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Hřbitov v ghettě
Já viděl hroby.
Tak stejné jak vlny na moři
s hvězdou tam vedle silnice,
hromádky hlíny a květy, jež živoří.
Jindřich Kraus
SSSR. Z korespondence z Alma-Aty na stránkých 'týdeníku "Literaturnaja Gazeťá”: ...Město žije normálním životem. Opravdu, ale myslet si, že
všechno již minulo a nic se neděje by bylo neodpovědnou věcí...Ve městě a
nejenom‘po něm krouží přerůzné výmysly, probíhají nejrůznější rozmluvy o
tom co se přihodilo - tvoří se různé verse a výmysly se záminkou objekti
vního vyjasnění na téma nacionalistických vystoupení...Polityka 4/87»
SSSR. Program zákonodárných prací sovětské vlády na nejbližší léta,
předpokládá m.j. do konce r.1987 projekt zákona o způsobu provádění všenárodních diskusí o vážných problémech života země. V článku V.Lučina /
Sovětskoje gosudarstvo i pravo/: Jedním z takových prostředků při pomoci
kterýmh národ může uskutečňovat svoji 'vůli a tím samozřejmě rozhodujícím
způsobem mít vliv na společenské procesy je instituee referenda.Polityka.
Polsko... "Znormalizování poměru k Polsku - píše Zdanowski - byla
velká záležitost pro Němce z NSR, ale jejich cesta .do toho cíle byla urč
itě nepřímočará. Willy Brandt a jeho spolupracovníci ztéáceli .čas na ces
tu po vedlejších, možno říci polních, cestách, daleko od hlavního .traktu
A nezmýlil se. Tak to je do dneška a kdo ví, .kolik bude třeba ještě
let, aby o normalizaci vztahů mezi našimi zeměmi bylo možno ,mluvit bez e
předsudků... Polityka 4/87.
Polsko....Majetky nemáme. Kapitály v bankách taky ne. Pomoc ze zah
raničí není stálá. Někdy něco pošle Světová ráda církví. A to je vše. Při
budování sakrálních objektů využíváme tak jak i ostatní církve v PLR do
financovaním Současně budujeme 24 kostely z darů věřících. Vím, že stát
má. těžkosti, proto ho neobtěžujeme prosbami materiální povahy. Arcybiskup
‘ Bazylij, metropolita Varšavskýma celé Polski, představený AutoEefalickéhs
církve Pravoslavné. Polityka 4/87.
ČSSR. Josef Kempný, člen předsednictva ÚV KSČ:...Socialistická dem
okracie .. .Poprvé vtahuje do podnikavosti nikoli privilegovanou třídu, ný
brž všechny pracující. To je historická vymoženost, jejíž možnosti budou
v dalším rozvoji společnosti nárůstat. Rudé právo 15.ledna 1987.
ČSSR. "Máme zastaralé stroje a s vybavením našich provozů nemůžeme
dosáhnout lepších výsledků" zní časté ospravdlnění odpovědných hospodářs
kých pracovníků. Neradostně je slyšíme-li to i z resortu strojírenství,
který si své výrobní zařízení a jeho strukturu zabezpečuje sám. RP I5.I.7
ČSSR.Karel Kvapil,náměstek ústředního ředitele Československého ro
zhlasu: ...Dokonce Vám přiznám, že si mi nedávno stěžoval jeden zpěvák pop
hudby, že od té doby, co je členem KSČ, má v rozhlase problémy s uplatněním. A to bohužel není ojediněnlý případ. Jsem dalek toho, abych tvrdil,
že stranická legitimace má někoho zvýhodňovat. Ale říkám zcela otevřeně,
že považuji za zrůdné, aby v socialistickém rozhlase stranická legitimace
někoho znevýhodňovala. Těmto praktikám je třeba učinit rázný konec i za
cenu nezbytných kádrových změn...Rudé Právo 15.1.1987.
ČSSR. Michal Voráček: Nejdůležitější je patrně to, že kursy národn
ích měn k volně směnitelným měnám, k měnám ostatních států či k převoditelnému rublu nejsou sladěny. Kursů je příliš mnoho a např. podnik, který
spolupracuje s partnery v ostatních zemích, z nich má v některých případ
ech zamotanou hlavu. Složitý systém kursů ve spojení s ostatními komplik
ovanými ekonomickými nástroji neumožňuje na úrovni podniků jasně posoudit
zda je „spolupráce efektivní či zda není... Rudé právo 16.ledna 1987

SSSR. Básník Jevgenij Jevtušenko na stránkách časopisu "Novyj Mír”
píše: “Církev je u nás oddělená od státu a to je spravedlivé. Nikde ovšem
v našich zákonech není napsáno, že ateismus je neoddělitelný od státu.
Náš socialistický stát to je sdružení komunistů i bezpartijních, věřících
. i atheištů. Atheismus je povinen být jedním z projevů svobod našeho spole
čénství, podobně jako i víra, a ne projevem násilí.” Tygodnik Powszechny3
SSSR. Vyloučený ze služby v orgánech KGB byl šéf úřadu KGB na Ukra
jině A.DiČenko, odpovědný za bezdůvodné věznění novináře Běrechina autora
publikace o nepořádcích na úseku spravedlnosti.Tygodnik Powszechny 3/87*
SSSR. Památce Andreje Tarkovského. Jevgenij Surkov: Umělec je odpo
vědný prostředí, z něhož jeho talent vyrůstal. Ale i umělec má právo spo
léhat na to, že nové slovo ”o době a o sobě”, se kterým ustupuje do umění
bude pochopeno...V případě Tarkovského toto vzájemné porozumění bylo por
ušeno...Svá poslední léta nestrávil Tarkovskij ve vlasti... Rozebere ďův' ody těch, kdo místo pomoci kladli umělci byrokratickéjpřekážky...V období
kdy nad "jeho"Andréjem Rubljovem" zhoustly mraky zvlášt temné....Energicky
se stavěl na odpor pokusům o "zredigovaní” svých scénářů a filmů, o ztlu
mení a oslabení vášnivých a znepokojivých úvah o těžkém osudu vlasti, kt
eré z nich zaznívaly...Mel, zmučený utrpením,trýznivou chorobou, dostatek
sil, aby pochopil, že doby, kdy byrokraté redigovaly umělce, se v jeho
vlasti staly minulostí?..Jxevím, zda se dověděl, že nyní se na plátna vrá
tilo vše, co vytvořil. Nová doba 2/87.
SSSR. G.K.Žukov, maršál:....V záříu 1941«..Poprvé od začátku vojny
jsme šli po znovu odpojované zemi. Poprvé jsme uviděli nevzhledné trupy
hitlérovců. Do té doby fašisté nenechávali své mrtvé na poli boje, pocho
vávali je pod kříži z bříz, precizně vypisovali gotickým písmem tabulky
se jmény padlých...Vzpomínám zajatého Němce, kterého jsem vyslýchal pod
Jelnou. Byl to jeden z prvních zajatců tankistu.Mladý, vysoký, světlovla
sý, opravdový nibelung...Začínám ho vyslýchat. Vypovídá, že je mechanikřidič, takové roty, .takového útvaru a takové divize. Dávám mu otázky. Ne
odpovídá. "Proč neodpovídáte”? Mlčí, rak oznamuje: "sjste vojenská osoba, vy
zajisté chápete, že já, jakožto vojenská osoba, jsem už odpověděl co jsem
zač a které části přináležím. A na žádné jiné otázky já odpovídat nemohu,
nebot jsem dal přísahu. A vy nemáte právo se mne na to ’tázat, nemáte prá
vo ode mne žádat, abych porušil závazek a ztratil Čest”...Já říkám, jest
li nebudete odpovídat - zastřelíme vás, a hotovo. Zbledl, ale nevzdal se.
Říká:"Nu co, zastřelte, jestliže chcete uskutečnit nečestný přestupek vz
hledem k bezbrannému zajatci. Zastřelte. Domnívám se, že to neuděláte...
Když jsem potom podával 'hlášení Stalinovi o Jelnenské operací, řekl^jsem
mu o tom zajatci, ilustroval jsem mu s kem nám prichodit dělo. Ogonek49/6
SSSR, akademik Oleg Bogomolov: Sovětský svaz je podle absolutních
ukazatelů jedním z největších účastníků světového obchodu, avšak podle uk
azatelů relativních - v přepočtu na jednoho obyvatele - zaujímá mezi hos
podářsky vyvinutými státy jedno z posledních míst. Tento jeho ukazatel je
třikrát nižší než obdobný ukazatel Spojených států a Japonska. Jedna z
podstatných příčin této poměrně slabé účasti SSSR na mezinárodní dělbě pr
áce spočívá v zastaralých metodách řízení zahraničně hospodářstkého komplexu, v odtrženosti průmyslu od zahraničního obchodu. Další příčinou je
nízká schopnost konkurence, technická nedokonalost mnoha dr;uhů domácích vý
robků. Profesor Vladimír Šastitko: Na druhé straně organizace zahraniční
ho obchodu odtržené od výroby nemohou nijak podstatně ovlivňovat výrobu,
aby si udržely, upevnily a rozšířily svá odbytiště a zajistily perspekti
vu růstu vývozu. Zkrátka obchodníci často byli lhostejní k osudům prodáv
aného stejně jako kupovaného zboží. Podnik, který bez vlastního přičinění
dostal od státu darem výrobní zařízení z dovozu, je mohl po celá léta ne
chávat nevyužité a nakonec třeba i odepsat. Každoročně se zjistuje neins
talované výrobní zařízení dovezené za stamiliony valutových rublů a zaří
zení za desítky milionů se každoročně odepisuje jako nevhodné...Podstatou
toho nového je zapojení přímých výrobců do zahraničně ekonomické činnosti
name tečí bude vložena plná odpovědnost za tuto činnost. Současně se počí
tá s tím, že jim bude poskytnuta samostatnost s rozsáhlými právy a pravo
mocemi. . .Podniky , které vyrábějí na vývoz, teď budou míxtxsvůj vlastní va
lutcvý fond, z jehož prostředků budou moci nakupovat nejen výrobní zaříze
ní, ale i zboží potřebné k uspokojování sociálních potřeb.Týd.aktual.4/87

