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p u b l i c a

Projev adresovaný"ěeskánu poselstvu na říšské' radě" ze dne 17.května 1917,
který podepsalo 215 spisovatelů v čele s Aloisem Jiráskemx
"Nedovedete-li učiniti za dost všemu, čeho národ na Vás žádá a co Vám uk
ládá, vzdejte se raději svých mandátů, prve než na říšskou radu vejdete ;
odvolejte se k své nejv^šší instanci: k svému národu!”
P a n o v

dostal výjezdní povolení.

Z Leningradu hlásí nášzpravodsj PhilipShort, že tanečník Velerij Panov a
jeho žena mají konečně v ruce výjezdní povolení o něž zažádali před 27 měsíci.
7 depeše citujeme:
Když nadešla dlouho očekávaná chvíle nebyla obéřadná nýbrž prostá. Nejpr
ve byl leningradský úřad vydávající viza v boční ulici Něvského prospektu v po
ledne zavřen. Když opět otevřeli a Panovovi vešli dostali výjezdní viza napsaná
strojem na růžovém papíře ale že jméno Panovové bylo špatně napsáno tak'se tam
musela za hodinu vrátit, aby chybu opravili. Valerij Panov mi přesto později ře
kl:”Jste svědkem nejštastnější minut,, mého života” !
Po mnoha měsících odmítání se nyní zdá, že sovětské úřady chtějí udělat
všechno, aby odjezd Osnovových proběhl hladce. Na místní policejní stanici, kde
je áoddělní starající se o občanské legitimace, otevřeli zvlášt, aby Panov mohl
dostat nezbytná razítka na dokumenty, ^ylo mu zároveň řečeno, že jeden z jeho
nejbližších přátel také dostane výjezdní povolení s že ho bude moci zakrátko ná
sledovat. Jediný problém je, že v letadle do Vídně již není volné místo. Ale i
v této souvislosti úřady říkají, že se snaží pomoci, panovovi mají zůstat tri,
Styři dny v Rakousku, Droto, že těhotná panovové musí na lékařskou pro&hlídku.
re poprvé ve třetím měsíci a je určité nebezpečí, že by mohla potratit. V budou
inosti mi i-anov sdělil, že se chtějí usadit v Izraeli a získat izraelské občan
ství. řo té by chtěl na turné po záp. Evropě a Americxe, aby zjistil jaké má na
lěje jako tanečník.
Sovětsko - čínský k o n f l i k t .
í.'á to ze námět Článek v londýnském deníku "Times" s jeho autor Nevili Max
.
rell se mohl přesvědčit ne vlastní oči přímo na čínské straně hranic e součás
tem stavu, iřřinéšíme je$o dnwšní článek ve zkráceném znění. List "Times" ho uvá
í pod nadpisem:"Jak dlouho dovolí Rusové, aby byl na východní frontě klid".Rusové spolu s Číňany postavili svět před rébus, Podle činů obou zemí lze
soudit, že se připravují na válku a na Západě se poslední dobou šíří přesvědče
í, že snad již brzy zaútočí na Čínu. Naproti tomu podle slov z Moskvy a Pekinu že nsopsk pravděpodobnost konfliku klesá.
Rusové říkají, že doměnky o chystaném útoku jsou nesmysl. Číňané tvrdí, ž
e soustředění armád u hranic rná^ zastírat útok na Západě. Jisté je, že kdyby
álka vypukla, že ji nařídili z Moskvy. Čína nemá prostředky k útočná válce. Jo
ětský svaz nejen, že může provést obrovský ničivý úder, ale má už orostředky
s místě. Sovětské posádky u čínských hranic se soustavně posilují už přes 5 le
.„V roce 1971 se stav sovětských vojenských útvarů v této oblasti už vyrovnal
očétnímu stavu čínských útvarů, ale od té doby se jwště více posílili obě stra
y. Podle dohadů má nyní Sovětský svaz u severovýchodních hranic Číny a v Mongo
sku 50- 60 divizí schopných postupu po několika trasách do Číny podobně jako v
:>ce 1945, kdj Rudá armáda obsadila území jež bylo tehdy v rukou Japonců. Sově3ký svez přesto, že má velkou převahu v úderné schopsnosti na rozdíl od minulý
í^let jí nevyhrožuje. A nedovoluje ani zmínku o eventuální válce a tvrdí, že
ínané nemají nejmenší příčin,, obávat se sovětského úderu a že Čínské vedení si
)to nebezpečí vymyslelo jako strašáka pro vnitřní boj o moc.
Čínská armáda udržuje poslední dobou jen menší posádky na hraničích a má
Opravenu patrně hloubkovou obranu. Celý národ se intensivně prioravu.ie na t.
r. lidovou válku, jejímž je strategickým záměrem vlákat nepřítele hluboko do
•mě. 1ropsganda hovoří o t.zv. sociálimperialistech a zároveňse po celé Číně
•oubí množství podzemních krytů.
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Lr8 a!áS‘i je tedy y tom, že obě strany se aktivně připravují na válku a při
tom se snaží přesvědčit okolní svět, že žádna válka nehrozí. Pozorovatelé na
Západě totiž ti co dají více na činy než na slova tvrdí, že Sovětský svaz prav
děpodobně zaútočí v nejbližší době. jrodle některých by to byl oreventivní jade
rný líder, který mé vyřadit čínské jsderné zbraně. ±cdle jiných by to mělo být
konvenční vojenské tažení za výhružky, že Sovětský svaz by smetl Čínu z povrchu
země, kdýibyse Číňané odvážili aktivovat svou vlastníš jadernou výzbroj. Při ta
kovém tažení by se Sovětský svaz snažil uchvátit průmyslové oblasti a pak donu
tit Čínu ké změně vedení. V obou případech by úderu předcházely pohraniční inci
denty na důkaz toho, že Čína začala. Zdály by se o to věrohodnější, že Sovětský
svaz nedávno nabídl Číně přístup k t. zv. sovětským splavným tokům což je známý
diplomatický trik. Dalo by se argumentovát, že Sovětský svaz neudeřil dříve, na
př. po incidentech v r. 1S69 proto, že si uvědomil, že potřebuje x ještě větší
převahu a také oroto, že zbývalo ještě několik let, než Čína bude mít nebezpeč
ný jaderný potenciál. Podle těchto hledisek se zdá být výhodný úder v nejbližší
době. Ostatně Rusové na rozdíl od toho co prohlašují veřejně, říkají důvěrně, ž
že jim dochází trpělivost. Číňané naproti tomu zdůrazňují, že přes všechny sov
ětské přesuny na Východ se nesnížil počet sovětských vojáků ve vých.Evropě. Je
nže posílení dohledu na vých.Evropu by bylo nutnou součástí přípravy války na
Východě.
PoÉKud jde o opojené státy, ty považují sovětsko-Čínskou válku za nebezpe
črtou, protože nelze předvídat její následky. Asi proto, by vyrozuměli Čínu, kdy
by pomocí výzkumných družit zjistili, že Rusové nastupují k útoku. T když Číňa
né nepřipouštějí veřejně, že se připravuje válka, nelze usuzovat, že nejsou na
stráži. Vždyt právě to vytýkali Stalinovi v souvislosti s vpádem hitlerovnů do
iovětského svazu.
W i l s o n o potlačování lidských práv v SSSR.
V londýnském parlamentě promluvil dnes premier Harold Wilson o stycích se
Sovětským svazem,kam byl pozván na státní návštěvu. Vyslovil’naději, že konfere
ice o spolupráci a bezpečnosti v Evropě povede & brzkémus setkání nejvyšších
představitelů. Náš parlamentní zpravodaj BBC hlééí:
Ministerský předseda Wilson odpovídal na otázky v dolní sněmovně týkající
3e jeho cesty do Sovětského svazu a o potlačování lidských práv v Sovětském sva
í u . Konservativní poslanci ho upozornili, aby sovětským představitelům dal jasíě na jevo, že další uvolnění v Evropě nebude možné dokud Rusové nepředloží kon
:rétní návrhy na další svobodnou výměnu názorů a emigraci sovětských Židů. Preíier Wilson řekl, že o tom jedná konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
i že doufá, že se na ni by*zy dosáhne dostatečného pokroku, aby se mohlo usoořálat závěrečné setkání východervropských a západoevropských státníků.v
Jeden labouristický poslanec podotkl, že nejde jen o emigraci Židů ze 3ofětského svazu, sle, že britská veřejnost je znepokojena potlačováním občanský
h svobod v Sovětském svazu jako je zavíraní politických disidentů do ústavů pr
• důěevně choré. Wilson na to odpověděl, že je to pravda, sle že někdy lze věci
yřídit při osobním setkání než veřejnými prohlášeními.
Teroristé v
Iz r a e l i .
Teroristé,která pronikli do Izraele zabili tri žen^ pracující v kmbucu
emir, u libanonských hranic, zahynuli při tom i arabští útočníci. Podle hlášeí z Izrelee způsobili poplach, když v kibucu zpozorovali 4 Araby převlečné za
ippies. Než přišla romoc ^rabové zastřelili tri ženy z nichž jedna byla Novoeelanáanka. Velitelství říká, že členové kibucu zabili dva z třech arabských
točníků a ostatní zahynuli po výbuchuip nožné, že ^xxx i jejich vlastních zbraí. Náčelník gen.štábu generál Mordechaj 3 u r říká, že Arabové pravděpodobně
ronikli z Libanonu.
"Tlavní velitelství Lidového frontu pro osvobození Palestiny a jež se přinává k odpovědnosti za tento útok říká že zajali při akci několik rukojmích a
ek se domáhali propuštění asi ICO záškodníků jež jsou ve vězeních v Igraeli.
slitelství Arabů říká, že když lhůta pro vypuštění záškodníků vyprchala se ti-> muži spolu s rukojmími vyhodili dox vzduchu.

