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?_5i8#e?ę*',tnnTjaiL°dtze,Set'źj:'cphr;Zg:`)V:ykń°ot3.:.#k#e,7#c`:::.?
`r`:q  cirnr`a  nt`lękz} ę7acuic  na  500  milionów  . Ale  równolegle

;;iauĘl;'J'zTu`iT JPTż-ywii-eiowani-a sm" poiska szacuic na " mi iionow  . hiu i uvviiu,-t,,v
wpr.owadzenie''sankcF"pozwalaPRLnanier:]ceniczachodiiimwierzycicbH`odse-

biedn iejącego narodu.
Ten  sam zamysł  przystieca staraniom Episkopa" o uruchomicnie zacliodm'i do-

tęao;łoŁ;;ag§a;,:§:T{ecż,:?ł'5j?t;:',i`!yy##|dn:i,%e'§z%8ićsk::#z;:;ł?t(;:fŁę,}:t:as;m!;i.r:°%kć:ck;św%:o:d:y`jnc::łźsj;„

w grudniu  1981  roku.

Komel Morawiecki
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akq.e stiaikc"c., takic iak  strajki włoskie. przei``it-w pracy..
W zorgarjzo#ari`y'ch duż-ych {ab.yk`ach! stossir`+ }  s`ŁuN  ć.itś+v't`}``.  !m`ecjaiąctj`  na   przy-
chodzen;u do zakładów' lecz  nk} podeiriifjwa!`.iu p{.d€.y.

-  Bądzm,y gotowi m so!iclarrB  popai-cie wsze!kich sr.Q!`tanic2t`ych.pH}iestów ,
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się stało gdybyśmy tę walkę przegrali  ?
W takim wypadku  t`astqpiłoby :
/a/  ubczwłasnowoMnie nąrodum modłę sowiecką (jeden wielki kołchozL     `
/b/skazfflw{Iuz.ejczęśdsi)ołeczeńsManawiecznąegzy§tei`cjęwl`otelacl`robotni"Cl`,

akademickich  it[t.;
/d   obuiŁ.mk}  pi ouijkGii  i.oW  W g! odowŁ.go po?.i(iit`u ieglamn`taq.i podstawow'ycl` afty-     /

kułówspożvw.Cćycl1;
/d/   postępuj.ica atomizSc|o i  rtt/,{ticie wię,'i  naro(lu;
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7  giutlr" br.  na wezwanie  MKK  NSZZ   "So!idai ność  Gi`abi§Ży.
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 tnarszu wzięły udział  rłeś2e t.obotni.__      _    Jtl ,,,, Lł    _L-_^._..,:,__^    .,^^^^1-"   L+,,:':,\:^

z zakładów  i cała uliti wraz z  placem PKWN  obstawione zost.iły  mHicją.'    ,     ,                                                                                               __    _      _,,   _L

inia .dących chodnikami wzywano do  . .  . rozejśia się, piiszc/ano m i`ich_E#żiw#Ł;+\*\,-,  r-`--,`-`---+_ , _
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.

(inf. wł@sna)
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xxx  . grudni. w Katowicach kilkas8` osób 2ottjai`izowało manifestadę ku czci porriot

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
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