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Polekal mě list, jenž padal ze stromu.
Neublížil jsem snad někomu?
Pád a hrůza zdvihly oči mé,
oblohu jsem viděl, kde se loučíme
zrcadlení lásky na zemi!
František Gottlieb /1903 - 1974/
EHS. Poslední údaje EHS svědčí, že ukazatel roční inflace v Západní Evr
opě je nejnižší za posledních 19 let. Najvyšší inflaci má tradičně Řecko
/21,9%/, a Španělsko /9,4%/, Portugalsko,/11,4%/- Nejmenší snížení stře
dní úrovně cen vykazue Lucembursko, NSR a Holandsko. Minimální inflaci,
vedle EHS mají, i její konkurenti: USA /1,6 %/ a Japonsko /0,4%/» Důvodem
těchto dobrých výsledků je nízká úroveň cen ropy. Poljtyka 50/86.
SSSR. Z členských příspěvků pochází více než 50% a z vydavatelské
činnosti více než 40% rozpočtu KSSS. Tuto informaci podal na stránkách
"Partijnoj žizni” Ivan Kapitonov - předseda Ústřední revizní komise
KSSS. Polityka 50/86.
SSSR. Zelenou dostalo zakládání družstev mg. pro skupování a přet
váření druhotných surovin. Týto družstva mohou vytvářet osoby v počtu od
5 do.50 lidí. Pracující v nich studenti nepozbývají stipendii, důchodci
svých důchodů. Jiní obyvatelé neztrácí své výdělky7, ovšemže v družstvu
musí pracovat výlučně po pracovní době. Polityka 50/86.
<
Čína. Pekingské městské orgány jen v tomto roce zkonfiskovaly přes
půl milionu nelegálně vydaných knížek,.převážně popisujících starobylé
vojenské činy a erotické příhody. Polityka 50/86.

Polkso. Kazimerz Dejmek, režisér: Souhlasím s vámi, že všemu jsou
vinni ředitelé divadelministerstvo, strana, magistrát,Sovětský Svaz,
Reagan, recenzenti, no dobře, a my? Ňa mnoho z nás by se mohla dnes vyvě
sit kartička z kiosku ’’Ruchu", "Odešel jsem, ne premávam’’. Jsemvzvědav,
kdy se vrátíme. Nebol kdo za nás udělá polské divadlo? Turci, Švédi, Ta
taři či.Kozáci...? Polityka 50/86.
SSSR. Na XXVII. sjezdu KSSS bylo také připomenuto, že jsou slyšet
výzvy, aby se opatrněji mluvilo’ô'nedostatcích a chybách a obtížích, jež
jsou nevyhnutelné v každé živé práci. Odpověď zde může být'jen jedna,
pravilo se, leninská: komunisté vždy a za všech okolností potřebují prav
du. Rudé právo 16.XII.86.
Vietnam. VI.sjezd KS Vietnamu: Život lidu je ještě plný obtíží. Mi
liony práceschopných lidí nemají pplně nebo částečně zajištěnou práci.
Nejsou uspokojovány dokonce ani na minimální úrovni mnohé zákonné hmotné
a kulturní potřeby lidu. Ve společnosti se nadále rozvíjejí negativní je
vy, narušuje se sociální spravedlnost, zákony a pořádek se nedodržují.
Zneužívání služebního postavení a korupce Částí kádrů a státních úředníků:
Projevila se uspěchanost, snaha okamžitě likvidovat nesocialistický sek
tor, rychle převést soukromokapitalistický sektor ekonomiky ne. státní.
Chyby a nedostatky v řízení ekonomiky a společnosti se v konečném výsled
ku jeví jako následek omylů v ideologické a kádrové práci straňý^ To je
příčina všech příčin. Rudé právo 19-XII.86.
Vietnam. Hoang Tung, tajemník ÚV KSV: Ztsáty které naše armády nese
při vykonávání patriotických a internacionalistických úkolů v minulých le—
těch, zvláště v Kampučii, jsou vyšší,' než v celém období 9 let války s
Francouzi /1946 - '1954/. Polityka 50/86.
ČSSR. ČTK: Federální ministr zemědělství a výživy Miroslav Toman,
poinformoval zahraniční novináře o tom, že místo plánovaných 11,4 miliony
tun obilovin bylo sebráno 10,8 milionů tun. Zycie Literačkie 50/86.

USA. Artur Rubinstein: Část Američanů se spojila v protestu proti
jakékoliv americké intervenci na začátku II.svět.války a nazvala se America First /Amerika přece vším/. Jejich řady se denně zvětšovaly o důle
žité politiky - a ne nejméně důležitým z nich byl Charles Lindbergh, hr1 dina prvního samostatného letu nad Atlantikem. Ti lidé prokazovali proně__ mecké -sympatie-a přirozeně vyhlašovali antisemitské výpovědi. Když. Hitler
napadl Rusko, Roosevelt
přišel na pomoc. Lodě denně přistávaly a vyklá
daly ten cenný náklad v severním přístavu - Archangelsku. Žycie L.50/86.
Polsko. Kisiel: Vyjmenovaný esej se mi tak zalíbil, že jsem dokonce
nakloněn odpustit kolegovi Surdykowskému stále demonstrovanou lásku do slova ’’socialismus”: necht již ono sobě bude, jestliže už někdo bez toho sl
ova nemůže žít, zvláště když do něho vlévá nejrozmanitější obsah, počíta
jíc, že- se mu to pcdaří. Jeden čtenář mi zase poslal fragmenty universit
ní učebnice ’’Společnost polská”. Jsou tam formulky, že tylko palce lizac,
na př. definice podezřelé ’’drobné buržoasie", do kteréžto třídy Autoři po
čítají takové lidi jako ’’inženýry, lékaře, právníky vedle majitelů firem
kadeřnických, květinářských, cukrárenských, kavárenských, restaurací”.
I jen pomyslet, že takové treli mpreli se učí u nás studenti vysokých šk
ol ekonomických, nedivím se, že rostou nám KARIKATURY, operující - místo
vlastními názory - připravenými přes kohosi formulkami. - Ale jste učeníaž jste hloupí - jak řekl jeden horal. Zajímavým příkladem se ukazuje ro
vněž akce sociotechnická publicisty Jana Rema. Ten správný producent a
dodavatel hezkých leč neuskutečnitelných formulí a diagnóz*.. ten fabrikant
logických snů a majáků má k ruce prostředky masového ovlivňování celé čte-*
nárské obce. Každá jeno myšlenka je vytištěna v mnoha novinách,’ v miliono
vých nákladech, čteny v radiu, vydávané a rozšiřované velni svědomitě. Zá.
vidím mu to, ale závidím mu to tak jak Irzykowski napsal v "Beniaminku" o
Boyu:’’Slávji, věhlas, náklady, honoráře, to vše závidím Boyovi.1 Pouze jeddnu věc mu nezávidím: jeho knížky!". Takže, já také všechno Removi závidím
mimo toho, co, on píše - mimo třešti jeho myšlenek. Nebot ta trest., to latvizha jež je postavená na žonglování neuskutečnitelných diagnóz, formulí
a definic. A v ten způsob ona Removská naplánovaná latvizňa se ukázala ne
skutečná. Latvizna sociatechnicky skutečná, to by bylo něco. Latvizňa ne
skutečná - to je mizerie i klapa. Jěnomže Rem napevno ještě o tom neví oni se vždy,o všem dovídají až poslední. Pustil jsem se-na téma sáciotech.
nické manipulace, nebol i já sám ji provádím.(Takže se ještě odvolám na
Kazia Kožniewskiego, který kdysi tvrdil,.že já za svou kariéru vděčím cen.
zuře a že bez ní bych byl nickou. Bud jek bua uvažuji jednak, že moje i
cenzorské manévry sociotechnické jsou opravdovější u mých čtenářů, než ne~
cenzurované /?/ manévry fabrikanta.snů, Rema, u jeho•čtenářů. Sny nesugestivní, manévry neskutečné, zásady nevěryhodné - to je jistá porážka.
účastí pachovému kolegovi po fachu.... Msiel. Týgodnik Powszechny 50/86*.

USA. Poprvé mezi Gostelradio SSSR a americkou společností "Orbita
technolodges of New York" byla podepsana smlouva o zkušebním předvádění
v USA druhého programu Centralnogo televidenija. První místo na ohromném
americkém tělevizním trhu ve srovnání s jinými zeměmi zaujímá informace o
SSSR. V průměru se ona objevuje tak 5-6 krát za týden. Jestliže je to
• přenos "Novosti" a oni jdou bez amerického komentáre jsou tyto informace
objektivní. Koskovskije novosti 51/86.
SSSR. Kamil Ikramov: Knižní boom končí, začal novinový. Nevzpomínám
si, kdy se noviny rozkoupily a četly tak jak nyní: i ty nejsložitější pro«tiřečení se vynáší před všenárodní posouzení. Většina sovětských lidí se
tomu raduje, no jsou i takoví, kteří se příliš neradují a možná že jgou
přímo rozhořčeni. Nastalo období faktů. Oni dlouho se k nám rvali a my js
me gž je okamžitě zamilovali, srdečně a důvěřivě. Glasnost vyšachovala
mnohomluvnost. Krádeže, korupce, zneužívání služebního postavení, rozbuje^
lá byrokracie dávno už každý sovětský člověk považuje za otevřeně antisovětskou činnost. A přesto ještě dnes se někdy najdou takoví, kteří se po
kouší nalézt ospravedlnění toho: svádí se to na horlivý zájem o práci a
nebo na společnou morálku - jako' by ..ona byla vinna. Takovou "morálku" tře,
ba dát do uvozovek jako co pout na ruce. Kterýkoliv jazyk se brání, cizím
slovům, presto v náš slovník vešlo slovo "mafie". Obchodní, bytová, oděv
ní, sportovní, byrokratická. Copak to, glasnost je trochu přidrahá - spe
cielně přidrahá tomu, kdo ji chcé jen využívat. 1'oskovskije novosti 51/86.

