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Óeskosloven sko (S lovensko; hokejisté)
Rusi a Poliaci

Mad'arsko (D opisy z B udapei ti)
USA. (Novó ortodoxie)
SSSR lZojó ci; z dravotníctví)
Jalta (Davy, Laloy, Kennan, Brzezinski)

Diikuse o mírovém hnutí
Takovó televize jeltè nebyla
Filozofîe (Berdii ev; Popper)
Llteratura (Lev Lunc, Umélec v opozícíi)
A.Koestler: Tma o polednóch
(romén na pokraèovríní)

PROÓ A JAK
Nesem viim noviny. Ale nelekejte se. Nechceme
rozmnoZovat iady exilovfch Òasopisú o dalói
tribunu sporu èi zaruèen;fch politickfch, filoso-
fickich èignravních receptú. Chceme odpovèdèt
na potiebu uà sigralizovanou piedevSím z domo-
va: na potiebu textú. Netwdíme, Ze v5echno, co
v dneÈním Óeskoslovensku piedklódé k vèieni
oficiriLlní propaganda, je jenom pustà leà. Netvr-
díme také, Ze vSechno, co se víceménè oficiólnè
pÉedklódó k véiení naZirpadè,je pravda prav-
doucí. Tvrdíme, àe nic není horSí neÈ polopravdy
a pololZi. Vj'hodou ètenàie v demokratickem
spoleéenství neni, Le se mu automaticky dostévà
pravdy, èi alespoù objektivní informace. Jeho
v'-ihodou je, ie pokud o to skuteènè stojí a je
ochotnlf pro to nèco udélat, múie ziskat vSechny
informace o pravdóch a faktechjinfch nei ty,jeà
mó tak Ìikajic na talíii. Múàe pouàit vlastní
hlavy, múàe si to v5echno pÍebrat, a udèlat si
nakonec nózor se znalostí véci. S rizikem, àe se
zmflí, Ze to vóechno poplete, aleje tojeho vlastní
riziko, stojí si za tím, a nakonec i sóm nese
dúsledky. Je dospèlf èlovèk, nezachézí se s nim
jako s nesvepróvnfm debilem, kteni mà próvo
jenom na to, co mu nacpou do chitéqru. -Moudii
lide z domova nrtn uZ léta pí5í, ie tohle je snad ze
v5eho nejhor5í, to neustéle poniZovriní soudnosti
jednoho kaàdeho, od kolébky do hrobu, to odsou-
zení k Èivotu v polopral-dè, kterou nakonec uà od
ryzitùinerozeznà5, protoàe nemàS s èím srovnó-
vat. Pí5í nrfun o texty, aby sami mohli éíst ruznó
pro i proti, sami si udèlatnàzor, sami si zvolit,jak

se jim jeví otizka, problem, svét, na zÉkladè
ruznlfch stanovisek. K tomuhle chceme tedy
aspoù trochu pfispèt. Nechceme pouóovat, na-
vódèt, co si méte myslet, bft zdrojem dal5í
indoktrinace. Chceme vóm, at jste kdekoli, pos-
lrytnout moZnost vidèt vèci z runfch hledisek,
piidat ke kousku pravdy, herf móte k dispozici,
ruzné ty ostatní kousky a kousíóky, a nechat na
vós, co s tim udèlóte" Nechceme a nemúàeme b;i.t
"aktuólní", vidyt mezi okamÌikem, kdy text vznik-
ne a kdy se dostane do rukou naSim ètenàfum,
uplyne èasto rok, dva, nèkdy i víc. Zajímají nós
proto jen texty,jeà obstoji (èi u2 obstély) v
provérce èasu. Budeme pro vós pieklódat z
novin, óasopisú i kníiek po celem svètè, ne
abychom vós pobavili, ale abychom tém, ktefi o
to stojí, poskytli demokatiètèj5í moànost pie-
m;f5let a uvaàovat jako informovaní lidé, kon-
frontující éirokÍ obzor informaci a nézorú s

vlastní zkuÈeností. Je nàs hrstka, kteFí èteme,
navrhujeme, vybírà'me, pieklódó,rne. Ale to zda-
leka nestaòí. Tohle bude vó5 èasopis, a budejen
takoú, jabf ho pomúÍete udèlat. PiSte nríqn
proto, co byste chtèli òíst, co vrl,rn chybí, abyste si
mohli udèlat obraz, navrhujte nóm sami texty,
ktere vós zaujaly nebo o nichàjste sly3eli /nebo
které uZ màte pÍelo2ené/, posílejte nrírn vysfiàky,
kopie textu, kreslené vtipy, protoZe co zajim{
vós, zajímé patrnè je5tè spoustu jinjch. Myslete
na nè, at Zijí doma nebojsou rozptfleni po celem
svétè. Ani jedni ani druzí nemají totià vàdycky
pfístup k ruznÍm mySlenkàm a nózorúm, at uZ z
dùvodùjazykor"fch èijinfch. Spoléhóme na vós i
pii distribuci, aby se naóe texty dostaly vSude,


