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Dagmar Hilarová
Polsko; A.Krawczuk, ministr Kultury a Umění: Na téma t.zv. druhé
ho oběhu vydavatelského - my ho nepodporujeme, ale i - jak panstvo ví
specielně ho nepronásledujeme. Autorům jež tam publikují se nic zlého
neděje...Od více let ve druhém oběhu neukázalo se nic zásadně hodnotné
ho. K otázce o cenzuře - cenzura vznikla před stoletími, není vymyšlen:
naší vlády. Na jistých etapách ostrého boje a v takďvé se nacházíme mu
sí být ,praktik-ováná. Dle mého názoru, člověka jež pracuje 40 let je vý
razně vidět jak se cenzura přesouvá na pozice ustupující.Polityka 7/87
Albánie. 100% účast ve volbách do Lidového Shromáždění Albánie za
znamenalo oficiální komuniké. Rovněž 100% byla podpora hlasujících pro
kandidáty Demokratického frontu, ačkoliv - jak sděleno - pouze jeden lí
stek byl podán s hlasem neplatným.Polityka 7/87.
SSSR. Ve vězení se ocitl gen.Jurij Čurbanov, bývalý první náměste
ministra vnitra SSSR v důsledku podezření braní úplatků a korupce. Zápa
dní agentury připoměly, že je druhým mužem dcery Leonida Brežněva, Gali
ny. Polityka 7/87*
SSSR. Rozhovor se Zbigniewem Brzezinskim publikoval týdeník "Mos
kovskije novosti”. Brzezinski v něm hovoří o příčinách i základech nedů
věry mezi USA a SSSR. Z komentáře A.Gračova k vzpomínanému rozhovoru:”
No co, nové oasy, nové obyčeje. Jeden z vážných bodů nových časů je to
abychom si přivykly při ctení v populárním tisku k faktům a pohledům,
které se nám nemusí zcela zamlouvat a to nejen na témata týkající se ud
álostí našeho vnitřního života, ale i mezinárodního."Polityka 7/87.
SSSR. Dánský výrobce nátěrových prostředků Sadolin and Holmbland
podepsal dohodu o společném podnikání své finské pobočky se sovětskou
estonskou organizací Estkolchozstroj. Na akciovém kapitálu ve výši 1 mi
lionu rublů bude míst sovětský partner 60% podíl a 40% bude ve vlastnict
ví finské pobočky dánského výrobce. Závod bude zaměstnávat kolem 100 dě
lníků, v jeho čele bude stát sovětský ředitel a tři finští poradci. RP:
Čína. Během letošních voleb na okresní úrovni bude možné na každé
místo poslance nominovat více kandidátů, prohlásil ve čtvrtek v Pekingu
gen.taj.KS Číny Čao C-Jang.. .Volební systém a různé formy konzultací a
živého společenského dialogu se budou stále zdokonalovat, řekl dále a
zdůraznil,' že "KS Číny nejenže navrhla a vede hospodářskou reformu, ale
nastolí ve vhodném čase i otázku reformy politické struktury. RP 31.1.5
ČSSR. V porovnání se dvěma minulými úrodnými roky rostliná výroba
loni poklesla. Výpadky proti plánu měli obilnáři, pěstitelé cukrovky,
chmele i další....Ve většině pracovních kolektivů pochopili, že se nevy
platí váhat a čekat, nebo dokonce uhýbat. Stát nemůže donekonečna tak
štědře - v porovnání s jinými vyspělými zeměmi - dotovat zmíněné odvětví
národního hospodářství... Rudé právo 2.2.1987.
Maďarsko.BélA Kopéczi, ministr školství a kultury:...Někteří spiso
vatelé například navrhovali.Maďarsku místo socialismu buržoázni demokra
cii a "neutralitu" místo spolupráce se socialistickými zeměmi. Někteří
zpochybňovali politické hodnocení událostí roku 1956, a tím icelý polit
ický, ekonomický a společenský vývoj od té doby. Je třeba dodät..., že
tyto názory zformulovali někteří členové ÚV nebo předsednictva svazu sp
isovatelů...Kromě toho na valném shromáždění byly vedoucí orgány zvolen
v duchu netolerance a byli z nich vyloučeni .výborní spisovatelé. RP 3.2.

Rumunsko. V Rumunsku, časově neomezeně byl zastaven na území celé
země /s výjimkou Bukurešti/individuální automobilový provoz. TP 5/87.
SSSR. Velká hvězda světového baletu Ičichail Baryšnikov byl pozván
do Moskvy.ředitelstvím divadla "Bolšo j” .Michail Baryšnikov byl členem 1«
ningradského baletu Kirovova a v r. 1974 se odmítl vrátit do SSSR dělej:
velkou kariéru v USA. Tygc-dnik Powszechny 5/87«
SSSR. Sovětský svaz zanechal rušení vysílání BBC v ruském jazyce.
Iíluvčí sovětského ministertva zahraničí řekl, že Radio Svoboda nezašlou:
si, aby vůči němiVdospělo k podobnému rozhodnutí, naopak vysílání Radia
France Internationale vcelku nelily rušeny. Tygodnik Powszechny 5/87«
Kuba. V důsledku intervencí uskutečněných řadu let premierem Špan«
ska Felipe Gonzalesem byl propuštěn z vězení kubánský ’’disident” Eloy Gi
tierrez Menoyo, soudruh z boje Fidela Castra z období’ revoluce proti Batistové diktatuře. Obviněný v r.l96§ ze záměru odstranění zřízení, v soi
časnosti 51-letý Gutierrez Menoyo ztrávil 21 let ve vězení.r Tyg.powsz.5/
SSSR. Týdeník "Moskovskíje Novosti”, sděluje, že v Alma-Atě rozhoc
ující změně podléhá situace při které do této doby pouze 20% celé výstav
by plochy bytové bylo přidělováno pro čekající v pořadníku. Tyg.Pov/s. 5/r
Polsko. Piotr Wierzbicki: Napsal jsem nedávno, že jako entuziasta
liberalismu jsem antirevolucionista. Co jsem měl na'mysli? Žeby to, že i
prahnu po velkých změnách, že myslím 'pouze o tom, aby malý, okrajový sel
torefa soukromý si mohl vymoci v Polsku hnízdečko teplé a bezpečné? Není
tomu tak ani v nejmenším stupni / Možno mne zajisté počítat do radikálníc
liberálů. Chtěl bych, aby soukromé tady bylo všechno, nebo skoro všechnc
,Státní sektor hospodářský bankrotuje ve Franicii, v NSR, v Anglii. Přece
váli tam vspanělomyslní organizátoři a inženýři a nedali si rady v koňku
renci se soukromým sektorem. Soukromý sektor je .lepší než státní., môže s
sie to komus niepodobač, ale to jest fakt. Můj liberalistický radikalis
mus jest ovsem mírněný zvláštním omezením: nepřál bych 'si, aby moje vys
něná reprivatizace byla uskutečňována kdykoliv v Polsku násilím, proti
přáním Poláků.•Ne všichni Poláci přejí si dnes reprivatizaci. Jestli se
objeví někdy skupina fanatických inteligentů, kteří hlásí, že ví nejlépe
v zájmu všech Poláků jak lze skočit do hluboké vody volné konkurence, já
v té skupině nebudu. Já nechci rozhodovat za někoho, co je pro jeho dobr
Volí-li někdo 'státní penziČku - má na to právo. Zájmy opatrných, zvýhodnělých, nebo lenivých třeba chránit, přinejmenším v tom rozsahu, abychom
je neuštěstnili silou. Můj liberalistický radikalismus je umfrněňýxx rov
něž ohraničením genrálním: nemám rád a necením si revoluce. Revoluce má
již 200 let v Evropě dobrý zvuk a já ji nemám rád a neeením si ji. Jakou
revoluci? Každou. I tu dobrou? Jistěže, i tu dobrou též. Liberalistická
idea, odhazuje slepý, zbabělý pacifismus, prosazuje práva na obranu, na
užití síly, ale varuje před revolucí, nebot takřka každá revoluce začíná
se jako dobrá a končí se jako zlá. Lid nastolí svou vládu. Davy obsazují
továrny. Prokletí byrokrati lítají za dveře,- jejich místa obsazují předs
tavitelé lidu. Lid vyměřuje sxpravedlnost, -odebírá domy ná Zlodějovkéch.
V zemi vznikají jak houby po dešti výbory, r3dy, komise. Toto je vize re
voluce. Na mě se ten scénář neusmívá. I kdyby představitelé tohoto lidu
byli svati, navícvi kdyby se sám lid skládal ze samých svátých, neupádám
do vytržení, nebot revoluce slouží hlavně k ničení a vždy je snadnější
ničit než potom znovu vybudovat. Výraz ’’revoluce” má zvláštní dobrý zvuk
v Polsku, nebot v XIX.stol, "revoluce” znamenala časem tolik co "povstá
ní". V povstání listopadovém i v povstání lednovém se zkoušelo dělat re
voluci. Ale v r.1918, který byl prvním úspěchem Polska za půldruhého st
oletí a odbyl se - díky Pil-sudskému - bez revoluce. Čili bez revoluce je
možno se obejít. Tygodnik Powszechny 5/87. ••
ČSSR. Zdeněk Hoření, šéfredaktor Rudého práva:...My v Českosloven
sku jsme nejédnou říkali "Sovětský svaz - náš vzor", Možná, že to někteř:
z nás i přeháněli, když necitlivě, bez přihlédnutí ke skutečnostem opako
vali toto v podstatě správné heslo na každém kroku. Takoví lidé dělali
Sovětskému svazu spíše medvědí službu...Jsme si vědomi, že existují jist«
rozdílnosti v podmínkách v kterých se uskutečňuje program urychlení v So
větském svazu a u nás...Nová doba 7/87.

