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Nápis z náhrobního kamene Mordechaje Mayzla.
Zde leží zámožný a dobročinný pán
Mordechaj syn Šemuela Mayzl,
kníže vyhnanství, zemřel roku 361 božího /1601/
podle malého počtu.
Běda nám, neb padla koruna naší hlavy,
dech našich úst roku 361 /1601/
podle malého počtu.
SSSR. MacDonald otevře dva bary rychlé obsluhy v Moskvě: jeden za volné de
vizy pro cizince turisty, druhý - za ruble. Polityka 33/87.
SSSR.”Já vás do Afganistanu neposílal" - pod tímto tůtulem "Pravda" umísti
la přehled listů dopisů /opatřených komentářem/ jaké přišly do redakce po opu
blikování článku o praojevech bezdušného byrokratismu vůči sovětským vojákům,
kteří válčili v Afganistánu. Titul článku nese výpověů jednoho lékaře, u kte
rého se léčil raněný voják z Afganistánu. Polityka 33/87*
SSSR. Sovětští vědci alarmují: T.zv.Aralské moře o rozsahu 54 tis. km2 zani
kne z povrchu země do r.2010. Iiůže to být jedna z největších ekologických kate
.strof v současné době. Tygodnik Powszechny 28/87*
ČSSR. Jan Zelenka, ústřední ředitel československé televize.Když srovná
vám se sovětskou televizí, myslím, že jsme někdy ještě příliš ostýchaví. Co ná
v ťom brání? částečně naše vlastní nedostatky. Při besedách u kulatého stolu
nám chybí odvaha, smělost ve formulování otázek, ostrost hlavně v okamžiku, kd
jsou u téhož stolu ministři a jiní státní činitelé. Starou vnitřní bariéru, je
kouši přehnanou autocenzuru, jsme v sobě ještě nezlomili...Zcela pochybné je,
když člověk čte nebo poslouchá, že radaktor chce slyšet jenom ty názory, s nim
souhlasí, jiné nechce slyšet. Nemám samozřejmě na mysli antisocialistické úvah
ale diskuse ku prospěchu socialismu...Rudé právo 2.7.87.
ČSSR. Karol Mikulka, “redaktor Rudé právo: V tomto směru už je také dávno př
žitý tiskový zákon. Právem hrozí novinářům sankce a tresty za to, když budou
publikovány některé nesprávné materiály a podobně...Rudé právo 2.7.87.
čína. Přes častá jednání o demokratickém stylu řízení nebyly vytvořeny pod
mínky o jeho uskutečnění.Nynější modernizace a hospodářská reformy odhalují pr
oblémy v této oblasti a ukazují nesoulad politické struktury s řešenými úkoly.
Proto je třeba považovat její reformu za hlavní otázku socialistické výstavby.
Pouze reformou politické struktnry a systému řízení je možné se vyvarovat opa
kování omylů kulturní revoluce. Rudé právo 3.7.87.
ČSSR. Veřejná diskuse o nárvrhu zákona dává možnost každému občanu vyjádřit
se k žáležitostem, které se ho at tak či onak bezprostředně dotýkají. Naši občené tuto formu projednání tak závažného zákona bezpochyby přivítají. Mnohokrá'
bylo ověřeno, jak věci veřejné - rés publica - se setkávájí.s nejširším zájmem
Rudé právo 6.7*87«
Polsko. V pondělí se poprvé v Polsku v lodžských závodech bavlnářského prů
myslu Uniontez, konalo celopodnikové referendum o prodeji akcií podniku jeho z*
městnancům - jedna v hodnotě 10.000 zlotých /průměrný měsíční příjem v Uniontexu je 25.000 zlotých/. Po roce od zakoupení akcií získá pracovník úroky ve výši
osmi procent a dodatečnou prémii v hodnotě 7% z dosažených hospod, výsledků.
Referenda se zúčastnilo 70% osazenstva a 60% se jich vyslovilo pro podej akcií«
Rudé právo 8.7.87*
Polsko'. Polský list "Slowo powszechne" píše, že při nynějších zkouškách ne
vysoké školy v PLR připadají na jedno místo v průměru dva kandidáti. Zrušeny
byly body za dělnický a rolnický původ. Rudé právo 9.7.87« ,
ČSSR....Jenže jsou průmyslově vyspělé země, v nichžs se počet nemocných sni
žuje, t.zn., že se tam orientovali na prevenci, hledali příčiny těchto onemoc
nění a snaží se je odstranit. U nás je zatím situace opačná. Počet nemocných se
nesnižuje, spíše naopak. Úvodník Rudé právo 11.7.87.

ČSSR. Hladovka za politické vězně.
Nemůžeme se srířit s tím, že Nejvyšší soud ČSR potvrdil rozsudek nad
Pavlem Wonkou z Vrchlabí. Nemůžeme se smířit s tím,- že kromě něho si odpykáva
jí tresty odnětí svobody další naši občané, kteří se "provinili" pouze tím, ž<
se s veškerou vážností a životní opravdovostí domáhali uplatňování svých zákoi
ných práv, jak jsou garantována v Ústavě ČSSR, v přijatých mezinárodních pakt*
ch o lidských právech a v Závěrečném aktu-z Helsink.
Stále častěji se dovídáme o nedůstojných podmínkách v čs. věznicích. Řada
lidí v nich trpí vážnými zdravotními problémy, někteří jsou přímo ohroženi na
životě. Stále více si ovšem uvědomujeme, že odpovědnost za tento neutěšený stí
nepadá pouze na státní orgány, ale na každého jednotlivce, na každého z nás.
Uvědomující si tuto odpovědnost, rozhodli jsme se zahájit opět X řetězovou 24
hodinovou hladovku jako skromný a nenásilný čin, který by mohl vést k obecněji
nápravě poměrů. Chceme znovu upozornit nejen na případy vězněných, ale poukázs
i na to, že přes některé pozitivní náznaky stále trvá stav obecného ohrožení
kriticky smýšlejících občanů. /Z poslední doby můžeme jmenovat třeba případ ml
dého dělníka Petra Pospíchala či evangelického duchovního Jana Duse. Oba byli
díky domácí i mezinárodní solidaritě propuštěni, obvinění proti nim však zruše
no nebylo./
Proto se znovu obracíme na naši i světovou veřejnost, které osud politickýc
vězňů není lhostejný. Obracíme se i na delegace signatářských zemí KEBS, jež s
22.9.1987 opět sešly ve Vídni k dalšímu kolu jednání. Předkládáme jejich pozor
nosti nejen případy našich vězněných, ale všech "vězňů svědomí” na celém světě
Věříme totiž, že vzájemná solidarita je základním předpokladem překonání barié
které dnes naši planetu tak bolestné rozdělují.
V Československu vyjadřujeme solidaritu zejména těmto vězněným: Jiřímu Bohá
čovi, Petru Hauptnannovi, Viktoru Dederovi, Jesefu Hejlkovi, Heřmanu Chromému,
Bystríku C. Janíkovi, Michaelu Kellerovi^ Waltru Kaniovi, ing.Pavlu Křivkoví,
Petru Obšilovi, Ervípu Motlovi, Josefu Romerovi, Karlu SrpGvi, Františku Veiso
vi, Pavlu Wonkovi, a Jiřímu Wolfovi, o kterých informovaly Výbor na obranu new
pravédlivě stíhaných /VONS/ i občanská iniciativa Charta 77• /Podrobnější info
rmace a adresy vězněných budeme rozesílat ,dodatečně./
Hladovka bude zahájena ve Vrchlabí dne 3C.9.1987 v 17,30. Zájemci o účast s<
mohou hlásit /jednotlivci i skupiny/ na adrese: Hana Juptnerová, gen.Svobody č
818, 543 01 Vrchlabí, tel. 3388. Účastníky prosíme o zaslání pozdravů jmenova
ným, věřící pak i o přímluvné modlitby. Děkujeme.
Hana Juptnerová, Jan Hrudka, Jiří Wonka ,
ČSSR. Suché léto 1947: Bratrská pomoc výpravou ch
v pravou
víli.
"Nebudeme sedět na dvou židlích" ujištovali komunisté pracující, když odha
lovali pravou podstatu "americké pomoci" v rámci Marshallova plánu, spočívajíc:
především v posílení kapitalistického hospodářství, ve snaze zajistit ekonomic
ké postavení a poválečný rozvoj 'USA, a to na účet menších, navíc válkou poniče
ných zemí. "Sovětský svaz nám nabízí vše, co potřebujeme, a nepožaduje,za to pc
litické ústupky”. Rudé právo 13.7.87.
SSSR. D.Demidjuk,vuČitel, nestraník, Kremenčug, Poltavská oblast: Pamatuji
poválečný rok 1547. Žili jsme tehdy na Západní Ukrajině. Naším soudedem byl ve
doucí skladu obilí. Jeho žena v tu hladovou dobu často pro děti- chlapce a ho
lčičku - vařila lebedu. Můj otec řekl tehdy sousedu, že pro záchranurdětí by mo
hl přinést v kapse trošku obilí. Krysy toho o hodně více sežerou za hodinu! Ale
soused /byl starší mého otce/ odpověděl: "Koljo, já jsem komunista a nemohu tak
postupovat". Tyto slova jsem si zapamatoval navždy. Pravda 21.9.87*
ČSSR. Za průmyslově srovnatelnými kapitalistickými zeměmi zaostáváme v tech
nické úrovni řady oborů, dcsahujc-r.e poloviční společenské produktivity práce.
Rudé právo 15.7.87, Úvodník.
Polsko'. Polský list "Rzeczpospolita" píše, že existuje možnost, aby podíl dr
obné výroby v národním hospodářství žene dosáhl do r.1990 nejméně 15$, i když
potřeby jsou větší. Je nezbytné překonat bariéry rozvoje této obalasti ekonomi
ky, chápat myšlenku občanské podnikavosti za hlavní podmínku úspěchy,2.etapy ho
spodářské reforry. Rudé právo 15.7.87.
ČSSR. Ve dnech 20.-21.června 1970 vzniká v New Yorku Světový kongres Slováků
do jehož Čela je vybrán právě multimilionář Roman. Tento bohatý makléř své penívydělal díky nalezení velkých nerostných ložisek na pozemcích získaných za babku
Rudé právo 16.7.87.

