
Vížoný roudruhu,

uvědorujÍ ti, Že ob,racet tc na Vía takto příro clopieer je neobvyklé

A].e i roučcrné porěry v naší zori jcou nenorrílní. fo je i d'uvodcl

k toruto léru kroku. všřír, Ee bulu pochopen.

P1n3 aouhleaír g tfi,jak Úv r' 'sč v lod'nu tr. přio.toupil

k zahí jení řešení níprav c}ryb a oryrr! rinulého období.B3rl jacr v

předlednovér obdobÍ kandidíter předgodníctv" úv ff ič,precoval joer

tak bezproatředně v ko].cktivu, jenž vedl r,.Novotr5i.Pozne1 jacr jeho

chyby g nedoctatky.Kr i t izovel  jser je čarto,snažiI jcol  ao o rr{pre-

vu.Nakonec jaer ee přeevěači l 'žo. jen l  odchodQ) z furůcc J. . tajerníkr

Úv rcČ ruže být rrpojen nívret k leninekýr norrár' v životě e práci

atrar5l l  od vedení počínejo ež k ozdrovšní po'ě"ů v ceIér nešer gtá-

tě.Proto jser i rvýr díIer přispj..]- v prosinci 9 lednu k odchodu

r.lÍovotného z funkce.

Nerohu všck s.ouhIesit  s tír, jak oe v dblšír období gitu-

ace vyvíjela c,  dáIe rozvíjí i  nyní. Ngr rígto sjednoceného rÍgi lí e

uplatňování leninských norer v práci at,nerry,vzdaIujere go od nich

čír d{Ie více.Dochízí tc t řírtěnt gi l  a to iíž od garotného přearea-

nictve strar1y.Pod1e rého názoru vyrkla ac z' něho rkupina coudruh&

jeko Srrkovgký,Kriogol,špaěek,Širon vc opojení le ě1c,r57 aptna,tcriátu

Císařer * Slavíker,ktcrí podle lnohe aignáIů pracuje. sarortetnč jako

druhé centrur.Tarto skupinr.' & ne pře.daednictvo jeko celalc, prakticky

ovládle veškeré hroredné inforraění proatředky a porooí nich ovliv-

ňuje nc jon veřejné línání, e'J.e, rrytváří neud'ržitolný nát1ek nc kež-

dého 'kdo rá od1išr5Í názor.

Tírto avojvl{i.{i}tG streng oslebiIe netolik,Žc pod urělc

a, klerně předstíranýr pláštíkor ohrorné autority

dnes reáIně.rchopni zcbránit vzniku d|aIlších e to

I

i

jednoty , ne jsre

opoz ičních ct ren



nejtrc s to čcl l i t  nárustu ent igocia l ict ických a gnt isovčtatycr

tendoncí.Ygzrěre si jen atroaféru \ýateric,ktcrí byIe' vyvolíne

ko1er dnc.šní ngší společné schůzky.S1ova o.Srrkovského, nákolír-

rátc ze ncdj.l i šířcná rozhlaser - Kd'o vyboěí z řa{y je znddcer

nírode - jsou pro ni přízneěná.

Akcegchopnost strerry ja dne.s tak paralyzována,Ee již ne-

jslo schopni vnitřníli si leri zabránit telšíru prohlubování ÍtC -

příznivé}ro vývoje. Potvrdilo to pocIední jedníní úctředního výboru

k dopiau pčti Lretrgkých stren,kd;r pIénur úctřcdního vý'boru bylo

vnš.;lír tleker prakticky zbaveno pr{va uvážlivě jeanat eerostetnr.

ObreciÉíe proto na vác, g'oudruhu Brežnšvš,a: v;|zvou i pros-

bou o brctrskou poroc ngší streně, všeru nešeru lirlu při oaražení

e:il1které néjcn žo sv{ařjí průběh dcrokretického ozdrevení žívote

ce1é soci la l ist ické cpoleěnost i  n9 sce.stí,  aJ.e ve své poůstatě qy-

tváře,jí váEné nebczpeěí pro sarotný osuc soeialisru v čssn.
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