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Kdo na básníka poštval stíny,
čí ruka zvedla pistoli?
Kdo ničí božské fióly «'
k
jfclc obyčejné džbánky z hlíAy?
Možná je vinen, možná ne
dle zákonů, jež u nás platí,
nfejvyšší zákon nepodplatí - *
cejch k r s l\o v r a h a dostane.
Tys v bezčasí, tys v temnotách,
ktjeré tě uloupily světu,
básníkův stíne, smutni? je tu,
at věčný pokoj má tvůj prach!
Navzdory všemu klábosení
měls velké, svaté poslání.
Ryl jsi jak živé varhany,
ve kterých žhavá krev se pění.
Tou ušlechtilou krví vskutku
žífcnivou čest jsi napojil
a zemřela, zákeřníkův cíl,
s korouhví národního smutku.
V tvém sporu vynést *ortel musí,
kdo slyší prolévanou krev ...
Jak první lásky světlý zjev
zůstaneš navždy v srdci Rusi!
Přeložil Jiří Mulač
Potíže s konferencí evropských K S .
Článek Jonathsna Steela v listě "Guardian” o potížích při chystané
konferenci evropských komunistických stran.
Sovětské vedení si slibov-lo, že konference schválí dva dokumenty,
které by jemně naznačily, že Sovětský svaz má v komunistickém hnutívvedou
cí úlohu, ale nyní se uvažuje pouze o jednom všeobecném dokumentu. Španěl
ská, italská a hlavně jugoslávská jsou proti u jejich stanovisko lze shrn
out takto: Dokument nemá být závazný a nemá vytyčovat společné úkoly pro
všechny strany. Nemá se odvolávat na předchozí dokumenty mezinárodního ko
munistického hnutí a nemá *být ideologický t.j. nesmí se* dopustit, aby dok
umentu mohli využít -Rusové k útokům na maoismus. Některé.zásadní strany ta
ké zdůrazňují, že dokument hlavně nesmí obsahovat věty o t.zv. historické
úloze Sovětského svazu. Podle J.Gteela španělští -a rumunští komunisté proh
lašují , že uvolňovaní napětí,
je důsledkem změn v mocenské rovnováze
nežli mírového programu Sovětského svazu. Prohlašují také, že každá KS mu
sí mít právo utvářet vlastní i zahraniční politiku dle místníco podmínek.
J.Steel k tomu p^znsrerávé: Trvalo mnoho let, než Sovětský svaz přistoupil
na myšlenku t.zv. nezávislé c«*3ty k socialismu byt i jen v zísudě. Ire so
větské předáky bude možná přespříliš, aby nyní se výslovně prohlásilo, že
to znamená i nezávislou zshrniční politiku. Ale některé západní KS jsou takřka u moci, neoo ji mají ní dosah ruky * potřebují tíhovou zahraniční po
litiku, která by zahrnovala i takové vymoženosti 'jako to, že KS rortugalskx
a a Itálie souhlasí s členstvím Portugalska a Itálie v Severoatlantické s
smlouvě. Bude to asi tvrdý oříšek. Zdá se, že komunistická konference nep
ovede k triumfu jednomyslnosti.

Demise předsedy maďarské vlády F o c k a.
Fockovo odstoupení není překvapením. ,Fock na posledním 'sjezdu strany
'•vedl ostrou sebekritiku. Od té doby začaly pobíhat pověsti o jebe odsto'n í . Fock,v kterému je 59. let byl předsedou Rady ministrů od r. 1967* Fře■) ale překvapuje, že Fock jak bylo oznámeno odstoupil na vlastní žádost
zdravotních důvodů, pouze 7 týdnů po tée co byl znovu zvolen členem poli
pyra. Kromě toho by zmněyiy ve vládě byly menším překvapením, kdyby následo
ly po všeobecných volbách v Maďarsku, které se mají -konat v polovině červ
. Fock, Který byl členem politbyra 18 let měl hlavní slovo při utváření
,ďaršké hospodářské politiky. BBC.
T e n g - s i a o - p ch i n g v Paříži.
"Sovětský svaz a Spojené státy zabředly do hlubokého konfliktu, který
i dříve či později povede k válceů Uvolňování, napětí mezi nimi zůstává na
vrchu,. Sovětský svaz je pro západní Bvropu hlavním nebezpečím.-.Konference
evropská bezpečnosti vzešlá z popudu Sovětského svazu ohrožuje nezávislot západní Evropy."Teng-siab-pehing y projevechk j tomu zpravidla dodal, že
na aktivně podporuje západoevropskou jednotu. Západní pozorovatelé a noviři,sice takové výroky slýchají ve vzdáleném Pekingu, ale je nečěkané sliet je v Paříži. Čína adresuje své poselství západní Evropě jasně a hlasi. Západní novináři byli fascinováni, když slyšeli co jim jejich japonští
legové řekli už dávno. Totiž, že Čína zaujímá měkčí stanovisko ke Spojenstátům nežvk Sovětskému svazuj Podle jedné zprávy Teng-siao-pching prohsii, že se Čína nestaví proti americké- přítomnosti v zahraničí, pokud pr;:i tomu nemají nic země kterých se to týká. Dokonce jediná významá dvojst<nná smlouva, kterou Giscard ď E s t a i n g
a Teng-siao-pching podepsai se týkala dlouhodobých strategických otázek. Totiž smlouva o pravidelnýí poradách ministrů zahraničí. Teng-sios-pchingovs návštěva byla ve Franii všem vítaná'. Jediný kritický hlas se ozval s to se dalo čekxat od vůdce
"edičně prosovětské FK3 Georgese V. s r ch o i s e, který obvinil francouzzé a čínská předáky, že tajně přeměňují EHS na obranné společenství podpovaná Spojenými státy, ktoré je namířené proti Sovětskému svazu. A jehož
lavním'prostředkem je francouzská jaderná útočná síla. Msrchais prohlašo31, že dříve nebo později tento vývoj ooskytne západnímu Němec ku přístup k
aderným zbraním, ale Msrchais neuvedl prox takové obvinění žádný důkaz.
Není bez významu, že- se orávě Teng-sioo-pingova návštěva uskutečňuje
rávě v době, kdy se Čína rozhodla akreditovat při EHS velvyslance.

