
Een ar geleden werden 16 .kcneraden, onder wie katleraad PetrUHL en de Duitse 
kcn4aad Sybille Plogsted-t gearresteerd en sedert dien gevangen gehouden. Zij wor-
den door de veiligheidspolitie van uw land ervan beschuldigd tot de "Revolutionair 
Sociblistische Partij" ie behoren en door hun..aktiviteit de orde van de socialis-
tische maatschappij te hebben aangetast. 
De Tsjechoslowaakse pers trachte in deze periode die kameraden te laten doorgaan 
voor gewone misdadigers, ze schuldig te verklaren aan sabotagedaden en de indruk te 
wekken, dat deze kameraden voor "buiteninndse diensten!' werkten, b.v. hoor het arti - 
kol i "Rudi Pravo" van 17 januari 1970. De ernstige pogingen van deze kameraden om 
net bbhfl  p van de uarxistisch.-leninistische theorie ie diskussiren over de proble-
men vak de tegenstellingen in de maatschappij akacht het artikel in een kwaad dag-
licht te stellen. 
Wij zijn van roeningdat de diepe krisis, waarin Tsjecho-Slowakije zich inde periode 
van deze arrestaties bevond, een brede njbilisatie van de werkende massas en niet 
alleen van de jeugd dringend! noodzökeIijk reaake om deze m~Deilijkheden. te boven 
te komen. 
In zo'n verloop zijn fouten onvernidolijk. Maarde arbeideiderskiasse heeft het 
recht de lessen uit deze fouten te trekken. Dat is de grondvoorwaarde, die voor 
zijn bevrijding eerst-verviddmaet worden. 
Daanee pleiten wij niet voor een onbeperkte vrijheid. Het is duidelijk dat er in 
hetsocialisme geen vrijheid kun bestaan voor hen die het kapitalisme willen her-
stellen. 
Wijhebben de publikaties van de "Revolutionair Socialistische Partij" gelezen 
en vanuit alles wat we over deze groep vernomen hebben is het duidelijk dat het 
laster is deze kameraden te beschuldigen van contra-revolutionaire aktiviteiten. 

.Zol indien we niet helemmal akkoord gaan met hun stellingname, dan menen we nog 
dat in een socialistisch land deze stelllngnamm het vporwerp van een politieke 
diskussie moet uitmaken.  
Naa onze mening verdedigen deze jonge kameraden op twee. punten, die esséntféI 
zij'vacr iedere komuunist, een juiste stelling: 	- 

1. in hun programma verdedigen zij de Organisatie van de arbeiders en vooral van 
i.ietprle±ariaat aan de.basis, dat wil zeggen direkt op het vlak van de produk-
tie en waren zij er voorstanders van dat dit initiatief een gecentraliseerd 
,karakter zou. hebben. aarne plaatsten ze zich in de lijn van de beste tradi- 
ities 	de grote Oktoberrevolutie. 

2, Even belangrijk voor alle anti-kapitalistische krachten in ons land is de soli-
dariteit van deze jonge kameraden net de anti-imperialistische beweging in de 
Derde Wereld en binnen de kapitalistische landen zelf. 

Sinds de eerste arrestaties is er echter een jaar verstreken. Men diskussieert 
niet roet deze kameraden; integendeel- ze worden gevangen gehouden en worden voor 
de rechtbank gedaagd. Deze kameraden, waarvan sommigen nauwelijks 20 jaar zijn, 
gaan het gelag betalen van de aarzelingen van de Tsjechoslowaakse leiding omtrent 
de noodzaak van al dan niet een politiek proces ie organiseren. 
Het proces dat reeds verscheidene keren werd aangekondigd wordt van maand tot 
mnnd uitgesteld, wat als gevolg kan hebben dat deze gevangen kameraden psycholo-
gisch vernietigd worden. 

Z.O.Z. 



processen nieuwe beschul- 
en de duur van het oner- 

BoveriJie± wijzen sonnige aanduidingen erop, dat voor deze 
digingn nog absurder dan de vorige, gefabriceerd worden 
zoek. voor de publieke opini te rechtvaardigen. 
Hieroi:iti± kan fl0011 de vooruitstrevende opinie 
kourni.nist en socialist het stilzwijgen bewaren. 
Wij ei~en de ONMIDDELLIJKE vrijlating van de gevangen jonge koneraden. 
Nij eiean dat hun hktiviteii en bur stellinOnane het onderwerp vomen zal 
een op4rbare diskussie0 
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