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Mé jméno bylo CV 190
Ach ano těší mě
Kam večer
Do divadla
Tam přece nesmíme
Dagmar Hilarová
…Polsko. V "Žyciu Warszawy" objevil se dopis S.Rymuszki, který kritizu
sformulování obsažené v informacích Hlavního cenového úřadu. Mluví se tam o
rozhodnutí posílení kontroly privátního importu videokazet, a vydavatelství za
hraničních, jejichž obsah "odbíhá od norem ideových a morálně-etických zavazu
jících v naší zemi". P.Rymuszko tvrdí - slušné je cítit se zavázán nepřekračo
váním právních norem, ovšem poměr do jiných norem /náboženských, ideových, <
yčejových atd./ je naše soukromá věc, která nepodléhá posouzením ani celníci
úřadů ani jiných orgánů PLR. Polityka 9/87.
SSSR. Gennadij Kolbin, první tajemník ÚV KS Kazachstánu:... ostře odsoi
dil další projev porušování zásad sociální spravedlnosti, jenž se-v Kazachsi
nu rozšířil: stavění nákladných vil, "loveckých chat" a různých penzionů prc
řídící pracovníky a jejich okolí, na což byly zneužívány státní prostředky.,
upozornil i na porušování zásady sociální spravedlnosti v přidělování bytů.
Uvedl, že v Alma-Atě bylo v 11.pětiletce 80% bytů předáno mimo zákonné pořac
niky. Rudé právo 9.2.1987.
Polsko. Zvolíme-li za celkový ukazatel výstavbu církevních objektů, kc
statuje Polityka, je zajímavé toto srovnání: Od r.1919 - 1939 se v Polsku rc
ně postavilo průměrně 60 kostelů. Cd r.1965 do r.1985 bylo postaveno 1856 kc
telů, což představuje roční průměr 93 objekty. Nová doba 3/87.
Čína. Grigorij Arslanov:...produkce obilí dosáhla 390 milionů tun, teč
o 10 milionů tun více než v r. 1985…Postupný přechod zemědělské výroby od po
lonaturální k tržní vyvolal rychle rostoucí poptávku samostatně hospodařících
rolnických hospodářství po výrobních prostředcích, které vyrábí průmysl a tak
se nebývalé rozšířil trh průmyslového zboží...Svědčí o tom mimo jiné skutečno
st, že každým rokem rostou příjmy, které stát získává z realizace zemědělské
produkce uvnitř země, a devizové příjmy z jejího prodeje do zahraničí...Zave
dění systému rodinných dodávek vedlo k uvolnění pracovních sil. Jak vypočetl
ekonomové nyní je na venkově 300 milionů práceschopných obyvatel, z nichž 10
milionů,t.j.každý třetí, je^bezzpráce.. /vyrovnání rozdílu mezi průmyslem a z
mědělstvím uvádí list Ťing-ti ž-pao, může být vyřešeno pouz'e tehdy, budou-li
na budování průmyslových podniků na venkově použity vlastní prostředky rolní
ků//.ó' vysokém tempu uřbanizace čínského venkova svědčí oficiální statistické
údaje.Již v roce 1986 překročí hrubá výroba venkovského průmyslu v hodnotové
vyjádření objem zemědělské výroby...Nová doba 3/87.
Japonsko. President japonské Obchodní a průmyslové komory Noboru Goto
zřejmě pozorně, s tužkou v ruce, ostudoval vladivostocký projev M.Gorbačova,
' což japonští podnikatelé obvykle činí se stěžejními sovětskými dokumenty k ot
ázkámji hospodářství a obchodu.. .Pokud jde o zpracování produktů moře a využi
lesních zdrojů jsou společné podniky na' místě, řekl Noboru Goto'’. Jeho poznám
ka o přeplnění světového trhu surovinami odpovídá skutečnosti a bylo by přine
jmenším naivní očekávat od podnikatele, že se rozhodne za takové situace inve
stovat kapitál do těžby surovinx a nerostů...Japonské firmy předložily návrh
na vytvoření jedenácti společných podniků. Např. tři velké společnosti zabýva
jící se lovem a zpracováním ryb by chtěly zavést společně se sovětskými orga
nizacemi výrobu potravinářských výrobků z tmavé tresky...Totéž platí o spote
né výrobě např. nábytku či montovaných obytných domů...Snaha Japonců ujistit
se o životaschopnosti takového projektu je pochopitelná.Potravinářské a- dřevo
zpracující podniky nevyžadují vysoké investice a jejich výstavba není spojen
s nadměrném vypětím sil nebo ekonomickým rizikem...Nová doba 4/87

SSSR. V Sovětském svazu bylo poprvé vystřelení oběžné kosmické lodi pře
dběžně ohlášeno několik dní dříve informací, podávající místo startu a přesná
data startu. Tygodnik Powszechny 7/87.
.... NSR. Volker Rühe, náměstek předsedy poslanecké skupiny CDU/CSU ve Spolko
vém sněmu:...K tomu, aby se svět zbavil jaderných zbraní, bude třeba nejen li
kvidovat jaderné zbraně na celé planetě, ale zajistit všeobecnou kontrolu pom
ocí inspekce na místě, která by přispěla k posílení důvěry a znemožnila tajn
výrobu jaderných zbraní. Vždyt i svět zbavený jaderných zbraní bude míst zkuše
nosti s jejich výrobou...V Evropě musí být především nastolen spravedlivý a tr
valý mír s odpovídajícími zárukami bezpečnosti. Zákaz použití síly se proto mu
sí opírat o větší otevřenost a svobodu pohybu, o styky mezi lidmi na Východě
Západě bez jakých-koliv překážek, o neomezené možnosti cestování, o hospodářs
kou, kulturní, vědeckou a technologickou výměnu, o záruky svobodné výměny ná
zorů /i pro jinak smýšlející/ a o poskytnutí svobody politickým vězňům...Něm
ckému lidu ty měl takový mír umožnit, aby dosáhl jednoty v podmínkách svobod
ného sebeurčení...Sovětský svaz bohužel podmínil realizaci opatření směřujíc:
ch k odzbrojení řešením otýzky militarizace kosmu. Zejména pokud jde o raket;
středního doletu je to vykonstruované vzájemné podmiňování problémů, nikoli
jen ústup od celkového postoje k podstatě jednání, kterým se Sovětský svaz ř:
dil po XXVII sjezdu KSSS až do Reykjaviku a který spočíval v řešení otázek n<
závisle na sobě. Politika založená na zásadě "všechno, nebo nic", jak znáno
vede co slepé, uličky a navíc brání uskutečňování reálných opatření v oblásti
odzbrojení, na které lidé netrpělivě čekají. Takový postoj je také ve zřejmé:
rozporu s úsilím Sovětského svazu o radikální odzbrojení...Dopějí-li strany
při postupném uskutečňování reálných odzbrojovacích kroků k "nulové variantě'
pro rakety středního doletu s prodlouženým dosahem, bude pak zároveň třeba ře
šit i problém převahy Sovětského svazu v jaderných raktetách kratšího dosahu.
Nyní je totiž v tomto druhu výzbroje poměr sil 10:1 ve prospěch Sovětského Sv
azu...Znamená to, že Sovětský svaz musí být, v souladu s politikou kontroly
zbrojení založenou na stejném právu a stejných povinnostech, ochoten umožnit
Západu, aby i v této otázce realizoval své právo na stejný strop. Zatím k tom
Sovětský svaz ochoten není.Antagonismus mezi Východem a Západem není totiž
důsledkem zbrojení, nýbrž naopak - hromadění zbraní je projevem politického
antagonismu. Nová doba 5/87.
Čína. Jana Jánoškova: Šanghajská neděle… Ač byla neděle krámky se vším
možným byly otevřené. Je jich tam jako naseto. V jednom z obchůdků prodávali
jen korkové zátky, od ňejminiatnrnějších až po obrovské do sudů, vedle krámku
s knoflíky jsem našla takový výběr jaký snad už v životě neuvidím nikdy. Obch
odníčkové. nabízejí desítky druhů čaje, různé exotické pochutiny, kimona, čín
ské jídelní hůlky, deštníky & slunečníky, lampy a lampióny, vějíře, vyšívané
obrazy a bačkůrky, porcelánové vázy a vázičky a malované nádobí, snad by bylo
jednodušší vyjmenovat co nenabízejí. Vzpomněla jsem si na pražské pouliční ki
osky7 se suvenýry, na maloduché kýče,‘péřové příšerky, Čepičky a vlaječky, a h
bylo mi smutno. Číňané asi znají duši turisty lépe než naši obchodníci. Jen
vzácně nabídnou brakové zboží, suvenýry jsou spíš malá umělecká dílka...RP 10
ČSSR. Vasil Bilak, tajemník ÚV KSČ:...V uplatňování zkušeností bratrs
kých stran musíme postupovat ne konjukturně, ne oportunisticky, ale zásadově,
s respektováním podmínek, v nichž pracujeme a žijeme, našich vlastních zkuše
ností a demokratických tradic. Nikdy nesmíme ani zapomenout n'a zkušenosti,
které jsme získali v boji s nepřáteli socialismu, zejména koncem 60-tých let.
Jsou zbběcněny v Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII.
sjezdu KSČ...Jsou u nás lidé, řekl V.Biíak, kteří horují pro "novou politiku"
Co jim však překáží je právě Poučení...Dožadují se odvolání Poučení, toho se
však nedočkají. Víme oč jim jde. Chtěli by se přiživit na změnách v Sovětském
Svazu a přitom zastřít svou protilidovou a protisocialistickou činnosti.. RP1
ČSSR. Úvodník:...Leckdo by tedy mohl namítnout, že je zbytečné šturmova
ke zvýšení jakosti, když si to za čas ekonomické nástroje sami vynutí. Jenže
naše Hospodářství není v situaci, koy muže rok,dva či více čekat, až se v tom
či onom podniku? probudí po oznámení banky, že na svých účtech nemají ani ko
runu, až zjistí, že jejich výrobky nikdo ne chce...Důsledky zájmu či nezájmu o
jejich výrobky se promítnou do tvorby zisku a řady podnikových fondů. Lze pře
dpokládat, že většinu podniků to donutí více dbát na užitné vlastnosti a kva
litu jejich zboží, jinak si ne sebe nevydělají... Rudé právo 13.února 1987.

