• HYDE PARK " je miesto v Londýne, kde si každý môže povedať, «o si mysli
Občasník informácií.

Ročník I.

Číslo X,

—

Vážení kolegovia I
Dostáva sa Vám do rúk prvé Číslo náSho MHYDB PARK-u", ktorého
hlavným cieľom bude sústrediť sa na informáciu o Živote a činností
mladých ľudí, hlavne vysokoškolákov u nás a taktiež o živote vysokoškolákov vo svete. Samozrejme, nakoľko je to náš Časopis, Časopis pre
vnútroSkolskú potrebu ZVS, nebudeme nechávať stranou ani ostatná problémy, ako je situácia v naSej Škole, v naSsj vlasti a pod.
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Rubrika informácií:
budú v nej informácie z vnútorného života naSej Školy, obsahujúce predovšetkým správy o pripravovanej Činnosti uverejňované v predstihu, aby sa to najvfiíSia Casť poslucháčov mohla tejto činnosti zúžastniť«
Podľa užitočnosti a závažnosti Vás budeme informovať o skciách poriadaných naäou V§ a inými VŠ. Tiež Vás budeme informovať o činnosti a práci ZVS.
Zahraničná rubrika:

1

chceme sa v nej venovať rozboru e výkladu zahraničných informácií, i:akutovnť a polemizovať o nich. Chceme sa tiež venovať problematike zahraničného Studentského hnutia, ktorá výrazne ovplyvnilo politickú situáciu v západoeurópskych štátoch a v poslednej dobe aj v Latinskej Äľieriké. Budeme tiež uverejňovať potrehy a skúsenosti z návôtev
na.Hch icoie^ov v zahrnniM.
Kedakŕná rada
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/ materiál nemohol bvť v inom časopis^ DuhJikevnn^./
Studenti \SP v M t r e aa apontánne rozhodli iitstápi* do ¿trajku
v di.och 18. až ¿1. novembra 1960. Kafie rozhodniutie neholo ovplyvnená,
ani riadené riadnymi zahraničnými

nl domácimi nezodpovednými živlami,

ktoré hy en usilovali o Jeho znoužitie. O tom svo¿5í

W

skutočnosť,

2a po* dobu Jeho trvania n»doôlo k žiadnym incider.ton a provokáciám.
Situácia sme pevne držali v naiich rukách.
Impulzom k náSinu spontánnemu prejavu hol 1?. novemb«r - Medzinárodný de.". Studentstva. V tento dei. sme ai znovu, tsk ako v tragických
augustových dŕ.och, ako aj v dfioch poJanuárových, uvedomili, že nemôže«»
rae byť len pasívnymi pozorovateľmi zložitejšieho a komplikujúceho au
politického diania u náe. Takto ame aa chceli prejaviť, akc organická
súčasť avetového $+udentského hnutia, za dodržiavanie záppd Ejkltrácle
práv národov Charty

boja proti veľmocenským záujmom a praktikám,

hnutia za alobpdu, suverenitu, humanizmus a demokraciu viietk^ch náiodov
a teda aj náího.
"V týchto duoch sme si uvedomili, 2e sme or^t-idzovanou, veľkou
a dôležitou sociálnou skupinou tejto krajiny, že a n* i treba počítsť,
reápaktôvuť nás a neuovoliť administratívne vraziť QJCZÍ náa klin o ostatných občanov naňaj republiky. Ukázalo ca-, 2c naSe požiadavky sú s J
názormi viičžiny naôich obi a no v. Nechceme byť objpktom politiky, ktorým
ea podľa ľubovôle manipuluje, rle chcem« ac podielať ne t-orha naSej socialistickej Štátnej politiky, liechceme len odsiihlaeovať čo nám Je prédkl3dflné, ale eme rozhodnutí oktívne f«» i od i e IM' no tvorení rnfiej vrút orné J a zahraničnej politiky. To Je spojené a naSini obavami, že v posledných 2 meelucoch začína prevožovHť tzv. k a b i n e t n ú

p o l i t i -

k a , roboná ?.o naôiini chrbtami u nie pred tvárou národa. Je or.aiia n/in
odbiť, poukazujúc n»J to, 3e rroo Studenti q naSou avtitou povinnosťou
len Študovať. Zabúda sa vfiak pri tom

na to, ¿u srn« h J ohči»nia

a z toho vyplýva, že naSou povinnoeťou Jt priama účasť na politickom
1i«ní B Jeho kritike. V e J nnôe Štúdium, pro3tradle v í<j;iv, oeobnč ciole
a Sťnstie oú podmienené celkovým politicko - opoloíeriHkým prostredím.
Vytýka sa nán, že nepoznáme knpitaliatickú minulosť, ov^erc i.etwie ev
zobúdnť na to, Že poznáme do Januárový politický oyotém, ktor'ho a», tnk
bojíme « ktorý viedol k morálnej krízu ceioj spoločnosti.
V Akčnom projrune Kíščs nme videli a vidíme rlt:lenie otázok nr-iú
lutdhooei^ch y preto v dobe ¿trajku

au zlouli m- tom, 7.* Jedir.e on
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<i.„-u3tovych u-aloetiuch ta22d byť zjednocovacia, iro^TinCiom ceit-j našej spoločnosti. Upo2ort.ujec.e Vló^u
5e Uibuizov^ni i v niektorých
Aktuálnych otázkacn, branie len na veuomie n*»i>ich „trajkových požiadaviek
predsedníctvom vláuy, navnófia pokoj do našich r&uov u považujeme z& nutné, aby holo Jasne povedané, ako s dokedy budú poiifaut«vky vysokoškolákov
realizované. Inak nrozí nebezpečie, že tok potřebný pokoj pre našu prácu
bude narúéaný novými akciami, ktorá hy sa nár. r ohli vymknúť z rúk.
Ka záver toľko azda, pre budovanie socializmu s ľudskou tvárou
pre čestnú o otvorenú politiku IwČS sa dávame plne k dispozícii, frfialadne vžak odir.ietame akékoľvek kompromisy a ústupky, v hudúcnosti, z ceatv
započatej v Januári 1966 a íasté zdirazi-ovaniu len záporných stránok
Lubčekového vedenia strany.

Pre súhrn materiálov, vydaných «kčným výborom Štrajkového hnutia
počas štrajku v dobe od 10. do 21.^1. 1968 sme sa ro-íhodli publikovať
plné znenie vžetkých letákov.
Leták č. 1.
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1/ íeliť vSetkými prostriedkami proti naobjektívnerau informovaniu
a ohováračskej kampani nášho Státu, našich straníckych a vládnych představitelovy komunikačných postriedkoch signatárov *arôavského liatu.
2/ Lôsleúne -zabezpečiť občanom ČSSíí slobodu tlače, prejavu, zhromnžiovanio sa, sloKodu vedeckého bádania, literárneho,-kultúrneho H umele ck4ho prejuvu.
j/ ¡iezasohovunie do vnútorných a zahraničných záležitostí náčho
Státu.
4/ DBsledne potrestať n zamedziť v činnosti vžetkým frakčným skupinám v K3, ktorých jednanie sa prieči stanovém KSČS.
5/ lokrečovnť v ceste vytýčenej aprílovým plénom UV-KSČS v zmysle
iôcledn?hp doiržicvania Akčného programu strany.
i./ "'1> uame I.árodné zhromaždenie eby prerokovalo a realizovalo Čo
najJednoiíuchSí u najrýchlejší spôsob odvolania tých poslancov 1.2, ktorí ctratili odveru ľudu a v súčtsnej dobe nikoho nereprezentujú.
7 / x rohodnotiť prócu vžetkých krajských, okretných a miestnych
or^'no" str^n.v r odvolať tých, ktorí stratili dôveru členov.
H/ .ieformálnu Akademickú aloboJu.

"Sú národy, ktorť majtS IV hkú reč, ale Jo ťaŕ.ko so dohovoriť a ich it.-ítnikaiiI
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Vôetkým robotníkom, roľníkom a pracujúcej inteligencii!
Kyt vysokoškolskí Studenti, budúca tvorivá sila tohoto £tátu, vychovaná v duchu proletárskeho internacionalismu, socialistického epolunažl»
vanie na »ákladoch marxisticko - leninských princípoch práce, začíname
fitvordennú protestní! manifestáciu na pôde nauej vysokej Ôkoly.
Protestnú manifestáciu proti hrubému
zasahovaniu do politiky náóho
žtátu a naSeJ pojanuárovej ceste budovania socializmu.
frosíme Vás, naói otcovia, mntkyf rovesníci, kolegovia v praxi, po«
chopte násl lochopte tých, na ktorých o niekoľko rokov dopadne ťarcha
celospoločenskej zodpovednosti, ktorí budú musieť viesť naôe národy k ideán vytýčených 25. februárom 1948. Sme mlááež povojnového socialisticWho Československa. Sne V aga mládež. Lime Vaäo budúca inteligencia, wchovaná z mozoľov VaÔích rúk a týmto rukán verná. Každý, kto pochybuje o néSej úprimnej oddanosti veci socializmu, hanobí avoju 23 íočnú prácu tak,
ako zhanobili nás 21* augusta tohto roku vojská signatárov VarSavakého
listu, kel prestali veriť o »ZR
• gJednu noc pošliapali to,
i čo spoločne s naai ¿3rokov budovali i To, Čo sme chceli e5te viac zveľaďovať, urýchliť,
postaviť na pevné nohy - socializmus stovoný nr» základoch humanizmu, deDÉkracie a dôvere tým, čo ho budujú. Pojanuárová Jednota strany s národom Je dôkazom Joho sily, ohr3nyschopno8ti a tejto nemá právo rozhodovať nikto iný, než my. Kikto iný nemó právo krútiť koleso našich dejín
bez náäho súhlasu. M
k t o
icn n e v o l a l ,
n i k t o
ich
tu
n e c h c e
llt
l'úy, mládež v pevnom spojení e robotníckou triedou, roľníkmi, pracujúcou inteligenciou si ¿ooializmus v načej vlasti ubrónime sr.mil Niet
takoj aily v naČom Státe, ktorá by dokázala odtrhnúť nás od cesty k socia
lizreu. »
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Chceme slobodnú, suverénnu Cesko-Slovcnskú figuratívnu socialistickú
republikuI
Kech sa naplnia ideály Lenina, ktorý povedali " K o m u niz m u s
Je
len
J e d e n ,
ale
c e s t y
k
n e m u
sú
r ô z n e
'Za Jednotu ľudu Česko - Slovenska pod vedením KSČS ne. princípoch Akčného programu XSÔ3!
Sila
n e z n á fi a
b o h a t s t v o
m.v ¿ l i e n o k t
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lál protest nie je proti ľudu Z&M f. ostatných ľudových demokracií,
proti ľudu tábor» socializmu, proti svStým ideám komunizmu.
Je ale protestom proti ceslosvetovej veľmocenskej politike z vôľe
s násilia, ktoré sa pácha ne národoch a ľude rôzneho presvedčenia, farby pleti. Nevynímajúc národy ČSSP*
ľ..y, deti Vás otcov a matiek, robotníkov, roľníkov a inteligencie,
ktoré nikdy nič iné nechceli, nko socializmus a realizovanie myulienky
komunizmu, ktorú ste Vy rodičia naui a učitelia do nás, do načich srde
po 2J TOKOV existencie slobodnej suverénnej CíkJv vótopovtli, aby bola táto krásna xnyôlianka roalizovanávprtiktickom živote. Stalo sa to po Jsnuáti

1965.
idealizácia Leninových myšlienok nomdže a nesmie byť znásilnovaná
r.ocou zbraní a otrockých, surových invoktív voči pracujúcemu ľudu ktorejkoľvek Krajiny proti ľudu patriacemu pod okýkoľvek spoločenskí poriadok.
I.echceme, nepotrebujeme o nedovolíme zvrátiť myfillenky sociolizmu
a marxisticko • leninskej teorie vybudovania spravodlivej spoločnosti*
¡^dopustíme zvrátiť myšlienky Lenina, uarxs n nielen, ale nemôžeme dopustiť a sme o tom presvedčení * rozhodnutí, »by t.í, ktorí sd ich
aprionnyrri hlásateľmi ich nezodpovedne nezneužívali i vo »voj osobný
prospech.
ľyšlienky akčného programu tl'JZ*, robotníckej triedy v spojení a ostatnými spoločenskými skupinar.i, sú správne a nám mládefci aú nokonečne v
vzácne
drahé. Za týmito, bez akýchkoľvek výhrad pôjdom«?. í.a, ale nedepustímo, ©by niekto no ne nečestne sidh*l a /.neužíval ich pre svoje
osobné ciele, ktoré vydáva zn určitý politický proi^rnm, za program pro-resívn;/, sr prosram internacionálneho porozisnenia medzi národmi, za pr»gr i r.omilizácie pomerov v nfrĎej drahej vlnsti, za provám CSSK. Všetky
tieto a*£timeiity sú tomuto čestnému, múdremu ľudu tejto zeme cudzie. £ud
tejto zere si nepraje rJLČ iné, lf»n mier, socializmus a priateľstvo všetko:-. ľiKií dobrej vôle.
-vch žije c prekvitá česť u pravda z myšlienok a Činov volkých
vodcov proletárskej revolúcie i.a celom svetell
ľ.och žije clobooná, suveréiju.,fissko-^lovenskáfeaeratívna socialistická repub* ika II

o<- bez --r. vdy, pravda hoz moci " - aké je ta str ené 1?
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Y Čechách a na ~or«ve s* zupoJi li Jo Strejku uí. víietky vS. V Bratislave ětrajkujú vCetky fakulty okrem právnickej. Žilina sa připojí zajtra.
Ostatné Školy už Štrajkujú« Spojenie st* podarilo nadviazať 80 vôetkými
Školami v republike okrem BanakeJ Bystrice.
Ke ulorav« a v Čechiích nachádza ôtrajk v«ľké sympatie, o čom svedčí
veľké množstvo telegramov zo závodov. HaSe letáky, požiadavky éa dnes
rozniesli po mestách a závodoch, informovali nme mestský rozhlas, CV-XSS,
UV-KSS.
V zahraničí Jo Ôtrajk propagovaný prostredníctvom západných vysielačov* Vie o nás teda celý Svet. Vie dnea, už i to, že Studenti na Slovensku "nezradili* ako sa to zdalo v pondelok a tak bohužiaľ i hláeilo. Svet
vie, žc i my nesúhlasíme s okupáciou a že nikdy sa s KOU rezmierlroe, že
podľa možností proti naj proteatujeme. Protestujeme v prvej rade proti
okupácii, hoci oficiálna dať to do požiadaviek dnes nie je možná, lebo
v tom okamžiku sme "protisocialistická živly. X
Toto Je historickyfnedo«i«rní význam týchto dníl
Svetu, ktorý nám veril, týmto dávame dOkaz, že za avojou pravdou stojíme stále, 2e márna iba Jednu tyár. lilo Je hlavný zmysel Štrajku ani
v požiadavkách, lebo ich splnenie nezávisí dnta už len ód s. Dubčeka, ale
hlavne od ... Hlavný zmysel týchto dní a obetí Je v tom, že raz svojim
deťom s Čistým uvedomím na otázku, čo si ty urobil proti okupácii, odpovieô*: •
"Nezradil som. i%ko bolo možné protestoval eom. Liaciplínou, rezolúciami, manifestáciami. JCeJ ich zákáznli, Strt-jkovali sne. Kebol som ľahostajný voči tomu, že národ sa dostaval do ideologického otroctva dogmatikov,
v ktorom sa strácala tvár človeka. V na£ sviatok srne spoločne straníci i
nestranici, kresťania, či ateisti, Slováci,fctoiari,Ukrajinci, frolieci,
väetci sme spoločne vystúpili na ochranu a obnovu suverenity, demokracie
Slovenskej socialistickej republiky a v spolupráci s Českými Ôtudentomi
na obranu celej československej federatívnej eocicllstickej republiky.
Vydržal nom vo viere, že pravda môže chvíľu trpieť, ele na trvalo sa po*
v
tlačiť nedá. Tým som prispel tomu, že Vyg deti dnečnej ¿enerdcie ste slobodné v ČSF3R, že žijete v republike, kde Je socializmus a ľudskou tvárou
skutočnosťou."
"Zvíťazili sme už tým, Že srnu povstali ....
Spartucus
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Takmer každému 34* už niekedy snivel str«t>r^ BOH. JH UH ten svoj,si rod
niekoľkých dní musím stále myslieť. Videl som vojakt, Uco stojí pro J ob*
rovskou stenou, na ktorej je namaľovaný červený Štvorček « hovorí: "áno,
pán kapitán, je to SIté kolieskoM.
Ire toho vojaka to bolo snáJľ jedno z prvých klamstiev rozumu. Po ftom
nasledovali ríalôie klamstvá, hovoroné v mene pravdy. Stáva sa to už zvykom. Stále plstí jedno o to isté pravidlo, : "kto raz skloní hlavu v záujme rozumu, sleho akéhokoľvek iného záujmu, SL hojí povedať pravdu M Je
stratený• Len zriedkakedy sa inu podarí znovu Ju zdvihnúť« Obyčajne Ju
skláiíc nižšie s nickady sn mu až zlomí.
*
A potom bodá tým, ktorí nesúhlasia a majú svoj názor. Tragédia začína vtedy, keJ je pred podobnou situáciou postavený celý národ. V tomto momente sa musia ľudia rozhodnúť no ranoho JalSích rokov dopredu. LJajú
len dve možnosti. Buď hovoriť o jednať tak, ako skutočne uvnžujú, mysli®
a cítia, alebo sa začať učiť hovoriť niečo iného vurujne a niečo iného
súkromne. M tomto náč národ u bohužiaľ i my, mládí ľudia máme sa sebou
jednu
Od jej skončenia neuplynul ani Jeden rok. Kle Je treba hovoriť
o tom, že sme národ inteligentný s veľkou tvorivou fantáziou* Predsa musíme pripustiť, 2e ako príslušníci tohoto národa vôbec nedokážeme sledovať a posúdiť, čo sa u nás v našej krajine udialo H deje.
Skupina žurnalistov, ktorá vytvorila podivuhodná dielo, nazvané
"K udalostiam v Československu"f alebo **aktá, dokumenty, svedectvá očitých svedkov" alebo ináč povedané "Liela kniha" nám teraz ukazuje, čo
to zn^r.aná mať tú "pravú" fentáziu a odhaľovať"skutočné" pravdy. Predbežne 3P vytvára Jej obdoba v malom, vo forme novín nazvané "Zprávy",
které vydáva anonymná redakcia pri spojeneckých armádach* V naôej reči as
ob-2 dajú nazvať veľtai jednoducho - vyložená veľká draoať. Zistenia sú
n-toľke závažné, Že sa kniha rozdáva zadarmo, pod vojonskou ochranou.
Autori, oby unikli predpokladanému udeleniu ňtátnych vyznamenaní, ostali
skromr.e anonymní.
r>j5e úrady síce postupne vyvracajú "faktá" obsiahnuté v tejto knihk, ?le vydavateľ to bohorovným kľudom prehliada, kožno, že čaká, až dostáno ten pravý rozum a uvedomenie, lroti tomu ovžem nie je možné nič nami.: trťt pokirľ si čaká koždý na svojom úzomí. Snomínara bi, že v ZSSIv sa
n*ipr. pokúžali rozširovať rôzne materiály. Taktiež ale viem, že in po každý r.iz holi n/«teriál.v zhabané a oni vykázaní "za líranice". ...vslím, že
ob prípřdy sú si veľmi podobné. Jeden vytvára precedens preo druliým.
Vzhľadom k tomu, že sme suverénny átátf Je nutné, podľa toho taktiež JedlWť.LU totiž | R A B + , < W " j ^ S n A t ^ ' r , n r t « / M i L < » b1 ŕkttnm t* r\ v i l M f\ Q 6 ť®

K«J sa stane prnvidTcr-., Že .leden môže v3«tko a ton druhý v zúujn* rosunu
so vSetkým súhlasí, nem« zmysel hovor! ť o suverénnom Jtáte. Cuvorerdta
od tohoto okamžiku, predstavuje len nK'oľko centimetrov písmen protokolu
alebo dohody. O týchto veciach nás história poučila.
Sxietuje len jeden rozum a len ječná skutočná pravda. Všetko ostat*»
né, nech sa skrýva pod Čímkoľvek, nech má farbu 3ôbaídeoveJšiu, sebahumánnejčiu, sebtvznesejäiu, pokiaľ neobstojí pod týmto základným kritériom
zostáva klamstvom.
Na nás, na mládež dneôka, ktorá má byť budúcnosťou tejto krajiny je
to, aby sne sa naučili s Jokázali hovoriť to, čo skutočne vidíme bez ohľadu na následky. To Jediné nám v budúcich rokoch dá právo hovoriť o minulosti a rozhodovať o budúcnosti.

Ka naôu otázku Hčo je poli tiká" Studenti odpovedali:
1/ Politika je posledný zúfalý pokus o uniknutio zo základnej vojenskej prípravy.
2/ V záujme normalizácie to nechcite odowiia vediať.
3/ Politika? Je predajná dievka.
4/ Je Jeden z nojnezmyselnejfiích koníčkov.
5/ Je pánske huncútstvo.
6/ Znamená m»ť v každej situácii čo najväčšiu munévrovaciu schopnosť.
7/ Korenie života.
8/ Je zneužívanie vedomostí a využívanie nevedomostí.
9/'Je umením zavčasu zradiť.
10/ Je svinstvo a chcem, aby to bol môj- chlebíček.
11/ Politika? - to Je štátny podvod u zároveň šikovná manévrovacia
schopnosť, že tko, kedy a kde zmeniť svoj názor a svoju taktiku.....
12/ i.ajdpinnvcjůitt vec, ktorú niekto vyi\valel.
lj/ Je nástroj na zohrávaní e e- s oh-iom.
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tri príležitosti Strojku na akademickej pôde VST v Litre bolo preveôGné interview- s náhodilými občami v meste, podrdkooh o inštitúciách
v I^itre. Z predvedeného Interviewu predkladám nasledovný záznar , ktorý
úvere j/*ujeme v plnom znení. Odpovedali na nftsleciovné otázky:
1/
je Vé5 názor n* sdčasnú politickú situáciu?
¿/ So si myslíte o súčasnomfttudentskanhnutí v republiko
prospešnosti * U-rajS^j situácii?

o Jeho

j/ Je možná, alebo nemožné východisko z terajěej situácié?
Odpovede:
1/ 37 ročný robotník, otec dvoch detí.
o/ Iriatolia, obávajúc ca vyslovujem mienku, že v naäom vedení nie
Je niečo v ori&dku.
,
*
b/ H n e podporujem Študentov o verím im»
c/ iravdu povediac,Je to ťažká otázka, ale budem sa anažiť na ňu odpovedať. Podľa mna, Je to iba \ rojav nesúhlasu BO strany Študentov, ktorým o* si tažie vyjadriť nespokojnosť a postupom nafiich vedúcich činitelův.
Východisko je podľa m**a v súčasnej situácii ťažká.
c/ Rím. kut- ktzateľ, 47 ročný.
a/ čo mi proti veltooci mOŽeme spraviť. Za náe nik ani prstom nepoh*
ne. Sme vo sfére záujmov ZSSR a to sú nútení v zahraničí rešpektovať. Zostáva nám spôsob realizovať svoje túžby, len a len vhodne voleným odporom.
. 4
b/ Treba veci robiť rozumne. Dnes ste si zvolili vhodný spôsob nesúhlasu, ale dajte pozor J ria maličkosti, neriskujte Ôkolu a mozole
rodičov.
c/ VSetko závisí v najvtíčôej miere od naěich predstaviteľov, ktorí svojim postojom v jednaní so ZSSR môžu ovplyvniť víulčí vývoj v našej republike, no i oez to vSetko ich činy ohodnotí ľud.
3/ Kazateľ, 60 ročný.
'
a/ Trebe pochopiť naSich predstaviteľov - majú zviazaná ruky, nemôžu konať, nemôžu plne realizovať svoje myšlienky.
b/ Opatrnosť, mieru, neprovokovať. Kaď týmto nič nedosiahnete, neriskujte I
c/ £o politiky som sa nikdy neraieúal, mul som len vlastný názor,
ktorý sa zhoduje a názorom mojho koledu.
4/ Vojak základnej služby, ¿0 ročný.
ť/ Verím Svoboaovi a fcubíekovi, oni nás z toho vytiahnú,
h/ Jedine Studenti sú búrliví, sú silou národa. V,y no vojno si nemierne dovoliť, robt* ¿o môžete.
c/ Závisí to len nL náo, uko na zachováme a koiĽU dámu dôveru.
í)/ íredseda ZO-kSS, $»1 ročný.
a/ ľismôžeme dumať o správnosti alebo nesprávnosti rozhodnutí našich
predstaviteľov, lebo podľa moja j miunkv je robený nátlak m nich, čo by
nemalo byť m*?dzi rovnocennými partneririi.
b/ Ak ide o nejaký boj, ti eh* en 5iniť t. nevzdávať. Ľy sa už flo penzie nejakc dootr*n*a*. Ide o Va3u sebarealizáciu v Živote, o kiorú aa r.usíte z.<elúžiť. Vy ste nádej národa.
c/ Je« to veľmi ťažká situácii-, ktorá ÍTI NFIIÁ piodvídnť, ale hudúc—

-nosť, blízka alebo J&lSia ukáže, že poJanuárovú cesta bola jedine správ*
na, opierala fea o ľudské hounoty.
6/ Inžinier, 56 ročný.
•/ Socializmus má handicap, že ho začal prevádzať národ na to eôte
nespôsobilý - neznáJúci demokraciu, ani v tej najhrubšej forme. Ich celý vývoj emerôval e vybíjal so na hľodaní domnelého nepriateľa s na lichva tenie moci, obeťou čoho sme sa stali práve medzi ostatnými nJ my.
^erÍB, že každý z naôich predstaviteľov Je presvedčený o n*5ej veci a nedovolí návrat

z predjanutro.

b/ Nerobiť prehnané akcie, do hocičoho s*, nepúáťať, uvažovať o for»e
- táto Je výborná. Studenti znauenajú revolučnú silu - sú mladí, výboj-

r

ní o hlevne, že nAe sú karieristi.
c./ frre náŽ kultúrny národ Je neznesiteľný návrat novotnovskej éry,
So dáva záruku náôho JfelSieho vývoja, t emožno pripustiť, aby u nás bola
nastolená vlád* teroru, Čo by bola priam tragédia. Žiadajte urýchlene
zvolať 14. ajaed KSČS, ktoré by mohlo mnohé ttéci vyrieäiť k spokojnosti
TUdu a tiel upevniť dôveru ľudu k strane a tým tiež znova potvrdiť ich
vedúcu úlohu v naôoD štáte.
7/ Robotník, 39 roč*ý, otec 4 ústí.
a/ ľozrití» sa, môžeme mať momentálne k tomu

niečo .niekto.» 1 racovať

sa musí tak isto «ko za Novotného, naopak teraz \oate viao & zadarmo
/EuhÔeknve smeny/. Hovorí sa, že dovtedy Je dobre, kýin máme ¿o jesť, no
a zatiaľ rnáue, Čiže Je aj takto dobre.
b/ Povedzte, načo vy vôbec štrajkujete? Štipendiá máte, my \ás dávame étudovať % Vy namiesto toho, sby ste sa učili, pcháte si nos tom,
kde nemáte. Prestavte radôej Ôtrajkovprtf o poďte robiť madsi nás do fabriky a potom ručím za to, Že sa budete raviôej učiť a nepolltizovať.
c/ kk budete Štrajkovať, tak východisko z tejto situácie neexistuje!
A vôbec nechajte ros no pokojil /OdiSiel bez pozdravenia/
6/ Caôníčks, 17. ročná,
a/ Je tc dobré, ale mohlo by to byť aj lepčie*
b/ A o vysvetlení situácie a ciľov štrajku/. KeJ Je to tak ako hovoríte, tak podporujem.
c/ Možné.
9/ 52 ročný družstevník, člen KSfiS.
a/ Konečne sa to začína dostávať do normálnych kolují, llechcem mnoho
hovoriť, ale strhávanie a pálenie sovietskych zástav bolo nedôstojné od
mladých ľudí. U2 v tom vidieť, Žo ¿1. august musel prísť /poií*r«d.^e otózkou, že keby nepriôiel ¿1. í.ugust, či by sa to robilo/. Strana po J nuári
skoro úplne prestala fungovať, noviny Stvwli proti zaslúžilým funkcionárom.
Teras, ke J Je nová ¿jurnitúra na rozpade, znova sa prichádza n*, to, že

k$orí beli z.. ni e ko o mesiacov ¿tvancami, Jedine nôžti pott.woť udržať vedúcu úlohu stíraný v naóaj republike. Ak sa to blane, vtedy
bude konsolidácia.
b/ Ako Je možné, že Studenti,na ktorých Jtát vypláca veľké peniaza
môžu tPkto uvažovať s chcieť návrat kapitalizmu, škoaa, 2e to vedia pochopiť len niektorí, ktorí sú za svoj názor prenasledovaní.
c/ To východisto je možné a u;, je aj blízko, dusíme sa podrobiť veľmoci, sme im zaviazaní. Stojím za túto vládu.
10/ A") ročný družstevník.
/Lopltoval svojho koledu slovami "tak" a "áno", preto JaJio odpovede
na otázky neuvádzame, pozn. rod*/
11/ 47 ročný pedagóg.
*/ X otázke n3 súčasnú politickú situáciu sc môžem vyjadriť len tak,
že nio Je tská, akú sme si priali s aká nám bola po januári načrtnutá.
To tot je snávf zapríčinené chybami, ktoré savyskytli pri odstraňovaní a
přebudovávaní vedenie strany, ako aj augustovými udalosťsmi, ktoré silne
poznačili naôu politiku, hospodárstvo, ako aj ideu 14 miliónov ľudí v CSSF.
b/ Ako pedagog, ktorý Je v dennom styku so ôtudontmi, môžem Vám vyjadriť plnú podporu c zároveň verím, že nezostanete sami a Vaôe požiadavky budú rešpektované u ncfiich predstaviteľov. 2árovet\ Vám ako Študentom
pripomínam, že toto pochopenie nenájdete u zástupcov ZSSR, ktorí sa Vás
budú snažiť izolovať.
c/ Z ksždej, aj tej najz&motsneJfieJ situácie Je možné východisko,
no oplikujúc to na súčasný stav u nás, je to otázka, na ktorú nám môžu
dať odpoveď / ľudia-vo vedúcich zložkách «trany - súkromne/, ľudia, ktorým náí národ aj terez neprestáva veriť.
O H L A S Y
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V londýnskych SUNU* TlľXS bol uverejnený telegram sovietskeho básnik*
Jevgenija Jevtuaenka L. brežnevovi a A* Kosygino vi:
ľiemôžem spať. Neviem, ako dCaleJ Žiť* Viem >n to, 2e je mojou morálnou povinnosťou vyjadriť Vám pocity, ktoré sa ma zmocňujú. Som hlboko
presvedčený, že nfcôa okcia v ČSSR je tragickým omylom a krutou htnou so*
vietsko Československého priateľstva, svetového komunistického hnutia*
Znižuje nfisu prestíž v očiach sveta s v naáich vlastnýoh. Je to rana
vóetkýr. pokrokovým silám, mieru vo svete a snom ľudstva o budúcom bratstve. Je to tiež mojou osobnou tragédiou, pretože v ČSSK mám mnoho
osobných priateľov n neviom oko ea im buaem môcť pozrieť do očí, ak sa
s nimi vôbec niakeoy atretnem. Lomrdevam s«, že Jo to dor všetkým reakčným silám vo svete & preto následky tejto akcia nemôžem ani preůvídát.
liluJeTr. svoju vlaoť, avoj ľud e som skromným dbdičom ruskej literatúry,
spisovateľov , &kými boli Puflkin, Tolstoj, DostojevskiJ. Tieto trídície
mr- n.uiili, Že mlčania je niekedy hanbou* I rosím, vezmite nn vetlomio môj
n4zor na túto akciu, ^ko mienku čestného syna tejto zeme a básnika, ktorý kedysi napísal báeoA H Chcú Eusi vojnu?".

Vážení kolesoví« - Studenti í

Lovoľte ne záver tohoto náěho novovzniknutého
informačného buletlnu povedať Vám niekoľko slov.
Historie nepozná revolučné udalosti, pri ktorých zrode, prebodávaní
a ochrana, pri ochrane nového a procesívneho, by n e s t á l i 0 r a z i život položili mladí ľudia.
Wftôe národy, čeeký a Slovenský, prispel do klenotnice svetovej civilizácie predovšetkým tým, Že v celej svojej histórii ju chránili a hojovali za jej základy. Nebojovali len ze mier a za svoju slobodu, ale bojovali aj za slobodu, demokraciu, suverenitu iných národov, za humanitu
na celom svets. Je cťou pre naSu generáciu, že sa môžeme hlásiť a byť
hraf na tento najväčäí a najkrajší odkaz, ktorý nám predchádzajúce generácie odovzdali. Hlásime sa k nemu dnes tým viac, lebo sme si vedomí toho, že je to naéi povinnosť vyplývajúca z náého práva. Nesmieme preto
za žiadnu cenu stratiť nečinnosťou, alebo dokonca obavami z nečinnosti
to, Čo naCa spoločnosť, spoločnosť naôich dvoch národov vytvorila, nesmieme stratiť to, čo voláme socializmus s ľudskou tvárou.
Lnečná politická realita v nat,aj krajine je iste každému z Vás veľtoi
dobre známa, a kaž&ý Ju hodnotí a reagujo xu. <1U svojim BpÔBobom. Chceme
si vziať za 8kromnú povinnosť v tomto načom buletine
včas a pravdivo Vás informovať o zmenách v danej situácii, pomáhať Vám pri ich vysvetľovnní o tým na snažiť o citlivé, ele správne reagovanie na danú situáciu, inak povedané, snažiť sa o ideové zjednotenie, čo v kónečnom dôslsdku znr»moná zjednotenie činnosti nielen násfttudentóv- vysekočkol.Skov, ale vĎetkých sociálnych tried, ntchádzajúcich aa v tejto socialistickej spoločnosti.
—

'»¿žení čitptelia, žiadsae Vás, aby ste svoje návrhy
pripomienky
príspevky
inzeráty
oznamy
zasielali včas na adresu:

Heoi«kciaMHyde parku"
^kľrítariát parlamentu 2V5
vSl-1, Kitra.
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