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Co chtějí komunisté?

Co chtějí komunisté?

Komunisté chtějí lidovou demokracii.

P s a l se roje
1946

tri

dno

ro k y ?

- a le u m elo .ú ch áru .

To znamená, že.chtějí,_aby u nás v Československu vládl liji,_aby se;upevnil
a zesílil svazek dělníků, rolníků, živnostníků a pracující inteligence, svazek,
' který představuje Národní fronta.
Komunisté^lítěji skutečnou, jednotu, národa.. syorr.ou_spolupráci_všech po-,
litických stran pracujícího lidu na uskutečnění vládního programu, neochvěj
nou jedhotú'o'dború a všech masových organisací, zastupující zájmy-národa.
.Komunisté chtějí, aby se u nás v Československu nikdy-více nemohla'poli
ticky organisovati česká a slovenská velkobu--íoas;e, která se provinila zradou
a spoluprací s okupanty.
Kontimistc chtějí, aby -naše demokracie nebyla' pouze papírová, formální,
• jaký tomu b'yló jy"předmnichovské republice, nýbrž aby heslo >Všechna moc
pccházLz. lidu«, se . opravdu.'uskutečňovala jím','žé nejen odhlasováni zákonů,
nýbrž i jejich prováděni, by-bylo v rukou zástupců, velených lidem, aby vše-*
chny j'ýsady, podle původu, sociálního a majetkového stavu, byly zrušeny a
a by _b yla ústave na sku t eč há.' ppi i t íck ájrô v no's tľvš.c ch”ob c a ň u. ä'obč a n c ký'
Komunisté chtějí, aby u nás, v Československu byly rozhodně vymýceny
.všechny fašistické a reakční prvky, aby lidem volené a lidem kontrolované ná
rodní výbory tvořily' ne:.vra!nou základnu naši státní a veřejné správy v ob
cích, ve městech, v okresích 'atd., základnu zaručenou novou ústavou. •
-••••,
t
Komunisté, chtěj: aby národní vybory stály na stráži vymožeností lidu, aby
-energicky b’ojovalý'prv i sabotáži jednotlivých opatření, proti úskokům a-ple
tichám zabedněných reakcionářů ■ — byrokratů, aby úřady, sloužily lidu,; aby
celý úřednický aparát pochopil, žc svědomité provádění 'usnesení národních vý
borů je službou lidu a že je povinnosti úřednictva., předali lidu své správní
zkušenosti. ’
Komunisté cliti jí, aby činnost národních výborů a jednotlivých jejich . •
byla soustavné l;c-n‘rolována lidem, aby voličové, strany, organisacc a insut .
které do národních výborů vyslaly své členy,'pravidelné slyšeli jejich zpráVj
zkoum i’.i'j'ejich práci, opravovali jejich tnybý/pomáhali' najiti správné řešěr
a ab/'je mohli odvolávat! a nahrazovati jinými, jestliže neplní své úkoly.

- v o le b n í le tá č e k KSČ, č /e n á ř sám a t -posoudí
ja k ty to s lib y d o p a d ly Yré po. 4 2 ' le te c h < a le

u ž za

z la té
V-*#.«

ten půjde s komunisty --- ten bude volit č. • ■

má

. Protp__ten, kdo cb.ce, aby naše íéská_a_slovenská—kultura-, vzkvétala^, aby
'.naše výzkumné ústavy, naše ov :.:-.yo’.ová a zemědělská technika,, naše.krásná
a vedecká literatura, naše. hudV
architektúra, výtvarné uméní, naše školy "a
léčebné ústavy byly nejlepší, kčo chce, aby naše inteli&euace zaujala — hmotně
a duchovné — význačně místo v> stélé, které jí náleží,

'

Z v lá š t h e s lo ře m e slo

Komunisté chtějí pevné spojenectví dělníků a.rolníků.
To znamená, že chtějí, aby .u nás v Československu b.«.. "'-hováno úplné
a ničím neomezeně soukromé vlastnictví české a slovenské pud;, )by už nikdy
pracující rolnici nemohli být vyvlastňovaní nebo vykořisťováni pozemkovými,
průmyslovými a finančními velkokapitalisly, aby koníiskc.'aná,' rozdělovaná
a osidlovaná německá, maďarská a zradcovská půda byla odevzdána do úplného
a trvalého osobního soukromého a. dědičného vlastnictví • těm, kdo,.na., nepra
cuji. Komunisté jsou proti zavádjéní kolďozů u nás,, proti jakýrr,
formám
n ás i!:. _■ i. zd r už s te v ň ováni-.
Komunisté čistěji, aby výkupní ceny živočišných • a rostlinných výrobků
byly odstupňovány tak, aby na prvém a na druhém místě přispívaly k zvele
bení drobných a středních-hospodářství.
■ K -munisté chtějí, aby už nikdy nemohli byli rolníci klamáni falešným hes
lem >Venkov jedna rodina«, ktcí é z nich dělalo slepý nástroj v rukou velko
statků; ů a ákciunářů cukrovarů, hb.ovarú, bank a zbrojovek, chtějí, aby náš
český a šlovpnský rolník pochoj .1, že- jednou rodinou je pracujicí lid města,
a vesnice, že dělníci jsou bratry re;niku a potáhnou-li v tomtéž směru za jeden
provaz, bude dobře jak jedněm, lak i druhým.
Komunistů chtějí zdárný vývoj řemesla, .živnosti, maloobchodu.
Komunisté chtějí,~'?by~byl zqchován a hájen soukromý majetek všech těch,
kdož ho nabyli poctivou prací, aby se podnikáni řemeslníků, malých a drob
ných živnostníků a obchodníků zšárné vyvíjelo a netrpělo konkurenci zištných
velkepodnikatelů, aby z distribuce byly vyřazeny všechny zbytečné ar prospě
chářské mezistupně velkoobchodu.
• • •
Komunisté chtějí, aby malé □ drobné podniky byly' spravedlivé a plánovitě
vedeny, spravovány a státům pc.dporovpny k prospěchu řemesla a obchodu,
aby dostávaly spravedlivý přiděl surovin, strojů a účasti na veřejných a stát
ních dodávkách, dovozu a vý . Ožu atd.
■ . .
•
.
Komunisté chtějí, aby řemeslo mělo _zlaté_dno a obchod.kvetl, aby se ma
lému a ďřóbnéjnu’podnikateli ža"jeho práci, iniciativu a risiko dostalo spra-vedlivé odměny. “
Komunisté chtějí rozkvět kultury, svobodu^svCdojnl, vzrůstání
významu duševních pracovníků, naší inteligence, vfedců a uměl
ců, techniků, státních a Jveřejných zaměstnanců.
.To znamená, že jthtčji.j aby ná$_národ .šel_ve. stopách Husa, Komenského,
Kollá.a, .Šafaříka, Palackého, Havlíčka,’ Němcové, Smetany, Nerudy, Masaryfca,štúra, Hviezdoslava, Vančury, Kratochvíla, aby vyvíjel' svou ňezávišíoup lido-.j
vou, demokratickou pokrokovou kulturu.
.
j ..
Komunisté chtějí, aby véda^ uméní, vzdělání a výchova.sloužily.u nás ljdu,.
pracujícím, blahobytu, rozvoji, á štěstí celého_národa a ne jenom úzké vrstvě
bohatých,_životem přesycených ".vy volenců.
- '
• ‘
• ' Komunisté chtějí, aby u nás v Československu- inteligence — pracovníci
hlavy'.— věrně sloužila své vlasti, pracujícímu lidu, a’aby bylo zajištěno ma
teriální postavem naší inteligence a výchove nových- kádru vědců, umělců
učitelů, lékař ů, inženýrů, techniků, - vynálezců, agronomů, úředníků, právníků
atd., atd:, byla věnována největší péče.

K?munisté chtčjij aby lidově demokratický režim se u nás v.Československu
i -a’-išiŕy. al-.’a ’ upevňoval,- aby ' se- už nikdy nevrájila vláda bji-okrac!.*\ diktát
c.-.rj.'nich hejtmanů a zemských nresidenlů.
Komunisté chtějí, aby ž^dné.’reakční pikle nemohlyý-rušiti--ä zneklidňovat»,
náš demokratický.-vývoj, chtějí, aby' ňá-j politický" život seývyvíjel-V? pokoji,
v ustavičném upevňování .'našeho? nového právního. řádu/S"7 rostoucí.-vzájemně
důvěře a pochopení.
Tento program kcmiinisté_ne»cnpm chtějí,•' nýbrž její skutečně.-• provádějí ’a
prosazují. ve, vládě,- v Národním- shrójnáděrd, v nárbdních?yýborcch,*;ý.é\všeéh
veřejnýchi organisqcichýa. úříJech,' kde pracuji, kde' jsou' z'aštoupeni'.r Jsuu tc
komunisté,-.kdo"se,'se vši-rozhodností- zasadili o. náhodní 'výbory,, ktereľyzrukly
z iniciativy- komunistů,. jsou, to.;komunisté,-kdo'prosadili'uplatnění-.závodních
rad, kdo- neústupně vedou boj-za- odjayrokratisováni státniho-aparátu. atd.'
Proto ten,' kdo opravdú:: stx>ji*'za;\Udpvóu-‘ (|emokracii,;, kde. chce,' aby.’.každý
poctivý.‘ občan a občanka se žúČ3s'tnili*’veřej^e íbudovatelské prácé,. aby se na
učili vládnout,, kdo’chce, aby energie, a pracovní'nadšeni r.ejširiích? vrstev r..' šeho lidů překonávalo veškeré? překážky á vedlqi náš národ k. novým úspěchúr.

>i

ten půjde s komunisty — ten bude vofit číslo' s

V Praze, dne 13. května 1990

Okresní národní výbor
D o 1. n ý

K u b í n

finanční odbor

Věc: Žadost o Proplacení nájmu /pachtovného/ za nepovolené užívání
půdy v soukromém vlastnictví z rozhodnutí Vašeho ctěného úřadu.
vá ž e n í p á n o v é !
Můj případ se vymyká i běžným - ustáleným praktikum v okrádá
ní v době, kdy Tújitelé půdy /mnozí s mnoha set letnu tradicí/ byli
více či méně přinuceni nátlakem k tomu, ■/.by odevzdali zeb rmu do uží
vání oůdjí nějakému zemědělskému státnímu či družstevnímu závodu.
i’ů j případ je trochu jiný. . ocházím z mnohočlene rodiny a
chtěl-li jsem si založit rodinu a zajistit ji způsobem jak bylo v
té době zvykem nejlépe oůdou, byl jsem nucen si na ni nejdříve poc
tivou těžkou dřinou vydělat, Tak j^ko dnes i dříve se nejvíce vydě
lávalo v hornickém povolání s proto jsem sel ortcovt. t nu šachtu do
dolu v Karviné, kde jsem pracoval 8,5 roku pod zemí. Teprve už v
5C-t/ch letech jsem si mohl koupit ještě za svobodnu usi 3,74 ha
půdy z toho bylo usi 1,- ha lesu.

Dl -uho jsem se ze svého těžce nabytého majetku neradoval.
,áš úř- ô rozhodl, oby veškerá maje zemědělská půda i s lesy byla
převedenu. do užívání státních statků a- lesA. Hic mi nebyl platný
m"j záscdní nesouhlas a odpor tomuto rozhodnutí, převedení bylo pro
vedeno bez mého souhlasu, 'yl jsem vyzván íľMV v Opavském Veselém,
abych po Nepsal převod mého majetku státním statkům a lesům a to po
važte z u d a r m o. hic takového jsem neudělal i když mne k tomu
nutili. •. ozději zavolali manželku i když to nebyl její majetek, aby
to oodepsala alespoň ona, ta to však odmítla oodepsc-t, tak ja.KO já.
x-ozději mne předsedkyně ľ*NV znovu zavolala a nutila mne čpět oodepsat ten cár papíru, žádal jsem náhradu ve výši kterou jsem byl nucen
za koupi pozemků zaplatit. To však odmítla a opět chtěla nodepsat
převedení majetku bez jakékoliv náhrady. Znovu jsem to rezolutně od
mítl i když mi vyhrožovala, že bude působit na moji manželku, aby i
onu mne k tomu přinutila, předsedkyně ?NV byla z těch funkcionářů
jež se v té době vyrojily joiko houby po dešti a s chutí okrádali li
di o těžce nabyté hodnoty bez mrknutí oka, ale běda když jste jim
náhodou opřeli třeba i jen kolo o jejich vlastní plot.
řroč to vše píši? Žádám finanční ná.hrcóu zu dobu orotiorávního užívání mého majetku t.j. ze m e g š 1 s k e půdy a lesa oo celou dobu
tohoto nezákonného převedení státním statkům a lesům, y.l jsem tak
to v podstat" vyšíván z domova & celý život jsem byl nucen jezdit
po celé ČSSR a hledat si práci za nepředat.vitelně těžkých oodraínek.
Tuto finanční náhradu žácá.n nejen za celou dobu zpětně, nýbrž i po
žaduji, aby se mnou >yla seosánt smlouva o nájmu /pachtovné/ ze
struny uživatelů pro příští roky.
Ján R e s u t í k
nar. 6. září 1934
r29 62 vravské Veselé č. 131
wa v domí; Soukro ý týdeník ” es publica”

Od nadšení - přes kocovinu - k lehce zadržovanému studu.i
Čas, který žijeme se měří na vteřiny
a každý jeho Krok se novým kvasem pění,
a Když se probíráš stránkami šedivými,
nad lud/rn právem zastavíš se v snění.
Zas vidíš dělníky jít večer na brigádu,
to bylo první rok, po první schůzi strany.
Zas vidíš t^áře žen a slyšíš hrozbu hladu,
jenž s oraehem honil se no rolích rozpukaných

x i milionů zrn ze Scvžtského Svazu
zrníčko schováš si na penát ku z-se.
•<^s tančíš na náměstí v únorovém mrazu
a jciko všichni víš, že život otvírá se.
Zas soustruh v rukou náhle ožije ti,
kov jeho chvěje se jak horké dlaně čísi.
Zas přišels ze schůze. Čteš Stalinovy spisy
a myslíš na štěstí, v němž budou žít tvé děti.
'•.noho podobných veršů vzniklo v Letech, kdy se KSČ ujala moci v tomto stá
tě. a soudruhům se tax vybavují léta nadšeného budování, brigády, stavby mlá
deže, budovatelské písně, svazácké Košile... Jo třeba jim přiznat, že šli bu
dovat novou společnost s nadšením, elánem, ale taky naprostá většina zcela
nežištně. a že tenkrát nikoho nenapadlo, že by mil myslet na to, za kolik
jsou k dostání valuty, nebo zboží ze západu. A už teprve nikoho nenapadlo,
aby si řekl, že česat švestky doma se nevyplácí s že půjde raději budovat
kapitalismus zu tvrdou měnu.
nedivme se bolševikovi, že vzpomíná ne tyto časy v dobrém. Vzpomíná tak
na své mládí a věřme mu, že nevěděl, jaké hrůzy se děly za jeho zády.
Jenomže potom se to dozvěděl, zi co udělal? rocítil alespoň část spoluod
povědnosti? Alespoň nejpozději v r.!9ó8, Když už opravdu nebyle šance se ne
dozvědět? Nebo alespoň po invazi, která mu jasně ukázala, že komunismus =
stalinismus a že je nerefomovatelný? Re, setrval věrný ideálům, zločiny pře
řadil do kategorie chyb, na které má každá strana právo - & dalších 20 let
ho vůbec nenapadlo, že Kromě něho zde existuje ještě jakýsi národ.
xi dokonce i teď, v době, kdy se opět píše a mluví o zločinech 3trsny v
50-tých letech, o jejich pokračovaní po roce 1969, stále to pro mnoho lidí
moc není - prostě jen některé omyly na cestě k zářnému cíli.
Ovšem jsou Ještě mezi námi ti, kteří vzpomínají n& předválečnou činnost
strany, rro ně jsou mládím 20. a 30. léta, kdy věřili ve vítězství komunis
mu na celém světě a ták založili KSC, která přijala program Kominterny. Kdy
by tenkrát zvítězili.’ Ixyní už by se sotva, našly reakční živly, protože bych
om byli svazovou republikou SSSR a sotvd by zůstala polovina původního obyva
telstva. rravdá, sotvo by zůstali zejména bolševici - zakladatelé strany,
ti především by byli likvidováni jako najnebezpečnejší protivníci soudruha
Stalina, rravda, byla jesle šance, Když Stalin '‘nabízel pomoc” proti Hitle
rovi. SSSR sice nestál o to, pomáhat, úle v každém případě by k nám třeba
poslal dost vojáku, kteří by dokázali zajistit žádost o připojení k SSSR,
jak to učinili o necelé av* roky v robaltí. .„-pravdu škoda, že se nepodařily
komunistům záměry, se kterými zakládali KSČ a nedivme se, že výročí tohoto
založení tak okázale oslavovali. i-rávé nyní v těchto květnových oněch.
Letos jsou oslavy jaksi tiché, ažnnepo/zorovatelné. Snad si bolševikové
již neváží svých slavxiých tradic? Nebo snad jenom proto, že nejde o kulaté
výročí? V tom případě Je třeb« jednat tak, aby to Příští, kulaté, nebylo ®
opět ’'dobrovolně 2 spontánně a radostně a nadšeně...* oslavováno celým náro
dem, pevně opět semknutým kolem svého předvoje - KSČ.”
Marta Zemanová
Volby 199^ - poslední zvonění před rozhodnutím.
Ke dni 25»5. tipovalo L33 respondentů ve státním podniku Konstruktiva na
otázku kolik % hlasů dostanou komunisté ve volbách 8. £?9 • června. ^oroti pos
lednímu výsledku ořed měsícem došlo k mírnému poklesu, ale nic moc. Tedy
průměrní
od zjšátku tipování je nyní 2L,1-‘Z£. A tomu budou připočteny dal
ší hlesy malých stran, takže je jisté, že k munisté získají asi 1/3 hlasů.
Oficielní výzkum se jeví jako účelový. Jeho metoda nebudí důvěru. V.Hajný

ČS. DEMOKRATICKÁ INICIATIVA
LIBERÁLNĚ DEMOKRATICKÁ STRANA

ČsDI byla první nezávislou politickou stranou po roce 1948.
Vznikla 11. listopadu 1989 z opozičního hnutí
Demokratická iniciativa.
Jako liberálně demokratická strana prosazujeme a hájíme:

— individuální svobodu každého občana. Usilujeme o stát, jehož

administrativa bude občanům sloužit a ne naopak.
— důvěru ve schopnosti a odhodlání našich občanů všech národno

stí a náboženských vyznání.
— politický pluralismus, který umožňuje spolupráci demokratic
kých sil v zájmu prosperity a společenské stability.
Zaměření ČsDI vylučuje socialismus a totalitu jakékoliv formy.

ČsDI

NAJDETE NA KANDIDÁTCE

OBČANSKÉHO FÓRA

VOLTE ČÍSLO 7
JČT í> t>()405(> !H)

VOLTE 4

VOLTE H O S
ZVOLÍTE DEMOKRACII
PRO VŠECHNY

