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KOMENTÁR

KRÁTCE
Ministerský
předseda Carlsson
spoléhá na pokračující poPřed téměř
dvěma měsíci přešli
sovetsko-finskou hranici dva se
dohody mezi
pohraničníci.
Jejich zmizení vyvolalo neobvykle velkou akti- rozumnění a možné
bloky. To se týká
vitu na sovětské straně.
Vojenské helikoptery a pěší patroly politickými
na obranu.
několikrát porušily finské hranice v honbě za dezertéry.Jeden i zvýšení rozpočtu
třeba najít zdroj fi
z nich se ostatně
velmi brzy, ale nevysvětlitelným způsobem, Je však
ocitl na sovětské ambasádě, zatímco Jeho kamarád Igor pokra nancování.
vládní a stra
čoval v
útěku.
Zůstává záhadou, proč se tak dlouho skrýval, Východoněmecký
aniž se přihlásil finské policii. Bál se snad, že bude vrácen nický představitel, Erich Ho
nebo
Snad mel v
patách pronásledovatele, kterým se podařilo necker , navšt í v i 1 koncem června
Při jednání s minis
dostat Jeho kamaráda? Na svém útěku pochopitelně kradl,aby se Švédsko.
uživil. Že ukradl kolo a moped, svědci o tom, že chtěl být co terským
předsedou Carlssonem
jakékoliv
nejrychleji a nejdál od hranic. Zde jednal cílevědomě. Ani za se oba dva vyhnuli
kritice, a na pořadu
celou
dobu
svého
pobytu ve Finsku se nezmínil o tom, že by vzájmné
chtěl zpět. Finové byli tentokrát velmi velkorysí, a přestože bylo Honeckrovo oblíbené téma,
nepříjmuli Jeho žádost o politický asyl, povolili
mu
odjezd "mír a uvolněníHonecker také
položil věnec u Palmeho hrobu,
do Jiné zeme.
Za krádeže dostal 5 měsíců podmíněné, a za do
provodu finské bezpečnostní policie přistál
ve
Švédsku. Zde a setkal se ze
zástupci
obou
ho nikdo necekal, ačkoliv švédská policie a úřady byly o Jeho Švédských komunistických stran,
příjezdu uvedomnenilV přístavu se mu podařilo najít policejní S každými však zvlášť.
hlídku, (štastná náhoda sama o sobe), která se ho ujraula. Již
Důsledek norského Jednostran
během prvního výslechu na policii znejistěl a žádal o rozmlu
ného a úplného bojkotu Jihoaf
vu se zástupcem sovětské ambasády.Po 20 minutách se vyjádřil,
že chce zpět domů.Švédská policie pry přijala jeho rozhodnutí
rické
republiky,
který
bude
s ulehčením!Během krátkého intervjú na sovětské ambasádě před pravděpodobně parlamentní vět
šinou schválen, bude m.j. zna
jeho odjezdem,
vystupoval Igor velice disciplinovaně a odpo
menat, norské
ocelárny ztratí
vídal stylem
sovětské tiskové kanceláře. Jen v Jednom okam
žiku se vybočil z konceptu, když na otázku, Jestli nebude mít možnost dovozu jihoafrické vy
soce kvalitní manganové
rudy,
na základě svého činu nějaké problémy, až se vrátí zpět, od
která bude místo toho dovážena
pověděl, že v Jeho zemi nejsou žádné problémy. V Jeho situa
ci opravdu Černý humor. Vyskytly se názory,že byl vyslán, aby ze Sovětského svazu!!!
otestoval reakci finských úřadů. Spise se^však stal obětí Mra
zivého nezájmu příslušných úřadů, a ovzduší podlézavosti vůči Za
pouhý
půlrok
obdrželo ve
švédsku asyl
6 340 uprchlíků.
"velkému sousedu".
Igor AšovskiJ měl pramalou možnost orien
2 629 povolení se týká Íránců.
tovat se diametrálně odlišné situaci, ve které se najednou^ocitl.
Přechod ze Šedivé a ohlupující izolace hraniční služby Za minulý rok dosáhl počet po
byl příliš prudký, než aby jej mohl psychicky zvládnout.
Od
volení k pobytu výše 6 553.
Jihoafrický biskup Tutu a Win
povědnost za jeho osud neleží Jen na švédských
kompetent
ních úřadech,
ale i na exilových organizacích,
které nebyly nie Mandelová, manželka vězně
schopny se o něj postarat, a pomoci
mu
orientovat se v nové ného teroristy a vůdce ANC,ne
situaci a objasnit mu, co Jeho čin pro něj znamená do budou
vybíravě kritizovali švédského
cna. -SLministerského předsedu za Jeho
postoj k bojkotu JAR.
Prý tak
poškodil dobré
jméno
skandi
návských národů v otázce Již
ní Afriky. Mandelová se vyjád
x In~fox~Tna.oe -tvoří názor?
řila, že Švédsko se
musí
postavit na stranu "svobodymi
lovných" národů, a že Palme by
—« «
v této situaci již Jednal.
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Zostřená kontrola
uprchlíku.
š v é dská policie zostřila k o n t roTu~pašETa“vTž_přímo v letad
lech před odletem do Švédská.
Tím se podařilo zastavit proud
pašovaných lidí z NSR.
Místo
toho používají pašerácké bandy
dánský
Kastrup, kde se nepro
vádí
kontrola pasu na severs
kých 1inkách .
*
Finsko požaduje ponorky. Důvo
dem Je zostřená vojensko poli
tická situace v Baltském moři.
Podle
Pařížské mírové smlouvy
nesmí Finsko vlastnit ponorky.
Ke změně Je nutno souhlasu So
větů a Velké Británie Jako ga
rantů. Finské loděnice
vyrábí
ponorky pro Sovětský.svaz.
Neznámá
ponorka
přistála pří
pobřeží
dánského
Jyllandu
a
vzala na palubu cekajícího mu
že.
Celou
příhodu pozorovalo
několik náhodných svědku.
Po
norka nemela žádné identifika
ční označení.
Švédská
vláda
povolila vývoz
Jaderné techniky do Indie.tře
baže Indie nepodepsala smlouvu
o nešíření
Jaderných zbraní.
Povolení dostal podnik ASEA, a
Jedná se o teplotní isostatický lis,Jehož techniku lze pou
žít při výrobě Jaderných zbra
ní.
ASEA Je
nechvalně známá
svými dodávkami americké tech
nologie na Východ.
V souvislosti
s
posilováním
obrany na Gotlandu,byly na le
tišti ve Visby opět disloková
ny stíhačky. Ve vzdušném pros
toru nad ostrovem téměř nepře
tržíte
probíhají cvičení dal
ších leteckých útvarů.Tato le
tecká
aktivita Je největší od
konce II. světové války.
Místopředseda největších Jiho
afrických rasově smíšených od
borů , který byl
LO pozván do
Švédská,Je pro tvrdé hospodář
ské sankce proti JAR,které prý
donutí
vládu Jednat s černoš
skými organizacemi. Zahraniční
podniky, které na základě san
kcí skončí svoji výrobu,
ma^í
předat závody do rukou odboru.
Samozřejmě těch,
které on sám
zastupuje.
Sovětský ministr národní obra
ny , maršál Sokolov, vrchní ve
litel 1 etectva , 1 od'stva a hlav
ní
sovětský
bezpečnostní ex
pert, navštívili
Finsko na oficielní pozvání finské vlády.
Sestava sovětských návštěvníků
je výjimečná, a svědčí o důle
žitosti návštěvy.
Soukromá spotřeba Švédů má stá
le vzestupnou tendenci navzdo
ry
4 % nezaměstnanosti. Během
prvních šesti
měsíců
t.r. se
konzumce
zvýšila
o
3,5 % ve
srovnání s minulým rokem. Nej
větší podíl na zvýšení vykázal
prodej s elektronickým zbožím.
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Afriky

Švédský ministerský předseda Carlsson Je toho názoru, že Jed
nostranný a úplný bojkot Jihoafrické republiky Je v rozporu s
ustanoveními obchodních dohod v rámci GATT. Švédsko se v pří
padě bojkotu bude řídit rozhodnutím OSN za spolupůsobení USA,
Velké Británie a NSR.Carlsson byl za svoje vyjádření podroben
ostré
kritice nejen z vlastních řad, ale i od nesocialistických
stran, vyjma Moderátú. Předseda největšího
odborového
svazu vyjádřil Carlssonovi svojí, podporu. Carlsson byl pozdě
ji nucen poněkud ustoupit a podmínit švédskou akci odporem USA
a Velké Británie v Radě bezpečnosti a nesnižujícím se obchod
ním obratem Švédská s Jihoafrickou republikou.

" SkopinaL p é t- i

kon^imenT.Ci’’

V hlavním městě Mexika se sešla tzv. skupina pěti kontinentů,
aby diskutovala možnosti jaderného odzbrojení,účinnou kontro
lu a zabránění vyzbrojování vesmíru. Skupinu tvoří hlavy stá
tů Švédská, Indie, Argentiny,Řecka a Tanzanie.Bylo byužitečné připomenout, že např. Indie nepodepsala smlouvu o nešíření
jaderných zbraní a techniky,že Tanzanie je marxistickým tota
litním státem, že mexická vládnoucí
strana
se v posledních
volbách dopustila volebních podvodů, atd,.abychom si mohli udělat představu o hodnotě úsilí této skupiny. Na setkání
byl
Jako "osobnost“ pozván viceprezident Jihoafrické rady církví,
Allan Boesak.Po setkání se švédským ministerským předsedou se
vyjádřil s pochopením o švédském vyčkávacím postoji vůči JAR.
Jinak nazval prezidenta Reagana "mimořádným idiotem" a "Rambo
fixovaným". "Svůj Rambo styl v Nicarague a Angole používá ta
ké v Jižní Africe", řekl Boesak.Boesak Je pozván sociálně de
mokratickou stranou v říjnu do Stockholmu.
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Finka Annica van Gylswyk, Švédská občanka žijící 30 let v Ji
hoafrické republice, aktivistka Black Sash, byla~ po 45 dnech
vezení na základě výjimečného stavu vykázána do Švédská.Black
Sash (Černá páska),je organizace, která hlavně bojuje za hla
sovací právo pro černé. "Vězešské podmínky byly šokující,“ uvedla. "Cela na policejní stanici byla špinavá, neměla tekou
cí vodu, světlo svítilo celé dny." Nemohla cvičit, a v
cele
nebyl žádný zvonek, aby mohla zazvonit na dozorce. (Doporuču
jeme exkurzi do CPZ, cel předběžného zadržení a vazebních cel
v Československu, pro lepší srovnání.SL.) Normální vězení by
lo vsak dobře organizované, přiznala. Je také přesvědčena, že
bílí se drží u moci i díky tomu,že mají podporu Části Černoš
ského obyvate 1 stva,h 1avne v armádě a po 1 ici i."Dříve nebo poz
ději se vrátím zpět", říká. "Situace se mění, Jen se podívej
te na Rhodesii, dnes Zimbabwe!" (Zimbabwe Je marxistický stát
s se smlouvou o spolupráci se SSSR, s platným výjimečným sta
vem již 6 let. Podle AI Jsou v zemi stovky politických vězňů,
opozice Je fyzicky likvidována, lidé jsou vězněni bez soudu a
mučeni. SL)

Švédsky

zbrojní

expox-1^

Švédský vývoz zbraní dosáhl hodnoty více než 2% celkového ex
portu
a za posledních 5 let se zdvojnásobi1.Švédský zbrojař
ský
průmysl je na velmi
vysoké technické úrovni
a v mnoha
případech produkuje unikátní zbrojní systémy. Tak^např.Ericsson prodal do USA radiospojovací systém, který může být aktu
ální i pro země NATO a novou proti pancéřovou zbraň v hodnotě
2,2 milijardy. USA rovněž uvažuje o koupi protitankové střely
Bili, která probíjí pancíř tankové kupole zvrchu.cena 10 mid.
Indie
zakoupila děla spolu s výrobní licencí za 16 milijard.
Do Holandska a NSR byly dodány protitankové miny bezkonkuren
ční konstrukce, hodnota 1 mid. Švédové prezentují nový protiletadlový systém, který má o 50fc vetší
dostřel
než
obdobné
systémy toho druhu, a náplří jednotlivých střel Je předprogramována. Jak
Je vidět z této, ale i z
Jiných
zpráv, švédské
zbrojovky se nemalou měrou podílí na aktívu národního důchodu
takže by bylo více než odůvodněné, aby
švédská armáda dispo
novala tou
peněžní
částkou,
kterou si sama určí, a nebyla
předmětem
politicky oportunistických omezení nejen ze strany
vládnoucí sociálně demokratické strany,ale i stran politické
ho středu.

3
Severské Listy 4/86
NORDICKE ZEME

KRÁTCE

Takto nazval svůj Článek v Sydsvenska Dagbladet,profesor Karl
E. Thul in. Televizní zpravodajství o skryté rakovinové hrozbě
pro svédské obyvatelstvo na základe
radioaktivního
spadu po
katastrofě v
Černobylu, zapříčinilo neodůvodněnou
hysterii
srovnatelnou s honbou na Čarodějnice. Výše
zvýšeného
rizika
onemocnění rakovinou se vypočítává z hypotetického předpokla
du, ze
1 millisievert zapříčiní 20 případů rakoviny na 1 mi
lión lidí během 30-ti let. Během toho období
normálně
zemře
1,5-2 mil. lidí na rakovinu
zapříčiněnou zcela něčím jiným.
Výsledkem
televizního
zpravodajství bylo, že 40 000 lidí se
nahlásilo nemocnými
z
důvodů psychických potíží na základě
těchto
televizních
informací. Profesor Thulin
pokračuje ve
výčtu nelogických reakcí Švédského
estab 1 ishmentu:
12 prvo
třídních švédských atomových elektráren, které
produkují 4635
elektrické
energie
by se melo zavřít, zatímco 198 atomových
elektráren
po celé Evropě
pracuje na plné obrátky. Pouze v
SSSR se do r. 2 000 postaví dalších 34, v Anglii 17. Na závěr
svého Článku profesor Thulin m.j. navrhuje, aby
se spřísnily
požadavky na objektivní obsah informací státního monopolu Radio-TV.

Svédslcé p o d n i R y
a
e m b a xr g o vJihoa-fr-icRé r-epuibliRy
Svédské podniky neuvažují o dobrovolném bojkotu JAR,který byl
doporučen Švédskou vládou.Podři zují se však již dříve zavede
ným restrikcím, jako např.zákaz investování. Jeden z ředitelů
se vyjádřil, že budou pokračovat ve výrobě bez
ohledu na to,
který
režim je u
moci. Podotkl, že se tak děje po dohodě se
Švédskou
vládou.
Poznamenal
dále, že mnohé Švédské podniky
jsou zainteresovány v Indii, kde kastovní zákony ve svém důs
ledku
nejsou o nic lepší než apartheid, a nikdo
proti
tomu
neprotestuje. Černošští vůdci nemají zájem, abychom^odešli ze
země. Naopak. Chtějí s naší pomocí zintesivnit
vzdělání Čer
nošské mládeže.Svédské podniky v JAR mají na 2 000 zaměstnan
ců, polovina z nich nejsou bílí. Švédský export se oproti ro
ku 1985 zmenšil o 38£, a import o 7535.

N í zR á ú r~ o v e rí
švédsRého
zdr-a.vot.nicRého vzdělání
Norsko neuznává švédské zdravotní vzdělání se specializací, a
odmítá např. zaměstnávat Švédské operační sestry, třebaže má
nedostatek vlastních.Důvodem je nízká úroveň,vzdělání a nedo
statek základních znalostí obecně. Švédští lékaři mají obdob
ný názor a soudí, ze švédské vzdělání Je
příliš zaměřeno na
"pečovatelskou ideologii", než na praktickou výuku.
Odborová
organizace žáků zdravotních Škol prohlásila, ze příčinou kri
tiky lékařů je, Že se jim nelíbí nová role
zdravotní sestry,
kdy se z lékařovy asistentky stala nezávislou ošetřovatelkou.
Švédská soc. dem. ministryně zdravotnictví tvrdí, Že zdravot
ní vzdělání není vůbec horší, je pouze
jinak nasměrované. V
Norsku je
více
technicky
zaměřené, kdežto
my v souladu se
švédskými zákony klademe větší
váhu na "pacientovo spoluroz
hodování v léčebném procesu1'.

SReindály

sově-fcsRé ainba.sády

28. června zadržela švédská policie dva sovětské
diplomaty,
z nichž
jeden usnul za volantem a sjel do příkopu.
Oba dva
byli
značné opilí. Jednalo se o syna Šéfa KGB, a třetího ta
jemníka Vladimíra Titova, a prvního tajemníka Minová. Oba dva
dostali varování, že při příštím přestupku
budou
vyhoštěni.
30. Června byl odhalen vysoký úředník na sovětském
obchodním
zastupitelství jako průmyslový špion. Byl
požádán, aby opus
til zemi, přestože mohl být postaven před Švédský
soud, pro
tože postrádá diplomatickou imunitu. 3.Července uveřejnil Af
tonbladet Článek o ruských prostitutkách dodávaných sovětským
zastupitelským úřadům, a o týden později další Článek o zaři
zování
manželství za účelem výjezdu ze SSSR. Cena 6 000 $.
Mnozí se museli vyplatit prostitucí, krádežemi a pod.,Jak ne
oficiálně potvrdila policie. Na podklade těchto událostí byla
ze SSSR vyslána vyšetřující komise, která má za úkol personál
velvyslanectví "pacifikovat".

« 3=E Sí ------------------------------------------

Týdeník .jedné
z dalších komu
nistických stran se zmítá vel
kých ekonomických potí ž Leckte
ré způsobil prudký pokles abo
nentů ze 7 000 na 1 700 dnes.
1 milión
korun
denně vyplácí
dvousettisícové město Malmó na
sociální
podporu,
což je re
kord ve
srovnání
s ostatními
místy. Důvod růstu není
zatím
znám, ale 4535 podpory jde však
osamoceně
žijícím
mužům mezi
25-40 roky. Na druhém místě je
Sódertálje, průmyslové mesto s
možností sehnat zaměstnání,ale
s mnohatisícovou pristehovatelskou menšinou ?e Stř. Východu.
Náměstkyně amerického ministra
zahraň i Čí,
Rozanne
Ridgeway,
navštívila v Červenci Švédsko,
aby
diskutovala se
zástupci
svédské vlády. Očekává se zle
pšení americko-švédských vzta
hu, a pravděpodobné i
pozvání
Švédského ministerského před
sedy na oficiální návštěvu USA.
Šest
sovětských ne.jmoderné jŠích
stíhaček
Mig-29
se zú
častnilo leteckého dne na jed
nom z finských letišť. Stíhač
ky nejsou ve výzbroji
žádného
jiného
státu.
Indie
jich má
přislíbeno 40. Finsko smí
mít
pouze 60 letounů, a Je vyzbro
jeno sovětskými Mig-21, švéds
kými
J-35 Draken
a britskými
Hawk T.51.
Rozhodnutím vlády z roku
1982
byla zrušena další letecká flo
tila, Čímž se stav těchto jed
notek snížil
na 50 %
stavu z
roku 1965. SSSR zvýšil naproti
tomu
stav
svých leteckých ofenzivních jednotek o 40 %. Za
posledních sedm
roku se počet
kontaktů
švédského letectva s
cizími letouny
zvýšil z
250
na 500 ročně.
"Norskensflamman", tiskový or
gán jedné z promoskevských ko
munistických stran, se přestě
huje do Stockholmu. Náklady na
stěhování, 10-15 miliónů korun
by měl uhradit výnos z prodeje
lístků na
okružní
plavbu po
Baltském moři na sovětské lodi
Zajistěte si včas lístky! SL.
Prudký vzestup přílivu emigra
ce do Švédská je důsledkem pusobení pašeráckých organizací,
které při stéhovávání organizu
jí za 5 000 -30 000 kr. V čer
venci požádalo o asyl 409 při
stěhovalců,
z nichž
295 bylo
Íránců. Policie má indikace,že
část z nich přichází z NSR,od
kud byli vykázáni.
Velitel norlandské pobřežní ochrany
požaduje alespoň Čtyři
hlídkové čluny
a jeden vrtul
ník na ochranu
1 000 km dlou
ho pobřeží.K dispozici má pou
ze jeden jediný Člun.
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KRÁTCE
Novým
švédským velvyslancem v
Moskvě byl jmenován bývalý so
ciálně demokratický ministr obrany, Anders Thunborg.
Po osmnácti letech
dohadování
se sovětskými úřady, se manže
lům Najanavovým podařilo dosá
hnout
povolení
k vycestování
pro svého syna, kterého přiví
tali ve Stockholmu.
Sociálně demokratická aktivistka a místopředsedkyně sociál
ního výboru v órebro, která se
silně angažuje pro
uprchlíky,
byla v noci přepadena neznámý
mi osobami, které jí
zbily do
bezvědomí.Pravděpodobně
jde
o
dosud neznámou rasistickou
skupinu.
§védské námořnictvo představi
lo nové letadlo určené na vyh
ledávání ponorek. Letadlo bude
vybaveno stranové zaměřujícími
radary, infračerveným vyhledá
vacím zařízením a přístroji na
zvukovou analýzu.
Letadlo je
možno
vyzbrojit
různými typy
prot iponorkových zbraní.
Vysoké
státní
funkce Jsou ve
stále
větším poctu obsazovány
aktivními sociálními demokraty
třebaže zákon říká,že jmenová
ní
má být věcné podloženo jak
služebními zásluhami dotyčného
tak jeho schopnostmi. Sociálně
demokratická vláda používá jme
nování k tomu,aby odměnila své
stranické soudruhy, soudí mís
topředseda parlamentního ústa
vního výboru,
moderát Anders
------------------------- -------------
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obíraný

pokrajuje

Policie opět zaznamenala skupiny polských podomních prodavačů
obrazů. Minulá léta jich Část pod záminkkou podomního prodeje
cestovala po zemi,mapovala vhodná místa ke vzdušným výsadkům,
vysokonapětní
vedení, mobilizační
sklady a ověřovala adresy
švédského klíčového personálu, především 1etců.Protože pracu
jí ve skupinách a nebylo možno určit,kdo záznamy do mapy za
nesl, nemohli být podle švédských zákonů postaveni před soud.
Nyní byli do podobné činnosti zapojeni afriČané.

F’otr-aLViny

a r-adioaRtivita

Neopodstatněné znepokojení způsobilo větší škody než
radioaktivní spad po havárii v Černobylu, soudí biolog Gunnar
Walinder se specializací na radioaktivní záření ze zemědělské
univerzity v Uppsale. Pouze přirozený přírůstek
rakovinových
onemocnění Činí ve Svédsku několik stovek
případů
ročně, ve
kterých se nedá souvislost s Černobylem nijak dokázat. Výzkum
50 000 dětí v japonském městě Nagasaki, jejichž
rodiče byli
vystaveni záření okolo 200 mSv,potvrdil absolutní absenci ja
kýchkoliv dědičných efektů. Jestliže
dospělá
osoba sní 1 kg
lesních plodů, majících aktivitu 2 000 Be/kg, což je nyní do
volená hranice pro potraviny -dříve 300 Be- je
vystavena zá
ření 0,04 mSv, což Je 2 500x méně, nežije možno objevit jaké
si změny na dědičných chromozómech.Ve Svédsku je hodnota při
rozeného záření 1 mSv za rok.
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Svenska Dagbladet uveřejnil 8. srpna recenzi
Ingemara Bjorksténa na Brechtovu
hru, parafrázi Haškova Švejka, "Švejk ve
II. světové válce", kterou uvádí stockholmský Parkteater. Re
cenze se obvykle dotýkají ohraničených literárních del, a po
kud to není Rudé Právo, nezabrousí do aktuální politiky. Tato
recenze může však Rudému Právu s úspěchem konkurovat. Cituje
me: - Myšlenky
chvílemi zaletí z Vita Berg do jihoafrických
townships, kde bílí
psi
(vita fáhundar) dělají to, co na
cisté v Brechtově Praze!
pronásledují
slabých, protože jsou
bezbranní.- úsudek ponecháme na Čtenáři. SL.

.

Stockholmský Výbor pro Solidaritu s
Východní J
Evropou
uveřejnil informace o mobilizaci zá
ložníků v
pobaltských republikách na asanační
práce na havarovaném reaktoru v Černobylu. Ty
to
údaje se zdají být potvrzené reportáží so
větské televize,
převzaté
televizí švédskou,
se
záběry
odměňovaných vojáků za jejich pra
covní výkony při likvidaci havárie. Zcela jas
né se jednalo o muže kolem
40-ti let, oděn4'
do pracovních uniforem Sovětské armády.

Finské podniky podplácely reprezentanty sovět
ských firem,
aby dostaly milijardový kontrakt
na stavbu přístavu v Tallinu.
Tato zpráva se
objevila ve finských novinách. Sovétskaja Kul
tura napf. píše, že bylo odsouzeno několik ře
ditelů dovozních podniků k
15-ti letům vězení
za to, že brali úplatky od finských firem.

Náčelník štábu švédského námořnictva a další
námořní odborníci se domívají, že je možno za
stavit narušování švédských hranic cizími pla
vidly."Nám nejde o to dostat jednu cizí ponor
ku, nýbrž zastavit narušování Švédských hranic
cizími plavidly jednou provždy", řekl náčelník
štábu."Naše připravennost se neustále zvyšuje.
Hlavní velitelé armády se střídají ve službách
bez ohledu na volna.
My pravděpodobně patříme
k těm co v armádě slouží nejvíce", dodal.

Buduje se námořní domobrana.Během několika let
má být vytvořeno na
300 jednotek s 3 000 muži
podél celého švédského pobřeží. Část je rekru
tována mezi profesionálními rybáři,
kteří bu
dou mít uniformy a zbraně na palubě
a mohou
být nasazeni v krátkém čase. Domobrana se bude
dělit na skupinu lodní s dopravními a strážní
mi úkoly, skupinu pátrací, minovací, radarovou Sovětské velvyslanectví ve Stockholmu požádalo
a potápěčskou.
o
stavební
povolení pro stavbu dvou "věžáků"
své
zaměstnance v oblasti nízké soukromé
Bývalý norský
diplomat Treholt, odsouzený na pro
20 let pro špionáž ve prospěch SSSR,propašoval zástavby a v prostředí, kde by stavba dvou pa
z vězení dopis,
ve
kterém
prosí svůj bývalý neláků zcela porušila ráz okolí. Bez zajímavo
kontakt,
nynějšího šéfa KGB, generála Titova, sti není, že na nerušený dohled od ambasády se
Státní statistická centrála s údaji o
aby poskytl
intervjú v jeho
prospěch.
Dopis nachází
obyvatelstvu,
švédských podnicích a
byl nalezen při domovní prohlídce v souvislos švédském
Ideální
místo pro elektronický
ti s objevením plánu na Treholtův útěk z věze pracovištích.
Tragické, že povolení bylo doporu
ní.Před touto událostí měl Treholt možnost ne odposlech.
rušených návštěv,
telefonování a měl dokonce čeno soc.dem. ministrem zahraničí. Místní oby
klíč od vlastní cely.. Nyní Je umístněn v přís vatelstvo proti stavbě rozhodne protestuje.
né izolaci.
3-í Jí řř
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Švédské vysíláni Radia Moskva
vysílalo osm ob
sáhlých
propagačních
programů
zaměřených na
podporu sociálních demokratů
ve volbách 1985,
vyplývá ze studie,která byla společně s ústře
dím pro
psychologickou
obranu vypracována na
góteborské univerzitě.
Vysílání z Moskvy bylo
"značně zkreslené
a podbarvené
ideologickými
úvahami a preferencemi". Moderáti byli m.J. označováni za "hrozbu pro švédskou neutralitu".

V,blízkosti švédské nejdůležitější námořní zá
kladnu byli
zadrženi polští plachtaři žijící
ve. švédsku.
Na mapě měli zakresleny vojenské
průplavy^ a opevnění.
Jelikož se opět nikdo z
nich nepřiznal k autorství záznamů, nebylo mo
žno je obžalovat z vyzvědacstv i.Pod 1e nepotvr
zených
zpráv
byly na palube nalezeny zbraně.
Během tohoto léta bylo zadrženo několik výcho
doněmeckých a
polských
plachetnic,
které se
bez
povolení
zdržovaly
ve
švédských
výsostných
Předseda ce lošvédského odborového svazu
není
Předpokládá se,
že se jedná o testy
proti zrušení tzv. kolektivního připojení. Po vodách.
švédské pohotovosti.
dle
tohoto
pravidla se Člen určitých odboro
vých
svazů stává automaticky členem sociálně SIDA,
švédský státní orgán pro pomoc rozvojo
demokratické strany. Jedná se asi o 1/3 členů, vým zemím,^by měl používat podpory jako nátla
t.J. kolem 400 000 osob.
Pro
stranickou kasu kový prostředek pro rozvíjení demokracie v do
to znamená příspěvek 16 miliónů korun. Většina tyčných zemích,
domnívají se Moderáti ve svém
odborového vedení Je však proti, protože by to návrhu na přehodnocení této podpory.Devět nej
znamenalo "ztrátu politického vlivu a možnosti větších
příjemců
této podpory
bylo označeno
prosadit např. změnu zákona tam, kde by se ne za totalitami nebo téměř totalitami. Největ
dosáhlo dohody s protistranou".
ším příjemcem Švédské- podpory je Tanzanie.
V

Švédský Červený Kříž plánuje se znovuzapoČetím
pomoci Etiopii, řekl generální tajemník Anders
Wijkman. "Je na Čase, abychom akceptovali sku
tečnost takovou,jaká Je." Marxistická vláda Etiopie násilně kolektivisuJe zemědělce, stehu
je Je do jiných oblastí, kde tvoří tzv. kolek
tivní vesnice. Tisíce uprchlíků v Somálsku vy
práví, že vojáci vypalují vesnice,když se oby
vatelé nechtějí přestěhovávat.Počítá se s přemístněním
33 miliónů
lidí
během devíti let.
Všechny
zahraniční
organizace
přerušily na
protest svoji činnost.
Tvrdší a intenzivnější výcvik
vojáků základní
služby
se
plánuje ve Štábech švédské armády.
Podle nynějších pravidel mají vojáci stálá no
ční
volna a volné víkendy od 16.00 v patek do
7.30 v
pondělí.
Nový návrh,
který bude stát
200 mil.kr předpokládá výcvikový blok sestáva
jící se z
devíti dnů výcviku a pěti dnů volna
během posledních 3-4 výcvikových měsíců.Tím se
dosáhne zvýšené
připravenosti pro
50 X stavu
armády i o víkendech.
Mírový stav švédské ar
mády činí 60 000 mužů.

Švédská policie zadržela Čtyři osoby, dvě Čes
ké
národnosti
se
švédským občanstvím, a dva
československé občany, pro podezření,že z pronajmuteho
letadla
filmovali švédská vojenská
zařízení v oblasti Nortalje. Všichni Čtyři by
li později propuštěni, protože podezření neby
lo možno prokázat.
Budou
však právně stíháni
pro překročení zákazu filmování z letadla.
TASS zpochybňuje švédskou neutralitu .To na zá
kladě
údajů o spolupráci švédské bezpečnostní
policie SaPO a americké CIA, které se objevily
ve švédském tisku. Noviny se zmiňovaly o výměných kontaktech, které se datují od II. světo
vé války.
TASS jako argument pochopitelně ci
tuje komunistické noviny, které to považují za
porušení principu neutrality.

Celou
Jednu a
půl hodiny
sledovala švédská
soukromá lod* dvě neznámé ponorky ve švédských
výsostných vodách. Během této doby byla posád
ka ve stálém telefoním kontaktu s pohotovostní
jednotkou,
kde
nebyla k dispozici Jediná loď
nebo vrtulník,
aby zasáhly.
"Naše pobřeží Je
dlouhé 2 700 km",
zněla
lakonická odpověď z
generálního
štábu na dotaz tisku, procnebylo
zakročeno.

SVOBODNÝ-SVĚT

ZápadoněiMCká teroristická
organizace
Frakce
Rudé armády,
provedla pumový atentát na pro
fesora Beckurtse, šéfa elektronického výzkum
ného oddělení podniku Siemens.
Beckurts byl
také
zodpopvědný za spolupráci podniku na americkém projektu vesmírné obrany.

Francouzké úřady se domnívají,
Že nepodařený
start rakety Ariane může být dílem sabotáže.
Podle
Francouzů
i
Časté havarie amerických
raket, naposled Challenger, vykazují podivnou
shodu náhodných okolností a nevysvětlitelných
událostí,
např. zmizení amerického důstojní
ka, předního odborníka na vystřelování a dál
kové
ovládání raket, v r. 1983
v Holandsku.
Nebo přítomnost sovětských
"rybářských lodí"
s množstvím antén na palubě v blízkosti
My
su Canaveral, a jejich okamžité zmizeni z ob
lasti těsně před startem Challenger.

Rakouský ministr vnitra Karl Blecha uvedl, že
během
prvních sedmi měsíců požádalo o asyl v
Rakousku 3 826 osob, což Je přírůstek o 27 X.
90fc Jsou Evropané. Na prvním místě co do poč
tu Jsou uprchlíci z Československa, na druhém
z Maďarska (!,) a pak přijdou Rumuni v počtu
291 za same období oproti
84 za celý loňský
rok. V současné době Je v Rakousku 5 000 uprtípREhŽíkHX
Francouzký parlament odhlasoval zostření přistěhovaleckých zákonů. Např. o vypovězení má
právo rozhodnout místní policejní velitel bez
možnosti odvolání,
hraniční policie může od
mítnout vstup do země a povolení k pobytu zá
visí i na čistém "trestním rejstříku“.
Socialisté a komunisté hlasovali proti.
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KRÁTCE
Vojenská podpora SSSR Nicarague dosáhla Jen letos výše 650
mil. $, a od roku
1979 výše 2
milijard $. SSSR dodal Nicarague 12 vrtulníků Mi-24 a 25 útocných vrtulníků Mi-8, které
Jsou specielně uzpůsobené
pro
pro t i g e r i 1 ový boj.
Podle výzkumu veřejného mínění
podporuje politiku ministerské
předsedkyně Thatcherové
vůči
Jižní
Africe
většina Britů.
64 % Je proti přerušení letec
kého spojení, 59 % Je proti ekonomickým sankcím,
a 70 % osobně nebude bojkotovat Jihoa
frické zboží.
Velká Británie a Sovětský svaz
se
dohodly na zaplacení předrevolučních dluhů carského Ru
ska. Jedná se hlavně o náhradu
za
cenné
papíry
a podíly na
nich. Jedná se o hodnotu kolem
10% nominální ceny.
Francouzký parlament rozhodl o
navrácení 65
státních podniků
do soukromého vlastnictví. Tím
se vyšlo vstříc
protestům EHS
o omezení možnosti vlastnictví
akcií
pro zahraniční podniky,
které,včetně znárodnění,prosa
dila socialistická vláda 1982.

Řecko
překvapivě nařídilo Ly
bi,aby zmenšila počet diploma
tického personálu o 20 úředník_ČK
Recko
původně sabotovalo
rozhodnutí EHS o sankcích pro
ti Lybii.
Později Jiný vládní
mluvčí řekl,
že se tak děje z
dobrovolného rozhodnutí Lybie.
Atentát
proti
Berlínské
zdiprovedla dosud neznámá sku
pina, nazývají cí se
Akční sku
pina pro demokratické Německo.
Použitá nálož, umístněná těsné
uzdi;Vyrvala 1 m2 velkou díru.
Nikdo nebyl zraněn.
Ve veku 94 let zemřel
Averell
Harriman,Rooseveltův velvysla
nec v Sovětském svazu
a vůbec
nejdůležitější americký diplo
mat pokud se týče
poměrů vůči
SSSR.
CIA má v úmyslu podpořit protikomunistickou gerilu v Nicarague téměř
3 milijardami Skr v
podobě
výcviku, přepravních
prostředků a dodaných informa
cí, kromě kongresem povolených
700 mil. Skr.
Americký senát rozhodl uvolnit.
1,7 milijard dolarů na zesíle
ní ochrany
amerických ambasád
proti teroristickým útokům.
Na sto amerických vojáků, šest
vrtulníků a transportní letad1 o bylo nasazeno na žádost Bo
livijské vlády do
akce
proti
producentům
narkotik.
Reagan
pokládá obchod s
narkotiky za
hrozbu
proti
národní bezpeč
nosti .

^Japonska zz L>
o j i
Japonské ministerstvo obrany vydalo tzv.bílou knihu, ve kte
ré m.J. stojí, že se sovětské vyzbrojování na Dálném Východě
stává^1atentní hrozbou Japonsku, že Sovětský svaz se pokouší
rozšířit
svoji sféru vlivu nejen na své nejbližzší sousedy,
ale i v Jiných Částech světa. Podle této zprávy, která tvoří
podklad pro příští obranný rozpočet,umísti 1 Sovětský svaz do
této oblasti za posledních 10 let více než
160 raket SS-20
s Jadernými hlavicemi a 85 dálkových bombardérů TU-22, které
mohou zasáhnout Japonské území. Japonské námořní síly zodpo
vídají za obranu 1 000 mil námořních spojů mezi USA a Japon
skem. Japonské výdaje na obranu činily doposavad 1% BNP, ale
co do
velikosti Jsou na desátém místě na světě.
Pro příští
rok se
ve státním rozpočtu počítá se zvýšením výdajů na ob
ranu o 6,3%, zatímco ostatní výdaje se snižují o 10%.

Védec

ai

špionáž

Západoněmecká
policie zatkla
profesora Herbertą Meissners,
který Je zastupující
generální tajemník východoněmecké Aka
demie věd, pro krádež v obchodním domě. Meisner si přál mlu
vit se západoněmeckou zpravodajskou službou,
což mu bylo umožněno. Když se později objevil na východoněmeckém zastupi
telském úřadě,kam byl pravděpodobně "dopraven" východoněmec
kou zpravodajskou službou, prohlásil, že ho unesla západoně
mecká rozvědka.Bonnská vláda vydala na profesora zatykač pro
Jeho zpravodajskou Činnost na území NSŘ.Později mu však bylo
Dovoleno opustit území NSR.

Každý

třetí

proti

s an Lc o i m

Sundy Times provedl výzkum veřejného mínění v Jižní
Africe
nejen ^mezi "progresivními",
ale i mezi těmi
56 % černých,
kteří žijí mimo velkých mest. Výzkum ukázal, že 32 % černých
Je proti
sankcím, zatímco 29 X Je pró. Ostatní, 39 %, nikdy
o
něčem podobném nic neslyšelo nebo nemají žádný názor.
Více než 50 % nemělo ponětí o tom, co Je to všeobecné hlaso
vací právo, a
34 % neznalo jméno Jihoafrického prezidenta.
2/3 jsou toho názoru,že odstranění apartheidu neospravedlnuJe použití násilí.___________________________________
2 5 let berlínské zdi
13. srpna uplynulo
25. let od postavení "hráze proti fašis
mu", Jako to nazývá Honecker, který byl administrativním ve
doucím stavby,a "zdí hanby", Jak se vyjádřil kancléř Helmuth
Kohl.
Zed* je dlouhá kolem 45 km,
vysoká v průměru 4 m a je
ozdobena 296 strážními věžemi.V době před postavením zdi žá
dalo o politický asyl v Západním Berlíně
2 000 lidí denně.
Rekord byl dosáhnut v roce 1960, kdy tehdejší demarkační li
nii přešly celé
2 milióny. Za posledních 25 let se podařilo
překonat zeď 5 000 vých. Němcůtp z nichž 75 zaplatilo útek na
svobodu životem. V den výročí demonstrovalo v těsné blízkos
ti zdi na 5 000 západober1íňanů. Prezident Reagan vyzval Vý
chod, aby "strhl zeď, která vždy bude zátěží v oboustranných
vztazích."

Tisíce

uprchlíků

v NSR

Počet
uprchlíků
žádajících asyl v
Západním Berlíně dosáhl
počtu 4 451 uprchlíka v Červenci. Během prvních 6-ti měsíců
přijala NSR 19 461 osob, oproti 22 808 v celém minulém roce,
většina z nich Jsou Íránci.
Více než polovina prochází vol
ný hraniční přechod v rozděleném Berlíně. Uprchlíci používa
jí služeb východoněmeckého
Interflugu a sovětského Aeroflo
tu, kteří nejsou Členy mezinárodní letecké přepravní organi
zace, a tudíž nejsou
povinni
kontrolovat vstupní visum do
cílové země.Zavedení hraniční kontroly ze strany NSR by zna
menalo uznání "berlínské zdi" Jako státní hranici, o což DDR
jde. Uprchlíci v Německu čekají až 5 let na rozhodnutí o po
skytnutí asylu, na pracovní povolení
2 roky. Podpora činí 3
DM na osobu a den. Během prvních
7 měsíců požádalo o asyl v
NSR 147 československých a 109 polských občanu.
V roce 1985
se jednalo o 171 osob z Československa.
Západní Německo se
momentálně stará o 700 000 uprchlíků.
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Mrs.

ThoL-t-cheir

neuis-t-ouipilaL

Setkání sedmi zemí
Britského
společenství
národů skončila
sice jednotným komuniké,ale rozličnými stanovisky Velké Bri
tanie a ostatních zemí.
Ministerská předsedkyně Thatcherová
přistoupila
pouze na dobrovolný zákaz investic a turismu do
Jižní Afriky. Ostatní žerné, Bahama, Indie, Zambie, Zimbabwe,
Austrálie a s politováním
také Kanada, se dohodli na zákazu
dovozu
zemědělských
produktů, uranu, ocele, uhlí a železa.
Dále na zákazu kontaktu na vládní úrovni, zákazu bankovních
půjček a
omezení konsulární č.innosti.
Paní Thatcherová již
před tím prohlásila, že nehodlá ustoupit. Sankce nazvala ne
morální, protože postihnou statisíce nevinných, Jenom proto,
že si to někdo přeje. Platina se dováží hlavně z Jihoafrické
republiky, nebo
ze SSSR.
Jestliže někteří tvrdí, že sankce
jsou
otázkou
morálky,
Je potom morální,
aby se SSSR stal
hlavním
zásobovatelem
platiny,
na které závisí celý svět?
Zastavení dovozu jihoafrického chromu, vanadia, zlata a dia
mantů by mělo fantastický efekt^na sovětskou ekonomii. Osob
ně se zeptám některých účastníků setkání,ko 1ik z nich má vý
jimečný stav,
kolik z nich vězní občany bez soudu,
kolik z
nich má cenzuru,
a kolik z nich diskriminuje ostatní na zá
kladě Jiné rasy!

Vy z v ě d ač i

v NSR

Ve západoněrneckém zbrojařském koncernu Messerschmitt-BólkowBlohm byli odhaleni dva průmysloví špioni. Jeden z nich, ve
doucí oddělení, "uprchl" z
DDR v 50. letech již jako agent
KGB. Oba dva předali KGB detajly o výrobě válečných letadel,
zejména o společném projektu stíhacího letounu NATO^Tornádo.
Pravděpodobně
byli odhaleni na základě informací dříve pře
běhnuvšího důstojníka KGB, který udal 47 sovětských agentů.

Přeběhnuvší bývalý zaměstnanec CIA udal Sově
tům část výzvědné sítě v Moskvě. Potrvá něko
lik let, než se Američanům podaří Činnost ob
novit. Během více než Jednoho roku se Sovětům
podařilo
"chytit při Činu“ pet amerických agentů .

Americké FBI se podařilo okla
mat Jednoho ze
sovětských vo
jenských atašė, plukovníka Is
mailova, a přistihnout ho
při
vybírání tajné schránky s údaj
nými dokumenty o vesmírném ob
ranném projektu. Rus byl vypo
vězen ze zeme.
Na celém světě Je vězněno
374
spisovatelů, uvedl mezinárodní
PEN-klub.
Nejvíce z nich Jich
je vězněno v Evropě -104 osob,
v Asii 93, na Středním Východě
85, v Latinské Americe 52, a v
Africe 40.
Dva
francoušti
agenti, kteří
byli vězněni na Novém Zélandě,
protože potopili loď organiza
ce
Greenpeace, byli po dohodě
s
francouzkou vládou propuš
těni s tím, že mají
ztrávit 3
roky trestu na Polynésii, by
li přijati
francouzkými úřady
jako hrdinové.
USA a SSSR podepsaly
13 smluv
o výměnných kulturních kontak
tech, které téměř neexistovaly
po sovětském vpádu do Afganis
tanu.Z americké strany se však
jedná o privátní'organizace.

KRÁTCE

Holandská skupina odpůrců umí
stnění Jaderných zbraní na ho
landském území zapálila kance
láře Jednoho podniku, který má
sestavit odpalovací
rampy pro
americké rakety.

Pomocí dálkově řízeného robota
se
podařilo
vyfotit
vnitřek
luxusní parolodi Titani c,která
15. dubna 1912 narazila na le
dovec a potopila se is1 500 na
palubě do hloubky 4 km.
Nejvíce vzdáleny objekt ve ve
smíru
byl
identifikován Jako
quasar, Jehož nyní registrova
né světlo vzniklo před 12 mili
jardam!
let.
Hvězda
leží ve
vzdálenosti 73 milijard triliJónů angl. mil od Zeme.

Italská policie zastřelila mu
že, který odhodil balíček před
papežovou rezidenci
a ohrožo
val policii
sekyrou.
Ukázalo
se,že muž nebyl psychicky nor
mální. V balíčku byly pouze odpadky.

Italský soud odsoudil vůdce Palestinské osvo
bozenecké fronty
Abu Abbas a Jeho dva spolu
pracovníky
na doživotí v
nepřítomnosti, za
tímco další tři, co provedli únos lodi Achil
le Lauro, na 15-30 let vězení..Protože nebylo
možno rozhodnout, kdo byl vrahem tělesně pos
tiženého Američana Leona Klinghofera,
byli
odsouzení za "kolektivní vraždu".

Francie
spolupracuje se Špa
nělskem proti baskické separatistické organizaci
ETA a vy
hostila ^několik
jejích členů
zpět do Španělska.
ETA má na
svědomí téměř šest stovek
za
bitých španělských
důstojníků
od r. 1 9 6 8,
USA se pokusí dosáhnout zruše
ní
Jmenování východoněmeckého
diplomata do funkce
předsedy
komise
OSN
pro lidská práva.
Podle USA se Jedná o bývalého
člena NSDAP.
Protikomunistická
gerila Con
tras se chystá vytvořit exilo
vou vládu ze zástupců 16 orga
nizací, které zahrnují 7 poli
tických stran,3 dělnické stra
ny, zástupce podnikatelů a in
diánů, kteří Jsou v o po z i c i pro
ti marxistické vládě v Nicarague .
Francouzký
parlament odhlaso
val rozšířeni pravomoci
francouzké polici i,co se týče kon
troly totožnosti. Zákon Je na
mířen proti osobám, které Jsou
podezřelé Jako "nebezpečné pro
obecný pořádek".
Cizinci Jsou
povinni se vždy prokázat plat
nými doklady.
------------------------------------------- -------------------

Zemská vláda státu
NordrheinWestfalen zastavila výstavbu
Čtyř atomových elektráren. So
ciálně demokratrická' vláda se
tak rozhodla učinit na základe
havárie v Černobylu.
V Tunisu
přešel na americkou
stranu vysoký
důstojník KGB,
který měl na starosti koordina
ci
sovětské zpravodajské čin
nosti na Středním Východě.
Ženevské rozhovory mezi velmogemi o Afganistanu
byly odlo
ženy na neurčito.
Ze sovětské
i americké strany bylo prohlá
šeno,ze Jsou ochotni být ruči
telé případné dohody
mezi Pá
kistánem a Afganistánem. Prob
lemoje časový
rozvrh
stažení
sovětských vojsk. Sověti navr
hují čtyřletou lhůtu, Pákistán
trvá^na Čtyřměsíční Jako Jedi
né přijatelné.
V
přestřelce
s
jihoafrickou
policií byl zabit nejvíce hle
daný terorista v zemi.
Jihoa
frické policii se tak zatím po
dařilo likvidovat všechny oso
by stojící za řadou atentátů v
poslední době.
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PODMANĚNÝ SVĚT

Dean Read

ods-t-raněn?

Readův americký manager se domnívá, že Dean Read byl zavraž
děn KGB. Podle zprávy východoněmecké tiskové kanceláře měl utonout při koupání. Nikdo však tomuto vysvětlení nevěří a zdá
se pravděpodobné, že byl, likvidován, protože se chtěl vrátit
zpět do USA. Tímto způsobem byl zachován "Čistý" pro sověts
kou propagandu. Dean Read opustil USA v roce 1962 a cestoval
po Latinské Americe a Evropě, kde se živil zpíváním protestsongů s protiamerickou tématikou. V 70. letech, kdy několik
sovětských herců zůstalo na Západě, byl použit Jako protipropaganda. Později sepřestehoval do NDR, kde se také oženil. Je
ho
přátelé tvrdí, že byl stále více deprimován různými rest
rikcemi co smí říkat nebo zpívat. Ani někteří
západní diplo
maté v NDR nevěří na oficiální verzi úmrtí a domnívají se, že
Sověti
měli
dost dobrých důvodů, aby.mu zabránili v návratu
do USA.
____

Demor-istireLce v Krakově
Pod heslem "pro zdraví a životy našich dětí" byla krakovskými
ženami zorganizována demonstrace za ozdravení životního pros
tředí. V Krakově Je dětská úmrtnost 3x větší a frekvence ra
koviny 2x větší než Je celostátní průměr. Vinníkem Jsou splodiny
místního těžkého průmyslu a úřady, které nic nepodnika
jí. K demonstraci se připojili mladí z organizace "Mír a svo
boda", která Je v Polsku nezákonná. Několik desítek
Členů je
vězněno. Organizace
dokonce provedla peněžní sbírku na huma
nitární pomoc Afganistanu.
Polská Solidarita plánuje na
První pozorovací
stanice pro
kontrolu
zkoušek
s atomovými ! září protestní akci za zlepsezbraněmi na
území
SSSR, byla i ní životní úrovně polských pra
instalována americkými vědci.
cujících. V komuniké se uvádí.j
V rámci této spolupráce s ame- že 42 % Poláků se loni snížili
životní standart, a rodiny ži-l
ruckou vědeckou
privátní spo
lečností, se budou také vymně- jící na hranici
existenčního;
ffovat informace o zemětřesení.
minima ztratily 30
své kup-;
Sklizeň
obilovin v SSSR nedo
ní síly.
i
sáhne ani loňské úrovně. Počí
Z Polska bylo
vyhoštěno osmi
tá se se sklizní
180 mil. tun
západoevropanů, kteří
demons-i
obilovin, což
Je o
10 % méně
trovali při příležitosti sjez-!
ne Ž Ion i,
du
PSDS na podporu polských
Černoby1.
Pravda oznámila, že
politických vězňů. Demonstraci
obyvatelé vzdálenějších oblas
vedl poslanec italského parla
tí se počínají
navracet
zpět.
mentu.
Pro
obyvatele černobylské ob
Dva Čsl. pohraničníci
využili
lasti se
buduje
7 000 domů v
orientačního závodu
k přeběh
blízkosti Kijevą.
nutí
do NSR, kde
požádali o
Estonští vědci protestují pro
po 1 i ti cký asy1.
ti rusifikaci Estonska.Ve svém
Regionální předseda komunisti
dopisu,který byl propašován na
cké strany v Uzbekistánu
byl
Západ, upozorňují na Finy sta
odsouzen
k smrti za zpronevěvěný mamutí přístavní terminál
ní
státních
finančních pros
pro
tankery
na dopravu ropy.
tředků v souvislosti se skliz
Stavba znamená nejen
obrovské
ní bavlny.
nebezpečí
pro
znečistění Ži
Časopis Sovětskaja Rossija za
votního
prostředí, ale i zvý
útočila na mezinárodní organi
šený příliv
Rusů, Čímž by se
zaci Amnesty International, žel
vytvořil
souvislý
pás
ruský
prý spolupracuje s americkou a!
britskou zpravodajskou službou'
mluvícího obyvatelstva při po
břeží severního Estonska.
a že je Jasně protisovětská.

■ČTĚTE
íTÓTOF
Víte, co prohlásil Dimltrjj Z.
Manuilski, bývalý předseda
Bezpečnostní rady Spojených
Národů v Leninovi škole pro
kádry komunistické strany?
“Nelítostný boj mezi komu*
nismem a kapitalismem je ne*

vyhnutelný. Dnes ovšem nej
sme ještě dosti silni, abychom
zaútočili. Naše chvíle se dos
taví za takových 20 až 30 ro
ků. Abychom mohli zvítězit,
budeme muset přirozeně mít
moment překvapení na naší
straně. Tak bude muset být
Západní buržoazie ukolébána
kspánku.

KRÁTCE
Polský parlament rozhodl o vy
hlášení
amnestie
pro
20 000
Z celkového poítu 114 800 věz
ňů. Amnestie se týká 230 z 350
politických vězňů. Vyjmuti bu
dou
obžalovaní a odsouzení z
rozvracení státu, vyzvědařství
sabotáže, aktivní
činnosti
v
Solidaritě či Jiných nepovole
ných
organizací.
Amnestie Je
podmínečná, tzn., že
všichni
by
měli
podepsat prohlášení,
že se nezúčastní žádné nezákon
né aktivity.
Na 200 Jugoslávských žurnalis
tu, spisovatelů a profesorů se
sdružilo
a
založilo
fond na
na podporu těch, kteří ztrati
li práci na základě
svých po
litických názorů nebo přesvěd
čení. Založení fondu bylo v o■tevreném
dopisu
oznámeno Jugoslávským sdělovacím prostře
dkům.

V BukureŠti byl stržen
kostel
adventistů.
200
Členů církve
se nacházelo
v kostele, nikdo
však nebyl
zraněn. Je to Již
třináctý
kostel, který
byl v
Rumunsku
v poslední době roz
bořen. Spojené státy proti té
to akci protestovaly u rumuns
ké vlády.
Jugoslávie
odložila plány na>
vybudování čtyř atomových elet ráren. V Jugoslávii Je v pro
vozu pouze jedna na Slovinsku.
Novým generálním tajemníkem ko
munistické strany Vietnamu byl
zvolen Troung Chinh, zodpověd
ný v roce
1956 za nucenou ko
lektivizaci
vietnamských rol
níků. Při
rolnickém povstání,
které následovalo, bylo zabito
na 50 000 lidí.
Na stranu afqánské gerily pře
šel afgánský brig, generál le
tectva , který j e
nyní
Činný
ve vedení výcviku gerily v Pá
kistánu.

V
minulém roce požádalo v Bě
lehradě o ochranu
tamní úřad
Vysokého komisaře OŠŇ
1946 up rch1í ků. Z Československa 482
a z Rumunska 1213.

Budeme proto muset uvést v
chod to nejokázalejší “míro
vé hnutí”, jaké kdy svět viděl.
Předou a elektrifikujícími ná
vrhy a ústupky. Kapitalistic
ké země, v úpadku a na hlavu
padlé, budou spolupracovat s
radostí na své záhubě. Nasko
čí na každou příležitost přá
telství a byznysu. A když to
budou nejméně očekávat,
rozdrtíme Je svou zaťatou
pěstí!”
Richard Hanzlík
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Dne 6. července 1986, ve 12:30 hod. došlo

ve švýcarském Curychu k významné politické
událostí. Toho dne vstoupila a to také právně, r
na politickou scénu organisace českého exilu, |
Česká světová unie.
t

Slavnostní akt vyhlášení právního vzniku
České světové unie byl proveden nestorem j
československých politických vězňů, členem
výboru švýcarského Sdružení bývalých česko
slovenských politických vězňů v exilu Dr. Ing.
Jaroslavem Andělem.

•ČASOPIS ČECHŮ A SLOVÁKŮ V JIŽNÍ AFRICE
•MAGAZINE FOR CZECHS AND SLOVAKS IN SA.
•TYDSKR1F VIR TJEGGE EN SLOWAKE IN SA.
LIDOVÉ

SOUDY:

Dějiště,kde soudruzi v Jižní Africe
rozhodnou: SMRT

'A

NÁRAMKEM !

MMM

\
,

.

/přeloženo z VAT Update
Červen 86.

Slavnostním vyhlášením, které následova
lo po volbě o návrhu stanov České světové
unie, bylo ukončeno roční přípravné období,
které bylo započato dnes již historickým
rozhodnutím zástupců různých exilových
organizací, kteří se loňského roku v němec- B
kém Ellwangenu usnesli na vybudování į
základů nové exilové organizace, která by se
postavila v čelo českého exilu.
U příležitosti právního ustavení České
světové unie přijalo její nové předsednictvo za
oficiální znění “Prohlášení o vzniku České
světové unie” materiál vypracovaný předse
dou zastupitelstva České světové unie br.
Evženem Hoffmannem, jehož text následuje:
PROHLÁŠENÍ

Lidové soudy jsou konány v kterékoli dosažitelné budově - minulý měsíc
to byl dokonce v černém tcwnshipu na okraji Pretorie KOSTEL. Podle zpráv,sedm pře
líčení se ten den konalo téměř současně: ve vestibulu kostela,ve farních kancelářích
a dokonce v kostele samém.
Sestra Bernard Ncube nedávno prohlásila v katolické Katedrále Krista Krá
le v Berea - Johannesburg :
" Lidové soudy pracují nádherně 1"
Lidový soud sestává obvykle z račhitického stolu,který slouží jako "soud
ní stolice" pro předsedu soudu,který třímá v ruce ostře zašpičatělou železnou tyč ja
ko symbol moci. Staré pneumatiky visí na stěnách místnosti soudu,jedna je natřena bí
le a druhá rudě - připomínky strašné smrti upálením v náramku,která čeká kolaboranty
Rozsudky jsou různé:od ran holí /až 200/ až po smrt náramkem.
systému.

"Jestliže se zúčastníte pohřbu",pravil Diliza Machoba z Jihoafrické Rady
Církví " a slyšíte mladé soudruhy provolávat:ať žije náramek , určitě se dvakrát rozmyslíte udělat něco,co by jakkoli mohlo urazit soudruhy...

Příslušníci českého národa jsou v důsled- •
ku pohnutých historických událostí na od neNÁRAMEK.... a jak v něm umírají :
paměti kulturně i politicky exponovaném
území království koruny české v srdci Evropy
1. Hrůzou vyděšená oběť je zajata svými katy. Obvykle jsou oběti nejprve uťaty ruce
jako první zlem odporu. Jinak jsou obě ruce svázány ostnatým drátem,aby se oběť
rozptýleni po celém světě. Převážná jejich
nemohla bránit.
část u vědomí svého práva sebeurčení a odvě
2. Poté je navléknuta na tělo odsouzence prázdná pneumatika a to do výše cca 20 cm
pod ramena. Pneumatika je pak naplněna benzínem nebo naftou - bylo zjištěno,že
ké ušlechtilé tvůrčí spoluúčasti Čechů na du
nafta lépe drží na kůži když hoří,proto je po ní větší poptávka.
chovním i mocenském vývoji evropského
Zápalná tekutina je poté zažehnuta sirkou./Již pouhým ukázáním krabičky sirek si
3.
mladí soudruzi v townshipech zajišťují respekt mezi obyvateli./ Pokud má oběť
kontinentu neztratila ani po dlouhodooém
ruce,je obvykle donucena si zapálit sama svůj náramek.
pobytu v cizině pocit sounáležitosti s těžce
4. Hořlavina zapálí pneumatiku,která rapidně dosáhne teploty 400 až 500° C.
zkoušeným národem v původní vlasti, v
5. Jakmile je pneumatika zažehnuta a rozhoří se,hustá oblaka černého dýmu stoupají
spirálovitě vzhůru. Teplotou a ohněm jsou uvolněny z gumy krátkořetězové uhlovo
Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ke svému
díky v plynnán stavu a ty inhalací rozruší dýchací orgány odsouzence.
českému původu se hrdě hlásí všichni ti, kteří
6. Guma z pneumatiky se taví a tavenina stéká za neustálého hoření po těle oběti
nikdy nezlomili hůl nad národem, z něhož
a prostupuje hlouběji a hlouběji do kůže a svalstva. V tomto stavu už nemůže být
pneumatika ku př. příslušníky rodiny z těla odstraněna ani oheň nelze uhasit vo
vyšli, kteří nikdy nepřestali věřit v jeho genia,
dou. Oběť je nyní živou pochodní.
v jeho věčné poslání, jež spočívá v zušlechtě7. Nešťastníkovi trvá až 20 minut než zemře. Zatímco je v agónii,přihlížející soudru
zi se mu posmívají a urážejí ho. členové rodiny odsouzence jsou Často vybízeni,aky
ném lidství, a to i ti, kdo se narodili mimo
jej zachránili,což je nemožné - hořící gumu již nelze oddělit od spálené kůže.
vlast svých otců, nebo praotců.
Těm všem leží na srdci osud v současné
Toto nebezpečí nás nabádá k akci za [čas, aby touha svobodomilovných Čechů na
době již po řadu desetiletí cizáckou nadvlá
dou zuboženého národa. Jeho národní identi návrat obyvatel historických zemí koruny lobou stranách železné opony po uplatnění
ta, založena na cyrilometodějském duchov české do společenství svobodných evropských práva sebeurčení a všeobecných lidských práv
ním odkazu a tím na rovnoprávném členství v národů. Dlohodobý proces národního osvo vyústila v ustavení celosvětové české organisarodině ve svobodě žijících evropských národů, bození probíhá dosud nikoli na válečném ce, která v důsledku své universální demokra
které dnes čerpají z bohaté studnice klasické poli, nýbrž téměř výlučně na poli duchovním tické struktury se může stát účinným
vzdělanosti, asimilované židovsko-křesťans /znikem nové, zatím umlčené domácí mravní nástrojem společného úsilí doma zotročených
kou moudrostí a nadčasovou spiritualitou, je slity na straně jedné, a tříbením duchů v a v zahraničí v nejrůznějších antagonistic
zahraničí na straně druhé. Konečně nastal kých skupinách rozptýlených Čechů. A to je
vážně ohrožena.
íkol České světové unie.
M. Chromec, J. Čapek a E. Hoffmann
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N^RODNx
Rudolf Stróbinger
reaguje na
článek V. Havla v Časopisu so
cialistické
opozice
"Listy”
2/86, "0 návštěvě
M. Horáčka.
Článek
sě
jmenuje"Dopis
V.Havlovi", a pro jeho
fakto
grafickou
a argumentační hod
notu
přejímáme: -V zahraničně
politické části programu žáda
jí zelení, aby NSR vystoupila
-bez
ohledu, zda
existuje či
neexistuje
Varšavský pakt - z
NATO. Okamžité -opét bez ohle
du, zda tak
učiní
Sověti
v
Československu a NDR -mají být
staženy rakety z NSR. Stejné
tak mají
odtud
odejít vojska
USA. 0 sovětské armádě na dru
hé straně
hranic
se nemluví.
... navrhují dále plné
uznání
NDR, škrtnutí té
části pream
bule ústavy NSR o právu němec
kého
národa na opětné sjedno

Česko s 1 o ven s k ý .. s o c i á lne de m o kratičký
čtvrtletník _ prinesJ.
zajímavý č1ánek Ivana Švitáka,
"Střežte se nepolitické poli
tiky!" Článek se hlavně obrací
k mladým
lidem
doma, autor v
nem nazývá věci pravými jmény.
Škoda Jen, že časté odkazování
na
sociální
demokracii
jako
jediné možné
stranické alter
nativy,
dosah Článku politic
ky
ohraničuje, třebaže s jeho
obsahem nelze
jinak, než sou
hlasit. Na adresui. Svitáka by
bylo vhodné podotknout, že de
mokratická revoluce
doma
je
záležitostí každého z nás, ne
jen sociálních
demokratů v exilu. Po praktických zkušenos
tech se sociálně demokratický
mi stranami na Západě, zejména
ve
Švédsku, se může s potěše
ním uvítat, že Čeští a sloven
ští
sociální
demokrati
mají
pravé
takovéto
názory. Bohu
žel, není v našich
možnostech
reprodukovat celý
článek, ale
stojí za zmínku
citovat ales
poň některé výňatky:

-Přejdeme ... k vlastní poli
tice České byrokratické dikta
tury.
Své
základní
hledisko
bych vyjádřil takto:Nedeleguj-

cení. Ministr zelených
v Hessensku
k tomu dodal, že každý
uprchlík z DDR musí byt odevz
dán
zpět. Umělé přerušení tě
hotenství má být
dovoleno v
jakémkoliv
stádiu. Zneužívání
drog stejné
tak jako sexuální
zneužití
dětí, nemá být tres
táno. ..Armáda NSR má být roz
puštěna. ...úřad pro
ochranu
ústavy, který
má za úkol
boj
proti
špionáži a proti pravým
a
levým
extremistům
má být
zrušen, podobně jako pohranič
ní policie. Práva policie mají
být oklestěna. A když na sjez
du
zelených
oznámili,
že
v
bitce s extremisty ve Wackersdorfu (atomová elektrárna) by
lo zraněno skoro
200 policis
tu, vypukli
delegáti
strany,
která podle informací M.Horáč
ka "nenásilností
svých
poli

tických prostředků" respektuje
zákon, v bouřlivý jásot. (Poli
cie tehdy zabavila falešné po
licejní
uniformy
používané k
provokacím a
střelné
zbraně.
Na
policii
bylo
stříleno ze
vzduchovek a loveckých zbraní,
ke koordinaci
boje
používali
"demonstranti"
dokonce
i vr
tulník. Kým jsou asi dotováni?
-SL-)...rada poslanců zelených
byla odsouzena k trestúm veze
ní proto, že podporovali tero
ristické organizace, opatřova
li Jim zbraně, nebo že patřili
k únoscům letadel. Autor Člán
ku dále doporučuje
si přečíst
studii Jochena Weicholda "Mís
to zelených v zápase za zajiš
tění
míru a za odzbrojení" v
pražském Filozofickém časopise
1/86.
(Podstatné zkráceno.-SL-)

L_ I DU 2 Z 8 8
byrokratické dik
me do sovětských holínek český krach České
národní
hnůj! Spatřujme v ko tatury.
loniálních pomahačích dnešního Eva Kantůrkova např. tvrdí, že
sovětského protektorátu to, co kdo myslí v politice mocensky,
opravdu jsou -bandu velezrádcú Je slabší.
která v dějinách zkrachuje ih • . . kdo _v politice nemyslí mo
ned, jakmile
se sama pokusí o censky , nemyslí vůbec,
Eva Kantůrkova
reformu neudržitelných poměrů. Pak ovšem může
pražské
jaro
bylo
... Nikoliv demokratizace dik věřit, že
tatury,
demokrat i cká revoluce “úžasným pokusem o demokratic
socialismus", jenž
nemohl
je
realistickou
perspektivou ký
obhajován
tanky.
úžasné
vývoje
i v horších
systémech byt
než je dnešní
Husákův kurník. bylo jen to, že "tvůrci pražs
... Nebědujme tedy nad mocipá- kého Jara" byli přesně tíž li
ny, nic od nich nečekejme, zej dé, kteří skutecne existujícímu
socialismu let
ména ne
právo na politiku bez demokratickému
krkem.
rizika, a neuchylujme se k li 1945-48 (?) zakroutili
kritickém
okamžiku
neměli
teratuře nebo sexu Jako k náh V
ani tolik
odvahy, aby se brá
radám politického programu.
... Jak
exil tak
Charta dnes nili tanky, ačkoli měli za seobrovskou většinu národa.
nahrazuje anonymitou samopohy- bou
bu moci svou
vlastní neschop Úžasní packalové, opravdu.
nost myslit v politických ka ... nezapomeňte v nejistotě na
tegoriích, ačkoliv mocenská je prosté pravdy: 1.Sovětský svaz
lita České byrokratické dikta J_e posledním koloniálním impé
tury jsou v zatracených nesná riem, Jež čeká na svů.j rozpad.
2. ze moc není an i
v Praž e azích, jež stále rostou.
nonymni, jména
české byrokra
... Nevsázejte
tedy na kartu tické diktatury jsou dobré zná
re formistů,kteří si chtějí vy má;
3. a že žádná nepolitická
škemrat nějakou kulturní auto politika Vám nepomůže, čelítenomii na spolužáku
v Kremlu, li
teroristické
organizaci a
vsaďte na historický trend ro zločinné
instituci - komunis
zpadu
sovětského
impéria, na tické straně.

úradný orgán Světového kongresu Slovakov

Předseda SKS Štefan B. Roman
obdržel od sudetských Němců vysoké evropské vyznamenání,
cenu Karla IV, císaře římské říše a krále ně
meckého i českého.
V článku o této
události
poukazuje autor Imrich Kružliak na velký výz
nam Zlaté buly Karla IV pro Slováky. Píše, že
tato bula měla velký vliv i na vytváření slo

venské národní ideologie. Cena Karla IV byla
založena v roce 1958 sudetskýni Němci, odsunu
tými
z prostoru Sudet po roce
1945. Poprvé
obdržel tuto cenu český generál
Lev Prchala.
Cenu
Karla IV
odevzdal* Štefanu B. Romanovi
mluvci
sudetských Němců, ministr Franz Neu
bauer.
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Zpravodaj Sdružení bývalých československých politických vězňů
v exilu
V úvodním článku se nynější úřadu.jící místo- rod a vlast". Ti, kteří odcházeli
na
poprapředseda České světové unie
Mojmír Chromec,
višté
v
době
třetího odboje našeho národa,
obrací
ke
všem
bývalým politickým vězňům s šeptali tichou modlitbu za nehynoucí budouc
žádostí o jednotu, svornost a podporu bez ro nost osvobozeného národa.
zdílu
bývalé demokratické stranické přísluš Ti ^mrtví
volají
k plnění povinností Jednoho
nosti ve snaze za sjednocení exilu a obnovení každého
z nás
ve
společném
boji. Je nutno
demokracie doma. Svůj článek zakončuje slovy: především probudit
náš exil a dát boji účin
-V prvním a druhém odboji umírali naši vojá nější formu. Splníme jen povinnost svého
ci na bojištích s posledním slovem
-"pro ná volajícího svědomí a tím prospějeme domovu.-

Pr o h 1 áš en i
V _ valného s . j----------------e -z. cJ u
y/
----------------------------------------Čestcoslovesnlcého sol<ols~t,va.
v zahraničí.
Ve svém
Prohlášení se Sokol opět přihlásil k
programu, který
ideově staví na úvaze zakla
datele Sokola dr. Miroslava Tyrše, "Náš úkol,
směr a cíl". Sokolská myšlenka vyrostla z ideálu
bratrství a'sesterství, z ideálu
souladného
vývoje
zdravého těla a Čestného uš
lechtilého charakteru, z ideálu nešovinistického vlastenectví a věrnosti národním
tradi
cím, z všelidských ideálu rovnosti a demokra
cie, píše se v Prohlášení. Na závěr textu na
bízí
Sokol
spolupráci všem, kdož
usilují o
obnovu
československé
samostatnosti a demo
kracie. Pamétlivi ideálu pravdy, lásky a mra

vnosti, neustále posilováni
filosofickými ideály
Tyršovými a demokratismem Fúgnerovým,
budeme i nadále
soustavně všemi
prostředky
podporovat úsilí všech demokratických
Čechů,
Slováků a Podkarpatských Rusinu o nové
osvo
bození naší rodné země. V tomto zápase nemůže
byt kompromisu s režimem násilí a lži ve vla
sti, a proto zásadně odmítáme jakoukoliv spo
lupráci
s
komunisty
všech
ražení a tváří,
včetně
tak
zvaných reformních, kteří
ještě
dnes
doma
i v zahraničí
hlásají
ideologii
marx-leninismu, jež způsobila nezměrnou kul
turní, duchovní a mravní bídu ve vlasti.

Dušan Říman:
„
Zpráva o VI. sletu Cs. sokolstva v zahraničí v
Už
pošesté se sešli sokolové a sokolky ze
Čtyř světadílů, z dvanácti států a třicetidvou
sokolských Jednot na všesokolském sletu, ten
tokráte ve švýcarském Curychu. Od prvního so
kolského sletu v Praze uplynulo 124 let. Už v
té době
hledali zakladatelé sokolské organi
zace
ideál
moderního
člověka v harmonickém
spojení tělesné a duševní zdatnosti, v činném
a kritickém
přístupu k národnímu i světovému
politickému dění, v demokratickém a tolerant
ním
pohledu na člověka a lidstvo. A dnes, po
více než stu letech, jsou Jejich myšlenky ne
méně aktuální.
Jako při každém sletu, tak i tentokrát by
la
spousta
různých
podniků napěchována do
krátké
doby
pěti
dnů. 3.července
byl slet
slavnostně zhájen projevy, zdravicemi a diva
delní hrou o jednom zvláštním odpoledni v ro
dině
Bedřicha Smetany. A v neposlední radě i
hudbou lidové kapely Jiřího Holáska z Várnama
která se stala na sletu proslulou.
Druhého dne se konal turnaj v odbíjené,
kterého se zúčastnila dvě družstva ze Švédská
Družstvo
mužů
se umístilo jako sedmé a ženy
vybojovaly třetí místo.
Třetí den je ve znamení závodu v nářacťovém
tělocviku. Góteborgskou sokolskou jednotu re
prezentoval jeden borec, který se umístil Ja
ko
čtvrtý a jedna
sestra, které
se v tvrdé
soutěži probojovala na druhé místo.
Sletová
hudební
akademie
předčila
svou
profesionální
úrovní účinkujících
českých a
slovenských
umělců
všechna očekávání a byla
příjemným
překvapením i pro
skeptiky, kteří
očekávali
jen
průměrné
sumáře. Po akademii
následoval obrovský ohňostroj, který byl sice
odpálen k oslavám 2 000. výročí založení mČs-

„
Zurichu 1 986 .
ta, ale do sletového programu se dobře hodil.
Po dvacetpet minut
vybuchovalo nad jezerem
dva a půl
miliónů
barevných
projektilů
k
hudbě Rossiniho, BerliozovČ a také předehře k
Prodané nevěstě".
Vrcholným
dnem sletu je neděle. Dopoledne
jsou generální zkoušky na hlavní vystoupení a
podle tradice po celou dobu generálky
prší a
občas
také leje. Ale odpoledne, před
vystou'
pěním, ustává déšt
a při hymně a vztyčování
sokolské
vlajky vysvitne
nesměle slunce. Na
plose
stadionu Letzigrund vystupuje sokolské
žactvo, v rytmickém tanci
víří
dorostenky a
dorostenci,nadšení vzbudí náročná skladba žen
š kužely. A pak zase přichází dešťová přeháň
ka, je nutno improvizovat a přehazovat jedno
tlivá čísla programu, ale tím větší je úspěch
švýcarských
gymnastů
i
zmoklých
tanečníků
České besedy. Na hlavní číslo programu, spo
lečná prostná mužů a žen
k hudbě Smetanova
Vyšehradu, svítí zase slunce.
Nakonec se před nastoupenými řadami sokolů
spouští vlajka a cvičenci na povel
odcházejí
ze
sletiště. Slet skončil. Zbývá už jen lou
čení na sletové veselici.
Jak jsme na VI. sletu reprezentovali Švéd
sko? Díky velké
autobusové výpravě, zorgani
zované
Svazem čs. spolku ve Svédsku, navští
vilo Curych téměř 100 účinkujících a hostů ze
Skandinávie. Na sletových akcích vystoupilo a
jako
rozhodčí a praporečník se o zdar
sletu
zasloužilo 32 účinkujících ve 47 sletových akcích, což Je
oproti předposlednímu sletu ve
Vídni
1982
rozhodně úspěch. Doufejme, že na
příštím
sletu nás bude ze Skandinávie ješte
více. Pojeďte s námi, bude se vám to líbit.
VII. SLETU ZDAR!

K M M
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srpen

Opét si připomínáme
jedno ze smutných vý
ročí. Jen Jedno z několika předešlých. Je jen
poslední .
Přímou okupací
území Československa bylo
dokončeno
to, co ve svém zárodku mel JiŽ rok
1938, a možná, kdybychom šli do důsledků, ko
řeny
leží
již v počátku vytváření českoslo
venského
státu.
Naše
samostatnost
a vnitřní
demokracie
státu byla v průběhu existence
našeho
stát
ního útvaru stále více oklesťována. Extrémním
proudům
bylo
dovolováno
podílet se na moci
měrou, které neodpovídala zájmům demokracie a
budoucnosti
státu. Události
roku
1948 byly
potvrzením
tohoto
vývoje.
Rok šedesátý osmý byl jen logickým
vyvr
cholením
tendencí,
potvrzením
imperiálních
plánů našeho východního souseda.
Okupace Československa nebyla náhodná, by
la jen umístěna v tom Čase, který
se
ukázal

1 968

být vhodný.
Zdá se, že
Jssme
zpět, kde jsme byli před
100 lety. Spíše ta®, kde jsme se ješté nikdy
nenacházeli. V totální nesvobodě a podřízeno
sti .
V této tiché válce o bytí či nebytí našich
národů Je naší neJdůležitěJsi
zbraní . ůrověn
národního sebevědomí. Zdůrazňujme manifestaČne svoje Čeáství, svojí národnostní
přísluš
nost, svojí národní
výjimečnost
v kontextu
evropské civilizace, na jejímž utváření Jsme
se aktivně podíleli.
To
Jediné, které
bychom měli
na každém
Jednotlivci v národě - v exilu Či doma- poža
dovat, aby při každé příležitosti dával naje
vo, že Jsme vnitřně nezemreįį Jako Češi, jako
Slováci, a že přijde Čas, NAŠ CAS, kdy se na
še vnitřní přesvědčení stane silou, které ani
tankové divize neodolají.

Z OKUPOVANÉHO ČESKOSLOVENSKA

Závod o

záchranu Prahy
Z 2 000 registrovaných pražských památek Jich 80 % potřebuje Ve Frýdku bylo odsouzeno
šest
nutnou opravu. Kouř z desetitisíce komínů a výfukové plyny ze mladých lidí od 6 do 20 měsíců
400 000 vozidel reagují s vlhkostí vzduchu, a vytváří tak vy a k peněžitým pokutám za "pro
soce korozivní sulfidní acidy, které ničí fasády. Přecí15 lety tistátní" nápisy na zdech.
renovované Smetanovo divadlo potřebuje opět opravu. Za pos V
Českých Budějovicích odsou

ledních 5 let bylo renovováno 30 historických památek včetně
Národního divadla, které
stálo
100 mil. $. Časopis TIME se
také zmiňuje o 80 000 sídlištních bytových Jednotkách bez so
ciální a kulturní
výstavby, které
hyzdí město. Tam se
však
sotva některý ze 450 000 západních turistů, které Prahu navš
tíví, podívá.

Ma.nxT@st.ac@

víry

Na
100 000 věřících se
6. Července zúčastnilo výroční pouté
k poutnímu kostelu v Levoči na Slovensku. Na loňské pouti na
moravském
Velehradě se sešlo na 150 000 věřících. Poutě se
tak staly mohutnými manifestacemi pravého přesvědčení Cechů a
Slováků.

InTormace

o náboženství

Tento český ilegální časopis uvedl výňatky z projevu K. Hrůzy,
vedoucího odboru KSČ pro věci církevní, ve kterém si postěžo
val, že na Slovensku je Ješte podle katolického ritu pokřtě
no 71,6 % novorozeňat, zatímco v Českých
zemícbje toto
Číslo
31,2 %. K doplnění je třeba uvést, že celostátně" bylo uzavře
no 53 % všech sňatků a 80 X zemřelých Je pochováváno za asis
tence
kněze. Na
1 000 vysvěcených knězi postrádá státní sou
hlas k výkonu církevní služby.
Nad Československo
bylo rakouskými studenty
vypuštěno několik tisię balónů s textem ^proti
stavbám atomových elektráren na území
Cech a
Slovenska. Další
skupiny
studentů rozdávaly
tyto letáky na ulicích Prahy a Budapešti. Zde
se maďarští občané spontánČ přidávali ke stu
dentům
aniž policie zakročila. V Praze bylo
zatčeno pět účastníků akce,kteří byli propuš
těni až na zákrok rakouské vlády.

dil Krajský
soud
dělníka J.
Švestku na 2 roky nepoďmíněné
a 3 roky ochranného dohledu za
"poškozování
zájmů republiky"
za jeho povídku "Orwellův rok"
KSČ měla k XVII, sjezdu strany
v
březnu t.r. 1 675 000 členů
a KSS 402 613.
Františkánský páter Cyril Ja
ník
z Košic, byl
odsouzen za
“nedovolenou náboženskou akti
vitu" na 28 měsíců do vězení.
V roce
1985 bylo v
Českoslo
vensku pro trestné Činy a přečiny odsouzeno 68 000 osob,
o
16 000 méňe než
v roce
1984.
"Rozkrádání
majetku
v socia
listickém
vlastnictví Je nejčastějďí trestní Čin.

Arcipiskup František Tomášek napadl komunis
tický
režim
v Československu, že se pokouší
zotročit katolickou církev. Arcibiskup si pře
je oddělení církve od státu podobně jak Je to
Již v Polsku a Maďarsku.

A co je agreseí Agrese je, když vstoupí vojska
jednoho státu na tížemi druhého státu se zbraní v
ruce dřív, než vojska Sovětského svazu.

Je všeobecně známo, že se v Československu veřejně nadává na režim, který to celkem tole
ruje. Současně však byl vydán zákon, který zakazuje vyprávění politických vtipů a také je
trestá. --- Občané jsou nuceni navštěvovat Večerní univerzitu marxismu leninismu - VUML.
Vůl se chlubí krávě,
Kráva na to odpoví:
I když diplom dostaneš,
VUML dělám právě.
"Nač je VUML volovi?
stejně volem zůstaneš".
Kolik je v ČSSR policajtskejch fórů? - Žádnéj, všechno je pravda!

%%%%%%%%%%%%%%
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PO UZÁVĚRCE:

MuDr. JIŘÍ KOLOMINSKÝ, skautským jménem MAUGLI, náčelník českého a slovenského exilo
vého skautingu v Evropě, zemřel 18. června ve věku 60 let. Skautoval celý život. Za
liberalizace r. 1968 velel karlovarské oblasti. Stál u kolébky našeho exilového skau
tingu, obětavě vedl mnoho táborů, v roce 1975 vedl skupinu našich exilových skautů na
Jamboree v Norsku, byl členem Evropské rady a před 2 roky byl zvolen evropským náčel
níkem. Svou funkci vykonával svědomitě, moudře a obětavě.
Dr. RUDOLF PLAJNER, náčelník Junáka, pokračovatel ideálů zakladatele čs. skautingu
A.B. Svojsíka se v Praze dožil 85 let. Pro vysoký věk už nemůže zastávat práce na své
vilce a zahradě v Jílovém u Prahy a proto se v nejbližší době i s manželkou uchýlí do
Domova důchodců, kde bude pokračovat na svých pamětech.
MARTINA NAVRÁTILOVÁ sklidila na pražské Štvanici takové ovace, jakých se jí dosud na
žádném světovém tenisovém kolbišti nedostalo. USA, především její zásluhou, vyhrály
Pohár tenisové federace, který tři roky drželo Československo. Martina navštívila i
Řevnice, svoje někdejší bydliště a všude byla obyvateli nadšeně vítána. Letos vyhrála
svůj sedmý Wimbledon.

Pětatřicetiletý lesník Robert Ospald a dvacetiletý zámečník Zdeněk Pohl, oba z Lito
myšle, použili vedení vysokého napětí k útěku do Rakouska. Každý z nich měl malou gon
dolu, kterou zavěsili na bezproudový kabel pro montéry a 19. července, v deštové noci,
v ní sklouzli na trati 300 metrů dlouhé na území dolních Rakous. Nyní jsou v uprchlic
kém táboře v Traiskirchenu. --- Ve věku 83 let zemřel v Praze komunisty umlčovaný
spisovatel A.C. Nor a známý herec Ladislav Pešek, 80. --- Pro vojenskou špionáž byl
v Landskroně zatčen bývalý čs. občan. Případ má souvislost se špionážní aférou čs. di
plomatů ve Švédsku. --- Podle statistiky Přistěhovaleckého úřadu dostalo v roce 1985
148 Čechoslováků právo trvalého pobytu ve Švédsku. 23 čs. občanů se v roce 1985 ze
Švédská vystěhovalo. --- Sovětský občan G. Sacharov, člen sovětského personálu OSN
v New Yorku byl přistižen přímo při činu, když v podzemní dráze přebíral proti úplatě
špionážní materiály.
Student, od kterého materiály přebíral byl ve skutečnosti pra
covníkem FBI. Sacharov není chráněn diplomatickou imunitou a pro závažnost případu může
být odsouzen až na doživotí. --- Podle západoněmeckého tisku zahynulo v červnu šest
východoněmeckých vojáků při pokusu o útěk tunelem podzemní dráhy. Dalších šest mělo být
později popraveno. --- Ředitelem zahraničního vysílání BBC se stal Jan Túša, původem
ze Zlína. Do Anglie přišel se svými rodiči v r. 1939, kde se jeho otec stal generálním
ředitelem britské odbočky Bati. BBC dostává v osobě Jana Tuši odborníka a znalce komunis
tického světa. --- Československé Aerolinie chtějí za letenku Praha - Stockholm a zpět
11.500:- Kčs. --- Čs. turisté jedoucí na pozvání do zahraničí mohou dostat jako maxi
mální kapesné 20 USD při cestě do některé evropské země a zaplatí za ně Státní bance
550:- Kčs. Při cestě do zámoří dostanou 40 USD a to bez ohledu na to zda cesta trvá
týden nebo půl roku. --- Divíte se, že lékaři v ČSSR berou všimne? Hrubý příjem zub
ního lékaře v ambulatoriu po pěti letech praxe je cca 4000:- Kčs. Pracuje-li ve výzkum
ném ústavě, je jeho příjem asi o 1000 Kčs nižší. Maximální výše penze pracovníků tzv.
první kategorie /horníci, civilní piloti atd./ činí 2500:- Kčs. Penze např. učitelky
je cca 1600:- Kčs. --- Podle čs. turistů se hospodářská situace v DDR zhoršila a je
velmi podobná situaci v ČSSR. Zhoršil se pořádek i pracovní disciplína, není k dostání
prakticky žádné ovoce a když, utvoří se fronty stejně dlouhé jako v obchodech s masem
ve čtvrtek /jindy maso většinou není/. --- V červnu zemřela v Praze členka souboru
Národního divadla Blanka Waleská. --- Michal Sabolčík, předseda Federálního cenového
úřadu oznámil na tiskové konferenci, že má brzy dojít
"k úpravám v cenové politice
s jakými jsme se u nás ještě nestřetli". Očekává se snížení velkoobchodních cen ve
stavebnictví, zemědělství a potravinářství a každoroční zvyšování cen všech zdrojů
energie. --- Podle zpráv z domova se výroba stále více přeorientovává na válečnou,
podniky dostávají vysoké plány ukazatelů, které pro nedostatek surovin, kapacit atd.
nemohou nikdy splnit a tak se šetří peníze na mzdy, protože premie a různé odměny za .
splnění plánu nejsou. Je to jeden ze způsobů jak snížit životní úroveň bez úpravy cen.
Vlád. Škutina s režisérem Jindřichem Bernardem natočili devadesátiminutový film s To
mášem Batou. Tomáš Bata vypráví o otci, Tomáši Batovi zakladateli, o učednických le
tech, tragické smrti otce v r. 1932, hrdosti Batovců atd. Film je doplněn archivními
záběry ze Zlína i současnými reportážemi z dnešních Batových podniků. Českou verzi
na videokazetě možno objednat na: Bernard Produktion, Franzisbadenstrasse 4, D-8058
Erding, BRD nebo v redakci Reportéra.
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Milí čtenáři,

měnící se tvář Severských listů Vám nemohla uniknout. V poslední době na jejich tvorbě
spolupracoval pan Otto Černý z Uppsaly, který postupně jejich další vydávání zcela pře
vezme. My plánujeme přestěhování do Španělska /doba odchodu se zatím ještě nedá stano
vit/, kde se s manželkou budeme věnovat výstavbě krajanského střediska.
Jan Stránský

Knižní služba bude trvat i nadále, ale v souvislosti s plánovaným předáním dochází k
výprodeji vlastního skladu a po dohodě s nakladatelstvími i ke snížení cen některých
titulů, které máme v komisi. Všechny uváděné ceny jsou dočasné a platí pouze do vyčer
pání skladu. Poštovné v nich obsaženo není.
Jednotná cena 5:- kr;
Danius: K smrti odsouzený vypráví. — Danius: Jménem Satana. — Krušina: Jedenáctý ob
vod. — Krušina: Pan Dadáček má dovolenou. — Steinpach: Jak to, že žijeme po smrti? —
Steigerová: Česká cvičebnice. — Škutina: Mrtvá babička na střeše automobilu. — Štorch:
Modrý ráj Pacifiku.
Jednotná cena 10:- kr:
Proart katalog /videofilmy, gramodesky, hudebniny/. — Groll: Česko-švédská konverzace.
— Solženicyn: Dopis představitelům Sovětského svazu. — Trefulka: Dėt stora bygget.

Jednotná cena 20:- kr:
Beneš: Amerika šla s námi. — Karel Čapek - Erich Schairer: Neuskutečněný dialog. —
Battěk: Eseje z ostrova. — Důrrenmatt: Pád. — Důrrenmatt: Soudce a jeho kat. — Eis
ner: Sonety kněžně. — Filip: Blázen ve městě. — Grosman: Hlavou proti zdi. — Lepman: Dobrou noc. — Němeček: Ďábel mluví Španělsky. — Pašek: Tokio volá Honolulu. —
Terelecký: Andělé tady nebydlí. — Kučera: Petarda z Aurory. Racek: Klinika odcháze
jících. — Racek: Zelená pastelka. — Ochová: Sůl země a blbá ovce.
Jednotná cena 25:- kr:
Drábek: A co Václav. — Filip: Poskvrněné početí. — Drábek: Zpráva o smrti Růžového
kavalíra. — Hostovský (sborník). — Pecka: Štěpení. — Jedlička: Když život náš je
v půli se svou poutí. — Škvorecký: Smutek poručíka Borůvky. — Seifert: Morový sloup.
— Binar: Kdo, co je pan Gabriel? —
Jednotná cena 30:- kr:
Diviš: Teorie spolehlivosti. — London: Bílý Tesák. — Třebízský: Povídky karlštejns
kého havrana. — Novotný: Ve staropražské zeleni. — Součková: Sešity Josefiny Rychtrové. — Vacík: Zahrada na dva zámky. — Salivarová: Nebe, peklo, ráj. — Pecka: Pasáž.
—Beneš: Zelenou nahoru. — Rambousek: Krochnu s sebou. — Vejvoda: Osel aneb splynutí.
— Antinostalgicum a samožerbuch. — Lustig: Z deníku sedmnáctileté Perly Sch. —
Grušą: Dámský gambit. — Patočka: Dvě studie o Masarykovi. — Grosman: Nevěsta. —
Škutiniády. — Sociologie vodníka. — Všechno bylo jinak. — Součková: Sešity J. Rykrové.

Jednotná cena 35:- kr;
Fischl: Hovory s Janem Masarykem. — Fischl: Kuropění. — Masaryk: Jak pracovat. —
Peroutka: TGM představuje plukovníka Cunninghama. — Havel: Hry. — Uhl: Program spo
lečenské samosprávy. — Javor: Sir Clarence alias Pajda pes. — Štědrý: Věž svědectví.
Škutina: Máš na hlavě zahrádku. — Hostovský: Osvoboditel se vrací. — Hrabal: Postřižiny. — Lustig: Ulice ztracených. — Terelecký: Pláž u San Medarda. — Hochman: Český
happening. — Grušą: Dotazník. — Hejl: Zásada sporu. — Klíma: Nuda v Čechách. —
Filip: Valdštýn a Lukrecie. — Stoppard: Profesionální faul. — Šikl: Nač jaru nezbyl
čas. — Kriseová: Křížová cesta kočárového kočího. — Kryl: Slovíčka.— Poláček: Pos
lední dopisy Doře. — Hiršal: Píseň mládí. — Zahradníček: Dům Strach. — Škvorecký:
Bůh do domu. — Šimková: Byly jsme tam taky. — Auský: Vojska gen. Vlasova v Čechách.
Hejl: Ex offo. — Sacher:■ Krvavé velikonoce. — Hutka: Dvorky. — Mencák- Frydrich:
Švédština pro samouky.

Jednotná cena 40;- kr:
Sviták: Velký skluz. — Džilas: Nová třída. — Lustig: Dita Saxová. — škvorecký:
Sedmiramenný svícen. — Kratochvíl: Žaluji III. díl (Cestou k Siónu). — Pecka: Na
co umírají muži. — Zoščenko: Svérázná společnost. — Schneider: Přesunuté hodiny
mythologie. — Čech: Pozdvihování slov. — Hochman: Kronika místodržení v Čechách.
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Jednotná cena 45;- kr: Michal: Bubáci pro všední den. — Hejl: Hodina hvězdopravců. —
Eisner: Bohyně čeká. — Eisner: Mamince. — Eisner: Pan Kaplan má třídu rád. — Hašek:
Dobrý voják Švejk. — Komárkova: Sekularizovaný svět a evangelium. — Preisner: Odstup,
šikl: Nebe nad Seinou. — Válek: Smutný muž. — Rybáková: Tuctová mrtvola. — Effenberger: Surovost života a cynismus fantazie. — Hanč: Sešity. — Křesadlo: Mrchopěvci. —
Moc: Údolí nočních papoušků. — Princova: Polepená oblaka. — Werich: Americké příběhy.
Lederer: Touhy a iluze. — Peroutka: Budeme pokračovat.-- Peroutka: Pozdější život panny.
Henryková: Poslední vlak z Babylonu. — Kohout: Jolana a kouzelník.

Jednotná cena 50:- kr; Jaroslav Foglar: Stínadla se bouří. — Foglar: Záhada hlavolamu.
Kučera: Tábor bubáků. — Richterová: Slovo a ticho. — Preisner: Kultura bez konce. —
Staněk: Potrestaní. — Henryková: Fantazie pro němou lyru. — Kolář: Odpovědi. —
Konrad: Spoluviník. — Vývoj Charty. — Křesťané a Charta. — Šimečka: Žabí rok. —
Třešňák: Babylon. — Zamjatin: My. — Kaplan: Poválečné Československo. — Tausig:
Jedinečná svátá. — Vráz: V dálavách světů. —

Česko-švédský slovník

80:-

Nové knihy:
68 Publishers: Drábek: Podzemí
Hiršal: Píseň mládí
Kyška: Šero
Vejvoda: Zelené víno
Kaplan: Nekrvavá revoluce
Škvorecký: Ze života české společnosti
Pecka: Malostranské povídky
Havel: Dopisy Olze
Index:
Goliath: Zápisky ze stalinských kone.
Martínek: Představení
Pele: A bude hůř ...
Nováková: Nevinu aneb vražda ...

Konfrontace:

Pejskař: Poslední pocta II.
Seifert: Knížka polibků
Kubešová: Romance pro Žoržínu
Peroutka: Muž přítomnosti
Maloumian: Synové Gulagu
Škutina: Lenin v Curychu
Jarošová: Dům u dvou skotíků

Různé:

Feierabend: Soumrak čs. demokracie
Durych: Requiem
Bocheňski: Cesta k filoz. myšlení
Dvořák: Šavle meče
Pekař: Bílá hora
Kaplan: Poválečné Československo
Klabund: Borgia - za noc lásky
České vánoční pečivo

85
35
72
57
77
59
55
90
55
52
90
53

245
68
70
68
70
65
70
82
35
35
44
44
50
70
70

Knihkupectví Bohemia Store Vám na vyžádání zašle vánoční katalog nabídek. Bohatý vý
běr knih, desek a kazet. Katalog zdarma. Dále nabízí knihu J. Krejčího MIROSLAV TYRŠ,
filozof, pedagog a estetik českého tělocviku. 151 str. brož. Cena cca 60:-

Tamtéž možno objednat Anglicko-český
slovník idiomů od Břetislava a Bar
bory Kroulíkových, který obsahuje na
10 000 idiomů. Slovník má 500 stran.
Možno také objednat přímo na adrese:
Czechoslovak Association of Canada,
740 Spadina Ave, Toronto, Ontario,
Canada M5S 2J2.

BOHEMIA STORE (
Pastrňák Petr
A-1070 WIEN, Lindengasse 5

Tel.: 96 37 79

české-slovenské knihy-desky-kazety

I Ve španělském městečku Denia na

pobřeží Costa Blanca budujeme
krajanské středisko.

PIZZERIA HELLAS
Snostorpsvágen 6
302 48 HALMSTAD

Tel: 035/11 12 89
Na výběr jsou byty, řadové i sa
mostatné rodinné domky a krásné
pozemky v blízkosti moře a měs
tečka. Bližší informace Vám rádi
podají:
Ve Švýcarsku a Německu:
Karel a Věra Divoký
Segantinistrasse 9
CH-8049 Zurich
tel. (01) 56 21 56 nebo 56 91 48

Ve Skandinávii:
Jan Stránský
Smalandsvágen 7
S-597 00 Atvidaberg
tel. (0120) 14 421

UŽ 75 LET SLOUŽÍ FIRMA

LINKA!
Dříve v Praze v Havlíčkové ulici,

V Austrálii:
Josef Voncina
Post Office
Oberon, NSW 2787, Australia

dnes ve švédsku:

CUKRÁRNA

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

FRUCTUS

Trádgárdsgatan 2
S-411 08 GOTEBORG
Telefon 031-13 01 29

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

Glas Studio Gusum
skulptur och konstglas
Milan Vobruba

610 40 GUSUM

V! STÁR FÓR MODE.
KVALITET TILL RATT
PRIS!

TEL 0123-20915

VÁRA SKOBUTIKER FINNS 1 :

T

EXIMER IP.

Į

'Krajanská importní firma dodává elektrická I
* agregáty HONDA a BOSCH, s výkonem 0,4-4 kW
j(reservní zdroje elektrická energie pro vi-'
Ilu, chatu, člun, kem. a pod.) a elektrická
imobilní radiátory plněná olejem, za velmi
I výhodná ceny. Tel: 0300 - 11603

©------ ---------------------- •

MALMO.LUND.HELSINGBORG.
HÁSSLEHOLM.KRI ST IANSTAD.
GOTEBORG. MARIESTAD.
ESKILSTUNA.OREBRO.
VÁSTERÁS.AVESTA.UPPSALA.
STOCKHOLM

