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Příspěvek Jiřího Wonky - setkání s Ivanem Medkem.

Dne 14.2.1990 navštívil Hradec Králové pan Ivan Ivledek dlouholetý hlasatel
Hlasu Ämeriky s manželkou. Setkání se studenty se konalo na PF Hradec Králo
vé. Pan Medek se se mnou setkal osobně a zajímal se o další podrobnosti, kte
ré se zjistily při vyšetřování smrti Pavla Wonky. Ve večerních hodinách pan
Medek odpovídal studentům a přítomným na četné dotazy.
Otázka: Jak si v zahraničí představují spolupráci s čsl. rozhlasem?
Medek: Jak je mi známo Rádio Luxemburg projevilo zájem o vysílání v Česko
slovensku ve spojitosti s reklamami, které by platily západní firmy. Tyto dů
věřují nové mladé generaci v ČSSR, kdevje dosti mladých lidí, kteří chtějí
vzít věci do svých rukou. Ekonomika v ČSSR není tak zatížena obrovskými dlu
hy jako v MLR nebo PLR, kde motivace lidí je minimální. Pro západní firmy se
v případě zlepšení ekonomické situace reklama asi vyplatí. Mladí lidé nejsou
zatíženi minulostí, nemají strach o svá místa, protože žádná nemají, na roz
díl od těch starších, kteří mají zájem se držet svých židlí.
Otázka: Pane Medek, jak se díváte na možnost sjednocení Německa?
Medek: Každý nenormální stav se musí jednou vrátit do normálních kolejí.
Tento stav byl vytvořen po II. svět, válce. Je nutno zrušit blokový systém.
Budoucnost světa musí vycházet z budoucnosti, likvidací pásem. Sjednocení Ně
mecka je pozitivní věa, která odpovídá přirozenému trendu ve světě. NSR je
stát federatívni, který se rázně vypořádal se svou nacistickou minulostí,
jsou tam stavěny a řádně udržovány pomníky, které uctívají památku Židů. A
tyto fakty a argumenty jsou u nás léta popírány. Tato země má ve svých záko
nech a praxi mnohem více demokracie, než si uvědomujeme. Např. policie nemá
právo na silnici kontrolovat doklady, má na to právo až tehdy, když se stane
dooravní přestupek. Když se některý řidič ohradí proti policistovi, který se
ho snažil legitimovat aniž došlo k přestupku, dokáže toho využít patřičně ti
sk. Neustálá kontrola činnosti úřadů tiskem, je nutná a při tom je nemožné,
aby ri dělal někdo něco s čím lidé nesouhlasí, kontrola státu veřejností po
mocí novin, to je velká záruka. Když někdo bude mít možnost, tak at se do
NSR Jed° podívat a uvidí jak T*ás srdečná přijmou jak v obchodě tak i na uli
ci. je to pohled ze zahlceného trhu, který perfektně funguje, r.a zdejší ob
rovské prázdno.
Otázka: Co říkáte situaci v jiných socialistických státech např.Kuba či
Vie tnam?
Medek: Kuba - je to naprostá tragedie, poslední, záchvěv socialismu, kte
rý byl vybudován i za naše peníze.
Vietnam:- vojenská pomoc Vietnamu to byla zcela legální věc, byla
tragedie, že se Amerika dostala pod obrovský mezinárodní tlak a generálové
dotali příkaz válku nevyhrát, pouze ji udržovat. Tato nevyhraná válka dodnes
tíží Američany. Co se stalo potom, když zemi ovládli komunisté bylo hrůzné,
krvelačnost komunistů byla strašná. To co se stávalo za války se nedalo sro
vnat s'-hrůzami, které tam prováděli komunisté.
Otázka: Nezdá se Vám, že je zde revoluce příliš sametová?
Medek.: Ano zdá, ale nemyslím, že by se zde mělo střílet. Mnoho lidí se za
pojilo do revoluce až tehdy, když zjistili, že se jiin nemůže nic stát. Mnoho
lidí statečných před revolucí do toho šly i když je to mohlo stát vězení, zd
raví atd. Pro tyto lidi to nebyla něžná revoluce. Víme, že před revolucí by
lo mnoho událostí, mnoho politických vězňů, smrt vězně svědomí Pavla Wonky,
několik vět, práce VONS - ti všichni do toho šli s rizikem. Nevyčítám to těm
méně statečným, lidé byli po léta zastrašováni, byly tvrdé postihy atd. Ko
munisté vědí, že již nemohou získat zpátky moc, pro’, ty staré typy je to pro
hrané. Budou se ale pokoušet diskreditovat, otravovat ovzduší např. těmito
argumenty: podívejte se, to u nás nebylo, nezaměstnanost, rušení podniků atd.
Komunisté již před revolucí plánovali rušení nerentabilních podniků, které
je spojeno s propouštěním lidí. Spoléhala na nepokoje, které by to zakryly.
Kalkulace byla špatná, velmi špatná, StB vypustila zprávu o smrti studenta
Martina Šmída. Zpráva se obrátila proti jejím organizátorům, lidé se nezale
kli, ale vyšli v daleko větším počtu do ulic. Moc chytrý tah to od nich ne
byl. Komunisté měli velkou snahu vše zdůvodnit těžkými represemi, ale překalkulovali, naštěstí se jim záměry nepovedly. Jaké navrhuji řešení: Buá tržní
hospodářství po vzoru NSR, Francie, do Evropy jsme se již vrátili, mnoho li
dí se musí smířit s tím, že jejich podnik jako mezičlánek je zbytečný /např.

Motokov, ústřední prodejny/. V tržním hospodářství si závod /podnik/ prodává
3 vyváží sám. Na západě je přirozený jev, že se vlády střídají. V Anglii min.
předsedkyně Margaret Teacherová převzala hospodářství také ve velmi špatném
stavu a vidíte co dokázala. U nás se přes 40 let bere na úkor budoucnosti, *
žije se z podstaty /toho co je v zemi/, to se týká průmyslu, bez inovace se
vyrábí již jen s velkými obtížemi. A to vše na úkor budoucích generací.
Otázka: Někteří lidé si stále myslí, že KSČ je to nejlepší co tady bylo,
hlavně na vesnicích.
Medek: V tisku a na veřejnosti se málo zveřejňují zločiny komunistů a zne
užívání moci. Ten strašný sestup, morální rozklad to zavinili komunisté. Něk
teří lidé to nepochopí, ti zlí v KSČ to mohli dělat /např. prokurátoři, soud
ci/ jenom proto, že byli v KSČ. Znal jsem dobrého člověka, ale velmi hloupého
který se stal členem KSČ a šéfem hudebního oddělení v Praze. Kdyby nebyl v
KSČ, tak by se nikdy na takovou funkci nedostal. Moc toho, ale se svou hloupo
stí nemohl napáchat, protože v jeho hlouposti jsme ho dokázali obejít. Je to
vina strany KSČ, která si přivlastnila vedoucí roli a někteří mohli páchat ne
zákonné činy zcela beztrestně. V žádné jiné zemi, kde je více stran by to ne
mohlo projít.
Jiří Wonka
Kolik bude mít KSČ % hlasů do FS?

Náš výzkum veřejného mínění má z© sebou již čtvrtý týden. Celkový počet
resDondentů stoupl již n© 74. To j«k se zdá svědčí o značné oblibě tohoto vý
zkumu v našem závodě Konstruktivs s.p. Odpověď na otáku zní zprůměrováno 22,57 %, takže pokles skoro o 2 %. Je to způsobeno posledním týdnem od 5*3»
do 9.3., v němž se respondenti domnívají, že KSČ získá 20,98% což je zatím
nejnižší výsledek od začátku výzkumu. Tomu napomohli i respondenti, kteří op
ravili svůj předcházející tip /většinou 4:2 v neprospěch komunistů/, jeden z
nich snížil svůj předcházející tip dokonce o celých 20%.
V.H.
Valtr Komárek: Neváhejme zlomit moc mafie.
Pokračování životopisu: V r.1978 se stal referentem Ekonomického ústavu
ČSAV, ale i tam’’díky” tlaku ÚV KSČ musel začít vědeckou dráhu jako knihovník.
Až po začátku přestavby v SSSR byl pověřen řízením Ústavu pro prognózovaní
hospodářského vývoje. Do tohoto ústavu na vlastní riziko přijímal vynikající
odborníky, z nichž mnoha bylo za aktivní činnost v r.1968 znemožněno vědecky
se uplatnit. Loni se v nejvyšších orgánech KSČ několikrát projednávalo odvo
lání V.Komárka z funkce a i zrušení ústavu.
Uvedl, že zahraniční novináři možná byli překvapeni rychlým zhroucením
moci KSČ, že je tu nebezpeční jejího vzkříšení. V^r.1968 byla situace obdob
ná jako nyní. Doslova řekl: Národ chodil s trikolórami, domníval se, že za
čal budovat socialismus s lidskou tváří, poté přišly sovětské tanky. Podle
spisků sovětských pracovníků bezpečnosti s pomocí našich, byla téměř jmeno
vitě,jméno po jméně, vytvořena nová struktura moci. Vytvořilo se zde, podle
mého odhadu 200-300 tisíc osob základního kádru moci.
Jakmile se díky hrdinství pana Gorbačova změnila situace v SSSR, začaly
se měnit i poměry u nás. Struktura moci začala podléhat panice, její akce se
ptávaly křečovitější, od původně vyzkoušených metod politických a ekonomic
kých represí začala stále více přecházet k represi fysické a začala rozsévat
bomby strachu mezi inteligencí a národem. Celé zřízení nabývalo stále více
elementy fašistické diktatury. Velice se zostřila kontrola nad lidmi, zvláš
tě těmi, kteří mohli být nebezpeční. Bylo jasno, že vše se blíží ke svému
konci. V.Komárek dál? uvedl, že minulou dobu neovlivnily vlastnosti M.Jakeše,
ale akce mafie zrozené v potlačení roku 1968. Mafie M.Jakeše, pohltila, ovli
vnila, takže se stal pouze jejím mluvčím. V posledním roce rozpor aparátu
a lidu stále vzrůstal pod vlivem událostí v Polsku, Maďarsku i NDR. Národ se
ocitl na pokraji masového vystoupení. Proto se mafie zkoncentrovala, sešikovala, posílila svou sociál-fašistickou činnost a sáhla k otevřenému útoku
proti lidem. I nyní vyčkává, že se možná změní situace v SSSR, že možná pad
ne pan Gorbačov, že se proletáři všech mafií svět© znovu spojí.
Kompromisy lze uzavírat v zemích, kde je uzavírají politické strany, kte
ré mají humanistické ideály a základy. U nás však nelze uzavírat kompromisy
mezi demokratickou budoucností národa a řadou temných sil, které sispletly
socialismus se sociálfašismem.
’’Vídenské svobodné listy"

Co zmůže zoufalost jediné ženy proti zuřivosti nekontrolované agresi
sedmi mladých mulů ? Po mnoha ranách a kopancích do hlavy,prsou,podbřišku se dívka přestala bránit a zůstala nehybné ležet,a byla odvlečena do
pohotovostního autobusu. Viděl jsem zvracet několik lidí,kteří se v úpr
ku stačili zastavit a sledovat výjev se mnou» Nikdo z nich nemohl pomoci.
Dopadl by stejně. Pokračoval jsem dál. Zahlédl
mladé rodiče s asi
osmiletým chlapcem. Chlapce pohltil příval vody Z vodního děla. Pravdě podobně poprvé za svůj život mel příležitost kd^at se VÉinkU Uprostřed ledrut*
S dětskou radostí a naivním výrazem ve tváři.prozrazujíóÍHjli; ničemu ne
rozumí, se začal vesele smát. V tom k němu přiskočil ozbťQä®ft^ příslušník
LM ! - lidových milicí / a udeřil ho pěstí do břicha* DOQÉiÍQ klidně mohl
být jeho otcem,snad dědečkem. Chlapec s vyraženým dechefil
sesul k zemi
a zůstal ležet na vozovce. Chvíli nepozorná matka se k hěmU s hysterie kým výkřikem vrhla. Neartikulované volala,a zoufale máV©lé hlavičkou
dítěte ze strany na stranu. Etyla však příliš ôSfemocena-lldé nehnuté stá
li a jako přimraženi pozorovali neuvěřitelnou Scenerii humanismu 20*sto
letí. Nakonec matka s výkřikem popadla dítě a útěkem se ztratila v davu.
Tentokrát projel zvracivý reflex mým žaludkem. Vytrácel se z reality a
vpíjel do jakéhosi šíleného hproru. Nad hlavou mi poletovala skandova
ná hesla” Svoboda,demokracie,pravda ^Zmítal jsem se v osamnělé lodce a —
byl unášen nemilosrdně proudem,ani nevím kam. Před zrakem se mi zjevova
ly další a další pojmy : Idealismus.entuziazmu^,moralita.láska,přátelst
ví." Do toho se vkyádaly prázdné otázky. Proč
Za co ? Pro koho ? Co
jsme komu udělali 2 Nedokázal jsem na ně odpovědět,a tak se radši zmítal
dál. Vzpomněl jsem si na svou práci s duševně nemocnými pacienty. Vzpo
mněl si na smysl a cíl psychoteraoetické práce s každým pacientem/nemocným/,na ne^docenitelný význam katerzních zážitků - o kterých lékař dop
ředu nikdy neví a které často ©ají pro nemocného rozhodující význam.
Přemýšlel jsem a hledal odpověd na svůj zážitek# Jako hromobití s bles
ky rozrážely mé zamyšlení výkřiky zasažených,z obav lidí hpaných nesmysl
ně jako stádo. Zaslechl jsem : Palach,květiny,pietni akt. Okamžitě se
mi představila odpověd tohoto- gigantického cynismu, ^mítal jsem se na
vlnách,přestával vnímat okolí a pomalu přivíral oči. Vzpomněl si na již
zmíněné fronty a na to,jak v nich lidé máji oči dokořán otevřeny, chtě
jíce vidět,co nového,nedostatkového,úzkoprofilového zase přišlo na pult.
Otevřel jsem tedy násilím oči a podíval se zpč t. viděl jsem mnoho pad
lých bojovníků a připadal si jako v prohrané bitvě. Rázem se mi zjevila
nekompromisní odpověd na položenou otázku : NE NENÍ MOŽNO CHODIT KOLEM
SE ZAVŘENÝMA OČIMA ? ba dokonce není možné ani oči přivírat. Stal jsem se tedy pravidelným návštěvníkem Václvaského náměstí. Nikoliv již z pou
hé zvědavosti: mnohem spíše z důvodu hledání jakéhosi smyslu tohoto
protržení všedně ubíhajících dnů..Zda jsem to nalezl ? Ano, walezl jsem
smysl v poznání skutečných pojmů ’SVOBODA ? DEMOKRACIE ? PRÁVO ? POVIN’ NOST ". Nalezl jsem smysl v onom "Otevření očí ". Události z posledních
dnů svědčí o tom,že z, reálných obsahů těchto pojmů nezbjlo zhola nic,
jenom prázdná forma.
®
A tak X teda výzva pro každého zvědavce : Hledejte smysl posled
ních událostí,hledejte pravé a skutečné obsahy pojmů Svoboda,Demokracie,
Pravda a jejich naplnění na sebe nenechá dlouho čekat !
MUDr . Pavel Bém
Dopis Josefa Vydráře federálnímu ministru vnitra
Pane ministře
Příliš mocní očekávají od člověka stejnou reakci jako od
psa. Je už stará moudrost,že takoví sice z historie svých oraktik nic
nezapomenou,ale také se z ní ničemu nepoučili.
V této souvislosti mohu dnes blahopřát Vám avVašim pořízeným,že —
jste nečekaně efektivně probudili z letargie miliony lidj v našich ná
rodech. Toto by nedosáhla ani mnohem trpící živá pochodeň. Bez vašířekněrae tomu- demonstrace síly by se Pražané a ostatní svět shovívavě
usmál hrtce chartistů s kytičkami pod figurínou koně na Václavslém nám.
a zůstalo by vše při starém.
Díky Vám tomu tak už není.
Josef Vydrář

"Res publica” č.11/90.

Dokumentační příloha ”Le M o r d" č.8/1990.
pripravil Jiří Wonka.

Je možné chodit se zavřenýma očima.
V posledních dnech se v Praze odehrály události,které zcela
jistě překračují rámec běžného neustále nás obklopujícího dění» Chtěl
bych popsat střípek svého osobního prožitku,nepatrného zlomku v mozaice
reálných událostí.
Co se vlastně stalo ? Hromadné sdělovací prostředky v čele s dení
kem Rudé právo píší v pátek 20. ledna 1989 pod titulkeď’Republiku si
rozvracet nedáme" : / V tomto týdnu probíhají v centru Prahy výtržnosti
Hesla,která jsou na Václavském náměstí skandována,hesla proti socialis
tickému státu,proti jeho vládě,proti komunistické straně,objasňujíc /
charakter demonstrací jako demonstrací protistátních ... Organizátoři
protistátní akce nevzali na vědomí ani žídné jiné rozumné argumenty a
pokusili se nepokoje vyvolat. Přivezli na Václavské náměstí křiklouny
a výtržníky, je jich hlas byl vydán za veřejné mínění, za nesouhlas s 4 __
politickou orientací našeho; státu. Přišli mnozí mladí lidé bez politic
kých zkušeností,z nichž většina má o slovech,která opakují po organizá
torech provokací,o svobodě o demokracii apod... ,zcela naivní,abstraktní představy.
Ale bylo tomu skutečně tak
Byl jsem též při tom. Vedla mne
především zvědavost. Ona zvědavost,která ve vás hlodá jako červ pochyb
nosti, a t se věnujete čemukoliv,ona zvědavost,která jako plamínek tvoří
zárodek jednoho principu v druhém,mužské i ženském podle tradiční medicínyja naopak,ona zvídavost,dráždivá a neomalně vedoucí ke dveřím do
pohádkové,zakázané 13. komnaty,a tak jsem se ocitl ve j3 komnatě naší
doby,ocitl jsem se na Václavském náměstí a nevěřil jsem vlastním očím.
Nebyl jsem oslněn zlatěn a drahokamy,hedvábným předenem demokracie a
svobody,naopak byl jsem zaslepen slzným plynem a tryskajícím proudem ,
demokratických myšlenek vodního děla. Nevěřil jsem vlastním očím. Vi
děl jsem zástupy lidíznámé z pěší zóny předvánočního nakupování,známé
u nekonečných front pred 3tánky s ovocem a zeleninou,známé z marného
čekání na čtvrteční knižní novinky,známé z každodenních tlačenic v dop
ravních prostředcích cestou do práce a z práce,známé z každodenního
banálního obstarávání nákupů pro rodinu. Dlouho jsem nechápal,proč
těmto lideft zcela normálním a obyčejným ,pro které není takovéto údaj
ně nezákonné shromážďování žádnou novinkou,proč právě proti nim,je pou
žita hrubá síla,ono nelidské násilí. Díval jsem se kolem a nechápal.
Díval jsem se lojem a nechápal. Viděl jsem mladé lidi jejichž obličeje
byly nemilosrdně deformovány údery obušků,viděl jsem staré ctihodné
občany,kteří byli hnáni jako dobytek.
Hsem lékař a mým posláním je pomáhat lidem v nemoci a bolesti.
V průběhu několik málo minut zběsilého hnaní Václavským náměstím s po
řádkovými oddíly v zádech,jsem poskytoval první pomoc šesti zasaženým
ranami obuškem. Pěti z nich jsem v chaotické atmosféře doporučil chi
rurgické ošetření pro nebezpěčí krvácení do mozku po ráně obuškem,
jeden z nich muž byl v bezvědomí,byla pro něho přivolána RZP/ rychlá
zdravotnická pomoc /Nirohu Jindřišské ulice a Václavského náměstí jsenv
zahlédl o zábradlí se opírající mladý snad manželský pár. Náhlíte se
objevili příslušníci pořádkových oddílů s plexikovými štíty a obušky.
Nevím,k jaké slovní výměně názorů došlo. Neznám - však jedinou větu,
jediné slovo,které by mohlo vyvolat to,-co následovalo- Asi 20 lety
hoch byl třikrát udeřen obuškem do hlavy,zapotácel se a upadl. Jeho
dívka se k němu přimknula/ v hrůze / a začala plakat. Oba byli od sebe
násilím odtrženi. Mladík,pravděpodobně v bezvědomí,byl odvlečen jako
pytel brambor do nejbližšího pohotovostního vozu. Křičící dívka byla
zcela nekompromisně sražena na zem. Sedm asi tak stejně starých přísluš
níků ve stejnokroji.kteří by docela klidně za jiných okolností mohli
být jejími obdivovateli a nápadníky,do ni počalo kopat.Dívka se zoufale
bránila a volala,co však zmůžou prsty ozbrojené pěstěnými nehty proti
sedmi párům rukou ozbrojených obušky *
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1/ Jméno a příjmení, datum narození, rodné Číslo a trvalé byd

liště podle OP#

2/ Základní životopisná data, stručný volební program v rozsahu
1 strany strojopisu a čestné prohlášení, že uchazeč není
členem žádné politické strany.

3/ Petici občanů, nadepsanou: "Požadujeme, aby ve volbách do
Federálního shromáždění kandidovalo Hnutí za občanskou svobo

du, a navrhujeme, aby na jeho kandidátní listinu byl zařazen
pan /paní/

K podpisu pod peticí musí volič uvést své

jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště podle OP.

Přihláška musí být odeslána formou doporučené listovní
zásilky, tak aby byla doručena nejpozději do721. března 1990 na

adresu: HOS, Václavkova 28, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 00. Podle
počtu získaných podpisů budou kandidáti zváni na předvolební

shromáždění. První z nich se bude konat 24. března tr. v Praze.
Podrobné informace o účasti nezávislých kandidátů bude

HOS publikovat v nejbližších dnech a do 21» března tr. je bude
rovněž poskytovat na pražském telefonním čísle 53 15 48, a to

v pondělí až v pátek od 10 do 14 hodin.

V Praze dne 4.března 1990
7° celostátní a pražské orgány HOS:
Tomáš Zelenka
Ilja Květoň

Jiří Gargela
Dr Marcel Deyl
Ja.n Kozlík

Jak dopadnou komunisté ve volbách?
Podle pru z.kuri u veřejného mínění ve s .p.Konstrukt.i va v prťze, kde odpov*dřjn již P2 resnnrident ’,• vesměs dělnické profese, získají komunisté 23,51/
hla***. ^vyžení o térr*ř celé jedno procento je ovlivněno výzkumem v posledním
týdnu od 12.3.-16.3., kdy byl průměr u 11 dotázaných 31,69%.
V.H.
Jedná
o volby do Federálního shromáždění.
se

ČESKOSLOVENSKY SENAT V EXILU

The Czechoslovak Senate in Exjle
Tschechoslowakischer Senat imExil
Al L CORRESPONDENCE TO
"»HE CZECHOSLOVAK SENATE IN EXILE
IO BALFOUR SIREET
CARLTON-N SW-P21B
AUSTRALIA

List - 2./
PŘEHLED.

Zatím co se události Sovětské říše pod vedením gen.sekretáře
KSSS Grobačovem řítí a západní Evropa se připravuje na,vlastní
"Perestrojku", v našem národním exilu,rozesetém po celém světě,
přicházejí na povrch nové iniciativyjejichž snahou je zesílit/
volání exilu po svobodě ve vlasti. Po dokumentu "Obrody národa
čl. 9., nazvaném "Demokracie v nebezpečí: slovo k^českosl.exilu"
sepsaném čtyřmi profesory a popisující politický úpadek 'Třetího
odboje,dostává se ■ ^ám do rukou další dokument i tentokráte z pera
politického středu.
Záměrem iniciativy sestavit exilový S e n á t je upřímný
pokus o konečné sjednocení politického exilu na základě jediné
demokratické ústavy našich národů tak,abychom konečně mohli
promluvit ke světu jednotným slovem, at jsme demokraty,republikány
snad i směrem jiným,ale respektujícím svobodu a základní lidská
práva.
Samotný terním "Senát " je velmi vhodný a je srozumitelní7
i jiným nářodům.
PROGRAM SENÁTU JE STRUČNÝ A JASNÝ.

Otevírá dvéře ke změnám a nezapomíná na stávajícífederální
zřízení, a uspořádání. Jejím konečným cílem je ustavení široké
V L Á D Y v exilu, která by řídila společný odboj za osvobození
vlasti.
Duchem programu je myšlenka,že se zakončí provedením
svobodných a demokratických voleb ve vlasti,ve kterých naše
národy, jejich občané Češi a Slováci a jiné jinonárodní menšinové
skupiny, rozhodnou na podkladě referenda o své státoprávní
budoucnosti. My tady v cizině jsme jen proto,abychom jim tyto
svobodné volby umožnili.
Je ještě dosti těch v exilu,kteří se hýbou ? Kteří se ne
vzdali myšlenky jednoty našich národů a společného boje za
osvobození vlasti ?
Odmítáme samozvance,kteří na dobře placených místech po
dO ti let nedokázali podat pomocnou ruku k uskutečnění a sjedno
cení exilu v boji za osvobození těch, kdož po desítky let jsou
žalářovaní v komunisticko-socialistibkých koncetračních táborech
umírali jen proto,že se dožadovali svobody proti rudé tyranii.
Svatý Václave, vojvodo české zeme, nedej zahynout! nám ni
bud oucím.

ŽÁDÁME SVOBODNÉ

VOLBY
,
A PROPUŠTĚNI
POLITICKÝCH VEZNÚ!
č. E. V.
ČESKOSLOVENSKY SENÁT V EXILU
Výbor pro lidské préva
Sektor 4 - Evropa

