien
Bien Phu jak překážku
v komunistickém postu
pu na Laos, tak vítanou
základnu, z níž by se
daly podnikat záškod-

nické výpravy do týla
Vietminu.
Vrchní velitel v Indo
číně Navarre si předsta
voval Dien Bien Phu
jako
solidní
pevnost.
Velitel severní Indočíny
generál Cogny chtěl mít
jenom lehkou základnu
pro partyzány.
Výsledkem bylo, že
Dien Bien Phu se stalo
víc než jenom vojenským
táborem a něčím míň
než pevností.
Prvním předpokladem
udržení této základny
byla naprostá letecká
převaha, která by umož
ňovala nerušené zásobo
vání. Druhým předpok
ladem bylo silné' dělo
střelecké
zabezpečení,
které by udrželo vietminské oddíly vně stra
tegického údolí.
A ť to zní sebevíc ne

STARÝ KABÁT
LU D VIK VACULÍK
Od chvíle, co ten vandrák odešel, aby už nikdy
nepřišel, utekla desetiletí. Podezřelý pach jeho, ubožáckého 'kabátu vyvanul z našich -verand, - aby, v
nich víckrát nezavanul. Se svých branek strhli jsme
cedulky “ žebrota se zapovídá” , . abychom je tam
už. nikdy nepřibili. Náš starý pes, co zdálky pozná
val, na koho štěkat, umřel a náš starý policajt ro v
něž. A noví, nemajíce už jednoznačného měřítka,
štěkají, na koho si trdufnou. Zmátli jsme je: oblék
li jsme si všichni slušné kabáty, abychom je už nikdy
nesvlékli.
Přišel jsem do Prahy jako student dva roky po
válce. Při procházkách dostal jsem se ovšem také
do pověstné Bubenče, na Hanepaulku či Barrandov,
a tady jsem je viděl: ta blahobytná sídla lepších
vrstev, vily podnikatelů a majitelů realit, vysokých
úředníků, ,vyšvihnuvších se obchodníčků a dobře
ženatých příslušníků rozličných nezávislých povo
lání. Dovnitř jsem se nikdy nedostal, nebyl jaksi
důvod či záminka. Nebyl jsem ani v žádném tako
vém tom levnějším Strážníkově Domě na předmě
stí, který se tolik, leč tolik mamě, snažil podobat
se těm luxusním sídlům. Byly ty domy' vždy ohra
zeny pevnými ploty a některé ještě obrostlé hustým
křovím. A le čítal a slýchal jsem o nich, věděl jsem
tedy napevno, že v každém je koupelna, piano, psa
cí stůl, malé domácí byfé, malý domácí trezorek
ná cenné papíry a takové ty věci, co my jsme do
ma neměli. Kdybych byl pocítil závist, bylo by to
bývalo škaredé, ale přirozené a upřímné. Já jsemse však v té době trvale hryzl jinou nehezkou a. upřímnou ctižádostí — být povznesen nad hmotný
* blahobyt. Kdybych, byl zatoužil mít takový dům,
byl bych měl člověku splnitelný cíl. A le já jsem
měl cíl změnit svět a chtěl jsem jednat výhradně z
pohnutek .mravních a ideových. Opravdu, tyhlety

uvěřitelně, bitva o Dien
Bien Phu byla prohrá
na také v zákopnické
bitvě. K uspokojivému
opevnění by bylo bývalo
třeba tolik materiálu, že
by to zaměstnalo celé
americké, nejen fran
couzské letectvo.
Když konečně došlo
k opravdové bitvě (březen - květen 1954), ne
mohlo být ještě o něja
ké pevnosti ani řeči.
Dien Bien Phu bylo
směsicí
, opevněných
bunkrů, spojených jedi
ně palebným polem.
Francouzská výzvědná
služba
věděla celkem
přesně, kolik pěšáků mů
že Vietmin postavit (3
až 4 divize), ale kapitálně podcenila vietnamské
■dělostřelectvo a zásobo
vací možnosti komuni
stů.

Ačkoli bylo jisté, že
francouzské
letectvo
mohlo znesnadnit přísun
k Dien Bien Phu, ne
mohlo zásobovací kolo
ny ani zastavit ani zni
čit,
Sama
primitivnost
transportu a umění ka
mufláže byly nejlepsí
ochranou.
Navíc francouzské ve
lení nepočítalo s tím, že
komunisté budou moci
dopravit k Dien Bien
Phu protiletadlové dělo
střelectvo, které zabrání
plynulému
zásobování
posádky ze vzduchu, za
tímco konvenční dělo
střelectvo (které bylo v
převaze 3 : 1) nerušeně
mohlo ostřelovat letiš
tě z pahorků, které ob
klopovaly údolí.
Zoufalost situace pod
trhuje skutečnost, že ve
litel
dělostřelectva
v
pevnosti spáchal sebe
vraždu hned v první fá
zi bitvy. Velitel pevno
sti de Castries také ne
prošel zkouškou s vlají
cími prapory.
Během
bitvy byl prostě degra
dován na spojovacího
důstojníka, který tlumo
čil zprávy, do Hanoje.
Vlastní velení přešlo
na "parašutistickou ma
f i i ’ ’, složenou z kapitánů
a majorů, kteří veleli
jednotlivým
úsekům.
(Pokračování na str. 7)

V e rš e

Vladimíra Holana
PÁD
V každé knize je místo, kde je žena,
kterou bychom chtěli líbat,
až by měla v očních koutcích
Zatmění luny,
a my tak, jako že se kdysi
před popravou
zavazovaly oči. . .
V každé knize je takové místo,
kde milujeme hřích. Není to vždycky
láska nešťastná.
Ó, ano, vím, že i z krve se kouří . . .
Pohlaví knihy . . . Ale sny nelze
• vykládat. . .
PŘEDTUCH A
Líbezné ráno . . . Mlhy tak na
<
padesát košil
pro jezerní pan n u... Později chvíle,
kdy teplý srpen chutná (vínem . . .
Hrůza před límcem z rakevních
hoblovaček . . .
Světlá- touha po životě . . .
Stůně-li ti však srdce,
půjdeš si pro jeho zdraví do podsvětí
a už se nevrátíš . . .
ZA

NOCI

TŘESKUTÉ

Slyšel jsem jednou puknout v noci
mrazem ořechový strom.
Třesklo to jako šrapnel
při dobývání Babylónu
šrapnel, který by vybuchl
teprve nyní.. .
Z e statku vyběhl hospodář,
z maštale kůň,
a mně se vidělo, abych otevřel
knihu bílou na půhony k svědomí. . .
U ž ani netušíme
a pak jsme ohromeni. ..

domy se žaluziemi a terasami, stříhanými trávníky jin y ...* to vše neladí s naším slušným, b y ť každo
ano i s bazénky, to mi bylo cizí. Cizí znamená cizí; ročně kupovaným kabátem. Jako by ti bohatci, hi
když se tedy začlo řezat, mě to nebolelo. A nic mi storicky zanikajíce, očarovali nás prokletím; Vždy
nebránilo pochopit, že zdrojem bohatství je nad budete počítat jak chuďasové, i když se stanete
hodnota a zdrojem, té je nadprácé. Jak je to podlé, správci miliónů! A my opravdu šetříme na zahrad
přisvojovat si .plody cizí nadprácé! Také má katolic níkovi, místo abychom vydělali na výhodném obcho
ká výchova v .‘dětství mě připravila očekávat ne dě s Féničany. To může vést jedině k trvalé impro
pravost u pánov a pravdu u zbojníka. Cítil-li to tak, vizaci a k rozšíření starých silnic o dva metry. Staiak to líčím, ještě někdo jiný, byli jsme tedy už dva. •vějí se obrovská sídliště bez škol a bez telefonu,
Nedávno jsem zas přišel do Bubenče a na Hans- kde každý byt je už nyní zřetelnou jednotkou příští
paulku. B yl jsem neoprávněně, avšak velm i překva bytové nouze, a ostatně to všechno za třicet let bude
pen: už není v il se stříhanými trávníky a s bazén na spadnutí. Za jediné významné stavby, jež mohou
ky. Aspoň se tam nebudete provalo-vat, paraziti! v Budoucnosti stát i jako estetické hodnoty, pova
řekl by Kalina Ivánovič. Neboť, jak vidět, není už žuji- vodní přehrady. Věřím, že nehí-li potřeba přibohatců. Bývalé vily, pokud dnes neslouží ve vyšších zdobena kouskem přepychu, spotřebovává se beze
službách, zachvátil rozpad a zmar. Rovnou řadou s zbytku— do bezcenná. Proto mi vadí, že ani v plá
nimi chátrají i .prostší domy, ty životní cíle men novaném impozantním paláci Československého roz
ších- snaživců. Zkáza prostoupila jejich základy a hlasu se nepočítá s bazénem. Já se tím cítím osobně
proděravěla jim okapové žlaby. Staré hrnce a kam dotčen, já tam ten bazén chci! Já přeci viděl, že
na řadí se na terase, staré hadry zaplavily verandu. daleko menší páni je měli.
Starý dědek nic nedovolí vyhodit. Mladý nájemník,
A ž dodnes uchoval jsem si hezkou vlastnost, že
vnucený a vypovězený, nesmí na nic sáhnout; Pře- přisvojování cizí nadprácé zdá se mi škaredé. M o
pychářské domy se nejdříve spravedlivě půlily. Jak rálně mám své staré jasno. Ekonomicky však upadlo
čas šel, změnila se spravedlnost v prachobyčejné mé jasno do nejistot; Co je opravdu zdrojem bo
porcováni chudoby. Proběhlo to téměř nepozorova hatství? A funguje nadhodnota ještě? (Bohatstvím
ně, neboť všichni přitom — jak jsem řekl — dosta myslím to, co člověk neprožere ani nevrátí zpátky
li na slušný nový kabát. .
do své výroby, nýbrž co mu zbude, aby se tim pro
Nemohu ani teď potvrdit, že bych bažil po ma jevil jako svědek epochy, například aby postavil
jetků. Jen .po bydlení v domě dle své představy tou-, Karlštejn. Já například se svou rodinou prožeru
žím, ale nemusel by být mým majetkem. Mezitím ■všecko, ani do výroby nic nevracím.) Dále, prozkou
mnozí skromnější (nebo neskromnější?) postavili si mali naši vědci náležitě historickou, funkci, boháčů?
na venkově dům, povolený domek. Na venkově se
A ž dodnes jsem-přesvědčen, že tam opravdu měli
krom tradiční dřiny dá dnes i krást, sousedsky si byfé a trezorek. Jsem z venkova, z katolického provypomoci, ale hlavně levněji sé uživit. To jsem . středí a propracoval jsem se k socialistické před
zmeškal. M ěl jsem tenkrát odpornou ctižádost jed stavě společnosti. To se sčítá, nemylte se! A to je
nat výhradně z ideových pohnutek; nuže, nevyjed také český fenomén — . Správně bylo řečeno, že miř
nav na tomto úseku ničeho, zbytečně nemám domek. dejme chatám, palácům válku. Jen nemohu utajit,
Mě ovšem ani tolik nemrzí, že jsem nemajetný, že mě zneklidňuje pach podezřelého kabátu táhnou
jako mě mrzí, že málokde vidím, tedy to uspořené a' cí naší verandou, přestože ten vandrák dávno ode
lépe umístěné bohatství. Byty, doprava, školy, zdra šel, aby se nikdy nevrátil.
Literární noviny, 18. 3. 1967
votnictví, kultura pracovního prostředí, čistota kra
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Tragedie u Dien Bien Phu
Francouzskou kapitulací v Dien Bien Phu skončila předposlední fáze
francouzské přítomnosti v Indočíně. Bernard Fall dokonce děli moderní dě
jiny Vietnamu tímto datem (7. 5. 1954) na pr,vní a druhou indočínskou
válku. Bitva u Dien Bien Phu dala komunistům u ženevského stolu potřeb
nou prestiž, aby prosadili téměř všechny své požadavky. Pro Francii zname
nala hřebík do rakve zámořského panství. Z a šest měsíců po pádu Dien
Bien Phu vypuklo povstání y Alžírsku, které rovněž skončilo porážkou fran
couzské armády, ačkoli nedošlo k druhému Dien Bien Phu. Nebylo náho
dou, že mnozí z vojáků koloniálních útvarů, které bojovaly za Francii v In
dočíně, se stali instruktory alžírských vzbouřenců. Indočínští komunisté je
v zajateckých táborech dobře zpracovali. Zdvořile odmítali, když mnozí z
Marokánců a Álžíranů chtěli vstupovat do ¡vietnamské armády. Vždycky jim
říkali: "M y jsme vyhráli, protože jsme bojovali za svoji zem ve své zemi.
Jděte domů a vybojujte si svoji zem.” A nebylo málo Evropanů, kteří si v
zajetí přiznali:'"Nejdřív jsme.bojovali pro vojenskou čest. Později už jen
o holé krky.” Z této skupiny francouzských důstojníků, kteří se přiučovali
od Hočiminových komisařů v "znásilňování mas”, se skládalo jádro orga
nizace OAS, která odmítala dát Alžírsku samostatnost.
Vietmin nevyhrál bit
vu o Dien Bien Phu při
rozeně proto, že se sklá
dal z, nadšenců.
Důvody
francouzské
porážky •, byly,, víceré.
Především tu bylo vyso
ké francouzské
velení,
kterému nebylo jasno,
co vlastně v Dien Bien
Phu chce.
Místo samé bylo jistě
strategicky důležité. Po
liticky se mělo stát síd
lem místní tonkinské sa
mosprávy,
která
tam
měla být přenesena z ji
ného městečka, ohrože
ného vietminským po
stupem.
Vojensky
znamenalo
vytvoření pevnosti Dien
Bien Phu jak překážku
v komunistickém postu
pu na Laos, tak vítanou
základnu, z níž by se
daly podnikat záškod-

nické výpravy do týla
Vietminu.
Vrchní velitel v Indo
číně Navarre si předsta
voval Dien Bien Phu
jako
solidní
pevnost.
Velitel severní Indočíny
generál Cogny chtěl mít
jenom lehkou základnu
pro partyzány.
Výsledkem bylo, že
Dien Bien Phu se stalo
víc než jenom vojenským
táborem a něčím míň
než pevností.
Prvním předpokladem
udržení této základny
byla naprostá letecká
převaha, která by umož
ňovala nerušené zásobo
vání. Druhým předpok
ladem bylo silné' dělo
střelecké
zabezpečení,
které by udrželo vietminské oddíly vně stra
tegického údolí.
A ť to zní sebevíc ne

STARÝ KABÁT
LU D VIK VACULÍK
Od chvíle, co ten vandrák odešel, aby už nikdy
nepřišel, utekla desetiletí. Podezřelý pach jeho, wbožáckého 'kabátu vyvanul z našich verand, aby v
nich víckrát nezavanul. Se svých branek strhli jsme
cedulky .‘-‘Žebrota se zapovídá” , abychom je tam
už. nikdy nepřibili. Náš starý pes, co zdálky pozná
val, na koho štěkat, umřel a náš starý policajt rov
něž. A noví, nemajíce už jednoznačného měřítka,
štěkají, na koho'si troufnou. Zmátli jsme je: oblék
li jsme si všichni slušné kabáty, abychom je už nikdy
nesvlékli.
Přišel jsem do Prahy jako student dva roky po
válce. Při procházkách dostal jsem se ovšem také
do pověstné Bubenče, na Hanspaulku či Barrandov,
a tady jsem je viděl: ta blahobytná sídla lepších
vrstev, v ily podnikatelů a majitelů realit, vysokých
úředníků, vyšvihnuvších se obchodníčků a dobře
ženatých příslušníků rozličných nezávislých povo
lání. Dovnitř jsem se nikdy nedostal, nebyl jaksi
důvod či záminka. Nebyl jsem ani v žádném tako
vém tom levnějším Strážníkově Domě na předmě
stí, který se tolik, leč tolik mamě, snažil podobat
se těm luxusním sídlům. Byly ty domy' vždy ohra
zeny pevnými ploty a některé ještě obrostlé hustým
křovím. A le čítal a slýchal jsem o nich, věděl jsem
tedy napevno, že v každém je koupelna, piano, psa
cí stůl, malé domácí byfé, malý domácí trezorek
ná cenné papíry a takové ty věci, co my jsme do
ma neměli. Kdybych byl pocítil1závist, bylo by to
bývalo škaredé, ale přirozené a upřímné. Já jsem
se však v té době trvale hryzl jinou nehezkou a. upřímnou ctižádostí — být povznesen nad hmotný
* blahbbyt. Kdybych byl zatoužil mít takový dům,
byl bych měl člověku splnitelný cíl. A le já jsem
měl cíl ziměnit svět a chtěl jsem jednat výhradně z
pohnutek mravních a ideových. Opravdu, tyhlety

uvěřitelně, bitva o Dien
Bien Phu byla prohrá
na také v zákopnioké
bitvě. K uspokojivému
opevnění by bylo bývalo
třeba tolik materiálu, že
by to zaměstnalo celé
americké, nejen fran
couzské letectvo.
Když konečně došlo
k opravdové bitvě (březen - květen 1954), ne
mohlo být ještě o něja
ké pevnosti ani řeči.
Dien Bien Phu bylo
směsicí
, opevněných
bunkrů, spojených jedi
ně palebným polem.
Francouzská výzvědná
služba
věděla celkem
přesně, kolik pěšáků mů
že Vietmin postavit (3
až 4 divize), ale kapitálně podcenila vietminské
dělostřelectvo a zásobo
vací možnosti komuni
stů.

Ačkoli bylo jisté, že
francouzské
letectvo
mohlo znesnadnit přísun
k Dien Bien Phu, ne
mohlo zásobovací kolo
ny ani zastavit ani zni
čit.
Sama
primitivnost
transportu a umění ka.mufláže byly nejlepší
ochranou.
Navíc francouzské ve
lení nepočítalo s tím, že
komunisté budou moci
dopravit k Dien Bien
Phu protiletadlové dělo
střelectvo, které zabrání
plynulému
zásobování
posádky ze vzduchu, za
tímco konvenční dělo
střelectvo (které bylo v
převaze 3 : 1) nerušeně
mohlo ostřelovat letiš
tě z pahorků, které ob
klopovaly údolí.
Zoufalost situace pod
trhuje skutečnost, že ve
litel
dělostřelectva
v
pevnosti spáchal sebe
vraždu hned v. první fá
zi bitvy. Velitel pevno
sti de Castries také ne
prošel zkouškou s vlají
cími prapory.
Během
bitvy byl prostě degra
dován na spojovacího
důstojníka, který tlumo
čil zprávy, do Hanoje.
Vlastní velění přešlo
na "parašutistickou ma
fii’’., sLoženou z kapitánů
a majorů, kteří veleli
jednotlivým
úsekům.
(Pokračováni na str. 7)

V e rše

Vladimíra Holana
P Á D

V každé knize je místo, kde je žena,
kterou bychom chtěli líbat,
až by měla v očních koutcích
zatmění luny,
a my tak, jako že se kdysi
před popravou
zavazovaly oči. . .
V každé knize je takové místo,
kde milujeme hřích. Není to vždycky
láska nešťastná.
Ó, ano, vím, že i z krve se kouří . . .
Pohlaví knihy .. . Ale sny nelze
- vykládat. . .
PŘEDTUCH A
Líbezné ráno . . . Mlhy tak na
<
padesát kosil
pro jezerní pannu... Později chvíle,
kdy teplý srpen chutná (vínem . . .
Hrůza před límcem z rakevních
hoblovaček . . .
Světlá touha po životě . ..
Stůně-li ti však srdce,
půjdeš si pro jeho zdraví do podsvětí
a už se nevrátíš . . .
ZA

NOCI

TŘESKUTÉ

Slyšel jsem jednou puknout v noci
mrazem ořechový strom.
Třesklo to jako šrapnel
při dobývání Babylónu
šrapnel, který by vybuchl
teprve nyní .. .
Z e statku vyběhl hospodář,
z maštaie kůň,
a mně se vidělo, abych otevřel
knihu bílou na půhony k svědomí .. .
U ž ani netušíme
a pak jsme ohromeni. ..

domy se žaluziemi a terasami, stříhanými trávníky j i n y . . . 't o vše neladí s naším slušným, b y ť každo
ano i s bazénky, to mi bylo cizí. Cizí znamená cizí; ročně kupovaným kabátem. Jako by ti bohatci, hi
když se tedy začlo řezat, mě tb nebolelo. A nic mi storicky zanikajíce, očarovali nás prokletím: Vždy
nebránilo pochopit, že zdrojem bohatství je nad budete počítat jak chuďasové, i když se stanete
hodnota a zdrojem, té je nadprácé. Jak je to podlé, správci miliónů! A m y opravdu šetříme na zahrad
přisvojovat si plody cizí nadprácé! Také má katolic níkovi, místo abychom vydělali na výhodném obcho
ká výchova v .'dětství. mě připravila očekávat ne dě s Féničany. To může vést jedině k trvalé impro
pravost u pánov a pravdu u zbojníka. Cítil-li to tak, vizaci a k rozšíření starých silnic o dva metry. Sta
jak to líčím, ještě někdo jiný, byli jsme tedy už dva. vějí se obrovská sídliště bez škol a bez telefonu,
Nedávno jsem zas přišel do Bubenče a na Hans kde každý byt je už nyní zřetelnou jednotkou příští
paulku. Byl jsem neoprávněně, avšak velm i překva bytové nouze, a ostatně to všechno za třicet let bude
pen: už není v il se stříhanými trávníky a s bazén na spadnutí. Za jediné významné stavby, jež mohou
ky. Aspoň ^se tam nebudete provalova-t, paraziti! v Budoucnosti stát i jako estetické hodnoty, pova
řekl by Kalina Ivánovič. Neboť, jak vidět, není už žuji vodní přehrady. Věřím, že není-li potřeba přibohatců. Bývalé Vily, pokud dnes neslouží ve vyšších zdobena kouskem přepychu, spotřebovává se beze
službách, zachvátil rozpad a zmar. Rovnou řadou s zbytku— do bezcenná. Proto mi vadí, že ani v plá
nimi chátrají i prostší domy, ty životní cíle men novaném impozantním paláci Československého roz
ších snaživců. Zkáza prostoupila jejich základy a hlasu se nepočítá s bazénem. Já se tím cítím osobně
proděravěla jijn okapové žlaby. Staré hrnce a kam dotčen, já tam ten bazén chci! Já přeci viděl, že
na řadí se na terase, staré hadry zaplavily verandu. daleko menší páni je měii.
Starý dědek nic nedovolí vyhodit. Mladý nájemník,
A ž dodnes uchoval jsem si hezkou vlastnost, že
vnucený a vypovězený', nesmí na nic sáhnout. Pře- přisvojování cizí nadprácé zdá se mi škaredé. M o
pychářské domy se nejdříve spravedlivě půlily. Jak rálně mám své staré jasno. Ekonomicky však upadlo
čas šel, změnila se spravedlnost v prachobyčejné mé jasno do nejistot: Co je opravdu zdrojem bo
porcování chudoby. Proběhlo to téměř nepozorova hatství? A funguje nadhodnota ještě? (Bohatstvím
ně, neboť všichni přitom — jak jsem řekl — dosta myslím to, co člověk neprožere ani nevrátí zpátky
li na slušný nový kabát.
do své výroby, nýbrž co mu zbude, aby se tím pro
Nemohu ani teď potvrdit, že bych bažil po ma jevil jako svědek epochy, například aby postavil
jetku. Jen .po bydlení v domě dle své představy tou-, Karlštejn. Já například se svou rodinou prožeru
žím, ale nemusel by být mým majetkem. Mezitím, všecko, ani do výroby nic nevracím.) Dále, prozkou
mnozí skromnější (nebo neskromnější?) postavili si mali naši vědci náležitě historickou, funkci, boháčů?
na venkově dům, povolený domek. Na venkově se
A ž dodnes jsem-přesvědčen, že tam opravdu měli
krom tradiční dřiny dá dnes i krást, sousedsky si byfé a trezorek. Jsem z venkova, z katolického pro
vypomoci, ale hlavně levněji sé uživit. To jsem středí a propracoval jsem se k socialistické před
zmeškal. M ěl jsem tenkrát odpornou ctižádost jed stavě společnosti. To se sčítá, nemylte se! A to je
nat výhradně z ideových pohnutek; nuže, nevyjed také český fenomén — . Správně bylo řečeno, že mír
nav na tomto úseku ničeho, zbytečně nemám domek. dejme chatám, palácům válku. Jen nemohu utajit,
M ě ovšem ani tolik nemrzí, že jsem nemajetný, že mě zneklidňuje pach podezřelého kabátu táhnou
jako mě mrzí, že málokde vidím tedy to uspořené a’ cí naší verandou, .přestože ten vandrák dávno ode
lépe umístěné bohatství. Byty, doprava, školy, zdra šel, aby se nikdy nevrátil.
votnictví, kultura pracovního prostředí, čistota kra
Literární noviny, 18. 3. 1967
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C ÁD R A:

PILÁTŮV ŽERT
Z e slovenštiny přeložil Emil Charous.

Plamen, Praha č. 5/67

Zuřivě mi hodil erám í hadry zpátky a odsunul
závoru.
Vešel jsem do úzké chodby a nahlížel do cel. P o
spíšil byl v předposlední M ěl propadlé tváře, unave
né oči a dohola ostřihanou vej čitou hlavu. Chvíli
jsem ho pozoroval špehýrkou. Od té doby, co de
zertoval od útvaru, střašně zestárl. Přiblížil jsem se
k němu.
“ Zkuste, jestli vám padne,” řekl jsem tiše.
Teprve teď mě zaregistroval
“ Pane svobodníku," .vrhl se ke mně a popadl mě
za ruku. “Pane svobodníku. . . ”
“ Co je?” uvolnil jsem si předloktí z jeho třasla
vého sevření a položil jsem úplně novou uniformu
na pryčnu.
“ Úplně mě zničili. A teď se mnou dělají veřejný
proces jako s nějakým zločincem,” žalováL
“ Neberte si to tak, pase PosprsO. S lidmi se dnes
stanou horší v ě d Nepoddá ve jte se tomu. Nějak to
přežijete. No tak.”
V koutcích očí se m u zaleskly slzy. Znovu mě chytl
za ruku.
“ Už jsem zanevřel na celý s v ě t A v y jste na mě
nezapomnět Přišel jste m ě potěšit”
“ To jste na omylu, pane Pospíšil,” řekl jsem zma
teně. “Nepřišel jsem vás potěšit”
Nevnímal mne. “ No kdo j i n ý . . . Kdo by sé na
šel. Ta uniforma, to- je jen záminka. Hned si j i obleču, hned. Nová košile. Jak dlouho jsem neměl čistou
košili — ” ehrlíl skoro blouznivě. “ I synovi jsem po
vídal, máme tam jednoho slušného člověka, je jenem
trochu starší než ty, má tržní, je moudrý, jenom ne
má žádnou moc, no to je dnes tak, dnes mají v ru
kou všecku moc t i ...”
“ Mlčte!” okřikl jsem ho a vyhlédl jsem na chod
bu. Nikdo tam nebyl. Opřel jsem se o dveře a kou
sal se do rtu. Co si o h e k nasageroval? Dobrý člo
věk, slušný člověk. . . Oprav du budím takový dojem?
“ Podívejte se, pane P ó sp íS fe Takovým i řečmi ni
komu nepomůžete a sobě jenom uškodíte. Musíte
být trpělivý-. V žd yť to takhle nepotrvá věčně”
' Co mu to říkám? Proč nm radši nepovím, že i já
ho budu soudit? Sám sobě se bnasfer,. Pospíšil se
převlékl. Přestože jsem mír v e skládá vybral nejrnenší číslo blůzy, sahala bbh až po kalena a noha
vicemi zametal podlahu.
“Pane svobodníku . . . ”
“ Prosím?”
“ Chybil jsem. Neměl jsem uSéctT'
“ Už se stalo.”
“ Skoro půl rotu jsem neviděl rodina. řk a^ J y mí
nervy.”
“ Jestli vám můžu radit, sypte á popel na hlavu.
Možná vám to pomůže”
“N e!” vztyčil se najednou jak® podrážděný had.
“ Před nimi se ponižovat náhoda. XesávSSžn je , že
bych byl schopný zatújetT*
'Znovu jsem vyhlédl na chodbu, a a g r á r n ě iso na
pomenul, aby si dá! p e z w n a Jazyk.
“ Chvílemi se m i zdá, Že se aMámro,” zasténal 'a
sevřel si spánky.
“ Uklidněte se. Z a dezěrcí vám. tafa® v e vašem vě
ku . moc neuspán. Sbohem. Zlomte s vaz,” . usmál
jsem se křečovitě.
Stiskl m i'dlaft’ a nepodstĚLji.
“Pane svobodník,” v. hlase se m u chvěla úzkost.
“ Za co -mě pronásleduji? Odjakživa.,, jsem poctivě
pracoval. Přece musí být nějaká sprav edlnost__ "
. ■ “Není, pane Pospíšil,” řekl jsem *T© ig s íe až
mohl vědět. Prostě znáte smůlu. A sám s j i přivolá
váte.’;
,
- t -.
L ■
Když jsem odcházel, vězel mi v zádech jeho zkor
moucený pohled jako nůž'
v
“P o procesu a ť se zas převleče do těch hadrů,
cos ho v, nich-přivez,” řekl jsem Pospíšilovu stráž
nému. “ S vycházkovými jsme na tom mizerně.”
Ochotně přikývl a ostražitě se zeptal:
“ Zamkl jste ho?”
(z l o b í
v á s
o č i ?
“ Je to snad moje starost?” odsekl jsem.
ZaškaredíL se a odklusal do chodby k celám.
Bolí Vás hlava?
„Odplul jsem na velitelství do kanceláře štábnícn
l.JJŘstc brýle od O P T Á !
škrabákú. M ěli před sebou rozložená lejstra a vše
lijaké, papíry, aby se mohli okamžitě pustit do prá
ce, kdyby věšel některý z naších důstojníků. Kecaii
o dovolenkách, o ženských a chlastá. Tyhle obligátní
ir-struktorské žvásty,' provázené obrovským chvá
stáním v sexuální sféře, m i šly na. nervy. Zavřený
1Capitol House. 113 Šwánston St.
mi dveřmi kanceláře, našeho obezeťáka, který za
' M ELBOUR NE, (vedle kina Capitol)
necelé dvě neděle vypátral Pospíšila, pronikalo p o
8. poschodí
Telefon 63 -2231
malé datlování psacího, stroje.
. DODÁME EÉIvY VŠECH DRUHŮ
“ Jestli tak bude pokračovat,, za deset let z něj
Vašim příbuzným i .bez lékařského předpisu,1
, v nutných případech i telegraficky
i bude docela slušná koréspondentka,” prohodil jsem.
Plánovač svobodník Skovajsa připojil starý fór o

i Kapitán Brázda vylovil ■z, předpotopní pancéřova
n é skříně haldu všelijakých papírů a bručel:
; “ Bordel___ všude samý b o rd e l...”
i “ Přišel jsem na váš rozkaz, soudruhu kapitáne!” :
; “ Podržte mi- to, Člověče!”
" Vrhl jsem se k němu a zachytil horu sesouvají
cích se listin. Ve skříni to vypadalo jako po vlou
pání. Kapitán mě odstrčil, přibouchl ohnivzdorně
dveře a točil kolečkem dokud nezaklaplo.
; “Viděl jste Pospíšila?”
- “Neviděl, soudruhu kapitáne!”
i “ Abych měl ..oči yš-pde!” dosedl.za stůl a. zakoulel
očima. “ Vypadá v těch ' hadrech jako oběšenec. Na
prokuratuře si ínyšlí, že tu mám domov důchodců.
Takhle ini ho pošlou na proces! Hned ho navlečte
ído nové uniformy!” .
“ Kam ji přeúčtuju?” ozval se ze mne pomocník
náčelníka inťendánčňího zásobování!
; “ Neotravujte mě- blbostma!” kapitánova ruka se
přiblížila masívnímu popelníku, jako by ho po mně
chtěla hodit. “Přece ho nepustíte do kriminálu ve
^vycházkovém. Po procesu, mu zase všeoko odeberete!
Odchod!”
Udělal jsem čelem vzad a pořadově pochodoval
ke dveřím.
•
li “Stůjte!” kapitánův ocelový hlas stáhl mou nohu,
vysunutou jako., páka, zpátky, do pozoru a obrátil mě
na doby čelem vzad.
:. “ Pohov! Co se mi tu producírujete? Kde si myslijte, že jste?”
.
«; Mlčel jsem. Kapitán byl nevyzpytatelný jako aprí
lo v é počasí. Kdybych se nechoval předpisově, dořval
;:by me; žé sě vláčím ják posraný éivil a že se mnou
zamává, až se mi budou dělat-bubliny ža ušima.
; “ Dupete mi tu jako. slon!”
Vrátil jsem inu pohled, ne vyzývavě, abych ho
.nenaštval,, ale taky ne provinile nebo pokorně, aby
.jsi nemyslel, že se. před ním plazím, protože plazivée
.nesnášel; měl'' řáct hřmotné'vojáky, otevřené pohle|dy, jadrnou řeč, přímočaré'myšlení.
'
í “ Už jste se informoval o svých povinnostech soud
íce z lidu?”
....
í “ Ještě ne, soudruhu kapitáne.”
“ Jak to', žé ne? Mám se o to za vás starat já? Už
i;ať vás nevidím!” ;
| Vrhl jsem se na strážnici.
\ Velitel strážního oddílu desátník Rozsíval na mě
; vycenil zkažené zuby:' '
f “ Kan: s tou konfekcí?”
“ Jdu oháknout Pospíšila. Kde ho máš?”
“ Tady je jeho stráž,” ukázal mi zachmuřeného
) vojáka, který seděl u dvéří přapomí věznice. “Rrrač
i sj.j-8,vyřídit, s.ním,” zaráěkOY.al posměšně. . .
Strážní oddíl si mě zachmuřeně změřil. Vznášelo
se. tu zvláštní napětí. Připravovaný proces se starým
Pospíšilem zřejmé třídil duchy.
„ Pospíšilův strážný vstal a nedůvěřivě si mě pro
hlížel. Přivezl' Vězně ,z Plzně..a jistě ho tam po pro
cesů o d v e z e ^
ho doiiíruje přímo na
Bory. ^
’
“ Otevři basu,”, řekl jsem.
. ..
> C-?" 'pbžaloyanému nepustím, nikoho,” odmítl od
měřeně, Celýrri chováním i povýšeneckým výrazem
tváře ..se., distancQyal ,od .nás,.instruktorů pomocného
'.Praporu, ,s;: nimiž ho . na několik hodin .spojil, nevyzpytatelný osud. S pistolí ve zbrusu novém pouzdře,
s ocjznakem Vzorného vojáka byl nabetón přesvěd
čen, že.(se. narodil pro jinou kariéru,
. ,“ Tak sí, ho, obleč sám!” vykřikl jsem rozzlobeně a
hodil na, něho nové soukenné kalh.qty a blůzu vzor
2,1 a Kpšili. Taktak, je zachytil. Tvář rop zbrunátněla
urážkou.
,..y
J
,
,...
. “ Co .si tg dovolujete, soudruhu svobodníku?' Bu
du si ha vás Stěžovat!”
“Jen., si . poslužte, "vážený. A l e , napřed .proveďte
rozkaz velitele praporu .a, slušně ho oblečte, když
Jste, sé,na,to. vysrali, na, prokuratuře.” .
.“ Oblečte si ho sám!”
- ,. , . - , .-

OFTO

Zajistěte, aby měli všichni členové vaší
rodiny provedeno roentgenování plic.
Kdokoli může mít tuberkulózu — může
te být jejím nosičem a přenést ji na ostat
ní, Je zvlášť důležité, aby se starší členo
vé rodiny podrobili tomuto rychlému,
jednoduchému zjištění. T.B. se dá léčit
snadno a rychle. V případě potřeby del
šího léčení, vyplácí se živitelům rodin
státní pense. Roentgenování je zdarma.
Denní listy oznámí, kdy bude roentgen
prováděn hromadně ve vaši čtvrti nebo
městě.
The Vietorian Tubercnlosis Association,
406 Eonsdale St., Melbourne

stopovačka psu a hledání písmen, ale nezasmál se
nikdo.
“ Křte. jsou vzácní hosti z prokuratury?” zeptal
jsem se.
“ Obědvají na proviantním. Co s nima máš?”.
“Jsem soudcem z lidu.”

-. “Nekecej!”
-X o a é f

- B K t o ' Uňerhtali se, jako bych jim řekl serfzační
’rtipZaklepal jsem na dvéře náčelníka proviantního zá
sobování a čekal, dokud zevnitř nevystřelilo:
“ Vstupte!”
Za chvíli jsem vyšel, poučen, o svých, právech a po
vinnostech soudce z lidu. Nebylo to složité. V pod
statě vystačím s ‘ tím, když se budu na tribuně důle
žitě tvářit. Soudí ti z povolán i Já tam budu na
ozdobu. V lekl jsem se do kanceláře náčelníka intendančniho zásobování, ta byla na opačném konci
tábora, v baráku u potoka. Z jídelny se trousili
starci a brkali zamaštěnými ešusy. Další staříci pod
velením instruktorů vláčeli dovnitř lavice á vyná
šeli stoly. Už ráno umyli okna, vydrhli podlahu a
udělali parádní výzdobu. Jídelna se z hodiny na ho
dinu změnila v soudní síň. Třebaže byl normální
pracovní den, rojilo se to tu, jako když jsou v ne
děli zakázané vycházky. Vzhledem k procesu nemu
seli starci odpoledne zařezávat na nedaleké stavbě
Armastavu.
(Pokračování příště)

22. 1. 1968
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Tragedie u Dien Bien Phu
(Pokračování se str. 5)
Jak to Fall říká, byla to
situace, ve které bojoval
francouzský podplukovník, který velel deseti
tisícům
mužů
(pplk.
Langlais)
proti učiteli,
který velel čtyřem divi
zím (gen. Giap),
Fall vyvrací ještě jiné
mythy, které se po pádu
Dien Bien Phu tradova
ly. Nebyla to především
"německá bitva’’ , v níž
by většina francouzské
posádky byli Němci. 12,
3. 1964, v den, kdy za
čala skutečná bitva, by
lo v posádce skoro jede
náct tisíc mužů, z toho
asi tři tisíce cizineckých
legionářů.
I když bylo během
bitvy vysazeno ze vzdu
chu ještě přes čtyři tisí
ce parašutistů, bylo me
zi nimi ani ne tisíc le
gionářů. A i když při
pustíme, že 50% z nich
byli Němci (mezi legio
náři bylo mnoho španěl
ských republikánů a uprchlíků
z
východní
Evropy), je jenom otáz
kou aritmetiky si vypo
čítat, že Němci tvořili
ani ne sedminu posádky.
Pokud jde o proslulé
francouzské "paras” , je
málo známo, že 45 až
50% z nich bylo Viet
namců, kteří bojovali a
umírali stejně statečně
jako jejich velcí bili
bratři.
Zbabělci se našli všu
de, a nebyla nikde raso
vá hranice: Z a bitvy o
Dien Bien Phu, kdy
každý pěšák měl cenu
zlata, bylo v opevnění
samém na tři až čtyři ti
síce "vnitřních dezertérů” - vnitřních proto, že

nebylo kam dezertovat.
Jejich střediskem byly
zákopy u řeky (říkalo
se jim proto "říční kry
sy” ) a byli to nejenom
Vietnamci a příslušníci
horských kmenů a A fr i
čané, ale také Francouzi
a cizinečtí legionáři.
Naproti tomu byly
vietnamské a koloniální
jednotky, které se bily
dó posledního muže a
poslední patrony. Marokánský dělostřelecký ba
talión na poslední pevnůstce Isabelle byl nejlepším příkladem.
A konec ještě jedno
ho mythu: když padlo
Dien Bien Phu a jeho
velitelský bunkr, nebylo
žádné bodákové zteče z
Isabelly. Posádka se po
kusila o průlom ven, a
byla, až na jednu malou
jednotku, zajata.
Dien Bien Phu nekapitulovaló. Prostě pře
stalo střílet. Nebylo bí
lé vlajky nad velitel
stvím. V tom se shodují
všichni svědkové. Ani
komunisté nic takového
netvrdí. Jako by na tom
záleželo.
Z celé posádky uniklo
78 mužů, většina z nich
Vietnamci, obeznámení s
terénem. Zajetí se vy
hnul jediný důstojník.
Byl to poručík Makovia-k, velitel třetího pra
poru domorodých pěšá
ků.
V krvi, bahnu a výhni
Dien Bien Phu Se dály
věci, které by se zdály
smyšlené, kdyby nebylo
stovek očitých svědků.
V zajateckém táboře
na okraji Dien Bien Phu
byla skupina německých
legionářů,
zajatých v

ZAM ĚSTNANCE
The Olympic Tyre
& Rubber Co. Pty. Ltd.
CROSS STREET, W E S T F O O T S C R A Y , V IC .
přijme muže ve stáří 20 - 35 roků k zaučení
při výrobě pneumatik.
Práce na směny.
Je třeba znát anglicky.

Vysoké mzdy ivčetně bonusu.
Příjemné pracovní prostředí.
'

Výtečně vybavená kantina.

Volejte nebo navštivte:
M r. Dachs, Employment Officer,
telefon 68-1211

prvních bojích.
Platili za "pokrokové” ,
jásali na apelech, když
jim komunisté hlásali
nová
vítězství a pilně
zpívali Internacionálu a
brali lepší stravu.
Jednoho dne padla
část letiště, kterou hájil
legionářský prapor. V e
litel zajateckého tábora
od "pokrokových’ ’ vyža
doval, aby tuto příleži
tost oslavili zpěvem.
Bylo
ticho. Teprve
když se komunistický ve
litel rozkřikl, začali po
krokoví zpívat. A le ne
byla to Internacionála:
"le h hatť einen Kameraden, einen
bess’ren
findst du nicht. . . ”
A většina těch, kdo
přežili Dien Bien Phu,
stále vzpomínají na ohromující dojem, který
způsobili vietnamští pa
rašutisti v jedné z nej
zoufalejších ztečí, když
vyrazili ze zákopů za
zpěvu Marseillaisy, jedi
né válečné' písně, kterou
znali.
Den po pádu Dien
Bien Phu slavili v Paříži
výročí skončení druhé

světové války. Lidé na
chodnících demonstrova
li proti členům vlády,
kteří šli položit věnec na
hrob neznámého vojína:
"Jděte do Dien Bien
Phu!”
Z a vládou přijel v
černém automobilu "vy 
soký brigádní generál s
myoptickýma očima, za
salutoval
francouzské
vlajce, sklonil hlavu k
modlitbě a pak šel zpát
ky k autu.’’
V tom okamžiku lidé?
kteří znovu provolávali
V ive de Gaulle a de
Gaulle do vlády, asi ne
tušili, že Velký Charles
nezapomene tuto příleži
tost ani po letech.
Bernard Fall výslovně
říká, že americká letec
ká pomoc by byla za
chránila Dien Bien Phu,
ale nezměnila by nic na
celkové francouzské po
rážce. T o je ovšem post
mortem.
De Gaulle se dnes mstí
spojencům' nejenom za
Dien
Bien Phu a za
Suez, ale i za předešlé
dny francouzského zá
mořského panství.
jun

PODĚKOVÁ NÍ
K náhlému úmrtí drahého manžela a tatínka

M U D r. Zdeňka Součka
nám došlo takové množství projevů soustrasti,
že nemůžeme odpovídat na všechny dopisy
jednotlivě a prosíme tímto všechny, přátele,
aby přijali naše vřelé díky. Děkujeme též
upřímně všem, kteří v tak hojném počtu do
provodili drahého zesnulého na poslední cestě,
za květinové dary a těm, kteří se i jinak sna
žili zmírnit naši bolest.
Marie Součková. se synem Petrem
Melbourne - Ashburton, leden 1968

Radostný rok 1968
VŠEM SPORTOVCŮM
A PŘÁTELŮM
SRDEČNĚ PŘEJE

Svaz čs. sportovců
v zahraničí
(Ústředí v U S A )

LETOVISKO

'!

“ŠU M A V A "

Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na

TANEČNÍ ZÁBAVU která se koná v neděli dne 28. ledna 1968
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem.
Jídlo
— pi t í
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již ¡můžete obědvat o 12. hodině.

V přítím školním roce mají Čechoslováci žijící v
Melboume příležitost zúčastnit se j.ednou týdně
večer (pondělí, úterý, nebo středa, podle dohody)

BEZPLATNÉH O

KU RSU A N G L IČ T IN Y

vedeného Čechoslovákem -— odborníkem.
Zájemci sdělte jméno, adresu a který den v týdnu
je pro Vás nejvhodnější, event. máte-li vlastní
transport nebo ne, na adresu:
M. H U BALEK, 28 Kean St., Caulfield ,Vic., 3162
Místo, kde se bude kurs. konat, bude dohodnuto
podle počtu a bydliště zájemců. Kurs bude veden
ve spolupráci s australským ministerstvem vyučo
vání. Informace podá Hlas domova.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
— Češi a Slováci v Kana Československa po zkuše
dě připravují rozsáhlé nosti minulých padesáti
oslavy 50. výročí založení let?
Československé
republi — V Clevelandu se kona
ky. Prvním podnikem v lo pásmo, nazvané “ II.
řadě oslav bude veřejný večer v Čechách” . Pásmo
koncert varhanní umělky řídil Luboš Hromádka a
ně Dagmar Ledlové - K o shlédlo je na 600 krajanů.
pecké, který se bude ko — Vzdělávací klub M o
nat už dne 5. února tr. ravská Blatnice v Chica
v baptistickém kostele v gu oslavil ' 35 let ’ svého
Yobkjhihter Park v To trvání.
rontu. List “ Naše hlasy” — Mezi novými, uprchlí
připravuje vydání památ ky z Československa jsou:
níku, nazvaného “Pade Jan jžižlavský, který hrál
sát let - Soubor vzpomí vodní polo iza pražskou
nek a' úvah o Masaryko Duklu a Slavii, a meziná
vě republice”
(redakce rodní rozhodčí odbíjené
Ivan Hertoan a František M. Púhlaveký, který též
Třešňák), jakož i anglic býval trenérem družstva
ké publikace, která bu čs. házenkářek.
de informovat o jedntliv- — Časopis čs. skautů v
cích slovenského á české exilu “ Stopa” , redigovaný
ho původu v Kanadě, V. Jirákem, 4128 Park
Brookfield,
111.,
kteří se v zemi význačně Ave.,
60513, USA, se obrací na
uplatnili.
všechny -krajany s v ý 
— Západoněmecké listy zvou,' aby sdělili adresy
hlásí, že 13. ledna uprchl bývalých čs. skautů ve
do Bavorska 241etý dů svobodném světě, kteří by
stojník
čs. pohraniční mohli mít zájem o tento
stráže a požádal o asyl.
časopis.
— Mnichovské České slo — I třetí dcera Járy K o 
vo vyhlásilo k letošnímu houta, Daniela, sé už v
jubileu republiky anketu Americe provdala. Novo
na námět:. Jak si předsta manžel . Louise Montaino
vujete budoucnost národů patří trochu k .fochu je-

M . CHRPA

573 Hampton St.
Hampton, Vic.
Telefon 98-5756.

Optica! Service
Parcely 110 x 404 ft. .

V O KO LÍ W ARBU RTO NU
za $ 795, na deposit $ 50
Mírný svah, vyčištěná a zoraná půda, připra
vená k sázení nebo setí. Ideální jako malý sad
či k pěstování brambor, jahod nebo zeleniny.
Stálý potok, zavedený přívod elektřiny, veřej
ná cesta.
Volejte majiteli (Meib.) 32-3706
nebo nechte zprávu na č. 63-4291
jího otce: je filmovým
redaktorem v Brooklynu.
— V prosinci útonul v
moři
301etý
Lubomír
Gerdelán ze Sydney. Je
ho člun se převrhl, asi
■km od břehu a Gerdelánovi se nepodařilo přepla
vat na pevninu.
NH/ČS/AL/HD

DĚKUJEME VŠEM
čtenářům, kteří posílají
výstřižky, upozornění a
zprávy k otištění a
kteří propagují Hlas
domova.
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SPORT DOMA I V CIZINĚ

K O N T IN E N T Á L N Í RE STAU R A C E

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

ŘEČ JE O KMENECH SPO RTO VN ÍCH
Sportovci jsou podivný národ už proto, že ani ne ní docela jisté, kdo všechno se pod tím širokým
pojmem skrývá.
Zajisté že jsou sportovci atleti, kteří běhají stovku za 10 až 11 vteřin nebo 5.000 metrů kolem tři
nácti minut. Zajisté, že mezi sportovce patří lidé, kteří upalují po křídle, s jistotou tlumí míč a přesně
jej centrují před nepřátelskou svatyni Zajisté že jsou sportovci mužové v pestrých svetrech, kteří
pronásledují po ledě touš s energií inspektora lístků pouličních drah. Zkrátka je samozřejmé, že mezi
sportovce patří •všichni ti mladí lidé obojího pohlaví, kteří denně v ušlechtilých sportovních kláních
dokazují svou zručnost, rychlost, sílu a tělesnou zdatnost, takže je jim možno propagovat v inzerá
tech výživné potraviny bez kalorií, ale s vitaminy.
Jenomže, tohle není ani zdaleka všechno. Na kaž
dého aktivního sportovce, který konsumuje Ovomaltinpj připadají(dva- trenéři, kteří konsumují něco j i 
ného. Na každého trenéra připadá pak deset výborů
a íia :každého, výbora nejméně 10.000 fandů.

který by byl řekl, že všechno má své meze a že by
i klubová loajalita měla podléhat alespoň těm nejzákladnějším zákonům obyčejné slušnosti.
Werich a Voskovec kdysi vyvolávali Homéra v
písni o trojském koni. A ačkoliv jejich aktuálnost za
A ani tady to nekončí, protože není fanda jako šla většinou s Hitlerovou Třetí říší, kdo ví, jestli ko
¿fanda. Žádný ctidbalý fanoušek nemůže být přiroze nec této jejich písničky nemá pořád ještě nějaké to
ně objektivní, protože objektivní fanda není vůbec poslání.
Pokud si pamatuji, zněl asi takto: “ Tahle aféra
žádny fanda.
Jsou však ctitelé kulatého míče, kteří opravdu nadchla Homéra, který nám podává výstrahu tím, co
vědí, co,ta jejich hra obnáší. Vědí, že pro ofsajd je s-> stalo včera!”
rozhodující okamžik přihrání, že pecka, šleha neboli
i petarda jsou krásná věc, ale jenom tenkrát, když
směřují spirávným směrem. Vědí, že rychlost je uži
tečná, ale fotbalový mozek ještě užitečnější, zkrátka,
; znají nejen pravidla, ale také ducha své hry a vědí,
í jak ta hra má v dokonalém provedení vypadat.
I Tito fandové jsou však bohužel ve směšné men
šině, udušeni početní vahou sportovních pidimužíků,
kteří;: zmeškali příležitost se Sněhurkou, protože byli
pod míru. Tito “ sportovci” , v příkrém rozporu se
skupinou předcházející, nemají ani ponětí o tom,
jak ta jejic h hra, bez níž nedovedou žít, opravdu má
vypadat, o nějzákladnějšídh pravidlech ani nemluvě.
Jejich život je značně-jednotvárný. Během týdne
říkají si pilně v e sportovních rubrikách a v sobotu
nebo v nedělí jdou se na devadesát minut nalokati
¡čerstvého vzduchu a silných výrazů za branku sou: peře.
i Během oněch kritických devadesátí minut, po pří
padě i v Čase nastaveném, podléhají tzv. auťoma‘ tickým reflexům. Řve se pořád, ale hesla se mění.
P ři útocích soupeře řve se. “ ofsajd” , při útocích na
šich zlatých hc*;hů se řve, že je. Soudce vůl, i kdyby
í bylo křídlo v ofsajdu 2.0 metrů.
; P o vyhraném zápase jest usouzeno, že to chlapci
'. hráli znamenitě a soudce že byl mimořádně nestran
ný.. Po .prohraném utkání odsouzeni jsou. takřka
neomylně ti, co umí kopat a ceněni ti, co se neumí
i na míč ani podívat. Soudcé je v každém případě vůl.
( Nicméně,' a ť u ž'člo věk považuje tvora-fandu za
(sportovce nebo ne, ať už uznává nebo neuznává je 
ho intelektuální -kvality, faktem je, že fanda je solí
(sportovního podnikání, neb bez něho neběhali by
¡ atleti stovku za deset vteřin, křídla nenahrávala by
( čechráky před branku' a prodej ovesných vloček a
plnotučného mléka podstatně by poklesl.
i Není proto dost dobře možné, afoý člověk se smy
slem přó humor neměl k národu fanoušků určité
(přátelské sklony.
. Y zbrojnici skalního fandy, u něhož skála začíná
:i’v lebeční dutině a končí na palci u nohy, je však
¡jeden rys, který může být za. zvláštních okolností
¡■docela nebezpéčný. Dá s'e říci, že skalní fanouš se
¡prostě, nezná a hlavně nezná míru. Klub jest jím
povýšen iiad všechny ostatní hodnoty, nebo, chceteli, všechny,' i ty nej vyšší hodnoty poníženy- jsou
. pod úroveň klubu.
K drastickému případu došlo u nás za války,-kdy
‘jed e n z našich předních klubů, použil vlivu Gestapa
k získání nových hráčů. Ten případ nebyl všeobec
n ě znám,.,ale bylo dost lidí, kteří o něm věděli. Pře
sto nevím o jediném příkladu zarputilého fandy,
HL A S

D O MOV A

Vychází čtrnáctidenně.
Šidí redakční kruh
Adresa: Hlas domova,
8. MoorhOuse St., Richmond, Víc., 3121
.
vř
Telefon: 42-5980 »
ROČNÍ

PŘEDPLATNÉ:

(Austr.) $ 5.-, jednotliVv
výtisk 20c.

PŘEDPLATNĚ DO. ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
předplatné,' tj. austr. nebo N Z $ 5.-, ' £stg 2/5/-,
US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec
kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
v ..-.i- .
■
obratem.

Což ovšem jenom dokazuje, k jak dramatickým
výsledkům může vésti poštovní stávka.
Kadlík
Litujeme, sportovní zprá
vy redaktora Janovského
nedošly. (Viz oznámení
na str. 2 o stávce poštov
ních zaměstnanců).
VE ZKRATCE
—: Hokejový turnaj o
Spepglerúv pohár v Davosu vyhrála Lokomoti
va Moskva, která porazi
la ve finále kanadský tým
Kingston Aces 8 : 4. V zá
pase o 3. místo zvítězilo
finské národní mužstvo
nad Švýcarskem 9 : 2.
— 331etý Belgičan Gaston
Roelants, světový rekord
man v běhu na 3.000 m
překážek, vyhrál už po
třetí “ Silvestrovský ma
ratón” v Sao Paulo v Bra
zílii. Druhý doběhl Angli
čan Johnston, třetí K a
naďan Dave EUis a čtvr
tý Jugoslávec D. Zuntar.
— V juniorském hokejo
vém mistrovství Evropy,
které se konalo v Helsin
kách, porazili mladí čs.
hokejisté juniory Sovět
ského svazu 4 : 3.
— Tři hráči hokejového
týmu
Banskéj Bystrice,
který byl na zájezdu ve
Švýcarsku, tam požádali
o udělení asylu. Ten jim
však byl odmítnut, pro
čež své rozhodnutí po
.dvou dnech změnili a vrá
tili se do ČSSR.
— Na fotbalovém turnaji
v^ Lim ě hrálo Českoslo
vensko
nerozhodně; se
Sovětským svazem 1 :1,
— Evropská sekce mezi
národního ' fotbalového
svazu chce v červnu tr.
na zasedání F IF A v Curychu předložit několik
reforem.
Tak například
nově zrozená soutěž ev
ropského šampionátu v
kopané se má hrát každé
dva roky (dosud! 4 roky),
a zápasy mistrovství Ev
ropy mají být zároveň
kvalifikací pro světové
mistrovství.
účastníci
evirópského
šampionátu
mají být znovu rozděleni
do osmi skupin a vítězové
těchto kválifikací budou
automaticky
postupovat
na mistrovství světa r.
1970 v Mexico-City.

AUTOMOBILOVÍ ZÁVODNICI A LYŽAŘ I
— První automobilový závod o Velkou cenu 1968,
který se jel na dráze Kyalam i v Jižní Africe, byl
důležitější pro neúspěchy některých jezdců než úspěchy jiných. Zvítězil Jim Clark před Grahamem
Hillem, když světový -přeborník Denni-s Hulme z
Nového Zélandu skončil až na pátém místě. Neuspě
li ani Brabham (na voze vlastní značky), John Surtees (Honda), Brian Redrnan (Cooper-Maserati),
ani Dan Gumey (Eagle-Gumey-Weslake).
— švýcarští lyžaři, kteří byli v posledních letech
svými výkony hodně pozadu za Francií a Rakou
skem, se dostávají znovu do popředí. Novou švý
carskou hvězdou- je Edmund Bruggmann, který v y 
hrál v Ofberlochu v Západním Německu v nejsilněj
ší konkurenci oba obří slalomy, když porazil i mi
stra světa Francouze Jean-Claude Killyho. I něko
lik dalších Švýcarů se umístilo v Oberlochu na před
ních místech. V soutěži žen překvapila 221etá Švýcarka Fernande Bóchatayová, která zvítězila mezi
78 závodnicemi z 13 zemí suverénně v běhu na ly 
žích. Úspěchy v Oberlochu ukazují, že Švýcaři mo
hou převzít rakouskou roli jako nejvážnější rivalové
francouzských lyžařů.

STAŇTE SE ČLENY
SSB CHRISTMAS CLUB
Právě nyní je čas zajistit se, abyste nebyli
bez peněz o vánocích 1968. Vánoční klub SSB
vám pomůže opatřit si peníze k příštím
dnům velkých oslav, čím dřív se stanete členy, tím
snadněji získáte dostatek peněz na vánoční
dárky, na dovolenou atd.
Kupóny Vánočního klubu jsou vydány v hodnotách
' ¿1, $2, $3, ¿4, $5 a ¿10.
Vyberte si, který vám nejlépe vyhovuje.

JE TO KOUZLO, KTERÉ PŮSOBÍ!
The State Savings Bank of Victoria

