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Sever : S celou rodinou požádal v Dánsku o politický asyl Josef Zimnicki, člen
ústŕedního výboru polské komunistické strany. Stalo se tak v únoru, ale prípad byl
držen v tajnosti, protože dánska policie celou záležitost dukladné prošetŕovala. Po
litický asyl byl rodine udélen v kvetnú. --- S letní sezonou má policie, clo a ná
morníctvo zvýšenou pohotovost. V zorném poli jsou plachetnice. V posledních letech se
ve švédských vodách objevoval prekvapivé velký počet jachtaŕu z východoevropských
štátu. Podie bezpečnostního oddélení ministerstva národní obrany byly mnohé z téchto
lodí vybavený neopodstatnéné vysoce vyspélým signálním a navigačním zaŕízením a mnohé
z nich byly české. České lodi mají svá prístavišté ve Štétíné, Gdyni a Gdansku. Zaba
vené fotografické materiály jasné prokázaly, že posádky tvorí dôkladné vyškolení od
borníci a že i Čechoslováci jsou zapojeni i v tomto odvétví do společné výzvédné organizace východoevropských štátu. Nejnovéjší zpusob práce této výzvédné služby je nepoužívat vlastních lodí, ale najímat švédské. --- V tak zv. "bílé zóné", vodách vý
chodné od Gotlandu, na které si delá nárok jak Švédsko, tak SSSR, bylo nékolik švéds
kých rybáŕských lodí obtéžováno sovétským pobrežním hlídkovým člunem pod záminkou, že
se lodé nacházejí v sovétských vodách. Švédské pobrežní námorníctvo zahájilo po sovétském člunu pátrání, ale ten mezitím "bílou zónu" opustil. Švédský hlídkový člun v zóné
zustal a rybolov pokračoval. --- Neznámá ponorka byla pozorována koncern kvétna v Sognefjorden v Nórsku. --- V Hasslö, v blízkosti Karlskrony v místech kde loňského roku
probíhal intenzívni hon na neznámou ponorku a v blízkosti místa kde byl spatren žabí
muž, byla nalezená baterie sovétské výroby. --- Na pozvání Maďarského sdružení v Mal
mö, navštívil Švédsko Ferenc Fiala, za války tiskový šéf maďarské vlády, který nyní
žije v NSR. Fiala vyjádŕil silné pochybnosti o vérohodnosti ruzných svédectví, podie
kterých Raoul Wallenberg ješté žije, či do nedávna žil v sovétských vézeních. Odvolá
va se na svédectví maďarského lékaŕe dr. Totha, žijícího v Madridu, který byl rovnéž
véznén v Moskvé a pri dvou pŕíležitostech Wallenberga ošetroval. Podie d r . Totha byl
Wallenberg již koncern čtyŕicátých let ve velmi špatném zdravotním stavu a trpél prav
depodobné tuberkulosou. Je nanejvýš nepravdépodobné, že by mu jeho tehdejší zdravotní
stav dovolil žít 40 let v sovétských vézeních. ---- Veckans affärer v č. 18 pŕinášejí
dlouhé pojednání o ekonómii zemí východního bloku a konštatuj!, že presto, že zadlužení
vuči západním zemím prudce kleslo a po létech stagnace došlo k znatelnému hospodáŕskému rustu, propast mezi západní a východní ekonómií se stále zvétšuje, což zvyšuje nebezpečí hospodáŕské integrace zemí východní Evropy k SSSR. --- Na pozvání Imemo, Inšti
tútu pro svétovou ekonómii a mezinárodní vztahy, pŕijel do Moskvy Carl Bildt, švédský
konzervatívni politik, odborník na otázky národní bezpečnosti. Je to poprvé, kdy sovétská oficiálni místa pozvala k návštévé významného švédského konzervativního politi
ka. Političtí pozorovatelé to považují za znamení, že SSSR očekává, že sociálni demokraté prohrají nadcházející volby. --- Koncern července se bude v Kodani konat mezi
národní tribunál proti Sovétskému svazu, svolaný z iniciatívy exilových organisací
baltských štátu. --- Štátni žalobce žádal pred soudem v Oslu pro sovétského špióna
Arne Treholta trest 20 let a zaplacení do štátni pokladny 1,1 mil. norských korún.

Pro špionáž bylo v Nórsku postaveno pred soud sedm pracovníku pacifistického časopisu
"Ikkevold". Zverejnili podrobné údaje o odposlouchávacím zaŕlzení na norské námorní
základné jihovýchodné od Tromsô. --- V Kodani byla otevŕena informační kancelár palestinské organizace PLO. Palestinec Omar S. Kitmitto, který má norské* občanství, využil
této skutečnosti a jako nórsky občan tuto kancelár otevŕel. Oficiálni místa se na to
dívají s nelibostí, ale nechtéjí proti "Seveŕanu" zakročit. ---- G. Weinland z Harvardské univerzity, odborný poradce Washingtonu v otázkách národní obrany zastává názor, že
Švédsko je ze strany SSSR daleko více ohroženo než se pŕedpokládalo. Domnívá se, že v
prípade útoku proti NSR, který by byl veden z území DDR a ČSSR, by bylo současné zaútočeno z Baltu proti Dánsku a jižnímu Švédsku, odkud by potom mohla být napadena jižní
část Nórska. Zabráni a využití letišt v jižním Nórsku a Švédsku by SSSR dalo velké ope
rační výhody. Ponorkové incidenty, podie Weinlanda jeho teórii podporuj!. Jsou součástí
príprav na zneškodnení švédských obranných zaŕízení a využití jižního a stŕedního Švéds
ka k napadení jižního Nórska. --- Pri návšteve Švédska kritizoval Vladimír Bukovskij
postup švédské vlády v souvislosti s uvíznutím sovétské ponorky U137 u Karlskrony. Die
neho méla být celá posádka i s kapitánem Guškinem prevezená na pevninu k výslechu. Pred
pŕedáním SSSR?mélo být plavidlo podrobeno dôkladné prohlídce. Bukovskij je pŕesvédčen,
že Rusové podobný energický postup čekali a i by ho rešpektovali. --- Na pozvání obce
Bräcke pŕijel do Švédska Emil Zátopek s manželkou Danou. ---- Béhem kvetná, nejvíce o
svatodušních svátcích,pŕibyl do Švédska velký počet uprchlíku z Rumunska. Množí z techto lidí žádali o vystéhování po radu let - márne. Není jasné co je príčinou, že náhle
rada téchto žadatelu dostala povolení k vystéhování. Podmínkou bylo dostat vízum od
nékteré jiné zemé. To se podarilo jen málokomu. Vyjímkou byla DDR a uprchlíkum pak ne
bránila v další cesté do Švédska. Povolení je jen jednosmérné. Návrat do Rumunska už
není možný. Současné s povolením bylo všem odebráno rumunské občanství i majetek. Vétšina uprchlíku se snaží dostat dále do USA. --- Dánské úrady hlási stále rostoucí po
čet uprchlíku z Polska. Jen za bŕezen jich prišlo více než 100. --- Podie štatistiky
pŕistéhovaleckého úradu prišlo do Švédska béhem roku 1984 190 uprchlíku z Českoslovens
ka a 25 občanu s čs. štátni príslušností se ze Švédska vystéhovalo. U Poláku jsou odpovídající čísla 1681 a 125. --- Dopisovatel Göteborgs-Posten Örn Lindstrand navštívil
Prahu a svuj článek nadepsal "Šedivé, špinavé muzeum". --- Ústavní výbor zamítl vládni
návrh zákona o místním kabelovém vysílání, který ve svých dusledcích znamenal omezení
svobody vyjadŕování. --- (SvD 7.4-85) Roku 1987 bude mit švédská armáda svuj vlastní
AWACS systém, t.j. létající centrálu pro radarové vyhledávání a vedení boje. Z výšky
10 000 m se muže vést aktivní pruzkum hluboko do týlu sovétského území a včas varovat
pred podezŕelou aktivitou. Zároveň se plánuje zvýšení bojové pohotovosti švédského le
tectva béhem volných dnu a svátku. --- Ve finské komunistické strané probíhá již delší
dobu ostrý vnitŕní názorový boj, jehož dusledkem bude rozštépení strany na ortodoxní
menšinovou prosovétskou a umírnénou komunistickou stranu eurokomunistického typu. Vnitŕ
ní čistka bude provedena známým zpusobem - výménou stranických knížek, píše DN 10.4.85.
---- Podnécovatelem a organizátorem stávkových nepokoju počátkem dubna v Dánsku byla
DKP, prosovétská komunistická strana, která infiltrovala odbory. Nejaktivnéjší byla
v organizování tzv. "divokých" stávek uspoŕádaných proti vuli ústŕedních odboru. --13. dubna vypálil hlídkový člun švédského námoŕnictva salvu hlubinných bomb proti
pŕedpokládané ponorce v blízkosti prístavu Karlshamn. Zásah nebyl zjištén.--- Švédská
bezpečnostní služba oznámila, že se množí prípady špionáže proti švédským vyslanectvím
v zemích komunistického bloku. Jedná se pŕedevším o odposlouchávání, které v posledních
letech nabývá na intenzité. --- V kvétnu požádal o politický asyl ve Švédsku sovétský
akademik Jurij Nagodskij. Loni požádalo o asyl ve švédsku 121 sovétských občanu. --13.5. se ve Stockholmu konal seminár o antisemitismu, kterého se účastnili védci z Dáns
ka, Nórska a Švédska. Prof. J. Weinbull srovnal situaci Židu v dnešním SSSR se situací
v Némecku 1933-35. Jiný, nejmenovaný rečník finského pôvodu se otázal, proč se ve Švéds
ku tak mlčí o útisku v SSSR. --- Švédsko pŕislíbilo zvýšení hospodáŕské pomoci nicaragui, aby tak zmĺrnilo dôsledky americké blokády. Okamžité bylo odesláno 10 000 tun pše
nice ze zemédélských prebytku. Rovnež bude zvýšená finanční podpora.
S v o b od ný svét: 7. kvetná vstoupilo v platnost naŕízení presidenta Reagana o
hospodáŕských sankcích vuči Nicaragui, které obsahuje zastavení veškerého obchodu mezi
obéma zemémi, jakož i zastavení veškeré námorní a letecké dopravy. --- V dubnu mél
Yves Montand ve francouzské TV program o tretí svétové válce, který byl významnou výz
vou k vuli bránit se, odporovat sovétskému nebezpečí, proti kterému je, podie Montanda,
západní Evropa v dnešní situaci prakticky bezmocná. Odsoudil tendence "finlandizovat"
Evropu, odsoudil jednostranný pacifismus a pŕimlouval se za zesílení francouzské obrany
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v konvenčních zbraních. Sovétské vyslanectví v Paríži proti programu ostré protestovalo
a francouzští komunisté nazvali program provokací válečného štváče. Ministr národní obra
ny Charles Hernú udélal prehlásení, ve kterém varoval Francouze, aby neupadli do jakéhosi "europesimismu". Šekl, že v prípade, že by SSSR použil proti západní Evropé chemic
kých zbraní, je Francie pripravená nasadit jaderné zbrane. --- Rakousko podepsalo smlouvu se Švédskem o koupi 24 opotrebených letadel typu MDraken". V celé zemi se proti smlouvé zvedia boure protestu. Protestovali i vojáci, že letadlo je zastaralé, drahé a celkové
nevyhovující. Všechny myšlenky koupit letadla americké výroby ztroskataly na sovétských
protestech, pozdéji se uvažovalo o britském letadle Lightning a francouzském Mirage.
Pro Draken rozhodly predevším zahraničné politické duvody, t.j. uzavŕení obchodu mezi
dvéma neutrálními štáty bylo nejprijatelnéjší pro SSSR. --- Na portugalské vysílací zák
ladné Svob.Ľvropy "Glória” vybuchla 7.kvétna bomba
a byla nalezená další nálož, která
nevybuchla. Nikdo nebyl zranén a zpiisobená škoda nebyla velká. K atentátu došlo v dobé
návštevy presidenta Reagana a prihlásila se k nemu "Antikapitalistická a antimilitaris
tická skupina". --Filipe Gonzáles, španélský sociálné demokratický predseda, prohlásil, že nehodlá "spro.vedlivé rozdélovat bídu s nouzí". Mýtus, že znárodnení znamená pokrok^se ukázal fclešný. Statní hospodárství selhalo vždy a všud^3 v nrômy^lu «t-^jn* jako
v zemédélství. --- Z podnetu profesoru Tom CTGradyho a Paula Jagasiche, udélilo americ
ké soukromé učilišté Hampden-Sydney College Jaroslavu Seifertovi čestný doktorát litera
túry. Jako slávnostní rečník vystoupil vicepresident Spojených štátu George Bush. --Koncern kvetná pŕiletéla do Vidne prední kritička sovétského režimu pani Irina Kristi, 47,
s manželem Sergejem Genkinem a synem Grigorijem. Tato blízka prítelkyné Andreje Sacharova se snažila již radu let o vystéhování ze SSSR, které koncern kvétna náhle a nečekané
dostala. Rodina se chce trvalé usadit v USA. --- Dík moderní technice mohlo na 460 mi
liónu TV diváku sledovat 8. kvétna reč presidenta Reagana pred Evropským parlamentem ve
Štrasburgu. --- Evropský parlament odhlasoval, že vzpomínky na Hitlerovo Nemecko a na
cizmus mají být udržovány pri životé, protože to poskytuje záruku, že nacistické a fa
šistické ideológie nenajdou znovu živnou pudu. Zločiny proti lidskosti nesméjí byt nikdv
promlčeny! Pri parlamentní debate došlo k rôznosti názoru. Když byla na pŕetŕesu Jaltská
konference, Parlament se chodí v tom, že zámérem západních mocností bylo vytvorení Evrop y , kde všechny národy mají právo sebeurčení, kde záruka lidských práv, svobody a demo
kracie je samozrejmostí. Sociálni demokrat z NSR Klaus Hänsch mínil, že je nutno akceptovat skutečnost, že SSSR pevné ovláda strední a východní Evropu. Za své názory byl tvrdé
kritizován nemeckým kŕestansko-demokratickým poslancem, Otto Habsburgem, který se doža
duje, aby západcevropské zemé aktivné pracovaly na osvobození técnto porobených štátu.
Šada, predevším konzervativních politiku mluvila podobným zpusobem. Britský Lord Bethell
vzpomenul Churchillova slova, že Jalta byla tragédií, kterou byla ztracena demokracie
v Polsku, Československu, Maďarsku a velké části Némecka. Rovnéž odsoudil jednání západ
ních spojenou na konci váiky, kdy Stalinovi bylo vráceno nékolik miliónu uprchlíku ze
SSSR. --- FBI odhalila v kvetnú dosud nejvétší špionážni aféru v americkém námorníctvu.
Zatčeni byli bratri John a Arthur Walker, oba penzionovaní námorní dôstojníci a Johnuv
22-letý syn, který sloužil na letadlové lodi Nimitz ve Stŕedomoŕí. I když špióni neméli
prístup k nejtajnéjším dokumentum, materiály predané SSSR zpusobily, die ministra národ
ní obrany Caspara Weinbergra , "zemi vážnou škodu". Konkretné se jednalo o informace
o amerických obranných a signálních zarízeních. --- K doživotnímu vézení byl v Los An
geles odsouzen letecký inženýr za to , že SSSR prodal dokumenty o americkém bombardova
cím letounu Stealth. --- Koncern kvétna vysílala stanice BBC interview s bývalým členem
sovétské vojenské špionážni organizace GRU, který prohlásil, že ve Velké Británii pra
cuje na 30 - 40 vojenských sovétských špionu. Jsou v Británii oficiálné jako členové
obchodních delegací, Aeroflotu, obchodního loďstva a pod. --- 23. bŕezna oznámili Američané, že na psacích strojích amerického vyslanectví v Moskve objevili miniatúrni špio
nážni zaŕízení, které zachycovalo všechno, co se na takto vybavených 12ti strojích psalo.
Od roku 1982 do 1984 méla sovétská rozvédka kópie amerických dokumentu psaných v Moskvé.
Zaŕízení se podarilo objevit díky informaci z jiného vyslanectví, které mélo podobný
problém. --- Francouzský "Le Monde" uverejnil podrobnou zprávu o loňském vyhošténí
47 sovétských diplomatu z Francie. Ve zprávé jsou uvedená všechna jména a kromé toho
informace o tom, co nékterí z téchto "diplomatu" délají nyní. Jurij Krivcov je členem
sovétské delegace na Stockholrnské konferenci, Bachtiar Nurutdinov je védeckým poradcem
pro sovétsko-francouzskou (!) spolupráci ve védé a technice pri Goskomitetu, Jevgenij
Muchin pracuje v oddélení mezinárodní informace ÚV, Nikolaj Cetvérnikov je zástupcem vedoucího tohoto oddélení. - Po úverejnéní článku sovétské vyslanectví protestovalo proti
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"pomlouvačné kampani". --- Ministerstvo vnitra NSR zverejnilo výroční zprávu o činnos
ti západonémecké špionážni služby za rok 1984. Konštatuje se v ní, že vyzvédačství ko
munistických štátu proti NSR pokračuje beze zmeny ve všech dúležitých oblastech a vo
jenská špionáž proti Bundeswehru, spojeneckým oddílum a zbrojnímu prumyslu, ve srovnání
s uplynulými roky zesíliia, Nejaktivnéjší je východonemecká výzvedná služba, následovaná
polskou, československou, rumunskou a jugoslávskou. Proti politickým exulantom jsou nejvíce aktívni výzvedné služby polská, rumunská, československá a jugoslávská. Je stále
snaha získavat špiony z rad západonémeckých občanu a byla nasazena rada agentu, kteŕí se
vydávaj! za uprchlíky. Pro prokázanou špionáž bylo loni odsouzeno 23 osob. Pet rumunských
diplomatu bylo vypovezeno pro plánovaný pumový útok proti rozhlasové stanici Svobodná
Evropa. --- Pápež Jan Pavel II prijal v Ríme k audienci Erika Honneckera. Je to první
prípad, kdy nejvyšší predstavitel komunistického štátu byl prijat papežem. --- Podie
západonémecké polície se teroristická organizace RAF (Frakce Rude armády) preorganizovává
na mezinárodní, centrálne rízenou teroristickou organizaci, pŕedevším ve spolupráci s
francouzskou teroristickou organizaci Action Directe. V poslední dobé se teroristické
akce, zejména proti americkým základnám a jejich personálu rozšíŕily i na Portugalsko a
Rpanélsko. --- Japonské ministerstvo národní obrany oznámilo, že v kvétnu se nad Japons
kým morem pravdépodobné ztratilo dopravní letadlo sovétského Aeroflotu. Letadlo náhle
zmizelo z radarových obrazovek a na místé pŕedpokládaného zŕícení bylo možno pozorovat
sovétskou záchranou službu» --- Pri návštévé u rakouského kancléŕe Sinowatze ve Vídni,
čs. ministr zahraničí B. Chňoupek prohlásil, že událost z ŕíjna minulého roku, kdy byl
cs» pohraničníky na .rakouské pudé zastrelen čs. uprchlík, se nebude nikdy opakovat a
že prakticky byl dán príkaz na čs.-rakouské hranici nepouzívat strelné zbrane. --Pri pŕestŕelce s polícií byl v Athénách zabit ŕecký terorista Panajiota Tsoutsouvi,
člen organizace "17. listopad", která má na svédomí radu vrážd v radách pravicové ori
entovaných ŕeckých politiku a Amaričanu. Typické pro tuto teroristickou skupinu byly
chladnokrevné provedené vraždy z ukradených vozidel, vétšinou v dobé dopravní špičky
a výborná organizace, která vedia k tomu, že polície po radu let nemohla skupine pŕijít
na stopu. Polície je presvédčena, že hlavní základňa této teroristické organizace byla
mimo Recko* Tsoutsovis pôsobil hodné v NSR, Rakousku a Švédsku, kde bydiel u své sestry
ve Stockholmu.. Ta se vrátila do Recka, kde byla nyní s radou dalších členu organizace
"17. listopad" zatčena. --- Kanadské listy zverejnily zprávu, podie které prodalo Švýcarsko v roce 1984 do zahraničí zbrané a válečný materiál za 3,4 miliardy šilinku. Nejvétšími. odbérateli bylo Recko a NSR. Rovnéž americká CIA koupila 9 protiletadlových dél
"na zkoušku" a dala je k dispozici afgánským bojovníkum proti sovétské okupaci. --V USA vychází první díl pamétí Arkády Sevčenka, nejvyššího sovétského diplomata, který
kdy požádal na Západe o politický asyl. Je v ní popisována episoda o sovétsko-čínském
konfliktu v roce 1969. Maršál Grečko chtél tehdy použít proti Ríné atomové zbrané. Plán
nebyl pŕijac, protože část sovétského vedení se obávala svétové války. --- Nezodpovední
politici a žurnalisté celého svéta rozpoutali nenávistnou kampaň proti Jihoafrické republice. Žádný soudný človék asi nesympatizuje s apartheidem a ví, že je to systém, který
v moderní dobé nemá oprávnéní, ale je si také védom toho, že kdyby byl zrusen tak náhle
a takovým zpusobem , jak to nejruznéjší demagogové z bezpečné vzdálenosti doporučují,
znamenalo by to katastrofu jak pro bílé tak pro černé obyvatelstvo tohoto nej lepe prosperujícího štátu afrického kontinentu. Jak by to dopadlo s demokracií vime nejlépe ze
zkušeností v Indoeíné. Demagogové, kteŕí tehdy spílali Američanum a kteŕí nesou obrovs
kou část viny na dnešním osudu Vietnamcu, Laosanu a Kambodžanu a o jejich osudu taktné
mlčí, pŕenesli svoji zášt proti JAR a dále ŕežou vétev na které sami sedí. Zaujatý tisk
pŕináší jednostranné líčení nedávných tragických událostí v JAR. Málokdo však ví, že
mnoho obétí mezi černým obyvatelstvem mají na svédomí jejich černí spoluobyvatelé. Ne
pokoje vznikly v černých méstech, kdy masy černého obyvatelstva, vesmés mládeže, začaly
zapalovat domky pžedstavitelu černé samosprávy, ničit a pálit školní budovy, drancovat
obchody atd. 23. brezna zástup výtržníku zapálil dum v némž se konal pohrební obrad
jednoho ze zabitých černých úŕedníku a príslušníku jeho rodiny, kteŕí prišli o život
pri lynčovaní v minulých dnech. Poslední z žijících synu pana Kinikini, 18 letý Silumko
se spolu s dalšími príbuznými zachránil útékem z okna hoŕícího domu, avšak padl do ru
kou čekajícího rozlíceného davu a byl doslova s ostatními príbuznými ubit. Téla mrtvých
byla pak polita benzinem a zapálená. Podie domnénky vyvstalé po objevení ohofelých tél,
nékterí z davu začali ohoŕelé mŕtvoly pojídat........ I toto je reportáž, tentokrát z
jiné strany, z té, které není popráno sluchu. Nebylo by na škodu, kdybychou vyslechli i
druhou stranu. Naši krajané, kterých je v JAR na 4000 nejsou jisté žádní zabednénei ani
fašisté a svým loajálním postojem vuči zemi která je prijala, bráni nejenom svoje zájmy,
ale zájmy nás všech a zájmy celého svobodného s v é t a . --- Koncern dubna se konaly v jižní
-

-
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- 5 časti Severního more námorní manévry NATO za účasti USA, Belgie, Holandska, Dánska,
Nórska, Velké Británie a NSR. --- Koordinováním a rozhodným vystupováním mohou zá
padní zeme postupne zlepšit situaci v dodrzování základních lidských práv v SSSR, jehož vedení není tak necitlivé vuči verejnému mínéní, jak se muže zdát. To bylo téma
nékolika dubnových pŕednášek na Sacharovové seminári v Londýne. P. Redeway z londýnské School of Economics varoval proti sklonum k defaitismu a odevzdanosti západních
zemí co se týče útisku v SSSR. Prítomný zástupce amerického min. zahraničních vecí,
E. Abrams ujistil, že USA nikdy pri jednání se SSSR nezanedbaly otázku lidských práv.
Je to dôležitá součást nasí zahraniční politiky, zdôraznil. --- Na univerzite v Harward, USA, se konala americko-nordická konference o bezpečnostní politice, které se
za Švédsko účastnil soc. demokratický ministr národní obrany A. Thunborg a konzerva
tívni expert pro nár. bezpečnost Carl Bildt. Američané požadovali, aby Švédsko mélo
takovou vojenskou kapacitu, aby mohlo bránit svoji neutralitu.... --- Itálie a Šína
podepsaly dohodu o prodeji italské vojenské technológie do Šíny a výcviku čínských
vojáku v parašutismu a pro boj v horách. --- V dubnu bylo v Lybii popraveno 75 dustojníku, kteŕi údajné patrili ke konzervativnímu krídlu v armádé a méli se podílet na
posledních dvou pokusech o atentát na Káddafiho. --- V Jihoafrické republice byl podán návrh zákona, který je prvním opravdovým krokem ke zrušení dosavadního zákona zakazujícímu sňatky mezi príslušníky rozdílných ras. Návrh podporují všechny politické
strany kromé ultrakonzervativcu. --- V dubnu prešlo bulharsko-reckou hranici 12 bul
harských muslimu a požadalo v Cecku o politický asyl. Potvrdili zprávy o silici asimilační kampani bulharských úradu proti nebulharským etnickým skupinám. --- V dubnu byl
v NSR úredník sovétské obchodní mise zadržen pri pŕejímání chráneného prumyslového pa
tentu. Bylo prokázáno, že jednal na príkaz KGB. --- V téže dobe byli z Velké Británie
vypovézeni zástupce sovétského námorního ataché a úredník Aeroflotu, protože se zabý
vali špionážni činností. --- Vedení saivádorské levicové gerily priznalo, že armáda
zajala její tri prední vudce. Podobný úspech zaznamenala peruánská armáda proti maoistické gerile. --- Koncern dubna potopil israelský delový člun loď obsazenou palestinskými teroristy. Méli za úkol provést sabotážni útok proti budove ministerstva
národní obrany a generálního štábu. --- Belgická polície poprvé v histórii uväznila
poslance belgického parlamentu. Jednalo se o 8 oktivních politiku tzv. "Zelených",
kterí prelezli plot do vojenské raketové základný, aby upozornili na podobný osud 12ti
pacifistu, kterí sedí za svuj čin ve vézení. --- Sovétský hlídkový člun zajal koncern
dubna z neznámých dôvodu japonskou rybárskou loď s 22-ti člennou posádkou a americkým
vládním úŕedníkem z oddelení rybolovu pri ministerstvu obchodu. --- Americký Kongres
odhlasoval v polovine června nevojenskou pomoc oddílum Contra, které bojují proti ko
munistické diktatúre v Nicaragui. Krátce pred tím hlasoval Kongres proti jakékoliv po
moci témto oddílum. Na zmene postoje má velkou zásluhu Ortegova cesta do Moskvy. Je to
zadostiučinéním Reaganové prozíravé zahraniční politice. --- Velká Británie dohotovi
la velké vojenské ľetišté na Falklandských ostrovech, které muže pŕijímat letouny všeho druhu. --- USA se zabývají možností zásobit afgánské vlastence protileteckými dély
typu Oerlikon a zkoumají možnost letecké prepravy z Ománu a Cíny. --- V dobé výročí
ukončení druhé svétové války, Velká Británie oficiálne protestovala proti Gorbačevovu
popisu jejího prubéhu. Gorbačov prohlásil, že se západní mocnosti spojily s Hitlerem,
aby rozdrtily komunismus, --- Sovétská mise u OSN v New Yorku dostala na 20 000 dopí
šu s protesty proti Sacharovovu vyhnanství. --- (SvD 22.5.85) San Salvador. U zajaté
ho gerillového vudce byly nalezený dokumenty, ze kterých vyplývá, že gerilla je trénována v SSSR, Bulharsku a Vietnamu. --- Na svém jarním zasedání se zemé NATO dohodly
na zesílení a zefektivnéní svých konvenčních ozbrojených sil a zavázaly se k ročnímu
rustu výdaju na obranu o 3% ročné. --- Skupina pŕedních amerických spisovatelu v če
le s H. Salisburym se obrátila na polského vudce gen. Jaruzelského, aby propustil véznéné pŕedáky Solidarity, s nimiž nyní probíhá soud. --- (SvD 29.5.85) Za dodání velkého množství válečného materiálu a vojenských poradcu Somálsku, muže Jihoafrická re
publika používat strategicky položenou základnú pri vstupu do Rudého more. --- (DN
30.5.85) Jihoafrická republika. ANC zakázaná černošská organizace provedla bombový
útok proti vojenskému zdravotnímu zaŕízení, pŕičemž bylo zranená 17 osob. Povaha aten
tátu ukazuje humánni podstatu na Západé tak často protéžované organizace. --- Israelský ministr spravedlnosti požádal svého švédského kolegu o prevzetí dozoru nad soudním
procesem v Moskve proti D.I.Shapirovovi, který je žid a je obžalován ze šírení pomluv
o SSSR. Israel nemá v SSSR diplomatické zastoupení. ---- Sovétský disident Anatolij
Ščaranskij má být vyménén za jihoafrického kapitána Gerhardts a jeho ženu, kterí pra
covali dlouhá léta pro SSSR. --- USA stáhnou z Grenady do konce záŕí všechen svuj
zbýv-ajícl vojenský personál, Klejľý nyní číta asi 100 m u ž u . --- Držitel Nobelovy ceny
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Alexander Solženicyn a jeho žena požádali o americké občanství. V USA žijí již 9 let.
Z_o k u p o va ného Č e s k o s l o v e n s k a : 10. dubna, čtyŕi dny po 1100 výročí smrti
cv. Metodeje, svólali čeští, moravští a slovenští ordinári pod vedením kardinála Tomáška, pout knéží na Velehrad. Presto, že byl všední den a že účastníci museli pŕekonat četné prekážky, na pŕ. studentum litoméŕické theologické fakulty byla zamítnuta
žádost o autobus, sešlo se na Velehradé na 1000 knéží a ŕeholníku a na 10 000 véŕících.
Do preplnené basil.iky se jich vesla jen malá část, ostatní se modlili na nádvorí. Hlavním celehrantem byl kardinál Tomášek, který také pŕečetl apoštolský list Svätého Otce.
Odchod kneží z basiliky se stal demonstrací pro papeže a cirkev. Lidé provolávali slávu
Svätému otci a kardinálu Tomáškovi. Nebylo možno pŕeslechnout ani volání: "Chceme ver
né biskupy a knéze!" a "At prijede Svätý Otec!" Velehradská pout byla presvedčivou de
monstrací, že preš všechno pronásledování a pŕes všechnu atheistickou propagandu je
víre u nás stále živá. --- Počátkem dubna priletel do Prahy k oficiálni návšteve brits
ký ministr zahraničí sir Geoffrey Howe. Pri všech práležitostech zdurazňoval nedodržování lidských práv v Československu. Vyžádal si také návštevu u pražského kardinála Tomáška, který byl potešen zájmem a úprimné prohlásil, že je rád, že nejsou zapomenuti. Je to
velkýrn povzbuzenim» V britských sdélovacích prostŕedcích méla velkou odezvu tato událost:
Čs. min. zahraničí Chňoupek pozval britské hosty do vinárny U sedmi andélu. Pri zábavé
jaksi zaniklo, že dve britská sedadla zustala neobsazena. Mr. Derek Thomas, jeden z nejvyšších úredníku britského ministerstva zahraničí a Mr. John Birch, šéf evropského oddélení se žatím tajné sešli v jednom pražském byt.é se čtyŕmi zástupci Charty 77 a jedním
zástupcem Výboru pro obranu nespravedlivé stíhaných. Po dvou hodinách je vrátili do vi
nárny a podali sir Howovi lístek - zrejmé s textem "poslání splnéno". Č s, úrady pozdéji
proti tomuto kroku protestovaly. - Stejné pevný postoj zaujal sir Howe v Polsku, kde po
ložil vénec na hrob zvraždéného knéze Jerzy Popieluszka a sešel se s péti predními pŕedstaviteii Solidarity. --- U príležitosti 40. výročí ukončení 2. svétové války vydala
Charta 77 dokument, který je zdrcující bilancí uplynulých čtyŕiceti let. Možnost nápra
vy vidí jen v radikálních zménách, které závérem navrhuje. Rovnéž navrhla vyhlášení vše
obecné amnestie, jako projevu lidskosti. Dokument podepsaný Jirím Dienstbierem, Evou Kanturkovou a Petruškou Šustrovou byl zaslán Husákovi a Čtrougalovi. --- Amnestie, kterou
President. G. Husák vyhlásil je velmi omezená. Na "trestný čin" opušténí republiky se v
žádném prípade nevztahuje. --- Hokejového mistrovství v Praze se zúčastnil i náš krajan,
kanadský štátni ministr télesné výchovy a amaterského športu, Otto Jelinek.--- Gustáv
Husák byl zvolen na další pétileté období hlavou ČSSR. --- Koncern kvetná se v západních
a severních Čechách konaly manévry sovétských vôjsk, kterých se podie úfední tiskové zprávy účastnilo na 25 000 vojáku. --- 7. kvétna došlo v ostravsko-karvinském revíru na dole
Doubrava k výbuchu, pri kterém bylo 8 horníku usmrceno a 17 se nepodarilo vyprostit. Toto
neštéstí bylo odbyto malou zprávičkou v tiskú a asi dvouminutovým poradem ve zprávách. Od
té doby, pokud je nám známo, nebylo nie rečeno o osudu 17 ti zasypaných horníku. --Koncern kvétna se podarilo dalším dvéma čs. pohraničníkum pŕebéhnout do NSR. --- Podie
nové mzdové soustavy mají vedoucí pracovníci dostávat v budoucnu jen 70% základního pla
tu, zbytek podie hospodáŕských výsledku podniku. Podobné délníci dostanou 85% mzdy a zbyte.k bude závislý na výkonnosti. --- Místo osobní účasti, poslal Václav Havel mírovému
kongresu, který se bude konat začátkem července v Amsterodamu, závažný pŕíspévek, který
byl v plném znení uveŕejnén v pŕíloze časopisu Listy č. 2/85.

Kdy Hradčany?
Ceikem bez povšimnutí
prebehlo prohíášení Charty
77 k demolici Mestského mú
zea a nádraží Téšnov. Mladá
fronta z 3. dubna si pochvaluje, jak demoíice probéhla bez
problému. Nyní prýje na rade
Smetanovo divadlo a archi
tektonicky nečisté Národní
muzeum. Barbarství tedy po
kračuje. Místo múzea tu bude
tolik potrebná zeleň a lavičky
a místo zelené na horách bude

poušť. Takové tragédie sestávají, ale málo kde mají ješíé
tolik drzosti toto nazvat
“Zdaŕilým zásahem!” Mestu
prý bude dominovat magi
strála a proč si lidé sťéžují,
když nékteré cenné exponáty
byly pred odstŕelem vynese
ný. Objekty se již nyní nevy
platí udržovat. Možná, že se
také nevyplatí již udržovat
Hradčany, které jsou rovnéž
architektonicky nečisté a ne
jaká dobrá duše naŕídí jejich
odstrel. Namítnete, že článek

vyšel prvého dubna, ale od
strel Méstského múzea to už
nebyl apríl a Národní mu
zeum se skutečné díky pod
zemní dráze propadá. Zrejmé
ho tedy opravdu zbourají, ale
copak jsme pred nedávnem
nevidéli výstavu ukrajinských
kostelu, které zbourali po revoluci. Schovávejte si pohledy z Prahy budou mit doku
mentační hodnotu. Článek z
Mladé fronty pŕetiskujeme na
strané 7.
Aleš Brezina
(Nový' domov)'
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Povedia set Architektonickí/ nečistá budova bývalého Mestského múzea v Praze u Florence ustouptla
parku fprvni snimekf. Zievné neorganicky pústíbt pseudorpnesanční Smetanovo divadlo (v il Sipkal mp
zl budovou Fedcrálniho shromdZdéni a zbrusu novtjml garáZemi Slovan v popredí, které teprve za Čas
náležité vynlknou v centru Prahy /druhý snlmek/.
f o t o : mf — E. pafek

SEVEROJI2NI MAGISTRÁLA SE STANE DOMINANTOU H LAVN IH O MESTA
Vsihé dva týday od adattlého
schátralé pcondoronosonfc■f budovy bývalého nádraží Töönov askutečnlll odborníci s pral*
aké Dos trakt! vy d alif asanační
zásah v tésné blíxkoatl SaveroJlŽní taaßlotrfiiy, poohých dvá sté
metrfl od pŕedcbozí demoHce.
Ptadmitem mistrovskébo odstrelu
se minulou sobotu stalo Méstaké
múzeom v bývalých Švermových
oodech. elonžících už radu let jako staveništá metra.
Presná v asm ráno se múzejní
cd i v oblacích prachu oasuly do
vyneseného prostom, aalž musel
být oobemónô omezen prevoz no
oedalekém autobusovým nádraží
Florenc. Stlikečky požárníkô zá
hy pomohly vyfclstlt vedách a prí
tomný dr. S. Lipa s Ütvara ptestavby hl. m. Prahy Dám mobl podat k celá v id saavôcený komen
tár. .
„Múzejní objekt 00 po dokonÔení aadórovftového trilniÉního tá
toša ocltl, podobná jako táinovaké nádraží, v krajná nevhodná
oltuacl. Byl takrikejfc odriznut od
Života, jediný prístup k námu byl
možný pfe* frekventovanou vnzov-ka. což vädlo jednak ha sniženf
návštévnostl, jednak k dopravnlm
kolt zím.*4
Kroraô
toho
stavební
ruch
v okolí, jaknl 1 otrasy vyvoláva
né metrom I vozidly na sonsedict
magistrála, e také exhalace z hus
tého ailnlčnthn provozu jlsté budnvá enl abtrkám vôbec neprospívaly . . .
dbbbsdI

„Máte plnoa pravda — sAkledy,
pláží 1 ettecha badovy v poslednich letecb značná etrpály, což
dokládají naša pečlivá pravidelná
pozoroväní. DalSÍ provos múzea,
podmíaáný nexbytnou rekonstrnkcí, sa akázal nerentabilní. Po
konzultBd s pamótkátl — tady
bych chtál zdôraznil, Mjb objekt

ZdaNly zásah
nomé valnou výtvarnou hodnota,
jda vlastné o podivná dostavaný
kavárenský pavilón x roka 1876 —
a s byglanlky jsme dospeli k xávßrn, ßa jediným eprávným ŕeiením je demollca.“
Pífxnlvce památek jlstá potáší,
Be vétilna exponálfi, včetné populárnlbo Langwallova modeln Pra
hy, • cennSjií výzdoba bodový byly pfed odstrelom odvezený do
bezpečí a v budoecnn se a vôtilnou z nich oetkajf v jlných
prostorácb, • jejlcht výstavbá sa
ovažu|e. Na mistá mnzejní bodo
vý bndon vysazeny stromy a trá
va, takže plocha Švermových sadfi
ee čaoem rozšíri a Životní pro-'
stredi v rainém centrn dozná dalôího zlepšení. A jefité je treba dodat. Že sobotní zásah aebyl Izo
lovaným
ozdravným
opatrením
v srdci Prahy. Dr. R Lipa
..Budeme postupoval ne jlh podél centrálni Eástl maglslrély,

kteri by sa mála štát dominantou
moderní doby. jak známo, nt pred
érsem jsme uzavreli Smetanovo
divadlo, postavené pred sto lety
v pcendorenesanfinim sloha, které
vytváH kostrbatý prechod mezt
budovou Federélního shromáždéní a novými garážemi Slovan.
V divadle se síce ješté braje, ale
vstup je tam pouze na vlastni nebazpečí, protože parametry neodpovídají pnžadavkúm. Dalif na Žadé je pak rovnáž pseudoreneoanfiní Národní mnzeam. které se
také ocitlo v nevtaní dvon vôtví
magistrály. BŠžná údržba by tu
nemála cenu, preto jsme ft arn5111, a pfedpoklédáme, Že nejpozdéji za péí let budeme moci kva
lifikovanou expertízou rozhodnou!
objektívni o osudu oboa objektá.*
Dodejme, Se stovky otvoril vy
vŕtaných pro oloiení trhaviny do
spodnícb partii obvodových cd í
divadla 1 múzea cvádčí až dnes
o predvídavosti edborníkfl. V Areá
lu, který zôstane po sboarání
obon sledovaných staveb, vzniknon dali! čtverefcnl metry tak dáiBŽltých zelených plic valkoménla.
A v nftvrhovém Fízení — jak podotkl dr. R. Lipa — ja 1 Inotolacg
lsvlčekl

VACLAV KRAJÁNEK
PONDÉLI
1. IV. 85 2

Československá vláda se rozhodla investovať částku 1,3 miliardy Kčs na regeneraci
životního prostredí. Zároveň se zvýši podíl jaderných elektráreň na výrobe elektric
ké energie z 8% na 30% do roku 1990.

Zkrácený název Československé socialistické republiky bude napŕíšté opét Č S R .
Nová zkratka má lépe odpovídat současnému složení obyvatelstva:
Česi - Slováci - Rákosníci.
Nové administratívni rozdelení hlavního mesta Prahy má mit pouze 6 obvodu místo
dosavadních 10:
Obvod 1:
Čtvanice
Obvod 4: Pankrác
Obvod 2:
Strašnice
Obvod 3: Hrdloŕezy
Obvod 3:
Bohnice
Obvod 6: Olšany
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Po dm an en ý svet : Na setkání sedmi členských štátu Varšavské smlouvy, byl
tento vojenský pakt, bez jakýchkoliv zmén prodloužen o dalších 20 let. --- Výcho
donemecká organizace pro dodržování lidských a občanských práv "Společnost 13. srpna"
uvedla ve své zprávé, že počet politických vézňu v DDR se za poslední 3 roky drama
ticky zvýšil z 300 na 8500 lidí. --- Západní diplomaté v Pakistánu oznamují, že sovétské jednotky v dubnu zmasakrovaly stovky civilních obyvatel v Afganistánu. Lidé
byli pobíjeni bodáky, poléváni benzínem a upalováni, ženy a deti pálený žhavým uh
lím a pod. --- Prvního máje demonštrovalo desetisíce Poláku na podporu Solidarity
a ignorovalo oficiálni prvomájový pruvod. Dva američtí diplomaté, kteŕí se této
demonstrace zúčastnili, byli z Polska vypovézeni a na 600 prívržencu Solidarity bylo za účast v pruvodu odsouzeno k vézení až do 3 mesícu. ---- Afgánská gerilla oz
námila, že boju na sovetské strane se zúčastnilo na 1200 kubánských parašutistu. --Začátkem kvetná se na lince mezi Kišinévem a Tallinem zŕítilo sovetské dopravní letadlo TU 134. Všichni cestující zahynuli, mezi nimi nekolik vysokých sovétských dustojníkú. --- Rumunský spisovatel Dorin Tudoran beze stopy zmizel, když držel hla
dovku, aby dostal povolení k výjezdu, oznámila Společnost pro lidská práva v Londýne.
----švédská TV uvedla porád, jehož autorem byl náš krajan Hanuš Wéber, ve kterém
interviuoval bývalého sovétského zpravodajského dôstojníka V. Suvorovova. Suvorov
podal ucelený obraz o elitních prepadových a sabotážních oddílech, tzv. spetsnaz. Ti
to vojáci se trénuj! na živých zvíŕatech a ke cvičení boje muž proti mužise používá k
smrti odsouzených vézňu. V prípade Švédska jsou tyto oddíly zaméŕeny na zneškodnení
a rozbití obrany zeme a bojových systému, na rozbití komunikačních center a vytvorení
chaosu mezi civilním obyvatelstvem. - Ve vojenské ročence Jane "s Naval Review Suvorov
napsal, že ponorkové incidenty u sovétských brehu jsou pomalou agresí proti Švédsku
ve snaze podkopat švédskou suverenitu, že SSSR používá svoji vojenskou silu vuči
Švédsku stejným zpusobem, jako kdysi Hitler proti Československu. Jeho hlavní téze je,
že tyto incidenty jsou spíše politickým , než bezprostredne vojenským nebezpečím.
----Pri oslavách 40. výročí ukončení II. svetové války pronesl M. Gorbačov obvyklou
reč, ve které se také zcela faktograficky zmĺnil o Josefu Stalinovi. V tom okamžiku
začal v Kremelském paláci burácet dlouhotrvající potlesk, navzdory Gorbačevovým pokusum pokračovat v reči. Událost jasné naznačila, že Stalinova politika a jeho osobnost
je stále pŕitažlivá pro velkou část sovétských politiku a vojáku. --- V Polsku byl
M. Milewski, člen politbyra ÚV se zodpovédností pro vnitrní bezpečnost, zproštén svých
funkcí, pravdépodobné jako dusledek vraždy pátera Popieluzska. Milewski patril k zastáncum tvrdé linie. --- KGB zatkla v kvétnu estonského lutheránského knéze Harri
Möstnila a obžalovala ho z antisovétské propagandy a agitace. --- Sedm vedoucích afgánských partyzánských skupin utvorilo alianci, jejímž účelem je koordinovat akce pro
ti sovétským okupantum. --- Bulharsko zvýšilo hranici trestu za terorismus, sabotáž
a pod. na 15 až 20 let. Tím se nepŕímo potvrdila pravdivost zpráv o bombových útocích
na podzim minulého roku pri oslavách 40. výročí prevzetí moci komunisty. --- Koncern
kvétna protestovaly vojenské úrady západních mocností v Berlíné proti zastrelení muže,
který se pokúsil o pŕebéhnutí hranice. Východonemecké úrady vraždu popŕely a uvedly,
že se jednalo o hon na divoká prasata. --- Agentúra TASS uvedla, že byl utvoŕen "ná
rodní výbor na obranu Bulhara Antonova", který je v Itálii obžalován pro účast na
atentátu na papeže a že mu bude poskytnutá právni pomoc. ---- Amnesty International
adoptovala na 200 jugoslávských politických vézňu, z nichž 2/3 jsou Albánci z provin
cie Kosovo. --- K výročí ukončení války vyhlásil SSSR amnestii pro válečné veterány,
pokud ovšem nebyli véznéni za kritiku režimu. --- Podie Amnesty je v Jugoslávii na
2208 politických vézňu, v Laosu více než 10 000. --- Vudci šesti antikomunistických
gerilových hnutí vytvorili pri setkání v jižní Angole mezinárodní alianci, Demokratic
kou Internacionálu. Jedná se o UNITÁ z Angoly, EL0L z Laosu, CONTRA z Nicaragui a
gerily z Kamodže a Afganistánu. Setkání bylo financováno americkou organizací Citizens
for America, jejíž pŕedstavitel je Reaganuv osobní pŕítel L. Lehrman. --- Začátkem
června zahájily sovétské jednotky novou ofenzívu, jejímž účelem je odŕíznutí afgánské gerily od základen v Pakistánu a vyprostit z obklíčení jednu ze svých základen.--9.5. se v ulicích Rigy stretlo v mohutné rvačce nékolik stovek lotyšských a ruských
školáku. Lotyši rozširovali letáky, aby Rusové opustili Litvu a demonštrovali v uli
cích mésta. --- Kuba zrušila imigrační smlouvu s USA, ve které m j . stojí, že USA
pŕijmou až 20 000 kubánských emigrantu ročné a 3000 kubánských politických vézňu, jejichž vystéhovávání mélo začít okamžité. Kuba tak učinila na protest proti vysílání
nové kubánské exilové vysílačky Radio Marti. --- SSSR provedl letové zkoušky s rake
tou stŕedního doletu nové generace, která má nahradit 18 let staré SS20. Strela dos
tala název SS-X-28 a má podstatné vétší presnost zásahu. --- Krakovský biskup Majewski oznámil, že prívrženec Solidarity, knez Zaleski byl pŕepaden a týrán neznámými muži,
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kteŕí mu rozpálenými cigaretami vypálili na tele písmeno "V". --- V SSSR byl zbaven svého místa ministr naftového prumyslu a rada vysokých úŕedníku. Nekterí budou
postaveni pred soud. Za vinu se jim klade, že zakrývali výrobní problémy a vykazo
vali tendenci ke zlepšení v téžbé, která již po nékolik let nezadržitelné klesá.
--- Cien vietnamského politbyra ŕekl, že bývalým úŕedníkum a vojákum Vietnamské
republiky nebude dovoleno vycestovat ze zeme ani po propušténí z tzv. pŕeškolovacích
táboru, kde se nachází okolo 15 000 vézňu. --- Sovétská armáda má tak značné zdra
votní problémy, že to značné snižuje její bojovou schopnost, priznal pred nejakým
časem generál Ševyrev. Demograf dr. Feshbach z university v Georgetown, dospél
srovnáváním informací ze sovétských vojenských časopisu k názoru, že tyto problémy
musí být značné velké a že ŕádí epidemie v takovém rozsahu, že musely být zŕízeny
zvláštni antiepidemické komise u všech armádních svazku. ---- V Arménii došlo k demonstraci asi 200 rodiču brancu pred odvodní kancelári. K podobným demonstracím
dochází i v dalších částech SSSR. Je to protest proti posílání vojáku do Afganistánu,
kde Sovéti ztratili již mnoho tisíc životu. --- Agentúra Reuter a dipl. zdroje uvedly,
že sovétští vojáci zabili 17 civilních osob pri domovní prohlídce v pŕedméstí Kábulu.
Vojáci byli opili a obyvatelé se pokoušeli zabránit krádežím. Severné od Kábulu bylo
zabito nékolik afgánských vládních vojáku pri pŕestŕeice se sovétskými vojáky, když
se pokoušeli zabránit plundrování vesnic v okolí. --- Od brezna do července se v
Polsku postupné zvýši ceny paliva o 2Q?á, elektriny a plynu o 22% - 32% , máslo a jedlé
tuky o 90% a pŕídélové mäso o 1Q-15?o. --- V boji proti alkoholismu byla koncern dubna
v SSSR zdražená vodka o 1QQ?á. --- V Indii požádal o politický asyl predseda nejvyššího
afgánského soudu Mohammed Yusof Azim. S ním je i manželka a jejich 4 déti. Rodina vy
cestovala na diplomatický pas. Azim prohlásil, že mu hrozilo zatčení, protože pomáhal
kritikum režimu. --- V Pekingu došlo k demonstraci v šedé asi 100 osob, které se
takto domáhaly práva vrátit se do svých rodných vsí v provincii Shanxi, ze kterých
byli pred 17 lety násilné vystéhovány. Demonstrace se udála na schodech sídla ÚV
komunistické strany. Policie fotografovala všechny zahraniční novináŕe, kteŕí se po
kúsili s demonstranty hovoŕit. Ti, pro silný policejní dozor na otázky neodpovídali.
---- 9.5. navštívil Lecha Walesu Josef Szczepanski a oznámil ., že byl najat aby ho
zavraždil. Krátce po setkání s Walesou byl zatčen. Štátni žalobce zprávu o zatčení po
setkání s Walesou potvrdil. Szczepanski byl odsouzen roku 1981 k 11 letum vézení za
vraždu policisty. V dobé setkání mél propustku, protože jeho manželka trpí rakovinou.
Walesuv advokát Jacek Taylor požádal o vysvetlení okolností jeho zatčení a vyšetŕování týkající se tvrzení o zamýšlené vraždé. --- V poloviné kvétna zastrelili čs. poh
raničníci dva východní Némce, kterí se pokoušeli pŕekročit československo-západonémeckou hranici. --- Sydsvenska Dagbladet pŕinesla 12.5. článek dopisovatelky Anny
Birgersson o jejím setkání s jedním z vudcu afgánských vlastencú Sadi Abas Padshou
v Pakistánu, kam pŕišel pro transport zbraní. Podie jeho prohlášení mají partyzáni
zbraň pouze pro každého desátého muže, který je ochoten bojovat proti sovétským okupantüm. Trpce si stéžoval na nepochopení ostatního svéta, který posílá peníze, šats
tvo a potraviny. To se dá opatŕit, ŕíká, ale partyzáni potrebuj! zbrané. Bez zbraní,
které jediné mohou donutit neprítele k ústupu, se afgánští uprchlíci nemohou vrátit
domu.
Naši ve s v o b o a n é m svétés Milan Vobruba, malíŕ, sochár a dnes již svétoznámý
sklár z Gusum, Švédsko, zaznamenal další úspech. Ve Švédsku byl právé vydán Lexikon
švédských umélcu, do kterého se dostanou jen ti nejpŕednéjší výtvarníci. Milanovi je
v knize vénováno nékolik straň. Kostel ve Valdemarsviku dostal v červnu dvé okna, pŕes
dva a pul metru vysoká, Milanovo dílo, inšpirované krásným prímorským švédským pros
tredím. --- Dr. Josef Kubišta, v 60. letech československý bridžový mistr, se stal
nyní i mistrem Švédska. Mistrovství se hrálo v Helsingborgu a jeho partnerem byl syn
Michal, který právé získává doktorát v Gôteborgu, zatímco dr. Kubišta je primáŕem na
détské klinice v Jönköpingu. --- Vladimír Kováŕ z Gôteborgu obdržel první cenu v soutéži o nejlepší skladbu pro mužský sbor se švédským textem, která byla vypsána ve Fíns
ku. Vítéznou skladbu nazval "Píseň o životé" a byl k ní.inspirován básní Edith Söder
gran "NicM . ---- J.iž pred radou let založila pani Marcela Kepková v Karlskroné balet
ní školu, která má v současné dobé více než 200 žáku, od pétiletých capartu až po ba
letky zralého véku. Každým druhým rokem poŕádá v koncertním domé v Karlskroné predsta
vení, vždy na jiné téma. Letos se konalo v dubnu a bylo nazváno "Vilse i rymden" (Ztracen ve vesmíru). Predstavení, které obsahovalo ukážky moderního jazzového baletu i ba
letu klasického, mélo vysokou úroveň a rychlý spád. Sál koncertního domu byl naplnén a
obecenstvo odménilo účinkující i pani Marcelu velkým a zaslouženým aplauzem. ---
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Československé dny v Galtarô se velmi vydaŕily. Počasí bylo nádherné, pŕijelo na 90
krajanu a vytvorila se opravdu velmi milá atmosféra, jisté z velké části zásluhou
manželu Holáskových a jejich orchestru. Na účastníky zapôsobila silným dojmem i sv.
mše, sloužená Otcem dr. Liborem Kovalem z Freiburgu, který den pŕedtím mél aktuálni
prednášku o sv. Cyrilu a Metodéji. --- V Ellwangen se bude dne 6.7. konat 15. Národní
pout ke sv. Metodéjovi. Bohoslužby v basilice sv. Víta bude sloužit biskup dr. Jaros
lav Škarvada. --- 4.5. se sešla sokolská rodina švýcarská, aby ve sportovní hale ve
Windischi provedla 1. nácvik sletových prostných, určených pro VI. slet čs. Sokolstva
v zahraničí, který se bude konat 4.-7. července 1986 v Curychu. Večer byl zapálen
sletový oheň, kterým byl symbolicky zahájen sletový rok. - Již po druhé desetiletí se
slétají Sokolové a jejich pfátelé do Piburgu, osady obce v Tirolích , kde pred lety
zahynul dr. Miroslav Tyrš. Na letošní setkání pŕijelo více než 200 krajanu. Zvlášté
vítaní byli krajané z Československa, kterým se podarilo vyjet na návštevu za príbuz
nými na Západe. --- 0 Svatodušních svátcích usporádal Československý skauting v exilu
2. Exiloree, tentokrát v krásné skautské reservaci v Porýnl, poblíž Koblence. Sjelo se
na nej 135 účastníku ze všech oddílu NSR, Rakouska, Švýcarska a Holandska.
O /O /O 'O 'O /O 'O 'O 'Q 'O 'O '
/O /O /O /O /O /O /Q /O /O /O /O

Ve Vídni se nedávno ustavil čs. pracovní výbor Mezinárodní společnosti pro lidská
práva se sídlem ve Vídni. Výbor hodlá poskytovat morálni a materiálni pomoc väzneným
a pronásledovaným obhájcum lidských práv a jejich rodinám v Československu a upozorňovat na tyto prípady západní verejnost. Také úsilí o slučování rozdelených rodin čs.
emigrantu a podobné úkoly patrí k náplni jeho činnosti. Výboru se podarilo navázat
spolupráci s Amnesty International, se sdélovacími prostredky a s nékterými rakouskými institucemi. Výbor uvitá každou efektívni spolupráci vedoucí k naplnení cílu
jeho činnosti a nyní, v počátečním období, potrebnou propagaci.
Dopis, který jsme spolu s prvními materiály v nemčine obdrželi, podepsal Peter
W. Zuzán, predseda rakouské sekce a Dagmar Vanéčková za č s . pracovní výbor.
Adresa: Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, Arbeitsausschuss - ČSSR
Schottengasse 10, A-1010 Wien-Österrike. Tel: 0222/34 24 20
Príspevky: Österreichische Postsparkasse Kto. Nr. 7077.500
o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/
/O /O /O /O /O /O /O /O /O /O /O

Poprvé od založení Společnosti pro vedy a umení se bude její tradiční sjezd konat
letošního roku v Evropé. Byl svolán na 16.-18. srpna do hotelu Freienhof ve švýcarském meste Thunu. Ústrední téma letošního sjezdu je "Ohrožené dédictví strední Evropy".
Vedecký a umelecký porád sjezdu SVU není vyhražen jen členum SVU. Všichni zájemci
jsou vítáni. Základní zápisné pro členy i ostatní účastníky činí asi 30 šv. franku.
Sekretariát švýcarské skupiny pŕijímá predbežné prihlášky na adrese:
Olga Komersová, Obermattstrasse 10, CH-3018 Bern, Schweiz
0/0/Q/0^0/0^0/0^0/0/0/
/O /O /O /O /O /O /O /O /O /O /O

4.-7.7. bude v Noiuceux, Fouchy Ville v Alsasku, Francie "III. setkání u Carlího"
s písničkáŕi undergroundu. Vystoupí Zbynék Benýšek, Colored Models, Jaroslav Hutka,
Sváta Karásek, Karel Kryl, J.J. Neduha & Extempore, Martin Schulz, Cárlí Soukup,
Vlasta Tŕešňák, Dáša Vokatá a Pavel Landovský. Hlavní, společný koncert 6.7. od 20,00
do 4,00. Bližší informace: Šafrán, c/o Jiŕí Pallas, Box 1149, 751 41 Uppsala, Švédsko
a Paternoster, c/o Zbynék Benýšek, Zinnergasse 27/1/31 A—1110 Wien, Rakousko.
0
/0'0/0''0'0/0/0'0/0'0'
/O /O /O /O /O /O /O /O /O /O /O
VIDEO s českým programem! Prvý katalóg s 21 programy ve všech systémech Video, tedy
nejen evropský VHS, Betamax, Video 2000, ale i americký NTSC /filmy s Vlastou Burianem jako Tri vejce do skla, Ducháček to zaŕídí aj./ nebo s Oldŕichem Novým /Paklíč/
či Voskovcem a Werichem, záznam silvestrovských poradu, divadel i tvorbu č s . filmaŕu na Západe, mužete ihned objednat na adrese:
EL, Postfach 70 0103, D-6000 Frankfurt/M. 70, Västtyskland
O /O /O /O /O /O /O /O /O /O /O /
/O /O /O /O /O /O /O /O /O /O /O

ZDENA A J0SEF ŠKV0RECKÝCH obdrželi za svoji nakladatelskou činnost THE ONTARIO BICENTENNIAL MEDAL (1784-1984) z rukou ministerského predsedy Williama Davise. Vyznamenání
bylo udéleno tém občanum Ontario, kteŕí "... neúnavné a obétavé pŕispívají k verejné
mu blahu a obahacují život svých spoluobčanu".
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S pŕihlédnutím k fak tu ,že ekonomické podminky k cestování aí. j i ž
u v n itŕ zemé — do zahraničí pak obzvlášté - jsou a patrné budou čím
dól tím nedostupnéjší,ve snaze navázat co možná nejvíce nových p£át e le t v í mezi námi krajany v e x ilu a tím zvýšit vzájemnou informovanost a jednotu Čechň a S lo vák !, pčedkládá redakce Našince svým č te náŕiim k posouzení n ó sle d u jíc í návrh. Akci jsme n azvali:

p rin c ip ;
* Krom výloh s dopravou nabídne rodina či jedn otlivec ubytovô
ní a stravovám partnerovi z jin é zemé nebo mésta po dobu jeho
nebo je jic h dovolené výménou za tytéž služby v términech na
kterých se obé strany škodnou.
Redakce zprostŕedkuje kontakt mezi obéma stranami tím , že otiskne na
strónkách časopisu nabídky zájemcl ve formé in s e r á t ! pod značkou a zájemcám o jedn otlivé nabídky pak s d é lí adresy na písemné požódání.
B l i ž š í podrobnosti s i pak budoucí p artn eri vykorespondují soukromé.
Forma inserótu a i je jasná,stručná leč výstižná.
p r ík la d ? Manželéppražáci /48942/ ž i j í c í v p r e t o r ii n a b íz e jí dovolenou
výménou za Durban a okolí /Leden-únor 1986/ Zn: AK-115
nebo:
nebo:

Svobodný Slovák / Ž ilin a / z Johannesburgu n abízí dovolenou rodá
kovi z Kanady. Zn: Kdykoli - 116
Hledáme na rok 1986 prázdninový pobyt pro našeho 20ti letého
syna u české rodiny v Némecku - nabizime totéž v Kapském mésté.
Zn: EE - 117

In serce bude zdarma, adresy s d é lí redakce zájemcdm za paušálni poplatek
v hodnoté 5 US d o lá r !.
Samozrejmé, že re a liz a c e tohoto návrhu pčedpokládá solidn ost v jednání
u obou straň. Vzpomeneme-li však kdysi chvalné známé a príslovečné po
h ostin n o sti u našich národu a pŕihlédneme—l i k naléhavé potrebé držet
p r i sobé obzvlášté v exilových podmínkách,nemély by nastat véžnéjší
komplikace.
Základní kámen k hledání nových osobní ch kontakt! a p M t e ls t v í pomérné
príjemnou a dostupnou formou je tedy položen.
Redakce Našince se vynasnaží získat ke spolupráci co nejvíce krajanských
exilových časopisu a ro z šíi*it tak tuto myšlénku po celém krajanském svobodném svété.
pŕipomínky k tomuto návrhu možno z a sla t redakci Našince písemné na adre
su p.O» Box 27713 Sunnyside 0132 R.S.A.

J.Troják

N a š in e c
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Zavítáte-li do BORÁSU, navštívte určite novou českou
restauraci "U FRANCE JOSEFA" r
Sven Erikssons gata 16 (300m od nádraží).
Príjemné prostredí, ceny pŕimérené. Za jídlo české,
maďarské a rakouské kuchyne zodpovídá šéfkuchár
Jirí Drbohlav. 10% sleva pro všechny hosty hovoŕící
česky a slovensky. Od 17.6. do 19.8. otevfeno pouze
večer od 18,00 do 23,00, v sobotu a nedeli celý den.
Telefon; 033-11 18 05

Ve španélském méstečku Denia na
pobreží Costa Bianca budujeme
krajanské stredisko.

********************************************************
České knihkup^ctví PETR PASTRŇÁK, Lindengasse 5,
A-1070 Wien, Osterrike, telefón 0222-96 37 79, které
ve Vídni nájdete 150 m od obchodního domu Herzmanský,
Vám kromé kníh všech exilových nakladatelství dodá i
knihy vyšle v Československu, knihy antikvárni a gra
mofónové desky. V obchode si múžete prohlédnout obrazy
(Kristofori, Tichý), plakáty (Mucha, Zrzavý), reprodukce (Aleš, Cvegsbír), kalendáre, pohlednice a j.
Vaše objednávky a prání mužete adresovat pŕímo do
Vidne, anebo do redakce Severských listú.
********************************************************
Meli jsme v úmyslu v tomto čísle SEVERSKÝCH LISTU pŕinést podrobnou zprávu o chystané červencové akci exilo
vých organizací baltských štátu ZA MÍR A SV0B0DU a dos
lovné prohlášení HUSOVA SB0RU ve Cvýcarsku o svízelné
situaci našich krajanu, kterým nebylo pŕiznáno právo
politického asylu. Protože jsme zjistili, že obe zprávy
jsou podrobné obsaženy v PRAVÚ LIDU, jehož ukážkové
číslo nájdete v príloze, upouštíme od jejich zverejnení.
V príloze nájdete také ukážkové číslo AMERICKÉHO SLOVA.
Oba časopisy si mužete objednat buď prímo v jejich redakcích, anebo v redakci Seberských listú.
********************************************************

Na výbér jsou byty, radové i samostatné rodinné domky^ a krásné
pozemky v blízkosti more a mäs
te čka. Bližší informace Vám rádi
podaji:

Ve Škandinávii;
Jan Stránský
Smalandsvägen 7
S-597 00 Atvidaberg
tel. (0120) 14 421
V Austrálii:
Josef Voncina
Post Office
Oberon, NSW 2787, Austrália
V Rakousku:
Petr Paštrnák
Lindengasse 5
A-1070 Wien
tel. (0222) 96 37 79
V zemfch Beneluxu:
Denimar
postbus 38480
NL-6503 AL Nijmegen
tel. (080) 44 04 48
—

posledních výtis
straň za 80;- kr
straň za 70:- kr
t e l ;0120-14421

**********************************************^Ä

PRIŠI

FLORIDA

i

Uvažujte o budoucnosti. Teď je vhodný j
čas. Zprostíedkujeme Vám seriózné po- \
zemky a jiné objekty
;

NA FLORIDÉ
VÁRA SK0BUTIKER FINNS I :

MALMÖ. LUND. HELSINGBORG.
HÄSSLEHOLM.KRI STIANSTAD.
GÖTEBORG. MARIESTAD.
ESKI LSTUNA.ÖREBRO.
VÄSTERÄS. AVESTA. UPPSALA.
STOCKHOLM

I

Ve švýcarsku a Némecku:
Karel a Véra Divoký
Segantinistrasse 9
CH-8049 Zürich
tel. (01) 56 21 56 nebo 56 91 48

Máme k dispozici nekolik opravdu
kú ČESKO-ŠVÉDSKÉHO SLOVNÍKU, 906
a ŠVÉDSKO-ČESKÉHO SLOVNÍKU, 687
Objednávky Severské listy, anebo

VI STÄR FÖR MODE.
KVALITETTILL RÄTT

i
}

a jinde v USA, evt. s možností výstavby ro- i
dinného domu, dále komfortné vybavené í
apartementy v tiché, krásné morské zátoce >

VE ŠPANÉLSKU
nedaleko Malagy. Vyžádejte si podrobnéjší informace. Organizujeme i nezá
väzné prohlídkové lety.
Píšte česky nebo slovensky na adresu;
FLORIDA
Postfach 11 73
CH-8036 Zürich
nebo zavolejte číslo
(01) 2415101 v Curychu.

