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Predkladáme Váh materiál, ktorý aa zdá
časové neakluálny,av5ak myslíme si
že obsahom je ááte aktuálny.
Nebol vôbec publikovaný v tlači.
Nebol vysielam) v rozhlase ani v televízii.
Jednanie prebiehalo za zatvorenými
dverami.
Môžete posúdtf charakter jednotlivých
štátnych predóUviieíbv pod ta obsahu
ich odpovedí.
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fúäovU
V M I M naéej vlaeti hovoria "¿•i"
Protokol svláitnebo aoooaenca Kusnscova a pred edoa tárodaého shroaaždenia
Markovskya. žiadny sovietsxy predstaviteľ sa a i d o s i a ľ n e v y j a d r i l otvorene
k intervencii v ČSUl. Žiadne noviny aa nedotvedeli d a t a i i y o j a d n a n i Krea ľa
ao zAatupeMi Ceskoslovenaka. T i s t o sú p r i « n e u c h o v á v a n é v t a j n o s t i . AI C p i e -

gal môžs uvorejnáť táxnaa roshovoru sovistsxáho oiaajtka ainietra xahrani£aýeh
vecí, Xutnecova, a prsdtedoa NZ Sarkovafe^a, ktorý sa konal 11. aeptenbra v Hraha.

_

Jtuaaeoov bol vyalaný po intervencii do ČSSR, aby kontroloval usnutoéňovanis
aoakovakého diktátu so dna 26« augueta. Povsreaeo ÁrsaJ.'a vyčíta ísohoe okrsa
iného tiel to, ia sa atála objavujú protisovietaae heslá, ako "okupanti, chodte
io^ovl". Snrkovský, pra i aký koaunisia-rsfcraator ponaaoval "staré dogaatioaé
a aektárake prvky" v Seakoalovenaku "aŕťvyai dufcaai".
Prito«"ii» T.V. Kuanaoov - tástupca Rady ainiatrov S3S1, ¿lan dv Í3SS, poelanec
ffnjvyééieho sovietu, sAatupca oiniatra sahrani&aýoh veci SSSR.
S*V. červonenko - veľvyslanec SSSR v Prahe.
J.A. Carkasov - aakratár soviatakaho valVyalanc- v Prah«
Joiat jarkovaký - ŕredaeda WL ČSSR
Br. VI. Kni*l - *e«erálny tajoaalk HZ Č8JR
X««

J o c« f AdAmmi tandidét vied - vedúci oddelenia pre aadsiaárodné vzťahy.

»«rkovaký« Poadravujaa Váa a trerln, la aáé roahovor prinaaie vyavatlenie vietkého
ôo aáaa na srdoi a ia aáaa rovnaké sáujay. Prosil by 40a o YáA náter, ak
aá byť tanta roshovor vedený podľa foraalit protokolu, alabo ak toaá byť
ro»hovor aedii koaunistaai vedeny.
iŕusnccov; Rio ooa diploaat. Bol aoa priatsľai povsreay hovoriť Isn o toa,
¿o ai ateutoícs ayslias a varia, la ai budaaa v tajto vaoi lepiie rotuaisť.
iakujea Váa. la a»a aa uvoľnil a prijal aa. Uám Váa odovsdať po i dravý od aa»
Dreineva, Podporného, ¿oeigyna a iných Sienov politbyra. Rais vedúce osobnosti aa saobsrajú v tajto doba intsnslvns otáskou, ako by aa aali vyvíjať vaťahy asdsi naáinx bratekyai saaaal. Vy vyobádaata so zásad »sťahov
aadsi bratakýai 4Utni a uailujsta.aa o rosvoj týchto vsťahov aaaron, ktorý ja nutný pra rosvoj aooialisau*koaunistiekého hnutia našich národov a
aá posilovať protiieperialie*ická aily.
i'aés priateľatvo mi pavné sáklady.fteaxiatujeails, ktorá by ho
aobla naruéiťi vznikalo a eilnelo behoa dlhej doby. Raáia ledinýa oiaľoa
ja toto priateľstvo ssts via« upavniť. V súiasnej situácii 4a aaaiia naái
vedúci pradatavitalia neposkytnúť riadne iance týa sil4a, ktom sa nás enaí i a rosdeliť, risiiť viet*/ O la x «y súvisiace s r o x v o j c a na ¿e j w'aléej apoiupráce.

-

UyelÍB, im by «•* sa mali drlať prác« a jej výeledkov obidvoch «t rán
v Hoekve. ?o bj mali byť základy nnftho 3al*ieho úsilia. Váli by BM predovšetkým vidieť, ako «¿¿eme v dan*j situácii tvoriť najefektívnejšie opatrenia, aby eme ¿alej rozvíjali uskutočňovaní« našich hlavných cieľov.
laMm vodítko« by »ali byť hlavne dokumenty dohody v Hoekve pri jsdnmní, ktoré os uskutočnilo ¿3. - 26. aeptembra 1966. Chcal by uoo xdôrasniť,
fe v tocto vidia jedinú moinosť. Id« o to, aby moakovaké úsilia neprialo na*
sear. <> tý«to musioe začať • po t on pokračovať na širokej bnxe v upevňovaní
dôvery a spolupráca.
Setajta sa s tým,

im naf i vedúci predstavitelia ad znepokojení niekto-

r>*i javmi a čin«i od 26. aeptembra« Zoznámil by eom Vás s tým, ako to vidi
a. Br«inev a laľäí.
Po 26. septembri sa začalo a XJUI pl&ením niektorých opatrení protokolu
a komuniké. To sú prvá kroky. Ale tiež codsi týmito krokmi on objavujú príznaky, ktoré u n&e vyvolávajú obavy. Po/aiujam sa nutná, aby ams aj tomuto
venovali pozornosť.
Hovoril som ui ao sa. Dubčekom, čornikom a Svobodo«. Ke«l sa vrátila
Vaša delegácia t Moskvy, vystúpili tito eúdruhovia pred ľud a hovorili o jedmani. Niektorí súdruhovia vytyvali vo svojo« prajave národ k plneniu uterrete j dohody. Ale' vystúpenie pr«d«*du K2 po navŕšte s koskv/ nesúhlasilo s« záSadami protokolu vtoa, im určité sily toho vyuiili k »ostreniu situácie.
Plénum ÚV KSČ kooptovalo mnoho novýoh členov a rozšírilo predssdniotve
CV KvC. Kaši vodcovia to neočakávali a boli prekvapení, im sa to a nimi nepre jednalo. Sú znepokojení, či nové slo2«nie ÚV a predsedníctva 'Jv bude mobilizovať strsnu a celý národ k plnaniu protokolu*
Bojíme aa toho, im niektorí súdruhovia bsrú plnenie protokolu iba foraálae. Tlač a rozhlas vyvolávajú určitá nálady, s ¿oho usudzujeme, ie atraaa
ešte nevedie dobre. Ha Slovensku je tomu lepšie, hlavne sňeluhou a. Hueáka.
Ale tiel tam nie eú spokojní, ako piie tlač.
Zatiaľ sa nezdá, im ÚV poskytuje 4oet»točné direktívy k plnaniu moskovského protokolu. Mám dojem, ie dohodnuta otázky aú obchadzané a ta savanu je pozornosť otáakam, ktoré neelJlia plnenéu a podporujú nepriateľské tply•y*
Xemdleae povedať, ie v mesovýeh oboznamovacich prcetriedzoch neexietu'ú kádre, ktoré by boli echopná uskutočňovať líniu protokolu. V tomto emere
t ale urotsné veltoi nálo. *ko príklad urrtdsam filmový týldeanik, ktorý bežal
v kinách po 26« septeabri.
/«.

_«rkov®k> o z n á m i l , 2« p r e m i e t a n i e t o h o t o f i l m o v é h o t>Jd»Ä»Íka bolo zaat«»

veiá«/
B l e v n.» problém j e v odchode v o j s k . T i e * č e l . s ú d r u h f v i » p r e d e s

poveda-

l i . i e odchod v o j s k ma byť p o s l e d n o u s i a p u o n o r m a l i z a č n é . P r e t o by eox t i e S
s v o j u pozornosť ns ot**K/

nor«»;izaeie.

Príliš sú zdôrazňované aaieriálne škody. To robí tiai Rudé právo- Kaše
dúoe osobnosíi sa tomu velmi divis. Udávajú sa prehnané Čial*. Bola tiel rosé£raná povesť, 2« SS3H odriekol svoje plánované dodávky, nezodpovedá to ekutočnooti a vadia to k zmatku medzi ľudoa. Vyevotllli sae v Pravde, ie sovietake dodávky boli zvýšené, hlavne teanáho plynu, nafty a ielesnej rudy. Kalo sa
to oznámiť tiai v Československu. Vtniká dojen, ie ohcete uaele zdôrazňovať
vinu ZSSR na všetkých Vaéieh ťaikoatiaoh.
t -s

7 správa Eudého práva o zasadaní predsedníctva ÚV KSČ, ktorá bola uverejnená v sobotňajšej tlači, as zdôrazňuje, ia nenofeálna situácia bola vyvolaiá
prítomnosťou cudzích vojak na čel. úzeaí. To nezodpovedá moskovským protokolom.
To anamsná prevracanie otások. To nám nepomáha, naopak soetruje situáciu.
fialaj eáte existuje nepriateľské jednania voči eovietakym vojakom. Stála am eita objavujú heslá 'Okupanti choďte domov?". Ľudia rozväzujú kontakty. Netrváme nafrirokajapolupráoi, ala uapokojili ama sa a normálnymi kontaktem! . Dali aste príkaz, aby nméi vojaci nedávali v liadnoe prípade podnet k »ostreniu vzťahov.
Avšak tiai stranícke orjranisácie slsdujú v týchto vzťahoch nepriateľskú liniu. ¡Ceby oa obyvateľetvo prikláňalo ku kontaktom eo sovietakymi vojakmi, bolo by ia vyhráiané a boli by trestaní. To nezodpovedá dohode.
Propaganda tlačs a informáoii predkladá healo "Jednota". Toto healo
je aaao o aebe dobré, ala musí sa ujasniť o akú jednotu ide, e kým a sa
akým cieľom • Toto healo nemoino chápať osmarxieticky, nám sa sdá, ie oepriataľ vyuiivt tohoto haala.ttôiuho vyuiiť tiai anarohiatioké elementy.
Exiatujd alte tily, ktoré vyatupujú proti socialismu a proti priateľatvu a nami a zdôrazňujú heslot "Neutralita" /a. ¿mrkovaký k tomu podotkol,
ia HZ toto healo odmietlo/. V poľ»x*j tlači oa aj napriek tomu zdôrasáuje
, ie NZ podporuje túto výzvu./
Visme to, ala aj napriek tomu sae na vlastné oči videli heslá, ktoré
podporujú poiiadavku neutrality, *eras je potrebné bojovať proti imperializmu, ktorý am anaii vyuiiť túto aituáoiu. Uáae dôkazy o postoji občanov
v USA, Záp. Nemecku a v Argliccu, ktorí vitajú odlúčenie ¿SSR od Východného bloku a pre uskutočnenie tohoto cieľa urobia všetko.
Seakoeloveneká tlač zabúda na nutnosť zdôrazňovať boj proti imperialiatickému syntému, alebo ea vôbec o dom zmieniť, Britom je zdôrazňované odvrátenie od "starýeh metod" a toho môiu vyuiiť protiaocialiatické elementy t KZČS mobilizuje národ k bdeloati a robí to tak, akoby neexistoval
Žiadny triedny boj. Hala by tiei preeviedčať o tom, ie v NSh a v UbA panuje nespokojnosť, z t or á súvisí a neuskutočnením ich plánov.
Starosti sám robí tisi otázks vzťahov k ZSlíR. Je veľai málo informácii o vzťahoch so S3SR. Kontakty zavrsli. Maši vsaúci predetavitelia sa aailujú o nadviazanie kontaktov a to na atraaiokej pôde,medzí HZ a kajvyŠJÍm sovietom.

Pýta»« «a udívani, prečo aa aaroivijajú viťahy aadaá M I I U I , Mdli
kterýsi eú partnaraké vtťahy. Ualo by byť ¿o najviac kooltklif, diakuail a
jmonfoh roíhovorot•
lat« aá paaatáte na r o »hovor a© a. Breinevoa. ktorý ?y»l«»il nád«j,l«
aoakovaká dohoda nájde v WZ nielen aůhlaa, »1« a j aktívnu podporu* Koly
neéli touto aeetou, »ohlo by to »ať pro Váa alá náeledky, t.J. «oatreále aituácie, ktord by využili aaái nepriatelia. Naái aa. peanajú Vaéu autoritu •
vedia, io to ačle podatatna priepieť k eplneniu dohody. Tiol ay H * aa reah odli urobiť vftetko, ¿o jo v našich ailáoh.
Sarkovokji Soa funkcionár robotníckeho hnutia a liadny diploaat. Vo *voj«a
vaku oncaa *o«tať týa, čia aoa bol celý íivot. že to adAraaftajea, aá «voj
¿ôvod. ¿oa ai vedoaý toho - a tiai aoa to otvorana povedal oeleau lUdu, ko
aa nechce»» učiť ukaxovať dve tvdre. Neuvdsaa, kto dve tváro aá, al« nenyalía to na sov. «a. Kcaiť dve tváre nie je anakoa nááho charakteru.

for-

rulujean nai« nátery tak, ako ich povaiujeae aa vhodná, aj ka<f by to aaohi
ľudia vyjadrili ináč. To aoa cheal povedať úvodoa.
Cpoainu» ai na «voj roxhovor ao o. Breinevoa, \onigynom

a Pod^oraja

podao e.retnuti v Uo^kve, v budove ÔV, kde «oa bol priv«a«qý.
S. Breínev vtedy povedal, le nla je vhodná doba vyi«trovaťr kto a«ai«
vinu na danej eituáoii. ľlala diskuaia k tejto otáake by bola nekonečná. Ja
aaatávaa tento náior. joea opát nie je ¿aa na aiaťovanie, či aa auaela etaf
t«, io aa stalo, preto o toa oechcea <ftU«j hovoriť. Bolo by pr«daa a«4««taá,
keby aoa avoj náaor saalČai. Moje preevadčanie j«, k« «a to aaauaalo atať..
NaÄe vlastná aoinoati likvidovať to, &o Váe «nepokojovalo, neboli 4it« vyčerpaná. Stál« eit« opakujú niektorá noviny aoo. bretakyoh itátov uiaťovania o kontrarevolúcii.
ká»e 80C00 oabrojenych koaunietov - robotníkovi 1 Vdové ailioi«. Tát«
ailícia by bola achopná potlačiť kaldý pokua o kontrarevolúciu. Okr«a tok«
aáce armádu a iná oabrojeaá avfcay. Týrto končia túto etásJra a ayella,ft«by
•a táto v«c aala v budúcnosti posúdiť v Kľudnejšej a t aoa f ára. Proeia, aby
aae ea už k tejto téae nevracali /«• Kuaneoov aúhla«*l/.
S«e ei vedpai toho, ie nmmtimmm rieiiť náaxlia roadielnoeť «taaaviak
a ai«nok k otátka, -kto bol v práv« -. Bola by to kataatrofa. Váa j« L4 ail.
a Váe ¿jC ail* Taká rieienie aaprichádaa do úvahy ai«l«s a technických přičiň, al« hlavne s dôvodov roauau« *«so«táva náa nič iaáko, iba doaiahnuť do«
bodu a pokúsiť aa hovoriť rovnakou rečou,
Naáe úatavoprávne orgány NZ, Vláda a predovietkýa «trana «ú roabodnutá «plniť Uoakovský protokol. To váak nie je a«lná urobiť aa 1 de A. Soa preavedčený, te to pochopíte.

,

Učiete ai ayalieť, ie by to «ohlo iať rýchlejiie. Ky aysllaa, 1« aa
to mil* «conečne rýchlejáie roxvljať, al« aj napriek toau potrebujeae k tesu ¿a«. Uysieni« I\idi ne&olno ¿ueniť ao dáa na deň. Opakujea, le eplniae preloaol, tfl ja ho budea. plniť.

Js m* ibíh, 1« •« brsinev * politbyro neeúhlmei « mojim prejmboa. C o*
toho nátoru, IM BO« «UMI povedať národu evoje poeiiy,

svláér k«! soa fuak-

oionár robotníckeho hnuli» % taetupujeo a hovoria am národ. "sačiaa m tlai
nechoea hovoriť rečou diplocmtov. To ai «Ak« dovoliť pretident, prvý tajaaník etrmny * prsdoedm vlmdy. liueel e cm povsdsť vratko, ¿0 eoa aal am mrdel,
aby ľud varil, la pooiťujea rovnmnú bolssť mko on.

^ ^

M i národ náa vari. To Ja rsalit* týohto dni. Po určitoa ¿maa naém
oaobná autorita prajeť nm orgány, ktoré my rspreaentujeae. ávéak národ ehoa
predovletkýa poanmť nm äe etmnoviako, nia am rimdiť. Tial v budúcnosti buda
Otátka autority hrať svoju úlohu, ala to ja v tajto súvislosti vadľmjtie.
O svojoa vystúpení prad národoa by aoa Váa oheal oboiráaiť a ak by aoa aal
aolnoať, chcai by aoa o toa hovoriť ej a .Tmláíai mov. aa.
Kaď aoa bol doveiený do Koskvy, povedal aoa a. >oai*yaovi, ia by aoa
oheal robiť svoju politiku podľa táaad aocialitmu v aúlmde a aienenia ľudu.
Keby nái národ oaaml byť obosnáaený a nméou politikou m keby náa nerosuael,
tak odcbádaaa. Dnes rosuaiea ľudu m aoa roshodnutý plniť spoločne m I\idoa
to, čo oca podpísali.
Soa členoa etrmny uZ 30 rokov, vanoval aoa jaj celý svojftivot.E3SP
bol aojou 2. vlaaťou. Choaa dokončiť svoj livot nm taj lat ej eaata. Wôieae
amť am rasdielne otdxky rosdielne náxory, pradovAetký* v ctáske taktiky,
ala jadan auai reópoktovmť druhého.
ÚY-KSČ3 kooptovalo 60 nových členov a roaélrovalo týa rmdy preaesdníotvm ÓV. Starý Cv bol jednou a prííin toho, čo aa atalo. lebo v Aoa bolo anoho členov, ktoría ľud navaril. Tito lMdia boli nmaývmnl "skupinm e. Wovotného". Jednd sm o l\»di, ktorých nikto necboel reápektovmť a preto ea nedalo
očakávať, Sa by aohli na atraaiokyoh eohódsach preamdaovmť atmnoviaká etraayAko príklad by aoa aohol uvieeť tajomníka 0V-K3Č3 v Itrsdných Cechách
läaom, ktorý bol pri posledných voľbách ako poelaaeo nadiktovaný wovotn>m.
Existuje mnoho podobných prípadov. Aby n * vytvorili autoritu ÓV, ktorý by
uakutočfioval politiku strany, auaali aae xooptovmťrfmláiohčlenov, ktorí boli riad&o «volení okraanýai a krajakýai konferenciami etrmny.
Sú to koaumieti, ktorí aplnia to, čo prijaaae. Za to osobne ručia. To
piati i o predeedníotve ÚV.
Ste nespokojný, lebo niektorí Členovia boli vylúčení x predsedníctva,
ako napr. a. Indra. «Aae 04.000 podpisov x Gottealdova. Za tento okree a. Indra kmndidoval. Vec am aá podobne ao a. Kolderoa a Jaléíai. káae «500 retolúeií a eCCO podpiaai. Cdporúčma Váa am poarieť do kancelária, ktorú mát«
k diaposioii a tlaočníkoa, kde ai aô!ete tieto resolúcle pretrieť, late chápete, 2* v mkej ťmlksj situácii am«. /Sarkovskj ukmaujs *tohv reaolúeii/.
My viese, že nikto nenavštívi aohčdau, nm ktorej vyatúpim tito ss.Tiel
preto neaôfsas očmkávmť, ía by títo aa. aohli úspeáne presadzovať naiu politiku.

Kyslia, 2« by ste asii a*? o rva« vise inforaácii ako dosiaľ. Z na*«j
strany je Váa všetko k diepoxicii. Kapřisk tonu tl«4 bratských itátov ul
14 dni tvrdí, is vraj u nás sxistujs SO.000 kontrarevolucionárov. Táto ayálíenks sa srodila vo Visdni, tlač ju opakuje, bsx toho, Is by sa preevedčila o jej prsvdivosti.
ásledkoc toho bolo, že 16. ai 20.000 ľudí opustilo ČS3R, zo «»rachu
před r e p r e s á l i a s i , alebo sa nevrátilo, Soa presvedčený, is váčiina x nioh
a i r.a j dr.otli.vcov vráti, čo spôsobí vysvetlenie v neáej tlači.
Sád by so« alte hovoril o otaske, «.torej sa s. Kuxnscov nsdotkol. ¿8.
ortóber je 50. výročie vxniku n;.*ej republiky. V terto deA prijae NZ objasnenie wneny štátoprávnych •tťahov aedzi Cechai a Slovákai. Týato sa tiel
f.kObersl .ongros ZSS. Ak Sa aá uskutočniť odpovedajúca proklaaáoia, je potr - : . a b y sa ziéli tiei xáetupcovia čsskýoh aoaunistov. Js prsto potrebné zvolať f.on^res KSČ.
Signatári aoskovsksho protokolu, hlavná os. Dubčsk, Svoboda, Černík
a Ja, a tiei Spače* a čalli, rovnako ako vtedaj&is predsedníctvo ÚV ruči
za to, Í9 Koagre* KSČ sa neodkloní od základov tsjto politiky, Ktorú schválil ČV-íSČS. To je dôleiitá okolnceť. Je naáou povinnosťou, akr povinnosťou
so.,o toa otvorsne hovoriť.
Ja hudec toto stanovisko sastupovať, lebo Ústavou, stranou a norálnya
aspektoa aáae povinnosti voči Čeekéau ľudu. Aj ketf ea prejavila tendencia
posúvať Kongres KSS, ukásalo sa, le Lsnto nongrss aplnil očacávanle. Js xbytočaá pochybovať o rovnakoa vyalsdku jednaní českyoh aoaunistov.
Pokiaľ sa jedná o nroaadné oxnanovaois prostriedky, poxnáae Vaáu kritiku. r piatoic buds prijutý xákon. Videl soa, akt) svoju osobnú povinnosť,
x^iniť pôvodný návrh, ktorý bol predlolený Vládou. Zavedisae akúsi predoenxúru. Jsdnal noa ul so zákonodarnya vyboroa a ohoea hovoriť so sástupoaai
novinárov. Pre nás nis je ľahká, aa náa ukasujú r.aéi novinári, ¿o e nás pí¿v iná krajiny. Xspravdy uráiajú naée city, Aaí sa xaobsráae otáikcu tlače,
tak podotýaaae, ře to robia aj iní. Prečo píle poľská "Trybuns ľudu" nspravdy o aalon ľíZ? V piatok chcev.e poslať diploaetiokou cestou dopis peľakáau
parlaaentu, v ¿toroa bude uvedená pravá podstata vsci. Ilvslina ai, is poslaaJ. rcsôfi: alčať, pokiaľ sa píáu o nas nepravdy.
čc aa tý<a pohybu vojsk v Č33JI, nsporo:uael eoa dobre noazovekáau protřela

v toa erere, íe asi $00.000 vojaaov KÍ odiať, ke/f aa vletko noraali-

cu a. Táto slátka prislúcha nai«j Vláde, -ysiia, is budsae sotva sohopni vysv«..ir .-ai¿u i-udu, íá Js potrsbná aať v nalej nalej krajine 5CO.OOO - ovú
.z . b.

-tov Varéavsjtej xaluvy, aa sáae saai č40.000 vojakov. To sa náa

i£A i/ť v rozpore a vojenskou loxikou.
-iKv!«r.e e. predstaviť, a«o bude araáda ubytovaná počas xiay. Ja zno.m v,

_o .w lo sálsiitosť Vlády, predsa v Ja* KZ auaí dať a tonu svo-

je etanevieko. 3om preevedčen), ie Vlád* spolu s 5. štátmi nájde prijateľhá
riešenie tohoto problému. Ak exletujú nejaké iné dôvod/ pobytu »pojsnsov tu
« nás, neaôiea ss k nim vyjadriť, prsto!» liadae nspotnáa. Ak aa hovorí o
stretnutí v Dráldanoch sušia upozorniť, la soa vtady nabal členom predeedaictva ÚV-K8fiS.
Rosuaiea aoskovskaj dohoda tak, la apojenei po etapách odtiahnú a nie,
la tu aoataad dlho. Otáaku škôd vyriséi sada Vláda, piatkové saaadautis HZ
jaj aá predloiiť návrh. Ha tajta achôdii aa lial bude hovoriť o poslednom
aoakovakoa taeaanuti, e ktorom vieme, ie bolo positivna. Tvrdenie, le 1338
aám t«atavil dodávky Ja nepravdivé.
Zlé vtťahy k naéim vojakom ad veľai vážnou otáskou. Brateké vaťahy medsi nmAimi národmi, ktoré ráetli viao ako 100 rokov a k 25bH 90 rakov. Bolo
by nesprávne tvrdiť, le nestrpeli. Povedal aom te ul v Koekve, v trocha nepríjemnejších podmienkach. Budeme mmaiať vynaloliť i obocb atrán veľké úsilie, aby ama doclerill nových kontaktov. Maša mladá feneráoia, ktorá aeposaá a vlastných ekúeenoetí ani kapitalismus, ani naoíetickú okupáciu, musí
prellť náhle ta, ôo am etalo. Obe etrany budú muaieť #ynaloliť veľa taktu.
Pavedml aa* ul gamerálovi Ogačsvovi 2 dni po návrate • Koekvy, le by bale
lepšia 2 ai 3 mesiace počkať a prlateľekými a kultúrnymi atykmi a nedráidiť
oity náého l\ídu. Tiel by sms chceli v tomto smere ftllÍ£i podniknúť, ale
výeledok by mohol byť strašný.
Ja nutné rosuaieť myeleniu a nálada ľudu. lesúfame si, le sme e Vami
oeudem spojení a budeme sa saaliť tieto kontakty rosvijať. ky poanáme predám myeleaie náého ľudu oveľa lepéie ako Vy. A preto choess v»ťahy rosvijať
ti vtedy, keď pominie dnešná nálada. Chceme podniknúť pésitivne kroky, o
ktorých budeme v piatok národ inforswvať a tým vytvoríme podmienky pre normaliaáciUt Ak ahetae paralysovať negatívne Javy, polrabujame k tomu všetxéau (am. Ráailím nesmôleme nié.
T epajitoeti • besloa o Jednote sme ai vedomí, le by ea k tomu mohli blámiť nepriateľaké elementy. Váhu a výanam tohoto praosAujete, my to nepodceňujeme. Hama al sami poradiť. Keby sme m^ll pouliť policajné metódy
mohli by maa íoh likvidovať jediným úderoa, ale my likvidu jene bes polioajsýeh sáeahcv. Víems, ie dôjde k difereneiáoii. OdetrAalme pravioova orientované eily.
Pôjda tiel o etaré dogaatické a eektáraka elementy, které aú rovnako
asbespaôné. PovaluJeae týohto dogmatikov, bývalých privriencov o. fcvotnábo
aa vettcé nebe t pečie, ktorí hroší politike našej atrany. nudeae dávať posor
aa oba extrémy» lebo vieme, le oba extrémy politiku etrany ohrozujú.

i
Doporučuj®»« vám nmvdtiviť ktorýkoZVmk távod. Taa aa adiata presvedciť do je to opravdová jednota. Robotnícka trieda, roľníci a pracujúca
inteligencia aa atotolňuje a politikou ICCS a ad pre jadaotu ao eoc. étátai i napriek tomu vietkému, do aa stalo.
To nie ja nacionalistická jednota. Pokiaľ ai to aiekto aysli, am ^ U *
ÍSCS sdts aeaala nikdy toľko autority a tily ako dnes. Isolovaná naoiónmi i etická tóny vyvolaná ty«, do aa atmlo, nie ad dnee jadroa probléau.
ai iaty, 1* tial vy budete .. to« preevsdčení, ak ta bude U dlhá ú dobu.
Tolanie po aautralite bolo VZ odmietnuté. Budeme rosvltfať kontakty vo rémt*
kých rovinách. WZ má 298 poelancov, pričom ručia sa 200. To etačí k vJ tvá*
raniu prisatom pra politiku nséej etrmny, v sťahov k Z38Ä, ktoré ad daaé
moakovaký« protokolom. HZ bude hrať rolu, ktorú od naho strana pofadajs.
Otámka kádrových pxobláaov ja taká, la nepripustime liadae pranmaleiovanie tyoh, ktorí,nás v 50. rokoch prenasledovali. ta to rudla. Kyslía
•i, la tito ľudia by «ali byť odsunutí a politického lirot* a a a H by la«
iaa«. Sú aoiaoati v medzinárodných orgmnisáciáoh a politiokých slulbáoh.
Pra KSCS sú aŕtvyai daftmmi. Súdruh Cervonenko o to« via.
S. Indra «al stáť v dala revolučného výboru a nás po 21. au*, postaviť pre súd. Tak náa to bolo povedané, lá« ľud msstóie toto pochopiť. ky
aaa. lad r ovi pcastiť nebudeaa, ale prečo ho ta mám drlať. Ĺudia hovoria, la taras > tu aa výalovné prianie Moskvy.
Včera ešte existovali starosti a prítomnosťou K T O v Č53E, aby aadoélo k masovým satjkaai«*«. 0 to« sa vdara jsdaalo v Moskva. So« presvedčený, ie tial v tomto sasrs ddjds k noraalisáoii.
Pripúéťaa, la iste rists, Is v 50. rokoch doftlo u náe v aaohýoh
prípadoch k bospráviu, ceaprmvodlivoatisa a aavŕéili aa nevyrieéeaá probléay, ktoré svládť a i lne vystúpili po Januári. Boli týldne/ktorýoh
vedúci predstavitelia etrmny aalí aotva čaa véatko rýchle vyriadi«.
V toa tkvie pridiaa toho, la doélo k určitý« javom. Je náa jasné, la JanUlr prilial v hodine dvanáatej. láts po Sieraaj sae boli presvedéoai,
ie sm vdetky problémy vyriméia. Keby ste obseli roauaieť nadej oituáoie,
m t m U by sts vsdisť, ako u náe vyaeralo pred Januára«. Vo v&saieiaok
e«delo viao nei 30 000 nsvinných ľudí. Hevinne odsúdení holi popravení.
V :jSR ste risdili tsnto probléa v roku 1956 a tial bola táto otáaka
ricéená v iných éťátooh. Vád národ bol klaaaaý a boli eaahy, atoré oboeU
pre lstiermť, ie ja véotko vyrieáená.

Kakoniec opakuj««, lo oeoáa úayeeľ oo véetkýa eúhlaaiť, to váa hovoria
«•«ten. Rechcem ukazovat dve tváro, ale to, «o e«e podpieali, budea plnir
v súlade so smýélfcnia náJho Ľudu.
XuanoocvR« So« via veXtoi vděčný, lo sto tak otvorene vysvětlil, ako rosuala to otázkaa, ktoré pred vaal leiis. Rád by s o« vás počúval 60 najdlhlie,
aby »0« rozuael tomu, o 60 aa a vás jedná.
I napriek tp«o by to« aal pár poznánok ku stnooviakánfc o ktorých «to
aa sadeail. Súhlasia a vani, fa by nsodpovedalo naáia sáujaoa, keby sms sa
dnes zaoberali históriou. Muaiae ai vziať moskovský protokol aký ja, n prenýéľať ako ho najlepéis realizovať. To jo názor náiho politbyra. Máaa svoj
vlastný násor na dôvod akoi« s 20.7111., ktorá béla poaocou čsskoelovenskáau ľudú. Keby oas choeli o toa diskutovať, neaueeli by tmo éčjeť k rovnak^a výaladkoa.
Vy požadujete od nás, aby sne vzali ohľad aa toapo normnUsécis. Y isme, lo poaery sú komplikované, i e vsieti rola hrajú najrdsns jéio faktory
a tiel rozumieme vaiin ťaikoetiaa. Ovéee e i robino starosti, lo by vývoj
nehol prebiehať iný" «Mron. Ván aa »dá, 1« byftslsznioanohla zaeniť sasr
jazdy.

'
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K u » n « e o v 1 Vitán toto vysvetlenie. I napriek tomu si ayalla, lo
v politickou boji nahrajú často rolu itaytly, R alo toí Som vodit diinotť.
RsJa obavy praaenia t tejto eku'toftnoati. RytUa, 1« budtts objektívny.
Je nutné urobiť opatrenie ku splneniu aotkovokého protokolu. Hovoria, aby
ata venovali tomuto fakta viŕiiu poeornuť. 9o aa jedná o oasové komunikačné proatrisdkyi v novinách sa opáť objavili nepriateTské podnety voči soviet skyn vojakom. Zaneatnanoi rozhlasu a tolsvisis, ktorí aa taobarali protiaoviatakoa a protisocialistickou propagandou, sá stáls na svojich aiea*
t ach. Ráii vedúci funkcionári sú prekvapení, It ui 20. a 21. augusta
prasováli tajná rádiostanica, povalujeme to sa protiaocialietickú činnoať.
Rmvidine liadne opatrenia proti tonuto ľudu, ktorí aottávajú aj naďalej vo svojich funkciách. Po kádrovej «iránko ja rothlas a ttlevliia
nia čintá.
Serv ony* ako i treč o vaäa tlač eéte neuver« jaila liet pracú júoich - veteránov
vlxsr

^rkoviifcfri 0 toa nič nevie»». Všetko radi úverejalae v Budoa práve.
Kmnecor»

Xeeúhlasíae, ako bolo postupovaná proti týa, ktorí aAs podpo-

reve11. Hapadlo náe, le oa prajaví tlak na prlaluénikov tf, ktorí pe 21»
auguste xoetali v budove ÚV KSCS. Tito ľudia by aall byt pochválení,
je ovšea počuť, ie by aali byť prspustsni.
C© sa týka podpisov, posnáa to s vlaatnsj skússnostl. Vis«, 1«
v ťaikýoh dobách boli neapokojni robotnici a le éokoaoa boli orcanisovaaé
štrajky. Dôvody prsto však aueiae hľadať v toa, f la strana pracuje volfci
slabo* PrenýSľaae - kto organisoval tieto podpisové akcie T
yepotnáa 8. Indru, ale ukaxuje sa otáska, 41 neaá niekto sáujea poépinlť jeho autorito. S. červonenko potná a. Indru a Koldera. 8. Bi rak
predsa podporoval januárový kura a bol tiel ako lodra proti Povolném*
C otásko prltoanosti spojeneckých vojak ausia dodať, aby saa objasnil ¿»dorosuaenla. Politbyro vyohádsa t protokolu tiol v otáske odchodu spojeneckých vojak. To saaosrsjaa súvisí s nomalltáoiou . V otásfcaeh kontaktu a*e rovnakého nátoru. Je nutné ich vybudovať. Vo vata
štáte v sni ká dojen, 2a ZSSA si praje návrat k poaeroa sa Vovotaáho.
ai toto u nás naaysll, to tdčrasnujea vo v *e t ký ch svojich vystúpeniach.
HuxqooovtVitaa uistenia, 1« taras existuje v IZ najasnej 200 poslancov,
ktorí pokladané protokol la táklad rieásnia tietkých otáiftk. Prial
by soa al, aba ich bolo 296.

,

Snrkovekýi To by aa neteiilo, pretoieftiadayčlovek aeaéle aanútiť taau druhéau svoje ayélienky. Hyelia slt is 250 ja vlas aei 296 «
Uáa dojea. ie sts hovoril o vyeis léčkách xvýásnýa hlasoa. Chcel by «
vysvetliť, ie naáe oficiálne organiiácie - Svksara a ľudové ailieis aajú cex 2 000 vyeielačiek. Tieto vysielačky ale «ú ilegálna. Ludová allíoit^je osbrojená aoc straay. Ai do tojto doby eite nikto ani jeden
ilegálny vyslslač nsaaslsl. Nevieš, či aáte eáts osjaké podstatné vaši.
Sáto k otátks kádrov. Co k toau ssiixs sOisa povedať ako predoada
52 a ako člen ÚV KSÔS, ktorý ea o vpáde epojeaecsýoh vojak doavedel,
ai keď ul boli na útsaí naáej republiky, tatiaľ čo Iaára, loldar a Jakeft /predseda kontrolnej a rovi inej koaieie/ o toa vedeli aft dea predtýa. Me to eáae dék.tsy. To ausi niekto vysvstliť.
Co sa týka Kolóera, vis sa, predovšetkýa « oetravakéko okreeu, kde
;ôsobi1, is aa jedná o dsaoraliaovanétao alkoholika, na ktorého M nsaôle«
epólishať aao ns čestného človeka. Ka špici C C 5 ssačie stáť lladay dstoralixovsbý človek. k*hol by ¿aaoxxsjas pracovať táa, kás by to nevadilo

-li-

ft* záver by «on choel povadatí, la by nebolo leetné uistovat vis,
le « m rovaakéh© názoru. To ale ais Js pode tataé. lío Ja priaala Ja, aby
tanto rczhovor nabol poslednj, Bola by «i potelenin, kaby sta aa aohol
presvsd&i? o ekutodnej eituáoi v CSSB dlhlía pobytoa.
Kusascov« U n rovnaké priaaia. Musías si vyaiaáaf násory, aby aaa jadea
druhého lsplis ehápall. Cheal by aoa lite podotkad*. la aoa udivettf,
fio aa 2p.vni. n i 4 bezpeinoet nazaobsmla llaaaato* vyaielaéiek a preda
nedoetala k toau prisas f
Ts¿ aooi preatali nall najvylli predatevitelia vlááaaf.
Eusnecovi Taras vftak opát vládaeta.
a^kovokTL Lodra stojiao na noháoh, vtek vletko nealieae aeras riaéif
i Usar os by sea esosl pavada«, la nsla polítbyro váa ohee poaáhaC
a obesas poroaumie* valej situáeia.

KLTAfir OtiJU HÜáBáJtf
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Treba, ako hovorí i*\f spisovateľ, posnať svojich papanhsinskýoh. U f M a Palsah
podstúpil cartýrius wojej sebaiertvy, katf aa kaidý rodlA b41 a svoja deti a atrdlil kaldý icb krok, aa jedaoa výzaaaaoa fára soa svojich koláčov ubsspadovali Polkajt« laa, U
yritet Palaeha oanadia aa nástroj iaparialiatickaj rosvladky. Stala aa '"čin Jána Palaoha
j« aáeladkoa aaehiaáoil urditých sápadaýeh aoosostí, aaaovita asjblIIHaha západného sasada feSU." Povedal to Tilaaftový,ktorý aa prsssatoval ako člen Ôv 1SČS, korealpoadeatevi Acaaoa Praaoa Praaee. Bozhover pravsala /akoby aj aia / tlačová a«eatúraftOR.f tomrezhorrore V. Xový tvrdil, la vylstrovaaia celého prípadu J. Pal echa Ja veBtl 'obťalne,
pratala aa «rnlrajd padetaé podivné okolnosti*.ftajdreaatiokejlias nich, ako uvádza Alej
V. tový. Ja takatiaa, ktorou aa Palaofc zapálil. M*l aa podlfc aako poliať tvláltnou tekutinou, akú poulivajd fakíri. Cdajne horí, ala ssspôsobujs rany. V poaladaaj chvíli au j« dakto, T, lovýa neuvádzaný, vyaenil za iad ao earteľnýai aásladkaai.
fto, tak vidi ta, a aáta aa dlani vletkot v pripadá Palaoha zapracovala imperialistická rozviedka, ktorá «hesla aaraliť hladinu aáého livota práva vtedy, ked nastal vytdleaý
pokoj, V latka je to také jadaoduché, uapokojivé, aa vidoa očí - priezračné, íehy sae postupovali aetódou ť. Kováho, naáli by eao ľahko vlatka, 1« u aáe nalial Mura in, Vltava alebo
Zprávy*
Dovolil soa siiatervisvováného poliadať. Veľsi stračae V. Mového, bolo to akurát
r priebsha taaadsetie rsderélfi*h£ fhres*§4esia, ktorého Je poslanooa, opýtať. Poskytoá si
aaaaaj rozhovor APP? Odpovedali Xao, dokonca eoa ho autorisoval. Jtečitsl aoa v*ak e*»e *

- 13 korendpondsnt APP nápismi. /Odvtedy iste dital,

M verejns neohrmdil./ Čil* fekt, 1« V.

Nový intervi«r poskytol, mls k«<? ids o "burloásnu" mgentúru m noriem, mké etmnorieko by smujal, koíjy tok urobil niektorý nd» spisovateľ, «odpovedá pravde. To js jeden to sákladnýcb
faktor.
Prečo to urobil? V. Novy,

ideológ a teoretik skupiny, snáaej evejiai eeaneaai v li-

bo n skej kaviarni "Čeehim", jo sáetmncom politického kursu tvrdej ruky m svojim odhodlania
niečo znamenať, prsvydujo akékoľvek predstavy. Poanáaa ho ako saalúlilého člaaa strany,
ktorý hoci sáa postihnutý, rosvijal klbko procesov v rokoch 50-tyoh a ďaldich. Po prepastéci s vasoaia divnou shodou okolnosti práva «a novotnovsksj éry sa ajlaa boa válasjloj toorsticksj prípravy funkcia rektora Vysoksj ikoly politickej. Po januári ho vadeaie strany
tojto funkcia posbavilo. Svojho poslansvkého aandáta, ale ani členatva v ŮV KSČ 8 sa aevsdal.
Tribúna R Z ma véak, ako sa mi vidí, nepostačuje, a k svojej kvmlifikovmaej expertise v odhora kontradpionáie potrebuje sprostrsdkovanú alulbu APP. No aj tak mrguaemty urádxané T. Kovýn, auoí Človsk v e ľa i váfiť, svalovat. Vyrábajú sa totll v tojto súvislosti
ďhliia "správy" /vraj Palacha dovissla na «lesto činu auto ouássj snaôky./. Hsstačia slová J. Palaoha povedané oftstrujúcesu sdravotaéau pereonálu, ktorému oelý prípad objasnil.
Husí sa dokásmť, sko amo to voprsd vedeli . Palmoh aa atal nástroje« iapsrial i atických
machrov. S tvrdenia sa priehádsm v tady, keď aa ul sadalo normálne lif, ked vyplakané oči
preotali slaiť a rsruôend srdcia pokojnojdio biť. álsbo akurát protoT
Logike. depká otáskui X<U v sal, odkiaľ čerpal Rový svojo arguasnty o ton, U

sa

Palach stal náatrojoa aachináoií sápadnýoh aocnomti, a ako jo to a ton tekutinou, ktorá
horí, ale napáli?
V. Rový v ro shov or o ao anou tvrdil, la inforaáoie aá " eo spoľahlivých sdrojov".
Joho tvrdenie so« hneď konfrontoval s názormi Federálneho ainistra vnitra Jána Pelcára,
ŕiorý shodou okolností rcishovor Nového so anou sadni. Pýtal sob sa s. aiaistrai "aá s. 80»
vý tio informácie s Uinioterntva vnitra?** Iíinisteretvo vnútra 0 tya nič naaá. Vybav t« sl
to apolut" Spýtal soa sa Nového - bol si novinár /pred svojin uväsnsnia bol défradaktoroa
Rudého práva/, lata mi prsto odpoviséi Kde sa amehodia tie tav. "spoľahlivá sdsojo"? V. Nový trocha podráldons odpovedal» "na to neodpovie«* Odpovedať nsmueia," Oá toho 3ass vydalo
federálne ainiateretvo vnútra dsssnti. V ¿0« oficiálns vyhlaaujs, is Nové«« neposkytlo l U á ne infcraácia, ktoré by súvimeli s vydetrovmnim príčin Palacha. Povie potoa Novy verejaoeti, ktorej svoj roahovor APP a«sroval, kde a a mkych "epoľahlivyoh praaeftov" vsal imŕoraácia poakytnuté ATP? Rový, ako vie«e, amatáva niektoré výsaaaaé fomxois. Stálo dri í «mndát
člona ÚV KSCS, als aj poslmnoa HZ. káms utanovy strany, amvmaujúoa Xaldého ¿lana t pravdivosti. Uáae volsbný sákon, ukladajúoi poslancom povinnosť pravdivo infaraovsť svojich voli*
A

čov.
A/sdenik Vichtsrls, ktorý sa v chémii,nmsdmvmm aa, lapéis vyšná ako V. Nový. vyhlásil, la nijaký "fakireky plmaaA, čo by horel, ala nepopálil, nemxietuje. *mdi kúaelmei
pracujúci J p lame dom - tdbor hltadov ohdm - v/hlásili, Is by vsľlai rmdi poskytli "nspálivý
planeÄ toau, kto tvrdl, is nspáli, nach by to bol trsbárs pán R 0 V t .
-0-0-c-ovtHOBá POTHAVÍN 3UBK V BUDÚCNOSTI? BUDE, ALK 5ÍII?
RáJViCSOU
S T R A T E G I C K O U

Z Ä R A t 0 U

MfUé frSJŕSG, ŕO^HfdCcyfi^^
Mnoho «a tu noverilo o otácka £83*. Muaíae porada«, la hodnotenie probláau ČSSR ja ideologický probila atrán /komunistických/ a radšej by ama to
riadili na inoai fóra pred iným plénoa. Ja dúfa» jasná, la aaa pripravani «dčaatnit aa tejto diekuaie aj tu, Holno čal ala nedovolí túto dlhú diakuaiu«
lluaíae ovflea k tajto otáske vyvodiť uaávery. Kaď aa na túto otáaku potrieme
hlbšie, saa ja to lan celoavetový problém a jaho dôeledok, Svet, to nla aú
lan sald a velké Státy, ala aocialiaaue a kapitalitaua. Ideologická hranica
n o potná Štátnu hranicu. Saa najsilnejší a aovieteki átudanti naaú na jviššiu
^odpovědnost aa celý socialistický tábor.Hovorilo aa tu t^aft o porušení medsinárodného práva. Na lápada aa hovorí, la príčina protahovanía vietnaaakého konfliktu ja v sovietekoa taeahovaní. To isté Kuba ako tská tnaaaná porušovania aedainárodného práva, jak s aaeriekaj, tak aj a nalaj atrany. Sú tas
protiprávne naša tbrane a ja to eprávne? Jal Poaáhaaa v boji proti iaparialitau, podporujsas prvú oooialiatiekú republiku na sápade. to ietá Angola,
kda aú protiprávna sbrane NATO, Československa a Soríatakaho Zvflasu. V Biafra
kda nafta poaoc ja prejavom boja proti anglickému neokolonialitmu. /Prekvapenia a v aápStí ironický úsmev na tvárach anglickej delegácie/.
Preto ai aqralía, la čeakoleovenaký probléa nemôžeme hodnotit a právneho hľadiska. Bohužiaľ nie soa právnik, Sovietska akadáaia viad aíoa vydala
knihu o in ad a i národ noa práva. Aj ksď aoa ju načítal, čítal aoa koauniatický
aaniftat starý 100 rokovi Vtnikli tu dohady o porušení talúv. Hovorné aj ďalej* Kapr, varSavaká taluva nahovorí lan o právach, ala aj o povinnostiach.
Huaiaa upšvftovnť soeislisaua, jak vo avojej vlasti, tak aj aocialisaua ako
celok. Má»e aj internacionálne povinnosti. Keď u nás nali otcovia, dedovia
sadali bodovať aocialisaua, vedeli» le to nebude ľahké, fa
to vyliada vaľa
obetí, to* to «tí a predsa táto cesta ide úapa&ne ďalej. Ifaša ceeta nie je ľahká. ?ela robíaa preto, aby aaa tabaspečili čo najväčšiu livotnú úroveň naftia
občanom, však auaíae bojovať aj proti iaperilalitau. Oajae ai otáaku:" Kto
tu hovorí proti aocialiauau?" Angličania, 2v$di nič nehovoria o perspektívach
budovania aociallaau u nich. Keď dôkladne vojdeme do Seskoel venského problému, aj prad januárom, tak aj po ftom, nemdže^e to prediakutováveť tu, ala
n* inoa fóre, lebo ja to vetiai obšírna otáska. Znovu podotýkam, le by aae to
najradšej riešili na inoa aiaate pred inýa plénoa.
Keď aa poarieae na hoapodárske otátky, že to neAlo ďaleko, tak viete aj
o Sikovi a ja Váta jaaná čo chcel on a čo robia aúčaatnl predataviatalia v ČSSR«
Kto ate^al Sikov model? late viete o jeho vystúpení v bádenskej telovítii. Nevi ea prečo ti, ktorí podporujú socializmus a aú komunistaai povedia, le NATO
a Varfiavt»ká saluva majú avoja prednosti a nedostatky. Ma západe vyulívajú túto situáciu pra atuplovaaia vojenského sbrojenis. Proti koau tu bojujeme?
Myílía ai, žs proti imperialismu! Vieae ako imperializmus využil situáciu v
roku 1956 v Maďarsku, ako ju využíva vo Vietnaae, pretože mu pomáhame.

Trochu ma udivilo vystúpenie Československoj delegácie. t<y podprujeme
ich vládu. To čo povedali je veľmi vážne e je to v rozpore s tým So počujeme
to strany Československých predstaviteľov. Ak ke<T logicky by mali stár ta
svojou vládou. £utujem, že som Vás obral o taký dlhý čas a znovu zdôrazňujem,
le českosloveer.Vrú otázku by eme radšej riešili na inom fóre. Verím, 2e vypracujeme apoločný postup boja proti imperializmu NATO a riešenie problémov
Španielska, Portugalska a Grécka.
Ďakujem za pozornosť.
~ -<*7<ní sa prihlásila juhoslovanaká delegácia. - Chcem povedať pár
slov k vyatvJpeniu sovietskeho delegáta. Ako som rozumel ČSSR je ideologický
problém. Však ideologické rozdiely, aj keä ideologia nepozná hranica aa majú riešiť ideologicky a zbrane majú oatať za hranicami. Ani jeden štát nemá
právo na to, že jeho ideológia je najlepšia a na jaj obhajobu použije zbrane.
Toto nemôžeme prijať. Prečo tu máme hovori-ť o všetkom a nie o hlavných
problémoch Európy. My tiež ataviaae na marx-ianinizme však agresia aa nim
vadá odvôvodniť. Bojujeme o takú spoločnosť, kda by ľud mal svoju moc.
Po Juhoslovanoch vyatúpili delegáti západného Berlí na-SDS. - Chcal by
aoa dať sovietskemu delegátovi pár otázok.
1. Naše predatnvy aa zakladajú tiež na marx-leninských princípoch.
Chcel by aom vedieť kto je to marxiata s kto o tom rozhoduje? Vieme predaa,
Se v Pusku sú marxisti v Juhoslávii, v ČSSR, v Číne a aj u náa.
2. Chcal by som vedieť, čo chcel Ota 5ik urobiť? Kto má právo ako neeocialiatického odsúdiť? ČSSR je Štát, ktorý pramení zo aocializmu a aj kebv
to chceli meniť, nikto nemá právo do toho zasiahnuť. Podľa náa Ota §ik má
aocialiatické myelenie od základov až k výške. Hodnotili ata vlastný Stát
predtým ako ate vatúpili do ČSSR?
3. Povedzte ako a akí to boli kontraravolucionári v ČSSR? Ak nás o tom
presvedčíte sme ochotní veriť.
Po iion vystúpil znovu náš delgát Ján Ksban. - Chcal by aoa vyzdvihnúť
pár bodov. Myslím, že nemôžeme mať iné stanoviaká aku raäa vláda. V našom
prípade to aai neplatí. Po tomto začal citovať vyhláaenia vlády, W2 a atrany
z 21. •ugusta, ktoré všetky odsúdili agresiu. Upozornil na to, Že tiato materiály ešte nikto nedementoval, že žiadne apoločué komuniké nespomína kontrarevolúciu a ani jej nebezpečie. Podotkol, Že v septembri pri výskume verejnej tBienkr 78% opýtaných odmietlo akokoľvek nebezpečie ohrozenia socializmu o nás a 92,4% vyjadrilo plnú podporu akčnému programu strany, ktorý ja
symbolom a vodítkoai pojanuárováj cesty.
Znovu vystupuje soviestky delegát. - Myslím si, že po krátkej výmene
nérorov je jaan4, kto koho zostupuje. /Pritom sa významne pozrel na juhoslovanskú delegáciu/. Musíme v prvom rade urobiť svetový plán boja proti impetioliziuu, aby sa toto sedenie nezvrhlo, aby to namohli využiť tí, čo na to
«Ískajú. Upozorftuje, že Praha .)e centrum átudentakého hnutia. Nechcem Vás
oberať o čas. Chcem vedieť, pokiaľ vy chcete vedieť nóš názor. Nechcem sa týmito otázkami do široka zaoberať, sú to otázky veľmi obšírne a vážne. Povedali tu, že socialistické štáty zabránili vývoju socializmu v ČSSR. To isté

potom robíme aj u nás.
Na otázku marxismu ss musím odvolať, Se msrxizxus nie ja adekvátní. Nie
ame tu nato, aby ame roxobrali otázku marxizmu. Po januári bolo v ČSSR veľm
pozitívneho. Socializmus v ÍSSR má už tak4 korene, Se aa proti nemu nedá
bojovat otvorene. Imperialistická taktika sa zmenili, ul to nie je ten dravý imperialismus. Zmenil aa na ideologickú diverziu. Myalím si, že ná juhoslovanskú ideológiu SA musíme pozerať ako na pokus. U nás už socialismus
svoju vitalitu životaschopnosť a sprdvnosť dokázal. Znovu ľutujem, ta aa ml
sdá, 2a sne na seminári carx-leninitau.
Znovu vystúpil defcgót západného Berlína. - Sovietski delegáti povedali.
Sa impsrialicmua ja Jemnejší,, Nemyslím si, Že keď smefcritiiovaliniektorá
chyby v socializme, tak ame nástrojom imperiáli zrnu. Chcem, aby odpovedal
na moja otázky.
Sovietsky delegát« - Bolo by dobré, keby delegácia CSSR, Juhoslávie a
ZSSR ostali po zaaadaní tu. Sme pripravení rotviesť o tomto diskusiu. Vid im
však, ie tu o tom diskutujú len tri delegácie a ostatných to asi nezaujíma.
Odpoviem na jednu otázku. Chceli ste vedieť, aká to boli sily, ktorá ohrozovali socialismus v ČSSR. Boli to vysoko Spekulan-.aké s skrytá chyby, (o
chcel napr. Ots Šik? Chcel zaviesť samosprávu do závodov! Chcel dať závody
do rúk tým, Co v nich robia. A sôls údiv s šu»/. To neboli pri srny kontrarevolucíonári, nie ako v Maďarsku.
Juhoslovanská delsgácia: "Toto poňatie kontrarevolúcie neaôžeme prijať.
Je v rozpore so atanoviakani strany s vlády a uráža náa to". /V Juhoslávii
ja totiž ten systám závodov, aká chcsl u nás Ota šik/.
Po tajto oatrsj výmene názorov vystúpil zástupca NDR. - čeakoaloveneká
otázka sa vyvíjala veľmi dlho. Nechoďme do ddslsdkov a preto ľutujem, Že
delegáti SDS, ktorí urobili tolko progresívneho v HSR nepochopili túto
otázku. K tomu,aby ju však pochopili, je nutná, aby chceli pochopit. Juhoslovanský delegát ss cíti urazený, ako aj jeho atrana. My tiet reprezentujeme svoju stranu a vládu a preto aa tiež mÄžene cítiť urazení 1
SOS - Západný Berlín. - Myalím si, že na tomto fóre sa táto otázka môže
oveľa slobodnejšia a otvorenejšie prejdnať. Napriek tomu v tejto chvíli plánua a hlavne socialistické štáty, aby, túto otázku prerokovali inde, lebo
tu k záveru nedospejeme*
*
Pokračovanie v budúcom čísls.
S. OOCOS

ZHODILI SA PRED CELts SVETOM 21. HUSU STA 196« A TERAZ 2lADAJÚ
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KoauT í •»Iný pr*d**da Bulharakaj akvdáai* vi*d Todor Pavlov, ktorého okra« iného
p a u á M . »ko.odborní *a na aocial i «Uckj ItkliMii, pli* v

*0l*d«atv«B front", 1«

vstup 5. armád do C**ko*lov*n«ka aaekráail «iar v Európ«. H r» t a navrhuj* - podľa apravodajeu Crx - aby t/«to »táto« bsla ud*:*ai -aajvjr*4ia m m

«l*ni/

Yiadanaký roifala* v inforaácii o toato ¿lánku uviadol, 1« Todor Pavlov Uadal
j>ria»o I O 1 C L 0 H

C t J C

VIERU.

Poi.rod. íiaľ Boh«, la aéta a á M v otln aoeialiatickoa tábor« takých odborníkov
tw acuňaliat i oký r*ali«mut ktorý a* okupáciu navrhujú aajvyáii« aitrové -jrl-

j-, Tito

odaaou doposiaľ dostali l»o IVdia, ktorí poaákhli nároám po vft*tkýeh ctráakaoh • ni* takí,
ktorí «a acaiia aaatavif myalania ľudí 4 vntitiV la myiXUnku,
SEESO.
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I

1« OttTPACIA JE ZÍCSRASCV

I '

odpovaí aa Pavlovov **ooiali*tiekj rMlluua* J E

TOTO

WStli.AÄWi
pRťtKOOV
MAP4CU0&'

Obdaanik PP-ZTÍ pri V*P. l-as pr* vnúto.-od pol rab«, tadpovcdoy rad*ktor PP-ZVS vSp.

Cznaaujene ctený» táujeacoa o tanečnú zábavu, ie

1969.
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v

V Y S O K O Š K O L S K Ý

o

P U I 5

19,30

ZfS

bod.

•

r e i t a u r á o i i

"MLADOSŤ" vo vtetkýoh aiestnostiach. Do tanca a aa počdv
vanie bude hrať hudobná ekupina "3 T K 0 R U " .
Vetupnát

vetuponke 10*- Kče

hudobný blok

P r e d p r e d a j

5.- Kče

večera

15.- Kčs

epolu vstupná

30.« Kčs

v s t u p e n i e k

i

na vSl-1, Č.i. 228 A u Jaaka Michalike. Rexervovanie atolov ea prevádaa
len
la

pri

s a k ú p e n i

večeru

v s t u p e n k y .

ako povinný konsun ei aôiete vybrať t týchto 2 jedál»

1/ Perížeký bravčový resefi, sealaková hrenolky, obloftenle
2/ Äitriaaaka aiaa, semiaková hranolky, oblolenie

15.-Kče a prirátkou epol»

17.-Kče a prirálkou spola.

Upoaorftujeao sonsuaentov, ie pri toato jedle treba doplatiť elte 2.- Kče
s&so kontuanábo 1letku.
Do

v i d e n i a

aa

plaae

I
Plesová koaiaia.

Ožnaaujeoe posluoháčoa, i» dJSi i . • i r o i 1 9 i 9 .

• 14,00 hod. aa uakutoč-

ni v spoločenskej aieetnosti v S l - 1 beeeda s
p r v y a

t a j o a n i k o a

OV

KSS

Dr. k r á 1 i k o a .

Posluoháči, ktorí sa saujíaajú o politiokú situáciu v ČSSR atfaláílivot v naioa
neste, nsoh si vopred pripravia svojs otátky pre rýchlejáí priebeh diekusle.
Parlaaentný výbor prefttudentskdpolitiku.

