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nego   v   1981   ukrywał   się   do   IX.1383  t5.do   chwilj   dresztovania.Zwolriiony
i   ponownie  aresztowany   we   wrześniu   1985r.pod   zdrzutem   szpiegostw.a.Obecnie
na  wolności.
II..Kierownik  Kancelarii   I  Sekretarza  Stanisław  Domagała-fragment.v   telexu

g   30.IX.1988r.   rozsyłanego   cio   1-§óych   sekretarzy  zakładów.
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1.   Przechod.ząca  przes  PRli  w  sierpniu  1988  kolejna  fala  robotniezych  protŁ

stów  stała  się   dla  komunistów  pretekstem  do  udzielenia  zgody  na   f®mo-
Wanie   tzw.płaszczy2}ny  porozumienia  narodowego.Pozornie  wydawać   by   slę   mo-
gło,że  wreszcie  po   wielu  latach  znagań  społeczeństwo   komunistyc2;ne  PRI.
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Va  przedstavla  się  zgoła imczej.
2.   Teoretrcznie  płaszczyzna  "poroz`mienia"ma  zostać  wypracowana  przy   tzw.
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eńtanci  tylko  tych  grup  gpołeczeństwa  komunistycznego
się  na  postawione  przezi  konunistów,a  nie  podlegające
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wią.zanie  szerokiej   koalicji   sił  proi.eformatorskich,współdziałanie  wsz}'st-
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