
Państwowa Komls|a
Wyboreza Ucl`wdą z dnla
26.10.i 900 r. odmó`^ma
re|estrac]l Kome]a
Morawbckl®go na
Prezydonta RP.

OŚWIADCZENIE
W związku z Uchwałą Państ-

wowej. Komisji  Wyborozej  od-
mawiającej Fejostracii Komela
Morawiockiogo jako kandyda-
ta   na   Prezydenta   Republlki
Polskiej ośwladozamy:

1.W   dniu   25   paździómlka
br.  o  9odz.  23.53  plęciooso-
bowa   delegaoja   na   czele  'z
Kornelem  Morawiocklm  przo-
kazała    Państwowej    Komisji
\^Ąborozej 102 tys'. podpisów.

2.   Pizedstawicielka   P.K.W.
na   polecenie   przewodniczą:
cego  proj.  Zolla  kategoryoz-
nie  odmówiła  naszym  obser-
watorom  wejścia  do  gmachu
Sejmu,    uniemożliwiając   im
udział w !iczoniu podplsów.

Woboo powyzszego Uchwa-
tę  PKV\/ zaskafżamy ęlo  Sądu
Najwższogo.

Za ®ztab wybo`rezy
Korn®la Morawlockjogo

Krzysztof Wolf

N:g:;'acno,.;`ok#%om2o7aszoj
zloźył zamóviiierilB  redsktor  .SW"
i  zadowolorry  z  siebio   poszedł.
Ale jakże to uobić, gdy na serąu
niolekko ?

\Możyliśmy w tę  kampanię  naj-
więcej  pracy  sPośród  wszystkich
sztabów  wybcirczych.  a  przegra-
liśmy. Jak to się  stało?  Czy zawL-
niła „komuna", jałt t\^rierdzą jedni,
czy może nlo trafiliśmy ź naszym

programom  i  naszymi  działania-
mi   do    ludzi,   jak    uważają   inni
Zaryzykujg        twierdzenio,        że

prawdziwe są obie odpowiedzi.
Przez caty czas kampanii trwały

nasza     podchody``-z    telewizją,
żywo      przypomiriająco      znane
z    biaku     ofoktywności    zabiegi
dziada   wokół  obrazu.   Ani   razu
nje dopuszczono d,o wystąpienia
Kornela   przed   kamerami   (to   są
przeoleż  skomplikowane  i  cenne
urządzenia  z  importu,  a  takl  co
\^/yszedt z  lasu  mógłby je  uszko.
dzić),   gdy  zaś  przekazywaliśmy
informacje  i  protesty,  z  papieru,
na  którym  byv zawarte,  robiono
zgrabną kulkę i celowano  nią do
najbliższego` kosza.  Czyli:  gadaj
zdrów.

Prawdziwe jest stwiordzonie , żo
telewizja stała się ozwałtą wbdzą
-ten, kto o niej decyduje, tworzy

rzeczywistość      według      swojej
woli.  Możo  ona  mioć  ooś  wspól.

go  z   rzeczywistością,  alo  nie
modolowma
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•   CZERWONEGO    CZYLI
` MAF}ATON    DO   BELWEDEFtu

prozesa  Drawicza, zdecydowanio       Drawicza...   Może   dałoby  się   to
nam  nio  odpowada.  Możo`więc  .   jeszcze.zrobić.  Przed nami wszak
zamiast podnośzonla stu tysięoy      wyboty parlamentame.
do sztyrmu_na Belwed®r,  należa. SkoTo   J`a   telewizję   liczyć  _nie

adzjliśm

sami.      Zakupiliśmy     do      Biura
Gtównego  dużą  mapę- ścienną.
Zdobyliśmy    perspektywę.    We-
dług    mapy   is"eie   w    Polsce
troohę   miejsc   do   odwiedzonia.
Uruchomiliśmy  więo  sypląco  Śię
samochody   znajomych   j   przy-
jaciót  i  Komol  rozpoczął wojażo
po  kraju.  Spotykał  sie  z  ludźmi.
Dyskułował,   przekonywał.   Spać         ^
nio   bardzo   miał   kiody,   ale   na

:::nęść°:cni°sjozd|%:n,:9ohs::
raz   był  tego  bliski.  Słuohaczom

(mówię  to  w  sekrecie)  zdarzało       .  ś
się d rzemać.

Komel    spoio    do`^riedział    się
o sobie  podczastyoh wszystkich     ''
spotkań,  m.ln.:  że  jest  kryptoko.      _
miinistą,   że   jest   zaślepiony   w
nienawiścj    do    komunLzmu,    ż®

powini®n     iść     do     szkoły,      żo
niepotrzebnis  chodzil  do  szkoły.
że nie  ma programu,  że ma zły,
hasb\^ry   progi.am,   Że   mal  zbyt
szczegóhowy  program.   Usłyszał,
że    powinien    popiorać   Wałęsę
(który   "dał   mu   Wszystko"),   nio
powjnien,  popierać   Watęsy,   że

::r:!zn::shkj::8:.rźę:%rpboa&Z:#:
wziął    do    rządu     Balcerowicza`
Czbwiek  w  podróży   po   prostu
odnajduie siebie.

Tkaczki pytaU Kornela o tkanio,
robotnlcy wiolkoprzęmysłowi  - o,

przemysł,    criłopi    -   o    uprawy
zboża    i    hodowlę    trzody.



i ich adresaci ni® poplątali  mu sio
z tego wszystkiego.

Całą    epopeję    dało    by    się
napisać     na     temat     zbierania
podpisów     z      poparoiem      dla
Kornola.   Niektórzy  rozumioli,   ż®

podpiśują  oyrograf  i  opędzali  się
od  naszyćh  upartych  zbicraczy,
jak,   cieipiący     na    wodowstrgt
diabeł  oJ`wody. Święconej.   lnni
nMeAzC3Ct:E8:fEpłsuras:::ne'3#:

Brygidy    naszych    przegoniono,
bo  to  miejsce  na  wi®ki  wykupił
Lecn,    w     Kieloach     zwolennicy
konkurencji     budowa»     naszym
kosztem        demokraoję        przy
pomocy pięśoi i gazu w oczy, wo
Wrocławiu  postużyli  slę  kopami.
Pó   kraju   zaś   krążyl  tajomniczy
Zdzistaw     Marozak,     zbierający
listy    z    podpjsami    na    Kornela
i   pieniądze,   ale  widoćznie  jego
krótka  pamięć spowodowała,  że
zapomn.tał jedno  i  drugie  dostar-
czyć    do    sźtabu     wyborczego.
A  może   kolekojoner   ?   Mieliśmy
zresztą  w tym  czasio  do  czynio-
n}a  z  niezwykle  częstym  zjawis-
kiom    znikania    list.    Zbadaniem
tego     fonomenu     powinni     się
chyba      zająć      specjaliśoi      od
Marsjan, UFO i innych wirująoych
spodków.

Przeszliśmy  przez tę  kampanię
iak Żydzi  przoz  Morz® Czorwone,
z  tą  małą  różnicą,   że  nas  pod
koniec   lekko   przytopito.   Chyba

iednak  mimo  wszystko  wyidzie-
my     na     brzeg.     Czegoś     tam
nauczyliśmy  się,  coś  zdobyliśmy

(trochę    st`^rych,  wbsów    -jak
mawia  moja  rodzina).  A  żo  nas
nie zarojestrowano ?  Cóż,  nie są
to ostatni®' `^/ybory,  ale - myślę -

piomrszo.      lle     było     pódpisów
?  Przede wszystkim  za mało.  Bo
gdybyśmy     przynieśli     200€00
tysięcy,  żadne  ouda nie  pomog-
łyby,         musielibyśmy        zostać

zarejestrowani.           Przynieśl iśmy'
około   ")  tysięcy  j  części  nam
nio  uznano.   Liozono  boz  naszej
obecnoścl,  to  prawda,  z  5  tysiQ-
cami    gbsów    spóżniliśmy    się
o  minutę,  alo  w  sumie  większ®
mam    pretensje   do    nioktórych
z kologów (za ich niofrasobliwość
1       zaangażo`wanio       "na       pól
gwizdka")    niż    do    komisji    wy-
borczej.

Powstaje    teraz     pytanie:     na
kogo   w   tej   sytuacji   głosować,
kogo  poprzeć.  Odpowiadam:  na
nikogo.  Nie  wzy`^ram  do  bojkotu,
alo nie widzę żadnego prezyden-
ta    w    oferowanej    mi    szóstco
protondentów.    A   jośli  już    ktoś.
musi,        nieoh     .9łosiijo        na...
Morawiebkiego`          Przynajmniej
odbierze      głos     obu      \Molkim
Kałidydatom.     Na     marginesie:
oale  szczęście,   że  to  nie  wolna
elekcja,   bo  jak  byśmy  slę  czuli
mając dożywotniego króla Lecha
lub  Tadeusza   1.   lstn®   króleswo
wody  sodowej  i  niezbitycm  racji!
A  i  tak już,  w związku  z  pewnym
wyborem   jednego   z   tych   dwu
Namaszczonyoh,   niektórzy   moi
znajomi       wykazują      niezwykłe
zai nteresowanie mapami antypo-
dów  i  rozglądają  się  za  walizka-
mi.    Urodzony   optymista    i    na
pustyni znajdzie  butelkę  coli  (pe-
symista  -  butelkę  po  coli),  więc
i ja twierdzę,  że  nio stato  się  żlo.
Wyobrażaoio       sobio    .  Kornela
w    Belwoderzo    ?    Chronionego

prz®z  BOFi,  w otoczeniu  sekreta-
rzy,   kamerdynorów,   goryli?  Toż
zdemoral izo\^/ałby ich wszystkioh
bwskawicznie,        bratając        się
z   każdym,   z   każdym   przeoho-
dząc na uty"!  Raoja stanu wyma-
gata,  by  Kornel  Prezydentom  F`P
w  roku  1990  nie  został.  Zostanie
w  1995. A]bo  i wcześniej.

Romuaid mzARowicz

PF}ZEF}WANA
KAMPANIA

Z  Kornelem   Morawieckim  rozmavria  Flomuald
Lazarowicz.

•   Bylti  pl®mr5zym  kandyda-
t®m     na     Pr®zydonta     PolSkl.
W]adomo Już |ednak oflc|alnle,
ż®   kendydować   ni®   możesz.
Komun]stów  §ywml  podpisaml
poparlo     200    tyslęcy     ludzl,
podczas   gdy   PaTlia  Wolnośc[
z  trud®m  zebrala  100 'tyslęcy.
Jak   z  persp®iQn^p/  t®|,   oo  tu
owl|ać w bawełnę, porażkl oco-
Tliasz  9Vvoją  Sytuację  ?  strały
1    zyskl    ?    Co    iiważasz    za
przyczynę tej porażkl ?
•    Pomyka^to  dążonie  do  wygra-
nej,  ale  to  nie  zawsze  wygrana.
Społeczeńetwo  jest  zagubione,
politycznio  niezbyt  zorientowane
i   bezradne.   My  zaś   byliśmy  za
stabi.  Mówię to z  petnym  przeko-
naniem.Natożyłysięnatojeszcze

przyczyny  od   nas   niezalożne,

faór:d:.jć°:d::{epw°awżi:jno!:By,rsT':Ś
naszych  fomularzach,  bojkoto-
wanie nas przez telewizję. napady
na  naszych   ludzi,   kradzieżo  list
z  po9pisami,  szkalowanie  nas w
anońima.ch,   dyskredytowanio
w   prasie   itp.   działalność   "poli-
tyozna". Me sądzę, Pyśmy przog-
rali   w   tej   kampanii   wielo,   choć

porażka  jest  §poktakularna.   Po
raz   pierwszy   mieliśmy   okazję
uczestniczyć  w  procesie  demok-
ratycznym   (mim\o   wszystkich
wybryków   konkuroncji,   można
tak   to   nazwać),   zyskaliśmy
doświadozenio   i   świadomośó
naszych   braków,   poznallśmy
metody działania i sprawdziliśmy

skutoozność  naszych   ludzi.   To

powinno  w  przyszłości  zaowooo
wać. Jedną z przyc%yn naszoj sła
bości   były   nlezwyklo   szczupło
w   porównaniu   z   konkur®ntaml
Środki  finansowe,   jaki®   byliśmy  +
w stanle w tę  kampanie zaanga-
żować.   Większość   prac   była
wykonywana za darmo. społecz-
ni®.   Jostem   _bardzo  wdzięczny
wszystkim  osobom  praoująoym
w naszej  kampanii> tym  bardziej,
żo wiem,  iż większość pio  licz`Ń
na jakąś karierę  po  ewentualnym
sukcesie,      na     obsadzenie
ambasad czy stanowisk dyrektora
departamemu.

•    No,   ja,    oczywlścle,    liczy-
l®m„. Na dmbasadę? Gdzle?

Me.  Ńa  stanowisko  w  Belwe-
derze. Mgdy go nio widziałem od
środka. Bądżmyjednak poważni.
\Mem,  że  niektón/ch  ludzi  nasze
ni.epowodzenio    podłamało.    Co
możesz im powiedzieć?
• Uważam, ż® nadal musimy robió

i  móyrić  swoje.  Nasza  droga  d
wolnośći   ni®   została   prz®rwana
czy  zamknięta  tylko  dlatego.  ż®
odmówiono ml prawa do formal-
nogo kandydowania.  Może powi-
nienem   mimo  to  kandydować
nieformalnio?
W  czasie   kampanii  wydaliśmy
dziesiątki,  jeśli   nie   setki   tysięcy  `t
ulotek broszur, plakatów, dotarliś-
my  do  wiolu  ludzi.  którzy  o  nas
dotychczas  w  ogól®  nie  sbszeli,
nawiązaliśmy  szereg  kontaktów.

GŁOS czyTE LN ]ła                                                                 `
Czy przyszłe wybory na pi-ezydenta będą demokratyczne i uczciwe?

DLACZEGO NIE?
W związku ze zgłoszeniom kandydatury Kornela Morawieokiego. do-
konałem  sondy chcąc zebrać  podpisy konleczne  do  zatwierdzenia
kandydatury.  lnformacjo  ze środków  przekazu jak  i  sonda wykazały
co następuje:
1"adzetakzorganlzowałyterminarziformęzgtaszaniakandydatów,
iż już w chwili obecnej wiadomo, kto może ubiegać się o stanowisko

prezydenta -jedynie dwójka z triumwi ratu , któD został zorganizowa-
ny  przez  naszego  '`duszpasterza".  Społeczeństwo  domniema,  że
poparcie  Episkopatu nastąpi za cenę wprowadzonej terrorem nauki
roligii,jakiustawyantyaboroyjnej.Źądanailośćlc00Ppoclpisówna
kandydata  jest  ironią,  gdyż  na  nasze  `miasto  przypada  .rch  przy-
najmniej  20  000  (czyli  co  30  obywatol,  licząc  w  tym  niemowlaki,
8tarców, służ bę bezpieczeńswa ltp.)
2Sporządzona  osobiście  przoze   rmle  sonda  wykazała  całkowitą
wrogość do polityki, w części w obaMrie o docnody, stanowiska, jak i

rozpa`oz  ubożejącego  w  katastrotalny  sposób  świata  pi.acy,  oraz
wrogość  do  równocz®snego  kolosalnego  bogacx}nia  się  marginesu
społecznego .
3Ankreta obojmowała osoby zamieszkujące zarówno nowo, jak i stare
budownict\^ro, różno warst`^Ą/ społoozne i ludzi w różnym wieku. .

:#jw#n:aa°łtcehrr%:j::ŁCshk!j=h:ę:r:Jsa#:jzaeŁSsTe?ki#ęz'mp:#nb;
tematy  polityczno)  jak  i   manipulacji  organizacyjnych.   Wększość
rozmówców  zapowiedzlała,  żo  będą  bojkotować wybory.  Sądzę,iż
naloży wnieść do Sojmu zdocydowany protost, ogłosić go do wiado.
mości spoleczoństwa i zrezyg_nować z ubiogania sig o prezydenturę
i to zawczasu.

H.CHMIELEWsl(l
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Tenzdobytykapitałnależyzacho-
Wać  i  jak  najlopi®j  zagospodaro-
wać.   Za  dwa  tygodnie   mamy
1   Kongres  naszej   partii.   Będzio
okazja  do  wytyczonia  dalszej
d rog i,| do przedstawienia nowych
pomysłów i  sformułowania planu
działania na najbliższe  miesiąco.
Czoka nas wiolo  pracy - intolek-
tualnej   i   organlzacyjnej.   Wciąż

jeszcze jestośmy w (azi® rozwoju.
Od   nas  wśzystkich   zależy   nie
tylko  ksztaft  naszej  organizacji,
w jakiejś mierze odpowiadamy za

przysztość l(raju i musimy dobrze
wywiązać   się   z   dobrgwolnie

prżyjętego zobowiązania.
-  Wróćmy |ednak do tego, co

w  tej  chwlll  na|bardzlej  ii`iere-
sujo  Czyt®ln]ków  -  qo  nasze|
porażki   `^/yborczej.   Odwolu|o-
my  śię  do  Sądu  Na|wyższego
w sprawle  deoyal  Panstwowej
Komiejl  Wyborcze|.  Chyba  nl®
uważasz,    że    mamy    |®szczo
jakieś   szanso   m   wskoczenie
z powrotem do kampanll prozy-
denckiej?

-Mniejważne,cojasddzę,chodzi

tu o to, jak nas potraktowano. Nie
dopuszczono  naszych  przedsta-,
wicioli do asystowaniu  przy lioze-
niu podpisów. Protestujemy prze-
ciwko   uniemożliwieniu   nam
komroli  nad  dotycząoym  nas
działaniami   Komisji.   Odmienrie
niż  w wypadku  imych  kandyda--`
tów.

- Kogo poprzemy w wyborach

prezydoncklch? - - Czy przyS`ą-
plmy do wyborów parlament&r-
nych? l]u ew6ntualnle wystawl-
my kandydatów?
•  0  tym  wszystkim  zadecyduje
zjazd.   Prawdopodobnie   nie

poprzemy  żadnego  z  kandyda-
tów   na   Prezydenta,   a   udziaŁ
w  tych  wyboracłi   pozostawimy
uznaniu   naszych  sympatyków.
Skoro jesteśmy partią polityczną,
to    powinniśmy   brać   udziat
w poprawnle przeprowadzonych,
demokratycznych wyborach. Ale ,
jak powiedziałem , deoyzje w tych
sprawaoh  podejmie zjazdT

-    Wiom,     żo    mimo    końca
kampanll  wciąż  |®steś  bardzo
zajęty, na tym` wlęc mkończiiiy
tę kr&ką rozmowę.

-  Chciałbym  jeszoze.  korzysta-

jąc  z  okazji,  serdecznie  podzię-
kować t)m wszystkim, którzy dali
mi  szansę  i  wspam  mnie  swoim

podpisem,   a  także  bm,  którzy
tak Qfiarnie, nie szczędząc czasu,
zdrowia  i  wysiłków,  u,czestniczyn
w tej rnojej T naszej kampanii.
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jestem emerytką,  leoz żebraiczką
-'tak jak tysiące  mi  podobnyoh.
W imioniu sprowadzonych  do tej
rangi   nauozycieli,   chcę   zabrać'

głos   i   powiodzieć   Wam   Możni
Wbdcy  tego  kraju,  że  to  ci  na-
uczycielo,    którym    odmioTzacie

jatmużnę  zwaną  omeryturą,  ng-
uczyli  Was  oz)ftać  i  plsać.  że  to
wlaśnie ci  jałmużnioy  ze  sbnego

po#e/a  praoowali  w  najtrudni®j-
szych  czasach   naszej  powojen-
nej   historii,   przemycając  niejed-
nokrotnie   zakazaną   wiedzę   do
waszych głów i serc.

Jakże  dobrz®  pamiętam  tajne
spotkania w czasie  stanu  wojen-
ńego, na których ówczosny dysy-
dent   Jacok   Kuroń   wypowiadał
ostre  słowa  krytyki  sfa/ogo  pod-
/e/a.  Dziś  nio  wiem,  co  na temat

jego  likv`ridacji  ozyni  i  mówi  Pan
Minister  Jaoek  Kuroń?  Wiem,  że
zaproponował   nam   Tewelacyiną
zupkę „kuroniówkę", żo odwotuje
się  do  społoczeńst\hra  o  wspiera-
nie   funduszu   SOS   i   że   ciągle
nam tłumaczy,  iż  rząd  nie  może
tego  i  tamtego,  bo  skutki  będą
fatalne.

Ludzie starzy nie mają żadnych
możliwości,   nie   musicie   się   ioh
obawiać.   Mtoś'ciwio   nam   panu-

jący  zapewne  najchętrii®j widzie-
liby nas na cmentarzu.

fkądząca soltdarnościowa ®lita
stosuje  tą  samą  zasadę  ćo  ich
mili   poprżednicy   d/.v~e   6f   /.m-
pem. Wśród grupy ludzi  uprawia-
jącyoh  ten  sam  zawód,   emory-
tury  są  od  400  tys.  zt  do  1.500
tys.  400 - 500 tys.  zl.  otrźymują
ci,  oo mówili Wam  Panowie  Mini-
strowie   za   stalinowskiego   reżi-
mu, żo był ''Cud nad Wstą", albo
niby przypadkowo wypowiedzieli

JAŁMUŻNA
stowo   1{ATYŃ,     STARO'BIELSK.
Niektórzy. z    tych    jałmużników.

`  jako bardzo  młodzi  ludzio  praco-

wali w tajnym nauczaniu, ohoć za
to groziła śmiorć. A jodnąk podej-
mowali to ryzyko, a \^Ą/ im dzisiaj
z   e`zystym    sumleniem    dajecie
500 tys.  zt.  i  proponujocle  '.kuło-
niówkól  (Ponoć lepszą od zupy
więzlonnej   i  tylko   nieco   goi'szą
od tych, któro jadaci® w Waszyoh
sejmowych  i mi nisterialnyoh stoł-\
ówkach,   a   z   pownością   równą
w smaku t®j spożywanej w wil`an-
owskiej rostauracji.)

Zdarza     Się,      że     podnosioie_
®meryturę.  CÓż to za dobrodziej-`stwo?    Co    za    sprawiedliwość?

0  20%   otrzymają  więcej   ci   co
mają  500  tys.   zł.   i   ci   co  mają
1.5m  tys.  zt.,  a  ceny  w  między-
czaśie  wzrosną  o  2§%.  Może  by
tak  zamiast l`ogo  arcymistrzows-

;;ewgnoa:o;j:g:jeęc;a#;j:,:Tm#=

Ł:uł*##o*:t'aak8%żksi:o:st°:dt}%
jednym  o   lc0  tys.  zł.,  a  innym
o  380 tys.  zł.  Komu  mniej,  komu
więcej   wie   tylko   wtadza,   a   luq
różne Wieści  opowiada. ' `

W    wypowiedziach     Waszych
ozęsto padają słowa: "zaszczytny
zawód",  "chylimy  czoło"  itp.  Me

pochylajcie tego Waszego ozola,
a        zacznijcie        b)ń        ludźmi.
Zechęiejcio    zauważyć,    że    ten
któremu      próponujecie'     "kuro-
niówkę"     i     dajecio     jamużnę
szumnio zwaną emehAurą, to też
ozłowiek,    to    nauozyciel.    który
uczyl   Waś   albo   Wasze   dzieci
i  pomagał Wam  w okres]e stanu

yojennego.  To  nauczyclel,  który
ratował    mtodżież     z     rąk    zo-
mowst(ich oprawców  i  ponosit za
to  konsekwencje,  to  nauczyciel,

który ma godność tak jak  i \^Ą/ ją
macio.  On zapracowal nio na jat-
mużnę.1ecz na taktyczną omery-
turę. Dziś ci jałmużnicy zo wszys-
tkimi Śwojmi ohorobami i dolegli-
wościami wloką_sig jak łagiornicy
do praoy, by zarobić parę groszy
na życio.

Ponad  rok  sprawujocio  rządy.
Ob®jmująo    najwyższo    urzędy.
zdawaliśoie  chyba  sobie  sprawę
jaki    spocżywa    na    Was    obo.
wiązek?   My   wierzfliśmy   Wam.
Ocl   roku   wciąż   zastaniacie   się
okol'Lcznościami   a   "prawda  stoi
za     drzwiami".      Mass     media,
oprócz  transm!sji   mszy  św„  nie
różnią  się  niczym  od  poprzodni-
ch. Jedno oo bezbłędnie załatwi-
liście      -      umożiivriliście       MSW
zniszczenie  wszystkioh  akt.  Ktoś

powinien za to odpowiadać.
Pan  Min.  Kozłowski  wspaniato-

myśwe zakomunikował (cytuję z
pamięci):   "Nie   będą   ujavmione
•na`zwiskaosóbwspółpraoujących,
z  SB,  pon`ieważ  bytoby  za  dużo
samobójstw". Cóż źa niespotyka-
ny  altruizm?  Ja  sobio  Panie  Mi.
nist^tze w teb nie palnę... Wypada
tylko   jeszcze   przytoczyć   stowa
gęn.    Kiszozaka    "SB    dokonab
gruntownego               rozpoznan ia
podzlemia  w  kraju.  Gk5wna  roia
na     tym      odcinku      przypadb
ludziom   koritrwywiaclu   i   wywia-
du. ikwiąoym w  krajowych  struk-
turach.  Są tam  głęboko  zakon§.
pirowani.   Ujawnienie   nioktórych
nazwisk byk)by gzokujące".

Wygląda na to,  że  dzięki  Panu
Watęsie         1          Mazowieokiemu
odbudujemy PZPR.

Halina GFWNAGIEL

FłedakcjaTygodnika`

„Solidarność Walcząca"
W związku  z  ukazaniem  się  na łamach  Tygodnika  "Śolidarnóść Walcząca.'  nr 39 z dnia 24 września

1990  r.  anykułu  pt.  „Esbok  przewodniczącym  Solidarności"  sktadam  protest  z  powoau  togo.  żo tokst
togo  aftykułu,  istotny z  uwagi  na walor,  ciężar gatunkowy  problomów,  ciężkie  zafzuty  pod  adresem
kol.J.Cńłki i moją wypowiedż wM sprLawie, nie został przeze mnio autoryzowany.

Jest w ni`m wiolo niościstości i elmontów niezgodnyoh z prawdą,  opany jest wytączriio na pomówieni-
ach J.Gnieciaka. Jeśn zamiarom Waszej  Fk!dakcji było wylącmie oczyszczenie klimatu w.regionie w toj
dziedzinie,  to  Rodakcja  powinna  zająć  się  równioż  działalnością  Jurka  Gnieciaka.  który  budzi  wielo
zastrzeżeń i kontrowersji.

K.ZIOBROWśKA

Szerzejotejsprawiopostaramysięnapisaćwj®dnymznajbliższychnumerówSW.
red.
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WARSZAWA  ZA  ZAMKNIĘTYMI
DRZWAMI

Z    profesorem  Andrzejem  Wiszniewskim  Fozmawia  Marek  F}udnicki,

-  Od  utworzenia  rządu  Ta-

fuezusp=n.Taz,:#ecc#k;egmoó97::;:
proslć Paria Profosora o krótką
ocenę tego okresLi?

-Jnforrnaoje, jakie  otrzymuje-
rńy są w  moim  przekonaniu  ten-
den`cyjne.  To  co  dociera do  spo-
łeczeństwa  w  postaci   informacji
prasowej,  radiowej  i  telewizyjnej,
to  tylko  sam  czubełt  góry  lodo-
wej.    Więl(Śzość    podstawowych
decyzji   jakie    zapadają   w   gre-
miach  kierowniczych  kraju,  doty,
czących zarówno gospodarki, jak
też     polityki     wewnętrznej     czy
międzynarodowej ~ są to decyzje

®       ukryte    przed    społeczeństwem.

t      t:y,zTęes:o:;nr,!e;J:J::i#::,;ęh:,,;aśś

Z    tego    powodu    dokonywanie
#     `::eeznwyykTeąd:,uT::?wLe,?ki#3;:

bym  się więc o jakąś komplekso-
#ą „cenzurkę" dla tego gabinetu.
Można  natomiast  podnieśś  cav
szereg  konkretnych  pretensji.  Te
zarzuty    wysuwa    tei.az     niemal
każdy w Polsce - wszyscy wołają

-            jednym   głosem,   że   nic   się   nie
zmien;io.      Fkąd      twierdzi,      że

pracuj'e  pełną  parą  i   że  zmiany
są  gjgantycznB  -obywatele  tych
zmian    nie  _€żują.    To   całkowite
rozmijanie   się   optyki    ludzi    bę-
dących  ij  wtadzy  z  punktem  wi-
dzenia    [)rzeciętnego  ,człowiel<a,

jest   moim   zdariiem,   najpoważ-
niejszym      .oskarżeniem       tego
rządu      i      osobiśoje      premiera
Mazowieckiego.

- A gdzie leży pTawda?

~  Sądzę,   że  jak  zwykle   pra-
wda  leży  gdzieś  pomiędzy  tymi
dwoma   skrajnymi   punktami   wi-
dz:;.`łia.   Z  calą   pewnośclą  zreje-
niło   się   wiele   w   sfer`€e   deklara-

!y:=6jkonĘi;g,kżaeżfeyst#j;rsgi
munistą,  że  potępia  rządy totali-
tame,    itd.;    natomiast    niewiele
zmieniło  sig w  warstwio  {aktycz-
n8/.  Szalona  ilość  aktów  ustawo-
dawczych,    które    w    niezwykle
szybkim  tempie produkujo  Sejm
to    są    najczęściej    dokumenty,

.oględnie   mówiąc  nio   najlepsze,
często wręcz utrudniające powrót
do    normalnościi    Za    przykłady
takich        zupełnie        nieudanych
aktów     legislacyjnych     uważam
np.  ustawy o  samorządzie teryto-
rialnym,  o  partiach  politycznych,
o     Śzkolnictwie     wyższyin     czy
choćby   ustawa   o   prywatyzacji.

Prof .   Aridrzej  Wisz_riiewski   jest  specjalistą  w. dżiedzinio  energo-
elektryki,   członkiem   dwóch   międzynarodowych  _organizacji   nsu-
kowych:   CIGRE   (Międzynarodowe   Towarzystwó   Wielkich   Sieci
Elektrycznych) oraz IFAC (Międzynarbdowe Towarzystwo Automaty-
ki) , autorem licznych publjkac;ii i  paterrtów. Pracuje na Politecl.nicB
WroclĘiwskiej.
W grudniu 1981  r„ po wprc]wadzeniu stżnu wojennógo uczostniczyl`
-   iako   wiceprzewodniczący   komitetu   strajkowego   -  w   strajku
okupacyjnym na uczelni. Po jegq rozbiciu został aresztowany wraz
imymi członl(amj komitetu i skszsny na 2,5 roku vwęzienia z zawie-
szeniem.
Oq  1983  roku  jest  członkiem  Spolecznej  Rady  przy  Motropolicio
WrocławskirTi. Był inicjatorem budowy pomriika Orląt Lwowskich na
cmontarzu  św  Flodziny we Wrocławiu.11   listopada  1988  ucżestJTi-
czyl w uroczystości zlożenia umy z prochami na kwaŃerze, gdzie w
przyszłośc,i ma sgnąć pomnik.

Jej   efektem   jest   brak  jakichkol-
wiek zmian  w struktu7ze wtasnoś-
ci.  Próbuje  się  mówić  o  prywaty-
zacji,  alo dotyczy ona w zasadzie
tylko   małego   fragmentu   zal(ła-
dów  handlowych,  natomiast  pra-
wie  nie  dotyczy  przedsiębiorstw
przemystowych.        Prywatyzacja
idzie zbyt wolno i  nie ldzie we wł-
aśoiwym   kieru.nku,   niejednokrot-
nie     służy     tnteresom'    bardzo
wąskich  grup  rudności.  Catej  tej
operacji    towarzyszy   wiele   ater
gospodarczych,    b?ąręlzo    często
nie    ujawnianych    lub    tuszowa-
nych,  zaczyna  się  o  nlch  mówić,
a   potem    sprawa   się   wycjsza.
Jednym   z   bardziej   spektakular-
nych przykłaqów była atera spiry-
tusowa,    ale    takich    spraw   jest
znacznie     więoej.     Wladzo     nie
robią  nio w  kierunku  ostateczne-
go   wyjaśnienia  tych   spraw.   Fle_-
daktor    Jerzy    Giedroyć    wspo-
minał  niedawno,  że  w  rozmowie
z   premierem   Mazowieckim   bar-
dzo mocno  nalegat na rozpoczę-
cie  działań   przeciwko   rozdrapy-
waniu    Rzeczpospolitej,   ale   od-
powiedż   jaką   uzyskat   od    pre`
miera   była   wie|ce   wymijająoa.
Frogram        Baicerowicza        jest
przede wszystkim  programerrr fi-
skalriym; jego c®lem j®st zmniej-
szenie .popytu,  natomiast nie jest
programem   stymulującym   pro.
dukcję    i    to    jest    chyba   jego
najstabsza   strona.    Twórcy    nie
przewidywali   tak   wielkiogo   za-
lamania produkcji.  Nie  przewjdy-
wali  także  tak  znacznego  bozło-
bocia.   Na  progra.mie  tym   ciąży
dziedzictwo komunistycznej eduł
kacji   ekonomioznej  twóTcy  tego
programu. Jest to  próba ujedno-
licenia    wszystkiego    np.    urząd
podatkowy.tak    samo    traktuje

pośredników    jak    produeentów.
Wśród        nowo        powstających
przedsiębiorstw            przeważają
spółki o charaktorzo pół spekula.
cyjnym    lub    wręcz    spekulacyj-
nym;     tytko     niewielki.     procent
zajmuje sig produkcją na rynek.

Plan       gospodarczy      rządu
należy, jak sądzę,  przemyśleć od
nowa,   im   szybciej   się   to   zrobi
tym  lepjej.   Bezwzglęc|nie  trzeba

pozbyć  slę   mitów,   które  są  ce-
k)wo  rozpowszechniane.   Powta-
rza się spoteczeństwu, że nie ma
alternatyv\q/  dla  planu  Balcerowi-
cza. Nieprawda -jest cały szereg
planów gospodarczych,  które  są
konkurencyjne   w    stosunku    do
programu   obecnie   realizowano-
go. Twierdzenie, że j.est to jedyny
możliwy  plan  jest  dokładni®  tak
samo   kłamliwe,   jak  twierdzenie
ekipy     Fąakowskiego,     że    jego
koncepcja      ekonomiczna     jost
jedynie słuszna,  że „Solidamość"
nie  ma  żadnego  altematywnego
rozwiązania.   To   dokładnio   taka
sama.`prswda.

- Tak więc uważa Pan, Panie
Protesorze,  że  plan  gospodar-
czy  trzeba  stworzyć  od  nowa.
Nie  wystarczy  jedynie  korekta
ob«rioj konc®pcji?

~ Nie jestem  ekonomistą,  alo

jsę:uok:i#osr,w.j:zT;ć:oj3ś',iiakma:

zt)yt   wyśoki   stopień   skompliko-
wania,  to  na ogół łatwioj wymle-
nić  całą  strukturę  niż  próbować
szu kać uszkodzienia.

-A w polltyc® -czy byl to rok
zmarnowany?

- W dużej  mierze  tak.  Byt to
moim  zdaniem  rok  wielkich  błę-
dów      politycznych.      Mezwyklo

dwiłznaczne   stanowisko    rządu
polskiego  w  kwesiii  niopodlogl®j
lit\^r)/ było dla mnie nio tylko mo-
ralnie, „brzydkio" -to  bym  możo
jeszcze politykom wybaozył -al®
było  również  b.łędno  politycznio.
Meliśmy  niepowtarzalną  okazję
aby wyjść  naprawdę  otonsywnie
-  a  więó  uznać  litewską  Dekia
rację  Niepodlogtości.  To  byl  wł-
aściwy     momontl     Naw®t,   `jośli
wiązałoby się to z naciągnjęcl®m
naszyoh     stosunków     z®    'Z\^ri
ązkiem  Sowieckim.  No  bo cÓż -
niby          ulegliśmy       .naoiskom
Moskwy  i   nie   uznaliśmy  wolnoj
Lit`hĄ/ -a j tak ZSF]S obiecat nam
zamknąć   dostawy  ropy  i   gazu.
Wszystko  czym  nas  straszono  i
tak    się    stato    -    bo    stać    się
musiato.   Cóż   mogli   by   więc®j
zrobić? Napaść na  Polskę?  Przo.
cież  to  nonsens w obecnej  sytu-
acji.  Gdyby  zaś  Polska  stała  sig
heroldem        sprawy       wolności
krajów   '  nadbaftyckich,      gdyby
wyszła  z jnicjatywą  przonosząoą
tę sprawę  na arene  międzynaro-
dową    ~    to    z    jednoj    strony
wykorzystalibyśmy      znakomitą,

:ę:#.kpu±a::ąmusza;Sęst:\;#a°ozh.
z    Htwinami,    z,   drugiej    zaś    -
wzmocnilibyśmy   naszą   pozycję
międzynarodową   pokazując,   iż
jesteśmy w stanie  prowadzić po-
lityke   n`ezależną.   Oczywiście  -
na    początku    wywołało    by   to
niezadc"rolenie      Departamentu
Stanu,  ściągnęlibyśmy  sobie  na
gbwę   gromy   zo   strony   części
prasy   amorykańskiej   itd..   itd...
alo,  na  Boga,  rząd  polski  powl-
n ien           realizować           lntorosy
Polaków,    a    nie    Amerykanów.
którzy robią co mogą, żóby pod-
trzymywać Gorbaczowa.

` Kolejnym  błędem  w  polityce

międzynarodowej   był   niejasny,
dwuznaczny      stosunek      okipy
Mazowieckiego w ln^restii zjedno-
czenia Memleo.  Już  od  kilku  m-
cy, od momontu, gdy b)Ao zupeł-
nie     jasne,      że     zjednoczenio
Niomiec  jost  nieunikniono  -  nio

::Łenż;bh tr':dbićoJścT  #rJ;9zm;e.Ro:
ciwni®   -   trzoba   było   tę   całą
inicjatywę  poprzeć  i  to  poprzoć
maksymalnie,    także    przy    po-
mooy  g®stów   politycznych   po-
kazujących,  że  jestóśmy  gotowi
przejść   ponad   wiolowiekowymi
uprzćdzeniami.         Ziednoczeni®
Niomjoc było dla polskioj  polityki
zagranicznej    wi®lką    szansą   -
szansą,  którą w znacznej mlerzo

4 TYGODNIK  SOLIDARNOśĆ  WAljczĄCA  NR 4445 (260.26L)

ł,,.,.J,-,-Ł'.-.,,,



zmamowaliśmy.   Natomiast  fakt,
że  zaproszono  nas,  w  charakto-
rze  niezbyt  chcjan®go  -obsorwa-
tora,   na  jodną   rundę   rokowań
2     +     4,     nio    przynióst    nam

::dNnoyt°ahLedneet,°aźa;::y:#?:ź:#:
szany  przoz   naszą  proF`agandę
jako...     wielki     sukces     polsklej
dyplomacjl. W rzeczywisiości jost
doktadnio na odwrót.

-   Czy   ta   fatalna   polityka
zagrarilczTia   rządLi    Mazowl®e.
kl®go    odzwl®rcl®dla    w    |aklś
sposób     stop[®ń      zal®żnoócl
P®lski  od  Zwlązku  Sowleckie-
go? Cźy ns te| podgtawlo można
coś  o  te|  zależnoścl  `n/Tiiosko-
wać?

- Jest tak mało wiarygodnych
informacji   na  ten   temat,   ż®  po
prostu  nie  potrafię  tego  dokład-'nie  określić.  W  tej  kwestii  wszy-

scy    poruszamy    się    w    jakiejś
gęstej  rpglo, jakimś smogu, tyleż
gęstym, oo szalenie cuchnącym.
Zawsze  sądziłem,  i  nadal  sądzę,
że  ta  zależność jest duża,  wielo-
płaszczyznowa.  Jest  ona  realizo-
wana ozęsto  przoz ludzi,  których
bałbym  się  hazwać agenturą  so-
wiecką  -  bo  to  może  za  ostre,
choć  w  stosunl{u   do   niektórych
na    pewno    iiie    -    ale    którzy
w   dalszym   ciągu   działają   pod
wpływem  naoisków  płyriąoych  z
Kremla.    Co   j®st   motywem   tej

:;;adł2,,:;.:.Cj7oc:#jśł%:at#n°ś
się    domyślać,     że    dużą    rolę
odgrywa  tu   szantaż   ujawnienla
działalności   w  tajnych  stużbach

S:u:{be:#:h+:bk.8:%L3Zn:::rz?g:i
brać  pod  uwagę:  we  wezystkich
j)aństwach   bloku   miały  mi®jsćo
afery ze  służbami  tajnymi,  najg-
łośniejsze   W    NF`D,    Czoohoslc+
wacji,  na  Węgrzech,  w  Bułgarii...
i   tylko   W   Polsce   nie   było   ,ani
jedn``,ej     takiej      sprawy.      Jegt
rzeczą  31at)q;tycznl®  wykluczo-
ną,    aby    w    polsklch    ®Iltach
wladzy   nl®   bylo   riikogo,    kio
bylby  powlązany  z  KaB.  Tym
bardziej,   żo   dla   politykl. sowio-
ckiej  Polska  byla  krajem  szcze-
góLnym,  jako  państwo  znane  zo
swego  buntowniczego  nastawie-
nia  i  wreszcio  jako  strategiczny
pomost  pomiędzy  ZSRS  a  Nie-
mcami  i  Europą  Zachodnią.  1  ci
wlaśnie  ludzio  są  nadal   uzależ-
nieni  od  dyspozycji   Moskwy.  W
wielu  przypadkach  jest to  dziala-
nie pod wpływem różnych niedo-
powiedzianych    nacisków,    Świa-
domość    stałej    prosji...    zresztą

część    z    nic`h    działa    zapewn®
w dobł®j wiorzo.

- Ag®btura wplywów?

-  Dokładnio  tak.   Dzięki   tym
ludziom  Moskwa nadal  utrzymu-
jo   znaczny   wpły"r   na   politykę
wewnętczną  i  za§raniozną  rządu
Mazowieckiego.      Podejrzewam,
że  istnieje  cały  sz®rog  umó`^r  na
szczeblu  rz_ądowym  między stro-
ną   sowiecką   a   st/oną   polską,
umów,  które  są  w  dużej  miorzo
dyktatom       .strony       sowi®cki®j.

`Wciąż dzioją się  rzeczy,  któro są
utrzymywan® w oatkowit®j tajom-

|isiyąż  p.no:p.a;pa#gz##:g3|3
narodu    decydui.®   się   za   jego
plecami.  Dla  mnie  taka  polityka,
polityka       „zn       zamkniętyml
drz`^rlamr  |est  zupełr`lo  nlo  do
przyjęcla.  Jest  to  szalenio  nio-
bozpieczna    sytuacja.     Kontrola
społeczna  nacl  wszelkimi  poczy-
naniami wtadzy  musi  opiorać  się
o  informacje.  Bez  nich  - będzie
po prostu fikcją.

-Atymczm®®mmynl®zmmy
nawot    m®ohan]zii`u    „upadkLi"
ustoju komunistycznego w blo-
ku w€chodnlm...

-  Coraz   wlęcej   potwierdzeń
uzyskujo sconariusz przedstawio-
ny  przez   panią  doc.   Staniśzkis,
która    dowodzi,     żo     przewroty
w państwach  Europy Wschodniej
bybł   procyzrini®   i  w  całości  za-

planowano  na  Kromlu  - tyle,  że
niekiedy częśóiowo wymknęły się
spod  kontroli.  Jak  daloc®  jost to
prawda - trudno  powiodzieć,  alo
wzbraniatbym    Śię    przed    nazy-
waniem tej koncepcj i „bredzenł.a-
mi       szaleńców       wyzriających
spiskową teorię dzieiów" . Zlesża\
'Skala  i  ostrość  ataków  na  panią

Staniszkjs    potwierdzają    pośre-
dnio jej racjo.

Już     przed     oztergma    laty,
bQdaj.na   przełomie   roku   1986
i  1987 dotarły do Polski informac-
je  na temat planów  Gorbaozowa
dotyczących  inicjatywy  utworze-
ri}a „frontu  europojskioj  l®vrioy"  .i
wmontowania  w  to  "Solidamoś.
ci".  Wówozas  coŚ  takiego  wyda-
wato  się  być  zupołnio  niemożli-
wo.   Ale  dziś  wiele   z  tych  jnfor-
macji  potwierdziło  się.  Uważam,
że wpływ ZSFąs na prz®bieg wy-
darzoń w Polsce i krajach Europy
Wschodniej byl ogrgm ny.

Częśó drugą rozmowy z profe:
sorem Wiszniewskim  przodstawi-
my w nsstępnym numerzo.    -

PROGE"   `
GÓSPODAR,CZY,

CZYLI  POLITYCZNE
BYĆJ ALB0 NIE BYĆ

srtytiodez:e:ap::*m::::Oi:a-
w ohwili  obecnej na_plętrząco slę
przeszkody,  tylko   poblożno.ich
wyliozonie    mogło    by   stać   się
temat®m  obszomych  prasowych
dywagacji.   Głowną   przeszkodą,
która  utrudnia  polityczną działal.
ność jost  ścisto  powiązanie  pro-
blemów    społecznych    i    polity-
cznych  z ekonomicznymi.  Soęja-
lizmoltomunizm   pano§zący §ię.
w   naszym   kraju    przez   45   lat
wiązał    problemy    gospodarcze
z  politycznymi  wie]oma  ścisłymi
zależnościami.      Momal     każda
docyzja  gospodarcza  wywodzi,b
slę      z      politycznoj       insplracji,
decyzjo Ściśle polityczne wywoły-
wały    duźy    rozonans    w    życiu
gospodarczyrn nawet \^ńedy, gdy
nio   dotycziĄ/   bezpośTednio   tej
dziodziny.  Qoohą gospodarki  na.
zywanoj    u    nas   kapitalistyozną
jest  rozdziat  gospodarki  od  poli-
tyki.  (np.  bujne  życio  politycme
\Mooh  nio  odgry\^rato  specjalnej
roli dla tamtejszej gospodarki.)

Kraj  nasz  stoi  w  przódo-dniu-
kolejnych,  ważnych   zmian   poli-
t}Acznych, ,ale   przemiany  te   nie
będą   skuteczno,   jeśli   razem   z

#:jm??:gYsk::jd®ar%c:.r°gr;:
wiocio  do  gcispodarki   rynkowej
mówi ob®cni® niemal każde poll-
tyczne ugrupowanio, co najmnioj
potowa z  nich  uważa,  że  zasad-
niczym krokiom na diodze w tym
kierunku    musi    być    PF]YWATY-
ZACJA     z     podkrośl®niem,'     że

proces    ton     musi     przebiegaó
szybko. Uchwalona przez obecny
Parlamont Ustawa o Prywatyzacji
ma za zadanio ubtwić kontynuo-
wanio rozpoczętego w 1988 roku
uwłaszczenia           nomenklatury..
Ważnym elomoritem togo działa.
nia jest ,,program  Balcorowicza",
który    wśród    wielu     możl.wości
walki    z    intlacją    wybFal    drogę
wiodąpą      do      doprowadzenia
niemal   całego  polskiogo  społo-
ozeństwa    do    nędzy.    Chodziło
o   roalizację   znacznoj   paupory-
zacjj     społecz®ńst`^ra,     któro    w
masie   przostajo   być   dla   starej
nomenklatury  finansowym   kon-
kur®ntem  w  drodz®  do  wykupy.
wania  najlopszych  fabryk.   Cata
operac|a toczy slg w aiirzo bloko-
wanla   w   Środkach    masowego
przokazu    imyoh    niż    rządowo

poglądów i programów. Ostatnio
u możJlwia          się          stopnłowe
ujawnienio        p/ogramu      ,  PSL

.przygotowanego     przoz     Rafała
Krawczyka,  robi  się dużo  propa-
gandow®go  szumu  o  pluralizm®
w    sytuacji,    gdy    program    ten
w   zasadzi®   nie   zagraża   w  po-
ważnym     stopniu     rządowemu.
lstota   problemu   polega   nie   na
roal izacji  konkretnego  płogramu,
tylko  na  szybkości  i  skali  działa-

::d.pwryrywazTs:łnso,3?hug:';on?
w  taki  sposób,-aby  pry\^ratyzację
państwowego  majątku  w  znaoz-
niejszej   skali   osiągnąć   po    120
latach!   Policzmy:   wzory   brytyj-
ski®  umoż[iwiają  p,ry\^ratyzację  w
tempi®  0,5%  rocznie,  a  wiec  po
120  latach   uda  się   spry\^/atyzo-
wać      aż      60%      państwowogo
majątku !         Program         F`afab
ł(rawczyka  jest  o  wiole  szybszy
i  zaktada  możliwość wykorzysta-
nia   rozdawnictwa   części   państ-
wowej   własnoścj.   GdybyL nawot
realizować jego zatożenia w pełri
-  iia   co   obocny   nąd   się   nie
zgodzi z catą pewnością -to i tak
przejści®  w  rgoe  pracowniczych
załóg 50-€0% udzialów w państ-
wowyoh  prz®dsiębigrstwach  da.
łoby    prywatyzację    państ`^/owej
whsności  w  granicach  30-40%.
likwidacja   socjal izmcLkomu nis-
tycznego     dzledzictwa     będzie
w   istocio   trwała  tak  długo,  jak
dtugo     z®tatyzowano     państv`ro
będzie  dysponowało  ponad  po.
tową    wtasności     kraju.     Należy
przypu'szczać,    że    meohanizmy
w    po"    rynkowej    gospodaTkl
zaozną  działać  dopioro,  gdy  wt-
asność      państwowa      osiągnic
poziom   20%,.  a   moż®   i   mniej,
całoi. krąjowoj własnoścl.

Podstawowe pioblemy polity.
czno  w  istocio  sprowadzają  się
u   nas  do  zrialozienia  sposobó\^/
przeprowadzenia      ezybko      na

:zużąząs*ftp%azYa:':.ż.J::
to odbyć łylko poprzez rozdaw-
nlctwo        bonów       akcyjnych
uprawnla|ących     do     nabycla
częścl   państwowqo   maJątku
wszystklm  dorosłym  obywate-
lom kral,J.

Wlasność   państwowa   socja-
lizmoltomunistyczriego
państwa    powstała    z    grabi®ży
różnych   wbsności    prywatnycri.
Przojęto   zlomlę   i   fabrykl,   unio-

2g p^ŻI]zLERN[K - 11 LlsTomb 199o



możliwiono          \^/ykorzystywanio
mieszkań   prywatnych   jako   to-
waru,  ponadto  płace za wyl(ony-

::i:3to?*#p=::vpon#:kT*
zgoła  symboliczną.  Państwo  się

tbe?g.a°;':';zbe`afn|::'j%:z;b#aaś
na     przeprowadzonie     oporacjj
dokładnie    odwrotnej.    Pora    na
przeptowadzenie        _  wlelkiego
uwlaszczoola czyli wielkle| pry-
watyzac|l.       Jej       przedniotem
powinna  być  nie  tylko  państwo-
wa  własność  usytuowąna  w  fa.
brykach,  al`e oała  państwowa wł-
asnośc.   Dz'iałaniem   docelo\^ym

#*oe%?ce;;ćwć::nT=#aaońpwżn;e:
rowadzić     nawet     przy   'użyciu
obecnej  ustawy  prywatyzacy]ne!
wykorzystując  możliwości  emisji
bonów.

C®   można   by   kupić   za  ten
bon?

Tytuł        własności,         którypi
obecnie`  zarządza    i    dysponuie
państwo.  W  miastaoh  przedmio-
tem   takiego  wykupu   mogły  by
być  mięszkania  razem  z  placem
m którym są zbudowane a także
sklepy,      warsztaty,    . pracownie

;a,gzryk:cdhz.jaŁ#aż#SToc%33
tzawkj%zęĘeras!3,opj:°Wna:#k?:tcunł

z  dorobkiewic&amj,  ,który  rządzi
ty`m krajeJń straoi z dnia na dzioń
ser)s   i   rację   bytu.  W   przetargu
o   sklepy   czy   fabryki   naglo   jak
równy  z  równym  stanie  z  jednei
Strony     ogromna     rzesza     ludzi
uczciwych,   a   z   drug.iej   dotycr!-

`czasowi     kombinatorzy     i.   `ewi-

dentni   ztodzieje.   Problemy   pry-
`watyzacji   dotyczyć   będą   także

wsi,  którą  poczynania  obęcmego
rządu   z  te|  operacji   stafają  się
wylącz`/ć_.\  Wyposażeni   w   bony
rolnicy   ruszą   do   wykupywania
marniejącej    państwowej    ziemi,

:ozłybp'8ji:ż#jie:dbgł%%;n°#
krokiem  będzio' wykupienie  oałej

PRZEPRASZAMY
W  związku  z  komplikacja-

mi technicznymi  zmuszający-
mi. nas do  ograniczonia obję-
ti°!a#y;§j;ie§i§{;;'r:°:ĘT;ai*;u!§§i

Czecha  przepraszamy  za
zwłokę.  Rozpoczęty   cykl
będzle kontynuowany  począ-

i#d?n,i:z!3|ii:u:śi;Tyę:::

#:k#aFę#asz:o:n:y:##oTe:§:::y.
r3;Wnyśhc,:#::8#łiugpoęlentik

Fledakcja

przęmysłowo-spgży\^/częj  infras-
truktury,   czyli   wszystkich   mloc-
zarń.    magazynów    zbożowych,
piekarń,    a  ,może    nawet    sleoi
S#:Ęó:SSś:o#cźr„hga%[;:ah-

skl'opów.  Jeśll  uda  się  chbpom
wykupić,także  i  transport,  to  od
t.edgę#oo#epn.tg;ę:,ą:iuswpo::i3:i

ży żywności. A dla miasta oznac-
zać    to    będzie    obfitośc    taniej
żywności!  Przeprowadzenie  wiel-
kiej     prywatyzacji     nie     będzie
oznaczać   nieustannego    święta.
Og ran.iczenie                państwowej
własności świadczeń  państwa na
rzocz      ob)pwateli.      Szkolnictwo,
oohrona  zdrowia,  opieka'  socjal-
na? Tak, alo tylko dla najbiedniej-
szych  -  pTzynajmniej  na  począt-
ku       nowej,       rynkowej       drogi.
Prawda  jest   taka,   żo   za   przy-

LoeE:ośsaŁUŁo:ent,:ezbeata#ęodwz%
niestety   płacić.    Niomałą   część
prywatyzacyjnych bonów będzie-
my  musieli  zużyć  na  wykupienie
udziałów     państwa    w     służbie
zdrowia,  w  szkolnictw.ie.   Opieka

s%cj3*{aedn:omewryrns:,kTctho;;obbt,enT
fundusze,     które    zabezpieczać
bęqą   prywatn®   lub   państwowe
zakłady     ubezpieczeń.     System
wielkiej      prywatyzacji      ma     na
samym  swoim  starcie  olbrzym.Lą

.::Łe;%'oreóśrn:emz°azie,Pywća#.a3abnya_
watel  tego  kraju_z  dn.La  na dzień
stanie     się     podmiotem,     czyli
w praktyc€  kowalem  swego  losu.
Wielka     prywatyzaoja     umożliwi
nam,   podobnie   jak   w   krajach
typowo                 kapitalistyoznych ,
żyoiowe  decyzje.  Osoby  ostroż-

§%w#jrezenzan%°ez;nes,::ie;_śr,%ę:j
jak,  mieszkanie,    ozy   fundusze
pozwalające   uniknąć   w   przysz-
łości      większych      kosztów      -
fundusz     zdrowia,     szkolnictwa.
emerytalny. socjalny lub wykupią
ąkcje    przedśiębiorsw,     których
dziatalnóść   rokuje   pęwny   zy-sk.

Zauważmy, że problem prywaty-
zacji   państwowycti   fabryk   jest

#tł:ajźLd{SłgŁLt:gybneaćnman::jk#3
rządowa  świadomio  odpaństwo-
wienie  przomysłu  postaw.na jako
kluczowe     zagadnienie     dziatań
prywatyzacyjnych.

WieLka prywatyzacja umożl'iwi
zatogom   fabryk   zabezpieczenie
swoich  potrzeb  mieszkaniowych
i socjalnych, wyl{upienie po staw-
kach ulgowych 20% akcii, ą w sy-
tuaqi    gdy   ooenią    ewentualne
z`ysl{i , przeznaczenie pozostałych
bonów prywatyzacy]hych  na wy.
kupienig    tak    dużego    pakietu
akcji,    aby    następnie    możliwo
bytc)   stworzenie   pracowniczego
prz®dsiębioTstwa.  Zakłady nieno-
woczesne   powinny  być  lLkwido.
wane, a ich majątek i  urządzenia

#tunt#:nneónpyn:zOpwa:5yustś{ct:
urządzenia  będą  chcieli  podjąć
się  działania  w  małych,  prywat-
nych  zakładach.  Zauważmy,  że
we  Francji w takicn małych zakła-
dach Powstaje 2/3 całej przemys.-
łowej  produkcji,  w  USA  i  Japonii

:::zaedgo~8°p?z.e#n:zsśłuhhduó%
średnich   i   dużych,   których   jest
90%,   na   przemyst   o   dominacji

jT3Vk°onń{egz#a:rąycgho-s#:ręź:
Tego   typu   zmian    nie   da   s.ię
dokorQć       bez       wyposażeria
pracowników li kwidowanyoh,  nie-
nowoczenyoh    fabryk    w    ćrodki'
łinansowe      umożliwiające      im
rozpoczęcie   działalności,   Przep,
rowadzenie  tego  typu   przemian
strukturalnych  inną  metodą  jest

#:;Pastun:jer3:!nąe.:%|k:,P#kaś
przekazanie    w    prywatne    ręce
środków,       które       nie       potraf.i``wykorzystać    państwo    umożliwi

prawdziwą, bezkwawą re\^/olucię
gospodarczą.

Olglerd ZMUDZKI

DZIĘKUJEMY:

panpuańTSo#Uas:;;iBpearł'::azzaw:r°sCz':##żby=+:n?iiejsćnwnnąąpp°omm°oCć
molowanie zepsutego samochodu)  udzielor`ą rm w Niomczeoh.

3i,,ig,;ait3nmkŁ,Bodr:Lnafif|ę:'odned,oi,,,z.aużnydcz,'i#aćsiwcohhę,;oiFeTovę::
den Potiziśten aus Borlin Zehlendort  O.omasz Dudok,  Romuald  La-
zaroG:ŁOpzj.ew#da,j,#°jicieo:hśt:onzdu°ł.ienia  „centrum"  z  Opola  Za

artykul  dotyczący  stanowjska  opolskich  środow'isk  niepodległoś-
ciowyoh.

1000 USD -Americans for independent Poland, na dzlatalność
Partii Wolności - Pensylvania, USĄ 25 USD G.A.ł(rężl"icz - Mary-
Iand,  USA;  25  USD  fk}gina  Nalaskowski  -  Boston,  USA;  20  USD

!F%:n?g;o%n?g::&ś-,D;gsiz:;;::o:u#;n;1ki#ię!p:ijd#T:ę;Ą:-w3.ął!!i
500 USD; Łucja Czuba  100 USD; Wisznie -za ulotkę biogra('iczną.

Swoje  poparcie  dla kandy-
datury      Lecha`    Walęsy

deklarują'cor& to  ime  ugru-

#ewdi#taj:hp°+#ecym`::?aY::X:
być jedyne rozwiązanie,  które
zrównoważy  siłę  lewicy  sku-

E333!     8s°okb%     ?abnedcyndg8
(mimo    licznych    zastrzeżeń)
tnr:ekj:'kąopzr%dveTŁnostrousTąegnń*

cia   zamierzonego   cslu.   Ale
zasada,  źe cel uświęca Środki

Ł:::Ugmu:erarn?e.Pętaę8#ę€Łe._
rzuci€  również  ze  względów
pragmatycznych.     Niewłaści-
wy   środek   może   znweczyć
zamierzony     cel.     Klasyczny

#Feęo8#i'Fd-ad;'moas|ę;anbźg
spokój  społeczny -dla  przep-

ż°a:źaą%Zzę,nja   b:aTkcęł     rek%:
zamiast    spokoju     wwołała
pows`anie i zmiotla  bez śladu

gzge?2rst8:amnykiaDb;faajśT8d';:3Zi
moralnię ohydnym.

:#Aą,,#,:zózrŁg:§ł:Tten;::s#;
'§?eycg#ju:#oe::n%in:;r:}:#:Sw;e{;|?:

pniu  1980  r.  sprzecrwil  się  on
utworzeTiiu    MKS,     prowadzil
w imieniu załogi stoczni  roko-
wania  jedyr]ie   z   własną   qy-
rekcją.-Za    cenę    spelnienia

#ijig::%:i:!oł'itiiwt#i:k;i-
Tó .nledobrze;_ bo bez nas on}
rozwalcują    wszystkie     inne
zakłady,-  co   za   nam_i   stiajk
rozpoczęĄ/.  Alina Pieńkowska
wskoczyta  na  beczkę  i  udalo
się   iej   powstrzymać  wycho-
dzących,    Bramę   zartiknięto,

#:?j:aYaądnzg'z°anb°r.akYoakbaun#

8#da#Kno%dg8jz#d#ocnę}
był     w     stoczni     w     Gdyni,

#g#,k:3iuśteowźc:inded?#
skiej. Anna Walentynowicz nie

;%a sjjęaręasa:,,a2:.  psoołg:;a:
obietnicę       poprawy       objąl
kierownictwo       utworzonego
dopiero teraz MKS.W kilka dni
potem  miała  m.iejsce jeszcze
lggaliuęraó:ąalg?rgpgl:?rraaTŁ:

wą.  Na propozycję wojewody
gdańskiego ~Lech     Wałęsa,

"GODNm SoljnA"OŚĆ WAI.Cąc`A NR 444`5 (260.261)



PRAWICA   ZA  WAŁĘSĄ
bez      wiedzy      kogokoMek
z MKS zgodził się w dziennlku
telewizyjnym Wezwać  do  po-
wrotu do pracy wszystkie zak-
łady  poza  r.ejonem  Gdańska.
Przypadkjem   jedynie   wyszło
to  na jaw i  pozostalj członko-
wie   MKS   uniemoźliwili   prze-
wodniczącemu        wykonąnie
jego zamiaru.  Stojąc  na czele
krajowego kierownlctwa Zwią-
zku  w  drugiej   połowie  wrze-
śnia    1980    r.    Lech    Wałęsa,
wbrew  postawie  całego  pre-
zydium   MKS,    kategorycznie
sprzeciwił     się     wystąpieniu
w     obronie     aresztowanych
przedstawicieli  KPN.  W  rezul-
tacie   od   początku   jawnego
działania    „Solidarności"    po-
zostawali  oni  przez  cały  pra-
wie    czas    w    więzieniu.     W
czasie     rozmów  \  prowadzo-
nych  po  prowokacji  bydgos-
kiej     Lech     Walęsa`     przyjąt
warunki   iządQwe   ~   „Ugoda
Warszawska" -nie informując
nawet   pozostałych   uczestni-
ków delegacj|o treści porozu-
rnienia.  W  pierwszym  okresie
stanu   `wojennego     postawa
Wałęsy  nie  budzi  zastrzeżeń.
Przyznana       mu       Nagroda
Nobla  była też  duźym  sukce-

::#nąćn,3rń?gho?,T|menłóbJ
nie    warto   już    komentować
luksusowych  warunków  jego
intemowania.    Po   zwolnieniu
przechodzi jednak  prawie  na-
tychmiast na pozycje usluźne
wobec  właclz,   mimo   obrazy
i obceź? R,aEke°bwaskieogd°awać,   że

posunięcla to  zagrażały  w  o-
góle jstnieniu  „SolidarnoścT"?

Są tylko  dwa wytłuma.cze-
nia tych faklów.

1.BIĄD.  `Tego  rodzaju  blę-
dów    nie    ryzykowałbym    na
stanowisku prezydenta o sze-
rokich  uprawnieniach.   Znana
jest      przy     tym     tendencja
kandydata  do  podejmowania
na   własną   rękę   najb-ardziej
ważkich      decyzji.      Ponadto
należy    dodać    jego    zmien-
ność.   Był  głównym  autorem
uzgodnień     w    .Magdalence
i      przy      „okrągwm      stole".

Obecnie   zaś   syą   kampanię
wyborczą' opiera  na  zwalcza-
niu  tych   ustaleń  i  współsyg-
natariuszy,   którym   wÓwczas
przewodził.     Przypomina    to
komunistów,      którzy      przez
dziesiątki   lat   rekomendowali
siebie  samych  jako  jedynych

##%hhbłędd°ów.naprawania
2.AGENTUFIALNA

WSPÓŁPFMCA.  Tego  stwiei.-
dzenia  (m.in.  Andrzej  Gwia-
zda na spotkaniu w Poznaniu
-  przyp.   red.)   na   podstawie
żnanych   taktów    udowodnić
nie   sposób.    Niestety   obalić
też   nie   można   i   to   stanowi
secino    Sprawy.    Przy    czym
Większość       decyzji  ,    Lecha
Wałęsy postaje na tyle kontro-
wersyjna.   Że   nie   przyczynia
się do oslabienia tych  najgor-
szych      ppdejrzeń,    ale      je
wzmacnia.

Przejrzyjmy je po krótce.
Pisząc    wyżej    na    temat

„Ugody   Warszawskiej"   pod-
kreślilem    niewlaściwą   formę

poc!jęcia      decyzji,       ale      jej
meritum     też     jest     dziwne.
Sprawne   przygotowanie   do
strajku,  olbrzymia  mobjlizacja
sił          zostały          kompletn ie

aT';r3?ęw,Punżepi.%6eLsć|aBa|gi
moźna  wymienić  odstąpienie
rządow.i    1    mln   dolarów   „na
opiekę      zdrowotną",      które

g#ar,::śućs3ptzyeczj?a%',.nką
rotne      apele      o      zniesienie
sankcji  gospodarczych  idące
w  sposób  oczywisty  na  rękę
wladzom    PF`L     Hamowanie
narastającej     fali     strajkowej
pod   koniec   sierpnia   1988   r.
w  celu  „utatwienia"  rokowań.
Bez   takiego   wsparcia   roko-
wania  toczą  się  bezsprzecz-
nie    łatwiej,     ale    dla    rządu.
Wlelokrotne   deklaracje   przy-
jaźni      wobec      komunistów.
Jeszcze   w   styczniu   br.    po
spotkaniu   z   F}akowskim   wy-
powiedź     o     nodze     prawej
i    lewej,    gdy    zaraz    potem
PZPF`  rozwiązała  się.  1  to  ma

być obecnie najlepsza miotła
do   wymiataria   nomenklatu-
V'?wyncżonepowy2ejdodat-

kowe    falQ/     nie    stanowią,
rzecz jasna, rozstrzygającego
dowodu       na      pomówierije
o  agentufalnoścj,   lecz  tako-
wego podejrzenia nle rozpra-
szają.    Osoba   pretendująca

8:ńs3Jbię::siu#yubsoiL#e
wolna od tego rodzaju domy-
slów.     Opjsane     posuf\ięcia
Lecha Walęsy są malo znane
opinii  publicznej,   ale  cytując
morał   z   dziewiętnastowiecz-
r\e] ba.ik.i.. prawda choę nieraz
głęboko się skrywa, wypływa
na wierzch jako oliwa.  Jeżelii
wypłynie   po   wyborze,    gdy
okaże się,  Żć pierwszy prezy-
dent  wolnej  111  F}zeczpospoli-
tej  obciąźony  jest  poszlaka-
mi,      których      rozwiać      nie
moźna   przyniesie   rozczaro-
wanie bez porównania silniej-
sze   niź   rozklad   „Solidarnoś-
ci".  Będzie to  cios  dla  uczuć
patriotycznych                calego
narodu.   Spowoduje   spusto-
szenie moralne na cale poko-
lenie,  jeśli   nie  dłużej.   Będzie

porównywalne    z    demorali-
zacją,    którą    przyniósł   caly
okres           ` komunistycznych
rządów, bo zatruje od, począt-
ku  okres odrodzonej wolnoś-
ci.    Przypómnieć   tu    można

§prawę   Waldheima.   Już   po
jego  wyborze  na  prezydenta

fe:st:is,rstze?§zzJYesLęifii%|:3E:
nione.  jakoby  służąc w ar"
niemieckiej  w  czasie  11  wojny
śwlatowej  dowodził  oddziala-
mi,     które    w    Grecjj    pelniły
straż  przy  załadunku  ludnoś-
ci  Żydowskiej  do  transpone-
rów    kolejo.\^/ych    odchodzą-
cych           do          Oświęcimia.

:##'#i::śła#iępd#:t
ogłosiła         bojkot         osoby
austn.acklego          prezydenta
mimo,   iż   kilka   lat   przedtem
pe+nit       funkcję       sekretarza
ONZ.

Jan  MF}UCZEK
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Kraj

PODATKI OD ,
WYNAGRODZEŃ

Flada  Minlstrów  przesunęła` wprowa-
dzenie  powszecmego podatku  od  oŚo-
bistych wynagrodzeń z 1  stycznia 1991  r.
na  rok  następny.   Przewiduje  się   m.in.
zniesienie   ulg   inwestycyjnych,   co   jest
jednym      z      wyższych      mstrumentów
zmniejszaTiia    recesji    i    uderzy    przede
wszystkim w sektor prywatny.

szyę?.cph&cer°kzuaanpą&:oZ;amćengaosppnoydsapr:e:
polskiej  podatek  VAT,  czyli wartości  do-
datniej,     któTy     obowiązuje    w     EWG.
Przewiduje  się  dwie  stawki  podatkpwe:
podstawową  15-16%  i'obniżoną  56%.
Wiadomo   jedyn'ie,    że   skala   obniżona
obejmie   Żywność_,    leki,    prasę,    książki
i mieszkania.

F`ząd       zamierza       jedynie       znieść

8;j#hkj°rbor8Ł3#o°nęaą%k##dj3#Fa#:
ch.     Oznacza    to     zwiększenie   'przez
państwo   fiskalizmu    ~    podstawowego
atrybutu `państwa  socjalistycznego.  Przy
okazji taka polftyka podatkowa doprowa-
c]zi albo 'do zwiększenia inflacji,albo rząd
nie    zamierza   zrezygnować   z    kontroli
wynagrodzeń.     `

NASZE DŁUGI
Do   końca   roku   polskie   zadlużenie

wzrośr\ie   prawdopodobnie   do   46   mld

#P;wDa°w`a2nocśećn`pÓoYszj%g'o:,Su%u:PRazd:3
polski    \^/ystąpił    d-o    Klubu ,  Paryskiego
i   Londy'ńskiego   o   80%   redukcję   90%
zadlużenia,  a 10% splacilibyśmy w pelni.

pOFtAŻKA
W SPÓLDZIELCZOśCI

Tak   można  określić   przebieg   zmian
w_     spótdzielczości.       Praktycznie      nie
rozi r``w:!?.ano            żadnego            pro blem u
spólclzielczości,  a  przede  wszystkim  nie
ustalono   stanu    prawnego   składników
maiątku   trwałego.   Wg   uchwały   Sejmu
likwidacja   związków    spótdzielni    miala

:Fóst#sjkćazdSe3°naw:%:ś8;asb:6iTdjzęejig888
poważała  uchwały  Sejmu,  Sprawa  jest
istotna,    gdyż   spóldzielczość   made   in
PRL dysponuje  10%  majątku  narodowe-
go.   Jest  to   kolejny   przykład   roli   jaką
odegral  gen.  Jaruzelski.   Przypomnijmy.
że    jęsienią    1989    r.     zablokowal    on
decyzję  likwidacji  centralnych  zwjązków
spółdzielczych,  dająę ,czas  nomenklatu-
rowym prezesom na-reorganizację.

Trwa to do dzisitii.

ZNOWU 0 BEZROBOCIU
W przygotowanych przez CUP wstęp-

nych  zaloźeniach  polftyki  gospodaTczej
na   1991    r.   przewiduje   się   bez_robocie
rzędu   1,6  -2   mln   osób  óraz   roczną
stopę inflacji 30"o. Zbliżony wskaźnik
wzrostu      cen     zawiera      "przymiarka"
budżetowa resortu finansów na 1991  r.

BANKI NA  `
CENZUF}OWANYM

W  trzćcri   bankach:   Banku   Handlo-
wym,  PKO  SA  i  BGż,  badanie bilansów
zlecono    amerykańskiej    firmie    KPMG.
Jest to jedna z sześciu  nąjwiększych na
świecie firm konsulti ngowych.

FIDEL CASTRO
i     W  ramach  programu  uszczęśliwia-nia

narodu  kubańskiego dyktator Castro  po
raz  kólejh`y  rozszerzyl  ljstę  reglamento-
wanych  towarów  o  28  nowych,  w  tym
telewizorów, pralek,  odbiorników radiow_-
ych,  lodówek itd.  Do tej pory  systemem
kartkowym  objętych  bylo  35  po{lstawo-
wych grup towarów.

P RYWATYZACJA NA
WĘGF]ZECH

Do   1995   r.   rząd  węgierski  zamierza
zredukować  udzial  sektora  państwowe-
go z 90% do 40%.  Do tej pory sprywaty-
zowano  majątek  wartości  100  mld forint
tów, co stanowi 4,`5% wartości księgowej
własności  państwa.  W tym  roku  ma  być
sprywatyzowanych     20%     przeds.,     w
latach  następnych  5i°/o  państwowych
oraz prżeds.  prywatyzujących się spon€,
an/'ozn/e.  Ustalono limfty akcji możlłwych
do nabycia przez inwestorów zagranicz-
nych i to tylko w najbardziej dochoddwej
branźy hotełarskiej.  Limity te wynoszą od
30  do 50%,  w wypadku  przedsiębiorstw
przemysłowych   nie   obowiązują   żadne
limty     ze     względu     na     konieczność

ś%Sakpaenś=ta%3%C#at%Cyhćn°i:%ł.naęi:::
jedynie dLa drobnych  inwestorów.

Programy     pracownic_zsj     wlasności
akcji mają wyncsić od 5-15% emisji,

DLA SOWIETóW ZBOżA NIE
MA

"Ukrajna      prakęycznie      wstrzymała

sp#edaż  zboża  pańshvu"  -  st\^rierdził
l.ł(uźmin,    szef    sowieckiej    komisi.i    do
spraw  zasobów  żywnościowych  ZSRS.
Na  Ukrainie  skupiono  do  tej  pory  13,8
młn ton  zboża tj.  o 3,7 mln ton  mniej  niż
zakontraktowano.  lącznie defic}^ państ-
wowych zakupów wyniósł 8,9 mln ton.

na#ę!kF#8śzcę%%Zkgdghz#zSśŁ
kupić
by'ej

NRD.  Za  1   mld  DEM  otrzym~a  225  ton
mięsa,  60  tys.  ton  mąkl  i  60  tys.` ton
masła.  Nai.ciekawsze 'są jednak  zasady
platności:    20%    to    dlugoletni    kredyt
a 80% będzie płatne w rublach transtero-
wch.

AKCJA
ANTYSPEKULACYJ NA W
BUŁGARll

Ma  zostać  tam  utworzony  specj`alny
urząd ds. likwldacji przemytu i spekulacji.
Kary  za tego typu przewinie_nia zostaną

EnHaeg:Ła?y°dnYŻ:Ze°źe'skaartb°uwapTńŁęda?
Jest to nowa propozycja Fłady Mlnistróu/
Bulgaril.
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