
TI, KTEŘÍ oDEŠLI.

,,Řada literátri, kteňí odešli, byla jedinfm mostem, jenž
spojoval komunistickou stranu s veiejností. Ostatní ion-
takt vedení se členstvem byl již.dávno ztrace\. Nyní je
spálen poslední pŤechod....:. A tak dále; Takhle' píie
Právo lidu. Nuže: fakta proti frázim, Fakta o tom, jak
sedm spisovatelri ,,udržovalo kontakt vedení s člen-
stvem". Ivan Olbracht nebyl ocl roku 1925 jako re-
ferent na jediné veŤejné či členské schrizi. Kazdjdelego-
vánÍ na dělnické schrize zásadně odmítal a soudrrizi,
kteií měli na starosti pŤidělování schrizí, věclí, jak pŤi tom
dovedl bft hrub1i. Své zdráhání odrivodrioval zdravot.
ním stavem, jenž mu zakazuje mluvit. Uvidíme, jestli se
pňi schrizích likvidátorri tento zdravotní stav zlepší. -
Marie Majerová nebyla na politické dělnické schrizi
leta. -Jaroslav Seifert,  kterému nikdo nemliže w-
čitat, že by rozuměl politice, nechodil na schrize vribá.
Kontakt vedení s členstvem udržoval sty|izováním inze-
rát pro Komunistické knihkupectví. (Práce , jež jevelmi
užitečná a záslužná, jako každájiná poctiv i piá"", u|,
na níž kontakt vedení s masami jistě nezávi'i.; st. r<.
Neumann a V. Vančllra se už d,ávno sami vyiadi l i
z jakékoli stranické práce. Podpis projevu proti straně
!I1 po Ťadě let jejich první politickou prací. - JosefHora ze jmenovanych jedinf tu a tam _ tak jěa,.ou
za dva, tŤi měsíce - pňednášel v některé dělnické schri-
zi o kulturních otázkách a o Sovětském svazu. Sečteme-li
činnost celé sedmy, shledáme, že jedin1i člen polbyra
má za t!,den více stykli s masami a členstvem, neŽ všech
sedm literáti za l0 let. Poněvadž Právo lidu rivahu.
zn(ž jsme citovali, nadepisuje: ,,Sděluje se nám , ko-
munist ick1ich kruhri . . ,  musíme podotknout, že pá.
nové ze spisovatelské sedmy by měli mít piece trochu
více sebekritiky.

(Rudé prduo)

Zdeněk Nejedl : ,,ROZKLAD.. KSČ

Již poněkolikáté, leč tentokráte zv|ášté radostně, znl po
vlastech československfch, či lépe v novinách pravolevfch
směrťt, v|těznjr hlahol, že komunistická strana československá
je v koncích, že se rozpadává.,,Masy.. ji opouštějí, vzdě|an!
českf dělník prohlíží, že jediná jeho spása je u stran státo.
tvornfch, a tak konec komunistri je neodvratnf. Tak slyšíme,
avždy stejně, vždycky po určité době, jakmile se v této straně
něco šustne. Stačí, aby se dva tŤi lidé se stranou rozešIi, alž se
h|ásá, že je s ní amen. Tak veliká je touha a tak vroucí
pŤání, aby tomu tak bylo. Tentokráte pak jásalo se takto
zvláště silně, neboé teď už to bylo pŤece ale docela a docela
jisté. NapŤed se vzbouŤilo pŤedsednictvo odborové komunis.
tické centrály, potom sedm spisovatelri, potom 26 senátorri
a poslancťr - to už pŤece je něco. A tak se k tomu v novinách
ještě pŤidaly také,,masy.. a katastrofa komunismu u nás byla
hotová.

Nepletl jsem se nikdy do domácích soukromf ch zá|ežitostl
našich politick1ich stran, tňebas vím velmi dobŤe, že u nás
politika pomalu nebude vribec už nic jiného, než takovéto
využívání domácích sporri ve straně k ričelúm jin ch stran,
a proto i umělé často jich vyvolávání a rozeštvávánl mezi
sebou. Kdo však s tak mal1imi prostŤedky zacházi, ten s nimi
také schází, neboé skutečnf politickf vjvoj jde pŤes ně a proto
také i pňes něho. Hleděl jsem proto vždy k politickfm myš-
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