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      HUBBARD COMMUNICATIONS OFFICE
                     Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex

                       HCO Policy Letter of 18 October 1967,
                                     Issue IV
   Remimeo

                          PENALTIES FOR LOWER CONDITIONS

                          (Applies both Orgs and Sea Org)

LIABILITY  Suspension of pay and a dirty grey rag on left arm and day
           and night confinement to org premises.

TREASON    Suspension of pay and deprivation of all uniforms and insignia,
           a black mark on left cheek and confinement on org premises or
           dismissal from post and debarment from premises.

DOUBT      Debarment from premises. Not to be employed. Payment of fine
           amounting to any sum may have cost org. Not to be trained or
           processed. Not to be communicated or argue with.

ENEMY      SP Order. Fair game. May be deprived of property or injured by

           any means by any Scientologist without any discipline of the

           Scientologist. May be tricked, sued or lied to or destroyed.
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K rozmnožení

TRESTY ZA NÍZKÉ KONDICE

(Vztahuje se jak na Organizace 
tak na Námořní Organizaci)

PŘÍTĚŽ Odebrání platu a špinavě šedá páska přes levou ruku a přidělení
na úklid dnem i nocí.



ZRADA Odebrání platu a odebrání všech uniforem a označení, černé znamení na
levé tváři a přidělení na úklid nebo propuštění ze zaměstnání a
vyklizení z prostor.

POCHYBY Vyklizení z prostor. Nezaměstnávat. Zaplacení pokuty za všechny
vynaložené náklady organizaci. Neposkytovat ani trénink ani
auditing. Nekomunikovat s ním ani se s ním nedohadovat.

NEPŘÍTEL SP příkaz.(pozn. překladatele: vyhlášení osoby „utlačovatelskou
osobou“ z ang. suppressive person). Fér hra. Může být připraven
o majetek nebo zraněn jakýmikoliv prostředky kterýmkoliv
Scientologem, bez jakéhokoliv postihu pro Scientologa. Může
s ním být jednáno úskočně, může být žalován, může mu být lháno
a může být zničen.
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