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Polsko. Společná konise představitelů vlády a Episkopátu oznámila stav
příprav do III návštěvy papeže Jana Pavla II v Polsku. Papež uskuteční návšt
vu od S. do 14* června 1987; bude pobývat ve Varšavě, Čenstochové, Gdaňsku,
Krakově, Lublinu, Lodži, Štětině a Ternově. Společná komise se obrátila ke s
□lačnosti, aby učinila všechno v každém městě a v každé vsi, aby Velkého Rod
ka uvítalo Polsko čisté, střízlivé, pracovité a hospodárné. Polityka 8/87.
Polsko. Jerzy Urban, mluvčí vlády: - Či mohl by pán oznámit svůj poměr
ke skutečnosti, jakým byl rozhovor kardinála Glempa poskytnutý ’’Literaturnoj
Gazetě”?...Jestliže jde o sám rozhovor, tak vždycky obracíme pozornost na vý
namné stanovisko^Církve v otázkách míru, odzbrojení a spolupráci míru mezi n
rody. Vysoce oceňujeme činnost papeže Jana Pavla II na tomto poli. Polityka
Polsko. Některé osoby mezi polskými pracovníky a spolupracovníky Svobo
né Evropy rozvažují obecně eventuální návrat do Polska a' podnikly sondáže v
tomto směru. lúin. Urban zdůraznil že ’’Polsko je pro všechny, a v něm normáln:
život a práce”. Polityka 8/87.
SSSR. O poradě moskevských novinářů - J. Machrin na stránkách "Pravdy"
Není málo jistěže ještě dost kolektivů redakcí, které se výrazně ještě nehrne
do přestavby. Poobnovují rubriky a na tom to skončí. A tiskne se jako dřív,
jalové materiály zbavené tváře...Polityka 8/87.
SSSR. "Doktor Živago" bude publikovaný na stránkách časopisu "Novyj mir"
Boris Pasternak obdržel za tento román v r. 1958 Nobelovu cenu. Polityka 8/87.
Polsko. Prof.dr.Zbigniew Radwaňski,ředitel Legislativní Rady: Legislati
vní rada uvažuje, že do 1991 roku bude -nutno vytvořit novou Ústavu. Nejenom
proto, že v té době budeme oslavovat dvousté výročí Konstituce 3.maja. Dnešní
Ústava jest nejstarší ze všech podobných aktů socialistických zemí. Některé
je jí.,formulace jsou nepřizpůsobené do současné společenské situace a i ekono
mické situace. Třeba do ní silněji zaakceptovat zásady hospodářské reformy.P
SSSR. List Pravda^otiskl v úterý první dva články v nové rubrice ”Z růz
ných pozic”. Pravda v ní chce zveřejňovat nejtypičtější vystoupení západního
tisku, západních politiků k' aktuálním problémům, a připojovat komentáře sovět
ských publicistů, vědců a veřejných činitelů. Rudé právo 4. února 1987.
Čína. Čao C'- jang, úřadující generální tajemník KS Číny:...KS Číny vyt
yčila kurs na hospodářské ax další reformy včetně politické struktury. V této
souvislosti chápeme rozvinutou demokracii jako jeden z klíčových úkolů výstav
by socialistického státu...Již letos se připravuje změna systému vc-leb stráni
ckých funkcionářů, zatím na úrovnizúájezdů. Rudé právo 4.2.87.
Čína. Jak uvedl čínský list Žen-min ž'pao, zahájila v úterý Čínská ze
mědělská banka ve svých 80 pobočkách v hlavním městě prodej vlastních akcií a
do středy získala prodejem těchto cenných papírů jednu miliardu juanů /290 mi
lionů US dolarů/.Ječen občan si může koupit akcie v hodnotě do 8000 juanů. O
nákup akcií byl mimořádný zájem, převážně si je ovšem kupovali obchodníci a
zbohatlí venkovští podnikatelé.. .Banka k této typicky kapitalistické formě př:
stoupila proto, že Číňané příliš neukládají ve spořitelnách a ú,šetřené peníze
si ponechávají většinou doma...Banka chce prodejen akcií získat kapitál pro
investice v zemědělství a slibuje majitelům kakcií roční dividendu ve výši 9%.
tedy poměrně vysokou. V akciové společnosti jsou však skutečně vyplácené divi
dendy závislé na ročním hospodářském výsledku...Rudé právo 6.2.87.

Polsko. Přes tři dny pobýval v Polsku John Whitehead, zástupce sekretá
vlády USA. Měl dlouhou rozmluvu s gen.Jaruzelským, konferoval s premierem a
ministry zahraničí a financí, složil návštěvu u primasa Glempa a setkal se s
Lechem Walesou...Tygcdnik Powszechny 6/87.
SSSR. Profesor Sacharov byl pozván na oficiální, mezinárodní konferenc
obránců míru v Moskvě ve dnech 14- - 16. února. Oznámil to vicepresident Aka
demie věd Velichov. Tygodnik Powszechny 6/87.
Polsko. Kisiel:.... Vzpomínám jak etuziastičně zahrnovali Gierka, jme
nujíc ho a to i těsně před jeho úpadkem, symbolem, herosem a ochráncem svc-bc
/dekoroval ho za to prezident Senátu Edgar Faure, takřka že neplačíc ze vzru
Šení/...Ale vratme se k níže podepsanému, který tak či onak zůstal již na st
lo specialista na lidové Polsko. Třeba se brodit tady dále, profesorem v Ber
keley už se nebude...Psal jsem již, že není možno hledět na světový pohyb z
hora, objektivně, jako nějaký samozvaný arbitr, to nic nedá, to je prázdná d
mýšlivost- je třeba být na něčí straně, jen tehdy se staneme reální i když n
velkým, ale skutečným účastníkem událostí. Totéž,když hledím např. na problé]
Jižní Afriky tak nejsem ani pro Bílé ani pro Černé, pouze hodnotím otázku z
hlediska pohledů zájmů Polska /vlasnie sloň afrikanski a wiadoma sprava/. Ne
divme se Angličanům či Francouzům, že dbají pouze o své zájmy, z jakého důvo
du je nemožné, aby to mohli dělat i Poláci? Že jsou menší?! Z tohoto pohledu
kritizuji jak se dá naše "novináře” pracující v zahraničí, pro které polskos'
přestala být instrumentem pohledu na svět, vtělují se v interesy Velkých Sloj
či tak zv. Historie a zapomínají o vlastní důstojnosti...Američané jsou dobř:
na to, aby u sebe měli antiamerickou tiskovou záplavu, nebot jsou velmi rsiln:
a jsou konglomerátem různých, kritických národů my na to nejsme.
Nejsme na to rovněž, aby ve vlastních otázkách národní existence či neexistei
ce se řídit hesly či ideologiemi řekněme universálními,jak se soudí z moráli
ideových práv rozvoje světa. Nikdo v zásadě nezná stupeň objekkivistické cen^
těch práv či ideálů takových jak "pokrok", "svoboda", "humanismus", "ďemokracj
"rovnost", "socialismus", "spravedlnost", "pacifismus", kterými neopatrně jal
jistotami, opájeli se moji přátelé z opozice, odpoutávající se od země směřu
jíc do vesmíru nadějí. Neznám způsob na našem místě a s našimi zásobami pokot
šet se o ověření ideových jistot světa, - jsou situace kdy jistota je jen ječ
na: nedat se zdepstat od slonů. A nedostat se na př. do situace divokých idec
logů Svobodného Chorvatska", hrajících role samotných šermířů nadějí, nebot
světu takové Chorvatsko jest absolutně do ničeho nepotřebné. UsaŠme se na hoč
ně let jako stát mezi Bugem a Čarou, však národ přeci někde na stálo žít musí
jestli se chce vbít ve vědomost g±obu, jestli chceme být potřební. Pouze neu
žívejme při tom historické "universalistické" argumentace, nebo? je to věc re
lativní a,klamná, a nespojujme věci našeho místa pod sluncem s otázkou rozdě
lení či sjednocení Německa: to není naše věci, nech se jí trápí sloni!... Já
jsem taky před lety, obávajíc se zbytnělé prízemnosti a bezideovosti realismu
=> i
vymýšlel pro národ různé zkušební odrůdy ideologického
opia, např. Polsko jak
prostředník mezi Východem a Západem, Polko katolickým emisařem ve světe mater
ialistickým, Polsko místem setkávání dvou vír atd. Nyní odpadlo to všechno od
mne na věc teze, že pouze vypětí meteriálně-civilizační může být naším, ukaza
telem cesty a legitimací v současném světě. Ale či ti ideologové ustoupí? A t
i ideologové všech směrů?... Tygodnik Powszechny 6/87.
SSSR. Smí se v Rusku kritizovat? Nedávno jsem navštívil Velkou Británii
Vůbec se mi nelíbí to, co se stalo s Malvínskými ostrovy, protože ty podle mé
ho názoru patří Argentině. Protestoval jsem proti tomu v tisku i ústně. A po
važte, nikdo mě za to- nezatkl. Zajímalo by mne, zda bych v Rusku mohl vyjádři
mínění, které by se rozcházelo s názory oficiálních míst? Alfreda -Lujan Iľartinez, Caracas, Venezuela. Nová doba 8/87.
USA. Počet amerických vojáků v zahraničí se v letošním roce zvýšil o de
set tisíc. Oznámilo to americké ministerstvo obrany. Na vojenských základnách
v zahraničí je nyní téměř čtvrtina příslušníků všech ozborjených sil USA. Ke
konci nynějšího finančního roku t.j. do konce září má jejich počet dosáhnout
525 304 osoby. Rudé právo 7.2.87.
USA. Akademik Roald Sagdějev, ředitel Ústavu pro výzkum vesmíru:...Jsem
samzřejmě přesvědčen, že rozumně uvažující lidé a to i v. kruzích vojensko-průmyslového komplexu, neusilují, o. rozpoutání války... Nová doba 7/87»

