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# kde je sazba rovněž do jednoho roku. Oba jmenovaní jsou signatáři Charty 77* Ivan M.Jirous je navíc členem VONS* SPUSA, XBR a Českých dětíx a
& XxTKxMxgix* Výboru solidarity s Ivanem Polanským. Je spoluvydavetelem
^ undergroundového časopisu Vokno a jednat z vúčích osobnosti českého undergroundu. V minulosti byl čtyřikrát vězněn, ceckem 8 let.
w Praha i Československo se připravuji na nezávislou manifestaci dne 28,
^ 10. k 70^výročí čs.nezávislosti. Podle oznámení pěti iniciativ - Ch77,
¡¿^DI, NMS, SPUSA a České děti - má proběhnout od 15 hodin na Václavském
náměstí, zakončena má být v 17 hodin ha Staroměstském náměstí. České
i dětí vyayly k táto příležitosti své prohlášení, v němž zdůrazňují pro**
blómy ekologická /stavba přehrady Oabčíkovo-Nagymaros, výstavba lanovky
na Sněžku/ i lidskoprávní^ požaduji rn^o propuštění Ivana Polanského*
SPUSA ve svém letáku k tomuto výročí oznamuje, že její členové položí
ř květiny o hrobů TQ Masaryka, Milana Rostislava Stefánika a Edvarda Be% neše* Jiný leták, kolující po Praze, oznamuje kromě manifestace 28.10.,
% že poslední říjnovou sobotu, tj.29.Í0<>, z* pořádají NMS a Česká děti
% tradiční diskusní setkání, která začíná v^EThodin^biK^fil í^u^..
!?+ Dne 17.10.1988 bylo ve Vídni oznámeno, Ža v Praze vznikla nová politic*
R- ká nezávislá iniciativa - Hnutí za občanskou svobodu* ZároveX byl zve^ řejněn i manifest tohoto hnuti
"Demokracie pro všechny", který pode*
psalo ti22 n čs.občanů. HOS se chce stát "volným sdružením svobodně vzniBájících a žádnému centru nepodléhajících politických skupin a klubů..*
těch* kteří respektuji princip plurality a kteří jsou odhodláni ee přímn
íij politicky angažovat...pořádáním diskusních for nu pracovištích či v obcích, prosazováním různých všeobecných i místní-h požaď&ků, úsilím o
^ nezávislou kandidaturu ve volbách do zastupitelských sborů či jinak".
V manifestu se odmítá princip vedouci úlohy KSČ a politická diskrimina^ ce, vyzvihuje se princip odvolatelnosti funkcionářů a uvádí se řada požaaavků z oblasti lidských práv a demokratickcýh svobod, právního řádu
a ekologie* Manifest se vyslovuje pro přátelskou odluku církve od stá-*
"r tu, pro nezávislá odbory a odborovou pluralitu a pro práva národnostních
menšin*' V ekfónomická části je zdůrazněna budoucí role hospodářská san*)-*
' správy a družstevnistvi a princip plurality různých forem vlastnictví*
^ včetně živností a malých a středních podniků* v zemědělství potom vhoa-+
noet rodinných farem a pronájmu půdy jednotlivcům. Pokud jde o čs.ekonomiku jako celek, "měla by se přirozeně včlenit do ekonomiky světová,
založená na všeobecně výhodné mezinárodni dělbě práce".
3ti V Praze probíhá^ občansko-právní proces, v němž protifašistický bojovník*x politický vězeK z období nacistické okupace a autor několika protifašistických knih Erich Kulka, žijící od r.1969 v Izraeli, žaluje auto& ra knihy"V zemi zaslíbené?" Josefa ¿febestu a nakladatelství Melantrich.
a které knihu v roce 1986 vydalo. Kniha je antisemitská, její autor hrubě
^ hanobí Ericha Kulku. V dalších procesech se Erich Kulka domáhá tiskových
{& oprav v Rudém právu a časopise Hlas revoluce* E.Kulku zastupuje u sou-*
^ du JUDr.Josef Danisz, který je i Spolužalobcem*
f+j Výbor solidarity s Ivanem Polanským, který sdí-u^M je přes 80 čs.nezávis-*
lých vydavatelů^ oznámil* že Ivan Polanský je veznít v Ružátnberku na Slovensku a jeho adresa je NVu MS - PS 62/12 VK, 034 50 Ružomberok* I.Polanský má zdravotní potíže po infarktu myokardu /utrpěl ho v r*!975/trpí ischemickou chorobou srdeční, vysokým tlakem, sklerózou vnitřního
['ucha a má potíže s kon&čníkem*< Je zařazen na práci v sedě, která je ná' ročná na zručnost* takže není schopen plnit výkonovou normu. Hrozi mu
kázeňská tresty včetně umístění do tzv.uzavřeného oddělení, kde se po-*
skytuje jen polovina základní stravní dávky /už tak velmi nízké/, a to
va finančním ekvivalentu cca 3,-Kčs denně.
ř^\Dne 19*10.se obrátila otevřeným dopisem na nového ministra vnitra plk*
m-Františka Kincla Anna sabatová z Prahy.Popsala v něm agresivní jednání
g příslušníků StB vůči jejím příbuzným v Brně; jejímu bratru Janu Sabatovi vyhrožovali dokonce smrti*
KONEC

