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Terezín
V plamen svíčky na pelesti spím
a jednou snad již pochopím,
že byl jsem hrozně malý tvor,
zrovna tak malý
jak ten chór těch 30.000.
Ha- /141etý Hanuš Hachenburg. Psáno
v Terezíně roku 1943./

SSSR. Program prací Nejvyšší Ústavodárné Rady SSSR i sovětské vlá
dy předpokládá vypracovaní do r. 1990 projektu několika desítek právních
aktů m.j.: o způsobu provádění celonárodních diskuzí a hlasování nad vá
žnými problémy země, o tisku a informacích, o zavádění v, závodech rad z
kolektivu pracujících, o způsobu zažalování u soudu protiprávních rozho
dnutí osob na vedoucích místech jež narušují práva obyvatelů. Polityka.
Čína. Katolická církev v Číně dnes disponuje více než 1900 kostely
a kaplemi, 10 kláštery a sedmi duchovními semináři. Před šesti lety byla
činný jen jeden kostel. Polityka 49/86.
Polkso. Kaziméerz Morawski, předseda Křestanského Společenského
Sdružení, člen Státní Rady: I my, křestanégi máme za± to, že socialismus
třeba zdokonalit, demokratizovat, aby byl akceptovaný'přes stále větší
počet Poláků. Nemohu se ale shodnout s těmi reprezentanty kostelní inte
grity-, kteří uvažují-, že spolupráce se socialistickým státem podřezává
’’větev na které sedíme”. Gazeta Poznaňská 14.XI.86.
ČSSR. Z diskuze na 4. zasedání ÚV KSČ. Vladimír Herman, kandidát
předsednictva ÚV KSČ, ved. tajemník jihomoravského KV KSČ: A chci zdůra
znit, že v těchto pracovních kolektivech se nevolá po snížení plánu, ale
po vytvoření podmínek, aby mohly úkoly plnit plynule, kvalitný, aby si
mohly slušně vydělat. Budiž mi to prominuto, ale mám pocit, že česká vlá
da si s tím zatím moc starostí nedělá. Rudé právo 8.XII.86.
ČSSR. Z diskuze na 4. zasedání ÚV KSČ. Ladislav Adamec, místopřed
seda vlády ČSR.: Mezi pracujícími,komunisty i bezpartijními, sílí volání
po skutečných změnách k Lepšímu, po konkrétních praktických důkazech to
ho, že se to všude na podnicích, VHJ, ministerstvech a jinde skutečně s
nápravou nedostatků myslí vážně. Mezi lidmi se hovoří o tom, zda naše po
měrně malá země potřebuje tolik ministerstev a dalších úřadů,., zda má na
tak rozsáhlé aparáty. Jde nesporně o citlivou záležitost, ale mlčením ji
že světa nesprovodíme. Každá společenská i zájmová ogganizace Národní fr
onty má své místní, okresní, krajskéiji republikové a federální orgány. V
těchto aparátech je jen v ČSR zaměstnáno více než tři desítky tisíc lidí.
Rudé právo 8.XII.86.
Čína. V politickém životě ČLR dochází od chvíle, kdy byl učihěn ko
nec tzv. kulturní revoluci/1976/,k hlubokým změnám. Prohloubily se po 3«
zasedání ÚV KS Číny /prosinec 1978/, na němž byla vyhlášena hospodářská
reforma. Mezi hlavní body programu XIII. sjezdu KS Cíny má být zařazena
otázka další reformy - politického systému. Rudé právo .10.XII.86.
SSSR. Velkým problémem sovětské ekonomiky - co do^délky trvání, ale
i co do významu - jsou nivelizační tendence v odměňování za práci. Do zna
čné míry jsme vyrovnali odměňování za dobrou a špatnou práci. Mzda řadové*
ho pracovníka je téměř stejně vysoká jako mzda či plat vedoucího pracovní
ka. Nivelizovaly se i odlišnosti ve mzdách a platech kvalifikovaných a ne
kvalifikovaných pracovníků. Snížila se prestiž inženýrské práce. Podsta
tou reformy je dynamický přechod národního hospodářství jako celku i kaž
dého podniku jednotlivě na práci ve vlastní režii a na samofinancování,
orientace na dosažení zisku. Rudé právo 12.XII.86.

Polsko. Pětidenní kongres nových závodních odborů vybral vedení
OPZZ. Doterajší předseda CPZZ, člen ÚV a poslanec Alfred fciodowicz dos
tal 879 hlasů, geho protikandidát Jan Kalinowski - 159 a 395 hlasujících
nepodpořilo žádného ze dvou kandidátů na místo předsedy OPZZ. Tygodnik Powszechny_49/86.
Polsko: Mikolaj Kozakiewicz píše v ’’NoWych drogách”: Předpoklad a
priori, že "opozice"/jak známo to je též velmi smluvené a široké pojetí/
nikdy nemá pravdu a vždy že tvrdí nepravdu je stálá škoda v dialogu při
dosáhnutí současného národního porozumění. Tygodnik Powszhehny 49/86.
Polsko: Kisiel: Je na bíle dni, že nežijeme v časech příznivých pl
né pravdě: nejeden z těch, co kdysi psali výlučně o činech výrobních a o
šlechetné válce s ’’ägenty imperialismu^, dnes se stal opačným svědkem ep
ochy a píše rovněž•výlučně o současnem politickém teroru a zfalšovaných
procesech. Shoduji se s těmi co praví, že je třeba jinak a hlouběji, ne
’’socrealisticky " se podívat na stalinské období v Polsku - bud jak bučí
vedle politických hutí byla vybudována celá nová Varšava. TP 49/86.
Polsko: Jozef Cyrankiewicz o událostech r. 1956 v Poznani: Byl jsem
informován na místě, že skupinky mladých lidí se ozbrojily zbraní•dobytou
na strážnících vězení, policii a někteří je získali ze zbrojních arsenálů
oddílů vojska. 2ía střechách- některých budov ve středu města se usadili sa
mozvaní střelci, demonstrující nebezpečnou desperaci. Na Dworcu Glownym v
Poznani došlo do hromadného lynče na náhodném funkcionáři UB, v hodnosti
kaprála. Oblehnuté by1$,před příchodem pomocného vojska, budova Služby Bezpieczeňstwa, jenž bylaostřelovára a měia být podpálena. Polityka 49/86.
Polsko. Tadeusz Konwicki:- Ta dolina i město u ústí to je staré mísfc
to LitaÝnů, našich bratrů v hříchu,i v svatosti se kterými jsme tvořili
onu' Rzeczpospolitu Cbojga Narodow a i se kterými jsme ji kladli do hrobu.
Prohráli jsme všechny vojny', které byly k prohrání - možná že' s výjimkou
jedné - prohráli jsme všechny povstání, prohráli jsme všechny bitvy. Naše
střídající se vlády, režimy i administrace upadly, zesměšnily se, splajtovalý s kretesem. Polityka 49/86.
Švédsko. Hans Gustafsson, ministr stavebnictví: - Skutečně, dnes po
dmínky bydlení ve Švédsku náleží do nejlepších na světě. Na 1000 osob při
padá u nás 440 bytů - ne-vím zda nějaká jiná země dosáhla podobný ukazateL
K tomu nutno ještě dodat, že polovina našich bytů vznikla po r. 1960.?/49-.
A standart samých bytů je vysoký. Na jednoho bydlícího připadá průměrně
dva pokoje /kr.cmě kuchyně/ a 35 jn2. Ve Švédsku funguje více než 5*000 sta
vebních závodů. Polityka 49/86.
Itálie. Asis místo Kongresu mírového a klášter nejvyšší třídy - zů
stal celý a vyšel z ukrutností poslední války jen díky uniknutí rozkazu
smrti a zničení vydaného Hitlerem pro tento úsek frontu. Měl být bastio
nem na kopci na němžz se rozkládalo městečko spolu s klášterem sv.Franti
ška. Stalo sd tsk v důsledku rozhodnutí velitele německé části frontu ge
nerála Mullera, který proti nadřízeným rozkazům o,pustil město bez boje.
Tento akt nesubordinace se rovnal zradě což zaplatil životem - na oobbní
Hitlerům rozkaz byl zastřelen. Polityka, 49/86.
f
Čína. Jeden z mých známých v zimě r. 1978 mi podal ’’Renmin Ribao”,
ve kterém červeně podtrhl j4éno Hu Qili /Hu Ci-li/. Proč -jsi podtrhl jmé
no té osoby? - zeptal jsem se. - To bardzo zdolny facet Xin- xiang! /nová
hvězda/. Jestli v r. 1987 - 58-letý H-u Qili převezme kormidlo vedení IÍV
KS Číny - ukáže čas. Historie ČLR /a nejen ta/ vyzývá k opatrnosti v ta
kových prognózách. Dnes však je nepochybně kandidátem č. 1 na -to místo.
Politika 49/86.
Polsko. Daniel Passent: Diskuse na ten témat dobře spointoval Peter
Bender jenž řekl, že dohody týkající se odzbrojení mohou být jen^takové
jaké jsou mezinárodní poměry, nemohou je přece předběhnout. Vždyt přece
vůz nemůže jet před koněm. Někteří západní hosté nám vytýkali, že jsme jeh
státní úředníci, zatímco oni jsou svobodní. Uvažuji, že je to jisté zjed
nodušení, když posoudíme výsledek a ten se -přece počítá tak v celku je
obrazUSA vmédiíchv Polsku více autentický než obraz Polska v mediích
USA. Uvažuji, že musíme více udělat v informování a publicistice na
témata vnitřní a západní tisk v psaní o nás. Polityka 49/86

