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 asopis  eskoslovenské socialistické opozice 

Jt̂ roc H^íshhiu^í uxlc^ít ? 

 tená , který navzdory cenzu e dostane do rukou tento nový  asopis si jist  polo í otázku: 
Pro  práv  "Listy" a co jimi chceme  íci? 

Dnes se ukazuje stále jasn ji,  e jedním z hlavní cli cíl  okupace naší vlasti bylo udusit 
v zárodku rodicí se svobodu názor  a slova, nebo  stalinští byrokraté v Moskv , Berlín , Sofii, 
Varšav  i Budapešti m li strach z úsp ch  1'pra ského jara" a naka livosti jeho p íkladu pro 
obyvatele svých zemí. Tlumo níkem tohoto svobodného mín ni —  asto jist  i rozporného, ale 
práv  proto demokratického — byl p edevším  eský a slovenský tisk, jako  i rozhlasová a te-
levizní  urnalistika. Ne náhodou práv  proti nim sm  ovaly nej prudší útoky zahrani ních 
i domácích stalinských byrokrat  jfe p ed 20. srpnem 1968 a ne náhodou se práv  tisk, rozhlas 
a televize staly jednou z prvních ob tí represivních opat ení t.zv. nového vedeni, nastoleného 
v dubnu 1969 okupa ní mocností. 

Práv  proto pova ujeme za svou povinnost pokra ovat v boji a  innosti našeho pokro-
kového socialistického tisku i ve ztí ených podmínkách. "Listy" cht jí p i tom navázat na 
 innost a tradice nejen Literárních list , ale i Reportéra, Politiky, Kulturného  ivota, Sm ny, 
Zít ka a dalších  eských a slovenských novin a  asopis , které byly okupa ním re imem* do-
 asn  odsouzeny k ml ení. 

Tím je dána i základní ideová nápl  našeho  asopisu: navazovat na myšlenky demokratic-
kého socialismu z r. 1968 a sou asn  být tlumo níkem odporu našeho Ji clu proti okupaci a 
t.zv. normalizaci. Jsme toti  p esv d eni,  e velká  ást našich lidi opravdu up ímn  podporovala 
hnutí za obrodu socialismu v r. 1968 a  e jeho základní sm r — pres innohe chyby a ned sled-
nosti — ukazuje stále jediné východisko z politické, ekonomické a morální krize naší spole nosti. 

Jestli e na jedné stran  chceme navázat na myšlenkové bohatství všech dokument  a 
diskusi z období "pra ského jara", pak na druhé stran  nechceme a nem  eme ustrnout pouze 
na tom, co bylo  e eno a vykonáno v polednovém období r. 1968. Vývoj se toti  uikdv nevrací 
zpátky a krom  toho naše národy prod laly okupací trpkou novou zkušenost, která se musí 
promítnout do našeho uva ování o budoucnosti naší zem . 

V tomto smyslu se hlásíme k Prohlášeni Socialistického linutí  s. ob an , zve ejn ného 
doma i ve sv t  k 28.  íjnu 1970, jeho  plný text publikujeme v tomto vydání. Leccos by jist  
mnozí z nás formulovali jinak, ale ted neni vhodná doba p ít se o formulace. Hlavní je zásada, 
 e je nutno pokra ovat v aktivním boji za osvobození naši zem  od okupace a za právo našeho 
lidu volit si svou vlastní cestu k socialismu, který by odpovídal našim tradicím, podmínkám, 
mentalit  a hlavn  v li v tšiny našich obyvatel. 

Ona "Šance" pro náš lid, jak se o tom mluví v záv ru zmín ného prohlášení, se toti  na-
skytne d íve, ne  si to mnozí dovedou p edstavit. Ale není jen ve "vn jších podmínkách": ve 
zm nách ve vedení KSSS, v rostoucí opozici v jiných socialistických zemích, ve vstupu lidové 
 íny do sv tové politické erény a s tím spojené p ekonáni hegemonismu USA a SSSR a uvoln ní 
Erostoru pro ostatni národy a státy, v diferenci a  ním procesu v mezinárodním komunistickém 

nutí, v prudkém nástupu národ  "t etího sv ta" i v rostoucí v li národ  Evropy p ekonat 
blokovou politiku a uplatnit svou vlastní úlohu. Jist , v t chto i dalších vývojových tendencích 
jsou skryty ony "p íští šance". Ale ta "hlavní" šance ie v nás. Spo ívá v tom, aby si naši lidé 
uv domili svou sílu a zbavili se strachu z dnešní moci, která je brutální ve svých  inech i ve své 
p edstírané jistot , ale která se t ese p ed lidem. Aby p estali jen pasivn   ekat a za ali za svá 
práva bojovat všemi dostupnými prost edky. Prosincové události v Polsku dokázaly názorn , 
co doká e bojové vystoupení d lník  a mláde e v zemi, která je také kontrolována sov tskými 
vojsky. 

1 

u. 



Proto budem v Listech p inášet jak zasadili úvahy o smyslu polednové politiky, tak za-
myšlení nad dalším postupem a hlavn  zprávy o podobných hnutích v ostatních socialistických 
zemích, o solidarit  s naším bojem ve sv t  a hlavn  o tom, co se d je doma a co chce cenzura 
zatajit. P i tom budeme zve ej ovat i protich dné názory bez jakéhokoliv známkováni, ale 
s d v rou ve vysp lost našich  tená  , kte í cht jí poznat r zná fakta a myšlenky, aby si pak 
sami vytvo ili sv j úsudek. 

Tyto naše zám ry budou samoz ejm  ovliv ován}* mimo ádnými podmínkami, vytvo e-
nými okupací naší zem . Budeme se potýkat s problémy tiskárny, která nem  e uspokojit 
naše po adavky, s rozptýlcuosti našich spolupracovník , s represí vú i autor m a distributo-
r m  asopisu doma, s p ísunem a ov  ováním zpráv a v neposlední  ad  s nedostatkem lí-
nán cílí cli prost edku. Tento  asopis m  eme vydávat jen díky ob tavosti všech jeho spolu-
pracovníku, autoru a distributoiu a s pomocí jeho  tená   doma i ve sv t  a t ch p átel naši 
zem , kte í v "pra ském jaru" právem vid li také svou nad ji a proto pova ují náš boj za 
sou ást svého vlastního úsilí. 

To vše nemá a nesmí být omluvou za nedostatky, ale je p ece nutno to vzít v úvahu. 
Mohli jsme cekat, a  budou lepší podmínky a zatím ml et. Ale to práv  nechceme a nesmíme, 
nebo  "ml et smí jen ten, kdo nemá mo nost mluvit". 

Poselství KS Austrálie mezinárodnímu 

meetingu solidarity 26.11.1970 v Pa í i: 

Komunistická strana Austrálie trvá 
na svém stanovisku k 21. srpnu 1968, 
 e okupace  eskoslovenska armáda-
mi SSSR a 4 ostatních zemí Varšav-
ského paktu byla neoprávn ná a neo-
spraveditelná. 

Komunistická strana  eskosloven-
ska zahájila 5. ledna 1968 novou po-
litiku ve prosp ch rozvoje socialisti-
cké demokracie a d lnické samo-
správy. Tato nová politika získala 
masovou lidovou podporu mezi d l-
níky, rolníky, intelektuály a studenty 
v celé zemi. Komunistická strana 
Austrálie ji proto uvítala jako jednu 
z nejvýznamn jších událostí pro bu-
doucnost sv tové revoluce. 

D vody, které jsou uvád ny pro 
ospravedln ní okupace, jsou zcela 
falešné a bezp edm tné. Okupace p i-
nesla velké škody socialismu nejen 
v  eskoslovensku, ale na celém sv t  
a na víc poskvrnila presti  Sov tské-
ho svazu a ostatních zú astn ných 
zemí. 

Vývoj v  eskoslovensku od té doby 
nejen nenapravil, ale ani nezmírnil 
strašné d sledky tohoto  inu a nao-
pak, oslabil mo nosti socialistického 
vývoje v této zemi. 

Jediným mo ným východiskem z 
této situace je uplatn ní socialisti-
ckých princip  v otázkách meziná-
rodních vztah , jak byly vytý eny 
l\/   i rxern a rozvinuty Leninem: 
OKAM ITÝ ODCHOD VŠECH OKU-
PA NÍCH VOJSK, OBNOVENÍ 
NÁRODNÍ NEZÁVISLOSTI  ESKÉ-
HO A SLOVENSKÉHO NÁRODA, 
A U T O N O M I E JEJICH KOMUNI -
STICKÉ STRANY, ODBOR  A MA -
SOVÝCH ORGANIZACÍ , aby mohly 
pokra ovat na své vlastní cest  za 
obnovu socialismu a rozvoj demo-
kracie. 

Za Výkonný výbor KS Austrálie 

Laurie AARONS, 

generální tajemník 
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