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MARSŻ G®DOWY,

nek we Wrocławiu odbył się Marsz Głoclowy i:iko protóst

pfżeciwko podwyz.kom Cen (paw tez. popi-zedni rw SW). Pracowr`icy Elvw Ó, FATw Hut.
rnenu i Fadromy posłuszni apelowi szli ze swych zakładów chodiiiltami ul. Grabisz\.ń.
ską do pl. PK`.". Mimo spóźnionej irtformacji w __
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t.obotni.
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z zakładów i cała uliti wraz z placem PKWN obstawione zost.iły mHicją.
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gaz i wod.. Poiedyńcze osoby wyciągaiio z chodników do suk. Następr`ego dnh w m
cy brakawalo zatr2ymanyćh kolegów. Tak wyglądały rzeczywiste konsultacje " mbot.
n'iczer władzy z iobotnikami.
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xxx . grudni. w Katowicach kilkas8` osób 2ottjai`izowało manifestadę ku czci porriot
`L

dowanych gómików w kopalni .Wujek... Intoiweni{3wało ZOMO. K ilkLirlz-testą`
st aresz.ov`mo. w tym obecnycl` na manifes`.icii Ame Watotyiiowicz i K`ifimierza
witonia. Siedzą do dziś.
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