
Josień  1989  roku  na  pew-
no  oznacza  schyłek  komuniz-
mu   starego  typu,   ale   bardzo
wątpię,  czy  można już  mówić
o jógo śmierci  i pogrzebie.  Po-
zostali   przecież   ludzie,   którzy
tworzyli    ów    system.     Kiedy
przed_ rokiem  byłem w  Polsce,
og\osl\em  w   Tygodniku   Po-
wszec^nym  artykul,  a  właści-
wie  mój  referat z sesji  w  KUL.
Otóż  cenzura  zdjęła  mi  wów-
czas całą stronę tekstu, w któ-
rej zawarta byla myśl, że komu -
niści zmierzają, moim zdaniem,
do  zachowania  swoich  wpły-
wów   poprzez   zmianę   skóry.
Zrezygnowali    calkowicie    ze

§:t°oj#sdkaoY,::j,ń:ew°:ęj%jj',Tięrió
jeszcze nie znaczy, że zeszl.i ze
§ceny.   Chcą   nadal   utrzymać
swoje  wptywy, ,tyle  że  innymi
metodami.   \Mdoczne   to   jest
wyraźnie   w    Polsce,   a   także
zresztą  w  innych  krajach.   Na.
przykład w Mozambiku dawna
partia komunistyczna zadekla-
rowała,   że  teraz  jest  już  an-
tymarksistow§ka,    antylenino-
wska  -  ale  nadal  chce  rządzić.

Stowa      Normana      Da-
v.ies'a -historyka, wykladow-
cy   Uniwerstetu  w   Londynie,
publicyst.,i „The Times"  i  „The
lndependet",    autora    znanei
w Polsce książki „Boże igrzys-
Ao ,,.

Skandal

Senat       na       posiedzeniu
28.04    przyjął    zdecydowaną

#i:;;:::`3 Uę;ęao:% Muj:%Z
Spraw Wewnętrznych, o Urzę-
dzie Ochrony Państwa, o  Poli-
cji    Państwowej.    Uczynił    to
wbrew   wnioskowi   §enackiej
Komisji  Praw Cztowieka  i  PraJ
worządności,     o     odrzucenie
ustaw.  Komisja zapi.oponowa-
ła  przedlozenie własnych  pro-
jektów.  Z.Romaszewski  uznat
uchwalone  ustawy  za  fatalną
nowelizację  ustawy  policyjnej
z  '83  roku.  Zaproponował,  by

:::ad:ya?g;##:yordK:K:t_
złowśki,    wiceminister    MSW
zaapęlował  o  przyjęcie  ustaw
bea. popreiwek.  Nsleży  pizyiąć
ustawy i to bez ograniczeń ter.-
minów  dzialania,  co  utrwala-
loby w resorcie poczucie tym-
czssowośc:i      i      niepewności.
Ustawy  przeszły.  Teraz spole-
czeń§two   może   być   pewne
skutecznej op/'ek/' MSW. Uwa-
żamy,  że  Senat skompromito-
wał się całkowicie.  Nic już  nie
uzasadnia  śmierdzącego  kom-
promi§u z MagdalenkL Solida-
rnościowy w 99% Senat legali-
zuje zmodyfikowaną strukturę
państwa policyjnego, państw@
s:s'"naw:łentyn,ę3o,.eTrś„:ky,,eś:

lenie  -  zaczynające  się  nie  na
„z''  iecz  na  „g". y
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SŁOWA KREMLA

Oto  słowa,  jakie  wypowiedział  Mi-
chaił  Gorbaczow  1  grudnia  1989  roku
w Watykanie,  podczas  spotkania z Ja-
nem Pawłem 11.

ZtriqzekRodzóeckóóStolóociApostok-
1ca sq, ii€zestn±1cc.ri procesu hełsińskie-
go. W riarę swęich możl€woścó. a także
bóorqc  pod  utł7cig?  specę/\Pcz7tq  st7'o7zę
obtŁ  sWo7D,   starajq   sóę  przę/czg7Łóć  do
tego, bv ów proces rozurióal się w śposób
z;ówn-o'u)c.żcyn,y  Ł  by  pomagak  w  roz-
tuóqzę/wG7ęó%problemótoogó!7}oeuropęj-
skóch, oroz stqDarzać sprzę/jajQce tt)aru-
nkó, w k€órę/ch każdę/ 7aaród będzće mógz
su>obodmóe doko7.e/toać itł!asme/ch tog bo-
rótł'.

Poszcmotua7ęóe €ożsamoścó rearodóu;,
państto,  ducboii>oŚcó.  ó  k"ltur  jest  nóe-
zbędmąłm'u)ao.wnk4emzachowamóoukąa,
du  stosu7®kóu7 mćędzęmc.rodotijuch,  po-
trzebnego EwropąR ó stiństu, abu po tńs-
torucz7Lę/cb  zmóo»och  ncLstQp#a  7aou)a
eH.a Pokcri.

Stann w ogóle nie zwracał uwagi na
papieży,  bo nie  posiadali  oni  czołgów.
Gorbaczow    tuż    przed    spotkaniem
z G.Bushem poj echał do Watykanu, lecz
podobnie jak Stalin posłużył się słowa-
mi w sposób czysto instrumentahy. Wi-
dać to dzisiąj, gdy naród litewski próżno
domaga się,  by poszanowano jego toż-
samość państwową, duchową i kulturo-
Wą.



I
Sensacyjny   obrót   przy-
brała  1-majowa manifes-
tacja  na  Placu  Czerwo-
nymwMoskrie.Pozakoń-

czeniu  oficjalnego  pochodu
komuristów na Phc wkro-
czyła  kilkudziesięciotysięcz-
namanifestaQiasiłdemokra-
tycznych. Na czele niesiono
olbrzymi   krzyż   z  postacią
Chrystusaitransparentzna-
pisem: Precz z imperium cz€-
rwonego faszyzmu!•   Gorbaczow wygwizdany,

ostentacyjnie zszedł z trybu-
ny  na  Mauzoleum  Lenina.
Pozostał   zaś   na   niej    szef
KGB - muczkow.

Kto   pozwolił  wejść   de-
monstrantom   na   najsilniej
strźeżony  plac  świata?  Kto
za tym stoi? 0_ co idzie gra?
Czy o głowę GorbaczQwa?

Jest  to  niewątpliwie jed-
no  z hajważniejszych ostat-
nich  wydarzeń.  Czy  był  to

kolejny element z kampanii
dezinfomacji czy też próba
sił lub ostrzeżenie ,dla Gorł
baczowa?(AleksanderJ@ko--
wlew,  członek Biura Ponty-
cznego KC KPZR zdcmen-
tował    4    maja    pogłoskę
o przygotowywaniu w armii
zamaclm przeciwko Gorba-
czowowi).

Pytanie to zweryfikuje ki-
1ka    najbliższych    miesięcy
-  albo łGorbaczow  dostanie

głowy   zdrajców   albo   sam
odda s`woją.

Bogdan ZAREMBA

3 mają, podczas ddiihdy ,
reprezentacyjna      kompcm:h
MSW myti kToki przed  try-
bunąnaktórejstoiJ.aruzelski
z  Mazowieckim.`
Co  to znaczy?                        1'

Tajne dokumenty

--------:--=-==-=-_--------``------:-=

Uchwała  Sekretariatu  Komitetu  Wojewódzkiego  PZPR
w Poznaniu.

=:_`:=--`        ----    `           -----  :   ----`--
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Czame-
cki

- Kwatemistrz
- IJekarz
- Członek Sztabu

::i-`i-`--.-.-.---.--:..---`-`---_=---
Sekretariat
KW PZPR w Poznaniu
Poznań, czerwiec 1982 r.

HśgEbTt:u?:ys:::r°z:óodb?c:]::8°Smbuwojwód1

12 maja minęła
55 rocznica

śmierci
Pierwszego

Marszałka Polski
Józefa

Piłsudskiego

Poże8nanie
„Z dnia na dzień"

We  Wrocławiu  ukazał
się ostatni numer Z d7.óa
i'ia dzóeń pisma Regional-
nego  Komitetu  Strąjko-

#8ś°ĆE%Zizyśs]:sFAR-
W  sumie  ukazały  się

524 numery, włącząjąc te
z  przed  13  grudnia  1981
roku.

Z d7.ća  łia  dzćetŁ  było
pierwszym pismem,  któ-
re „wyszło" w stanie wo-
jennym ®ierwszy numer
q)oje7mę/ nosi datę 14 gruł
dnia 1981 roku).

DziękLriemy  za  wielo-
1etnią pi'acę,  będzie nam
Was brakowało.

Redakqia SW
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1.     Siła demokracji leży
w wolności słowa. Ta pra-
ktycznie   nieograniczona
wolność  słowa  ma  rów-
nież skutki Lriemne. W to-
talitaryzmie niewielu mó-
wi,     wszyscy     słuchają,
w demokracji odwrotnie,
wszyscy mówią a niewie-
lu słucha.
Lewica,  która  na  dobre
usadowiła się w demokra-
cjach,  wykorzystuje  swe
wpływy   po   mistrzosku.
Jest regułąj że najbardziej
opiniotwórcze środki ma-
sowego  przekazu  na  ZaJ
chodzie są przez nią kont-
rolowane. To ona, potrafi-
ła   całkowicie   wypaczyć
obraz i cele wojny w Wiet-
namie i doprowadzić tam
do  zwycięstwa  komuny.
To ona stwbi.zyła korzyst-
ny klimąt wokół osoby Fi-
dela  Castro  i  dopomogła
W    ujarzmieniu    narodu
kubańskiego. To ona pra-
cĘje teraz nad oddaniem
Nikaragui i San Salwado-
ru pod panowanie komu-
nistów.  To  ona  wreszcie
wytworzyła fdłszywy ob-
raz   sytuacji  -w   Polsce.
W  dziele  tym  konspiro-
wała  i  wciąż  konópiruje
z  Lewicą  polskiego  cho-
wu. Popatrzmy któRV    to
z  polityków  amery'kańs-
kich jest  tak  zaintereso-
wany w sukcesie polityki
okrągłego     stołu.     Jest
wśród  nich   senator  Ed-
ward   Kennedy   i   poseł
Stephen Solarz. Ci czoło-
wi liberałowie amerykań-
scy, ajest wśród nich rów-
nież  Jane  Fonda  i  Joan
Baez,   widzieliby  Polskę
w    wymarzonym    przez
siebie  systemie  państwa
opiekuńczego,  w którym
rząd dbałby  o  obywatela
od kołyski do_ grobu i mó-
wił mu co ma robić i myś-
1eć. Kiedyś marzył im się
takż   Wietnam,   Kambo-
dza,  Angola,  Mozambik,
Abisynia itd. Wiemy z ja-
kim, skutkiem. Mając ta-
kich przyi aciół Polska nie
potrzebuje już mieć wro-
gów.
W  ciągu  ostatnich  10  lat`
wiele zmiepiło się w.świa-
domości   Polonii   amery-
kańskiej. Spójna, antyko-

munistyczna  Polonia  zo-
stała   i.ozbita.   Podzieliła
się na zwolenników poje-
dnania z kómuną, oraz na
znacznie mniej liczną i je-
szcze   mniej   wpływową
grupę domagaj ącą się peł-
nej  niepodległości.  Nale-
żałoby  postawić pytanie,
jak  to  się  stało,  Że  pat-

z ekranu polonijnej stacji `
telewizyjnej.
Lewica polska może sobie
pogratulować. Lata żmu-
dnej     penetracji    środo-
wisk   polonijnych   przy-
niosły   rezultaty.   Więk-
szość liczących się poloni-
jnych  środków  masowe-
go  przekazu  znal_azły  się

Czy wolność
słowa

wystarcza?
riotyczna Polonia w zde-
cydowa'nej masie opowie-
działa  się  za  oddaleniem
chwili odzyskania wolno-
ści, za rozgrzeszeniem ko-
muny, za reformą gospo-
darczą godzącą w egzys-
tencję zdecydowanej wię-
kszości Polaków, za inte-
resami międzynarodowej

pod jej kontrolą. Zaczęło
się    pranie    polonjjnych
mózgów.        Wydarzenia
w kraju są ihterpretowa-
ne  prawie  wyłącznić  po
myśli       konstruktywhej
opozycji.           Minimalny
udział Polonii w` czerwco-
wych „wyborach" (1% na
obszarze  Nowego  Jo.rku

finansiery.
Po   niedawnym   fasado-
wym  `    przemianowaniu
PRL-u na Rzeczypospoli-
tą Polskę, wczorajszy ko-
munistyczny  aparatczyk
a dzisiaj Konsul General-
ny RP, składa tej. Polonii
życzenia    Dosóego    roJctł

i  0.5%, w  Chicago) został
przedstawiony jako  wie-
1ki sukces.    '
Wydawałoby      się,      że
w kraju jest 'obecnie cał-
kowita wolność słowa. Is-
tn`ieje  co  prawda  wciąż
Główny  Urząd  do  Kont-
roli Prasy i Widowisk (dla

14.05.-20.05.1990  ROK  TX

którego   rząd   Tadeusza
Mazowieckiego    przewi-
dział 5 miliardów złotych
w budżecie na rok 1991),
ale nje ingeruje w polemi-
ki polityczne. Każdy więc_
może,  przynajmniej  teo-
ł.etycznie,  mówić  i  pisać
co chce. Może mówić i,pi-
sać   tylko   gdzie?   Jeden
z najwybitniejszych pub-
licystów politycznych, dr
Jerży   Przystawa,   który
byłby  W  stanie  rozłożyć
na  przysłowiowe  łopatki
.lewicowych  publicy§tów
nawet tej klasy co Adam
Michnik`, drukowan\y jest
tylko  w  nis*o  nakłado-
wyc.h`  pismach _ podziem-

Łyącchej.S::dsaar:%ścdło`tyc=]j
innego Wybitne8O Poiity-L
ka i publicysty, Romual-
da Szeremietiewa i wielu
innych.  Leszek Moczuls-
ki jest w nieco lepszej sy-
tuacji, bo ma do swej dys-
pozycji  trochę  własnych
pism i czasem Zapraszają
go na wywiady do TV.
Dzięki  T      zdecydowanej
przewadze         ilościowej
w wyrażaniu swego punL
ktu widzenia Lewica od-
niosła zwyóięstwo w wal:
ce    o    umysły   Polakó`d'
w  kraju  i  na  emigTacji.
Spacyfikowała    nastroje
i obniżyła aspiracje naro-|
dowe.  Teraz  przystąpiła
d,o kolejnego etapu reali-
zacji swych planów poli-
tycznych  -  reformy  gos-
podarczej.            Niedługo
ugrunttrie   swą   pozycję
w   wybórach   lokalnyc.h
i potem może już spokoj-
nie   przystąpić   do   wol-
nych wyborów. Wówczas
już władzy tak łatwo nie
da sobie wydrzeć - będzie
miała za sobą wielką ar-
mię  lokalnych działaczy,
\którzy na  swoim terenie
zadbają  o  własne  intere-
sy. W takim stanie rzeczy
'grozi poważne niebezpie-
czeństwo, że sformuje się
nowa          nomenklatura
i zdesperowany naród bę-
dzie   musiał   sięgnąć   po
rozwiązanie rumuńskie.

Andrzej  CISEK

(ffag.art. Carmel NY,
29.0l.1990r.)



MarekRudnicki: Dla-
czegowyjechałpanzpo-
lski?

Alfred   ZQamierbws-
ki:  Z  kraju  wyjechałejn
w 1965 roku, ,jako student
V roku geografii. Działa-
łem wtedy aktywnie spo-
łecznie,  w  Towarzystwie
Przyjaźni Polsko-Ąffyka-
ńskiej, w Radzie Okręgo-
wej ZSP, zaloźyłem Klub
Geograficzno'-Pi.zyrodni-
czyiwsżędzie,nakażdym
kroku, wszyscy dawali mi
do 'zrozumienia,  że  moja
kariera zależy od zapisa-
niasiędopartii...Wtakim
pdństwie.   nie    chciałem
i nie mogłem żyć.

P;=Łmza#omd°zwłwe?łsię
Rok po wyjeździe z Po-

lski   rozpocząłem   pracę
w  Radiu  Wolna  Europa.
Dziennikarzem RWE byl
łem  brze`z  12 1at.  Później
wyjechałem   do'  Stanów
Zjednoczónych   -   chcia-
łern mieć drugą oj_czyznę.

W USA przebywa Pan
już  od  kilkunastu  lat.
Jak  aktualną  sytuaęję

Ł!ii#:=i€#AO*eg#T:
łŁó7D?      _-Przeciętny -  Ameryka-

nin wie o _Polsće niewiele
więcej', -niż  to,  co  podaJe
mu prasa, a właśtiwie na-
wet  tylko  nagłówki  pra-
sowe. I tak np. po wybo-
rach  większoś_ć  prasy  pi-
sała: Póeru)sze woltie tt)ę/-
bory   w  po'u)oće`mS  Po-
lsce,    a   tylko   nieliczne
dzienniki  zwracały  uwa-
gęna35%toot7.ościujgbo-`rfieś;yksŁąódw  ]*,kszrę:€
konanych  o  pełnym  de-
mokratyzrnie     czerwco-
wej imprezy.\ Po utworze-

;g:mrgz:ążdżgiĘ;ąegsz%gz%
rie:komwmŁstgc:znu    rząd
u) Pokce  - mało  kto  wie
więc  ó  obecności  w tym
rządzie riinistrów komu-
nistycznych. To tylko nie-
1iczne  przykłady-.   Więk-
szość\-ludzi   w   USA   wie
kim jest W-ałęsa,  słyśzaro

o  Mązowieckim,  niektó-
rzy znają nazwiśko Jaru-
zelskiego,          natomiast
o wszy-stkich poĘQstałych
postaciach  polskiego  ży-
cia  politycznego  Amery-
kanie w zasadzie nie mają
pojęcia.

Czy   zau.,ważana   jeśt
W Waszyngtonie  polska
opozyda    niepodleglóś-
tiowa?

Tyko  nieliczne  koi.e-
spondćncje      z      Polski
wspońinają o fakcie  ist-
nienia    tąkiej    oPozyói.

gaflnęesifi:r#dYąęo#tek::
niu jakiejkolwiek  opozy-
cji  w- stośunku  do  obec-
nyc.h władz.

Czy  jest  szansa  apy
ten stan zmienić?

Sądzę, że jedyna szan-
j``sa   leży   w   mocniejszym
`v zaistnieniu  opozycji  nie-
': podległościowęj  na  war-

; szawskiej scenie politycz-
nej,   w   działaniach  bar-
dziej     spektakulamych.

=glk°zŁagmrm#ckz°nrł:SP:eTeeri
w  Warsz-awie  działalność
opozycj i  niepodległóścio-
wej będzie bardziej widó-
czna, to w końcu korespo-
ndencibędąmusielitodg-
strzec.

Czyn,  innymi  słowy,
przćłamanie tego mono-
polu      informacyjnego
musi    nastąpić    tutaj,
a nie za oceanem...

Oczywiście.

P®rozmaudajmy    te-
raz  o książce  „Zaclska-
nie pięści'?.

Czy mógłby Pan opo-
wiedzieć\ojejpow`stawa-
niu?

Andrzeja     *ozodzieja
i Komela Mórawieckiego
spotkałem   ni   lotnisku
w Rzymie.  Czekałem na
nich,  dowiedziaws.zy  się
teleforńcznie    w    biurze
Episkopatu Polski w Wa-
rszawie, kiedy mają przy-
łecieć.   PEzeprowadzflem

~z  nimi  pierwsze  rozmo-

AU}6d   Z7mmówoto$7ci
-  publ,riysta,  dzbenm6-
karz, cwtor kstą,żk€ pt.
„Zociskcmóe           ptęśc€
~  Tzecz  o  Sotidamości
WcLlczqcęj".  Po  25   kr
tc.ch,     pń,e:rwszu     Taz
przujechak    dio    kr.c.Óu
w k:wie±rńu tego Toku.

Jc.kŁa `są ćego wraże~
ria. co mu śti, jak spo8+
Tzega, dz§siejszą Połskę
ó  świc,t?

%*r%o;+ŁeojkY:ru:*eaęŁi
miast Andrzej p_ozostał na
leczehiu  w  Rzymie.T  Od-
wiedzałem go w szpitalu,
z  rozmów  dowiedziałeiri
się  bardzo  wielu  cieka-
wych    rzeczy.    ^Głównie

;ó#::s.:3?#t:#awi::
działem-baLrdzo mało albo
wcale. Zapytałem go, czy
nie   zechciałby   opowie-
dzieć  o  tym  szerzej,  by

#b®ró#i:kt:wwaJ;:kffispo-- Nie  bardzo  chciał  się

na   to   żgodzić,   głównie
dlatego, iż nigdy odczasu,
gdy był przywódcą straj-

ź.Ucągt#ęs;Je:°Ł`łsŁ°ót#
publicznie  o  tym  co  się
działo    wśród    działaczy
„S", nigdy nie udzielił ża-
dnego wyv`ńadu, ani pra-
sie  polskiej,  ani  zagrani-
cznej.-   Tak    więc,   `jako
dziennikarz zZQż)azem te-
rnat     bardzo    .ciekawy,

TYGODNIK

o' którym _nikt dotąd ńie

:efłp?%i#.::-E:kś:
ka?  Zad&wałem  mu  ty-
siące pytri na różne te-

#a]tżh#:*śćź?m=g::
tofonówą.

Jak  długo  trwał)F, te
rom®wy?    `

dniyżżżŁeiżżę_::żfiłasż?€
narodQwe Targi we Fi.an-
kfurcie,  pragnęliśmy,  by
książka ta ukazała się na
tych Tai.gach. Planowali-

§gw}wyątżgi°gź?jeenmąę:€==
zało się to jednak niemoż=

%e}sĘdźŁPóizu"gżzg::

rzegezym#nĘ?jTkdłdś
EĘr#eĘ#c#`ee=:]ł::
Moje  poglądy  polityczne
zostały       uk§ztałtowane
dużo, dużo wcześniej. Mi-
mb, iż niektórzy nazywa`
ją mnie iadykałgm, uwa-
żam   się   źa `ęrri7®imaL{st?
ó Sqdz?,  że mówómtłm móe:
zbędne, cibt/ pc.ń-s€ujó ro2-

##:*8#og#:gr#o°L##
żuć to  Wotność jednostk€,
sutłjerewłiość 7.arodt4, ttie-
podzeg€ość   państu70.   To
je§t  abso)tłtne  mó7.imtł7».-Za;wsze  bgle'm  tego  2;dcu-

7®€a   ó   dldtego   czuję   sóę
sgmpstylcóem       opozucŚ€
"ńRpodhgłośc{owej...

Czy   gdyby . książka
powstawała dziś; coś by
Pan w niej zmienil?

Chyba nie.

Czy możemy liczyć na
dalszy ciąg „Zaciskania
pięści"?

W  formie  książkowej,
ną  pewno  nie.  Ciągiem
dalszym  ZocóskcL7t,óa  póę-
ścó  Powinny  być   przeo-
brażenia oblicza tego kra-
ju..

Dziękqję za rozmowę.
Marek RUDNICKI
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zantce _ w  Salwadorze
Lrowała  następnie  go-

g%?gś;#,?ee;Jee:S:tmff:;:=:

i#ły.#::ąrę?ą-ld.gąętś.%:
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tE?;,h3iwis%3FrtoĘkń?#c:J:i

K€o mówi, że komunizm upa`da,

mówi bżdur
:ż:Ł:::ŁpapfezLŁcshz=t#

ufać reżimom komunisty-

Jcomt4n*óiŁj, Doszła w re-
zultacie  do  u`znania  %{e-

grEeLSe:3T#eą#E#g8g:

zwłaszczą gdy komuniśc.i

§Fszgedż%ł#gffiłaoFocł%gźę
Ónania,   że   komunizm#

juzŃgEiżenrE%ńE°óeRałFż
"Ko'mentśFz#harr3tj
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IW całej Europie Wscho-

dniej ludzie marzą o da-
chu nad głową  -  włas-
nym  mieszkaniu.  Nie-

którzy nawet marzą o do-
Jmu.

W  dzielnicy  rieszka-
niowej ,           zbudowanej
przez fabrykę chemiczną
„Anticorozivul"             na
przedmieściach   Bukare-
sztLi,   takie  marzenia  są
szczególnie silne.

Tutaj, w podobnych do
baraków  budynkąch  na
błotnistej ulicy Aleca m-
zil,  ludzie żyją w biedzie
i niedostatku. Upadek dy-
ktatora    Ceausescu    nie
przyriósł im zmian na le+
psze w ciężkim życiu co-

ł:ł2cge:#eźerŁ#ioż%ł:j
niezależnie od ilości osób,
ma jeden pokój.

Virginica     Va§ilache,
J€jwĘi=ąłćdco?m°iru°mę]=i:::
cy do  siedmiu lat mieszi
kąją w pokoju, w którym
znajduje się obszerne łóż-
ko,   kilka   krzeseł,   stół,
szafa, telewizor, 1odówka
i grzejnik. To wszystko.

Wszystkie  inne  urzą-
dzenia - łazienka,  ubika-

:3ż%ihk#kpŁii;ógFj?g€:t:
korytarza.

Pani Vasilache miesz-
ka  w  takich  warunkach

#zhdz#ti*?a%Um###%g
zóeję  na  leps2e  móeszłca-

---_-:_::_-:_:-_::----_-

Wkw#=C5.ośmiusetinny-

mi pracownikami  „Anti-
corozivul" pani Vasilache
jest na liście osób  poszu-
kuj ących lepszego miesz-
kania.  Może  do§tanie  je

xocźęg:#eiścicuzeĘiaećsi3i#:

i:j.sĘaŁiFaNjł%StłajJ±%j
drogi do uzyskania miesz-
kania w Bukareszcie.

Mąż    pani    Vasilache

%?:Zżieę3;Paóśązkkoę;!żeeg#:

9z:3ć`iiejwTyągżo#*3
trzy  znriany.   Nigdy  nie
pracują    na    tej    samęi
zmianie, dzięki czemu za-
wsze  jedno   z   nich  jest
zdziećmi.--

Niewiele
nadziei

Nocnc.     zirricma    jest
n#c?aż%cumz°gżz%ete#6

• - móri.
Wspólnie z mężem za-

rabiają  miesięcznie  4.400
1ei. Czynsz za mieszkanie
wynosi w lecie 400 lei i 800
w zimie.` Obecnie jest nie-
co        więcej        żywności
w   sklepach   -   wszystko
idzie lepiej od czasu oba-
1enia  Cęausescu.  Moż7aa
?'.aujet Jcupćć olću)ę po roz
póerwszu  od  sześci"  łst
-  dodaje  i  uśmiecha  się.
Jeśu tylko miałaby więk-
sze rnieszkanie ....

Paul Mocanu, jego żo-
na Elena i ośmioletni syn
George  mieszkają  w  są-
siednim pokoju,  również

]9edstd:;eóżłnuył;t.r#w:J:
- być może z powodu opa-
rów  chemicznych  zawie-
rąjących cynk i ołów, któ-
re    i`obotnicy    w.dychają
w fabryce.

Moće zęby  sq, "hzdro-
tł}e, odk:zuu>am bók u) pśe-
Tsż.   Nri   ćestem   Ćuż   tc.k
zdTową) jak da:u7'rieć - rr\!ó-
ri P.Mocanu.

Dla ludzi takichjak oni
rewolucja przynio§ła wię-
cej  żywności  w  sklepach
i   wię.cej    elektryczności

- już nie wyłącza się prą-
du  tak  jak  dawniej  (za
czasów   Ceausescu   prąd
wyłączano  w  godzinach
7-10,17-19i23-5).         `

Rótł?7ęćeż  tileti;ózjcb  ma
dużo    lepszg    pTogram
-  mówi  Paul,  wskazując
duży czarno-biały odbior-
nik,  zajmujący  poczesne
miejsce w pokoju.

Szczeg6Lrie   podo::baóą

:d:%#tmuTCFi|?"#o#
wnieź  marzą  o  1epsż}m
mieszkaniu,  może  o  do-
mu.

Tu 7bĘ można prowa-

g#em?%Ł°9mri°c?ł%%®9ć?

dząpozieEE:E:ar=sezt::cFcoń

ge%zejs:8=H#::;S:će:i;|i;
pracLrią. Innych możliwo-
ści nie ma. Od )ot marzę/-
irbg  o  tmmu:m,mkeszkcbąriu
- mówi Paul - jes\&Śmę/ 7La
lćścóe ocze7ctĄjqct/cb ó obóe-
ocmo nam, że.p7.2:ed zómq
dostcmńem;u    m;6eszkcmri.
Nóe ba;rd,zo w to wierzu-

gou,Śjaa:ć3;gzcge?,%!kp?ę,og?t:
latach dyktatury Ceause-
scu Rumuni są sceptycz-

nie  nastawieni  do  życia.
Podczas gdy oni walczyli
o związanie końca z koń-
cem,   dyktator   budował
dla siebie i  swej  rodziny
wielkie nowe pałace. Dziś
można  o  tym  mówić  ot-
warcie.
`    Ale\  swoboda  .mówie-

nia jest,- przynajmniej na
razie,     jedyną     zmianą

` w ich życiu. Mają jednak

nadzieję   na   coś   więcej`
w obecnej, demokratycz-
nej Rumunii.

Klas BERGn"

(The Ch;risticm Scieme-
MonitoT,

6-12 krietnia 1990)

W
Rumunii.

---__`:-_-----_----__---_:

Rumunia

;roz=5!#ęgl5:ZHąiwo:rd%TOc[:ągę:
mocy zagranicznej rocznie.

Kupuj _
Tygodnik

Solidarność
Walćząca

Dziękujemy:

-:__:_--::---_-::_:_--:.-_::-:.:-_----:
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Co riyśiąJ ®zyteinicy?
Na     przełomie     marca
ikwietniawLegricyczło-
nkowie, sympatycy i czy-

Ł*+Cyd:ŁasĘ;;S:gpdodmwł::
dzieli na trzy pytania:

'p#®#ti###m#%#
Z6domoścś  Wolczqcęj  pL
trimłeo   ftiiośm   zdariem
t,jam6ć stę ?

go:e*Ł*eg#?-:g;i8!:
na    Uznać    następLriącą:

*ŁrzyĘn];e#ążop:rzzyes:
gsowbwe:e#tff&9e±Za%dnu:
to.
45%  ankietowanych  od-

Eewi#iFao#igdmoowó:
wowała  swe  stanowisko
nticzęściej nieufliością do

Ę;%3oEb€j:oE+EzC:{*F%o;i::
nych.

*?%źOzĘże7:%ŁTzi
Łg:;aro###dr%o?ź#BŁć
90%  ankietowanych  od-
powiedziało   zdecydowa-

3:ip:erićGEEęwi::można

;.:e#?ią;%fpjr:`h8i:
miało zdania.

3.  Cżę/  Solćdamość  Wal-
czqocb   potł)ć7ma   d2:ćŚ   2:a-
pirzestaA waLk*  zaa:lccep-
tować komp!romhs pob+Su-
czmt/ 6 k;oa!ócję rzqdoti)q?
90%  ankietowąnych  od-
powiedziałonie.Jakomo-'
tywację   podawano   nąj-
częściej konieczność pro-
wadzenia   dalszej   walki
o demokraqj ę. Podkreśla-
no\ważną cechę tej walki
-  radykalizm  i  bezkom-

Łr#ęsxo:ćicxog%co#:
ków.
5%    odpowiedziało   tak,
nie dając uzasadnienia.
5%   opowiedziało  się  za
przyjęciem przez SW po-
stawy wyczekującej aż do
wyjaśnienia się sytuacji.

Ł*5łę#ya,cgzrząucpeijews:t:
gnicy  za  przeprowadze-
nie ankiety.                  I

Szmowny PaDie Przewo-
dnicząęy!

Jakojedenzrielumilio-
nów obywateli polskich by-
łem tym szczęśtiwcem, który
doczekał      się      pQwstania
NSZZ Solidamość. Jej czło-
nkiem  zostalim  1  wrzęśnia
1980  r.   Do  pamiętnym   13
grudnia  1981  r.  ozubm  się
jak sparifiżowany inwalida.
Ze względu na trudną sytua-
dęjakasięwytworzyła,jako
jeden z wielu działah  na
wlasną rękę. ZdelegaHzowa-
na Solidamość i towarzyszą-
ca  u  jej  boku  Solidamość
Walcząca, były dla mnie jed-
nym   zwiążkiem   solidamie
wspierającym jeden  druSe-
go. Tak wówczas uważałem,
prawie od smego początku
Bo  czy  można  było  inaczej
uważać,  osądzać,  kiedy  re-
presje policyjne, pałowania,
zamykania i skracanie życia
dotykały jednyth i druach.
Sotidamość  Walczącą  uwa.T

żałem za coś w rodzaju spec-
jalnego  parasola  ochronne-
go  rozpiętego  nad  Solidar-
nością.

Rokowania  pizy  okr4g-
bJm śjożb i odłączenie się So-
tidamości   Wdczacej    było
dla nmie druri wstrząseń
od  1981  roku.  Prżejęty  po-
nownym   zalegalizowahiem
Solidamoścl,  nie  dostrzegar
łem  różric,  któłe  nawarst-
wiały się od lźit i rosły.

.Tak wielu podobnych mi
ludzi  przygotowywalem  się
do    „wolnych    wyborów".
Brakwnichpańskiejorgani-
zacji tłumaczyłem sobie po-
zostwLe" w  t:zvii.  glębokiej
rezerwie.

Po  4  czerwca  i  wielkiej
przegranęj kompnistów wie-

E#opśtipwzeai:P=;rdóots::
rasola ochronnego. Oświad-
mnić  Wałęsy  i  druśa  tura
wyborówrozwiałyraznaza`
wsze  moje  najskrytsze  ma-

rzenia. Ten parasol Solidar-
ności już nie był potrzebny.
Był   natomiast  jej   zawadą
.kanciasty stół'', wiele zata-

jonych przy nim spraw, wy-
dalenie Pana z kraju, potra-
ktowanie wielu z nas po pro-
stu   po   „świńsku",   wybór
mordercy   narodowego   na
prezydenta,     to     wszystko
sprawiło>  że  zaoząłem  real-
niej,  patrzeć  na  to  co  robi
i do czego dąży rzeczyriście
uczciwie   Solidamość   Wal-
Cząca.

Pańskim  ludziom,   zna-
nym   i   nieznanym,   którzy
w  trudnej  sytuacji  potrafili
mipodaćpomocnądłońinie
zawiedli  kiedy  trzeba  było
pomóc, serdecznie dziękuję.

Z   wrazami   szacunku
i poważaniem .

Jan Stanisławski
Wrocław

(Redakcja   zastrzega   sobie
prawo     do     dokonywania

skrótów.)

PRZEDSTAWICIELE SW

KRAJOWI

F#jite;Epcołi:mł:gsźd#71if=td:,
#oaiei;Ł[ażnkź[3Ttęi.'?g.F8:Ś7Uł.
Stanislaw  JaDusz,  Szczecin,  ul.

E*sk|;ef:r#sE!.ćod6y-fi6a,u,.
Góma 2L2, tel.  22-35-82

fiż!żiioi:#?%L;,r:t,ŻLg,:n,'śź'

#:::j.#eg#cł`ę§#'  yg:°Cłę.X'

#.W2e3Ę:gJazwa?ąiŁław#4rs?aTcę'

ZAGRANICZNI

EBdw.avĘ:Łflnsttex:uczri]oF:a8?Cja.

75013  Pans tel.  45-86-58

3ob##]ĘE##Kw:jnua,dFrancja

i:EżłiiłtŁĘ?;i#;2g:ż,As-
kin tel.98-84-897
Jacek Lachowski, Austria

!żfgż#*:iż,:?łł[łzatyeLnesn
London  tel.99-29-925
A#iEiYt#6ł;g5EMa|nz
tel.57-32.34

ErEi:?ż::aiE#c;?agŁn=,a,
7;źe4rgsoE;E::grsvog *

Stale punkty koLpor(ażu:
1. Poznań'
Klub WOLNI I SOLIDARNI,
ul.Góma Wilda  106
od    poniedziałku    do    piątku
w godz.  12-18.00

2.  Wrocław ul.  Świdnicka
®rzy przejściu podziemnym)
od    poniedziałku    do    piątku
w godz.  14-17.00

Korespondencję do Redakcji
prosimy ĘeTować, m adiesy:

1.  Klub Polityczny
„Wohi i Solidami",
Pomań, ul.Góma Wilda  106

Ł.Y:jeigchkiTgyoś`2*
52414 Wrocław

Numer zamknięto 2.05.1990

#aaś:jf#nśsw
Oprac.  graf,  Res
Naklad 7000 egz.
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