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Wokół
wyborów

w Czechosłowaji

Na kilka dni przed wyborami
parlamentarnymi  kilku  no-
tabli  partii  komunistycznej
zostało o§karżonych publicz-
nie  o  ścisłe   powiązania  ze
Służbą         Bezpieczeństwa.
Chodzi  m.in.  o  Josefa  Bar-
to'hiczlm . -   wiceprzewodni-
czącego Zgromadzenia Fede-
ralnego,    Milosza    Jakesza
- byłego sekretad.za general-
nego  KPCz,  Jozefa  lenartaL
- członka KC KPCz.

"Słowaąja        niepodległa!" ,
„Havel do Pragi" - krzyczeli
podczas  wiecu  w  Braty§ła-
wie  (5  czerwca)  naqjonaliści
słowaccy.

Kapitan piłkarskiej repreze-
ntaQji  CSRF  -  Ivan  Haszek
powiedział przed odlotem m
mistrzo§twa świata we Wło-
szech..'ZabTałŁśmu   ze   sobą
bat;.że,  pa*ou;ołęe  z  mę/śzq
o pobycże `u)e W2oszech c.ż do
ftmakM, aLe gdubą] pod naszą
nńo:becnoĘ4sc  wyboru  wy-
gro!Ó  kom«7}śścż,  bagaże  bę-
dq mt.sżazg ii)2/smrczgć 7ęam
7la zotosze".                       .
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Jerzy Przystawa

Komunista niczemu
się nie dziwi
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nego w tym, że Lenin zawie-
rał   pakt   z   kajzerowslrimi
Niemcami, tak jak nie było
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komunista  Bierut  idzie  na
procesję  Bożego  Ciała,  ani
temu, że prymas Polski przy-
chodzi do Parlamentu, a ko-
muniści chórem śpiewają ra-
zerr\ z nim Bóg się rodzi moc
truchleje.
Komunista  niczemu  się  nie
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munistka  Trzeciak  szefową
wrocławskiej telewizji, że by-

%ŁgLgm:sF::?::ee:abedsita;:b:E
OKP,  były  komunista  Bal-

Ee.rE:ŁcizĘZs#?ę?j:b%łigoę

Buti+esł:zji#ańżdym#:ę:i:
Żł:g°nL*e°ŁV:;Słęo::Ł?sĘg?*
- to zrozumiałe, ale że to nie

gz.i#lEZżukźó;ZŚ,moŁĆŁgeę
cka, nienawidzin? 1
'tagk,°udb#,UmYj9e°n=j?nŁ°o5,.j#.jt;
w lvow®J  Rudzie)

ŁOTWA
W KOLEJCE

PO NIEPODLEGŁOŚĆ

K
olejmzrepublikbałtyc-
kich ZSRS  stara  wybić
się    m    niepodległość.

Metodą małych kroków, sta-
rąjąc  się  nie  drażnić` Mosk-
wy, aspiruje do stania się nie-
podległ)m            państwem.
Przedstawiciele  władz   ną]-
wyższych Łotwy apelują do
Kremla  o   rozpoczęcie   roz-
mów na  ternat  niepodległo-
ści,  a  nie  grożenie  blokadą
gospgdarczą.
Łotwa widzi swoją szansę we
współpracy z tzw. Radą Bał-
tycką  (Estonia,  Iłitwa,  Łot-
wa).  Premierem Łotwy jest
IVARS GODMANIS (ekono-
mista,    przywódca    Frontu
Ludowego  Łotwy).  Na  zd]ę-
ciu obok głosuje za dążeniem
do niepodległości.

Terytorium  Łotwy  zajmuie
63.700   km   kwadratowych.
Ludność:  2.648.000  mieszka-
ńców (w tym 53% Łotyszów,

33%  Rosjan, 4,5% Białorusi-
nów.  meco  ponad  4%  Pola-
ków i blisko 3% Uki'aińców)
Stonca: Ryga, 900.000 miesz-
kańców.  Oficjalny język:  ło-
tewski.      Religia:      ludność
w przeważającej  c.zęści pro-
testancka.
W    średniowieczu    kolejno
podbi]ana przez rycerzy Za-
konu    Kawalerów   Mieczo-
wych oraz Za  onu Krzyżac-
kiego, w Xvl wieku podzie-
lona między Polskę i Szwe-
cję. W XVIl wńeku całkowi-
cie przyłączona do Ros]i.
W  ]istopadzie   1918  r.  Rada
Narodowa ogłosiła niepodle-
głość Łotwy. W czerwcu 1940
r.  po  wkroczeniu Armii  So-
wieckiej Łotwę przyłączono
do    Związku    Sowieckiego.
Zą]ęta przez okupacyjne wo-
jską niemieckie w 1941 r. Ło-
twa  została ponownie  przy-
łączona do Związku Sowiec-
kiego w  1944 r.
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Po wyborach
samorządowych

Wybory samorządowe przepro-
wadzono  glówni.e  ze  względów
politycznych, gdyż Rada Euró-
pejska zgodziła się uznać te wy-
bory jako zastępcze w stosunku
do  wolnych  wyborów  do  par-
Lamentu (Zachód nie uznal wy-
borów z czerwca 1989 za demo-
kratyczne). Stąd na\gły i pospie-
szny tryb przeprowadzeria wy-
borów. Odbyły się one przy bra-
ku zmian  ustawodawczych  do-
tyczących   kompetenęji   samo-
rządu, jego dochodów i rozdzia-
hi  wżadzy  pomi?dzy  wojewodą
(urzędnikiem        państwowym)
a  samorządem.   W  istocie  nie
posunęły do przodu_pi.ocesu do-
chodzenia do demokraę]i,  gdyż
chodziło o efekt propagandowy,
a nie o istotne zdecentralizowa-
nie władzy. Najlepszym tego do-`
wodem jest nowelizaę)a ustawy
kompetencyjnej, gdzie samorzą-
dom nie dano nawet wpływu na
szkolnictwo  podstawowe.  Wy-
niki    i    frekwenQ]a    umocniły
w obecnym obozie władzy (ko-
mupiści  plus  ugodowcy  z  „S")
przekonanie     o     konieczności
przyspieszenia wyborów do par-
lamentu,  gdyż  odwlekanie  ich
do przyszlego  roku może przy-
nieść klęskę obecnemu obozowi
władzy. Po wyborach podjęto ze
zdwojoną   energią   walkę   we+
wnątrz obozu konstuktywistów
celem   korzystriejszego   plaso-
wan]a   się   w   podziale   łupów.
Wallmtamaautentycznychara-
kter  wyłącznie  na  plaszczyźnie
personalno-koteryjnej,       nato-
miast  na płaszczyźnie  poLitycz-
nej  w  skali  ponadkrajowej  ma
na celu:
a)  wytworzenie  w  obrębie  tej
samej koncepqi politycznej gra-
jącej   na   stabilizadę    sytuaęji
w Polsce i `wyważaniu interesów
pomiędzy`Zachodm a ZSRR (z
udziałem  Kościoła  Katolickie-
go)  układu  o  cechach   dwócb
partii politycznych. Jedna zgru-
powana  wokół  Lccha  Wałęsy
ma być bardziej prawicowa, ra-

foŁ AFSW Bez Pardonu

dykalniejsza,    bliższa    chadeQji
ipopulistyczna,adnigazgrupo-
wam    wokół    Mazowieckiego
i  Geremka  (z  udziałem  środo-
wisk  intelektualnych,  KIK-ów,
Więzi,  Znaku>  T\ygodnika  Po-
wszechnego,      lewicy     laickiej
i   najświatlejszej   części   byłych
komunistów) ma  być europęjs-
ka,  lewicowa,  demokratyczna,
itp„

t)) wytworzenie tego dosyć sztu-
cznego układu nie zmienia żad-
nychzasadniczychzałożeńLoka-
jskięj wobec ZSRR i USA poli-
tyki wiszenia na ich klamce, nai
tomiast w odbiorze społecmym
i w opinii mi           arodowej mo-
że  być  traktowane jako  układ
w pełni demokratyczny. Dodat-
kowym cennym zyskiem dla te-
go układu będzie pozyskanie dla
obydwu jego  części  no`Arych  lu-
dzi  (rozszerzenie  bazy),  którzy
rie mogli lub nie chcieli żyrować
monopolistycznej koalię]i Wałę-
sy z lewicą laicką.

H Gospodarka
Sytuacja   gospodarcza  jest   po
5  miesiącach  planu  Balcerowi-
cza  fataJJia.  Spadek  produkęji
wynosi   ok.   33%,   z   t)m   że
w  działach  produkujących  na
rynek spadek  ten wynosi 42%.
Dodatri   bilans   handlowy   ze
Wschodem  i  Zachodem,  wyri-
kający z braku popytu w kraju,
obniża  dodatkowo  i  tak  riski
dochód   do   podziału.   Spadek.
płac  realnych  wynosi  ok.  50%
®odajesię37%,gdyżdoliczasię
premie i wypłaty z zysku 2a rok
1989).  Rząd  rie uzyskał,  na co
liczono  ogromnie,  żadnych  in-
formaę]i  co  do  selekcji  przed-
siębiorstw   na   lepsze   i  gorsze,
gdyż  wszystkie  w  miarę jedna-
kowo podlegbr recesji. Nie wia-
domowięc.którewprzysp,ieszo-
nym trybie doprowadzić do ba-
nkructwa,  a  które  podciągnąć
w górę.

FtuĘ#:lfHokęFmi:HEjĘteż
płymość układu w ZSRR i pro-
oes   jednoczenia   się   Niemiec.
W ZSRR postępuie proces des-
tabilizaęji. Sklępy są kompletnie
puste. Republiki w stanie wrze-
nia.  Żakaukazie i kraje bałtyc-
kie   sięgają   po   niepodleglość.
Budzi  się   Ukraina  i   Bialoruś.
W najbliższym czasie albo musi
być  wprowadzony  stan  wojen-
ny,  ' albo    ZSRR    rozleci    się.
Wprawdzie     koła     wojskowe
i KGB przygotowują na wszelki
wypadek wariant powstamia ni-
by   demokratycznej   Republild
Rosy]skiej, ale ten wariant jest
jeszcze w powijakach i nie moż-
na wykluczyć 2ablokowania na
jakiś     czas     rozpadu     ZSRR
i KPZR stanem wojemym. Za-
chód    natomiast    nie    potrafi
skonstruować jasnęj i przejrzys-
tej  polityki  wobec  tych  wyda-
rzeń. Z jednej strony Stany Zje-
dnoczone mają klarowną i właś-
ciwą    koncepęję    jednoczenia
Niemiec w iamach sojuszu gos-
podźmzego, politycznego i mili-
tamego Zachodu QWG i NA-
TO) a z drugięj strony popie!ają
na siĘErj i wbrew wszystkiemu
Gorbaczowątakjakbygwaran]
tował on interesy Zachodu a me
rozpadającego się  kommizmu.
W tej  sytuaęji  nie  może  dziwić

łołtŁk:ęF#:o±as*j:uj:,=
gę gospodarczą i koncyliacyjny
charakter    polityki    względem
ZSRR.

IV Podsmowanie
Wobec. powyższego  trudno jest
na  razie  zdefiniować  kierunek

:oEUL3:?d:*?eź#źHLż:
cych   się   czymików   politycz-
nych czy gospodarczych nie jest
zainteresowany   w   aktywnym
działaniu    na    rzecz    rozbicia,
ZSRR (co jest warunkiem  nie-
podległości Polski i innych kra-
jów miewolonych w bloku sol
wieckim).  Nie  widać  też  chęci
poparciaugrupowańniepodleg-
łościowych  w  Polsce  ze  strony
emigracji.  Np.  KPA  (Kongres

Polorii Amerykańskiej) ,i
dent  Raczyński  poparli

pńE:
sowo w ostatnich wyborach Ko-
mitety Obywatelskie i ugodową
„S",  mimo  że  i  tak  dostali  oni
dużą dotację z NED-u.  Dalsza
tego  typu polityka doprowadzi
do   sytuacji   rewolucyjnej   przy
brakuzorgarizowanychsil,któ-
re   mogbby   pokierować   tym
procesem  zgodnie  z  interesem
Polski, demokraęji i wolności.
SW jako jedno z ugrupowań niei
podleglościowych  jest  sihie  do-
tknięte t!m nieodpowiedzialnym
thmieniem  iozwoju  Diezależnej
1 Diepodlegbściowej polityki pol-
skiej. Nie sklo-ri ms to do zanie-
chanisdzialslnościlqbdozmiany
zasad i zdożeĘ6n ponqrcznych.
Nie p]zejdziemy do obdzu [aka-
jów   i   poiileczników   ratowania
komunizmii. W listopadzie tego
roku przygotowujemy powola-
Die   ogóhopolskiej   organizaęji
politycznę]  związanej  ż  ideami
i programem Solidamości Wal-
czącęj. Będzie to organizaę]a ja-
wna i demokratyczna. Jej glów-
nym  celem  będzie  przełamanie
impasu w polskiej  polityce nie.
podległościowej,  skupienie  wo-
kół siebie młodej generacji ludzi
radykalnych      i      wyksztakx)-
nych.                                    I

Wrocław, 4 czer`.r!®c 1990
WoJciech  lvIYŚLECKl
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Blokada     ekonomiczna
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Młodzi   Litirini   odma-

sytuację.

Dziękujemy  za   rozmo-

sko#::%;ejacćzyaFt:gł:łpsay:
tuację polityczną Litwy?

Antanas Terleckas. Sytu-
acja jest bardzo złożona. Pa-
rtyjna  nomenklatua  tylko
fomalnie została  odsunięta
od rządów, wjej rękach nad-
al pozostaje prasa i telewizja.

Oczywiście i z takiego ob-
rotu spraw nie jest zadowo-
lona, przyzwyczajona dotąd
do   absolutnej   władzy   nie
chce    przejść    do    opozycji
i  w  sposób  jawny  walczyć
o wpływy, robi to natomiast
w     sposób    wyrafinowany
podszywając   się   pod   ruch
mepodległościowy.      Nadal
też posiada dużą siłę, czego
przykładem  mogą  być  wy-
grane  przez  nią  wybory  na
prowincji. Dawni dygnitarze
robią  wszystko  aby  pomóc
Kremlowi i przy jego pomo-
cy  odzyskać utracone pozy-
cje. Dlatego rozprzestrzenia-
ne są różne pLotki, p`onawia-
ne  próby  zastraszenia  ludzi
i   zmuszema  do   ustąpienia
LandsberSsa   i   Pruskiene.
Wczoraj w moskiewskiej  te-
lewizji   Stakriewiczus  (czło-
nek KC Biura Politycznego)
wygrażał   narodowi   litews-
kiemu  i  oświadczył,  że  nie
zgodzi się na żadne ustępst-
wa.   Podstawowym   wymo-
giemkierowanymdonasjest
odwołanie  proklamacji  rie-
podległości  z   11   marca   br,
jednakże na to nie zgodzi się
nie   tylko   nasz   parlament,
przede wszystkim nie zgodzi
się naród.

żon:?ł&ż#*j&Satłbsał:dŁ°qz8:

::;fi#Lęe:Pę;oj:pi?nJ:ąE;z::j!:
cŁ:e3;rĘagiŁSFzo%|Ęł;#:

i%#t to oczywiście nie-
W    swoich    działaniach

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

ństwo?

!ólE?i!ff:Ę:i:ąitEtiĘ
stos`inki  układały  się wcześ-
niej?

ł;orzŁ;o;#;jłkź§dźł*ś%Łfi§:
-_--:-__-____-_--`--,:

____---:-_

•:nr:aE!zfarźeai3bs?:uufgFi;

;ek#ecazn;nkaiep:anĘ3#sł:
#ąiE:ieuSćięneTkprg#ę
Litwy.

Dziękui.emy za rozmowę.
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MAR[WI NIE CIERP`I- clERPIĄ Żywl
UŁefg±Tep-?o::eiQ:rołnaE
żydowskich, Początkowo we
Francji,   potem   w   lzraelu
iwkońcuwZwiązkuRadzie-
ckim,   w   rejonie   Smoleńs-
kim. Ostatnie informaqje do-
tyczą  prawdopodobnie  dość
od]egłego    cza§u,    ale    my
otrzymaliśmy je  dopiero  .e-
raz.

We  Francji  przerażąjące
w    swoim    barbarzyństwię
brofanacje  u]awniono  prze-
de wszystkim na cmentarzu
w małym miasteczku na po-
łudniu. Profanatorzy wywle-
kali ciała z mogił, by następ-
nie pastwić się nad nimi; jed-
nó  z  nich,  ciało  80-letniego
starca, pochowanego dwa ty-
godnie  wcześniej,  wbito  na
pal nad grobem. Profamcja
została uiawniona w  czwar-
tek w zeszłym tygodniu, po-
tem nastąpiły dalsze incyde-
nty w różnych miejscach po-
łudniowej  Fi`ancji, jak  rów-
nież    ostatnio    na   jednym
z przedmieść Paryża.

Prawie  jednocześnie  na-
deszły  wiadomości  o  profa-
nacji  około  250  grobów  ży-
dowskich w lzraelu, na cme-
ntarzu w Haifie. We Francji
protest przygniatąjącej  wię-
kszości   społeczeństwa   był
natychmiastowyijednomyś-
1ny.  Swoje  oburzenie  Fran-
cuzi wyrazili poprzez  maso-
we (200 tysięcy osób) uczes-
tnictwo w  demonstracji,  na
czele z prezydentem Repub-
liki i jego małżonką, premie-
rem,  członkami  rządu,  par-
1amentu,  wybitnymi  przed-
stawicielami KÓścioła Kato-
lickie`go  i  wieloma  znanymi
działaczami        społecznymi
i przedstawicielami intelige-
ncji.

Wszystkie   partie   polity-
czne, za wyjątkiem skrajnie
prawicowego „Frontu Naro-
dowego" połączyły się w wy-
razie   oburzenia   z   powodu
profanaQji mogił żydowskich
i wszelkich przejaw`ów rasiz-
mu,  a w szczególności anty-
semityzmu.  ,.Front  Narodo-
wy"   również   protestował,
ale  głównie  po  to,  aby  od-
sunąć  od  siebie  podejrzenia
o udział w tych haniebnych
akcjach.

Opiria pubnczm we Fra-

nq]i  jest   §kłonna   uznawać
liderów i aktywistów „Fron-
tu Narodowego" za winnych
powstawania  i  naśilania  się
w ostatnim czasle nastrojów
rasistowskich.   Ta   skrąjnie
prawicowa partia już od da-
wna otwarcie i brutalnie wy-
stępuje   przeciw   obecności
we  Francji  cudzoziemskich
imigrantów,   w   pierwszym
rzędzie Arabów i Murzynów,
grającprzytymnanąjpryri-
tywniejszych  i  nąjniższych
instynktach ludzi upośledzo-
nych mgralnie i kult`iralnie,
którzy koniecznie chcą zńa-
leźć kozła ofiamego, winne-
go trudności gospodarczych,
od któiych w pewnym stop-
niu nie jest wolna i Franćja.

Nie ulega wątpliwości, że
wszelkie faszyzujące, szowi-
nistyczne partie, siejące nie-
nawiść i dyskryminaęję,  od-
grywają zgubną rolę w życin
społeczeństw.  W  tym  kon-
kretnymwypadkubrakjesz-
cze     rezultatów     śledztwa
w§zczętego     przez     policję
w  sprawie  ostatmch  barba-
rzyńskich  aktów  antysemi-
tyzmu.

W lzraelu,  gdzie nasuwa
się całkiem natui.alny wnio-
sek. że za podobnymi,aktami
stoją arabscy famatycy, poli-
cja przestrzega przed takimi
wnio§kami, wskazując na to,
że cały szereg poszlak świad-
czy pośrednio przeciw temu.
Jak na razie iżraelskiej poli-
ęji     udało     się     zatrzymać
dwóch  chorych  psychicznie
mężczyzn  -  Żydów  nie  ma

wątpliwości,  że  byli  oni  za-
mieszaniwprofanaQjęmogił,
ale kto nimi kieroważ , dotąd
nie vńadomo.

Ostatnio   (oprócz   wspo-
mnianejjużinformaęjizrejo-
nu   smoleńskiego)   przyszła
wiadomość z Polslri o profa-
nacji cmentarza katolickiego
m północy Polski, zniszczo-
no płyty nagrobne, pomnilri
i rzeźby przedstawiające Je-
zusa Chrystusa.

Głośny,         jednomyślny
i zdecydowaiiy protest społe-
czeńst`m  ffancuskiego  jest
całkowicie zrozumiabr i głę-
boko   usprawiedliwionyAn-
tysemityzm  we .FranQji jest
przejawem strasznego mora-
lnego   upadku   nielic2nych
grupludności,alejesttoupa-
dek tak potwomy, a rany od
przestępstw  dokonywanych
przez  antysemitów  tak  głę-
bokie, że niezbędny jest szy-
bki i potężny protest.

Wydaje się nam, że udział
partii komunistycznej "F` de-
monstraQjach przeciw anty-
semityzmo`ri jest  dowodem
typowej  dla niej  bezczeho-
ści. Nie ulega bowiem wątp-
liwości,    że    antysemityzm
w Związku Radzieckim jest
wykorzy§tywanyprzezKGB
w  celu  umocnienia  władzy
komunistycmej.

Irina HOWAJSKAJA
aąus§kajaMysl,18V1990,nr_    3828)

(łrił'eo     JZou>oj`skqjaLA!bertó
ćest  reda}c±oreirb  rioczebnym
€vgodmkka „RRLss:lcoóo MusU.)
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ARMIA SOWIECKA W POLSCE
;ori=tó#dzĘ#EĘty#

ogloszenie
w .Prawdzie

da-sźi%kaa%ę?:Ł,cĘ#:
J;egł|=zeynłgŁaawzcaoFw:n]Ńczriy:E

żapYadry;.wEfii7|n;:.eng;
i:i#ywk[°arsysztguj:n6;ść9P,9#::

F#j'ego-ogłĘ*n(gaędnośdą

RYBNICKI
FRONT

ANTYSOCJAH-
STYCZNY

Zawiązał  się  na  zasa-
dzie    sojuszu   porniędzy
Konfederacj ą Polski Nie-
podległej ,        Rybnidrim
Klubem        Politycznym
„Wolni i Solidarni" i Unią
Polityki Reahej.  Sojusz-
ników łączy:

-,,negacjaskompromi-
towanego pod każdą sze-

J;i:.3ćbEa-r*::-ŁT,gę
w kategoriach „homo so-
wieticus"

-   „niechęć  do   wszel-
kich rzekomo  niezawod-
nych recept uszczęśliw  i-
ania  mas  i  populistycz-
nych haseł opartych o za-
sadę  „moralności Janosi-
ka„

Cele     polityczne     to
m.in.:iiiepodległaidemo-
kratyczna  Rzeczpospoli-
ta,  wycoflmie  wojsk  so-
wieckich z Polski, system
wolnościowy  zwany  po-
wszechnie kapitalizmem,
wystąpienie RP z RWPG
i Układu Warszawskiego.

Cele  lokalne  i  gospo-
darcze to m.in.: na tych-
miastowe  przeciwdziała-
nie  degradacji  środowis-
ka naturalnego, kultywo-

E;*eś|ąwswŁPc#p?pci:rati?ć
wszelkich      prywatnych
iniqiatyw gospodarczych.I

Jak wiadomo, w Polsce stac-

:=*eatEro°T*oząkii:m%o#r*

J:ni"EEiiii:pmĘ3ETĘg

E «ujnym okień sotni kozac-

żeckioczymśtakmniewie-

ledęŁ=jEjćĘi?Łrżzę geE:::

su"enna...

Zdzisła* RURARZ

HORyzoffi#.ź'7%f6?ig!*)

o,.  PO®la,d
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#e,=z:a][:k:tgrse:t3ę:Zi=oĘŁW;ąo-

Legnicki protest

i±i:ŁĘĘa##mĘe:rzzż8Eiiłn#;

tze!os6Pirćfl.:ie nie jest  W  Stanie f

"r Czechach i na Słowa-
-_--___`----             :        -

:żoeN#o%Tgm2i%iŁ;ąz;ś]łcgbos#=ołkg:
waków.

8oP;ęŁgerfffkg:ori%m*;cTłeti=

::_-------

ff[{:ĘĘą%c?#a€Pźł3źrgiuĘE:

ga2S:gcl;.tgs:z:%%Fh:E:3Pzo;
],bui:p%#Uwb=*ł*ehkołsJ;:

ko:Ęęi:ąc.:1is?ął:o#::r.o?%Łgłe,:
g;oanmaggechs]p.?ćzzźb|1|bo|#Eł:9

#irizo!eis;łęż=;eĘęFi:x;:
2.  Uwaga  producenci  odzie-

Ę;spmrg3AgrEayT+Lftt#L;żgo:nxy::

ŁYao%:,:żeugśi=.;eos`EĘe;
z dnia na dzień, pozostawia-

;źi::s:.glą!8.ąT;r#:b:pJ3:y

h:ŁaknTj2y?zigŁ:czk#:ścj8:

ż§i§ćę:oiiĘ§cZ:;Ł:§:a±wjci§:
::3Łągosyęydmo uo#rŁZ:+u  nle

A.P.

W POZNANIU
MTP

nkt   infiómacyjhy   SW   -   Tadeusz

PRZEDSTAWICIELE
KRAJOWYCH   ODDZIA-
ŁÓW I GRUP SW

łi:Ń€4y5AfE::[=iyi3

r#TnFafEch8rźe"onychkosymerów

##źeż#7:taeiag7T§7ĘgźuN°-
Foaża';.Fmufewó:o'madzka    23,    tci.
53-28-57

5::lsg:!iTatai,, u,. Jutrzenki  3 ,/,

Sź:znełstaanYd.€iukę3iskiegogł4,tei.8o6-86

#rr%rźnw!:E:'SćBń.ząjączkasł43.tei.
39-23-63

EŁtrnL#i°%* 2 i/2, ter2Z-35-82

Set°sznó[ó#P:fzewEkkiego    L/25,   tei
44-762

X2g:,fE.°Lqł"*skai4/4
Ł%#8T#ł#',u.NicpodlegloścH3

#Ł*3#MdTŚE.egodiego  29,  tei

#k#r.°NtH'hta,  os.Piastów  32'52
tel.  48-00-95

#Ę:b°L:°##ś,u].Katowicka5'4

Fapn#ły\#,,uL.ZwycLęstwa7
Woj. suwalskie.

Fvw*taL:.:%E#§#y;]%#*:sPwo:

#`;goToa:y#g8y6i.if&ftgM#-
Lądek Żdrój.

W[ona. ul. Brzozówa  10,  57-540 Lądek

i.,..JARMARK
Zdrój.  tel.  285

PTzedstawiciele  Mbdziezowego  R``idu
Opon, SW:

Ł%wi*r#ź6, ui. Okrza ly208 tcl
58L33-23

F?:#ośmT:':#2o".Grottgera32/3

Łlę,k_uuFBy#.F:Ę#ffoieak-?T6ko:

Bankructwo

Stałe punkty
kolportażu:

Poznań
l.Klub   „W   i   S"   ul.   Góma
Wi]da  106

T8.B`o.iś.ooP'ątek      w      godz.
tel.  33-00-91

Wroclaw
1.  Stoisko KPN w  Domu To-

Eł:rśowTn+c.źsentrum„tpDT,

i,:h:ofe%aTFo:,j'e::m#*ę::vg"

FroEjDffdeE=jj#D:*%ti:
:,.wKślu±Fg#E#.
Po2mań ul.  Góma Wilda  106
tel.  33-00-91

;;-Yi;eawĘh##ki
'el.  61 -03-89
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