Vážení obcené.
7 ávodnílťď Vám chceme poděkovat za vyjádřené simpatie.Moc nás to
těší.V m i n u l č í s l e Jsme otiskli Několik vět.Díky tomu tři Členovi
našeho Sdružení "dostali"přečin.Také nám "byl odňat přístroj,na kterém. jsme AtaŠé tiskli.Tato naše malá prohra jistě některé občany
těší,ale můžeme Vás ujistit,že tisknout SE BUDE DÍL.Haše Šikanování
státním orgány považujeme za výsměch lidským právům „Protest proti
této šikaně můžete jak na MěiTV ve Starém Plzenci tak nám zaslat.
Předem Vám dekujeme,
_

Plzeň 21.srpna 1989
Dne 2l.8e15GS uteklo přesně 21 let od doby,kdy naše dzemí se stalo
terčem vojensk • intervence pěti států Varšavské smlouvy .Mnozí z Vá.s
na to jisté pamatujete,Pamatujete na to,jak se v zájmu "záchrany
socialismu" rabovali obchody,jak "byl tento národ silou sražen na
kolena a donucen poslušnosti.lTěkteří polykali hořké slzy,jiní zeíal .
pěsti a jen potichu přísahali.Národ byl bezmocný,síla opět vyhrála
Proto se sešlo asi 300 lidí na náměstí Republiky v Plzni.V 1J.
hodin,aby několika minuty tioha vyjádřili nesouhlas s již zmíněnou
intervencí.Po okruhu náměstí jezdily kropicív-vozy a tím zabránily
lidem kteří stáli na chodníku vstup na náměstí»Kousek od náměstí
bekala"pořádková četa" na svou chvíli»Byli připravený autobusy no
převoz zatčených.Naštěstí nebyli využity.Na náměstí byla zadržena
jedna osoba.Osum osob bylo zadrženo příslušníky StB v dopolední«!:
rodinách. Je dna zadržena osobg-. musela být pro vážnou srdeční slabost
odvezena do nemocnice v Plzni.Ostatní zadrženi byli propuštěni v
¡odpoledních Či nočních hodinách.
•
'taroplzeneoký A ta
£ :! Viezávislá

.'dává Sdružení. českého folku ve Starém
>ká iniciativa«
-j

' Zajímavosti se' světa*

V letech 193$ bI 1503 emigrovalo na půl milionu Polákůsvětlinoa
do Západního N&macka¿Spojených -otátll s do franci«;»
;
Y Maďarsku lze požádat o po lit leky azyl* Rozhodla ó tom koncem
Snořa caSarská 7 V'r^:. «.Jedni* i z důvodů je'-.snaha vyřešit situaci •
desetitisíců ap'Vil./kú *•» asjaéns z Hsntóoka ** zdržujících' se na
ázexní Mažarska t- odmítajících ndvJřat do svých zemí*
Z'deníku Sovětská je Bossija'
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«Tak; víme,postup vojsk pěti socialistických zemí do 8eskcelov£nska
v roce 1 9 6 8 m s ě l za následek hluboké rozoes?ování,póoit posla
.
národní
důstojnosti, ? v-odl mezi- éástí obyvatelstva fe sirkis
Statisíce obyvíitv';. .;;:ou svými poutir «
^
l^hemč
několika vln or,-\ ,.
sídlili
iivýúh >;•:• AÍih.«„,,5askorálovehS.tí •
oh&emé posloucviu J i s r o v n á v á jí a • pcJSřují životni uroyof?;přáin:<:.:
a sociální mocnosti na Západě a na Výeho&Š
Á 'pokud v pesladních
letech' éaskosllovonský v opojný život n ě k o m připomínal poklidnou
jeaerní "hladinu,tak nesroad.lil to,c'a ee pd®hráv stlo • pod ni,.
' Vysoká hra

Vývoj v Polsku,, o? <>
jména v MaSaráku pokročil • na toliký že- Xp?. hcvoMr
0 procesurkterý by • mohl vést k systémovým změnám iA ty ~ dováděny -do
.konce -.by ros vra tily dosavadní' komunistické společenství a .projr-J^.v
ovlivnily i širší vztahy mezinárodní /obojí je clně s již patrné ve
zhoršujících se vztazích mezi Maďarskem na straně: jedné^ a Bumrinsksm :^
a Československem na straně druhé,mezinárodně pak například v zapaří
příznivějším posuzování žádostí o fin*néní a investiční pwtóc pro
Polsko než pro SSS*/,0statněrnšMrlBÍ^. *
předstih ro7ňěž ně&í
b.oz. úskalí
v r;ám určil: kra tliv v
- per es trojky a. glěěfá'^^
když vyhlas ilP ^ o ¿?-cnomie se iiefottfte íHcí.n
áh&4ržníteí vztahy* "
koh.cept plurali ty politických S^SA, íifíitenisti ve. svobddjiý6h VD-V?'.^^
'o lóast na mooi ,označil za
za hěéTúfš%^ř m m ^ ^ m
a ještě více v-, Polsku hrozí ápiŠkovým stoupencům. přestavby
kotorm^ **
stům i jejich nedávným odpůrcům Se. Solidarity n e b e z p e č í t o . J a u M
/
celá společnost a především dŠlnictvo,které na reídřrny doplatí*
sé, totiž neobejdou bez odbourávání ztrátových průmyslových I
cernů a • podniků* bez revize do s dva dní cenová politiky n z nich pljf^r
čího. snížení, životní urovná inflace a. nezaměstnanost ^už;-.daes ' pa ii&A
a rostoucí jsou ne v yhnutela4#'.
Ctěte átašéf půjčujte ho 0áUMm.fáš%M
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Vybráno z Výběru. 4.14
Verze, že"hodnocení roku 196a je.pouze záležitostí československých
soudruhů" je pustý oportunismus*Srpnovou okupaci ÍSSB neprovedli
přeci"Českoslovenští soudruzi" ale sovětská vláda na rozkaz Brežněv*
československé ustavní činitele odvlekli do SSSR pracovníci sovětsk
"bezpečnosti rovněž na rozkaz Brežněva.Postupnou smlouvu o "dočasné"
přítomnosti sovětských vojsk v Č&8B nám vnutilo Brežněvovo sovětské
vedení*To také instalovalo^ k moci dnešní garnituruřvládnoucí už
. dva.c.et let«Q:akže nejde jen ©"záležitost Československých soudruhů",
-//--//-//
Jako "by ti což nám vládnou,nikdy nečetli Karla Marxe,ke kterému ep
slovně hlásí,a kter$ upozornil,že užití násilí musí být pro social
lištičkou /budoucí/státní moc "jen aktem krajní státní nouze",
A tihle vládci za krajní státní nouzi uznali kladení kytek a věnců
k pomníku svatého Yáclava*«,,.
'' ' '
Historik Luboš Kohout
/—/

/

Prolhánost není náhodná skvrna na těle komunismu, ale je to absclu.tr
podmínka jeho zdraví a jeho ž i v o t a * B o z d í l mezi skutečností a fasádou je tak obrovský,že lež se stává jakýmsi normálním,přirozeným
způsobem života•Komunismus žije nevyhnutelně z nesplněných slibů
jeho legitimita je založena na nadějích,jež nutně nebudou splněny,
. . Leszek Kplafcowski. , . .
Ohia sy

pří s pS vky.

Když sleduji na^e sdělovací prostředky,které v poslední době stále
Oastěji a častěji hovoří o rozvracení republiky signatáři Charty 77
a dalšími aktivisty nezávislých skupin uvažuji o tom,že řada lidí
si z neznalosti věci pokládá otázkus Kdo jsou ti Chartisté?co je tc.
vlastně za lidi?
Potom pak na základě jednostranných informací neoprávněně kritizují
a přitom si vlastně ani neuvědomí,že zájmy zastávané ChaiJtou 77 a
dalšími iniciativami jsou vlastně shodné i s jeho zájmy,zájmy
onoho kritizujícího Člověka, Po přeStení prohlášení,které signatáři
Charty 77 podepisují jsem se sám ujistil v tomřže se s těmito názor
naprosto ztotožňuji,aí už v otázkách ekonomických,ekologických nebe
v otázce dodrŽdvání lidských práv»
Ha příklad naprosto nesouhlasím se zásahem bezpečnostních, orgánů na
Václavském náměstí pří lednových událostech*
Se zadržením a odsouzením Hany Marvanové,Petra Cibulky,Ivana

Jakým právem československé- úřady dále pospiňují jméno Václava
Havla,kterého mnoho lidi a to nejen v tomto státě,sle i v zahraničí
zná jako vynikajícího dramatika a velmi odvážného obhájce lidských
práv.Připomeňme si také smrt Pavla Wonky v Československém žaláři
v Hradci Králové.Proč se v denním tiská dozvídáme jen pravda zkreslenou, vyhovující jen "někomu.".
A takto bych'mohl pokračovat dál a dál.
A tak na závěr svého příspěvků, chci jen dodats : /
"Vy,kteří jste již starší generace a říkáte si,že už to nějak vydržíte, myslete prosím alespoň na svoje děti,na generace mladší,které
přijdou po vás a budou chtít svobodně vyrůstat a hlavně svobodně
se projevovat'.'
• Plzeň 28.8*1989 Michaltólo-<
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Podle průzkumu návštěvníků je o Prahu zhruba stejný zájem jako
o Vídeň.Vídeň má vsak 317 hotelů s 35000 lůžky.Praha jen 6l hotelů
s necelými 11000 lůžky.Možnasti ubytování v soukromí jsou ve Vídni
nesrovnatelně větší,kvalitu služeb a ubytování raději nebudeme ani
srovnávat.Místo toho,abychom stavěli hoteljr y nejnavŠtěvovanějších
místech,stavěli jsme továrny,které ničí naáe životní prostředí
/např. plynárna Vřesová měla přednost před západočeskými lázněmi/,
továrny,pro které dnes nemáme výrobní program ani pracovní síly
/zejména na Slovensku/.Kritizovat je lehké,těžší je poradit co •
dělat.Zde je několik bezprostředních nápadů.Což uvolnit hotel KSČ
v Dejvicích ve prospěch cestovního ruchu?V Sovětském svazu KSSS
předala řadu svých paláců, i rekreačních středisek občanským účelům.
Postavili jsme v Praze mnoho honosných administrativních budov.
Jsou; využity?Hají svou oprávněnost v Prase mnohé organizace jež
obývají bývalé paláce,penzióny i hotely?Stejně tak málo jsou
využity mnohé ubytovací kapacity stavebních organizací»
Vybráno z LET 6.5

Dne 30.Června oslavil pan kardinál František Tomášek své devade /
•• sáté narozeniny.RedakČní rada 8 redskce LN mu zaslala dopis tohot
znění s
Pane kardinále,jsme Vám velice vděčni,že jste neplnil svůj život
krásnými činy pro duchovní růst našeho národa.Stojíte v čele bezmocných, po sluš en/hlas [z ave víry a účasten na radostech, i utrpení
všech lidí bez roždílu.Spolu s Vámi věříme v konečné vítězství
pravdy a spravedlnosti.Vyjadřujeme Vám svou vděčnost a přejeme
Vám, pane kardinále,rcnoho dobrých sil pro' Vaši práoi a duchovní
poslaní„

