'J dw�l·
;ťl pc �lání c11arty '77 � 'l �<)UlaJu s- je jí snahou podpo-:-o,·,,-r�
1
vz� .l!r.'·.:.ti u��ších pr3covnich společenství, za:něl'ůnýc:h k ji�jitn d!.l
č.:ť.m úlcol-5.rn ! TN;hodli j3DK� 13e- ·-pc uěkclike mčsících př0dběžné
p:ráce-· 4:.:.ri:avit Výlv.n· na obťanu rre0p-r.:1vedJJ.vě st.fhi.u')ýc-11 o Cíl�·n
tohctt.., vjboru je sledo11et · pi-ípa1y ,,sQb • ktE..:� jsou trestně otí ·
hrin.y č-l Yt63něn;r za P1,'o,je".l-y ovéh<> přes�ědčení net:,J ttt:iré, s0 sta-�
1.y úbětr;rl. p·.:ili::-e,jní a ,jut>tiř-n:i �.nt6Vl•le o Budem•� s těruto případy
neznw10-vat wd•�!jm:it::.t i úřady a poclle - svýt'-h. ruc.�nO:!ťtí pomáhat po 3tiž01zym osobám„ Chceme pf·it<�m npolupI·acova-t s ka�dýru, u n{!fJ i
v ::,:;ahra:ničf, kdo pruje,;:l o spolupráci t,ájemc. Žá•lámtt zárov�n ob-·•
řjar'Y :i- eby nás (nfljra'.'iěji 0sobně) na tukové p:í-ípady upozornov::)1i �
7čí•ú1� � že p:1sobt:mí našeho výboru přispěje k tomu j aby lidé n.e
b3li Uet,pravedli-vě proná..::;l�dováni a vě.:..i;něúio
V' P..e:aze ?.7 +dubna 1978 Í1J g„H:u.dolf Battěk, Křižíkova 78: FT311a 8
.
Otta &dnářo't!á, Novod-voraká 416 t Praha 4
Jarmila Bělftová,Novovysočanská 17.,Praha 9
dr.Václav Be.nda, Karlovo nám,�18, P.reha 2
Jiři Di€nstb1-cx• s Podskalská 8 P Praha 2
Václav He,vti.>l, U de j'l.'ického rybníčku 4 ,haha ť
.Přemyol tTa.nýr, Dlouhá 29 5 Praha l.
Eltb1eta Ledererová, Bílinská· 49ó ,Praha 9.
Vá-�lav t1a)t s námeRepubliky ,5, Plzeň
l�,�n lY"iedek, ,lnnáěko'Vo nábř«49, Praha 5
Dana tfěm-cová, Ječná ·7 , l>raha 2

droLudvík Facovslcy�Wa2hi.ngtonova1l tPra.hs l

Jiří Ruml, :K:tem.el�ká 104 „ Praha 10
dl:' .,Gertruda Sekaninov�,-takrtová
Šá:recká 6'7, Prah.a 6
Anna $nbat.(nr.á, Anglická 8, Praha 2
droJan Tesař, Kallabova 29, Bt·no
Petr Uhl 1 An,glická 8, Praha 2

Sd.ěl.c�ni č ol
ť[čť.rtský 00,1.d v Bl.1<!l.� i Rooae-qel.tova 16, nařídil na 10.květexi tor•
na 8.A5 hcd.. (místnost Y/a) p,�kr-ačování odrot'eného hlavního lí...
cen:í v t.re eitn.í věci proti r.J.nrtiP..u Širnso�i, dělníkovi, 'bytem Br111; j 'll'c.�l:ťc r�H 1.?. .. ,Je proti. n�m�. vedano tre�rt'Jií.i 3tihání (na svobo·•
-:i�) pr� tr">i.:stnf čin neplnérd od"."ooni poviunot:rl;j_ ( �26'7 odst „1 tr-.
��úkoraJ o IU,'.l·c;·,n:{ líčení bylo jii d·dai.a-át odročeno, pťotože sa I!f.J,•"'
�<H3tav.il důlež:i.tý svědek ,.._ ddstojník vojenské správ.,. Mal'tin
Slm-ae n:n k ,ykonu vojen��ké sl�by �ýhťady -; ktt>1-é pram�n.í z jeho
p!i::!WOdč0ní„ Ilr-0zí mu trest odnětí U"JObody až do jednoho roku.o
5-l��ětua 19'78
Výbor 113 obranu nespravedlivě stíhaných
Po,:noretJ .; M'artin Šimsa tyl 10„5 „ o<luou�en k petiměsíčníciu tros-

tu odnětí sv�bcrly s podmíněným odkladem naiva roky;

tato inťorro.acx: je mj .obsahem sděleni. č 06 výboru; text
tohoto ooělen:í nebyl při uzáv�rcE, redakci k dispozici.

