
Spravedlivý svět je možný-začněme v kraji

Do řad komunistické strany jsem vstoupil už v roce 1972. Tedy
ve svých  20 letech.  Prošel  jsem  dělnickými  profesemi,  prací
v kanceláři a nejvíce času jsem strávil za pulty potravinářských
prodejen.  Poznal  jsem život  za nás  komunistů  a po  roce  1989
nastoupený kapitalismus. Tímto rokem si na sebe obyčejní lidé,
dělníci  a horníci  ušili  bič.  To,  co  celé  generace  budovaly
a bojovaly  za lepší  život,  to  vše  bylo  znovu potlačeno.  Návrat
kapitalistického života není krok vpřed, ale nazpět, co už u nás
lidé prožili. 

Kapitalismus je tu se vším o čem jsme slýchali vyprávět a o čem jsme se učili.  Nezaměstnanost,
sociální  nejistoty  a z  toho pramenící  kriminalita.  Vláda  peněz,  kterou se tento  režim vyznačuje
působí i na země, kde teď probíhají války. Jsou narušeny jejich tradice a zvyklosti a jsou ždímány
jejich surovinové zdroje. Lidé se dostávají do těžkých sociálních situací a nastává migrace. Myslím,
že v tomto je i zárodek terorismu. Msta bohatým a těm, kteří to způsobili. 

Nestačí jen nadávat v hospodě a jinde s kamarády. Zkuste měnit svět už teď při demokratických
volbách  do  krajského  zastupitelstva.  Volit  ty,  kteří  se již  v minulém  období  v kraji  osvědčili
v koalici a to jsou kandidáti za KSČM. 

Já sám jsem vstoupil do komunální politiky a jsem zastupitel města Zlína teď v tomto období. Po
zkušenostech  z této  práce  jsem  přijal  i místo  na kandidátce  do Zastupitelstva  Zlínského  kraje.
Kdybych byl zvolen, chtěl bych navázat na dobrou práci svých předchůdců. 

Při  práci  v obchodě  jsem  poznal  jaký  je také  vztah  pracovníků  ke zboží  nyní  a minule.  Nyní
se potravinami  nešetří  a kvanta  mizí  v popelnicích.  Většina  zboží  není  kontrolována,  hlavně
z dovozu, jako tomu bylo dříve. Nyní vám dovezou konzervy, které mají mít ještě dlouhou záruku
a už  jsou  vadné  /bombáž/.  Asi  to dělají  někde  ve stodole,  tak  mi to  sdělil  jeden  závozník.
Vzpomeňte si, jak bylo kvalitní vepřové maso v konzervě /kusy masa/ a nyní je to jako lunč /sečka/.
Podívejte se na složení na etiketě. 

Nyní se i mnoho lidí bojí projevit své sympatie ke straně, aby neztratili místo v práci. Tak jsem
skončil i já v jednom marketu ve Zlíně. Nemohou ani projevit svůj názor na práci a chod firmy. Vše
musí být podle nařízení firmy z centra, kde jsou lidé, co nemají ani kolikrát o obchodě ponětí. Dříve
se pracovníci  podíleli  na chodu i svými kritickými názory.  Nevím, jak by dopadli  dnes...  Někdy
jsem si na poradě připadal, jako by nastupoval znovu socialismus, ale velmi málo se uskutečnilo.
Zůstalo jen u slov. 

Proto  jestli  chcete  změnu,  a jak  jsem  uvedl  v názvu  článku,  aby  spravedlivý  svět  byl  možný
- začněme  v kraji,  volte  kandidáty  KSČM.  Jako  předseda  OV KSČM ve Zlíně  a místopředseda
Zlínského KV KSČM říkám, že jsme vybrali ty nejlepší kandidáty z našich 4 okresů kraje a dali
na naši kandidátku v čele se s. ing. Ivanem Mařákem. Přeji Vám při volbě šťastnou ruku. Volíte
svou budoucnost v kraji. 
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