SEVERSKE
LISTY 2/83
BOX 56, S—59700 ÁTVIDABERG, SVERIGE, POSTGIRO: 664121—1

Sever: Pro nás, kteŕí žijeme ve Švédsku už radu let, není jednostranná levicová
orientace švédskeho rozhlasu a televize žádnou novinkou. Koncern ledna došlo ke 4škandálu,
když se ukázalo, že situací uvnitŕ televize se zakývala bezpečnostní policie S-ÄPO. Náš
krajan Hanuš Weber, pracovník redakce Aktuellt,byl obvinén, že to byl on kdo SÄPO kontak
toval. Weber obvinení poprel, ale současné potvrdil, že zejména od podzimu I98O se udála
rada prípadu, zejména pri reportážnich cestách teamu švédské TV do štátu východní Evropy.
Společným rysem všech techto prípadu bylo, že ztéžovaly nebo pŕímo znemožňovaly ukončení
plánovaných projektu. Kromé toho zpusob jakým se udály,vylučuje náhodu a potvrzuje podezŕení, že východní komunistické štáty mají uvnitŕ televize své informátory. Levičáci se jako obvykle rozčilují, jsou samozrejmé podobné akce neschopni a na zásah sociálne demokra
tické vlády se bude čj.stit - uvnitŕ SKPO!! V této souvislosti uvádíme príklad za mnoho
ostatních, nebol zlehcování a omlouvání pŕehmatu komunistických režimu, anebo jejich pŕímé zamlčování není hŕíchem pouze švédské žurnalistiky! Citujeme známeho nemeckého koreš
pondenta z Vietnamu Uwe Siemon-Nctta, který uverejnil v americkém International Herald
Tribúne č. 29 z 26.června 1979 toto vyznání: MPo pétileté činnosti jako nemecký tiskový
zpravodaj v tehdejší valce ve Vietnamu pronásleduje mé dnes svedomí, když pŕemýšlím o roli,
kterou jsme tam my, žumalisté, tehdá sehráli. Vedeli jsme všichni, pokud jsme to vodet
chtéli, že režim v Hanoi je dábelského charakteru. Vedeli jsme všichni, že v roce 1956 b y - ’
lo v s e v e m í m Vietnamu vyvraždéno 50-000 sedláku; vedeli jsme, že po rozdelení zeme pul
miliónu severních Vietnamci! uprchlo na jih. Množí z nás na vlastní oči videli zúbožená a
rozervaná tela mužu, žen a detí, které zavraždil Vietkong; množí z nás videli v roce 1968
i masové hroby v Hue, vidéli tisíce mŕtvol civilních občanú ve svátečních šatech, které
oblékli než byli bestiálnš zavraždéni, k uctení novoročního svatku Tet. Tak proč jsme ,
proboha, neinformovali o téchto hr&zných svedectvách presne promyšlené stratégie S.Vietnamu
stejné obsažné jako treba o masakru v My Lai a o jiných událostech podobného druhu, které
však v žádném prípade nebyly součástí oficielní americké politiky? Co nás pŕimélo k tomu,
že jsme naše čtenáŕe a celé západní verejné mínéní utvrzovali ve víre, že komunisté, až se
jednoho dne dostanou k moci v celém Vietnamu budou dobrí a shovívaví? Proč jsme zavírali
oči pred skutočností, že kupŕ. ten človek, který byl zodpovédný za vraždu 50.000 vietnamských
sedláku, Truong Chink, byl jedním z nejmocnéjších vSdcü v Hanoi a je jím dodnes?
Nenesenie my, žurnalisté, část odpovédnosti za smrt desetitisícu, kteŕí se na útéku z "osvobozeného" Vietnamu utopili? A neneseme také část viny na nepŕátelství, kterému jsou vystaveni ti, kteŕí prežili? Nepoštvali jsme proti nim verejné mínéní, když jsme je verejnosti
predstavovali jako kupŕ. na jedné tehdejší karikatúre v USA - jako bandu pasáku kurev, váleČných zbohatlík!, korupčních generálu. nebo pŕinejmenším' otrlých reakcionáŕu? Když pomyslíme
na to, že dnešní vietnamská tragédie rndže mit hodné co délat se zp&sobem, jakým jsme o Viet
namu dŕíve informovali, když pomyslíme, že my žumalisté mužeme být spoluvinni na nel idskosti, s jakou se s témito lidmi ve svété zachází, s lidmi, kteŕí byli vyhnáni ze svých do
movu. nelidským severovietnamským komunistickým režimem, jenž byl nékterými z nás označován
jako hrdinný, pak, domnívám se, bychom méli být, my staré lišky z Vietnamu, hodné pokor
nejší!” Vietnam je jaksi zapomenut, ale tragédií je, že levicoví ',mírotvorciu si našli no
vé hrdiny a jejich č e m o - bílé líčení pokračuje, at už se jedná o Salvador, marxistický
diktátorský režim v Nicaragui, anebo PLO. A vinici - no samozrejmé USA a nyní také Israel.

Švédsko prijme dalšíoh 50 vietnamských uprohlíkú z uprchlického tábora v Thajsku, který
sa vyklíaí a bude pŕestéhován dále do' vnitrozemí protože je terčem častých vietnamských
dátostfoleokých útokú. Celkem Švédsko prijalo na 3000 vietnamských uprchlíkú.--- Od
1.červene® vstupují v platnost zostrená obranná opatrení proti cizím ponorkám ve švédských pobrežníoh vodách. Proti ponorkám bude možno, bez pŕedchozího varování, použit os
trého streliva. Zbrane jsou konštruovaný tak, aby ponorku nepotopily, ale poškodily a donutily k výstupu. --- Yasir Arafat a Fidel Castro dostali oficiálni pozvaní k návšteve
Švédska. --- Dva poistí dôstojníci - piloti pristáli s vojenskou helikoptérou na ostrove
T ö m ö u Karlshamnu. Byl jim udélen politioký a z y l . --- Pri posledním odstrelu losú bylo
dosazeno rekordního čísla 172 000 kusú. Také krivka nehôd zpusobených srážkou s losem,
zaznamenala za poslední štatistické období poprvé klesající tendenci. --- Ministr zahra
ničí Lennart Bodstrôm zaujal jednoznačné protiisraelské stanovisko ve veci osidlování západního brehu reky Jordán. --- Vrchní velitel sil NATO,generál Bernhard W Rogers v inter
view pro Helsingin Sanomat prohlásil, že pochybuje o vúli a schopnosti Finska bránit se
sovétským vojskúm v pŕípadé, že by SSSR chtél použít finského území k útoku proti severnínru Nórsku. Naproti tomu vyjádril své presvedčení, že Svýcarsko a Švédsko by se bránily
proti každému útočníkovi.----Na pŕímý dotaz novinárú,co by USA podnikly v pripadá, že
by SSSR napadl Švédsko, americký vicepresident George Bush, pri své ceste západní Evropou,
odpovédél, že velmi vážne varuje pred každým vojenským napadením Š v é d s k a . --- Svédská
vláda,ústy Pierra Sohoriho z ministerstva zahraničí.pri jeho návštévé Moskvy, požádala o
nové prešetrení prípadu Raoula Wallenberga novou sovétskou vládu. --- Dánsko, Norsko,
Holandsko, Velká Británie, USA, Nový Zéland, Svýcarsko, Francie a Austrálie jasné odsoudily SSSR pro zneužívání psychiatrie k potlačovaní politické opozice a navrhly, aby SSSR
byl vyloučen z WPA /World Psychiatrie Association/. Svédské psychiatrické sdružení zauja
lo bohužel jiné stanovisko a pomérem 30 : 20 hlasum hlasovalo pro pokračující členství
SSSR ve WPA, se zdúvodnéním, že nelze zavírat cesty k dialógu se sovétskými kolegy! V červenci se koná ve Vídni kongres WPA kde má být k problému zaujato konečné stanovisko. SSSR
rozhodnutí predešel a z WPA vystoupil. ---- Švédsko nevyhovélo žádosti o politický azyl
sovétskému námorníkovi estonské národnosti Prokopovičovi. Muž opustil sovétskou rybárskou
ločl když kotvila v prístavu Las Palmas na Kanárských ostrovech. Švédskym diplomatúm vypovédél, že bšhem vojenské služby sloužil na ponorkách, které mély úkoly jak v Atlantiku
tak Baltiku. Byl vyškolen hydrofonooperátorom a podie vlastní výpovédi účastnil se navigačních úkolú ve švédských pobŕežních vodách. --- Eric Erickson, švédský špión, který za
války prokázal velké služby západním spojencúm, zemrel ve véku $ 2 let. Za války byl šéfem
benzinové spoločnosti Pennco v Norrköpingu a predstíral sympatie k nacistum, což mu umož
nilo bezobtížné cestování do Nemecka. Spojencúm predával zprávy o nejvíce zranitelných
místech némeckého naftarského prumyslu a ti podie toho ŕídili svoje letecké útoky. --Zájem Zahraničnépolitického sdružení v Lundu se letos soustredí na východní Evropu. Podie
Sydsvenska Dagbladet jedním z pŕednášejících bude Zdenék Hejzlar, expert pro otázky vý
chodní Evropy pri zahraničné-politickém inštitútu. Název prednášky bude "Eurokomunismus jepice?" ---- Malmö Konsthall porádá do 6. brezna výstavu českého kubismu. ---- Kunstindustrimuseet v Kodani vystavuje do 27 . února díla českého fotografa Stanislava Túmy,
žijícího stŕídavé ve Stockholmu a Praze. --- Nejmenovaný finský žurnalista byl odsouzen
k ôsmi mésícúm vézení podmínečné za predávaní ekonomických informací SSSR, týkajících se
podnikú exportujících do východních státú. --- Policie v Malmö odzbrojila úredníka jugoslávského konsulátu, který revolverem ohrožoval 43-letého občana z Malmö, jehož spolubydlící policii v nejvyšší čas privolala. Útočník se mohl vykázat pasem, který mu dával
plnou diplomatickou imunitu, takže policie se musela spokojit zabavením zbrané a jeho
odvezením k bráné jugoslávského konsulátu. --- Ye Svenska Dagbladet zaujal ministr spravedlnosti Ove Rainer ve veci hlasovacího práva cizincú a Svédú usazených v ciziné stano
visko podstatné odlišné od drívéjšího soc. demokratického postoje. Rainer doohází k ná
zoru, že udélení volebního práva do Ríšskeho snému občanúm cizí štátni príslušnosti usazeným ve Svédsku,naráží na takové obtíže-/napr. odebrání volebního práva v materské zemi/,
že od návrhu bude nutno pravdépodobné ustoupit. Hlavním argumentem však zústává, že pouze
švádští občané mají mit právo prímo ovlivnit švédskou zahraniční, obrannou a bezpečnostní
politiku. Rainer rovnéž prohlásil, že omezení týkající se hlasovacího práva švédských občanú usazených v ciziné mohou být jen nepatrná. To zní zcela j inak než rúzná drívéjší
soc. demokratioká prohlášení v této otázce, Doufajme, že Rainerova linie zvítézí. ---Političtí uprchlíci radikálné levicových smérú budují ve Švédsku tajnou sabotážni armádu
rízenou z Moskvy. Zprávu zverejnil KvP 6. ledna. Začalo to pátráním po narkotikove lize v
Kodani, které ukázalo, že se liga zabývala i pašováním zbraní. Stopy vedly dále do Švédska,
kam se zbrané pašovaly na malých člunech a nákladních autech zejména dálkové dopravy.
Yétšina zbraní je sovétské výroby a prichází hlavné preš ČSSR a Polsko. Zbrané jsou uskladSovány v malých množstvíoh, stačících výbavit skupinu nékolika mužú, na rúzných místech
Švédska. Kromé ručních zbraní,skladišté mají obsahovat granáty, miny, výbušniny a švédské
uniformy. Skupiny extremistú se účastní teroristického a Špionážního výcviku v DDR. Špio
nážni i jiné akce jsou podie KvP ŕízeny rádiovými či personálními kontakty prímo ze SSSR.
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Svobodný svet: Rakouské čelní orgány zadržely na hranicích s ČSSR nákladní auto, které pašovalo zbrane pro teroristickou skupinu. Ridičem byl Petr Bardoň, který trvalé žije v
Rakousku a obchoduje se zbranémi. Je to pravdepodobne nejvétší pašerácka aféra na československo-rakouské hranici, která se kdy udála. Pri prohlídce se ukázalo, že náklad obsahoval
308 pištolí československé a italské výroby, sovétské samopaly a 8 sovštských pušek Droganov s tlumicem a zaŕízením pro noční videní a množství nábojú. S Bardoném byli zatčeni i
dva rakouští občané, mezi nimi Horst Grillmayer, jehož jméno se objevilo už v souvislosti
se zjištováním púvodu pištole použité pri atentátu na papeže. ---- Podie "Die Welt" dává
ČSSR teroristické organizaci PLO k dispozici tri výcviková strediska: v Doupové, v Hvozdech
u Prahy a v Ružomberoku. 0 jej ich vytvorení prý bylo rozhodnuto pri návšteve Kaddáfího v
zárí 1982. --- Rakouský drevaŕský prúmysl podal protest proti dumpingovým cenám čs. dre
va dováženého do Rakouska. Spor, který nastal má být ŕešen na vládni úrovni mezi obéma
štáty, --- Bývalý aparátčík sovetského režimu Michael Voslensky, nyní politický uprchlík
v NSR, napsal knihu Nomenklatura, která práve vyšla ve švédském prekladu. Název knihy zna
čí nejduležitéjší místa sovetské společnosti, která jsou v knize popsána - i s jejich držiteli. Nomenklatura je tedy označení pro nejvyšší, vládnoucí vrstvu sovetské společnosti,
která i s rodinnými príslušníky obsahuje asi tri milióny lidí. Voslensky dochází k záveru,
že nomenklatúra, aby mohla udržet svoji moc musí mit velkou vojenskou silu, jednak proto, .
aby mohla držet v šachu vlastní impérium, ale hlavné proto, aby mohla podrobit vyspelé zá
padní štáty až to situace dovolí. Tyto štáty svým pŕíkladem hrozí nakazit a destabilizovat
sovétskou společnost a tím ohrozit moc nomenklatúry. --- Mezi nékterými slovenskými kruhy,
zejména v TJSA vznikla
snaha dosáhnout kanonizace býv. slovenského presidenta Josefa
Tisy a udélat z neho mučedníka. Vatikán oficiálne ujistil zástupce vézňú, kteŕí prežili
Osvetim, že kanonizace nepŕichází v úvahu a že se Vatikán takovou myšlenkou vúbec nezabý
val. Tiso byl jako válečný zločinec odsouzen a popraven v roce 1947* Za jeho vlády bylo
deportováno do koncentračních táboril 57*628 Zidu, z nichž se v roce 1945 vrátilo 348, --Evropský parlament prijal rezoluci podporující právo baltických štátu na samostatnost.--Pápež Jan Pavel II. má navštívit Polsko v červnu t . r . --- NSR žádá od SSSR náhradu za ná
klady spojené s pohotovostí vyhlášené v souvislosti s nebezpečím, že zbytky sovetského sa
telitu Kosmos se zŕítí na území NSR. Výše požadované ôástky není žatím známa, ale podie
nemeckého tiskú se jedná o nékolik miliónu DM. --- Za únos polského letadla byli v Mní
chove odsouzeni k šesti letúm vezení dva Poláci. --- Podie Toronto Sun i jiného kanads
kého tiskú, rumunští diplomaté v Sofii se dozvedeli o plánovaném atentátu na papeže a in
formovali Ceausesca, který Moskve vyjádŕil svuj nesouhlas. To bylo však vše - ríci vraho
vi, že s jeho plánem nesouhlasí. Italskou stranu však neinformoval. Preci svým komunistic
kým kumpánúm nezkazí legraci - i když s ní zrovná nesouhlasí. Ceausescova nezávislá zahra
niční politika jde jen tak daleko, jak to zájmy Gangu dovolí. Kanadský tisk dochází k lo
gickému záveru, že védéli-li rumunští diplomaté o plánovaném atentátu, vedeli to i s nejvétší pravdepodobností i diplomaté a tudíž i hlavy ostatních komunistických štátu. - Začátkem roku nabídlo Bulharsko Itálii výmenu špionu. Za Antonova, obvineného z účasti na
komplotu na zavraždení papeže, je Bulharsko ochotno vyménit dva italské"špiony", nedáv
no zatčené za fotografování mostú a nádraží. Dva postižené turisty za dukladné vyškole
ného teroristu bulharské výzvedné služby! ---- Podie dánských Berlingske Tidende vydélal
ôs. tenista Ivan Lendl za rok 1982 16 miliónu dánských k o m m . --- Pod názvem "Mannen av
folket" vyšla ve švédském prekladu kniha anglické novinárky Mary Craig popisující život
papeže Jana Pavla II. od detství až do dnešní ch d n u . --- K ohlasovanému odhalení parné tni
desky Klementa Gottwalda ve Vídni, na domé, kde jako truhlárský učeň bydiel, nedôjde. Do
máci nedal souhlas. --- Západonémecký poddústojník, který byl východonémeckými úrady vypovézen do Švédska, byl vydán NSR. Ve svém útvaru kde sloužil zcizil tajné dokumenty a
uprchl do DDR kde byl podroben dlouhým výslechúm, ale nebyl shledán pro DDR žádoucím. Ny
ní ho čeká soud. --- Jevgenij Motorow, první tajemník sovétského vyslanectví v Kodani
byl vypovézen pro prúmyslovou špionáž. Z Nórska byli vypovézeni dva sovétští diplomaté.
V Kolíné nad Rýnem byl zatčen člen sovétské obchodní mise Batašev, který nebyl chránén
diplomatickou imunitou. Ve všech prípadech se jedná o prúmyslovou a vedeckou špionáž, zamérenou na západní, predevším americkou technológii a proti podnikúm vyrábéjícím technic
ká zarízení pro armády NATO.
Z okupovaného Československa: Véznéný spisovatel Václav Havel dostal dne 23«ledna
vysoké horečky. Dne 28.1. byl v želízkách pŕevezen do vézehské nemocnice na Pamkráci.
Zjistilo se, že má téžký zápal plic a jeho stav je vážný. Manželka byla vyrozumená až
3. února, ale návštéva jí povolená nebyla. Zpráva se dostala na Západ a ten tentokrát
reagoval rýchle. 0 prípadu se jednalo v americkém senáté, do Prahy pŕijel posel preš.
Reagana a dožadoval se okamžité nápravy, Arthur Miller, Tom Stoppard a další reagovali
za Výbor pro dodržení Helsinských dohod. Političtí a kulturní pŕedstavitelé Západu ne-

mlčeli a s nimi i velká část verejného mínéní. Havel byl pŕevezen do civilní fakultní nemoonice pod Petŕínem. Trest mu byl pŕerušen a rodinš byly umožnény návštevy, Tľdajné odevz- \
dal Havel zástupci USA dopis kde dekuje celému svetu za akci k jeho záchrane. --- V Praze
zemrela herečka Dana Medŕická, 62. Smutečního ohradu ve strašnickém Krematóriu se účastnilo mnoho hercú - Chramostová, Fahiánová, Vášová, Munzar, Hlaváčová a další. TJčast verej
nosti byla obrovská. Pred obradní siní zústal velký dav lidí, kterí se dovnitŕ nedostali.
Musely být narýchlo namontovány amplióny, které obrad vysílaly. Režimní tisk odbyl smrt
Dany Medŕické jen nepatrnou zprávou o nékolika ŕádcích. --- V Praze se natáčí Amadeus - v
koprodukci Státního filmu a Miloše Formana. Podie zpráv, které jsme dostali je Forman
izolován od evých nekdejších kolegú, pred studiem ve kterém natáčí sedí stráž, je utajováno
ve kterém hotelu bydlí atd. --- P.Josef Bárta, český františkán, zemrel ve vézení na sr
deční záchvat. Loni v dubnu byl odsouzen k 15 mésícúm vézení, protože organizoval tajný
teologický seminár v Liberci. --- Y prosinci zemrela v Praze dr. Ružena Vacková, profesor
ka Karlovy univerzity a signatáŕka Charty 77» V komunistických vézeních prožila patnáct
let a čtyŕi mésíce. --- Vezni na Borech propašovali americkému kazateli Billymu Grahamovi
dopis, v némž konstatují, že čs. úrady Grahama oklamaly, práve tak jako radu jiných západních návštévníku. Reagovali tím na Grahamovo tvrzení, rozšírené čs. tiskem, že v CÍSSR požívají církve naproste svobody. Graham se po dopise od tohoto-výroku dištancoval a prohlásil, že byl špatné citován. Federálni shromáždéní prijalo zákon o kartotéce, obsahující
záznamy o všech občanech. CTK tvrdí, že zákon umožní dokonalou registraci všech občanu,
jejich okamžitou a jistou identifikaci a védomost o místu jejich pobytu. Je to další nás
troj na spoutání čs. občanu. --- Hlavním rysem státního rozpočtu na rok 1985 je dost
značné omezení dotací hospodáŕským organizacím z 21^ 1982 na 17$ 1983 a značné zvýšení vy
dajú na armádu z 21 miliárd 260 miliónu na 23 miliárd 830 miliónu Kčs. --- Od 1. února
došlo k zdražení služeb - s vyjímkou čistírny a holiče. Současné došlo k zdražení skla a
porcelánu až o 200/;.. Jako príklad, šálek a talíŕek, imitace cibulového porcelánu, které
pred zdražením stály 60 Kčs stojí dnes 250 K č s . -- Večerní Praha se dožadovala policejní
akce proti vzrustajícímu počtu žebráku. --- V poloviné ledna byl zatčen mluvčí Charty 77
dr. Ladislav Lis. Novým mluvčím byl jmenován Jan Kozlík, 371etý technik elektroniky. ___
Katolický knéz, P.Radim Hložánka, véznéný pro rozširovaní náboženské literatúry, leží po
srdečním infarktu v plzenské civilní nemocnici. Trest mu nebyl pŕerušen. --- Cs. jídelní
lístek byl obohacen o novinku - mäso z nutrií.

Q JAK ZtSKAT PÍLKU A KROUHACKU:
Zákazník (dále Z): Prosím krouhačku na
žali a Jemnou pílku. Prodavačka (dále
P): Nemáme. Z: A budou? P: Sotva. —
Druhá P: Jé. to Jste vy? já už vás nevU
dálal Co potrebujete? Z: To a to, ala nlc
z toho nemáte. Druhá P: Pojtfte se mnoó
dozadu. Vyberte si püku « krouhačky
Jsou tamble. PoCksJte, zabalím to. Lldt
]sou hrozní, hned by to každý chtôl takyí
□ JAK NEKOUPIT OPÁLOVOU ZAä OVKU:
3tľ Proail bych opálovou Zárovka. P: Na*
Jsou. Z: Môžete mi poradltľ Kooptl Jasa
svttkllo na knohyhikou linku, na kterám
Jo vyrytý nápis „Použlt výhrudnS opAJcn
uoq i&revka“ . Co mám dölat? p: Capte
<d obyčajnou fcárovku, Jlnak bysta ■ tisa
asi □osvltil vAboc. Z: Als csahu J1 p o
aSlt? P: Samozrejmé. Z: Alo pro3 Ja taaí
tob flürcznS, fca to musí být opdlovö ZA*
iravkuľ P: Paaa, laková pokyny aeaáSata

Co znceaoná Inforraoca . .
JEDETE dálkovtfm autobusem z
Brna do Ostrauy; o Pterooé vám. po
praiiUfalné núlhpdlaysá, fW íéW * HjÁr.
s d e n jfe mlst epntáft b iafiH 'w w fcro
dy, opi poh fwd Mama/
Í p jste u pTarová /eSti o dobe, kdu
Ist« mdlí být uf * QstraM' Dobrú,
to se mlmotádné mäir štát e «d di».
koho pak ta tm ila , le ironna cysty
\<f, padnoul fftust. Co by
v&ak o
iátPtém pripadá stál nemálo: !Zne-'
klldnbným zndnfim. htetl na oás-^e
konečná márni Čekall, sdtU o tnlormárni kancpläfL te autobus prautdet1
n0 pri lei, a I# bé tedy tfy lm »' minuli.
Odoidnu e-oém t toho utnlkeeu dalfií
problémy. ProlQ. upyzorhujemf, ta
>
lormace utamenafl lajormoyad. nika- _
Itv Itn Utk natásfrbSh pláccl

brät vOfixtfi!

g j JAK 8T VYVZDOROVAT KOSILI: Z: Pro*
qSm bavlnánou koilli Číslo to a t|>, co
mďáa re výlozo. P: Ťahovou uZ noťnflnzo
a Jtnak tu Jsou Janom menil čísla. Z. Ta
ve výloze má moje číslo, tak ml Jl dej*
tu. P: Z výlohy vám Jl nemohu dát. Z
Proč? P: J» ui zamluvená. Z: Nejde n
soutflžní výlohu a nemôžete v nl mit
náco, co nenl ke koupl. Máta smúlu,
tyhle viel náhodou znám. P: Pane, to
má nezsjímá, Jč vtm, co mám &5Ict Z:
Tak sl, proslra, vyborto — bud ml dojto
tu koálll z výlohy nebo knihu pfánl a
ctfönosti. P (po krátkám za myži ani otrávanfi): Tak Já vám dám ta kóftllL
Jur

Co na to kontrola?
POSLBDNÍ dobou mdžemo Optant
pH nákupu láhoOoúho ptva fpokud
práoô 1*1 jMltmttoý earemonldf. Zá
k a z n ík u ch o p í láhov, O bráti 11 k rô le m
k xaml a zkottmd /»/f obsah proti
jobtlu. N n tm , tda u sa to n ln y , foflohš
technologlákd päuad /# pátrojoná lat
k o v í no/axni, tnStň pHbptok o ptaHloh lahotch o d & k ih i bo my Hm potr
ie nevenovali >otorn ott, anobo sa
tam labyálolu oft toď. V taraoobyluhóch o Sok rn iirtú tp o tfu t pttta na- i
lakouponá t dalétch äQuodi. Častou
pHClnou la poSkotaný záoár, tokSé
v láhul táoiáaá fan ödst obsahu. A
pak Isou u
ktorá h& Aamu
človek naCakak kusy korku, c e lé tátby, utopená voop, r í Ouchy a Hnýp&lanok?tdlý trntys, rčié é nelfôefôlfínxyh
telné pPodmfry. Mjŕ'évtad
tá kontrola
1rolou tpotra&USflit a zákazníka?
rr

.

l

.. ibr ■

ZLATE RUCE: Do čekárny nemocniční
ombulance vtrhne I Akaf v bílém a pľea
hlavy čeka)lclch zahaleká k okéoku:
..Mnruftko, už Jste poslali toho a loho
k doktorovi tomu b onnaiu? Ano? Tak
tam letfm, aby nečakal. Je to zlotý človôk, má zlatá ruce — stolaM“ Sestra s«
usmÔJe, lôkaf odkvapl a my. pacienti, ča
káme dél, až na nás ptljde rada. Nékde Jlnde v budové budou pacienti lako my. s rukama |en docela obyčejnýma, čekat o náco dáls. — To, že Jda v
dnodm pripadá o lékaro, ja Jan náhod
né s obecnájiií poloza protakco Jednácli na úkor druhých (tu y maličkos
ti, tu ve vétil véclj, nad níž se, bohužel, málokdo uf vftboc poscstavl.

Zvláštni
JB DNBS ui zctla Mtné,
Se obyvatelé FiSovy ulice u
Brné na strane se sudýml domoonlml Člsly zasednou veČer k teleolzt a svitlo zhasne.
Nejde tody nejen televtze, ne
he iehltt, poslouchat rádio,
nelxe prdí, lednlCka rozmrví.
Obyvatelé s* plouft po domé
sa sotC&amt, zatlmco
Udá
bydlíei ■o táže ulici, ale na
stráni t UckQmt domovnlml
Biely, vazala sattí, tSvafí ae
m. teltrvtxt atd. ftouty zase nets&c veda. V tmaoé noci se
tedy neétastntct ze sudých
Clssfl plltí jako ve stredovéku k jedinému hydrantu, kle'J J * vodárne kdyst dala k
ttspozlcL Ani tyhle potíte ne*
vzZtvafi obyvatelé domú lu
thýok CUal. V čom to asi védf

V. L,, Brno
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Podmanený svet: V Polsku byli odsouzeni k trestu vézení pracovníci ilegálni rozhla
sové vysílačky Solidarita. Nejvyšší vynesený rozsudek byl 4 a púl roku. Vysílač Solida
rita se ale ozval znovu. Ilegálni výbor Solidarity vyzývá k prípravám na generálni stáv
ku. Pripravuje se další politický proces s pracovníky KOR. V této souvislosti byl tri dny
vyslýchán i Lech Walesa - 14. února, vzdor zákazu, demonštrovalo pred Leninovou lodenici
v Gdansku na 700 lidí. Z Polska byla vypovézena americká novinárka, korespondentka United
Press, Ruth Gruberová a brzy na to byla varšavská kancelár UPI uzavrena úplné. UPI byla
zdrojem informací pro sdélovací prostredky v mnohá zemích. Tímto opatrením byl uzavren
zdroj informací pro mnoho miliónu čtenárú novin a TV divákú po celém svete. K podobnému
opatrení nesáhla ani Moskva, kde i za Stalinových dob UPI méla nepretržité svoji kancelár...
Polská komunistická strana ztratila od srpna I98O do prosince 1982 779 000 členu a regis
trovala za totéž období 7000 nových členu. --- Z DDR byl vyhoštén redaktor časopisu S t e m
za to, že otiskl reportáž o atentátu na E. Honneckera. --- Podie amerického min. zahrani
čí se v SSSR využivá na nucené práce na 4 milióny lidí, mnoho z nich na projektu plynového
vedení do západní Evropy. Počet politických a náboženských vézňú se odhaduje nejméné na
10 000 osob. --- Podie Times, s odvoláním na diplomatické prameny v Bukurešti, došlo kon
cern ledna v Rumunsku k nezdarenému pokusu o palácový prevrat. Rada dústojníkú byla zatčena.
--- Ceausescu se vyjadril kriticky k sovétskému návrhu na jednostranné snížení atómových
strel v Evropé a prohlásil, že návrh nešel dost daleko. --- Podie NATO, SSSR konštruuje
nové špeciálni letadlo, které múže rýchle transportovat atomové strely SS-20 z pozic dale
ko na východ od Uralu k západoevropským-hraničím. --- Americký magazín Time píše, že KGB
v současné dobé zamestnává 1,4 miliónu agentú. Pro srovnání uvádí, že CIA má ve svých vnitrních i zahraničních službách 130 000 pracovníkú. Jen v NSR naverbovala KGB od 1969 do 1974
1500 nových agentú. Odhaduje se, že v USA jich je nejméné 350 s nejvétší koncentrácií v New
Yorku. --- Baltské sovétské pobreží je stále více militarizováno. Počet vojáku v Tallinnu,
hlavnim meste Estónska, se od loňského ŕíjna ztrojnásobil. Odhaduje se, že sovétské jed
notky v Estónsku mají 120 000 mužu. Celkové je v baltských republikách na pul miliónu sovétských vojáku. V samotném Ta.Uinnu je na 24 000 mužu. Pro srovnání: v červnu 1940 mela
celá estonská armáda 12 675 mužu. Jednou z nejduležitéjších vojenských základen je mésto
Paladisk.i, které je úplné uzavreno pro civilisty. Je tam velmi duležitý vojenský prístav,
který je také základnou pro atomové ponorky. Z britských prameňu prišla zpráva, že ve
mésté je skladováno na 2000 Švédských vojenských uniforem. Kromé toho mají být v SSSR skladišté kde jsou skladovány uniformy všech zemí NATO. V roce I98I uspoŕádala sovétské armá
da manévry, pri kterých část vôjsk predstavovala švédské vojáky, byla oblečená do švéds
kých uniforem a mluvila švédsky. Estonští branci jsou nyní nuceni vyplňovat formuláre
ve kterých musí uvést znalosti cizích rečí a zda mají príbuzné v zahraničí. V malém Es
tónsku je 28 letišt. A a m e Vahtra je estonský uprchlík, který ješté na podzim loňského
roku byl náméstkem ministra kultury. Podie jeho výpovédi s výstavbou vojenských základen
dochází k zvýšenému prílivu Rusu, že je nebezpečí, že Estonci budou brzy minoritou ve své
vlastní zemi. Cbyvatelstvo se divá se vzrústajícími obavami jak baltické zemé jsou pŕeméňovány v odrazovou základnú proti Západu. Současné ale v mladší generaci roste národní
uvédoméní a odvaha k odporu. Nejvétší nadéji pro baltické republiky vidí ve "finlandizaci".
--- Ve snaze pŕilákat do zemé co nejvíce tvrdé valuty zaručuje mačlarská Národní banka
cizím vkladatelúm úplnou anonymitu a poskytuje úrok 13,5 c/ ° proti 8 ,6 °/o ve švýcarských ban
kách. Výzva prichází po opatrení švýcarské vlády, která bankám umožnila podat informaci
o stavu kont vlastnených osobami podezrelými z kriminálni činnosti. --- Koncern ledna pri
stálo v západním Berlíne sportovní polské letadlo s tremi. muži na palubč, z nichž dva požádali o politický azyl. --- Židovské divadlo v Moskve je pravdépodobné pred uzavŕením.
Duvodem je, že pasové úrady odmítají vétšiné hercu a pracovníkú divadla dát povolení k
stálému pobytu v Moskvé.
Naši v e svobodném svéte: Na tomto místé chceme nejdríve podékovat našim krajanúm, kteŕí uposlechli naši výzvy a angažovali se v tragickém prípadé Jaroslava Javorského, který
je v ČSSR odsouzen k 13 letúm vézení. Jsou to Anna a Václav Krbečkovi, kterí kontaktovali
radu redakcí v jižním Švédsku. Jejich zásluhou vyšel o prípadu článek v Sydsvenska Dagbladet. Dále je to pani Helena Friedlová z Goteborgu, která o prípadu informovala tisk, cir
kev, Červený kríž, napsala dopis Palmemu i královské rodiné a pripravuje dopis Husákovi.
Dékujeme jmenovaným i všem tern ostatním, kterí jakýmkoliv zpúsobem pracují na ovlivnení
verejného mínéní Západu a tím nepochybné ulehčují téžký údel pronásledovaných. Mezitím
jsme se dozvedeli, že Jaroslav Javorský, na protest proti nespravedljvému rozsudku, zahá
jil v nedéli 20. února hladovku. --- Jménem Svazu čsl. spolkú ve Švédsku, dr. Vítézslav
Lota, jednatel, napsal dopis Švédské vládé a Palmemu kde upozornil na situaci spisovatele
Václava Havla, jehož zdravotní stav se v poslední dobé radikálné zhoršil a žádal o intervenci. Jeho osobní zásluhou vychází v Göteborgs Posten na toto téma článek novináŕe J. Behre, pŕítele Československa, který komunistickou ideológii a její metódy již dávno prohlédl.
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Helena Friedlová napsala do nižných švédskych časopisu pojednání o zneužívaní sovétské
psychiatrie k potlačovaní politické opozice. --- 16. ledna zahynula pri autonehode kra
janka, pani Zdenka Ritterová ze Stockholmu. --- Mirko Janeček, vydavatel Kanadských lis
tú dostal dékovný dopis od Winstona S. Churchilla, vnuka slávneho válečného ministerské
ho pŕedsedy, za propagaci "Radio Free Kabul", které je posilou bojujícím afganským vlastencúm. Churchill vyzdvihuje afganskou zásluhu, která spočíva v tom, že proti totalite
zvedli zbrane a zdá se, že vyhrávají preš obrovskou presilu v každém smeru. Bojují na
vlastní pude a to je činí silnými. Doufejme, že jejich sila bude inspirací všem obétem
sovétského imperialismu, --- Nedávno utvorené Hnutí za nové Československo (HZNC), sdružující pŕíslušníky a príznivce straň demokratického stredu a pravice, protiprávne zakáza
ných vládou Národní fronty v dubnu 1945» vydalo Rámcový program, který zastává zásadu
platnosti čs. ústavy z roku 1920, právo na sebeurčení národu, je pro federativní nebo kon
federativní strední Evropu v rámci svobodných štátnich celku atd. ---- V únorovém čísle
Národní politiky odpovídá velmi pekné Erich Kulka na dopis z Prahy človeku, který ač ak
tívne bojoval v zahraniční armáde proti Hitlerovi a potom trpel v komunistických véznicích se dnes nechal ovlivnit demagogickým, jednostranným protiisraelským postojem. Do
pis, který je krátkým shrnutím déjin Israele od roku 1948 a jeho problému je velmi pouč
ným čtením pro každého. --- Y prosinci se v exilu objevil signatár Charty, slovenský
historik dr. Ján Mlynárik, který je znám čtenáŕúm Svédectví pod pseudonymem Danubius. V
posledních dnech pŕibyl do exilu další význačný signatár Charty, novinár Karel Kyncl,
který byl v ČSSR dlouho véznén. --- Exil má své biskupy. Českého dr. Jaroslava Škarvadu
a slovenského dr. Dominika Hrušovského. K vysvécení došlo dne 6. ledna v Ríme, na svátek
sv. Tri k r á l u . --- Ve veku 65 let zemrel v New Yorku Stefan Pagáč, autor knihy "Svédek
z cely č. 15", která pŕináší otŕesné svédectví z čtyrletého společného pobytu v ruzyňské
cele s Bohumilem Laušmanera, býv. predsedou čs. soc. demokracie. Tento stateôný človek,
držitel slovenského rekordu v bezmotorovém letadle, byl véznén za Slovenského štátu a za
komunistu byl odsouzen k 25 letum vézení. Své svédectví vydal za Dubčeka v bratislavském
listé Smená, Po sovétské invazi byl nucen k odvolání. Neodvolal. Po tretím výslechu, v
červnu 1969 uprchl na Z á p a d . --- Pani Hana Sklíbová, novinárka, která odešla do exilu
v roce 1948 a stála u kolébky Svobodné Evropy se dožila osmdesáti let dne 28.prosince.
Napsala stovky rozhlasových poradu, predevším kultumího obsahu. Mládež a deti byly vždy
pani Sklíbové velmi blízké. Do "Slovíčka" napsala množství článkú pro nejmladší čtenáŕe.
Osmdesátiny zastihly pani Hanu v plné duševní a fyzické svéžesti v Oslu, kde žije na od
počinku. Opoždéné, ale stejné úprimné gratulujeme a prejeme aby ješté dlouhá léta býla
zdráva a mezi námi. --- Svécení Mariánské kapie ve Washingtonu, se bude konat v nedeli
26.června. Cs. Orel v zahraničí bude mit pri této príležitosti celoexilovou konferenci.
--- Na polsko-českém sympóziu ve Frankenu, NSR, se vytvorila skupina, která bude "pečovat o společnou činnost v zájmu demokŕatizace a nezávislosti obou zemí". --- Scénický
záznam o soudu s Yáclavem Havlem a dalšími se pod názvem "Ceremony in Bohemia" hraje v
New Yorku. --- Ye veku 82 let zemrel ve Francii jeden z nejstarších čs. zkušebních pilotú Jan Anderle. Y Austrálii zemrel major čs. letectva Zdenék Hanuš, který za války sloužil u 511* bombardovací peruté v A n g l i i . --- Mladý pianista Daniel Klanger, který študu
je u profesora Stanislava Knora, pŕedvedl za doprovodu mladých symfoniku Gershwinovu
Rhapsody in Blue. Koncert se konal 25. ve Västerásu a Daniel dostal velmi pozitivní recenzi. Rhapsody in Blue v provedení Daniela Klangera máte možnost slyšet 4- kvétna v Eskilstune a 25. kvétna ve Skansenu ve Stockholmu, v rámci kultumího týdne Västmanlandu.
Tohoto podniku se zúčastní celá rodina Klanger. Kromé Daniela, jeho mladší bratr Boris,
který je členem pŕedního zpéváckého sboru Mariakör, Matka Zuzka (Lonská) se dvéma jaz
zovými skupinami a otec, Zdenék, který pošili trombonovou sekci symfonického orchestru.
--- Príznivou kritiku sklízí americký film "Cutter's Way" režiséra českého púvodu Ivana
Passera, nékdejšího asistenta Miloše Formana. --- Jirí Morava vydal v némčiné Tyrolské
elegie Karla Havlíčka Borovského. Po úspešných "Exilových létech K.H.B." zpracoval pro
jedno rakouské nakladatelství Havlíčkovu kompletní biografii. Na základé tohoto 650 strán
kového némeckého rukopisu získal vedie svého magisteria slavistiky na Leopoldové-Františkové univerzite v Innsbrucku i doktorát v oboru rakouských déjin. Morava pripravuje čes
kou verzi pro 68 Publishers v Toronté pod názvem "C.k.disident Karel Havlíček". --- Ve
Švédsku vznikla další sokolská jednota Alingsás. Je to po Stockholmu a Goteborgu již tre
tí sokolská jednota.Alingsáští, kterí se puvodné účastnili cvičení Jednoty Göteborg, tím
získávají hodné času, který ztratili dojíždéním do Goteborgu. Y Alingsás jsou jim dostupné
dobré télocvičné prostory. Vétší akce, jako sokolský ples apod. budou poŕádat společné se
Sokolem Göteborg. Již nyní mají gymnastiku trikrát týdné, pŕipravují letní tábor, volej
balový turnaj a j . ---- V nakladatelství Burg Verlag vyšla némecky kniha českého exulanta
dr. Rudolfa Ströbingera "Das Rätsel Wallenberg". Cena 50 DM. V nakladatelství Opus bonum
vyšla kniha Sören Kierkegaarda "Nemoc k smrti". Jde o první pŕímý preklad tohoto filosofa
z dánštiny do češtiny. Knihu výborné preložila cand.theol. Marie Mikulová-Thulstrup z Kodané.
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Sdružení svobodných Cechoslováku v jižním Švédsku uspoŕádalo dva úspešné podniky - promitání Hrabalových Postŕižin, kterého se účastnilo na 90 krajanú a 1. československý ples
v Malmö, na který prišlo 80 krajanú. Všichni se dobre bavili a švédsky personál nevycházel z údivu, že všichni účastníci odešli v celkem strízlivém stavu. --- V souvislosti s
tím, že krajanský život ve Švédsku v posledních letech zaznamenáva nepochybne vzestupnou tendenci, dochází bohužel i k prúvodním zjevúm negativním. 0 lidech, kteŕí
se v naši veci angažují, práve tak jako o
podnikatelích, jejichž podniky se stávají
tak trochu krajanskými stŕedisky, anebo
n*1
o jejichž majitelích je známo, že k našemu
národnímu osudu nejsou neteční se rozšiŕují
lživé pomluvy, dostávaj! anonymní dopisy viz ukážku - či urážlivé telefonáty, jako
se v poslední dobé stalo vydavateli tohoto
listu. Oddelení desinformací z pražské
kachlíkárny, není žádná metóda jak rozdélit
náš exiljCizí. Je jen na nás, abychom se s
tím uméli po zásluze vyporádat.--- Ve
švédském rádiu probíhá v současné dobe soutež, které se účastní naturalizovaní Švédi
z rúzných zemí. Souteží mezi sebou ve znalostech týkajících se jejich puvodní vlas
ti. Ve znalostech o Československu vyhrál
pan Jan Liška z Alvesty. Tím se dostal do
finále, které bude v nedeli 20. bŕezna a
jednotliví "národní" vít.čzové budou soutéžit ve znalostech o Švédsku. Všem účastní
kom, kteŕí se probojovali do finále je ja
ko cena nabídnuta cesta do jejich staré
vlasti. Pan Liška si vztahy nehodlá upravovat a tak musel cenu odmítnout, což v
tiskú vhodne zduvodnil a vysvetlil. Doufáme, že v príštím čísle pŕineseme doslovný
preklad. Náhradou si múže vybrat cestu na
jakýkoliv hudební festival v Evropé. Blahop ŕ e j e m e ! --- Podpurný fond Charty 77 v Nórsku vyzval norskou vládu, aby u vlády ČSSR žádala okamžité propušténí Václava Havla a ostatních politických vézftú. S podobným prohlášením se obrátil i k norské verejnosti. Podobnou akci uspoŕádal v Paríži Mezinárodní
podpurný fond Charty 77 jehož členy jsou mimo jiné Heinrich Böll, Friedrich Dürrenmatt,
Yves Montand a Simone S i g n o r e t . --- K vánoční pomocné akci uprchlíkúm v Rakousku nám ješte došlo nékolik dopisú a zmĺnil se o ní rúzný krajanský tisk.
Prátelé, krajané v Némecku a ve
Za všechny prinášíme výsek z dopisu, který byl v celém znení
Švédku dokázali jste téméŕ neuvézverejnén v únorovém čísle Národní politiky. Dík patrí Vám
fltelné v dneôní dobé:
všem, milí prátelé z Göteborgu, Halmstadu, Helsingborgu,
lásku k bližnímu, který jc v nouMalmö a celá Östergötland, jakož i Martine ze Stockholmu!
zi, dobrovolnou, obČtavou práci a

čtvrtlotník pro uménl a kritiku, vych ázejlci ve Vidni.
MÁ rosa&h 112 atrón a prvnl Malo vyjde prvnl jaiml den 18S0.
Rodakftnl rada: Marie B E N S TK O V Á . Zbynék BENÝJ3EK. Vratialav BRABENEC.
Eugen BRIKCIU8. Martin H YBLE R . Vlasta T R E 8 N A K a Paul W ILSON
Adminifirtraoe: Karel H A V E L K A
Z obsahu prvniho čísla:
POESIE: V ladim íra ČE RE PKO VÁ. Fanda P AN E K . Nikolaj S TA N K O V IC . výbér z
nové ftvédaké poesie.
PRÓZA: Ladislav K L ÍM A — fragm ent romAnu „Údolí nejvôtôLho štéstľ
Eugen B R IK C IU 8 —Gott Mittwoch — aneb SíeLná modlitba za žertovné
pbedmity. / Text /
Aloá B R E Z IN A — Kosm ický cyklista / novela /
I. M. JTROUS — Pravdivý pHbóh Plastic Poople / prvnl ČAst knihy vzpominek./
JlH NEMEC & Martin H YB LE R — Únos Európy
Paul W ILSO N — Captain Beeíbeart
Egon BOND Y — Tri m allH / esej o hyperre&lismu / RECENZE, K R IT IK Y . PO Z
N Á M K Y, REPRODUKCE. ILU STR ACE .

solidaritu s národem, ze kterého
jste vzešli. Naši lidé, zde, když
prijímali vaše dary, nemohli uvéŕit, že je néco takového možné a s
vdéčností a se slzami v očích dékovali.
S krajanským pozdravem všem!

Chystá se další exilový ča
sopis, tentokrát z Vidne,
kde se český
Koordinátorka ČESKÉ SO CIÁLNI
POMOCI v Dolním Rakouaku:
k u l t u m í ži
D. Bouzová
vot podstatné
Dr. J. Boxu
omladil a oži
vil, díky príchodu celé rady nových uprchlíkú a vykázaných chartistu, kterým Rakousko nabídlo azyl. Bude to časopis gene
rační a my si jen prejeme, aby mezi naši
mládeži udélal hodné dobré práce. Ukážko
vé číslo Patemosteru bude pŕiloženo k
nekterému z budoucích čísel Severských
listú.

-
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Vladimír Skutina
NIKOLI ODE ZDI KE ZDI - NTBR2 PROTIKLADY V CS(S)SR
"To nám ten nový rok pekne začíná", ŕekl prý Rodné Strany Dr.Vasil Bilak, když mu první
pracovní den roku 83 pŕinesli na stul monitorovou svodku vysílání rozhlasové stanice
Hlas Ameriky a tam hned červene zatržený prepis mého pulhoddnového silvestrovského poradu.
Ale pistolnik, co mu delá posluhu, ho hned uklidnil, že žádný strach, že jsem tentokrát o
ném (o soudruhu Bilakovi) neztratil ani slovo. Jak pak vykladal pistolnik v hospodé U Tatrovky, zklamání hylo ježte vétší než když si z neho šprtouchlata délávávám. Považoval to
za znamení, že už je odepsaný.
Z čehož plyne, že současné Československo je charkteristické svými protiklady. Nezaméstnanost neexistuje - ale nikdo nedelá. Nikdo nedelá- ale plán se plní. Plán se plní - ale nik
de nie není. Nikde nie není - ale všichni všechno mají. Všichni všechno mají - ale nikdo
není spokojen. Nikdo není spokojen - ale všichni jsou pro.
Co se proslechlo z Prahy a z Českých zemí v období mezivánočním a ponovoročním? Pŕedevším
se proslechlo, že predseda federálni vlády dr.Ľubomír Strougal je silné nespokojený s pomalým
postupem svého šéfa Jurije Andropova v otázkach kádrové politiky. Pŕedevším už méi být dávno
odstranén Gustáv Husák ze všech funkcí - když už ne rovnou poslán na hrad Mirov či do Leo
poldova. Za druhé už se mél bývalý šéf KGB jasné vyjádŕit, kdo z jeho zamestnanou zaujme
v Československé sovétské republice gubemátorské místo. Žatím je jen jisté, že Husák bu
de .odstranén a Bilak na jeho místo nepujde. Ale jak k tomu pŕijdou soudruzi Strougal a Kapek - a spolu s nimi i Hoffmann, že takový Jakeš si délá zuby, když pŕece každý ví, že Jakeš je na tom se svou inteligencí ješté huŕ než Bilak - a to už je co ŕíct. Už takhle je
'čs. polibbýro celému svétu pro smich.
A tak se rozladéný soudruh Strougal vrhl na maličkosti, na nichž mohl ukojit svou ne'libost nad pomalým kádrovým postupem svého pŕímého nadrizeného. Zajel na Štátni statek Lány,
kde se specielné jen pro členy polibbýra péstuje dobytek, drubež a taký obilí a udélal jim
tam nohy, že moc kecají a že Svobodná Evropa odvysílala štatistiku, kolik čeho se dodalo
na UV KSČ. A naŕídil provérku perzonálu. Pak osobné zprdnul ústŕedního ŕeditele C s. televize, jak mohl dovolit, aby se jeho chránénkyné Helena Vondráčková a sourozenci K o m o v i
mohli takhle zostudit na západonémecké televízni obrazovce jako se to stalo v podvečemím
silvestrovském programu "Gute Laune mit Musik". Ústrední ŕeditel se bránil, že to byl po
rád na objednávku a za západní valuty. Ale na soudruha Strougala si nepŕišel. Soudruh
Strougal má totiž ješté z doby, kdy byl ministrem vnitra, všude své lidi. Bývalí vyšetŕovatelé dčlají dnes obchodní zástupce a diplomatické služby v západní Evrope a ti hbité
ohlásili, že tenhle katastrofálné ostudný porád pripravila pŕímo dramaturgie zábavných
poradu v Praze a protože to Praha prodala za pár švestek, Nemci to vzali a odvysílali v
nejméné sledovaném čase. Ceskoslovenští turisté, kterým bylo za úplatek dovoleno preš N o 
vý rok vycestovat do západního Némecka a porád vidéli (a stydéli se za dôinkující) vykládali pak po Čechách pohoršené a po Slovensku škodolibé, že tohle by si nedovolili ani na
malé scéné Juldy Fuldy o Anenské pouti.
0 obou intervencích soudruha Strougala se v Praze a v Čechách vykládá verejné po hospodách, což se opét donáší k soudruhu Strougalovi a tím se zhoršuje jeho nástupnická nála
da. Je prý dokonce tak zoufale špatné naložen, že se dotazuje sám sebe, jestli už se sku
točné podarilo dobudovat ten socialismus anebo jestli bude ješté huŕ.

391etý
pŕišel
na AF,
v roce

Cech uvitá každou práci v oboru automechanik nebo pŕíbuzném remesle. Do Švédska
pred dvéma roky a po skončení kurzu švédštiny je stále bez zaméstnání. Je hlášen
ale pŕednost pri pracovním zarazení mají švédští občané. Svédské občanství získá
1985. Zprostŕedkování, anebo i pouhý tip vítány. Zprávu laskavé redakci.

Chybí mi do sbírky výtisk "LL" ze dne 24.8 .68, takový plakátek, cyklostyl s néjakými vý
roky od Lermontova a dále noviny "Politika" č. 2., rovnéž ze srpna 68, čtyŕstránkové ne
cenzurované vydání s heslem Antonia Gramsciho: "Pravda je revoluční". Výhodné koupím,
event. vymením za vzácné unikáty "LL" ze dne 22.8.68 a 23*8.68.
Z dopisú, které redakci Severských listu, dochází vyplývá, že mnoho krajanu. se domnívá, že
redakci listu tvorí rada lidí a že se jedná o normálni zaméstnání. Aby bylo jasno - jsem
zaméstnán v exportu (a to žádá často více času než pri jiném zaméstnání) a SL jsou od
začátku výhradné moje dílo, t.j. jednoho človéka i když pri expedici je nyní zaméstnána i
manželka,nékdy syn. SL jsou tvorený výhradné ve volném čase a nasbírání zpráv až po ex
pedici stojí p r u m é m é 40 - 50 hodin na číslo. K tonru pŕibylo i zastoupení exilových nakladatelství i další krajanská práce. Včasné dokončení čísla SL je stále obtížnéjší a duvodem je množství telefónu, které právé pŕicházejí v tom pro krajanskou práci tolik potŕebném "volném čase". Prosím, usnadnéte moji práci tím, že radéji napíšete pár ŕádek a musíte-li volat, budete struční. Díky! Váš Jan Stránský,- vydavatel

