VIA PRAHA - Cs SERVIS 8.12.
1. Dodatečně informujeme o prohlášeni
maSarské Sítě svobodných
iniciativ /z niž se část přetvořila ve Svaz svobodných demokratů/,
jimž se na svém sjezdu dne 13*11* solidarizoval* s pronásledovanými nezávislými aktivisty v Československu* Prohlášeni podepsali i zástupci dalBich nezávislých skupin.
2* Z NDR přišlo prohlášeni solidarity a politicky prohásledovanými
v ČSSR, která 29*11* podepsaly: Knihovna životního prostředí Unweltbibliothek, skupina Demokratičtí socialisté, skupina Socialismus zdola a členové skupiny Hlasy proti /Oegenstimmen/. Němečtí
přátelé vyjmenovávají všechny nedávno uvězněné nezávislé aktivisty
v Československu a popisuji i špatnou situaci na poli lidských práv
v NDR. Všímají si stagnující ekonomiky obou zemi e kritizuji vládnoucí, že se pokoušejí řešit hospodářské potíže vazbou na impérialistické tržní mechanismy* Ciní tak v zájmu na udržení hmotných
a funkčních výsad aspoň v postávání správce tržně hospodářského
řízení. Němečtí přátelé zdůrazňují, že oni sami nevidí řešeni v restauraci kapitalistických hospodářských mechanismů, nýbrž v politická vládě samotných pracujících, v uskutečněni demokratických
práv,xxxxmnx±Kářudnx k čemuž vede cesta mezinárodni solidarity
všech těch, kdož bojuji za uskutečněni svých práv a proti útisku
ve svých zemích, at je to v Gdaňsku, Rheihausenu nebo v Jižní Africe.
3* Tento týden byla doručena kardinálu Tomáškovi, primasu českému,
listina s 16 003 podpisy polských katolíků, kteří jednak podporuji
úsilí věřících v Československu o náboženskou svobodu,
jednak se solidarizuji s pronásledovanými čs.katolíky.
4. V Praze se 8.12.v podvečer konalo vzpomínkové shromážděni ve výročí úmrtí Johna Lennona. Bylr jpko každoročně na Kampě, tentokráte
ho však organizovalo SSM, i když většina účastníků asi 600- bylo
z nezávislých prostředí. Celkem bylo na shromážděni asi 1000 lidí,
včetně StB v civilu. lxyXBMiK Po ukončeni oficiální programu huedbniho pořadu - byl na shromážděni přečte* zakládající prohlášeni Mírového klubu Johna Lennona, nová nezávislé nng* iniciativy, která spojuje mír s problematikou lidských práv a xk* nezávislou kulturní činností* Do 19*hodiny, kdy se ještě Část Stati shormážděných lidí nerozešle* nedošlo k žádným incident&m nebo iásehům policie, která střežila blízký Buquoiský palác - rezidenci
francouzského velvyslanectví, kde byl přítomen Francois Mitterrand.
5* Ve dnech 7*a 8.12. došlo k jednáni mezi zástupci 5 nezávislých iniciativ /České děti. HOS, Ch77, NMS a VONS/, která zastupovali
Miloš Háje*, Ladislav Lis a Rudolf Battěk, se zástupci NVP a ONV
pro Prahu J . Nezávislým iniciativám bylo namísto Václavského náměstí nabídnuto k nezávislému setkáni na oslavu 40.výroči zph±á*H
vzniku Všeobecné deklarace lidských práv wy "kroupovo náměstí v
Praze 3 na Žižkově* Nezávislá Betkáni se tam tedy má konat v sobotu 10.12. od H 15 do 16 hodin. Je to poprvé, kdy čs.úřady uzavřely a nezávislými iniciativami dohodu a ±* poprvé, kdy vůbec
uznaly jejich existenci.
6. VONS registruje t.č.případy 13 osob, trestně stihaných /většinou
pro přečiny, někteří však pro trestná činy/ za účast na manifestaci 28.10. a za projevy na ni. Někteří již byli odsouzeni k peněžitým trestům/I 500 e 2 000,-Kčs/. Dne 8.12.byl za účast na táto
manifestaci pro přečin odsouzen aktivista NM5 na jeden měsíc podmíněně^na jeden rok*
Tomáš Tvaroch
Byl od 26.11.ve vazbě, odkud byl předveden k soudu. Soud rozhodl o jeho propuštěni, ale stížnost prokurátora měla za následek,
že byl po vyhlášeni rozsudku opět odveden do vazby. Soud zároveň
zprostil T.Tvarocha návrhu na potrestáni za jeho účast na setkání
NMS a CD 26.11., nebot ji nebylo tuni** svědecky prokázrt, že z*
slyšel výzvy k rozchodu.

7+ Od 29.11. je vazbě v Brně taká Slávek Poplka za rozdáváni letákú+k
vyzývajících k manifestacím v Praze a Brně* Je obviněn z přečinu a
hl.líčeni s nim bude 13.pr+since u brněnského městského soudu.
8. Dne 23.11.byl Státní bezpečnosti xxx v budově soudu zadržen Jiří
Wonka z Vrchlaví, bratr Pavla W#nky+ který v dubnu t.r. zemřel
v čs.vězeni. StB zacházela s Jiřím Wonkou surově a způsobila mu
zraněni - mj.zlomeninu palce u nohy. Z policejního odděleni byl
dopraven d* psychiatrické léčebny, odkud byl druhý den propuštěn.
Konec

