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ORGAN ZÁPADOSLOVENSKÉHO KV KSS

Všetkému ľudu 
republiky!

PRAHA (ČSTK) — Včera dňa 20; augusta 1968 
okolo 23. hodiny večer prekročili vojská Sovietske
ho zväzu; Poľskej ľudovej republiky, Nemeckej de
mokratickej republiky, Maďarskej ľudovej republiky 
a Bulharskej ľudovej republiky štátne hranice Čes
koslovenskej socialistickej republiky. Stalo sa tak 
bez vedomia prezidenta republiky, predsedu Národ
ného zhromaždenia, predsedu vlády i prvého ta
jomníka ÚV KSČS a týchto orgánov.

V týchto hodinách zasadalo Predsedníctvo ÚV 
KSČS a zapodievalo sa prípravou XIV. zjazdu stra
ny. Predsedníctvo ÚV KSČS vyzýva všetkých obča
nov našej republiky, aby zachovali pokoj a nekládli 
postupujúcim vojskám odpor. Preto ani naša armá
da, bezpečnosť a Ľudové milície nedostali rozkaz 
k obrane krajiny.

Predsedníctvo ÚV KSČS považuje tento akt za od
porujúci nielen všetkým zásadám vzťahov medzí 
socialistickými štátmi, ale za popretie základných 
noriem medzinárodného práva.

Všetci vedúci funkcionári štátu, KSČS i Národné
ho frontu zostávajú vo svojich funkciách, do kto
rých boli ako predstavitelia ľudu a členov svojich 
organizácií zvolení podľa zákonov a iných noriem, 
platných v Československej socialistickej republike.

Ústavnými činiteľmi sa okamžite zvoláva zasada
nie Národného zhromaždenia, vlády republiky .Pred
sedníctvo ÚV KSČS zvoláva plénum ÚV KSČS na 
prerokovanie vzniknutej situácie.

PREDSEDNÍCTVO ÚV KSČS

Výzva
Predsedníctva Západoslovenského krajského výboru 

Komunistickej strany Slovenska
V noci, 21. augusta 1968, vstúpili na územie nášho 

kraja, podobne ako na územie iných krajov republi
ky vojenské jednotky spriatelených socialistických 
krajín.

Predsedníctvo Západoslovenského krajského vý
boru Komunistickej strany Slovenska vyzýva stra
nícke orgány a organizácie, spoločenské organizá
cie a štátne orgány, členov strany i nestraníkov, 
aby zachovali kľud a rozvahu, prejavili dôveru stra
níckym a štátnym orgánom, zabránili akejkoľvek 
panike a provokáciám. Za súčasných podmienok je 
mimoriadne dôležité, aby všetci pracujúci včas na
stúpili na svoje pracoviská a plnili svoje povinnosti. 
Vyzývame všetkých členov strany, aby svojím osob
ným príkladom pôsobili na svojich spolupracovní
kov. Súčasná situácia nesmie viesť k panike, ktorá 
by narušila normálny chod života, výroby, zásobo
vanie obyvateľstva, fungovanie spojov a aparátu 
štátnych a verejných organizácií. Za týchto okol
ností je vedenie kraja schopné plne zabezpečiť zá
sobovanie obyvateľstva a fungovanie potrebných 
služieb.

Pre ďalší vývin je nevyhnutné nepripustiť akékoľ
vek výtržnosti neukázněných jednotlivcov, respek- 
tívne skupín, vyvarovať sa krajností i výstrelkov 
a dôsledne plniť vytýčené úlohy. Len v tom je zá
ruka, že sa pozitívne črty pojamiárového vývinu na 
šej krajiny podarí nielen uchovať, ale ďalej rozvíjať 
Spoliehame na Vaše uvedomenie a rozvahu!

Bratislava 21. 8. 1968 o 5. hod. ráno
PREDSEDNÍCTVO Zs KV KSS
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Sme s vami 
súdruho1 ia!

LUDVIKA SVOBODU
Z rozhlasového prijímača sme zachytili výzvu prezidenta republiky súdruha Ludvíka SVOBODU, ktorú do

rozhlasu poslal po telefóne.

Drahí spoluobčania!'

V posledných hodinách vznik
la v naše; krajine zložitá si
tuácia. V súčasnej chvíli vám 
nemôžem povedať viac k jej 
objasneniu. Ako prezident 
Československej socialistickej 
republiky sa k vám obraciam 
s plnou zodpovednosťou, kto
rú som s prijatím tejto funkcie 
prevzal a naliehavo vás žia

dam, aby ste zachovali plnú 
rozvahu a úplný kľud. Vo ve
domí svojej občianske; zodpo
vednosti a v záujme našej re
publiky nedopusťte,aby došlo 
k nepredloženým akciám. Dô
stojnosťou a kázňou, ktorú 
ste preukazovali v minulých 
dňoch, vyčkajte ďalšie kroky 
ústavných orgánov republiky.

Armádny generál LUDVÍK SVOBODA, 
prezident

Československej socialistickej republiky

Výzvo Predsedníctvo ÚV KSS o Predsedníctvo SNR
i

V noci z 20. na 21. augusta prišli do Československa spojenecké
vojská Varšavskej zmluvy. Ob
ra čiarne sa na všetkých občanov 
Slovenska, aby zachovali po
koj, rozvahu a zabezpečili nor
málny chod práce.

Apel Predsedníctva NZ
PRAHA (ČSTK) — Predsedníctvo nášho Národného zhromaždenia 

vyjadruje hlboký a zásadný nesúhlas s postupom spojeneckých 
vojsk, ktoré dnes začali bezdôvodne obsadzovať našu republiku. 
Došlo tak k porušeniu suverenity náiho štátu, ktoré je neprípustné 
v našich ďRlších vzffjortlnýcR vzťahoch. 1 

Žiadame fv ás čo najrozhodnejšie v okamihoch, keď sa na uliciach 
Prahy ozývajú výstrely, aby ste dali Ihneď rozkaz k okamžitému 
stiahnutiu všetkých vojsk z celej našej republiky.
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