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Tidning for Tjecker och SlDvaker i Skandinavien

NEZÁVISLÝ

ČASOPIS PRO 6 ECHY
VE SKANDINÁVII

SLOVÁKY

"Malý národ ne*uže se eěřit s
velký*, ale právě proto susíie o to
usilovat,
aby
naše vzdělání
všeobecné, čís světovější, bylo
zároveň ti* národnější, Jto jest
pochopení* pravého ducha Českého a
naší
historie.
Tedy zkrátka
pracovat k toeu, abycho* dosáhli
vzdělání skutečně národního. To je
dost těžká věc. Těžší u nás než
jinde, kde vzdělání národní už se
podává na školách; toho všeho u nás
není, a proto úkole* zejaéna inte
ligence je čerpat z ^historie,
poznávat to, co je skutečně České,
a pernou prací dosáhat se toho, co
bych nazval kulturou a vzdělání*
národní*.

"Rozubí se sa*o sebou: vzdělání
všeobecné, vzdělání, po které* kaž
dý ayslírí člověk prahne, buší být
světové. Ale to neznaeená těkat po
5větě, politický národní kosiopolitisfius, nýbrž pochopit svět z
našeho českého hlediska. Boethe
pravil: -Svět, ať je sebevětší a
obsáhlejší, není konec konců nic
jiného než rozšíření naší bytosti a
nepodává ná* více než podává naše
bytost.- To je pravda a platí to
také pro nás, a právě pro nás. My
světovosti nedosáhne*e cizí poaocí,
nýbrž *usí*e si jí dobyt prací
vlastni; právě ze svých ppiěrú
iusíie udělat poaěry světové. Česky“
národ se *usí stát světový*, česká
otázka *usí být světovou, a to~~šF
stane jen naší prací."

Toaáš S. Masaryk "JAK PRACOVAT".
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JEDEN 2 UŽITEČNÝCH?
Dagens Nyheter, největší švédský deník, je pravděpodobně
obsazen novinářskou garniturou, která se snaží o^tzv.
kritickou žurnalistiku až příliš horlivě. Tak 7. března
uveřejnil deník intervjú s předsedou KS* JAR,
(SACP),
nositelem sovětského "Rádu „svobody národů" a čerstvým
nositelem československého "Rádu přátelství", Joem Slovem.
Joe Slovo je zároveň velitelem vojenské odnoze^ANC, "Oštěp
národa",
která má na svědomí mnoho zločinů hlavně na
černošských
spoluobčanech, kteří se nechtějí podvolit
politice teroru. V článku je vylíčený jako sympatický strýc
kypýcí
humorem,
jakýsi
komunista s "lidskou tváří"
vyprávějící vtigy o podmínkách v Sovětském svazu. Abychom
mohli zvážit přínos této "kritické žurnalistiky", bylo by
dobré si připomenout několik výroků, které se zase
naopak

Ve společné* dopise Michalu Gorbačovovi
vyslovily
všechny švédské ženské
politické organizace, kro*e koaunistické, svojí podporu právu židovských žen
na opuštění Sovětského svazu.
A
Sdružení sociálně de*okratických žen ve
StockholBu se obrátilo dopise* na
sovětského velvyslance Pankina, aby se
zasadil o sloučení rodiny „Estonce
Pihelgase, který žije ve Svédsku.
"Odlišné politické názory se ne*ají
potlačovat trestání* lidí," píše se v
v dopisu.
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Strana Životního prostředí, švédští
’zelení”, vydala prohlášeni, y něež se
Žádá,
švédské podniky v Jihoafrické
řep..b-ií£ byly předány do rukou černých
. •- ■a, VLť.
•’ •
5

Fapež Jan Pavel II přijal pozvání
skandinávských katolíku
k návštěvě
severských zeaí. Datua návštěvy není
2atíB stanoveno.
Ve světě je rozseto 45 švédských skol s
1200 žáky. Příspěvek Švédského státu činí
30 liliónfl korun a kryje asi
40Z
faktických výdajů škol. Školy jsou butTv
privátnís nebo církeynía vlastnictví.
t

Spor sezi státeo a karlhaanskou koounou o
zaplacení výdajů na odtažení sovětské
ponorky U-137, která 1981 “zabloudila8 na
Švédskou áělčinu, vyhrála kosuna. Sověti
zaplatili Švédsku 1,6 siliónu korun jako
náhradu za "doprovod8 ponor-ky dD
eezinárodních vod.
i

Švédská církev kritizuje Albánii. Švéd
ský ekumenický výbor vyzval albánskou
vládu, aby skončila s pronásledování®
věřících. Toto pronásledování začalo
krátce po H. světové válce a pokračuje
do dneška, praví se ve výzvě.

stěží objeví na stránkách liberálního DNí ve čtvrtletní
zprávě 1985 prohlašuje SACP, ze je třeba ’’střílet bílé
civilisty,
těhotné
ženy
a
děti”.
Vysílání ANC z Addis
Abebyí
"a
nyní
přeneseme boj rovnou
do jejich domu, do
jejich
kuchyní' a
jejich
ložnic.”
Winnie
Mandela:
"Společné,
ruku v
ruce,
s
našimi
krabičkami zápalek a
náramky, osvobodíme
naši
zemi."
Joe
Slovo v
sovětské
Politice: "Pracujeme
houževnatěji
než
kdykoliv jindy
na
poli
šíření
marxismu-lenini srnu,
klíčem
k
naší
budoucnosti...
A na závěr ukázku z článku v DN:"SACP se
hlásí k demokratickému socialismu,
který toleruje jiné
názory a který respektuje integritu u ostatních organizací,
s kterými spol upracu jeme,11 říká Slovo. A dodává, že nic z
toho není neslučitelné s klasickým komunismem.
V tom má Slovo absolutní pravdu.
I

LOGIKA

VĚCI

i

Janoš Kádar tá 21. - 23. dubna navštívit
Švédsko. Děje se tak na pozvání air;isterského předsedy Carlssona.
i

Lybie se pokouší získat kontrolu nad
susiiaskýBi přistěhovalci v Oslo. Lybyjští
zástupci nabídli financování
stavby soské. Jako protislužbu si chtě-li
vyhradit právo rozhodovat v zaaěstnaneckých otázkách. Vedení projektu
stavby tuto nabídku odeítlo. Jedna z
aěnších islásských skupin však přijala od
Lybie částku 500 000 korun. Podle
norských zákonu to není trestné, pokud se
podpory
nepoužívá na protizákonní
činnost.
t

Švédská kriminální policie zahájila vy
šetřování tvrzení některých iránských
uprchlíků, že švédská víza jia byla vy
hotovena za úplatek úředníky švédské
aebasády v Teheránu.
i

Švédská arsáda nakupuje zbraně na černés
trhu. Pro Švédy je to jediná možnost jak
získat např. sovětské zbraně, aby je
nohli otestovat.
g

švédští konzervativci se z principiel
ních
důvodů
neúčastní politických
deaonstrací, kterých se rovněž účastní
aarxistické strany. To se týká i
deaonstrací
proti sovětské okupaci
Afgani stánu. Při těchto akcích jsou však
reprezentováni svými mládežnickými a
ženskýsi organizace®!.
i

Znásý švédský hokejista Sven Tuaba se
chce pokusit o založení škol golfu v
Sovřtskés svazu. Doufá, Že jeho stálá
popularita v SSSR mu ulehčí získat úřední
povolení.

Zatímco švédská armáda zápolí s nedostatkem výzbroje,
dostane Tanzanie 510, Mozambik 325, Vietnam 300, Indie 380
a Nikaragua 160 milionu korun tzv. pomoci rozvojovým zemím.
V posledním případě jde o zvýšení o 40%.Kromě Indie se
jedná o státy s tvrdým marxistickým réžimem. 1,3 miliardy
korun,
které
mohly být použity na vybudování druhé
protiponorkové stíhací jednotky, jde na podporu spojenců
Sovětského svazu.
Indie ovšem
také potřebuje každou
švédskou korunu, protože zvýšila svůj rozpočet na obranu o
celých 457., t.j. na celých 177. státního rozpočtu. Ze v zemi
je
407. obyvatel pod úředně uznanou hranicí chudoby,
znepokojuje asi víc Švédy,
než samotné vládce Indie.
Švédská
ministryně
energetiky,
která loni na podzim
navštívila
Polsko,
aby projednávala otázky životního
prostrědí
a
zdrojů
energie,
kategoricky
odmítla
jakykoukoliv možnost podpory Polsku při stavbě odsiřovačú:
"Bylo by nemorální, aby se švédská podpora dávala zemi,
která vynakládá milijardy na zbrojení." Má samozřejmě
pravdu. (Polsko má na svědomí 1/10 celkového spadu síry nad
Švédském.)
Oblíbencem švédské zahraniční politiky a
vítanou příležitostí, jak se angažovat v problémech co
nejdál
od
Švédská,
se
stala Nikaragua. Ministryně
zahraniční pomoci se při své návštěvě Nikaragui vyjádřila,
Že "to, co švédsko v zemi vybudovalo, Spojené státy
zničily."
Na
otázku novinářů ohledni "nedostatku'*1* v
demokracii
země, řekla, že "Nikaragui nelze hodnotit
striktně podle pravidel západních demokracií," že je to
"zjednodušení hodnotit země podle toho, jak jsou hodné." Na
Pinochetovo Chile jsou však jiná měřítka. Poblouznění
Nikaraguou zasáhlo i švédskou církev. Na podzim se biskup
Gártner zapojil do kampaně "Nikaragua musí přežít" a v réto
souvislosti se vyslovil takto:
"Jsem otřesen tím, co se
děje v Nicaragui a musím se proto angažovat. Tato země je
vystavena agresi ze strany USA a my musíme křičet na celý
svět, abychom pomohli trpícímu národu."
Zatímco biskup křičel na celý svět, proběhla v sále domu
Dělnické vzdělávací společnosti
(ABF), zcela vydržovanou
státními
dotacemi
a ovládanou sociálně demokratickou
stranou, tisková konference s mluvčím chilské marxistické
gerily.
Jednalo se o marxistickou skupinu, která se
přihlásila
k
zodpovědnosti za atentát na prezidenta
Pinocheta. Rozhovor přenášela i televize. Mluvčí si tehdy
postěžoval:
"Atentát na Pinocheta se nepodařil, protože
—----- >
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část náleží vypálená na jeho acto nelhali^. To docela dobře
ilustruje podmínky, za kterých pracujeme." Cítíme s nimi.
Zhruba
ve
tejnou
dobu
se
vyznamenal
švédský
pří stěhovalecký úřad, když zamítl vstupní vízum jednomu z
afgánskych povstaleckých vůdců,
který
byl do Švédská pozván
Výborem
pro A-f gani stán. Úřad
svoje rozhodnutí odůvodnil tím,
že by Afgánec mohl zůstat ve
Švédsku.
Po
odvolání
a
publikaci
případu bylo vízum
nakonec vystaveno. Současně se v
zemi
objevili
čtyři
vysocí
funkcionáři afgánské KS, aby se
zúčastnili kongresu prosovětské
komunistické
strany.
A
5
platnými
vízy,
které
si
obstarali
na některé švédské
ambasádě!
V poslední době však
zástupci švédské sociálně demokratické vlády při různých
veřejných akcích ostře odsoudili okupaci Afgani stánu a
politiku
Sovětského svazu. Humanitní podpora afgánským
uprchlíkům byla zvýšena o 307. na celých 20 milionů korun.
Je to jistě hodně, ale ve srovnání s 57 miliony, (největší
podpora Západu vůbec), které ročně dostává od Švédská ANC,
to je almužna, pokud se o ní musí dělit pět milionů
uprchlí ků.
Kde je potom, když ne morálka, tak alespoň logika?
"DĚTI V AFGANISTANU"
Internationell Hearing ve Stockholmu 4.-5, dubna 1987
Péčí švédského Výboru pro Afgani stán (SAK) se ve Stockholmu
konal hearing d životních podmínkách dětí v Afganistánu.
Účelem je vzbudit zájem světové
veřejnosti o jejich
situaci a zárovén získat podklad pro budoucí humanitární
pomoc válkou postiženým dětem,
SAK poukazuje
na skutečnost,
že 2,5 milionu
a-fgánských dě
tí žije dnes
v ex i 1 u
za
podmínek,které
nezaručují je
jich normální
vývoj. Dětská
úmrtnost
je
abnormálně vy
soká.
Hlavní
témata
byly
lidská
práva
v dnešním Afganistánu; dě
ti a rodina v
afgánské kul
tuře; sociální
a psychologic
ké dopady vál
ky na děti
a jejich pobyt v exilu; zdravotnictví a
vzdělání v dnešním Afganistánu a v exilu. Zúčastnili se
zástupci komise pro lidská práva v OSN, zástupci lékařských
organizací pracující v Afganistánu a afgánští lékaři.

Nové číslo časopisu Afganistan-Nytt 3/87 je věnováno afganským dětem. V článcích jsou líčena otřesná svědectví
dětí, .které byly svědky zabití, mrzačení
a mučení svých
rodičů, sourozenců, přátel a příbuzných. Několik tisíc dětí
bylo odvezeno do SSSR, kde jsou indDktrinováni a školeni na
vyzvědače. Vrací se zpět a jsou zabíjeni - vlastními. Mnoho
dětí je mrzačeno výbušnými hračkami. A všem dětem sebrala
válka dětství.

*

Soud v jedno® norské® Běste rozhodl, le
nakažení HIV viruse® není důvode® k vý
povědi z práce. Jednalo se o případ
barsana, kterého
aajitel restaurace
pfá,$ z tíhoto důvodu vypověděl z práce.
Pastilsnénu bylo pTiznáno 50 000 kr
odškodného.
9

Švédská vláda rozhodla nechat be2
jakéhokoliv opatření údaje od BlovceB
válečných zločinců Sisona Hiesenthala, že
se ve švédsku nachází Estonci, proti
který® existují důkazy, že se provinili
zločiny proti lidskosti za II. světové
války. Své rozhodnuti staví na skuteč
nosti, Že eventuální zločiny jsou již
prostřeny a na vyjádření svých expertu.
Faktea je, že 99X údajů o těchto lidech
pochází
ze
sovětských oficiálních
pramenu.
0

V Norsku je 36 případu nakažení AIDS
virei, 24 z nich zeařelo. 500 lidí sá být
nosiči HIV viru.
i

Dva buží ozbrojeni brokovnicí a pistolí
přepadli dva vojenské strážné, odz
brojili je a svázali. Vojáci neučinili
sebemenší pokus o odpor. Jejich nadří-ní
jsou toho názoru, ze hlídka BÉla situaci
zvládnout. Vojáci hlídali tankové sklady.
B

Skupina soderátských poslanců podala v
parlaaenté
interpelaci,
ve
které
poukazuje, že uznánís dohody aezi NDR a
švédské® aůže sít za následek účast zetě
na politickéo útlaku naaířeného proti
jednotlivý® osobás v NDR. Jedná se o
dohodu na poli vzájesné právní poaoci při
objasňování trestních činů. Poslanci v
této souvislosti poukazují na to, že NDR
nepatří ke států® praktikující® klasické
právo v našeo pojetí, a že NDR aůže
použít této dohody k vyaáhání určitých
innforaací,
jako přesné bydliště apod.,
a tak si zajistit česrtvé inforaace o
politicky nepohodlných osobách.
1

V Norsku nedávno proběhlo velké zimní
cvičení, kterého se zúčastnilo na 13 000
vojáků z Norska, Holandska, Anglie a USA.
Patří k posiláa NATO, které ca jí v
případě potřeby přispěchat na po®DC
Norsku. Tentokrát se cvičení nezúčastnila
Kanada, která dokonce uvažuje o zrušení
syého závazku a ani v případě krize svojí
Castbrigadu do Norska neposlat.
o

Záhadné zeizení pěti britských videu,
kteří pracovali pro podnik Marconi,
zneklidňuje
i
Švédský
arsádní
dozbrojovací a zásobovací úřad FMV.
Podnik
totiž
dodává
elektronické
komponenty do švédských spojovacích
zařízení a různých řízených střel. Tři
vědci se zabývali výzkuae® lokalizace
ponorek ve velkých hloubkách. Jeden spadl
2 visutého aostu, druhý si uvázal jeden
konec provazu koles krku, druhý kole®
stroiu a rozjel se s aute®. Třetí zaizel
beze stopy. Další vjel s autea naložený®
kanystry s benzine® do doaovní zdi,
čtvrtý se oběsil ,a pátýJjyl, nalezen ,ve
svéa aute v garáži udušený výfukovými

SHHHMMni

?o snaha krádežích ve vojensř/ch skladech
a nedávné® vyhození do wctechb jednoho z
úich, bylá -tvořena vyšetřováci koaise,
která dospěl® i názorů, ze k žajistení
-Zsch Jlauj jc' potřeba nejséne 1
•J-ijardy koru.?.
i
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Š F1 I O N A' Ž N I' ČINNOST
C B C H O D N f C ’] LODI'

Že Polska, východní Německo a Sověti používají obchodních
lodí
pro
špionážní
činnost
určité
většinu z nás
nepřekvapil je.
K podobnému úsudku došlo po dlouhém a
rozsáhlém
vyšetřování
i švédské ministerstvo obrany.
Sovětské obchodní loďstvo má svojí přesně vymezenou roli v
případě války a stává se tak okamžitě součástí válečného
loďstva.
Organizačně
patří do oddělení
"K", prvního
oddělení
KGB.
Podle
švédských námořních expertu je
potvrzeno, že tyto lodě jsou používány jako podpůrné
jednotky pro operace sovětských ponorek
ve švédských
vodách,
jako
základny
prD
průzkumné a ofenzivní
potápěčské oddíly, pro rádiový průzkum a vysazování agentů
na švédské území. Podle švédských zákonů mají námořníci
lodí kotvících v přístavech možnost volného pohybu v
oblasti
přístavního^ města,
aniž jsou nuceni uvědomit
přístavní
úřady. Každý rok proplouvá téměř 2 OOO lodí ze
zemí VS švédskými výsostnými vodami a 3 800 sovětských lodí
využívá k proplutí úžinu mezi ostrovy Gotland, Ůland a
pevninou,
*

ŠVÉDSKÝ OBCHODNÍ BOJKOT
JIHOAFRICKÉ' REPUBLIKY

"Obecné vzato, jsou Švédsko a Kockuas
bezpečnostně politicky
nespolehliví",
prohlásil
konzervativní
poslanec
australského pariasentu. Jedná se o do
dávku ponorek Austrálii v ceně 15
silijard korun. Poslanec tvrdí, že Sověti
už dávno znají technické podrobnosti celé
zakázky. Argumentuje také s nedávný®
odsouzení® československého přistěhovalce
Kořínka,
který údajně aěl předat
ínfcrffiace o těchto ponorkách Rusů®. S
jistotou se to říci nedá, protože soudní
přelíčení probíhalo za zavřenýai dveřai.
<
Minulý rok přiznal při stehovalecký úřad
právo pobytu 13 500 přistěhovalců®.
Nejvíce bylo Íránců, 6 000; dále
Chiianů 1205 a Iráčanů 975. Eritrejcú
přišlo
975,
Ruiunu, hlavně
z
jugoslávských táborů, přišlo 635. Ve
statistice není zahrnut počet odeítnutých
Žádostí..příso na hranicích nebyl povolen
vstup 1 000 osobás.
i

Vedoucínu sociálního úřadu v jfogelholau
byla zvýšena sěsíční szda o 6 000 kr pod
podmínkou, že se vzdá *ísta. Vedoucí sel
být na přání oístních politiků přeřazen
r:a nižší funkci, vsak za poaocí odboru
dosáhl odstupného. Tato předčasná penze
au vynese
22 350 kr aesíčne a bude
daňové poplatníky stát 900 000.
a

Administrativní
soud ve Stockholau
rozhodl, že pozůstalost po Olofu Palieeu
nebude zatížena daněsi za těch 40 000
korun, které dostal jeho syn Joakia na
Harvardské univerzitě
jako stipendiu®
pro svá studia. Soud ve svévozsudku
píše, že to, Že Palše si za své
přednášky na univerzitě
y Harvardu
nevzal zaplaceno, pravděpodobné selo vliv
na to, Že stipendiu® bylo uděleno zrovna
jeho synu. Soud vsak konstatuje, že není
důvod nevěřit sdělení bývalého sin.
předsedy, že se honoráře vzdal bez
pcdeínek, a že není dokázáno, že honorář
byl převeden na stipendiu® pro jeho syna
s jeho vědoíaío,

Stanovy obchodních dohod GATT dávají Jihoafrické republice
možnost požadovat diplomatické konzultace se švédském,
švédské sankce jsou v přímém rozporu s těmito stanovami a
cílem této obchodní organizace, jejímž účelem je podporovat
svobodný obchod bez ohledu na politická zřízení členských
států. Zahraničně politická stanoviska nesmí ovlivňovat
obchodní výměnu mezi tím či oním státem. Jedinou výjimkou
ve stanovách je § 21, který dovoluje jednostranné sankce za
předpokladu, že o takovém kroku rozhodne OSN nebD z národně
bezpečnostních důvodů. Pokud Švédsko odtmítne konzultace s
JAR, bude problém řešit rada organizace GATT, která bude
ve svém posuzování striktně vycházet ze stanov. Jestliže se
švédsko opět odmítne podřídit této rekomendaci, znamená to
podrývání autority
organizace
a možnost pro ostatní
státy
odvolávat se na švédský příklad. O členství v této
organizaci má zájem i Sovětský svaz.
*

ŠVÉDŠTÍ

V

POSLANCI

SSSR

Podle vyjádření členů delegace byly^jejich rozhovory vedené
se Sověty "otevřené". Delegaci přivítal A. Gromyko. Jeho
vystupování bylo označeno za pozorné a šaramantní. Na
poznámku, že Švédsko klade velkou váhu na to, aby se
hraniční spor o námořní hranici se SSSR vyřešil podle
platného mezinárodníhD práva, odpověděl Gromyko, že je
lepší deset let vyjednávání, než jeden den války. Opravdu
šaramantní. Delegace vznesla dotaz na Roul Wallenberga, na
40 vězněných židů a na pět nevyřešených případů sloučení
rodin. Další dotazy se týkaly Afganistánu a Černobylu.
Delegace také navštívila Andreje Sacharova v jeho bytě v
Moskvě.
*
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»»» INZERÁT «««
■
Jag onskar fá kontakt aed Er som vet nágon otd
s
tjeckisk jazz fóre 1950, har t jeck iska
»
jazzskivor av Jiti Traxler, Karel Vlach,
s
Evil Ludvik, Kamil Běhounek, Jan Sima,
a
Arnošt Kavka mfl mfl, eller kanske spelat
g
eller sjungit jazz i Tjeckoslovakien sjálva,
«
Jag samlar material fór en bok, artiklar,
a
radioprogr am m m. Hór av Er till
a
Thomas Millroth, Luntmakarq. 67, 1113 51 Stockholm.»
tels 08/34 56 42.
'
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EVROPOU

Při obchodně politické debatě ve švédském parlamentu se,
mimo prodeje zbraní do ciziny, jako druhá hlavní otázka
projednávaly vztahy švédská k Evropskému hospodářskému
společenství. Většina poslanců se pohoršovala nad tím, ze
■firma Bcrfors zbraně nejen vyrábí, ale dokonce i prodává.
Pozornost tisku se především také soustředila na debatu
okolo prodeje zbraní.
i když jednání s EHS múze mít
mnohonásobně
důležitější následky pro budoucnost, než
pfípadné již uskutečněný prodej zbraní.
Všechny politické strany s výjimkou komunistů vyjádřily
svou podporu hlavní myšlence, že by^styky s EHS měly být
prohloubeny. Shodly se i na tom, že Švédsko nemá vstoupit
do Společenství. Pro nejtěsnější spolupráci se vyjádřil Nic
Grónwall z pravicové strany (M). Vyjádřil své přesvědčení,
že by švédsko mohlo dosáhnout místa v Evropském parlamentu,
i kdyby se nevzdalo své neutrální politiky v případě války.
Polovina švédského exportu jde do zemí EHS. Byla by to tedy
katastrofa,
kdyby se vládě nepodařilo navázat ještě užší
spolupráci s tímtotrhem, na kterém do roku 1992 mají být
mezí členskými státy odstraněny poslední zbytky obchodních
překážek. Jednotný trh má potom zahrnovat 320 milionů
spotřebitelů.
To, co odstrašuje švédské politiky,
je
samozřejmě stále větší zahraničně politická spolupráce
členských států Společenství, z nichž všechny, až na IrskD,
jsou také členy NATO.
*

ADVOKA'TI SI STĚŽUJI' NA
INVADRARVERKET
Švédští
advokáti specializovaní na pomoc cizincům ve
Švédsku se cítí pronásledováni od přistěhovaleckého úřadu^
Invadrarverket. Mimo jiné to úřadu trvá až jeden rok, než
zaplatí honoráře. Centrální soudní úřad, Domstolsverket, je
povinen žádat vyjádření Invadrarverket, než múze vyplatit
žádané honoráře.
Na toto vyjádřeni se musí čekat až deset
měsíců a někdy i déle. I malá advokátní kancelář proto může
mít pohledávky na stát ve výši 200 000 švédských korun.
Mezitím musí vsak advokáti zaplatit nejen překladatele a
jiné výdaje spojené s případem, ale i daně a účty, které
byly sice klientům zaslány, ale dosud nezaplaceny. Advokáti
si často stěžují i na to, že při jednání o poskytnutí asylu
se úřady k nim i k jejich klientům chovají přezíravě.
*

KOORDINACE

UPRCHLICKÉ'

POLITIKY

Arbet5marknads departement vydal tiskovou zprávu o setkání
ministrů pro při stěhovalecké otázky v Helsingfors, která se
konala
na
základě švédské iniciativy. Jednalo se o
koordinaci uprchlické politiky severských zemích na poli
mezinárodní politiky v Evropě.
Během roku 1986 do západní Evropy přišlo vice jak 180 000
žadatelů o asyl, z toho téměřw15 000 do Švédská.
Vice než milion obyvatel Švédská jsou buď cizí státní
příslušníci nebo nejsou rození Švédi. 1/3 z tohoto počtu
pochází ze Skandinávie.
Náčelník štábu švédské ariády požaduje,
aby
veškeré soukroié lode jiných
národností, které se pohybují na volnéi
•oři nedaleko švédských břehů, podléhaly
kontrole. Lodě sají lít v pořádku vstupní
víza a plavební plán. "Je příliš anoho
lodí, které se podezřele pohybují v
blízkosti Švédských břehů, a které lají
na palubách cizí techniky a náiořní
důstojníky', řekl iluvčí hlavního Štábu.
•Jedná se predevšís o lodě Varšavského
paktu.

Družice SPOT, která je částečně švédská,
vyfotografovala
velikou
sovětskou
radarovou
základnu, která porušuje
sovětsko-aierickou dohodu o oiezení počtu
protibalistických
střel.
Radarové
zařízení je totiž určeno na řízení
vlastních protiraket. Tzn., ze druhá
strana ausi zvýšit počet svých útočných
střel, aby zvýšila sožnost průchodu
obranou protivníka a zachovala tak
rovnováhu. Saiotná existence základny
není novinkou, ale protože SPOT je čistě
civilní satelit, aohly být sníaky
zveřejněny.

Reč vládního tajemíka Pierra Schoriho ve
Stockholm ařla za následek, že švédský
velvyslanec v Praze by! povolánna bíd.
zahraničí, kde au byl ústně sdělen
protest česioslover.ské vlády.
5

Přes 2000 lidí protestovalo
ve
Stockholau
proti sovětské okupaci
Afganistánu. Jako řečníci při deaonstraci
vystoupili ainistr zahraničí Andersson a
afgáf.ský bojovník Nojadeddi,
t

Vedení Kongsberg Vápenfabrik v Norsku
doufá, ze je státní vyšetřovací koiise
očistí z aierického obvinění, že v roce
2?80 propašovali do Sovětského svazu
řídící systés na frézy, který později byl
použit na sovětských ponorkách pro
nehlučný pohon lodních šroubů.
i

Při své přednášce Společnosti pro vojen
ství v Oslo, tvrdil expert norského
•inisterstva zahraničí, že v Norsku jsou
stále ještě neobjevení sovětští ’agenti
vHvu". Své tvrzení zakládá na faktu, že
některé
centrálně
místěné
osoby
nepochopitelně síří zřetelně nepravdivé
inforsace. Problée se týká sporu Norska a
SSSR o kontinentální dno u ostrova
Svalbard v Barentskés wři. Při jednáních
se Sověty ohledně těžebního práva,
podával inforaace
o úiyslech Noru,
vysoký norský úředník Treholt, který byl
později
odsouzen
na 20 let za
vyzvědačství.
i

Dva invalidižovaní příslušníci afgánského
hnutí odporu byli při jauti v nesocnici v
Arvice. Nají se podrobit ortopedickým
Dperacífi nohou. Další čtyři ranění se
očekávají. Celá akce je organizována
Lutheránskou
posocí
a
součástí
velké mezinárodní akce organizace ICH
íIntergoveraental CMiitte for Migration)
ve Švýcarsku. Již na podzia bylo péčí ICM
posláno na 400 Afgáncú na léčení do
Evropy a USA.
i

Jeden z řečníků na deaonstraci ve
prospěch Afganistánu v Uppsale, byla
afgánská matka sėdai dětí. V Afganistánu
byla aktivní jako kurír gerily. Byla
zatčena a sučena nepřetržitě 7 dní.
Mučitelé jí pálili rty cigaretami, bili
jí a pod nehty vráželi jehly, do kterých
pouštěli elektrický proud. Hrozili jí, Že
před jejíea očiaa uvaří_ jejího ealého
syna, jestli neproaluví. Říká, že lučení
provádí Afgánci, ale vždy pod dozoren
Rusů, kteří jsou oblečeni do afgánských
uni fores a oluví srstní řečí.
i

Finové se vypořádávají s lýtei, že Finsko
vděčí za saaostatnost Leninovi. V
oinulostí se při oficielních příle
žitostech vyzdvihovala Leninova zásluha o
finský stát, což lahodilo saiolibye Rusiíi
Historik Eino Ketola rozbíjí však tento
■ýt a tvrdí, že Lenin si byl jistý, že
díky občanské válce bude ’rūdys” uoožněno
zaocnit se vlády, a proto tak jednal. Ve
své práci kritizuje i Kekkūnena, že tento
apt Lenina-přítele Finska podporoval.
Keto!a aě! sožnost navštívit i sovětské
archívy. Sovětský velvyslanec ve Finsku
veřejně vyjádřil znepokojení 'nad pokusea
zpochybnit Leninovu národnostní politiku”
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L'Sh již podruhé podaly protest protiĮ
sovět s.’éfc. tvrzení; že se podílely na
v/azoŽ Clafž Fa’aeho. Toto sovětské
'. zerá,óte;é se například objevilo v
televizní inscenaci vraždy, procítané
švédskou televizí, bylo uveřejněno i v
novinách některých jihoaserickych 2eai,
jako napr. Ultiaas noticias ve Venezuele.
i

Izrael doufá v obnovení styku se SSSR.
Izraelský velvysalnec ve Washingtonu
sdělil, Že diploaatické styky aezi SSSR a
Izraelea budou po 20 letech 2novu navázá
ny. V současné době se vyjednává d výsěné
státních
delegací.
Kreal
údaje
izraelského velvyslance ještě nepotvrdil
Někteří znalci sovětské politiky proto
sožnost znovjnavázání styků nepovažují za
pravděpodobnou v nejbližší budoucnosti.
9

Spojené státy udávají, že skoro polovina
z 1,35 li lionu dolaru, které byly od roku
1981
vyplaceny
jako
poooc
protikoaunistické gerile v Afganistánu,
uvízlo
v
kapsách
pakislánských
zprostředkovatelů.
a
Portugalsko předá Macao Číně. Čína a
Portugalsko se konce® března dohodly na
předání portugalské državy Macao Číně.
Předání sá být uskutečněno 20. prosince
■999. Čína slíbila, Že po převzetí bude z
tohoto výběžku, který patřil Portugalsku
od
roku 1557, vytvořeno zvláštní
ekonomické úzeaí, na kterém, tak jako v
Hong Kongu, bude i nadále zachován
kapitalistický ekonosický systéa.
a
Ponorky sledovaly fianévry NATO. V sever
ní® Norsku probíhaly koncea března
nanévry Severští antického paktu, Could
Winter, kterých se zúčastnilo na 12 000
vojáků. Při manévrech zachytila jedna
norská loď hydrofonovou ozvěnu neznělého
poctu cizích ponorek. Horové a několik
dalších lodí NATO se bezúspěšně pokusilo
přinutit ponorky k vyplutí na hladinu.
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MARGARET THATCHEROVÁ'
G O R B A Č O V E M NELÍBALA

SE

S

Britská
ministerská
předsedkyně
Margaret
Thatcher
navštívila koncem března Moskvu. Anglické noviny Daily
Mirror jako aprílový žert ukázaly obrázek, jak sedí na
lavičce v parku a líbá se se soudruhem Gorbačovem. Setkání
obou hlav státu však ve skutečnosti pravděpodobně tak
srdečné
nebyle. Při setkání s Gorbačovem předsedkyně
Thatcher prohlásila, že Velká Britanie i nadále věří
doktríně o úspěšném zastrašování jadernými zbraněmi. Podle
jejího názoru je SSSR o tolik' silnější, co se týče
tradičních a chemických zbraní, že Britanie se nemůže vzdát
ochrany nukleárních zbraní.
Podle GorbaČova však světová situace vyžaduje nový pohled
na nukleární zbraně. Tvrdí, že na jaderné zbraně se dívá
jako na naprosto nemorální. Navrhuje, že by měly být zcela
odstraněny před rokem 2 OOO. První krok k tomu by mělo být
odstranění raket středního doletu (pod 5 OOO km). Margaret
Thatcherová podotkla, že Velká Britanie již koncem 50. let
přestala vyrábět chemické zbraně, které také považuje za
nemorální, zatímco SSSR je s největší pravděpodobností
nadále vyrábí a vyvíjí nové. Velká Britanie není podle
předsedkyně Thatcherové zatím ochotna přistoupit na jaderné
odzbrojení Evropy. Thatcher žádá, aby odstranění raket
středního doletu (americké Pershing II a sovětské SS 20) v
případě dohody bylo spojeno i se současným odstraněním
raket krátkého doletu.
Z
-francouzských komentářů návštěvy vyplývá, že názor
Francouzů je v této otázce shodný s britským a ani Bonn
zatím nijak netouží po Evropě bez jaderných zbraní. Při
večeři na počest Margaret Thatcherové v Kremlu 30. března,
obvinil
Michail
Gorbačov západoevropské spojence, že
schválně kladou nové podmínky a požadavky, aby zamezili
dohodě o stažení raket středního doletu mezi USA a SSSR.
Výrok, že sovětské pokroky na poli lidských práv by se
mohly použít jako měřítko hodnověrnosti sovětských návrhů
na odzbrojení, prohlásil Gorbačov za neral istické. Přesto
však oba představitelé svých zemí budili dojem, že upřímně
míní. Že návštěva byla "fascinující a osvěžující", jak ji
Thatcherová
charakterizovala
při
závěrečné
tiskové
konferenci.
K
zvláštnostem patří i to, že Margaret
Thatcher,
jako první západoevropský politik, mohla plných
50 minnut mluvit přímo v sovětské televizi bez předešlé
cenzury.
Doma v Britanii Thatcherová zajisté zvýšila svou popularitu
tím, ze pozvala Andreje Sacharova na oběd na britské
velvyslanectví
v Moskvě, a samozřejmě svým neústupným
oostojem při -jednání s představí tel i SSSR.

t

CIA a FBI vyšetřuje možnost, že důvodes
řady neštěstí a neúspěchů při vystřelová
ní raket do vesaíru v posledních letech,
eohlo být zapříčiněno sabotáží. Nejedná
se jen o tragédii s posádkou Challenger,
ale i řadu dalších katastrof. Jedná se o
dobře prozkoušené nosné rakety, kdy se
počítá, že neštěstí se nuže přihodit v
poaěru čtyř ku jedné šilijardě! Podezře
ní ze sabotáží se klade do souvislosti se
znizeníe
amerického
odborníka
na
likvidování raket, zapojeného do prograsu
SBI (Hvězdné války). Jako další indicie
se uvádí podezřelé chování sovětských
lodí, které jako vždy slídí v blízkosti
amerických raketových základen. Podle
aoerické privátně financované organizace
Fond pro bezpečnost a zpravodajství, SIF,
KGB eěla zničení Challenger oslavovat.
B
Hrdina od Černobylu, požárník sajor
Teljatnikov, byl dekorován britskou
medailí Zlaté Hvězdy. Major byl pozván na
návštěvu Londýna jedni londýnským listes.
Při té příležitosti byl Margaretou
Thatcherovou pozván na té do Downing
Střet 10 a vyznasenán.

Čtrnáct kandidátu na Nobelovu Cenu síru.
Výborc Nobelovy ceny dostal dohroeady 84
návrhu kandidátů na Nobelovu Cenu ®íru
pro rok 1987. Mezi nisi je Nelson Mandela
filipínská' prezidentka Corazon Aguino,
zprostředkovatel rokojních Terry Mažte a
iniciátor akce Aid-help, Bob Geldorf.
Tento byl kandidáte© již loni. Mezi
dalšísi je navržena i Charta 77.
i

Reklaoní nápisy ’Vodka Gorbatschow" v
Západní® Berlíne rozčiluje sovětské
funkcionáře v oezinárodnía lyžařské®
svazu a žádají také, aby tato reklaaa
ZBizela z lyžařských závodních tratí, na
iistrostvj světa v Dberstdorfu. Závod je
totiž vysílán televizí do celého světa.
Jako důvod uvádí nevhodné spojení vodky
se Šéfes sovětských koounistů. Zvláště,
když se v Sovětské® svazu vede kašpaři
proti alkoholu.

Britská vláda plánuje schválení nových
zákonu, aby osezila aoc odborů. Má být
ustanoven jakýsi důvěrník, který bude
projednávat stížnosti členů Ddborů na své
organizace. Zaměstnavatel ná být zbaven
povinnosti přijíaat jen Členy odborů,
osezí se právo odborů k disciplinární®
trestu® vůči svýe členům, sají se
rozšířit sožnosti členů vyhnout se
povinnosti stávkovat a zavést povinné
hlasování při volbách odborových vůdců. V
návrzích podporují paní Thatcherovou i
sociální de&okraté a liberálové. Běhea
šesti let její vlády ztratily odbory 2,5
Bilionu členů a nyní sají 10,5 sil.
organizovaných.
t/3
odborářů volí
konzervativce.
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Z okupovaného Československa:

LIKVIDACE

LUŽNICE

V
jižní části chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a
biosférické rezervace UNESCO,
se nachází z biologického
hlediska velice cenná lokalita Horní Lužice. Od poloviny
70.let se do břehu říčky zakusují těžké stroje. Celé říční
koryto se má stabilizovat. Tuňe, prohlubeniny a slepá
ramena mají být zavezeny, rozptýlená zeleň pokácena a
vytrhána,
louky
odmokřeny.
Vzniklé plochy mají být
zpřístupněny těžším zemědělským strojům. Ani tatD devastace
není konečným cílem. Koryto Lužnice má být přeloženo a
niva, ve které se nachází kvalitní Štěrkopísky, má být
vytěžena. Vznikne tak pásmo zaplavených pískoven a celá
Lužnice jako taková nenávratně zanikne. Podle odborníků
přežívá v oblasti Horní Lužnice unikátní rostlinná a
živočišná společenstva, existuje zde krajina, která nemá ve
Střední Evropě obdoby. Území bylo bylo vyhláškou 147/86
vyhlášeno
jako chráněné. To však nebrání regionálním
komunistickým vládcům v Českých Budějovicích, aby prosadili
svou.
Zcela po sovětsku. Naskýtá se však i jiná otázka.
Jaký lidský profil mají tito funkcionáři, kteří nemají
sebemenší vztah ani k přírodě,
která je bezprostředně
obklopuje, ve které se denně pohybují a ve které Žijí?
Lidé bez jakéhokoliv pocitu sounáležitosti s hodnotami jako
je rodný kraj, vlast nebo národ? Ddpověd je jednoznačná.
Mají prostě takový profil jako systém, kterému slouží.

AIDS VE VÝCHODNÍ^ BLOKU
Praha.
V českých zemích jsou hlášeny 4 případy onemocnění,
z toho jedna zahraniční studentka, která již odjela. Bylo
zjištěno
36
nosičů viru, zatím však bez klinických
příznaků.
12 případů byli zahraniční studenti, kteří se
navrátili
zpět
domů.
13 případů jsou lidé nemocní
hemofolií, kteří užívali preparáty z dovozu. Zbytek jsou
homosexuálové. Na Slovensku jsou hlášeny 2 případy, 7
nosičů viru, z toho čtyři zahraniční studenti.
V Bulharsku bylo zaznamenáno jedno úmrtí. Jednalo se však o
cizince,
který přijel již nakažen. Z 20 000 vyšetřených
bylo evidováno 22 nosičů viru.
Polsko.
Jeden smrtelný případ AIDS. Jednalo se opět o
cizince. 20 nosičů viru.
V Maďarsku je 114
osob nakažených virem, u čtyř one
mocnění propuklo, jeden zemřel. Příslušníci ohrožených
skupin se musí povinně podrobit lékařské prohlídce. Podle
neoficálních zpráv je však nakažených již 6 000.
Z Washingtonu se oznamuje, že prezident Reagan, který podle
komunistického tisku měl být také nakažený, zaručeně AIDS
nemá.
*
NENÍ'

KOUŘE

BEZ

OHNĚ

Nejlepší obranou je útok, potvrzuje už po kolikáté staré
pravidlo Rudé Právo. Projevuje velkou starost o francouzké
důchodce.
Jestli mají čím platit své léky, pobyt v
nemocnici
apod.
Zdrojem
informací
je jako obvykle
1’Humanité. Rudé Právo pochopitelně mlčí o situaci doma:
že chybí na 70 druhů léků, že nemocní leží na chodbách, Že
bez úplatku se pomalu ani v klidu neumře. A také že pro
vládnoucí vrstvu jsou zvláštní nemocnice, v každé krajském
městě
lékárny
oplývající všemi druhy zahraničních i
domácích léků.
Nedávno byl okresním soudem v Ostravě odsouzen lékař,
bývalý vedoucí krajského metodického střediska KNV, k pěti
letům vězení, zákazu výkonu povolání na 3 roky a k
propadnutí majetku. Provinil se tím, ze soukromě léčil ve
svém bytě a za 10 let se tak obohatil o 100 000 korun.
Pomáhat potřebným je trestně, to je nedovolené podnikání.
Zato
se
velice rychle ututlala aféra v Thomayerove
nemocnici v Praze, přestože stála lidské životy. Nedostatek
darované krve přiměl úřady, aby určitým procentem odměny za
jednotku darované krve hmotně zinteresovaly i lékaře. Dva z
nich přišli na nápad míchat do krve posílané k výrobě
--------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- >

Karel Trinkewitz - Proletáři všech zemí spojte se!

československé úřady doznaly vinu za za
střelení penzionovaného západoněaeckého
podplukovníka a jsou ochotny vyplatit
vdově vysoké odškodné. Zároveň oznáaily
revizi dosud platných předpisů při
používání střelné zbraně v hraničnío
pássu. Podplukovník byl zastřelen zezadu
na západoněaecké
*
úzeií československým
pohráni čníky, kteří pronásledovali dva
Poláky, Byl zastřelen i jeden z Poláku. V
tosto
případě
polská
vláda
neprotestovala.
i

Košice sají oaezené dodávky
Doba odběru je ocezena na
hodin denně. Dúvodea je
zdrojů pitné vody Váhostavee

pitné vody.
pouhých osa
nezajištění
Žilina.

R

Antropolog Hudr. E. Vlček vytvořil ve
spolupráci se sochařea H. Knobloches
bustu básníka K.H. Máchy. Podoba je re
konstruovaná podle básníkovy lebky a liší
se podstatně od dosavadních představ o
básníkově podobě. Busta je vystavena v
Národnía auzeu.
i

Rok Písaa Svatého byl pro letošní rok
vyhlášen usnesení! ordináru katolické
církve za předsednictví oloaouckého
biskupa Josefa Vrány.
■
Lužické Srbsko patřilo kdysi k zeaía
Koruny české. Za Lužické Srby se dnes
pokládá 100 000 obyvatel Východního Něaecka. Kulturně jsou organizováni ve
spolku DoaoMina, který byl založen 1912.
Vydává jeden denní časopis, jeden týdeník
a kulturní měsíčník v luŽickosrbské řeči.
■
V Československu budou vydány pasětní
aince. Padesátikoruna s konče Przeealského, stokoruna Bánské akadeeie Banská
Stiavnica k 225. výročí založení,
pětisetkorunová since s Josefea Ladou ke
100.výročí narození a stokorunová since
ke 100. vyrotí oslav výstav poštovních
známek Praga.
i

Do litosěřického sesináře bylo letos
přijato 61 studentů bohosloví. V seaináři celkes studuje 220 studentů.

6
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24 X všech turistů, které navštíví Čes
koslovensko, jsou Poláci. 364 000 Cs.
občanů navštívilo Polsko.
i

Podle Idajíi v československém tisku za
hynou při dopravních nehodách v prtiséru
více nez dva lidé dennP. 0 víkendech bývá
čísle vyšší.
i

Hospodářské problémy neubyly ani v minu
lém roce, kdy plán nesplnilo více ne?
tucet velkých československých podniků.
Důsledky havárie v Černobylu postihly i
plzeňskou škodovku. Polsko, Maďarsko a
NDR pozastavily své objednávky atomových
reaktorů.
i

V budově Státního plánovacího úřadu v
Praze išl podle čs. úředního prohlášení
vybuchnout plyn. Plynu se v tomto úřadě
zcela jistě nepoužívá. Výbuch zničil
sklepní prostory, kde se m.j. nacházelo i
výpočetní středisko. Dvě osoby byly
zabity, šest težce zraněno.
i

Benzín bez olova se konečně začal vyrábět
i v Československu. V r. 1989 se má
sortisent rozšířit o další dva druhy a
zároveň se
má snížit obsah olova i v
běžně používaném benzínu.
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P1 azmy - hovězí krev. Věc se měla provalit až po několika
nevysvětlitelných úmrtích. Viníci prý zůstali nepotrestáni.
Prý jim kdosi
byl
dlužen
protislužbu.
Zní
to až
nepravděpodobně, zvláště vezmeme-li v úvahu obtížnost
praktického provedení podvodu. Pr°to je v zájmu objektivity
nutné uvést i druhou variantu. Že se totiž jednalo o oběti
AIDS,
a že situace v tomto směru není vůbec pod kontrolou.
A tak státní moc,
jako vždy, když by se celá záležitost
mohla obrátiti proti ní, sáhla ke lži.
V Československu se pohybuje několik tisíc kubánských
vojáků přišlých z Angoly a jiných internacionálních bojišť,
kteří jsou společně z dalšími hlavně africkými
"hosty"
potencionálním
zdrojem
nákazy.
Vyjít
tato
skutečnost na veřejnost,
mohlo by to znamenat, Že
by lidé brali spravedl
nost do vlastních
rukou
A toho se českoslovenští
vládci bojí.Ne snad, 'že
by
jím
osud
těchto
"hostí" ležel příliš na
srdci, ale obávají se, že
by si někdo
spočítal
"jedna a jedna" a zcela
po zásluze
ukázal na
hlavního viníka, Co kdyby
se obecný neklid obrátil
tím správným směrem!?
Dtto Černý

i

Před 250. lety se narodil velký Český
hudební skladatel Josef Mysliveček.
Mysliveček dosáhl velkého mezinárodního
uznání v celém tehdejším kulturním svě
tě,
o

Konce® ledna se v Praze konaly Dny filmu
Měaecké spolkové republiky.
B

šest východočeských horolezců se pokusí
zdolat Mount Everest a natočit v
Hiaalájích celovečerní film.
>
Ha 30 X území Slovenska se nachází bo
hatá ložiska nafty a zemního plynu.
Ložiska jsou v hloubkách více než 4000 m.
Sovětští odborníci vypracovali plán na
těžbu surovin na léta 2000 - 2010.
i

Slovenským jeskyňářúm se podařilo pro
pojit jeskyně Svoboda a Mír v komplexu
Dámanovských jeskyní. Vznikl tak nej
delší jeskyní krasový systém na Sloven
sku, který měří 21,5 km.
B
Podle údajů VONSu je v Československu
vězněno 38 občanů z politických Či ná
boženských důvodů. ( Minimálně desítka
dalších je vězněna pro vykonstruovanou
špionáž.SL.) 31 občanů je trestně stí
háno na svobodě.
i

Švédská 1KEA zatím neuspěla se svou
snahou postavit v Maďarsku obchodní dům s
nábytkem. IKEA však stále doufá. Nepodaři
li se to v Naďarsku, pokusí se o to v
Československu.
B

Československo dluží Západu pouze 2,6
milijard
což je nejméně z celé RVHP.
Dluh má v tomto roce vzrůst o 8,5X,
protože je nutné zakoupit stroje k
modernizaci průmyslu.

ZNEČIŠŤOVANÍ'
PROSTŘEDÍ

ŽIVOTNÍHO

Loni
bylo
v českých zemích zaznamenáno 211 případů
havarijního znečištění nebo ohrožení jakosti vod. Nej
častěji, ve 104 případech, se jednalo o ropné chemikálie.
Ve 38 případech byl únik zapříčiněn technickými závadami a
nedostatky na zařízeních, v 35 případech se jednalo o
nesprávnou manipulaci a nedbalost.
Nejznámější případ byl únik mazutu do Ostravice a Odry loni
v listopadu. Jen náklady na vyčištění řek na České straně
přesáhly 3 miliony korun. V Polsku nejsou škody zatím
vyčísleny.
Tentokrát byli zodpovědní (?) pracovníci, soudně
postiženi.
Hlavní
energetik Cementáren a vápenek v
Hranicích byl odsouzen k 18 měsícům, předák údržby k
jednomu roku a k zákazu činnosti na 3 resp. 2 roky. Tři
údržbáři byli odsouzeni k 207. srážce platu po dobu 8
měsíců. Ředitel závodu a vrchní mistr dostali stranickou
důtku s výstrahou.
*

ANI

JAZZ

NENECHAJÍ'

NA

POKOJI

V Praze bylo odsouzeno pět Členů kulturní organizace
Jazzová sekce. Vedoucí skupiny padesátiletý Karel Srp
dostal 16 měsíců odnětí svobody nepodmíněně a tajemník Vla
dimír Kouřil 10 měsíců. Ostatní obžalovaní dostali podmíně
né tresty. Další dva obvinění byli na základě zdravotního
stavu vyňati z procesu a mají být souzeni zvlášť o něco
později. Odbor skupiny Jazzová sekce žádal Gustava Husáka o
to, aby rozsudky zrušil a skupině povolil znovu pracovat.
Rozsudky byly komentovány v zahraničí. Ve Spojených státech
upozornil na proces Kury Vonnegut, když v New York Times
14. prosince uveřejnil článek "Nemůže Praha nechat jazz na
pokoji ?"
Sekce,
která patřila k Československému svazu hudebníků,
byla rozpuštěna v říjnu 1984- V září 1986 byli zatčeni
někteří hlavní vedoucí sekce a^byli obžalováni za přestupky
daňových a hospodářských zákonů. Obžaloba je nařkla z toho,
že pokračovali ve své činnosti i po zrušení organizace, a
že zpronevěřili výdělky z prodeje knih a magnetonových
pásků. Pravým důvodem však patrně byla kritika vlády ,
která se díky nepozornosti cenzury mohla objevovat v jejich
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členském Časopise s nákladem asi 3 000 výtisků. Oficiálně
měla sekce 5 500 členů, ale příznivců měla několik desítek
tisíc. Sekce také podporovala různé kulturní akce, často
mimo vlastní jazzovou hudbu, jako na příklad organizování
koncertů,
rozšiřování hudebních textů, not a nahrávek,
vydávání monografií o moderním umění a knih, z nichž bylo v
Československu mnoho zakázaných.
Americký
časopis
TIME
komentoval rozsudky a citoval
nejmenovaného
západního
diplomata v Praze:
"Je to
další
úkaz
schizofrenní
reakce
tohoto
systému na
GorbaČova". TIME pokračuje:
"Na první pohled je zřejmé,
že
proces
je
vlastně
varováním
veřejnosti
nekompromisním
režimem
tajemníka
strany
Gustava
Husáka. Jsdu tu však příznaky
toho, že sovětské snahy o
zmírnění kulturního ovzduší a
pootevření
dveří
pro
disidenty,
začínají mít vliv
i na zkostnatělý stranický
aparát v Praze. Úřady např.
poprvé
dovolily,
aby
přívrženci Jazzové sekce ve
velkém
počtu vstoupili do
soudní budovy a třem západním
novinářům povolily přístup do
samotné
zasedací
síně.
Rozsudky
byly
také hodně
mírnější, než se čekalo."
$

NA Úvnn Příklac,yze živ°NM UVUUta: „V lednu to
hoto roku přijela sanitka pro
moji starou maminku. Naložili
jsme ji a já pak musela běžet
pro pomoc do nedalekého gym
názia, aby nám studenti pomoh
li sanitku s mojí maminkou vy
tlačit do mírného kopečku, kte
rý u nás na sídlišti překonává
silnice. On byl totiž sníh a sanit
ka se ani nehnula. Tedy, dopře
du
„Vezli mne s apendixem, zá
nětem slepého střeva. Sanitka
houkala jako divá, auta uhýbala
a v kopečku před nemocnicí
nás předjet asi třináctiletý kluk
na kole. Takovým fofrem mne
zachraňovali..
„Pražská Záchranná služba
před časem dostala příděl no
vých sanitních vozů z Trnav
ských automobilových závodů.
Deset vozů bylo k odebrání
v Neratovicích, čtyři pak přímo
v Trnavě. Dva vozy z Trnavy ne
odjely, dva dojely jen do Brna
a z Neratovic do Prahy dojely
s vypětím sil řidičů! Po dohodě
s ministerstvem vnitra nechal
vedoucí dopravy Záchranné
služby v Praze čtrnáct sanitek
prohlédnout státní technickou
kontrolou, a ta od třinácti vozů
okamžitě odebrala technické
průkazy, protože měly hrubé
nedostatky, bránící bezpečné
mu provozu..

Tolik DIKOBRAZ, 8/4-87. Text však
pokračuje historií 'zasloužilého vozu.
Podvozek je totožný s todėlea poválečného
Tudora, sotor z r. 1958, kdy sanitka byla
poprvé vystavena na Libereckých trzích.
Dvanáct let trval o, než se od prvního
exponátu přešlo k sériové výrobě.
Mezitía se v r. 1976 začalo s vývinea
nových vozů. Po sėdai letech vývoje
představily Bratislavské autooobilové
závody dva vozy s označenía FV-1 a FV-2.
Prototypy sely silný ootor, náhon na
čtyfi kola a vnitřek aodulového typu,
takže
se dal lehce aěnit podle
potřeby.Všechny součástky byly tuzeaské
produkce. Vozy do výroby však nepřišly.
Prý byly aoc dobré a lidé by je chtěli
kupovat! A tak se vyvíjí další typ. Kole
*
roku 2 000 aá být dokončen.
o

V roce 1986 vyšetřovala VB v CSR 6 230
případů rozkrádání, což představuje 42Z
všech hospodářských trestních činů. (14
739). Přečinů bylo evidováno na 19 000.
Objet způsobených škod činil 207 381 000
Kčs a byly zajištěny hodnoty ve výši 38
ailionú Kčs. Značně se zvýšilo procento
případů nedovoleného obohacování, o 19Z,
na 839 případu, píše RP.
Uvádí se příklad lékaře, který se v
patnácti případech obohatil o 21 000 Kčs
na úplatcích. Nebo skupiny 'veksláků
*
na
severní Moravě, jejichž obrat Činil 3,5
bilionů korun.

Kardinál Tosášek požádal čs. úřady o
povolení ke stavbě nových kostelů,
protože dosavadní nestačí rostoucími
zájau občanů o náboženství. Peníze na
stavbu chráeů obětují věřící saai,
ujistil kardinál.
■
V televizní! seriálu o životě Klebenta
Gottwalda hraje vůdce českých kDaunistů
Jiří ŠtěpniČka, syn herečky Jiřiny
štěpničkové, kterou Sottwaldova justice
zavřela na několik let pro pokus o útěk
za hranice.
t
Dva Vietnaaci, kteří zavraždili dva
československé občany a jejich artvoly
zohavili, byli odsouzeni k trestu sarti.
Třetí byl odsouzen k Šesti letúa vězeni a
k vyhoštění ze zeaě.
i

Morální
«=3t

ZS

«~n

PRAHA —^"Národní umělec Kácel
JotC aVelkým dojmem na mě zapūwbilo, že o nebezpečí jaderné vál
ky otevřeně vypovídali i předsta
vitelé zemí NATO stejně jako na
příklad lékaři, kteří do Moskvy přijeli. Nevšední zážitek pro mne také
znamenalo setkání s generálním ta
*
Jemníkem ÚV KSSS Michailam Gorbačovem, kterého jsme se zúčastni
li. Oceňuji zejména jeho otevřený
přístup k politickým i hospodář
*
akým otázkám. Spolu s ostatním!
účastníky věřím v pozitivní ohlas
fůra, o němž svědčí již podaný ná
vrh uspořádat podobné setkání i na
území Spojených států.a

- - Z exilového tisku se dovídáte, že sírové
aaškarády v Moskvě letos v únoru se také
zúčastnil exilový režisér Miloš Foraan.
Další zpráva říká, že Sovětský svaz koupí
jeho dva Hlty. Jeden tá být Aaadeus.
(Ke koaentování článku
bylo použito
nadpisu článku Rudého Práva, kterýs
noviny
reagovaly na útěk zpěváka
Naldeeara Matušky do Spojených států.)

1
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VI STÁR FÓR MODE.
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Fodmangný svgt:
V± deo
SSSR
(Russkaja mysl, Paří14»li.
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V březnu 1986 horlil generál Cebrikov, hlavní náčelník K6B,
proti západním rozvědkám, které používají k ideologické diversi
všech Božných prostředku. Taková vyjádření nejsou nic nového.
Nové je, Že Cebrikov poprvé mluvil o videokazetách jako
prostředků ideologické infiltrace. Vrchního čekistu rozčilovalo
hlavně to, ze rozšiřování a kopírování kazet není sozné
kontrolovat. Cebrikov tis přiznal, ze proti "nepřátelské
videDkultruře", která se v posledních 2-3 letech šíří v SSSR, je
KGB bezmocná.
Kolik je v SSSR videoaparátů (ruský videomagnetofonů)?
Oficiálně podle údajů "Sovětské kultury
*
z 25. ledna 1986 je
jich v celės SSSR asi 250-300 tisíc. Ale je jich jistě víc,
protože nejsou započítány ty, které si lidé legálně přivezli ze
Západu. Výroba samozřejmě nezvládla poptávku. Do budoucna se
plánuje výroba 60 tisíc aparátů ročně od roku 1990, v roce 2000
120 tisíc ročně. A to se počítá, že v roce 2000 bude sít SSSR
300 li li onu obyvatel.
Od roku 1984 se vyrábí v SSSR videoaparát "Elektronika VN12",který se prodává jen ve 4 městechj v Moskvě, Leningradě,
Minsku a Voroněži. Stojí 1.200 rublu, průměrný výdělek za 8
fiěsícú.
Když se tento aparát začal vyrábět, tvrdil sovětsky tisk, že
je tak dobrý jako nejlepší západní výrobky a že to bude prototyp
pro bulharskou, íatfarskou, východoněmeckou a československou
výrobu.Jenže za pár lěsíců začaly potíže. 25Z videoaparátů,
dodaných do prodeje, bylo vadných už v prodejně. Dalších 25X
šėlo různé závady po krátkés použití.Prodané vadné aparáty se
při jíaají na opravu jen v těch čtyřech městech, kde se
předávají.
Technických problémů bylo tolik, že se ousel snížit plán
výroby. Voroněžský závod , který ičl v roce 1984 vyrobit 12
tisíc, vyrobil jen 4 tisíce. A původní plán na rok 1986 - 32
tisíc, byl snížen na 20 tisíc. Na výrobě 2.200 součástek
přístroje Elektronika VM-12 se podílí asi 50 podniků, některé z
nich sají dodacílhůty až 3 roky, a tito poddodavatelé značné
komplikují výrobu. Na nákup videoaparátů je nutno se přihlásit a
fronty jsou delší než na auta.
Videokazety se v SSSR vůbec nevyrábí, protože nejsou
potřebné suroviny, kazety se dovážejí z Japonska. Pochopitelně
by si lidé raději koupili západní videoaparát, ale ten stojí na
černés trhu v Moskvě dvakrát třikrát víc než sovětsky a v
Střední Asii a na Kavkaze asi pětkrát tolik. To ale není všechno
- k něsu se susí koupit západní televizor, ten stojí 2.000
rublů. To znaiená, Že video s televizore! stojí 4-7 tisíc rublů
a Že si tuthle zábavu mohou dovolit jen dvě kategorie *
nomenklatura a spekulanti. Existují firmy, které půjčují a
prodávají kazety a organizují soukromá představení, na která se
§usí platit vysoké vstupné. V roce 1984 byli odsouzeni majitelé

V Mozambiku byly zvýšeny ceny petroleje,
kterého se běžně používá jako palivo na
vaření, o 680Z. Za vodu a elektřinu se
platí dvakrát tolik a za benzín třikrát
tolik než dříye. Mzdy byly zvýšeny o 50Z
a sína devalvována o 80Z.
i

Sovětsky svaz
dovolí Mezinárodní
organizaci pro atomovou energii IAEA
zkontrolovat další dvě atomové elektrárny
a úložiště pro vyhořelé palivo. Účelem
kontroly IAEA je také zamezit používání
části materiálu k výrobě nukleárních
náloží.

takové firmy k 5-8 lettfm pracovního tábora. Ředitel firay Viktor
Sevrjugon se specializoval na nelegální představení v různých
sálech v Moskvě a na zájezdy do Arménie a Gruzie? takový zájezd
vynesl 20-30 tisíc rublů. "Komsomolskaja Pravda" se podivovala,
že nikoho z diváků nepohoršily Sovětskému svazu nepřátelské
filey, ba ani pornografie, kterou Sevrjugov předváděl.
Nepohoršil se ani milicionář Kuprijanov, který nevynechal ani
jedno představení. V téhle dynamické firmě vyayslel "technický
ředitel" aparaturu, která kopírovala několik kazet najednou, a
"obchodní poradce" zajišťoval bezvadnou technickou službu všem
zákazníkůs, kteří si od firay video koupili. Podobné "firay",
jako byla Sevrujugova, existují dnes ve všech větších městech,
psalo se už o tos, Že zavřeli podnikatele v Araénii, v
Tadžikistanu a Turkménii.
Západní filiy se vybavují ruský® překladem. V květnu 1986
referoval časopis "člověk a zákon" o případe Genana
Cernoivanova, který synchronizoval pornografické videokazety s
pomocí překladatelů z nejlepších eoskevs&ých institutů. Kroiě
pornografie jsou populární filey o karate, kung-fu, kovbojky a
aierické válečné filsy. Na Špičce "chit-parády" je Clint
Eastuood, Burce Lee a Silvester Stallone. "Raabo" patří k
nejpopulárníjšíi kazetám v SSSR. Krose toho je velká poptávka po
aerobických filmech Jane Fondové a po KustaricovŠ filsu "Otec na
služební cestě". Kazeta stojí 50-250 rublů a cena závisí na toa,
jak je file nový nebo Žádaný.
Nomenklatura lá výhodu v tom, Že se dostává ke kazetám
prostřednictvís Goskina, kterému pilné pomáhají západní filmové
společnosti. Goskino dostává pravidelně skoro všechny západní
filiy. Většinu z nich samozřejmí Goskino odlítá, protože nejsou
ideologicky vhodné pro sovětské publikum. Ale skoro všechny si
zaměstnanci kopírují na videokazety, které pak kolují tezi
státními a stranickými funkcionáři.
Podle Nikolaje a Naděždy Pankinových, kteří emigrovali do
OSA, byly v těchto kruzích vėlai populární filmy s Jasesem
Bondea, Kong-Kong, Bonnie and Clyde, Emmanuela a Poslední tango
v Paříži.
Pryní oficiální videotéka byla otevřena v květnu 1985 ve
Voroněži, dnes existují v různých eěstech. Tyto oficiální video
téky Lákají diyáky takovými trháky jako "Lenin v roce 1918" a
filsy o Velké vlastenecké válce, aproto nemohou konkurovat
Černému trhu.
Opravdovou ideologickou hrozbou by se mohl stát videosamizdat
Že bude vývoj v tomto směru možný, dokazuje Polsko, kde se
studiu "Noua8 a katolické církvi podařilo v posledních letech
rozšířit tisíce videokazet s náboženskou a politickou tématikou.
(Zkrátila a přeložila L.F.)

Pravda kritizuje luxusní život v sovětské
armádě. Uvádí příklad jednoho generála,
velitele vojenské školy, který posílal
žáky pracovat do průmyslu a za jejich
mzdy vedení školy postavilo hotel pro
"vzácné hosty5, laboratoř, baštu a ještě
zbylo dost na hostiny.
Podobně se Pravda pustila do státních
úředníků, kteří mají podle listu Špatnou
disciplinu. Loni bylo 200 000 úředníků
stíháno pro disciplinární přestupky.
Několik prokurátorů mělo být vyhozeno z
míst,
protože používali nedovolené
vyšetřovací metody.

i

i

První podnikový konkurs v Sovětském svazuJistá leningradská stavební firma měla
tak špatné hospodářské výsledky, že Šla
do konkursu. 2 000 zaměstnanců si musí
najít novou práci. Důsledek Gorbačoyový
nové hospodářské politiky se začíná
objevovat i v praxi.

Kapitáni lodí, které se srazily loni v
létě v Černéo moři, byli odsouzeni k 15
letům vězení. Soud je uznal zodpovědnými
za katastrofu. Při srážce přišlo o Život
400 lidí.

V orgánu východoněmecké komunistické
strany Neues Deutchland si stěžuje vrchní
sovětský politruk na špatnou disciplinu
vojáků sovětské okupační armády umístěné
ve Východním Německu. Staly se dokonce
případy, že vojáci odaítli rozkaz a
nebyli ani potrestáni, píše Lisicev,
který dříve sloužil jako zástupce velite
le pro politické věci arBádní skupiny
Západ.
o
20 poslaneckých míst, které byly v
zimbabNskés parlamentu rezespovány pro
bílé, se má zrušit. Politická strana
konservativní aliance bývalého sin.
předsedy lana Smithe má být vyloučena z
politického života země. Podle ústavy,
která byla zkonstruována
s britskou
pomocí, susi sít toto rozhodnutí podporu
70 poslanců ze 100. V demokratické zemi
Zimbabwe to určité nebude problém.
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Naši ve světe:
NADACE

CHARTY

-

77

oznámení

Nadace Charty 77 ve Stockholmu oznamuje, že byla ustanovena
Cena Františka Kriegla. Cena je určena významným aktivistům
na
poli
lidských práv a občanských svobod, národní
nezávislosti a demokratického socialismu v Československu.
Cena obnáší 20 000 SEK.
Dr. František Kriegl (1908-1979) se jako vojenský chirurg
účastnil občanské války ve Španělsku a po porážce republi
kánů války v Číně proti Japoncům až do roku 1945. V r. 1968
se stal členem politbyra UV KSC a předsedou Národní fronty.
21. srpna zatčen a unesen do Moskvy. Jako jediný odmítl
podepsat Moskevský diktát.
Prvním lauerátem Ceny se stal ekonom Vladimír Kadlec, bývalý
rektor Vysoké školy ekonomické v Praze a ministr školství v
r. 1968-69.
Vladimír Kadlec se narodil 1912. V r. 1936 ukončil studia
na Karlově Univerzitě v Praze. V r. 1945-50 byl ekonomic
kým poradcem prezidenta. V r.
1952 odchází ze státních
služeb
a pracuje na Vysoké škole ekonomické. Sehrál
důležitou roli při plánování ekonomických reforem v 60.
letech. Od r. 1970 přispívá do samizdatu "Ekonomická revue"
Je signatářem Charty 77.
t

Český

hokejista

v

CHCE

8

V ainuléa roce oslavovali naši slovenští
krajané 100 let od založení prvních
slovenských novin v Aaerice. Jaenovaly se
AHERIKANSKO SLOVENSKÉ NOVINY a vyšly
poprvé 21. října 1886.
i

Svatý rok bude vyhlášen 7. června t.r. a
potrvá dD 15. srpna 1988 - jako příprava
na začátek třetího ailénia křestanské éry
(Na letošek připadá také 70. výročí
fatinských zjevení. Modleie se za naplně
ni jejich poselství (obrácení Ruska!),
ale také se snažee aodlitbou a dobrýai
skutky 'zajistit® jejich dobrý výsledek!
[Z Cyriloeetodėjskėho věstníku, Anglie.]
8

Dr. J.P. Hodinoví byl udělen řád
'CDMander’5 Cross of the Order Her it of
the Federal Republic of Germany”. Dr.
Hodin je znáeý jako spisovatel a literár
ní kritik uaění. Hiso jiné napsal Dr.
Hodin pět knížek o Oskaru Kokoškovi.
i

usa

International Herald Tribune napsal Článek o českoslovens
kém hokejovém hráči v NHL Michalu Pivoňkoví, který minulé
léto utekl do USA a teď hraje za Washington Capitals.
Pivoňka říká, Že je v Americe spokojen, ale Že to potrvá
ještě několik roků, než se přizpůsobí životu a hře v
Americe.
Zatímco v Československu hrál jen asi 40 zápasů
ročně, v Americe hraje dvakrát tolik. Také ledová plocha je
menší, a tak je důležitější hrát rychleji a víc střílet.
Udává, že jeho otec,
který zůstal v Československu, byl
potrestán za jeho útěk tím, že byl sesazen jako hlavní
trenér vysoké školy. Teď je asistující trenér s nižším
platem.
*
Z A ,K T E R Ý STA' T
HRÁT TENIS?

Český archeolog Cestlír Krátký byl v
Mexiku
zatčen,
když chtěl odtud
propašovat 142 archeologických utóleckých
děl.

LENDL

Olympijský
výbor
uvažuje o tom, že se tenis stane
olympijským sportem, a to nejen pro mladé hráče, jako
například
Stefan Edberg,
který vyhrál při posledních
olympijských hrách v Los Angeles, kde tenis se hrál jen na
zkoušku, ale i pro plnokrevné profesionály na vrcholu své
kariéry. Podmínka by ovšem byla, že by se dva až tři týdny
před a po olympiádě nezúčastnili žádného turnaje o peníze.
Ivan Lendi už prohlásil, že by se rád zúčastnil, a že se
rád vzdá během určené doby příjmu, aby se mu dostalo cti
zastupovat svou zemi. Podle amerického tisku při tom myslel
na Spojené státy a tvrdí se, že je to naprosto možné, že do
té doby požádá o občanství v USA.

V Západnía Néeecku existuje krajanská
firaa, která dodává hudební nástroje,
televize, radia, videa a další elektro
nické přístroje do Československa. Její
služby zahrnují jak nákup,tak expedici
zboží do Československa i s vyřízení!
všech forealit. Adresa : CPT-AUDIO/VIDEO,
Fruhlingsgarten 25, 2 000 Hasburg 60, BRD
Tel.: 40/511 02 73.
i

Jaroslav
jiných
JAROSLAV
3024 BN

Hutka vydává sbírky svých i
písní na kazetách. Adresa:
HUTKA, N.Buytewechstr. 52 B,
Rotterdaa, Holandsko.
o

Elena Kittnarová sklidila obrovský úspěch
na sklonku t.r. v preaierové roli Eailie
Janáčkovy opery "Věc Hakropulos’ v
divadle Teatro Colon v Buenos Aires.
i

7. a 8. března se v Chicagu v USA Běly
konat volby do 'poslanecké sněaovny vlády
Československé republiky v exilu”. Z
prograau uvádíae: volba 100 poslanců,
volba a jaenování 50 senátorů, volba
předsedy a 2 aístopředsedú vlády a
konečně volba prezidenta československé
vlády v exilu. Jak to ale dopadlo,nevise.
Budeae však informovat.
B

Právo lidu 4/86 přineslo vėlai zajímavý
článek o knize australského spisovatele
Thoaase Keneallyho, 'Schindlerova archa”.
Kniha pojednává o Oskaru Schindlerovi,
něaeckéa podnikateli ze Svitavska, který
svýa odvážnýa jednáním zachránil nejaéně
1 200 Židovských životů.
a

11.-24. dubna měli František Siaak a
Jaroaír Svozilík výstavu 'Česká grafika”
ve Stadskuben Falkenberg.
i

Povel flak

Na
Slovanském
institutu
Odenské
univerzity v Dánsku vyšla práce Věry
Pavlíkové
a
Jaroslava
Pavlíka,
'Biblioteker i Sovjetunionen i Polen og i
Tjekkoslovakieť. Na Kodaňské univerzitě
byla vydána kniha Rudolfa E. Kudery,
'Tjekkoslovakisk bibliografi 1804-1983'.
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Naši krajané v Jihoafrické
republice nás požádali o uveřejnění
následující výzvy
*
Rádi vyhovujeme *

...NA VĚDOMI’ NASlřl KRAJANŮM V ZAPADNÍ EVROPĚ
Pokud se nestane zázrak a jihoafrická vláda nevyvine v brzké
době nějaké kontra-inforsační úsilí, celá Evropa bude brzy
následovat aserický příklad v zavedení přísných sankcí proti
Jižní Africe. A to ve vėlai blízké budoucnosti.
V Západní® Nřiecku se např. rapidně stupňuje tlak voličstva a
reprezentativní části populace, za účinné poaoci různých
klerikálních skupin, které propagují ekonosický bojkot Jižní
Afriky, označujíce jej jako "skutek soucitu a lítosti v ráeci
křesťanských tradic’. Něsecké veřejnosti se tía vší® 'vyaývá
žozek3, aby konečně,uvěřil a báchorkám, že sankce jsou to jediné,
co prospěje Černochů® v Jižní Africe.
Na obrázku doleS vidíte, jak západoněsecký katolický časopis
NISERERDR, který vydává biskupská charitativní organizace proti
hladu a neaoce® ve světě, téhož jséna (největší tohotD druhu na
světě), vykresluje situaci v Jižní Africe.
Západoněsecké firsy, jako Volkswagen, Siemens, Bosch, Briti a
Henkel, jsou na této kresbě zobrazeny jako výdělku lačné stádo,
které v honičce za svazkes aarkových bankovek, které drzí v
rukou ozbrojený Jihoafričan, dupe po černochovi v poutech,
jejichž konec onen JiafriČan pevně tfóá v ruce se stejnými
bankovkami...
Ve dnech 17. a2 21. června tohoto roku, se bude konat ve
Frankfurtu n/8 již po dvaadyacáté tzv. "Kirchentag" (Kostelní
den), na který se očekává účast cca 100 000 západoněaeckých
věřících. Letošní Kirchentag se aá stát hlavní® zkušební®
kasenea v tos sayslu, do jaké síry je veřejné mínění v Záp.
ěsecku ochotno podporovat zavedení ekonosických sankcí proti
Jižní Africe. Již 1. listopadu 1986 organizátoři letošního
Kirchentagu oznámili;3 Naléháme na všechny spolky a skupiny, aby
využili této jedinečné příležitosti k yyvinutí nátlaku na
západoněseckou vládu, aby zavedla sankce proti systému
apartheidu’.
Mezi spolky a skupinasi, které se na přípravě Kostelního dne
podílejí, je celkem devět vysloveně silitantních organizací? je
ssezi nisi saaozřejaě ANC a SNAPO, které obě plánují nevídanou
agitaci proti JAR.
Jeden z jejich hlavních terčů je západoněoecká ’Deutsche Bank
která se v současnoti zapojila do jednání stran přeplánování
tersínu spaltnosti jihoafrických zahraničních dluhů. V dobře
koordinované kampani byl učiněn nátlak na prezidiu® Kirchentagu,
aby zrušilo svůj účet v 'Deutsche Bank”, pokud její
představenstvo nepředloží jihoafrické vládě "jisté8 politické
požadavky. Ty zahrnují: zrušení vyjísečného stavu v zesi,
zrušení cenzury tisku, propuštění všech politických vězňů,
zrušení zákazu politických stran a organizací jako je ANC...
Prezidum Kostelního dne skutečně sezitís oznámilo zrušení
svého konta v ’Deutsche Bank’,cof na straně jedné ukazuje na
vítězství radikálních advokátů sankci, na druhé straně
nekosproflisní postoj vedení banky proti oorálnísu vydírání.
Agitátoři a organizátoři tohoto ’církevního dne se snaží o
maximální působení celostátních sdělovacích prostředků v NSR na
propagaci "Kirchentag 1987°Dva dny před oficiálním zahájenía bude uspořádána v hlavnín
sěstě SRN, Bonnu, hlavní tisková konference. Následující den,
16.Června, bude vyhlášen "SONETO DAY3, s plánovanýai
deaonstracefii ve Frankfurtu. 17.června budou všechny návštěvníky
Kirchentagu vítat Četné proti jihoafrické plakáty a poutače,
uaístaěné na všech nádražích a příjezdových dálnicích. Téhož
dne, v pozdějších hodinách, je plánováno večerní "politické"
modlení. Masový průvod "BOJKOT", bude uspořádán následující den
v ulicích Frankfurtu. Dne 19.Června budou blokovány všechny
banky v centru Frankfurtu, které udržují obchodní styky s Jižní
Afrikou. Na 20. června se připravuje další sasová demonstrace a
konečně závěrečný den Kirchentagu bude demonstrantů® opět dána
příležitost ukázat západoněaecké ve&jnosti své proti jihoafrické
logo, které bylo specielně pro tento účel navrženo
západoněaeckýsi výtvarníky.
Z uvedeného je patrná typicky něaecká důkladnost v přípravě
celé akce, a nebezpečné úsilí agitátoru, vybičovat v tyto dny
eooce západoněsecké veřejnosti portrétování® Jižní Afriky, (dle
návodu arcibiskupa Tutu), jako nejhoršího státu od doby naciznu,
nelze podceňovat.

Vzhlede® k vážnosti celé situace, jihoafrická "UNITED
CHRISTIAN ACTION", spolu se západoneoeckou 'Christian for
Partnership Instead of Violence Association” a "Nezinárodní
společnosti pro lidská práva”, zažádala o povolení k spoluúčasti
na letošníe Kirchentagu. Všechny tři organizace prohlásily
jasně, že budou silně oponovat všes snahá® o eanipulaci
západoněaecké veřejnosti veřejný® uplatňování® těchto zásad:
- odeítnutí® jednoduše portrétovaného probléau "Černý" a
"bílý", "tyran" a 'utlačovaný", "hříšník” a "spravedlivý.
- odsuzování® bojkotu, které nesohou poaoci, ale naopak
podporují větší utrpení a bídu a nebezpečně zvyšují
napětí.
- vyvracení® představ o ton, Že občanská neposlušnost,
zabíjení, upalování a ekonoaická válka jsou prostředky k
získání spravedlnosti a svobody.

Jihoafrická delegace UCA je rozhodnuta vyvinout maximální
úsilí k lepšísu pochopení složitosti jihoafrického probléau u
západoněaeckých občanů a k výzvě o podporu a přízeň u rozusných
černých a bílých, kteří pracují společně v církvích, ekonoaii a
politice. Její aottoí "Partnership Instead of Violence", bylo
vybráno pro řadu jejich akcí běhea a po Kirchentagu. Zahrnuje
jednak proti demonstrace, tiskové konference, proaítání videoaateriálu, veřejné diskuze, fotografické výstavky a návštěvy
bank, závodů a institucí, které dosud udržují obchodní svazky s
Jihoafrickou republikou.
Redakce Našince se touto cestou obrací na Vás, 2ápadoněaecké
Čechoslováky, na naše přátele a krajany, kteří sáté jistě ještě
v dobré paaeti podobné "výplachy" lidských ®ozkú dle
kosunistického receptáře, zapůsobte dle svých ložností na své
sístní přátele a jejich rodiny a podpořte onu hrstku
jihoafrických ’křižáků’, kteří přijdou obhajovat svá stanoviska
proti přesile rozběsněných , zbolševizovaných a zfanatizovaných
agitátoru "Třetího světa", který byl aoskevskýai plánovači
yybrán pouze jako "kanonenfutr" k dosaženi rudého vítězství nad
naší planetou.
Využijte svých práv svobody projevu a vyjadřování k aktivní
podpoře sírového řešení jihoafrického probléau. Poaůžete tía i
neprí80 sobě, svýa rodiná® i svéau novému doaovu. Neboť, padneli Jižní Afrika do rukou koaunistických elesentú ovládaných
Krealeo dnes, kdo ví, zda záhy nebude stát před podobný®
problésea Západní Něaecko a celá dosud svobodná Evropa.
Nežebráae o Vaší syapatii 5 problésy, které nejsou Vaše.
Upozorňujeae Vás však na organizovanou snahu křiklounů, jejichž
jediný® cílem je, aby se tyto problémy VaŠiay staly. Odmítněte
je! Nedopusťte, aby se křesťanský svátek Vaší země zvrhl v
rudou šarádu. Nestrpte, aby se tato pseudo-kresfanská akce na
něsecké půdě stala odrazový® aůstke® nazelenalých nebo narudlých
huaanistú a liberálů k akcí® dalšío a větší®.
Vzpoieňte na Únor 48, Budapest 56, Srpen 68, Afgani stán 75,
ale také na Angolu, Hozasbik, Rhodézii, Irán a Nikaraguu. Zařřte
sily komunistických aetod s naivitou a liknavostí svobodného
světa čelit expanzi nesmyslných «arxisticko-leninských ideí.
Budete-li šeřit dobře, vyjde Vá® jen jeden výsledek. Jednejte
podle něho. Poukazujte na čilý obchod SNR se Sovětský® svaze® a
jeho satelity, jejichž brutální a nelidské zacházení s odpůrci
rėžiau nesnese srovnání se situací v Jižní Africe, proti něauŽ
však neprotestuje nikdo...
Pokud se Vás naše výzva dotkla, neboť Wáš názor a pocity
nesdílíte, je to Vaše věc a Vaše deaokratické právo. V tosto
případě Vás prosí se jen o jediné: neangažujte se do věci, které
těžko porozuaíte. Zůstaňte alespoň stranou a nestaňte se
"užitečnýsi idioty".
J. Troják
------ >

[ S obrázek není pro nedostatek místa otištěn]

'

P.O.BOX 27713
0132 SUNNYSIDE R.SA.
S58 012 34 34 449 •

SEVERSKÉ LISTY

X 3

2/87

Našinci v Jižní Africe, v USA5 Kanadě
*
i jinde mohou přispět ke zdaru této
"protiakce"
i
jiným způsobem. Pod těmito řádky otiskujeme výzvu UNITED
CHRISTIAN AKTION o
TinanCní
podporu
a to v originálním znění. Dotace
možno
zasílat
na
adresu:
UNITED CHRISTIAN ACTION, P.O.BOX 35737, 0102
MENLO PARK, R.S. A- Telefon: 012-981491, Telex 3-20654 uca sa.
UNITED
CHRISTIAN
ACTION does not receive any financial support from the
SA Government or any political party, He urgently need YOUR assistance to
send
UCA
delegation to Nest Germany. He need at least 10 airtickets and
would
be grateful for any contribution which you might be able to offer.
South
Africa
is fighting for its survival and it cannot afford to be as
complacent
and
lethargic
as
it
has
been in the past, A great public
relations effort is badly needed, here then is a good opportunity for all
South
Africans
to
get
involved, A network of determined men and women
from
RSA
is
about to join hands with Christian friends of South Africa
overseas.
But we will not be able to stem the tide without your generous
support. Please inform your relatives, friends, colleagues and neighbours
of
the
sincere efforts that are being made to change public perceptions
of South Africa overseas,
ucaNews 5/87

Nová generace není jen Borbačpv, ale i
"nová siěna“ příslušníků StB. Na rozdíl
od slaboiyslných
“politruků", jak je
Často líčila exilová beletrie, a jakýai
ne vždy byli, přišli noví BUdři'. Začí
nali jako strážiistři nebo podporučíci v
pol. 70. let jak ve věznicích, tak příio
na KS StB. První absolventi Vysoké školy
SNB v Praze. Nyní jsou v hodnostech nad
poručíků a kapitánů a tvoří stále větší
část osazenstva správ StB na střednía
stupni rozhodování. Oproti části svých
předchůdců se vyznačují na taiější poaěry
kvalitní® vzdělání®, dobrou znalostí
potěrů v exilu,
včetně literatury, a
hlavně: jsou inohen více profesionály než
politruky. Nezapoiínejee,
že i když
prostředky se oční, cíle zůstávají
stejné.
(-ęv-i
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Na přiložené mapce íe zřetelné vidět, jak se mění politická
tvář Afriky. Nikoliv ve prospěch demokratických národních
státu,
ale ve prospěch diktatur řízených Sověty. Výzva
našich krajanů v JAR a UCA by měla zároVěn být pobídkou
krajanské veřejnosti,organizacím a redakcím, aby, když už
se sami nezmůžeme na pádné akce pro naši věc, pomohly těm,
kteří se nějakého toho Šrámu za správnou věc nebojí.
Vytýkáme-li západní veřejnosti, že je netečná, je o to
větším
neštěstím,
jsme-li po všech těch zkušenostech
neteční i my.
<-cy-)
*

K rozvoji styků
s krajany v zohroničí ,
PRAHA (CTK) — Činnost Česko-Į
slovenského ústavu zahraničního
v uplynulém roce a jeho úkoly
v příštím období projednal ve stře
du na zasedání v Praze výbor této
dobrovolné společenské organizace.
Ústav, jehož hlavním posláním je
rozvíjet styky s krajany v zahrani
čí, spolupracuje nyní s třiašedesáti
krajanskými organizacemi, soubo
ry, redakcemi a školami ve čtr
nácti zemích. K živému charakteru
vztahů s krajanským hnutím přispí
vá výměna uměleckých souborů,
osobní setkání, zájezdy a jazykové
kursy i organizování prázdninových
pobytů pro děti krajanů v CSSR.
V nadcházejícím období bude
ústav věnovat prvořadou pozornost
informování Cechů a Slováků v růz
ných Částech světa o životě v CSSR
a objasňování myšlenek mírového
soužití, přičemž se zaměří zejména
na mladou generaci krajanů. Významnou úlohu budou přitom plnit
nejen osobní setkání, ale i zahranič
ní vysílání československých sdělo
vacích prostředků a časopis Česko
slovenský svět, který ústav vydává
spolu s tiskovou agenturou Orbis
nákladem 35 OOO výtisků měsíčně.
Zasedání výboru Cs. ústavu za
hraničního se rovněž seznámilo
š aktuálními úkoly Matice sloven
ské.
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Československých dnů
na GALTARo

0

ííZZZ*

$
KRAJANSKÉ STŘEDISKO DENIA —
ŠPANĚLSKO

Jr*l

J

Na výběr jsou: garsonky, byty, řadové domky,
vilky a pozemky ve všech cenových katego
riích. — 1/ Denii najdete: rozmanitý kraj, pří
jemně podnebí a nově přátele z různých koutů
světa.
Bližší informace, videofilm "DENIA 86"
Vám na přáni pošlou:
?/

Jan a Ludmila Stránský
Smálandsvagen 7
597 00 Atvidaberg Sverige
tel. 0120-14421

:■?

AI
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Již
po
páté
se
Češi
a
Slováci
usedli yę skandinávských zem leh, schází
na
ostrůvku
GALTARo,Ten to
ročník
je
tedy
jubilejní
nejen pro ty, kteří se
zúčastnili ~ každý
rok,
„ale
i
pro
jednatele
čs,
spolků
ve Svédsku pana
Lotu,
který
tyto
Dny
každoročně
organizuje.
Letos,
jako
každoročně,
při jede
moravská
lidová
muzika
dr,
Holáska,
nebude
chybět
ani
prodej
exilové
literatury
a
Sdružení
čsl, spolků ve
Svédsku
bude mít svojí výroční schůzi.
Jako
další
bod ^programu bude výstava
kr eslených
vtipů
našich
exilových
karikaturistů a přednáska dr, Jaroslava
Krejčího
z
Univerzity
k Osnabriicku v
SRN,
Dr, Krejčí, který je m,j, autorem
knížky
o
Tyršovi,
bude
přednášet
o
Komenském,
Tyršovi,
českém
národním
obrození
a
Chartě 77, Zúčastněte se v
hojném počtu/
Srdečně „ zve
výbor
Sdružení
Čsl
spolků ve Svédsku,

Pro nové návštěvníky opakujeme. - Z Goteborgu jedete po dálnici E 6 směr Oslo. Za
Kungálv a Kode je odbočka směrem na Jórlanda, Tjórnbroarna, Stenungsund. Ječte podél
železniční trati přes St. Hóga, kolem moře na Stenungsund-centrum. Držte se stále že
lezniční tratě, projekte okraj Stenungsundu kolem rafinaderií ESSO a BEROL (naproti
jsou 4 tovární komíny), směr Kolháttan (4km) a ddesmál. V ddesmal je v polích na levé
straně kostel, pokračujte ještě asi 100 m na křižovatku, pak vlevo ha úzkou asfalto
vou cestu Násvágen až k další křižovatce. Pak vlevo na Grónviksvarvet-Grónviksvagen
a přijedete k lodím a značce Galtaró. Projedete mezi loděmi a jste u cíle - Fórstamajblommans Sommargárd Galtaró. Vezměte si s sebou prostěradla, případně deku navíc.
Dobrá možnost zaparkování obytných přívěsů a stanování. Zájemci ohlašte se včas dr.
Vítězslavu Lotovi 031/26 41 27, v pracovní době 031/63 03 51.
A tož teč už jenom pěkné teplé počasí. Vítejte!_______________________ ______________
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%■

DENIA
KRAJANSKÉ STŘEDISKO VE ŠPANĚLSKU

dostává pomalu, ale jistě svůj ráz.
Není bohužel možné, abychom Vás na stránkách

Severských listů podrobně informovali, ale
všem zájemcům rádi pošleme naše prospekty.
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