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Večerní modlitby
Vy echa dávnych dnů, vy sladká mámení,
jež prochvíváte mnou, vy křídla! písně! bratří!
My věříme, že nám, kdo žijem v plameni,
království ducha patří.
Otokar Fischer /1883 - 1938/

SSSR. Kamil Ikramov: Spisovatelé, filmoví tvůrci, divadelníci na
svých nedávno uskutečněných sjezdech poprvé za mnoho let bez okolků hovo
řili o našich chybách a přepočtech, které se nemohli neříci v oblasti um
ení a literatúry. Časopis "Sovětskij ekran” obcházel stranou nedostatky v
práci Kinostudii Gorkogo. Kritika se domluvila, že nebude upozorňovat, že
nedávný redaktor výšejmenovaného časopisu - je oblíbeným autorem výšejmenované kinostudie. A tvůrčí potenciál tohoto autora vzrůstal hned za jeho
postupem po administrativním řebříku, kvalitu jeho scénářů kritici raději
pominuli. Na mnohé, na velmi mnohé "přihmouřili oči" i v Goskino SSSR. To
je otázka především kádrová, jaká jiná vlastně? Zkušení kolegové řeknou:
"Je možno s konečnou platností věřit ve změnu"? A opravdu, v kterýkoliv
okamžik by na to mohli doplatit, jak se nejedenkrát stalo. Autoři špatný
ch knih, filmů a divadel, her jsou do krve zainteresováni, aby dobré kni
hy, filmy a divadel, hry byly minimálně a jsou hotovi bojovat za svůj zá
jem všemi možnými prostředky. A v nedovolených prostředcích jsou silní a
zkušení. Jeden odflákávač za stejnou dobu dělá více filmů, než A.Germán,
E.Klimov i mnozí jiní dohromady. To co je pro čestné lidi začátek jiného
a spravedlivého života, pro odflákávače - začátek konce. Historie je sur
ová k neodpovědným. Je skoupá na šance, které dává zemi, společnosti a kterému-koliv z nás. A každý z nás se jednou vártí k nynější době - vrátí
se a zeptá se sám sebe: co jsi udělal, aby se jinak žilo a svým dětem za
bezpečil důstojný život. Vím i to, že být optimistou je naivní, aže být
pesimistou není příliš vtipné, příliš obyčejné. Vítr přeměn... Díváme se
s podezřením : kam on duje, ten vítr? Na co se díváme? Na korouhvičky sa
mozřejmě, oni to především vědí. Nelze bez korouhvičky. Známá věc. Nezap
omínat jen,že u korouhvičky a u plachty je vždy různá práce, jedna je ve
dle a druhá vepředu. A tak se stalo, že korouhviček máme dnes přebytek,no
plachet deficit. Ale ani z tisíce koruhviček nesešijete jednu dobrou pla
chtu, materiál sě nehodí. Ifoskovskije novosti 51/86.
SSSR. V. Motov, mechanik: Soustruh ZU131S zajímá plochu 14 m2. Výr
obce Lubenskij stankozavod. Tady je maďarský - KI250 s tou samou charakt
eristikou: zaujímá jen 4 m2. Ptám se,he bez humoru: v kterém století bud
ou dodávat národnímu hospodářství? Odpovídají, zadej lehčí otázku. Vyjas
nění, v této pětiletce národní hospodářství nedostane takové soustruhy a
zařízení. Proč tak málo lidí zajímá konečný výsledek práce? Vždyt na kaž
dém závodě je přece alej Pracovní slávy, kterou zkrášlují portréty předn
ích úderníků. Výsledek - zde je: nedostatek, brak. Jindy přemýšlíš vzít a
nebo nevzít ten či onen lis nebo soustruh s programovaným zařízením. Odpr-.
adávna by nové mělo být lepší starého. Hned tě ále napadne otázka. Tak by_
la i se soustruhem POD 472303 Kirovokanského závodu, který nedal výrobě
ani jednu součástku a byl odepsán do šrotu. A závod měl ztrátu 41.000 ru
blů. Vot tebe i novoe! Pravda 2.XII.1986.
SSSR. J. Arakeljan, Arménie: Stav práce v okresních novinách republ
iky je nedostatečný. Jsou daleko od toho aby se staly tribunou glasnosti,
veřejného mínění. Na jejich stránkách jsou kritické hlasy velmi zřídka.
Ano, ale jak je očekávat, když některé stranické výbory se brání před pr
incipiálním vystoupením tiskovýchs orgánů. Principiální vystoupení tisku
se ještě nenáhliží jako soustavná a velmi potřebná část rozvíjení kritiky
a sebekrtiiky v republikové stranické organizaci. Potom se stále ještě bl
ahobytne cítí potlačovatelé kritiky. Pravda 1.XII.86.
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SSSR. Dělnice TEC-23, 33 podpisů^ Moskva: Ve Vašem časopise se ča
sto píše jaké výborné podmínky vytvářejí na pracovištím ženám k normální
práci i odpočinku. Těžko se nám tomu věří, protože u nás nemáme nejen di
etní jídelnu, místnosti k odpočinku, ale ani...toalety v cechách. Pravda,
jakmile k nám přijedete tak Vám ukáží novou ženskou šatnu se sprchami a
saunou a také místnosti odpočinku, ale nás tam nepouštějí. Šatna je celý
den zavřená. A pro koho je místnost odpočinku s drahým nábytkem a televi
zorem - je stále nejasné. Nakoukněte k nám v době přestávky na oběd a uv
idíte v jakých podmínkách my obědváme a odpočíváme: kdo je rychlejší jí
na židlá a sedí na zemi, a kdo neuspěl tak jí i sedí na zemi... hned ved
le místnosti na odpočinek, která je pod zámkem. Všechny my pracujeme na
rekonstrukci základní stavby TEC. Práce je těžká - celý den v prachu a sa
zech, v létě - v žáru, v zimě na chladu. Od turbin i násosek vychází hřm
ot, vzduch je zaplynován a k tomu všemu ještě pracujeme se skelnou vatou.
Tak jestli pak si nezasloužíme abychom v době svého oběda pojedli jako li
dé, poseděli v klidu. Kdo pracuje na mrazu v zimě ten chce horký čaj, a
kdo u kotlů - pohár chladné limonády. Ale fungující aparáty sodovky na ce
lou TES jen dva, ale i těm je nutno jít "za sedm verst" a se svým pohárem
A na samovar či ledničku, co stojí v místnosti odpočinku se zalíbením kou
káme přes skleněnou přehrádku. V jídelně - nepořádek. Obědy nekvalitní,
dietní jídla chybí, a fronty jsou na hodinu i více. Rabotnica 12/86.
SSSR. A.Petrov: Kafe, to není to hlavní v životě. A možno se bez ně
ho obejít. Když je. No, ale už několik měsíců není v celé naší zemi - ani
mleté, ani v zrnech ani rozpuštěné. Většina prodejen žije spokojeně, neb
dávno už není živná půda pro poslech,- že není kafe. Zato'čtenáře kávová
otázka neuspokojuje. Přirozeně, současný stav se již nedá objasnit skaze
ním, organizační neschopností obchodu. Proto si občané hledají argumenty
všude možně. Příčina je v dodávkách. No'ale oni jsou přece plánované, pr
omyšlené. A ty jež se týkají produktů, nakoupených za" valuty, dvakrát pr
omyšlené. Možná, že stalo se něco o čem se nedá hovořit? Ukázalo se, že
nic tak zvláštního se nestalo. Začátkem tohoto roku x Brazílii, speciel
ně, postihlo 'sucho, v afrických zemích exportérů kávy zase zámrazky dotud
nevídané zničily kávovníky. To vše způsobilo zvýšení ceny na světovém tr
hu. Na druhé straně, valuty naše země potřebovala na jiné důležitější a
společensky vážnější věci. Vot, právě to jsou ty faktory, které pospolu
způsobily nynější situaci. Mnozí čtenáři psali, že mohou, jestli je to nu.
tné, vtdát se kávy, ale chtějí vědět proč.- Spravedlivá žádost. I davajtě
pro příště nepouštět se zřetele tytoPproč", i kdyby bylý kdovíjak nedůl
ežité. Protože jinak, ti ktří se ptají budou dostávat pochybné "hodiny
glasnosti" - ve frontách tmavých zákoutí se může zrodit všechno možné.
Ogoňok 49/86.
SSSR. Obsáhlý článek sovětské "Pravdy" je věnován případu nezákon
ného pronásledování novináře místními úřady ve Vorošilovgradu. Zdůrazňu
je v něm, že lidé chtějí obětavě pracovat, ale to je možné pouze v podm
ínkách, kdy se rozvíjí demokracie, kritika a vzájemná náročnost. O číns
ké hospodářské politice "otevřených dveří" píše Boris Barachta. Konstatu
je se v něm, že na Západě se s touto politikou spojují naděje na určité
politické změny v Číně. Rudé právo 5.ledna 1987.

Bulharsko. Princip socialistické hospodářské samosprávy se stal zá
kladem vytvoření nového ekonomického mechanismu. Soudruh Živkov podtrhl,
že se samospráva stává motorem .rozvoje ekonomiky, motorem technického po
kroku a ekonomického růstu. Její role spočívá v příjímání rozhodnutí, co
se .bude vyrábět, kolik sertoho bude vyrábět, komu se bude produkce prodá
vat, od koho se bude kupovat. Jde o to, aby v co nejšiřší míře rozhodova
la sama hospodářská organizace. Hospodářské rady, které jsou voleny na
společném shromáždění pracujících, jsou orgány pracovních kolektivů, jež
se spolu s vedoucím, ředitelem a jeho náměstky účastní přijímání základn
ích rozhodnutí týkajích se hospodářské činnosti podniku. Rudé právo 5.1.87

Jugoslávie, jugoslávský obuvnický průmysl potvrzuje, že patří mezi
nejúspěšnější odvětví v zemi. I ve složité hospodářské situaci opět zvýš
il výrobu, která jde na odbyt doma i v zahraničí. Převážná většina obuv
nických závodů vznikala v místech, kde s výrobou bot nebyly žádné zkuše
nosti. Vývoz bot postupně vzrostl na nynějších 41 milionů párů - do NSR,
Švýcarska,SSSR,USA. Rudé právo 6.ledna 1987.

