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Desátého výročí sovětské okupace Československa vzpomíná celý svět. Hlav
ním organisátorem demonstrací ve Svédsku byl Folk i Bild/Kulturfront. Ve
Stockholmu se demonstrace účastnilo na 3000 lidí v Goteborgu asi 600 lidí.
V Malmd a prakticky všech větších městech byly demonstrace a protestní schů
ze. Sdružen.! svobodných Čechoslováků v jižním Svédsku uspořádalo v den výro
čí v budově Městské knihovny v Malmd tiskovou konferenci se signatářem Char
ty 77, Dr. Jaroslavem Krejčím., Večer byl promítnut dokumentární film z oku
pace, režírovaný Janem Němcem. K tématu okupace byly exilovými umělci pořá
dány výstavy v Malmd a Kodani. Expressen přinesl zajímavý výňatek z knihy
"Nej, jag besvarar mig inte - en liten normalisationsmosaik ” od Dr. Frant.
Janoucha, jaderného fysika,od roku 1975 usazeného ve Stockholmu. Dr. Janouch
léta v SSSR žil. Při své poslední cestě v roce 1970 položil 67 sovětským
občanům otázku co soudí o intervenci. Tři s vojenskou intervencí souhlasili,
čtyři neměli názor a 60 lidí ji odsoudilo. Os.úřady donutily dr. Janoucha k
emigraci a odebraly mu čs0 občanství. Kvállsposten, Malmd, přinesly zají
mavý interview s Petrem Janečkem, který jako podporučík měl v osudné noci
službu na telefonní ústředně na Ministerstvu národní obrany v Praze. Demon
strace byly i v Helsinkách, Oslu a Kodani. Norská strana práce uspořádala v
Oslo norsko-švédský seminář:’'Československo po 10ti letech”. Podnik dal pod
nět k celé řadě článků v norském, švédském a dánském tisku. Zúčastnili se
ho m.j. Z.Mlynář, J^Pelikán, Z.Hejzlar a A.Mtlller. Ministryně zah. věcí Ka
rin Soder zhodnotila uplynulých 10 let v CSSR jako systematické potlačování
oposice a hrubé porušování základních lidských práv. Stalinistická Arbetarpartiet kommunisterna /apk/ pozvala do Švédská zástupce Husákova režimu dr.
fil. Milana Matouše a v době výročí s ním v řadě měst uspořádala provokační
schůze. V Goteborgu se schůze konala právě na den výročí okupace v době kdy
nedaleko probíhala demonstrace proti okupaci. Několik našich krajanů i švéds
kých spoluobčanů přišlo na schůzi a protestovalo proti lžím dr. Matouše. Ko
munisté sáhli k svému osvědčenému přesvědčovacímu prostředku - právu pěsti.
Došlo k bitce, která byla urovnána teprve až zásahem policie. Jednoho z pro
testujících Švédů soudruzi vyhodili skrz zavřené skleněné dveře na ulici.
Krajan Josef Kaplan z Goteborgu prohlásil, že existují důkazy že dr.Matouš
je členem STB i sovětské KGB. Předseda APK Rolf Hagel hosta z Prahy vydával
za representanta čs.lidu a jeho mínění. Časopis Osteuropa och Vi, vydávaný
mladými Poláky a Švédy věnoval desátému výročí celé číslo. Nakladatelství
Oktoberfórlag vydalo LP desku ”Nech naši zemi na pokoji” /Lámna várt land
i fred/, která nám předkládá nejnovější protestní písně z jara roku 1978
nazpívané s velkou
odvahou
zakázanými zpěváky v CSSR. Zpívají Marta Ku
bišová, Jaroslav Hutka, Svatopluk Karásek, Vlasta Třešňák, Karel Soukup a
Vladimír Veit. Nahrávky byly provedeny v tajnosti dvěma švédskými techniky
vybavenými profesionálním zařízením, které umožnilo jejich vysokou kvalitu.
Některé zpěváky mohli švédští diváci slyšet a vidět 21.srpna v televizi.
V Německu vyšla deska ’’Lieder gegen Panzer” obsahující převážně protestní

- 2 české písně z roku 1968, německy zpívané písně Karla Kryla a rozhlasové záz
namy. Každou z desek možno objednat za DM 20,- v knihkupectví Dialog, Gutleutstrasse 15, D-6000 Frankfurt/M.,Vásttyskland. V galerii Ra ve Švýcarsku vys
tavuje s námětem 10.výročí 75 našich umělců z celého světa. Ze
’’švédských” jsou to paní Tůmová a pánové Brabenec, Holub, Kosėk,
David a Malenda. Z Norską pan Kristofopi. Německý Steří} přinqsi
na pokračování velmi zajímavou reportáž od Zdeňka Mlynaře, byv.
člena ÚV KSC o tom jak to skutečně vypadalo v Moskvě po únosu čs.
představitelů. Nardenské hnutí za spoluúčasti ostatních,exilových
organisací ze střední a východní Evropy odhalilo v Londýně pomník
Janu Palachoví. Není možno vyčíst všechny kulturní a politické
akce, které naši krajané ve svobodném světě uspořádali.’ V Praze
proběhl den 10. výročí klidně. Celným představitelům Charty bylo nařízeno,
aby ve dnech výročí se zdržovali mimo hlavní město. Na jednom náměstí v Lenin
gradě se shromáždila asi desítka spisovatelů a umělců, aby minutou ticha de
monstrovali svůj protest proti sovětské intervenci v Československu. Na někte
ré dizidenty bylo uvaleno domácí vězení již několik dní před výročím. Nakla
datelství Poezie mimo Domov /P m D/, Max Wónner Strasse 31, 8000 MUnchen 50,
Vásttyskland vydalo pěknou knížečku básní pod názvem Orgie smutku od Daniela
Strože. Cena 10,- DM. Nakl. CCC Books připravuje druhé vydání knihy Pražský
srpen od Jaroslava Kučery, dokument o roku 1968 doplněný unikátními snímky z
okupace Prahy. První vydání z roku 1971 "bylo okamžitě rozebráno. CCC BOOKS,
Hirschhorn 117 1/2, 8331 Wurmannsquick, Vásttyskland. Cena 14,80 DM. Svědectví
o puči je kniha Oty Hory, která ještě letos vyjde v nakladatelství Sixty Pub
lishers, Toronto. Líčí v ní události z let 1945-48., Autor je znám jako jeden
z nejodvážnějších a nejvýmluvnějších poslanců předúnorového parlamentu. Cena
$ 10,- Předběžné objednávky Mr.Ota Hora, 2459 Clover St., Ottawa, Ontario
K1V 8G6 Canada.
PETICE_78 - Dne 21. srpna 1978 předala delegace ve složení: Dr. Ján PapáneE, bývalý velvyslanec CSR a stálý delegát u Spojených Národů, paní Betka Papánková, Miloš Kunta a Ota Rambousek celkový výsledek akce PETICE 78,
do rukou p. J.Longa, zástupce nepřítomného gen.tajemníka OSN Kurta Waldheima.
Petici podpořilo 17 organisací z celého světa s více jak čtvrt milionem čle
nů a 6438 jednotlivců. Bohužel již po uzávěrce akce došel redakci Severských
listů dopis od Stiga Nymana, člena předsednictva Kristen Demokratisk Samling
/křesťanští demokraté/, oznamující, že předsednictvo KDS jménem svých 23.000
členů podpisuje PETICI 78.
Švédskou Politici jsou často kritizováni pro ’’vysoké platy, které si do
přávají na úkor daní”. Zde jsou fakta:Letos je riksdagsarvodet 7863 korun me
si čně. Kdo bydlí mimo Stockholm dostává traktamente 2460 korun měsíčně a 690
korun měsíčně na činži, protože kromě stálého bydliště musí platit ještě ně
jaký byt ve Stockholmu. Předsedové 16 parlamentních výborů dostávají navíc
700 korun. Výjimku tvoří předseda poslanecké sněmovny jehož měsíční plat je
16.400 korun. Dále mají nárok na bezplatnou vlakovou a vnitřní leteckou do
pravu. Přesčasy placené nemají.—Universitní profesoři Gósta Wranglén a Her
man Diamant vyzývají k přerušení styků se sov. Akademií věd, protože SSSR
porušuje vědeckou svobodu. Výzkumníci posílaní k návštěvě Švédská nejsou vy
bíráni na základě svých kvalifikací, ale podle politické spolehlivosti. So
větští výzkumníci mají Západu málo co dát, ale mohou hodně odvézt.—Minister
stvo zahraničí ostře protestovalo proti tomu, že polské úřady nevpustily do
země 2 švédské občany polského původu, kteří tvořili doprovod Per Ahlmarkovi,
býv. vice-předsedovi vlády a býv. předsedovi Lidové strany. P.Ahlmark se na
protest rovněž vrátil do Švédská. Obě osoby, kterým Poláci upřeli vstup jsou
židovského původu.—Královský pár je na státní návštěvě v Jugoslávii. Min.
zahr.věcí Ko Sóder je v doprovodu.—V Goteborgu žije na 50.000 přistěhovalců,
t.j. každý desátý občan. Přistěhovalci mají v G. na 80 registrovaných spolků
a dostávají ročně 800.000 korun jako pomoc.—V nejlepší výstavní síni Góteb.
probíhá v září společná výstava přistěhovaleckých umělců.—Bulharský uprchlík
Marko Grozev mohl ve Svédsku přivítat manželku Elenku a syna Radoslava. Z Bul
harska byli propašováni ve dvou specielně postavených bednách příslušníkem
náboženské sekce Pingstvánner. Auto i bedny byly prohlíženy, ale kontroly nic
neobjevily.—Nekrvavě skončil únos representatnta firmy LM-Ericsson v Salva
doru, Kjell Bjorka. Byl propuštěn po 10ti dnech na svobodu, když byla splně
na podmínka únosců a jejich prohlášení bylo zveřejněno v jihoamerickém a ja
ponském tisku. Firma L M Ericsson navázala kontakt s únosci a podle nepotvr
zených zpráv jim vyplatila částku $ 800.000.—Ve školství je vážný nedosta-

- 5 tek učitelů. 10.000 kvalifikovaných učitelů přešlo do jiných povolání.—Va
lentin Agapov oznámil, že jeho manželka, dcera i tchýně byly v Moskvě ztýrá
ny orgány KGB. Důvodem byla demonstrace, kterou 14 létá dcera Lilja provedla
před švédským vyslanectvím v Moskvě, den před příjezdem švédského královské
ho páru. Lilja držela asi po 10 minut plakát s textem: Paní královno, pomozte
k sjednocení rodiny Agapovy. Lilja A. Během demonstrace stačila být fotogra
fována švédskými, americkými a britskými žurnalisty. Podle posledních zpráv
moskevské visové oddělení slíbilo dát během září odpověd rodině Agapových na
jejich žádost o vystěhování.—Od 1.září omezila pošta sobotní služby. Dopis,
který má být doručen v sobotu, musí být ofrankován zvýšeným poštovným o dvě
koruny. Za každé vplácení a vyplácení je třeba zaplatit 1 kr. navíc.—-Výzkum
ukázal, že vysoký stupeň datorizace a její koncentrace vede k vysoké zrani
telnosti celé švédské společnosti v případě války, teroristických akcí, boj
kotu ze zahraničí, sabotáže, anebo přírodních katastrof.—Při Grand Prix v ■.
Itálií došlo k hromadné srážce-. Auto švédského závodníka Ronnie Peterssona
explodovalo a Ronnie následujícího ’dne_utrpěným zraněním podlehlo
pánskou Prvně oď konce války byla ustavena koaliční vláda sociálních
demokratů a~venstre /konzervativci/. —Policie hlásís že v Kodani se objevil
kokain, snad nejnebezpečnější narkotikum, které spolu s heroinem dominují
trhu narkotik v Kodani. Odtud jsou dále pašovány ďo Švédská a Norska.
Norskou V norských vodách u Spicberků se zřítilo sovětské špionážní le
tadlo typu~Tupolev. Norové vylovili zbytky letadla, 7 mrtvých členů posádky
a zbraně. Incident vedl k dalšímu přiostření norsko-sovětských vztahů. Sověts
ký vyslanec byl třikrát za jeden den povolán na ministerstvo zahraničí v Os
lo. Podle mezinárodní smlouvy má SSSR právo k těžbě nerost.bohatství na Spicberkách, ale v poslední době provedl bez povolení stavby přistávacích ploch
a radaru a sovětská plavidla soustavně porušují norské výsostné vody. Sověti
mají na poloostrově Kola největší námořní základnu a je to místo největší
vojenské koncentrace v Evropě vůbec. Vzhledem k tomu, mají Spicberky vysokou
strategickou hodnotu.—Vstupní visum do SSSR bylo odepřeno 4 norským žurna
listům, kteří měli doprovázet ministra Jens Evensena při jednáních se sověts
kým ministrem rybářství Alexandrem Iškovem o nedovoleném sovětském rybolovu
v norských vodách.—Generál Alexander Haig při své nedávné návštěvě v Oslo
žádal, aby NATO byl posílen, aby mohl čelit sovětské hrozbě.—Cenné předměty
byly ukradeny z letní chaty Willy Brandta u Hamar.— Norský parlament přijal
zákon o volném potratu do konce 12. týdne těhotenství.—99 hlasy proti 7 od
mítl parlament návrh na zrušení monarchie.—Skupina demonstrantů se nějak
propašovala na jinak velmi dobře hlídané území sov. ambasády v Oslu. Rudou
barvu v rozprašovači napsali na fasádu ’’Sověti ven z Československa” a neod
haleni zmizeli.
§E2]22É5Í._syět£ Papež Pavel VI. zemřel 6osrpna ve věku 81 let. Byl pohř
ben v katedrále bv.Petra v Římě. Na jeho místo nastoupil papež Johennes
Paulus I.—V Důsseldorfu byl policií zastřelen jeden z nejvíce hledaných te
roristů Willy Peter Stoll.
,
—Největší ukrajinské organizace v Kanadě a •
v USA propagují názor,že nedávné politické procesy v Sovětském svazu nutí zá
padní země k bojkotu Olympijských her v Moskvě v r. 1980, příp. k přeložení
her^jinam. Poukazují na zneužití OH Hitlerem v r. 1936 a na šalebný projev L.
Brežnevą před Nejvyšším sovětem v Moskvě v r. 1976, v kterém se pokusil za
krýt tyrannii a útlak základních lidských práv v SSSR pod nánosem frází
o sportovním duchu a mezinárodním bratrství.—Komenského museum v Naardenu
má být pro nedostatek peněz zavřeno. Veřejnosti bude přístupná jen kaple,kde
jsou pozůstatky největšího českého exulanta, který odešel z vlasti přesně
před 350ti lety / v roce 1628/.-- V Vamp David bylo zahájeno jednáni na nej"vyšší úrovni mezi ísraelem, Egyptem a USA. V případě neúspěchu hodlá Saudská
Arábie svolat schůzi arabských států na nejvyšší úrovni a prodiskutovat mož
nosti embarga na dovoz nafty do západních států. Podle tisku je egyptský pre
sident Anwar Sadat se schůzkou srozuměn a navrhl postupné snižování vývozu
o 5°/o do západních zemí po dobu půl roku.—-Na 100 britských a spojeneckých
osobností se zúčastnilo ’’Československého oběda”na půdě britského parlamentu
a zahájilo oficiálně všechny protestní akce k desátému výročí okupace USR
v Británii. Lord Home, býv.min.předseda zahájil velmi úspěšnou výstavu o oku
paci.—Igor Sergějevič Glagolev /58/, bývalý zahraničně-politický expert,
který psal mj. tajná pojednání pro politbyro a ústřední výbor strany v Moskvě,
požádal v roce 1976 o politický asyl v USA. Varuje Západ, že od konce roku
1968 se dostala v Moskvě k moci agresivní stalinistická klika. Zahraniční po-

- 4 litiku určuje šéf KGB Andropov, ministr obrany Ustinov a šéf generálního
štábu Ogarkov. Současná sovětská politika v Africe svědčí o tom, že jejich
posice je stále silná. Cílem je vojenské a politické ovládnutí celého afric
kého kontinentu. Již nyní SSSR s různou intensitou IdMroluje ví
ce než 20 afrických zemí. Sovětští poradci a sovětské zbraně
jsou za akcemi proti Maroku, Mauretánii, Tchadu, Eritrei,Israe
li, Rhodezii, Namibii, Jižní Africe, Zaire a Angole. Glagolev
uvádí, že byl v Moskvě účasten porad s představiteli "vlastenec
ké fronty Rhodesie/Zimbabwe", na které jim byla slíbena vojens
ká pomoc. Vedoucí fronty je pod kontrolou KGB a je placen Mos
kvou. Celá operace proti Rhodezii je řízena sovětským vyslancem
v Zambii, členem KGB, Vasilem Solodovnikovem. Glagolev je značně znepokojen
ústupkovou politikou Západu a to nejen v Africe. Doufá, že energická akce
Francie v Zaire, jakož i francouzská africká politika vůbec,jsou počátky
nové západní politiky. Rovněž se cítí povzbuzen "velkolepou politickou, de
mokratickou ofensivou" v zemích jako Indie, Argentina, Chile, Jižní Afrika,
Jižní Korea a Formosa. Říká, že demokracie v těchto zemích není sice perfekt
ní, ale lidé v nich mají daleko větší lidská práva než lidé v SSSR nebo Číně.
Za potencionálně nejnebezpečnější článek Evropy považuje G. Jugoslávii. SSSR
je prý připraven k invazi do země po Titově smrti, anebo alespoň k provedení
prosovětského puče. Proto by západní země měly vyhlásit úmysl chránit Jugo
slávii vojensky. V dnešní světové situaci není možno zůstat neutrální. Neu
tralita je nepřímá pomoc agresi. To platí např. o politice minulé švédské
vlády v otázce Vietnamu. Neutrální státy by rovněž měly posílat vojenské
jednotky do Afriky, anebo alespoň jasně prohlásit, že se postaví proti kaž
dé komunistické agresi. Vždyť komunisté zabíjejí miliony lidí a nezdá se, že
by se o to někdo příliš staral. Vzhledem k porušení Helsinkské smlouvy o lids
kých právech ze strany SSSR, měl by Západ odvolat uznání sovětské okupace
východní Evropy, které konečný dokument smlouvy obsahuje. Je také v zájmu Zá
padu zastavit poskytování úvěrů SSSR, který jich využívá k budování těžkého
průmyslu a tím vojenské převahy.—Israel má vlastní atomovou bombu. Je to
možné dík dalšímu husarskému kousku israelské výzvědné služby, které se po
dařilo zcizit lod s 200 tunami uranu. Dalším případem bylo odplutí pěti tor
pédových člunů, vzdor embargu, z francouzského přístavu do Israele a unesení
válečného zločince Eichmanna z jižní Ameriky.—Při pokusu o ilegální přechod
z Kanady do USA byla zatčena západoněmecká teroristka Kristina Berster.—
Převaha Varšavského paktu v konvenčních zbraních se stále zvyšuje. Pakt má
dnes 50„000 tanků T72 zatím co síly NATO jsou prakticky nezměněny s výjim
kou zvýšeného počtu protipancéřových robotů.—Rakouský president dr.R.Kirschláger navštíví v říjnu Prahu.—Min.předseda Rhodezie Jan Smith vyhlásil v
zemi "omezené" stanné právo, když gerilla sestřelila vnitrozemské civilní do
pravní letadlo a povraždila 8 lidí, kteří havarii přežili.—Vzhledem ke kubánské agresi v Africe zastavuje Holandsko od 1„ledna 1979 veškerou pomoc
Kubě, která spočívala především v dodávkách lékařského zařízení.—Po 2 měsí
cích byla na Islandu ustavena vláda z pokrokové strany /střed/, soc.demokra
tů a komunistů.—Rakouský kancléř Bruno Kreisky způsobil diplomatický skan
dál, když označil Israel za poMcejní stát a vyjádřil se urážlivým způsobem o
min.předsedovi Beginovi.—Náš krajan a konsultant v nemocnici pro duševně
choré v Hortonu dr. Low-Beer, byl vyslán do SSSR, aby zjistil zda dizidenti,
věznění pro své politické přesvědčení jsou opravdu"úchylní", jak to tvrdí sov.
úřady. Shlédl 12 pacientů a o všech prohlásil, že jsou normální lidé, ale je
jich politický názor se liší od "oficiální linie strany". Ku mnohým, které
by byl rád navštívil, nebyl připuštěn.—Západ vyvinul novou infrazvukovou
zbraň. Jde o vysílání zvukových vln na tak nízké frekvenci, že je lidské ucho
nezachytí. Zvukové vlny mohou napadnout nervový systém a usmrtit lidi i když
se nacházejí v krytu nebo pancéři.—Některé pojišťovny varují před autocestami do Itálie a tvrdí, že je 50$ rišiko ukradení auta. Mafia se specialisuje
zejména na Volvo, BMW a Mercedes. Podle EG raportu bylo v uplynulém roce v
Itálii zcizeno více než 12.000 v Německu registrovaných vozů. Z 22 zubních
lékařů, kteří se zúčastnili kongresu v Milánu, 18 přišlo o své auto.
Z_okugovaného Československa; Významný americký senátor George McGovern
navštiviI_Práhu-a~měl"póráďý š~představiteli čs.vlády. Přimlouval se m.j. za
kladné vyřízení nároků amerických'občanů českého a slovenského původu za
znárodněný majetek v CSSR.--Pro "činnost neslučitelnou s postavením zahranič
ního zpravodaje" byl z CSSR vyhoštěn západoněm.TV komentátor H.Clemens. Při
pravoval film k 10.výročí okupace Československa. — František Pitor dostal

- 5 v tajném procesu v Plzni 3 roky za rozšiřování Charty 77. V padesátých le
tech byl spolu se svým bratrem Slávkem odsouzen na doživotí za "velezradu"
a jistý čas byl v Leopoldově spoluvězněm G. Husáka. Jeden rok vězení dosta
la Alena Klímová, knihovnice za to, že Pitorovi pomáhala v rozmnožování tex
tů Charty. Z trestného činu pobuřování byl obžalován Miloslav Lojek, bohoslovec Českobratrské církve evangelické. Bylo mu již dříve znemožněno vyko
návat úřad duchovního. Rozšiřoval Chartu 77. Před soud má být postaven bás
ník a spisovatel Jiří Grůša, který byl s dalšími Chartisty zadržen během náv
štěvy L.Brežnevą v Praze. Je obžalován z pobuřování a obžaloba specificky uvádí román Dotazník, který publikoval v neoficiální Edici Petliceo Spolu s
ním byl obžalován ing. Pavel Roubal, který propůjčil svůj byt Petlici k roz
množování zakázaných děl. Režim se snaží pacifikovat Chartu tím, že jeho po
licejní akce se stále více soustřeďují na západní veřejnosti méně známé sig
natáře .—Edice Petlice již dosáhla 106 titulu.—V Praze začala vycházet li
terární a kulturní revue "Dvanáctka". Vychází podobným způsobem jako Edice
Petlice a jejími přispěvateli jsou vesměs zakázaní autoři. Vyšla už první
2 čísla, další se připravují. Přesnou reprodukci prvního čísla vydal česky:
Index on Censorship, 21 Russel Street, London WC2 B 5HP England. Číslo je
ilustrováno a má 160 stran. Cena včetně poštovného, liber 4,50.—Sedmdesáti
leté matce spisovatele Oty Filipa, který žije v NSR byla již po 14té zamít
nuta žádost o výjezdní doložku do NSR se zdůvodněním, že cesta není v soula
du se zájmy CSSR. Ota Filipvýstižně komentuje: Stará ženská na krajíčku ži
vota se prostě stává předmětem "třídního boje".—Nový čs. dvoudílný velko
film "Vítězný únor" natočil kolaborující režisér Vojtěch Trapi. Film stál
12,400.000 Kčs, ale k naplnění biografů nepomáhají ani volňásky zasloužilým
dělnickým kádrům.—Mluvčí Charty zaslali otevřené sympatizující dopisy ro■dinám odsouzených sov. dizidentů Scharanského a Ginsburga a rodině Rudolfa
Bahro v NDR, odsouzeného na 8 let za publikaci svého kritického díla o
NDR západoněmeckým nakladatelstvím.—K 10.výročí okupace vydala Charta 77
svůj 18. dokument, žádající odchod okupačních vojsk z československého úze
mí.—Památka Jana Palacha byla v den okupace uctěna květinami a trikolórami
na místě jeho původního pohřbení v Praze.—Rudé právo se v den výročí vyz
namenalo neobvykle podlézavým úvodníkem, který se týkal "bratrské pomoci"
v srpnu 68 a v období po něm.—Podle zpráv z Prahy, pokouší se Husákovo
vládní křídlo získat do důležitých hospodářských funkcí některé, méně
"zdiskreditované" odborníky z roku 68 a zavádět principy hmotné zaintereso
vanosti spolu s uvolněním zvláštních fondů pro marketing doma i v zahraničí.
Důvod: zhoršující se hospodářská situace a nedostatek kvalifikovaných sil.—
’ÚLidská práva, jakožto práva jednotlivce jsou nemravným přežitkem a pro život
člověka mají jedině smysl práva skupinová, posvěcená třídním přístupem". To
je výrok dr.Cvekla v pražské TV. Je otřesné, že toto prohlášení bylo dekla
rováno jako oficiální názor vládnoucího režimu.—Před časem přijel do Prahy
přední sov.psychiatr Y.Novikov, aby vyšetřil stále se zhoršující zdravotní
stav býv. presidenta L.Svobody. Po několika dnech odjel tajně do Záp.Německa
kde požádal o politický asyl. Podle Novákovy výpovědi obsahující podrobnosti
o tzv. léčení dizidentů v Serbském ústavu pro duševně choré v Moskvě a jinde,
má hlavní vinu na zneužití psychiatrie v SSSR šéf KGB Andropov.—V Praze
zemřel horlivý stoupenec strany, národní umělec Ladislav Boháč.—Otázka
Radiu Jerevan: Souhlasí, že Češi a Slováci prosili naši slavnou Rudou armádu
o pomoc? Radio Jerevan: V podstatě ano. Tato žádost pochází z roku 1938, ale
teprve v roce 1968 v srpnu mohla být kladně vyřízena.
Předseda čínské kom.strany Hua Kuo-feng navštívil Ru
munsko a Jugoslávii právě ve dnech 10.výročí přepadení Československa.—Fi
del Castro prohlásil, že je připraven k diskusi s exilovými kubánci o pod
mínkách umožňujících jejich návštěvu země, sjednocení rodin, vystěhování pro
puštěných politických vězňů atd.—Vztahy mezi Vietnamem a Čínou se stále
zhoršují. Čína obviňuje Vietnam z pronásledování čínské menšiny. Mnoho Viet
namců čínského původu uprchlo do Cíny. 0 problému došlo mezi oběma zeměmi k
jednání, které bylo několikrát přerušeno a znovu obnoveno. Hranice byly uza
vřeny. Mnoho uprchlíků z Vietnamu tvrdí, že v zemi jsou budovány raketové
základny obsluhované výhradně sovětskými posádkami a ve vietnamských vodách
je vidět stále více sovětských válečných lodí.—Vietnam se stal členem Sově
ty ovládané RVHP /Rada vzájemné hosp. pomoci/.—Čína přerušila veškerou hos
podářskou pomoc poskytovanou Vietnamu a Albánii. Z Albánie bylo odvoláno ti
síce zemědělských a technických expertů a albánští studenti studující na číns
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kých universitách byli posláni domů.—V srpnu byla podepsána mírová smlouva
a smlouva o přátelství mezi Čínou a Japonskem. Brzy nato navštívila čínská
vojenská delegace Tokyo. Sověty proti smlouvě podaly oficiální protest a ozna
čily ji za akt namířený proti SSSR..—Dva byv. jihovietnamští důstojníci,
kterým se podařilo uprchnout do Thajska odhadují počet politických vězňů na
200.000. Vězňové jsou podrobeni těžké fysické praeiga jsou drženi na pokraji
hladu. Kromě toho jsou nuceni k soustavné ponižující sebekritice. Fysické ná
silí se vyskytuje, ale není běžné. Pokus o útěk se trestá veřejnou popravou.—
Američtí žurnalisté Craig Whitney z New York Times a Harold Piper z Baltimore
Sun byli odsouzeni moskevským soudem k pokutě, protože odmítli dementovat
svoji zprávu, že vystoupení gruzínského dizidenta G-amsachurdia v TV bylo ins
cenováno.—Americký obchodník Francis Crawford, který byl tři měsíce vězněn
v Moskvě se vrátil do USA. V soudním procesu byl odsouzen k pěti letům vězení
podmínečně - pro údajné valutové přestupky. Rusové se ani nenamáhali se zpra
cováním svědků. Jeden z nich tvrdil, že si na Silvestra vyměnil od Crawforda
načerno 1000 $, ale v té době byl C. v USA. Svědek se tedy opravil, že to by
lo na Štědrý den, ale ani tehdy C. nebyl v SSSR.—Podle britského Observer
do Ugandy přibylo 120 kubánských vojáků, kteří mají chránit Idi Amina před
jeho vnitřními nepřáteli.—Sovětský plavec Viktor Kuzněcov, který v Berlíně
dostal bronz, byl diskvalifikován pro použití povzbuzujících prostředků.
?aši_ye_syobodném_syětě_: Na 9. sjezdu Společnosti pro vědu a umění
/Czechoslovak Society of Arts and Sciences in America/, který se bude konat
na Cleveland State University 26. až 29. října t.r. bude také "čtení z no
vých prací našich spisovatelů". Prosíme české a slovenské autory, kteří mají
o věc zájem, ař žijí kdekoli, aby se přihlásili na adrese: Dr. Rudolf Sturm,
Skidmore College, Saratoga Springs, N.Y. 12866, USA. Na sjezdu budou čteny
ukázky z románů, básně, povídky nebo eseje v rozsahu 5 až 8 stran psaných na
stroji obřádek.—T.J.Sokol Stockholm se účastnila turnaje odbíjené "Váttern
Cup" v Huskvarna-Jonkoping ve dnech 12./13.srpna. Muži hráli ve třídě H4,
která měla 63 zúčastněných družstev a skončili na 28 místě. V roce 1976 se
umístili na 44 místě ze zúčastněných 60 družstev. V sestavě hráli: Míla Klou
ček, Josef Fulín, Jaroslav Vondráček, Karel Se^šulka, Antonín Šíma a Otakar
Telichovič. Ještě lépe se dařilo družstvu žen, které hrálo v D4 třídě, která
měla 50 zúčastněných družstev. Naše ženy se umístily na pátém místě. V ses
tavě hrály: Eliška Pechová, Pia Nystróm, Eva Jermelid, Annika Elm, Marie
Sandman a Krista Lhotová. Celkově se turnaje účastnilo 332 družstev a 2656
jednotlivců z pěti národností. Našich bylo 14 a 2 děti, rozděleni v šesti
stanech. Počasí turnaji nepřálo, bylo větrno a chladno.
TLJ±Sokol_Stockholm_upozerňuje£ Každé pondělí stolní tennis od 19—22 hod.
v Thorildshallen, (leijersvágen, T-Thorildsplan. Každou středu tréninky odbí
jené žen od 21-23 hod. v Enskedehallen, T-Gullmarsplan. Každý čtvrtek k dis
posici Kárrtorpshallen od 21-23 hod. pro tělocvik, nohejbal, kopanou a j.
T-17, stanice Kárrtorp. Každou sobotu tréninky mužů v odbíjené od 14-17 hod.
v Bredángshallen, T-13,15 stanice Bredáng. Noví zájemci srdečně vítáni. V
listopadu bude pořádán otevřený turnaj ^dvojic ve stolním tennise.—Komunistic
kou propagandu mezi krajany v zahraničí má za úkol šířit časopis Českoslo
venský svět, vydávaný tiskovou agenturou Orbis za spolupráce Československého
ústavu zahraničního v Praze. Ve 12.čísle letošního ročníku se objevil článek
Petra Procházky, zakladatele národopisného souboru "Polkaensamblen" z Gote
borgu. Citujeme bez komentáře:’1... a šíříme pravdivé informace o Českoslo
vensku. Vyhotovili jsme si vlastnoručně 40 českých krojů /některé jsme za
koupili v Československu/... Bez přispění a pochopení čs.zastupilského úřadu
by soubor sotva mohl vykázat ve svém repertoáru tolik bohatství a krásy,
českého, slovenského i moravského folklóru.”Nyní má krajan Procházka staros
ti, protože jeden člen souboru, jehož většinu tvoří Švédové, se ve smutečním
úboru účastnil demonstrace proti 10 tileté sovětské okupaci Československa
v Goteborgu. Čtenáři se na něho možná upamatují z jeho vystoupení v TV, těsně
před dovolenou, v zeměpisné soutěži "Vem vet var".

Jedinou finanční základnou Severských Listů, kromě
vlastni ÍEapsy vydavatele, jsou dobrovolné příspěvky čtenářů. Je stále ještě
mnoho krajanů, kteří vzdor tomu, že Severské List^ pravidelně dostávají,
žádný dobrovolný příspěvek neposlali, ani zasílání neodřekli. Do konce roku
budou vydána ještě 3 čísla. Všem, kteří do uplynutí této doby na vydávání
listu nepřispěli, bude další zasílání Severských Listů zastaveno.

