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Ve svém projevu se vyjádřil o tom, že se Číns stotožnila s rozvojovými
černěmi, když prohlásil, že je sama také rozvojovým státem, když čínský delegá
oromluvil c domluvil, ozval se potlesk a přišlo mu poděkovat tolik delegáti,
cředseda shromážděn^ vyzval dalšího•mluvčího až za němolik m i n u t . ^
To co čínský zástupce řekl melo na mušce supervelmoci. Útočil hlavně na
Sovětský svazj ale neušetřil ani Spojené s t á t j . I když se krátce zmínil, že z
5cla normalizace, mezi Čínou a USA. Odsoudil obecně supervelmoci, kteří mezi
30u souoeří a snaží se mezi sebou rozdělit nadvládu naé světem.-Čínský delegá
rohlésil,^ že pochybuje o tom, že současné uvolnění bude trvalé, Napadl sovět
merické prohlášení o zamezování jaderné válmy, protože no lze použít jako zá.inky k zasahováni do záležitostí menších statí. Spojene státy, řekl Čínský d<
_egát se alespoň přiznaly ,že tento dokument je jen vyhlášením záměrů, ale So*
„smý svaz ho chválí }j*xx jako historickou dohodu, kdežto podle čínského názoru
ide jen o car papíru.
Čie-kuan-c.nua zaútočil na Spojené státy kvůli Kambodži, trošku méně veh<
centně oroti postoji v Korejská otázce a na obě supervelmoci útočil kvůli 3tř<
;nír.:ux východu. Zeptal se proč Rusové, kdj ž tvrdí, že stojí c uvolnění, nestál
iou své jednotky z Československa a Ľongolska a nevrátí Kurilské ostravy* Jepoi
3k u . Tvrdil, že sovětské-em-rické soupeření se projevuje zvlášt v Evropě a je]
oříklad uvedl současnou konferenci o uvolnění a spolupráci v Ženevě na níž se
sovětský svez sneží dosáhnout rozpadu Západní Evropy. Chválil evropské země, :
cak^vým Dokusům odolávají, že žádají skutky a nikoliv slova a kládou své nezá^
slé požadavky jako Rumunsko. To sice neuvedl jménem,ale vyjmenoval rumusnké m
bij . Čínský zástupce byl tuším zatím jediný významný mluvčí v debatě OSN, ktei
=e nepřimlouval za hospodářskou pomoc rozvojovým zemím. Řekl, že Čína podporu*
■■ejich boj proti útlaku a že jakmile nebudou utlačovány, samy dosáhnou blahob^
1 :u. Z tohoto hlediska kritizoval sovětský návrh, ab^ 5 vlemocí snížilo o 1C %
jojenský rozpočet a takto ušetřené peníze se vynaložily ne pomoc chudším stát’*
Jis-kuan-chua označil návrh za svstouškovství. Jestliže chce Sovětský svaz těn
:o národům opravdu pomoci, tak by měl poskytovat vojenskou pomoc zadarmo, aby
johlý dosáhnout nezávislosti a odepsat veškeré dluhy za vojenskou pomoc, mterc
Doskytl, zejména v případě arabských států. Čia-kuan-cnua si byl zřejmě vědom,
ž e tal do živého. To,že se tyto země pokoušejí dosáhnout svých cílů násilím pc
•ažuje Čína za samozřejmost a Čie-kusn-ehua napadl jak řekl škodlivou a absurc
ií terorii mírového přechodu.
v
Byl to dogmatický projev, který měl ukázat, že Čína zůstává revoluční ve
nocí. Třebaže se čínský zástupce snažil seč byl, s b j uvedě Sovětský svaz co ne
častěji do souvislosti se Spojenými státy. 3yl to jak se dalo očekávat předevš
crotisovětský projev, který měl zapůsobit ne třetí svět, kde se sovětsko-čínsk
soupeření zvlášt silně projevuje.
To byle poznámka Anatola Goldberga z BBC.
K i s i n g e r

do

P e k i n g u .

Připarsvil Anatol Goldberg z radia BBC.
Vezmeme-li v úvahu, že dr.Kisinger složil přísahu ani ne před 14 dny a
m e d se má vykonat tako návštěva je to pozoruhodné. Již se objevovaly názory,
se návštěva opozdí v důsledku politických neshod mezi Spojenými státy a Čínsko
lidovou republikou. Včera večer čínský delegát v projevu na Valném snhromážděn
napadal obě supervelmoci. Útočil na Sovětský svaz ale rovněž odsoudil údajnou
snahu_Spojených států dosáhnout světové nadvlády. Iťožno se tázat z č e v projevu
oovořil o Spojených státech amerických^z propagačních důvodů, anebo č^nsko-ame
rieké sblížení nefunguje bek jak to Číňané očekávali. Kezi oběma vleiaocemi jsoprozatím velké názorové rozdíly. Když president Kixon loni navštívil Peking, v:
stnemskó válka byla v plném proudu & dosáhlá velmi nebezpečného stadia, ale i
tak bylo možné zakončin Mixoncvu návštěvu zveřejněním komuniké, které dr.kisin,
označil minulý týden_za historické, a o pěrnž čínský delegát ve včerejším orojem nc valném Zhromaždení pr-hlasil; ze představovalo určité zlepšení v čínskooodíeCpíénuľZľ t Ž k é ‘č í ^ r " éÍ°n? 2 évětěv* ted->
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Vraždění levice v

Ch i l

e.

rroskaku.. í zprávy z Onile, že fcinaá zajistila tisíce .^llendovýc *, stou
penci. Redaktor britského rozhls su James Jhutor. komentuje :
Zpráv,, docházející z Jhile o tom co se tam děje oc smrti msrxistiekénc
presidente Alendeho s po svrženi Allenaeno levicové vlády jsou z-nepokojivé.
'..noho vlád pc celém* světě i tec*. 3& vlád, které zatím 0 znaly vojenskou juntu
ne zauladě t-ho, že jde o vládu "6e facto” vyjafiruje znepokojení nac činnosti
vojenských sil v Chile. Americký Senát požádal, ab„ byla dočasně zastavena hc
p-dárská a vojenská nemoc Chile, dokud vláda nezodpoví kritiku toho jak se za
chází s vězni a uprchlíky, někteří lidé doufe j í , že odpověď poskytnou zástupe
červeného kříže £ organizace Socialistické internacionály se sídlem v Londýně
Oběma bylo dovoleno vyslat do Chile delegace, aby z,'
’istili co se tem děje.
Americký kongres nateléhá na presidenta Nisona, aby Dožádal Keziamericko
komisi prc lidská práva, aby události v Chile vyšetřila, nyní se vyjádřila i
samotná chilské jmnta. Její mluvčí tvrdil, že v cizině byla rozpoutána úmyšln
kampaň, která má úmyls zdiskreditovat, viuvčí dále řekl, že jej velice bolí,
zatím co se odehrávají v hospodářské, politické a kulturní oblasti události v
lkéhc významu, pozxornost v světové veřejnosti se prý zaměřuje na neexistujíc
mrtvoly. Junta přiznala existenci určitého počtu m r t v o l . ľúezi jinými i Členov
skupiny, která v santiagském předměstí zaútočila na vojenskou hlídku. Poprava
oyla vykonána na místě. Á x*nebo jiný případ uváděný juntou, ropravčí četa zs
trelilc 6 lidí, k d j ž s e pokoušeli uprchnout. Junta také oficiálně oznámila, i
četní merxističní přívrženci spácaaii sebevraždu tíip, že se oběsili na stromě
.-*le znepokojení xpÉsxax nezpůsobil jen osud těchto lidí.
3 týdny po puči uprchlo přes hranice několik členů Al&endovy vlády, kte
oznámili vraždění levice. Ale junta dovolila mnoha novinářům vstup do Chile,
ale později uvalila na jejich zprávy cenzuru. Fo odjezdu žx z Chile, jak uprch
ci tak novináři líčili co sami viděli. Hovořili o poxapravách, terorismu a mu
čení,které prováděla armáda. Reportér amerického časopisu ’’Newsweek" tvrdí, ž
z j i s t i l ^ ž e ^ z a prvních 14 dní po převratu prošlo santiagskou městskou márnicí
2.796 8 *®i. On sám navštívil márnici dvakrat a vždy b£lj přiváženi nové mrtve
•Jeden Američan s Američanka, kteří byli asi se 7.000 vězni držení na santiags
ém stadioně, po propuštěni prohlásili, že tam bylo zastřeleno na 40 C lidí.
Podle jiných zpráv armádní 'jednotky provedly razie na nouzové kolonie, které
podporovaly Alliende a mnoho lidí tam střílely. Junta oznámila, že hodlá zlik
vidovat všechny stopy marxismu a pálila knihy jež považuje za levicové a podv
ratné.
M e d v ě d ě v

o situaci v SSSR.

Medvěčěv viní sovětské prsýchj.atry, kteří se p zpronevěřují svému povol
ní tím, že zavířají do klinik aléčí jako nemocné zcela normální lidi na příks
KGB. Denník Komunistické strany Sovětského svazu "Pravda” píše, že některé kr
ny v západní Evropě příliš zdůrazňují některé otázky ns konferenci o bezpečne
ti a spolupráci v Evropě.
X . s jezd K S
Č í n y
o Československu.
Projev čínského delegáta ne půdě Valného shromáždění OSE byl referován
zprávě stanice "Hvězda" stejným způsobem jako se svého času referovalo v česk
o
slovenských oznamovacích prostředcích o projevu čínského ministerského předs
Čou-en-leje na X. sjezde K S Číny. Jak v prvém, tak ve druhém případě byly zmínky o Československu. Připomeňme sé, že na sjezdě Čínské komunistické strany
nisterský předseda Čou-en-lej žádal odvolání sovětských vojsx z Českosloven:
V projevu věnovaném zahraníčně-politickým událostem, řekl, že ve světě je vl
nepořádek vyvolaný hegemonii Sovětského svazu s Spojených států. Čou-en-laj
nlásil, že tvrdění sovětskýete vůdců o jejich úsilí snížit napětí je podvodem
na jejich adresu doslovně řekl :"Jestliže jste tak úzkostliví v^ptézce sniž.
mezinárodního napětí, proč neukážete* svou dobrou vůli a neuděláte několik v;
příkladně proč nestáhnete svoje ozbrojené síly z Československa,~ nebo z ý o n c
ská lidové reoubliky a proč nevřettíte 4 severní ostrovy Japonsku." Toto sje
vé stanovisto čínského ministerského předsedy b y 1 ^ zopakováno čínským deleg’
v OSN při zmínce o konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Lvpropě.
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Kant o n an ln í

Zatýkání spisovatelů v

P r a z e .

VídeňsKý nezávislý denník "Kurrier" oznámil podle informací z i-rahy, že
československé bezpečnost zadržela v pátek ravla kohouta a vyslýchala ho v sci
visl^sti s interwiev;, který poskjtl rakouské televizi a který sel velký mezin*
rodní ohlas. Podle informací vídeňského deníku, Státr.í bezpečnost Vyslýchala :
Ludvíka Vaculíka. Pavlu kohoutovi se kladlo za vinu, že údajně chtěl vyvinout,
morální nátlak na spisovatele Otu Filipa, aby uývoial svoje výpovědi proti pr?
žským intelektuálům v československé televizi, kohouta a Vaculíka po »vyslechl
znovu propustili na svobodu. Denník "kuriér" se k tomu dále dověděl, že kohoul
o Vaculíkův přítel Ota Žixág postihnutý ta$ samým zÓKAzem publikování jako oni
podepsal trestní oznámení proti Kohoutovi pod tlakem Státní bezpečnosti. Filii
Který v letech 1970-71 byl již někplik měsíců ve vězení, pracoval v posledním
čase jako mlékárenský závozník, a s í před 14 dny ho vystavily novým nátlakům b€
pečnosti. Podle zpráv jeho přátel, v posledním čase vyvolával dojem člevěka ti
čího depresí. Dokonce mají obsv.,, že ee p o k u s í o sebevraždu, ví se, že Státní
bezpečnost vyslýchala spisovatele Filipa v noci s pod nátlakem docílila, že pc
psal trestní oznámení* na Pavla kohouta. Závěrem této informace se deník "Kuri
znovu vrací k interwiev., který kohout poskytl rakouské televizi a Který potom
převzalo mnoho dalších televizních společnosti na Západě. "Kurrier" dokumentuj
tento rozhovaor jako dokument velké morální síly, ve které jednotlivec vyjádři
názory těch v Československu co se stavějí proti duševní nesvobodě.
K omentář připravil K arel Jezdinský ze stanice Svobodná Evropa.
V Braze se.konal sktiv vědecko-technické inteligence. Za nýnější vedení
nb k nim promluvil Antonín kapek, konstatoval několik obecných pravd.
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kdy ž Vc Valné shromáždění
Sk mluvil v úterý náměstek ministra zahranič.
;ínské lidové republiky Siso-nuan-cnue & dokazoval odklon Sovětského svazu oč
•ocialismu a příklon k imperialismu citáty z Lenine, členové sovětské delegace pochechtávali, projev čínského representante, vyzněl tiako velmi ostrý útok
•a Sovětský svaz. Cia-kuen-nnue obvinil Moskvu z úsilí o světovou hegemonii. v
inil Moskvu z pokusů prov iděných s podzemními jadernými zbráněni ihned po té
jodeosala s Washingtonem smlouvu o nukleárním neútočení. Z pokusu mystifikova
rvětovou veřejnost průhledně nerealizovatelným návrhem 10 % redukcí vcjenskýc
“OzpoČtů, a obvinil ji, že má stejné světovládné choutky a tendence jako Spoj
*é státy, Podle některých pozorovatelů projev albánského delegáta z minulého
:ne byl ostřejši než teto čínský. Slovům z Pekingu se ovšem naslouchá xpozori:
.ež slovům z Tirany. Mimochodem delegace Kumunska na pozoruhodný rozdíl od ot
ec-: Sovětského svazu odměnila projev čínského representante potleskem, který
en reportér nazval gene rezním.
Delegace Spojených států, které či&o-kuen-chua rovněž napadl, podle výe\
.ých sl ■'v jednoho neutrálního diplomata tleskaly jednou rukou. Potom v soukror
n rozhovorech s novináři, charakterizovali pro je’ Čínského representanta jel.
známá stanoviska Pekingu, důrazně pronesená v nových formulacích". Mimochodem
iskový tajemník amerického ministerstva zahraničí seznamuje každý den washi: y..
.onské reportér,, s tím, co se na ministerstvu děje a co je na programu. V útí •ekl, že ministr zahraničí Henr^ kisinger pojede ve středu do ke v: íorku^aby ua
iořáčcl večeři pro náměstka ministra zahraničí Čínské lidové republiky Cieo-ku
iuu. í \ f e b y l o oznámeno o čem chtějí oba diplomaté hovořit, 'ložná, že o nastávaj:
:í kiéingerově cestě do Pekingu.
a l e chtěli blenom se ještě dnes z-rnínit o jednom elementu v anericko-čin:
;ci stycích o kterém se objevili zprávy v posledních dnech. Jsou vyhlídky, že^
ína stejně jako sovětsky svaz budou mít letos rekordní sklizeň, přesto však C
i£ nakupuje obilí v cizině, kanada áa oběma .4 milion^ tun obilí, ve Spojených
matech podeDsala Čína zatím nbchodní dohodu na 3 »400.000 tun obilí. Letos jaj>
.00 jene státy tak kanada prodávala obilí hlavně z uskladněných zásob obilí.

