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Večerní modlitby
Hle,země usíná. A my-li půjdem spát,
zas k Jitru procitnem, v den vyšší vykoupeni.
Kde, smrti, osten tvůj? Náš triumf a náš pád
z tohoto světa není.
Otokar Fischer /1883-1938/
RVHP. SSSR zdvojnásobí přírůstek platební bilance zahrnující výměnu
zboží a služeb se Západem do 2 mld. dol. Objem exportu ostatních evropsk
ých zemí socialistických se Západem vz^rostla v I.pololetí 1986 o 16%,ale
import odtamtud až o 26%. Celkové zadlužení socialistických zemí /včetně
SSSR/ dosáhlo na Západě - 83 miliardy dolarů. Politika 1/87.
SSSR. Do Moskvy se po sedmi letech pobytu v městě Gorkij vrátil se
svou ženou akademik Andrej Sacharov. 0 možnosti návratu do hlavního města
a o návratu do práce v Akademii věd SSSR A. Sacharova rozhodla Nejvýšší
' sovět SSSR. Politika 1/87ČSSR. 10,3 mld. korun musel doplatit stát do 222 nerentabilních, ce«.
,.ntrálně řízených podniků v Československu. Tradičně deficitní je rovněž i
gastronomie /116 milřnů Kčs ztrát/, oprava, automobilů /95 milionů Kčs ztr«
.át/ a šití oděvů na zakázku /56 milionů Kčs ztrát/. Politika 1/87
Čína, čínská vláda vyjádřila shodu na vytvoření v Číně doposud 7300
podniků s podílem zahraničních investic. Třetina z nich už je v provozu.
Cd r.1980 se v'Číně ulokovalo zahraničních investic ve výši 5,9 mld. dola
rů. Politika 1/87*
ČSSR. Atomové reaktory vyprodukované v rámci specializace zemí RVHP
v závodě "Škoda" v Plzni čekají na zákazníky. Příčina starostí s odbytem
reaktorů je zpoždění v budování atomových elektráren /vzniklých rovněž v
důsledku Černobylu/ v Polsku, Bulharsku, MaSarsku a nakonec.i v samém Čes^
kóslovenskú. Do této doby se koupí reaktorů z Plzně zatím nezainteresoval
žádný Kontrahent ze Západu. Politika 1/87.

SSSR. Deník "Pravda" v redakčním článku při příležitosti nedožitých
80-tých narozenin Leonida Brežněva se vedle zásluh vůči straně a státu,
objevily též negativní příznaky, které se bbjevovaly v posledních letech
života a činnosti tohoto představitele. Značně se snížilo tempo hospodářs-.,
kého růstu. Vznikly různé negativní zjevy společenského charakteru i v du
ševním životě. V práci stranických i státních orgánů se rozšířilo: samouspokojení, Voluntarismus a záměr zkrášlování skutečné situace. V práci ide
ologické a propagandě se,zakořenil formalismus. Charakteristické se stalo
odtrhnutí té práce od života.
Polsko. Prof.dr. Mikolaj Kozakžewicz: Mnohokrát se mi přihodilo, že
jako důvod pro zadržení nějakého mého textu/nejčastěji nicméně dodatečně
vytištěného/se uvádělo: "Vždyt přece píšete úplně tó samé co tvrdí v nele
gálních vydáních opozice." Ne-vím co se píše v nelegálních vydáních, nebot k nim nemám přístup - odpovídám - ale jestli v té konkrétní věci píší
to samé samé co já, tak podle mého názoru píší pravdu. Politika 1/87.
Polsko. Janusz Roszkowski, ředitel Komitétu ds.Radia i Televize:
Nejvážnějším ohrožením pro věryhodnost je infantylní manýra představování
složité skutečnosti společenské i politické výlučně v černo-bílých katego
riích protivenství. Zapadli jsme v pevný schematismus předkládání zjedno
dušené vize světa - u nás v zemích socialistických, samé dobré a spokoje
né příhody, u nich v kapitalismu - sami bez domova, bez zaměstnání, samé
katastrofy, demonstrace a stávky. Třeba obohatit argumentaci. Nemůžeme př
ece pominout fakt, že mnoho vysoce rozvinutých kapitalistických zemí dis
ponuje efektivním, dobře 'fungujícím hospodářstvím, že produkují lépe a mo
derněji než my. Przeglad Tygodniowy 7»XII.86.

ČSSR. Jaroslav Čejka, spisovatel, Praha: Na druhé straně však může
literatura poskytnout lidem informace o nich samých, o jejich době, ospolečnosti, ve které žijí, může?j jim otevírat oči a může za ně vyslovovat
to, co třeba sami nédovedou říct, protože se jim k tomu nedostává slov
anebo odvány. A nemusí to být vždycky tak dramatické a nekompromisní od
halení, jako že král je nahý! Srpy a kladiva jsou dobré jako symboly.
Ale na políích, v automatizovaných orovozech a v literatuře už nestačí. Ru
dé právo 31.XII.1986.
ČSSR.. Vladimír Bor, scénárista a dramaturg,. Praha: Světový film se
dostal od napětí k surovostem, od erotiky k pornografii, od sbližovacích
myšlenek k tendencím, které rozdělují. Náš film příliš rád školí a pouču
je, jenže to není ta^pravá cesta k setkání s diváky. A bez diváků je kaž
dý film zbytečný, byt nesl sebepotřebňější sdělení. Rudé právo 31.XII.86
SSSR.. Kamil Ikranov: I v divadle jsou vlastní složitosti. Vedoucí
literární cžásti IúChATu A.Smelnjanskij říká - nemám sílu spočítat ty háäi
dy her, objevivší se za poslední měsíce. Jejich autoři s neslýchanou ob
čanskou smelostí útočí r.a ministry a jejich náměstky, rozbíjejí tajemní
ky okresních výborů a sni s představiteli výkonných výborů jednají bez
ceremonie. Chtějí říci právě to slovo, které hledali celé roky. Je jasné
jak boží dem, že jen prácí nad sebou samým, možno udělat reálný krok vp
řed. Eoskvcoskije novosti 51/86.
SSSR, Amindžon Negmatov, knihovník: - A stovky knih stojí nečtené,
ani jednou nebyly vypůjčené. Massa syrových knih. Vezmeš do ruky takovou
knihu, koukáš na vydavatelské údaje - má ohromnou, tiráž. Z jakého důvodu?
Přece ne obdahem. O dalším se možno jen dohadovat: možná jménem autora;
možná známostí s redaktorem; možná,. hodností, postavením. Možná ještě že
vším možnými. Může být mnoho příčin. Ale všechny jsou daleky literatuře.
A syrová kmihá je jak strašidlo na zahrádce, zaplašuje čtenáře všeobecně
od literatury. Zjistil jste určitě, že. v mnohých formulářích po prvním zá
pise je pu;sto. Co to znamená? Vypůjčil si člověk knížku, nřečetl. A uodruhéuž nepřišel. Pravda 16.XII.86.
SSSR, N.Antonov, Ašchabad: Vzít pero do ruky způsobila opublikovaná
v "Trude 29»října článek, ve kterém se hovořilo o nízké kvalitě brambor,
dodávaných do Rostova na Donu. Rostovčanům se ještě dařilo - onidostali
celkem 1,2 tisíce tun zkažených hlíz. My, ale dostáváme "nekondičních"
daleko víc- Tak z 6,4 tis. tun brambor zaslaných z Udmurtie, 2,6 tis. tun
tvořil bra.k a 0,2 tis. tuny - hlína. Zaslaných z Běloruska 16,9 tis.tun
obsahovalo asi 6 tisíc zhnilotinu. O nic více nadějnější nebyly zásilky z
Baškirie, Jorkovské, řermské, Kalininské, Moskevské oblasti. Nastoupení k
prodeji bramborů obyvatelstvu a k ukládání na zimní období začalo už v zá
ří. A už tehdy přijíždějící vagony více než z poloviny obsahovaly zhnilotinu. Samozřejmě, že o nějakém delším skladování nemohlo být řeči. V hla
vě se nedá srovnat, jak je možné tak trestuhodně nakládat s vážnou a odpo
vědnou věcií. Vždyt brambory jsou náš "druhý chleba". Jak se může podnést
ruka zásobútele - v honbě za plánovanými ukazateli - nakládat stovky va
gonů zhnilcotinou. Ještě, víc je nepochopitelné, jak všechny ty "vylhané bu
bliny", všechny ty tisíce tun zhnilotiny se započítávají dodavatelům na
účet splnění plánu! Co je to za pořádek, za jehož shody se vyhazují do vě
tru stovky tisíc rublů a lidé zůstávají na zimu bez jakostních brambor.
Trud 25. XII. 1986.
Starodubcev, předseda Rady kolchozů RSFSR: Celková produk
ce zemědělství nyní přesahuje 99 miliard rublů, což je o 7%více než prů
měrná úroveň /střední/ minulé pětiletky. Byl udělán .skutečný krok ve zvy
šování výnosu zrna. Tempo růstu výroby mléka představuje pět, masa šest
procent. No, ale přesto je třeba přiznat, že naše úspěchy jsou více než
skromné. Oni neodpovídají potřebám země. Což je možné posoudit na pultech
obchodů' mnohých měst a vesnic. Pětina kolchozů republiky se ztrátou produ
kuje obilí- Brambory a zeleninu - více než polovina. Lépe nevypadá ani ek
onomika výxroby masa. Prox celou řadu hospodářství se stalo normálním zad
lužení po několika milionech rublů. To je žít na přestředky získané od st
átu. Ano, nezřídka jsou vzaté bez vrácení. Ale v posledních letech být ze
mědělských oředstavitelem, ano ještě i smělým? přemýšlejícím se stalo pro
stě přetěžké. Byli jsme tisknuti bezčísinými instrukcemi, desítky kontro
lujících ongánů svazovali ruce iniciativě. Pravda 15.XII.1986.

