
vŠEMU PRoDUKTIVNĚ PRACUJÍCÍMU
LIDU V ČESKoSLoVENSKÉ REPUBLÍCE

Zak|ádáme proto

Soc i a l i s t i c kou  r adu  o s vě t o v f ch  dě l n í k r i ,

nikoli spolek, nikoli riŤad, nfbrž prozatlm volné sdružení

několika sil, žárliv1ích na svobodu literární, umělecké a vě-

decké práce, ale současně odhodlanfch ve všech pňípadech

stát po boku zástupri, nastupujících pochod do nového světa.

Posílajíce Ti bratrskf pozdrav, prosíme Tě, aby ses Ve

všech pochybnostech a zkostech mysli i srdce obrátil na ně-

kterého z nás,jakož i my zavo|áme k Tobě, až pÍijde čas.

Y Praze 6. července 1919

Albert Ehrenstein, Jindťich Fleischner, 3,'ď'Hora, Helena MaIí,-

Ťoud, František Němec, Stanislau K. Neumann, ruan olbracht, Hugo

Sonnenschein, Antonín Soua, FrtÍůa ŠrtÍmek, Frana Werfel

Patnáctého června promluvil náš myslící lid pracující dosti
jasně, aby nebylo pochyby o tom, že pňes zpátečnické choutky
menšiny produktivně nepracujících nebo buržoazií zaproda-
nych pŤeje si píirozen1im a svfm zprisobem pŤihlásit se dŤíve
nebo později k svobodnfm národrim budoucí socialistické
Evropy.

Jsouce si plně vědomi délky a závažnosti sociálního pňe.
rodu, v jehož počátcích žt1eme, a cítíce jako tŤídně uvědomělí
dělníci mozku a srdce celou odpovědnost za osud domácí
kultury a civilizace, děj se co děj, pŤedstupujeme pňed Tebe,
produktivně pracující lide socialistick!., bez rozdílu stran, ná.
rodností a ras' se slavnfm slibem, že chceme - krajně spra-
vedliví ke každé národnosti' ke každé rase a ke každému ná.
zoru - b t Ti ze všech sil vždy a všude nápomocni v boji za
republiku socialistickou, pŤi jejtm založení a budován1, po-
něvadž ji považujeme za první cíl náš, jehož nesmí blt zapo-
menuto a kterf nesmí bft odsunut, a že chceme v každé době
pečovat o to, aby všecky nejlepší plody naší kultury a civi-
|ízace byly pro Tebe, Iide zitra vitězníJ, zachovány ve všech
možnostech zápas a pak vydány Ti v nejširší míŤe a nej-
loajálnejším, nejťrčinnějším zprisobem jako věčnf pramen
vody živé, radosti a světla.
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(Červen 2, s. 169, l0. července l9l9)

4r




