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30  VIII   1987       Za  Solidamość  Walczecą:   Komel  Morawiecki,  Andrzej  Kołod2ie5
W  załączeniu:   projekt  ZasBd  ldeowych  i  Progrenu  Solidamości  Walczącej.
I)o  wiadomości:   Pr.zewoćniczący  l,ech  Wałęsa,   Członkowie  TR"S.:   Zbignieu Bujak

i  Włsdysław  Fras]rniuk,  Pi`zeiArodniczący EiLLra  Zagmnicznego
Milewski,  Prezes Kongresu PoloniiTXX"S"  Jerzy merykQńskiej Uojzr HazŁeietL
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