ĄRuż.E-Ls
uśi-Ó5t5Śź€ź,

czemŁ:ł:ŁEżt,:.j%;pTtapEZ:
jest systemem, kbćtrego powsta-

Kto
z ff'.m

;i#;ĘLgd;łEOĘiź::Ę-ż:.ł
wiek oryrinalnym żywocie. MeJżh#FhieiE:p#w:s,:Eeag:.łośej
:,ter.°,ne#awĘ**%Jź:S!sęł*##::
•;:.:,;i:`,`t:...;`.::::.:',..;.::..:;.;;';`.;:;ii:`;:,!::;;;:\;:,;;;:::``::.,.:-::,:;`,;;;:..l:

gdułx:kż®;iiżna&ż!ł§uŁg#
możliwości przyspieszenia wolą

;:p:Ęó:#u%n!,,`;tp2.Eiiś:i,?s?
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• ale dokonywany w drodze po-

#&:ks#źsłij:sĘj?E]en8i§ką:8:

Ji;g:.;;-:B:o:diog?iĘaE:=;!Eź
kiwanej szansy wyniesienia pontycznego.

Rafti KRAWCZYK

gkał';=Sg::P:a:d:edkż:o`3Ęowagr:mĘPĘź:
czytać!)

BUTELKOWY PROTEST

To lakoniczne oświadcze-

CIHNY

]ii:ff®Ężod!!Ur#?|żPEA:ij.

ROE PO hmsAKRZE

łłh:JgłJ!łiimj#8ui!:j::

F#nżffa:ei:m?:3i#%e

udział.

Sondaż prawdę Ci powie
I[EIEllłłlłl

całkowita nieobecność ludzi

zała większość moich znajo-

młodych w lokalach wyborczych, strajki na kolei, sze-

ąit#ąuccje_s?ęw°::ga°nLezari
ópiriri publicznej są ko-

:e&e):ciy:ŁOŁs:%ę%jn#

gjł:fn#e3śgaggo;3#,ii5:

niebie i na ziemi".
_-__

--:--_---

ihdrzej Łabędzlri

i one nie zawierały poważ-

PS. W tych dniach wice:---:--:-------____-:_--:::_:-

łiiEo:;!idŁi§:gTŁg!jdi:Ęj !yĘh3lEToi%pĘ±o#c%:
działać

ł.ĘiE::bkgeiFią!;;gĘ

na

społeczeństwo

Z#ZknLTź?T?#o%g°bwrg:

-:----:::--:--_:-_-:-----_-:_::::_-:i_-:--:

dodatnie

uczucia

wobec

Związku Sowieckiego (!).
Pomiiam przydatność ta-

g:bi;l?E+:Ej"śą::i;?gr?ż

Ł:CAc°łF,:śł:*jagrid:*=tkTżT:e.
Fhuybiajezgaopr:3l:g:#aćmoszkno:
:-----:_-:::-:-_-----__::_--_-:--::--

ii:ł=#:?g-i:eigEBi%j

Moja intuięja, nie poparta

%zy::Eż*śęó::azwzJ3;tuftgę#m#:

#Tź;brazdą#T#aE°*

kach jest taki sam: dezinfor-

•:;:=--_::i-:---_---_---_--::-:-:

Iai§:gok;oN;iŁ#e;SpgĘc#ł?%;€
przekonywała, że szerok]e
poparcie społeczne jest nie-

ŁźS:#te;eecŁP::Wbęzdżnry#
mskich. Zbudowanie świątyni delfickiej i zatmdmenie

?oyjti:,yi°ebgz=Łe=%ytwrkó°ź}Zć

ł:i!i?Et;ukł*;:cfig;:łĘ
::i:zFd:kawĘ;:jsn#E:aik:ai

:zT?ękr3Łoś:ópLaĘeózysk*;:
stać ze starych polskich tradycji i lać wosk. Może to coŚ

pomoże.

Polska
azarow
odpowiedź dyrektora wroc-

lot. AFSW Bez Pardonu

Niepodleglość
i suwerenność

NIEAKTUALNE

ławskiej rozgłośni red. Lot-

wskiego. W pierwszej, wpro-

nel Morawiecki. a łristoryka

wadzającej do tematu audy-

prof. W.Wrzesiński. Redaktor odpowiedzialny za ten

ński odniówił dalszej współ-

a jednym z nich był senator
Karol Modzelewski. Druga

cykl wyraził na to zgodę,

pracy, jeśli ta nagrana audycja nie będzie, jak to było

z cyklu miała dotyczyć już

cji wzięli udział historycy,

dyskusja odbyła się i została

hara Herbsta. Prof. Wrzesi-

pierwotnie ustalone, nadana. Następnym omawianym

c-zęTa emisję cyklu audyQji

terminu - suwerenności i nie-

dotyczących transformaęji
terminów politycznych. Patronował temu przedsięwzięciu prof. dr hab. Wojciech
Wrzesiński z lnstytutu His-

podległości. W zamierzeniu

nagrana, kaseta poddana
montażowi i autoryzacji.
Mijab jednak kolejne tygodnie i nie była emitowana na

autorówprzyjęto,żeaudycje

antenie.

będą riały fomę dyskusji

Otóż, jak się dowiadujemy,

będzie też i demokracji. Po

poriędzy politykiem i his-

wstrzymano emisję gdyż...

torykiem. Tym rźLzem w roli

treści zawarte w audycji zde-

prostu zdeaktualizowały się.
Małgorzata

torii Uniwersytetu Wrocła-

polityka wystąpić miał Kor-

aktualizowały się. Taka była

ozgłośnia

R

wrocławska

Polskiego Radia rozpo-

konkretnego

politycznego

Co

się

okazało?

termlnempolitycznymmiała
być demokracja. No cóż, nie
będzie

niepodległości,

nie

WANKE-JAKUBOWSKA
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yniki wyborów do
samorząduterytorialnegopotwierdziłyto,
co od pewnego czasu mo-

W

ś:rawb.yf:ć?eztru!:nĘ:3k
wpływów

politycznych

mokracja i zróżnicowanie
g3g%drż%*gśc±ąemk%,sozg3a: ideowe są dopuszczalne
niową itd. Wielu działa- (w pewnych granicach)
wewnątrz komitetów.US?ne*t%*siinEj:o#dny:: grupowania i partie pozo-

Wbą!:ź# Zsozba±g°dzTć

w na]'bliższ,ym czasie doj-

:óś#sd:r*:ś::;:df,:ggT-s!?: żźi;ią°oE:ekt%Z;jocbe#raą|eż:

%ie:(,g=co::i3bąŁe:#±ę%
o zmonopolizowanie życia politycznego. Nie oba-

#kł:ynĘśęi:wm.?żf.Łm:!

;ó#e:.EEaxąy;cg:e;+±t::§
*eażt,y2:nje!kzgspr;żęiaprg3:
niesie zdecydowane zwy-

fięesŁwóowr#Łrcczzś:i.#.:

`nopolu czy nowej nomek1aturze. Znacznie większe
zagrożenia wynikają jed-

żtJaj;Sc=Ł:Z:Sotś*:%Łseę

Ostatni projekt ustawy
o partiach politycznych

:--::-:-:::--:::::_:::-_::---_:::i-:l::::::

8::eoY:łdzyLUź*eaćni]i:a%%8aę

F:źiuR?infisp*wLuqeawTaą

lskich. W dalszej kolejności w nadchodzących wy-

lnego wsparcia z zagrani-

#:ak=żośzd°byxa!;ądat°ón;

i?.t.wripa§S:cieoęźL;emm#g2

ŁZ:oa#ł:Ę:sE,g.z;E:uq3?E::

w sejmie i senacie. Wówczas na wszystkich szczeblach władzy, od parla-

stowarzyszenia, a taki
status prawny będą miały

gatkyocLg;g:ń ?Boęg?fi

mentu po gminę zasadnicze decyzje podjemowane będą w komitetach.
Rola imych instytucji zostanie sprowadzona do fikcji. Komitety obywatelskie powoli zastępują dawne komitety PZPR i stąją
fi%mfa*Ły:Z;n.yBod°aśćr°ddć
tego należałoby przej ęcie

3±:Z3odkparźg#o°c#.Cłłeeksęję8

#so:Ęi:!:fit::%#pĘo,lśsrŁ::E
nictwem Fundaęji Obywatelskiej wpłynęło na

Łęt%ęóa*Cjóo7yĘ?a:iE';ók;:
Działacze z K0 podkreś-

Na

F±ogjkEatiEy:z€=:aę;#%:
ż:ec:EOŁać:łęigza:żęiaciEg:

lają na każdym kroku

kFcż3dł°E;gh°ŚnćŁó%s%sri=
tycznych. Według nich

Eigg%ł:siiEło;E:
Realizacja opisanego

Fua5zkTŁYt:3trwz%:j#rai::
lskich.

socjalizmie z modelem

Zachodzie

yzeżycbł:z3:g:gfipyEżłe±

Ęi*i;J:S:Łęb:eg:Ł;e::??Ę:

znikoma czść społeczeńs-

twa.

Partie

polityczne

I?#8ocłąć#taeaź:łgE:#ć

nió musi przedstąwiać się

%%J:,zm::i|źg:E:żcsaeśo!

Zę#gTs?ęo:łg;Łc&:Łoang::

g%2!idrij:ks:ęmpkr3*śŁZ:ię

ckim, zas pokajając zale-

dwie nąiniezbędniejsze
potrzeby. Ludzie pozba-

Ł+icąg#gŁCŁ€as3a%gg:
komunikowania.
Ożywienie następLrie w chwi-

::#oidej.mr:yn*EĘ:ęcĘ;
politycznych, do jakich
należą wybory parlamentame czy lokalne. Po wyborach wszystko powra-

:a*oę:tErepr32izeeg±Jełq:

zaQje wspierające kadrowo i materialnie poszcze`-

;i#aEk:i#;ełgś:Eż:żąśł#hd::

nizm stanowi istotę demokracji i dąje gwarancje, że zdecydowane zwycięstwo jednej z partii nie
stanowi zagrożenia dla
ftinkcjonowania pluralistycznego społeczeństwa.
Natomiast komitety obywatelskie w Polsce m\ają

XdT:źJ=.e#śil:żtE:zn=t::
ich struktura i cele. Ko-

#tś;y.g2e.gE:efgś:a:g#:
ż8c;żóżsnp°orł°eęz#;:h?rź::
jmują się sprawami gos-

fsę:tt:;)cłhnśardo#g*sŁOźS*
wego przekazu.
Idea koinitetów oby-

Fz:tcezl;kis?ój::tYe#acciJpi
starej kcmcepcji postko-

i;ogsk?:s:aeoEo*;r%oE:e.y;ssĘ::

%T;%tiiłlf#z%:fi:7y

niepodległościowcy

to

„zadyiniarze", , prawica

J:ebsrta:?%Soeż*CokpaożnińTóa#

#;eł=?oedł|ag:a:śiE:
'.kon;mobo'u>amą:dmokra- ĘLgltih;3s?fE;rg.łngo;n;
c'`ę" w Polsce.

Wspomniany powyżej
projekt ustawy o partiąch
i stowarzyszeniach wywołuje uzasadnione oba-

się ]rc]eina wersja „1udo-

władz '';wa " ze wszystkimi

ś:gm°łk]°undszęg,Wftnóc!zFłazcńż

;i,:.ij:\.::ł;:.;;\,\:,::';;tl:;j`1:'.i.`j\,`:,:i;.`,t::.iit;:li,:.

strument

gwarantujący

realizację aktualnego interesu politycznego. Na
łsa:w;To:::z:xu;csł;9§aFErłsFp3grĘ[§: naszych oczach powstaje
no-polityczny, przy od- więc nowa nadpartia czy
rzuceniu foi.muły związ- superpartia.
Błędem byłoby jednak
kowej.
Komitety obywatels: twierdzenie, że występukie nie są z „założenia" jące obecnie tendencje
ani lewicowe ani prawi- prowadzą jedynie do odtworzenia starego mode-

32rałeśczyMąjoą ,góużĘioy#,ę 1u politycznego. Powstaj e
orientaęjach ideowych,
faktycznie są zdominowane przez lew'icę. De-

ęĘy:jl,eź?a;e#jiŁEśtt!ri!:!1i

raczej system polityczny
będący połączeniem tego,
co pozostało po realnym

święcaj ą na zaspokojenie

podstawowych

potrzeb.

•Fź:::;;8:łł;t;Ećy,:łb;::jyjĘ:
żej scenariusz jak każda
teoretyczna konstrukcja

E:tgadw°sszł:bsłiećżdeowkżoyńcć:

J:FŁei:zyaagżg,:mża::i:
:S:?r#ię3X:koigtgtżoq:
]gąbcyw#Ęt*unE8r8#az

*Fkyeaz:T±c:;FgęjuŁggi!j
scenariusz.
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KTO.

ZKIM
PRZECIW

Kom`
ne. jądro

oi`Ęanizacyjm

ł{,ęŁe cTłao#Śa*ącł :,ćńz*

Układy pomiędzy poszcze-

Ęęi?:#a;Te:il!ł,:zŚ::źTgśi:e!
foi

AFSW Bez pardonu

DYSYDENT

ŁdŁpayłciewwE#

cfiz%

ł:reĘci#ijsĘg;i!iĘ;;;8;2::
wki Anarchistycznej poro-

Romuąld Lazaro,wicz

żażeło;Ę:śgs?oLĘT:-i&oaf::;

ZFCLzeeTtażFkaEę,rucf#s##

ieud?at#oug:#ig:oe°b;;źą:i ;#?t,88Tj:ó2°my°dpp#rmeć
•;\:,:,:;:,:,;,.:::;\::,.`::`;Ęi:.;`.:,..,:\`,:,:!.:,`::.:.,:::.,.`:.:..:

:---:-._----_-----:-_:

ii::śe.:j3sż:źę`ż=śg:żrizt::l:

na, temu rrikt nie zaprze-

;;:ił.8:;:zi#ili:i;s::d:rił

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

i::L#?::::ytgo°Hrź::nE9ć
--.-_-````--`

E:n:go::i;#i;|sizvĘ;;saJ:zg:Ęr:g;Ęęgz:
-_-_:--:_----

i!lg::u#:s!e;;;?ł:ł#gE.ł!:
§g%ęrzkxs::ozśoćny*cnhacęzge::pfś

mość" i nie lubi Bartoszcze

obraz. Jest zatem, uwa-

ĘZo::o;z:=%%łzŁĘź:d=i#%::

ŁTŚLi:i:ł:hhłos_ebz:eibjiF3:

ifiĘoiJiip;8##ęąk?C::

igiia:Egl:ił#;e:g:%Ijgąiłi#j
;Iizia;śgiir:;;;8;iig;;fiii
tycyzmu
polltycznego

-_-:--

-_ ----.--

:

tiii,:;i`i:::1ii:ł:h;ziiii:
komo odniesionego zwyCłęśtwa. musi

J;żsgże:Eie:ęsłtż::;;:gios3łą,ijł:

przetrwać

ę,#os;y;zon,g#9;:,.g:'s[#ój,ę
'fE;a#nz|i:iśśtfpJoą:AO:'!i,.źEz:
i3FzyśBi=e&Zakzałdf8;ąnt.Pńlżc;r

*Ew;§3beg.d:e:§żS:ł:c§z::
-_

-`----:-

J}ii:k!j°ija;cjht;W#ł§łiiii::a:

%u?ł;gJnij,cwF|eir:gzn%a#C::

J:::n;3śiiz:łrĘr;:ełidxff;;anifŁgjs!:

:t:ę:pE:tgla;i`esEj#.łl]i:

J;::S;tgż8gą`:#i:ż;#n::ł:tii;8;

ści zwari też skinheads, do-

i-`_```

:--`-=._::

gł:Ładą2łyędroo;#ł%zgaonla/;:g;
_

-

.

.

`

-

`-.

.

:iłj.;ął:iiźijeęĘTi,%!a;;ii:ę;e::!:
]:e::tgżzd3j§:rłLiŁi§e8źy'Ę;rb8:ą
4-

1:-_:---:_:-:

rozmowę.
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c_o namawial Mazowieckiego

Łg;oeEłmoodwr:dbżsE+eFoa]:ŁT

PRZECIW

;zde:Ssttr#giąw?rcehn:;eś?:Ei:=

KOMU

pŃh#Ź#,rz°żyż%dtngżc%nJzec::

g:ż:ż#Zas:ęh°MqŁbżk#i
Odrodzenie Polski chce "Po-

i:bły®ąhąffĘg#?yy;3"EŚ#

::i=.#flpp°a'n%Łłtsz;j:Ę[ła
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--_--_--_

:-_---:-:

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

;gź,;ł##i%%;;o:;;ri;:r:::
---_`--_-:

-,__-:_i-_:

-__-___

`:

_--:

-__:

:

tri#;:ii#_:_g#ż%E%#Ź
cami ± "nie chce mieć z tyri'.

*ęŁNesi,uN#+:5gŁt;Ętj,E

!:.f:;al;;:?%zEetisRfiełei:ł:g: !`;3śr;ąs:pe3:gjde;.ow:;;:ę:pwEi#aEź`j
DWĘ°Frż#dyo%%J#S?ZóZ%!%
fuo,.partyjnegoestabtishmen-

Łi:iŁa,ł,nN°ł-eĘ}:#e°gkł:%:%Cłzunbą

gi;5Ęr:?§ż;;?;:y:j!?.ffóii
wie PPS-RD nie lubią natomiast premiera /jl4azowi.ćrckz.

rrgŁZ.k]°dŁ7:Ś!włeguows:;2J;ąk'aź:

:_:_`-`-i-i--_i``_i

!#:p:iś:ź?#y,:glo:pEldnłż:
k:;rchistĘ:cżź#a?Ęró:#eTĘią
dera Korwina-Mikke uważa
z:a "autora szatańskich wer-

gF;"ż;;i:yi:i#i;eł;a,gjpł!

sĆ.Jów ".

Za

to

Ł}§;:ż;pźssł3ZżSśc8o:E#?iE::!;

UPR

i[óe?ap:a:iiłe:;;.tiĘJżcezg?:

zŁoaii:acTu#.odde3ąg.ąostE:
lubią studenci z NZS /ffa//

*°r:ymErh°jEisegśju(sctł:o?uY):
postulując "E2łrope bez gra-

#z.c;';łgongs#:jtsr?u°;Z€
:`---`-``--``--`--i

i:::ą=ii,:§:ą#jd:;;gźgćih,aą:i:,
z

t!w#;zepyrż:y#:8f:yri#
-`-``-:-.

__

`:`:--`-`--_.-

okrągłostołową umową

gge#:m®ę:s:3g;:d:e?iźa;yoc;:
;%żązwT;:głsi?ic,4óś;ćfrzź i;o;i;łiJ:iaś#ł?śl:Z:.ŁPN2l!:
swe matactwa i umowy

i,*ł;g#m:fĘn:i;ac8?;Ter,c:z:m2; :oas*risś:Megyow%#[Edkau:u'eś;
mięsa, niech nam żyje IAch
Mra/€sa/. Parafraza

'Żca#ad?,żezś:::..!e:%qz%ak%E.e.
Piża;

ż,#&?el:ązEźg:ie?:Ęńż#;
Kasztame, a my ci w tym

iz3„t;ąz:*:tó:r:-:``:2aa[:;e::;żldzżl:

it L5K'

rozwiązanej

PZPR,

nato-

łł:u#NĘi;:Co!g±;:Jgijc!f?t:

PPS-RD, PPN, Wip, MA
itd.; które mówią o nich/&r-

ilYlo.;#::y#c:o:aEiże!
ułatwi animatorom życia

;:sge=;k"[:'g:°ź§:rwĘC::]ak=z±
:_-_-_--_---:-__:::___---:

?n:,Ę;E;gochm;oeiEo:rz;*oo:dż

_:.,.*.:.3f>r.'
'\.jficz"KWTRĄ

Ł}jTjjżiąi;c:h;ł#"#Z:;?EEg

jdii;;:t:yg:d;i.#;ł;#i

#%serw3;zęl.ECHOWS-

kich z Polski /Sowi.ć.c!. do

KI

Żgiił ni;ś:3ajdui!ło:ęg#
Stronrictwa

Narodc`wego
__-____-:_-:-___::__:_:--_:
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USA
Mieszkaniec Austin w Tek-

Po szczycie
;:.:.;j:,,-:;:,:`:,`::.:.::,.`..lt,i::.,`:.;:i:::::.:`..`;.``,:.`,`:...:...;:..:,::.::l:i.,',.,..i.::;::.:,::::

go uatować.
::___---_

-

B.Z.

strzegać, że to co robiono ze
społecznymi funduszami, zwłaszczawostitnimczasie,tojeden
wielki skandal. Kilkaset tysięcy
dolarów przekazanych na potrzeby wyborów do samorządów przejęła i potraktowała ja-

%oźłaĘoeńżye;ieo:źęą2#żktow8#§rŁ:tt;e:mźuł,::żes:ó;#p?pą:%;os%n;?%
Samotni rodzice
"/ USA rośnie liczba samo-

ko własne część K.O. z Mich-

rikiem, Wujcem i Geremkiem
na czele. Pieniądze wykorzystano do wspierania tylko jednej
orientacji. Ci, którzy do wyborów przystępoweali bez szyldu

#łieg7o%Ckhu°yaĘji%Chy::dżśz;*
12,9%, w 1988 juz 27,3%.

-__

-_

_--:

H

cnryk Wujec trzymai kasę.

Tyrri, że nie chciał on się dopa-

Pie"ądze

sować do narzucanej mu z Warszawy roJi marionetki.
Wałęsa przystąpil do kontrofensywy. Najpierw odzyskał Tygo-

prr€kazywane

me tylko tia Solidamość,

ale także całą opozycję demo-

##]9Tgąo:n?eo]zs:ewdsąz#:#j
Walęsy, do czasu.
Przed rokiem, po powstaniu

iĘ°:icjt:ł°yfi8c=żPSo8:;`j%;:ap:
Rośnie sprzedaż?

ł;ełłwł§;§j;żwżłffc;:;ze:łg:,:§::
czan%k:ghrzeź#ł:d%rw°dsuak=jócŁeś:
dowych (JZS) z Jelcza. „Głos

Nrlo(620)zl6-3lmła

SZCZYTOWANIE

MmlsTRÓw

Jak nam doniesiono, w maju

„Gazetywyborczej"A.Michnika, Komitetu Obywatelskiego
z Geremkiem na czele i rządu
T. Mazowieckjego grupa lewicujących intelektualistów, głównie
z Warszawy, poczuła się na tyle
silna, że zrezygnowała z trzymania się swojej lokomotywy
• I.echa Wałęsy. To oddzielenie
się od koniunkturalnie wykorzystywanego przywódcy spowodowane zostało coi.az większą samodziehością Wałęsy.

dnik

Solidamość,

następnie

mianował sz!€fem K.O. Z.Najdera. Nadal jednak odcięty był
od pienjędzy, co musiało być dla
riego tym boleśniejsze, że w po-

K.O. nie dostali ani złotówki.
Nie pomogb/ prośby, groźby

i protesty masowo składane na
ręce Z.Najdera, nowego szefa
K.O. Byl on bezradny. Piemądze kontroLowane były przez se-

kretariat K.0. H.Wujca, który
traktował je nie jako wparcie
dla wszystkich demok'ratyczmych ugrupowań, ale skuteczny

wszechnym odczuciu to on wła-

środek prowadz)enia gry polity-

śnic'

cznej.
Niewiemy,czyzmianypersonal-

pieniędzmi

zawiadywał.

Usunięcle Wujca ma na celu,
przede wszystkim, odzyskame
kontroli nad przychodzącymi
z Zachodu dolarami.

'I`mdr`.o

zaakceptować

formę

w jakiej Wałęsa najpierw zmienił kierownictwo Tygodnika Solidamość a

ostatnio odwolał

Wujca. Jeszcze trudniej nie do-

ne, które następują, przyczynią
się do zdemokratyzowania trybu decyz]i
podejmowanych
przez K.O i czy spowodują, że
K.O. będą bardziej reprezienta-'
tywne. Pewne możliwości ku temu się pojawiły.

Maciej FRANKIEWICZ

ŚLĄSCY CYSORZE

ł:,°es#o:m:,:ęś[%:t:*ne#:§iżs=:::Ę±
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Uniwersytetem Śląskim
od 9 lat włada niepodzielnie rektor Klimąszewski,
gorliwy wykonawca najdzikszych pomysłów komisarzy stanu wojennego. On ponosi odpowiedzialność za to, że repre-

?ŻT::'duź:;ęta=sfcnEF:sy:gĘ:
stwa.

ge]ę;Ezweekr:*:dośtĘ:E;

najciężej ze ws,zystkich

wyższych uczelni Polski.
Mimo protestćw NZS
skumpromitowany
rektor ri_ie chce odejść.

Od lutego 1989 r. działa

Fund.acja dla Uniwersy-

gytus*źi;et%:ó3;kłaioFriari

Ostatnio o.kazażo się, żć
rektor U.Sl. przyjął do

sam za siebie: Gorywoda

pracy (dla ochrony mienia uczelni) dużą grupę
ubeków. Tradycje współpracy z SB są więc ciągle
żywe.

źbśyi;::sĘs3,FEł;gr;eźpe?g
żw:%g§g?d8]Yźb;t%Rg!8g]€b#
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GDZIE
JEST
POLSKA

Wyborcze reminiscencje
Szczecin

wicz.

W Opolu, Opolskie Porozumienie Niepodległościowe

TOLERAP`TC]A?

(w skład jej wchodzi SW)
zdobyło 1 mandat.

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

Na terenie wielu miast Polski (szczególnie w Łodzi i Katowicach) rozpowszechniane są, sygnowane przez organizację

„Przełom Narodowy", ulotki o charakterze antysemickim.
Fragmenty jednej z nich przedstawiamy poniżej. Tekst ten

±°3nż?8łjkgj,:d;;Ętł§yy;*[śkEź:

W Starczorie (woj.wrocławskie) mandat do Rady
Gminnej zdobył sympatyk
Wrocławskiego Klubu Politycznego „Wolni i Solidarni" - p.Henryk Noskowśki.

PIKIETA W IVILNIE

pozostawiamy bez komentarza.

21.05.1990 r. w Wilnie pod

" Filosenrityzm naszych polityków i dziennikarzy przekracza
juź gramice wszelkiej przyzwoitości. Gdy rabin Weiss_ po

haniebnej awayiturze zażądal przekazania bylego obozu
w Oświęcimiu pod administrację lzraela -na lamach .,Gazety
Wyborczej.'ubolewanonad„polskimantysemityzmem".(....)

gmachem Rady Ministrów
Republiki Litewskiej odbyła
się pikieta, podczas której
wystosowano do parlamentu rezolucję. Uczestnicy pi-

kamienice a nasze pi;wirice''?

kiety domagają się, aby
w obliczu sowieckiej blokady ekonomicznej oraz dalsz'ego eksploatowama zasobów litewskich przez ZSRR
parlament uchwalił: zakaz
wydawania i udostępniania
okupacyjnym woj skom pro-

Polacy! czy napraw.dę jedyne na co nas stać to rola niewol-

duktów żywnościowych po-

ników i slużących w salonach obcego kapitału?!!! ( ... )

chodzących z Litwy, odcięcie wojsk sowieckich, komi-

Już dziś Żydzi wykupująkamieirice w Kazimierzu, wyciągają
swe ręce po inne polskie domy , palace, fabryki i banki. Rzqd
otwarcie namawia ich do tego, zachęcając żydowski
kapital do inwestowania w Polsce. Po co? żeby „ich były

Nie chcemy aby obcy żywiol dyktowal rinm jak mamy żyć,

porriatał nami i zagarnia} nasze mienie!!!
Niejesteśmyantysemitami-uznajemyprawokażdegona;Todu

We wspólnym froncie z innymi narodami przectwstawiamy się

agresji nacjonalizm żydowskiego.

Wolności Litwy.

przeciwko syjonizmowi - pi.zeciwko żydowskiemu rasizrnowi
i imperializmowi. ( .„ )

Nie dopuśc® do przeksz[alcenia Polski w drugą Palestynę!

Komitet Organizacyjny

PRZEŁOMU NARODOWEGO"

Łoknó8wĘt:;5oaoĄE:#btTa°o3':oY
SOSdlaStecyka-10000Andrzej
Brzoza

Wiadomości

iayr.i2tgiT.E:J;SakcoyTnyyc.hhi.j=
budynków przez nich zajmowanych,odenerrielektrycznej,
telekomunikaę]i,
dostaw wody a także usług
pocztowych.
Rezolucję podpisało 700
osób. Zorganizowała ją Liga

do stamowienia o swoirn losie ` Ale wlaśnie dlatego występujemy

;.:,.;:,`,::....,.:.,,,:,..;:.:.:...,:-!!...!...:,.:.`,:.`.;;:..:`i:.:.i..,:!:.:..::..,..``,!`.,.:.!`:.;!:!

Pikietą kierowali: A.Terleckas i L.Nilkas

Skarbnikiem Solidamości Wal-

ffó;ł,:w;w;5:§ł§S,:,nTtua#ari#:;#

#gię:m#?Sg*;;,::si,Tj:%?7:;#jro"E,
Poznań

i;K+Uj?d)iY8:riisoHdami"uiGór.

POMNIK KSIĘCIA
Czy to nie jest ludobójstwo?

?Ź.&o.T!#ooriałkudopiątkuwgodz.
WTodaw

#?,[8OnEN,#T)muug:%anr,O;
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`\`\\
kół cokołu mają s_tanąć

!..wftEk:kFg#ydo%„
Poznań ul. Górna Wilda 106

;;°;gz§i[%ck8%,g;':,`'scźb=
SoHdamość
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ŻĘges-tg-Pełdbridw°aprw°kt:;
ratora o wszczęcie
sieaztwa w icj
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