zvláštní příloha SPOT*.. "J

zvláčtní příloha S/CRTU

zvláštní příloha SPORTU

?o uzávěrce tohoto tis? n jsznc dostali mzts-iál, ktorý si vzhledera ke své
závažnosti vyžaduj^ ok ožitou publikaci. S technických důvodů joj tedy
zveřejňujeme—alesT»*« ^uta "ncregulérní" formou,
Doirifs eornea, rumunská filosofkr
známá bojovnice za lidská prívn, která je už delší dobu drSo ¡'¡n CcoucosccvvTi r c Šimoni v ostrém d oxác. • včzcní,
propašovala nc ~w.no ? c'j klíčen' doois své cceŕi. Uvád í ae z nčj .'•ozsáfclé
fragmenty.
Mláčku,
všechno ,jc daleko horfií než na počzia a v zima. Většino' rán nedovoluj
jí dokonce sr.i ?••. jít si pro c hl ebs. Celé dny jsme bez chlebe a vůbec bez
potravin, bez ovoce n zelmiiny. NaSt^stí na zahrádce rosto štovík. /..,/
Když se mi n^kdy, ale stává r c to zřídka, podaří vyjít z domu, cravidolně
na ulici napackno nškdo ze Securitete /tajná policie, p.cř./,'vydávající
se za "dSlníktí pobouřeného cou činností"., Mockrát u' ai naplivali do obličeje, strkali co mS, tch&3i sa ¿a',y. Policie mně ta':,- neustále radí, abych
r.echjJilc opušlč.iýai ulicemi, ale rsdííi po rušné Cele-a Turzii. Pravděpodobni al- chtějí hodit pod nijaké a u t o , P r á v á z tohoto důvodu se snažím
chodit klidnou Aviator S&descu»
íe, co se si a?.c dnes, 1ti, května, překročilo veďkr^ou míru. O půl jsder.,':<:t j-:.;.:;;
/ypravii a pro chleba, 7. d c-au jsem se «ostala bez preká^k,
¿•i.;
uoivílo, pr-.5t.o2e nás v nera o otcea v5zni.ll už přes dva týdny. Sotva
uiíla r.
krckfi, zastavil sě policista a řekl, ?s nesmím vycházet. Vy.?•/ 'ť...i la jc-o? nu, *c nemáme už c>ri kousek chleba a že ho jdu xoupit. Řekl,
4'ř mi to ¿nkazuje. OdpovSdlla jsea, Ke auaíc oebnat jídlo a cdnítám no pod
r-. hlt j «ho svévolnému nařízení. A ála jsem dál. Chytil mě za ruku a pak 7.«
v! ary a : á ;1 r.aorc.o k brnaco. Držela j sen se plotu, filé odtrhl až od :ie j
a strčil n-i dvůr- U;k brut,álr.é, až jscffi upadla r.a záda. Svedla jsomse n
znovu vyšla ven. Vrhl ee na rrS, o p H <n3 "chytil ta vlasy, bil aó po hlavě
f. k:: pal dví ledvin. Uklidni J se'až když jsem zase- upadla. Vaz sir. ;ioca a
.ioátl dvakrát zkoušelo vyjít, ale vždycky to skončilo bitl-u a kopanci,
".fá to zabijú," křičel. :>ál u 1 jsee to nezkoušela a jen jaeai na^namení
prc-trot.u f.Ljí'Ia u branky, aby kolemjdoucí viděli, že nemohu odejít z domu,
Ji 1?'S ku vvki. dnes, IS.kv'ítna jsme s otcem zkouSeli zsjít k doktorovi,
-,0.1í ně kolono o nemohu dýchat. Od hlav.v k pat5 jsem pokrytá Škrábanci,
c toky a podlitinami. Cestu k lékaři nám samozřejmě zakázali. Zase už nemůžemo vychází ť vra e zase jame bez chleba. AI 3 neboj se, naěe morálka je
dobrá, otec se ťhtíl vypravit pro chleba sát, a.1 e násiliu: ho zatlačili
i n.:. Lky.
».il'.JVu. de-* zorává rumunská Svobodné ftvropS a informuj tisk, že jsea
se rozhodla k hodinovému protestu jednou týdnr. Jestli mi nedovolí vycházet nebo jsstli mg napadnou v bytí'í j venku, budu stát každou sobotu cd
10,00 d o ll.CC za brankou, 00 vede na ulici. 1'evím už, co mám dělat, aby c
se ubránila,
TJsc tä Í: ii .¡.u ju t- d Skuj i ti za všechno. Stýská se mi po vás. Stále h*ř
so lián spolu bude udržovat kontakt., Prakticky sň zbavili :,vobcdy pohybu,
Líbám tě' a eolcu mateřskou láskou - matka,
EutarreSť, 7.6,1935
/citováno dlo

č.19?/

protesty proti tomuto a dalším případům rumunské zvůle a. teroru
adresujte na:
president Nicolae Ceausescu
Čkleo Vis t orie i 49
Buour íť s t i
Re public a, Socialista Romania

/SPQHT č.2, «erverwc 19S9 - po uzáv5l*ee/

