sPISovATELÉ KOMUNISTÉ
KoMUNISTI CKÝM oĚr,Nt rŮu

KSČ prožíváv poslednídobě krizi, jež jihtozí zničii jako
bojovnou clělnickou stranu. V době, kdy nápor reakce na
pracujícítÍíduse zesiluje, staly se v komunistickéstraně udástrany nalosti, jež všechno dělnictvo a všechny pŤíslušníky
plnily odťrvodněnouroztrpčeností.Roste lhostejnost členstva
strany k akcím strany' docházi k rozkolťrm,jeŽ nejsou opodstatněny ani prospěchem strany, ani prospěchem dělnické
tňídy,n brž plynou z chyb, kter1impropadajísoudruzi, kteŤí
v naprostémnepochopenídělnicképovahy i celkovésituace
vedou československfproletariát do politiky ryze frakčního
hazatdu,jenž nemriže skončitjinak než zničenímdavovosti
KSC a podlomením ťrtočné
síly proletariátu v našem státě'
Zalujeme na tyto události dělnictvu, organizovanémuv komunistickéstraně, pro niž pracujeme Ieta a leta jako literáti
a žurnalisté.Nemrižemejiž mlčet k sebevražedné
politice,
k politice neschopnfch dunivfch slov a rozkolťrstrij co strij.
Dnes jsou škťrdcikomunismu a proletariátu ti, kdo místo
aby se starali o davovou aktivitu strany ajejím prostŤednictvím
o zlepšení
osudu dělnictva a zv!šeníjeho bojovésílyproti ka.
pitalismu, vedou komunistickou stranu k neblalrémuripadku
a tozvratu, z něhožradost mriže mít jen buržoazie. Dělníci,
stoupenci a členovékomunistické strany, kteňíu vědomí své
bezmoci vriči frakčnímu terorismu a nezralému fanatismu,
jenž z vás
činípokusnékrálíky papírovéhorevolucionáŤství,
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pasívně nesete svoje členství,anebo se stáváte lhostejn1ími
z pochopitelnéomrzelosti, na vás je, abyste projevili svou vúli
k nápravě v komunistické straně, ke znovuobnoveníjejí síly.
Uvědomte si, že nadešla osudná hodina strany' jež-iznikia
a vyrostla, aby se stala nástrojemopravdu proletáÍskérevoluční
politiky. Uvědomte si, žev rozhodnou hodinu musíte,máteJi
zájem o stranu' promluvit sami a nenechat se vléci bezvolně
do slepé uličky, kam vás chce vést neschopné velikášství
soudruhri z vedenístrany,jež má s leninskfm učenímspolečná
jen slova, ale jemuž je skutečnfleninskf duch zhola cizí.
Ujměte se iniciativy, vynuétesi nápravu! Nechaéje svolán
mimoŤádn1i sjezd strany, nechaéje zlikvidován ve smyslu
jednoty spor o odborové otganizace, nechaéjsou do veáení
strany dosazeni komunisté, kteňí chtějí jednotu a davovost
strany, odstraůtefrakčníterorismus a uveďte stlanu ve stav.
kdy dělnické masy nabudou znova víry v sebe a ve vedení,
jež si samy zvolily. Komunistická strana je v nebezpečí,sou.
druzi! Nikdy ještěnebyla ve větším.Každé jejízeslatenízna.
mená novf rispěch reakce, v nížse dusíme.Musíte promluvit,
musítejednat, nechcete.li, abystejednoho dne stáli nad tros.
kami toho, co jste milovali, večjste věňili a očjste se opírali
svémboji za jednotu dělnictva a za lepšízítÍekproletariátu
19
Ceskoslovenskérepubliky. Povězte nahlas, co si myslíte: že
nejste spokojeni, že nechcete sektáŤství,ale jednotu, že si
pňejetemimoŤádnf sjezd a žena něm chcete rozhod.ovat.
Podepsdni: Josef Hora, Marie Majeroud, Helena Maltiouri,
^
St. K. Neumann,ruan olbracht, Jaroslau Seifert, Vladislau Vančura
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PROJBV SEDMI

Sedm českfch spisovatelú,organizovanfch v komunistické
KSČ se dopustistraně,vydalo leták proti straně. Sedm členťr
jakf
svéhoču'1_
stejného,
navlas
1očinu po stránce formální
_
a MUDr.
Vaněk
provedli Karel
po vyloučen|Jana Skály
Bouček.
Každ! člen komunistickéstrany má právo uplatĎovat své
míněníuvnitŤ strany, ve svébuřce, na konferencích a sjezdech. Každf členkomunistickéstrany má právo obrátit se se
svfmi projevy k ristÍedístrany a v pŤípaděnutnosti i k nejvyšší
instanii světového komunistického hnutí, ke Komunistické
internacionále. Sedm spisovatelrinezvolilo tuto cestu. V době
pňedsjezdovédiskuse, kdy každémučlenu strany by|a ďána
nejširší
možnostprojevit svťrjnázor na dalšívedenídělnickfch
zápasri, sedm spisovatelrimlčelo.Dnes vystupují pŤed měš.
éáckou veŤejnost, aby v okamžiku, kdy strana vede nej.
ťrpornější
zápas s likvidátory a rozkolníky Rudfch odborri,
vyzvali členstvok odboji proti pravoplatnfm sjezdem Ťádně
a jednbmyslně zvolenémuvedení strany' aby se pokusili roz.
razit jednotnou frontu všech poctivfch revolučníchdělníkú'
bojujících proti likvidátorrim, reformistrim a policii, která
nad nimi držíochrannou ruku.
Žádnému členukomunistickéstrany, aťje slavnf spisovatel
nebo prostf dělník, není dovoleno, aby pŤedměšéáckou
veŤejností vystupoval proti straně. AutoŤi a inspirátoŤi projevu
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