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P U B L I C A

G ü n t h e r /1695 - 1723/:
Jednou přijde pravý den,
jednou vínoh bude z vody,
jednou plakat prestanem,
jednou se nám riány zhojí,
jednou Josef, Bůh to ví,
snodí pouta otroctví!

Sjezd

KS

J u g o s l á v i e .

Tito, kterému bylo v sobotu 82 let byl uvítán obvyklým bouřlivým potleske
1.600 delegátů h s z celé Jugoslávie, když v přítomnosti asi 100 delegací ze zah
raničí zahájil $ sjezd. V souladu s nedávným zlepšením v jugoslávsko-sovětských
stycích delegace sovětské KS vedená členem politbyra E i r i l e n k e m byla n
prvním místě seznamu delegací a seděla jako první, zatímco ostatní delegace byl
umístěny podle abecedy.
Ale ve zprávě o zahraniční politice, j-ž tvořila Část Titovy c- stránkové
zprávy se zdůrazňovalo, že Jugoslávie je nadále odhodlána sledovat vlastní cest
bez úchylky k Východu, nebo k Západu. Tito řekl sjezdu několikrát, Žs Jugoslávi
byla vystavena tlaku, aby odvolala nebo se zřekla vlastní politické linie. Řekl
že jednotná Jugoslávie takovému tlaku vždycky odolala a vždycky odolá. Jeho slo
v b , že nikdo si nemá dělat naděje na změnu v Jugoslávii byla uvítsnt hlasitým
potleskem. Tito pravil, že socialistická, nezávislá a nezařazená Jugoslávie" nej
lépe poslouží světovému míru, když zůstane taková jaká je.
Tito potom_naléhal na ostatní socialistické země, aby neglorifikoyaly via
tni politickou linii a aby se nepokoušely vnutit svůj druh socialismu jiným což
rozhodně.nemohlo nadchnout sovětskou delegaci. Tito hovořil asi půl druhé hodin;
Tetšinu jeho zprávy si přečtou dlegáti sami, byla věnována podrobnému přezkoumá
/ání domácích záležitostí včetně stranické krize v posledních letech, což ho do
iutilo jak pravil k nutnému 'zásahu, aby ochránil jugoslávskýE socialismus a jeiotu státu. Tito pravil, že má jednotnou a silnou stranu očištěnou od nacionali
stů a. liberálů a s Ústavou doplněnou tak aby se rozšířila přímá účast pracují
cích na řízení podniků.
Č o u - e n - l a j o v a
konference.
Předseda čínské vlády Čou-en-laj uspořádal konferenci u příležitosti nav
těvy vůdce konservstivní oposice Edwarda H e e t h e v Pekingu. Zpravodaj BBC :
hlásí:
Premier Cou-en-laj sKutečně vypadal na svýcn 76 let. ±otřásl nám všem ru
kama a o svém zdraví řekl:"Budu muste změnit způsob života". Svůj poměrně špat
ný zdravotní stav odůvodnil vysokým krevním tlakem. Novináři, kteří ho viděli
začátkem roku říkají, že od té doby drasticky sestárl a seslábl.
V rozhovoru s vůdcem oposice ve Velké Británii Heathem s e W u však podaři
lo mnohé rozesmát. Rozhovoru se také zúčastnil náměstek premiéra Teng-siao-pin^
který Čou-ěn-laje často zastupuje. Za kulturní revoluce upadl v nemilost.“Tepr
ve nedávno se znovu objevil v poměrně důležité funkci. Teng-siao-pingovi je 71
let, což opět připomíná jak vysoký je věk čínských vůdců. Předsedovi Eao-tse-;•
tungovi je jak známo 80 let.
Tato skutečnost napomáhá vzniku dohadů o tom, že snad v čínském vedení d(
jde ke změnám a že političtí soupeři Čou-en-laje h'o donutí k odchodu. Jeho dne:
šní vystoupení má zřejmě roptýlit povětsti tohoto druhu, které Číňané pokládaj:
za nebezpečné, škodlivé a drzé. Úřední kruhy trvají na tom, že Čou-en-laj dosuc
denně -pracuje, i když musel upustit od některých veřejných povinností.
Vůdce britské oposice Heath se dnes večer naposLedyvsejde s čínskými pře<
staviteli a jeho pob7t v Číně skončí pětidenní návštěvou Šanghaje a dalších Čí
nských měst.
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Dopis Alexandra Solženicyna.
Spisovatel Soiženicyn poslal ze Švýcarska dopis Švédskému listu "Aftenposten". Zdůrazňuje v něm, že snaha sovětského režimu umlčet politické opofcenty
je hrozbou světovému
míru a svobodě. Ti na nichž dnes závisí osud západního sví
.
-O
Soiženicyn doslova, mohou dnes mé varování odmítnout, ale možné, že si
na mne vzppmenou jakmile nebude možné získat íitito stránku Isitu "Aftenoosten"
aniž by člověk riskoval pobyt v žaláři.
V^době, kdy byl y Csia zveřejněn Solženicynův dopis, byl v Morskú také
zvere jněn rozhovor politického komentátora listu "Aftenoosten" z pera EmilfíHggi
3e spisovat t?lem Solženicynem . Tento komentátro byl svého času dooisovatelem listu v iVoskvě, ale byl ze .Sovětského svazu vypovězen.
V rozhovoru'Soiženicyn popisuje svá zatčení sovětskou tajnou policii za
I. světové války ve Východním j-'rusku. Soiženicyn byl tehdy zatčen jako kapitár
ířlostřelectva. a obviněn z protisovětských pomluv. Spisovatel Soiženicyn dále
nformoval norského žurnalistu, že napsal scénář pro film o poměrech v sověts
kých táborech nucená práce po Stalinově smrti v r. 19^3 a sice dva roky po smr
ti Stalina, horský žurnalista založil svůj rozhovor se Solženicynem ne písemný
ch otázkách, které poslal Solženicynovi do Švýcarska.
Soiženicyn vyjádřil hlubokou vděčnost jehož se mu dostalo při uvítání ve
Švýcarsku a předtím ze krátké návštěvy v nórsku. V horáku, kde byl -Soiženicyn ^
únoru byl právě jeho osobním průvodecem redaktor H e g e.

