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Židům
Žlutý terč hanby na zádech
Vám -honěným a stříleným
Vám poplivaným Vám poraženým bitým k zemi
Vám kopaným a vězněným
Vám ruku přede všemi
František Halas /1901-1948/
Polsko. Máme první společnost o smíšeným kapitále jež vznikla za
účelem dokončení budovy a k využívání mrakodrapu "LOT" naproti Dworca
Centralnego ve Varšavě. Ve společnosti jsou zaangažované tři strany:
polská, rakouská a americká./Politika 48/86/.
<
NSR. Balík rozhodnutí, jež.mají posloužit k,trvalému snížení ná
růstu emigrantů do NSR schválil Bundestag za odporu SPE a "Zelených".
Nejvážnější z ustanovení nového zákonu: nedostane již asyl osoba, která
aggg nějakém čase po příchodu do NSR žádá o status utečence. /Polityka

SSSR. Sovětská televize poprvé ukázala v televizních novinách re
portáž z návštěvy papeže Jana Pavla II /v Bangladéši/. Polityka 48/86/.
Čína. Současný projekt zákona o bankrotu nadále způsobuje odpor v
ČLR, nebot, jak konstatují čínští specialisté, jeho přijetí by způsobilo
s konečnou platností úpadek 2C% průmyslových závodů vegetujících dnes
díky státním subvencím, polityka 48/86.
ČSSR. Z řad KSČ v posledních pěti letech bylo vyloučeno 8230 osob,
které narušily čest komunisty i člena socialistického společňství. Poli
tyka 48/36.
Kuba. Na Kubě pobýval premier Španělska Felipe Gonzales. Byla podepsána dohoda o odškodnění za vyvlastnení majetku 3 tisíc Špénělů zestát
něných do kubánské revoluci. Během 1J let jim Kuba vyplatí*40 milionů do
laru, třetiůu v hotovosti a dvě třetiny ve zboží. Polityka 48/86.
SSSR. Sekrteář Svazu sovětských filmařů Elen Klimov ve vysílání Ra
dia Moskva pro Severní Ameriku stvrdil, že "byli-bychem potěšeni, kdyby
Andrej Tarkovskij se rozhodl vrátit a znovu pracovat v naší zemi". Poli
tyka 48/86.
Vietnam. V pondělním vietnamském tisku byl uveřejněny výnos rady mi*
nistrů o dalším rozšiřování rodinného hospodářství. Výnos umožňuje dočas
né využívání zemědělské půdy státních' farem a zeměčí. drůžstev, která do
sud leží ladem. Domácí výrobci mohou využívat pomoci státu při zabezpečo
vání nástrojů a surovin, aby se mohla rozvíjet řemesla, drobný průmysl a
služby. Zdůrazňuje rovněž, že výrobci mohou s produkcí nadkládat podle
vlastního uvážení, t.j. spotřebovat ji doma, či prodat státu nebo na trhu.
Rudé právo 2.XII.86.
Čína, Poté co vláda vydala v březnu 1985 nové předpisy, může si au
to teoreticky koupit každý. Zatím tak učinilo jen 15.000 lidí, nebot na
př. Toyota přijde asi na pětatřicet průměrných ročních platů. Poněkud do
stupnější jsou tu polské fiaty -maluchy- ale i ty si tu'kupují hlavně zbo hatlí rolníci anebo šéfové soukromých podniků. Jeden šanghajský závod již
letos začal z dovážených dílů montovat "čínské" volkswageny typu Snatana.
Rudé právo 2.XII.1986.
ČSSR. Z diskuse na 4. zasedání ÚV KSČ. Soudruh Karel Beránek, tajem
ník MV KSČ v Praze: Je však současně třeba připomenout, že to rozhodně ne
znamená, že jsme v tomto směru v Praze nejvážnější problémy již vyřešili.
Na Starém Městě je více něž 600 domů z 19.stol, a více než 800’domů pak z
13-18 stol. Zatím se však opravují pouze fasády a některé střechy. Do vni-

třků domů se prakticky nešlo. Proto přímo v centru existují domy dlouho
době neobydlené, které jsou v havarijním stavu, proto je také právě v té
to oblasti nejvíce ochranných lešení, které město hyzdí. Rudé právo 6.XII.
1986.
SSSR. K setkání M.Gorbačova se sovětskými dramatickými umělci. M.Go —
rbačov zdůraznil na této besedě, že v procesu změn, vytyčených XXVII.sjez*
dem KSSS, jde nikoli o "kosmetiské úpravy”, ale o revoluční přeměny. K pl
nému vítězství socialistických zásad je nezbytná další demokratizace veš
kerého života v zemi a zapojení všeho lidu do tohoto procesu, zdůraznil M.
Gorbačov. Potřebujeme demokratizaci k posílení země, k tomu, abychod ji
dodali dynamičnost a abychom nepřipouštěli omyly v politice i v praktické
činnosti. Demokracii je třba rozvíjet bez obav stejně jako i zásadu infor
mování veřejnosti. Rudé právo 6.XII.1986.
SSSR. Závěr setkání představitelů teoretických časopisů. Na páteční^
jednání u kulatého stolu vystoupil také tajemník UV KSSS akademik Alexan
dr Jakovlev a řekl; ”... ukázalo se, že kwjejich řešení nejsme dostatečně
připraveni ani teoretifiky ani prakticky. Živý rozvoj teorie se často nahr
azoval obecnými formulacemi a scholastickým omíláním schémat. Nyní se zvlošt jasně ukazuje, jak je nezbytné překonat strnulost a mrtvé kanonizova
ní, jak je nezbytné vymýtit dogmatismus. Dogmatismus je hlavním nepřátelen?
marxismu-leninismu...". Rudé právo 6.XII.1986.
SSSR. Z referátu Jegora Ligačova z oslav 69« výročí Říjnové revolu
ce: "Není to doba, soudruzi, kdy je možné počítat s administrativními me
todami". Tygodnik Powszechny 48/86.
Polsko. Kisiel: V ekonomických rozborech čteme, kolik ten náš stát
stále na nás doplácí, kolik doplácí do litru mléka, do kilogramu mouky či
masa, do bochníku chleba, do místa ve školce či ve škole, do filmu či konncertu. To je zajímavý zjev: nejdříve stát náš všechny převzal, celé naše
zřízení a pak nám dělá výčitky, že ho draze koštujeme. Po letech "výchovyH
je u nás běžné, že samostatný "soukromník" je cosi horšího takřka hanebné'
ho a pouze státní úředník je důležitý a morální. Čili ne produkce, ale manipulace, ne od spodu, ale od vrchu - náš svět stojí na híávě a my o tom
nevíme. Soukromý výrobce honící se za ziskem musí být vzorem a ne postavou
proklínanou a zohyzděnou. A fráze o "společenské spravedlnosti" by měla
být zakázána: je to opium lidu, manévr sociotechnický, czyli znów "robienie w konia"! A co má dělat stát se svojí masou neproduktívnich úředníků
v "mém" individuálním sektoru? Jedna jediná prosba: NECHŤ NEPŘEKÁŽÍ. Psal
jsem'již o mlýně, který, když byl soukromý zaměstnával 3 osoby, á po zes
tátnění již zaměstnává 80. A zrna mele dočista stejně. A tedy je třeba
dát právo rozhodování samostatným ředitelům /lépe by vpravdě bylo zainte
resovaným bezprostředním majitelům či akcionářům, eventuelně vysoce scho
pným menedžerům/, a nemotat hlavu dělnickou samosprávou a "společenskou
spravedlností" jež sestává v podstatě na rovnoměrném dělení nedostatku,
způsobeného chybnou co do svých výsledků plánovanou produkcí. Tyto tasemnicové diskuse v televizi, radiu, novinách na téma dělnické samosprávy to
je rovněž sociotechnický manévr, mající za cíl odvrácení úvahy od součas
ných hlavních záležitostí k těm množícím se "společenským" cílům, které
nekonečnými diskuzemi nad tematikou ideálně abstraktní myslí že něco tvo
ří. Nakonec se na to dá nabrat rovněž i Velebná Redakce "Tygodnika Powszechnego", která posvěcuje na tý cíle celé olbříma plachty svého časopisu a
zdá se že věřit, že čaj lze dlouhým mícháním udělat sladší. Tygodnik Pows
zechny 48/86.
Polsko; Prof.dr.Ludvik Bar, právník: Samospráva to není cukrátko po
dané na talíři. Vždycky je někdo za rozvíjením demokracie a někdo jiný je
proti tomu. V tom se odzrcadluje hra zájmů. 0 své zájmy je třeba bojovat.
Bojují protivníci, čehož' je důkazem poslední projekt změn zákonů reformy,
takže musí bojovat i přívrženci reformy. Čekání to je jistá porážka. Žycie gospodarcze 16.IX.86.
SSSR. Anastázie Cvetajevová sestra básnířky Mariny Cvetajevové: V
r. 1939 byla arestavanádcera Mariny Ala i když byla plamenná komsomolka a
myslela, že je to jakási mýlka. Odseděla osm let v táboře a pak ji vysla
li na Sibiř. Když všechny propustili a zrehabilitováli, dověděla se ze
otec zůstal zrehabilitovaný už posmrtně. Polityka 48/86.

