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Sever : 1113 švédských vojenských pilótu a další vojenský personál, na pr. düs —
tojníci z posádek ponorek, byli v posledních tŕech letech pŕedmétem obchodního zájrnu
prodavaču obrazu. Tito se vydávaj! za studující a nabízí vybraným osobám, zaujímajícíin
duležitá postavení v armáde a prumyslu, obrazy, které vydávaj! za svoje díla. Pri zadržení nékterých z nich, našlo Säpo na 66 ruzných map s vyznačenými letišti, novými cesta
mi, mosty a oblastmi vhodnými pro vzdušné výsadky. Protože žalobce nemohl prokázat kdo
z nich označení vypracoval, postrádá obvinéní predpoklady pro trestní stíhání. Ve všech
pŕípadech byli prodavači polské národnosti. Odborníci všech západních zpravodajských služeb se shodují v tom, že Polsku pripadlo Švédsko jako oblast, ve které je zodpovédno za
sbírání informací ve prospech Varšavského paktu. --- V Polsku registrovaná plachetnice,
ale pod československou vlajkou, se šesti Cechoslováky na palube, narazila 6. zárí na
mélčinu na jižním ölandu. Dva z posádky byli pŕevezeni armádni helikoptérou na pevninu,
zatímco ostatní odmítli opustit loci. V oblasti se nacházejí švédská vojenská letecká zaŕízení a podie očitého svedka,manévrování lodi bylo zcela nepochopitelné. --- V oblasti
námorní základný u Karlskrony použilo švédske námoŕnictvo v polovine srpna čtyŕi hlubinné bomby proti neznámé ponorce. Ministr národní obrany v hlášení za 3. kvartál konštatu
je, že narušování švédských výsostných vod cizími ponorkami pokračovalo i behem léta. V
raportu se praví, že charakter a rozsah narušení ukazuje, že se jedná o operační prípra
vy cizí mocnosti proti Švédsku pro prípad krízové nebo válečné situace. --- Arne Treholt,
odsouzený v Nórsku na 20 let za špionáž pro SSSR, napsal ve vézení memoáry, které se mu
podarilo propašovat ven. Nakladatelství svádéjí bitvu o právo na zverejnení. Memoáry budou ale nejdríve podrobený cenzúre, aby v nich nebyla zverejnená štátni tajemství. --V záŕí se ve Stockholmu sešli zástupci vlád Švédska, Finska, Francie, Západního Nemecka,
Šecka, Holandska, Portugalska a Španélska, aby diskutovali problém politických práv uprchlíku a dvojího občanství. --- Švédské výzvy vuči DDR, aby byl omezen proud uprch
líku, kteŕí bez pasu či s falešnými dokumenty se snaží dostat do Švédska, se nesetkaly
s žádoucí odezvou. DDR i ostatní komunistické štáty se účastní na tomto špinavém vydírání lidí, kteŕí často prodávají všechen svuj majetek, aby zaplatili letenky nékteré le
tecké společnosti komunistických zemí do východního Berlína - samozrejmé v západních va
lutách. Jedná se pŕedevším o lidi z Iránu, Iráku a Libanonu. S vedomím východonemeckých
úradu pracuje v restauraci na letišti Schönefeld jistý Heidari, který za 200 LIS doláru
opatruje do pasu falešná razítka, pred další cestou do Švédska. Švédská vláda pripravu
je zákon, kterým bude možno trestat východonemecké rejdaŕské společnosti, které pŕepravují do Švédska osoby bez víza,či s falešným pasem. --- Rovnéž Dánsko má velký problém
s rostoucím pŕívalem uprchlíku. Jen v prvních deseti dnech záŕí prišlo do zeme na 500
uprchlíku. V obou zemích roste nálada proti prílivu uprchlíku, která místy pŕechází do
rasistických demonstrací. --- Trema Estoncum se podarilo uprchnout na gumovém člunu z
Tallinu, ale ztroskotali u finského pobreží, kde byli nalezení fínskou pobrežní službou.
Nebyli vydáni do SSSR, ale Fínsko, které bylo silné kritizováno za vydávání uprchlíku
do SSSR, jim povolilo tŕímésíční pobyt. Uprchlíci ale pro jistotu pokračovali ilegálné
do Švédska, kde v Sollentuné požádali o politický asyl. Další dva Estonci požádali ve
Švédsku o asyl poté, co se jim po 17 dnech putování podarilo pŕejít sovétskou hranici
západné od Murmanska. Za tu dobu urazili, za stálého skrývání, vzdálenost pŕes 200 km.
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Švédští skauti sáhli k ostudnému kroku a odvolali pozvaní jihoafrických skautu na skauts
ké setkání ve Švédsku "Scout 86". Setkání se má účastnit na 20 000 skautu. Členení Svazu
jihoafrických skautu muže být každý, bez rozdílu barvy pleti. --- V zárí došlo v Kodani
ke dvema pumovým atentátum pri kterých bylo zranéno 12 osob. K atentátum došlo ve štvrti
kde žije mnoho židovských rodin a je hodné židovských podniku a to v dobé, kdy byly za
hájený oslavy nového židovského roku. Mezi podezŕelými, kterí byli zatčeni je skupina libaneských uprchlíku a dánských neonacistu. Rovnéž nositel Nobelovy ceny, spisovatel Isaac
R. Singer, pri srpnové návštévé Goteborgu obdržel výhružné dopisy a na radu policie se
neúčastnil bohoslužby v synagoze. K jeho projevu na knižním veletrhu došlo za silného policejního dozoru. Singer, který žije v New Yorku prohlásil, že si nikdy nepredstavoval,
že ve Švédsku by mohlo k néčemu podobnému dojít. --- Säpo predalo vládé dokument, ve kterém označuje kurdiskou organizaci PKK za velmi nebezpečnou teroristickou orqanizaci, která se chce pomstít na Švédsku a Olof Palmem za to, že její vudce Abdullah Ocalan nedos
tal ve Švédsku právo pobytu. PKK je extrémni marx-leninistická organizace. --- Sovétské
úrady daly výjezdní povolení sovétskému občanu Valentínovi Jurovi, aby se mohl oženit se
svoji švédskou snoubenkou , pŕestože jeho žádost byla pôvodné zamítnuta a byl umístén do
psychiatrické léčebny. Statečný boj snoubenky Marie-Ann, která m.j. držela hladovku pred
sovétskou ambasádou ve Stckholmu, byl korunován úspéchem. --- Baltická otázka se znovu
dostává do védomí svétové verejnosti a to i ve Švédsku, kde soc. demokraté a zejména Olof
Palme se po léta úzkostlivé vyhýbá všemu co by mohlo popudit SSSR. Švédsko byla také první zemé, která po tehdejším sovétském spojenci, nacistickém Nemecku, uznala anexi balts
kých štátu SSSR a dosud je, kromé Nového Zélandu, jedinou západní zemí, která tuto okupaci uznává. Baltický tribunál a plavba lodi Baltic Star podél baltických brehu s exulanty
a pŕíznivci baltských štátu spolu s faktem, že železná opona, alespoň pokud jde o proud
informací,značné zrezivéla, silné pomohly k tomu, aby svobodný svét se touto otázkou za
čal znovu zabývat. Evropský parlament navrhl již v roce 1983, aby se baltická otázka projednávala v OSN ve výboru pro odkolonizování. Doufejme, že situace k tomu uzrává. Čada
politiku si rovnéž uvédomuje, že bezatomové pásmo v severní Evropé bez štátni nezávislos
ti baltických štátu bude vždy jen iluzí. --- SSSR se omluvil za to, že jeho bombardér
porušil švédský prostor letos v lété v oblasti Gotlandu. Narušení bylo ze sovétské stra
ny nejdŕíve popíráno. --- 661etý inženýr se švédským a západonémeckým občanstvím, zatčený v zárí 1984 v Némecku byl obvinén z vyzvédačství, protože od roku 1980 predával
východonémecké zpravodajské službé informace týkající se technológie počítaču a účastnil
se jejich pašování. --- švédská zbrojovka Bofors vyvinula unikátni systém protitankových
ŕízených strel. Strelu obsluhuj! dva muži a muže se používat na vzdálenost 150 - 2000 m.
Její výjimečnost spočívá v tom, že exploduje pŕímo nad tankovou véží, kde je pancír nejslabší. --- Uvnitr švédské sociálni demokracie je opozice, která pod vedením Alf Enerstrôma v posledních 10ti letech upozorňuje na vývoj smérem k diktatúre. Jedním z pilíru
"palmeismu" byl tzv. "undantagslagen" /výjimečný zákon/, podie kterého 5000 vysokých
státních úŕedníku nemohlo být trestáno za své prehmaty, téšilo se úplné imunité. Lennart
Geijer chtél tento zákon ješté doplnit dodatkem, který mél zrušit právo na svobodu vyjadŕování a právo demonstrovat,jako právo ústavou zaručené. Undantagslagen byl po nékolikaletém úsilí demokratických politiku na nátlak Evropské Rady zrušen. Otázka tiskové
svobody nebyla do pripravovaného oklešténí pojata. Noviny lze koupit pomoci löntagarfondu a v pŕípadé, že by nebyly na prodej, je možno vždy zaŕídit "poruchy v dodávce papíru". Tyto odpovédi dostali členové soc. demokratické vnitŕní opozice z kruhu Palmemu
blízkých. Dnes löntagarfondy již začínají kupovat noviny, monopol v TV a rádiu již máme,
šikovné, systému sloužící zákony se postaraj! o vytišténí neplatných hlasovacích lístku
KDS, aby co nejvíce voliču této strany bylo zmateno, nejsou peníze pro informaci Švédu
žijících v zahraničí atd. Kde budeme za tri roky, když je Palme dnes plné závislý od pod
pory komunistu? --- Začátkem zárí došlo v sovétském diplomatickém byté v Lidingo k težké hádce mezi sovétskými občany, která skončila vážným pobodáním jednoho sovétského di
plomata. --- Dánská královna Margaréta se téší velké popularité. Její práci oceňuje i
antiroyalistický a marxistický informační šéf nejvétšího odborového svazu kovodélníku,
Preben Bengtsson a chce královnu pozvat na oslavy stého výročí založení svazu. --- Ve
véku 75 let zemŕel ve Stockholmu profesor Endré Nemes, který svoje mládí ztrávil v Ma
ďarsku a Československu. Ve Švédsku pôsobil jako učitel na umélecké škole a jeho obrazy
jsou známy v celém kulturním svété. --- S velkým úspéchem vystoupilo koncern zárí ve
Stockholmu a Lundu Pražákovo kvarteto a pŕedneslo výhradné českou hudbu ruzných dob. --Noviny v Malmö se podrobné zabývaly skandálním rozhodováním sovétského rozhodčího Velodi Mininsviliče pri fotbalovém utkání Malmö FE a maďarským Videotonem a došlý k závéru,
že duvodem skandálního nadržování Maďarum bylo, že hostitelé z Malmö FF nechtéli od
sovétského rozhodčího koupit nabízenou vodku a kaviár.
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Svobodný svet : Israelské letectvo provedlo úspešný nálet na hlavní štáb PLO
v Tunisu, jako odplatu za zavraždení tri israelských turistu na Cypru. Nálet byl mistrovským dilem israelského letectva, které operovalo ze vzdálenosti 2300 km od svých základen a útočilo na cíl o velikosti 700 m 2. Akce se zúčastnilo 8 letadel typu F-15. --PLO teroristé unesli italskou loď s nekolika sty cestujících na palube. Dožadovali se
propušténí PLO teroristu véznených v Israeli. Na lodi zavraždili amerického turistu ži
dovského puvodu, který byl nemocí upotán do kolečkové židle. Když nedosáhli svého, pŕestoupili na loď, která jim pŕiplula vstŕíc a odjeli do Egypta, odkud méli být letecky do
pravení do hlavního stanú PLO v Tunisu. Letoun byl americkým vojenským letectvem donucen
k pŕistání na základne NATO na Sicílii. Únosci budou postavení pred italský soud. Zajímavé je, že SSSR tentokráte vyjádŕil podporu americkému zákroku. Sovétští diplomaté se ne
dávno stali sami obetí terorismu na Stŕedním Východe. --- New York Times odhaduje majetek palestinské teroristické organizace PLO na 41 miliárd LIS doláru. Obnos zahrnuje akcie
velkých amerických podniku, hotely a leteckou společnost. Príjmy činí 8,3 miliárd USD roč
né. --- U príležitosti nastávající schuzky s Gorbačovem, zaslala Rada svobodného Českos
lovenska preš. Reaganovi dopis ve kterém konštatuje, že zdrojem napétí v Evropé je okupace zemí strední a východní Evropy Sovétským svazem a žádá, aby president vyžadoval od
SSSR zmenu politiky, která by vedia ke stažení sovetských vôjsk z okupovaných území a ob
novení jejich suverenity. Jako príklad by mohla sloužit smlouva s Rakouskem. --- V ŕíjnu se v Budapešti koná "Kultúrni fórum", na kterém budou probrány kulturní výmeny a spolu
práce na tomto poli mezi signatáŕskými štáty Helsinské dohody. Pro americkou delegaci i
jiné účastníky byl vypracován 35 stránkový elaborát, který se zabývá porušováním "Tŕetího
koše" ze strany ČSSR na poli kultury, volného proudu ideí a myšlenek a pod. --- V r.1984
vyrobil SSSR 3200 tanku, NATO 1760; 2600 dél proti 700; 900 bojových letadel proti 500.
--- Letectvo USA vyrobilo prototyp nového bombardéru, který má nahradit B 52 z 50. let,
kterých je ješté 300 ve službe a 100 B 1 ze 70. let. Letadlo má podobu "létajícího kríd
la" a je vyrobeno z materiálu, který absorbuje radarové paprsky a stává se tak pro radar
takŕka neviditelné. --- Američtí soukromí dárci prispeli na výzbroj nicaraguanských
rebelu Contra částkou 25 mil. doláru. Jeden z nejvétších daru, 65 000 USD, je od Elien
Garwood, která chce jednat v duchu svého otce, který byl vedoucí osobností v projektu
Marshallova plánu. Plán mél penéžními dotacemi a investicemi obnovít zničenou Evropu a
tak znemožnit komunistickým agitátorum využít obecného nedostatku pro své cíle. --V interview s Paris Match prohlásil Yves Montand, že by pŕál Rusum a svetu, aby v Moskve
vypuklo Pražské jaro. Jako ideálni ŕešení pro nejbližší budoucnost Francie by si pŕál,
aby Francois Mitterrand zustal presidentem a muži konzervatívni opozice vzali do rukou
otéže francouzského hospodáŕství. --- Oleg Gordievskij , šéf KGB ve Velké Británii, požádal o politický asyl na Západe. Jako diplomat pôsobil dŕíve i v Dánsku a mél mnoho
kontaktu i se Čvédskem, Norskem a Finskem. Jeho pŕebéhnutí znamená odhalení mnohá agentu
KGB nejen ve Velké Británii, ale i ve všech severských zemích. Dánský ministr spravedlnosti prohlásil, že Gordievskij pracoval jako dubelagent a Dánum již pri dŕívéjších pŕíležitostech podal informace o operacích KGB v Dánsku. Jako první dusledek odhalení vypovédéla Anglie 32 členu sovétského diplomatického personálu. SSSR odvetou vypovédél z Mosk
vy stejný počet britských pŕíslušníku. --- Dosud nejvétší špionážni škandál propukl v
SRN, když šéf západonémecké kontrašpionáže Hans Tiedge uprchl do DDR. Tiedge mohl zsstávat
toto vysoce odpovédné místo, pŕest.ože o ném bylo známo, že je silné zadlužen a pije.Tiedgeho pŕebéhnutí ohrožuje snad stovky agentu západonémecké výzvédné služby umísténých ve
východním bloku. Současné ze strachu z odhalení, rada východonémeckých agentu, mezi nimi
i hlavní sekretárka spolkového kancléŕe Kohla, Hertha Wilner s manželem, opustila SRN.
--- USA potvrdily, že vysoce postavený dôstojník KGB, Vitalij Jurčenko požádal o politic
ký asyl a je vyslýchán. Podie západního tiskú je to od tŕicátých let nej vyšší dôstojník
KGB, který pŕebéhl na Západ, údajné muž číslo 5 na žebŕíčku KGB hierarchie. K pŕebéhnutí
došlo v Čímé. Jurčenko mél mit za úkol pŕemluvit k návratu agenta Vladimíra Aleksandrova,
který zmizel v Madridu v kvétnu t.r. Jsou dohady, že hromadný úték východních špionu ze
západní Evropy je pŕímý dusledek jeho pŕebéhnutí. Jurčenko má mit i datailní znalosti o
aktivité KGB v Latinské Americe a USA,včetné agentu KGB v radách americké CIA. --- NATO
ve svém raportu uvádí, že zemé Varšavského paktu mají ve svých skladech na 300 - 600 000
tun bojového plynu, včetné nervového plynu, kožních jedu a pod. Ze se VP vážné pripravu
je na chemickou válku dokazuje i to, že všechna obrnéná vozidla a tanky jsou od r. 1973
opatrený ventilačním zaŕízením s komprimovaným vzduchem. --- USA vyméní do roku 1988
více než polovinu zaméstnancu na vyslanectví v Moskvé za americké občany, aby se zlep
šila bezpečnost provozu velvyslanectví. --- USA oznámily, že jsou ochotný jednat o obnové pŕímého leteckého spojení mezi SSSR a USA, které bylo Američany pŕerušeno jako reakce
na zavedení výjimečného stavu v Polsku r. 1981. --- Vojenský šéf NATO, gen. Rogers odmítl ideu na "pásmo bez chemických zbraní v Evropé" s oduvodnéním, že by se pouze vytvorila
iluze bezpečnosti stejné tak, jako je to s návrhy na "bezatomové pásmo". --- Saudská
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Arábie povolila americkým vojenským silám používať saudské vojenské základný, pokud by
došlo k agresi ze strany SSSR nebo v souvislosti s regionálni krizí, kterou by Saudská
Arábie nemohla vojensky zvládnout. --- USA provedly úspešnou praktickou zkoušku s no
vou zbraní "vesmírnou strelou", která má za úkol ničit nepŕátelské satelity. Raketa byla
vystrelená z letounu F 15 ve výšce 12 000 m vstŕíc satelitu, který zničila pŕímým nárazem.
Tato americká zbraň nepoužívá na rozdíl od sovétských,žádnou výbušnou náplň. --- Americké
úrady omezily možnosť volného pohybu pro sovétské, afgánské, iránské, vietnamské, kubánské
a lybijské zaméstnance sekretariátu OSN v New Yorku, pokud jde o cesty delší 40 km od cen
tra mesta. Libyjcum byly cesty omezeny na hranici mesta. Pri delších cestách musí být vystaveno zvláštni povolení. USA obvinily tyto zeme, že využívají svých zaméstnancu v OSN
pro špionážni účely. --- V Čecku byli zatčeni čtyŕi armádni dustojníci a dva civilisté
pro špionáž ve prospech SSSR. --- Ve veku 64 let zemŕela ve Francii herečka Simon Signoretová, manželka Yves Montanda. V SRN zemŕel nositel Nobelovy ceny, spisovatel Heinrich
Bôli, ve veku 67 let. Oba byli velkými pŕáteli Československa. --- Arkadij Čevčenko, nékdejší sovétský zástupce gen. sekretáŕe OSN a blízký spolupracovník Andreje Gromyka, vydal
knihu "Breaking with Moscow", ve které m.j. tvrdí, že sovétské politbyro dalo začátkem 70.
let príkaz k vojenskému pruzkumu norského a švédského pobreží a že to byl pravdepodobné
Chruščov, který dal príkaz k sestŕelení letadla s Dag Hammarskjöldem na palúbé,v roce 1961.
--- Podie francouzského tiskú je švýcarská obrana založená na predpokladu spolupráce s
NATO v pŕípadé útoku ze strany Varšavského paktu. --- Dva 16letí palestinští teroristé
provedli pumový atentát na kancelár British Airways v Čímé. Pri atentátu byla zabita jed
na žena a zranéno 20 osob. Atentátnici byli na místé zadrženi a pri výslechu prohlásili,
že se pripravuj! atentáty proti British Airways v Kodani a Amsterodamu. --- Militantní
vúdce britských horníku Arthur Scargill pracuje nyní zcela otevŕené na šírení sovétského
vlivu do západního odborového hnutí. Ve spolupráci s francouzským komunistickým odborovým
hnutím CGT založil Mezinárodní federaci horníku - IM0, jehož členy mohou být odborové
svazy Východu i Západu. Polskou Solidaritu Scargill odsoudil, jako nepŕátelskou délnickému štátu. --- Ve Francii beží film "Pensionovaní teroristé", který odhaluje roli francouzské komunistické strany pri decimování komunistum nepohodlných sekcí odbojového hnu
tí. Tak napr. byla jejich zásluhou,koncern okupace, Gestapem zlikvidována odbojová sekce
vedená arménským básníkem Misak Manouchianem. Vedení komunistické strany délá vše, aby
tento úspéšný film nebyl promítán v televizi. Je rovnéž dobre známo, že francouzská ko
munistická strana úzce spolupracovala s Némci až do napadení Sovétského svazu. --- Sdélovací prostŕedky a levicoví a liberálni politikové celého sveta se pŕedhánéjí v útocích
na Jihoafrickou Republiku. Je pro né typické méŕení dvojím loktem - masové vraždy černošs
kých vlád napŕ. v Ugande, Gambii atd. procházejí bez povšimnutí - to je zrejmé docela v
poŕádku, duležité je zlikvidovať nenávidéný apartheid. Že až k tomu dôjde,to bude zname
nať vraždéní a kmeňovou válku nebývalého rozsahu, nehledé k situaci bílého obyvatelstva,
které je v Jižní Africe doma již po 18 generací a které se nikde jinde ani nedomluví, to
není tak podstatné. Apartheid jisté není žádoucí a je trvalé neudržitelný. To si uvedomu
je vláda Jihoafrické Republiky i její bili obyvatelé. Je známým faktem, že v okamžiku kdy
se provádéjí reformy, je reformovaný systém nejzranitelnéjší. Vláda ani bili obyvatelé se
ve své vétšiné nebráni reformám, pouze nemohou pripustiť plné zrovnoprávnéní černého oby
vatelstva pŕes noc, jak se toho nezodpovední politikové celého svéta dožadují. Zcela je
pomíjen fakt obrovských kulturních rozdílu, že ješté pŕedchozí generace dnešních černých
obyvatel byli primitivní divoši,je pro tyto hrobaŕe západní civilizace a svobodného svéta
nepodstatné. Dožadují se propušténí Nelsona Mandely. Množí z demonštranti!) - užitečných
idiotu - sotva védí kdo Mandela je. Zde část jeho vlastního prohlášení: "My, členové ko
munistické strany, jsme nejpŕednéjší revolucionári v moderní histórii. Nepŕítel musí být
úplné rozdrcen a smeten s povrchu zemského, aby svét komunismu mohl být uskutečnén!"--V Johannesburgu došlo ke schuzce mezi zástupci angolského osvobozovacího hnutí UNITA a
afgánskými partyzány. Za afgánskou stranu nabídl pan Mayar Unité vojáky, výménou za zbrané proti sovétúm.
Z okupovaného Československa; Podie zprávy ČTK se v poloviné záŕí dva ozbroje
ní muži pokúsili o prechod do Rakouska, když pŕedtím unesli vysokého úfedníka, kterého
chtéli použít jako rukojmí. Prechod do Rakouska byl uzavŕen a dva dny blokován prekážkami,
které mohou zabrániť v prujezdu i téžkým nákladním autum. úték se nezdaril a únosci se
vzdali čs. policii. --- Nositel nobelovy ceny za literatúru, básnik Jaroslav Seifert, se
podepsal pod dokument Charty 77, který napadá oficielní čs. kulturní politiku. Je v ní napr.
napadána škola pro falšování histórie a deformaci kulturního uvédoméní celé mladé generace.
Výsledkem je kulturní zbídačení a potlačování národní kultury a její kontinuity. --- Čs.
vojenský letoun zaútočil na americkou vojenskou helikoptéru, která se nacházela na némecké
strané hranie. Letoun vypálil čtyŕi rakety, aniž helikoptéru trefil. Helikoptéra, která
byla na obvyklém hlídkovém letu, palbu neopétovala. Jednalo se o 17. narušení západonémeckých hranie za posledních 6 mésícu. Nikdy se však nestalo, aby byl napaden americký letoun.
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USA zaslaly Československu ostrý protest. Ve své odpovedi ČSSR uvedla, že se jednalo o
varovné výstrely. --- Z našich prameňu v ČSSR se dozvídáme, že Východočeské chemické
závody v Pardubicích vypustily do Labe nedopatrením 43 tun kyseliny sírové. Není dosud
známo, jaké následky tato nedbalost zpúsobila. Do Podébrad byla pitná voda dovážená v
cisternách. --- 8.záŕí zemŕel ve veku 86 let známý spisovatel detských knih Josef Jaromír Pleva. Jeho nejznáméjším dilem je Malý Bobeš. --- 3. záŕí zemŕela ve veku 73 let
herečka Jiŕina Čtépničková. --- Hokejista Petr Klíma opustil béhem zájezdu do SRN své
mužstvo a odletél do Kanady, kde požádal o asyl. --- Vzhledem k výtržnostem a vandalismu v souvislosti s fotbalovými zápasy, vstoupila v platnost nová opatrení. Podnapili di
váci nesméjí být vpušténi do hledišté. Nebezpečné predmety, láhve a alkohol nesméjí být
do hledišté pŕinášeny a na stadionech platí absolútni zákaz prodeje alkoholu - včetné
piva. Pri nesportovních projevech v hledišti, muže dojít k predčasnému ukončení zápasu,
což má za následek, že následující utkání domácího mužstva se bude hrát bez diváku. --Nečekané byl na svobodu propuštén Petr Cibulka, ale je i nadále stíhán za "hanobení Re
publiky". V srpnu byl v Praze zatčen profesor univerzity v Brémách Wolfgang Eichwede.
Byl pŕistižen ve společnosti signatáŕe Charty 77, historika Jana Kŕena. Zajímavé je, že
Jan Kŕen, ačkoliv je postižen zákazem výkonu povolání, mohl se stejné postiženým historikem Václavem Kuralem ve školním roce 1983-84, na pozvání prof. Eichwede, pŕednášet
jako hostující profesor na univerzite v Brémách. V srpnu nastoupila sedmimésíční trest
vézení Lenka Marečková, odsouzená za prednes vlastních veršu, které byly označený za
"hrubé znevažující socialistický rád". Je to jen nékolik málo ukázek z neustále pŕicházejících zpráv o perzekuci, které jsou lidé v ČSSR vystaveni. --- Na protest proti"nesportovnímu chování" čs. obecenstva pri hokejovém utkání USA-SSSR pri hokejovém mistrovství v Praze, se SSSR rozhodí bojkotovat letošní Spartakiádu. Podie došlých zpráv to opravdu nikomu nevadilo a letošní Spartakiáda se priblížila obrazu sokolských sletu. Byl
často slyšet sokolský pozdrav Nazdar, muži nastupovali k prostným za zvuku Sukova pocho
du V nový život a štadión se chvél potleskem. Na štadiónu nebyly žádné sovétské vlajky,
pouze rudé, bez srpu a kladiva a zmizely i nápisy "Se SSSR na véčné časy". Pri vítání
hostu Husák neŕekl ani slovo o SSSR! ???? Právo lidu č. 3/83 pŕináší pod titulem "Exil
odpovídá chartistum" zajímavý pŕehled odezvy svých čtenáŕu na Pražskou výzvu Charty 77.
I když pisatelé jsou ruzného politického zabarvení, je názorová shoda značné vysoká.
Exil , dá se ŕíci, odmítá stažení amerických vôjsk z Evropy, protože by to vedlo k jed
nostrannému zvýhodnéní Sovétu. Je treba jednou definitivné skoncovat s porovnáváním USA
a SSSR a vzbuzování dojmu, že obé mocnosti jsou odpovédny za dnešní stav svéta. Čtenáŕi,
bez ohledu na své politické pŕesvédčení zaujímaj! v podstaté stejné kritické stanovisko
k prohlášení pŕedstavitelu Charty, jako zaujalo predstavenstvo Československé sociálni
demokracie. Redakce Severských listú se domnívá, že stejného kritického prístupu si zaslouží i prohlášení Charty o apartheidu. --- Pri pŕijímání za člena KSČ je v poslední
dobé nutné dát k anylýze krev a moč, aby se vidélo zda kandidát to má v krvi, anebo je
vyčuranej.
Podmanéný svét : Deset tisíc afgánských détí bylo deportováno do SSSR, Kuby,
DDR a Bulharska, aby bylo vychováno v duchu marx-leninismu. Zprávu uverejnilo západonémecké ministerstvo zahraničních vécí. --- Západonémecký Der Spiegel napsal, že USA a
SSSR vyjednávaj! o výjezdním povolení pro Andreje Sacharova a Anatolije Ččaranského. --Dva američtí vojaci byli v DDR zadržováni po 9 hodin sovétskými vojáky poté, když museli
zastavit, aby opravili chybu v motoru auta. --- Podie nového zákona jsou Rumuni povinni
odpracovat ročné 6 pracovních dní bez náhrady a v dobé pracovního volna na "zkrášlení
mést a vesnic". Současné byl zaveden nový komunálni poplatek ve výši jedné tretiny mésíční mzdy ročné, kterým se mají financovat místní projekty nemocnie, knihoven, mostú atd.
--- Sovétskému vojáku, který desertoval v Polsku 1981 se podarilo pŕejít na Západ. Po
celou dobu se o néj staralo podzemní hnutí Solidarity. --- V koncentračním tábore na
Urale zemŕel ukrajinský básnik Vasilij Stus, odsouzený na 10 let za opoziční činnost ve
"Skupiné Helsinki". Pŕedtím byl véznén 7 let. --- Evropský parlament odsoudil rušení
západních rozhlasových stanic pro strední a východní Evropu a označil je za porušení
Helsinské dohody a pokračování studené války. Vlády SSSR, ČSSR, Bulharska a Polska byly
vyzvány, aby s rušením pŕestaly. --- Podie japonského tiskú, tamnéjší sovétský mluvčí
prohlásil, že se SSSR účastní Olympijských her v Jižní Koreji 1988.--- Ve východní části
SSSR v oblasti Chabarovsku mohutné, dlouhotrvající lijáky zpúsobily záplavy. Úroda byla
z jedné tretiny zničená a zaplaveno bylo 5000 hektarú zemédélské púdy. --- Afgánští partyzáni sestŕelili afgánské dopravní letadlo. Všech 52 lidí na palubé zahynulo. Armádni
velitel afgánských vládních sil, generálmajor S. Tani, byl zabit, když jeho pancéŕové vo
zidlo najelo na minú. Tani vedl vládni vojska v jejich společné ofensivé se sovétskými
jednotkami proti partyzánúm v oblasti Paktia na hranicích s Pakistánem.
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V SSSR je již tri mésíce v platnosti nový zákon, který má snížit spotrebu alkoholu. Mezi zavedená opatrení patrí drastické zvýšení cen alkoholu. Nejlacinéjší vodka stojí nyní
6,20 rublü za 1/2 litru, což je asi 63 škr. - zvýšení o 30%. Zdraženo bylo i pivo a ve
sriaze zabránit pálení doma, stoupla cena droždí o 300%. Veková hranice povolující nákup
alkoholu byla zvednuta na 21 let, byl zaveden zákaz prodeje lihovin každému kdo má pra
covní uniformu. Byl drasticky snížen počet obchodu a restaurací, které mohou prodávat lihoviny, 649 výroben alkoholických nápoju pŕechází na jinou výrobu. Tresty za opilství a
požití alhoholu v pracovní dobé se značné zvýšily, ale již také docházejí zprávy, že no
vý zákon se u verejnosti setkává s velkým odporem. Alkohol je nyní možno prodávat jen ve
vyhražených prodejnách od 14 do 17 hodin. Utvorené fronty dosahují často stovky metru,
v nemocnicích se značné zvýšil počet prípadu otravy alkoholem,dík pití neodborné vyrobe
ných lihovin. --- Sovétský inženýr, kterému se podarilo uprchnout do Švédska, podal ve
výpovédi pro Sydsvenska Dagbladet otŕesný obraz toho, jak se v SSSR zachází s radioaktivním odpadem. V Estónsku, 15 km jižné od Tallinu je odpad shromažďován v prostém betonovém skladišti vybudovaném v lese. Špeciálni vozidla na dopravu neexistuj!, z odpovédného personálu není nikdo fysik ani odborník na rádioaktívni záŕení. Odpad je dovážen z
civilního sektoru, ale pochází i z atómových ponorek ze základný Paldiski. Pravidelné
kontroly zaŕízení se neprovádéjí, prestože je úradum známo, že skladovaný odpad uniká.
Zaméstnanci nejsou o riziku informováni, inženýrovi je znám konkrétni prípad úmrtí v dôs
ledku ozáŕení. Všechny pokusy o protesty byly okamžité potlačený. Skladišté je vzdáleno
300 km od Stockholmu, 120 km od Helsinek, blízko pobreží,se zjevným nebezpečím prosakování do spodních vod. --- Cypr odmítl vydat Israeli palestínske teroristy, kteŕí zavraž
dili v Larnace tri israelské turisty. Vinníci budou souzeni na Cypru. --- Itálie odmítla vydat do USA palestinského vudce, který byl podezŕelý z organizování únosu italské
lodi a který byl rovnéž pŕítomen na palubé letadla, které američtí letci donútili k pŕistání na Sicílii. Byl mu umožnén odjezd do Jugoslávie a i ta americké žádosti o vydání
nevyhovéla. --- V Cíné došlo k omlazení dustojnického sboru. Prumérný vék nejvyšších
dustojníku je nyní 56,7 let. Vétšina z nich má univerzitní a odborné vojenské vzdélání.
Zastoupení vojáku v politbyru kleslo na 4 z celkových 22 míst. --- Situace sovétských
židu se za Gorbačova značné zhoršila, je považována za nejhorší od Stalinových dob. Ješté
v roce 1979 mohlo vycestovat ze SSSR 51 000 židu, v roce 1984 jen 896 a odhaduje se, že
letos jejich počet neprekročí 400. Tresty za"aktivní" vyznávání židovské víry byly zvýše
ný z 6 mésícu vézení na 4-5 let pracovního tábora na Sibiŕi. Za aktivní vyznávání víry
se považuje napŕ. nošení židovské hvézdy, vyučování hebrejštiné, pokus o získání židovs
ké literatúry a samozrejmé žádost o vystéhování do Israele.
Naši ve svobodném svété: Ota Hora poslal výzvu všem exilovým spolkum, aby k
nastávající schuzce mezi presidentem Reaganem a Gorbačovem vypracovaly krátké dopisy presidentu Reaganovi a eventuelné i Gorbačovovi, ve kterých by zduraznily, že vítáme každé
snížení počtu zbraní, zastavení závodu ve zbrojení, zamezení války, avšak, že základní
podmínkou trvalého míru je osvobození porobených a všech ujarmených národu a plnéní mezinárodních smluv dohod a záväzku. Protože jde i o získání verejného mínéní každé zemé a o
ovlivnéní svetového verejného mínéní, zdôrazňuje Ota Hora nutnost, aby opisy dopisu a
memoránd byly dány k dispozici všem sdélovacím prostredkum. Velký počet takových dopisu
by byl pro presidenta Reagana velkou posilou. Hora vyzývá, abychom v tom smyslu pôsobili
i na exilové organizace jiných porobených národu. --- Pod názvem Enveloppe synthétique,
vystavuje svoje díla JAR0MÍR BRABENEC ve Stockholmu v galérii Engström, Karlaplan 9A,
tel. 08/60 29 29. Výstava je otevŕena ve všední dny, mimo pondélí, od 11,30 do 17,30,
v sobotu 12 - 17 a v nedeli 13 - 1 7 . --- VALÉRIE EDRÉ'N, soprán, zpívá v sobotu dne
26. ŕíjna v 15 hod. Dvoŕákovy Biblické písné za doprovodu Harry Axelssona v kostele
S:t Peters metodistförsamling, Upplandsgatan 12, Stockholm. --- Na sjezdu Společnosti
pro vedu a uméní /SVU/ ve švýcarském Thunu byl natočen dvouhodinový videofilm na kterém
Vladimír Škutina vede rozhovory s významnými pŕedstaviteli SVU. Je to první v radé video
filmu určených pŕedevším pro diváky v Československu o tom, co naši lidé na Západé doká
zali, o názorech odborníku na současnou situaci atd. Vladimír Škutina navštívil krajanskou
Austrálii a v současné dobe je mezi krajany v U S A . --- Der österreichische Bundesverlag Rakouské spolkové nakladatelství, v jehož programu vycházejí také školní učebnice pro v
Rakousku žijící menšiny, se po zjišténí, že dokonce Česká Komenského škola ve Vídni používá z nouze ideologicky indoktrinované šlabikáre z Prahy, rozhodlo vydat nový český
šlabikár. Dílo, vzniklé za spolupráce odborníku, nemá sloužit jen potrebám školního vyu
čování, ale i soukromé výuce českých détí v rodinách, at žijí kdekoli. Má odpovídat ob
vyklým nárokum pedagogu, ale musí mu bez obtíží rozumét a užívat jej i rodiče sami. Čes
kým détem žijícím v zahraničí má osvétlit jejich kultúrni koŕeny, základní humanistické
hodnoty i nejlepší tradice jejich staré vlasti.
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Na doporučení v Paríži žijícího českého grafika a básnika Jiŕího Koláŕe, nositele rakouské Herderovy ceny, vypisuje Rakouské spolkové nakladatelství otevŕenou soutéž o nejlepší
výtvarné ŕešení nového šlabikáre. Vyznamenanému umelci bude současné s udelením zadávky
vyplaceno 50.000 schillingu - částka predstavuje zhruba polovinu predpokládaného honorá
re. Druhou a tretí cenu za úspešnou účast ve výši 14.000 a 7.000 schillingu venovala Nadace Charty 77 ve Stockholmu. Jirí Kolár se uvolil prevzít pŕedsednictví jím sestavené
umelecké poroty.
Účastníci soutéže - čeští výtvarní umelci na celém svete, kteŕí zašlou Rakouskému spol
kovému nakladatelství svou prihlášku, obdrží presné podklady, na jejichž základe mohou
vypracovat své koncepce i ukážky. Aby toto pozvání dostihlo co nejvíce z nich, není doba
pŕihlášek omezena, návrhy musí však být zaslány nejpozdeji s datem 31. srpen 1986, aby
mohly být vyhodnoceny ješté pred koncern roku 1986. Soutéžní podklady mohou být vyžádány
na adrese: Öster r e i c h i sc h e r Bundesverlag, Produktionsleitung,
Postfach 79, A-1015 Wien, Österreich
0/0/0<'0/0/0/0/0/0/0/0/'0'0/0/0/0/0/0/P/0/0''0/0/D^
/O /O /O /O /O /O /O /O /O /O /O /U /O /U /O /O /O /O /J /O /O /O /O /O

Pojišténí návštévníku ze zemí východní a strední Evropy je možno znovu uzavŕít u pojištovny TRVGG-HANSA. Pojišténí stojí 90 kŕ. za mésíc a je možno ho uzavŕít nejdéle na do
bu tŕí mésícu. Nejvyšší možná pojistná částka je 25.000 kŕ. Osoby starší 67 let pojistit
nelze.

Dne 6. záŕí zemŕel náš dobrý prítel a oblíbený kamarád
PETR KLÁŠTERSKÝ
ve veku 56 let. Smrt ho zastihla na dovolené ve Španélsku.
Petr byl v 50. letech komunisty uvéznén a v uránových dolech utrpel
téžký úraz, jehož následky nesl celý život. Byl jedním ze zakládajících členu Spolku svobodných Cechu a Slováku ve Stockholmu a aktivním účastníkem mnohá krajanských akcí. Jeho odchod je nejen velkou ztrátou pro rodinu, ale i pro celou švédskou krajanskou obec.

PBÍSLUŠNÍKUM ZAHRANIČNÍ

ARMÁDY

II.

ODBOJE:

Zájemcum z rad nositelu Cs. válečného kríže, kterí nemají originál vyznamenání, sdéluji,
že firma Spink v Londýne je ochotná obnovit výrobu, bude-li možno opatŕit adresu 50-ti
oprávnených osob. Obdržené prihlášky postoupím výrobci.
Na vysvetlení dodávám, že vétšina z nás neméla možnost pŕivézt do exilu svoje vyzname
nání pri ilegálním odchodu do zahraničí a když jsem zjistil od pŕedsedy CsOL, že takových je celá rada, projednal jsem vec s firmou Spink. Chápu, že výroba je velmi drahá
a proto je treba provést tuto akci.
Dékuji za Vaši spolupráci.

S pozdravem
Josef Josten, 38, Tregunter Rd., London SW10 9LQ
England
O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'
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Vydavatel Kanadských listú Mirko Janeček navázal spojení s hochy o kterých jsme refero
vali v minulém čísle v souvislosti s jejich dobrodružným útékem do Rakouska na cvičném
letounu. Pilotem byl otec jednoho z nich, kterého za letu omámili. Pan Janeček nám pos
lal kópii dopisu, který od hochú obdržel. Všichni byli za letecké pirátství odsouzeni
k 1 roku nepodmínéné a jsou ve vézení ve meste Korneuburg v Rakousku od 15.7. t.r. Exi
lový tisk o jejich činu poreferoval, v mnohá pŕípadech i vysoce ocenil, ale o jejich
vlastní osud, jak dnes bezpečné vime, se nikdo nestaral. Krajanský spolek ve Stockholmu
dostal od nás kópii dopisu a jako bezprostrední pomoc poslal pro hochy do redakce Sev.
listú 100 kŕ. Spojil jsem se telefonicky s panem Otou Koutným, ŕeditelem rakouské odboč
ky AFCR /American Fund for Czechoslovak Refugees/, který hochy ve vézení navštívil. Za
onéch 100 korún, ke kterým néco pridal z vlastní kapsy? nakoupil cigarety a potraviny,
ale ukázalo se, že balíčky nejsou povolený, jediné k narozeninám, vánocúm a pod. Naštés-
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tí jeden z nich mél narozeniny v blízké budoucnosti a Rakušáci umí zamhourit oko. Dar
krajanu ze Stockholmu i návšteva pana Koutného byly pro hochy velkým povzbuzením. Predné
neočekávali, že za svuj čin búdou uvéznéni. V Československu se bežné nevi, že na Západé
se dnes odsuzuje každý únos letadla, i když nikdo pri tom není ohrožen a pro únosce je
to jediná cesta jak se dostat na svobodu. Na pana Koutného udélali všichni tri hoši dobrý
dojem a jako ŕeditel rakouské odbočky AFCR udélá vše, aby se hoši ihned po svém propušténí dostali do USA. Spojil se i s jejich obhájcem, který se proti rozsudku odvolal. Vymohl
i povolení, že bude pro né moci opatŕit i teplé prádlo a svetr, protože na sobé mají jen
to v čem utekli. Na cele jsou společné, ale nemohou se domluvit, jinak než česky nemluví.
Ve vézeňské knihovné žádné české knihy ani časopisy nejsou, aby si mohli čas ukrátit čtením. Všichni kourí,ale jsou zcela bez prostŕedku, takže si ve vézeňské kantiné nie koupit
nemohli. Zasílání balíčku je omezeno, naproti tomu peníze mohou dostávat bez obtíží. Pokud
nékdo chce našim vezňum napsat, zde je jejich adresa: Oldŕich Zenata, Kreisgericht,
Hauptplatz 18, 2100 Korneuburg, Österrike. prípadné penéžní dary možno zaslat i na Severs
ké listy.
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Od vydání našeho knižního katalógu vyšlo nékolik titulu, které mužeme zájemcúm obratem
zaslat.
Škvorecký: Prima sezóna
(nové vydání)
49:Kovtun: Slovo má poslanec Masaryk
(Arkýr)
73:Havel-Sidonius: Výzva k transcendenci (Rozmluvy)
46:Kriseová: Prázdniny s Bosonožkou
(Rozmluvy)
46:J. Klofáč: Sociálni štruktúra ČSSR
a její zmény v letech 1945-1980
(Index)
50:Šimečka: Kruhová obrana
(Index)
53:Cimečka: Zabi rok
(Index)
56:Bohemicus: Hledání smyslu a jiné úvahy
z let 1978 až 1984
28:Sviták: Kámen mudrcú
42:Cerný: Pláč koruny české
(nové vydání)
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HLEDAJÍ SE:
Petr Roch, udaná adresa: Nobelvägen 3A, Malmö
Jan Ozal
"
"
Nobelvägen 3, Malmö
Začátkem tohoto roku si v redakci Severských listú objednali exilové knihy v celkové
hodnoté 1625 kŕ. Knihy, které jsme méli bezprostredné na skladé jsme jim poslali a to
v celkové hodnoté 685,50. Od té doby jsme o nich neslyšeli. Zaslané upomínky se nám nevrátily, ale ani žádná odpovéó. V telefonním seznamu tito krájané uvedeni nejsou. V
srpnu byly obéma poslány nové upomínky doporučené a po čase je pošta vrátila jako
"nevyzvednuté".
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Po uzávérce: Účast ve volbách do polského sejmu nedosáhla podie odhadu Solidarity ani
50?d. Oficiálni prameny uvádí 7B%. V souvislosti s volbami byla zadržena rada opozičních
pŕedáku, mezi nimi Jacek Koroň, vedoucí KOR. --- Gen.Jaruzelski promluvil nedávno v
New Yorku pred skromáždéním OSN. Mimo budovu byl považován za privátni osobu a nesešel
se žádnými pŕedstaviteli americké vlády. --- V SSSR, v Tadžikistánu došlo k silnému zemétŕesení. Nejvíce postiženo bylo mésto Leninabad. Rozsah škôd není žatím znám. --V Jižní Koreji pristál s letadlem sovétské výroby pilot komunistické Cíny a požádal o
politický asyl na Taiwanu. Zádosti bylo vyhovéno. --- Na Kubé byl propuštén profesor
Ricardo Bofill, který byl zatčen v roce 1983 pro opoziční činnost a umístén do psychi
atrického ústavu. --- Americké min. národní obrany a min. zahraničí vydaly brožuru
obsahující fakta o sovétském vesmírném raketovém systému. Uvádí, že již v roce 1970 mél
SSSR vyroben prototyp zrcadla, jehož pomoci se mohou odrážet laserové paprsky proti útočícím raketám a jiné podobné zbrané. Zároveň však podotýká, že jsou to navádécí systémy,
ŕídící počítače a jiná vysoká technológie, která délá systém prakticky použitelný. V této oblasti je SSSR žatím naštéstí pozadu. Odhaduje se, že SSSR vydal na vývoj téchto
zbraní v uplynulém roce 3x více než USA, které vývoj vesmírného obranného systému stál
340 mil. doláru. --- Na tiskové konferenci pred odletem do Francie byl Gorbačov dotázán na situaci židu v SSSR. Odpovédél, že mají více politických a lidských práv než v
kterékoliv jiné zemi.

Jako každoročné jsme béhem dovolené dostali nékolik dopisu od čs. turistu. Citujeme nékolik zajímavých úryvku:
Z časopisu se teší oblibé Svédectví a Listy, ostatní periodika se objeví sporadicky. A
potom knihy vydávané Čkvoreckými. Nejvíce zpráv se získává stále z Hlasu Ameriky, který
je výborné slyšitelný, nerušený, Svobodná Evropa jenom nékde mimo Prahu o víkendu. Náplné Hlasu jsou výborné, vítané jsou relace z déjin našeho štátu k ruzným výročím. Mladší
generaci dávají mnoho a otevírají oči. Jiné zdroje informací nemáme. Časopis ČSFR "Čes
koslovenská cesta" - zde pŕichází opravdová hrozba režimu. Rozumné, logicky, bez emocí
tvorí základ nového štátu. Články a vše je psáno odborné, fundované, nelétá se v oblacích,
je to program, který po malých kouscích možno okamžité realizovat.Pŕipomíná mi analógii
s neblahým "Košickým vládním programem". Bolševici nedélali za II. svetové války nie jiného. Prišli s hotovou vécí. Která strana nebo skupina méla néco jiného? Byl néjaký protinávrh? Proto by bylo nanejvýŠ užitečné, aby veškeré organizace a spolky se k tomuto
úsilí pŕipojily (alespoň vétšina), demokraticky probraly a podporovaly. Což se už zapomnélo sokolské heslo "V jednoté je sila?" Jediné silný, sjednocený exil bude brán vážné pri jednáních se západními štáty o znovuvybudování svobodného Československa! Skutečné
nezávidím Vaše problémy, je jich hodné a asi ješté bude, ale véci svobody národa by mély
mit pŕednost. Na malichernosti nezbývá času.... Gorbačov - nie si od ného neslibujeme.
Pouze zména taktiky (die našich úsudku) daleko nebezpečnéjší partner. Podaŕí-li se mu v
Rusku potlačit alkoholismus, pŕinutit lidi víc a kvalitnéji délat, pošili ekonomickou si
lu Ruska, což nepotrebujeme. Byla legrace, když po zvolení mél nékolik projevu, kdy po
40ti letech priznal téžkosti a neúspéchy, kdy kritizoval současný stav. Teprve po 14 dnech
vysílala televize záznam prenosu projevu, který byl navíc cenzurován čs. televizí a pre
klad byl zfalšován. Priznali pouze néco. V Praze byla, asi poprvé v histórii, vyprodána
moskevská Pravda, kde byl celý projev. Zdalipak vite so znamená GORBAČOV? Generálni OpravaRežimu Brežnéva, Andropova, Černénka, Ostatních Veličín.... Výborná byla akce se Seifertem. Vime, že a čí je to asi akce, dík všem za ni! Seifert je vzácný človék, náš človék, nad kŕeslem, ve kterém s oblibou sedává má stále bustu TGM. V dobé udélení Nobelovy
ceny byl v nemocnici na Vinohradech kde mél všemožnou péči, samostatné apartmá, opravdu
všechno nej, nej. Horši to bylo když byla zpráva zveŕejnéna. Okamžité byl hlídán dvéma
fízly, kteŕí k nému nikoho nepustili, aby snad nevydal néjaké prohlášení. Legrační byla
situace jednou zrána. Lékaŕ z ošetŕujícího týmu, ješté než se pŕevlékl do bílého, se sna
žil k nému dostat, optat se na stav a minulou noc (všichni ho hrozné milují), ale byl
zadržen a zajištén. Teprve po ovéŕení a vysvétlení mohl nastoupit. do služby. Sranda, ale
smutná... Píšeme-li mu, nesvéŕujeme dopisy pošté, ale házíme pŕímo do schránky v jeho
vile v Bŕevnové na Ladronce.... Die sdélovacích prostŕedku všechno je, ale v krámech nikoliv. Nedostatkové zboží seženete pouze pomoci známých a úplatku. Pŕesto se divím, že
základní potraviny jsou. A to je škoda, protože dokud bude chleba, mléko, máslo, mäso,
nikdy nedôjde k otevŕenéjšímu stretnutí s vládnoucí mocí. Domníváme se, že dokud nedôjde
k ostré hospodáŕské blokádé Východu, který není sobéstačný, téžko dôjde k pohybu vécí
jak bychom si pŕáli. Dosavadní zpusob,jak je veden, je málo účinný, slabý. Ale to jsou
kšefty Západu, který chce také žít.... Pred dvéma roky bylo vyšetŕováno a nakonec odvoláno mnoho ŕeditelu poboček Štátni banky. Čmelili s devízovými pŕísliby. Nyní je vyšetŕována aféra drog. Odnékud z východu vozili TIRáci potrebné suroviny pŕes Bratislavu k
nám. Celníci, kteŕí v tom jeli, je jakoby "odbavili". Vozy tiráku nepokračovaly na západ
pŕes Republiku, ale zajely do oblasti Hlovovce (Slovakofarma Hlovovec), kde zásilky pŕedaly. V laboratoŕích byly upravený, odborné nadávkovány (prášky, injekce) a v úhledném
balení pŕedány dalším tirákum, kteŕí je provezli na Západ, kde se rozprodávalo ve velkém.
Všechno fungovalo, správni celníci vždy čekali na svého tiráka, až po tŕech letech se
vše provalilo. Jede v tom spousta lidí, ale šetrení je tajné a oficiálni zpráva nebude
vydána. — Nejnovéjší je aféra s osobními vozy. Čeditel pražské hromadné dopravy, Slovák
ing. Lacek, kupoval pro podnik západní osobní vozy pro služební potrebu. Ale vozy se v
podniku ani neohŕály, udélali z nich staré, ojeté "šunky", které prý už podnik nepotre
buje a za sméšnou cenu (5.000 - 10.000 Kčs) je prodali. Komu? Samozrejmé vlivným komoušúm. Na nékoho se zrejmé nedostalo a tak vše práskl. Zase se nie nestane, protože v afé
re je zapleten Colotka, význačný člen KSČ. Pouze má být Lacek odvolán z funkce a zase
se jede dál....jak jsme se často pŕesvédčili, poslouchají zprávy Hlasu Ameriky i komouši,
protože z našich zpráv véŕí pouze časovým údajum. I oni stále více vidí, kam dovedli
situaci ve státé. Ale pŕíspévky platí a na schuze disciplinované chodí.... v televizi
na Kavčích horách je odposlech skoro všude. Čada režiséru i hercu méla téžké maléry,
když si mezi natáčením ŕíkali co režimu se nelíbí. Veliký koncentrák, stále zdokonalovaný nejmodernéjší technikou. Nikoliv však ve výrobé, kde by to bylo užitečné....

PRODÁ SE
DOBÉE PROSPERUJÍCÍ ČESKÉ PEKAÉSTVÍ
VE VLASTNÍM DOMÉ V G Ö T E B O R G U .
Informace t e l : 031/27 98 72

B O H E M IA S T O R E

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

(

P a š t r n á k Petír
A-1070 WIEN, U ndengasse 5
Tel.: 96 37 79

české-slovenské knihy-desky-kazetyl
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Uvažujte o budoucnosti. Teď je vhodný
čas. Zprostčedkujeme Vám seriózné po
zemky a jiné objekty

NA FLORIDÉ
a jinde v U S A , evt. s možností výstavby ro
dinného domu, dále komfortné vybavené
apartementy v tiché, krásné morské zátoce

REICHBERG

S e e b a h n s t r . 177/181
C H - 8 0 0 4 Zürich

Na výbér jsou byty, radové i sa
mostatné rodinné domky a krjásné
pozemky v blízkosti more a méstečka. Bližší informace Vám rádi
podají:
Ve švýcarsku a Némecku:

Schwe iz
Tel.

VE ŠPANÉLSKU

A.G.

01/241

nedaleko Malagy. Vyžádejte si podrobnéjší informace. Organizujeme i nezá
väzné prohlídkové lety.
Píšte česky nebo slovensky na adresu:
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Karel a Véra Divoký
Segantinistrasse 9
CH-8049 Zürich
tel. (01) 56 21 56 nebo 56 91 48
Ve Škandinávii:

Jan Stránský
Smalandsvägen 7
S-597 00 Atvidaberg
tel. (0120) 14 421
V Austrálii:

Josef Voncina
Post Office
Oberon, NSW 2787, Austrália

PIZZERIA HELLAS
Snöstorpsvagen
302 48 HALMSTAD
Tel: 033/11 12 89
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V Rakousku:

Petr Pastrňák
Lindengasse 5
A-1070 Wien
tel. (0222) 96 37 79
V zemlch Beneluxu:

Denimar
postbus 38480
NL-6503 AL Nijmegen
tel. (080) 44 04 48

