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der erneuernten internalionale
Nach dar Konferenz Uber die Konstitulerung der sozia listischen Internationale in Frankfurt tritt in den Tagen von 18.
bis 22. August auch der Kongresą der IUSY zusammen, auf welchem
die Internationale der sozialistischen Jugend ebenfalls erneuert
Die Erneuerung der beiden Internátionalen fállt in eine
sehr ernste, ja sogar tragisohe Zeit. Nach vielen Ho'ffnungen und
Erfolgen der sozialistischen Zusammenarbeit nach dem ersten V/eltkriege kommt eine erschtttternde Wirtschaftskrise, bringt durch
ihre politischen Folgen Hitler zur Welt, ruttelt an den europáischen Demokratien und .versetzt auch der sozialistischen Bewegung
eine Reihe von Sohlagen. In.einem gigantisohen Kampfe, der fast
die ganze Menschheit umfasste, hat sich die Welt mit tibermenschlicher Anstrengung an Arbeit und mit -Hilfe der.Naturschatze zu
ihrer Rettung zusammengeschlossen, welche nur Dank der Solidari
ty der Arbeiter allėr Weltteile gelungen ist.
Im Jahre 1945 wartet . die Welt wieder auf die'Zusammenarbeit der Grossmachte - aber umsonst. Die G-egensUtze verschárfen
sich, die Sozialisten . mttssen nicht nur gegen den Kapitalismus
kampfen, sondern auch-fur die. Freiheit, deren Verlust unter der
Herrschaft der UdSSŘ auch die schlimmste soziale Ausbeutung bedeutet. Sie ringen also verzweifelt fur die Aufhebung des Kriegselends und fur die Beschrankung des kapitalistischen Eigenwillsns.
In Mittel- und Osteuropa kampfen sie in einer Umwelt, die an Konzentrationsláger erinnert, unter der Drohung und dem Druck der
sowjetischen Okkupationsarmee, unter sich immer mehr steigernden
Beschimpfungen und einer dauernden Bespitzelung durch die Kommunisten, urn wenigstens einen Tail der grundlegenden Menschenrechte zu erhalten. •
Nach diesem Kriege warden sich die Sozialisten erneut
der Notwendigkeit der Zusammenarbeit bewusst, einer N.otwe.ndigkoit
der gegenseitigen Unterstutzung gegen den vereinigten Kapitalis‘mus auf der ėinąn Seite und einer strong militarisch/ organisierten ungcb>uvre.n Macht, ’ der vom Kreml organisierten kommunistischen Irredenta' auf der anderen.
Es kommt zur Grundung der COMISCO und IUSY, deren Tatig
keit uber jedes Lob erhaben ist und deren Schaffung von einem
sich immer steigernden Witten der Kommunisten gegen die Sozialis
ten begleitet wird.Im Schatten des drohenden dritten Weltkrieges, inmitten
einer Welt,deren einerTell mit Hilfe des Terrors der Konzentrationslager und Hinrichtungen beherrscht wird, wahrend man im anderen
Teil der Welt den Kindern Brot vom Mund nehmen muss, damit sie
friedlich, wenn auch in Angst vor dem Morgen atmen konnen, erleben wir Sozialisten die Tage der grossen Hoffnung und Befriedi-

gung. Die Tatigkeit der sozialistischen Internationale sowie die
der sozialistischen Jugend wird erneuert.
Sozialistisohe Fliiohtlinge, besonders wir tsohechoslo wakische Sozialdemokraten, begriissen diesen Tag der internationalen brtiderlichen Solidarita! mit wirklioher Freude und Hoffnung
ftir die Zukunft, vor allem mit den G-edanken an die unterjochten
Sozialisten in unserer Heimat, denen das nene Programm der erneuerten Internationale zu einer Magna Charta in ihren grauen Tagen
wird. Sie wird die unterdruckten G-enossen starken und erhárten,
sie wird ihnen zu einer Waffe und Kampfidee. Es ist ein Programm,
das eine maohtige Flamme des Widerstandes entztinden wird.
Wir jungeri tschechoslowakisohen Sozialdemokraten begrus
sen die Erneuerung der sozialistischen Internationale sowie der
Internationale der sozialistischen
Jugend in
der Hoffnung,
dass. mit alien auch wir, die Vertreter der in der IIlegalita! arbeitenden Genossen in unserer Heimat, Schulter an Schulter, mit
Ihrem noch grdsseren Verstándnis und Ihrer Hilfe, in der erneuerten Internationale fur ein besseres Leben auf Erden arbeiten und
kampfen werden.

Wir begriissen den Kongresą in Hamburg,- die erneueriie
Jugendmternationale als Genossen derer;die an-den arbeitenden Menschen; an die Ideale des demokratischen
Sszialismus.an elne welt glauben, in der die arbeitenden
ohne Furcht;
Veriolgungen und Ausbentungen wie
Menschsn; ein eigenes; zufriedenes Leben fiihren warden
konnen.
Wir sind iiborzeugt,dass die wahrheit sie.gen
wird!
. -ka

co chceme
Jsme socialiste - velka cast
se nas ani osobné nezná. Přived
lo nas vsak dohromady spolecne
pochopeni podmínek a
pricin
dnesni světově krise.
Jsme presvedcenij ze komunis
mus je jedním z jejich příznaku.
Poznáváme potřebu
pronikavých
reforem systému evropské demo
kracie, nutnost premeny celeho
společenského radu a
zejmena
pak člověka. Hluboce verime, ze
posláni
demokratického
soci
alismu spociva pravé ve tvorbě
koncepce svobodného občana v no
vem společenském radě, ze je te
dy třeba měnit zároveň institu
ce, společnost^ i člověka, jako
takového.
Pri svém uvazovaní vycházíme
ze zakladu moderní védy a v tom

to smyslu uznáváme vedeoky so
cialismus pri svém jednáni z
viry v člověka a jeho lidství,
navazujíce pri tom na českoslo
venskou tradici Masarykovu
a
humanitní tradici anglosasskych
a
skandinavskyoh socialistic
kých stran.
Vzor anglické La
bour Party se' nam zda nejrozumejsim příkladem, davajici empi
rickou methodou společnosti po
liticky program, avšak zároveň
nechávaje každému člověku jeho
světový názor.Jsme presvedceni, ze demokra
cie neni tak hotovým systémem,
jako způsob jednáni, myšleni ci
žiti, navazani vědeckých method
na sociální realitu, drive návod
k řešeni nez hotové poučky, vý
voj nez nehýbny system, stale

lu i politického stavu v jaké
koliv forme.
Hlavním úkolem socialistické
ho hnuti je vesti doma i v exi
lu boj proti komunismu, svesti
do jednoho proudu všechny sily
a snahy o spravedlivější uspo
řádáni
v
nove socialistické
společnosti, dat lidu to, co
vyžaduje: program s myšlenkou a
v plné harmonii domova a exilu
tvořit předpoklady k porážce ko
munismu. Je nutno soustřediti
se na informováni .
zahraniční
veřejnosti o poměrech doma,hle
dáni spletité problematiky dneš
ní společnosti a vytvářet ovzdu
ší, kde zavládne vzájemná důvě
ra, .korektnost a loyalita..
Není třeba se pri teto příle
žitosti zvlaste obšírněji zabyvati rozkladem cs..exilu. Ponechrne každému právo jit s' tou
ci onou skupinou - to je vec
jeho svědomí.
...
Snažme se...vsak pri tom úciniti
vse, abychom měli sjednocenou
československou zahraniční ’.re
presentaci. Tolerance a respekt'
k názoru.druhého, to je podsta
ta demokracie. Našim
hlavním
břemenem - az komunismus bude
porazen - bude odstraněni jeho
dědictví: rozpolcení, vza’jemne
osočováni, nedostatek snášenli
vosti a úcty k názoru druhého a
mnoho jiných věci, ktere v du
ších naších lidi zanecha .tento
total ismus, jako škaredou jizvu.
Měli bychom se na to připravo
vat my zde, vzájemnou duverou,
~ a nikoliv štvaním.
n

vyrovnáváni mezi svobodou člově
ka, společnosti a sociální jis
totou, kde základem není insti
tuce, ale člověk sam. Nedomní
váme se ovsem, ze politika je
pouze vedou a, uvědomujeme si dů
ležitost ideových a
citových
složek. Základem je snaha o .sta
lou konfrontaci a prolnuti theorie a'praxe, védy a myšleni. Vi
díme jako jednu z pricin dne sni
světově krise nedostatek společ
né myšlenkové základny, kterou
povazujeme v zapase proti komu
nismu za zbraň nejmene tak dů
ležitou, jako
atomova bomba.
Domníváme se, ze kazdy krok his
torie kupředu se musí opírat u
lidstva ve viru ve' společnou
myšlenku, vědomi, ze .jsou ideá
ly, ktere máji, vetsi hodnotu,
nez lidsky život,
Socialismus je ■ nam resenim
konkrétních kulturních, . hospo
dářských, politických a sociál
ních. problemų uvnitř, demqkratic- ,
keho radu, .’’Vášnivé verime, ze
socialisticky program, budovaný
v souladu s výsledky moderních
ved a s vírou v hluboký morální
smysl.socialistické myšlenky mu
že vyresif zakladni problem po
měru občana a společnosti. Zku
šenost a praxe, ne dogmata, mu-,
si bytí vodítkem. Svobodny a materielne zajištěny člověk je cí
lem.'
Jsme presvedceni, ze komunis- .
mus porazíme především demokra
tickým socialismem zvlaste
pak v našich ' zemích. Budeme brá
nit. návratu starého hospodářské
ho, sociálního a v jistém smys

ako smýšíajú robokícL prichádzajúcí-z Čsr
Niekolko pozorováni z debaty s robotn-i km i vo Valke, uprchlickou tabore v
Nemecku, konanéj dna 7. juna
1951 .
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OJazka_znarodnenia

Robotnici schvaluju skoro- jednoznačné znarodnenie velkých a kluoovych podni kovt Pod velkými a klučovými podnikami myslela vácsina podniky zbrojařské, podniky
na dobyvanie přírodnin a kovov. Niektori sa výslovné postavili za znarodnenie v
rozsahu Kosickej dohody. Pokial ide o znarodnenie, prevedene po febrúarověj, révo lucii v CSR, ktore.sa dotýkalo podnikov mensách (najma i distribucie a menších sta-

vcbnych zavodov) chovaju sa robotnici k němu skepticky az nepriatelsky. Vacsina pří
tomných na debate nevyslovila namietky proti ev. vrateniu tychto menšich podnikov do
sukromnych ruk, aj napriek tomu, ze položena otazka zněla az komunisticky sugestiv
ně, Pritomni robotnici začali vysvětlovat svoje dóvody pre navratenie: ocakavaju od
něho lepsiu organizaciu a zodpovědnost za vedenie. podniku, setrenie s materialom,
zvysenie konkurencie a tym zlepsenie kvality a poklesu cien spotrebneho tovaru.Nie
ko Iko robotnikov uviedlo ako dóvod potřeby navratu ,aleho priemyslu do sukromných
ruk nutnost zachovat sukromnu iniciativu a hlavně možnost pre šikovnějších robotni• kov vyšvihnut są na .miestą podnikátelov, alebo aspoň na veduce miestą v podnikoch,
ktore su dnes rezervované robotnikom - rezimistom a konjukturalistom. Fakt, ze robotňlci davajú vědomě přednost sukromnemu podnikatelovi je zaujimavyi je to reakcia
na dezorganizaciu, na krádeže, na nekvalifikovánost a na stranicky vyber dnesnydh
veduóich v malých znárodněných podnikoch v CSR. Velky-odpor sa javi najma proti bý
valým robotnikom - dnes funkcionarom KSC, ktori sa podlizuju komunistom, pretóze za
to dostavaju lepsiu pracu (lahsiu, vynosnejsiu) alebo máju možnost sa z nej uliat,
Namietky a staznosti na zlu organizaciu v znárodněných podnikoch (opat najma
na organizaciu a prevadzku v podnikoch menších) su tak silné a zive, ze moznouzat varatj ze robotnici sa skoro vseobecne o vedenie podnikov zaujimaju. Tento fakt je
psychologickým fundamentom a predpokladom každého znarodnenia. Je vsak ínozne, ako
na toupozornili samotni robotnici, ze tento zaujem je vysledkom komunistickéj proipagandy, ktora tento zaujem povzbudzuje. Z toho umele vyvolaného zaujmu (velka cast
tohoto'zá,ujmu móze vsak byt-i skutocna) sa vsak v CSR stava všeobecná khitika ro botnikov voci vedeniu/ Přílišného zaujmu, vyvolávaného komunistami, sa vsak robot
nici boja, pretoze defiditov a nedostatkov v podnikoch. vyuzivaju komunisti
pre
svoje ciele: pohnut robotnikov k zvýšeným vykonom,- pečlivosti o stroje a suroviny
atd; i toto je robotnikom nevitane: robotnici nestaraju sa o dobré výsledky hospodarenia- komunisřami znárodněných podnikov. .

Robotnici nemaju pocit, ze podniky patria im. Kladu si otázky: Preco su potom
podniky strazene ŠNB? Jeden robotnik přehlásil: Znárodnenie je len slovo. Ocakavapla, ze znarodhenie prinesie robotnikom zvysene mzdy, lepsde záobchadzanie a sociál
ně vyhody boly velke $ znárodnenie v rukách koraunistov im vsak priníeslo iba sklamailíe. Niektori robotnici prisĮi logicky na to, ze znárodněním i tych malých podnikov
sledovali komlínisti ciel; zmocnit sa robotnictva, znemožnit konkurenciu znárodněným
-podnikem a vyhladit burzoaziu.- ■
Robotnici, shromážděni na debate, mali iba velmi málo navrhov ak zlepšit buducú organizaciu znárodněných podnikov - ža předpokladu, ze znárodnenie bude převede
na správným, spósobom a na spravnom mieste, Ziadaju iba, aby technici ostali na svojom mieste a aby kazdy dostal taku pracu a odměnu, aku si zasluhuje. Vsetci bolí
zajedno, ze je třeba z narodnych podnikov odstranit zbytocne funkcie, na ktore ro botnici doplacaju zo svojich miezd. 0 tom, ktore funkcie povazuju robotnici za zby
tocne prehovorime v kapitole nasledujucej.

. Poměry v zavodoch

Percento komunistov klesá. Ideální komunisti su na vymretie. Ostáváju konjunkturalisti a ludia vyhybajuci sa práci. Tito sa hlasia ku komunizmu. Percento komu nistov v jednom mensiom podniku, udavane jednym robotnikom moze byt povazované za
smerodajne: zo 70 robotnikov je 11 „komunistov”. Komunisti dostavaju veduce miestą
majstrov, dozorcov, meracov vykonov s vyssimi pietami a pracovnymi ulaheeniami.Ten
to bod robotnikov najviac skrie. v zpvodoch sa robotnictvo co raz jasnejsie děli na
kategoriu privilegovaných a na kategoriu nekomunistov. Robotnici tieto kategorie
radsie popisuju ako kategorie tych, co pracuju a tych, co sa ulievaju a i.nych do pra
ce nahanaju.
Do kategorie privilegovaných patria funkcionáři podniku, ktorych povazuju robot
uj ci za zbytocnych. Z debaty vyplynul tento vypočet: předseda zavodnej rady, kádrový
??ferent (obycajne předseda KSC), propagacny referent (povzbudzujuci k sutazi, uder-

niceniu, preberaniu zavázkov atd<), kulturny referent (zvaný i osvětový), zavodna
milicia, zavodna straž., cezpecnostny referent, planovacie, usekove oddelenie atd,
Robotnici su proti’ dalsiemu zvysovaniu vykonov, ktore’ sa dotoraz. docielovaly
pod roznymi zamienkami. Vysledkom zvýšených vykonov su okamžité vyssie normy,. Po
niekolkych skusenostiaóh, ktore robotnici urobili, rnoznó ocakavst, ze komunistickej propagandě. sa ■ uz. nepodaří přinutit robotnikov k zvyser-ym vykonom. Robotuictvo
je mimo toho skutocne aj unavene. Tuzi po volnom case a nestara sa o vácsie zaiobky. Mzdové sniženie vsak nuti k vyssim zarobkom otcov rodin. Robotnici přehlasova
li, ze nie vsetci údernici su komunisti: za udernikov sa velmi‘často hlasia robot
nici s rodinnými zavazkami a ti, co máju ine dóvody privyrobit s.i. Su vsak skláně
ni, ked s vyssimi vykonami stupaju i normy.
‘

Robotnici kritizuju zavodnu miliciu a zavodnu straž. Su do nich rekrutováni
najma mladší robotnici, zatialco do tazkej prače su naberani penzisti a dievcata.
Zaujimavym faktom.je neohut a obava vstupovat do zavodnych rad. Nik nechce
byt predsedom z .obavy, ze bude sa.musiet zodpovedat před bnducnostcu a potom aj
preto, ze nik nechce kyt pohanacom svojich drúhovj Funkcia předsedu závodněj rady
je najobavanejsia. Robotnici hlcdaju nejrozmanitejsie vyhovorky, ked ich vedenie
podniku (komunistická zavodna organizacia) bez ich vedomia a svolenia navrhne.Robotnici často radsie odchazaju z podniku, ako by mali přijat tuto-neoblube nu funkciu. Členstvo v zavodnych radach prijimaju- iba robotnici vyhybajuci sa práci. . 0
prácu v zavodnej radě, o jej schódzky niet zaujmu, pretoze zavodna rada nemá ziadon "vyznám. Je' iba nástrojem vedenia a ESC v podniku. Preto sa závodně rady, uz
vcbec nevolia ale menuju. Robotnici dostanu uz hotové listiny pa odhlasovanie. Namiet-ky nik nevznasa, pretoze. tie su obycajne osobné a tak podstatné, ze uz puhym
vznesením by su robotnik sam ohrozil. Pri volbách tajnych.sa stalo v mnohých pod nikoch, ze připravena kandidátka nepřešla ani po opatovanych volbách.- Z prijimania
členstva v zavodnej radě je obava preto, ze vystupenie je nebezpečno a skoro nemož
né, pretoze ho komunisti povązuju za zradu a sabotaz. Z tychto dóvodov su dnes clenoyia zavodnej rady vsetko partajnicij členstvo v zavodnej radě prijimaju i robot
nici , ktori sa komunistov z rozrych pricin boja. Clenovia su potom posielani na posielani na politické a odborné-skolenie, pretoze obycajne im chyba i zakladr.e vzdě
laní©. Zavodna rada nevykonává .svoju funkciu voci robotnikom a odmieta vsetky staznosti a ziadosti robotnikov o ochranu v pripadoch,'kde robotnik nieco zavinil ‘ako
trestne záležitosti, ktore budu prejednavane SNB a" suomi.
• .
Robotnici .sa boja vyme-skat pracovně dni, pret-oz'ė za neomluvené ‘dni su velke
sankcie: srazky-z dovolenej, srážky z vianocnych odmien i zo mzdy, a potom oplětacky s SNB a ev. i odsudenie do pracovneho tabora (za vieo áko tri dni dostáváju ro
botnici az 6 mesiacov pracovneho tabora), pretoze neomluvena abséncia s-a povazuje
-za umyselnu a za sabotaz. Pod tymto -tlakem robotnici dodrzuju úzkostlivé pracovnu
dobu a dochadzku.
. *
•
•
Na otázku: naco robotnici najviac nadavaju - dostali sme .tieto. odpov.ede: na
' hutenie do prače, na to, zé v závodech nemožno, slobodne prejavi.t svoj názor, na
organizaciu v podniku. Odpovede su zaujimave z hladiska propagandistického, i ,z
toho hladiska, ze aj napriek skoro všeobecnému snizeniu miezd a hlavně snizeniu realnej mzdy robotnici nenadavaju na materiálnu stránku svojho osudu (ako by marrizmus, ktory liči robotnika ako materialistu, ocakaval), ale hlavně na ine věci i na
neslobodu, na organizaciu podniku, nąnuteniu do prače, co je vlastně tiez jednou
'stránkou ne slobody robotnika. 0 tom, kolko zaraba dnes robotnik v porovnáni s do bóu prvej Republiky a s dobcú 1945-48 v kapitole o mzdách.

Odborové organizecie
Tak ako závodně rady stratily i odborové organizacie. .smysel, pre toze neplní a
póvódňu ulohu ochrany a obrany, robo tni cky.ch zaujmov. Názor robotnikov je: odborové
organizacie v závodech nocasia bytj odborová organizacia je papierovou složkou,bez
partaje neraoze nic robit; odborovej organizecii ide hlavně o peniaze. Clenmi odbo-

^pravo^aS
rov musia "byt vsetcij srážky sa prevadzaju i tomu, kto nikdy přihlášku nepodpisal.
V niektorych zavodoch sa prėslo k „výběrovému” systému, ktory jeden robotnik popisal tak, ze sice na výplatnéj listině srazka nefiguruje, ale prispevok na odbory
uz sa nenachadza v obalke, přetóze bol strhnuty predom. Jeden robotnik nam ukazal
a odevzdal vyplatnu listinu, na ktorej este za apríl 1951 figuruju srážky na ROH.
Cinia 70 Kos zo mzdy 6.158 Kos. Neúčast na odborových schódzkach sa trestá odna tim v podniku rozdávaných pridelov mýdla, pracovneho satstva, poukazok na obuv atd.
0 činnosti odborové organizacie sa robotnici vóbec nerozšiřovalij zda sa, ze odbo
rové organizacie přestaly mat aspoň pre inteligentnějších robotnikov akykolvek vy
znám a reálnost.
Na dotazy prejavili vsak robotnici niekolko naznakov ako by si představovali
buduce odborové*organizacie: myslienka pevnej jednoty a silného vedenia nemá uz opo
ry u robotnictvaj jednotlivé svazy by si prialy viac slobody. Hoci, podlá názoru
jednotlivcov, by malý byt odbory nepolitické, niet silných namietok proti tomu,aby
odbory sa dělily podlá urcitych ideologii. (Áko přiklad sa uvadza prvá Republika).
Robotnici sa zrejme obavaju centralizacie a tlaku zhora, pretoze dnesny tlak na
robotnictvo, ktory odbory na cele so Zápotockým a Zupkem prevadzaju, spojuju robot
nici so silnou a jednotnou organizaciou ROH a URO.
.■

-

Mzdy

Robotnicke mzdy sa pohybuju od 9 - 12 Kcs u nekvalifikovaných robotnikov k 18
-20-26 Kcs u robotnikov kvalifikovaných. Mzdový priemer nedá sa určit bez vácsieho množstva udajov. Realne mzdy nedosahuju (na pr. u stavebného robotnictva) úrov
ně z doby prvej Republiky. V mnohých oboroch došlo od roku 1948 k podstatnému snizeniu miezd (velmi markantně u stavebného'priemyslu.) Staznosti na mzdové snizenia
nie su vsak velmi zivelne. Mzdové snizenia si jednak robotnici často nahradili zvý
šením vykonov alebo pracou pre z cas, jednak potřeba penazi sa tak - ako
tak nepocituje v takej miere, pretoze možnosti nákupu su obmedzene. Je to badat i z vyro kov, ze praca nad urcitu hranicu povazuje sa za zbytocnu.
Robotnici a komunizmus

Robotnici stotoznuju komunizmus s terorem (aspoň ti inteligentnější a idealis
tické jsi), sozializmus je pre nich nieco jiného. Vsetci sa.s velkou rozhodnostou
stavěli za odliseriie komunizmu od socializmu (vlastně naopak). Socializmus stotoz
nuju s prvou Republikou. '
%
•
Robotnici (i trestanci), ktori prechadzaju marx-leninskym skolením zacinaju sa
zaujímat o skutocny obsah komunizmu a zacinaju ho tájne kritizovat. Niektori ho povazuju i v teorii za nepriatelny a zacinaju otvarat oci, ked sa dozvedaju co skutocne Marx, Engels a Stalin napisal. Vidia suvislost medzi tymito nemožnými- teoriemi
(o vlastnictve, o rodinnom živote, o nahladoch na oslobodenie zeny -případy kon kretne spominane robotnikmi v debate) a praxou v CSR. Komunizmus stotoznuju s rovnostarstvom, avšak skutocnost v CSR je toho pravým opakom. Komunistom, ktori sa
obohacuju na úkor druhých sa vytyka pravé tento fakt. Iluzie o vyvlastneni a rovnostarstve, zda sa, medzi robotnictvem definitivně vybledly. Socializmus je pre ro botnikov, s ktorymi sme hovořili, sloboda, d?uokracia, slusne zaobchadzanie v pod
niku, spravodlive odstupnovanie odměny, sociálně zariadenia (rekreacia), rozumná
organizacia, spravodlivy a uznanlivy majitel, ak je podnik v sukromnych rukách, vý
konné fabriky, nizke ceny, kvalita tovaru atd. Robotnici sa zaujimaju o socializmus
zapadny, o zapadne odbory atd. Z komunistických novin sa eita viac Rude Právo ako
Praca, sportove rubriky sa tęsia najvácsimu zaujmu.
Drobnéjsie_staznosti
Národně poistenie nebolo přijaté s velkým nadšením. Robotnici pocitovali, ze
z nastradanyoh prispevkov sa budu davat renty tym, co příspěvky neplatili. Male
renty sa vysvetluju tym, ze ich dostáváju ti, co na ne neplatili. Dnesne sociálně

příspěvky (okolo 8 - 10^) sa povazuju za vysoké, hoci su spravedlivo odstupňované
podlá rodinného stavu a poctu děti. Národně poistenie ,sa povazuje za složité, pro
tože sa nik nevyzná v narokoch. Lékaři máju strach uznavat robotnikov za chorých.
S davkami a ošetřením niesu robotnici tiez spokojní. V nemocniciach sa so vsetkym
setři. Nadava sa tiez na katalog prače, pretoze mu nik nerozumie, ani ti, co ho
aplikuju. Robotnik si poďla něho nevie vypočítat mzdu, ktora mu patři. Katalog ra
ta s casom,' zatialco robotnici su zvykli merat svoj výkon vo vyprodukovaných kvan
tech. Povstavaju z toho velke hádky - maj.stry vy&zivaju neznalost a složitost sys
tému vypocitavania miezd k tomu, aby robotnikom day-áli menej a sebe viac, ev. aby
snižovali podnikové naklady a škody, zapříčiněné-nimi samymi (škody na znicenom ma
teriale. Robotnici si valku praju, ale sa jej 'hojátak definoval jeden robotnik
postoj robptnictva k valke a k oslobodeniu CSR od ’komunizmu.

Nahlady o politike

•

Vo vyjadřovaní politických -nazorov bolí robotnici velmi zdrzanlivi: neradi sa
vyjadřovali o stranách, ani o osobách, je mozne, zé 'je- to preto, ze doma sa v stra
nických predstavacįs. mysli m^nej ako tu. Robotnici su za je^notnu frontu proti ko munis tom. Na stare strany sa nezabuda, ale nehovoří sa o nich tak ca sto. Jeden ro
botnik přehlásil, ze je tym cim bol - tak ako vacsina robotnikov. 0 sluceni nar.
soc. ;á;- soci' Adem.' sa miestami medzi robot nikmi diskutuje, ale nič definitivně ho sa
v mysíia.ch rphotnikov nevykrystalizovalo. Robcįtnici chcu vrájybyt informováni'o La
bour Party ;v; Anglii < •
'•
Dří^.Zak
/
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tr e h'o b n o va .' s o c i a li s t i c k é i n t ėt n a c i ó ři á I y
Obnova? Ano i ne. Pohledme nejprve na několik historických dat?.. 1848j Karel Marx v „Komunistickém Manifestu” - Proletáři všech zemi, spojte se !

.1864? založena v Londýne I. Internacionála za účasti socialistických a anarchistickych skupin z Nemecka, Polska, Francie, Anglie a Ruska; rozpadla se 1875 pro
•
•
boj socialistu (Marx) proti anarchistům (Bakunin).
1889 s založena v Parizi II. Internacionála za účasti socialistických stran Nemecka,
Rakousko-Uherska, Švýcarska, Belgie, Španělska, později Svedska a kolem roku
1900 Anglie, Francie a Ruska; rozpadla se 1914 vypuknutím prvni světově vál
ky.
.
'
'

1925s obnovena v Hamburgu Socialistická Dělnická Internacionála za účasti třiceti
osmi stran ze třiceti zemi se 6,6 miliony clenu; mela sidlo v Bruselu a svůj
poslední kongres 1951 ve Vídni; přestala - pod narazy dobyti moci Hitlerem a
vypuknuti druhé světově války - fungovati jiz dávno před tím, nez Gestapo ob
sadilo 1940 její bruselsky sekretariát.
1947? zrázeno z iniciativy britské Labour-Party komité mezinárodních--socialistic kych konferenci (COMISCO)
1951? COMISCO premeneno ve Frankfurte n.M., na socialistickou Internacionalu za u časti třiceti ctyr zemi s deseti miliony clenu a 44 miliony voli.cn. ’

V dobė I. a v pocatcich II. Internacionály byly socialistické strany evropské
ho kontinentu sotva vice nez pouhými sektami živořícími namnoze v illegalite. Odtud
•> jejich revolucionism, dogmatism, doktrinarství, ale take internačionaiism? snaha
opriti se o silu vyzařující zvenci. Postupující industrialisace a urbanisace ma v
zápětí jejich vzrůst. Konstitucionalisace Nemecka a Rakousko-Uherska tesne před prv
ní světovou válkou, a poválečná demokratisace střední Evropy dava vzniknouti hro -

madnym, „masovým^ stranam dělnického socialismu, zatim co zejmena v Anglii a vé
skandinávských zemích socialistické strany přerůstají dělnicky „třídní” rámec a vyvijeti se v široka lidová hnuti, strhující za sebou i oast řemeslníku a zemedeícu,
. Původní revolutionism ustupoval v indus trial i sovanych zemích jiz před první světo
vou válkou prakticky reformismu, nesenemu hlavně odborářskými organisacemi, byt i
v teorii a programaticky zustavala ze setrvačnosti původní, radikální-, revolucio nisticka frazeologie namnoze zachovana. Nestejný stupen industrialisace a urbanisa. ce - a ovsem take politické démokratisace -’v různých zemích ma za následek take
- nestejnou míru prekonati původní revolucionisticke doktríny. („Skalni” marxism zastavative Frankfurte pouze dva delegáti: bulharský a vlamsky.)-Lze zhruba rici,ze
stupen revolučního doktrinarismu je nepřímo umerny stupni industrial!sace a urba nisace, a ovsem take demokratisace príslusne žeme.
Socialistické strany, ktere se ve Frankfurte sdružily v obnovenou Internacio
nalu, hraji v politickém živote svých zemi nestejne úlohy,,.Tri z íiioh.maji vládu
-ve svých rukách zplna: britská, svedska i norská. (Do nedávná k nim patřila i dáns
ká.) y Kanadě vládnou socialiste v provincii Saskatchevanu, v Nemecku v provincii
Hessénu. Ve Francii, Holandsku, Švýcarsku, .Finsku, Rakousku a Israeli jsou sočia liste součásti vládnoucích koalici. V jiných zemích jsou v opo'sici. V zemích za že
leznou oponou, ve Španělsku a v Argentine jsou zatlačeny do illegality. Tyto ctyri
stupně poměru k politické moci (1. vlada, 2. koaliční vlada, 5* oposice, 4« illegalita) tvoři nesnadnou základnu pro mezinárodni koordinaci socialistické akce.
(Snadnou základnu mají ovsem take ony socialistické strany, ktere ve svých zemích
mají ve svých rukách vládni moc zplna, nebot se politicky zpravidla výživaji svou
„národní” akci a pro mezinárodni formu jim pak jiz nezbývá problému, kromě mezi státních.)
'
;
Nerovnoměrnost hospodářského, sociálního a kulturního vývoje tvoři další ne
snaž mezinárodni koordinace těchto sil. V některých zemích si socialistické strany
získaly duveru skoro poloviny voličstva. (Tak na přiklad ve Svedsku obdrželi soci
aliste 49,1%, ve Velke Britanii 46,7%, v Norsku 46%, v Dánsku 59,6%, v Rakousku
58,8%,) V jiných zemích kolísají socialistické posice mezi čtvrtinou az třetinou
hlasu (v Israeli 55%, v Belgii 54,5%, v Nemecku 29,2%, /v zap. Berlíne 44,7%/, ve
Švýcarsku a ve Finsku 26,5%, v Holandsku 25,7%, v Japonsku 25,5%)» Naproti tomu v .
jiných významných zemích obnaseji socialistické hlasy mene nez jednu pětinu (tak
na pr. ve Francii 17,9%, v Kanadě 15,4%, v Itálii 7,1%) •
Tyto socialistické strany jsou vsak spolehlivou hrázi proti komunismu, jejich
volební posice ve srovnáni s komunistickými jsou silnejsi v Holandsku trikrat, . v' ■'
Nemecku a Švýcarsku pětkrát, v Dánsku sestkrat, ve Svedsku a Belgii sedmkrát, v Ra
kousku osmkrát a ve Velke Britanii dokonce stokrát. Jen ve Francii a v Itálii do
staly socialistické strany v posledních volbách porad jeste mene hlasu nez komunis
te. I lze rici, ze sila komunistického vlivu je neprimo umerna zakotvenosti demo
kratického socialismu v prislusne zemi.
,
.
Cim Be lisí tato obnovena Internacionála od předchozích? Rozdílu je řada*
1) Především v nazvu Internacionály vypadlo slovo „dělnická”, tím seslabeno dosa vadni dělnicky tridni akcentovaní . socialistického hnuti a zdůrazněno jeho usi lovani o duveru širokých vrstev lidu - take inteligence, remeslnictva a zemedęlcu.
2) Páteři druhé Internacionály bývalo kdysi Nemecko, nyni je teziste přesunuto na
Anglii a sídlo přeneseno do Londýna. Těsna souhra britBke Labour Party se skan
dinávskými zememi a s Holandskem tvoři pevný blok, který je ideologickým i or ganisacnim jádrem obnovené Internacionály.
5) Velky rozdíl se jevi ve stanovisku k válce a militarismu. Druha Internacionála
bývala pacifisticka a ostré protimilitaristicka. Nyhi vsak podporuje system ko- .
lektivni bezpečnosti, representovaný Organisaci Národu, a podporuje vyzbrojeni
demokratických zemi v zajmu vojenské .obrany mirti.- Jě to hluboký odvrat od býva
lého hlediska, ktere k a z d o u valku posuzovala jako imperialistickou.

4) Proti dřívějším koncepcím, ktere se snažily o vybudováni avetove Internacionály,
která by jednotné shora dirigovala taktiku dělnického hnuti všech zemi, je polo
žen vědomy důraz na dobrovolnou koordinaci akci jednotlivých národních stran,pri
cemz zejména1 Britové zdůraznili povinnost primerni, nedilne občanské loyalixy k
národnímu statutu. Tim byl ulomen tomuto novému internacionalismu bývalý, „anači
onai ni” hrot.
Nejhlubsi rozdíl'vsak je v tom, ze Obnovena. Internacionála dospěla pres nerovno
měrnosti vývoje zemi jejichž socialistické strany sdružuje, k formulováni spolec
nych programatickych zasad demokratického socialismu. Stalo se tak v dějinách
Internacionál po prve a výsledek je zdařily pťesto,.ze jsou v nem stopy kompro misu se starsimi doktrínami.
Tak na přiklad z něho vysvitá kladny poměr k demokratickému statu namislo dřívej
siho zahravani s přeludem „odumíráni" statuj jasné vyhraněně reformní a evoluční
hledisko místo bývalého revolucioni srnu za všech okolnosti; v důsledků toho vědo
ma a odpovědna spolupráce s ne socialistickými stranami, pokud stoji na pude de
mokracie į vymýceni bývalých fatalistických a tridne mesianistickych představ o
„zelezné zákonitosti dějin” a nastoleni principu individuální i kolektivní .mravní odpovědnosti socialistu za „chod dějin”; podřízeni socialne-hospodarskych
požadavku hlediskům svobody, spravedlnosti a mravnosti - tot jen několik stěžej
ních bodu nove deklarace zasad, jimiž jsou odklizeny strusky bývalých doktrín v
tomto novem, synthetickem pohledu na nejnovejsi dějiny a na úkoly v nich polože
né socialismu.
Je samozřejmé, ze negativní zkušenosti z ruské revoluce, a. ze jména protidemokra
tická degenerace mocenského systému, vytvořeného sovětským komunismem, vydatné
přispěly k tomuto ideologickému ujasněni demokratického socialismu. Ale deklara
ce jen demokraticky socialistické „ne” ke komunistickému „ano”. Je positivní a
převazuje v ni .anglosaská střízlivost nad doktrinarnim visiónarstvim počátku so
cialistického hnuti,
••
•
•

Pokud jde o postaveni illegalnich socialistických stran ze zemi za železnou oponou
v nove Internacionale, representovaných jejich exilovými představiteli, lze rici,
ze je uspokojivá; nejsou v Internacionale pouhými pozorovateli nebo hosty, ale cle
ny, byt i jen s hlasem podradnim. V generální radě Internacionály, která se schází
čtvrtletně, máji napriste dvojnásobné zastoupeni proti dosavadnímu (ctyri místo do
savadních dvou mist, pri cemz Československu, Polsku a Madarsku přiznáno zastoupeni
automatické, virilni; ostatní zeme se stridaji). Internacionála je jim mravní opo rou. Podepřela jednomyslným usnesením jejich požadavek o obnoveni statni a národní
nezávislosti a svobody zemi střední a východní Evropy. . ,
Tyto strany jsou sdruženy v Unii socialistických stran střední a východní Evropy,
jez zároveň zasedala u příležitosti kongresu a usnesla se na radě zásadních poli tickych rozhodnuti.jak co do činnosti v exilu, tak i co do budoucí rekonstrukce.
Vyslovila se na přiklad pro obnovu soukromého vlastnictví pudy místo kolchozu .'.po
dobné usneseni přijali jiz přede dvěma lety tez rusti mensevici) a pro odstátněni
malých a řemeslných podniku.
Úroveň diskusi v Unii byla vysoka a duch spolupráce vzorný. Bobre znamení do budouc
na.
• •
'
Milos Vanek
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CTENARI NAM PISI

... jeste něco Ti chci napsat a upozornit,
lýka se to odboje proti nacistům za druhé
světově války, kterým se komuniste .. tolik
chlubi. I tomu nutno věnovat trochu pozornosti.
Před krátkou dobou;se dověděla veřejnost,',takřka současné ze dvou pramenu o
pobinani komunistu v podzemním hnuti doma a. v koncentračních táborech za dru
hé světově války.
;
.. : • Opat strahovského klastera dr. Jarolimek byl odsouzen v prosinci mineleho
roku komunisty do zalare na dvacet let. Za ctyri me sice a to zemřel ve veze
ni. Nyní vychází na jevo, proč byl skutečné odsouzen. Jedním důvodem bylo, ze

v nynějším boji komunistu proti náboženství se nedal získat na stranu Plojha ru. Druhým důvodem pak bylo, ze behem války za sve činnosti v podzemním hnuti
poznal, ze komuniste udavali Gestapu ty illegalni pracovníky z rad nekomunistu,
o nichž předpokládali, ze. by byli překážkou jejich planu na uchváceni moci po
válce. Udáni Gestapu znamenalo ve většina pripadu smrt. Používali Gestapo za
katy, zatim co cely národ proti nacistům bojoval. Opat Jarolimek vedei o teto
hnusné praktice komunistu a proto musel byt odstraněn. .
Svoje svedectvi podal take Ferdinand Peroutka. Ve Bve, tolik publikované re
ci z ledna t.r. řekli „V koncentračních táborech hrozilo; člověku dvojí nebez pecij jedno od naoistu, druhé od komunistu. Nekteri byli zabiti těmi, druzi
oněmi. To jeste neni obecne známo, jak uz v německých koncentračních táborech
komuniste začali připravovat svou diktaturu.”
Pri jiné příležitosti řekne Peroutka asi vice a promluví i ostatní, kteří
takto komunisty poznali. Nam^ jako sooialnim demokratům jen prichazi na mysl,
zda snad i to, ze tak málo bývalých vedoucích lidi strany valku přežilo, neni
take zásluhou komunistu. Je snadno si představit, ze komuniste nemohli potře
bovat, :aby se vrátil dělnicky vůdce Hampl. Byl by jisté velkou překážkou je jich planum.' Sam dělník,mohl udržet sociální demokracii dělnictvo a o tom,ze
by vedl stranu jinam nez Fierlinger, komuniste nepochybovali.
Kdo ma Hampla a všechny ostatní na svědomí, zda naciste nebo komuniste, se
• uz asi sotva dovíme. Ale i tato smutná připomínka Hampla, Soukupa a tech os tatnich, kteri zemřeli, nam připomíná dve doby z dějin strany. Tu, kdy předse
dou byl Antonin Hampl - a tu periodu Zdenka Fierlingera. Ta druha, ta se jiz
nikdy nesmi opakovati!

$ S S R - prolefářská

vlasf

„Po rozděleni a okupaci CSR bola vyohodna oast Slovens
ka připojena k Madarsku, cim připadla tiéz moja rodná
obec Stakoin tamtéž. Toho času sóm býval v Uzhorode,na‘
kolko som tam začínal studovat. Ked-boly nastoleno ma darske zákony, studovat som dalėj nemohol, len tym pa dom, ked vstupim do . „Lovente G-ard” .
Nesuhlasil som’ s tym, preco ma na dva mesiace zavřeli.
‘ I s priatelmi sme sa rozhodli, že odidem do Ruska.”
Tak zacina mladý Slovak licit sve zazitky, Člověk, jako jeden z tisíce, který
neublížil nikomu, neohrožoval nikoho, který vsak uz po třináct dlouhých let je zmí
tán po'svete a s nimž bylo nakladano jako s dobytkem'jenom proto,; že nebyl ani Madar ani. komunista, ze byl tim, cim byl a ze se narodil na nestastňem kousku zeme.
V době, kdy se se svými přáteli rozhodl k uteku do Ruska, aby-unikl teroru ma
da rskych.cet niku, patrné ve sve důvěřivosti ani stínem-netušil, co ho a jeho přáte
le v prole tarškė vlasti a u slovanského bratra ocekava.
Mládi slovenšti uprchlici- t.ehdy pronikli pres Lvov az k Vinici, kde byly chy
ceni sovětskou policii. Byli bez velkých reci naloženi na auto a.odvezeni do Kyje
va, odtud spolu s vetsim nákladem lidi do Minsku. V Minsku ho nacpali s 26 jinými
osobami do vagonu a odvezli - nikdo nevedei kam. Nez dorazili do Moskvy, dostali
na dva a pul dne jizdy dva bochníky chleba a dve ci tri kila vařených’bramboru ve
slupkách na osobu. Ne některých zastavkach pak k tomu dostalo osazenstvo vagonu
vedro Vody a byly vyčištěny záchodky. Smolensk, Moskva, Jaroslav - po nekonečných
pěti dnech jizdy dorazili do Archangelską, kde byli•vyloženi.
V Archangelsku byli ubytovaní v tabore pod vojenskou stráži. Tam byli vykoupá
ni, ostřiháni dohola a jejich satstvo zdesinfikovano; po tyto dva dny byla jedinou
stravou vodová polévka, v niz bylo na den asi 1 «kg brambor. Dostali po pokrývce a
opět nastoupili cestu do neznámá, tentokráte lodi.

zpia^o4a3
Pq dvou dnech přišla zastavka v neznámem přístave na vybezku Kanin - a další
temer týden cesty po lodi ve strasne zimě, kdy nikdo nesmel na palúbu a kde se
spalo na podlaze lodi při stravě, kterou rozdíleli, ve kbelících vojáci a která se
skiedalą ze dvou denních porci polévky a k tomu asi 200 g chleba, vařeno řepy nebo
brambor ve slupkách. Cesta skončila v primitivním přístavu a nikdo nevedei, na kterenĮ. konci světa se naleza. Když se uklidnila sněhová bouře, byla skupina 27 lidi
z barákového tabora v přístavu převezena na saních do jiného lágru, který mel byt
na delsi dobu domovem našich uprchlíku. Teprve tam se dověděli, ze jaou na Novaja
Zemlja.
Tabor se skladal z kamenných baraku, v nichž žilo kolem 2.500 az 5.000 osob,
s Pruhy den byla registrace, vydej pracovního nacini a treti den po příchodu do tabo
ra všichni nove prichozi zahájili ranní směnu v dolech na zlato. Po příchodu na
s,tolu .po ceste, obehnané drátem, bylo každému přiděleno pracovní místo a odmerena
jeho norma, která představovala prekopani pěti metru pískového kamene anebo zmrz leho pisku za osmihodinovou směnu. Nas uprchlík dostal, jako mladistvý pouze 5 ku
bické metry za.směnu.
•Po smene se odcházelo do tabora, kde se podávála strava - temer kazdy den
stejná: rybi polévka anebo ryba, k tomu brambory nebo řepa. Chleb se podaval večer,
asi 580 gramu, ale pouze ty dny, kdy byla splněna pracovní norma. Jinak vedoucí
skupiny, který mel obycejne na starosti asi padesat lidi, strhával dávky chleba a
stravy podle svého uváženi.
Mnozí lide tuto normu nemohli splnitj proto se jim druhy den snažili pomahati
telesne zdatnější kamaradi. Ani nas uprchlík sve tri metry denní normy nemohl spl
nit, a byl proto týden trestán zmenšením dávek jidla, az se po týdnu pri práci
zhroutil. Po smene byl přenesen do tabora, ale tam se o něho nikdo nestaral. Na
stesti se nad nim slitoval jeden z tech, kteri pracovali v. kuchyni a donesl mu tro
chu jidla. Když se po několika dnech trochu zotavil, sel znovu do prače. Pokud si
vzpomíná, umíralo v tabore hladem a slabosti týdne az pet lidi.
Lekar existoval jen pro zraněně, ale i tu bylo ošetřeni bidne, poněvadž byl
nedostatek leku a obvazu. „Bhlia ale-bolo dost a nebolo obmedzene, a tiez nebolo
tam baoílov. Na Novej Zemiji neskysne mlieko, nekazí sa máso, ktore som tam jedol
asi ’ styrikrat, a to v. den sviatku,.kedy bol na večeru tiez caj a .zemiakovy cukr.”
Týdne bylo 50 gramu machorky na muže.
Nakopaný písek se odvážel do ryzovny. Někdy se vyskytly kusy zlata ve vaze az
400 gramu, prostoupené pískovcem. Kdo takový kus nasel, nemusel jiz svých pet met
ru prekopavat, poněvadž mu byl jeho nalez pocitan za denní normu.
„Na Novoj Zemiji so bol do 1941 celkom 21 mesiacov. Pak ma vyzvali, esli mam
ochotu vstupit do cs. armadyj na rozmyslenie som dostal jeden den.”
To bylo v roce 1941, kdy valka proti Hitlerovi začala byt „Velkou vlastenec kou válkou.” Lide, se kterými Sovětsky Svaz zacházel jako s pracovními otroky, ac
únej hledali ochranu a ačkoliv mu nicim neublížili, náhle dostali 24 hodiny na
rozmyšlenou, aby sli bojovat za tento system, za velkou socialistickou vlast a je
jího tatíčka Stalina. Tito lide bojovat sli, poněvadž alternativou ..byla jenom po
malá smrt v arktických pustinách a strach, ze odmítnuti bude-znamenat nova nebez
pečí.
•
’
•
.
„Asi po 8 dnoch som byl zvolněny prače., dostal som nove sáty a asi po desátí
dnoch som odcestoval nakl. lodou do Archangelską, kde som bol odovzdany sprievodcemu vlaku, ten ma mal na starosti az do Moskvy, tuna ma odovzdal inemu. sprievodco-vi, ktori ma dopravil do Tuly. Zaviedli mę do voj. kasami, kde mi bblo povedane, ze zostanem u Rudėj Armády na výcvik pře instruktora k-cs. parasutistickym
■jednotkám.”’
Výcvik trval pet mesicuj z toho tri musice obvykla cvicení a po’dva mesice
výcvik ve skákáni, strelbe, zacházeni nožem a házeni, obrané a přepadech. V květ
nu 1942 je naložili do letadel, pri cemz kazdy mel za to, ze jde,o cviceni, Pq
ctyrech ci pěti hodinách létu dostali povel k seskoku a pro přípravu k. boji - po
seskoku jim totiž politicky komisar oznámil, zy byli shozeni v tylu Nemcu u Mins
ká. Podobné akce zazil nas informátor několikráte.
K tomu, jake byly jeho zkušenosti mezi svobodným dělnictvem v Rusku, vypraví

nam o kolchozu. Do prače se ráno na kolchoze svolává plštalkouj všichni jdou do
prače- spolecne, pri cemz tovaryš náčelník kolchozu, politruk a clen MVD jeste vy
spávají. Všichni j*cu "bosi a uboze oblečenij za kupony se dostane par bot, ale ty
•se. musi šetřit na zimu, která je dlouhá a tvrdá. ’Kolchozník pracuje jen za kupony
jinak peníze dostane jen tehdy, když něco prodá ze šveho podílu anebo.ze svého ■
kousku pudy. Chleb je’rovna z na kupony a ceká se nan ráno od ctyr hodin ve fronte
poněvadž později jíz neni a kromě toho vola p.istala do práce. Kolchozní stavby
jsou ubohé.
• ••••:' . „Bol s.om ubytovány v jednom z takychto domcekov u kolchozu. Ked niekdo vosiel do izby, nad hlavou mu lietely sliepky. Spalo se tam na veikom peci, v ktorom
•.den a noc hořel oheň a kde sa aj vařilo v jednom litinovom hrnci, ktory sa -tam do
•peču podaval na „rokoskach". Stravovanie je skoro kazdy den stejne: zemiakova ka
sa a torso alebo odstredene mlieko. Akorát v dome, kde som bol, matka za přitom nosti celej rodiny na peci-rodila stvrte dieta, pri com prve tri sa na to pozeraly, "
Tak vypada sovětsky „Raj pracujícího člověka" v.líceni očitého svědka,-který
sel do Sovětského svazu, aby unikl-režimu, který se k němu choval nelidsky, který
sel do SSSR s duverou, ze jde do zeme socialistické, slovanské a pratelske.
• V nedávných dnech známy „Rudy děkan" canterbursky, Mr. Hewlett Johnson, v du
chu a intencích „Obránců míru" učinil projev, ve ktereni znovu vyslovil obdiv so vctske zemi, .která jediná ve svete uskutečňuje opravdové ideály krěstanstvi, a
skončil holdem SSSR, jeho mirove politice a Stalinovi obzvláště.■Nepřejeme nikomu
nic zlehc a nepřejeme ani svému.největšímu nepříteli, aby se dostal pod ruce so
větských nap lnová tělu křes tanske nauky. Ale radí.bychom jednou četli zazitky Mr.
Hewlett Johnsons, kdyby on se (chraň- Rambu - ten křes tan sky i ten sovětsky) ne stastnoů náhodou mál utéci do SSSR, byt beze .slova naložen do dobytcaku a odvezen
za ostnatý drát Arktidy, kdo by se mu po dvou letech dostalo 24 hodin na rozhod nuti, zde chce jit na 'frontu bojovat za mírovou politiku Sovětského svazu.
Mr, Johnson ma stęsti — narodil se v. Anglii .a zůstal' tam. Podržel za to při
válej důvěřovat sovětskému Svazu a velebit jeho snahy. Jiní, kteri toto stesti
nemeli a kteri se dopustili stejného omylu, budto zan zaplatiti krkem malém, ne
bo docela.-To se Mr. Johnšonovi stát nemůže; doporučujeme mu proto-, áby ke sve
ve černi modlitbě za Stalina připojil jeste tri Otcena.se za sebe sama a za stesti,
kterého se mu dostalo.,
•
••
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Nejen vojáci, ale hlavně miliony průmyslových pracovníku rozhodly
poslední světovou valku. Dalším rozhodujícím činitelem jsou záso
by přírodních bohatství a průmyslová kapacita. prinasí-me srovnává•ci tabulku pěti nejdulezitejsích hospodářských odvětvi:
■zapad
1.167 mil» t.
UHLÍ
východ
• 375 .-mil.• t.
112 ■ — tl _
SUROVÉ ZELEZO
31
- " _ <t —
OCEL
150
31
- " Kw.
EL. ENERGIE
.625
125
Kw.
— »t —
44
_ h _
477
■ OLEJ
Vyzbrojeni jedne pancéřové divise stoji 74 miliard franc, franku
Střední tank 46 milionu f$s
Vyzbrojeni pesi divise 28 miliard frrs.
> ,
.
Delova vez valesne, lodi 114 milionu flzs
luska 23*000 fhs

z domova ve zkratce
.Výroba, v brněnská Zbrojovce, která po roce 1945 místo zbrani začala vyrabeti trak
tory, psací stroje a kuchyňské .strojky, byla opět přede lana na válečnou, Dnes vy rabi 100 pusek dénne. V nejkratsim možném terminu ma bytí výroba preorganisovane
na nejvyssi.válečnou kapacitu - 2.000 karabin ą.200 lehkých kulometu denne. "•
V ’minulých, dnech dodavala Zbrojovka 7*000 pusek. Za.yodni milici plzenske Škodovky
a 5*000 Zavodni milici Gottwaldových závodu,.
.
Všechny ceske .vedoucí technické sily plzens.ke Škodovky byly nahrazeny sovětskými
inženýry.'
’”•
"’a
’ ■

Místo traktoru Zetor, ktere byly.vyráběny v brnenske Zbrojovce bylo začato s vy robou universálních pasových traktoru, ktere je možno po minimálních opravách po
užiti pro armadų.
' '
...
:
V šumavském pohraničním pašinu jsou prováděny pravidelné kontroly o.sob příslušníky
pohraniční straže. V posledních dnech byl zadrzen vetší počet občanu, kte-ri se po
koušeli c útek do zahraničí, a byli odvezeni do vezeni v Klatovech.
Lesní’personal-byl vyměněn - nyní je jiz spolehlivě komunisticky a pracuje nejen
š ŠNB, nýbrž i s. StB.
: • •
...
i . ’ ” •
Obyvatelstvu pohraničních pasem bylo oznámeno, ze bude od československých hranic
bezplatné odstěhováno. Do takto vzniklého „mrtvého pasma” bude přistup, civilním
osobám zakazan a urady upozornily jiz zúčastněně, ,ze na každého bude zahąjena bez
vyzváni-.palba.
;

Rusové, ktéri jsou vedoucími správy, .jáchymovských uranových dolu, ‘dostává ji mesicňe 120 ■- 140,000 Kcs. Příslušnici' SŇB, kteri .jsou-pověřeni.'hlidanim vezriu-,' jsou
však sadictejsi, nez Rusové. Vezen, který ha uteku.byva dopaden, .jest- zpravidla
zastřelen a jeho mrtvola vystavena s nápisem „Kdo’-to chce zkusit jeste?” -a pod.
pri večerním nástupu všech veznu. •
:
' .Z Vysoké nad Moravou vystehovali komuniste všechny občany, kteri se jim zdali by
ty „politicky nespolehliví”
;
• . .
Z Bratislavy byl 5*
nu - ze slovenských
- (Oficielní madarska
horthyovych'fašistu

cervénce ’vypraven první transport trestanců - politických vez
věznic do SSSR. Jsou určeni k nuceným pracím v Sovětském Svazu.
zprąvodajska:služba, přiznala, ze několik tisíc veznu - pry
- bylo posláno na nucene prače do SSSR)

V poslední době jsou v-Praze zabíraný kavarny a^přemenová ny na krejčovské dílny,
kde .se pracuje, výhradně na uniformách pro SRB, do ktereho je přibíráno stale více
režimu věrných komunistu.

Na československé vyslanectví ve Vídni přibylo dalších pet nových agentu, jejichž
hlavním úkolem jest špiclovaní mezi uprchlíky z CSR, nove přicházející uprchlíky
do ruské zóny udavat sove‘tskym okupačním jednotkám a v západních zónách bydlící
uprchlíky lakat pod nejruznejsimi sliby do ruské zóny, odkud tito jsou předáváni
do CSR. Agenti se vydává ji za rakouské Cechy z Vidné,
1
Ve Straníku u Ziliny byla zřízena pilotní skola, do ktere jsou přijímaný take ze
ny - mládsi šestadvaceti let. Nýni je tam jedenáct zen a dvacet sedm muzu.

CSR vyrabi zbraně pro cinske dobrovolníky na Korei - tezke kulomety raze 7,62 mm,
T-i-i.-enska Zbrojovka dostala z Činy objednávku na 100.000 samopalu.
Fa Ostravsko - Karvinsku jest v Petrkovickem hornickém učňovském domove skoleno
200 dívek - hornických ucnu. Devadesát dívek vsak po bližším seznámeni se s těžkou
hornickou, práci jiz uteklo domu. V tomto revíru jest celkem 5*000 ucnu.
Kazda schůze ROH jest zacinana povine Pisni prače a konci Internacionálou.

záslužný čin
'''

Pokládáme za svoji povinost informovali naše ctenare take q oin
nosti os. Svazu bývalých politických veznu a odbojových pracov
níku v exilu, kteri svým manifestem, rozeslaným všem politickým
veznum v cele Evropě, zasahuji i na tento důležitý usek veřej noho politiokeho života.
Je si jen prati ^spech jejich snah a vice uznáni z rad činitelů
našeho exilu, oceneni důležitosti pravé tohoto useku prače a je
ji podpořeni. ...
Celou problematiku’bývalých politických veznu o odbojových pra
covníku ve světlo mezinárodních vztahu dostatečné osvětluje
Výzva exilového- Svazu všem svobodným Svazům v Evropě:’ .’’

Podle oznámeni komunistických novin ve Svobodné Evropě i zemi za Železnou opo
nou utvořila se dne
července 195*1 na zasedaní FIAPP ve Vídni nova mezinárodni
organisace s nazvej# Mezinárodni .federace prislusniku odboje, oběti a veznu fasismu.
Tento sdružuje všechny bývalé politické vezne, pozůstale po obetech nacismu a fa sismu, ale tez všechny bývalé prislusniky odbojových organisaoi proti nacistům,
■'makisty,-partyzány, proste všechny ty, kdoz.se jakýmkoliv způsobem aktivně, nebo
jen pasivné zúčastnili boje proti nacistickým.a fašistickým okupantům (Itálie,Rec
ko, Jugoslávie) a jsou jasného komunistického smysleni.
Kominforma mela sice:jiz drive, naprosto poslusny nastroj vé FIAPP, který byl
používán vždy, kdykoliv bylo potřebí podpořit politické požadavky komunistické,mo 
rální silou těch statisíců,- ba milionu, kteri v doba'ch boje proti nacismu a fašis
mu neváhali obětovat sve životy.a stáli se. v nejpredriejsich liniích. Kominforme to
vsak nestačilo!
•
’
'
Vytvořila si proto za účasti oficielních činitelů ruských
sovětského gene rala'Alexandra Gundorova, známého předsedy panslavis.ticke organisace, za účasti
vládních-činitelů všech satelitních statu. CSR zastupoval ministr zdravotnictví,
pater Josef Plojhar, poslanec Vodička, za ucasti emigrantskych orgánisaci odbojo
vých - poslušných Kominformy, jako Jugoslávie, Řecka, třebaže jejich morální rep
re sentativňošt je .směsná, novy mezinárodni odbojový organ, vybaveny neomezenými
prostředky finančními- statu ovládaných levicovými diktaturami. ......
Do cela tohoto mezinárodního organu byli dani tentokráte. Francouzové. Plukov
ník Manhes, Známy komunisticky bojovník zvolen předsedou a André Leroy zvolen ge
nerálním tajemníkem. Francouzi byli zvoleni proto, aby se utvořilo zdáni nestra nosti. - většina světa nezná jejich politickou prislusnost a aby se zvýšila aktivi
ta tohoto mezinárodního organu- lidmi bydlícími ve .svobodné časti Evropy - v Pa
říži. Z tehoz důvodů bylo sídlo mezinárodni federace přeloženo do Vidné, časti
ovladane Rusy, kde jsou ji všechny vecne prostředky k disposici a bude pod ochra *nou Rusu a ve zdáni neutralnosti v hlavním meste Rakouska intensivně pracovat. Je
vybaven tajemnickým aparątem, velmi početným a dobré placeným, takže jiz z toho je
vidět obsáhlost ukolu. Oficielně, je oznámeno, ze ukolęm teto mezinárodni federace
jest:.„Upevniti mezinárodni jednotu prislusniku odbojového hnuti, najit, idee odbo
jového., hnuti , nezávislost zemi, demokratické svobody, mir, morální a máterielni
prava obránců'míru a oběti fašismu. Dale bylo konstatováno, ze vzhledem k pripra vam treti světově války, ke znovuvyzbrojováni západního Nemecka se sjezd rozhodl
zalózit tuto, novou mezinárodni federaci bývalých politických veznu.
Preloze.no do reci neoficiální, jest niko lem teto mezinárodni komunistické or
ganisace používat všech prostředku - dovolených i nedovolených, vhodných k tomu,
aby Sé zmařilo sjednoceni Evropy a demokratického světa a .zahranilo jeho znovuvyzbrojeni - alespoň morálním a psychologickým diskreditováním jedinců i vlád, ktere
obranu Evropy a světa proti komunistickému imperialismu organisuji!.
. Toto.se plánovité a primo vedecky připravuje na straně komunistické — Komin —
formou samou!

Co jsme udělali my - představitele demokrat i oky ch koncentracniku, bývalých
politických veznu a odbojových pracovníku Evropy - ktere představuji, naprostou vů
li většiny kamaradu v Norsku, Finsku, Dánsku, Holandsku, Belgii, Francii, Lečem bursku, Nemecku, Rakousku, Jugoslávii, Španělsku, Sarsku, -Řecku, doufáme tez v,
Itálii - ale tez- v zotročeném Československu a jiných zemi za železnou oponou.
•Podepsany SPVOP oceňuje podle nepopiratelné zásluhy ušili kamařada Davida Rousseta,. iniciátora krásné a utocne myšlenky válečného taženi proti existenci kon centracnich taboru všude na svete, ale především v SSSR a v zemích za železnou
oponou. Podepsany SPVOP dekuje všem ostatním svazům za usilovnou aktivitu, .se
kterou toto ohromné morální dílo je prováděno. Prosíme jenom, aby v nem stejne in
tensivně bylo pokračováno, především, aby byl proveden podobny mezinárodni proces,
jak tó.jiz bylo jak generálním sekretariátem CICRC, tak Davidem Roussetem, prof.
A. S. Balachovskym v projevech.domu naznačeno, ci pisemne potvrzeno. Provedením
procesu csl. se dokáže překvapenému světu, ze koncentrační tábory jsou nejen mož
né v zemích opožděně demokracie a kultury, ale i v zemi tak vyspele, jak jest bý
vala zeme Masarykova.
Ale toto protikoncentracnicke taženi je jenom dilcim úsekem naši prače, kte
rou jsme samozřejmé poviní milionům mrtvých kamąradu a volaní statisíců živých,
kteří s překvapením.zjistuji, ze koncentrační tábory a masové hubeni lidi v nich
ze světa nevymizelo!
Toho si byli nepochybné vědomi zástupci holandského a nemeckeho Svazu, kteri
na schůzích CICRC zadali vytvořeni nove demokratické Internacionály všech bývalých
politických veznu celeho svobodného světa - nacistických, fašistických a falan gistickych, ale i ze zemi za železnou oponou. •'
. Podepsany.SPVOP uvítal se zadostiučiněním tento návrh, přihlásil se‘okamžité
pisemne' ke spolupráci 8 učinil okamžité vse ke splněni tohoto návrhu. Bohužel jed
náni neprobíhají tak rychle, jak toho doba vyžaduje. Proto radne zvoleni předsta
vitele SPVOP - v exilu zijici - jmenem statisíců našich bratri a sester v Česko Slovensku - odsouzených k mlčeni terorem, jmenem tech hrdinu, kteri .mluvili, tře
baže jsou nyní jiz popraveni, anebo k dlouholetým trestum odsouzeni komunistickým
režimem Československa - statecne dr. Ludmily Horákové, jmenem poslankyně Kleinerove, senátora Vojtěcha Dundra, prof. dr. Zd. Pesky, dr. Nestavala, jmenem stateč
ného arcibiskupa pražského dr. Berana žadame
. .
1) ,bratrsky francouzský a nemecky Svazj’ aby překonaly nejasnosti ve vlastních ra
dách a dohodli se co nejdříve v bode.ch, ktere bráni vytvořeni Internacionály
• demokratických politických veznu
. ‘
2) ./žadame všechny bratrské Svazy politických veznu a odbojových pra co vniku- ve Spa—
.-■'nelsku, Francii, Itálii, Řecku, Jugoslávii, Rakousku, Nemecku, Lucembursku,
Sarsku, Belgii, Holandsku, Dánsku, Norsku, Finsku, Československu, Madarsku,
Polsku a případných-dalsich zemi za železnou oponou, aby neprodlené ..
vytvořili novou mezinárodni organisaci - slucújici všechny Svazy politických vez
nu a pozůstalých po obetech z doby nacismu, fasismu ci falangismu, ze statu svo bodne Evropy - i statu za Železnou oponou, pokud jejich Svazy jsou radne v exilu
ustaveny!
•
.
Tato mezinárodni organisace budiž ustavena s jediným účelem a cílem:
na mezinárodni, organisacne- ukázněně platformě - vedle sociálního zabezpečeni ne- .
mocných kamaradu a pozůstalých po obetech, ktere pod vedením Francie, Anglie a
’JSA. zabezpečuji mírovou cestou - naplněni zasad humanity, sociální spravedlnosti
a svobody celeho1 světa, zabezpečuji mir.
Žadame jmenem tisíců mrtvých bratri a sesteę v zemích za Železnou oponou,by
zaprisahame, uvědomte si nebezpečí., před kterým svět za komunistického imperia lismu stoji! Neodkladejme! Probudme se z politické lethargie. Budme nadstranicti,
cle budme objektivno političtí a vahou nezmeritelne morální -sily oběti, ktere na■ji členovo - mrtvi i živi, přinesli'na oltar boje za svobodu a humanitu, prispejžme k urychlenému vítězství tabora svobody!
Současné k vyjádřeni sounáležitosti k utrpěni statisíců našich sester a brat
ri a milionu obyvatelstva v zemích za železnou oponou navrhujeme,

aby byla venovans zvláštní pece politické skladbě zemi Španělska a zemi za Želez
nou oponou, jejichž představitele budtez zvoleni do předsednictva (jeden z místo
předsedu budiž Španěl) a zástupce generálního sekretáře svobodné Internacionály
politických veznu budiž Čechoslovák!
CICRC jest svědomím světa. Je soudem, stojioim mimo politiku, ale demokratic
ká Internacionála politických veznu musí bytí politickým, morálním kladivem všech
mocnosti, jejichž cíny i slova jednoznačné mluví pro politickou, sociální a hospo
dářskou spravedlnost a svobodu.
Sestry a bratři^ neotálejme ani chvíli, jednejme!
Žadame proto, aby přípravnou organisaci poverene Svazy francouzský,.nemecky a ho landsky - v dohodě se zástupcem Svazu za Železnou oponou - Svazem Československým,
učinili neprodlené opatřeni k realisaci radne, programové i orgahisacne vyspele,
svobodné Internacionály politických veznu.

SUDETONĚMECKE HLASY
Pochybena^inyestice^Ąmerioanu

Po nějakou dobu vyšila na středních vlnách nova stanice „Svobod
na Evropa" z Mnichova v obsáhlém programu zprávy, politické komenta
re, církevní porady a zabavny program. Je jim cílem je „siřit neklid
za železnou oponou#”
Proti činnosti vysílačky by nebylo co namitati, kdyby se temer
ve stejne míre nepokoušela vdechnout! novy život „cechoslovakisrnu”
j)r. Beneše. Ale byl to Beneš, který razil formulku „Radši Hitler nez
Habsburg”. Benes odmítl federaci Československa anebo i jen poskyt
nuti dostatečné autonomie sudetskym Memoum a Slovákům a touto poli tikou nepřímo hrál do ruky Hitlerovi á Henleinovi.
Především vsak je nutno mu vytknout, ze byl rozhodujícím inici
átorem myšlenky odsunu. Otazka vypuzeni sudetskych Hernou byla jiz v
roce 1942 příčinou, proč se v Londýne od dr. Beneše odtrhli sudetonemectí sociální demokrate, k^eri v roce 1938 odešli do exilu. Vy sledky Benešovy politiky leží zretelne před námi a mely by byt va rovanim. V poslední době bylo častěji podotknuto, ze se vysilač Svo
bodna Evropa bake obraci proti sudetskym Němcům. .Skutečnost, ze ten
to vysilač- ani nevyslovil jméno sudetskych Nemcu, ani nezaujal sta
novisko k vypuzeni Hemóu, je•příznačnou- pro postoj vedoucích bene sofilskych ceskyoh spolupracovníku vysilače. Zatím, co by se rado
konservovalo Beneše v každém případe jako národního mučedníka, demo
krata a humanistu, vyvstává tím nutnost mlčet k ohavnému cinu odsu
nu, který se dal za odpovědnosti Rr. Beneše. Ale to je rozhodující;
nedělitelnost svobody a lidských prav a poznáni, ze svoboda Cechu
bez prava sebeurceni take pro sudetske Nemce a Slováky, zustava ilusorni naději.
.
’
Obrana životních zajmu oeskeho naroda sama nepostačí, aby os pravedlnila existenci tohoto vysílače. Pro tento úkol se zda take
tech sestnaot milionu dolaru, ktere věnovali v dobrem umyslu Ameri
čane, politováníhodnou investicí.
Sozialdemokratischer pressedienst,
Bonn, 26.7.1951, o.l/vi/171, str.5

OoKUM E NT Y
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Ve snaze, umožnit coskemu ctenari našeho časopisu a
politickému pracovníku v exilu, aby dostal do ruky -v
českem překladu významnou dokumentaci současné doby,
nripoju-jema pravidelne•rubriku, přinášející vyber nejzavazné j sieli dokumentu.
. .Pokládáme. takovou dokumentaci za důležitou cast po
litické prače v exilu. Věci; ktore se v současné dobo
odehrává ji..kolem ras, jsou takového dosahu, ze sl za
slouží, aby- o•nich byla nodrobne informovaná cela na
še exilová veřejnost* Venine, ze uveřejňováni překla
du v našem Zpravodaji presto, z® mamo k disposici jen
omezena technické 'prostředky; plné poslouží svému.uce
1.11.
‘kadi přijmeme podměty a návrhy z rad ctenaruk;• Samo
zřejmé uvitému 1 jakoukoliv pomoc matorielni, která
by nam umožnila vydávat casobis ve zlepšeno uprav©• •
Čísla a pracs; kterou jsme yarn doposud předložili .by
la umožněna jodino obětavost i’ našich spolupracovníku.

CYdy ď cíle soda'isHckė internacionály
1)
Od konce ďova ten-acts ho století uvolnil kapitalismus ohromné vyrobni pi’ameny-. Současné vsak zbavil velkou vetsi.ru naroda vlivu na rozhodováni o utvářeni
produkce. Vlastnické právo postavil nad všechna praya lidská. Vytvořil 'novou tří
du námezdních dělníku, bez vlastnictví a sociálního prava. Zostřil tridni hoj. .Presto, ze prírodni bohatství svata by mohlo zajistit každému jednotlivci
člověka důstojné bytí, není’kapitalismus schopen uspokojíti jejich základní ži
votni potřeby. Ukazal se bytí neschopným, nebot bez otřásajících krisi a masęve
nezaměstnanosti není schopen života. Pal vzniknout! sociální nejistotě a ostrým
.kontrastům mezi chudým a bohatým,. Imperialistickou expansi a koloniálním vykořistovanim zostřil konflikty mezi jednotlivými národy a rasami. V cele radě zemí :pozvedl.zase svoji hlavu s pomoci véjkokapitalu a barbarstvím minulosti v podobě
fasismu a nacismu.

2)
V Evropě vznikl socialismus jako protestní hnuti proti zlu, kapitalistic
kému systému vrozenému. Poněvadž v krpitaJist?oko společnosti trpěli nejvíce namezdni dělnici, začal socialismus jako hnuti námezdních dělníku. Stale vice po zna.v.aji i jiní - rolnici a řemeslnicí, úřednici, zaměstnanci a maloobchodníci,
příslušnici volných povolaní, ucenci, umělci a spisovatele, - ze jejich budouc post, je v socialismu,. Socialismus se obraci na všechny, kteri jsou presvedceni o
tom, ze vykoristovaňi člověka člověkem musí bytí překonáno.
.3.):. •• Socialismus smaži se .0 osvobozeni národu z jejich závislosti na male vřst
vekter-įi-vlastni ci ovládá produkční prestredky. Jest jeho cílem zajistit! ce lemu národu rozhodovaní o vlastním hospodářství. Zada .společenské zrázeni,
ve
kterem by si-byli všichni lilo rovni.
4)
Socialismus se stal mocnou silou světově politiky-. Ze stadia získáváni
jednotlivců pre sve idee dostal s;- do stavu jejich uskutečňováni. V několika ze
mích -byl položen zaklad k socialisticko společnosti. Zla -kapitalismu jsou tam na
ustupu a socialismus představuje prameny nove energie - dokazuje tam svoji tvo r?vou silu.

5)
V mnoha zemích je zatlacovan nekontrolovatelný kapitalismus hospodářskými
formami, ve kterých etat zasahuje do rizeni hospodářství a vzrůstajícím vlivem
veřejných prostředku zatlačuje zasahy soukromého kapitalu* Nutnost hospodářského
plánováni jest stale vice uznávana* Sociální jistota a demokratisace hospodářst
ví 8e uskutečňuji ve stale vetsi míre. Jest to důsledkem desetiletých sociálních
a odborových bojů. V zemích s početnými socialistickými stranami se rodi novy
sociální, rad,
6)
Národy hospodářsky málo vyvinutých oblasti světa zacinaji v socialismu poznevati duševní zbraň.ve svém boji o narodni svobodu a vyssi životni standart.
Rozličnost bojových podmínek dala vznik různým výrazovým formám demokratického
socialismu.
V těchto oblasti
bojuji socialiste proti cizopasnym formám vykoristovani tamních finančních *•’, dcu i proti koloniálnímu vykoristovani zahraničních ka
pitalistu. Pozemkovou reformou, industrialisaci a sociálními reformami, rozšiřo
váním kolektivního majetku, podporováním produkčních a konsumnich družstev boju
ji za rust politické a hospodářské demokraoie a za pozvednuti životního standar
tu každého jednotlivce.

7)
Zatím co socialismus proniká
spravedlnosti nove sily. Vítězstvím
nismus mezinárodni delnicke hnuti a
mnohých zemích bylo posunuto o cela

svetem, ohrožuji vývoj svobody a sociální
bolševické revoluce v Rusku rozštěpil komu tim způsobil, ze uskutečněni socialismu v
desetiletí zpět.

8)
• Komuniste se neprávem odvolávají na socialistické tradice. Ve skutečnosti
to vsak byli oni, kteří tyto tradice az k nepoznáni zkreslili. Komunismus ustr nul v dogmatismu, který stoji v protikladu ke kritickému duchu marxismu.

9)
Zatím co se socialiste pokoušeli dosahnouti svobody a sociální spravedl nosti překonáním kapitalistické tridni společnosti, namahaji se komuniste o zost
řeni protikladu jednotlivých složek společnosti jen proto, aby se jim podařilo
zridit diktaturu jedine strany.

10)
Mezinárodni komunismus jest nástrojem nového imperialismu. Všude tam, kde
přisel k moci, vyhladil primo svobodu primo anebo každou možnost dosahnouti ji.
Pri tom se opira o vojenskou byrokracii a policii, která pracuje terorem. Komu nismus vytvořil novou tridni společnost, která je založena na rozporu jejich sle.zekj pokud se tyká majetku i přednostních prav. Nucena prače se stala důležitým
činitelem jeho hospodářství.
11)
Demokraticky socialismus je demokratické hnuti, ktere nikterak nevyžaduje
ztrnulou souhlasnost v pojímaní. At jiz odvozuji socialiste svoje presvedceni z
marxistických ci jinak sociálně založených rozboru, z náboženských ci humanit nich zasad, sleduji všichni jeden společný cil: Společensky rad sociální sprave
dlnosti, vyššího stupně blahobytu, svobody a světového míru.

12)
Vývoj védy a techniky dal lidstvu prostředky, aby samo sebe ničilo nebo
svůj blahobyt zvýšilo. Proto nemůže byti výroba ponechaná zvůli hospodářských
sil. Musi byt planovana. Toto plánováni musí zajistiti lidské osobnosti zakladni
prava. Socialismus hledí dosahnouti obojího, totiž svobody i plánováni v národ nim jakož i mezinárodním měřítku.
15)
Vývoj socialismu nebude uskutečněn násilím. Jeho splněni vyžaduje ušili
všech jeho privrzencu. V protikladu k totalitním systémům, ktere lidu přisuzuji
trpnou roli, vyžaduje si socialismus cinne účastenství naroda na jeho uskutec"neni. Stave se tak nejvyssi formou .demokracie.

I. POLITICKÁ DEMOKRACIE
•
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1)
Použitím demokratických prostředku snaží se socialiste utvoříti novou spo
lečnost ve svobodném svete.
...

2')
Keni socialismu bez svobody. Socialismus muže byti uskutečněn pouze demo kracii, demokracie pak muže byti zdokonalena pouze socialismem.

5)

Demokracie jest vlada lidu, lidem a pro lid. Zaručuje

a) každému ochranu jeho vlastního života proti jakémukoliv svévolnému zasáhu ze
strany statuj

b) prava politické svobody, jako je svoboda míněni, tisku, učeni i vyučováni,
svoboda koaliční a spolčovací, právo na stávku a svobodu náboženského, vyzna
ní j

c) zastoupeni občanu v parlamente na zaklade všeobecných, rovných a tajných vo
leb;
d) vládu většiny pri zabezpečeni prav menšiny;

e) rovnost všech státních občanu před zákonem, bez ohledu na rod, pohlaví, viru,
rec ci rasu;
f) národnostním menšinám právo na vlastni kulturní samosprávu;'

g) system nezávislého soudnictví: nikdo nesmi byt odejmut rádnému soudci; Soud
cové jsou vázáni jedine .zákonem.
.
4)
Socialiste vždy bojovali za ochranu lidských prav. Prohlášeni Spojených ná
rodu o lidských právech musi byti uskutečněno ve všech zemích. •

5)
Demokracie vyžaduje nejen stejne právo na byti pro vice,- než jednu stranu,
ale i právo oposice. Ale demokracie ma povinnost chraniti se proti tem, kdož by
jí zneužívali k jejímu zničeni. Obrana politické demokracie je životním zájmem
každého naroda, jej i trváni podmínkou k uskutečněni demokracie hospodářské i so cialni.
■
'
’ .
-

6)
Politika, řízena kapitalistickými zájmy, nemůže vytvořit a sjednotit sily
lidu, kterých je zapotřebí k obrané demokracie proti totalitním náporům;''Demokra
cie muže byti chráněná pouze- s.,pomoci dělníku, jejichž osud je nerozlučné spojen
s trváním demokracie.
'

ci

7)
Socialiste prohlašuji se solidami s národy, žijícími pod fašistickou
komunistickou diktaturou, ktere bojuji za svobodu.

8)
Kazda diktatura, at vznikne kdekoliv, představuje nebezpečí pro svobodu
všech národu a tím take pro světový mir. Kazde vykoristovani člověka, at jiz nu
cenou práci, porušením základních lidských prav, ci ve prospěch soukromokapita listickeho zisku, nebo jmenem nejake politické diktatury, ohrožuje materielni i
morální životni standart všech národu.
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2)
Aby bylo možno tyto čile uskutecniii, musí bytí průmyslová výroba v zajmu
naroda piano vana.
Toto plánováno hospodářství jest neslučitelné se soustředěním hospodářské
moci v rukou několika jednotlivců, vyžaduje ucinnou' demokratickou kontrolu hospo
dářství.
Demokraticky socialismus stoji proto v ostrém rozporu k monopolnímu kápi talu i ke kazde forme totalitního hospodářského plánováni, nebot tyto formy hospo
dářské organisace vyřazuji veřejnou kontrolu výrobního procesu a nezajistuji spra
vedlivé rozděleni plodu prače.
5)
Socialistické plánováni muže bytí prováděno různými methodami. Ucast veřej
ného majetku a formy tohoto plánováni jsou určeny hospodářskou strukturou jedno tlivých zemi.
4)
Kolektivní majetek vzniká zastatněním soukromokapitalistickyoh koncernu a
podniku, výstavbou obchodních společnosti, ktere slouží společným zájmům, veřej nym podnikáním nebo spotřebními a výrobními družstvy.
Tyto' rozmanité formy společného majetku nemají slouziti pouze samy sobe,
nybrz jsou pomůckou tomu, aby základní průmysl, od jehož existence jest závislý
blahobyt společnosti, byl podroben verejne kontrole, mají za ucel zhospodarneni
technicky zaostalého průmyslů a v neposlední radě zabraníti vykoristovani naroda
kapitalistickými monopoly a kartely.
5)
Socialistické plánováni nevyžaduje zkolektivisovani všech produkčních proctiodku, jest slučitelné s existenci soukromého vlastnictví v různých důležitých
oblastech, jako na přiklad v zemedelstvi, řemesle, maloobchodu, a v malém i střed
ním průmyslů. Stát musí soukromokapitalistickym vlastníkům zabraniti, aby mohli
zneužiti svoji moc. Muže a ma jim vsak pomoci ke zvýšeni vyroby a prispėti tak k
rozsireni národního blahobytu v rámci celostátního plánováni.
6)
Odbory a svazy výrobou i spotřebitelů jsou neodmyslitelnými činiteli kazde
demokratické společnosti, nesmi se vsak stati nástrojem nejake ústřední byrokra cie ci systémem privilegovaných. Tyto hospodářské svazy máji spoluucinkovat na
tvořeni hospodářské politiky, aniž by ovsem porušily konstitucni prava parlamentu.

7)
Socialistické hospodářské, plánováni neznamená, ze všechna hospodářská roz
hodnuti musí byti učiněna vládou ci .ústředním úřadem. Hospodářská moc ma byti,po
kud to dovoluje cil hospodářského plánováni, decentralisovana.
8)
Statni beáne máji se. podileti na výrobním procesu prostřednictvím svých
svazu i vlastni iniciativou a zabraniti tak vzrůstů statni ci soukromé byrokracie.
Demokratická spoluúčast dělníku na rizeni hospodářství musi byti zajištěna.

9)
Demokraticky socialismus rozšiřuje svobodu jednotlivce na zaklade hospodář
ské a sociální jistoty a stale se zvyšujícího blahobytu.

III. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE A KULTURNÍ POKROK
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1)
Hlavním motivem kapitalismu jest osobni zisk, socialismu pak uspokojeni
životních potřeb lidu.
. ’

2)
Plody socialistické vyroby .musi byti v prve řade rozděleny podle zaklad nich životních potřeb každého jednotlivce. Tato skutečnost nemuši omežiti snahu
jednotlivce o vyssi. pracovní výkon. Socialiste povazuji narok jednotlivce na od „menu, odpovídající jeho vykonané prací, za samozřejmou. Veri, ze i jiná pracovní

ušili, jako radost z dobré vykonané prače, solidarita a přátelsky duch* ktere mo
hou byti zejme.na tehdy naležíte zesíleny, když lide pracuji ve verejnenl zajmuj
jsou ucinna.

5)
Demokraticky socialismus nebohuje jenom o politická, nybrz i o ekonomická
a sociální zakladni prava každého jednotlivce.
Tato prava jsou mimo jiné:
právo na práci
právo na lékařské ošetřeni a ochranu matek
právo na zotavenou

právo na hospodářské zabezpečeni ve stari, behem nezaměstnanosti cl pracovní
neschopnosti

právo děti na jejich ochranu a právo mladistvých na skelni vzdělánij primerene jejich individuelnim schopnostem
1
právo na člověka důstojné obydli

4)
Socialiste bojuji za odstraněni všech zákonných, sociálních, hospodářských
a politických rozdílu mezi mužem a zenou, mezi sociálními vrstvami, mezi mostem a
venkovem, mezi náboženstvím a mezi jednotlivými rasami.
5)
Demokraticky socialismus chce vsak byti vice, nez pouhým hospodářským a so
ciálním pořádkem. Hospodářsky a sociální pokrok naleza sve morální opodstatněni v
te míre, v jake slouži osvobozeni a rozvinuti lidské osobnosti.
6) .
Demokraticky socialismus nepotira kapitalismus jen k vůli jeho hospodars kym nedostatkům a jeho materielnimu potlačovaní velkých mas, nybrz i proto, poně
vadž kapitalismus porušuje mravní hodnoty. Zavrhuje kazdy totalitní system, nebot
tento haňobi lidskou důstojnost.

7)
Demokraticky socialismus bojuje za osvobozeni lidi od takového strachu a
starosti, ktere jsou jakýmkoliv výrazem politické a hospodářské nejistoty.
Timto osvobozením bude připravena cesta pro duševní vzrůst člověka k uve domele a kulturnímu vývoji oddané osobnosti.
Demokraticky socialismus jest mocnou hnací silou tohoto kulturního vývoje.
8)
Socialismus chce zpristupniti lidem všechny obory védy, aby se jejich kul
turní obzor stale zvysoÝaí. Socialismus podporuje každou snahu a badarii lidského
ducha. Poklady uměni a védy, ktere byly behem tisíciletí vytvořeny, musi
byti
zpřístupněny všem.

IV.., MEZINÁRODNI DEMOKRACIE
— <3 —— «

1)
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Socialismus jest od svého zacatku hnutím mezinárodním.

2)
Jest mezinárodním, nebot se snaží o osvobozeni všech lidi z kazde hospo darske, duševní i politické poroby.

3)
Jest mezinárodni, poněvadž jest presvedcen, ze zadny národ nemůže pro sebe trvale zajistiti vyřešeni všech hospodářských a sociálních problému.
4)

System neomezene národní svrchovanosti musi byti překonán.

5)
Novy světový rad, o který se socialiste snazi, muže zdárné á pokojné ruš
tí jen tehdy, když se bude opirati o dobrovolnou spolupráci jednotlivých národu.
Toto zada pak demokracii ve svetovem měřítku, stojící pod mezinárodním právním
řadem, který zaručuje svobodu národu a učtu k lidským právům.

6)
Demokraticky socialismus vidi v založeni Organisace .Spojených Národu důle žity krok k dosáhnuti mezinárodni spolupráce a zada prisne prováděni zasad, obsa zených, v jeji Chartě.

7)
Dekokraticky socialismus bojuje proti kazde formě imperialismu. Bojuje pro
ti zotročeni a vykoristovani jakéhokoliv naroda.
8)
Nestaci vsak pouze braniti se imperialismu. V ohromných oblastech světa ži
ji miliony lidi, v nejtezsi chudobě a nejistotě, pronásledováni nemocemi. Bida v
jedne časti světa ohrožuje blahobyt v oblasti jiné. Bida brzdi vývoj k demokracii.
Demokracie, blahobyt a mir zadají nove rozděleni světového bohatství a zvýšeni vý
roby v hospodářsky nevivynutych oblastech. Jest v zajmu všech ..národu, aby kulturní
a materieini životni standart v těchto oblastech byl zvyseň. jejich hospodářsky,
sociální a kulturní vývoj musí bytí prodchnut ideami demokratického socialismu,aby
neupadly do nových forem utisku.
9)
Demokraticky socialismus vidi v zachovaní světového miru nejpalcivejsi ulohu našich dnu. Miř muže bytí zaručen pouze systémem kolektivní bezpečnosti. Tento
systém vytvoří pak předpoklady pro světově odzbrojeni.

10) ’> •• -Bój , za udrženi miru je nerozlučné spjat s bojem za svobodu. Valecne nebez peci' naší doby ma svůj bezprostřední původ v ohroženi ci znásilněni některých na rodil .-*?<■
' •

Socialiste bojuji o svět miru ve svobodě, o svět, který zavrhuje vy
koristovani a zotročeni člověka clovokem a naroda národem, o svět,
ve kterem jo vývoj osobnosti každého jednotlivce předpokladem zdár
ného vývoje'všeho lidstva.
VŠECHNY PRACUJÍCÍ VYZYVAJI K SOLIDARITĚ V BOJI ZA TYTO VELKE CIZE.

Otiskováni dovoleno pouze s uvedením pramene
(Toto cislo vyšlo nákladem 1.100 výtisku)

