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odJ€zd Donté'ú ttA vzdálěněJěí stávby (ngpř. tE xo.atu č!.
sloven€Lo) 6e n.Přédpď]áitá. obnoÝery vĚal! bu.|ou alca r|.
ótsvbá.h v čedďcb baJícb e poDlíže 

"rďv. 
bývaJící

PlacoBí Lapscttý 3. vJužtJe ]. b!:LaÁitáb v 'ÁÝoilě a L pďo-
cl 

"ěud. 
tgE' kilé budé tŤ.ba posíllt zfuobování Ówatél-

bá}c€ - Proudy lióí PlocMzeJícÍcb vgtuptí blancrl závF
du by za D@llábích okolnoótí byb' věední! ob.á't6E p@-
dělnílo .Á!B. To rDzv*Ié Je po4rz. p€ěuvěJěí lontŤo]á
toÝÁmícb pťůkAzék. (saď Jsne 6€ o teD ná vlaltjí Lůá
pŤeBÝěóčllt.) tb cY xsč J66e hovoř111 56 Boudn'tre! !řlbj'-
1e!. laké oD Dás ujÍstll' žo noc p'oběbl. v tltdu za
PřÍtoÚD6.li ěágt1 BgzéD6tv9 závotlu. Do.latt ž. Jé zat]otřF
bí, gby I!dé, kteří pŤlěl1 Ía oblyl.lé sEětv t z!čalt sku-
t€ěl!ě PřAcoÝat. lhutoožněE okupantúo t' nádá16 !o'v!acót
Ďqě6 ho6lodÁŤstÝí. Na pťác1 o9a2etl6tva závodu lbá}ce jsdr
'áv13rí $j1cb }o]éaové zo 8oíchovsté latťy I
ve sléÝálrÉch (1 l(v' v pměkud oEzcnéa !o'sab,r) loÝDěž
Proběhlá nedě1'í DlběokoE sněD.a. ?řésto' ž! peco !a oce-
1ÁÚě 1 vé €l.éváltlě ěédé ut1ry Débť\y v ploYoar' Fac.-
vat1 alespoli ÝJtlo!aě'' odl1tků. část noění séDý par

Př!ěla Jalo obwtlé 1Přé6 'tížéné óo!.ávnjr podEí.to|.
v zÁvodě Je tfvsle po6ta!áno o hlídlovou s]užbu' zéjEéDA
z řad příB1ušEíbl l4do!ých ducí. GIo'ÁvÓdDí výb@ stE.
ry zagedá per@|Elltně a J€ ý trÝa1é! 3tybr s árnkctoDáll
zák}adních oE€aELácí a 6e ÝěeEt koÚrltstJ. Ye v'ÁJenÍrée
gtvb' $o! b'to €1ož|ry 1 'e všech ýJsďán.B'cb 'Ávodů b
PrahA. Dtkgzeo Je 1 dDÓění poradá přtd6sd0 zv acE' koDaná
k!átcé po .6Bé ho.lÍně. věéla ge DáE dolte]á qo sb výzva
31évaěů k náÉtupu 6obotní 1 nedě]ní óEě!v. rsoně l1ného sé
v ní talé pŤaÝí l 'PlohlaěuJem' ž€ !!Lc náD není tak cizí
&ko o]crlace haěebo úzg!ú. !tézk]áDe@ Ťevoluční t!ádlce

E.ektlotéotDllq - náno Js@ volďl E al RoH. & pocue
pltebé' Že lnťoloace Po telefoEr v této óobě Jsď zdrželF
livčjší než zá obwklých okolno€tí. spokoJoe se teď 5
l,íú' že aD1 ErektlotecfuÉka newbďujé z p.vhého sýqzku

SRPI{A

Yí'n c.lo6t.thího vedení č6. €ÝobodEýcb éDo.'ů
Yš!! ě3. spoJ9řůDt
céloBtátnÍ Ýedeld čeé&og1o!€ne}ých sÝobodqýcb spoJú wď-
vá 9ěéc!rv' tdož plaorjí na Poštách, E PrácoÍ!ětlch teleto.
!unl}ací' tEd1ď<onrEltrcí' Poštovní Dov1novó 6].Ét|y a
o€tatních olaali2gcí ěéstosrďěnsrych spoJú, aby pobaěF
vau dá16 '€ Ýšěch €1l Y€ gýó gkvě1é polocl rozhrásoqýh
! tB16Íl5bí! lelacíD dÝoboóďch rťsílácích staltc ústře.t-
Eíbo výbotu &ofrrtúst1cté 6tráiy č€6l.o6rďen6la''ÝoléEého
EY. 6J.zdeE a 1e8Ábích úétaÝnícb @8é!Ď řtaěého !iátÍi:
Yěó Plo oesovó lozěířéní lógábích 1nfořlscíl ttéŤé boju-
Jí 'a obnovení ptráv á gÝobodJ .leloil.tEtictého a 6oc1a1istic-yého óízen7 v Daěí vla6tll
vě6 Plo JeJ1crt lozěíte!í p.ogtřednrc&íD rozh]asu' te&Ýr-
zg, tí5lu' dá]roPts. teleafaÍu a téleforÍr.
lo!áhelt € 6obě a stnJte za s€bout
Bráto 6 náb1 1ry JsD 6 ÝÁDl' t €daktořl BpoJovýcb časop1-
3í|

(svobodná spo&' 26.8.196a' t$tě!ý l6ták.)
cb!ázkÝ .. 'ávodú čED háb!

ErgotJ4cí čKD leorř€6eDr
|ní ě€6tý dé[ otttpacs tEza€t1lú .á.oB náátctt zebí tta
totérr@. náno ve vJsďa!éch bllo ve zlrĎní 11.lí sDěc}É-
Jících do zuěátrú!í. !tr6t Postř €t!: &!é Bt z toho ráDá

v dodAvat€letéo zévodě byl po celdr noc ze Boboty lra Dg-
dět1 kud. aDěst'EEl .e 6třídaí Ýe átŤežsní obJéktÓ.
DIEB !áno J1ch oÉt désítb| přlě\y do p!ác.' pŤéěto' ž€
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lednotv' lozvahy e kudu proJeveného v těchto dn.ch děl-
n''dkýDí vysoěáÍv. stánovlgka k zákéřnéE přépadu ok!páč-
nÍch vojgk neDí třeba o!g].ovat' ltou tÉD dobře znÁba.

39e!9q!í_.?!Ěqw
Pondělní ok'rpaění rdno áEtltťo so&o!@o takřt.a v p].né
polní. NA placoÝlětě É1š1o asi 70 lě adBtlAnců a étáté
ilocházelÍ da1šÍ. ho6tě podle toho' jak 1idé Eěu spoje-
ní! Dob'é je to z vÍLtřní lraby ' PaD}!áce ' I €tné' DeJvlc

a s+řeěov1c' h|]Ťe Js@ rlq tob zanégtErl bJdtlcí v
záhŤáitníD Eěétě a vé strAšn1cícb. v lókoEotlvce agedálo
Be BvojÍ pracovní nÁpLú iaké ýedení závodu; hlévnín to-
deo p'octÉN bylo zabezlEčení provogu. Jak ge odbqdule'
gtojí Ýýpaóék záÝodů v celé repub11ce dérúě pŤég 6' dt1G
nt  ko fun.  To g1 v  žédnéE p řípadě ne@íE dovo}Ít '  a  p !o t .

le kážiiá Etrílta dŤabá. lÍa !úště rení ánl zastavení pŤÁcs
na lokoootlvÁch č[@ ,. lelapoEíne Jte ' že tento stloj oá
podle českoelorens&é bpové Ťady označení Ť 669 a @ůže
plně Eloržlt v 6ít1 čsD. K!o&ě toho E EpoustJ ocbot!ých
l u l oučeLa J í tT47a . l .
!e!čen ostré stře1by se v nocl. n. dnsšek steta zÁvoitní
Jíde]jE v sokoloru. Důvodt jeden chodec odEít1 dái přlpá-
l1t cl8aletu okupačním voJákoÝ1 a Edyž 6e iát sia].o 1
zé stcarv soLolďáků, napálll to oneD z!ěsilec do zd1.
!3ycho1o6ická Ýálka' ltelou [ť vedeue prot1 !o Žutť olLŤř
jeďÚ okulantnE' tedy působí. Euá@ o!at!ní, abJ netekla
další klev.

Dt1věla Ý I.sč Ý těcbto dnech .tále Ťoste. hojevujo se to
1 v tom' že se za člerv stŤáby přlhlašlrjí dg]"ší ltdé.' lh
6ékEtátaátu cv ý sokolovu byu poŽádán1 o třt fo!ru1áŤe
lilhláše]r, z nlchž dÝě - ěf,o o studenty- bytJ !ř €dářv ýJ.
sokoškolské obvodDímr výboru I(sč.
ov t.sč v &'áze 5 vx,soce hodnotÍ - jsk háo řek1a jedDa 2
ved(llcích funkclonéiét . é1tuac1 ve seíchovsl.é Ťatře'
liédévším pohotov@ g úč1nnou pomoc ov !Ť1 zgjršŤovéÍú

Íéněř loo $ zaněstiAnců.KoEpŤesoln 6e dneg !áno ěe&o na

6v'ch p!,acď1štích a del.l lovel sýýD 6tlojůo k p!ácl..
PolQd jde o neilělní Dubčeko9.. @ěm' nosétkalá Be s tqk
veuŤD úspěcheE h1avně paoto' že polJtl } mob11tzscl pŤ1Ěé]'
jlž poz.lě. .{.1e t ta} se v zÁÝodě seělo Asi 40 s notnáI!Í
Edrty 6 nějlrká p!áce se ptece jelloE udělAlA.
Infolbqční středlgko Žřídtl zv Ro!{ Kobpfogo!ú. Je v něn
stálá 51užba u louhlagoÝého př1jÍbáóe a ÝydávaJí se

dval4át d6mě zp.évy. Úsekoví důvěrřtíct loté okaÚžitě po
dohodé 6 hospodářs\ýD i'edoucíE svo]ajÍ ně&olilaolNtovo{r
poladu a Í!ío'd]jí ostatní. lÁdé sé tá} dovídájí Ýše' co
ge děje reJetr v lelubllcé a Ýe sÝěté' at€ 1 opeŤatlýní
zpÍáw podle lotŤeb o!8ánů v závodě.
odří'iutí od světa loáodně v !řípailě rtaěich fab!1e rcplE-
tí. Pobtl Jsou udé rÉ llEcwištích' jde h]!g legálních
čs. Ylgílaěe} do sítě závodt]ích lozhlasů. ^hi htúo ple
covnt dobu stud''e neuticbajít v sokoloÝu se Dapřík]ád
gtřÍdqJí 1 v noci a Ještě obgruhuJí . v piípadě potieby .
dálnopí6' .'éden Že Ýzkezú pŤiJa].í od čs! obchodbíbo zá6tu-
pltelství Ýe lYankÍuŤtu nAd uohaEeo. lušl tuliété! ai z
kteféko1tÝ záPadní zéoě' kteří se tgh EhroeÁžěuJíl jŠou

Balard 6 tvúrěÍ s1lou. l.]:oeě pŤíry ctr ztrát Ýe výlobě 'E.
oená okupáce Ý Tátře táké ocnlo@ní élmogtl technlclého
úseku. Konst&ktéŤ1 g da]ěí týů!čí s &oncepční !Ťacovníc1
néogjí mllosto Žádné sougtřédění a kud ke 6vé no!Íoální
p!ác1. Někteří !!oto uvažují' že pokud se
uzuje' bud@ wkÓnávat v závodě 1 oiDo něj Jrtoukoliv ptE.
dukttýní p!ác1' o ktel budou !]ožádánl"
PostoJ' kte!ý závazuje. - závod!í výbor v latře s1ce ne-
5úŽe wkoné€t 3voj1 nďúrní čimNt' ale př€Eto EaJí
odbo!ářl velkd zásruhr Da \ťtýáŤe!Í dob!é atEoBfály '
LteŤá v z3vodě páruje. Dnes pooékovsl tqjeďúk zv RoH vše@
zgulstnáncůE za obětaýé s Ý'o.né chovárí Ý neJho!šícb cbÝí-
1íct} žlvot.a l]ás á celého náŤoda a požádal, aby tento postoJ
zacl!ďÁÝalÍ ! nqdále a pokud oožné se k11dně věno/ a! 6vé
p.Ác1r zv Rotl žridá o lodpollr této éetv 1 od zgnégtnáncú
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lďlEniěníct jdou s tatlová]iy . v sobotu se getkall zágtu!-

c1 kodrn1stů sBíchÓEké ratry á škodJ s Pří6}ušníb hrav-

ní sp!áw !oh!9n1ění si!éže v ?řaze 5. PohEničtr1c1 je

ujist1u svou podpo.ou s te8álEío védénín ttŤa!ý á vládJ'

s@hbse! s výstedw xlv. sjezdu a žÁdsu o uaÝi zání

častějích stvkú g dělní}y závodů Prahy 5. hotože toto

pŤáDí ploJévllo 1 Dnoho voJ'k] základní služB, uvažujé se

v Tatře o toD, že sPolup!áci !áváže rlédežnictÁ olaaDlz8-

!běe.pgv!ogt-

Dě].nlcké \rysočarv a l4be; €e ploněnily v leÝnost. Nikol!Ý

ovgeo L :  lovou,  j ókď  bJ  o} .dpant l  uví te l i '  nebo;  bJ  '1o
po€btla vÍtá4ou zéelnl.u L d61šín !ep!e8ío a Rág11DoBte@.
',!stota' kl1d a lozb.anÓgt jsou v těchto chýí!ích Žb!aně.

d dateko s1lnějĚíld než h1amě 4€kých tan}ů e *uloretů'

ryto zblaně jsou v Éšich akéch' v naěich sŤdcíclr' v lÉ-
ě1ch t|rších. co na ton' že lancéřové vory sL!ývající ve
6rych útrrobách névítgné 'osvobÓd1te1e'' &olzující po url-
cícb, kož Jedíná BlavobiáE, kte!Á je Ýítá' je chhdné

lobŤddnÍ t1du! pŤo Lte!ý le a zústáÝá přeg všechrť štvavé
útohl llidltivní plo!áaandJ jnéno D1bček nebo svoboda

-záyos/-ěeka j1'-pláge-jg Př!p!a!é!A-
v dí].nách i ná dátších placovtštícb t<oopŤésorů & j!ž

několik ónú ruch jalo v no$úlrú d!y' 1 když n. 9š'rd.

Je doét udí' v leděli se É!dár1 1 sokolovÁcl' ale stál.
jŠou Jéště v závodě úígtá' kté!á če&ají řB svoje obsluhr
vatél€. lroto vo1ÁEe vš€cbiv zaoóEtMnc. zÁvodů Ý ubb1
E Ýe vygoěanéch' lta sníchoÝě l v tl'lg]ícht Doplqva z célé
ý!á}v fllneuj.l Nadálé &ou É obwk\]ch €tánoviětích l.
dlBpoz1cl alrtobuéy I kté!é váB dovezou do Ýaš1ch továŤenl
Bépub].1l.a nfu potřebuJe u 6tŤojů i' Ý }ance).ářích. llníee

LíD dvoJí ulohu: J6dňaL P.acuJee' Abychoo Á}e6poň cást'oě-
uě porchll zEt'út 2tÍátJ ' kté!é náo okupánt1 nailětau a
zÁrďeň étřeží@. náě @Jetek. o 11d1' tteŤí do závodú
nástuFjí' Je po vě€ch 9t!án'kácb pGtaŤáDo.

(Iétá]ní rovál úo' P!árE ' 26.a.1968.)

rŤoh1áš.ní Lo6]!1.stí HrávnÍ sD!Á!Y st.átbí bezD.č@gtl.

gÍ9!gÉ!!9!.lB-pr9!L9ts!!9*!p

vzhledéa k ně&te!ýE zpráÝáo odpoNjícíE skuteěnostéú' tt.-
!é se v poslédních hodlnách obleýlly v .ozhlga. a k dota-

zůn některych ávodÓ' j.ž Mjí obáÝ' o skutcčď po9toj
pŤíslušníků státní bezp.čnoéi! - wdÁÝalÉ kounlsté z
blavní sp!áÝJ slB toto Ploh]ášenít

ý cÚv !sč fu Hs sB Ý sadové u1ic! znoÝu plohlašuje, ž.
plně BioJÍ za č'. léc1t1eúts1 o!étv ústavnío:l i 8tle1c-
týEl a ve sÝé p!ácl Be tídí j6n lozkazJ oln1stŤa Jt !ÁvlA.

2/ ?!oto' Ňr se těnrto lo?kary Eohu Ťídít, neopugtÍ

!říé1uěDíc1' hlavní spŤáw s!3 builďu pobJd t todJ EdNtá-
n@ přítáry E!.t6t.A !áv1a' rebo pobd nebudou.áEl.LfE

wtlačeni! vyzýváe PŤÍEtušbí.lry sB v ost€inÍch objéj.tech'
gby Dá3ledovau nešcho pŤílLadu a áeb@al1 tak a].cescho!-
nogit Na vygvět1énN Véřejnost! uvádí@' ž. g1tuác€ přís-

tuěníl.ů Hs stB Ý sedové ulic! néní étEdtú' P'otožé tento
obJel.t je obLlíě.n o&upačnÍld voJ1b za podpory taD]rú A
!'ch1opa1ďcb dě1.. UvnltŤ budoly hlíd]oJjí 'ovhěž okupační
vojáct. sllb' dAný velite]éb obpačnlch voFL pTe€ÍdeĎtu

íépubl1tí IJ. svobodovl rebJl ánl v toDto pŤípadě gp].něn.

InterEcé ?atčených příslušr)íkll hlávní 6práw sxB tlvÁ
návzdotv tom' že byly podn1knutÝ rozhod!é ttob u okuPač-

ních jodDotek za jejEch plopuětění.

,/  Přís lu}níc l  h lBvnl  spŤéÝy sE uj léiuJí obxanJ '  )e gé

plně dj'stancují od poč.tně @pat'né h$tl.y z!ádců' kteŤÍ
ótro oudow B1ouží oh]putúo 9 uj1éřují znovu'  2e se 1tdu

iéto ze@ě nikdy nezp.onévěřÍ A J6ou !řlPŤav.bt P1nit.všécbtv pÓv!mo6t1 wp]ývající ze služobní Přísa|'y. Na

záÝěr se ob!a.í@é r)A placovníl.J lozhlásu a t19Lu' aby
bnohdy neplgvdivé, nebo polopŤavd1vé ú2o!ť á Plohráěení
jednotlivců pokládali za anoDJoDí a jako tako'é Je hodnc

iit1. zaujíoání stánoÝrsel. za státDd bé'p€čfust Js.u
op!ávněrv pouze l.git!úní gtleické a stÁtní ďgÁrv.
céloútýaloqý výbor l(sč E h1aý!í spŤÁvě slB.

(ljudé lrávo 26.a.1968.)
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9.oo - 9.t.5 hod. č6. Íozhr.6: čivltbodlloÝÁ oánlfestac.' přt

kt.!ó lněty Ý P!a'. věschrv B1!érv' zvon1ly zvotv a bu.r-

kalJ t1aÍoÍť aut.
v t{to době, tď blavDÍ doto oáDifegto!ál'. Da zEDéDt
pů.otg9tu' bJ\' ohrP.ěDí Jednot}v zEěbě wděě.tv. !h

hraÝnío Dídlaží sg Ylbtt sovětěií důgtojnícl g EpŤáž.ď-

!ú plstol.El Da BtloJvMc. a rtlli, ŇJ Éc!uě'.r pí8káDí

!,l9-!9E. č.. .oz!t].a6t liá rláfoÝě PogtřéréÉ v době ětvftbod1-

Dov. ÉÍÉ.fé€tac. úfatlá Že!a, Lte.á byl! Éévezéna d.

!6oocD1có| k0. zooč€li.

!g!t-!gg! ?ahájct1o pol.t!éovÓ)í 85. úlEoŤódnó scbtze p&d6ld-

D1ctY! Nt /pi€ruĚ.no ,ý L2.?5',\od./ z p.o8f!!rt l.nfo!D.c.

. v'tahr 6'ětďóho odb@oÝébo hnutí j. u.lÁlo6t.B u !á6;

Př.b1!d o ó1tuAc1 v závod.ch; sctlváIéní plovolá!í Ni'

vláity t9pubub A Úao L. }é.b pfaNJící!' lníorEac. e

.patt.ních vlády; schÝáléú návlhu p.ovoláÍí l. Ýýrďí

sNPi zaóětění tlvď.ho spojéní s. sl@.nél.d. / bt.Éáv
ls./

!gJ!,!El.
!!ss9-s4-r9!g:$!!r-gJ-.*4!
sutt.ění obředbí .í; gt*aěniclrého }ccéútoria' oísto
poBl.ónlho !o'louč.ní. v PondóL( dopoledDá to ýšet Ír.bJl

obyě.Jď Pobř.b po přl.ozéné slati - tónto žlvo]j byl
Dá61].!ň přglván' žj.vot' ktelý tepťÝ. na6tuloB1 k€ svéEr
.o!bábu; zttobět ařÍhodg' J€dl|. ' rfvĎích obětí okupec.'
?7 let. stoÝ. .o}uPecc" js€E použll b€z přívlaslLu' aěL6
uY by z..lu.boielo vě.ébto' co w j'!dřuj. blubut,u,
n.U.dskÓ6t' odóou!.ní za hŤůzný ě!n. Důkez? Jg jlch olŤbo'
á16 zdé Jed.í Jnén6D vš.ch. slrt zdeňtá PŤíbody.

N.Děl v tucé žáónď vlajhr' nérozšiŤdal žádď l €tál'

žádď salopár Á.YJ'p.oÝok@al. Jén tE:ÝDí d.n okupace'liérá
Ý. svét! c.uu J. odsouzeDí}odná a Ý j.tlnotuÝogtecb n.-

udstá' 5.dě1 poloJně E EÝéfl notocy].lu E kŤáJt Yhohlad-

ské ul.ic. t ěetal' rž l.o}eE něho !r.'&d. okuFění aAzíl.
! dva ozbŤoJ.né vo4' Neóočlrsl s.' t €B po61.dní l1:z

rÉpÍoJé1 Ý pokoji' .l. Jeho řtiltě g. lozhoól zabíJet.
BtuŤáLiě ! bézobl..lňě s!az1ú b!ádého č!.wě}at b!átfá dvq'l
blatří ! Jodné 3.sttť! 6yrla oÝdovělé Eáry. Úrysrně' &l.
problaárJí ďltí 6ýědc1. l. bezprostřcdně' oožná ge ě&odo-
tibýn úé!ěv.ú' uJ.l.
Do Bi.áěnlcl.é €íně 3. neDoblo veJít to11! uóÍ' bcleet1,
zoufal5tví ná.t z@řéďD žiÝotco. zahŤanlční novl.nÁtl 6.
slzacl v očích 5. zocňu J.n n. p!.sté: l'1o Jsoe j.ětě
než.ř1u.|. lňlv hus1t6l.óho chc!Íálu YJEtří.ta\' ÝzpoEínb'
E ě.8tného' nezáludnébo ěIověk!' kteŤý n1kolr v 'lÝoiě
nelrb}íž11. uděb1 st uDěl.ilN PrůlvsloÝtu a poněvAdž
byl &Ť1t!cký ]. žtÝotu' kteÍédr PŤotéktolonl Novotý'
revzgu J€J nA wBokou ětolu. Gték]. tedJ tlělnj.cl.ou h.Iénu
e v !í J.J Jal.o b'iaód!íl.a lrebétoN zástlhlA sďt !řL.-
s.nÁ !b Lolěcb ÝojlDslého Ýo'u itřídDích b.attíi. Do gáu
6s Pl'odtElá 6].uplna elldýcjb vzul.aJÍcíclr ltóí s-ěs. vl'J-
l.dr a tfan€PlEnten| Přt'chází@ pobřbít óbět1 vaě6h!
"osvobozoÝ&úil za stud.t!t{, dětDí\'' piátele, ěs. DatB '
Jejichž tlětí pqdly v uuc1ch r'AbJ, přísabltl ř €čDícl'
žc Eil.dy M Rto dnJ á J€j1ch obět1 nfuůž.lt. zápooeD@t.
.IL|rvil J..D 9 T€bou náPoB]'edy př.d týdneh v sbálkově
ulícl. už n1j.dJ g. tál. nébud. Joenďatli tu přítsdhr Je.tnř
ho z ř6čníků uŤčÍtě ÉPbíE.
^.lo 8tÁtDí tv@'' se o2Ji9Á s.dcolYoucí blá6 Ditl(ý: .Př.c.

d neodeJdsš'  DúJ qynr . . . "

(abědělglé novlbJ a?.&1968.)

Dř..t u. bod1ndr. ó9. rozh1a6: PředBédtÉctvc Úv sč svolÁÝá
pt€nÁrní zas.t!ání Úv a Úaocaní kont!.olní a Ť€Íi'DÍ koEr6.

!a úté!ý 27.8. do háhy. .'ednáDí g. 'úĚAét!í v.d@cí P'á-
comtcl ba&týcb výbo!ú st!ďv.

u.r' bod. &. !o'}la.! v haze Ee dnDs 6.ěu črcnoÝé Úv
svan dtužstevních loIJú].]. BďveJí Ýěecfuv ětery' abJ
zabáJtu č1Most.

1l.4o |bd. čB. .ozh1a6 w€ílAl vzká! pres1d.ntA !. svobody z
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9g9!gb9t zp'áva o zas.dábí &. vuqy.

&9r!{r9_!tégr
v pon.tělí dopoledlE sé l.ottA1o zasedÁDí vlÁdJ. ryIa z něbo

wdfuA zeloéDA qýzvá ld'dsterstva f,lMncÍ k zabezPečeDí

népŤodléDé wPlatv eld a důcho.lů. Dá1é tolo ozDÁ@Eo' žg

sé z tro6kvJ v!átl.1 blnlstr en€ra€ilb J. xo!ěát. Dlel

Ý sssR na jeóDá!ú' LterÁ byb 'apďats Jéětě př€d o]opací

naší ze!ě. M1Dlst. lijádŤll goultlao 3é staDo'l'skem 6t!árv
g vrádJ' v sděasDých dnoch a zapoJil €! do pŤáce Ýe sÝée

(zédilě16ké noÝ1tv ' 2?.8.l96a.)

Prot.lt čg. ÝtÁďv Íailé ldlnígttr: sssn.
vrádA čssR ladě E1n1€tÍů sÉsB

vrádA čssB oé ob.ací B vlÁdu sssn s DAlébavou ádoEií
. řtépŤodt.Dý r účlDDý !Á].ÍoL p.otl n.pochopÍt.uý! !épřístoJ-
no6ten' kt4ýcb s. dopoušií přísruěníct voJBl. va!šavslé

sDrNÝy' j.ž ob6áó1rá čssl.

ryt. DéďfutoJDostr Jdolt tal dal.to' '. pol.ojDé obJÝat€l-
stv. a .lot.Dcc ělénoié é.8loBlovenské ÝrádJ &ou bez pŤí-

ě1n obrcžoÝání !a ž1v.tě. (onkrótně tvu .tE 25.a.196a
v. a.45 hoirtĎ přl DÁv!átu z. ^B.ěár,! vláď m !.ážské!
ttlEilě postřelová]rl dnfu t! těžBébo průrys]'u xŤ€Jěí'Ellnst!
doplavy &htt a Dinlst! ltolDlctví P6nc.
výBDěch.! IL.i3}ýE vztAhů! byto dolonce obvlÉbí oÉlist.a
doPraw' ž. z ílho alta bJ1o ÝJ3třo16no' aěLollv dkdo v.
vo!6 io!ě1 zbraň. rakovó věcl 69 děí přÍoo Pod rlažskýD
h!ád.E' tÉkolrl. hod1n po Jednéní € € soYětskJo velwglarF
c.o v !!áz€' kt6{ý př18ubil vÍc€ Bpolu!!áce 6e uákolnctl
vlÁdou pŤl Ž!írňovóní násled&ú obsaz.ní č.sk€roveŇtA vo-

Jáb !ětt 6tátú vá!óavgl.é gmlouvy.

ryt. přík1ady ÝÉE Dh@ s1ažít l todr, Ý .!tté AtDosféŤ.
ž1ló obyvatélstvo Měébo btavníIo oě8tA.
Yláda čssB žádá lsoto dúraaÉ latlu Eln13tt{ sssB' gbý u
vědoď 3vé odp@ědno6tÍ Ýyvod!].! rcDlod16ně ?ó\'ět' '

těchto 6Lut.čEotí.
s.uěssně s. Ý1áda čsB oblgcÍ tE !s.lu EtnlstŇ sssl sé
žáóoBií' aby dala s'aýE voJsll:E Éíbz uÝolnlt v fuaz€ v.-

ř.slé budorry ' 26 Joéú buóow pŤédg.dntctv. v]ádJ' áby tlto

Běra abspoň o1n1o.lní zálrádn1 podnínlv p!. 6Ýou ě!nn@t'

kie!Á jí byla fetticb zn.!ožněÉ. Toto uvolnění přlglíbtl

JLž ve ětrEtlt 22ra. Plté1d.ntu Elltbuty Iirdvíbr sÝobodo-

vi 8€D!rár P3vlovslý.

(&rdé ptávo' 27.8.19ó8.)

oráze]. z oleŽstých ultc.

sce!ý.g!!-.9.hJP.-.9!.ac-!ý
v néděu v6ěe! 5. opěi vy]-ldnlb plaŽáké uuc.' h],ávn'

Ďětto í nádálc rbtalo Eltvýn !lěBté! béz 5vět.1' náz!r:
uuc u ěíE6l doÍů, oě6toD anor!'nníe plo n€nóÉóěné clzln-
c.. čekaly s6 &J1ch p.ovo).acó. sl.ut.ěnost před6tih1!

v llgz.Jodolí étÍÍIel1 ol(upslrt!. Po clÝlbí! NioBobuu.
podlé Pfobláš.rtí 8ovětského důgtojníb pŤý proto' Ž.

Ýozid1o n{posl.chlo výzvu hlídb L zAst€Ýé!í. Podl.

z#.štění !B \ylo voz1dlo ěRř1lÍát proBlřeléno' tabÍr'a

bylá potřísoěÍt. r.ví a @ztovou rlá!í. z třogtolrr poóo1-

9l.é got.ol@rť tvu d. lhoGJ.roríy neoocnlc. př.ÝezeÍú

ětďř1 těžce zlAnění l1d. - tř1 zeúř€u' ětvrtý Je t}žc.
zlalřn. !'ed.n ' a!tv& h - as1 patnáclí !ž Ěé*úctir6tý

chlaPc' tť1 gtŤ€16n do oka A Děl loztŤíĚtěnou zádní ěÁ.t

1.b\ý. 'Bt€rnství. Eověi6Kých loroáců - ].té.é .tnó6 už

nlkobo n.Př.tvaPí. Pod1. n6ověŤěďcň up.Áv doělo Ý ha'.

t L ně]tot1}a přípaitúE 2núé11ně!ú. %DJ - Ýý}ýbéJt. s. l.oř.

taktú! a olupBčníbl voJáky' newcházeJt. v.č.l po BBtoěňÍ

lrEs Ý doýět hoitln t{Do s. roz.zněry p. @lé !éPubltc. 'Ý.-

!v a s'.rérv - !.ot.6t oběánů $vé!énDího 8tÁtu Plotl nÁ-
stbé okupac1' Protl b.!óarství a z!ůu agEsot,ú. Do tur-
ě.!í sl!én za'Dílaly v.lobné údlrf, cbdooýých zvonÁ.
čcgkotttděJoýlcl.ý bllLup ilŤ. .'6ef E.oucb Ýy'val vš.cbtv
duchoÝtú gFÁvc. 6vé dlccéz., aby lrlá3' těcbto zÝonú po.l-
pořily j6dtúní Bě1ch Btátnírd v loskvě. lb Pl!žs}ýc}t
uucích hď}a!J 1 l.lakgolv voa) ablatíč!úch iullstú. c.-

1ý svět plotéBtul6 - lato @skevéké !td1o h1Á€ít 8větová
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po!řokoYú véřájnost €chYarujo Dašé opát.Ť.ní t.. r.IePocbybu-

.i}@ o ton' ž. Mozí pog1ucbaěi v sssn todr věří! vždyi
neoaJí Božnogt ó1 lo61ecbout dnrhou 8t!ánu ..!
soÝětští okupqni1 loóedáváJí na svých tancích. uEÝení'

PfoElzlí' @ozí 1hladoví. lYÁŤí Ee €Ý.Ťepě' ávěal. po]ad

1z. Eezí n1Dt tu a tan zab]édndt 1ntéu€entnější obuč.J'

J. zřeté]rě v1dět' ž. jgou 1 zÉtenl. lbozí z ltcb 3é
totlŽ Pogvé v. svéo žlvotě ehtt pŤé6vě.lč1t, .irt jgol:

obllháÝárú ...
J. pmdětí dopolédĚ' ěést'ý děn olupác.' Prg!Á Jlž zA6e
néDí tlk docéIá @t!Í! Eě6téE - p!.otož. J. d.n. Noc palří

olorpantůD' JéJÍch bézDocDédr bě6něď, dén patŤí p!!fuké-

dr ufu. Nové pla}áty a r'ápisJ neauJí nočtú p.ácl ol..u!ár-
tů' kteří ngrně t zwt.ěně duPal'. po popEanéE a ttštěDé!
papítu, obchody sc Pbí' t.!awej. a áuiobusy ;ez.lí' obč&,
né Jdo|i po 9vé p!ácl. lBcuJí plo gebé' nl}oliv !řo obF
panŤ. sovětětí vlÁdcové €oudlLl' ž. p@ílaJí 5Ýé @Jób
@z1 stÁ.t.' na óaj.ó Jéou uvyk1í ! domova. šc!.dně s. zklá-
mlÍ a deIší zklanÁní Je Jéště če}ají.

(tddové deho}Ťaci6' lrllI.zvtáštlrl wdáníl 26.8.196a])

:2,.99-s4g &. lozhta€: l&Rlótelstvc šl.ot€tví ozna@lje ' že
ě&ot!í lok bud€ zaffjen 2. záŤí.

!s!r9@!!d-Žrl9J!qd-!urÍ.
P.d c.duLkN Holení přibý]. Íóp16 !.n. loellD}yně tal.é dF
8tálJ u!ýÝá.tv, BtňídsJí 3e vždy p. třécb.
otázka ě.obDího Pohodlí jé Ýěg} podřadná.

eJ'zní nÁs napětí. zdfuvotní glužba fit Btá1. p. lucé ně-
j'].é ll.lul]ry l Da irkudněDí' na !o\,"2buaní' t)á s!a!í.
!Ťotahováhí lednání Ý !bs].vě je néliilg}é. xdyž plesÍdent

od].éiával' 31Íb1l' ž. Jéště v.ě.! pŤ1l.tí - ! už í' tAB
ěžyřt tlŤv. |'g@ věat !ádt, že 0á ].o1éo 6cbe Drbčeta' č€t!

níl.i' sDŤkovského a dlIEí s@d!u|tJ'.

v Í|Aší dobÍoElDé lnt.flaci J. h]ád - p. potištěnéo !aPí-
řé. P. hž.léo bal1hl zvláštnÍbo ýydárú noÝ1n ěl ěsgop1gu

6. J.E zaprÁší. !h siotcích Ý líd€lně' po chodbách jgou

slyšét tlanzl'st olové př!Jíeěé.

!. Echlzourí bon1ěc. J. Yéč€r plebáfrú z.s.dá.tí paŤl!!tn-
tu. I &q,ž odjé}a do Bzlt1slaw gkuph! déleéátů sJeldu
li95' J. tu zql poslanců. !o zhodnoclní vD1tropolttíc!á
1 zab!áDlčně poutlcLé s1tuacé' po zpráÝě v]-ádJ o 6ttvu
JedDání v !4oskvě á p. schvÁlení provolábí k výroěí sI6-
veNkéh. tráTodního poÝstáhí Jé \'J'ivď.no pět Elnďádďch
].onisír (osúgé b.zp.ěnogt!í''draÝotn1' 1nforoáční' ]ír1-
tulní e !átLrpní.
lo jBou další opaiř.Dí pro ólouhodobý Po]oyt v budově.
!. 8chůzt s. p.oEítá lt}& z lrvního dDe' mt.ě.ď iélgYlb
nÍel pťacoŤ'íb ' e barevď fi.le nnozlrrné Iét..'. Po f,llrír
doBtávajÍ po61gnc1 ba!émé koěílé Podle své obj.tháÝb.
vrdět jgen Jednoho dlžc 6 šl.ďou ěíJí' ň.& si gtlrt.ř PrF
h]jíží pěbrďr' 1cě p55p1g děts}ou l.oěiu. Náldrpní ).oEls.
Be n63tt€fl!á do ěí1! IíEčb}.
K.leD Púxnocl Jgeo é. s.tkar u J9dnoh. uryÝa.ll. s ge!eÍ{.
19! bDg!í'E. Bl d. půt těb obnážen' houl s!. !6.uvi!i
JsD. . PaŤlanéntě $}. t5}oÝáÚ. !Ť!'rúÝá!' ž. Jsén něl
tlřív. hodtĚ Ýýh!!d !řot,1 p|rllllentu' ale pos1affí s.
tŤ!v. t.á neJlíp proj.Ýlu! IÍé&téří ' těch' tiéŤí s.
tvář1].í !r9a'e91Ýi6 tlcb' t lal.o sulel.' oteÝtlEě zladllí.
zatíDco omozí z l.!1ttzovatvch plo kon4lvatÍ6Eu5 !ehtgv!-
JÍ v těchto dbech Ý.lkfu úlotr. tŤéba e€!.rát (odal pŤ}'
J.vÍl. Ýél}ou cdÝá}u a .ozhodnoBt vé véut6].6té fulEcl Ú
sxcvélEltr. Nébo !óá!t1t1 vaculí}! ten 2.6s pŤeÝz{] v..l.ní

eett€ts$étu Duběekď. Úv Ksč' ! taloÝých potlanc'! bv]..

oéne!ár bns\ý v debátě řs&]' ryšlenru' kte.í véřeJno€t1

. 
d$u(l uÍl&ó| Pallarcnt byl zÝo16n př6d črýřEú !o!y' posran.
c'. byu Ýyb1!áEL ařív. požívsDý! spúsob.E' palldEe[t je
j €dinou 1n6tltucí' kt.fou nl&d. ni&do n€Eůžc řsřknort' ž.
Je IÉEtfojéE kontŤAÍ€volucc' nabo že j. 1leEální...

( !oádý gvět ,5 l  1968.)

IJ.lo hod. čg. szhlas wéílll pŤohláěení ěléD] vě€ch zo IGč
Č9.€helaeticlých'ávodů &a}ra' aene!ální ř.d1té16tví t bo-

tegtuJéň€ plott abavení zbfeí !ašÍ jedDotc. lÁdoýých
!'lucÍ dE 26.a. Ý 1.3o !áno ze zapeěetěné r 6třeže!é
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2b!o&1c6' lákož j. plotl odébí!ánÍ zb.Jú ogtatníE lédnot-
l.áE lÁdových n1uc.

]!!29-!949 &. rozh1á6 wgíIal edělení náDě6tta řlditele
státní bank'' ěe3ko9loven6ké| dnos dopoledne ptlšlá d.

Jeho bab'Is' gkup1na govětŠtých distoJníto]' PožÁdelá' aby
védétú státní báD}g !řlstoupilo na sDěrD tublů za Eěí
!ěrut vedení státní baDlv jejlch Požadavet o.i!ítlo' p.otř
ž. odloruje ěs. přldpigům. Poté bJla stÁtnÍ b.řt}ú okular
ty obsazénat o této E1tuacl l,'o.eovell' Placovnícl
stét{ú banh? vládu a Is.

Iž!s-i]E!. zahÁ&no pokraěoYání a5l o1oořÁdné Echúze předseil-
nlctva !E ./pŤ6ruš.no v 16.30 hod./. PloalAot 1Ďfornac.
o co].koÝé vojengko poutt.kó g1tuAc' Ll nás 1 o š1!šÍch
sspe].tech otupac. čssn.

(MatedÁlr ls)

]2.::-!rE. č.. Ťozh].ás: J1ří lukÁš, kte!:ý slo1uplacuje á
)<o].ábo!ánt9kN televl'í' bJl dnes !óno wloučeE na Bc}ú-

zt světá 3oÝétr! z 6č'

:á.3g.&!c č". lozhlag wgírál !!ohláš.ní v].ády o zásobovéDí
a zahÁJ€bí šl.olEí}lo fokut

rÉJQ-!g!t čg. &zb]'!s: Y}Ádá Bvolává bá útetÍ 27.a. Ý 1'.0o
boil. poladu s předsedy m'lv o 61tuAc1 a dslě1o po6tupu.

!gP!le!!& g!ďúnlí zaB.dáttí W Ksč v prazc.

-kg!Ec-1-ry-s.č-!-trc3!.
v pon.lětí odpoledn. €. konalo Pl €nÁmí zás.dání !ěstského

výbonr r.sč ua účastl črénů oěsts}é kontlolní a revlzní ko-

nls! á teJ.mí}l) obvodních výbo!ů 8tJarv.

Úvodéb zásedánÍ pdrkÁzal' taJ€otúl W rsč lDg. J. (ot!ě Ú

Bouěá6né rt!@.dlDí podDínb ' v nl'chž óěÉtslÝ 9ýbor Dusí

pllcovátt blavní budoÝa t]y].a clzÍEl vo$b zgb.ÁM }'!ed

v pNtÉc.h bodlDÁcb okrpác. ě€olosroveBkB; spojeDí s obvod-

níE1 výb@J stGrv ! B ostAtníEl o!gá!ý E DěEtě je 6ou3igÝ-

ně ztěžďáno' lFu Éí-! zlÉEož;ováno; běh.o ěegtt dDů by-

1o pŤedsedldctvo |4v 16č donuceno ětyř .ldt !ěnit sÝé p!a-

cov1ště - pod příúa bŤozbou tenlo: a 3aEopalů.

Pře6 Bto zcéla p!ot1!!ávní pod!íD\y s. pod9Ť11o bles!.ř

Ýě sÝolat déléaát,v xIvt sjeudu. Nád Žajrštěnío gJezdu

pŤevzala záštltu Praž3lá děIEiikÁ tiídÁ a 1tdové o111c.
Ý P!!ze. sJéŽd 1ryo4ntně doku@DtoÝe]. jednotu v].agt.nec-

\ých gil pod doblo9o1ně uznávaďD ÝedeDí4 ).o@ELEt1cké

Jgllé pÁtv v této *Gl' ).o@n1stj'cl.á 9tEm EÁ nebývalql
důÝétu Yěeho udu' důvě!u' kteŤou s1 P!áÝeE vybojoveto
gvou zásádovou ! ol1t'l)<ou.
oýšee J€ třéba !ŤltoD b!Át v úvábu 1 někt€!é fiioořádné
gkuteěnoét!' kte!é MJí pocbop1telně dopad na podmí'lq'
plo gtlan:Lc]<fu p!ácl. hoto' pohrd budc hlÁÝtlí budova
Eěgtského !ýbo!u 'ab!áng' zříd11 !Ív lcsč BvůJ getletarlÁt

na lblé stlaně Ba úDěstí za koste]elo gÝ. l4tj.u1Áš6 v j.ntéF

nátu 5t.an1cké ěLoly. sekletg!1át vedé i.J.!hí} stánlslaÝ
b].a. ( Telefontú unrá Je 0945 - 1nté.!út.) !u toto dst.

# Dož!é ée obracét - €obně 1 teleÍontcb - 6e všéd
zÁléŽlto€tBt Eěstgké st.ďúcké o!8atÉ'acc. všlcblt placov-

níci oěsts]<ého !.ybolu silalv pýacují' !1j.do z n1ch 3e
nepropúJčil Le kollbo!ácl a p1ní 1 E ztížéÚch podE!úÁch
obětavě úkoly ' btěŤé Jio ukládá !řldsedĎlctvo t.v t €č.
v dalěí ěástl' 8chůzé Ťefelovet pdBÁtor hl. D. hAbý lna'
L. če.ď o €oučagné s1fuac1 v zá6oboýání' do'tlávě.
DE.8 odpoledn. ploJédDÁvalo předs.dDictÝo oěsts!ého !ý-
boru stlany 6olrěa6nou polit1ckou s1t'acl tgl! Jat g. wtvÁ-
tí po !Évlqfu traěí délegac. z Mosl.vy, a záujalo ]. !tí éÝá
star'oÝÍal.a a dopofučénÍ' Jež budo tluooělt ně.iryěĚíD Etf&
n1chýe o.8án'1n.

(veěe!ŤÉ P!álll 27.a.196a.)

g!9}:g!g! Be€edy pfAcujících !!ažs!ýc}t podllh] 9 někte!ýel'
ěle'J Úv !6č' zvole!'ého na xlv. oiEďád!éo sjezdu xsč.

:99999_e-SrSry_!LP_!
véela odpofedno 5é serk!]'l p'acuJící něLte!ých p!ažé}yci:

!odn!b! s č]erv nově zvoloného úv toč, tterr j1o lodÁvalt
info!@ce o své člDostl v uplynulých dn.cb a sdětfrďl
své názotv. i'edú tskové bés€dJ gé zúěa6trú]. 1 ě16n no-

l
I

|í

!

I
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véhe přéds6én1ctva' kte!ý byl 1 v @iluléo Úv. z této bF
s6dy' ieb'Ťele obgelIlé vš6nl' plAcujícíd j6@ \rybŤaul
Pálad ďéb Je' žc onl o nág říkaJí, že Js@ v ile€alitě
á oDi ]eaálnín ď8éneo. i& ýěa} s. po\ybuJe@ vorně hezj.
ud!d' zatírco on1 usí Jezdlt ý obřněncích.

Pcslau j9@ soudlulu pres1déntovl á @š1 de1e8ac1 spoleh.
uvou c$tou de l4ostÝy \ jednáníE řadu laěicb nov1n a
podrobné zpráw. ryro !ÉD pál. potvŤzdno, že zÁ61LbJ v
pořádbr d@tal.

lvhrásíu Jbe€ pTo o:lllcé heslo Úňo!. rdyž j6D. zjlstlrr'
že @přáté].é o6 dozvěděu jého Ý}anaE' ozDÁ!Íllí JsdE' že
ún.! Eep]Átí. Naěí de1eaacl Ý !'I.s\vě ps.k wty].ali' že
só zřítáE t'adlc z Února 1948.

zp!$4' z líogl.w od měí delegacé u!ěej}é !aší ýlÁitě sl Eu-
EÍm ověřovat' protožo DévíEe' neJde.u o PodÝ!že.Á gdě.
l €ní' z]ďegxující sltuacl'.

Na Ťs.lu dotazů o jednotuvých u!átých ogobÁch pal. řel.u
tuto chalakteŤlst1].rt
švest].. se Ý žádďcb Jedná!ích jEltiklonl.l abi nA tlr ět
o'u střar a tee lby jezdrl v pancetáh] tal.éq
rqpoL odnítl všech4' 6t.an!cl.é írDkc. 1 lrabíd}u |É cestl
do rúoskw v nEóÍ itelegacl.
Ió!úŤt Ý DÁvlhu z.Ádď ně1 aEtávgt jedlll z neJwšších
rud.cÍ vé Ýedéní gttÍtu. &yž 9e o toE dozvěděl;.oz!á@il'
žé stojí e poledaovou po}1ti!@.
HÁ&a - g!' přejÍ 6ovět1 lovněž odvolat z nrnkce a chtěJí'
áby e !ŤlpoJll v 6N s Rgdě bezpeěn@tt k !b1íkov1. Bude
vě.l. taat E naěeD gtanovlsku.
cíŠaŤe - se !áE podat1lo osvobod1t a doufá@' že ho b!ry
uBlyš1te a uvidíte.

(věčerí PE!A' 2?.8.196a.)

E€zolucg á stenpJisl.! 2e 
"áÝodů 

čxD
sléváŤly - v pondělí 26.a. schvá1iu ko@nisté zé sléválen

tuto ř €zoludr Iý' koEn16té závodu s]évá.rv ve vJgočalecň
uzlláváEe pouzg úsiřední wbo.t zvolený rs xxv. Dlmďáot|é!
BJezdu Ksč v P!6ze dre 22.a.1968. UjiělujeEe náě Úv rsč
rEší p]'oil podloŤou v Jého ú911í o záchÓÝání náší suve!€-
nttJ v boll zA 8vobÓdu Eěí ÝIestl. - zÁvodní oraanizqc.
začá].a 'ybíťat č1eBl.é 6t!an1cLé PŤí6!ěvb há poooc nově
zvo1elléíl Úv tcč á tá].é dobŤoÝobý PříBpěvet r ót!r1c\t

cv Ísč tbEptes.!ů Ýyda1 dn. 25.a. tot. gte'toýtgtot vš1cfu{
ělenoÝé 8tŤa!icl.é olaan1áce Ý závodě KoBp.€geV sé .Jéds.-
z! čně pogÍÁv1u á usEs.bí Úv esě a z! !r.[ášéní BiDo-
řádnébo sJezdu 6i!arv. ve s4slu těchto do].uoentú JsEé
sÝé gt€bovrgLo qJádřll' ŤtA ÝeřeJné c.]ozávcdŤú schůz1, t!
níž byl ]rlEo jlné vy JádŤétl důlazď požadev.]. utf,chléDéh.
odclrod'l oj.uločrích Jédfu téL.

Žétv z. z{vodt čto wdálJ| á nA Ýšech p.!.oÝ1štícb podé..
plsovsly ÝýzYu' adfesďálrou vš.& sověts\ýD o\upaěníÚ Ýo-
Jálo:E v českosrovensl.u. ve YJ'zvě ée oJ. ŤÍ}á' !d, jsDe
ýás Eěly !ády' byu Jé@ přesÝěděeny o vaš€D upŤíEléE přá-
te19tÝí' ltág osýobodlu vaě1 otcové v loce ]'945. Bo vÁ9
J3@ wroblll za e] let nesě€iné onožstÝí kvalitnÍch stlF
Jů Ý fuší továrně. Á óneg - v tlpnu 1968? .'e.lDáte s nÁd
b9řb6ts!y ' Éiěu $te k !éI0 tgjně v noc1' stř1]lte !éú
ll!š. dět1' lošl.pAli Jste Dše nejsvětějěí c1tJ. PtáE 6é
vás - p!!ě? .'al náD Ýaěe loěínÁní v'světlúe . Jat to
r?gÝětlíte Evé@ v]agtníBr sÝědobí - doB svýú '!dl,ÁE?
vždyl !řecé mrsíte v1dět' že néjé@ žádrú tontlarevolucio.
n!řt. N1}oho Js@ nebvfé}t, nlkoho nestřílei1' budovs]'t
J.9@ H1dně soc1auBNs v če€koglovensku. vyďÝáoe vás'
.loltd re vÁs zbyh' .j.'ště jlEkŤ!čly Ý popelu Éěebo býva-
lého vzájé@ého přÁte].gtÝí| vraite sc oo!í1, necbte !Ás a
náše dětt klldně žít a Dlacwat v Juěí vlástl|

lreny z c(D pfaha.

!9!+.w-á:.9Nj9-!9!ÉIr\r-l!!!c.D
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zÁvodDí Yýbo! slává$n do3tá1 Ý pondětí ?6. ó.ptB tento

rv{ž€Dí 6ordnr'll č1eboýé ila Hotl.a Poříča(y DaBtouptu
2'.8.1968 Da nálodní sněnu 2s oblodu naěí zeBě a na poo-
poŤ{r soudrub] I4rdvíb gvobody' Á. Drbčg}A 1 oBtatních
ltagt€Eců a n. pÍot.€t plott okupáct měí z.aě. čIgnovó
.'a) 50 rozho(l1t věnďgt ' d@ění sněqy oběAnů! giglv 50 q
blaůď | příJ.D p€něz z. tvto b!tsobdv n.chř odeÝzdÁ
pŤiJíEt€l n. Fond lepubr v júénen rlsěóho i'a. v pŤíštích

dEcb dodám Fa?. další iřl vás1ilv bfaÓor..
Bvní zág1tkt btlobo! doš!á wsočaDá}ýb BIéVAěůD. zv RcB

bleEbo'y pohotově .o'prodévat a P€níz. věÍlrJe n rčéď
úče1.

(I,o8ábí eoýát čp bal'a, 27.8.].968')

!lié9j99. čs. !oŽ!úe.t vB oŽlEďrJo, žo vš.cbny v'pedové 6t1-
ntce z háJly bud..t od la.oo hod. oběoA .oě!v trzavřelv.
obrpaětlí &ónot|ry Ý Éípedě oedod.žétú tvldě zasabují.
NéĎí vyrdčgnA anl siiElba.

$'c,-!É. č. cY$ř' člgn přeilsednictÝa úv 16č a přldsedá
čNB Bé ujA]. P!áce na sebetaliátu nového úý (sč.

(&rdé p!ávú, 27.8.].968.)

!g!29.Ng! zp!Ává ěó' !o'tůasu: Pted6taýj.tg].é D1í16te!9tva
zahlaničdho obchodu přl.Fu dnéa obchodní lady ' €tátů
vá.ěavské seldvy a paEětníE záPlseo Je požádélr o totol
ltb1ste.stÝo ahlanlčn{tto obchodu ěssB se oblací M DI|IL.
óte.stva Jédnoiltvých zéoí s důJazqýe Ploto8te! prott

Jetln@ttBmé@ DalušeDí p1nění závazků' l.téŤé rryp\iÝaí
z illohodobých u'tvteDJch dohod 1 .ďnícn protokolů o
ýýŇné zbožt, l. nělorž doělo v důsleóku 8Ně8oďch udÁ1ostí

BýorÁďch túsi'ln@ okulací čg. ú'eoÍ. Tento tráal.]ď
oryl a !3ok kata6tlofárně pctthl neJen hosrorářé\ý ž1vot
č€EkŇlo!€nska' ale védl 1 ke 't!Átě žlvotů čs. oběarú.
v dalšíE t6xtu uPozo!ňuJe Dtnl6ielstvo zahŤ&lčníbo obÓo-
du na latastroťáLú s1tL19c1' kterÁ vzn1ká nA přechodových
bodé.h a óú!5zně odeíté &k@kol1v o.povědmsi za telto

_33?_

tÝzE ú6tlední ladt odbon]. vedení Ústt€dú ladJ odbďú vyá-
Yá záÝodDÍ výboly B0B l 5táYl.otú Yýb@y vs Yě.cb 3áYod.cb'
aby pélDn3nině EBédely a PoDďt\ É.devěío ábezpéěovlt
ýýrobu a záoobovóní obJvgtelBtva.
žádáE Ýě6cb'v baJsLé á .'l.!€sní otlbcfové ladJ ' áby ud!ž*.
va\y neu.tárý 6bl. 6é všeD'' záÝodníd výbotv !tol' vé 3vé
oblast1 g Posls,t@ab J|n Ýšégtlsmou poE@ přl plbě!ú

loíDěnýcb ú].orů.
vé.|oDí Ústř€dDí !a.ty odboťú a všech úBt'čédbÍch qýboni oitbo-
fo!5'ch 9v6žů' lte!é & Ýe stáréo 8',o&ní s leaÁlDí@t ú6taÝ-
níll o!8áÍv čssB, s l'l4!adíín áhlodždě'íE a 3 vládo: !é-

Publ.t|ry' !.f@n.ntÍÉ e opé'átimě řídí Yeěter@ .dboťov.)

vedoní ÚstÍ€dní rády odbo!ů

DoDls ar RoB Einlstelgtva !á!odní obr|m' Úsďednínr výbonr 6č
vÁžent 6oudtuz1'
záÝdd výb.! P.Ýoruč!ÍÍbo odb@ového }urrtí ElDlst.rgtÝr
túlodní (Ďralv Da gÝé EiDořó.tné schĎ'1 d!. 26.a.l96a áulí-
DÁ JedDozÉčně toto stan@lBl.ct
1. p]rě souhlásíE€ se svoléňíE e leórúníb úiDďádného
xTv. sJezdu 16č| 9 přjljatýnl uEDe.eDíEl á zÝolenío nďéb.
ú6tŤedního 9'bonri
2. ilÁle s. Plnó 'iotožiuJeEe s llohláĚenío ÚstředDí lady
odbonl a PožaduJeD6!
- ol(aož1tý odci,od okupaěních aldd
- p.opuětěnÍ všsch lntélnova!ých 8táiních . 6t!áric!ých

č1nlte1ů
- u@žněDí nolEálnt člmost! všech 1eaálně zvoleďch

BtÁtn'(ch a stranrcký.h o.aán].

závodní výboť névolučního odbolového hDutí !ún1steŤótÝa
tú.odní obmrv. /11 Eěltel.ých Podplsů/

DoD1E fatu]tnÍ '!éooclúce Ý PlAzé 2 ÚEtř6óru! !ádé odbo!ú.
vážení 6oudí'zl.
odbotÉřl 'ékladnÍ o!€atÉace noH v Dětsl.é f.tultní n€-
Docn1ct a nA Fgbltě dětgl.ého lékáŤství uK v lYaze 2'
3e 9eš11 dnés s ko@tú3tť rrá gpo]'.čné c€].oávodní ÝeŤěJné

26.A.196A
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scbů21' aby wJÁdŤ1u svrtJ postoj l< olulac! čssa a zeaa'e
vÁé' abJste veó1E plostrédnictÝÍE tluoo.u ÚétředníN
!'bo!u tcč' vřdě čssR' Mlodní@ shlooážděiú čssB a
Úgtřední@ Ýýbonr liáŤodrÍ f,.oltý ' že.
i. odboťář1 zo Rotl BtoJí p€v!ě ze 1eaÁrníd piedgteý1tell

měí gtŤA!ry a Ýlády v čé1e 3é s. plesj'd.nteE fudvíkeD
svobodou' g. IDg. čelníleb předsedou vládJ' é. ÁleerF
dree D,bě.!.étd pfln1o tajeeíteú Úv xsč, e. o. setow
6rýD přede.dou t6, 8' Dr. eriég€ieo přédsědou Úv Nr.
zr DoÝýD ÚEtiBdníE lŤbolen 6č! zvor.!ýD tIa el;ďád.léD
x!,. sJezěu stlqj'J Ý P!á4.

zce]'e p]rě 8toJíD. zá usnesenín nlDořádného xlv. gJ€z-

du Btlally ! léJího noýého Úv IGč.

a Erně podponrJen. JefuálÍ náělch léaálnícb přéógtAvliélú
ái.arv á vlády v !!ó€kvě á staýílt € se a jej1ch poža-

,.PožaduJ€le Ól.ÁDÉ1tý odcbod otupAčnÍch voJgl. pětl. stÁ-
íl vá!ěáv5l.é dohody z Měí 2eúě g žádále o ol.ADžlté
přopuětěDí všecb íntefDovajých leéálních pŤedgtavl.to.
lů 6t'rar$' a v1édy.

zv Rog dětské fabJl ttrí
neo@nic..
zv FoH Eaiulty dětsLého
l é l . E ř 6 t v í U ( v h a z e 2 .

Do!!s odbo!ářů zévo:lu ElektroslEúI v P!ez.

l& odb.ť{Ťí zÁvodu Ebl.tÍo61a!Ál !ra}g 7' přlpoJujeúe sé
t. vý'Ýě lř].ády lepubub čssa' áby jsté pieluš1l vaše Jed-
DánÍ s ýedoucíDl vtádníur ětn1to].1 sssB 9 v.ét1l 5e s
c.tou dsle8Ací do.Eší ýlaBt1r l. proJedDájí 6l'tuqcé u
ná3 3 ústaÝníEt ělniteu' tj. v1ádou !€Pubt1b a M'od-
nÍN[ sbŤomážděDín.
DopontéuJén€' aby deláí jédná!í s Před8t!Ýltéll sssn !r@
bíttá1. E úzeoí .!aěí vlasti.
!!a!Á 26'8.l96a.

rz.ro loa. &. !ozh1a6: n.66i.t1uE čstv s6 w sYé! Ploh1áěení
ohlatlllo pt€tl tÝÍ.z6í, že řada EzlnÁ.o(tnícb tonaesů
bylo o.aadzováM lopellali gty.
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17.25 hodi bháJen. pobEěování a'. !ÉEoŤádné gchúué Éedsód-
túctÝa Ns ,/přeněoDo 1a.o5 hod./
z p!.&ádrt wP.acwán prote6t!í do!1s p.otÍ lntelnác1
9. I(llloalli l')folDAce . sltuac1 v hBpodářgtvÍ a o spoJe-
Dí 6 naěí dé16sa.í Ý {oskýě.

(l6te!ráb Ě.)

17.Jo bod. čó. !ozh].aé: stÁtií balkr čéE].os1oÝen6tá .toEtttr
Jg zp!ávu o Bvéh ob6ázéhí. NéDl ob6aze'a álú ě6. obchod-

ll.zo]uca vedonÍ sÝá'u ěB. sĎ1govgtelú.
Nt].ď nezrooÍ Eě. odhodlábí žít svobodDÚ|
svobo.tné vedení sý!'u ě6. splsovatelů llacujé a Jednárstfu1ovaslo t goučásné situgcl ÝyJÁdŤl].l ve sÝé rezo]-uc1t
D1c{úé rozpa\' 0951 iíD' Eá-tÍ Sověterr' svaz v Bo.laustl'c-
kérc táboře h!át &11 apďtolů nebo č€t!Í].á' jsou koiÉč!ě
ú8pěěně pře].onáry. soclaust1cká ÝélBoc 5e ÝlgcÍ t vJ'kou-
šéďb trádlcíh tozÁc].é dtploíEcle. soÝěttl.ý Býsz 6€ tÍDto
zpátcěn1cryE a fAělstícl.ýe ě1tÉD 6áE zbavll. práÝa hŤÁt
vedoucÍ Ťo1Í Ý Eozlná..dDíE ko@unÍstlckéo butí. Tan.ko\řJ-
rl eŤnádarl né1Že pot,láél! toutr néŤodů po svcuodó, rysien.
b nolze ástřeut. v &skfulo@retu Déní io1ll. l.!Íd1!á].ú'
l+e!é by boh}y poJoout vš.chtry ji''' kteří dneg zÝedaJí a
d.ží plapor mšÍ vůle pc svobo.lě. Předpo]<ládÁné ' ž. budou
poÝolárú t odpwědbctl větchn'' t1. lteří zasadi1'. tuto
Emte]jrou !Á!u p.est1ž1 sovětského sv&zu a 6oc1al1étdJr
l.-BtEž!těv., N. Podao!ryl. Á. KoB'€h' {. Ulbťlcbt' w. oo-
@1ká' .'. rádé!' !. Žlvkov' to 'Fou JEétÉ křižá|d' Daěehogtolétí. cblac1oe Eé JoénéE svalu čs. sp1sovato1ú' jéhož
budoýJ Jsou Ý BaŽe obsá6tď oLupanty a stř€ž€ry táďy'
na 1lteléLtuábí veŤeJnogt celého světq. Pozved!ěfu s;J
h1a9 Ť]a obraiu česlosrovelÉks. le,jte hrasltě tEJev. podpo..
lu p!ot1 n1čí,o néodúvodněné a€!es1. BoJtotujt. &}é].olÍva*ce ohrpqlltů Yšude tE sÝětě. a\rštc Ýéecru'y lš:1tuttÍ dÓ-
bodJ- s touto ěp1rEÝou al1ancí. lž do stažení okupátrts\ýctl

uÝáděEí jej1cb f!t@l' d1va.le1 a b€!' kot.pofiážg JeJ1cb tlsl.u. svoboda Je néděl1te1ná, nejd6 &DoEo !É€' jde 1 o ÝÁs. žádejte' ai ibnéd d9jí nco p.}č od
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oó soclAlistic].éhc &6rogroÝengl.a. &Ldy nezlooí náě6

.dhotllání žít svobodně . wchovávat ké svobodě 1 své dě-

tt. Mtuvu"l JóEB zá Bvobodné veileď sÝgbu čs. 8p1sovgtelú'

l.teÍé pÍacuJ. a JednÁ.

(fudé !Ťáv.' e7. a. 196a.)

!q!']€jg!. ?a.\áJem pdl.leěoÝáhí 26; ElEoŤádnábo pléla Ns'

/pŤeNěéno Ýo 2o.oo hod./ Přítoolto 19L p€tenců.

z p.oaŤámrl J€dnoryBlně gchváIeno pfoÝolá.bí t 1'1'!oěí sNP

á provolání Ns' vlÁdy A ÚRo ke ÝšeE pÍlqrJÍcío; tÉolMcs

. zdlavottí 61tuac1 zélnélA ý P!az. r o zásobovóní ce1é
r6pub1í}y i kdt'tq vlády v€ věc1 gPojéDí 3 baáí .lelé8Ecí

(lbter1álv Ns. )

!9r!É4.!-€!g]g!gl.lP.-!éI9g!.tJ!ér-&9r9s&!939!! l

v Předveěer Ýý!očí stove$l.ého nálodDího povttání El

zÝláĚi na1éhavě př1!oDíĎÁo6, že !úftdní svobodJ a ňozÁ-

vls]o.tj' lze dosÁblout JeD boJoE 8Jédnoc€ného Lldu' gvobo-

du st nelze vJ'ploslt tra Eolenou. sýoloda, gaoogtgtnogt a

suýiÍenrte československé eoclauétlcké !e!ubr*J' EtsJně

láko naděj6 na opravdu Lldský' dústojď žlvot čechů á s}o-

vÁ].ů a všeho t1du česloélovenBl.a s€ Ý EěéE dějllrnéo ý-
Ýol1 tohoto sto1éií dvet!Át 'odlly z boje ploti cizí r'Ad-

vládě' z bo& za nálodní á státní neávj.s]ost. v€ chvítícb'

l.dJ lsD po ]ednu 196a rEstouplu cestu nÁplaly deíofucí

v řlaě€E pt.dchozíB socrausi1ckéo lýÝoli a cestu bu.lové!í

€oclaustdl g t1dE].cr |véří' kď lsúe v toDto úsilí 29čátt

dosAbovat pN!ú úsÉc}ď' tryrs př€dtÍn pokojnÁ p!éco udu
mší zeně rozluěeng. Náěs ótdce ge 4chvěla obaÝaEl a

ú2kÓstí o delší o6trdý rtaěeho 6tátu' obáveb1 o cestu' DA
n1Ž Js@ sáE1 sÝoboóDě po leónu ÝJlfočru. Elubou vnějěí
gl].@ j6 ěl'něu poku8 s!á21t nÁs E ko]eE a vnutit DÁd

č€šl a sroÝéc1t
výločí slovenskébo úlodního povstání nÁE pŤtPooítú' že

svobodB obN Ešlch ná!odů' je hlamÍn nos!ýD plrlien

č6skoé1oýén9ké gtátnostl. v paEět1 se nÁo lr'bawJe !€lě

- 3 3 7 -

sáE svobofu Ld. ho(léí'
gÝobodu znÁ Ýážitj. každcu.
Dolé}á B ná3 tín oocněJr' pŤotožé €1 uvědouJee' Že voJ-
skq 6oc'ar1st1c!ýcb ze!í' Ke!Á pŤéd dÝecstt ětvfu' l €E
poÚÁ}Ela boJovníl.ůD zr českoslovelgtou Evobodu' dns6 MšÍ
a ničí odk€z sloven8Lého náŤod!ího povstání. steJně ír].o
v roc. r%4, kdJ 9e boJ sloÍenského lidu éta]. součágtí
oezinÁrodního b!átÍstýl a Bol1osllty' zJlěřujé@ 1 drÉs'
ž. j. rúlodDí svoboda nelozlučtÉ sPjrta Be soc1gust1c!ýlc
vlagteíéctdo a Bkuteéďe 1tltélnaclonalls@ or
čeě1 a slovácl ž1Jí 6po1u 50 lét Ýe spol.čnéE státě.
vý61ed]ry &j1ch stÁ+rÉho žtÝota jéou Přos věochlty gtíry,

kte!é rE E]nuléo qýÝoJ1 leží! wsoce gl.t1vní. společnÁ
lepubuka' zvláětě pá} jsJí Eoc1au6t1cké výstavba, uEoŽ-
nI].a pol1tlclý' hcpodášélď a kuliulní.oďoJ obou Ešlcb
národů. Pdrěenl redob{ýoí zkušenostld z doby pŤeólednové
! 2 Let |Éz7 oběÚl €ÝětovýEl Ýá1L!El ' Js@ so lozboflll
za}oŽit další 6tátní 6(rržtiÍ 'Éštch nálodů na federat1Ý-
ních zák1adech. Placovaxl js&e' aby 28. Ťíú|a Eohto M-
roóí 6hroúéžděď !řljeo'rt ústévnÍ zá}on o €oc1austlckéE
federat1ÝnÍE usl'ořádá!í slútu. P!áce na tooto zÁkot!ě p!ávě
v po.léddch dnech př€d sňrtďn 2t. slpneb Ýel&1 srrbně
pokŤočl]J. ňéšení obtíž!ých !!ob].éd] piijAtelné plo sloýá-

b r Gchy byro ns dossl rub,!
češl a s1ovác1, 11de č€skoslÓvenglé goc1austlcké r.pub-
11!y' Mlodní siEo&ážděrú, ?oélanci' kte!é j6te s1 Evotl]'l'
v této ogudové z&o'rěca' jíž nás děJ1mé událostl lvstavl-
tJ' plohlaĚuJí €lavnostně:
Ť{ouže!'natě usiluleoé o to'
- a!ť c1Ží aloédJ opuBtily ú'ení Eěí tĚpubl'kJ'
- aby úétav,í ďgÁby čssR q je$eh liedstavltelé, tteŤí

byll ž n1ie 1ldu zÝoleni a těěí ée Jeho Plné dúvěřé,
gvobo.hě a sÝlchovaně wko!ával1 sÝé ÁDkcé;

- &by všecbon náě lld Eohl žít Ýe svrchovenéE státě a
3áo loo'le své vůle splavoval své věcl'i

. abJ soclaugmE v náší zéet llyn]gtal ze svobodné pŤácé
dělníků, lolníkú a 1!tel!8encé' abJ to týl socialt8ňl8
l:uuráD'rí' odpovídajlcí deooklat1c!ýn pokfoko\*m tladlcÍE
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náio.tú a náŤ.dn<atl ruší zéúě' a!ý to bJl 6oc1sl1B!|rc
u6brteěňlJíd át!áQ| *ěDího Fqgrallr a d'DtídEého Ev.

- eby Ý Ú'té ápoluP!ác1 s českqr DáŤodDí Ír.|& e sloÝeElcr
tÉro.ltrÍ tb.lor' 3. !Ěé!t BložIalt &ítodDt Í!oDh' tdoh]'
být Ploj.drúb a tchv{r.n } 'o. výroěí ÝlDlbr &sko6].o-
ve'jské 

"epub].1b 
Étpravov.ď ÚEt.vní '.ton o f€dElt-

tr úE u6pďádáhí čss&i.

čea a srovacr, ud. 6gLo6J'6veÍELé soctau.tlcLó !6r'ub-
ul(y, v těc}rto o6udoÝJ'c}r zl.ouĚl.ác! vá6 řá&D a Ebádá-

s.trv€Jté v blatrót. JeóDotě a 6ouóa'1tě' v dústo&& a
Ío'hodnéb pootoJt. lb6}].dte rtkvu přod ot.u!.cít fuit€ Da-
dá].. Yěfiú 1d.átú.ň svob..ty' d€Eo!Éac1.' 6ocÍ.ug@! i s].u-
t.ěDáh. p..lotáŤstáh. 1Át6tt|acíorlal1s!!|. fuřt. vě!ÍÉ p!é-
.tó6ntov1 !€pubu\' lrrťlvíldr svobodovl, !€mitoi'ě vlÁoě'
stlr&evgtého NáŤodníEr shÍoEážděbí' r'rt.ór.vě M!.dEí f!oD.
tě' Ilrbčétovu 'l.tř.dníEr iýbon)' zÝor.néEr !d'!oŤád\ýn
Ev. sJ€zden Eoqrnt.t1cil. st!ar!' čé6L.6revgná}..

&!o.Dí sŮIŤoEá,'óěDí č.ssr

lgtodttlho ďltobÁžděDít Éay G*ogroÝérld.. soc1á!r6t'.d!é
..publlq' t Ústř.d!í lady odbott &e vě.b PlucuJÍcít!.
vá'.!ú Éáts1é' 8oudlužlry a sodluEil
odPoÚ Eěébo udu P!ot!. tt.áLoDné obr'aot n.ěí t!ás!á so-
ctel16t1cké vlá6t1 6. 3tá1. 6iup;uJe. op!ívuěDě J6 Pďa-
.lován odúod .'.uFěnícb Jédloiét; !ťoFrětěbí Dř.d6táv1te-
1Á 8tátJích á 6ttÚ'tc\tch (ť8áDú á P].oó r.aď1tac6 !'!ác!
í}e!ďch ofsíd nlí z.!ĚJ
r'd.o &óen z PsoJotú oóPotru Fott o|orp.ltúE bJ'l. Yžď
!táÝk!. !řéds.ddotv. ts a vrádg čssB YěŮ uPozorůrg, z.
v louěa8aé době ol(rplo. Úěí ueně t!ábí vždJ .táYb pou'í-
vát|. v €o(lladu ! D.ěíe Bplavsdl1Ýýb b Jeí. Ulozo!;uJeE'
Ž. pohrd J9 o!a.nlzoú!. tÉtlodcbé ně}ottieÍnrtóvá
'.6tav€!Í ptác€' pó6.bí toto Játo sylbolícE'' €.i6.!ocují-
cí PrvéL o.lpo.u !rot1 oruPd čssn. |n.D.l. státiEt Y sdrčag-
D. době !&obí Dó'od!íňt ho€Po(lářotýt čsSB tcdozírnó

v Brz€ 26. 8. r96oi
(Et€ltáry tE. )

s!"91áoÉ
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D. Ko1deŤ

v. sA1sovlč

vagr1 B1Í5]r

s.t.ČeBonénko.- govětský
vé1v. ]anec  v  css i



.? AÍRH NuJÁ t)EšŤůtí
5l 'A|) l()BE zlvoŤ 'V()
DĚ v()DqLlDf r,| zALU5 |<
NA 5\,oBt)Dt'I NÍ l'oxvE
rÉ ť|LAnY sAqsl 'u|tcE
2 HA5 NE t| vi iH('Í'( l ' . . l

1ay rr riir<rin ,{tS; .tn{t,
|N.o ži J sÍ.,r gvrH('o{|A
2nÁÍtŇ.íÝ |xůl(^JÍ. '

škody a PiltoD EPoat1huJí obJpsnty' ÉopA!' .l1ou]rodobé
př6fuš€ní Púcs' Déká5eĚ' rozv!út Ý. ttilobě' m]ž€ óblpán-
tú! Jeh Pooocl l. závdání přÍě1ry p.e tÝrzeDí, žs s1 BaEi
ne.tovodeE v1ádnout' ]. tvfz€ÍÉ' žs ohJpaěDí zása! byl nut-
bý. lo žádď poct1vý plAcuJící oběan !l!ěí ! €Pubti}y Jlstě

Naléhavě Ýáé proto WďváDe' ebyBts poctlvě' obět.své'
Lrtáhěně a odhoól''Dě !řacovďl a v sqrčas!é době ještě
zvýŠ1!t 9vé úg1].í k wtvářeDí lbdnot' Ltefé !rě€ zeó př
třeuuJe. lrite pracofuí příkAry 6vJ'ch 6ou.lnrbú z veóenÍ
podnlkůt zÁvodů' Eilejté ss zDÁ9t !adl!..ustJ ' ).teří E,.
neuvědodJí ÁkottuÝost sÝého PďínÁní a bádaJí Ýás L
oDozoÝárú mbo zaótavování p!áco.
MlodDí lov1nno6tí ldždého o!ěa.Da ěssr Ý gouěag!é dcóě J!
disctPlín.ďaná' plodJ př1ÚtěéJící p!ácc. ?lňt. 1v tét.
plo nás nélado8tDé doDě t tutc sÝou v1a6t6n6clou !oÍ!Do6t.
za Mrodní ghloEáŽttění! .'. va1.o ý.r.
a vlédu ě9sl.os1ove!ÁLé se1at1st1cl.é Ťepubruy: !. št!ou-
Bal

za Úgtř €dní ladu o.tbonlt K. lolÁčáL v.!.
Y haze 26. a. 1964.

(\'y31!no Ý čs. rozrůese v 16.15 hod.) (!bter1á]y tts.)

kolen 2q.o0 héd. sďět€}Á voJsta uvo]nlL budow předséónlctÝr
v]áď.

?r.o€ hod. zabÁ&no poklaěováDí a5. Broořádné scbile přé.tsé.l-
Ťúctva ls /přěluěéno Ý 2z.L9 h(lj./
z PlqalaEul lnfollacé o ě1nnostr čNB t too!.tlEqct !tdc.
Á Ni; info!,e.c. o rozhovolu e př€dsettou vlá{ o. &!ní-

. k€D Loljálréb vo ?o.,o hod.; d13ku6é o sPoléDí s ÝlÁ.lQ r
Eší d€legací ý uost.Ýě g o vztaru L odJ€zóu.presiileDt.
républ1b do lú'sLvJ'.

(lbt€lláry Ns. )

KoEtttdře l(6 .tDt
lb baěí Btlaně le DÉvdá

věct Elzé dlouho ÍIAzývet J1nýDl Joérv, n.ž llkÁ k n1D
9kut6čně patří. PnJry ner'. ladlouho anl s!ěěÓvat! gd
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zadňovat. raL Je to@ 1 s 'osvobozeDíE'' kteŤé se po!,rsl!.

neleplt E sÝou !aíes1 pÍotÍ naší zeo1, *terou 6e pokuélll

naleplt na oLupacl &skoslovenska.

zérl ' kt.tá nepotřébuJe přGd rúčlE zacbEňoEt a od njčeho

oBÝobozovgtt kte!á o te nežádá a kte!á to dokonce předgú

po řa.lu týdnů \ýs].ovně oddítÁ Jako a}g'JŤdnÍ Úožnogt - tg-

tovol zé@1 nel'g nosvobozoÝat.'i tatď.u zeEL lze Jen obt-

p@at. P.otizátorně' bÍ]tálně ' bezoh1edně' Žádné "Nvobozé.

ní'.' á1. a€pesé' žcdt!í "zÁchŤM..' Ale okupac6.

.'sa to nebříjeeé plavdJ e 1'e se těžko d!v1t toN' že 9e

okulMtůD rélíbí' žé Jé $chtějí číét s e6fa1tu silnic, ze

zití do$t' 2 lďoootlv ba Lotejích' z kolb kaE1ónt' z oj.u;

nú plakétů po celé zeEt a dotoncé' v néjeihoe přílailě' 1

z ÍLaátltích Ýoztděl A jlné techni}J. Nenohou věal. ttlto

plaýdu sP'ovodj.! ze wěta á nejné[ě pak tíE' že Pod 6anř

párv EŽenď .doDo!odc6" na éllE1ct a nát!lí! Je lutí ná-

plsv sirMvat; Ťo je Eetoda úplrt odpďídajÍcí ! lodgtatě
Ýěc1t k jedEé sulovostl se lá.lí dn}Á.

háÝda' je zde .osi zÝláštníbo ts toEto pŤÍpadě' cosi' co

E1 nenohou saBl připuBtit' co gi ú]sí gant !řed sebdr

zastílat a apÍŤat. Jedmjí přéce iý záJ@ 6oc1a1!tru..' !ř1-
c}á' €Í přece Ja&o 

.třídní bretři||' vykonávají 'vŽnešénou

lntéthacíonÁbí povlrúostnt ire r'Ťó ně zce}a nepřtjatehé'

eby bylt sloÝnávátÉ s těDi' kteřÍ tuto 4!d stejně blutál-

nío zpfuobeE poŤob1u pted třeB! degítkaol 1et. .Ie plo ně

2célá nepřiJat61né' aby j € někdo přtlov!Ával třeba ! A!e.

llěarún ve v1étnAmt.

!'e to s1ce !ío ně népŤljatelné' zuř1vě 9e ohŤazují, chllí

k1l@etŤJ' @gnetofonovJch pásbl ubobého osplaÝed]'iovéjú á

turv papínr potištěného ÍÉbubře1ýd ftdzee1' ále r

lodstatě věc! neoohou nlc zDěnlt. Néboi 2I. 6!pm rÉpř!Ěll

éoclaustic|.é čéskoE]-ovenBko osvobodit' a1e 2déptat'

nepi1šIt č€cbJ s slová]ry zac.lrlaň@at' ale zot.oěovat.

lhní to ploti tladlcl oIohe fevolucí Ý děJtDách: GÝobodl-

tslé se n€jednď běheo doby @ěrúu v utbčovatele. Je to

ovšetd ploil gEJElu g !ř!!ozenogt! Eocialis@' plotl s@r6lu

a pt1!Ó2@st1 Ťádu' ktelý oě1 od6t! €!1t n.len útlsj. tŤíd-
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ní' ate 1národrcgtní' m€plBvodlnost nejen.á!od.í' Ale

!ř €dpokládá !@'e lláplostý co'n1s@g á úpln@ oo!ábí a
politickorr oiÍlost' jegtliže to' ěeho se dopustiu na
čegk€loveDsku' troufáJí zvát ..osvoboz€níE..

stačí Ťekqp1tllovát - 6t.oz6 a gtlučně t

&Jně' ne Jal.o Ý1áda sluěného etátu' a1e ja&o 8tředověcí

splklenc1' se A záa! ýÉecb legált]ícb olaÁíů toboto stÁtu

dohodll 3 hÍgtlou zkoryÍoE1tovarýcb pout1c\ých oftvol a
fízlů' obávajících Be tlestu ze úěagt ltA zloělnech padegá-

týcb let' a k.lyž v€ gvýcb foldbích rontA}tecb ještě

poŤáil pŤedgtí!a].l' d1a1oa! vtlhlj. de zeDě DáE1IíB.
caD8Etes}y un€s]'l př €d3edu le€álŤtí vlÁdy c1z1bo s'rÝe!en-

hího Btátu' ptédsětlu léaálního parlaoeltu této zgdt p.Ý-

ního tajemíka vedoucí poLltlcké gtŤarv a zneložn1tl 6ve
bodu potvbu a a].cs hlaÝě ét!tu' plesideDtu ťePubu]iy' nc
sltett nejwěšího waaoenání .jeJlch v1aet!ú zeEě.
Pošlapali všechtv dohÓdJ' kté!é je 6 touto 2Eí loutály'
a něu do6t d!zoEt1' abť k toml tÝ!dl.u' že tq]< uěinl}:L
p.ávě ve jÉlllr těchto dohod.
surově obtlíč1l1 svýE1 tánb' a kuloret,y !.rlarent této
ŽeDě' aídlo trlaly stétu' sídlo vládJ ' vtlbl! do sÍ.tet
čelďch kultulnícb a jiďch lnEt1tucí' běbee tří dnů zap1a-
vi11 tuto Eaf, zeÚt šestadýacetl voJens}ýbl div1ae01 a
půlDil1oneD volákú' t1síc1 tatl.ů a dotonce laketovýln
zb.aněDd ' kté!é ĎaBířlu 1 lu náše b15vú Eěsto.
abrEx! do podzeoí hlas této zedě' Její tlsk' lozhlgs a
tetevlzt' a pokuB1li sé jí ia]]tlt ď!o!né žvastď' lEvíc
ě'řené z Bellíns (l) uŤážuÝou z].oEoleninN rEší řečl.
Ačkou néc folEÁhě vÁží spojenecké svazlry' !oze6taÝl11
koleE kasáŤen s zařízení mšlch oŽbŤojeDých 's11 své t9n}./
a jej1ch h1avně na@íŤ{Il plotl těo' ktetí dogud bJ).l je.

Nagadlu betodu Ýojensl.ého á lollcejního teŤolLl' stří].ejí

!o dětech & dltí lid' !ésy tan}ů' bičí vozovky a óoby'
nešetřÍ an1 nelcemělěí ll[tuŤbí Pa@át}y' jak o LoD sÝěd-
čí zneiÝořeDé !!:ěe1í Mlodnlho nuŽeai|
Kd}ž na!ážejí ha klld 1!du' na zent' kte!Á nenabízÍ e1
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Jodo! důlaz !a Podpotu nosryglné zóídnkJ t aa!é61' sPouětÍ
z. věéch hlAÝ!í n.s J€dgn 618ttá1 upr'o€třod noct ne8!vg].n('|l
p.lbu - 8DÉi! aby předBtílg11 gaEl' aobě' žé 6s zde přec6

Jln nr8í .bojoÝ.tr.

lřtv€'l1 áéE rybla!é htdtořery 3Ýé tqJné peu.cte' aby
z.tJkllt po1it1clo'r a brlulr!í e1itr tEěeho DÁŤoda, ab'
by1o slaťlněJěí uÝé8t rtA scéÍnr nové !Áo!avcg' nové kolabo-

,2,. sBě +A Ýě€ DazýÝat "zách!a!tou. ' l'e gDad io Ýš€ Eď.
vát i $vobo'E!úE il

v ě.B se to Ý]Agtttě liĚí od 15. bŤe'!a r9,9? lb.13ou zd€
sldt e}Ýlvqléntv Ýěebo' co jsoe už po'nd'.? I.tEEcbtu 1
ge6taPa' žel'eza l L'Ý€? B€zp'Áví l zPupnostl ' !'.utoBtl t
bozobl€dnctl? nž€ E vě.í colol1 zněn1t t6D fal.t' ž€
Eí6t. EpŤÁtel Dób t.t. lě]áJí"přÁt.téi' ní6to pat€nt@A-

rých gs!.sorů 6poJenc1' ojsto těch' l.t €!é Jsne ěebu'
p!'o.tě t1' !.teré Jg@ t.sEo n1Ldý DE!€L.u?
uohou od ná€ ěétqt' ž6 ve sÝén odsou!€ní tohoto zloč1nu
lud€Eě ry' Ýlaéiní Jeho oběř' béŤlě !o'hod!í, Ioéně výoruÝ.
Dí než c€rý ciÝillsovsllý svět' kteqý & o&uzujo?
chco@ poctlvě lo'uěovAt mez1 těbl' lt €ří n€sou 'a zloě1D-
né lozhodnrlí hlAv!í odpovědnost a tě!4, l.te!ýn pttpa(llo

Je Provéot a z ,n.hz bÍ|oz! $tb8c nevědětl' ld6 jEou' ka!!

J€dou' co prováděJí. v takoÝých sltuacÍclr' lako Je naěe
po 2l. slpnr' avěal. nobývÁ snadné tá].to d1oubo fozušovat.
lbzlnát.<'dní soud už před víc€ hež dvecoti 1eb 6tánď'.l
koléktlv'í otlpovědnBt něEectého ná!oóA' A zúgtávé ptgvdou'

ž€ .rE8lestŤřjěí poÝlDiostí voJÁt' J€ net€po€lecbndrt
zLoé1'1rý ÍozýA,n. Nelzs náD' obětí aafege' pŤ6dp1sovet
\ětěÍ úílu pouílc).é odpovědnosti za \,Ěecfuty dů61edlv olír-
pac6' !€ž Jskou ll€sol aat€gořt. r6žeE se Ý€ svých re6}cích

ďltt' a1é Dá to oá@ v těcbto cbvílích gÝaté !!Évo' !!r
tožo se brÉ!úÉ sulovéE @zt.átod'ídr ztoě1!u. lbň všáE
Dení a tElltže být kvaltfltwán Jako oryl' nerz€ jej odvF
}at' ne1z€ JeJ oqýt.
P. pětt dtEcb slle lorátníEt ÝÍtězl'. (!Át,kozraLá rež16

áa!€6e ogtrrdně 'klachoÝeta. ÁaÍegoř1 na!ázlu na tak jed-

noitý odpof o!@ nálodů fuěÍ zsúě, že to reEá Ý děj1túcb
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obilobyj uravě a bezl.ýgted!ě se h16dgjí autorlt.ilvDí l.É

látlo'.'t1' áby posi feste dodgu ágesi dárlí něJaLé .lF

8autJ'J Rco6tě n.J6drt okupačDí aloádE Je zcet.. 1uÓto-

vané' 6ez!aďú' totálltě odDítlrtá. v célé zéEi zoizely
o!!éntaění tebulé' náz!ry uuc' číEl. dod' štítlry D5 dÝĚ
tích' z€úě Je gnoDJMÍ a něbÁ! zatJleée a BezmEy obětí

9e stávaJí bezce!ď!Á lejstr,. okllpalt1 obsadlll tigkátÍry'

ale nov1lv vJcbázélí 1 několiEt za den a Be Bvobodď!

obsabeE' obgadilr lozhls' ale rozh].as svobod!ě vJ 3í1á,
ÓbsAd1u téleviz1' ďe áEL tu Euo:lčelí. qdrptce \'rá J!.ž
v těcbto Ptv'ích dn.cb politlc.kJ poraŽeD.' poÍaž6!! Eoríl-

ně a p{ycholoslcb' P@ážena a zesDěšněE pŤed c.]ýE sÝě-

teD. c€ntrá]níE ws!6D iáto po!ážb j. př.óeÝĚíE io' ž.
př€s !šécfuv výrys]J o kontřdlevolucl e o lo'Lladu 6oc1.-

llst1cl.ébo ďízení v }eBkotloveDslu !!.'.Á'eta sÝcr obroí-
g).dr ž1vnotno6t lrávě l.onnis.tíc].Á gtf.nr' kté!Á 3é z irll.

udu célé z€!ě znow v této osudové cbvíu postáv!]'t d.
čé]á nálodDího odpotu' d. č6lá boJ. 2q 6oclali9crB e '.
gtát!í e nálodní lEzávlglost.
těžko @]že@ dou'et' že p. 2ó}éín@tt á blutglttě' l.t..ou

tento .alegof u}áza]' a. sť?Ít!' do&. b.''y l. pří'JúvéBr

obfanr. Doblodlužná' p.otlgoc1a1''Eticl.á''aÍe61vní pell tt-
ká EŤožněvoÝy sl.uptly Ý čel6 ši ÝĚ9} lteú budircDo6t.
.'é Ý hluboléo lozporu 3e aaEotďEL obóe]dlvDíd' záj4r tF
větského 6G'u t sovětď.ého udu a ténto Íozp.r Jl dřívs
ě!. pozděJi poh}tí. Do této dobJ DBíEe wtfi'.t' ur8íDó

ÉétortÁt trt. těžkou !E!zi, !u6í!ds obbáJ1t 6vou llaÝdu
E ulnroÁblo1 obětoJ' a s nA'.tDé}rú lozbodnogtí. KoBlfoDt.
je neDožnJil ne!ůŽeoe ztlBti't ýÍc'řBž kol1l J6i € ztlatu1'

. Dabídnout víc, než kou} nÁE u}!qdll. Na náěí str.ně Jsor
sJdpgtie c61ého clvi].1zwaného sÝéta' Ú ruěí 6lÍbné J.
p.avda g p!ávo' na n.ší stÍs.ně Je budNcn€t.

(Repol iéf '  č.,5 '  26.  a.  1968')

q3l-E!9éE9!93-!9p!!lq!9

v páte].' čtvltý den násllné okupaco če9].o9toÝebska' začA-

1o gtřídánÍa st!áží. BěheD posledních tlÝlras€dodésátt hodlu
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hodln se valÍ ze vě6ch stlan čerstýé jédnotb' kt€!é by
nlhŤádily nolálně zdeciEovanó a unaÝerré dlvi8e varšaÝ-
slého !4ktu. Pdrré ětťŤ1 dlv stačljJ k to@' eby dÝě stě
t16íc B@ětských' východoněméc}ýcit' pol €].J'cb' brlhar*ých
a EAaa!š&ých lojáků zústalo é1ce Ea svýcb poslcícb a u
svýcb zblaní' ál € vellte].é okuldnbl pochoplll' že Ťeá,kce'
Dystr@t a o€tražltost' axs 1 lozveha j6ou Da.uěeDv. Není
dtYLl. lál.ěrř 1Df8,0o1,án1 pŤ1j€u do ze!ě' ktelou 6voto -

zovart léJ1ch otÍové' a E laždén bobr B€ setkeu 5 od-
poÍ€o' ! nědrž nenl aPotŤebí rteJoodelnější tecfuÉly a
pláttů' lteré ws'šlejí &jj.c}r €iene!átové. v&lt do Eěst
e Ýegrúc' kdg jlu llilé vyBvět1oÝau - @ zálladě tidoÝýc|t
kÚsú nlĚtltv. v Jejlc.h lodnéb JArycé' že přrJelj. nevÍ-
táb1' že jé nll.do n6vo1á1, že tu nenÍ kontÍarevoluce' ž9
o n€JBou zápédoně@étí fevanělsté. !4ohu si pÍečí6t
degítb be5e1| Lie.Á j € nabádata k 'Ávlafu dofo:. lohrd s1
to .ll(rr EÝýcb zblaní lEwnutllt' nlkilo l1E ne.tal jí.lto

a nepodal vodut l,ld Be } nlm oblecet zádJ. tento spontáŤF
ní plojev odpc8u čechNlďÁků bez zbŤeí Ťoz1ož11 Dďá].ně
po nby ozbloJené jednotky okupantÓl Na takoÝý !]án by
nepŤ1ěel žádEý aene'ální ětáb svčtal to sé zrodlto v hls-
vách ótíÉct1 rllictú čechů a slovákú' ktetÍ odEítgJí
*zÝené hostý a tíEto Fycboloalckýn odpoŤeo ukázaI/' že
lze ŤoŽueDě a Ý kudu č6ut 1 nejúocnějěí atbádě. To s1

aene'Á1ďé Ý rrehlu nepory€leu|

(Iódová denoklacle' vlll.zÝláětní ÝJdáDí' 26. a. 196a.)

gc!É.p!!g1!&

ve Ýěech zen1ch 8větá platí zá}on' žé Podpls e dolo]Eentu

wnrce'ý zblEl]í Je né!kt\ý a ten' ns něož by! \dNcen'
jél EeN6í dodržovBt. ostátně' v toEto sdvslu Davfhla
!e2o1uc1 v GN i naĚe de1é8acé á tento požAdavek byl
6ouěástí šl!šího návŤhu čssB na pNtedníu zagedéní !s
osN! kdo by]. tsl.é přijat.
!'est1lže by k vÁ! V noci vtŤbx 1u!1ě, zlelt aás á doru-
tll s plstolÍ v luce l podpisu' Že D doblovobě rydéte
8vůJ @jeteL, Eá tento podpĎs význáú poúze po tu dobu'
kdy gtoJÍtó pŤéd na!řažen@, zbÍa!í. Náěi pŤedttavlte1é v
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lúoskvě jgou př66ně ve 6tejné E1tuac1. oba Dašs národy gtoJÍ

zreněné Éed blÁvDěd tgtth]t svoboda a DuběekeE a č€!ní].eB
v !ío6kvě jBou j1ž něl.olt} dní bez infoldt|cí 9 sltuáci u DÁB.
zátíEco JedEJí' střolba u nés pokŤgčuje'
Plvá loddnka líoaLÝy o uúístěbÍ govětglýclt jednotek !á !ra-
ěeE ú'éní je DepřlJ.telnó' lrotože iín by zils zůstávalÁ
neustál€ rEpřAžená zbÍi;. Byro by oožno j1 pít jEout Ý pří-
paděl že tly doskévg!ý vojg$ry okllh byl !o steJhou dobu
obsázen qÍ1učtrě ě9. volemkýEn' Jédnotkabi.
Dfuhá Poitní*a !É 'abtÉtút a81tac1 p!ot! sssB. .'e pbě
př1jateLÉ' prctože výsxed}y t€kové e€'.tAc. pÍotl s'ssa'
jalou Provedr KŤeEl obsazenÍE &stosroÝéagka sé ňedajÍ
l"jbec slovÉt s wslodb ag1ta.í těch mjk.ajněJěích pŤa-

vlco!Ích olcanlzácí !r apadě. ! €itac1 !!o1í sobě sl
pŤovedl. {.skva jtž saBi doplnil bych tuto podElDlu jeDom

tínto ilodal}eDl čs. pŤed8tavj'telé Be zavazujÍ| že budou
vždy .lbát ne te' aby se laalá a říkalA o sssa je! a jen

!!ávda. A žádst totéž oó I4 BležněÝa.
Eétít nepř1Játelnou !od!Érů@t požadujícÍ žnovuzsÝed€nÍ
ceMuIv| 9e lěecb pět eEÍ Ét'rÉvá' že táto cenzBa u
nich exigtu& a Ýě1chDl jlž dobřě zDÁDe' co to z@e!ú.
sto!:.ét opg}@eíÁ lež se stává p.aÝdou. tlss 81 wrystí
ŽprÁW' kte!Á Loluje po věech pětr zeDích a v Jéjicb
tisku' rozhla.e' te1evlzi se do oEr*Dí oPahrje' aby sé
ěteúŤůD a poglucbáčú! vtxl1á do laDěti! DěkuJe@' A1é
cenzufu 'zÝléště taLovouhl€, PŤl jEout noB)ŽeÉ.
čt!Ťtá podDíi-ks E nás žÁdá vzdát Be náloku na EuttElitu
a zůEtat Ýe va!ěavské snlouvě. volání !o n€']tŤautě u !és
vzniklo !óedevšlD ve chýtll'' kdy vaÍěa€ká gotúva by1.
aa!e8í ile fecto 'ozt!há!a a kly náě ud nájedÍou uv1ilě].'
Žo @ !ústo nezávlBlostt zajišřuJe . okupacij Ideábí by
bJlo' kdylJ všechiy státy na světě by].y néutrÁtbí a ÝoJÁ-
].J plopustll' do c1vllu. Ngše aŤEáda' Lte!Á l. počtu obyvá.
tel Je Jéilnou z ĎeJvětších n světě' nebJ].á po dobu pade-
sdtlletého trvání Ellrblib dotud použ1ta. Mš stát Jé
Lók dlatý a E tÁ]. éj<po$oÝánén eí8tě v Evropě, že ánt v
ludoucnu' loku.l bude e*j'Etwat toto oocenské roztlěloní
véta' e! neol)žeoe děrAt žÁdné lluze. Proto Je rezbytné
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6 iouto podDíD}Cu gouh1á61t. A1o i plo !t !laií' to' co JsDe
EpÉau v úvodu.
Př1jetí Mětch podoínel by vše'k K.edlu Eoě1o dě1ái těž-
kostr. &k Jako taL by1l .lonucen!. jedEt s leaÁltúEí pied-
gtAÝttéll Ešebo stábl . Jlž tíD' že 5 !1Dl jedDají' uz!í-
ÍaJÍ nAši prvo'r a dlubqr podoítúu.
&u!€nti t'y ďe&ě chtěu !Ásad1t do vlády povolné po}!'tib.
^1e Ée6to aDl ěe8tý dgn okupac€ noDí wtvď€nr &olaboarlt$
Lá Ýláda. lhopg.k by 6píěo oě]'o být saDozřeJqýD' sby vládJ '
kteŤé ge zl.o4!ooit@9lJ' doblodnžřýD teŽenío !!otl čssa'

Iřstí podnítiku bychoo óoptÉtt o to' aby sary ttášs o!8á.rv
dob1ížety Íu úPllÚ g přeéně Ý teÍníEch Etanove!ý odchod
okupaěních vol8l.' Na E]'lby a golouw se po p6ted!ích
z].uě€nost6ch nooůžebě spotlhlout. uám &ětě n& Paoět1
tvchl€t' t JAtcu s1 bául1 f,t'dlát}. sovětští spoJařl e
olfavátl Í!á č€.vencovéD ětábbíD cv1čení u bás. Jestuž.
MogkÝa dďedla z!řídj't' ž. o].upsění Jednotb obsadib DAě.
ú!60í přes boc' dovoil. s'stě zaříd1t 1 stéjně fycblý od-

Po6ttÉtlÁD. všaE ol. l nutno6i nóhŘdy ěkod zPúsobeqých oku-
pací. Fond repubulvt nÁ který všrghDt pŤtEpíval.j' ' t}yl
proB:.uěD běbeo !Évnícb hodin okupac6r
llejdůleŽltější pod!)ÍDko ů odcbod o}uločDích je.lnotsk.
Dol.ud zde jsou c1zí vo#cl, ttjsou naše JedÍúní !oEop!áÝ-
Dli. sÝobodA, Euvelenlta' goc1a1t6Dug - to jsou !Ešé

(nádá flonta' a6. 8. 1968.)

.9qEÍ!é!e-!g&-P!9!9lé!!
l. oběsůo čs' é@ial1st1cl.é lEpubub, odEítá@ plor).]'éšení
Ýlád Brlrtalské udovó lepubulry, !&ňe!Eké udoýé rcpubu.
}ry' NěEéoLé déEolŤatt.!é E!u!11!o ' 

. 
ťo1ské lidové Epubll.-

b' sÝazu sovětskJch gociauslíclých leBrbtij. z 24. g.ptE'
oElovujéte ná3 "b!att1'!'drazí soudnrz1r' ate text p!o-
hláěeú .oŽhaanJí tíž vsši voJÁc1 z páIub bftálňíLlr' z
tan}ú a z ob'ttěd'ch t!.mpo!térů' l.teřÍ ÝěetE i dres prot1
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ivaóiú brettt]o á 6d.l!u'hĎE. stříl €jí zé BaúoP.1ů' Lulo!eú}'

vaěe plohlÁěeDí rtso]žéÉ cbáPt JlDt].t D.ž J.kc potus

v1átt pět1 2é!d, I.té!é se dolustlu nÉryslné ozblojéEé
j.nieBencé .lo vý}ÚAdně naělcb n1třnÍc! ÝěcÍ . páěou tál.
z1oě1D plotÍ 1doÁ! 6ocl'rt1Bt1ckého lbternaclo.Ál1aEr -

PŤ1].ďt svůJ pBtuP donaeéí.
okupač.í vejsl.! titšlch zoDí l. nÁ! n€přlšl. n žádGt le-

8ábích přé(lstáv1tolů ěí Lonrrústlcl.é 6ilrDJ ! Ešeb.
soc1auóil.!éhc stÁtu. l.epřlšb t 6dr].rttu s dohodad z
ě!é.Dé a z BlatlBl.Ýy. Neďlěla MJlt éoc1a1isÍors a
zabezleěti p.E:sěování té po11t!\' r)|Ěí 6ě' Ltelor vy-

Jádřlr l €.tén. Nelllěl. hÁJtt svobodu . neávlÉrest Daěí
vb3t1 přeil vdtŤní kontlaÍevolucí . iD!é!l.tt1st1ckýÉ

všecfuD tat. ivlz.Dí $ou v DalloBtéD lozp.řu s sl.t .

PEvdou. sl.uží PŤéd6vĚío t .lgz1Dfo!@c1 udu zeDí Pět!
grgrbt{Ťů' el. t1d čeBko.l@éEb' adIesÁt ýaš€b. pt\obú-
ěéĎí jj'o neuÝěří' lrotoěe zDÁ p!.Ýdu z Ýlastbí zhrě€noBtí.
ví' že J6.u hePltÝdlÝá t vaóe tvlzení o toD' že plv řád.
!|áělch pollt1).ů !! v€dení stlAry a 6tátr E!eúbď. loDt!.-
ÉÝo].uěnÍE t€ndéncíE } \ryYoláÝóIí chaosu' pří!'rcvé L "o"u'
aby &sl@1.9eEk. by1o vj'ÍvÁDo 'é spoleěeBtýí 5ociá11s-

& to !!áÝě vaĚé ozbloJ.ná áa!séí9bí okupetskÁ půBobnoót
Ý D.ší Ýlagtl' kte!É plDí obJ€].tlvně tontfeleÝolučnÍ úl.hu'
néboi zqlsobuJě Elup.ávlt €1né ško.tJ autor:Ltě iilelí socl.-
1lso v nÁěí zeDí a v cslóB světět
Pově1a}l Jsne 61 dobŤo' žé na lozdíl od původní Ýaěí

foŤdlace z 21. É!p[' kdy J€tě prohbšovďl' že Ýaě€ voÍ.
ót.e opugtí čssR 1hnoó ' &Lbrle pÍý n.ěe iúst.vní e st.e-
rúcké ofsáry zJtsií' ž6 .tilĚí pŤíio&nost €poJeEctýcb
voJ6k je zbvteěná'' ry !ŤohlaěuJetet ||tát6 ÝoJ6tá oFr6tí
Yaěe úze!í p. přsloúní 6taÝu ob,o'sí évobodJ ! nézá-
vtstostl čeBkostovenál..i. Av!át BteÝ o!'ožení Eěí svob-
dJ . ÉzávigloBtt wtrářÍ J.dhě piíio@o8t Ýaěich vo:l6t
E Éěon ú2c!í. van'l&Do vísl 6cete-u 3Ý'! proh].ÁěeDír
říci ' že jste přlpravgnl' zustat v Daěí *dL n.illou.ho' pál



Dáě li.t zahtE opovržénín a íénÁÍLstí noJeDoo vaě€ okuFntstá

J9ště Je čá6 z.čít s nÁPlaÝou tfa€1cl.é c}!'!vl ^1e Je nej-

wěčí ěa3t

(fudó p!ávo' e6.8.]'968.)

geq!!{-s.qels
'Pt'Ýú den JsEe býu JedlnÁ n9oocnlce E vo].!ýú přístu!e!.'.

Doc.lú!d! Korěá} Jo ve vlnobtEóské nsoocnlcl ě6Biý dén 5téř

ně Ja]o všrcbd ostAtní. lÍpaitá Evěží l č€lgtvý . to Dert-

žele po.ltopit. vždJit nv€ otředu ls@ přrJá].t 69 !3!ě!ýcb"

ryta to zreění píoJekttlová - pťůgtře]J 6 zá.tŤe\y, 6třt-

p1nová pcraíěEÍ útoěďn a!aÉte!' střeptnoÝé záBtřely taP

xových roztržénýcb 8ÍanÁtů - a to Jsou vold těžlÁ A hrubř

].Á z!eění. zóstřely do bŤtcba' ilo k4u, do brrdní].u, tříš-

t1Ýé zloEenlny }onč€tin||.
z€ 69 & dn* na ch1ď8l1 24 zŤatÉďcht ne Plágtlcké clr'-

tu'él lsží pět pac1€nt . z 69 étJřL í,.ž!tl.
zť.ně.í jso pŤevážně ElAdí tl.lé. stafší žertl' kte.á bJtltl'

E václawLéú nÁÉgtí' se š]á s Ea!želeo podívat k fozblasu'

a v tlr chvílr to Aěáto. ilhnžel Ji ch!áJúl t.abÁteo' Dá

ut!ženN přétlní ěást llavého chodj.dla. onA bá loztŤíště-

nou kost plavébo bélcg A gtřepinovó záétŤélJ do obou očí.
rvldíD|l wl.ÍlL]A v6 cbvÍu' kdy jí do osréprych oěí nA!d-

l1lo pfudké svět!.o !9íL6ktotú Aloádního fll . I.'s!e zvyk-

tí n. hodně' to už Jo naěe řeEe6to - alé t. !yl'šo! j' plo

U žél kažilého zEněného Ýoní přebásné ]ra!:a'láty' Ečí}v'

!st!y ' ds !ď.žs|ďch z.badDtc,tťÍ. K Eladé@ @žt s ror

iŤíětěŤ!ďr nobou pÍlš.l 'te ÍÁvštěvu tatíne].. %lezn1čáŤ.

^ wpt{řl: I vl'átu' kt.ry reze přístloJ€ l. !uě.ní !Ašic!

legÁInícb !'Eí1áčů. .ÍekÍu Ýáo upří@ě' t €n vlak 6e Děl

zdržet nž d č1efué. Nebyl ale Dápedď n1ěín JlqýD Ďež

svou }ďátJ.o6tí - Jon osm vá€ábl. NeJdřív Jgog ho chtě1Í

6hod1t z tŤatě' a1e to by ooi1lo Eíi stÍaěná ústedb'. u

o'reoucs v&1 přsd ÝL!l. s tÉt1sdní soupŤavou. !řet!h] J1
rt. tři }uéy e splavov.lo se to ěbřl hodirv. Pře8Dě podle

věech předPl€ů. Pa|. J6éD se zhloutlt. v tu chvíLl 3e obje-
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vuy polBké bétlkoPtétY. Dal.ší oPEváŤ P.acov.r óa 'í ětv-

ř1 bod'.tď. Pá.k se t. hElo ilo lYeboÝý e dÁ]. přl' Btálé!

op.Avování leD .to chocně. odtu(l Jsre le cht'ěu dlÍraG

vat do !ol6l.a ' A1e to už oěLl @w. zaěall tei.é gPěc|Et'

!rot.ž6 už ónědu véechno' co oěu ve 6vých dÝou tAlom{c!

vozech. Př€d uolaÝaDJ Jsme Bhod1li tloleJe' Ýrlk 6e do

n1ch zaEotal. Án1 ilÝě ěetť oplaváŤú to De a ne dát do ku-

py' &]sďé už byrt né!Ýózní. chtě1i' áby Eaěl!]! J€l € ÍjA

bate!1t a těžkc jlD bvlo Pochoplt' Že to neJde' ldyž Íúz-

ĎÁ zaříz.;l funaov.]a. v laldubtcícb cbtěu páru' até Ťel.-

u JBDS Jto, že totůé J€ elottt1flkovrná tni. v llerarct

by]J lozDonto\rAné koreÍÉcs' pú sbozénÁ tToleJ, dál cbtě-

11 Jei JeD@ přes g'adec' v. stéblovó oPět sbo'BnÁ tŤo}ej,

Je taE JědnokoteJ&á' a b} s€ nedalo !úc děbt. Bozhodňě

ne rvcbre. Š€st gověi€LJcb vltu]DíJA] 6 sebou sebElo JáEo
ŤukoJní lEěé d!g!eěet'. Nat].aělll. J6E pŤeil ně l' ndkláil-

ních vblt), a to ne ]že žádDó p!až6ké llÁdíážÍ plltJúout ...
odg)ď..\ to rsěe vtatv ' věě.bno 6e taL 

"núel., 
ža lá

Jséú pč1J€l do rolílE € ú!]'ně rEózdďD o6obá}eD. Toá } !

někde v ra|sé Ed I.beD... taková ěve&oÝljE rtlužé'ab

v nelocnlčDích pokoJích voní ].větlry ' agl nejeĎoE v této

buóově. Do y!.nohfadské n€oocnl.c€ !íěel kolegr z€ z6Dě.lé.

lek á pŤédÁÝÁ Bdrtnou štafetu zptrÁÝt v ÉoocrÉcl tl| F!áJF

tlšku .1€ 7 trněďch. .'eden !!úEtřel lebj'í' Jlrý Dó d.16'!
ptoř.zané ter'lv E !u!ou, dalěí pttbtřel Ťulv a l6d1.1tv'

ogtEthí l6cr p!]gtřelJ okončst.ln. !h t!.ntlšbr by1 l €ó1ď
o.tÝý. JmnoÝar 6e ssD'onov!é a by1 to sovětslý voJál.

J.ho g!!t t{'t. siejně b12atÍú Ja|.o Ýšechlot z. óeDop.]lr'

!éerý úě!. ávěěéď Dl E@n'.' sra dávta. E}Ad8\ý p!tr8iřgr
geóacího gvaru. !'etto ozbro&ní blatřt - te} zřéJlIě t'ltlr

leJlch !ózk.z - odpďědéll m výgiřěl Jednozn!ěDě: lofft!í.

}eu ho J.].o ř€ še.to.
J6 ěsBtý d€n ohpac.. baha DÁ 314 aaÉ!ých' l1o Jlch teží
v néDocnlcícb. 22 ďtÝých. Ié}ařl Eají novou ltuěénoét.
zluěenBt s vá]..čnG chlt!.Ťdí.

" Y téte Bttuaci Jé bllvDío tÍkol€D z.cboY.t skuieěně PaF
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clÚ zálr: o ě1ověl. . podří.ltt tourto záJ!'r v L.ž.léD slF
va sryalu v.6l€Ťé přítoo!ó 1 bodolcí obtí'o. l to je }.'íč
} tonr' a!ýchob 61 udt'žell ry91 ! ú'oYo; 6vó pŤác.i' fet-
l, !á![ Dá o.lchodu &.léD z lékal'!. DoElívÁE 6e' že tó j.
6klÍeěně J6diDÁ c66ta. ho Ýšechtv.

(Pol1t l l . . ' '  27.a ' t9ó8.)

irúéreE Ýěech uě1te}: A studéntú gtav€bní f.kultJ čvUT Ý
ho'. od€uzuJeE! věŇ1o@ou otupeci čssB. žádáD.t
ý o.AúLtý odcho.t vě€c}t okuFěbích átúd z úzeoí čssR'
2/ ošaú'!t3 P!o!r!ětě!ú a návfat Ýšech ne'ákomě intenÉ

ý.'ých oběenú čssn.
'/ I'@ož,énr gÝolodné p.áce oleá l 1e8á1ně zvoleďch ěsskř

.1@eEkýo udoo'
PovažuJ€E JédMní v &oskvě !a záĎ.ně rEot.hovqné a oáDs
oba\ty o olJektlv1tu lnlolooÝanosii rEělch legÁ].ně zvoleďc!
ptedsxaÝltetú o 5ouča6né sj'tuact v naěí vlastl. P.otože oitu-
paěnÍ vo$9].á népřelušlra !o dobu JédnáDí své 'ásuné a].ce'
pot,ážu&o'e pod!ínl.J jedDÁtú Ža ponlžuJící ! n6dliótojDé. Žé-
dáE Ploto pŤéNělnl l6dháJú a oka!ž1'tý !úÝ'at Ýšech členú
předstqÝ't elút svobodJ'' Dlběeta' čefníka' sDd<ovsl.ého do

naší vbstl. DvoJná.obDě pouěeDl Eá61édlry J.&Ání z EedáÝllé
dotď' žádáEe naěí v1Ádu, av delší Jedhání by]a vedeDa jéa
nA EšeE úzeoÍ hebo EutrálDíh '' 2a wužttí ooŽnostl Éítoe
nÓsl1 pozo!ovát616 osN.
vyďÝáEe studentJ a ab6o1ventď věech ÝyBolďch ěko1 v čssB'
áby Be př1poJtu l !aší ýýzÝě' podpolovsl1 rEě€ 1éaáLÉ
pŤedstáýltete a n€pŤilust1lí využ1tí sÝýcb vědonogtí a
6cho'pDosi( ! € p.ospěch okupantú a LolábolAntú.
vy4ŤéDe ÝšecrývBtud entJ ' kteří j6d' ctoo ú4Eí čssR' aby
tuto Dáě1 vý'Ýu lozšÍtoElt v zahEEiěí a žádalt o podpoBr
všécbtý ďaan1zac. a poklokoÝé 11d1 svět..
v Plaze 26.4.1968 Učlte1é axst'(d ont1 fekulty gtaÝébDí

!r9!!éě!!Í-rc!-ě9Ee!9.ů-&!:Er
z9É3Úurc1 tlskářs\ých závodů náŤodrího podn*u uí! co
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neJ@třgJd' plotéstuí p.ott DÁslbédt ÉéfuěeDí Ýýroby .
obElzoní 8Ýých 'ávodů oeupáčn1 ltEÁita. Délbě Dá! Ý'ÉttÍ
ob.oý6t{ !t!áta a Je náo eooŽněno iďot,tooEt v plnéE roŽ.
6áhr naě6 o!čary plavldolď!É 'práv.!É. cbceoe 6Ýobo.hě
Placovat!
Žádáoé ú6třédní výbo! DaĚí gtlaqý ' Nálodní sbloDÁž.lění !
vládu naĚí !€pubu!y' aby oka!žliě áíst1\ bézlečď
nÁv!át náĚí d€lée.ce z lí.skw. hodluŽovánÍ pobytJ Ý líos-
l<vě nepřtgpívá te kU'du nAělch občanú t DasÝě.lčuJe' žó z€
gtlarv okuplrliů 5e Pro&Wje ieú9tupnost. sři&ňte' i l.dyž
Eé ledobodDetct xecbceEe žádď kooplods I
z dúvodů aldy }.ěEcké deuoklatlcl.é !epubr''b' a !řlpojébí
3c k otupacl ptefuěujéls 6!ůouvu o pŤátélství s podnlllo
v1&toda z Heldenlu. vyďvÁB naěo pšáielé z tohoto poó-
úku' ktoří !řl' !úvětěÝě Mě1ch závodů vélEl syDpgtlzoÝa-
u 6 naěío polltlctýo Ý'voloot eby plotegt@.li p.ott
úěABtl erDády r€nécté déool.futj.cké !epubu!.' E o&up.ct

I. &áDŽltý odchoi! okupaěd aloÁdJ ' nóěí repulr v.
2. q.áožlté propuštění lnt€lnďanJ'ch Daě1ch pltd8táÝlietú.
:. oká!Ělté zastaveDí vrAž.lěrú nsÝ1Dďch óčanů a '!!opuě-

tění věecb zatěe4ích ogob.
4. Mh!ádu Ýšecb ěkod ngpácha.ých okupací.
'. PobáčoÝáňí v MšeE polednoíéo Polltlcléo v'vÓJ1 zatF

Ženéb E svoboóě slďa a t16ku á deBok!áclí.
sltbuJéEé' žé nepodléhnémé jakédukotlv ná:l lLu a odsuzuJé-
@ h.stJ.r lolabolantů.
Néchř ž1 J6 &5}€1ďéEkÁ soclauBt1'cl.á Epubll.Lat
lbchi v .é.*.ratěí době je opét svobodrú.

(zed děl8lé novllv, 27.8.196a.)

!es!E!t!-.!-
voJens}ou okupácí č€skoélovenEka €o.j.a1t6t1c}vD1 gtáty bJle
pošlepárE Dezáv1e1o6t čéstoslďenÉka, základní zÁgady J€ho
zánEnlčně polttlcké ortentgco. č€Bkog]o!€fuko B akteú t €t
blubé 3a!€s € zé gtŤaDy svých !}.va\ý.h pŤátel n€p .".1o'



n.bylo ne nt přlpr:avono. I udé' l.téří 9é blouběJ1 zabývalí
plobléEatík v'tald oezt 6ocia1i3t1clJltl státy ' něco po-
dobného nepředpokl&Ali. Nlkou ploto' že by s1 sEd děláu
iluzg o zalrablěDí po11tl'c6 sssB' até várede! L ilúgleiltt!!
ýoJelskébo zását! v čssR pro gvěiový ÝJ'voJ' světové konr-
ntsttcló bDutí a zvláětě pet Plo Ý}toJ 6větové}to 6ocia11óor.
l.tcoéEě obáÝy z důgledtů ěe6koBlďen6té ce8tJ k goc1áusdr

na ÝývoJ !Ětte'ch 6ociau5t1c}ých 6tátú PřeÝážlb !E.l hla-
nad po11tlcitýE 'ealls@o. hoto dnes sssiB gÝou

v]á8tď vrnou stoJí na plaďtl j!|.o !řédstav1te1 Deiibeb-
ěíh. aktu a€Í.9é' 5 níúž JgoÉ ó€ Doh1l 8ét].at v dějlnách
!ézlnÁtodDích Ý'táhůl Aktu áa!é8o vúčt zgEL' kte!Á €
8vých lováleě!ých dějlncch s Ý€ 6vóD potsdnovée vývoJr \í-
c6 než b4o J1!ď uslloEla o lozvoJ pŤÁtelských vztáhú 6
sssR á soclaust1cLýd. gtát,, o vzáJeEné pochopení. tY[
htuběí Je !ěa} Ý]ií voJenBl.é okupace 3e st!8t!' socla}té-
uc!ýcb rpřáte].r rla polítlcl.é ryětó.í nÁlodú Eš1ctt zeDí'
!.t6ré J5@ Euc€rv leú.dovgt pře.l8tsÝy a ldéjé Jeětě ilonó-
dávE po\ládá!é za É dot}Ntelné. starcvl3to náší Ýeřéř
no3t1' vy ililřéDé 6 t€}ovdr .ozhodnogtí a leónotou' j1ž
oýuÝĎl].o politltu &glosloÝeBk!, předstaÝovancu jejíd
Iěaá}Íd př€dstqvlteu' a bude Jl. nespolně @rivň@Att
v buó@m@tr. to jé lutď d'lslódél. aarEívníbo a*tr zs
8t!A.řv sssR a něLteÝch dalěÍch socia1lsttclýcb 6tátú'
J.dna z těctt Dových.eaut' s ntD1ž Jé á lude Etno počí-
tát. ložadavek neutla].lB ' Jenž Je dné6 tá.|. ěaóto wslo-
voÝáD' wJadňrJé oněn brubo!ý ob.at v ryětení náěí ýetel-
nostt. Noutla].ltu žádné úalé zeoě nelze alé záJtstlt 6A-
lotDým ÝJhlášenín neutlalrB! Íét]to !dadávek Jg trk!ap6Ť{'
a bude oluPanty J€nom zDeužíván. lotře!' současné sltuAc€
J € řDtno ÝyJádřlt p&deÝěío lb zhodnJ'e požadaÝkeo obŤnoq,
plná nezÁÝls}osi1 B 6Ýlchďanost1 naěí zeDě. Ja]<o zÁ}lád-
Dí požadaÝek io zEE.Á piedévšío odchod cizích vojsk! I
BJž Je dDé těžko řlc!' Ják buóe potoa }otilřet!ě vJpadát
ř,lDárodoě po}ltlc|.é postaÝení 65kos1ďen6|.A a Jké
budo'r Poó!íDb a Eožn6t1 Jeho zahtgnréní pout1lv ř
Jlóté Jlž v této cbvíu Jedno| že to brde soclallétÍclá
zablaničDí poLltt}e' ýJJAoŤuJící dú61edně potřebJ a zÁlry
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!aě!ch nálodú Ý nově wtvolEné 61tuac1.

(Poltt*á a' 26.8.19ó8.)

!s9e!9rs

(veěémí !íehA' 26.8'1968.)

!šsE ětenáŤůo B&!!9lré!g]
všen konr Je d!6hé 6oc1áust1.ké č€stosl@ebŠl.o

!o tĚko}1|.edéntú Éegtávce ÝJvoleé Ýšeobecně 'náoýD1 Éí-
ělEd' ěterúř!' &'dého p!Áva znovu dostávaJí do Ťukdr 9!ůJ
de'í!.' orgárt ÚBtŤedního qýbon KooŇistlcl.é stts'y &gke

fudé !ť]ávo 'ů6tává vělno svýo t!a.l1cíE reýolrěního koilr-
!16tického tléku, zÓ3tá1É vělno ldeáD @!x1sou-1en1n1g!l'
zúsiává vělno Pllncl'púe ploletáŤského lntéŤnac!otÚl1Bur
á éoclal1silckébo il aEténectvÍ.
JEEé ols{neE oflc1álně zvolenébo Úv' E ěete kt€Ťého gtoJí

Jeho plvÍí tsJenník Úv s@dÍuh AleEnd! hbčél.. Mě o!én
néoá mprogto ntc Bp;lgě:rébo E ú6tted.ío výbofeE' kté!ý
by1 wtvďen na tál. zvgnéD fiLEořádnée xIv. sjezdu' óhož
sÝolání á p!ůběh Př€dstavují řetěz pofuěé!í néJol€@ntáF
něJšÍch no.eb vn1tlogtránlcké dé@kEc1e, zákledních to
podoínék !Ťác€ 6Jezdu.
tběí poI1tlckot.t p!.tfo.oo] Je dú5ledDÁ lequ3ace potltlcLé
unie' leJíž osnovo'l Js(Ír u.iesení led.ového préna Úv Ksč
á Álrě.Í ploarao st.áÍv. v &JíD plgLt1c}éD usl.uteč;;váJú
budéEe wcMzet z uErtés€Dí É1jAiý.h Da lvětnoÝéD Plé!4F
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rúE agedání ústředního ýýbon. Eodnoce!í lohybu spo1éěen-

skýcb 61l' !t e!é bylo pŤwédéno toEto !léN' bylo pLé

potÝlzéno dalěío vývo jeE!

To zEuená' že buileEo .o2bodDě ýJgtup@at !!otl věén tenden-

cín a pokusúE o Dávrat !řgdl.éilnoÝého období a Jeho p.áreí

oagouzet{ých netoit a ptáLtlk. NépŤ1pugtíle' Aw se tlo po11-

tíckého áÝote vrÁtl]'! l1dé zd1ékedltování !řed Btranou 1

ltdeo' kteří nesou odpovéilnoBi za clvby . deforÉce olN-

Brdene leso1ř1tetní v boj1 Fot1' plalďh aotlsoc1allgtlcJýE

srúE a Loít'a.evolučnío žlvlůo' kte!é Ýyužuy ploces de-

óeooklst1ssce naší BpolečĎost1 k útokůn na zákládJ soc1á-

u3 v Daší zed. P@€iléoe co neJŤozbod!ější boJ pfotl

noÉtte}ůE leÝ1zlonlgúr' kteřÍ sé 6oustřed1u ná 1deo1o81c-

ké a.'!asn1ač!í fozbltÍ st!ar'y.
v těchto thgcb' v Dl.úotÁdně 6lož1té sltuecl' MpJáté At-

looBfée cbcéop co nejvícé př1ópět t postup!é všeét.aEé
].onsotidac1 a utudněnít chápeEe! že je to ne6oímě s]'ožl-

tá ú}oba. JeJí plď úspě.h záv15í předevěíE De sldlteěně
p!AYd'ÝéE' oblekt1vníD lnforEová!ú občeú, kte.é uoožní

!řevÁžné větš1ně soclauso oddaďch l1dí llohlédnout
faleěn@ hlu a pochoplt fgár!é nebez!éčí' Lte'é vážně ohlF

žuJe zékladní záJry p!&cuJících. Jéjí úB!ěch 'éÝ13í De

vJgoté Žoilpo'ě.lnostÍ étlanlcký.h, státních a h@podéřglých

orgánů př1 no!@118acl žlvoiních á pÍ.covních podoÍneL.

v &dén p!á]u toou chce@ Dápo!úbat 26 věech 611. xátoÝá

J.' podlé lašeho názofu' cégta plo ý lvoření podDfuek'

ttéŤé uEožDí odchod vo&k spojénec\ýcb zeDí béz rlzlka

o|Eožení šo.iauz!Ír v rEĚí zeú1.
B€z oh1édu ne těžké pfgcov'í pod!íD}v budeÉ 3e ý 'edg}cl
6Ež1t! aby tlše Ňv1rv wcházeb plavldelně' bu.léÉ 5e

oBž1t! aby Eěl čtenáŤi byu plavd1vě a tvchle 1ňfďúová-

n1. .'6De přlpŤaven1 zúěastbrt s€ gvýe pod1teD Dg překoná-

vátú pň€tážd. a olgdúsaěníe 'rpeměnío Eěí BtrErv ' v
po6íltDí &Jí vedoŇí úlohy ' v zabezpeěe'í ilatšího úspěě-
Dého lozvoJe soc1a1i6D ý !ašÍ českogroýénEké goc1áustj.c-
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:gy!-!1 moŤÁó$i-eJcr!l::-499]ý9!!!É-B..Igš!!1l!i!g
rg} zvá.rÚ 

.Ú6třeónt 
{ýbc6. zvolený tzv. ixrv. !únďádďD

éJezden' plohlás1l' že lé,iJodiďD p!áÝoptetď! ÝodoucÍE

o!aánén.st!a.'J v obd.]bí @'1 zágedáníúl sJezdu a žádá

ÝéecEv n1Žší gtleElcké o!éály' gby se Ýe 9Ýé ěimostl

Ťídu'J qýhladně pov'v tohoto legálního Úv á Jeho !řeil6ed-
nictÝ6n'. Tento bezptíkbdď podvod' steliÉ neboráz\ý ' Ja,ko

celé 9Ýo1ání a oi8án1zoÝáú 11s8Ár!í fflÁey s. xIY. Et'tdo-

ÍádďB sJéziló! Je ob6ažen v ko@túté z l. zagedájtÍ to-

hoto pod1vnétlo' !.1e8á1nj}!o EiráEtcLého of8áD. Y tét.

sou!{glosti l € třeba řlcl JŇDě g bez koEploddlt svolát

éJéza' !uš1t Bndátď dogeÝadního Úv Bt!áiy . Ú(n&' rcllt

nolÝ ústřední Ýýbo!' pŤlJíÉt !ý'w' 8chvatďlt doptáy'

lezoluce á dokonce El uBupovat !!ávo E ířízéní gtÍalv"

Je ě1mo€t pfotlst.anickÁ' lleaÁlDí' člnn@t Ý napfo6téÍ|

lozpofu 9ě stanova!1 gtlarv a já&o taLová bude posuzo\rÁnÁ

v čeo 6počÍýá toto Ý h1stoťLl Eěl étlany névÍdsé a

neélychlné poeěe!í otanov 8traÍVÍ

1. báÝop]'atně zvolerď a EandÁiu doéud ne'bav6'ý Úv

lozhod1 sÝolat sJézd ru 9. zárí 1968 á podle plstiýcb s!a-

nw jedr'ě Jéd'l pří91uée1o p!Ávo toto dátuE zoěnli. N&ito

J1Dý k toBr opfáÝněn nebJ]' a itosu.l není.

2. soÚ@Ýaně o sv.Iád !úoďádného 6Jezdu lozhod1 lě8t3lý

Ýýb@ v BAzé' kte!ý tíD 6cl' éebé poÝýěl} rla Úótřédní

vybo!! přegtože Úv ICsě Eél !],hdr fuŽnogt otázb dat9 sr-

lání sJezdu los@dlt á lo'hodnout. lěEtB}ý qýbo! Ý hazé

tÍb hlubě polušil gtMow atla.v a Jeho ělmGt Jé třebá

hodnottt Jrko plotlstŤallckou.

9. lřéttE p!ávopbtně 
"vo].eďch 

dglegÉtů s&zdu neDěb

aožnost €6 sj €zdu zúčastnlt, p!ot.žé neýěilétl ďú o J€ho
6Ý0Iát)í gni o Dístu &on&ú. sléziltr 3€ neooh].a zúěáBtnlt

řada deleeátú ze vzdáleněJších česLých kŤajú' z Mo!"áw

a delegÁtÍ ze gl.Ýe.gka 9é sjezdu he'úěastnut vúlecf

sjezd PŤoto reDěl !ŤÁvo zasedat' á uŽ vůbec De lozhodóvat

o ce}oétátních otÁzkách, remluvě jlž o tom, žé vůb€c n€élnédakěDí Íáda fudébo p!áva
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p!ávo vol't no!Ť úBtřédrú }Íbo' a ú6třední kontlolt]í a
Ev1zDí koh1s1 !Gč'

4| Dok']béntJ ' o kte!ých tzvt xlv. Eloořádď 6Jezd .okoval
nebyb posdz€Ť!/ a óchválély p!Évo!]atně zÝolenýn a lattdá-
tu dosud !ézbav€nýE fi.

5. lb )cltl. BJezdu st.aly legá}Dě zvole4ý Úv neeěr noŽnost
lnfolrovat slezd o s1tuact Ý zent' která viústlra až v
nutnoEt přícbotlu voJst ÝárěaÝéké sDlouÝy do Eěí vl €stl.

to Ýšé je důkazeE' ,' 12ý. nxaý. riloiád.ý sjezdi ngby]
svo1án pŤáÝoplgtně' steováÉ odpovídgjícío 'púsoĎeD a že
v souěasďch slož1tých podnínkácrr rBplosto néDoh1 spLrlt
svoj1 ú}otu. ileho JédtÉ:Í' Ja}ož 1 volb! noÍrýcb oIBá!!
stŤqny bylo plot1gbgnlcké a ne]'ze Je považovat za pt{vF

0 gvo].ání x.v. s&!du lcč Ý novén téloínu oůže a ousl !oz-
hodnout jsdlbě p.ávoplatď Ú€tředld cýlor rcč Ýobď
É )Ett. gJézdu st.st!y.
lento oř8án neBůžé narýad1i ňikdo' tín oén. extleotstlcké'
u].tJAplavÍcové sílÍ' kte!é !oŽrož1\y !6sts!ý výbo! !t!atn'
v řbaze' kte!é 6e polrýš1ly do í]'kce ÚstŤétlního výbo'u
a znow' Jsko jrž !é'poětuk!át !ředtíi d okázalÍ! že !.Ávě
tl, kaoŽ @Jí plnÁ ústaÝ huoan16Eu, oblody a iteook!ác1e,
deuokŤacl1 lychle odložÍl LdJž 6é jlE přegtaE bod1t.

(&ldé pŤávo' 26.8.1968.) /rlě\eé|\,7/
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ÚtrRÝ zz. snpln
?.25 bo.t. ěs. !o'hlss: Podl'. zP!é].y ž !o6&ÝJ Jádnád lkončl.lo.

Dé].6!ac6 as v!ácí óo\P!á\ý.

?.]o bod. č€. !ozb1a6 vy.ílal výzÝu' aby opět v iteÝět hodt! 6e
n! 15 Érnut 'oz€Evuěoly vě.cr'ny zvotry . 6'.!é\'.

7.4o ho.t. ěo. !o'bla!: v€.l6rú Ú.třodní !9{y otlbolll vyďvá vě9.
cnoJ' 'óÝodaí o!g.nt'Ec. loll a 6tÁÝkoÝó výboly' .by pá!Dá-
lsntně 'á6ed.Ly'

7.a5 hotl. čg. lo'hlas w6í1al ltÉotfrscl svého ópoluPla.oÝulkA|
lt€!ý pEávě !řocbázel PÍáhou. znsč!á část těžké t.c}ír!a'
olupánt'] oPuoiua .tř6.t P!a!J' .tntstďstvo aáŤoibí otÍ.eny'
chottow 6t!níc1' !ŤÍétupoÝó cg6ty ko JcláloÝu; .oÝaěž Doó-
ty Jsou opět Ýolné.

9]9l-beg! zpfáva.s. !o'lů!u: Dn.g !á!o Ý ěesDých hoitlnách s€
Ýlátlla nAě€ .lológao€ ' xo.kw.

o.1o hod. čs. !o!b1gg: r!ait €n4}á třída a okolí J€ J''' po dva &ty
ob8}Ťelé P!gž€!'J, čotaJícíú1 naět tla]'é6sc1'

8.15 hod. č6. loztůe vysíle1 zá'ls! lo'hovolu éó srkoE]ď! po
ptí16tu z E.€lstofonoÝého páotu. - itéžto oo !1 41uví. sklá-
ní! 60 Íro6třo.t!1ctvíD tozrůaBu pí€ó !á!ods!t' ttg!ý tolli
doLá'ál. vŤátlu JB!6 6€ vš1cbt1. (!t €r61 t*á'' ÍoÝí Ý Ja-
ké! pořailí, álg bu.lg &luvtt svoboda' D'bč€t' čďDík s o!.

!.!!-b9!.! záhéJ.t'í potlačová''rl a5. cllořárlá 6chí'o př..tÉett-

z p!or!&u: vyJáót€ná D66potoJÚo6t 6 po6tupít8 vlÁdy' !.to!á
Ns Dotluločil. zp}ánr o Ú.o1něnÍ bu.toY} přcds6dDtctvá ÝlÁlly
a o !to!č6!í !o'hóvďů v |.oBkvě! 1tt'ofDác6 o tolefonátu
6 J. sEkď5\t!. (lát..lÁty Ns.)

Io.]7 hod. za}ÁJolo pol.raěoÝání niEořÁdnó 2ó. scblzo Dléna Ns
(!řs!uě6Eo v u'].J hod.) schtlzl říd11 s. sutolsv'
Plog.8td| uvítÁní s. sE].ovskébo, bfo!Úsční p{oJ€v.!. fu-
kovgtého o J€.lná!í v |íostÝě. (r.át6t1á1y Ns.)


