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Sever: 28. února byl ve Stockholmu, krátce po 23. hod. zastŕelen švédský min.
predseda a predseda soc. demokratické strany Olof Palme, když se s manželkou vracel
z kina. Palme, podobne jako ostatní členove vlády, odmítal často osobní stráž, pou
žíval prostŕedky mestské dopravy a bydiel ve zcela obyčejném byte. Množí v této skutečnosti spatrovali projev faktické demokracie. Faktem však je, že Palme bral na
lehkou váhu varování švédské bezpečnostní polície, která shledávala osobní stráž za
oduvodnénou. Je otázkou, zda Palmeho ignorace reality nebyla praktikováním laciného
populismu. Jako predseda politické strany nesl zodpovédnost pouze sám za sebe. Jako
ministerský predseda také za národ a štát. Není téžké si predstavit jaké dusledky by
mohlo mit fysické odstránení osob na klíčových pozicích v dobé krize. Chaos a bezradnost státního aparátu v prvních hodinách po provedení atentátu byly ukážkou míry
"pripravenosti" v prípade nepredvídaných událostí. Oficielní zahraniční reakce se
koncentrovaly na pozitívni stránky Palmeho osobnosti. Kondolenci zaslal i Gustáv
Husák, kterého Palme kdysi nazval "diktátorskou kreatúrou". Sovétská Pravda jako
obvykle neopomnéla naznačit, že za atentátem by mohla být americká CIA. Desetitisíce Švédú projevilo svúj úprimný smutek pokládáním kvétin na místo atentátu a podepisováním kondolenčních listín. Vyskytly se však i prípady, kdy místní odbočky soc.
demokratické strany "doorganizovaly" fídnoucí zástupy a zásobovaly "zorganizované"
kvetinami. Pohreb, který se konal 15. bŕezna, byl organizován Palmeho rodinou a so
ciálne demokratickou stranou. Účastnili se ho pfedstavitelé štátu a Socialistické
Internacionály z téméŕ 100 zemí. S ohledem na hosty s odlišným politickým smýšlením nebyla hrána Internacionála, nýbrž "Pochod rudých gardistu na Vídeň". (Pokus
0 komunistický puč 1934). Švédská verze je pomerné nevinná a jmenuje se "Budujeme
zemi". Více než 100 000 lidí lemovalo ulice kudy pohrební pruvod procházel. Novým
ministerským pŕedsedou a pŕedsedou soc. demokratické strany se stal Ingvar Carlsson. --- Vedoucí knihovny švédského parlamentu vyradil z výstavky knih od Palmeho
a o ném, knihu B. östergren "Vem är Olof Palme", která kriticky popisuje Palmeho osobnost. Kniha byla vedením knihovny označená jako nevhodná. --- Švédská polície
zatkla príslušníka PLO, zaméstanace kanceláŕe PLO ve Stockholmu. Byl podezŕelým z
prípravy teroristického útoku ve Švédsku. Muž dostal dočasné povolení k pobytu a
práci, péčí švédského vyslanectví v Tunisu. Vyšetŕováním vyšlo najevo, že jeho pas
1 identita byly falešné. Muž utrpél téžké zranéní v Libanonu a byl potom dlouhou
dobu léčen ve Východním Némecku. --- Ve Stockholmu byl spáchán, naštéstí bez vážných následku, pumový atentát proti americké společnosti. Ze zbytku bomby usuzuje
polície na souvislost s atentáty spáchanými minulý rok v Kodani. --- Dánská polí
cie vyšetruje kriminálního asistenta, který pomáhal zahraničním agentúm etablovat
se mezi uprchliky v Dánsku. Odhalení pravdépodobné prišlo od bývalého sovétského
diplomata, který kdysi púsobil jako agent KGB v Dánsku a nyní žije ve Velké Britá
nii. --- Švédská nesocialistická parlamentní opozice a eurokomunistická strana
/VPK/ budou hlasovat proti vládnímu návrhu o vyrazení polície jako bojové jednotky
v prípadé napadení Švédska. Podie návrhu by polície méla právo zasahovat proti nepfátelským jednotkám pouze do provedení všeobecné mobilizace. Potom by méla plnit
pouze policejní úkoly a to i pod okupační vládou. --- Fínske vyslanectví reagova-
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lo, po upozornení jednoho švédského učitele, na text ve švédske učebnici "Náuky
o společnosti", kde se m.j. praví, že žádná finská vláda nemaže být ustavena bez
predbežné porady se SSSR, a že po jednání se SSSR byla finská ústava zmenená tak,
že Urho Kekkonen mohl být presidentem 25 let. Spisovatelé učebnice tvrdí, že takto
se j im vec jevila, když knihu sestavovali. Text bude zménén. --- Dánské úrady zjistily, že velké množství potravin z pomocné akce hladovejícím po celém svete, se prodává v obchodech v Egypte, Tunisu, Cypru a Peru, trebaže n apf. sýr je označen nápisem "dar z Dánska - neprodejné". Potravinová pomoc byla odes lána organizaci OSN
World Food Program se sídlem v Ríme. --- Anatolij Ščaranskij navštívi severské zeme.
K návšteve dostal pozvání od dánského predsedy Právního výboru Evropské rady, Björna
Elmquista. Ščaranskij, který byl za svoji neohroženou kritiku režimu v SSSR dlouho
véznén, byl nedávno v Berlíne vyménén za sovetské špiony. Žije nyní v Israeli. Jeho
matka, jakož i bratr s rodinou žádají rovnéž o vystéhování d o Israele. --- 4. dubna se Švédský Pen-klub, Svaz architektú a Svaz žurnalistu obrátil na polské vyslanectví s výzvou, aby byl z polského vézení propušténCzeslaw Bielecki, známý žurna
lista a architekt, který vedl podzemní nakladatelství Solidarity. V ŕíjnu loňského
roku zahájil hladovku na protest proti izolaci, ve které je držen. Od doby svého zatčení v dubnu 1985 se mohl jen jednou setkat se svým advokátem. Rodinu nevidel vúbec.
Vzdor vnucované výžive zhubnul o 30 kg a jeho zdravotní stav se rýchle zhoršuje. Po
dobné akce na jeho záchranu byly současné podniknutý v Nórsku a Dánsku. — Pen Klub
a Svaz spisovatelu se rovnéž zasazuje o vylepšení osudu ukrajinské básníŕky Iriny
Ratušinské, která byla odsouzena za "protisovétskou propagandu" k sedmi letúm pracovního tábora. Švédským spisovatelúm se dostal do rukou propašovaný dopis, napsaný
jejími spoluvézni. Irina je držena v samoväzbe, bez lékarského ošetrení, ačkoliv by
la postižena škvrnitým tyfusem. --- Časopis Contra 2/86 uvádí v článku Sovjet Stockholm radu institucí a podniku ve Švédsku, které jsou bučí v sovétském vlastnictví
nebo prokazatelné pod sovétským vlivem. Kromé diplomatického sboru bylo ve Švédsku k
1.1.1984 1086 sovétských občanú. Odhaduje se, že v zemi žije na 7000 osob, které má
ji blízké relace k SSSR. Nejvíce sovétských občanú žije ve Stockholmu a Uppsale. V
Uppsale jsou to hlavné ženy, které jsou provdány za latinskoamerické komunisty, kteŕí "utekli" do Švédska. Jenomže pfes SSSR. Mezi jmenovanými podniky je napf. Scansov
Transport AB, který se m.j. zabývá lodní dopravou do Leningradu a je ze 60% vlastnén
sovétským podnikem v Moskvé, Elorg, Orsvänge 6C, Sundbyberg se zabývá nákupem elektro
niky. Klub Privet, Arkadvägen 1 je místem kde se scházejí stockholmští sovétští občané. Predsedou je Achmet Sajtov, který pracuje ve švédském podniku majícím prístup k
osobním registrúm s neverejnými údaji o jednom miliónu Švédú. Výpočet je dlouhý. Za
zvláštni zmĺnku stojí Matreco Handels AB, Hantverkarvägen 9, který m.j. dováži osob
ní automobily. Podnik je vlastnén Autoexportem a reditelem je sovétský občan Droboljubov. V r. 1984 nastoupil do Matreca ve funkci predsedy správni rady, bratr Olofa
Palmeho, Claes Palme. --- V poslaneckém návrhu, požadovalo deset švédských poslancú,
od konzervativcú až po komunisty, aby SSSR skončil s pronásledováním židovských ob
čanú. Návrh byl učinén na základé prohlášení Evropské rady, která žádá skoncování s
diskriminací židú, antižidovskou propagandou a žádá umožnéní vystéhování 380 000 židú na Západ. Sovétský vyslanec Pankin označil návrh za antisovétskou kampaň. --Stockholmské konference pro vytvorení predpokladá pro bezpečnost a dúvéru mezi štáty
se účastnili i dva sovétští diplomaté, vypovézení r. 1983 z Francie pro technickou a
vojenskou špionáž. O udélení víza rozhodlo ministerstvo zahraničí, vzdor námitkm ze
strany S ä P O . --- "Sovetské sabotážni oddíly Spetsnaz disponuj í 4000 muži pro akce
proti Švédsku. Porušování švédských vod Sovéty múže být součástí výcviku nováčkú
téchto oddílú", rekl kapitán Hans von Hofsten na prednášce sdružení Svoboda ve Švéds
ku a dodal: "Švédsko je dúležitým mostem k obsazení základen NATO na pobreží Nórska.
Riziko válečného konfliktu by se pro Švédsko zmenšilo, kdyby se stalo členem NATO.
--- Pri príležitosti švédského národního svátku bude švédskému námornictvu predána
částka 1 200 000 kr, určená na zesílení protiponorkové obrany. Suma je výsledkem
sbírky, která začala r. 1981 po najetí sovétské ponorky na mélčinu v blízkosti ná
morní základný. Iniciátor sbírky Nils Arvidsson z Aseda rekl, že pŕispévatelé byli
obyčejní lidé. Žádný z velkých švédských podniká ničím neprispél. Ve sbírce se po
kračuje. --- Cestovní kancelár Nyman a Schultz vyjednává se sovétským Inturistem o
hromadných zájezdech p£o osoby, které mají zájem podrobit se operaci, která by je
zbavila krátkozrakosti a tím nutnosti nosit brýle nebo čočky. Operace má štát pacien
ta 20 000 korún a je provádéna podie principu béžícího pásu na oční klinice profesora
Svétoslava Fjodorova v Moskvé. --- Mezi úsporná opatrení univerzity v Lundu patrí i
úmysl zavrít lektorát češtiny a polštiny. Lektorát v Lundu je po dlouhou dobu obsazo-
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ván emigranty. Jeho uzavŕením by ve Švédsku zustal jen lektorát v Uppsale, tradičné
obsazovaný lektorem z Československa, který samozrejmé informuje pouze o režimem po
volené kulture, nezajímá se o kulturu v exilu a emigrantum se vyhýbá. Sdružení čs.
spolku ve Švédsku se obrátilo na ministra školství L. Bodstrôma s prosbou, aby se za
sadil o udržení lektorátu češtiny v Lundu. O situaci byli informováni i nékterí pos
lanci Ŕíšského snému. --- Na setkání společnosti Lid a obrana, sdélil náčelník generálního štábu Stefenson, že ani v tomto roce se nepočítá s výménou prátelských vojens
kých návštév mezi Švédskem a SSSR. Dúvodem je pokračující narušování švédských teritoriálních vod a vzdušného prostoru sovétskými letadly a plavidly. --- 32 ze 44
šéfu pluku a flotil soudí, že duvéra ve schopnost Švédska zajistit svoji vlastní bezpečnost již není stoprocentní. Devét dotázaných se odmítlo vyjádrit a pouze tri odpovédéli na otázku kladné. Pruzkum provedla redakce TV-Aktuellt počátkem února. --Oficielní mluvčí sovétského min. zahraničí napadl "švédské vojenské a pravicové kruhy
a jejich tisk", že provádí Sovétskému svazu nepŕátelskou kampaň s cílem pfekazit prohloubení prátelských vztahu mezi obéma zemémi. --- Šéf švédského námorníctva viceadmirál Schuback, napadl parlamentní výbor obrany pro nerozhodnost co se týče financování kombinovaných protiponorkových oddílu. První takový oddíl bude hotov koncern
80. let a pro obranu 2000 km dlouhého pobreží jsou zapotrebí nejméné tri takové jed
notky. Viceadmirál se obává, že finanční duvody posunou jejich vznik až do poloviny
90. let. Dále poukázal na skutečnost, že zatímco švédské námorníctvo postrádá lodé,
ruší se švédské lodénice pro nedostatek zakázek. --- Vrchní velitelství norských oz
brojených sil požaduje dvojnásobný rozpočet na obranu a permanentní pŕítomnost ame
rických vojenských sil v Nórsku jako protiváhu neúmérné a stále rostoucí koncentraci
sovétských vojenských sil na poloostrové Kola. --- "Povolení k ostré strelbé - pred
stavení pro galerie", je název dopisu na úvodní strané dopisu Svenska Dagbladet z
10. února. Autorem je bývalý šéf stockholmské pobrežní ochrany, plukovník Lars Hansson. V dopise objasňuje faktickou možnost ostré palby proti narušovatelským ponor
kám. Použití incidentní, nikoliv hlubinné bomby Elma ihned, je možné jen tehdy, když
velitelem lodi je dústojník s hodností námoŕního kapitána nebo majora a výše. Vétšiné
lodí tohoto typu však velí nižší šarže, které si povolení k palbé musí nejdrívé vyžádat. Navíc šance, poškodit ponorku incidentními bombami, je nepatrná. Za současného
stavu jsou jedinou účinnou zbraní podmorské miny. Povolení k odpalu muže dát pouze
vrchní velitel a to ješté pri splnéní určitých kritérií. Narušitel si musí být plné
védom toho, že za současné situace je témér nezranitelný, uzavírá L. Hansson. --Švédsko se rozhodlo prijmout další vétší skupinu vietnamských uprchlíku. --- 281etý
Kurd, kterému byla prokázána vražda na jeho krajanovi v listopadu loňského roku ve
Stockholmu, byl odsouzen k doživotnímu vézení. --- 1985 požádalo ve Finsku 18 osob
o politický asyl. Pouze jedné byl asyl povolen. Ďalších 8 osob dostalo povolení k po
bytu. Ve Finsku žije 100 osob s politickým asylem a utečenecká kvóta je stanovená na
100 osob ročné. Finská pŕistéhovalecká politika je píedmétem stálé kritiky ostatních
severských štátu. Poslední výzkum verejného mínéní ukazuje, že pouze 30% Finú je pro
zvýšení kvóty, zatímco 35% je zcela proti prijímání utečencu a 30% se domnívá, že
kvóta je dostatečná. --- Norská tanková loó zachránila v Čínském mori 32 vietnams
kých uprchlíku. Všem bylo nabídnuto povolení k pobytu v Nórsku. --- Kapitán sovétské rybárske lodi byl donucen namíŕenou pištolí k zméné kurzu na Gotland. Únosce,
Estonec, požádal o politický asyl. Švédská vláda odmítla žádost SSSR o jeho vydání,
bude však pravdépodobné postaven pred švédský soud. Unesená loÓ vplula do prístavu,
aniž byla nékým kontrolována. --- Béhem príštích let nakoupí Finsko od SSSR zbrané
za 3 miliardy korún. Jedná se hlavné o tanky, protitankové a protiletecké zbrané.
--- Po mnohá stížnostech ze švédské strany, zménila stanice Radio Moskva svoji frekvenci, která byla tak blízko vlnové délce 6065 švédského vysílání pro zahraničí, že
je prekrývala.------A n g o ls k á p ro tilc o ra u n i& itic k á g e .r i la UNITÁ p r o h lá s U L a , že výrok
švédského vládního mluvčího P. Schori, kterým pred sdélovacími prostredky označil organizace Unitá a Contras za organizace v podstaté teroristické, muže mit negatívni
následky pro Švédy, kteŕí pracují pro komunistický režim v Angole. Schori se tak vyjádŕil v souvislosti s jeho komentáŕem k americké pomoci zmĺnéným osvobozeneckým hnu
tím. O švédské podpore komunisty ovládané ANC v JAR se Schori pochopitelné v této
souvislosti nezmínil. --- Švédská uprchlická kvóta se pro rok 1987 nezvyšuje a zustává na úrovni 1250 o s o b . --- Min. predseda Ingvar Carlsson'kritizoval v parlamenté
SSSR pro útlak židovských obyvatel. Rovnéž pri štátni návštévé SSSR vzal na porád jednání radu ožehavých otázek. --- Soc. demokratičtí poslanci a komunisté odhlasovali,
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že pouze 150 policejních aspirantú muže být pŕijato do policejní školy. Konzervatív
ci žádali 460 míst. --- Rovnéž sociálne demokratičtí poslancii z parlamentního výboru
pro obranu budou hlasovať proti zmene statusu polície v prípade války. --- SIDA na
vrhuje další podporu komunistickému režimu ve Vietnamu. 120 rnil. korún má jít na Bai
Bang, 150 miliónu na vietnamské zdravotnictví a 40 mil. na zalesňovací projekt. Zástupce konzervativcu Margaretha af Uggla návrh nepodporovala a žádala úplné zastavení
podpory Vietnamu. Nicaragua obdrží od Švédska 125 miliónu korún. Švédsko se tak podílí na sabotování snáh nicaraguanské opozice a USA o zavedení demokratického režimu v
z e m i . --- Presné po 30ti letech se podarilo Švédu Thor Heyecdarlovi za výdatné pomoci
Čecha, ing. Pavla Pavla, rozlúštiť tajemství pŕemístování kamenných sôch na Velikonočních ostrovech. Podie metódy českého inženýra se podarilo hrstce ostrovana postaviť
a houpáním premístit sochu vážící 12 t u n . --- Švédské "Spoje" odposlouchávaj í na
1000 telefonních hovoru denné v rámci rutinové kontroly spojení. Náhodný rozhovor se
preruší na 15 vterin a zaznamená se nezávadnosť spoje na lince. Jako kontrolor muže
být zaméstnán kdokoliv, aniž je zkoumána jeho vhodnosť pro takové pracovní zarazení.
--- Švédská vláda schválila restrikce týkající se exportu technicky vyspelých elek
tronických produktu a komponentu. Švédský vývozce se musí ŕídit stejnými predpisy,
které platí pro zemi výrobce. Narízení podstatné ztéžuje pašování výrobku tohoto dru
hu na Východ.--- Švédská polície odhalila ligu, která pašovala starožitnosti ze SSSR
do Švédska a zpét dopravovala vykoupené kradené zboží. Starožitnosti sovétského púvodu se objevily v Bukowského aukční síni a predstavovaly až polovinu vyvolávaných predrnétú. Členové ligy jsou bývalí sovétští občané, anebo do švédska priženéní. Je nemyslitelné, aby takové množství predmétú, pašované obéma sméry, ušlo pozornosti sovétských celních orgánu.
Svobodný svét: Spojené štáty požádaly SSSR, aby prinútil svého vazala Libyji,
aby prestala s teroristickou činností. Žádost neuspéla a Američané pŕistoupili k
akci. Demonštrovali svoji námorní silu pred pobrežím Libyje. Když na letadlo, které
preletélo Gaddafim vyhlášenou "linii smrti" byly vypálený rízené strely sovétské vý
roby, odpovédélo americké letectvo zničením základný sovétských strel. V dalších
dnech byly potopený tri líbyjské korvety. Američané neutrpéli žádných ztrát. Když v
západním Berlíné vybuchla v diskotéce, kterou hojné navštevuj í Američané, bomba, kte
rá zabila jednoho amerického vojáka a mnoho osob zranila a další bomba vybuchla v letadle americké společnosti TWA a zabila 3 dospélé osoby a osmimésíční déčko, byla míra americké trpélivosti dovŕšená. V poloviné dubna podniklo americké letectvo nálet
na nékolik cílu v Lybiji. Akce se účastnilo na padesát letadel z materských letadlových lodí a letecké základný v Anglii. Jedno letadlo s dvoučlennou posádkou bylo pri
akci ztraceno. Evropští spojenci, s výjimkou Británie, zklamali a zaujali obvyklé oportunistické stanovisko. Nejdríve se odmítli účastnit ekonomických sankcí navrhova
ných Spojenými štáty. Po energickém zákroku USA se ekonomických sankcí začali dovo
lávať. Podobné se zachoval i Evropský parlament, Švédsko a samozrejmé celá levice.
V USA se akce setkala s obrovskou podporou obyvatelstva i opozice. --- V USA byl podán návrh na zavedení trestu smrti pro teroristy, kteŕí vraždí americké občany mimo
území Spojených štátu. Návrh je v raportu, který zkoumal teroristické činy poslední
doby a který presidentu Reaganovi podal vicepresident George Bush. --- USA naŕídily,
že SSSR musí zredukovať počet svého personálu u OSN v New Yorku z 275 osob na 170 do
1. dubna 1988. Motivací je, že počet personálu je neúmerné predimenzovaný a tvorí
hrozbu národní bezpečnosti Spojených štátu. Sovétský svaz je v OSN kromé čisté sovéts
ké delegace reprezentován ješté delegací ukrajinskou a béloruskou - výsledek Stalino
va jednání pri vzniku OSN v roce 1945. Mnohým členúm personálu byla prokázána špio
náž. --- Ženevská komise OSN pro obhajobu lidských práv se už dŕíve "proslavila"
tím, že vyhlásila za nejhoršího narušitele lidských práv Israel, Jirní Afriku a Chi
le - dukaz, kým jsou orgány OSN stále více ovládány. Nyní se Ženevská komise zapletla do
dalšího škandálu. Na návrh komunistických zemí zvolila místopfedsedou delegáta DDR
Germana Klennera, bývalého nacistu, nyní komunistu. Klennerova nacistická legitimace
z 20.4.1944 má číslo 975/6141. --- Israelský rozhlas oznámil, že se mu dostal do ru
kou dopis sovétského vézné ze kterého vyplývá, že pri jeho výslechu KGB dústojník
prohlásil, že R. Wallenberg stále ješté žije. --- Po vyšetŕování, které trvalo 11 let,
vydaly Spojené štáty Israeli Johna Demjanjuka, 65, který je obžalován z účasti na vraždé 100 000 židu v koncentračním tábore Treblinka. Demjanjuk se dostal do USA v roce
1952 kde nabyl amerického občanství, které ale v roce 1981 opét pozbyl, když se ukáza
lo, že lhal, když vypovídal o svém púvodu. Vézňové v Treblince mu dali pŕezdívku "Ivan
Hrozný". --- Koncern února byl v Seulu, hlavním mésté Jižní Koreje, vyhlášen letecký
poplach, který zpúsobil pilot čínské stíhačky MIG 19. Jihokorejským letadlum, která
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proti nemu vzlétla, signalizoval, že nemá nepfátelské úmysly a za jej ich doprovodu
pristál na vojenské základné blízko Seulu. 261etý pilot Chen Baozhong požádal o poli
tický asyl na Taiwanu. --- Podie amerických prameňu probíhá mezi USA a Čínou jednání
o stavbe seismologické stanice v blízkosti hranie se SSSR. Úcelem je registrování sovétských podzemních jaderných explozí. Stanice má být vybavená zaíŕízením, které je
schopno zaznamenávat i malé exploze, které bežným seismologickým stanicím unikají.
To umožňuje Spojeným státúm kontrolovat jak SSSR rešpektuje dosažené dohody. Podobná
stanice byla vybudována loňského roku v Nórsku. --- Začátkem brezna byl v Jihoafrické republice zrušen výjimečný stav v posledních zbývajících okresech. Od 1. července
budou mit černosi definitívni zastoupení v nové navržené legislatívni správé zemé. V
návrhu rozpočtu na príští finanční období se snižuje daň ze mzdy o 5%, zvyšuje se
sociálni dúchod, snižují se i další dané, velkými částkami je počítáno na vylepšení
štandardu černého obyvatelstva a to predevším ve školství a výstavbé domkú. --Pápež Jan Pavel, jako první pápež v déjinách vubec, navštívil v Ŕímé židovskou syna
gógu. Ve svém projevu odsoudil odvéké pronásledování židú. --- Dceri J.V. Stalina,
Svétlané, bylo povoleno opustit SSSR a vrátit se na Západ. Její 14-tiletá dcéra Olga,
která nikdy nepozbyla amerického občanství, se vrátila do Anglie, kde pokračuje ve
svých studiích. — :— Gen. Pinochet poskytl interview francouzskému časopisu L'Express.
Na otázku o porušování lidských práv v Chile rekl, že jsou odsuzováni v OSN jenom proto, že dovolují komisarúm OSN navštívít zemi, jít kamkoliv a setkat se s kýmkoliv, což
je dúkazem, že nemaj í co skrývat.--- Biskup Tutu se stal arcibiskupem anglikánské
církve pro celou jižní Afriku. Manželka véznéného marxisty a teroristy Nelsona Mande
la, Winie Mandelová, vyzvala ve své reči k použití násilí za účelem svržení politic
kého systému v Jihoafrické republice. Výslovné vyzvala, aby metóda zapálené pneuma
tiky namočené v benzínu, byla použitá také proti bílým. Jiný povedený vúdce, tentokrát Panafrikánského kongresu, pri návštévé Švédska prohlásil, že cílem organizace
je více mrtvých bélochú. Černoši musí prevzít moc násilím. --- 27. února spadl do
Tichého oceánu jeden ze sovétských satelitu s atómovým reaktorem na palubé. --Japonským tiskem probéhla zpráva, že SSSR buduje podmorské tunely pro ponorky vyz
brojené atómovými strelami. Skrýše se budují blízko námorní základný ve Vladivostoku. --- V posledních volbách obdržela Francouzská komunistická strana pouze 10%
hlasú. Béhem posledních let ztratila více než polovinu svých voliču. --- Anatolij
Ščaranskij, nedávno propušténý ze sovétského vézení a žijící nyní v Israeli, popsal,
jak mu generálni tajemník FKS, George Marchais "pomohl". Pred odsouzením požádal
Ščaranskij moskevského korešpondenta ĽHumanité, aby Marchaisovi odevzdal dopis s
prosbou o pomoc. Žurnalista odmítl. Dopisu se ujal tehdejší korešpondent Le Monde
a dopis doručil. Pri soudu se Ščaranskim se dopis objevil jako jeden z dúkazú jeho
viny. Marchais predal dopis KGB. --- V lednu navštívil Italii protagonista nového
sovétského vedení, básnik Jevtušenko, který má na Západé povést nekonformního odvážlivce. Ochotne informoval o nových možnostech liberálni politiky za Gorbačeva.
Když ale v diskusi padlý otázky na jeho názor na náboženstvá a pronásledování véfících v SSSR, odmítl odpovédét. Exilové spisovatele označil za agenty CIA a pri
dalších ožehavých otázkách začal novinárum vulgárné nadávat a prohlásil, že máji za
úkol ho pomlouvat. --- 66-ti letý švédský občan némeckého püvodu byl v NSR odsouzen na 3 roky a 3 mésíce vézení za špionáž ve prospéch DDR. Jednalo se m.j. i o pašování vyspélého elektronického zaŕízení. --- President Ronald Reagan navštívil kon
cern února Grenadu a byl prijat obyvatelstvem jako hrdina. Pred více než dvéma roky
udélala americká invaze konec komunistické hrúzovládé. Reagan prijel, aby diskuto
val 12--tiletý plán ekonomické pomoci pro celou Karibskou oblast. --- V púli února
defektoval v Ŕecku sovétský diplomat se svým synem a milenkou, učitelkou détí diplomatú. Ŕecká polície v této souvislosti zadržela dvé auta obsazená pracovníky sovetského vyslanectvá a dopisovatelem TASS, která podezrele križovala kolem velvyslanectví USA. Podie neoficiéních zpráv byli ozbrojení samopaly a pistolemi. Méli
pravdépodobné za úkol zabránit pŕebéhlíkúm dostat se na americké vyslanectvá. Mésíc
pŕedtím tímto zpúsobem pŕebéhl k Američanúm rumunský diplomat. --- Italský soud
osvobodil, mimo atentátnika Agcu, Bulhary a Turky obžalované z účasti na atentátu
proti pápežovi. Vérohodnost dúkazú byla znehodnocena predevším občasným blouznéním
atentátnika, že je Kristus a pod. --- V lidovém referendu rozhodlo 89% švýcarských
voličú, že se Švýcarsko nestane členem OSN. --- Mezinárodní společnost pro lidská
práva se pripojila k výzvé Charty 77 a VONSu z února t.r. adresované vládám šesti
západních zemí, aby se snažily pŕimét československou vládu k výméné šesti nejnalé-
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prípadu politických vézňú za špiony véznéné na Západe. --- V dobé, kdy etiopská vlá
da manipuluje s dodávkami potravin ze západních zemí, které v*ydává za internacionálni
sovétskou pomoc a zásobuje predevším oblasti, které jsou loyální vláde a tretina obyvatelstva je stále ohrozená hladem, rozhodlo Valné shromáždéní OSN o postavení konferenčního centra v Addis Abebé, které má být sídlem ekonomické komise pro Afriku. Cena
73,5 miliónu doláru. Švédsko se neodvážilo hlasovat proti, pouze se hlasování zdrželo.
Zato však posílá dalších 5 mil. doláru na zaplacení transportu, náhradních dílu a pneumatik vozového parku, který je z velké části sovétský.
Z okupovaného Československa; 12. února zemrel v Praze ve véku 80 let dirigent a
šéf Pražského filharmonického orchestru Václav Smetáček. 26. února ho následoval další významný hudebník, dirigent tanečního orchestru a prukopník jazzu v Československu,
Karel Vlach. --- Knéžím Rudolfu Chudému a Antonu Srbolcovi bylo odňato povolení vykonávat duchovní úrad, protože organizovali pout na Velehrad. ---- Hlasy, vycházející v
Austrálii, citovaly italské noviny La Stampa o partyzánské činnosti na Podkarpatské
Rusi. Podkladem je tajná resoluce ústŕedního výboru komunistické strany v Užhorodé,
datovaná 4.7.1984. Jedná se o vykolejení vojenského vlaku, krádeže zbraní a munice,
únosy komunistických funkcionáŕú atd. --- Charta 77 poslala Lisbet Palme soustrastný
dopis v souvislosti se zavraždéním jejího manžela. --- Čs. úrady nepovolily Janu Hájkovi, dvaadvacetiletému synovi dr. Jifího Hájka, signatúre Charty 77, výjezd za účelem
štúdia v Nórsku, které mu byla norská vláda ochotná umožnit. Za Jana se u čs. pŕedákú
primlouvali Willy Brandt a norský ministr zahraničí Sven Stray. Oba prohlásili, že pri
rozhovorech s čs. predáky nabyli dojmu, že Hájkovi bude Studium v Nórsku povoleno. -Bratislavský soud odsoudil Jozefa Roháče na 15 a Ernesta Rečka na 13 let za to, že se
loni v záŕí zmocnili auta s rukojmím, jímž byl náméstek slovenského ministra zdravotnictví a se zbraní v ruce se pokúsili vynutit na pohraničních strážcích prechod do
Rakouska. --- Jižné od Brna se zrítil kluzák, na kterém se dva lidé pokúsili o pre
let do Rakouska. Jeden pŕišel o život, druhý byl téžce zranén. Po vyléčení ho čeká
soud.
Podmanéný svét: Na pobreží Bílého more, v krytých lodénicích, staví SSSR nejvétší ponorky svéta "Tajfún". Jsou 170 metru dlouhé a 23 metru Široké. K výzbroji ponor
ky patrí 20 mezikontinentálních raket se 180 atómovými výbušnými hlavicemi, které mož
no ŕídit na nejrúznéjší cíle. Dvé ponorky Tajfún už jsou dokončený a tretí je ve stavbé. --- Nicaraguanské ozbrojené sily pŕekročily hondurasské hranice a stretly se s
jednotkami Contras. Do oblasti byly, s americkou pomoci, urýchlené pŕemístény jed
notky hondurasské armády. Nicaragua odmítla mírový návrh Contadorské skupiny, který
se m.j. týkal omezení ozbrojených sil a vypovézení vojenských poradcu. Návrh se nejvíce Nicaragui dotýká, protože má v oblasti daleko nejsilnéjší armádu o sile 100 000 mužú a nejvíce vojenských poradcu. Jeden z bývalých spolupracovníkú nie. ministra vnitra
svédčil pred americkým kongresem, že Nicaragua pašuje narkotika do USA a dalších štátu
aby získala tvrdé valuty. Sandinistická marxistická vláda postupuje tvrdé proti cirk
vi, která odmítla odsoudit povstalecké hnutí a naopak se dožaduje dialógu. Sandinisté
uzavreli jedno z katolických nakladatelství a zkonfiskovali majetek. Do Hondurasu
uprchlo na 3500 indiánu kmene Miskito, ktefí svédčí o hladu a nedostatku v zemi. --Zpráva Amnesty International informuje o vraždách, mučení a vézeních plných politic
kých odpurcu v Zaire. Presné stejný obraz jako v Zimbabwe, dŕívéjší Rhodesii, kam jde
125 miliónu korún švédské pomoci - trojnásobné zvýšení od roku 19811 --- Angolská
protikomunistická gerila UNITÁ obsadila stredisko diamantové oblasti na severovýchodé
zemé a zajala 150 Evropanú, které však brzy propustí, jak bylo úŕedné oznámeno. --National Public Radio,s odvoláním na prameny blízké americké vládé oznámilo, že Vitalij Jurčenko, vysoký dustojník KGB, který pŕešel loňského roku na americkou stranu a
pozdéji za nevyjasnéných okolností udélal prohlášení, že byl unešen a vrátil se do
SSSR, byl popraven. Poprava méla být vykonána klasickým sovétským zpúsobem.- rodina
musela zaplatit za munici spotrebovanou popravčí četou. Podie jiných prameňu poskytl
Jurčenko v Moskvé západonémecké televizi interview, ve kterém ujištoval, že nemá žádné problémy, pracuje na svém starám místé a zabývá se bezpečnostními záležitostmi sovétských ambasád ve svété. Vzhledem k tomu, že poradí nebylo uvedeno, obé zprávy se
nevylučují. --- SSSR priznal, že tri týdny pred vzletem Gagarina zahynul jeden z
kosmonautu 24-letý V. Bondarenko, který uhoŕel pri jednom z cvičení, ješté na zemi.
Západní sdélovací prostŕedky tvrdí, že pred Gagarinovým letem tragicky zahynulo nejméné 8 sovétských kosmonautu --- V SSSR zemrel ve véku 84 let Valerián Zorin, hro
bár československé demokracie. V dobé únorového puče 1948 byl sovétským velvyslancem
v Československu a organizátorem puče. --- Britský časopis Observer zverejnil dopis
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Andreje Sacharova, ze kterého vyplývá, že svým podpíšem potvrdil sovétským úŕadúm prá
vo, aby mu nebylo dovoleno vycestovať na Západ. To byla cena, kterou zaplatil, aby je
ho manželce bylo povoleno vyjet na Západ, aby se mohla podrobiť nutné oční operaci.
--- Boris Pasternak, známý sovétský spisovatel a nositel Nobelovy ceny byl v SSSR
vzat částečné na milosť. Byla nove vydána vybraná díla z jeho tvorby, ale jeho nejznáméjší román Doktor Živago mezi nimi chybí. --- V časopise "Alternatívni společenské hnutí", který vychází v Gdansku, byla uverejnená reportáž o brutalite polské
polície, když prišla zatýkať človeka, který údajné pred dvéma roky varoval svého pŕítele, že má být zatčen. Polície vyrazila ráno v 5 hodin dvere jeho bytu. Človek, kte
rý v byte spal, nebyl totožný s tím, kterého hledala, ale presto mu vyrazila zuby,
zlomila ruku, byl odsouzen k zaplacení pokuty a vyhozen z práce pro nezákonnou poli
tickou aktivitu. --- Veznéným predákúm Solidarity Adamu Michnikovi a Bogdanu Lisovi
byly sníženy tresty vézení o šest mésícú. --- V Polsku došlo ke zvýšení cen alkoho
lu o 10%, potravín o 9% a bylo ohlášeno další zvýšení cen masa, základních potravín,
pohonných hmôt a prepravy. Očekává se, že stoupí v platnosť asi v polovine června.
--- Od prosince 1984 do dubna 1985 probíhala v Bulharsku akce na pobulharšténí tu
recké menšiny. Armáda obklíčila turecké oblasti a kdo se postavil na odpor byl zastrelen. Turecko udává počet obetí na nékolik tisíc, AI disponuje listinou s více než
100 jmény zastrelených. Akce se týkala 900 000 muslimských Turkú. V zemi dále žije
150 000 kresťanských Turkú, 400 000 Cikánú, 5 000 Albáncú a malý počet Makedoncú. Ná
rodnostní menšiny tvorí 30% obyvatelstva a díky vysoké pôrodnosti, jej ich počet vzrústá. --- Sjezd bulharské komunistické strany znovu zvolil gen. tajemníkem strany 741etého T. Živkova. Z 250 členu ÚV je 31% nové zvolených a 1/3 mladší 50 let. --- Ma
ďarská polície obklíčila mezi 700 - 1000 mladých demonstrantú na jednom z budapeštských mostu a mnohé surové zbila. Mladí demonštrovali pri príležitosti výročí boje o
nezávislosť Maclarska 1848. Podobný osud postihl asi 80 demonstrantú proti stavbé
československo-mačarské hydroelektrárny na Dunaji. --- Amnesty International žádá
propušténí 4 členú skupiny mírového hnutí, kterí byli zatčeni 7. ledna a umísténi na
psychiatrické kliniky nékde v blízkosti Moskvy. --- Kritikové sovétského režimu Ol
ga a Alexej Lusnikov pŕibyli v únoru do Vídné. Západním žurnalistúm prohlásili, že jim
bylo dáno na vybranou - opustiť zemi, anebo být postavení pred soud. --- Na ledové
kre, pri 25 stupňovém mrazu se koncern února podarilo dvéma mladým východním Némcúm
uprchnout preš Labe do SRN. --- Ruský beton, používaný jako stavební materiál v SSSR
obsahuje 80% cementu, 10% vody a 10% mikrofonú.
Naši ve svobodném svété: V únoru zemrel v Dánsku Arnošt Sabina-Szabó ve véku 73
let. Pamétník a znalec pomérú na Podkarpatské Rusi po vzniku Československé republiky.
Legionár, který jako poručík šel z Podkarpatské Rusi preš Rumunsko do severní Afriky,
Francie a pozdéji do Anglie. Za svoji statečnost byl poctén radou československých,
francouzských a britských vyznamenání. Nezahálel ani v druhém exilu, do kterého odešel v roce 1968. Krajanská obec ve Škandinávii ztratila vzácného pŕítele. --- Londýnské listy prinesly zprávu, že SRN začala odebírat západonémecké občanství tém čs.
uprchlíkúm, kterí si dodatečné nechali vystaviť československý vystéhovalecký pas.
Tito lidé maj í velkou vinu na zménéném prístupu západních zemí k novým žadatelúm o
politický asyl, V části krajanského tiskú a nékterých organizacích silí tendence, aby
krajanské organizace tlaČily na vlády svých zemí, aby vúči témto lidem stejným zpúsobem zakročily. --- Krajané v Anglii založili fond, který bude odméňovat snahu žákú
čs. exilových škôl o uchování materského jazyka. --- Ve Vídni zemrel ve véku 74 let
dr. Karel Schwarzenberg, významný člen čsl. odboje a emigrace, profesor na universitách ve Vídni a Mnichové. Schwarzenbergové byli púvodné némecká šlechta, která se v
dobé národního osvobození hrdé prihlásila k českému národu a aktivné pomáhala budo
vať samostatnou Československou republiku. Dr. Schwarzenberg byl spoluautorem Mani
festu vérnosti české šlechty Čsl. republice v roce 1937. Pri príchodu Némcú byla na
rodinný majetek uvalena národní správa, mnoho členú rodiny bylo nacisty pronásledováno. Po osvobození byl majetek vrácen, ale po komunistickém puči znovu zkonfiskován a
rodina vyhnána do ciziny. Vétšina členú rodiny žije v Rakousku. --- Martina Navrátilová bude ve dnech 21.-24.6. hrát na tenisovém turnaji Federation Cup v Praze za USA
proti Československu. Úrady se jí neodvážily nevydať vízum, protože by se vystavily
bojkotu ze strany USA i ostatních tenisových zemí. --- Josef Škvorecký reprezentoval
Kanadu na Svétovém kongresu spisovatelú v Adelaidé, Austrálie. --- Anglický Sunday
Times prinesl krásný pŕíbéh z Československa, který byl pŕetištén v némeckém vydání
Das Beste č. 3/1986: Pri návštévé ČSSR se ptali členové zapadonémecké odboráŕské delegace hostitelú, zda by se mohli zúčastniť honu na medvédy. Jeden ministr jim to ochotné slíbil, ačkoliv v Tatrách už dávno žádní medvédi nejsou. Hostitelé si tedy
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chtéli nejakého pujčit ze zologické zahrady, jenže tam odmítli, protože by se medvédovi mohlo néco štát. Po dlouhém hledání zapujčil medvéda néja.ký cirkus. Dobrosrdečné
zvíŕe bylo vypušténo do prírody, ale za pár dní mu chybel potlesk publika. Když se
delegace opatrné priblížila k místu, kde se zvíŕe mélo zdržovst, zmizel medvéd za
stromern, vytáhl ukradené staré kolo a začal se najném pred zdesenými Nemci projíždét,
očekávaje potlesk.
'o'o'o'o'o'o'o'o’o'o'o’o'o'o

Jaroslav Javorský s rodiči a bratrem dékuje touto cestou všem krajanum a spolkúm ve
Škandinávii, které se ruznými akcemi snažily upozornit západní veŕejnost na jeho
osud a docílit jeho propušténí. Prímo od Javorských se dozvídáme, že nejvétší zás
luhu na konečném propušténí Jaroslava a jeho výmene za čs. špióny mél President USA
R. Reagan a západonémecký ministr zahraniČních vecí Gentscher•
%%%%%%%%%%%%%%
V New Yorku byl nedávno ustaven výbor pro nezávislé Československé kulturní stredisko.
Jde o vytvorení trvalého stánku čs. kultury, vedy a umení, který by sloužil (pomoci
moderní technológie) CELÉ emigraci, západní verejnosti i národum doma. ČKS by zahrno
valo, jako minimum, tyto typy institucí:
1) Televízni a videové štúdio, sloužící emigraci jako celku, umožňující navázání ztracených kontaktu s mladou generací doma.
2) Archiv a Muzeum československé emigrace, vyrustající z naši akce "Emigrace sobé",
která v krátké dobé shromáždila preš 3000 knih.
3) Knižní a novinové vydavatelství, které by navázalo na bohaté národní tradice kva
lity, sobéstačnosti a respektování čtenáŕu.
4) Českosloevnské informační stredisko, zahrnující nezávislou cestovní kancelár, ob
chod a stálou galérii a výstavu čs. uméní a ŕemesel.
5) Divadlo, hudební nahrávací štúdio, koncertní síň.
6) Kavárna, čítárna, bar, pivnice a plesové sály.
7) Filmová, hudební a divadelní škola, Československá národní škola, jesle, škôlka.
Domov a útulek pro starší krajany.
Uskutečnéní projektu ČKS by m.j. umožnilo: 1/ sjednocení celé emigrace na společné
základné; 2/ navázání styku s mladou generací doma; 3/ zlepšení informovanosti Zá
padu o naši kultuŕe a jejím historičkám vývoji; 4/ zvýšení politického tlaku na vládnoucí režim v ČSSR; 5/ zvýšení kvality, historického významu a sobéstačnosti a publi
cistické činnosti v emigraci.
Pro ČKS byl navržen dúm č. 321 na Východní 73. ulici v New Yorku. Výbor vyzývá kraja
ny z celého svéta, aby prijali myšlenku Československého kulturního strediska za svou
a pomohli ji co nej rýchlej i rozšírit po celém krajanském svété. Obracejí se pŕedevším
na krajanský tisk, spolky a organizace. Zájemci o spolupráci ohlašte se na:
Výbor pro Čs. kulturní stredisko, c/o prof. Milan Zelený, Fordham University at Lin
coln Center, GBA 626E, New York, NY 10023 U.S.AJ
%%%%%%%%%%%%%%%
Sletové zprávy: Současné se sletem 3.-6.7.1986 budou probíhat oficiálni slávnosti
Curych 2000 let.
Pro velký počet zájemcú pronajímáme vétší autobus pro 52 lidí. V pŕípadé, že se chce
te účastnit presto, že Vám bylo dŕíve sdéleno, že autobus už je plné obsazen, obratte
se znovu na Vítézslava Lotu, te. 031/26 41 27. Cena cesty je mezi 330-350 kr, zálohu
nutno zaplatit pŕedem béhem mésíce kvétna na svazové konto - postgiro 37842-2.
Odjezd do Curychu je v pondélí 30. června 1986 ráno, návrat z Curychu v pondélí 7.7.
odpoledne. Ubytování je zajišténo v úplné nových ubytovnách se vším pŕíslušenstvím,
s prostéradlem jako spací pytel a dvémi dekami. Cena 18 šfr, t.j. asi 70 kr. Vzdálenost od Kongresshallen je asi 15 minút. Múžeme zajistit ubytování i tém, kteŕí pojedou vlastními auty. Pošlete prihlášky obratem na Vítézslav Lota, Sláttervägen 12,
416 76 Göteborg.
V prúbéhu sletových dní bude kromé rúzných sletových vystoupení uspoŕádáno nékolik
podniku, na které je nutno zajistit vstupenky:
Pátek 4.7. seznamovací večer s tancem.
Sobota 5.7. slávnostní sletový koncert.
Nedéle 6.7. sletová veselice na rozloučenou.
Objednávky pošlete obratem na br. Dušana Rimana, Snöhöjdsbacken 5, 431 39 Mölndal,
telefón 031/41 25 46.
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Secvičné v Sokole Göteborg už začaly a budou pokračovať každou sobotu v dubnu a kvet
nú v Landalahallen D-hall, Kappelplatsen, 3. patro. Hlavní secvičná bude na Galtarô
ve dnech 31.5.-1.6.1986 s ing. Dušanem Ŕímanem.
Stále hledáme hráče volejbalu jak pro soutéž mužu tak žen. Informace Krista Lhotová,
telefón 042/22 70 72, 22 21 45.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Č E S K O S L O V E N S K É

DNY
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G A L T A R Ô

budou ve dnech 31. kvetná - 1. června. Pŕijet je možno už v pátek 30. kvetná. Ubytování je zajišténo v pavilonech Fyren a Tallkotten.
Z programu uvádíme:
Secvičná na slet.
Výber z poesie našich krajanú - veršotepcu ze Švédska.
Vzpomínka na slet ve Vídni 1982.
Cesty po Africe, Asii a Austrálii s dia.
Prodejní výstava knih, obrazu a skla.
Informace o tom jak pokračuje projekt krajanského strediska ve Španélsku.
Pro nové návštévníky opakujeme. - Z Gôteborgu jedete po dálnici E 6 smer Oslo. Za
Kungälv a Kode je odbočka smérem na Jörlanda, Tjörnbroarna, Stenungsund. Ječte podél
železniční trati pŕes St. Höga, kolem more na Stenungsund-centrum. Držte se stále že
lezniční trate, projeäte okraj Stenungsundu kolem rafinaderií ESSO a BEROL (naproti
jsou 4 tovární komíny), smer Kolhättan (4km) a ödesmal. V ödesmäl je v polích na levé
strane kostel, pokračujte ješté asi 100 m na križovatku, pak vlevo na úzkou asfalto
vou cestu Näsvägen až k další kŕižovatce. Pak vlevo na Grönviksvarvet-Grönviksvägen
a pŕijedete k lodím a značce Galtarô. Projedete mezi lodémi a jste u eile - Fôrstamajblommans Sommargárd Galtarô. Vezmete si s sebou prostéradla, prípadné deku navíc.
Dobrá možnosť zaparkování obytných prívesu a stanování. Zájemci ohláste se včas dr.
Vítézslavu Lotovi 031/26 41 27, v pracovní dobé 031/63 03 51.
A tož teč už jenom pékné teplé počasí. Vitejte!
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Nové vyšlé knihy:
Edice Arkýf: Jiŕí Kovtun: Slovo má poslanec Masaryk
Sylvie Richterová: Slova a ticho
Rozmluvy:

Václav Havel: Ztížené možnosti
Ladislav Kuncíŕ: Život pro knihu
Bohuslav Reynek: Básnické dílo

Nár.Politika: Karel Kaplan: Poválečné Československo

73:61 :44:44:44:45:-

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

DEB3DÄ
KRAJANSKÉ STREDISKO VE ŠPANÉLSKU
dostává pomalú, ale j isté svuj ráz.
Není bohužel možné, abychom Vás na stránkách
Severských listú podrobné informovali, ale
všem zájemcum rádi pošleme naše prospekty.

MYSLÍTE NA B U D O U C N O S T ? ?
V investičních a majetkových otázkách Vám odborné poradíme.
Zprostredkujeme Vám uložení_penez_ve_Švýcarsku1
Zaŕídíme pro Vás nákup cenných_papírú.
Zprostredkujeme Vám koupi pozemku_gro_rodinné_dom^ v_USA_na Floride
a v jiných státech a jej ich výstavbu.
Máme pro Vás luxusní, komfortní_byty v tiché, krásne morské zátoce
v jižním Španelsku, nedaleko Malagy.
A mnoho j iných možností! TEĎ JE ČAS !
Pište na adresu REICHBERG A.G., Seebahnstrasse 171/181 CH-8036 Zürich
Schweiz, anebo telefonujte 01-241 51 01

E X I M E R I.P.
Ve španôlskóm méstečku Denia na
pobreží Costa Bianca budujeme
krajanské stredisko.

Krajanská importní firma dodáva elektrické
agregáty HONDA a BOSCH, s výko.nem 0,4-4 kW
(reservní zdroje elektrické energie pro vi
lu, chatu, člun, kem. a pod.) a elektrické
mobilní radiátory plnené olejem, za velrni
výhodné ceny. Tel: 0300 - 11603

Official Sponsor
World Cup Football
Na výbšr jsou byty, ľadové i sa
mostatné rodinné domky a krásné
pozemky v blízkosti more a méstečka. Bližší informace Vám rádi
podají:
Ve švýcarsku a Némecku:

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

FACIT 1740
tfplné nový mechanický psací stroj se Širokým
válcem (na formát A 3 ) a Švédskou klávesnici
prodám za " j O O : - kr.
Inzerát je napsán nabízeným strojem.
Informace Severské listy, tel. 0120/144 21

V Rakousku:

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

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

BOHEMIA STORE (
Paštrnák Petr
A-I070 WIEN, Lindengass« 5

m: 96 37 79

-slovenské knihy-desky-kazetyl

