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w  {,.lt,,|,aT`lakercle    loł)l\wraze.

11h.jl      ,'1ttnll        mogacej      pocj)ac

f,ir,.lj.;  ijrze)ecia        )a  twieic)zę.

ffj   tylkrj   iia    kiótko         wlacjzy
vł  t;alyiTi  Związku  Sowieckim

Jest  to  anTlla  r.r7yooiowana  Z
rllyć>ia   0   Waice   Wewnętrznej.

a   riie   c)o  Wo)ny   na   zewnatrz
Me  do  obrony  kraiu,   ale  do
tl\jt`\ieiiia     ruchów    wewnątrz

wiasnego  kra)ii'
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30       slerpnia       br.       Lech
Walęsa    odbyl    pierv\/szą    pc)
dwumesięcznei           przerwie
kontełeric|ę  prasowa z  clzien-
nikarzami    Na   pytanie  clzien-
nikaiza    "Trybuny"     (clawniej-

sza               Tryl)uiia             Luclu")

o  zdanie  na  leiiiat  pnselskie-

go   pro)ek`u   likwii!at`,ii   ogród-
ków   ptacowniczych    Wałęsa
odpowiedzial  ro   sa    w/aśnłe
skatTc]ale   obęcnegc>   ukladu
Ja   dziwię   się,    ze    na   takie

r)ropozycie       spoleczenstwo
szlag  nie  trali.  Bc]  mnte  szlag
t(atla

Pocjajmy.       ze       giównym
wspóltwórcą           "obecnego
ukladu.     )es(     wlaśnie     Lech.
Walesa   o/az  ze  projekt  likwi-
c!acji      ogródków      pracowni-
czycn  wnieśli   do  parłamen{u

pos{owie     OKP     (17     osób),
z    którymt   Wałęsa    uwiecznil
się  na   wyborczych     fotogra-
•tiach       Tak      więc      Walęsa

iiadal   nie   wtdzi   swojei   winy

w    c}oprowac]zeniu    do    obe-
cnei  sytuacii

TyGo[)NIK     `Ft37(253)  ROKlx     lo-ló.09.  I99o        |`t.łr`'^  7oo/.r.
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SawIEcl do

POWINNI JUŻ

SOWIEcl

bo-Mu

51  hi  icmu S{)wicci wtargnęli d() naszegt) kraju. D() dzjś tu są. Wojna, ki()rą -wsp(.)ld/ia-
l:ijąc / Nicmcdmi -ro/.iM)c/.ęli, dawnojuż się skońc/,yła. Wyr()sły nowc i.()ktilcnia, xcrwam

pt)d()bn() / k{)muni/,mem,  a oni wcią;. iu są!  M()wi się nam, źc ;,yjcmy w w{)lnym  kraju. C`(';;
io jcdnak  za  niepodlcgly kraj,  w ki(.)rym  stacjonują  obcc,  nic  podlcgające  ;adnej  koniroli
urojska..'!  Powiada się, ;e mają iias bronic -pr/,cd kim? żc rowntiważą syiua.ję w Euror)ic
-  u  i.i)7  Lo ,ntii./v,.,

Doi)t)ki  S`)\`iei.i  iu   są  nic  m  c()  mowic  t)  niepodlcgltisc.i  nas/t:g.)  paii.`iw'ii.  Stiwii.c.ka
ol)ecnosc  w  I'`)l`ci`  io (*upacja. Zajmują i  nis/.c/ą  rias/.e domy, /atruwają  n{i`/c  `rodowis-
Lo.  /agra;aj`i  L`)munikacji  ląd()wcj  i  powieir/,nej,  ale  -  ct)  mjg{mm  -  /Hgm;ujd  m`/i.j
\\''l'll)s(.i.

„P`r,ł:`fp5tJ,n'`.;t}n:`:"t;:':g"r':J,,S`n`.}ćJ;:;'„raacs.'o:'%{,':Tj,:`#:`=n:;y;dr;i?dNT:'i`:t.,::rdtiTt`u-,T,:,ddi::
i'i/v  p()r}ad  4łJ  lai  t"arani()wali  panowanic  komunizmu  w  Pol`cc.  D/is,  gd.v  w  na`/.vm
Lraju.koniunistou  podot)no ju;  nic  ma,  czyich  inic`rcsów  broniq  w  Ptilsc`c  St)wii`c.i..'  C`/.\'ji.

i){im\\`dnic  u(wicrd/ają?

Manifcsiai.jc  "S()wic(.i  d()  domu"  ()rgani/_()wanc  i)r/r/  Pariię  W()lno`c.i.17.(rJ.  ``   Sw'idni-

c`.\.  Phc' (;runu:ild^i` god/.15.30;  Br/cg -Rynck. god/.  LS.30.
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Polc`ki    Władłiiiua     Bukowskiegi`      cłlonka     Fiad}i     \'\   i:,.    L`.ciiii
•Demokracia     i     Ntc>pc`dległość'     z     Kornelei``.     \lri.`^„],_`ki!ii

c)i:ewoc!nlczacvm     par`li    woiJ`I``śrl    t    kancivl.]ate.li     l``i        {=4l,ict
Prez\łdenta  F!zeczpc)spoli(ej.
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Zgoclnie Stwiero2ono   że  polltyka Gorbaczowa  i jej  popa(cle
ze    strony    Zachodu    sprzeczne    są    z    wolnośclowymi
aspiracjami  podbi(ych  narodów imperlijm.
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ieL`ubltk  i wc\ą7  't3s2``ze zależ,'iyi`h  c`il  Mosk\^/y  panstw  scwiec-
kieoc`b!|iku

Wladi"  Buhi`wski  przekazal  informaćję,  Że  Pania  Wolno
ści    zos{ala   przvjeta   dc`   Orgamzaqi     '.'Demokracia  i   Niepod-
legh)ŚĆ'.     a    Kornei    Motawiecki    zostal    cz!onkiem    jej'    F}ady
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` :.\ ,... eiiiietiewa,  Stetancł  K\sie`

ł  `wskiego   i    Piotra   Wierzbic-

h  .`go    Naj\^rybitnlejszą-  pracą

iest   c}zielo   historyka  angteis
kie`=]`.`            Paula          Jc\hiisotia.
'ltitpilpcluals"       (Harper      ar`cl

Rc'.\,).

Co  tr  iest  Lewica.  skad  się
wziela.   kim   są   liidzie,   którzy

/ą         reprezentują,          czego
cjokoi`ali,  )aka  iest  przyszlość

Lewicy7        Postatajmy        się
kolejno   odpowieclzieć   na   te

Pytan'a.
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LEVVICA
POCZĄTKI  ZŁEGO

ANDRZ,F,JCISEK

Temat jest  bardzo  obszer-
ny  i  z  konieczności  m`jsi  być

potraktowany  skrótowo.   Dla-
tegci   dzjsiaj   ograniczmy   się

jedynie     clo     genezy     nurtu
lewicowego,    czyli   skąd   się
wzię'ciLewica.

Zaczrtijrr,y  od  definicji.   Co
róźni Prawjcę od Lewtcy?

Lewica \^/ychodzl z zaloże-
nla,  że  człowiek jest z  natury
dobry,  pracowlty,  ale  niezbyt
•rozgarrilęty    umysłowo,    dla-

tego     trzeba     mu     pomóc
w  przezwyciężaniu  pewnych
trudności    życiowych,    a    na
bieżąco    podpowiadać,     co
ma    myśleć,    robić    i    mówić.
Jednym  slowem,  trzeba  mu
zorganizować   Życie   od   ko-
lebki     do     grobu.     Prawica
odwrotnie.  Twerdzi,  że  czło-
wiek   jest    grzesznikjem,    le-
niem„   ale   ma  dość  wlasnej
inicjatywy    i    inteligencji,. aby
szybl(o  przystosować  się. do
zaistniałych  warunków.  Trze-
ba więc zmusić go do przyz-
wojtego  Życia  przy   pomocy
nakazów  i  dobrego  przykla-
du, wychować w kulcio pracy
i   poszanowanla   prawa,   nie
rozpieszczać,  a za to dać mu
wszelkie    możliwości    wyko-
rzystanja      s\^rych      talentów
i   iniciatywy     Wychowany   w
takich    warunkach    czlowek
wkrótce   sam    zrozumie,    Źe
warto  być  uczciwym  i  praco-
witym    To   z   przyjęcia   takiej

postawy     wzięto    się     stare
porzekadlo  ludowe  "sum/en-
nościa    i    praca    ludzie    się
bogaca".

Natura,  riestety,  nie  wszy-
stkich obdarza hojnie talenta-
mi,   zclrowiem   i  charakterem.
Dlatego    jeclni     bogacą     się
sz`/bciej,     g    clrudzy    wolniei
mnl   w  ogćtlEl  me  t)cjgacą  slę,
r,r,  aibc,  me  są  w  stanie,  albo

rio     prctstii     nie     chca     pra,
'~rj.'łać     i   tir,ai   właśnie   wkra-

',7a  l,r:t/lca  Łe  swym  Progra-
'rf..rr|    |    W.,r.l`jir.zuiacym    ser.

/,f;.r      7,jtż/!ia   tjlosić   rji?.kric.

•;,--,,,r,;,,,,J,,.,ie,J,Jr,r

1,'   -    1''   WltzI.;Sll.,\    1(,''0

E=Ł

Mniej    więc€j     do    końca
Xvlll  wieku  umysłami  wspól-
czesnych rządzila niepodziel-
nie   Prawica   uosobiona   we
wszechobecnym  klerze kato-
ljckim  1  zreformowanym.  Kler
zajmowal   najważniejsze   po-
zycje w  szkolnictwie i  bardzo
waźne    na    dworach    panu-
jących.  Miał więc decydui.ący
wpłye `na  wychowanie  pod-
danych   i   władców,    na   icn
sposób  myślenia  i  zachowa-
nia.   W   ciągu   wielu   wieków
wypracował  metody  przeko-
nywania     i     wychowywania.
Gdy  brakowało  argumentów
słownych  odwolywał  się  do
siły      fizycznej.       Nadużycia
z jego strony były powodem,
ŻB    z    biegiem    czasu    rola
i      autorytet      kleru      malaw
i       powoli       ludzie      Świ.eccy
zaczęli         przemawiać        do
Świadomości              obywateli.
Pojawili  się  Welcy   myśliciele
i  moraliści.

Prawdzi\^ry     przełom     do-
konał   sję   z   udziałem   Jana
Jakuba   F`ousseau.   Pomimo
niezb)ft      wlelkich      talentów
i          podłego          charakteru
Flousseau   zyskał   niezwykłe
uznanie    u    współczesnych,
szczególnie  w  sferach  dwo-
rskich,         Był        znakomitym
obserwatorem   i   szybko   zo-
rientował  się,  czego  ludziom

potrzeba.  Arystokracji  bardzo
brakowalo       krytykj       samęj
siebie,   a   paniom   -  tkliwych
romansów.         lm        mocniej
F`ousseau.   grzmiał     w     sa-
lonach,     tym     więcej     dam
dwQrsk ich                 omd lewało
w czasie  nocnych  lektur jego
"Emila"  czy  "Nowej  Heloizy".

Wlelką   popularnością   cie-
szyły    sie    jego    `.Wyznania",
w    których    z     niespotykaną
c]otąd    szczerościa    cjokony-
wał   wiwisekc,ji   swego   zycia
Czytelnicy  nie  orientowali  się,
ze   w   więk3zości   wypaclków
or)isywane    wyc]arzenia    nie-
wie@  miały  wspólnego  z  pra
w(Ja   Owa  szczerość  i  samo-
yrytyk;.t    łjyly    `iclam    i     miały

tylko  uwiarygod"ć  nagminne
kłamstwa    Szczególnie  wielu
zwolenników              Flousseau
zysk.ał         teo.laTi         zrruan\

Porządku  spolecznego  wyłci
żonymi   w   glośnym   trak`aL,e
'`Umowa  społeczna '    F`Ć>wiiic

wielu        nawoływanlem        do

powrotu            do            nat u ry
Wypowiadał    się    takźe     na
temat     wychowania     dzieci,
twierdząc że  należy odbierać
j.e   rodzicom   i   oddawać   na
wychowanie   państwu.    Sam
pięcior.o   własnych,    zrodzo-
nych     z      nieślubnej      Żony,
oddał   do   przytułków.   gdzie
wszystkie z  wyjątklem jedne-
go    poumierały    w    nędzy    i
w młodym wieku.

"DoŚÓ                  interesujqćy

sza/en/'eo" powiedziała o nim
po     jego     Śmierci     kobieta,
jedyna osoba,  którą  napraw-
dę kochał.

Chociaż   na   długo   przed
nim   byli   inni   o   podobnych
Poglądach,     moźna     uznać

:ep;F.Sye:U,ypozwaegop,r:,k:r::::
stawiciela w dzisiejszym tego
slowa znaczenlu.  Typowego,
tzr+.      gloszącego      zasady,
których on sam w prywatnym
czy    publicznym    życiu,     nie
przestrzega.

Rous§eau    zmarł    jedena-
ście    lat    przed    wybuchem
Wielkiej    Fiewolucji    Francus-
kiej,    ale   śmiało   można   go
uznać  za jej  ojca  chrzestne-
go.   Francja,   znana  ze  swej
skłonności      do      nazywania
zwycjęstwem  nawet  najwięk-
szej     klęskl,     do     tej     pory
szczyci się ldeami  i  osiągnję-
ciami  rewolucji.  lclee  wolnoś-
ci,      równości     i     braterstwa
rzeczywiścje      były      piękne,
osiąg n ięcia          mniej.          Do
niedawna    mówilo    się,     że
ofiarar"       rewolucji       padlo
nieco  więcej   niż   37   tysięcy
straconych     i    zmarłych     w
czasie   lerroru.    Wśród    nich
tylko  10%  było z arystokracji,
a  więc  wrogów  ludu.  Bliższe
badania   podniosly   tę   liczbę
do       prawie        p.Ól       ,miliona,ć

w         więksźości         chlopów
z   Wandei,   którzy   nie   chcieli

przyiąć    nowego    porząclku
Było  to  prawdziwe.   pierwszc
w     historii     cywilizacji     euio.

peiskiej,   ludobójstwo   w  .clzi
sieiszym  iego  słowa  znacze[
niu          F!ozmiaiciiiii        zbrodiii

przewyzszylo   l`awet    loz[jltl

we  z  katarami  w Xlll  wieku.

Prawcjziw     i     c!omniemani

przeciwnicy      rewolucii      byli
mordowam    bezlitośnie.    Wy-
myślano wciąź nowe  metody
zabijania.  Kat  Paryża  szczycił
się       swoistym       rekordem
w   ciągu   37   miriut   zciął   22

glowy.   Węcej   nie   mógl`   bo
krew   nie   nadążala   spływać
z  rynjen  j  nieborak  ślizgal  się
na   szafocie.    Członek    Kon-
wentu  Carrier,  uznał  że  gllo-
tyna jest zbyt wolna i zapro-

ponował,     a     potem     sam
nadzorowal masowe topienia
aresztowanych  w  Sekwanie.
Chlopów wandejskich wrm z
Źonami   i   ciziećml   rozstrzó«[
wano      kartaczamj.      Miasto
Lyon ,         które         odmówito
poparcia   rewolucji,   ukarano
masowy mi            egzek ucjam i
mieszkańców  i  zniszczenlem
1600    budynków.     Podobny
los spotkał Marsylię.

W tym czasie,  gdy tracono
Andrzeja  Chenier  -  wybftne-
go  poetę  i  Ludwika  Lavoisier
-   ojca    nowożytnej    chemii,
czlowieka jak najdalszego od
polityki,   zwloki  Jana  Jakuba
F`ousseau zostaly przeqiesio_-
ne      do      Panteonu,      gdzie`
spoczywają do dzisiaj.

Jeśli          doliczyć          straty
ludzkie      w      wyniku      wojen,~^
napoleońskich,      które     byly
następstwem     rewolucji,     to
liczba      ofiar      dojdzie      do
2  milionów,  a więc  procento-
wo  więcej  njź wyniosły  straty
Francji    w    wyniku    1    Wojny
światowej -  najkrwawszej dla
Francji  ze  wszystkich  wojen.
Moglo       być       gorzej,       bo
F`ewolucja  Francuska  mogła
pój'ŚĆ  drogą  rewolucji  bolsze-
wickiej.      Na     szczęście     dla
Francuzów    i    reszty    świata,
kres        zdziczeniu        połoźył
Napoleon,   a  Świetność  i'ego
okresu   przytłumila   koszmar
poprzedniego.

Takie         byly          początk i
szaleństwa    i    zla,    które    clo
dnia dzisiejszege opałiowalo
umysły wjelu zdolnychL ludzl,

.\'11,I./1.I(',1S1..k

((`"-ml,l     N\'.  Ji  071`)`)0  r  \
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CUP o prywaciarzach
ec]lug   clanych   Centralnego   Urzędu   Planowania   (CUP)
uclziat  przemyslu. prywatnego  w  produkcji  przemyslowejW

ogólem wzrósl   W br.  wyniesie,  wecllug  szacunków,  8,8%  (rok
temu   byl   na   poziomie   6,6°/o)     Nie   jest   to   iednak   wynikiem
wzrostu  Hościowego  produkcii,   bo  ta  spadla  zc]ecydowanie,

.     lecz silniejszym  spadkiem  produkcii  u  producentów  państwo-
wycr\.

CUP   informuje  także,   że   nie  zmienia   się   naclal   struktura
sektora  prywatnego.  Większość  s(anowią  wcląż  małe.  kilku-,
a najwyżej kilkunastc)osobowe zaklady   Przeciętnie zatrudniają
one   dwie   osoby.   W   dalszym   ciągu   domir`uje   również   pro-
clukcja materialna,  przy  niedorozwoju  hancllu  i  usług`  W ciągu

.   7   miesięcy   br.   przybyło   ot(.   208   tyslęcy   nowych   firm   pry-
watnycn   (niestety.   glów"e   tzw.   naridel   obwoźny)    W   tym
czasie przestało też funkcjonować ok.  76 tys`  zakladów   Lipiec
byl  rekordo\Arym  miesiącem,  jeźeli  chodzi  o  liczbę  zaklac]Ów,
które wstrzymaly  czasowo działalnóść   Ekonomiści z  CUP są-
dzą,  Źe ma to związek z sezonowymi przerwami  urlopowymi

(zJ)     /

Związek Żornierzy Narodowych Sił Zbrojnych
(NSZ)

Sąd Wojcwód7ki w Lubljniii 7,arcjcsm`wal
Zwią7,ek żołnierzy NSZ.   Sicd/jhą organi/,a(.ji jL.si

Lublin, tcrcnem działania  c`ały krź`j. Tymc/,asowy

adrcs:    ulica  K()walska s m 3, 2(L115  LUBLIN.

?`om  )ido\`'ttiiyc`h   przi`.'   MO
i  "   iT   sierpi`iii   1()82 r.

()l.(t9.          `1A`TRZĘBI L:,
Udłi{il     w    ``l`'L`h()dach     X-,

lccja    podpis:łniił    .`Porozu-

mieii J as( rzcl?skicłi ".

OJ.(t9.            WROCŁAW.
Pi`Li`  `  bii}t``i   \\iTroi.ła\+'ska     -

`poik:`m   1   Ki`mi`ii   /,.ikł  i

(1i`\`i`i    NSZZ"S"    I\\litcc`hiii-

Li           \\''roclii\\`U\+`i.           ki`\.\Ti

kornel        Mor;i\`ii.Ct`i        l)\ł

cłlonLricni,

BEZROBOCIE
w  liczbach   i   faktacli

Wecn ug         naj nowszychdanych    (2408)     Miiiis-
terstwa       Pracy       i       Pcilityki
Socjalnej       w        kraju       jest
obecnie  767,2  tys,  bezrobot-
nych   Od  końca  stycznia  br.
ich  liczba wzrosla  14--krotnie
Pomimo  wzrostu  liczby  ofert

pracy,       na      jedno      wolne
mlejsce       przypada       coraz
więcej   bezrobotnych    Ostat-
nio   bezrobocie   bnąbarclziej
dotknęlo          woj  lomżyńskie,
ciechanowskie,        suwa!skie,
konińskie         wroc)awskie        i

ostrolęckie        Najlepiej      jest
w          woj            warszawsk i m.
katowickim,        szczecińskim
Najczęściej  poszukują   pracy
robotnicy     niewykwalifikowa-
ni,     technicy     w     zawodach
techn(cznych,              robotnicy
obróbki  metali  oraz technicy -
ekonomlści       Wśród     bezro-
botnych        jest        107        tys
tegorocznych     absolwentów
szkół  średnich  i  wyzszych

(,_'`,

Bt'(;_ĄTSI

`ik  `FORTUNE.  opubliko-
ludzi  na  świecie.  Na

rozp"Zy_n
ują się potentaci iiaftowi.  Listę
an Brunei Hassanal Bolkiach,

Jego majątek szacuje Śię na sumę 25 mld
dolarów.  DrL)gim jeśt król Arabil Saudyjskjej  Fahd
-18 mld dolarów.
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` BARDZ0 POTRZEBUJEMY

ARMII

Rozmowa z głównodo-
wodzącym Ormiańskiej

Armii Narodowej
Razinikiem W:asilianem.

Rozmav`iia Wojciech

Slando.

Proszę   o   parę   szczegółów
na      temat      pańskiej      armii.
Wiadomości,    które    docierają
do  Polski  nie  są  zbyt  konkret-
ne.     Przekazywane     są     albo
prze7.      TASS,     .alt)o      przez
zachodnie         mass         media.
Rzadko         kiedy         możemy
dowiedzieć      się      o      sytuacji
w Armenii z ust bezpośrednich
uczestników dziejągch się tam
wydarzeń.

Razmik                        Wasilian.
Ormiańska   Armia   Narodowa
została   stworzona,   ponieważ
zaistniała     taka     konieczność.
Naród  był  bezbronny.  Wokół
repub]iki,  a   także   na   naszym
tetytorium mnożyły się  rozbo-
je ze strony sił  azerbejdżańsk]-
ch.   Naród   chwycił   za   broń.
Ch]opcy,  którzy  bronili  granic
zoeEałińssż rff:Tę iN.:#o%i:

Jed)mym   naszym   celem   jest,
abyśmy  tyli    gospodarzami  na
naszym     terytorium     i     sami
siebie bronili.

Amri  NarcKlm   nie  jest
podporządkcm/ana           żadnej
parti,?

Jest  całkowicie  bezpartyjna.
żadna    pariia   w   Armii    nie
funkcjonuje.     Amia     będzie
podporządkowana  ormiańskźe-
mu        parlamento`ri,        który
właśnie po"taje.

Słyszałem,        że        Armia
wyrosła z ONScu, Zjednocze-
nia    Sammkreślenia   Narodo-
wego Armenii.

Nie, to nieprawda.

Sam  Pan  jednak  był  kiedyś
działaczem Zjednoczenia?

Byłem      i      nadal     jestem
członkiem       tej       organizacji.
Obecnie jednak kieruję Armią,
a ONS przede wszystkim to nie

partia.   ONS   pragnie  samcx)k-
reślenia  narodowego  Armenii.
Ludzie,   którzy   pragnęli   tego
samookreślenia  wstępow@li  do
oNS-su, ja [eż wsiąpiłem.

10 -16wrzesieii 1990

Pouicdział   Pan.   /~c   Armia
Narod()wa  powstała,  by  naród
mógł się  bromć  przed Azerbe]-
dimnami   (Azerami).   Czy   tak

jest nadal?
Celem    armii    jest    obrona

przed    każdym    napastnikiem.
Obrona       przed      dowolnymi
bojowcami,  czy  jak  Pan  chce
ich    nazwać.     Obrona     przed
dowolnym agresorem.

Ar=teónT? Wtargnie   w   granice
Oczywiście.  Bronimy  swojej

ojczyzny. Jezl`li nasz parlament
ogłosi  niepodległość  Armenii,
będziemy bronić  niepodległoś-
ci.

Z  kim  obecnie  prowadzicie
walkę?

Obecnie       nie       walczymy
z     nikim.      Chociaż     istnieje,
można powiedzieć, zagrożenie,
Że  Armia  Sowiecka  na  rozkaz
GDrbaczowa   podejmie   próbę

Ł;b;:łe#nĘ:s+:::eaśg%%k:
powitanie,     taka     odpowiedź.
Jeżeli   prz)jaąą   rozbrajać  nas
przy  uzyciu  broni,  przywitamy
ich  bronią.  Przyjdą  porozma-
wiać - siądziemy do  "okrągłe-
go    stołu".    Goto`hń   jesteśmy
rozstrzygnąć      ten      problem
w sposób pokojow.

Jeżeli    jednak    Gorbaczow
uŻ)je  broni,  to  sądzi  Pan,  że
wytrzymacie tę nawałę?

Jeżeli  uży]e  w  stosunku  do
nas   broni,   nie   przyniesie   to
Żadnycch   efektów,    ponieważ
będą w(edy  musieli  walczyć  ze
wszystkim].   Naprzeciw   stanie
caly  ormiatiski   naród.   Naród
ormiański  na  całym  Świecie  -
to    mam    na    myśli.    I   wtedy
bęazje  dla  niego  lepiej  spuścić
na republikę jedną bombę, niż
rozbrajać naród, jako Że naród
nasz           jest            uzbrojony.
Rozumiesz?  Nie `jest  to  jakaś
banda,    czy    grupa.    Obecnie
okolo 30%  narodu jest  uzbro-
jone. Jak można go zmusić, by
się  rozbrc)ił?  Jes(  to  niemożli-
we.  W  takim   razie  będzie  się
lała krew.

Można       spcdziewać       się
drugiego Afganistan u.

Gorzej  niż  Afganistanu.  Po
pierwsze,   naród   ormiar)ski   Lo

\
'-:r%#ż5,

BOJOWNICY 0RMIANSCY
nie    Afgańczycy.    Po    drugie,,
kocha  pokój,  aLe  k]edy  a(ako-
wany  jest   przy   użyciu   broni,
potrafi   walczyć.   Nie   brakuje
nam     męstwa,     nie     braku]e
patriotyzmu.  Nie  będzie  to dla
nich Afganistan. Będzie gorzej.
Na każdym  kroku  będzie czaić
się Śmierć.

Ilu Was jest?

Jeżeli      liczyć      tylko      nas,
zgodnie z tym, co jest zapisane
w dokumentach,  to około  160
tysięqy.  Jeżeli  zaś włączyć w  [o
wszystkie                  ugrupowania
i     organizacje,     to    jest     nas
«zywiście o wiele więcej.

Kto Was finansuje?

Nie     finansuje     nas     nikt.
Pieniądze       dla       organizacji
zt)ierane    są    przez    i    wśród
robotników.    Po    5,    3    ruble.
Zbiorą 1000 rubli - pizynoszą,
by   nam   pomóc.   Wiedzą,   Że
ludzie w górach bronią  granicy
i      przez      to      nie      pracują.
Pomagają nam w]ęc. P_rzynoszą
Żywność, ubrania...

Po raz pierwszy wid7.ę realną
siłę zbrojną w kraju  wchodzą-

gemgoYsk#gdd;m#żue::[Se?Wł::e-
dostrzegłem, żeby...

Armenia     ]est     pierwszym
i  chyba jedynym  krajem,  który
już    rok   temu,    24    kwietnia,
rozpoczął                 formowanie
narodowej       armii.       Jedyną
republiką,   która   doznała   tak
wiekich     prześladowań     przez
Rosję  jest   Armenia.   Dlatego
tak       bardzo       potrzebujemy
własnej armii.

Jaką       sirukturę       posiada
Wasz  sztab?  Jak  jes[  zorgani-
z,"2,r,yr!

Struktu ra             zac7,erpmęt a
została   `    z        dawiicj        armii
ormiańskie].   Na   r`izic  nic  jc``[

to     jeszcze      tak,     jak      być'
powimo.Zasady        organizacji
nie są spreqzowane. Wszystko
opiera się na dobrowolnośc.i.

TASS     donosi,     że     macie
dużo   nowoczesnej   broni,   że
posiadacie    nawet    śmigłowce
i transport cry opancerzone.

Tc>        nięprawda.        Takich
środków         nie          posiadamy
w ogóle.  Chciałoby  się je  mieć.
Jesteśmy  bardzo  Źle  uzbrojeni.
Jeżeli  porównać z Azerbejdża-
nami,  posiadamy  może  z  10%
ich uzbrojenia.

Czy  to  znaczy,   że  nie  cała
armia   uzbrojona  jest  w  broń
palną?

Tak wlaśnie.  CoŚ około 2%.

Wywiad  ten  zostal  przep-
rowadzony   7   sjerpnia,    trzy
tygodnie     późnjej     sytuacja
diametralnie  się  zmieniła.  Wg
TASS  doszło  do  niczym  nie
sprow.okowanego   zabójstwa
Wiktora   Ajwazjana,    deputo-
wanego do Flady  Najwyższej
Armenii.   Podobno   Źądał   on
wyjaśnień  co  do  strzelaniny,

jaka   wybuchla   28    sierpnia
między   armją,   a  oddziatami
lojalnymi         wobec          Fiady
Najwyższej.   W   kilka   godzin

później      Rada      Najwyższa
wprowadziła  stan  wyjątkowy
w   republice.   Oddziały   KGB
otoczyly   siedzibę   Armii.   30
sierpnia        dowódcy        Arm`ii
F`azmik     Wasjlian     i     Wertau
Wananjan    zostali    pokźuani
w telewizji  i  pojnformowali,  Że,
Armia     zostala     rozwiązana.
Wezwali        bojowników       clo

podporządkowania              się
legalnym  właclzom.

Czy   było   tak,   jak   podała
TASS? Tego nie wiemy.



"Mf`.}żNA  BYŁO  PRZENIEŚC  GÓRY"  .

W sierpniu 1980 roku
strajk gdańskich
stoczniowców `
wstrząsnął Polską.
We Wrocłariu w
solidarnościovyym
strajku z gdańską
stocznią pierwsi
stanęli pracomicy
MPK 10 lat po tygh
Wdarzeniach
rozmariamy
z uczestnikahi
tamtych wdarzeń:
Tomaszem Surowcem
- przewodniczącym
Komisj i Zakladowej
NSZZ"S', Ryszardem
Borowskim -
pizewodnicząęym
Rady Pracoriczej ,
Norbertem Leksickim
i Ewarystem
Różyckim -
zastępcami
pmewodniczącego
Rady Pmcomiczej.

Zl)igniew  Jagiełło:        10
lat  temu  był  §trajk,  który
poruszył    cały    krąj.    We
Wr«ławiu            symbo]€m
tamtych    dni   jest    strąjk
pracowników   MPK   Jaki
był jego początek?

Tomasz     Suouńec:     Ja
•byłem jednym z pieiwszych,
którzy   organizowali   strajk
na  zajeżdzie  VII.  25  sier-

pnia w godzinach popołud-
niowych   otrzymaliśmy   do-
kunpnt   z   21   postulatami
z  Gdańska.  26  sierpria  o
godzinie  4  z  minutami  od-
czytałem       te

Ewaryst  Różewski

i  postanowilismy wstrz}mac
k( munikację    na    zaje7,d/ic
VII.    Powołaliśmy    komitct
strajkowy  i  pgprzez  łączmi-
ków   powiadomiliśiny.   inne
zajezdnie.       Do       godżiny
s  stanęła   komunikacja  we
Wrocławiu.

Co  zadecydowało  o  tym,
że  postanowi]iście  strajko-
mc'.,

T.S.      Wiedzieliśmy      od
kolejarzy,poprzez   komuni-
kację    samochodową    i    z
radia   Wolna   Europa,   że
strajkuje Gdańsk i Wybrze-
że.    Wszyscy    uważali,    że
trz€ba ich popLzeć.

J&k   rozpmesttzeDił   się
strq]k    na    lnne    zakłady
w ml€ście?

T.S.  Z  chwflą  zatrzyma-
nia   komunjkacji    rozeszło
się, że hffK strajkuje i po-
szczególne  zaklady  zaczęły
przysyłać swoich łączników
w celu uzyskania inforamcji
jak    zorganizować     strajk,
jakie mamy postulaty.

Minęło 10 lat od tamtych
wydarzeń.     Czy     nadzieje,
które   wówczas    wyzwalały
się w Was zrea[izowaly się?

T.S.  Na  pemo  nadzieje
były bardzo  duźe  i  7, chuilą

i)owroiu        łączników        z

Tomasz Surowiec

Gdańska z treścią pódpisa-
nego    porozumieria    była
euforia.       Nie       wszystko
o czym marzyliśmy zrealizo-
wało się.

EMoryst      Róźycki.      Ja
mam    takie    odczucie,    że
przedtem      można      było
przenieść    góry,    a    w    tej

RZECZPOSPOLITA
odrodzonych narodów
Rozmom ze StaDlslawem S`danlc`ri€z€m

W ostatnich dniach sierpnia
br. przebywał w Poznaniu
prof. Stanislaw Srianiericz -
świadek mordu katyńskiego,
autor głośnej książki "W
cieniu Katynia". Była to
pierwsza wizyta profesora w
kmju od zakończenia 11 wojny
śriatowej.Poniżej
prezentujemy fl"gmenty
wyriadu udzie]onego przez
prof.Srianiericza pismu"Kontakt"jw
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Panie Proflmrze, pcmał Pan `h/szystkie
kręgi  piekła  realnego  soę]alizmu  -  obóz
w     Kozielslm,     transport     do'   Katynia,
z którego, zrządzeniem  losu, już na stacjj
w katydsldm  lasku  został  Pan `iorłączony,
rięzienje   na   Łubiancc,   Butyrki  i   lagry
dalekiej Pólnoq/ - a jednak pozosmł  Pan
człoriekiem  lewicy,  bliskim  socjalizmowi,
choć nie  i)8Ieźąqm do PPS, czlcmńekiem
ąmĘcym riele szacunku dla Rosjan i ich
kultufy.   W   jakiej   a(m"feme   się   Pan
vprchmywał, jakie  czynniki  ukształto`hmly
Pam mbowość?

St.S"ńanie`ricz.     Tradyqa     Wiemego
Księsbm    Litewskiego.    którego    czułem
i  czuję   się  obywatelem,   rewolucja   1905
roku, przynalcżność do szkolnej konspirac-
ji i`POW, `i/alka o niepodleglość...  Urodzi-
łem się w Dyneburgu, dzisiejszym Daugpi-
ns,  na  Łotwie,  tam  miesżkałem  i  chodzi-

łem do szkoły. Mój ojciec tył inżynierem
kolejowym,    chodzil    do    (ego    samego
gimnazjum co ja, ale do żadnej konspiraę)i
nie należał. Jego pokolenie, rozpamiętują-
ce   kJęskę    Pows[ania   Stycznio`hrego,    nie
wierzylo        w        njepodległość        Polski.
Wy)ątkiem     byli     tu     pepeesowqy.     Po
rewolucji   1905  roku  w  szkołach  zaczęło
się   ożywienie,   wśród   Polakó`h/   powstały
rozmaite konspiracje. Należałem do kólek
samokształcenio`hych,  w  wieku  dwunastu
lat  wstąpiŁem  do  ``Wyzwolenia".  Byla  to
organizacja           katolicka,           spolecznie
radykalna,  stojąca  na  stanowisku  niepod-
leglościowym.   Marzylem   o   niepodległej
Rzeczpospolitej, o Polsce potączoncj  unią
z Liiwą  i  Białorusią, a  ró`moczcśnie  - jak
wielu`  moich    rówieśnikó`i/    -iilegałem
wpływom socjalis(ycznym.

ąy   wtedy,   przed   1   wojną   czy(anie



chwili    w}idiiji`     mi     się,     żc

m``żimi}'    7.aledwic     r)r7.cs:i-

d/{`c` (lr/cwa.  Entu7,jazm byl

nicsam(iuity.   Tcj   spontani-
cżności,    obawiain    się,    nie

będziemy w s[anic już,  nigdy
osiągną-c.

R}'szard  Borowski. Tylko
kilka     cyfr.     W     '80     roku
w  MPK  na  4400  za(rudnio-
nych     w     CRZZuwskim
związku   zostalo   47   osób,
reszta  była  w  "Solidarnoś-
ci"  -  o  czymś  to  świadczy.
A teraz 1600 osób jesi u i]as
i ok. 1000 w OPZZ, a reszta
ani tu, ani tam.

Norlm     l,cksicki.     W
1980 roku robotnicy rzeczy-
wiście  u`rierzyli,  że  władza
może przejść w ręce robot-
ników  i  chłopów.   Dlatego
byla  euforia,  bo  wydawało
się,  że  coś  zależy  wreszcie
od     nas.     S(an     wojemy
zniweczyl       te       nadzieje,
ubezwłasnowolpił ludzi...

R.B.    Ja    byłem    wtedy
motorniczyni,   podjeźdżam
pod VIl zajazd, a tam flari
i  szlaban,   ludzie  machają,
Wskoczyłem i py(ap co się
stało?         Słysz?,         strajk!
Zjeżdżacie! No (o wkładam
czx3rwoną          (ablicę          -
Zajezdnia. Jadę i po drodze
mówię    imym.    Był    tylko
jeden wypadek, źe motomi-

(`/.a  nie  zjechal.`.  iilc   ludzie

ją    zmusili,    po\wbijali   jej
szyby   w   wozie    i    musiała
zjcchać.   WÓwczas   "kocha-
na"     władza     uruchomiła
komunikacj ę          zastępczą,

jakieś    takie    krótkie    auto-
busy,    ludzie    pluli    na    te
autobusy,  nikt  do  nich  nie
wszedł.

N.L.     Widać     było,     źe

głównymi          uczestnikami
tego   strajku   byli  ludzie   w.
wieku 24-35 lat.

R.B. Nie, zgadzam się...

N.L. A ja  uważam,  że  ci
starsi   ludzie,   y   mnie   na
zajeździe, bari się.

R.B.  To  u  ciebie.  Ja  to
odbierałem  inaczej,   u  nas
pracowa]a    kupa    lworia-
ków.   Ja   sam   wygamąlem
jednego   starszego    faceta,
chciałem   aby  po§zedl   do

domu, bo {rudno stars7,emu`
steranemu   pracą   facetowi

pozwa]ac   spać   na   betonie.
A    on    mi    mówi,    że    7a
komunistów  byl  na  Sybcrii
i  on  się  chętnie  przespi  na
betonie  i  tak  bylo  przcz  6
dni.

Po    Sierpniu    przyszedł
Gmdzień,    stan    wojenny,
aięsztowania,     `ip/rzucaniie
z  i)racy.  To  dotyczyło Was
w szczegó]ności. Czy nie źa-
łLLjecle           zaangażomnia
1 stmt, które z tego powodu
ponieśliście?

T.S.     Na     pemo    nie.
Jednak   przecież   ta   idea,
którą     podjęliśmy     wtedy

przeszła przez te próby.
NL.    Z    więzienia    §ię

wychodziło  i  do  więzienia
wracało. Takie czasy.

Czy Pmowie Lmżqj3, że
dzislejs2a             dział8]ność
"Solidamości"  jest  kong-

nuaęją t€j z Sl€rpnia "?
N.L.     Tu,     na     terenie

MPK, jest to kontynuacja.
R.B.   My   robimy   swoją

robotę,  pomagamy ludziom
jak uriemy.

Czy      t)tożsamiąja      się
mno`ri€ z obecnym dzlała-
niem                kierownlc"o
Związkt]       m       szczeblu
wojewódzkim i kdowm?

T.S.     Ja     uważam,     że
Związek  ,     jako         całość
w  pewnym stopniu  zboczył
z  idei  roku  '80  i  gdzieś  ją
zgubił.

R.B. Oderwali się od zak-
ładu       i      zaczęli       robić
polityk?.

Dziękuję m rozmowę.

Rozmowę przeprowadzil
i opracowal Zbigniew Jagieł ło.

j  rozpo`hrszechnianie dzieł  Marksa wiązalo
się  z  mkim  samym  ryzykłem,  jak jcszcze
niedawno, w Polsce cz)nanie Pańskiego "W
cieniu kńDnia"?

Nie, skądże. Za działalDość samoksztal -
cenjową,  czy  udzial  w  konspiraęjl  można
bylo     wprawdzie     wylecieć     ze     szkoly
z wilczym  biletem,  a[e  marksowskic  teorie
byly  w  Ówczesnej  Rasji  szeroko  rozpow-
szechnione. ala ros}jska inteligencja Pyła
ri  ich wpły`irem.  Ja z  Marksem zetkną=
łem   się   za   pcxiTednictwem   Kautsky'ego,
jeszcze jako sztubak, a później, na  Uniwe-
ryiecie       Mosk]ewskim       uczylem       się
ekonomii  z  podręczłiików jak  najbardziej
marksisLowskich.  To  znaczy  takich,  które

re%.a##a]:D:yc#?nga:żęrij:r&kc;Ę:
naukowo najbardzie`j przekonywującą. I na
(akjch    wlaśnie    podręcznikach,    d    la(
clziewLęćdziesiąiych       ubieglego      stulecia
kształciło się w Rosji calc pokolenie.

Był, Pan  w  Moskwie  podczas  rewolucji
paździ€rnikowej.      Czy      slabość      Rządu
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Tymczasowego  rzucała  się  w  oczy?  ąy
przcmri( bolsze"ńcld tyl nieunilniony?

W Moskwie bolszerikom nie poszło tak
iatwo, jak w Petersburgu. Tu walki trwaD
kilka dni. Ale dla każdego, k(o choć irmhę
znał  roSOską  wieś,  kio,  jak ja,  jeździł  na
rieś w cclach aprowizaqji]ych. rozmarial
ZR:tjł°HEŁP"knt?ą%,ffiet'ia:ri:
na.  Wygra  ten,  kto  przociągnie  na  swoją
stronę    te    Ogromne,    miiiono`Are    rzesze
zmobilizowanych  i  uzbrojonych  chłopów.
Proszę pamiętać,  że  rewolucja  lu(owa nie
miała   chamkteru    rewolucji   społeczf)ej,
tyła    `Aomikiem    pewnego    speqrficznego
układu sil wokół dworu carskiego.

Warsmy Średnie - t]rzędnicy, ił](e]igcnc-
ja, oficerowńe - straciły `riarę w cai.a, w to,

*j#jeź##Z:=:[C:#dęąsjępa?s8#:
Kiedy  Mlkolaj   11  rozwiązal   Dumę,  a  (a
odmów]ła rozejścia  sję,  na  ulicach Peiers-
burga   wybuchly    manifes(acje.    Wyslane
przeciwko         demonsirantom         wojsko

r,,_
•,,-  4q``\     -,,.`-'-.`

odmówiło    użycia    broni,    ale    to    nie
żolnierze się zbuntowali, glko ich oficero-m#a±ficerskRaRz#ąmd°#m#ae::
i w konsekwenęji - do rewoluęji agrarnej.
Już   w    marcu-kwiemiu    chłopi    zaczęli
masowo dzielić ziemię. Ruch ten rozprzes-
trzenial się z gubemi na gutx:mię j nikt go

::m::głupaffi'Zraaćjy,*rEiiE
polięji.  W wojsku urzmoglo się  rozprzęże-
nie,   Źołnierze   bojąc  się,   by   ich   w   (ym
priziale    ziemi    nie    pominięto,    zaczęlt
dezertero`h@ć.  To  pon6zechne  prasnienie
ziemi  j  wynikającą  z  niego  chęć  natych-

t:;ać;a##:cha*ęŁ"E:jnTE{n,:#g,;
jedyną     grupą     polityczną,     która     we
wlaścnlDm    momencie    poparła    oba    tc
chłopskie żądania. I wygrali.

(KONTAKT nr 51/52)
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.|uź  u  odli`glej  przeszlost`i. u  roku o{)S  p.ii.e.  m  imipa.`h. ktort`  spt`r7:idłoito dLt
mołii!i`li  ti`.go  s``i.ita or.iz  m t.`-ch. kt.ori` ii{i  przestrzi`ni  ostiimirh  `tiili`i`i  tłrukt"mt
u  d-zii`siątkiii`lt  i si`tkiich t.`sięc.`  egzemplarz.`.. nie zmilazłob.`  `it`  iwt(`-łiii`go  i)iiiist``:i -

Ąs.`rii. jak i `ic.j  siostr.`` -Babilonii. która o kilka dziesięi`ioli`i`i  po7ni{`j  i):`dlii  pod
ciosami  Persji.

J::ać`:aśsfrz-afesyaT!csł,:Y,;śti|:t';g:
=   cccz,e'cr`esc   HtT`periuT   a*acjzftiego
ą€  iatśc!  asyryjski  rie  Zalik.`   \\'  Części
ct2estećii}  s€ę  w  góry   Ku^rdys!aru   ,  nac]

3ćmy    b\eg    r2eczki   Zab    {c!z`Ś   Turqa).
`.ł.   częś:i   rozpToszy!   s}ę   ra   wsctiód   i
zacł`Óc!  -   większość   iednak   pozostala
-a swojej praciawnej zieh{

Asyry,Hczycy   b}`li   jednym
z      pje"szych      naTodów.
którep-rzyjęłycr\rześcijar`st-
wo  i  rozpowszecm\iy  je  r`a
obszarze   Armeni;   !   Gruzji.
Bl:skow.schcdr`ie         miasta
An{iocnią                     Trypol\is.
Me!*enią    Maraga    i    ]nne
StaŁy  Się  crentrami  Chrześci-

jańskLego  monastyćyzmu   i
Świątyniami   asyryjskjej   lub
syTyjskiej    Oak    zwykio    się

pisać)  fibzofii.  naukj  j  litera-
tury     Pracowd!    tu   `^/ybitni
uczem    i    pisarze:    Abu-L
Fradż.   BaTLSoma+   Sarochr
\1arnlarsej.   Warcla`    Mar-
Aanm i inni

na   Zakaukaie`   c]c`   Rosii   i   na   Ukf ainę
Jeszcze   przed   rokiem   1917   powstata
w   Ki:owie   niewielka   ko!onia   Asyryjczy-
kow     Przyjeto    ich    tam    gościnnie    i    z
życzt{wością       W      szkole      na      Krugu
Llr`,wersyteckim    utworzono    kilka    klas
z       asyryjskirn      jezykiem`    nauczania
a   z   cłasem   otwano   odrębną   szkolę
wraz      z      przec!szkolem`      Orukowano

Dzuiia          Da\`o{as.`\`  l.          )es:          r``w:.iię=

Asyr','\a

Obecnie    narod     przeży`^/a    swoje
odroclzenie,   lecz   nie   jest  to   dziełem
przypadku.   Goy   zaczyna  sie  obwi"ać
naród   ukrainski   c:   nacjonalizrii   i   ogramL

czać   jego   wc\iiiośc    to   ciełpią   tia   tym
rówr`iez    '         rt`t`ie,3zości              naroclowe

1        oc!wro(nle:         odrodzenie

cjucha  ,  kultury  ludu  ukrains-

MÓJ  "MARTW'
NARÓD   ŻYJE

E\`-GE`-    \V=`Rl)A

Z    wyjątki.em    X!ll    StuleciaT    kiedv    to
asyryjscy    chrześcijanie    prześLado`h/ani
c`,\Ii    przez    rnongo!skich    zc[obywców.-amerlana    i    ChuTagu`    żyło    im    się

s:3su.nkowo  c!ot)rze  i  spokojnie  aż  do
XX    `.ł!eku     W   Turcji    i    Persji    zaczeły
..'Ó,'/czas   dzialać   rosyjskć   i   angie:skte
~se      religi,rie.      Zbliżywszi/      się      ao

ącs,a8.   Asyryiczycy.   zaczę!i   C!oznawać

p-ześ!ac!owań    ze    strony    szowmistów
~.zurnańsk!ch`   Czasem   rozbest`Meni
'=-aL,'Cy  \^łyżynail  Setki.  a  nawet tyslące

:-'ześc(jan`     Na     początku     pierwszej
•`. =  -y  światcwei  Turcja  zaproponowala
ŁS,-,Ljczykom      przystąpienie      po      iei
s:'c-)e    do   wojny    przech^r    Rosji,`   Ale
as,,'-jłjsk(   pa{riarcna   Beniamin   Mar-Szi-
~ u-c]*s\csr  Kto poclniósł  rękę przec:iw
•=jsr.Hi.  ten  podniós!  ręke   na  Jezusa

=r-łsfrsa.   `W   1915   r    wraz   z   kilkoma
:`=e'a-       rcsy:skimi      poc!      pozorem
= 'z€c'c'i/ajzenta   rozmó`^/   poko)om/ch.
:3" a'cha  z3s:al  Zwablony  1  podslepnle
z=ct'/    o-zez    kurdyjskiegci    be;a    Agę-
S  -/C   'v`f`   ~Ceriurn  osmańskim  zaczeio
Śę    .CCCć;S:i/O   -unces.`//'3n`C   Oor.ac)
=.'/3  ~    C.-y  orm;ar`  t  r_crarj  =Ć.  rh\' or`a
'-<-,.1:-ZI`fIW

3'Z€Ś  ac!Olłłar\2                      ZC}Z,es`a!kcl'/ar`l

=r,.:_:   -T.rc;e           pćirgcti/     "     --
r,.z€3€c  1,   s,e  c}c   i'arL  1   =U.?r,/    pr.szi

*

poezję    (m.in,    Fiedora   Bacmińskiego,
Frei`diina   Afturaja)    i   narodcwe   p!eśni,
promocji     kuftiiry     asyryjskiej     zawsze
`owarzyszyia solidna i rzetelna informac-
ja.  przedstawiano  prawdę  o  losie  tego
starożytnego     narodu`     WÓwczas    też
zorganizowano w Kijowie Dom NaTodów
Wschodu   A!e \^/szystko to trwalo niedłu-

go      Staiinowskie    prześladowania    nie
crr  rięiy    również   i   tej   nieliczr`ej    nacji
Zamknięto   asyryjski   kościól   (wybudo-
v.'arv na początku lat d\^rudziestych przy
Autc)r;efalicznej       Cerkwi       Ukraińskiej)`
zlikwidowano  Dom  Narodów  Wschodu.
szkołę  i  przedszkole,  a  całą  inteligencię
rep/esionowano.  Blisko  70q7o  asyryjskiq
ludności       Ktjowa       rozstrzelano       lut)
zamęczonc   w   stalinowskich   obózach
koncentracyjnych,   Naród  pozostal   bez
r`auczycieli,   kap+anów  i  dzialaczy  kuftu-
ralnych   Taka trageclia nie  byla.  oczywiś-
cie,  obojętna clla iego zycia duchowego

Po   wojnie    większość   Asyryiczyków
zajęla się napra"aniem  buiów  Ale wola
zyoa  i tworzenia  przen`agala  stopniowo
niewtare   i   apatię     v\'Śród   Asyry)czyków

po,awiąa        się        wybitni        spor`owcy
(kijowska         roc!zina         Beniamtnowow\
i   uczeni   (rp    znany   clok(or   nauk  fizycz-
no   ma{ematycznycr`                         Drofesor
k(erownlk  oG`cjzlatu  w  !rsty:l,cle  rT`citt3rla

tył`i  AN  USSFI    P  V  Ta'~`,=.razow}    SlyJi"/

kiego    Jaie   szansę   i   innym

grupo/ii                      riaroc!Owym
w  repuD!ice

Zaczęły                swobodnie
twctrzyc  s!ę  rozmaite  związki
iokaliie    -                towarzystwa
naroclowcLkulturalne   stowa-
rzyszenia    itd     Niec!awno    w
stolicy       Ukrainy       zalożono
również                          Asyryjskie
Towarzystwo       Naroclowo--
Kulturalne       Naturalnie      ma
ono    przed    sobą    niemało
problemćw       Na      przykład
lokalowe      gclzie     organizo-

wać   dzialalnoś.Ć   ariystyczną   i   nauczać

języka  ojczystego?  Co  ze  slownikam  i
czasopiśmemictwem?   Celowe   byloby
wydawanie  jec!nego,  wspólnego  czaso-
pisma:   musiałoby   ono   być   częściowo
ukraińskie.      a     częściowo     w      innych

ięzykacn         Byłoby       to       szczególnie
wygoclne        d;a        malych        wspólnot
narodowych,  które często posluguią się
lilemłctwerT`   odmiennym   od   europeis-
kiego      (Asyryiczycy      stosuią      alfabet
riestoriański.     pochodżący     od     pisma
esłrangeło)          Niestety.         przynajmnie)
w  ciągu  naibliższych  5-10  Ia`  nie  zclcła-
my   zdobyć   Śrc)clków   na   bazę   pol,gra-
ticzną    i    fachowców,     czasc`pismo    :c
pozos(a;e wlec w sferze  marzen

Na    przekór    wszys(kim    :rudńcścio'`i
nadziqa    ogrzewa    iuz    serca    luc!zi     W

jednei  Gromadzie  ..'kraińskiej  z\łe  L`   sm
9`0      naroc!Ów        N,ecr      kazc!\'      z      r`,c.'

swoboclii,e   rozwja   swą   kulture   ,   ,e:}\
Niech    strzeże    swE;     r`istorii    ~    aL`\,sr``)

prze'rwal

'  \\ .=..r,  \\   \IU 1  \
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J.         /r-_         ..,,,  )              ,.,,..., `,JI`-,          rr,,lJ

•'      ,J,`='      -J    ,,-'.          '    `,

iv,tłi`>(,rj)ći:,t`j(i,`czi,d        'ii      ,(:t,c}arkh       [)la-

i`,rjwó   ir3t:l    I),-ink{i)1t3m     tjy'.lemerri,    kt(jry
iir!r,wr)c|ni|    r„iir,i,a    Zi,iwr,tnr)ć:Ć,    elastycz-

ri'j-śc       i      zi.itjlriośc,       a(:,apiacyine      iest
`,`,isiem   nciwciczesnei   grjspodarki  rynko-

ii€,.i     Jes{esmy    zdecytjowani    popierać
w3Zyslkie    vwsiłki    Fjrrjwadzace    w    kie.
runku  pc>nownego  zaszczepienia wc]lne-

go   rynku   w    n-3szym    kraiu,    a   przede
wszyslklm      le     z      nlcrl,      które      ma|ą
charakter      dobrze   .   zorganizowanego,
prolesionalnego    działania.    Uwazamy,
ze  kraiu   naszego   oraz   społeczeństwa
nie stać  dzisiaj  na  kolejną łazę kosztciw-
nych eksperymenlów

Koncepcia   gospodarcza   PW   oparta
iest  na tzw   planie  Krawczyka  opisanym
w        książce        "Wielka         Przemiana"
Krawczvk        iest        zdania,         że        iuz
w  momencle  powstawania  załozeń  tzw
planu  Balceiowicza.  autorzy  tego  planu
popelniii  wiele  podstawowych  blędów  o
ctiarakterze systemowym.  Plan  Balcero-
wicza  zostal  zawieszony  w  spolecznej
próżni.    Wynikało   to    z    nlezrozumienia
faktu,     iż_   gospodarka    nie    jest    tylko
częścią Życia spQtecznego,  ale więcej -
to  społeczeństwo  jest  gospodarką   Za-
lozenia     programu     Balcerowicza     nie
zostały  zrealizowane  albo  wykonano  /e
iylko  częściowo.   F`ząd  się  do  tego   nie

przyznaje`   Odwraca   się   od   rzeczywis,
'oścl.

Zasadnicze      .zmiany       gospoclaicze

powimy  oprzeć  się  na  krokach  propo
dazowych   Chodzi o

1.  Dokonanie zabiegów systemowych

polegających     na     \^/yzwoleniu     mocy
produkcyjnych    poprzez    odblokowanie
barier  inicjatywności  i  przedsiębiorczośl
ci       prywatnei,       Należy       przeł(sztalcić
znaczną   część   dzisiejszych   płacobibr-

:,,.,-_.

)                 Ł           .     ,                  ::,_'        `,',`       .     ć.<`     d.,

j,.,                  :`ć',            /,łs[,`,łwlcls`ruilŁ=           r`   :rtź

Ć7`t;,r,:,\|e,=jl',\;,V    '    \    ',(!ruc'`9m    .osz     .'c:'`
' '!  y '__,

2   Nalezy  ocleiśc  oci  obeci\ego  priory-
tetu     budzetowego     w     postaci     ostrej

poiityki      fiskalnej        Politykę      tę      r,clezy
zastapić  aktywną   poiityką  finansowania
rozwoiu    Tworzenlu  nowych  funouszów
w       postaci       kredytów       rozwo)owych
i  doc}atkowemu  wyplywowi  pieniadza  na
rynek   winno  towarzyszyć  tworzenie   slę
oszczędności      inwestycyjnych        Osia-

gnać   to   można   poprzez   mechanizmy
skłaniaiące     do     inwestycji,      proclukqi
i     tworzenia     nowyc,ri      miejsc     pracy
Obecny  bezruch  poc]miotów  gospodar-
czych     spowodowany     jest     brakiem
owych   mechanizmów    Wyraża   się   to
w    oczekiwaniu    na    popularne   /epsze
C;ZHsy -

Aby   odbudować   pelną   gospodarkę
rynkową       z        rynkiem        kap}talowym
wlącznie,    naleźy    odbudow.i``.    również
i     ka\egorię     oszczędności         inwesw-
cy/nych.    czyli    lokat   kapitalowych.    Nie

jesi   (o   mozliwe   przez   sprzedaz   akcji,
gclyż oszczędności przeciętnego Polaka
są     zbyt     male,     aby     zaistnieć     iako
oszczędności   inwestycyjne.    Trzeba   je
zatem   kreować   sztucznie    Zablegiem,
który   pomoźe  to   osiągnąć   może   być
ograniczone     rozdawnictwo     papierów
wartościowych    Przede  wszystkim  akcji

przedsiębiorstw  sektora  uspolecznione-
go   Spośród dwóch sposobów przepro-
waclzenja   tei   operacji   -   rozdawnictwa
Lłowszechnego  o  charakterze  losowym
albo  uwitiszczenia  pracowników  przed-
siębioi stw  oraz  depozytariuszy  banków
państwowjch  w  zamian  za  zrzeczenie
się  piawa  do  dywidend  na okres  5  lat  -
Krawczyk  uznaje  to  drugie  rozwiązanie
za      skuteczniejsze      i       umożliwjające
szybkle    powstanie    sprawnych    władz
przedsiębiorstw    nominowanych    przez
nowych    właścicieli      Jest    to     również
oiganizacyjnie  la{wiejsze  do  przeprowa-

systelllt  lwy t_: 11

1      Nalezy    oioczyc   specialiia   opieha
sektor    piywatriy     w   prc)diJkqi   i   hancjlu
Sektor  [`rywatny  powinien  być  po(rakto
war`y        ifiko        i+rozdze        sysłemowe

prywatnei      przeclsiebicticzości        Z"eść
nalezy      więc,      wszysikie      ograniczc)ma
hamu/ące   rozwói   (ego   sek(ora    Zre(o!-
mować   system   podatkowy   w   kterunkiŁ
znacznego    rozszerzenia  -ulg    z    tytulu
lnwestyc|l,   rozwo|U   1   tworzeHla   nowycrl
mieisc pracy

Niekonsumpcyine       bogacer`ie       się
sekiora    prywatnego.   należy    uznać    za
na]wyższy    priorytet    polityki    gospcjc]ar-
czei rządu

2   Prywatyzacia  nie  moze  być  trakto-
wana jako  sztuczka  ułatwiająca  kredyto-
wanie   aktywności   gospodarczei   rządu

przez  wielkie  międzynarodowe  ins(-ytuc-
je    finansowe     Winna     być    zabiegiem
systemowym   rozszerzającym   istniejący
sektor    prywatny    i    przejmowanie   jego
filozofii    dzialania    oraz    iego    dynamiki
rozwoiu.   W   tym   znaczeniu   uchwalona
nieaawno przez seim  Ustawa o Prywaty-
zacjl  Przedsiębiorstw  Państwowych   nie
spełnia  zadnej  z wymienionych funkcji

3.   Flząd   powinien   akceptować   jako
fakt istnlenie polskiego rolnictwa chłops-
kiego  w  jego  dzislejszei  formie   F`olnict-
wo  indywidualne  okazalo  się wystarcza-
jąco  silne,  aby  obronić  swoją  systemo-
wą   inność   w   przeszłości   i    nie   da   się
zlikwidctwać       iednym        poclągnięciem
biurokratycznego  pióra   Nezbędna  jest
dobrze  przemyślana  polityka  kredytowa.
otwierająca  możliwości  inwestycyjne  dla
tworzenia     na     wsi     licznycti     nowych
mieisc  pracy  poza  rolnictwem   Obecna

polityka     rządu      zapewnia      natomiast
narastający   stan   bezrobocia   i  (rustraqi
wśród  ludności  wiejskiej

(``'`r-/  J   )
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Hą)ROSKOP POLITYCZNY
\\':'L.ll         ,21.',(J.        -2.-`_i()   ,

1 uo.i{i  ()`iziini{i  dcc+-/.i!i   h}ła  /e

```yL`Ł.h   I11I:lr  `iu`zml.   I)źlns\.  `11

ymik()miic.    :ili`    p()!i(}'k    u?rs(ę_

pując  |)uhllcy_nlc   nlusl   .`Ię   r)rc-
•{i`n`t)wa('.   ix)w€i7.nic.    NicmnLcj

lcp`q'  h}'łby  ch}.ba  garmiiir  tx]
miinduru  stmicckicgo  kt)man-
dtxi{i.            S7,C7.ęśli\i/C            liczoy:-

4,(t,22,2r.„31,39 dodatkowa 8.

Skt)rpi{)n    (24.]0.   -22.11.)

(;łt)w:]     do     góDr!      Wkrótce
zn:ijdzicsy.   na    swojej    drodze
spanicla   o   .`mutnym   spojrzc-
niu.  Jcśli  go  przyhołubisz,  nie
będzicsz   musiź`ł   się , martwić.
On będzic myślał za Ciebie.

Sirzelcc    (23.11.    -21.12.)

ChóćQ)ń nie wicm jak się staral
i  tak nik(  nic  uwierzy,  że  Mm-
sad,  KGB i CIA chodzą za to-
bą dzień w dzień oraz dosypują
G piasek do zupy w pracomi-
Cizej stolówcc chcąc Cię `hęrkoń-
czyć     pTpr     pomocy     kamicy-
nerko`hrej.    Uważaj  jednak  na

sii.rii.         ('r    /:    (.i    i,lcktr(,\\\i-

r,il\\

Kt)/.ior{.;cc     (22.12.     20.()1    j

/ź`cz}.m     `!ę      l`\`t').|     S7.C,zęśI!\\t

okrcs.      Ci)      pr:i``da      sirai`isr
u'szystkii`   pii`nii!d/i`.   ale   7*i   iti

ludzic     będą     Gę     powa7.:ilt.
Odn<ijdzies7     ic.ż     spokój     iiii
łonie   natur}i.   Szc*ęśliwy  d';icf)
- niedzicla.

Wodnik       (21.01.       20.02.)
Stwicrdzenie,    że    kaźdy    żot-
nićrz  nosi  w  plccaku  marszal-
kowską  bulawę  nie  odnosi  się
do   Ciebie.   Jeśli   wLęc   służysz

gdziekolwiek  -  `hystąp.   I   tak
nie masz szans. Pecho`i/e  kolo-
ry: zielony, stalo`h/y, niebicski.

Ryby  (21.02.  -  20.03.)  Nie

przejmuj  się  (ym,  że  nik(  Cię
nie  lubi,  ani  tym,   że  wszysqr
Gę    prześladują.    To    minie.
Tacy jak Ty wkrótce będą  po-
trzebni. Jak prz)jdzie czas, stań
na rynku i czekaj. Znak rozpcL
znawczy: róża w butonierce.

B.,r.,,l    t21-0`,             J(,(,J           `

l`'kl.   /l,   `ll,\l;lr;l`,..     \\,   ,.',1

nl{l`7.    pr;l`r.!bml`      1        l1_\'`u    111`

(`,     n,l,     p(,mo/l.      \/l/-t,`l,".i,
liczba     -     0.      W.`'siry.i`giij      się

Strzclci'.

B}'k    (21.04.    ~    21.05.)    To

prawd.i,   Żc   Życ`ii`  jcsi   piękne.
Nc jcśli chccs7:, j::k dotychcziis,
całą   parę    puszczać   w   seks,
zapomnij  o  pohtycc.  Ona  na-

prawdę  `iymaga  dużo  cncrgii.
Uwa żaj na czcrwony kolor.

B]iźnięta   (22.05.   -   21.06.)
Wplyw  prezydenta  na  Twoje
Życie  rodzime,  choć  niemaly,
nie jest  tak  wielki, jak  sądzisz.
Możesz  śmiało  zdjąć  zc  ściany

jego   porirci.   Takoż   ponrety
`hnodzó`h/   WSZ)Ctkich    rc\hrolucji.

Pamię(aj - TWój dom  nic musi
Pyć miizeum archcologicznym.
Pechowy kamień - beton.

Rak      (22.0Ó.      -     22.07.)
Zastnm"ńasz się, czy s(ar]ąć na
czele  lewiq/, czy prawicy.  Obli-

`,/;L`/     mo/I,``l,     ,,'`,m,,l..      1,,
`) .,,, p`,,)`,,m,    /`,b:,``l,    '`,Jm,,.ll.

(`i    .ii`dmik     zh}i     ``ii`li`     i./iisu.

u\`;lź;I.|  -'i`M.ttj:l  źom  Zalliil`rl`-

"y\` ć` l ii               `L+`               gi`rbusc m

o  blt`kimyi`h  txL'y.iich.  M`.`wi,  7.c

t)n  nla  w  st)tlic  l`txs  nil`zu)tklc-

go.  SzczęśliMy  kt)l()r -błękit.

l,cw  (23.07.  -  22.08.)  Mas7
wszelkic  szanse.  Jcśli   Lylkti  pi>
wsLawieniu  nowej  s7.częki,  `iiy-
mianie protcży i małej opcracji

plastycznej      przestaniesz     sic
jąkać - efekt  murowany!  Kupi
Cię każda parLia!

l'anna  (23.(M3.  -  22.09)  Jcśli

jesieś młoda, zgrabna, bcsiials-
ko     piękna     i     uwodzicielska,
a masz trochę olcju w glo`ric -
zgloś   się   do   l'ariii   Wolności.
PW  Twoją  szansą!  I  odwroi-
nie.

ZO0LOG

Z   wżyn   wielkiej   poli(yki,z   imperialnych   i    mę(afi-
cznych       tema(Ó`ir,       schodzę
w dolinę oodzieTinośti - nasze-

go   hn   e[  nunc.   Cxemna   `ci
doiina,  zamgloTia,   bło(nista  -
gdzicniesdzie  lasem  (w  czyiiie
sfx)łccznym   jeszcze   posadzcL
nym) porośnię.a.  Młoqy las na
razie    rośnie,    trochę    się    już
7.ieleni  `-  w  starym  za  to  `l/rą
zwicrzęcc ig[ce i ppmruki. Oóż
się (am nie dzieje!  Czegóż iam
nic slychać! A to w zagajnikach
buszuja. (przed  okiem  Judzkini
w  gęstrinie.skrytc)  i  Tyją  pod
scbą świnie  dzikie  plci  obojga,
()podal    zi]Ó`i/    kilka    jclcni    -

Pykó`hr    starych  -i     kosmatych
głtŃnym     rykicm      na   _sicbie
uwagę   kicrują.   Zającc,   kuny,
borsuki    -ichónr.m»oścl       swcj
w'r(xlłLoncj        naglc        wyzbytc
w     ``slupki     st€iją",     TX)jękują,

ptnźipują,  jźikicś  gl(xiy  `irydaji!!
l,is}'         chytrc          (rarho``ranc)
w         chas%cz{ich          /4c7;ij()nc
i-/,ck€ij:!...    Cjctrxcwic    sję    cic-
irł.{.*'i:!!.l.twćmqrstwt],`mvdl:`-
ic  i!  ikujc  i  nźi  pt>tęgę`  świcrg{]li!

^   ż.'ihiii   i    rtipusyji   ptx`ix)litt)ść

"

slmćczy,   ach   jak   skrzeczy!...
Jaka     jesL     wiiiaskóu/     (ych,
przcpychanek,              pogryzań
PRzyczyna? CÓż -wiadom jcst
pcnirszecmić:   Towarzysz   Nie-
dźwiedź Misza zdycha (zdycha,
zdycha, a iidcchnąć nie możc!).
Wladzę  po  Misiqr `ir7.iąć trzeba
- rńajpicrw  troszkę  .`ię  Władzą

ri7.icijł    -    t`n,    11icpodziciny
niegdyś wladc:i h)ru! -a icraz,
kiedy       ju7.       7,        plzcrfflTcia,
opi]stwźi,    cht)rób   wstydliwych
ostamich   swych   dni   wygląda,
rcszię   odcbrać   tr7.cba,   rcszią
do końca się nagrcić!  ]'ccn cały

(stąd  zamęt,  skowyty)  i  n[csz-
częścic    całe    -   zoologu    /ho
rzccz   się,   r]icstc!y,  w  iLx*     jgu
d7.icjc - o Czym Polcm) na lym
łx)lcgają,      7.c     dwór      MLszki
w   z<ipamch   o  wtadxę   ud7.iał
srogi  hicr/.c.  Udy.iźił  t)mówi()ny
na        t:`jcmnych        sp{)(kć`niach
dclcg:itó`ir     Mi.W,kj     '/.     i-/.ęsti:!
mcmi.7.crii       .łttj:idłcj,       mtx.n`t
xhun(t"`nc)               m`k i:iiiimi,
źijź]k7€./{iŁ"m`ni{w:`ny.

l'ncl(i  Niinl   scrvtinil(i  ~  ch(x:

k`()mprt)" ./,gnily i  pr/+`/ wilk]
mltxlc    gltw{nti    tx`y.i-ł,ck:iiiy    -

s`^ym  miazmatem  smrodliwym
cały     las    zii(ruwa.     W     tym
smrodzie,    chaosic,    ciemności
mgieł,  oparacli  tajne  lgną  się
spiski...  Liy  i  cietrzc`rie,  dziki
i zającc, `iręi€  i  kukulki zakła-
dają    loże,    mafie    i    koteric.
0   sukćcsję   po   Miszy   walczą
njczym 'w!

Wic[ką ma radmhę s(rtiżnik
7im]ogu  (txi  granicc  kisu  kr:`(y
wy(yczajź!),  gdyż  z  wicą/  straż-
nii-Acj  nź` lc isrcc pi`t R?.

-      7xxi[ttg      w      [mpcrim
Wiclkicj       Nicdźwicd7.icy       to
7ilistccud!

-       .]`i}       lah)rai(}i.ium       -

sl rażnik mnic p{ipri`wiii
-  l.arx)rź`tt)rium   -  jć`kji`?  -

pyt am y.d,.iwi(,ny.
-   l;iLxtriiit`rium   r)r/.i`hud`)-

Wy - t}n  n:l  '().

-  1'r,.l.hud,"y.., ( ,./1.g`.. ``. `.` ,..,

--,. nł)w p),k,m.

-     J,,k     1,,.    `-,l.go    v,,     `.o?

/ik)ltigu  w.  Rczi.rw.:ii  l'r7}'roil}..

:llh`)     ll.11il,J     Jl,.`/,l-/l.     W     I'i,rk

Narodow.
- Rezerwai  I'rzyrody?  Park

NaTodow?
-    Tak.    P<irk    Narod"y

w   lmpcrium   Wielkiej   Niedź-
wiedziq/.    Otoczony    drutem,
dobrze pilnowany„. Za kilka lat
niczly- teren  łowów,  polo`iań.
Bo  lat  kilka  potrzeba,  b}. pog-
louii`  `rz`"y w.  I{isach  zoologu
m(x:n.)     przc(r/.i`bit)nc,     znów'

ptm»ło  w  ilość`  mów  p()rosł`i)
w s:ldl('...

-Ą ``it`l. 01`, l.h,ti7.i.

-^ o cÓ7. inni`gt)?

- N`). o u't)IniŃ`, priiwdę.

-wtlim)ść W /Aw.)it)gu  -ail`ł

m st! kpin),!

-     /.8`ri;,   J-     :,     ".,``1`     nil`
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