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Na horách zjevilo se zelené tajemství,
a tajemství - to se hned s každým nesdílí!
A tak dlouho ty mraky brečely,
až mrtvoly stromů vzbudily.
Šelomó ben Gabirol /Kalaga 1021 . .
- Valencie 1070/
Polsko. V homilii vyhlášené v arcikatedře Svatého Jana Křtitele,
kardinál Josef Glemp navázal na článek "Co laska” /Polityka 1/87/: Jestl
iže se čtou polopravdivé materiály o důchodech knězi proboštů, a pomlčí
se, že ten probošt - jako vedoucí parafie - pletí rovněž kněze vikariální
katechety, organistu, kostelníka, hrobníka, uklízečku a kuchařku, zabezp
ečení staveb, jejich opravy etd. a že od příjmů církevních pracovníků se
musí od příštího roku plstit pojištění ne 33%, ale až 43% - tak takový
článek je provokační a nevytváří žádanou atmosféru. Polityka 3/87•
SSSR. V usnesení ÚV KSSS ve věci dalšího posílení socialistického
zákonodárství a právního řádu, zvýšení ochrany práv á právních zájmů oby
vatelů se mluví m.j. o ton, že: ÚV strany očekává-rozhodné skončení s pr
ojevy předsudků, tendenčnosti při provádění vyšetřování, předběžného pát
rání a soudního průběhu, s dojutrkostwem, s necitelností, lhostejností k
osudům lidí. Z práce orgánů,ochrany práva musí být úplně odstraněny příp
ady neodůvodněných zadržení a věznění, bezprávního stíhání obyvatelů k
trestní odpovědnosti. .Každý takový případ se musí posuzovat jako mimořádnost a musí být důkladně zkontrolovaný a musí se z něho .vyvodit principi
ální a přísné závěry. Stranickým výborům bylo upozorněno na ukončení nát
laku politického vedení na orgány ochrany práva, kontrolování jejich prá
ce, zvětšování odpovědnosti za přesné sproštění se naložených na ně záva
zků. IÍV KSSS poukázal na to, že při tom nesmí docházet do jakýchkoliv ingerencí do vyšetřování a soudní proces v kontrétních věcech. Polityka 3/7
Maďarsko. Státní podniky v Maďarsku se chystají zaměstnat americké
důchodce bvznysmany jako dočasné konsultanty - řekl zpravodaji Reutera
ředitel Maďarské obchodní komory Ferenc Doktor. Polityka 3/87.

Rumunsko. Rumunská agentura Agerpress, sdělila, princ Sihanuk, pre
sident tzv. Demokratické Kambodže, čili emigrační vlády navštíví Rumunsko
na pozvání presidenta N.Ceausesca. Polityka 3/87.
Vietnam. Deník "Nhan Dan” oznámil, že v květnu t.r. začne v celém
Vietnamu velká kampaň čistky proti "zkorumpovaným a zepsutým elementům",
které náleží vyhodit ze strany i z postavení a eventuelně jim uložit přísné tresty. Polityka 3/87.

Polsko. Kazimierz Barcikowski, člen předsednictva ÚV PZPR: Řeknu ví*
ce - jsem přesvědčený, že lidé půjdou cestou demokracie. To pouze velmi
naivní mohou soudit, že demokracii lidé nechtějí. Trybuna Robotnicza 24/1.1
Polsko. Tomasz Gobah-Klas doc.dr., vědecký tajemník Výzkumu tisku,
Krakov: Nemá smysl spoléhat na to, že novinky zlepšující komunikování li
dí a přetvořené informace nebudou k nám stále více pronikat. Administrat
ivní ohraničení a zákazy jaké se nyní objevují /n.př. ve věci sfetelitární
telvize či bezpřevodových telefonů/ svědčí jen o nepřipravenosti naší př
estárlé organizace hospodářského a veřejného života co vymožeností konce
XX.století. Historie komunikování říká,-že žádný ncvý prostředek informa
ce se nepodařilo vystrnadit administrativními zákazy. Jeho rozšíření je
možné jen opozdit. Ale přece daleko více racionálním postupem je stimulo
vání těchto prostředků rozvoje. Echo Dnia 24.-28.XII.86.
Maďarsko. Západ za forinty; V Budapešti byl otevřen obchod zásilko
vého prodeje západoněmecké firmy "Quelle". Za objednané zboží se platí ve
forintech. Katalog vydaný v maďarském jazyce, obsahuje 28 tjsíc výrobků.
V prvním období po otevření obchodu na podání objednávky se čekalo ve fr
ontě několik hodin. Zájem o nabídku "Quelle" je stále ohromný. Nejčastěji
objednávané zboží je bavlněné oděvy, módní doplňky, komplety nábytku, pra-

čky, soupravy hi-fi i video /levnější než v maďarských obchodech/. Klie
nti chtějí koupit především ty výrobky jejichž místní nabídka - zvláště
po jakostní stránce - je nedostatečná. Organizace zásilkového prodeje
’’západního zboží za východní valutu” je výsledkem spolupráce mezi firmou
"Quelle" a maďarským podnikem zahraničního obchodu "Hungarotex" speciali
zující se v obratu textiliemi. Vzájemné vyrovnání je dokonávané systémem
výměnného obchodu. Není vyloučeno, že v blízké budoucnosti, že ’’obsluhou"
zásilkového prodeje se zaujme smíšená společnost s podílem podniků NSR a
Iv'aďerske. První zkušenosti se sprivátním importem za forinty je uznáváno
v Budapešti za "povzbuzující". Polityke -Export - Import 2/87*
ČSSR. Zásady přebudování hospodřáského mechanismu ČSSR: 33. Rozpra
covat postupy vůči dlouhodobě špatně hospodařícím organizacím, půjde o
konsolidační programy, zvláštní režimy hospodaření včetně bankovní kont
roly, používání vyššího oodílu direktivních opatření centra, rušení výro
bní ch programů, změny v kádrové oblasti, rekvalifikace, přemisťování pra
covníků a pod. až po ztrátu chozrasčotní samostatnosti organizace a její
začlenění k jiné hospodřaské jednotce. Přitom je nutno dodržovat zásadu,
že nesmí jít o řešení na úkor oprávněných sociálních jistot pracujících.
Rudé právo 9.ledna 1987.
ČSSR. Karel Křemenák, sólista oprery Divadla J.K.Tyla v Plzni: …
Těch oříčin úpadku je celá řada, přestárlé sbory, nedostatky v mužské čá
sti baletu paod. Nemalé potíže stále působí naprosto nedostatečná plato
vá vyhláška, kdy pracovníci administrativy i technického personálů stojí
platově výše než sólisté opery /a to nejen ti začínající/. RP 12.1.1987.
SSSR..Fjodor Čapchanov, Litěraturnaje gazeta; Dáváme více místa pro
vyslovení i několika názorů na jednu věc. Smysl a hodnotu knihy přece ne
musí vystihnout jeden jediný kritik, může se i mýlit. A nikoli z důvodů^
světonázorové orientace neujasněnosti kritérii.-Jen ve sporech se vyjasň
ují názory...Dříve se poměrně primitivně traktovala metoda socialistické
ho realismu i pojem straníckosti. Rudé právo 13 .'ledna 1987*

SSSR. M. Krjukóv, Rostovská oblast:.. .Nebylo čemu se radovat.. Dluh
ke státu v prodeji základních výrobků zemědělské produkce,i když zde bylo
nemálo obdělávané půdy. Takřka polovina hospodářství vedet dělo v úbytok.
Vyůtcupil bri^adýr mléčkné farmy sovchozu "Stolbodskój" N.P&ršin. On naše
el dávné rezoluce, stranických schůzí sovchoňu. Tak na př. v jedné z nich
se postavil úkol "Docílit od každé dojnice 3.000 litrů mléka v r.. 1955”.
Více než 30 let prošlo od té doby. A co se stalo? - Naše farma i v souča
snosti je daleko od toho výsledku, - s hořkostí řekl brigadýr. Pouze jed
na dojička tolik nadojí. 'Frcč se tak stalo? Chceme mít mnoho mléka od šp
atné krávy...Jsou na to specialisté. Cožpak oni nevidí problémy? Určitě
vidí. A mnoho let zpátky to viděli. Ale nebyli lidé, kteří by opravdově
vzali za problémy a přeměny. A jestliže byli, k jejich mínění se nepřihlí
želo...U přizpůsobivců a připravovatelů k přeměně je mnoho způsobů, jak
vhodit prach do očí. I/ohou i takovou kritiku organizovat. Tentokrát je tř
eba "něco ostrého" - prosím! Zorganizují to prostě:"Ty Štěpáne Petroviči
vystůj, poukaž na moje nedostatky. Neboj se já se neurazím." I vot zvučit
krtitičeskoje slovo. Představitel "svrchu" je spokojen. "V nogu s žiznju
idete”! A ve skutečnosti je to přetvářka jen v noyém hávu...Ne, okresní
výbory nehledají oporu v kolektivním rozumu, nevnášejí nové svěží ideje.
Jdou obvyklou cestou. . .Pravda 17.-prosince 1986.
SSSR. D.Šnjukas, Vilnius: Věc je v tom, že ani odpovědní vědoucí se
nemohou vyrovnat s myšlenkou této zvýšené role tisku, kterou v procesu
přebudování zavedla strana. Tradičně uznávají kritiku jen "svrchu”. Jest
liže jde ze spoda, od pracujících, přes tisk, nepovažuje sé za neslušené
ji ignorovat, připolekat toho, kdo vynes smetí ne veřejnost. A ještě poz
námka. Někteří soudruzi ve stranických výborech celé roky se nezajímaly o
časopisy a noviny že jejich stránky jsou šedé, pusté. Ale ostře reagují i
na minimální kritické upozornění a pak.tuto opravdovou a zaangažovanou
práci jakoby podmiňují přízemní kuratelou...Pravda 17.prosince 1986.
SSSR. Pravda uvádí, že druhou stranou snahy zakrývat nedostatky byl
ostrý postup vůči lidem, kteří se odvážili vymést špínu. Případ novináře
V. Běrchina. I v této oblasti se dnes projevují první změny k lepšímu...
Lidé chtějí a mohou pracovat z plných sil. A to je.možné v čistém morál
ním ovzduší, kdy se rozvíjí demokracie...Rudé právo 13.ledna 1987.

