První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

20. srpna 1993

Cdhalova t
zločiny z 50
tých let v r
1968 bylo de
nnodením ora
vidlem. kárné
se snaží něk
teří novináři
dokazovat na
ústa, že neb
yla chul vy
pořádat se s
těmi, kteří
vraždili s
pomocí stra
ny. Všichni
se o tom mo
hou přesvěd
čit ve větši-:
ně tisku té doby. Ona totiž ta vůle i za existence role st
rany jako vedoucí síly ve společnosti byla nesrovnatelně
vyšší, vůle k odhalování vrahů 8 sadistů nslezlých do rep
resivních orgánů. Několik desítek oběšenců lehce poletujíc-ích v povětří to více než dokazuje, přirozeně sebevrahů,
s černým
svědomím.
Páni pravico
ví novináři,
NA OCHRANU sTa't/v/ bANty ,
v 68 roce js
me se vzepjaNtJWl/ TtfAA l'AU TANKYf
li vlastní
silou na roz
yZrfl Tc H^TNO t cc ľ Ni MAHĹ
díl od 89 ro
ku, což jak
SAM! Sf ľ NI UHUbAflt
dnes je zře
jmé bylo z
jf TU HUNA VÍM *us
moci
cizí.
, A£47« ÁV//.
ZBUíí
STBAAĹ w
Proto ten ne
dostatek vů
le ve společ
nosti po spr
avedlnosti .
——-----Uvnitř čísle:
í;

1\ Václav J. V o s t ř e z: zamyšlení se nad možnostmi
duchovního růstu a tím i lepšího plnění poslání tře
tího exilu čs. občanů. Hamiíton, 16.ledne 1986
<

2. MUDr.Rsjko Doleček: Pravda o Srbsku.
3. 3A3YL - Právo ne jazyk -Nová strana.
4. Dříve drazí, nyní vrazi! Nepublikované foto z r.1968
RES PUBLICA

Předpokl.cena: 1,- Kč

vycházelo
obnoveno
Vydává: Vladimír Hajný
ČSA 34« 787 01 Sumnerk

Mlč 47263
1 9 7 3

198'7

Náklad: 50 výtisků

-1975

ročník 10 číslo 33

Red. Msrta Zemanová
rada: Julius A.Varga

Uzávěrka: 15.8.-9 3

"Hlas oravoslaví"

Pravda o Srbsku

MUDr. Rajko Doleček
Do Belehradu občas dojížděl před ní chorvatský dirigent L.Matačič. Byl
jsem jednou s tatínkem a maminkou na jeho koncertě. Co dávali, to jsem
už zapomněl. Dosud ale slyším ten dlouhotrvající potlesk a provolávání:
Matačič! Matačič! To nebyla jenom "odměna " za bravurní výkon, to byl
i pozdrav bratrskému národu v J ugoslávii, Chorvát ům. Kde jsou ty časy!
Nikdo by se neměl v dnešní době divit mé nostalgii.... Existovaly i
výměnné akce gymnazistu mezi Bělehradem a Záhřebem. Měli jsme se
tehdy rádi, zatímco temné síly v protijugoslávském zahraničí pracova
ly.... [jeden ze synů krále Alexandra měl jméno Tomislav, podle prvního
chorvatského krále z X. století. Myslím, že Dante napsal něco, co se hodí
pro dnešek v Jugoslávii: "Neznám větší bolesti, nežli vzpomínat na dny
Štěstí ve dnech bídy!".... Jak jen byl v Srbsku populární vynikající
chorvatský sochař Ivan Meštrovič: Na objednávku krále Alexandra
vyzdobil pomník neznámého vojína na Avale, jeho socha díků Francii je
na Kalemegdanu, velikém parku kolem staré pevnosti v Bělehradě.
Vzpomínám-li na ty doby, jsem stále více přesvědčen, že to Srbové
mysleli mnohem upřímněji s ideou Jugoslávie - vždyť pro ni bojovali a
tolik krve prolili za první světové války. Srbské vedení bylo v rozpacích
v roce 1918, zda má být vůbec vytvořena Jugoslávie jako státní útvar,
nebo zda má vzniknout jenom Srbsko a přijmout do svých hranic pouze
Srby, osvobozené z rakousko-uherského jha. Vítězné Srbsko si tehdy
mohlo vytvořit hranice téměř podle libosti.... Moudrý vojvoda (maršál)
Mišič, proslavený váítěz od Kolubary a Suvoboru v roce 1914, po
inspekci v Chorvatsku a Slovinsku odrazoval regenta od utvoření státní
ho útvaru na úrovni Jugoslávie. S Chorváty a Slovinci to nikdy nebude
"klapat". Jsou povýšení a za svoji svobodu v této válce krev téměř
neprolili. Rakousko-uherská "ideologie" do nich příliš hluboko pronikla.
Neosvobodili se sami za strašných ztrát a pustošení své země nepříte
lem.... Srbové odpustili ty pogromy v r.1914 v Bosně a Hercegovině, v
Chorvatsku i Slovinsku. Nemstili se za ně. Válečné operace prvnísvětové
války nechaly jaksi Chorvatsko i Slovinsko stranou, země nebyla zpusto
šena, průmysl byl nepoškozen, Srbsko (Srbské království) za první
světové války ztratilo 25-30% (!) svého veškerého obyvatelstva, 607c (!)
dospělých mužů. Země byla zpustošena.
Jána 14,9. 10
Ježiš mu povedal: Taký dlhý
čas som s vami, a nepoznal si
ma, Filipe? Kto mna videi, videi
Olea, a jako ty hovoríš: Ukáž
nám Otca? Či neveríš, že ja soin
v Otcovi a Otec v o mne? Slová;
ktoré vám ja hovorím, nehovořím
sám od seba, ale Otec, ktorý pre
býva vo mne. on činí tie skutky.

Jugoslávie byla začátkem r. 1941 zcela obklíčena nacistickým Ně
meckem a jeho přisluhovači. Jen hranice s Řeckem, snad 200 km, byla
volná. Prakticky celá Evropa kolaborovala s Hitlerem.... Koncem zimy
1940-41 prošlo naším domem v Bělehradě (naše zahrada hraničila s
anglickým velvyslanectvím) asi 30 velkých kufrů, plných samopalů,
munice, výbušnin, vysílaček. To vše se odváželo do Bosny, pro případ
gerilové války.... Vláda Cvetkovič-Maček přistoupila 25.března 1941
proti odporu srbské veřejnosti k paktu tří, tj. Německa + Itálie + Japonska.
Ale už po dvou dnech, 27. března, prozápadnískupina srbských důstojní
ků, vedená generálem Dušanem Simovičem, provedla státní převrat,
svrhla vládu a regentskou radu, prohlásila za plnoletého nejstaršího syna
krále Alexandra Petra a prohlásila ho králem Petrem II. V ten den
obrovské masy lidí manifestovaly v Srbsku podpúoru převratu, provolá
valy slávu mladému králi a opakovaly heslo: "Lépe válku, nežli pakt! V
Chorvatsku vyvolal převrat spíše rozpaky, chybělo romantické nadšeni
Srbů. Pragmaticky smýšlející Chorváti, i ti "jugoslávského' názoru
věděli, že bude zřejmě válka, kterou Jugoslávie musí prohrát a pak se
dostanou ke slovu protagonisté Hitlera a Mussoliniho, ustašové.... Tato
odvážná facka Hitlerovi skutečně znamenala válku, v tom směru Srbové
nebyli vůbec pragmatičtí, za určitou mez už nešli, i za cenu záhuby....
V nové vláděgenerála Simoviče, sestavené z vládních i opozičních stran,
zastáveal V. Maček zase úřad místopředsedy vlády. Vláda Jugoslávie
propustila z vězení levicové politické vězně, autonomní Chorvatsko to
ale odmítlo provést.
Jeden z mých strýčků, politicky velmi činný pravoslavý kněz, se aktivně,
zúčastnil v "podzemí" příprav převratu. Byl jsem na něho nesmírně
hrdý. Za pár měsíců potom byl čika Bogdan mučen a zahuben v ustašovském "nezávislém " Chorvatsku.....Když nás hned ráno po převratu,
zatímco na ulicích patrolovali vojáci a bylo vidět i několik tanku, navští
vil čika Bogdan s několika důstojníky šumadijské divize a připíjeli si s
tatínkem na zdar podniku, řekl čika Bogdan pln straosti: Torto si Hitler
nenechá líbit. Za pár dnů bude válka. Snažte se urychleně dostat k nám
do Bosny, k naší rodině do hor!"...

Václav J. Vostřez:

Smyslení se nad

Hamilton, 16» ledna

1986.

možnostmi duchovního rustu a tím i lepšího pih sní

poslaní třetího cs.

exilu

.

Do roku 1983 socha panny Marie v Exilu stála téměř zapomenuta v klá
štorní zahradě v Lialo, 111., U.S.A. Jen chicagská místní skupinka krajanů
tam mívala májovou pobožnost. Oas vnutil zapommutí ušlechtilých snah a cí
lů, jak jo před třiceti léty stanovil dnes zvěčnělý Otec opat Ambrož L.
Ondrák, 0. S.3. a jeho spolupracovníci. Dnes už poznáváme jasněji,žu na te
mných cestách exilního putování se neobejdo-me bez voditelky našich cest,
bez zářné
hvozdy, určující dopředu směr. Proto k soše Panny Marie v
Exilu do Lisle putujeme s díkučiněním i v prosbě a máme tak činit každo
ročně, vždy první říjnovou neděli, až do doby, kdy bude moci být přenesena
na Staroměstské náměstí ve svobodné Praze. Období svátku Paní Růžencové nás
též zakotvuje do fatimského příslibu o obrácení Ruska a tím zřejmě i do na
děje našich národů ve Střední Evropě. Pod ochranu Matky Boží jsme položili
naše osudyl Socha z bílého mramoru v Lisle svítí nám před očima dnes v ci
zině a my, či naši následovníci, ji máme předat Vlasti, jako symbol odčině
ní křivd a zároveň odpuštění. Nezáleží tolik na tom, bude-li to zítra, za
pět', či až dvacet roků. I kdyby ji zatím povětrnostní vlivy narušily, bude
opět vybudována, protože zůstane navždy v našich myslích a srdcích. Přibli
žujeme se tak více k duchovní obrodě vlastní i společenské - národní. Je
samozřejmé, že. nepřítel s tím není spokojen. Toho vývoje se bojí nejvíce.
Proto pomlouvá, útočí, rozkládá i zneužíváním méně informovaných, j
aby
zabránil tvořící se tradici každoročních Národních poutí. Má to marné, ta
zbožná tradice se už vytvořila a 5. října 1’986 pojedane do Lisle na IV.Ná
rodní pou6. Nebylo by to možné dosáhnout bez provedení cílevědomého pro
gramu Cyrilometodějské ligy a především Boží pomoci. Máme naději, že v bu
doucnosti bude moci CML opět ustoupit do pozadí, až katolické organisace
místních krajanů v Chicagu přijmou spolupráci v pořadatelství a konečně i
pořadatelské vedaaí.

Musíme si přiznat, že naše národy doma ve Vlasti jsou nepřítelem tla
čeny do duchovního úpadku a že i krajanské a exulantské řady ve svobodném
svět* netvoří hodnoty rovnající se našemu potaiciálu, ale spíše naopak,
ukazují neutěšený rozvrat. Nutno všichni potřebuj arae vzor nezištné oběta
vosti a lásky k Bohu a bližnímu, jak ho představuje bl. Anežka Přemyslovna,
Je-li to v úradku Božím, pak takový vzor poznáme a bude nám ještě více vyvýšaa jejím svatořečením, když o to budeme prosit. V kostele sv. Karla Bo
rem oj ského v rakouské Vídni je chován ostatek bl. Anežky. Výzva, aby už
v roce 1986 se tam konala první prosebná Národní použ, se potkala s nadše
nou odezvou. Je pro to řada krajanských knězi, katolických organisací
i jednotlivců z celé svobodné Evropy. Slibují, že do Vídně přijedou. Také
provinciál Ctců křížovníků a farář kostola sv. Karla 3., vdp. Josef Novotný,
O.Cr., dal už své schválení a j en očekává oznámení vhodného data. ^Co tedy
zbývá vykonat? Jen maličkost: Oznámit ten dtan vdp. Novotnému a veřejně ohlásit Národní použ. Ti, kdož budou moci, do Vídně přijedou^a vzdálení z
celého světa se zapojí duchovně v modlitbách, pokud možno při místních
3hromáždmích. Použ musí být otevřena všem krajanům, nejen spolkům, které
přijmou organisační úkoly. Zkušenosti z Chicaga i odjinud učí, že iniciati
va těžko přijde od místních činitelů ve Vídni. Ti přece mohou přijít uctít
ostatek bl. Anežky třeba každou neděli. Proto se jen na ně nespoléhejme,^
zvláště né na počátku. A oni nám zajisté odpustí to první naléhání.Pan Sta
nislav Holeček ze Švýcarska doporučuje datum okolo 15. srpna a spoj mí s
poutí do Mariazell. Jeho i jiných připomínky shrnuji v tento návrh pro
I. Národní použ: SOBOTA, 16. srpna 1986 o 1:00 hod. odpol. v kostele sv.
Karla Bor. ve Vídni, slavná mše svátá pro poutníky. Hlavní cel ©bran t Otec
biskup Jaroslav Skarvada z Říma, biskup Cechů v zahraničí. Příležitost ke
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svaté zpovědi. Ve 3:00 hod. odpol. Symposium Národní obrody ve stejném ko
stele (nebo nedalekém sále), pořádaném členy Stálé konference křesťanských
veřejných pracovníku čs. exílu^po vzoru národních poutí v Llsle a Mldland.
Hlavní projev o úctě k bl. Anežce od nejdp. Msgre Dr.Jaroslava Polce z Rí
ma. za moderátora symposia navrhuji p.Ing. Františka Pindáka z Holandska a
on nechť má volnou ruku k připravení dalšího programu.Přednášky symposia mo
hou být vydány samostatně a nebo po dohodě společně, s přednáškami z Mldland
a Lisle. 0 5:30 hod. odpol. sv. požehnání a uctění ostatku bl. Anežky. Večer návštěva katedrály sv. Stepána a pod. - NED&LE, 17. srpna 86 poutní zá
jezd do MAR1AZELL v ranních hodinách. Bylo by žádoucí, aby se zájezdu auto
busy zúčastnili i vídenští krajané. Kroj e národní i spolkové budou vítány
po oba dva dny. Připomínám, že výše uvedený návrh j e j as jako vodítko a mů
že být změněn. Jan, prosím, neprodlévejte dále s konečným rozhodnutím.

19/ srpna 1985 jsme se zúčastnili nočního procesí z Fatimy do Valinhos.
Polní cesta olivovými zahradami nás přivedla k místu, kde se P.Maria v roku
1917 opožděně zjevila pasáckům, po Jejich uvěznění a vyslýchaní autoritami,
Na tom místě stojí nyní malá kaplička a půlnoční mš« svátá byla sloužena na
skládacím stole vedle ní. Množství Portugalců - a my s nimi - Jsme se tísni
li na stráni kolom. Příklad jejich zbožnosti a dramat té poutní noci v^nás
zanechal nehynoucí dojem. Zejména, když po ukončení mše svaté, padli všichni
přítomní na kolena, do tvrdého kamení, aby po chvíli naprostého ticha povsta
li a zapěli mohutné Magnificat, Magnificat! Ano, Portugalci se cítí dítkami
P. Marie a zůstanou Jimy i přes nepřízní vlastní vlády akdyby tak byli tře
ba poslední na světě. Na nikoho Jiného necekají. Bývalé velké objevy Vasco
da Gama, ani Jiná slavná minulost se zdaleka nemůže rovnat poslání, které
ve víře prožívají po roku 1917, kdy se jim zjevila Matka Boží ve FatimČ.Jim
a celému světut Chybí tam v těch posvátných místech známky větší slovanské
účasti. Madaři postavili kapli sv. Štěpána na úpatí kopce Kalvary. Jako by
tam nebyla ukázána cesta pokání, vedoucí ku štěstí a také k porážce zla v
Rusku i u nás! Najde se alespoň Jedna osoba v našem exilu - žena, či muž která bude ochotna přihlásit se k: fatimské výzve a vyhlásí potřobu naší du
chovní účasti, vyjádr^é také hmatatelným fysickým ramením oběti: ftapr.vy
hlášením sbírky na postavení polního oltáře ve Valinhos? Jestliže by to au
tority poutního místa dovolily, Jsem přesvědčen., že by náš exil odpověděl
kladně, dal své Ano. Také krajané by obětavě 'pomohli- Smysl poslání naše
ho exilu by byl opět nalezen!

Kdvg 13. září 1990 vyš
el v "Pravdě" - SSSR
tento vtíoek na možné
rozxouskování té vel
ké země blízko pólu
čtenáři se jistě srde
čně zasmáli jako něče
mu existujícímu jen ve
fantazii karikaturisty.
Fo třech 1etěch,vznik
lé Rusko a jerio občany
už nepřekvapuje požada
vek na suverenitu těch
nejnitoresknějších au
tonomních okruhů neěkuli městeček dalexé Si
biře. Kdo se však dom
nívá, že si tuto atomi
zaci v tak těžké hospo
dářské situaci nemůže
dovolit a že na taxovou
demokracii nemá tradici
ba ani ochotu obyvatel
je na omylu, právě ta
to rozprostřená do ši
roka odpovědnost za

Váš

V. Vostřez

PncywoK B. <S>OMMHeBa.

svjj
, vesnici a
nejbližší spoluobčany

Cthxh Hhk. SuTenwca.

- uvolni tu správnou
tržní iniciativu. V.H.

» nx r í yv*' os to cien) Kadikalní sírany přibližně J50
esperantistú. žijících v 50 zemích. Mezi těmito byli: Andrea Chiti
Batelli. bývalý tajemník italských parlamentních delegací v
Evropském parlamentu a predseda ERA. radikálni esperantislické
asociace, která čitá členv v mnohých zemích světa: Hans
Hcrasmus. koordinátor ' Európa Esperanto Unto "; Fabrizio
Fennacchietti. vicepresident "Mezinárodní akademie véd",
předseda "Italského esperanlistického ústavu": Emilija Lipenna.

spisovatelka, zakladatelka "Kroaiia Esperanto-Ligo” v roce.
1945. Chtěli bychom, aby éspeiwitisté rázjroi&ní po světě a béři
dostávají tento list pochopili, že jejich idea se může prosadit '
pouze jestliže najde nástroj, politickou organizaci. která se zasadí
o problém jazykové demokracie. Radikální strana jim nabízí tuto
konkrétní možnost.
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Rozhovor s .losephem
Turim. kanadským

PRÁVO NA
JAZYK

profesorem a advokátem.
CTe ne rá I n í m t aje m n íkem

Mezinárodni akademie
jazykového práva: "Na
poli mezinárodního
komunikování se právo na

jazyk stává právem

T

éma “jazykové demokracie a zvláště
esperanta bylo projednáno v rámci jedné z
komisí sjezdu, společně s všeobecným
tématem “federalismu a národnosti, občanských
a politických práv, práv menšin“ V této komisi,
které předsedali Emo Borbely. bývalý poslanec
Rumunského parlamentu a Sandro Ottoni. člen
Federální rady Radikální strany, hovořili na toto
téma roj.: Ferenc Cstibela a Anton Skenderov ič.
poslanci v Srbském parlamentu; Kolio Paramov.
bulharský poslanec. Vjekoslav Zuhaj. poslanec
v Chorvatském parlamentu, členové
Shromážděni poslanců v Radikální straně Na
sjezdu hovořil Helrnar Fiank. ředitel ústavu
Kybernetické pedagogiky na Univerzitě v
Paderbornu, člen Radikální strany

teoretickým. Z tohoto
důvodu neutrální a umělý
jazyk by jakožto jazyk
mezinárodní byl něčím

ideálním".

J

razyk se s mnoha zemích
I stal národním sy robotem.
* projevem kultury země,

uhlasíte s tím?
Ano. Mnozí se domnívají, íe
jazyk je kulturním symbolem
vyšším než samotná rasa či
náboženství Ale ve skutečnosti
jaky existuje rozdíl mezi těmito
pojmy ’ Vždy se jedná o pojmy
vý lučné Jestliže je jazyk pojat
jako projev kultury a je jasné, že
jazyk je významným
komunikačním nástrojem,
jakožto takový musí být
respektován Nikoliv jistý
zv láštni jazyk. Jakýkoliv jazyk
A i proto Mezinárodní akademie
jazykového práva se staví kladně
k uznáni práva na jazy k jakožto
práv a základního.

Co znamená právo na jazyk?
Znamená právo na jazýkoliv
jazyk □ nikoliv na jistý zvláštní
jazyk Kdyby tomu tak nebylo
vrátili bychom se ke starému
středověkému systému, kde
každý musel sledovat
náboženství svého panovníka A
tedy když někdo jde do Québecu
musí mluvit francouzský,
jestliže do Estonska estonský a
jde-h do Ontaria musí mluvit
anglicky Vrátili bychom se k
dalším válkám válkám jazyků
V tomto smyslu považuji za
velmi nebezpečne pojem
historických jazykov ých prav.
pro něž pouze jazyky
zakořeněné po staletí na jistém
území si zasluhují ochrany a
podpórv Ty. které nemají
historická práva nemají právo
žádné Jazy ky imigrantů v
Evropě, například, nemají žádné
právo. Maročané anebo Alžířané
ve Francii by neměli žádné
historické právo
Jak se toto odlišení slučuje s
všeobecnější zásadou práva na
jazy k?
Historické jazy kové právo je
konkrétním projevem práva na
jazyk Toto právo musí být
uznáno jako právo základní
Af si tedy každý hovoří svým
jazykem. Jaké jsou limity této
zásady ?
Právo na jazyk není právem
absolutním. Na poli
mezinárodních komunikací
právo na jazyk se stává právem
teoretickým Z tohoto důvodu je
nezbytný mezinárodní jazyk.
Dnes je to angličtina, včera to
byla francouzština, latina, zítra
to možná bude jiný jazyk. Z
tohoto důvodu koneckonců
neutrální a umělý jazyk by byl
ideálním řešením jakožto jazyk
mezinárodní. V národním
měřítku by bylo nezby tné, aby
státy uznaly právo na jazyk jako
základní právo a mnohé pro; ktv
již byly učiněny a budou
učiněny k sepsání všeobecne
deklarace jazykových práv. Jp
čl 27 mezinárodního paklu z
roku l°’o uznává jazvkowm

menšinám právo na použití
vlastního jazyka Tento
mez.inráodní pakt, tak jako
Deklarace lidských práv z roku
1948. zakazuje jakoukoliv
jazykovou diskriminaci. Existují
již mezinárodní dokumentyu.
které jsou v jistém smyslu ve
prospěch práva na jazyk
Doposud nebyla vypracována
j všeobecná Deklarace
jazykových práv, možná protož,
že státy mají strach, že by to
mohlo roztříštit jejich politickou
a národní jednotu.
A’ četn by spočívala Charta
jazykových práv?
Charta o níž. jsem hovořil,
kterou připravujeme jako
UNESCO, přestože není
oficiálním dokument této
oiganizace. je projektem
mezinárodni federace asociací
; profesorů moderních jazyků.
Tato federace již po mnoho let
připravuje universální deklaraci
jazykových ráv, kde se každé
osobě přiznává právo hovořit
ve svém či v jakémkoliv jazyce
a mít výuku oficiálního jazyka
své země a navíc svého jazyka
či jazyka, který si zvolí
Uznává se tedy všeobecný
I princip práva na jazyk a pak
právo na jazyk na poli výuky.
Máme již projekt všeobecné
deklarace jazykov ých práv a
dokument, který by měl být
veře něn UNESCO letos s
nto projektem

I Do jaké míry ovlivňuje
! pomalost byrokratických
procesů účinnost zásad
zakotvených Chartou
jazy kov ých práv?
Je pravda, že mezinárodní
organismy a mezinárodni
smlovy či prohlášení nejsou
příliš účinná Bohužel toto je
realita mezinárodního
společenství. Nicméně je též
pravdou, že v některých
případech fungují. Například
Turecko mělo velmi tvrdý
jazykový zákon vůči jazyku
kurdskému. Došlo k velmi
silným mezinárodním
iniciativám a Turecko tento
zákon zrušilo.
Nicméně mezinárodní
deklarace má bezpochy by
následky V některých zemích,
které rychleji aplikují
mezinárodní závazky, například
Kanadě, by to mělo jistě
následky.
Pravděpodobně bv bylo
zapotřebí zorganizovat silná
politická hnutí, která by
naléhala na respektování
jazykových menšin. V tomto
smyslu účinným způsobem k
ochraně práva na jazyk ja na
úrovni národní lak mezinárodní
by bylo uznání neutrálního
umělého jazy ka. Velmi často se
totiž právo na jazyk proměňuje
na národní úrovni v používáni
oťciálniho jazyka a na
mezinárodní úrovni v používání
angličtinv

Via di Torre Argentina 7600186 Roma

elematický systém AgoraÝ je tnnohajazykovým komunikačním
písemným systémem. Jedná se o systém interaktivní: umožňuje
abonentům v celém světě nejen dostávat, ale především si
vyměňovat informace v sedmi jazycích: francouzštině, angličtině+,
italštině, ruštině, španělštině, němčině a esperantu.
Podobá se náměstí, na kterém se sou stře‘ují některé veřejné služby:
archív, konferenční sál, poštovní úřad, nástěnka pro zprávy, tisková
kancelář.
Používají se služby z domu či z úřadu, prostřednictvím vlastního počítače
(jakéhokoliv typu a značky) spojeného modemem s telefonem.

Informace

Spojení

tel. 39/6/6864233-6896831-68308119
Itapac • NU A 26500016
DNÍC 0222 (32 kanálů - 2400 N8I)
Exsy Way Itapac tel. 1421 (jednotné národní číslo)
(10 linek s automatickým hledáním 300>2400 N81 MNP5)
tel. 39/6/6892828
(10 linek s automatickým hledáním 300>9600 N81 MNP5)
tel.39/6/6832366
BTTymmet(16 kanálů - 2400 N8I - Logon: AGORA)
Internet - AGORA.STM IT

V PARLAMENTECH...
Díky návrhu rezoluce
předloženému l.uigim Vertematim,
socialistickém poslancem
evropského parlamentu, členem
Radikální strany a Marcem
F’annellou v srpnu loňského roku se
Evropský parlament rozhodl
provést studu o možnosti toho, abv

esperanto usnadnilo výuku cizích
jazvku iPyderbornská metrxia).
V Itálii bvja ustavena federalistická
interskupina o problému jazyka a
za reformu jazy kové politiky
Přistoupilo 36 poslanců ze všech
poltických skupin, s výjimkou
extremní pravice

Originální fotc^raíie z okupační Prahy roku 1968, z prvních okupačních
dnů. Pobaví mne vždvckv novináři, omluvou ,iim budiž, že jsou to ti soíše s
mlékem ne bredě, kteří vyslovené ahistorický dnes radí jak a co se mělo te
hdy udělat. VČtřinou upozorňují ns to, že bylo málo demokracie a málo svo
body, taky bvlo málo ochoty ke svooodným volbám 8 or.ý jsme se tehdy málo po
«tavili velmocenským choutkám SSSR. Ale pánové, orosím pěkně vžd.yí právě to
melo strčilo 8CC.CCC armádě maršála Jakubovskéno k na?í okupaci.
7.H.
DPÍVE

drazí
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