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Zvířetník se svatosvatě splašil s planetami,
když jsem se já chudák rodil na zemi,
neboť slunce nehaslo by za horami,
kdybych obchodoval svícemi.
A s rubáši závod kdybych si otevřel
- takové mám v hvězdách kliky háky do smrti by nikdo neumřel.
Moše ibn E z r a /1070-1139/
Polsko. Zbigniew Messner, předseda rady ministrů:...Pokračují též příp
ravné práce, uvedl dále, na vytvoření užších vazeb mezi pracovníky a podniky
Uvažuje se o možnosti změnit některé státní podniky v akciové společnosti,
část akcií v nich si budou moci koupit pracovníci podniku. Rudé právo 28.4.87
SSSR. Vjačéslav Syčov, generální tajemník RVHP: vyjádřil se 2a co nej
rychlejší ustanovení oficielních vztahů mezi RVHP a Evropském hospodářském s]
olečenství. "Jejich nedostatek je anachronismem" - podtrhl Vjačemlav Syčov.
EHS, která nyní slavila 30-leté jubišeum své existence byla velmi dlouhou do
bu úplně ignorovaná státy RVHP. Tygodnik Powszechny 22/87*
Kaiarsko. Kaíarská akademie věd se vyjádřila proti oficiálnímu maáarsk^
mu hospodářskému programu. Tygodnik Powszechny 22/87*
ČSSR. Jak gong pobouřil policii. Vloni v létě byl zadržen Bezpečností
Vlastimil Marek, poté co na ulici několikrát udeřil do gongu. Zní to absurdní
ale je to tak. V jeho nepřítomnosti nu udělali domovní prohlídku, zabavili pí
semnosti i různé hudební, přístroje a drželi ho ve vyšetřovací vazbě šedesát
dní pro "podezření z trestného činu poškozování zájmu republiky v cizině". Je
proto, že si dopisoval g přáteli -z USA a Japonska, kteří jako on 5. srpna v
Den míru uspořádali gongový koncert, ovšem s tím rozdílem, že jé nezavřeli.
Námitku, co je trestného na tom, že někdo chce v takový den udeřit do gongu,
odmrštil příslušník StB velice rážně:"No to by si každý už tady mohl dělat co
chce!". Sóud z toho sice nebyl, ale máme o pana Marka z Vinohrad obavy, proto
že to chce letos v srpnu zkusit znovu. Aby to nikoho na StB nemýlilo, že páté
ho, v Den míru, a nikoliv jedenadvacátého, kdy si připomínáme událost zcela
jinou. Infoch 77 - 7/87*
t
•
• t
r
SSSR. Platí zákon o individuální pracovní činnosti. V Moskvě, jak o tom
informoval první místopředseda městského sovětu Jurij Lůžkovýj, nyní pracuje
podle tohoto zákona 9 družstev a 9000 jednotlivců. Ke konci dubna podalo žádo
sti na obvodní sověty o povolení individuální práce další dva tisíce lidí...
Daňový rozsah je stanoven tak, že pokud příjmy nepřesáhnou 3000 rublů za rok,
dan bude stejná jako u mezd pracujících ve státních podnicích. Při zisku od
3000 do 6000 tisíc rublů bude dan plynule narůzstat od 80 do 50% zisku. Teprv
když důchod převýší 6000 rublů za rok, bude částka nad uvedenou suhu zdaňován
65 procenty. Rudé právo 5.května 1987.
ČSSR. Alois Indra, předseda Federálního shromáždění.Nejeden funkcio
nář,/ba i celé organa a zejména jejich aparáty/ umrtvoval iniciativu, snahou
řídit život písemnými příkazy, administrováním, které není ničím jiným než po
dceňováním lidí...K větší demokratizaci života budé, myslím si, nezbytné zba
vit na všech stupních Činnost orgánů Národní fronty deklarativního charakteru
nevnucovat jim jen roli jakéhosi "pozlátka" pro nejrůznější oficiality...Je
nejvyšší čas, skoncovat s praxí,' kdy často tytéž občany "obšťastňujeme" v růz
ných organizacích stejnými, s prominutím, "politickými referáty", kterými je,
věru, ani tak nezapiaiujeme, jako spíše dopalujeme... HP 7*5*87**.Potřeby max
imální demokratizace v zájmu aspěšného rozvoje socialistické společnosti naj
dou uřčitě svůj výraz i v pracích na přípravě nové Ústavy ČSSR a v posuzování
efektivnosti našeho volebního systému.♦.Proto nelze pluralismus zájmů zaměňo
vat za pokusy o kříšení politického pluralismu, např. ve smyslu legalizace or
ganizované politické opozice. Ta by totiž nutně byla antisocialistická, protilidová - tedy nedemokratická... RP 7.5.87

Polsko. Kisiel: Čtu bez přerušení náš tisk, čtu a gsem v pochybách nad
jeho dovolenou černotou. Vy pouští» ovšemže to co mne nezajímá: všechno o polit
ce zahraniční a dotýkajících se jí otázek odzbrojení, všechno o Americe, Nika
rague, Irangatu a Kandidatuře Harta, z polských otázek všechno o etapách ho3p
dářské reformy, o PRON-u a jeho sjezdech, o všech nových cílech, radách, komi
sích atd...Jako specialista na naše zřízení /pravda oficiálně neuznaný, i kdy
se tím bádáním zaujímám už před válkou, přesněji od r.l936/chci sformulovat
jednu základní příčinu našich neúspěchů, odhalit, kde se stal ten základní BT
vždyt přece žádný pořádný lékař nebude se zabývat honěním vedlejších příznaků
ale bude hledat celkovou diagnózu, čili jednu základní příčinu nedostatěčnost
organizmu: příznaky jsou jistěže na povrchu a každý je vidí, příčina za to bý
vá zamaskovaná a třeba namáhání mozku, aby se vyjevila. Usiluji vlastně ve sv
činnosti odhalit a sformulovat takovou prapríčinu, proč a z jakého důvodu to
nás nejde, leč všichni mají mi tu synthetickou příčinu /a spíše její objevová
ní/ velmi za zlé, specielně se hněvají, když ji zkouším krátce nazvat/—/
Pane - řekl mi jeden - co to v těch svých fejetonech stále vymýšlíte na kurs
dolaru na Černém trhu, že je příliš vysoký /lOOQ^zl./. Vždyí jste přece obdi
vovatelem volného trhu a náš černý trh je nejsvobodnější ze všech trhů, nejvo
lnějŠí na světě. No dobře, říkám, ale jestli tam za dolar možno vypít láhev p
piva a zde žít dobře celý den, to je přece nenormální! Leč můj opónent řičí
smíchem. - A kde máte pane objektivní kritérium tržní normálnosti?! - volá.
Kdysi Angličan! prodávali černochům bezcenné^korálky za slonovou xkcst a na
tore Vybudovali svou materiální převahul Nebot takový byl tehdy obchod a kvita
…Pani Marzenna Spolnicka v "Trybunie íudu" s vlastní sobě nevinností popisu
je jak Banka rozvoje exportu bude prodávat institucím dolary podle ^černého"
kursu, plus ještě oficiální přirážku. Ale vždyí, protestuji, jestliže státní
banka může disponovat neohraničeným dotiskem zlotowek, tak to bude zrealizová
na dosud nemožná zásada "perpetuum mobile"...Na tom základě skupina inteligen
tní mládeže, která úplně /a ne bez úspěchu/ se pokoušela porazit mé tradiční
ekonomické pohledy, opřené o produkci a pravých hodnotách. - Pane redaktore! říkají mi - zde je třeba žít a možno žít - jenom ne vlastní produkcí a prací!
— Ale čím je možno se dnes živit, jak ne tvůrčí myšlenkovou prací?!-říkám zdezorientovaný. A oni se smějí; - produkce průmyslová, to je věc státního- sekto
ru /volají/ on to vymyslil, on stanoví cény, tak ai se o sebe stará! On chudn?
a my žijeme, nebot máme svůj vlastní kanál, kterým si dopujppujeme pi vzduch dc
plic. Nechápající se ptám odkud si dopumpují ten chybějící vzduch. Sypou přík
lady: pravidelné výjezdy, převoz takový, převoz onaký, dovolený, nedovolený,
různost kursů, různost cen, nejrůznější machinace. Žijeme přece v EPOŠE MACHI
NACÍ. Vždyí, Řekové,Fen!čané, Židé, Levantinci, žili takhle celé věky: žili z
obratu, machinacemi, úsluhy,mestami, z různic kursů, přenášením čehosi‘z místí
na místo - neprodukovali, ale směňovali — obrat a provize, eventuelně pohranič
ní rizika - to byla jejich práce. Žádná práce nehanbí! A nakonec- říkají moji
mladí diskutanti - kdo si odloží pár dolarů, ten když chce koupí si na^vsi krc
cana a sní ho v kruhu rodiny - takže ves, i když pracovitá též se naplňuje do,lary. Nikdo nemusí přitom kupovat toho krocana vex státním obchodě, na co mu
to je? Stát má, svůj obrat a my máme taky svůj. Jistěže jsou i oni přivátní oso
by, kteří nenáleží ani do rozhodujících vyeokých gangů ani do mládežnického
aparátu machinací, ani nemají dostup do úřednických přirážek. Ti padají obětí:
buí vegetují v bídě za těch 16-20 tisíc a nebo se vrhají na nelegální "fachu"
a jdou do kriminálu. Ale proč jsou komusi "fachy" nelegální, když,je tolik le
gálních?! Sám jste přece napsal, že naše hospodářské procesy jsou vlastně pro
cesy politické. Je to divná atmosféra - přiznávají mí diskfctanti - ale národ
žít musíiv časech divných.-Takže je možno žít ne z produkce, ale machinacemi?
- Ne jen možno,ale i třebá říkají mí oponenti: přišla nová epocha, polská Feni
cie. Vláda rovněž tak postupuje, poskytuje pasy, dovoluje vnitřní export, čer
né kursy, převoz a i sama přechází na dolary,/neboí v Polsku dolar, to je zákpp i kdyby kdesi v Japonsku spadl do nuly. A že vládám má ještě takové svoje
produkční hobby, svoji ocel, uhlí, vagony, lodě? Prosím pěkně, žádná práce ne
hanbí, ten sektor musí též svoji korbu kroutit;a cosi z toho mít - krmí přece
buí jak bui dělníky, které přece vlastní ideologii k životu povolal./—/
Ale schopné ambiciózní nové mládeži chpdí o maximum, ne o žádné minimum. A pro
to tedy vytvořila si polskou Fénicii. AÍ žije /a přinejmenším ví za co/. Výsle
dek však vmňikl opačný: v zemích produkce zcela soukromé jako Švédsko, kde spe
lešenská péče je opřená o daně je značně efektivnější než v zemích májích och
ranou péči v podstatě svého řádu...Tygodnik Powszechny 22/87.

