
` "Ki,edu pc.lsk# "eTrńer v.azy-
wcć obeciLu stc.n Tzeczu wolnośc6ą
ż nóepodtegżo§e®ą to jest to wlc.ś-
ntiwu?żoBa:be}.Zq.esztąnńetytko
Tmęflńer.  ze  wszustlcich  trubumb
z tetew{zć€, z loośc.e\ntich ambon,
z  uezeLn€,  ze  sąłcdu  przekc,'mócŁ
na8, że żyjelr.v  w wolT.ym i nże-
podleg}u'm    kr®Óih    że    jesk?Śmu
wreszcąe wb uńamęrm domu. Ty-
mczc.9em ten „wobovu € nźepodLeg-
!t/" po]ski rząd nadal reallzuje
politykę  imperialną  Związku
Sowieckiego.  Doti»odzż  tego sGcr
nowśstoci,  jc.łcSe  rząd  Mazounec-
keego zagrr.uće wobec sytuacbi mo
Li€w`e,  wobec  skomproirńtowa-
rie9 R`lTPG - pod.stauni v.asaeg rie-
suweTenno§ce,  wobec  probtemu
stac3cmowcmia wQjstc soweckich
w PoLsce,  e€c.  e€c.."  `,

Jerzy PRZYSTAWA

("Gazeta" nr59ffl6) - Toronto . Kamda
'            z25-27.05.1090)

KOMUNIZM
UPADA

Na  iazie  w Portugalii,  gdzie
przestał  ukazywać  się  założony
w    1976    roku    komunistyczny
dziennik   „0'DIARIO".   Gazeta
przynosiła   straty   w   wysokości
2 000 dolarów dziennie.

BUŁGARZY` TEŻ NIE CHCĄ
Bułgarskie wybory parlame-

ntame  z  10.06.  nie  rozładowały
wciąż narastającego w tym kra]u
napięcia politycz,nego. Na kilku-
procentowe zwycięstwo komuni-
stów  społeczeństwo  spontanicz-
me  odpowiedziało  wielotysięcz-
nymi    manifestaę)ami.    Protest
przeciwko wyborczym fhłszerst-
wom i manipulaę]om,  o których
informowali także pokcy obser-
watorzy,      złożyła      opozycy]na
Unia  Sił  Demokratycznych,  bę-
dąca drugim pod względem i]ości
zdobytychmandatówugrupowa-
niem parlamentarnym.

GORBACZOW GROZI
' 'Jeżeli odniesiemy wrazenie,

że nie liczą się z' nami w kwestii
niemieckiej, to pozytywne proce-
sy w Europie okażą się poważnie
zagTożone.(...)

ją.:o,eT:;es,blći;gn1:,g:t:;3Łę:z*
stwa,będziemymusielipr2emyś-
leó na nowo  całą  swoją  dotych-
czasową politykę".

Z  w.±iskĘpże'n±c.  Gcn.baczou7a
przed Rc.dą Na3wyższą ZSRR 13
czei`u)oa, br, gdą! skkadak sprc.wo-
zdorie ze spotkanri z Bush,em.

"I,UDZKA" TWARZ

PIERESTROJKI
Sześć  osób  zabitych  i  ponad

pięset  rannych,  przywódca  stu-
dentów ,ze złamaną nogą i oboj-
czykiem przebywa w szpitalu pi-
lnowany przez  służby  specjalne
- oto tragiczny wynik „przywra-
cania     spokoju      publicznego"
w Bukareszcie 13 i  14.06. Poliqja
i wspotnag   ącyją gómicy w ten
sposób rozprawili się z opozycją
demonstrującą na Placu Uniwer-
syteckim przeciwko rządom ko-
m`mistycznego Frontu Ocalenia
Narodowego.-F;;u'*.sem o wob"Śa ż dR-

mo:IcradL. Zostaża pseqestrogkc..

28 czerwca 1956 wyszli na
ulice.    Po   stutysięcznym
wiecu udali  się  do  więzie-
nia, gdzie uwolnili zatrzy-
manych  i  przed  siedzibę
UB.  Tam oddano do nich
piei.wsze   strzabr.    Próba
zdobycia  gmachu  bezpie-
czeństwa nie powiod]a się.
Powstanie krwawo stłumi-
ły sprowadzone ze Śląska
czolgi gen.  Pop]awskiego.
Zginęlo    ich   blisko    stu.
Wielekroć  więcej  zosta]o
rannych i aresztowanych. 28  czerwca  l956                   Poznań

fot  arch.

SKRADZI0NY
KOMITET

:iggc#:
§źegsytŁ°oYłedzieli mu posri.

fe°tup.rzewodniczącymKomi_
Odebranie         Komitetu

B.Z.

PIJANY DETEKTYW
Na swą sprawę oczekuje de-

tektyw, który w tych dniach na
osiedlu Zawadżkiego w Szczeci-
nie   po    pijanemu    oddał   trzy
strzały z pistoletu do grupy nie-
letnich.  Na  szczęście zamroczo-
ny alkoholem pracowrik spółki
detektywistycznej    „Wart    Ser-
vis"  spudłował„.

Ciekawe,  kim  byl  ten  detek-
tyw  przed kilkoma miesiącami?

SB NIE ISTN[EJE?
Z 24 tysięcy funkcjonariuszy

SB (stan z czerwca  1989 r.) 7 ty-
sięcy odeszło z resortu. W więk-
szości byli to ubecy starsi, z wie-
loletnim stazem, odchodzący na
emeryturę. 3 tys. oczekuje wery-
fikacji    i    ewentualnej    posady
w  Urzędzie  Ochrony  Państwa.
Brakujące  14 tys. funkcjonariu-
szy    (młodzi,    energiczni,    „od
§praw politycznych") nadal wy-
konuje swoje obowiązki, tyle że
od stycznia br na milicyjno-poli-
cyj nych etatach.

Formalnie SB nie istnjeje.



Dobry uczeń
Nikolae,a

% ydował  Bię   m  poaunlęele,

#ta:gćanj&ę:Xsiyrdż:ńołibwykRóęmN::

dam]  przywra€olo  „porgąd6k"

nłeTkgr:B.#;,płęgjFeętł:a::rnoti:

wBtr#ymafio   drukowŁmie   pl6m M.F.

P,S,17 cze"rca wieczorem studenci wrócili na` Plac Uniwersytecki.
Domagtiq   się   ustąpienia   lliescu   i   usunięcia   z   rządu   działaczy
komuniBtycznych,  Jeden  z  ich  transparentów  glosi:  „Czekamy  na
czolsi i górników"

'SWpowina ulec rozwiązaniu" - Garret Sobczyk

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

z grupamt radykalne| prawi-eTw!ki#.
motm zdaniem. negiqe uzasa-

En#łp:rg#ipehrrjayp#zo!§pie:#
wość.

Pomimo powyższych zastrze-zżce#ą;ę#,.;:#,:h##_-=

ważną rolę, jaką  odgrywala
ona w  Polsce.  W  obliczu  re~
wolucyjnych     zmtan,    }akie
ostatnio    zaszly    w    Polsce
1  w  lnioych  krajach  wschod.
niego  bloku.  wważam  teraz.

że   ,.Soltdarność   Walcząca"

Czzwą{f#;ź%#ga#}Eawcsj*'kt

GreenwoD#.Gs#u#Sc°a%o|##

;tw#j:i:k;!ł%;rą;goĘl;ł!
należy  wnosić  z  listu  -  ]uż

łI*#gnzey:r:::%ioże:;§:§:
wszelką możLiwość walki na-
rodów     o     sprawiedliwość
społeczną.

Politycznesympatie`doktora
Sobczyka   znalazły   obecnie
właściwego  partnera.   „Ga-
zeta  Wyborcza"  nie  będzie
współpracowała z „radykal-
ną prawicą w Stanach Zjed-
noczonych", r nie  będzie  też
negowała   prawa. komunis-

:łew&ep;okęa§raon&yo;aejfe.
To  naturalne  choć  smdtne,
że  naiwna,  typowa  dla  pe-
nych    kręgów    amerykańs-
kich,    lewicowość    Garreta
(znam  go  osobiście,  co  po-
zwala mi na tę fdmiliamość)
doprowadziła do jego przejr
ścia na stronę „pierestrojki".

!r=:#Eiu:i#ż:ż
tego odejś-

ni.  =  jak  sądzę
" fbżrica rię-

i     spo!ec
człorieka

;     między
w§półczesnym     idealistycz-

nym kolektywizmem, utopi-
jnym egalitaryzmem ż jedngj
stiony a personalimem i ra-
ęjonalnyłn         liberalimem
- z drudej.'
SW - wbrew opinii Garreta

J;g#!.gg.e:T:1::Ęji:p;;ij

iit:O:z?:-?po:?#mt:yl;ę::
ległośti (np. Międzynarodó-
wka Oporu)  oraz wspierała
działania            wolnościowe
w   wielu   krajach   Euopy
i  świata.
Zabawne,  że  w  momencie,
gdywNikaraguizwycięstwo
wyborcze  odnoszą przeciw-
ricy zbrodniczych sandinis-
tów, czyni się SW zarzut, że
pop.ierała    Confra5.    Mniej

i#,#eąrśuboTkqi*eisF::dŁż
żhia, się` od  wohóśći.

Roriudd LAZAROWICZ
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PIERESTR KA CZYW JNA DOM WA?

W
iększość      zagraricznych
obserwatorów  sowieckiej
scenypolitycznejusłyszało

o   Borysie   Jelcynie   na  jesieni
1987 roku, kiedy usunięto go ze
stanowiska  szefa  moskiewskiej
organizacji   partyjnej.   Była   to
kara za krytykowanie powolne-
go   tempa   pierestrojki   prowa-
dzonej  przez  Michaiła  Gorba-
czowa.      Później      Gorbaczow
2musił   Jelcyna   do   rezygnacji
z członkostwa w Politbiurze KC
KPZS.  Były to jednak  pozorne
klęski Jelcyna. Jego postępowa-
nie,  energia  i  gorliwość,  z jaką
domagał  się  szybszych  i   dalej
idących  reform   zyskiwały  mu
coraz większe poparcie w spole-
czeństwie. W marcu zeszłego ro-
ku ponad 5 milionów wyborców
w  Moskwie,  czyli  prawie  90%
elektoratu  głosowało  na  niego
w  wyborach  na  Zjazd Deputo-
wanych  Ludowych.

Jeszcze szersze poparcie spo-
łeczne Jelcyn zdobyl jako jeden
z      głównych      organizatorów
i   działaczy   Międzyregionalnej
Grupy  Deputowanych,  skupia-
jących ustawodawców dążących
do radykalnych reform. W gru-
pie  tej  jest  sporo  wojskowych,
którzy wraz z Jelcynem zorgani-
zowali    ugrupowanie     „TAR-
CZA" , z[zeszające reformators-
ko  nastawionych  oficerów  Ar-
mii  Czerwonej.  Zdaniem  spec-
jalistów  zachodnich  Borys  Jel-
cyn cieszy się silnym poparciem
wojska.

Niewątpliwie  właśrie  szero-
kiemu  poparciu  społeczeństwa,
wojska  i  radykalni``re  nastawio-
nych  kół  inteligenęji  partyjnej
Bory§ Jelcyn zawdzięcza wybór
na     przewodniczącego     Rady
Najwyższej  RSFRS czyli prezy-
denta   Rosji.   Jego   zwycięstwo
jest  tym  bardziej  znaczące,  że
wybrano  go  wbrew  woli  Gor-
baczowa.

Tak oto, po mz pierwszy od
czasu objęcia władzy przez bol-
szewików   o   obsadzie  jednego
z       najwyższych        stanowist
w  Związku  Sowieckim  zadecy-
dowały  nie  zakulisowe  f ozgry-
wki na szczytach nomenklatury,
lecz    poparcie    społeczeństwa.
Ten fakt, jak również przedsta-
wiony  przez  Jelcyna  program
reform  sprawił,  że  Gorbaczow
będzie się musiał coraz bardziej
liczyć z nastrojami społeczeńst-
wa i samym Jelcynem, który stał
sięjego głównym przeciwirikiem
politycznym.

Za   m Borys łelcyn wygłosił
(trzy dni przed wyborem) prze-

mówienie,   w   którym   nakreślił
program         demokratycznych
przemian,  wiele  tez  tego   pro-
gramuprzedstawiałwczasiepo-
dróży  zagranicznych  i  przemó-
wienjach w ZSRS.

W styczniu  br w wywiadzie
dla  brytyjskiej  gazety  „Finan-
cial  Times"  JeLcyn  powiedział,
żę pierestrojka zawiodła i Micha-
il   Gorbaczow,   sowiecki   prezy-
dent , Tównież zawiódl spoleczeń-
stwo   sowieckie„.a   ...  jeśli  rząd
i pariia rie przeprowadzą rady-`
kalnych reform i jeśli nie nastąpi
drastyczna zmiana w stosu:nkach
z  republikami,  można  spodzie-
wać sz.€  rćJwo/#c/`ł..  Mówił  też,  że
wszystkie partie polityczne mu-
szą mieć równe prawa oraz wy-
raził   poparcie   dla   prywatnej
własności    środków    produkcji
i  ziemi.   Według  Jelcyna  g/Ów-
nyrn  problemem obecnie jest  to,
jak wyżywić ludzi, ul}rać ich, dać
im wolność , podnieść  ich  poziom
kultury  i ]ak poprawić  stopę  ży-
c!.owę.    Również    w    styczniu,
w czasie  wizyty w  Japonii,  Jel-
cyn  stihri:e[dz)`1,  że jeśli  dogmaty
marksizm:u-lenimizrn:u    stają   się
ciężarem, partia i)owinm się  od
#[.cń wwo/ni`c',  opowiedział się za

prawem  do  prywatnej  własno-
ści,   gospodarką   mieszaną   lub
rynkową    oraz    niezaleznością
i autonomią republik.

Przemawiając  25  maja,  po
zgłoszeniu jego kandydatury na
prezydenta  Rosji,  Borys  Jelcyn
stwierdził, że konieczne jest pro-
ktyczne zarzucenie monopolu pa-
rtii na wladzę i przekazariie Wla-
dzy     spoleczeńsiwu     i    radom.
Przedstawil   dość   szeroki   pro-

gram   reformy   konstytucrinej
w  Rosji.  Jego główne tezy:

1.   Rzeczywista   autonomja
przedsiębiorstw   i    organizacji,
gospodarcza   nie2ależność   p`o-
wiatów i regionów.

2.   Przyjęcie   następujących
ustaw: o samorządzie lokalnym,
podatkach  i  przedsiębiorczości
w Rosji, o polityce rolnej, żyw-
nościowej    i    służbie    zdrowia,
o ochronie środowiska natural-
nego oraz eliminacji poligonów
nukleamych    i    biologjcznych
z terenu Rosji, c> swobodzie wy-
powiedzi  i  wolności  prasy  oraz
o przyjmowaniu i rozpowszech-
nianiu  informacji,   o   ochronie
soęialnej   pracowników   2akła-
dów zbrojeniowych i przekwali-
fikowaniu ich  do  produkQ]i  na
potrzeby cywilne, o nowej poli.
tyce  inwestycyjnej,   o  wolności
sumien]a.

3. Utworzenie Komisji Kon-
stytucyjnej lub Trybunahi Rosji,
połącżenie   organów   śledczych
w jedną organizację, podlegają-
cą  Radzie  Najwyższej,  tak  by
raz na  zawsze położyć kres  ar-
bitraLnemu traktowaniu obywa-
tefi Rosji. Zapewnierie, że służ-
ba   bezpieczeństwa   nie   będzie
służyła żadnej partii.

4.    Cały    system   wyriaru
sprawiedliwości  musi  być  usta-
wowo  odpolityczniony  i  wyłą-
czony spod kontroli  władz wy-
konawczych.

5.  Utworzenie  armii  zawo-
dowej.

Jelcyn stwierdzil też, że nowe
wybory prezydenta Rosji w glo-
sowaniu powszechnym i tajnym
powimy  odbyć  się  nie  później
niż w maju  1991  roku.

Gorbaczow    w    dal-
szym  ciągu  ma  w  swych
rękach   klucz   do   przy-
szlych rozwiązań w Zwią-
zku  Sowieckim,  ale jego
możliwości           manewni
zmniejszyb się i teraz bę-
dzie  musia)  podjąć  decy-
zję, czy i)rzyspieszyć tem-
po  zmian  gospodarczych
i   politycznych,   czy   też
zdecydować   się   na   roz-
wiązaDie silowe, grzebiąc
t)m sainym szansę m wy-
dźwignięcie    się     ZSRS
z kryzysu. Ma jestcze je-
dno wyjście - pozwolić Je-
lcynowi m wiiTowadzanie
i'eform i liczyć, że mu się
po  winie noga, [ub że nie
dotrzyma  danych  sple-
czeństwu obietnic. Wtedy
jednak Związek Sowiecki
może nie uniknąć niszczy-
cie]skiej wojny domowej.

Następnie  przedstawił  pro-
gram    reform    gospodarczych.
Przewiduje  on  m.in.  zmniejsze-
nie  wydatków  na  obronę  o   10
-  15%,  stopniowe  wprowadza-
rie  cen  światowych  i  znaczne
zmniejszenie   tzw.  pomocy  dla
zagraricy. Jelcyn proponuje też
sprzedaż   osobom   prywatnym
działek   i   maszyn   z   zakładów
państwowych oraz zmniejszenie
o 30-40% inwestycji w przemyś-
le  i  wykorzystanie  tych  fundu-
szów  na  poszerzenie  produkcji
rynkowej    i   na   budownictwo
mieszkaniowe.     Zamierza     on
ustawowo  ograniczyć  do  30%
opodatkowarie      z      zysków,
wprowadzić §ystem ubezpieczeń
społecznych  oraz  zabezpieczeń
dla  uchodźców,  emerytów,  in-
walidów itp.

Borys   Jelcyn   z   naciskiem
podkreśuł;   że   Rosja  musi   być
suwerenna. Stanowisko swe wyL
jaśnił  w  czasie  odpowiedzi  na
pytania, gdy został wybrany na
uząd   pr,ezydenta:   jw'gdy   m.ć'
opowiada}emsięzasecesjąRosji.
Opowiadam się za suwerennością
Związku, równymi prawami dla
wszystkichrepublik.niepędłegło-
ścią  republik,  tak  by  republiki
były  siln2  i  silą  tą wz;macria}y
nasz   silny   Związek.  T8,k  `ńń:ęo
Jelcyn,   podobnie  jak   Gorba-
czow,  nie  godzi  się  na  secesję
republik      związkowych,      ale
w  sprawie  autonomii  republik,
podobnie jak w sprawach ustro-
jowych   i   gospodarczych   idzie
dalej niż prezydent ZSRS. W je-
dnymzwywiadówpodkreśliłteż
wyrażriiie, że w każdych okolicz-
nościach  jest   blędem  używanie
siły  do  €lmiiiaia konfliktów  et~
nz.czn);cń. Takie stanowisko zy§-
kuje  mu  sympatię ludności  nie-
rosyjskiej.

Krwawe thmienie demon§t-
racji  w  Gruzji,  brutaha  inter-
wencj a w Azerbejdżanie, bloka-
da  Litwy,  a  przede  wszystkim
połowiczność reform,  drożyzna
i   brak   najbardziej   podst`awo-
wych towarów doprowadziły do
tego że Michaił Gorbaczow stał
się jednym z najbardziej zniena-
widzonych ludzi w Rosji. Ludzie
dali temu najbardziej wymowny
wyraz   w   czasie   demonstracji
l-majowej   w   Moskwie,   kiedy
gwizdy zmusiły Gorbaczowa do
zejścia z trybuy.

W  Rosji  mówi  się  już  dość
otwai'cie  o sytuacji  „przedrewo-
lncyjnej'.  Wraz  z  wybot.em  Jel-
cym  na  stanowisko  prezydenta
Rosji  pqja"ńla  się jedmk  nowa
możliwość  pokojowego  pTzei)To-
wadzenia zmiaD. Jelcyn ma dość
konkretny,  i  -  jak  m  stosunki
sowiecme  -  śmialy  program  re-
fom   politycznych  i   go§podar-
czych.   Pierwszą   u.stawą,   nad
którą zaczęła pod jego  kierow-
nictwem pracować rosyjska Ra-
daNajwyższajestdeklaracjasu-
werenności  Rosji.  Jej  uchwaLe-
nie   j,es2icze   bardziej    zwiększy
prestiż  polityczny  Jelcyna  i  na
płaszczyźnie politycznej  trudno
będzieGorbaczowowiznimwy-
grać. Tak więc albo będzie mu-
siał  zgodzić  się  na  współpracę,
albo uciec się do próby sił, która
wpraktyceoznaczałabyotwarty
konflikt  między  KGB  a  woj§-
klem.

Mchal KOZAK

25.06.-1.07.1990 ROK IX



''...Polska nie jest w trakcie przechodzenia od socjalizmu do kapitalizmu, usiłuje raczej uczynić

państwowy socjalizin bardziej sprawnym. Jest to jednak dzialanie bez perspektyw."
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Jest i.zeczą niezmiernie przykrą, że mój
i bezinteresownej formie

patriotyzm i moją wolę pomocy Polsce w najczystszej
odano w wątpliwość.

Stoczrtia   Gdańska   stalas%rco]%;p#rh#U#

:Ę#3#żi%R3żh:o3###
stalo się sprawą ogólnonaTo-
dową. Zainteresowanie inwe-sł%arffi%ffko#aff;oyn;em#n.

mKffaw##dnojśffruozp%rida;y
rnainówaw..stwa   i   kradzieży

podpisany  został  list inten-

i#r:pĘr:dŁEĘg:T±ky:r3i
Wałęsę.  List zaznaeza w ar-
t%nk#k6:#was#efE2e.ł;f#:%=

geerewsyó##yt%es#Żę#tz:%E
C#ndedogk°uC%%}Ź#rzsyą8°%fa#e

Ł3żm#g€i#"łaaw#ęnog%

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

;8y;Uź;%§##g:;to;§ja:ci:oPS;§:

iF:epsT?uż:żi'żJgErał
3gw:nń.a-;-dn;ę%&hi%Eś:
perci byti nieustannie zawie-
dzeni.    Rozczarowani    byli

goad:Ę25n%goczcnh3żrzkj;=
problemów było niezmiernie

Fo`  A:FSN  BEZ  PARDONU

S:ffBRAwhA  ST#Sff;ZP€H

GHSAŃSKHE#

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

yożnoonrżeEEtuv#Ł#::

źj]eź5Ęa!iiżn#5a:P!i°§Pż%ź:
•\;i,::`;,,;:,:\:::.,,,..'.::\.;..`.`l;::,..`:,`;;:';`:.:'::.;;.:,;.:.;;;.::,.;;.:

Łbey±:ł#k=afi§;Słpardoabhł:=
w czasie negocjacji stanowi-
ły zobQwiązania stoczni wo-
bec   zamówień   sowieckich,
norweskich i polskich arma-

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

!s#b#jż,gz:nga:.p-Zy.ĘjoreJ3śgt!
śmy  nawet  zainwestowanie

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

ffgcg%g,rpĘwkĘĘE?iiw:j

-           -           -: -----             :-::-:-

zainwestowania  w  stocznię
sumy  do  100  000  000  dola-

:żewniF#?dŁany#us#=:z#isek

gea;gkżrgd:zh!ożtiErł:,#łFi::
micznych w Polsce.(...)

am dalszych działań, dyre-

j;e3;ĘOĘ:;k%iaĘ:8Oiie;h§:j[§#
ną   zawierającą   hamono-

Hja stoczni odmówiła pod-

E;sŁąep±?gwost,:gn=;g?83:

pźtenśj*pzrfi:yoz=Edwn#|#=

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

fyĘteĘĘi#,iaE:uroF;*:nąE.i?:
ż:;eg°nże#cz°ŁązjeankLg
igEijielfi:tiris.p=#imjz=:
żłanr#oUwżeńłp];]e§:°Cpzr*i:

:--:--:----:---:ii-`'-`:---_----.---:

wieka różnica.
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NAJWIĘKSZE AGENCJE
INFORMACYJNE

N iJ;;tęairffgłaaścwyiĘez#3:
żył      Charles      Havas

------                      __-:

oraz  United  Press  lnterna-

;:3ntngc:gE9_:#±2n:o%a;ło:n::n#:[

--_------:

łzekŁzu wybór treści.  Szu-
a  w  swej  gazecie  lub  ser-

ł;gi:e8gi:igF!pżg::tę:s;iig!ę;

fot. AUTOR

Komitet
Samoobrony

Kultury

W

iźh,#:ł:s!i:i?ł#zł#,t

na  Wsl.
Andrzej BRZOZA
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STANOWISKO
•KLUBU POLITYCZNEGO

„WOLNI I SOLIDARNI"

:=:-:::`----::-:--_-_:-:T:-:--::_-::::_.:-_:

!ł:łkmEEEi#l

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

wo#?,w?swż:j:jżżżL#i#

ŁEaća€E;3°:'żsa;'umĘrm°rd?ffii#i
Ji#:°:ł'Ę:kfl4e#aĘ9npgó::fi:#

SŁOW0 BOŻE
27  maja  br  pod  kościolem

św.Bryódy. w  Gdańsku uczest-
nicy wiec.u Fcdcraęji Młodzicży
Walczącej  zostali  zaatakowsni
przez  kościelną  bojówkę.   Oto`relaęja  z  tego  incydentu  autó-

rstwa pani  Lili Badur®kięj pro-,
wadzącej   biuo   infomacyjne
SW w Gdrishi (ul.Heweliusza
100,  tel.  31-64-37):

.   Tlun!i wybiegaóący z kościola
z pamarii-i paraso(amż btl  liLdzi
stqjqcy\ch ru. pd4i. .Grupą mlo-
dżieżj`FMWustioridLarozwinąć
€rar}sparent    z    riapisem     ,dość
uk!adów z komuristami". Po po-
biciu €ych hidzi banda rzucila się
w moim kie"nku kizycząc ,,za-
bić'',  ,.Gwiazdowa"  iri.  Kstążki
rozkopario  i  kradziorio.  Ocalar
!p%Z:,°Zk:`ł`rązy#t3rż{Ssk%dzw#

biec   tragedii.   Dziwi   mnie   nie-
zmiernie jak  to jet  możliwe,  że
riormalnyczłowsek.kaioHk,móśł`
w tem sdosi}b zarćagowdć`na gló-
saone   w   kośclele   Słtiwo

ędzie  podztaly  `sie, przyA

milości i tolerar\cji, gdzie zginęla

hodzka godność  i.rozsą4ek?      \
Z relżęji  uczestników wiecu

FWM wiemy też, że thm któĘy
„spontmicmie"_"padł pa wie-
cująęych prówadzopy był przez
kimu młodych npżczym, z tego
dwóch uzbrojonych w milic)óne
palki. Gdy uczestfiicy wiecu szli
przez  miasto  w  stronę  dworca
PKP  przemarsz  zaklócony  zo-
Stal gwaftowh`ym atakiem kolu-
mny  samoc!iodów  osobowy'ch,
bez  żenady  wjezdżających  po-
między idących ludzi. 0 „8pon-
tariczności"tejakcjinicchświa-
dczy  fakt,  że  gdy  próbowano
powstrzymać  piemn}zy  z  jadą-
cych wozó-w, jeden z siedząęych
w nich mężczyzn wyciągnąl pi8-
tolet i trżymał go  ostentacyjnie
na wierz6hu.

Te    wszystkie    wydaizeria
muszą budzió Żńepokój. Czyżby
znów  na  ulice  miały  wyruszyć
bą}LÓwĘQimiącekaż4yp`Ęzęi``a`W

i,^dziaffiia riezg.Qdne-

EGO. !

:gsg:łłEca%.koszteminte.

Pizk!wodnlciący „W ' I S"
JuoB]aw Krotnńst[i

Rozkwit
gospodarki

• ,RFN

EEEELJLri

•    ..BRZEĘIŃSHv  `~

mżvDEŃTEM7  '

Wl.donoid

-;:_-:::i::_:--:::-:-:---,---_-i:-_::_-:

• bńę-
#iE3nT@=o#onYs-Dók#

Stde punkty
ko]poTtażu:

Podri
l..Klub  „W  i  S"  ul.   Gó"
Wikla  1o6
;.:-p}iątek    w    Boóz+'12.0o.18.00

t€l. 33mgl

Wtm
1. Stoisko m w lmmu To-

xT##Czr     '. a.DT,
Ł#ffio`j'ŁO""„
Bynck 58, t50.l 16 Wfodsw

Xrirdn- ł® Rd

#gE#EEEET
PQznri d; Góqa Wilda. 106
til_.-33-00-9l`-,--

;LTąueĘ+#T%"2*
^ieT..śrroą:49         '`

gĘ#rifst;2°%,9"
'`-.,                    `'-
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