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1 - Dne 26.9. zaslalo ^^čs.občánů čs.úřadům a maďarským a rakouským ekologům petici, upozoKujíci ne negativní dA ekologická důsledky stavby
vodních děl na Dunaji. Připojili se tak k protestům ma9arské veřejnosti proti přehradám u Gabčíkova a Nagymarose.
í - Dne 29.9* vydali mluvčí Charty 77 dokument, obsahující
jmen lnových signatářů Charty 7T. Za prvních devět měsíců letošního roku se
tak počet signatářů Charty 77 zvýšil o % P . Odhaduje se, že celkový
počet Chartou zveřejněných podpisů přesáhl již 1
čs.občanů. Za
12 let existence Charty asi 300 signatářů emigrovalo a asi 50 zemřelo,
j - Výbor na obranu nespravedlivě stihaných, který je čs.ligou pro lidské
práva a členem Mezinárodní federace pro lidskách právo FIDH se sídlem v Paříži, má 31 členů - převážně signatářů Charty 77 - žijících
v Československu a šest členů žije v emigraci. VONS vydal 26.9. dalších osm sdělení - celkový počet sděleni je za **x±*t více než 10 let
816. Poslední sdělení se zabývají represemi proti účastníkům manifestace 25.9. na Václavském náměstí* a proti členům NMS. Zvláště
brutálně byl postžen 17-letý Jiří Stencl z Litovle, kterého příalušníci Státní bezpečnosti zavezli za Prahu, tam ho zbili a nechali bez
^pomoci ležet v noci tu silnicix /pd.VONS 812/
Rf*le+ivnj^Řspěchu dosáhli solidarizující se nezávislí aktivisté,
zvláště pak právě založený Výbor na obranu Slávka Popelky, v úterý
27.9. Toho dne proběhlo HdxaixtKixRfxauct u krajského soudu v Brně odvolací řízení v tr.věci proti Slávku Popelkoví, odsouzenému původně k 8 měsícům nepodmíněně pro tr.pobuřování podle § 100,odst.1 a
trestního řádu? U odvolacího řízení byl Slávek Popelka uznán vinným
pouze přečinem proti socialistickému soužití podle § 9 odst.1 a/ zákona o přečinech a ddsouzen k 21 týdnu nepodmíněně. Shodou okolností
uplynul 21.týden vazbí* /která se do trestu započítává/ právě v den
vynášení rozsudku, takže Slávek Popelka byl týž večer propuštěn ne
svobodu. Odvolací řízení se Slávkem Popelkou bylo provázenou silnou
policejní asistencí: transparent se slovy Propuwťte polického vězně
Slávka Popelku, který rozvinuli mluvčí Charty 77 Stanislav Devátý a
signatář Charty 77 Jan Kiš& /oba jsou též aktivisty SPUSA/ před soudní budovou, drželi jet několik sekund, než byli zadrženi. Propuštěni
byli po dvou hodinách. - O případu Slávka Popelky viz naši relaci
z 25*9. /
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