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Hřbitov v ghettě
Já viděl hroby.
a v nich vás, vy mrtví
vy, kteří jste čísly a písmenky
či čím jste. Jen smrt ví,
ze já viděl hroby.
Polsko. …Co do vyhlášení 60, tak vyjadřuje pohled, že by byla po
třebná nová organizace m.j. spisovatelská, umožňující účast na organizo
vaném životě dle profese osobám jež nechtějí přistoupit do Svazu spisova
telů polských...ŘěČník vlády, Polityka 6/87.
SSSR. První tajemník ÚV KS Kazachstánu Gennadij Kolbin se setkal
n
s ovináři: Jedna z otázek: Proč v obchodech, kde už od dávna pouze vyvěska
připomínala, že to je oddělení masa, možno v posledních dnech spokojeně
nakoupit maso a salámy? Z odpovědi tajemníka: Pro současný Kazachstán js
ou nejvážnější problémy společenské spravedlnosti... Ve společném stádě
kolchozu a sovchozů jen jednoho obvodu uralského Kazachstánu vlastní svá
soukromá zvířata právě dva tisíce stranických činitelů, činitelů sovětů
i ocborů na úrovni vedoucích, pracovníků prokuratury, soudů a bezpečnosti
...Samozřejmě jestliže stranický činitel či prokurátor svěří komusi svá
zvířata na vykrmení, tak musí přirozeně tomu komusi dát jisté úsluhy, po
stupovat podle známé zásady ”ty mně, já tobě”. O jaké společenské sprav
dlnosti bylo možno mluvit, jestliže 30% masa dodávaného do obchodů bylo
prodávané v uzavřených místech prodeje, které byly nelegálně vytvořeny
různých úřadech, institucích a ministerstvech?...Polityka 6/87*Polsko. Prof.dr.Janusz Tymowski: Naším velkým neštěstím je to, že
vlastně u nás nejsou lidé nezávislí. A výsledky? Nejprve se přijme rozho
dnutí a potom se hledají experti, kteří to podepřou svou autoritou. Jest
lize se najdou, může se společnosti sdělit, že dané rozhodnutí bylo doho
dnuto s experty. A jestliže se stím nikdo neshodne, tak možno říci lidem
že problém byl konsultován s experty. Polityka 6/87.
ČSSR. Nemají pravdu ti, kteříse domnívají, že lze věci zlepšovat,
■aniž by se cokoliv změnilo, aňiž by se cokoliv změnilo zvláště v metodách
řízení a plánování národního hospodářství. Nemají pravdu ani ti, kteří se
tváří, jako by jakákoliv změna hospodářského mechanismu byla div ne odkl
onem od zásad socialismu. Rudé právo 22.1.1987.
ČSSR. Miroslav Brůžek: Je proto důležité, aby umělec dokázal reago
vat s plným zaujetím na probíhajícíx události, aby postihl včas směr dě
jinného vývoje a nečekal až bude moci- sám reagovat na již proběhlé změny
jako jejich registrátor a placený kronikář...Komerce, lehké výdělkaření.
vysoké honoráře za úplatky při prosazování děl v komisích - to vše bylo
předmětem kritiky na jednání uměleckých svazů v SSSR. Je snad naše umění
imunní vůči nemoci, která není ani v naší skutečnosti neobvyklou?...RP2<
SSSR. Michail Gorbačov na poradě o aktuálních úkolech sovětského ze
mědělství:...Velmi dlouho jsme v této věci přešlapovali, ba doslova uvíz
li na místě. Celou 11.pětiletku jsme stagnovali. Stagnovat jsme začali od
r.1972 a zejména pak od r.1975, kdy jsme porazili velké množství skotu a
trvalo to až do květnového zasedání UV KSSS /1982/...Se stále větším po
rozuměním se setkává myšelnka, že ekonomiku je možné a nezbytné účinně
řídit především ekonomickými metodami...V přijatém usnesení ÚV KSSS se
uvádí, že ÚV KS Ukrajiny a rada ministrů této republiky nepřípustně poma
lu uskutečňují přestavbu řízení zemědělsko-průmyslového komplexu v soula
du s požadavky strany. Věci došly tak daleko, že se Ukrajina z dodávátele
obilí do státních fondů změnila v odběratele ze státních fondů...V zaned
baném stavu je živočišná výroba v Kazachstánu. Uplatňuje se zde extensiv
ní způsob. Vyskytují se velké neúspěchy a dochází k regresu. Užitkovost
dojnic v r.1985 nepřevýšila úroveň r.1970. Rudé právo 26.1.1987.

USA. Edward Koch,starosta Nww Yorku: Většina osob soudí, že v New
Yroku je nejvíce přestupků. Tak na př. na výkaze FBI - zahrnující nejvě
tší zločiny - vraždy, násilí, loupeže - jsme na 14 místě mezi 25 největ
šími městy USA v poměru k počtu obyvatelstva. Nejhorším z tohotoE pohle
du je Detroit. Za ním a mezi námi je ještě Chicago, Boston, Denver, Phe
nix...Takže reputace města Nww Yorku jako města násilí je nezasloužená.
Přetrvává ona přesto pro-to, že staneli se něco v New Yorku tak čte se
tom např. ve Varšavě. Ale nikdy se. nečte o vraždách v Detroitu, pravda?
A tam také dochází k vraždám. Já jsem zase nikdy nečetl o žádné vraždě
ve Varšavě a z toho vyvozuji, že tam žádné nejsou. Polityka 6/87.
Polsko. V televizním magazínu "Vždy po 21-té" /ze dne 23.1./ se
předváděla reportáž red. Krzysztofa Litowczenki o.domu společenské péče
v Poznani. Několik osob z personálu a ubytovanými vypovídalo o praktiká
ch, kterých byli svědky v místě vyhodnocovaném ve vojvodském. vedení slu
žby zdraví jako vzorová. Mluvili o bití ubytovaných, jejich okrádání na
stravě a zastrašování. Byly případy smrti hladem i°z nedostatku léků a
jedna z vyloženě nemeckých v době natáčení pořadu "hnila za živa" v důs
ledku rozlehlých odležin. Polityka 6/87.
Maďarsko. Poněvadž společný trh produkuje značně více potravin ne
může skonsumovat úspěšné maďarské rolnictvo nemůže počítat s exportem
západním směrem. Dokud jeho průmyslové podniky zůstanou málo produktivní
dotud nebudou moci počítat s exportem svých výrobků na Západ. Tak v době
kdy růst hospodářství se zmenšil takřka^na nulu, zahraniční zadlužení ze
mě vzrostlo ná 10,5 miliardy dolarů. Maďaři nadál splácejí své dluhy dík
pomoci Mezinárodního měnového fondu, který v roce 1982 poskytl zeni tří
letý kredit. I nadál si půjčují za výhodných podmínek z kapitalistických
bank, zvláště japonských. Konečným důsledkem takového stavu bude to, že
některé státní podniky mohou zbankrotovat. Shodně s předpisy jež vešly v
život v září min.r.,,, věřitelé mohou dostat dlužní podniky k soudní odpo
vědnosti. Dlužníci stanou tváří v tvář bankrotu, jetliže nebudou moci s
bankami uzavřít dohodu...Polityka - Export - Import 3/87.
RVHP. Sovětský rubl, východoněmecká marka, polský zlotý a rumunský
lei spadly na ne zle prosperující černé burse valut, východoevropských v
Západním Berlíně. Poslední výsledky ukazují, že marka NDR dosáhla nejniž
ší úroveň za 25 let. V této chvíli v"černých směmárničkách” možno ziskat
za jednu marku NDR 17,5 západního fenigů /oficiální kurs marky v NDR je
1:1/. Tento pokles-vysvětluje značné množství marek NDR nacházející se v
Západním Berlíně...V poslední době bylo zaznamenáno 25% sníženíneoficiálního kursu rublu, což je způsobené větším přísunem sovětské valuty na Zá
pad. Často na kurs mají vliv běžné telefonické rozmluvy. "Stačí - vysvět
luje šéf jedné směnárničky'- že někdo zvoní a ptá se, kolik může dostat
za 50 milionů rublů.a rubl už spadá". Polský zlotý je zcela nejslabší va
luta na černém trhu. V této chvíli je možno dostat za 100 zl. 10 fenigů
/před půl rokem - 22 fenigů/. Bulharské levy spadly o 20% a rumunské lei
o 25%. Nejvíce stabilní- z východoevropských valut je československá koru
na a maďarský forint. Koruna se prodává za méně než polovina oficiálního
kursu a v průběhu šesti měsícůspadla jen nepatrně. Forint je "nejtvrdší"
Jeho černý kurs v Západním Berlíně obnáší 2,60 DM za 100 ft a v podstatě
je podobný oficiálnímu kursu vyhlašovanému v Maďarské národní bance každý
den. Stabilnost své valuty dosáhli Maďaři díky víceleté'promyšlené polit
ice. Ne bez významu je fakt, že v Maďarsku je možno koupit mnoho západní
ho zboží. Polityka - Export - Import 3/87.
SSSR. Leonid Koreněv: Ztráty, které jsou spůsobený v SSSR vadnými
výrobky průmyslových podniků, převyšují miliardu rublů za rok. Abychom
pochopili rozsah tohoto problému, stačí uvést, že každý desátý traktor z
téměř 600.000 traktorů, které se v Sovětském svaze vyrábějí se vrací co
továrny na dopracování, opravou v záruční lhůtě prochází každý třetí ze
čtyř milionů barevných televizorů...Nutno přiznat, že mnohé sovětské pod
niky nejsou na takovou situaci připraveny. Při orientaci na vnitřní trh
se zajištěným odbytem dlouho spokojeně a úspěšně dosahovaly růstu produk
ce. Tento kvantitativní růst byl vlastně stimulován i^celým souborem plá
novaných úkolů. Z tohoto hlediska byl život sovětského ředitele klidnější
než život jeho kolegy v zemích tržní ekonomiky. Týdeník aktualit 2/87.

