Aktuální zpravodajatví$
11 bouČAiuA zmény v ča.vedení, vládni* i atranickem, jaou v opozičních
kruzích považovány za vyraz určitého obratu ka konzervativní* a
ad*iniatrativnA^byrokratickým **todá*, * to i pře* hal***! ujiářovámí
o nutuoati přeatavby. Ja alce pravda, ta bylo poai^auo technokratická
křídlo, ováe* koazervativní pinie* otřaaany nebyly a t*avlc aa avych
*íat odaili Strouhal a Calotka, jediní z vedení^ <j aichá je známo,
*a na Jata 19M patřili k prograaívní akupiná a odaoudili vojanakou
intervenci v srpnu 1966. V opozici jaou obavy * notných repreaí.
11 Dna t.října byia zalomena, po nékolikz *áaících příprav, iniciativ*
aociAlní obrany, která chce v duchu Charty 77 poatáhat konkrétní* lida*
při jejich ptohi***ch v ze*áztnání (di*kri*ia+c*), v bytových otázkách,
při potížích pti lékařaká péči a v různých konítiktach aa atátaí apráwu.
jeko nap*, při diakriminaci při vydávání ceatovních dokladA. i50 Je
nezávialé na Cahrtá 77, má 33 čien&. ktaří zveřejnili avé edreay. VOMg,
který at zabývá policejní a JuatiuČní avévolí, má od nynějška partnerakou
akupinu, která bud* pečovat o doaud zanedbávanou obiaat apolačenakých
konfliktů.
11 Dna 11.10.vznikl v Cezkoalovenaku Výbor zolidarity a Ivana* Poianakyia,
odaouzeným aedávne ka 4 roků* pro vydáváni aamladatu, převážná
náboxanakaho. Zakládající lietinu tohoto výboru, v níi a* poiaduje
ptopuátČní l.PoAanakého na avobodu oabm uv&znáaí váach členů výboru,
podpeaaio b9 vydavatelů, z nichi vitiina uvadla evá rzdzkca raap.názvy
publikačních iniciativ. Jda calka* o 3* aamizdatovych radakcí, čaaopiaA,
knitních edic, vidaoakupln atd. Mnozí zveřejnili avá jména poprvt,
sHtchó redakce a* tí*to krokem veřejná deklarovaly. Výbor aoiidarity
a Ivanem Polanek/* ee doáaduje i mealnámdní aoíLtdfity. Uvádí adreay
čtyř avých členů, PhDr.Václava Bandy. JJDi.Jíua Camo^urak^ho,
Jiřího
Cruntoráda a Heřmana 0hra*ďho, kteří zajiltují informační aluibu*
11 Bno iU.říjua oznámili záztupci pěti občanakych iniciativ Caakýck
datí. Demokratická iniciativy, Charty 77, Mazávlalého mírového adm*euí
a 3PUSA Obvodnímu národnímu výboru v řraaa 1, *a dna 1*.října ltHM
od M do 17 hodin uapořádají v Praze aa Václavakém náměatí **nltaataci
k 70.výročí zziozaní ča.republiky. Kaulfeetaci zakončí pochode* n*
Staromáataké náméatí. Státní beapačnoat aa této manifeatace velmi obává,
při dvou raziích dne R.iO. - jedna byla proti zakládající achAzi UK*
a druhá poatihla !^oaty, pozvaná na narozeniny Ivana havla tvrdila Sta
aai 40 z*Jr**uym, ta chtéii tuto maniieztaci připravovat*
Ma
manifaataci, o jajíchi přípravách referovalo uá Čaaké vyaíláaí
zahraničních atentc, ae chyetá mnoho lidí i a mlmopraiakých oblaatí.

