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Švédsko: Tři členové indické náboženské sekty Ananda Marga budou posta
veni před švédský soud pro pokus o únos sovětského letadla. Pokus o únos ve
dl Svéd /27/ a pomáhaly mu dvě ženy, Brazilka /42/ a Němka /22/. Letadlo by
lo na cestě z Osla do Moskvy s mezipřistáním ve Stockholmu. Při pokusu donu
tit posádku, aby od mezipřistání upustila byl Sved přemožen. Únosci měli u
sebe 6 zápalných bomb domácí výroby. Měli v úmyslu, po přistání v Moskvě, le
tadlo zapálit, když by předtím donutili cestující a posádku, aby je opustila.
Zapálení měli provést Sved a Brazilka a pak vyprovokovat sovětské stráže, aby
je zastřelili o Němka hrála pasivní roli, měla vystoupit spolu s cestujícími
a později svědčit před světovou veřejností o události. Účelem bylo obrátit
pozornost k poměrů® v SSSR.-—-Švédská firma Atlas-Copco dala iránským úřadům
k dispozici tři speciální vrtací soupravy a technický personál, který má za
úkol pátrat po vězních, kteří by se údajně ještě stále mohli nacházet v la
byrintu tajných chodeb hluboko pod věznicí Evin.--- Úřady oznámily, že sověts
ký inženýr, který v roce 1977 donutil sovětské dopravní letadlo k přistání
ve Stockholmu,bude v létě, po odpykání poloviny trestu, propuštěn na svobodu.
Sovětské žádosti o vydání nebylo vyhověno a byl odsouzen švédským soudem na
4 roky vězení.-—Palestinští teroristé hrozí Bjorn Borgovi vraždou, že při náv
štěvě lsraele se nechal vyfotografovat v israelské vojenské uniformě. Podob
nou hrozbu dostal i zpěvák Ted Gárdestad, vítěz letošního švédského kola do
soutěže za nejlepší šlágr, který pořádá Eurovise. V dopise je mu vyhrožováno,
pro případ, že se účastní finále soutěže v Jerusalemě dne 31. března. Ted vyděračství teroristů rozhodně odmítl a prohlásil, že se soutěže zúčastní.-5 platností od 1.7. se děti švédských matek stanou automaticky švédskými stát
ními příslušníky. Dosud nabývaly děti vždy státního občanství otce. V souladu
s tímto vládním návrhem má matka ohlášením možnost dát dítěti narozenému no
1.červenci 1961 švédské státní občanstvío-—Ve Stockholmu zemřel 86-tiletý
prof.dr.Arnošt Kolman, kdysi fanatický komunista, spolupracovník Leninův. Pů
vodem Cech, přijal sovětské občanství a usadil se v SSSR. Jeho rozchod s po
litikou dnešních vládců v Kremlu vedl k tomu, že se zřekl členství v kom. stra
ně SSSR i sov. občanství. Asi před 2 lety mu bylo povoleno vystěhování do
Švédská.
Podle israelského tisku premier' Begin odhalil, že president
Carter uvazuje o uzavření americko-israelského obranného paktu. Ten by s vel
kou pravděpodobností byl následován pakty Egypt-USA a Saudská Arábie, Jordáns
ko a USA.
-Kanadský odborový kongres podal u Mezinárodní organizace práce v
Zenevě formální stížnost na čs.vládu, že porušuje stanovy organizace tím, že
za odlišné politické názory a rozšiřování Charty 77 propouští ze zaměstnání a
šikanuje čs.občany. Situací v CSSR se zabývá zvláštní komise Výkonného výboru
Mez.úřadu práce.-—Tisk svobodných Ukrajinců v Kanadě se zabývá usilovnými po
kusy sov.právních expertů zmocnit se majetku kanadských občanů ukrajinského
původu, kteří zemřeli bez závěti a mají příbuzné v SSSR. Sovětská vláda běž
ně ’’spolkne” 257$ pozůstalosti. List ’’Ukrainian Echo” uvádí, že na sov.vysla
nectví v Ottawě se sledují úmrtní oznámení v kanadském a ethnickém tisku a
dokonce se vedou záznamy o nemocných příslušnících baltických národů, Ukrajin
ců atd. pokud jsou jako pacienti v nemocnicích. /Měli bychom se také my nad
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touto situací zamyslet a platnou závětí vyloučit, aby se čs.komunistická
vláda zmocnila i částečně majetku čs.exulanta/.—-Skupina rakouských alpi
nistu zachránila na svahu hory Schneeberg v Alpách čs.uprchlíky Jana Hampla
a jeho manželku Pavlu. Nebyli vybaveni na obtížný výstup a měli štěstí, že
nezmrzli.—-V Bonnu se konala velká manifestace "Za lidská práva" za účasti
25ti organizací exulantů ze zemí střední a východní Evropy. Mezi hlavními
řečníky byli Vladimír Bukovský a předseda Cs.křesťanské demokracie v exilu
Jaroslav Kusý.---Výbor pro přeložení Olympijských her v r.1980 z Moskvy do
Montreálu, který se nedávno ustavil v Londýně, navázal kontakt s montreals
kým starostou a získal podporu významných britských politiků a sportovců.--Pplke východoněmecké rozvědky WoStiller požádal v NSR o politický asyl a
prozradil jména několika set kom.agentů působících v NSR a jinde.-—Na frank
furtském letišti se po 10ti letech odloučení sešli manželé Josef a Jana Ry
sovi se svými dětmi, kterým je dnes 14 a 16 let.—Rakouský list "Presse"
přinesl celostránkovou reportáž ze života slavné české zpěvačky Jarmily No
votné, která žije v ústraní poblíž Vídně.—Séf armádního štábu USA generál
Bernard Rogers byl jmenován novým velitelem amerických vojenských sil v Ev
ropě. Dosavadní velitel gen. Alexander Haig opouští úřad 1.června. Haig naz
načil, že se pokusí příští rok kandidovat za republikánskou stranu na úřad
amerického presidenta»
Charta 77 - místo dosavadních mluvčích filozofa Lad. Hejdánka, spisovatele Václava Havla a uvězněného Jaroslava Sa
baty nastupují, novinář Jiří Dienstbier /42/ý matematik a filozof Václav
Benda />2/ a překladatelka Zdena Tománova /38/. Marta Kubišová nevystupuje
jako mluvčí protože čeká rodinu. Výměna mluvčích je v Chartě běžnou záleži
tostí. Je dodržována koncepce, že mluvčí mají reprezentovat hlavní názorové
proudy a skv.piny. Dienstbier reprezentuje onen proud, který kriticky navazu
je na tradici Pražského jara a sympatizuje s eurokomun!zrnem. Benda představuje
křesťansko-numani stichou orientaci. Dominová představuje skupinu občansky
angažovaných a oficiálně umlčených uměleckých tvůrců. Všichni tři noví mluvčí
aktivně působili ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.—V posledních
dnech byla vyslýchána řada dalších signatářů Charty protože policie pátrá po
autorech studie, týkající se problematiky odsunu sudetských Němců. Jako au
tor je podepsán Danubius, v OSSR koluje studie v opisech, výňatky uveřejnil
exilový časopis Svědectví*—Při soudním líčení proti Jiřímu Chmeloví 24, doš
lo k mimořádné situaci.. Všech pět klíčových svědků před soudem v plném roz
sahu odvolalo své výpovědi, učiněné v přípravném řízení a prohlásilo je za
vynucené nebo vykonstruované vyšetřovateli. Tři ze svědků - Josef Hegr, Ivana
Holotová a Josef Klier - byli přímo v soudní síni policejné zadrženi a poz
ději byla na ně uvalena vazba, Jsou obviněni z křivé výpovědi.—-V Praze ztra
tili práci manželé Uhgerovi, signatáři Charty. Žádají o povolení k odjezdu
do Rakouska.—Od 8* 12f, je Václav Havel držen v domácím vězení, které se od
2.3. natolik zhoršilo, že mu není umožněno opustit byt ani k nákupu nejnut
nějších potravin.—V Hradci Králové byli postaveni před soud farář Vojtěch
Srna z Brna zato* že v táboře esperantistů sloužil mši bez povolení a Milos
lav Svíček* že mu to umožnil.—-V Příbrami byli odsouzeni 3 občané k vězení
od 1 do 9 let. K 10. výročí invaze vyhodili do povětří pomník Gottwalda.--Vězeňský lékař na Borech odmítl léky vězněnému signatáři Charty M. Černému.
—Belgický novinář Hugo Camps byl zatčen čs.policií a dva dny vyslýchán za
velmi tvrdých, podmínek. Byly mu zabaveny všechny poznámky* Podobný osud pos
tihl i dva. norské novináře.-- -Na zámku v Zidlochovicích se sešel rakouský
min.předseda B.Kreiský s čs.min* předsedou L.Strougalem. Byl maj0 projedná
ván i bezvízový styk mezi oběma zeměmi. Cs.strana bezvízový styk odmítla se
zdůvodněním, že v &SSR je jiná situace než v Mačtarsku, které prý v posledních
letech přizpůsobilo maloobchodní ceny světovému trhu!—Na hraničním přechodu
u Schirdingu zastřelila čs.pohraniční stráž občana NSR Helmutą Karla.--—Podle
informací západoněmeckých zpravodajských orgánů, které zveřejnila agentura
DPA se stala Praha střediskem černého obchodu se zbraněmi. Zbraně jdou prak
ticky do všech světových středisek neklidu.

Podmaněný svět: Alexander Solženicyn se v rozhovoru, natočeném u příležitosťi~57výrocí JeEo vypovězení ze SSSR, obrátil k sovětskému lidu s výz
vou, aby pokračoval v nenásilném boji za svržení komunistického útlaku. Na
adresu Západu řekl: wPro nás v Rusku je komunismus mrtvou záležitostí, za
tímco lidé na Západě s ním počítají jako s něčím živým a silným."---

-z3 Andrej Sacharov píše ve stati "Co je nám všem společné" /uveřejněno v časo
pise Kontinent/ o poměrech v SSSR, kde v protikladu k všeobecně platné zása
dě svobody stěhování uvnitř země, platí zvláštní system průkazů s povinností
toZVo "přihlášky". Omezuje možnost pohybu především kolchozním dělníkům a či
ní z nich nevolníky. Další kapitola porušování lidských práv souvisí s národ
nostními problémy. V létě 1978 se krymský Tatar Musa Mamut upálil, aby upo
zornil veřejnost na tragickou situaci svého národa. Kněze a církevní hodnos
táře jmenují výhradně sovětské orgány. Hlásat Slovo Boží podle vlastního svě
domí je vyloučeno. Ti, kdož tak činí jsou vystaveni neobyčejně krutému pro
následování. Rodičům jsou odnímány děti, lidé jsou zavíráni do psychiatric
kých ústavů, je jim zabavován majetek a dochází i k teroristickým akcím, kte
ré nikdy žádný úřední orgán neprošetřuje.-- 'Výbor západoevropských vzdělanců,
který podporuje šíření svobody na našem kontinentě, uveřejnil naléhavou výz
vu na okamžité propuštění na svobodu šesti politických vězňů, kteří jsou v
komunistických žalářích a jejichž zdraví je těžce ohroženo. Jde o čsl.občany
Jiřího Lederera a Miroslava Černého, o východoněmeckého komunistu R.Bahro,
Bulhara Petera Kondoferského a dva. sovětské občany E.Kuznecova a Danyla Su
niunka.-—V Jugoslávii zemřel očekávaný nástupce maršála Tita Edvard Kardeij.
-- _V USSR bude od 1.4. do 29.9. zaveden letní čas. Hodinjr budou posunuty o
1 hodinu dopředu.---—Us. horolezci LoHoláň a P.Kaňa dostali 7 a 6 měsíců za to,
že v restauraci Bedřichov na Rabštejnu zpívali "Neštastný Svobodův státeček”
a "Běž domů Ivane”.~~~Cs.komunistický režim zřídil 2 nové pracovní tábory v Zeliezovcích na jižním Slovensku a v Kuřími u Brra. V Cechách jsou smutně
proslulé Pardubice o——V Praze zemřel populární autor taneční hudby Alfons
Jindra, 70.—-V Bělehradu bylo potvrzeno, že maršál Tito, 87 a si. Gertruda
Minutičs55, povoláním operní zpěvačka, vstoupili do manželského stavu.—
Za parazitizmus byl v SSSR odsouzen náboženský dizident A0Ogorodnikow.~—
Za záhadných okolností přišel o život na silnici mezi Záhřebem a Bělehradem
právník-dizident Jovan Barovič. Hájil mimo jiné před soudem Mil0 Džilase.--Sov.tisk ostře napadl Sympozium o dizidentském linutí v zemích sovětského blo
ku, které se konalo ve Florencii. Starosta města /komunista/ prohlásil, že
mírová koexistence není možná bez svobodné výměny myšlenek.—V Moskvě zemřel
Ramon Mercader, vrah Trockého. V 50„letech žil v Praze.—-Asi 100 vojenských
techniků z USSR a NDR bylo urychleně posláno do Vietnamu v souvislosti s
Čínskou invazí.-—-Nepokoje v Sověty kontrolovaném Afganistanu nabývají stále
větších forem. ± nti-komunistické podzemní hnutí sílí, dochází k sabotážním
akcím. Muslimská sekta, stejná jako přívrženci Komeiniho v Iránu,zavraždila
v Kabulu amerického vyslance.-—-Britský občan N.Sharygin, který ztrávil v
sovětských věznicích 10 let a byl. propuštěn v prosinci 1978 prohlásil, že
většina pol.vězňů ve Vladimirovské věznici u Moskvy vyrábí upomínkové před
měty, které budou na prodej během OH v Moskvě,—-Podle moskevské Pravdy jsou
cíle čínské politiky dostat USA a SSSR do války, zatímco by Čína přihlížela.
-- -Podle egyptského listu Al Ahram bylo v Libyii popraveno 20 důstojníků obvi
něných z kompletu proti Kadaffiho režimu.-- Podle hospodářských odborníků se
situace ve východní Evropě bude stále zhoršovat dík nerůstajícímu nedostatku
energie. V roce 1968 dodávky surové ropy ze SSSR do východní Evropy kryly
95% potřeby. V roce 1978 již jen 75%. Vůle i možnosti SSSR zvýšit dodávky
klesají^ zatímco potřeba stoupá. Hlavním dodavatelem, který doplňoval sověts
ké dodávky byl Iráno Proto komunistické režimy nijak nejásají nad pádem iráns
kého vládce, který byl pilným návštěvníkem vých.Evropy. Byl vítán jako výz
namný státník a pokrokový vládce, který modernizuje svoji zemi a zdvihá život
ní úroveň obyvatelstva. Univerzity v Praze a. Varšavě udělily jemu i jeho man
želce čestné doktoráty• —Vztahy mezi Jugoslávií a Bulharskem jsou dosti nap
jaté zejména pro bulharské nároky na Makedonii. Bulhaři dementovali zprávy, že
do země dorazily sovětské vojenské posily.-—Kuba propustila dalších 400 po
litických vězňů, z nichž asi polovina se rozhodla odjet do USA.

^šijve svobodném^svftěg Posledního ledna se rozloučil s Mnichovem neú
navný exilový "'pracovník Jožka Pejskař a jeho paní Anička a odletěli na zaslou
žený odpočinek do jižní Kalifornie.--- Naši krajané založili v kanadském Torontu
bytové družstvo "Harmony”, které dokončuje stavbu 50ti rodinných domků a plá
nuje dalších 90 domků.—-Demokracie v exilu uveřejnila ve svém únorovém čísle
podnětný článek signatáře Charty Ivana Medka "Úkoly křestanů v USSR".---Vlád.
Skutina, který dostal politický asyl ve Švýcarsku, přijel do exilu s rukopisem
knížky "Prezidentův vězeň na hradě plném bláznů". Skutina se stal redaktorem
časopisu "Magazín”, jehož ukázkové číslo možno žádat na adrese: Postfach 650,
8024 Zůrich, Schweiz.--- Miloslav Forman dokončil v USA filmové zpracování

- 4 amerického muzikálu ’’Hair”.-- -V USA běží filmová prvotina Petra Semelky "The
Varrow Mission" o—Kamil Pecher, posrpnový exulant, se představuje anglicky
čtoucímu světu knihou Lonely Voyage, poutavým cestopisem vlastních zážitků
na kajaku ve vodách sev. Saskatchewanu v Kanadě.--- Jaroslav Chundela, býv.ře
ditel pražského Divadla na Zábradlí bude vedoucím režisérem v Gelsenkirchen,
NSR.-- -V dubnu bude v Melbourne v Austrálii otevřena druhá Sokolovna /jedna
je v Sydney/.—-Důvodů proč se letos ve Vatikánu koná krajanská pout je celá
řadař papež Jan Pavel II. je první papež slovanského původu a je naděje, že
přijme naše poutníky ve zvláštní' audienci, uplynulo 5 let od smrti kardinála
Trochty, 10 let od smrti kardinála Berana, který je ve Vatikánu pohřben, čes
ká kolej Nepomucenum slaví 50.výročí svého založení, před 600 lety byl založen
Český poutní dům v Římě a uplynulo 1050 let od smrti sv.Václava a 250 let od
svatořečení Jana Nepomuckého . Přihlášky u nejbližšího duchovního správce nebo
na adrese? VELEHRAD^ Via Concordia 1, 00183 Roma, Italien. Pořadatelé plánují
11 výletů do blízkého okolí včetně Monte Cassina.-—-V knihovně amerického kon
gresu byla odhalena bronzová plaketa na počest dr.M.Spinky za jeho kulturní
přínos USAO Pocházel z Prahy.-- ’Obětavý po-únorový krajan a náš čtenář
A, Stumpf se v Drammen, Norsko dožil, ve zdraví "80" . Blahopřejeme!-—V holands
kém Leideaschendam se konal sjezd čs. západních letců.—Josef Katrinčák,27
a .Radomír Sebesta, 26 byli ve Frankfurtu odsouzeni ke tříletému vězení
za to,
že při únosu čs. letadla "riskovali životy cizích osob". Praha marně žádala
o jejich vydání.---Na kanadském Multikulturálním festivalu bylo velmi úspěšné
naše krajanské Nové Divadlo z Toronta.——V edici "Londýnských Listů" vychází
vynikající studie V.Iíavla "Moc bezmocných", 50 stran cca 15 skr. Objednávky?
Naardenská knižní služba, 15 Broxholm Rd. , London S.E.27 England.—-V koordi
načním výboru organizace Help and Action jsou z našich: Ota Filip, Frant.Janouch a Luděk Pachman. Jednatelkou je pí„Ivana Tigridová. Bulletin organizace
upozorňuje na případy politických vězňů v zemích pod sovětskou nadvládou.
Adresa? P.O.Box 6, 77850 Héricy s.Seine, Frankrike.---Březnový "National Ge
ographic" přinesl zajímavý článek o pokusu 10ti žen zdolat 18.500 stop vyso
kou horu Annapurna v Nepalu. Vrcholu dosáhly 2 z nich - naše krajanka Věra
Komárkova z Arizony a sl. Irena Millerová.-—-Česká duchovní služba v záp.
Německu oslavila 50.výročí svého založení. Buduje v Mnichově dokumentační ar
chiv. —-Jiří Voskovec vytvořil v USA dramatickou postavu Beethovena ve stej
nojmenné hře Davida Rus che.--—Ve Vancouver, Kanada zemřela paní Běla Macková,
vdova po známem národohospodáři prof. Josefu Mackovi.--- Sokol Goteborg bude
pořádat letní rodinný tábor na ostrově Tjórn od 30.7» do 5.8. Děti zdarma,
členové 50 kr, anebo 10 kr za noc, ostatní 100 kr, anebo 20 kr za noc. Infor
mace Franta Dráb 0322/12730 nebo 19300 /práce/.—-SokoJ_ Goteborg zve na
2. REPRESENTAČNI PLES, který se koná 17.března o 20 hod. v slavnostních sá
lech Forum Kortedala Torget, Goteborg - tramvaj č.7, stanice Kortedala Torget.
Vstupné 35 kr. Informace Franta Dráb.-—Sokol Stockholm uspořádal 24.února
Maškarní ples. 26.března pořádá otevřený přebor jednoty ve stolním tenise
jednotlivců na rok 1979. -—Naše odbíjenkářky dostaly za vyhranou IV.divisi
zlaté medajle od Stockholms Volleybollborbundet. Medajle budou odevzdány na
Valné hromadě. Skoda, že nemají zájem v odbíjené pokračovat. Členské příspěv
ky Jednoty Sokol, Stockholm jsou na rok a člena 25 kr. Za dobrovolné příspěv
ky předem dík!-—Zájemci o letní skautské tábory pište ne. adresu: SKAUTED,
Postbus 2480, 3500 GL Utrecht, Nederlánderna.-- Neúnavná paní Anna Kvapilová
z Norska je už v plných přípravách na letní prázdninovou školu ve Storsandu.
Adresa: Norsk Tsjekkoslovakisk Hjelpeforening, H/landsgate 1, Oslo 6, Norge.
—-Zájemci o knihy nakladatelství 68 Publishers /manželé Skvoreckých/ si mo
hou vyžádat seznam vydaných knih jakož i ediční plán na r.1979 na adrese:
Jiří Pallas, August SóGermansvágen 61, 752 49 Uppsala.—-Norská odbočka SVU
pořádala koncert k uctění památky Jana Palacha, kterého se účastnilo asi 140
osob.—Club 68 v Oslo je kulturní akcí, jejímž iniciátorem je český malíř
Jan Kristofori. V malém sklepě zřizuje vlastním nákladem klub, ve kterém hodlá
pořádat výstavy, koncerty a divadelní představení. Repertoár bude zaměřen tak,
aby norskému publiku umožnil seznámit se s různými osobnostmi východoevrops
kých a jiných neskandinávských kultur.-- -Jaroslav Hutka znovu vystoupí: 22O3.
Malmo - St.Gertrud, Óstergatan 5, 19-hod.—24.5o Góteborg-Fórfattarcentrum,
Vasaplatsen 17 hod.-—25•3.Norrkoping - Hemgárden, 19.hod.--28.3. Uppsala, AMU
Centrum, St. Persgatan 22 A, 19.hod.—30.3.Vasterás, Konstmuseum, 19.30 hod.—
31/3. Stockholm, restaurace Hjálmaren, 20 hod.—2.nebo3.4. Oslo. Informace:
Jiří Pallas OI8/4O 32 89.—-Vzhledem k třítýdenní dubnové cestě vydavatele
Severských Listů Jana Stránského do Kanady, vyjde příští číslo jako dvojčíslo
v květnu.

Vážení přátelé,

S*
X
V roce 1979 začnou vycházet pod značkou 3AFRAN_7§ gramodesky
umělců, kteří jsou v Československu zakázáni.
V prvním čtvrtletí vyjdou LP desky:

1/
- nejpopulárnější český písničkář 70. let*
Jeho Seská je natočena živě na koncertu "maskovaném” jako zá
bava dobrovolných požárníků. Vydáváme ve spolupráci s FiB/
Kulturfront.
2/ VLA3LIKIL_TRF|uaK “ nialíř. spisovatelpísničkář - nebo
chcete-ii uklízečka, noční hlídač a pomocný dělník. Deska je
natočena ve studiu "undergroundu”. Vydáváme ve spolupráci s
časopisem Informační materiály.
Ve 2. čtvrtletí vyjde LP deska:
5/ §VAT0PLUK_KAýA.S3K - evangelický farář, který nesmí kázat,
zpěvák, který nesmí zpívat - téměř rok vězněn. Spolupráci při
vydání přislíbil liberální usteuropa Kommittén.
Dále dištrikujeme LP desku:
4/ Nakázaní_zpeváci_2._kultury /Lámna várt land iwfred/. Obsa
huje mimo výše uvedených zpěváků ještě MARTU KUBIŠOVOU /5 písní/
V. VBITA /1/ a OH. SOUKUPA /2/. Všichni zpěváci jsou signatáři
Charty 77.

Cena každé z desek včetně poštovného:
Skandinávie - 41 šv.kr., ostatní, země - 45 šv.kr.
Objednávat a platit můžete:
1/ Na adresu: SAFRAN - Jiří Pallas, August Sódermansvágen 61,
752 49 Uppsala, Sverige. TeĮ: 0)8/40 52 89
2/ Postgirokonto 436-3007-8 - SAFRAN/J. Pallas
5/ Uplandsbanken, Uppsala. Sverige - konto 1873-.31-547-83
Chcete-li nám pomoci s rychlejším vydáváním desek, poukazujte
prosíme peníze zároveň s odesláním objednávky. Informace o sle
vách při větších objednávkách Vám sdělíme na požádání písemně.
POZOR!! Chcete-li poslat některou z desek známým nebo příbuzným
do ČSSR, platte pouze 54 šv.kr. /včetně poštovného/ a na objed
návku mimo Vaší adresy napište i československou adresu, na kte
rou chcete desku poslat. Zaručujeme zhruba 90% jistotu, že deska
bude doručena. Zatím byla zadržena pouze 1 deska z mnoha, které
jsme zaslali. Z pochopitelných důvodů nemůžeme zveřejňovat po
drobnosti o této záležitosti

Objednávám LP desku:

J. Hutka
Třeáňák
S. Karásek
Zak.zpěváci

v.
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Lesky jsem zaplatil:

□
Q
□
Cf

postgiro
Úplandsbanken
přiloženým šekem
zaplatím po obdržení

Brev
porto

Invent, adresa do C3SR

ŠAFRÁN
Jiří Pallas

Jméno

August Sodermansvágen 61
752 49 UPPSALA
SVERIGE

.Ulice
Místo
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