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Švédsko: Per Ahlmark, býv.předseda lidové strany, prohlásil, že Švédsko
by mělo"výpovědět dohodu o bezvízovém styku s Polskem, protože v Polsku naro
zeným švédským občanům židovského původu je soustavně zabraňováno ve vstupu
do země. Ani protesty na nejvyšší úrovni nezměnily dosavadní polskou praksi.
Ahlmark obvinil švédskou vládu, že je ve svém postoji vůči Polsku příliš měk
ká. Drastickou ukázkou polského postupu z poslední doby je případ ženy, která
jela do Polska k umírající matce. Na hranicích byla zadržena a čtyři dny věz
něna. Matka mezitím zemřela.-- V Israeli byl zatčen a vydán Svédsku Stig
Berling 42, švédský OSN důstojník. Prováděl špionáž ve prospěch SSSR.-- Svéd
lotyšského původu Daimonis Niedre odsouzený v SSSR k 10ti letům byl propuštěn
na svobodu.-- Z policejní stanice v Huddinge byl zcizen zabavený heroin v hod
notě 700 000 korun.-- Tři členové indické náboženské sekty Ananda Marga, Iteří
se pokusili o únos sovětského dopravního letadla byli švédským soudem odsou
zeni k vězení od 18 měsíců do 5 let.-- Na konto pro podporu Charty 77 přispě
ly PEN kluby Dánska, Norska i Švédská, norský svaz spisovatelů a studenti
architektury ve Stockholmu /postgiro 19 41 64-0/.-- Průzkum mezi voliči ob
čanských stran ukázal, že v minulých volbách byl obvyklý volič M středního
věku, nejčastěji 50-60 let. Každý třetí byl velkopodnikatel nebo úředník ve
vysokém postavení. Velmi často měl vysokoškolské vzdělání. Byl věrný volbě
svého otce, ještě věrnější byl pouze soc.dem. volič. Každý třetí vydělával
více než 80 000 ročně. Typický volič fp byl mladší 40. let, úředník s dobrým
vzděláním, jen ve 2 případech z 10 byl dělníkem a stejně často velkopodnikatelem. Ve vzdělání se umístil na třetím místě za vpk a M. Jeden ze 5 měl otce
hlasujícího pro fp, stejně mnoho otců dnešního fp volilo soc.dem. Volič C
byl mladší 40. let. Byl stejně často zemědělcem, dělníkem, úředníkem; žádná
jiná strana neměla tak rovnoměrné zastoupení ve všech vrstvách společnosti.
Volič C vydělával většinou jen okolo 50 000 ročně /stejně jako typický volič
soc.dem. , ale ze skupiny s příjmem přes 80 000 ročně volil C každý pátý.-4/ domácností v Goteborgu dostávají sociální pomoc.-- Jehan el-Sadat, manžel
ka egyptského presidenta přijede do Švédská na pozvání Heddy Lindahl, aby zde
studovala péči o invalidy a rehabilitaci. -- Soc.demokratický profesor státovědy na universitě v Uppsale, Nils Elvander považuje za nejvážnější problém
švédské demokracie to, že uvnitř každé strany je malá skupina levicových ak
tivistů, kteří mají moc a jsou značně doleva od průměrného voliče strany.
Aktivistů je stále více a jsou stále lépe školeni a začínají být problémem
pro všechny strany. Rovněž se prohlubuje odstup od průměrného voliče. Jako
příklad uvádí sociálnědemokratické stanovisko v otázce mzdových fondů a roz
hodnutí vedení fp nejít do vlády s M.
Svobodný světp Jean Monnet "první čestný občan Evropy" zemřel 16.břez
na ve věHu
leL. Svůj život zasvětil práci pro sjednocenou Evropu.-- Ve
Washingtonu stále existuje litevské vyslanectví, protože USA nikdy neuznaly
násilnou okupace země Sověty v roce 1940. Vyslancem je dr.S.Backis,72.-Gen.tajemník italských socialistů B.Craxi prohlásil, že italští teroristé
z Rudých Brigád jsou cvičeni v USSR.-- Os.diplomat ve Vídni dr.Josef Mravoc
byl přistižen při krádeži několika pornografických časopisů. Byl zatčen a
propuštěn po té, co se legitimoval jako diplomat a zaplatil 350 šilinků.--

- 3 kého paktu; finlandizace západní Evropy na podkladě evropské soustavy ko
lektivní bezpečnosti; nová válka v Koreji bez protiopatření USA, přičemž
Japonsko nebude moci s ohledem na smlouvu o zákazu užívání jaderných zbra
ní zasáhnout; po získání převahy Sovětů ve východní Azii bude Čína cítit
potřebu se nějak s Moskvou dohodnout; usazení komunistické vlády černých
v Rodézii s pomocí Kubánců, Čímž vznikne rudý pás napříč Afrikou; sovětské
ovládnutí cesty kolem jihoafrického Kapu; odříznutí USA a Evropy od dodávek
strategicky důležitých surovin. Crozier se domnívá, že koncem osmdesátých
let dosáhne SSSR vrcholu své atomární moci, jež bude schopna porazit USA
jedním úderem.-—Počátkem dubna tomu bylo 30 let, co vzniklo NATO, Severo
atlantické společenství, známé jako Atlantický pakt. Je to smluvní závazek
původně 12ti, dnes 15ti zemí, které se zavázaly považovat ozbrojený útok
na jednu z nich za útok proti všem. Jednou z bezprostředních příčin vzniku
NATO byly události v CSR r.1948.——Přímo ze sovětského pracovního tábora
byla vyhoštěna na západ ukrajinská dizidentka Nada Svitlyčnova. 0^svých
zkušenostech promluvila na tiskové konferenci v Kanadě.-- Obchodní attačhé
čs,vyslanectví na Novém Zélandu Imrich Puškár opustil urychleně zemi, když
jeho, manželka Emílie byla přistižena při krádeži obleků a gramofonových de
sek v obchodním domě. Vzhledem k diplomatické imunitě a příslibu urychlené
ho opuštění země, policie upustila od žaloby.
®oj s lidskou blbostí se nedá vyhrát, ale nikdy se nesmí přes
tat bojovat, protože by nás blbost jinak přerostla.

^„2}cBP2KfH^h2_0eskosl°yenska£ Branná -výchova dětí začíná už v mateřs
kých školkách. Podle S’as6písu”S6cialistická škola, branná výchova nemůže
být obnažena jen ve vlastním vyučovacím předmětu, ale musí tvořit část
všech vyučovacích hodin, režimu školy, zájmové mimotřídní i mimoškolské
činnosti. Děti jsou vychovávány k nenávisti vůči demokratickému zřízení na
Západě, soutěží ve střelbě, v tom kdo ^rychle ji sestaví a rozebere samopal
atd. Mezinárodní rok dítěte tam zřejmě chápou
”v duchu socialistického
bartrství”.-- Paní Alžběta Ledererová prohlásila,
že její vězněný manžel projevil přání vystěhovat
se na Západ. Paní Ledererová 3 dcerou by chtěly
odjet s ním.-- Os0vláda se rozhodla věnovat je1den milion DM na restauraci Husova muzea a Huso
va pomníku v Kostnici„——V březnu vyšlo v CSSR
první číslo měsíčníku "Polsko a my", který je
vydáván skupinou z okruhu Charty 77 a polského
KOR.-- Během jazzového koncertu na strahovs
kém stadionu v Praze se zřítila část tribuny
a 18 studentů bylo odvezeno do nemocnice0-Plyn, kterým nacisté usmrcovali vězně v
Osvětimi, byl vyráběn v Kolíně v továrně
KALI. Měsíční, výroba byla asi 300 kg cheEtického preparátu. -- -V Praze vyšlo prv
ní číslo ilegálního časopisu Čtverec.——
Proces s katolickým farářem V.Srnou byl
odložen.—Od 2„března nedovoluje STB spisovateli Václavu Havlovi opustit
byt ani za účelem nákupu nejnutnějších potravin. Orgány Havlovi sdělily, že
v případě smrti hladem mu s radostí obstarají rakev.-- Dr. Rudolf Kirschláger, rakouský president, vykonal v březnu oficiální návštěvu CSSR. Režimní
tisk? který události věnoval značnou pozornost, zcela pomlčel o jeho návště
vě u pražského arcibiskupa, kardinála dr. Františka Tomáška. Zahraniční do
pisovatelé, vzhledem k situaci pronásledované církve, připisují návštěvě
velký morální a symbolický význam. Rakouský president pozval dr.Tomáška do
Salzburku, kde se bude slavit 250 výročí svatořečení Jana Nepomuckého. Dr.
Kirschláger byl v letech 1967-68 rakouským vyslancem v Praze a nechal v oné
osudové době dveře vyslanectví pro naše lidi široce otevřené. V Praze při
své návštěvě opět intervenoval ve prospěch politicky pronásledovaných obča
nů. K žádným větším a zásadnějším dohodám nedošlo.-- V Praze zemřel popu
lární zpěvák Jára Pospíšil.-- Přibývá zpráv o stále větší intenzifikaci
těžby uranové rudy CSSR. Dosavadní naleziště se rozšiřují a
jsou ote
vírána další. Nejhorší je, že se zavádí nové, ekologicky zvláště škodlivé
těžební technologie-. /Vyplavování rudy za použití kyseliny sírové a fluoru/.
Tato nedostatečně prověřená metoda, která podle názoru odborníků může mít

- 4 katastrofální dlouhodobé účinky, zhorší ještě klima postižených oblastí,
»>\
např. mostecko-duchcovské pánve. Přípravy k otevření nových uranových dolů
probíhají zejména na Mělnicku, kde má být zaveden čtyřdenní pracovní týden
a zaměstnanci i s rodinami mají být převáženi do tzv. "druhých bydlišt" v
Krkonoších, aby tři dny strávili v zdravotně nezávadném prostředí.-- Do Ra
kouska přibyl další signatář Charty 77 Jiří Vaněk a učinil prohlášení k
činnosti býv. tajemníka KSC Zdeňka Mlynáře a ostatních býv. komunistických
prominentů. Řekl, že Zdeněk Mlynář, krátce po svém příjezdu do Rakouska dos
tal dopis od skupiny signatářů Charty, aby nemluvil za Chartu, ale pouze
o ní. Mnoho lidí podle něho Chartu nepodepsalo jakmile si přečetlo podpisy
býv,komunistických funkcionářů. Složení Charty je ve své velké většině nekomunistické a vliv býv.komunistů stále klesá. Svědčí o tom jeden fakt:
tlak na mluvčího Charty, býv.Člena ústředního výboru KSC, prof. Jiřího Háj
ka, vyvrcholil jeho odstoupením, lidé druhu Mlynáře, Pelikána, Kavína, Hejzlara a pod. vyvolávají v západní veřejnosti dojem jakoby si lidé v CSSR nic
jiného nepřáli než návrat do onoho tolik diskutovaného roku 1968. Převážná
většina signatářů Charty 77 a národů CSSR vidí pravdivou příčinu politické
ho teroru nikoliv v roce 1968, ale v roce 1948, nemá s komunistickou ideo
logií nic společného a přísně se od ní distancuje. Prohlášení v podobném
duchu učinil i bývalý mluvčí Charty dr. Hejdánek.-- Cirkus Humberto může
jezdit jen po východní Evropě jako důsledek toho, že při posledním zájezdu
do Švédská několik artistů požádalo o politický azyl.-- Na Velký patek to
mu bylo 10.let co se v Jihlavě upálil a za manifestaČní účasti tisíců obča
nů byl pochován 40-letý vlastenec Evžen Plocek.-- Na celém Slovensku se stup
ňuje zatýkání kněží i věřících laiků.-- Jiří Kasal, další signatář Charty,
který přišel nedávno na Západ prohlásil, že v CSSR probíhají podpisové akce
proti čínské intervenci ve Vietnamu. Jeho přátelé Radislav German a Milan
Zapadlo byli v té souvislosti zatčeni a vyslýcháni. German prohlásil, že ne
souhlasí s čínskou intervencí, ale ani s vietnamskou okupací Kambodže.-1J. března tomu bylo 2 roky, kdy po mnohahodinových bezohledných policejních
výsleších zemřel význačný český filosof, universitní profesor a mluvčí Charty
Jan Patočka.---Dr.Josef Danisz, který obhajoval před soudem docenta Jar.
Sabatu, Jiřího Chrněla, spisovatele Jiřího Grůšu, Tomáše Petřivného, Jar.
Kukala a několik dalších signatářů Charty byl vyloučen z řad Městského sdru
žení advokátů v Praze s odůvodněním, že jako obhájce přirovnal současné pro
cesy v CSSR k procesům padesátých let a v jednom případě poukázal na užití
fysického násilí proti jistému signatáři.-- Krajany, kteří si pohrávají s
myšlenkou "úpravy vztahů" budou zajímat další informace, které redakce Se
verských listů dostala. Krajan z Norska byl vystaven tlaku rodičů, kteří na
úpravu naléhali. Na norském ministerstvu zahraničí si ověřil oficiální nors
ké stanovisko a dozvěděl se, že v úpravě vztahů není nikomu bráněno, ale zá
sadně "úprava vztahů" není hodnocena jako pozitivní čin. Z úpravy v daném
případě nebylo nic. Jiný čtenář ze Švédská udělal zajímavou zkušenost, že
úřady CSSR neuznávají církevní sňatky uzavřené ve Svédsku. Protože zvolil
alternativu dvojího občanství a požádal o vystěhovalecký pas, byl manželce
vystaven pas na dívčí jméno. Až přijedou do puritánského Československa bu
dou muset platit v hotelech dva pokoje.-- Cs.vyslanectví v Rakousku zahájilo
novou akci. Naši krajané dostávají dopisy následujícího znění /citováno dos
lovně/ : Konzulární oddělení velvyslanectví CSSR ve Vídni Vás žádá, abyste se
dostavil k osobnímu jednání na zdejší úřad v záležitosti Vašeho čs.občanství.
Vezměte s sebou čs.pas, na který jste z CSSR. vycestoval.
Podmaněný
Ursula Lorenzen, sekretářka z ústředí NATO, která požá
dala o”azyl v HDR Je denně propagandisticky využívána na TV obrazovce i strán
kách tisku. Její útěk se považuje za nejvážnější špionážní aféru v historii
Atalantického paktu.-- V Ugandě zajaly jednotky sesazeného Idi .Amina dva
švédské žurnalisty Karl Bergmaną a Arne Lemberga. Oba byli popraveni.-Francouzský spisovatel Lacouture patřil až donedávna k evropským levicovým
intelektuálům, kteří netrpělivě čekali na vítězství komunistické revoluce v
jihovýchodní Asii'. Režim, který se po komunistickém vítězství dostal v Kam
bodže k moci odstranil poslední špetky lidskosti a dokázal v několika- letech
vyhladit takřka třetinu z šesti milionů Kambodžanů. Byl to ovšem typ socialis
mu čínského, kde se s počtem ztrát na lidských životech nepočítá vůbec. La
couture, vyléčený z revolučního nadšení a vládě proletariatu nad světem pro
hlašuje, že jsme dlouho mlčeli k Hitlerovi, Stalinovi a jiným diktaturám, ale

- 5 není možno mlčet dále. Ve svých článcích i literárních dílech se snažil
odhalit pravou tvář kambodžského ’'socialismu”, byl však levicí obviňován ze
záměrného rozvracení věci socialismu. Nyní po pádu krvavého režimu se ze
všech stran hromadí důkazy jeho pravdy.-- NDR má^nyní na svých západních
hranicích 1 milion nášlapných min.-- Na vnukovském letišti u Moskvy se zří
tilo sovětské dopravní letadlo a zahynulo asi 100 osob.-- V Bělehradu kolu
jí pověsti o tom, že se Tito pokouší o dohodu se svým býv.spolupracovníkem
M.Džilasem. Část ústředního výboru KSJ ale trvá na tom, aby byl Džilas vy-,
hoštěn na Západ.-- KGB provedla v březnu prohlídky v bytech 10ti nejznáměj
ších ukrajinských dizidentů. Jeden z nich - M.Melnyk - byl po prohlídce na
lezen mrtev. Oficielní vysvětlení říká, že spáchal sebevraždu.-- V sověts
kém Olympijském výboru jsou dva známí agenti KGB: A.A.Gresko a S.Nikitin,
alias Ao Gromov a A.Gorsky. Oba byli vyhoštěni z několika západních zemí.-Poblíž Kapska se již po několik týdnů pohybuje sovětská válečná lod, plná
elektronických přístrojů.-- Modernizace a liberalizace v Číně je přibržděna. Byl znovu zakázán styk s cizinci.-- Madagaskar nabídl OSN výměnu ’.’žol
dáků” vězněných v zemi za 51 "politických vězňů" z Jižní Afriky. Pozorova
telé se domnívají, že se jedná o dva Jihoafričany a jednoho Američana, je
jichž sportovní letadlo bylo v lednu 1977 pro nedostatek pohonných hmot nu
ceno přistát na Madagaskaru.-- Pochází stále více zpráv o tom, že Rumunsko
bylo v nedávné minulosti bezprostředně ohroženo. Ceasescu měl být svržen a
měl být nastolen režim poslušný Moskvě. Moskva zřejmě usoudila, že vpád vo
jenských armád po československém vzoru by narazil na tvrdý odpor, ale puč
nespokojených rumunských komunistů by byl schůdnější a příjemnější. Protože
sovětské velvyslanectví v Bukurešti je pod přísným dozorem, bylo za středis
ko spiknutí proti Ceausescovi zvoleno československé velvyslanectví v jehož
čele je velvyslanec Lubomír Hanák,konfident sovětské špionážní služby. Ha
nák denně podával zprávy do Prahy V.Bilakovi, ale v Praze se přece jenom našli
komunisté, kteří o připravených plánech Ceausesca informovali. Byl nejvyšší
čas neboř v té době byly zastaveny všechny dovolené u sovětských vojenských
jednotek na rumunských hranicích v Madarsku a Bulharsku a tyto sovětské ar
mády připravovaly "podzimní manévry". Ceausescu jednal rychle a rozhodně a
na vrcholu krize použil v projevu slova, která se dosud ani jediný komunis
tický vůdce neodvážil pronést na adresu Moskvy:"Jsme hluboce znepokojeni, že
různosti v názorech mezi socialistickými zeměmi se zvrhají v neobyčejně závaž
né akce, jako napřo podporování kcntrarevolučních živlů v několika zemích,
stejně jako výzva těmto elementům, aby se vzbouřily proti současné vládě".
-- Kreml stupňuje propagandu za utvoření samostatného makedonského státu
/část Rumunska/, hlavně v rozhlasových relacích z Bulharska. Současně bylo
oznámeno, že do Bulharska bylo přesunuto 5 sovětských divizí.-- Jozef Dano,
který se po 20ti letech emigrace vrátil na Slovensko, zahynul při autonehodě.
Po návratu byl využit masovými prostředky aby uvalil špínu na slovenskou emi
graci. Je pozoruhodné jak se mezi navrátilci, po splnění jejich úkolu ve sdě
lovacích prostředcích, šíří zhoubná epidemie - autonehoda.-- Albánie po roz
tržce s Čínou začíná navazovat opatrné styky se západoevropskými státy v pos
lední době i se Spolkovou republikou, která s Albánií, jako posledním státem
v Evropě nemá dosud žádné oficiální kontakty.-- Zrigniew Romaszewski, zástup
ce polského Výboru pro sebeobranu společnosti se při své turistické návštěvě
Moskvy sešel s Andre jevem Sacharovem. Při schůzce byly stanoveny zásady spo
lupráce mezi polskými a sovětskými dizidenty. Bylo to první osobní setkání,
ale spolupráce dizidentů obou států se datuje už od roku 1976. K velmi živým
stykům došlo také mezi Poláky a Madary a samozřejmě mezi Poláky a Chartou.-V Bulharsku byla vydána obdoba Charty 77 nazvaná Deklarace 78 a byla podepsána v první řadě intelektuály, kteří jsou kritičtí vůči dnešnímu režimu.-Podle západních zpravodajských služeb libyjský diktátor Moammar Khadaffi na
bízí odměnu 1 miliardu dolarů tomu, kdo svrhne egyptského presidenta Anwara
Sadata. Nabídka měla být dána jak západoněmeckým teroristům tak pověstnému
Venezuelánci "Carlosovi". Všechna podobná mezinárodní sebranka nachází v Khadaffiho Libyi své útočiště.-- K 30 000 kubánských vojáků, kteří pomáhají za
bezpečit komunistický režim v Angole přibylo nyní 1500 východoněmeckých vo
jáků.-- Popularita papeže Johannesa Paulusa II. ve východní Evropě stále ros
te. Polský komunistický režim se tak obává jeho návštěvy, že ji přeložil z
květnového 900. výročí polského národního patrona, sv. Stanislava, obránce
lidských práv, na červnové letnice.-- Tiskový orgán-rakouské komunistické
strany "Volkstimme" je jednou týdně, když zveřejní programy rakouské televize,

— 6 velmi oblíben v jižních Cechách.-- Od konce března se nikde neobjevuje jmé- <
no dřívějšího presidenta SSSR Podgorného. Jeho jméno nebylo ani na kandidát-\
nich listinách a proto nebyl zvolen do ’’parlamentu”. Západním diplomatům v
Moskvě není vůbec známo kde Podgorný žije a zda žije.-- Východoněmecký náměs
tek ministra kultury Klaus Hópcke obvinil jednoho z nejpřednějších spisovatelů
Stefana Heyma z šíření protikomunistické propagandy. Heymova poslední kniha
Colin, bestseller v záp. Německu v NDR vůbec vydána nebyla. U nás byl Heym
znám svou knihou ’’Křižáci na Západě”.-- 27-letý sovětský námořník zahynul na
americkém vyslanectví v Moskvě, když sám přivedl k výbuchu nálož, kterou měl
připoutánu na vlastním těle. Dožadoval se emigrace do USA. Když přemlouvání
personálu vyslanectví nepomohlo, vtrhla do budovy na americkou žádost sověts
ká policie a námořník ukončil svůj život.-- Čína ve snaze zabrzdit růst po
pulace zavádí na pokus v nejlidnatější provincii system, podle kterého pří
davek na děti dostanou rodiny jen s jedním dítětem. Jedináčkové mají také
přednostní právo na studie za předpokladu, že splní přijímací zkoušky. Rodi
na může také držet byt, který by jinak měl náležet rodině s dvěma dětmi.-Partyzánské boje v Afganistanu proti prosovětské vládě Nur Mohammeda Tarakkiho se rozšířily prakticky na celou zemi.-- Čína vypověděla smlouvu o míru,
přátelství a vzájemné spolupráci se SSSR.-- V Rumunsku se stupňuje pronás
ledování křestanů a opozice. První nápor je veden proti aktivistům mezi bap
tisty, kterých je v Rumunsku na 300 000. Dále byli zatčeni zakladatelé ’’Svo
bodných odborů” po vzoru opozice v SSSR a Polsku. Jejich prohlášení bylo
čteno radiem Svobodná Evropa a dostalo se mu značného rozšíření po celé zemi.
Režim má rovněž vzrůstající obtíže s ortodoxní církví.
Naši ve svobodném světě:

Samolepnou nálepku Charta 77 v barevném provede
ní navrhl výtvarník Jan Kristofori. Je to vhodné
krajanské poznávací znamení při autocestách o do
volené. Cena nálepky je 5 norských korun a je
možno je objednat na adrese: Jan Kristofori, Bog- :
stadveien 5, Oslo 3, Norge nebo Dr. Michael Konůpek, H/landsgate 1, Oslo 6, Norge.-- Měděný reli
ef 3,5m vysoký a 1,5 široký od našeho výtvarníka
Milana Vobruby bude v nejbližší době zdobit budo
vu obecního úřadu ve Valdemarsviku. Bude obsaho
vat symboly typické pro Valdemarsvik - čluny, ry
by, ptáky.-- V Madridu požádala o politický asyl
manželka čs.velvyslance, pí. Božena Lukajová.-Zdeněk Slavík z Kanady a ing.Kobliha z Londýna
dostali výměr od min.vnitra CSR, kterým jim bylo
odejmuto čs.státní občanství ”za činnost nepřá
telskou čs. státnímu zřízení”.-- Mladá krajanka
Lily Kovaříková se stala po základním výcviku členkou Královské kanadské
jízdní policie.-- Na valné hromadě T.J.Sokol - Stockholm, která se konala
23.března byl zvolen nový výbor: starosta - Otakar Telichovič, pokladník Pavol Dubovan, jednatelka - Ludmila Koppová, náčelník - Miroslav Váňa,
člen výboru - Antonín Šíma, revizoři účtů - Milan Kopp a Ladislav Kuzma.-Papež Jan Pavel II. napsal Františku kardinálu Tomáškovi arcibiskupu pražs
kému vánoční poselství v českém jazyce. Sv.Otec se v Římě také sešel s na
ším msgr.Skarvadou. Otec Skarvada mluvil českjr, Sv.Otec mluvil polský a rozu
měli si výtečně.
Dr.Miroslav Velek se obrací na naši krajanskou veřejnost
ve Svédsku s prosbou o pomoc při upřesnění některých poznatků o pobytu Bed
řicha Smetany ve Svédsku. Hledá krajana, který by byl ochoten pátrat v Goteborských archivech a každého, kdo muže přispět nějakou informací. Zájemci
pište na: Miroslav Velek, M.D. , c/o Ellis Hospital, 1101 Nott Street, Sche
nectady, New York 12308, USA.-- Máte zájem o generální zastupitelství pro
dovoz a vývoz zboží všeho druhu do a ze Švédská, či o zprostředkování vývo
zu ze Švédská? Obrařte se na krajanskou firmu J.M.HANDELSFIRMA, c/o JAN
MAZUR, Rástensgatan 12, bv.
172 30 SUNDBYBERG, SWEDEN0 Tel: 08/28 16 23.—
Knihkupectví Dialog, Gutleutstrasse 15, D-6000 Frankfurt/M. 1, Vásttyskland
nám sděluje, že dostalo dosti objednávek od krajanů ze Skandinávie, ale sou
časně konstatuje, že mnoho vyřícených objednávek nebylo zaplaceno. Připomí
náme, že postgirot konto Dialogu je 4-4 81-8. Složenku obdržíte na postě.

•

- 7 Výzva£ Severské listy ve svém šestém čísle z loňského roku zveřejnily
podrobnosti akce za zrušení čs.občanství, která vznikla ve Vasterás z ini
ciativy jednoho českého člena Moderata Samlingspartiet . Slo o podpisovou akci,
kterou se naši krajané obrací na švédské ministerstvo zahraničních věcí s
žádostí, aby zasáhlo proti činnosti čs. velvyslanectví ve Stockholmu ve věci
tzv. úpravy vztahů. Tato akce bude oficiálně uzavřena dne 1. června t.r. při
jetím krajanské delgace u ministra zahraničí Hans Blixe. Žádáme krajany, kte
ří svůj podpis pro tuto důležitou akci, směřující proti ilegálním a vyděračským způsobům československých úřadů ještě neodevzdali, aby tak urychleně,
nejpozději do 30.května učinili. /Pokud nemáte původní podpisový kupon, tedy
vlastními slovy na kartu či pohlednici/. Podpisy zašlete na Moderata Samlings
partiet, Box 109, 721 05 Vasterás nebo na Severské Listy, Box 56, 597 00 Átvidaberg. Současně .žádáme všechny krajany, kteří si vztah k CSSR upravili
a byli tam na návštěvě a měli potíže s čs. úřady, aby nám to rovněž do 30.
května sdělili. Všechny podrobnosti jsou zajímavé a je samozřejmé, že jména
nebudou za žádných okolností zveřejněna. Protoževydavatel tohoto listu je
členem delegace na ministerstvo zahraničních věcí, je možno vaše sdělení
adresovat na Severské Listy, anebo telefonovat večer na 0120/14421.
/'

Na tábory našeho exilového skautingu se v omezeném počtu přijímají i chlapci
a děvčata, kteří dosud neměli možnost skautovat, pokud jsou zdraví a schopni
táboření v přírodě. Podmínkou je znalost mateřského jazyka. Přihlášky na
SKAUTED, Postbus 2480, NL-Utrecht, Nederlanderna.
Oddíl Německo-Sever pořádá již svůj pátý tábor - SEVERKA 5 - ve skautské
rezervaci Brexbachtal v Porýní u Neuwiedu od 14.7. do 15.8.
Oddíl Německo-Střed v pohoří Odenwald v témže termínu, název tábora ODETA III.
Holandská oblast táboří ve střední Francii u měst Montlucon a Commentry
od 26.7.do 11,8.
Bavorské středisko SVOJSÍK táboří na bavorské straně Šumavy v údolí řeky
Schwarzer Regen u Viechtachu od 4.8. do 21.8. Současně se stálým táborem se
koná roverský putovní tábor Českým Lesem, Bavorským Lesem a Šumavou pro
starší a zkušenější skauty.
Švýcarská oblast bude tábořit v pohoří Jura od 7.7. do 4.8. a v kantonu
Graubůnden od 14.7. do 4.8.

Křesťanské prázdninové tábory mládeže pro děti od 9 do 13 let: 1.7. - 21.7.
a 14.8. - 4.9. Pro mládež 14 -17 let od 14.7. do 27.7. v St.Martin in Gsies
/Bolzano/ Italia. Přihlášky přímo na Velehrad, Via Concordia 1, 00183-Roma,
Italien, anebo u duchovních správců.
Letní rodinný tábor Sokola Goteborg se pořádá od 30.7. do 5.8. na ostrově
Tjórn. Informace Franta Dráb 0322/12730 nebo 19300 /práce/.
V roce 1978 opustilo Československo a požádalo na Západě o asyl přes 800
osob.-- Nedělní Hlasatel /Chicago/ otiskl článek českého exilového žurnalis
ty Rudolfa Kopeckého, který žije v Londýně a přesto, že mu bylo v prosinci
minulého roku 85 let je stále vysoce aktivní. V článku, který nazval ’’Západ
připravuje svou sebevraždu” kritizuje slabost a ústupnost Západu vůči agre
sivní politice komunistických států. Organizaci Spojených Národů, kterou
západní státy finančně vydržují,označuje za instituci západnímu světu nepřá
telskou a nebezpečnou.-- ”Co tomu říkáte, pane Skutino”, je název večerů
konaných porůznu ve Švýcarsku a Německé spolkové republice, na kterých býv.
’’prezidentův vězeň” a nyní exulant Vladimír Skutina, s neobyčejným úspěchem
humorně vypravuje i o vážných současných věcech v dnešním Československu.-Knihkupectví Dialog ve Frankfurtu upozorňuje na knihy, které je možno objed
nat již jen u nich: Hrabal - Slavnosti sněženek DM 14,50. Nejnovější Hrabalova kniha, v CSSR ihned vyprodaná. Postřižiny DM 13,- Simek - Grossman: Besíd
ka zvláštní školy. První necenzurované vydání z r. 1969. Kniha členů divadla
Semafor s ilustracemi Jiřího Slitra a předmluvou Jiřího Suchého. DM 12,Háj: Školák Kája Mařík I-III. Slavná kniha našeho dětství, v Praze hozena
r.1970 do stoupy. Ilustr., vázaná DM 75,- Úsměvy Jana Masaryka. Anekdoty a
vzpomínky na syna TGM. Obsahuje kapitoly Dětství a mládí, Otec a syn, Jan
v cizině, Za války, Volá Londýn, Jan doma aj. Dále vzpomínky na Jana od Ji
řího Voskovce, Olgy Scheinpflugové, Oty Ornesta, O.Klingera aj. Kniha o 252
stranách, vydaná prvně a naposledy v Praze 1969 bude stát cca DM 15,Svědectví, ročník 1 /1956/. Reprint nejvýznamnějšího exilového časopisu.
Prvý ročník s polskými a madarskými událostmi, 4 čísla. Vyjde v červnu.
Cca DM 39,- Reprinty dalších ročníků budou postupně následovat.

- 8 Komenského světová rada ve dnech 5. až 8. července 1979 pořádá
2. celoexilový kongres Komenského,
v "Domě setkání” v Kónigsteinu/Ts., u Erankfurtu/M v NSR. Kongres bude prav
děpodobně jedinou exilovou událostí v souvislosti s Mezinárodním rokem dí
těte. Na kongresu bude řada referátů vědeckých pracovníků a dalších význam
ných osobností našeho exilu. V rámci kongresu se koná Setkání krajanů z Mo
ravského Slovácká, rodného kraje Komenského, Konference absolventů Komens
kého univerzity a Komenského bohoslovecké fakulty. Bude uspořádána. výstava
prací četných exilových výtvarníků, nakladatelství Konfrontace instaluje
knižní stánek atd.
Celá penze Kongresu /3 dny/ je stanovena na 136 DM, včetně kongresního pop
latku a lázeňské taxy /Konigstein je známým lázeňským místem/. Děti účast
níků Kongresu mají stravu zdarma /do 4 let/ nebo za polovinu /14 let/. Par
kování zdarma na nádvoří Domu setkání. Přihlášky na adresu : Ing.Josef Kočí,
Schonberger Weg 12, 6231 Schwalbach/Ts. Vasttyskland.
Lída a Jan Stránských děkují touto cestou všem přátelům v Kanadě za milé
přijetí. Vaší zásluhou byla naše cesta moc zajímavá a těšíme se na další
setkání. Pro Severské Listy jsme v Kanadě dostali pěknou kresbu, kterou
najdete na straně 3.
V neděli 13. května bylo ve Stockholmu vypáleno 42 dělovýp/i ran na počest '.teř’o^erif<korunního prince, který^-drcrstal^jména $arl, Phi/. lip, Edmund, Bertl-l.Za.-ti±ul,jyévoda, z Vármland-u.—eĄmę>rd^cka>..^^ęrąlni poliZ cie zatkla v Los AngeLasj-^muže, který připravoval zavraždění presidenta JimĮ mý' Cartera.
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