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Fjodor Iv anovič Ť u t č e v /1803 - 1873/:
Zápod s i zamiloval jasy,
nevidíš stopy po stínu,
pohaslý východ obléká ci
studenou sivou šupinu.
Jsou odvěkými nepršteli?
Nesvítí jedno slunce jim?
Proč nespojí, pročpak je dělí
nehybným, věčným rozin* ním?
1838
K o s y g i n návštěvou v Lybii.
Premier Kosygin al exej se vrátil po státní návštěvě v Lybii . Tůni oku
do Kosíkv y . Kosy&inová návštěva v ky bii, kter se staví 1c S^yptu značně neořotetsky reprošla v Kéhiře bez povšimnutí. L tomu hl sí zoravova i britského
rozhlasu Gordbn Martin.
Je .it.sné že ggy.jxtské ve doní r.< dive na i',osy gin ovu cestu po severní Af
rice trochu úkosem. Ton egyptských ko-entářů udil poč tkem tohoto týdne pru
8ident 5
d ••. t v -interwiev/ pro jed n libanonský časopis. Sacut .bekl, Že
ľ osy ginov návštěva v Lybii je podivným otazníkem t že sovětský postoj nech
ápe. Sed t poukázal »á to, že lybijský vůdce G s d á f i útočil na Sovětský
svtz * že Sovětský svaz útočil na Gsdáfiho. A i hle, tec Rusové posílají Kosyginu clo Tri policu -le nejenom to, dodávají íibyii jak řekl Sadit pohádko
vé i nozství zbraní, při čemž Egyptu zbraně upírají a odmítají prodloužit sp
latnost egyptských dluhů..Otázka egyptských dluhů u Sovětského sví zu se st
ává hlavním kamenem úrazu mezi oběma zeměmi. Ví se, že tyto dluhy jsou obro
vská, ale jejich výše nebyla ni^edy zveřejněna. Různé egyptsko listy dnes c
dluzích píší í Ľ osiva to jistě bude považovat za sehranou karcDaň. Tyto kom
entáře jsou o to pikantnější, že zanedlouho se má president Sádst sejít s
presidentem F %o r c e m. Sabat řekl, že bude žádat o americkou hospodářskou
pomoc, ;by se pokusil splatit sovětské dluhy, řejotevfenější komentář otis...1 anglicky vycházející list "Džipsn Mail" «* poukázal jako už oreb tím týč
ením ’hichbur Ijom* n<- to, ž-> Sovětský sv z dosud dluží Spojeným stát-Vr obr
ovské částky z II. světová války. Oo prý by se st lo, kdyby Spojené státy
ily jejich okamžité splacení jako to ted žádá jovětský svoz n® Egyptu.
i v souvislosti s t.zv. sovětským' n. mluvami u plukovníka Gsdáfiho ei klad
ou otázku co by se štolo, kdyby Spoj: né st. ty vyzbrojily orotisovětsAá odd
íly na sovětských hranicích, list se podezíravě vyjadřuje o sovětsk•ch poh
nutkách na Blízkém Východě u táže si* zcU. Egypt bojuje jenom s Izraelem . s
jeho západními ochránci . nebo zd egy otskou svobodu ohrožují t. -:é jiní. Jo
prý vl otno ľ.osiví chce':
Domovní prohlídky v Č e s k o s l o v e n s k u.
ČTK uveřejnila dementi, ž
e prý v Československu nedo šlo k zatýkání a
žádnému jinému postihu polt iokých činitelů z krizových let 1968-69. 'ady
třeba podotknout, že ČTK vůbec nevzpomíná domovní prohlídky o kterých západní tisk přinesl více informací. První z nich poskytl korespondentovi západ
ních novin spisovatel Ludvík V a c u 1 í k, který svoji stížnost na domovní
prohlídky doručil i na ČTK . Podle Vaculíkového svědectví orgá ny b anta li v
jeho bytě plných sedm hodin. V ten jistý den j k prohlíželi j-..ho byt bylí
prohlídky orgány státní bezpečnosti i v bytě spisovatele Ivane K l i m y .
lve dni předtím byly na radě byty historik Vilám.; 1 r e č ' n á a literár
ního krtika Ivon k a d 1 e č í k s. Tyto konkrétní případy uvodí ludvík Va
culík ve svém listě jsou ni osobně známy.
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V patek minulého týdne přinesl,) některé neviny na př. londýnská "Timesy" zprávu o tom, že bezpečnost orovedli. okolo *30 domovních prohlídek e při
tom několik ospb zadržela. ÔTK T svěi
ti nevzpomíná domovní prohlídky
a ani ty západní zprávy, která hovořily o tofcto zadržaní, ale jen ty ve kte
rých se vz
í . z týkání* Londýnský deník "Times* v pátek v souvislosti
s domovními prohlídkami a zadrženími některých osob uvedl jména Zdeňka ľ' 1»y n á ř e, Jaroslava* I i t er y, Karla K ř e n a,.a dr.H o r á k a, teré
se potom vyskytly na závěr týdne i i jinýc infoi cích.
B r i t š t í komunisté a kampaň proti Dubčekovi.
rýbor Britská komunistické strany znovu zd®r«zril svůj názor,
že politické spory v socialistických zemích třeba řešit politickými a ne ad
ministrativními prostředky'. V-e vyhlášení výkonného výboru se dále zdůrazňu
ji!, že kritika, která v Československu nedávno odezněla na Dubčekovu adresu,
vrhovala, aby sr udělil* amnestie československým občanům zatk
nutým a odsouzeným v r.1972 za procesů pro podvn t* í soci*i. Angličtí
komunisté při tom zdůraznili, ž již v -obě těchto procesů zastávali názor,
že tito lidé mají právo vyjadřovat své názory veřejně. Vy
í výkonného
u brits ' $ uvěří
i]
: ig .tar" v pondělí n~ třetí
straně ve zvláštní úpravě. Konstatuj
.
jí znnp
jení nad ned
ávnými útoky r.i Alexandra Dubčeka se rojeyuje už
lovíce dubna. "Mon ;ng Star" 18. dubna věnuji stí
f
r ‘or Husákovému útoku na
i ndr*a Dubč
eka jako listu Alexandra
•
Ped
Cmu shr
lění oři čemž se sdržel
komentáře. Alt
vě v t tc
• 8t
skrývá redakční stanovisko.
výbor t .svém najnovějším vyhlášení znovu potvrdil, že jeho dřívěj
ší stanovisko z listopadu 1973, kdy pět Iv t po invazi tehdejší předseda str
any John C o u n ve svém projevu se zastával názoru veřejně zastávat s v é ná
zory .
ÔSSR chtěla zaslat zbraně chilské j u n t ě.
list "Sunday Times" přinesl článek, ž e .československá společn
ost OMNIPOL jednala se zástupci chilské vlády, kteří hledají v Svropě nové
dodavatele zbraní. Spojené státy totiž zastavili chilskému režimu pro tento
účel úvěry a britské odbory zabránily v ývozu leteckých motorů do Chile. Če
skoslovensko chtěla zaslat do Chile munici v hodnotě 300.000 liber šterlinků.
Obchod se však neuskutečnil po sovětské intervenci.
Moskva si už předtím stě
žovala na pražský Omnipol za dodávky zbraní libanonským falangistům.
hříš
tě se podle "Sunday Times” všechny podobné obchody musí konsultovat na pri tVu zahraničí a nebo )římo na sekratariátu ÚV
>Č.
"L i s t y" v německé ve rsi.
V západoněmeekém Prai fcfurtu nad oh nem vyšle německé vydání orgánu če
ské socialistické opozice "Listy". Přináší překlady z čísel českého vydání
jež vychází v Římě. V německé čí sti ml íví ;í ,r py chtějí "listy" přispět k
v / n ě n ě ir p rm.cí a názor’ o životě vv východoevropských státech. v
Prof . J a no u ch ve Vídni.
Výbor pro solidatriu s Čas koslovenskám ve Vídni uspořádal v úterý tis'3
n f i renej na které hovořil býva]' čť •
V ’
'
3 mik, njní v ě d e 
c k ý pracovník fr couzského ústavu pro nukleární fy sinu prof.Brtntišek Janouch. K situaci v Československé vědě - výzkumu řekl, žt plněni politické li
nie znamená tam víc, než odborné k4ality."V Čí ot Lovensku se
áí s.yst matické ničení intelekt1: L .
tenciálu ni r<
, t ré nemá v n
rií hist
orii obdoby. °udoucí historikov-, je žnců označí současný praž-ský režii: jako
sociiiismus se lživou a ukrutnouvtváří." pokud jde o budoucnost vyslovil se
však pr f .J nouch optimisticky. Řekl,’že ačkoliv byl zbaven občanství považ
uje ůf-skos lov* nsk^ stále zt s v u vl st.
J a p o n c i

k invazi do Československa .

Vedoucí
Lte] Japonské sócialsitické str ..
srštívilá
'■z závěr jejich návštěvy v t ekingu bylo zveřejněno komuniké, které mimo jiné
obšírně.
-zuje sovětské hegemoniální snahy
uje je také na příkladu
sovětské invaze do Československa.
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Deklarace F K S o osobních svobodách.
Ne přímo si Československa t /ku i pr ;'vř sv^řejrkná deklarace. 'sl.S o op,o*
'bních svobodách. ^r.ricouzčtí komunisté v návrhu prohlašují, ž<.x všichni ob
čané musí :nít \ ždy zaručeny ils-vní svobody. ”edle rovnosti ras, pohlaví t. ké svobodu názorů, vyjadřování, svobodu tisku, shromažďování a pod:.vání pe
ticí. Návrch zaručuje t^ké svobodu pohybu kamkoliv do zahraničí. íikdo nes
ní být přinucen opustit svou zem a nebo být zbaven občanství. všechny poli
tické strany mají pr- vrt nr. svobodnou činnost. Souvislost či visstně nesouv
islost s dnešním Československem je dost zřejmá. Svobodné Evropa.
20.výročí Varšavského paktu.
Jak už jsme se zmínili pražský režim oslavoval s velkou pompou 2C.vý
ročí Varšavského paktu. Svobodná Evropa připravila komentář Josefa lehoty z
něhož si teči přečtěte podstatné úryvky.
Současné oslavy 20. výročí Varšavské smlouvy ,j-k probíhají v Českoslo
vensku jsou výsledkem propagandy, které chybějí hlavní historické fakty. 1
nastaveném zrcadle v kterém se to hemží záštitou míru
socialismu, historie
ckým význ..meni, rovnoprávností a. pod. chybí povedzmr Albánie. To se přestalo
po'ílet nc práci paktu už v r.lýbl
oficiálně vystoupilo z něho v r.1958,
což bylo albánským poučením z československého krizového vývoje. Z historic
kého obr. zu .Sk vytr tilo 'Rumunsko, které už od r .1964 nepovoluje VerS&vskéíu pi tu konat vojenské cvičení ní svém izemí. Neuvádí se a li případ I .larskř, které v r .1956 z paktu vystoupilo, ni m okri i slavnostního vzoomínáoí nc ne odbavuje jakákoliv kritik , která st v Československu ozval, poprvé
v r .1966, když se sověti tehdy 'ěště bez úspěchu pokoušeli nanútit Českoslo
vensku své vojenské posádky. V r . I96P tehdy ní nerovnoprávné postavení 00uk.uZov.vl předností státně-i-dministrativního oddělení ÚV KSČ j(-ner:-1 i- r ch1 í k, když vyhlásil, žc na Čele Varšavského píktu jsou jen sovětští marš levé, generálové a důstojníci a že zástupci východoevropských zorní jsou bez
povinností, ale i pravomoci jen vo funkcích jakýchsi styčných důstojníků.
‘a.to kritika gonráía 1 rohlíka podtrhli; st: v namířený proti svrchovanosti os
tatních členů Varšavské smlouvy . Jakou tragickou platnost měla tato kritika
přesvědčili jsme se na vlastní kůži.
Tolik z k"liifcntáře Josefa Lehoty k němuž .[arei jezcinský doplňuje, že
podle zpráv západního tisku oslavy založení Varšavského paktu bjjy v člens
kých zemích včetně Sovětského svazu poměrně skromné
jen málo výrazné.
Československo tu te- y bylo jakousi výjimkou.
Oslavy 3O. výročí konce II.svět. války v ČSSR.
N«.d oslavami, které režim v těchto dnech pořádal na počest příchodu
sovětské armady do ri-ší země se yt své úvaze zamýšlel rilsn Schulz ze Svobo
dné Svro py .
Skoro se Člověku příčí probírat právě v těchto dnech téma, kterého má
obyvatel Československa áž po mrk. hlučný kolotoč oslav dosáhl v těchto dně
co jednoho z<? svých vrcholů. Cd té doby sice dozněl rachot přehlídkových te
nká . tlampečová povzbuzovaní nedost-těčně jásajících davů, leč všechno ost»
tni trvá dál. fřicítek, které n člověki civí odevšad neubylo, transp renty
J :ie vyvolav jí, aby žilo *. vzkvétalo to či ono . s«rr libě vychvieluQÍ ty či
ony jinde vcelku samozřejmé výdobytky--. Novinové, rozhlasové
télevizr.í kom
entáře včrtnš běžného zpravodajství zvučí i nadále shora sformulovanými frá
zemi jež byly orOtentokrát zhotoveny ke kulatému jubileu Československé po
válečné republiky.
Neoslavuje re totiž znovuzrození svobodného státu, který Živořil pod
šestiletou okupací agresivního^souseda. rřed 3 0 . lety skončil věru krfctý vá
lečný požár jemuž padlo za obět nesmyslné množ'tví nevinných lidí a když by
ly zničeny nesmírné hodnoty jichž člověk předtím dobyl usilovnou orací. Lide
bylý nelíčené štastni, že je to nu ničení konec a. že nadejde doba míru, klidu
a tvořivé práce. Tento okamžik stojí za to připomínat a bylo soravné yejx xx
slavit. Tylo správné se znovu a znovu upamatovávat na hrůzy války, ktere by
ly výsledkem nelidské podstaty expansivní diktatury. Lidé, Kteří toho byli
svědky si s radostí řekli, že je to za nirri a že nyní mohou a chtějí žít v
pokoji.Tak tomu alespoň bylo v Evropě jež patřila k nejkrvsvčjširc bojištím
první poloviny 40-tých let.
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Koncem 40-tých^ let » začátkem 50-tých let se vytvořil ve východní dvrooě nad patronací jiné diktatury jež v závěrečném vítěznéir tažení proti na
cizmu posunula hranice svých zájmů podstatným zoůsobem•směrem na Zapad, bl
ok jin ;ch diktatnrr dnes se nazývajícími socialistickými. Jejich obyvatelé
měli záhy poznat,^že počátkem května šlo po^ rouškou osvbbození vlastně no
vé ujařmení, neboč jakýkoliv pokus o sebemenší samostatný postup politicko
společenský a byl: jich i za tuhých poměr1" v posledních 25 letecn oěkná řá
dka, jejich striktní patron v zárodku potlačil.
b; 6 jný či vě ', a těch je v moskevském bloku několik mitian&x stovek
milionů vzpomněl rád konec nelidské totální války, alt nikoliv počátek no
vé totalitní diktatury. 7 tomto smyslu není niž prostého lidského hlediska
d "vod k ž: dne slavě.
o
resident výá
pohláiení k výročí II. svět. válk;y • je
jího konce k němuž se připojili
třeb říci i nepřipojili
rteří
Iší
tí tát si. TTž jsm« o tor. hovořili. Francouzi slavili letos ví
tězství nad nacizmem1naposled. Navrhují, b
i
ě slaví
i
*• J:
tátu - myšlenka evropskéfpospolitosti, by se nadá]
la
to co evro
národ j
s
iuje
•
t. co je rózdělůje. Francouzská vláda .. lí víc
své bezprostřední sousedy, partnery v
Svropskéi společenství a najde nepochybně řadu stoupenců svého pojetí i na
Východě. Jejich hlasy buče sotvr moci zaslechnout.veřejně. Soudní lidé to
tiž rychle oochopí je stli už to ne_ uchopili, ž*: onu hal:, sné oslavy osvobod
itelů ve východoevropských zemích jsou jen zástěrkou skutečného stavu, že
ji jen přehlušit dlouholetou a oprávněnou kritiků stavu věcí v těchto ze
mích jak ji v najširším rozsahů neveřejně, v příznivých dobách částečně i
veřejně vyslovují otevřenějšívhlavy. Bylo b;> orotó jen vítáno, kdyby se od
těch slovních i skutečných ohňostroj
lo k vědň \ u rozhovoru i t~> lak
uvnitř vlastního ti
čeného tábora a když to rozdělení med tik překonat
nepůjde s partnery z jiných zemí. Jeboč jen v takovém dialogu může dne"ní
-vět
v něm Ovrooa řešit or-blémy v skut nu viesvětové - všelidské.
<:dyž
je naděje na takový réálmý věcný rozhovor malá, nebylo by dobrý ji fatalis
tický pohřbívat. _ idmět jež tentokrtá vyšel z Francie stojí za důkladnou
včeš tri. nouu pozornost, olov kolují n^ tor to světě už pi spřílič. Jvobo no
Cvroos .
Ohlas dopisu Václava H avl a .
tívohs rtdamt r
3vobo né vm opy Josefo Jedličky n o dopisem Václavdr.Juštévu 1if.
\ i.
Byla to spíše shods okolností naž promyšlený záměr, ž
t . ,
■> oslavného hlomozu rážných frází, terý burácel ze všech megafonů normali
zovaného státu se oz,ý\ 1 7 tohoto míst- ošumelý hl~s r kritickou analýzou:
otevřený dopis spisovatele Václava Havla.. Akustický nepoměr však nikterak
nezobrazoval pravý stav věc.'. 1
y
jčil jedny z možných,
slovních výrazů jsou v Seskoslo
•ný
jetkem. Jak by ne
je-li už
H a podstatou československé skutČanosti rozdvojenost, kt
rá si přeje být na ten či onen způsob sjednocena. Jak by ne, je-li modelem
komunistické re* Li
jak ply
z\ všac i Havlových vývodů mýtická rovnost z
složená ze dvou ne.
i
in i, bytost moŽi
jen v hlaví abstraktní
. - ••t.t •. 1i
ji
Lv<
tvořeni, vzpínající se s z ně-'
hož vyrůstá polovina člověka třímajícího lyrú. Zpočátku -a nakrátko sc mohl
zd t, ž< lidská polovina obludy se sti-ne pánem živelné síly a použije ji s
vš
'
toupat zvířená zvířecí krev kentaura i v
jeho lidské části. Nekalé a brutální prostředký jakó
aiiismu účel a cíl,
tit. Komunistická ideologie stkvěla
íc na
o svobodě jakožto uvědomělé nutnosti a bořila se stale
hlouběji do autoritářství mocenského monopolu. *ato bblud -''hodil: n jdříve lýru a c
la se zb n , obušku i oprátky. Kentaur již í tal být pou
ze ^tělesněním moci, měl se.stát i vzorem každému jednotlivci, jakožto poli
tická i ekonomická jednotk; byl člověk čím dála opuštěnější a bezradnější,
z -ověří se vďak m l jakožto osobndlř^iitf%polačanskěi vývoji jeho skuttlné ii
lidské šitu;ci nepřiměřeném. Co z toho vyšlo nebyli-: ani rozvitá osobnost
cosi, mezi individuem a občanem, ala pouze ujařmeny* člověk, povolné stádo feKX
.?z . > řt* lidská tvář kentaura se pak stala maskou dobrou k tomu, a W je
jími ústy mohli být pronášena slově o jedinečnosti a nadřazenosti obludy.
'hvl:

.

- 5 O východ if k o z této dvojskost i s chorobná rozštěpenosti Šlo v 00 ledno
vém vývoji r . IS‘68 i o totéž v.ýcho isko jde dnes Václavu h.vlovi, který n: vr
hu pe velmi jednoduchá řešení .jak vybřednout z celonárodní schizofrénie. Ve
srovnání s vlídným optimismem pražského j: ra je dnešní pocit stři zliv ho in
telektuál střízlivější 5 přísnějií. Jestliže lidé chtěli tentkrát jf ště zn
ovu ochočit kent. ury s- v neději trochu lehkovážně vol li 00 eoci-.lismu s li
dskou tváří
r v p T l i se oři zklamaní uplynulých let na svá vskutku rez d lné lidství, :dy n dně désiluz museli dospět k důsl ánému odmítnutí pod
vojné budoucnosti. Já !ro tohoto vystihl *\\ el z mnohé • Irtivou většinu, ž
nelze ';torroinov t ;ni demo irvcii, ni hunu** ‘tu, 1oř ...v dln^st
v"’b<~c už r.r
'••vob o u. Spojit i6 na ot:vn*' r iw.kýmkoliv přiví .střen .. omezit je i^icýr ik-’1
.iv.
konkr tni mi okolnostmi,zn»m=nř. popřít je. ient ur ý bezooc »^b,, totiž bt>t st
r -stvořiteli!
lze bstr* tne připustit, Že by v idoologickiii ř du mohl spl
nov t íěj k )u vyš’
Ší
3 lnější evist'-rci, le žu.vv.cí bytostí nikdy neraflže
být. ? ckže už není možné*
byl node! ei pr us oi td ní s >oÍ Čnosti
n otr o iení k s žc.ah o je ■n o 11ivc « .
Kulturn ě-pol itick á glosa .
■ri nr5: i1 re dt. :tor Svobodné fívro v Jar.ools v Dresler.
> mhohou liter turou jsou potíže. *á je Vojtěch ř i h é 1 i k, má je
Jiří Tr á j e k, kťerý musel•provést šeb eritiku. "ytc ootíže. vypl.'vcjí z to
ho že z české literatury bylo vyloučeno oř o 1rr spisovatelů, kt ré by r žin
chtěl rycule n«. ir- elit - tím doplnit prázdni míst nej n v literatuře, le i y
- dive'* , vi fi.lf-U, v televizi
v Č "c*- oiř ech. příliš _ -v- 10 '
■ ■ j, dnou.
*1 vní ot.íž je v tom, že mlád i zi Čína jící autoři neprojevují sv« zácké nadšel . Proch zejí tuh .ca stran *
'čním, 1. m...ií otevřené "'či. ;/ř'í, ž x -liti či prop...gandt jsou dvě různé věci.
• .ná-ku • jinak se postupuje v NDR ii : ' tom neá vno r«f oval výchc lor ■
mecký spisovatel Schulze v ľ ni chové. S ch u 1 z roo. 1$ 21 ’e mír topí- :1šedou
3v--zu spis- v. telr NOR 1.. ředitelem Literárního institutu Jontnesse Recher v
ipsku, k ’e se vyrábějí začínající utoři
budoucí spisovatelé. 7 ftnichově
chulz četl zíí svých románů - referoval o pr. v i lipského ústavu, institut nu.
vysokoškolský c.n rakter a sttduje ní něm 17 osob. V NOR nedošlo v posledních
út.ch :e hromadnému vylučování spisovatelů z literatury * národ ..
proto se
výchova nového literárního dorostu může plánovét kli ně, uvážlivě i- pod zor
ným úhlem kv-iit -tivrího výběru, rfstrv má své pobočky nejen v Idoskvě
"T .ro
ji
e i ven íižňycli státech, hej lepším učitelem z čine jích spisovatelů je ži
vot. Temingw«iy, >eint-^uxy pery , 'dtirrur ■ další se neučili psát v posluch.. rnách, ale v akcích,tím že vsazovali sami sebe do hry. Neívali se n- život z '
3álky
nepotřebov li do živ ot podnikat exkruse a brigády
tvůrčí odm ny.
On -Šv í á.vo.Leni českých začínajících autrorů prostupuje jedno, zapome
nout na zkušenosti, - psát t> r.by to odp:vi lo aejnovější iu usnesení T'r7 o
literatuře.* Bude to literatura sterilní a demoraliz vani. Fřeb*
jednou
ložné svěřit tento úkol komputerům a pak už tyto problémy se spisovateli sn
z: izí .
Sovětský svaz u o b c h o d.
Dchc.-’ cc Zr, ni. 3H Lál "také Sovětský svaz. Jeho představitelé proje
vili zájem nakoupit v z >ad.ní Evropě lovězí • so, kterého je t m )i'chytem ..
leží v mpazírn ch. doufají? že je äostanou za výhodné ceny
proto odřekli
chystané nákupy v tutFtralii.
iov^ts:
sv: z r s n a ž í n zapovít z. le^né ceny nejen v zemích kapit _istic.< ,
:ch, 'le i v zeních soci. lictickýcu n př. v Bulh-srrku.
to vy bol v n
Bu h r n< Libost. 5vědČí o tom čiř :cy, :.t?ré ;-c. objevil./ ^ ; \-l.,
ío-;
v biilh rskén ti ku. cho...hn ií noyii;.j -5 .i imé stížnosti, že vývoz bulb rsl ých potravin do zemí RVHP není dost lukrativní. Sóudružské země nechtějí to
tiž pl tit vyšší ceny než jsou ceny světové a ty jsou toho času dosti-nízké.
"BulV rsko" jak napsal profesor :h.ryov... ekr noraického úst vu v Sofii Jack a rc y o "doplácí ne to, že respektovalo dohody o rozdělení výrobních úkol®, v
rámci RVRP - žc se příliš zaměřilo m- výrobu zemědělskou. Ceny jež Bulhars
ko cd.ostatníci komunistických zemí dostává nemohou přispět k rozšiřování
zemědělské orodukce l yestlize nebudou xzvýšený Buhi-ursko bude nuceno své
ekonomické plány přezkout* ts a zaměřit se více m výrobu takového zboží,
které re dá výhodně zpaněžitja ns mezinárodních trzích."
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Jak silně .je 3ulharsko odkázáno na výtooz zemědělských výrobků do ostat
ních socialistických zemí prozradil sofijský týdeník "Stutentska tribuna”,
napsal, že Bulharsko vyváží do zemí 1VHP z celkové výroby r^jskýcu jablíček
i4%, ostatní zeleninv 36 , vinnůc h hroznů i??7, koaservované zeleniny 70%.
Bez

k o m e n t á ř e.

Dne 14.6.1975 vyšel v "Rudém právu" článek Jiříh
o S v o b o d y pod
názvem "Nechce to klid". Stojí z* to, aby nebyl našimi čtenáři opominut,
proto iej přetiskujeme ve zkroceném zi -ní.
"Nemám nic roti tomu, že si koledové zdobí své kanceláře", napsal
námsoudruh J .P. z jedné instituce v Mladé Boleslavi. "Některý si věší na
zdi všelijaká hesla a průpovídky, jiný Vkládá' pod sklo na desce psacího
stolu upomínky, pohledy od známých z cest i fotografie zpěvaček nebo he
reček. Každý podle vkusu. Nepřisel jsem ale na chut heslu Všeliké kvaltování toliko pro hovad dobré je-1, přestože v závorce za tím je j*ko
^utor iV< en J..A.Komenský. Nijak m
chla "duchaplnosť' hes3
Po cicu
klid! Neuznávám t >ví
podobné propoví Iq v n eo\ - :
provozovnách.
Nevidím V tom žádný smysl ani vtip. Také jsem to kolegům řekl. Divili sé,
co prý mám proti Komenskému, vždyt ho uznávají, v celém světě."
Soudruh J.P. se domnívá, a n r to právem, že Kóme
:ý, 1 en z nej
větších duchů lidstva své doby, nemínil svým heslem nabádat, ab,y se méně
iO bjm ’it t->ív T
t
D - ..
■ ruh J'.ŕ. správně poznamenává, že šířením podobných citátů "něk
do zastřeně lělá něco nevh r u V pro i i *>bu, pro naše zřízení".
Lim, ž« se i v tomto můžeme učit od sovětských pracujících. Nedáv-no jsem spolu o jinými soudru y roehází díli
i inskébo traktorového
závodu a právě tohle mi utkvělo nejvíce v paměti.
a
pis;
•h 2h i eovníků, výsledky soutěžení.
Průpovíd k y
o klidu a o marnostzi všeho kvaltování, sebeuspokojení,
zbavují pak povinnosti hledat 10I >, .epší cesty vpřed. Zašed'ní tfv ;5 z
listopadů minulého roku ô n s vy i iuje >i ■•ý opak.
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