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p u b l i c a

P e t o f i /1823 - 1849/:
At mne vězní v Vratislavi
prkna jako ruži hnůj nevezmou mi píseň slávy,
mřel jsem za ni, bratře můj!
Maršál

G r e č k o

varuje.

ve svém projevu se vylsovil s nadějemi, kd^ svět nebude ohrožovat nebez
pečí války. Řékl však, že sovětská KS musí brat zřetel na všechny eventuality v
budoucnosti, na nečekanou změnu vývoje i na nečekané provokace a dobrodružné
akce- nepřátel míru a socialismu.
Síly vyvolávající agresi jsou snad na ústupu, řeicl maršál Grečko, nebyly
však úplně zenškodněny. Sovětský lid nesmí podlehnout klamným Husím. Imoerisli
shíus t. z*n. Spojené státy se n^ ní připravuje na válku řekl maršál Grečko, roz
šiřuje výrobu zbraní,zdokonalil je vojenskou techniku, obrovskou vojenskou mašine
rii, kterou vytvořil. Nebezpečí války podle něho zůstává smutnou skutčností na
ší doby. ±osílení míru je podle něho v důsledku toho nerozlučně spjato s posiLo
váním sovětské obrany.
Nahražte slovo Sovětský s'fcaz slovem Spojené státy a místo maršála Grečka
dejte jméno amerického ministra obrany a obdoba je téměř úplná. To srovnání nep
latí jen o ministrech obran,, . I když by to ^reml nikdy nepřiznal-pentsgonští je
střábi mají v Sovětském svazu své protějšky. Nezávisle na skutěčnám účinku GreČk^va orojevu sotva tři týdny před Kixonovou cestou do Sovětského svazu jedno j
e jisté, že při vzájemných rozhovorech i u budou muset °režněv i Nixon brát ohl
ed na své vlastní vojenské štáby. To byla depeše moskevského zpravodaje brits
kého rozhlasu Philips Shorta.
Trest smrti v

B u l h a r s k u .

Bulharský diplomat* je odsouzen v Sofii k tr-stu smrti za špionáž. S p et e r pracoval 6 let v 03N v oddělení pro průmyslový rozvoj ve Vídni a jeho
přátelé napsali, aby mu byla udělena milost, spetar prý dáával informace nejme
novaným státům a sám prý vinu doznal.
B i l a k podporuje sovětskou intervenci v ČSSR.
V článku v "Rudám právu" podporuje Biíak sovětskou výzvu k uspořádání kon
ference komunistických stran. Z Vídně hlásí RHŠxxk zpravodaj 33C Noel Clark.
Biíak píše, že českoslovenští komunisté se před 3 lety nacházely v situa
ci, kterou bylo možné řešit jen s pomocí bratrských stran což byla narážka na'
/pád vojsk Varšavské smlouvy do Československa, který vedl k pádu Alexandre Du3Čeks. Biíak píše, že každá komunistická strana je odpovědná za svou činnost ce
Lé dělnické třídě a mezinárodnímu komunistickému hnutí. Jakékoliv oslabení rev)lučního Vinutí v jedné zemi, oslibí celé hnutí. KSČ je podle Bií.aka připaravena
idělat vše proto, aby se uskutečnila vůbec první konference všech evropských ko
runistických stran za Kterou by pak následoval mezinárodní "sumit". meznárodního
zomunistického hnutí. Před Biíakovým článkem se již v sovětském a maďarském tijku vyskytly podobná hlas., o sovlání konference KS. To že Československo klade
.akový důraz na kolektivní odpovědnost KS jistě zvýší ostražitost takových stó,ů jako je Rumunsko a neangažovaná Jugoslávie a jejichž představitelé již otev'eně dali na r jevo, žénechtějí aby na podobném Tsumitu" se kritizovala někte•á Ko včetně Čínské. Iresident Tito na nedávném X. sjezdu Svazu komunistů Jugo-lávie naopak zdůraznil, že by žádná komunistická země neměla vnucovat jiné své
ázory a že je zapotřebí respektovat rozdílná podmínky socialistických zemí.
ak známo Rumunsko i Jugoslávie odsoudili aplikaci t .zv.Brežněvovy doktríny v
eskolsovensku v r. 1946 a toto své stanovisko neodvolaly.
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Protisovětské projevy v A r m é n i i.
Podle zpráv docházejících z hlavního města Arménie Jerevanu se tem na
ulicích a ne zdech veřejných budov objevila nacionalistická a protisovětské
hesla, to městě prý kolují nacionalistické letáky a národnostně orientovaný
deník "Faros” což zna.:ená"Majók" začal opět vycházet v podzemí. Nacionalistic
ká agitace se zvýšila v posledních několika měsících a při jednom z nejdrameti
čtějších incidentů byl na jerevanském hlavním náměstí začátkem tohoto roku spá
len Leninův portrét.
Moskevské disidentské prameny uvádějí, že dva Arraánci byli loni v prosi
nci za údajnou protisovětskou činnost a za členství v protistátní ogganizaci
odsouzeni do pracovních táborů. Zatčen byl také další Arménec, který byl již
dříve v pracovním táboře ze nacionalistickou činnost, Když se chtěl zúčastnit
soudního procesu s oběma předchozími Arménci. řoskveské prameny uvádějí ještě
zatčení třetího, který prý požádal Spojené národy, aby prý prozkoumaly situaci
v jednotlivých sovětských republikách. Fá se za to, že bude.v nejbližší době
postaven před soud.
S p e t a r

- trest smrti.

Noel Clark z BBC hlásí, říše o snaze personálu xk OSN ve Vídni zachránit
život 53-letému bulharskému ekonomu Jpeterovi, který byl minulý týden v Sofii
odsouzen k smeti Dro údajnou Špionáž. Speter byl 6 let zaměstnán v organizaci
SN pro průmyslový rozvoj ve Vídni. Z- depeše citujeme:
Obě žádosti bulharské vládě o milost zdůrazňující Spetarovy dlouhé a neo
cenitelné služby rozvojovým zemím b„ly poslány prostřednictví organizace "Amne
sty International" a zaměstnaneckého výboru OSN papežskému nunciátu ve Vídni,
který je má předat Vatikánu. Vyvíjí se rovněž úsilí, aby se o případu hovořilo
s předsedou bulharského nejvyššího soudu V e 1 e v e m, který je nyní na ofici
ální návštěvě ve Vídni$ aby se případem zajímaly diplomatické kruhy.
Rozsudek smrti přátele a známá bývalého bulharského ekonoma v OSN pobořti
řil. Irozatím se v š a k soudí, že nebyl ještě proveden. Speter byl velmi bhlíbér
a velmi vážen v akademických Kruzích•<ačkoliv se doufá, že rozsudek smrti bude
pozměněn na uvěznění je zapotřebí říci, že Speterův případ -připoměl osud před
ního bulharského diplomata u Spojených národů Asejna O e o r g i j e v a , kte
rý byl v Sofii v r. 1960 popraven za údajnou špionáž přói Spojenýac státýa.
Bez
k o m e n t á ř e .
ČeskoslovensKý sport, 20. června 1974
Frankfurtská policie udělala všechna možná opatření. Předběžný odhad byl
10.000 přistěhovalců, přesněji na 10.000 skotKských fanoušků, kteří přijeli v
den utkání povzbuddit svéfe borce....
Froti chování SKOtakých fanoušků v ochozech celkem nebyly námitky - vžd$
v NSR jsou na hlušnost svých fandů docela zvyklí....
'-.•nohem horší je to však později, kdy rozjaření Skotové vniknou do ulic
jako kobylky. To už nějakou pořádnou sklenku Whisky vypili, takže jejich skot
ské sukně, nebo alespoň šály a čepice kolem nich jen létají....
Ne, Skotové opravdu nešetří projevem. Bylo by však třeba objevit, co je
za tím. Zřejmě nutnost odreagování se od^normáIního, tvrdého života.
František Žemla, Frankfurt nad Fohanem

