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Delebałuryr' tloie gat §łópaka poinfoińował o tworzenlu
rrzói noióóode #zgwożaika ńyleso hoz€8a CtCt3/ prz6d,-
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Ńroeit kralcła zarzuclł*kz6rłod-Dl,czącaml l .żo zwo-
lel rJagat-Podsekcjl po see{l KraJ_oreJ BaĄY, a.nle PĘ!1,
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i: esalełtu { *yul*llo gruntów 1 lnno/ 0d tgr€Ilowyob ortF*
r,.ót sde,lłlłtraĆłl pańń{*o,veJ S praenleslonl_c iyclrżc ła
,,łt,Jr;cwe .Jj,trĄĄY adalrtlstraoJl geodezyJneJ ,'Jrk Eo propo-
,, l" ,g1* w Ópracowat#m i tat,vietdzonyE! pfżaź B,rAJo,łą jia-
",9 .',li<*.,jl pt<i;o*ole f§Dlrgal]lzeoJi slużĘ 6€od€uyJEEJ/
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na nie t 0iFduy tnnląl awląaanycb r §oząy§ponorvanlon 6run-
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twórzą l
0 złrrns ckl_ Kar, inlorr
Karlv*wskl Zyllcrllłt
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io tla najt,llźst3n poslerlłorrlLl i'lnzyd!,tm na byc powołar.Er
l(orui§,Ja rl,i s i]klł_}il,t Zb1(}roi!§aD Pracy

UZuptLNlE,Nlt
', pod§nyir w pisl ,il.:|1-1,yn nu&erź§ t'AZY:,ILITU!! w slcładzie r!6-
.]o,;veJ Rddy 8Ókcji brtiit byio inrornacJi o ([lej8cu 9ragy
llo1"ko1. Ronarrłr,,vsitia10 l Zdulilre.
Obe crtie uzri pg ł n iany ce ,larie !

Ron:anorslt! F].o.cts$ OH}K ędajisk
żdune k Z.vl;munt NDP l(iolce

ffiffi

spff.sT&łAtłlE

.; Dod&nvn" plE:vlal."n uulnerz€r ek}aCzle hBzydlu0 chochl[(
j rik"i;ii.t' piie rrrl,ci ł na arri t s}:ó Jullurra Ęlycyny,/ podano
_ii.r]ci,nal _" cekreć.J.r,la itrajołoJ Rady §ekc jt.
^'rźo:"prłrg-,any 

Clę Julck ze Eą porrvłkę.

ffi

ZąDalJIe(l:iłao /l roa!,o.!ętą/ w pop:-za*n!o nrrmerra pre-
zeirto,cJę sy3.,l*ue]t członków i::njowoJ nad " 

Sckc jl l JeJ
Prezvctińm czr,sovlo zavlle*taĄ}- B prźyczy§ te chnlcrĄ7ch"
Jat ińr rauważyll*cie to, brcrrŻy ćzyt,rlnicy, Jakość.m_
Urodukolv&trYat} zd.idó była fstulrl.r" Dlatoł;o ilo cza§u z(1o_
bycta odpcivlednlÓi<, r,istnr w§t,rźl.TluJeoy olę z złrorleszcza*
niem ziiJłc i p;ezóntac ją syl;vstek nas;,"ch k_o1{8ó6 _ łlata_
} aczy. R€uAKrJA
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ORGANIZACJI G§OD§ZJI W PcL§cE

KmAJewfr§ m,&By. §§E§CIJ§ p§BAC{Dwn§Ków onoD§zJI

* **,f;.xTf
lro j 6lib s poło o ariy piżyJ ęt y o"rrni6-ir"Tj"]"iii-' ***jń* l

BaĄ1 Eei,cJt lŁsćo!|,Alków oeódezJ1 i€?Ż "§olltterność'' w
dł{u ?5 nrzońnia 1981f. rp Raegżowle"
1" ltlntorkuJar09 ut,łorz€nto Centralnago Urzędu Geo<iazlt

1_ Ksstłerafll podlogłe6o hozeeońl Radi Mlni§bró,ł
/Jako nac::oln€Bo or6&nu adiltnl§traoJ1 6ooderyjaeJ7nćł ;łnlos!łr,j eą]l utj ivorż 6&16 §l6c i De }a;jatur VJ o j ow ód,zkt+!r
GJGlx.

} ;- i?nt*ak"l J e,m3"u* welrzenle łó r,odkóń Dolrlrrłe lń ac j :i, G€ of]6 zyj
-&o-}isft ól_łr8_|1. cene J d.ż j"ałsJ ących v, śłlnach, oe i +$atil r
;V6Jewódzklc}r. tsędą t€ jednustki buCżotowe, u1"; tv;,ro-
mr jącF sai".odli€lĘ.L€ pro<tLtkc ji 1,ec,ior,;łJneJ. l?p},JĘ9y z
tsh.dżl§le}nośc1 /gprzedaży,i zanllae będą §karb Fań-
Btw A.lł. JJnlosku.iĘny o pclvolanig w lalrach Deleiatu}y ttojowć,dz*
ttleJ fieJopowycb Cśrorików Dokueentacj1 z',; zsgedzle fi|

by l7ch po"\,iatach/"
5. ;Virróshieny pozoetavłienl6 l§tnteJących cbecnLe jedno-

stek ;lykon9wstwa 6eod,ezyJn68o W dotychcaasowym kształ
-clo, zakład,ając pizy .tyB pgżne lcb u8aeodztolntenle
po łprowacizenlu l:e_f ormy 1łospod.arczeJ ", },Ila wykluoaa elę d.zla_łarrl;l ;ódnoetek rvykónarvstwa 6eo-dezyjno6o poze zeslęgloo rro.,{€go rvojorłód,ztwa.

6, Uweż&Ąy ze nlezbędno tiflxyczne!| żbltże'l:ló Cćrodków ,
DohJ Isę,l t ac j 1 3e ałi e ?y J rrD-il8":t o8r&f icu ne J clo j ednost e k
BiykonawBt'Re 8eod€zyJnóso. Docolowo uważ&Oy za nlez*
bętlao , unle;scowienże głó,*nych §a d.§.ity!a teraate jo:
diro-§tek wykon*p§t9? e §€od€ żyJes8ó or"az ośrodbów Doku_
m€nt ac j 1 Geoce zy;,iiro*fi,arbcć:3af ić§§e J w Jod.nyrr budynku
,/zo względóu,l or,5ałlzacyJnycn/.

7. .'łnlcskuJery o obsa&zeale a,teno*{sk Kior§wnik(irv "Dela_
_ 88!uI? iv d.rodze konkurs,].
8.,Vn!ogku.lony cll

- i,ożl9lą?anl"e ,'/oJewódrlrlch liur Gecd,ezj1 l Kłrrtogra-
P{iln;,

- przenleslenle fuakcJi wykonyvansob przez głnctotów
wo,J e.v;.rlzklch ! 6i_e J Bkici}, gnlnrrycb aa Ue 1 e[atury
Jjo,i§wóizki€ CUG1N,

rr&Wgts& 86odo&yJn66o, na lasadaob dobrorolnoóol, nł
aloJ60€ ob€anyob ZJednoozcń, }Ńóre to u1.8[ą }tkwtdar
oJl.

1 o.l{a gzczeblu woJowódaktn l kraJow8t prrortdqJany utior.
_rzenle or86!lu naduoru 8poł6clnc8o, składrJąoago ait
r prz€d§t8wtol§1l wszygtklch Jed.nostek rykonnatrl
5eodcayJnego.

a Ń eni ą D,ęt§s3§ułŁ§r.l9§,óś§&lgL

1 . Koordynao Ja ż adań g€oit§ ryJso-karbogrrf tozayoh.r
2. Zlgcńlo, nadaór i odblór robót z trod.yb& ooltrr.l_

uych 1 terenovyoh.
). !łowadzłala aprew zwlązanyob z oFlćl.BoJl 8Netółr

r.oE8rrnlo86atait t podrlaloo ne obrlrf8c iló.Ń t'8iat3
/Elrzau Ońrotlki łloj€wódżklo l ĘeJonowr/r

1l. l zał_atwlanle spraw-lntervenoyJąloh l odrolsi6Ełlb,!. żalc§§Bu prowadzonyoh 6p!a!9. ,

Ł 8lorow*rrle 1 prorvŚctraula WoJewóóltslc6o óśrodŁe Doku-
nent ac Jl GoodeayJno-EĄrto§r§f i.cEa§J I ikled§lotrr §cod§
-zyJneJ a W tyBr
_ napy ?8,§sd.§ló8€J
* ó6nó$
* owldencJ1 §rlr§tófi
- tnrrycb ńap-{ dotcuoentów żróilł_owycb

, or§u Zeepotru Uzgaórrlanta Doiruo€ntroJl IboJahtorcJ.
ó. Córodgk DolilnentecJl Geodczyjno-Eertografloznal be_

dzt6 wykoĘrwai wyłączuie alrobn8r kefiorrrlna uółu81
5oodezyjne ,/wypiay, wyrysy, kopie, od"bttkr, tsrp/l pro
-wa(lżlł sprzedaż mup topoĘraficznyoh, u6telrl p$Jr-

1atność natsriałóW 6eodezyJnych,
7. Po,letłwcwa produkcJa 8BoderyJnB, oraz poaoatdló ,rpła_

,,{7 te*turicułe zwlążarr€ z -prowadzenlen 0ńrodkÓ* Dokrr_
n6n't ac j l G€ocoży.Jno-Earto6raf lozno J r oaJłóa §b§.!8k_tcr wykonawstwa 6eodezyJn€go, będą sl6ó§n€ do Jodao-
Bt 6k .rr:rkonew8tT ra 8ood6ryJ§o8o.
0órotlłą /De].e8a.t-ura/ ponogtć będzle p§łną odpowlÓ_

d?lalność ?,8. mery§oiryeaną l t66trńloarą warboóó przeaho-
w;r§e^,r€ J _ { \rdo§t ęp§tsn6 d dokuBónt ą6 j t g6odcBydao_karb o8rą
-f trc?.neJ.
sprawnoóó noW9J ór8&§izećJl bęłtgt6 * poils,żĘ/B atopnlu
uzależniona oci:_ konsgkweEcJt W d,oboruo dl§ pglogafiłĘr k&dr o aaJryi-

szych }słaliflkacJach_ uap§tAnj.,anla tanże, od.pówi§dĄiob *anunkórr.ftne,lrorrgh
d3,a uz;łskania tycE kaór /zarobkl ole ,odżrzc Elź , plro
-drrkc ji _be zpośredntaJ,/.

p ffi $Ts §TY
Otl3H.SZC!-d],3i1,1 _ K.'J. prtLestuje przeclwńo wląouonlu 0ś-
rod]rów Do]r. G.-K. do De}ejatur GUGiK,- proponuJo utpo-
rzen.Le r,a]noC.zie].iLvch o6rodków.
OI]Gri jii]SZAlrIN - K.Z. popiera Btanolvisko Bucżeclna l, wno-
sl do Kii N§ZZ t'§cliti&Irlość'l postulat rewtzJl aotylyów
postępo;ronla KrajovleJ Rady SekbJt 1 znian oeóboflyoh
w ii-..j 3'Klałz16.
łBGi'|R ciiaŁJ _ K.Z. ostro protestuJo,przo<llw proJektowl
ifilS poni.etvaż "... warlant ten przewlciuJ9 przEJęalo errl-
do nc j l i,nilrtóv; ueranóp rolrlyc}r płzez przedsięblorsbwo
I)odpor,3.dl(o,vane pod. pion GU0l-i('l.
.7B31TR IiIrjcE _ K.Z. nle zg;adza sĘ ż proJ€}óen f,R9, żą_
rla pl,łeJ;rsiclrci,iaJri& problenu na zJeździo Pod.sekcJl i wy-
r'eąża niezacio,1lcllearl,e z powodu różnicy zd8ń nlędzy prz§d-..$ta,iiciel,aai i'/3GiTił-ól,i na g6sJt ErajoweJ Rad.y gekc jl.
'jBGiTii tARNbil - K.z. slcła<la prot€gU przoclw proJ€ktowi
1 zarzuca il::ajot,;,:j 1?aj;1o §ekcj1 /a 6}óulrj{o za§ladeJąbyo
r,; nie j prze..!§ta,Jioielon JL3GilR-ólv/ zaniar 1tkwld.acJl
Biur,.
" jj,Jlł]Zt' P]Zj,;IJ - K.Z. zylasza votuu 36paratua od usta-
J3rl iilajo,,iej dady §ekc;l ! na znak prot€atu od.vołuJe

-si,le5c przr';,tst:r::iciela w ILl§ p.Jana Jurczyńs}clego oraz
zapo:vi.a,3a ziLprzostanla p}acenia składek ne §okcJę.

r
fi
$

$

ll
lt

n
t

fl

_ §ro}ącŁ€nle 1Ł6tybutu §e<rco1.11 1 i(arto8raftl z Cgn-
tr"rła Tnformalycznyn Geocsz$1 1 KartO§rafit"

9. ittp wykluoza stę utworzonla zr:zesaoń jednoetok wyko_

P*rdpxjs, yruł!&f,

oDnfrJ§ "§ĘKC§Ą ryryĄ{qlv§[sqw G§$Dn §nK pnAcowilIA
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t
{l§

pnAcowfilfiow cDot}Du §§tt A PRAt$wlltKow cI
wliDclDilID no§zym zdonieTTl ...

8oE{gJt tai*adołr$ I{§!8 t'§ollda.raośór Dray ĘoJetłó&Łto

3{usłe 0łodosJl l tcrraór 'Bolayob ł 8oarąllulł,

t dp*}l pŁtrnóbag Ja§t ńa§
quei plńo. aur.rsz€,bló aas ćlE"Ei-,liń. amlizentt nas ćlł ogfąnićŁaqlś praoy r ekuikar;h
ńogń ató rśżDr elę od strłJku' 'oylko nta §,J§§t§śEy
ilTJłłlgdłl83rrt Ea tón 6tao fE6cuy. Nl6ob}loErlBc 8ą 6tm_łtregrt

Pro.1otrt orfiurrllaoll slużby geoóozyJneJ § Pol§§6 oprBóoł
nin§ p"zea-,rylonióny z Pr*zyril,ru K:t§ aespół V§,rior§§,-nńi p"zea-wrlonióny z Pr*zyriluu K:t§ aespół'Va roorl
ńiiacJt, i zitvlteraŹony Ężai i{raJową Radę §okcJl na

Jeigcie lhnl do dziś nte przyswot1l eoble demokratłcsnJdl
ąl}nłań ttgolldarnośc1,1' ..to,"l oddolne..| BetsorrądnoĆcl i ŚIą;;t;żań'!9oitaarnoścto' J"j oóaoue_;, oatsoraądnośct..t ś}ł.
dó romls.1l X.ra-jowa,i uostulaty "zrobienla por,tsądlfu" § E6k-

sae.ll,-$,'dJrtach 24;25 przgónl,a fo1,. ,ły.vo}ał 626106 probca-
tów-s różnycb ilebron" SekcJ!. I>t.ot€stuJą llrolnicy"1
oFGK_t l "hi6J6kle". ,PrzycŻyny protestóul Ńżne l często
or:zocl,,tgtowna soble.
frig wdaJ,ąo eJ,ę w ocenę §arr6do g{oueknl rra}oży stl,,l1orrlztĄ
łe * oróteetaCh bycb j€§t sporo zącieucze,ll,ł;}'.A, ra60r_
towegÓ c6olzcnr, pódoJrzltwoAci 1 ni3chęci Jo kolegń,r po
fąobu z lnrrego l,,io§r.
Ńiokuórzy opóaeircl \łyczJrbują w plojekcie tc, cze6,o w n!.o
rrie nn. ńp. przekezanle o,.,ltdencJ1 $r.rniór,; bc1,onóB aloJ-
ixtch órlółslelltcrstwom plonu GLIclfit do innJch nle dooj.e-
ra aogi reor.,;inizaoJl 1 fo]<t, żo przed,,!ęltolst\ya "btóĘ_
ńioayJc" - b{dą sa&Ódalolnc l aanoraąd.ne1 nikpmr nlo po&_
le6lo;

alo tro,ll9Jl f,rajołta,j pogtu}aty
oir-"-urióau i-rtokóoiriia zaiin personalnyeh w KraJotvoJ
ńiazle §elłc.it zaponrlnając 6 5 ! pkt.7 Stetutu Zrvtąrktrł
Ni€ Boż6nrY f,eż 8śo{t!ió slę ż poBbawą ElB. "Geoporu"
_ Koledzy] .1eśll-ksżda. prae6losołanA na ns,nsą nloko!ryśó
gDr:aJe bódźle po.vo<lowaó gcrwaAta wlęrół ldzLs q §ak9J1|
_lirtro w żwtazŃ,/. to wk*ótoc prEó8t&nlćey byó "Bo}L(le)ś-
ióAcla,, l nizegtiń. ąy nówlc o deookreoJlł Do ,l€BoltracJą
tó-ń.in.-póaporztattoęirntc §lę dóoyzJoa wlęklxołclr nrułet
wówczas ł&y i:r,rdno ngn alę r nl6l rgodalór
iiJi" j"Ń-i,tóó'ao roie,;Ow't 'lGeopolit' 9 anlunę dooyrJl
.'*vvoófńlu śte z §ckojl - nle t§óI,zcle prooo<iensu §!o_
łaoól:o zniszczdnleo tvćh zaczątkó, §€lidarnoóol środo_
wiakówcl. ni6 Dooa.ła.lclo tym. ffiórzy przea lata Btoeofr&-
ii j nadór pro6uJą-g,Eosowaó ńaaudę t'dżiel i frądż!|l 

_

łpoiulenv Ob nsz}Śtttoh K.z. nągu óJ Sekojt - nleóh doraź_
ńi inierósv tYaszógo zakładu pracy ńie |,rżtssł3^ąiaJą i{s§
dobf! całe.j ;eodł:J1,1

*,:irił{cdłi83.rrt Ea tón atao riecźy. §loobllorrlnc są at
€r^lł rsrnict,§l. Jaóil §sodożir urządzań fotrayoh Etanie
gŁx $sskttż Ę§fdłóń fo!fitotra.

$1g onółry ttfe,jkóĘaó, ł11 żąitany sepl,at-y a& §.iB,*"" 
Si§-Ón6Js ttlajtonaó1 r.Xr żądainy aeptat-y s& §.iB,ą

pFafJę! rg EncĄt prrcoraó nle bę}aleaJr.

Rj$D,ŁfiOJA

6

§lrssa}l&g setr źó peŁdóter!!}lką 1981 8.

EJ §§§w §, & A
*l *p**w{o ełka"luJąaei;o l{§źZ §c,ltdarnoóć utytrrłu t
;'§olt$e3t:o§ó p,fEe dó }łsdzy" l16k€68o Plotrolta
a't'Fraw&yff a 1};1§.8,t r,
Z6}4p.rr16 &elegatóvl tlBZ/ §olrdarnoóć p1,3}, 1?!§ wyraża
iit rv 

-nroie gt' prze clrv arriy polskio ou 9 s rkaiu,, ące_tsu _ 
nAa z

Żgiii,eit 6ftykuiot?1 |łgoltdtrrnorć prze do ,,ż+*zł'] Aleirso6o
lriaiir.cwr. aÓ"rsleszczoqenu w Pralłdzle z dn. 'lź.'lU.5'l f.
?;;;;il;i ;ł.i"ió-łarJrawyl' z d.lr. 1ł.10,81l, staac;;l,Ąccnu
;:;;;"o,f;d;"trgaJiooJ ó roku w oftJ;al!,€J _prasle. Tio-
ltarycu ł*aJ óę, goÓJ gligtyczĄyotl- Dte wyLrtdne ;: a6q onKl nB
l,soliaBlncłóil polgką l polakó*. 

_

't; j-;i.;hiubne j tŃpaalr pszo !,łod.Ł ą . od poca ą,i:ku t or,_l:rn

§.i"EFań-;lda*óó" i órBan to rlcz |rBud€.prawo",

§:=;e;; uiiń,łrlcią aó naE artykuł a,Pletrowa J9l1 p_!9:
il;;"ii;;fi;'prieinaózet t, obórs /np.. okreóla śzD §s?,z

;ffi lt3Ti:l"-"lit";3§to"1,3iffi Y* i i,q, ql*: s l :: :-ti"ui,-i*łaeno g ńaE nl,c pozwaia nao dłul"eJ znoslć powta_
riaj§.icn srę pottarzy l'klanstvł ,trlerzaj,}cyctl t, BpraĘl
Ł.eb §6jdrroż8ż§.
iiiriĆtt"i.-Ótiałaiące i6§t. to|,:!, znlll§r r€ spBd&j,ą
ł-giE 8€ st!§n§r olicjaInycl oi.lr,tó* praso,ł,ych rĘTJ9+.
aJ_trreanl.kóę-oaństn. któr,e g}oaza slę naszynl. przyJacr.cr_

lkJffi :,*Hi:it_:"*§;"ilr.i'uut"TląuiT§ifi "..ffi iłi'
fi'"fi ;Ć;il i'ĘąańIęm natychnlńst owe gd aaprze si enia t 6 j

iitffi:*ł"iir*ffi$ffiit: aby wladze Solidarnońci_ zalęły 
.

.;tłrn6glbko jeąnoznacznc s teJ B_grs,yłt€.1.pocJ*ły naEy3il,- ,

ąiaąt*ia klótct w. §6lu ob!,ony ćobre;o loionla !Ęgże6o
Ź,łięatu t naa - Jo6o czł6§kó§.

.'{eraza!lłt, ibta 14.10.1981 r,. P_ll§łljT]i D!]i,i'Ot,tOlY- 
- **'J?11;i?l'!ł*'!:il..

' CeodezyJąl,n

Jrbllenel
Drlesl,,;ć mteotęcy t6ml iionlBJ6, żakładorva w tłlBGtlR

o Poznańiu-ńydażl pio}vłgEy n|łraet. ilBI-rletynu InforoaoyJ-
iu,łóii. ,i ir,lócre.J łgka,tató pai,izlernlka ukazal się
]"Bili,*ro*J, tO iuner te6u -plaoa wydawenego w cykiu nrlo-
itóÓ"ou.. a"rodagorvrrne.lo-prżgg zeepól w składziel_
ń"iiił [Órńńini-. it*u,}i Ji.bkows ita i ł,ndrzo J _KonopJ"tckl .
liiuietv" o iurk}aórte 10O e::to 1 objgloóci 15 stron na-
;;;;;ii;i -,rrCałanv 

.ie ct teótrnttq kóćro. Redagowaąr jeat
zui, Ó- i 

- iast ""s o,varrłe ń n16l,z adko t'oetre6o plóra",
'fr" ]"UirÓ"nrony*-nlm*rzs analoz,liśmy wżoiarrkę o zamlorzą-
;t,il-;;&;aniu'''Azynttt,J" z tyczonlnńl pooyólnoścl.
pŹięńj"iv 

"JrąJcŻnte 
t życźls,y lcae§gJr dllżo_rv;rtrwaloó;

clr'sa;lsiakcjt ! dobr§j roboty i Jublleuazu 1oo nu66ru!

26.1o.br. przyszedł na śi,liat rł !'PGK Jargz&wa plenł,ęay
nuńer bl.rlÓt:,ńu i{oolsjt Z,rk}edorveJ.
,qiÓ-ń:"" irS*y: Jtlail cee'Ókaz j i 

. 
zobełzyó noworodka l, nlo

;ilry-i;;Ó-i.ie,i!", ale zńając ro,1żicólv._ Konts.lt, /,nk}a-
łora". 6cdzi.e to tęŚle l rezóiutne dzl6ctę. Na ręce hze-
--;e[i";Óa;ió ń.Z. .Eor. Andłze jcJaka girladail,y życzenta.
niezakłócońe5o ul.yiawanla plgB{i, ł,1eiu,czyLolnikótł l sEl-
teczna30 pi,o§aa,owa:rla ldel "Sol1,1a!nośc1".

Ń&DĄiiC.jA

K

REDAIIoJA

UIETYN l§{FS§,l*A§VJt-l Y
Pllno Kt §§ZZ,,§§łi&łn6ść" WBolTR

Poanrt,łn.96.1§.19§lr, ""!0

s§ffi§ł pnr9orynlxow cnopn l
łr

§§K pnAcowllll{$w s



A#
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ktgb.

c,C, z§ strony l
m§§§rffi${§ W§Łnn

rłm§l BIl
§rdtrodż§ 4o, dyotcusJl dek trowor,r5rrodagrł!. ApoluJł o ,nlgroz_
blJanle BokcJr,

fr*odst*olal,cl tłłoo1arvke Jost 6r pf,oJaktoń, §pnlnat §lol,gka SlaleJ róęaloż t popiavltrą Oot. Óelesłtury§oS.§iĘii*§
,/b*r owtdoacJt,/i

łłblss proponu$e_rlyjąó dwlo tvotaJel t'aa:,,i:rząduą't
dżobosąllr broni łeayt}i,lrn futnaJe-grożenl,e rvct#gr_ożonle. §ygtął1 lbudżobosąl'r broni fteait}i,w fu§naJ€-f4roż€n1,6pleulon l §ekoJl ,a,aiopo,qr{lźrre ./obrgyuruJó brawV.
iyeki,reJł lreaeiąga-aięr łlb aaąŹyń uotępóiłaó ton
l6żny, pb§ielgs.ż ębęó łnłlęrlonla rlyjóotir którv nlo
i,yaEllóJa prE8ełą8a sr.ęr elc żilady&Ą u8t§powao tolrpol6fil6żny, pb§ielgs.ż ębęó łnel§rlsnla rlyjóoti. którę 4

burżyłoby pśo.r.ktu W t b.vło do prz,y.iooia pizea ęsll,było do pf?yJęota pizea rxlyeb*
ZabloraJą kolejBo *łop delesacl, Oorzoła. §luwałk.

cu ę§|jócirólłyr Cteohano*'a /ł"ł 9rojokt sewlcta'ooghy 8Ó0o-
ullcoabwlenla llBGtTR-ólł lr.r prź6§i,ł ląozeaiu przóz Pie*
rzycl<le6o f ulrlto J i Pcaelrc,ł:r.' gó to ji -r F,jń"oE" it 

"- 
Ż., lut-nlcdrż98crzs8sni€ dgEolixe+jt fi Poóeekojl,/1 Kra)<owa, pie-

10neJ Có"*yr Klolc i Tarnowa Cz}onkorclo Fróaydi:ru róplt_krJą. !

_ 
- - 1Trcezcl6 BłoBowaEt€ _ ko}. Gatllk pru edfiuawl8 are-

dąąf*ano pf,ź6E ko§i8ję wniositl"
,]iatoBek ts1€!6 o 6drz,icenie proJ3kir1l }iraJo*el ,Hadyn!€ ao§tgJo pf?yjęqr 1sl - 6, prigoló - ei, Ó*iiiń.-"+Z.

Kol§Jo6 wstóaĘl,r8,/l bolojno 5łosorvunte.lłrayblorą o:is poataó uohwiły ńr t u ^Jaadr.l.Jtmo póŹnuj pórY Ąot praarfuy oł:taoówei/ zebranl oitćr$,ig,*
łą J6§ł{,&,€ p.rob}9e *anorłądłóócl lr .lRj,lTR-eoh"
Dysk,toJl łl r;yn d§lil nlg hońcay *1ę porljęcieĘ uciriyał"y
/wlęksźoóó {1y9kute.utó,f, wldzt pótr.z€bę w}brantr s&móiaą&
iló.lł w }iuraolr - j.EtnloJą $uż Óne ir Kiakbłte1 Kołzaii$ial fuarrallur',l

Srusl tlzlłt żl§rdlt.
' 9 goac. .7$__łrła,vodnlgeĄor wn06l ko].§jny pu$ks l;od-ob!.s*Ąrt urialal, §lur w pa&oach akaportovłych.'

Doiyghcra§afl€ wystłki ź'róaydiux. w ĘJirll 7o§r88le rofc-nrj6 ts.Kru6łBj.
Dy8Łuoj6 _ ttuż6 iL,?31 3B§iĘAl!ł |ał03óar trollti.i. nr.or.oavc,ll
.r&i6t ],r pro poŁutl.ł BE:liśearc rul łigliYon r' ;.a ęo.t oń3łb Laniłi.l
€_K$ pa,r.' atł j.oit li oparo Źu § 

. 
c.€§Łre ]-łj hąn,.':1!r z a6łirll,c zo go

;ćln"fióijricOwe i}p. !!igroi:'l,/"
Dośó o_§tta iJ{,t68tlia niękblqytrl delo5aŁów ,i prued,$ud,1]1ote-
t8s_1 .PrfiEydlu6. !§ ],,eks*-§żsĘl"t Ąy3kusji gebrqnl rłybiera_

_ óą koi6*ówr, 1, $tanlelawa cósl€lsktógo /KaLź.*z/łł iłlt*,re;ia 8orąaltka lKżąl.cdi
jeko abiłir.wat§gĆrł rlg koulsJl ga{tot:.z:ldoń.3(i pionu §UQ1K
oprsocłu.ią;6J p;:ojets 8tetu§u arzd$t8diA C//§ gl<gport,u.

oitołu gŃu. 1006 l:aJby:,aJą łrr§,jstB.rvic1.o!c j,Jin.
,§ol,pletlłlą § ó§§b§§b ps§§$ lsiado1.1:lklego 1 {lr.laa ,/n&Ej.B§b
oca6kir,J3ńas6 uln" {aoa}y7. !i icn obecnoścl prż€detewl-
4 16 1 Łioe z gl!łrr ak;ła3,a d}aaa ł;lczne ośt1,l tid,ez eillo i ?" eel6 8n -
C U Orr§ oboĘ,il O .f, a&ty+ar;; p l,nió ;o ż i t* tantu prsc owlt lkots
Jo6o Birlra,łykolytła:r!.a priro t,viąza.nyoii * przeltazlnva_r,J.ert
p§6e o ::ot; skle J a 1 9.e,3 roi rłille li_ i.olĄ1 rł i<lu aj.ąvm -

n!-strou;t :!a.*rtl]?o$eJ, Z d,9ak.łeJi wyJenia się ilełł,ad
aparatu pł.}i§,U.Vowe8o 1 Eiodf,ożnóćć Eanałów ińfornnc;łjrryclr
nolędii' .jt,łj<l posu cze3r,}_nyci og.nj.tvanj.. _!Łzykłedt tv d:rlu
7.Ó8. 1,11n.ftolnic:łe podblsii.le potozuuion].e w któr,va a.łL
nolęd;;' .jt,łj<l posucze3r,)_nyci oi{nj.tv8nj.. _!Łzykłedt tv d,i,lu
7.Ó8. 1,11n.ftolnic:łe_BodplsuJe potozutsi§Ę].e w któr,ya o
u€§alar ż€ €eoóael GelsJri będ,ą rvyłąezoal z Urzędóń Gni.eo
ześ e{r.06 Ęręmtal pcdpi§u,j§ DeeyłJę bł v+/31. kbóra i,o_-

.i{t}§i {i FĘ.iE s§&]-! że łłói: {,!iółlr- Jg,u g.]"łń- u ij^Iij, i, 7. 08 
" 
bI..y it1,?y*ium §ekcjt i lfl,*"tl.tlii:ietlta, ,etęLta;, lt.,u ya,ium SB]ic j:, t .fin" r1.oi::it:,i:",ł"

ułałig l,rig].e ..;ołzkJ,r:b a.l.ów poó a,iił:ęi.r. dj.tri*Ą1;'erst,,va, kbó_
]l€i(o ói],: e..l§ł rr,!i ci * ]"i§ llrr,i rrśritą_la §i eaó ćbóAć dz le} ł ń.l p11€80 pi],: e..l§ł $,!ż ct * ]"i§ l.łyj :rśriiaJą gięno żBo6ć cz ia],ańla
istaj.§.'i.1ć:?tsi orzeo*"sa&i i ps{i,lte.t€e kó§o6t§nc.{:L $J Ar]lstaj.§ j.!ćytsl" p§a6p*,sóei - t p*a.iiałes k§§pot§ns*{t w adm1-

8eś e{].06 Ęręmtal pcdpisu*ie-DcieviJd \r 44/81 ,EB§ 4(:,Uo rś€Ęłer Fuepi.burję lecyaJę Bl.F}/ó'|, KEora i)o-źoa;a,;i3, tyciiże Geodctów w ałllniebracjt gnlrurcj.,;i3, tyciiże G€odćtóW i, 8łnlni8bracjl gnlrurcj.
ZAkończerie dyBl.jilsJl l Ełosołenle oad. wnioŚkalu1! uellwałąal.

PSlyJęt§ ) uehl'lałtr, l§r 1 pray br!6ob gŁoeech wstrzyrtlJ_!-
cycb slę, :łó Ltr 2 l I,łr } JodnogłośaJ.g,/"

Fona.l|o Zóbór.llązslio Pł9żydiuB do uwołarrla' /<io Fog-.
nenla,/ w lls*,cpgd,łt€ zJ8.Pd,Ę }TzędBła§|cre1! K.Z. r słno-
lząriow t {iJ,ll§'l(EcróW |YiGlTR J, zapewn!.en!a obecrrgśói min.
§eaały.

Jak nożna ocen!* to rłeezo,łthig frirun?
ilOio_zdanleOi, a b;ileu uezestritklam pt:rłtle rvszystkich
zjazdólv cd ,ł9towni łocayns,JĄe . bj-ło- !o d.nbtĘ. rzecżoyro -
8pobk8lri6, o wtęke;yn §topłiu-rloJrraj.cśct r,łlązki;we,l alżpoprzed.lrl,s, o.u,iyr;,fnie Jut zaryscłłuaycb arębaiŁr ponódro-
aortoWeJ solldarnoóei śrr..'o,Jl_§:{oFg; i trosĆe o dóbro ea_łoJ §aod6ż J:", rylno 

_ 
irtra.ve !Ją(:ycl} si ę .reeaczo regorco,.|/ycb.

L,ijT,zdl!ż.r!r nieu.f,aogc1 iułr,łrgce aieclr3c1"
_ .Ty jl:}cJsre z -1ze9;o];9. z- cic;u.:l.+ńl Le ,:! n!rz,y@,

stod,owl_gf,r.l ;:.j,{:3 f +Ea .:ak barda+ sEi3c;]ąl.m ! rv }:oiicu
ekłóccnym 

" .śl,' ld.ij":lość z,o zraczba ż,ł; lą;L-'Ó,c;o aacz ę},a2rzenlicać co 3,.l1gucoosct człorj{ów.
l,,llelłe§oł,e §aiolitą§t ra.fl*koJo bu,laJ. fakt,błeku ga-

lni§xlJ $o,Jrłr]ls lynl spi{rwąni B,ż 14 ,łBGJ,TR_ó!v Ą1"1 orro
'' ig

co1.6etó[r BlałsJ Podlarkl,cJ, lłnży, OotrolgEI Errrłl-
ły1 fledonla. 8arnobraegu' 8,rornr; lforcgo §ąoza, Opolal
łŃbrzyoha; Iaazlia, Plotrkore, P[ly t Gdańeltł./.
Oay uaprarvdg zĘr.Ęzkoncon w tyob blulaob ooarlanc !8
7,1aźd2l€ §prany były oboJętne?

§a zakoócaenl€ lrio §pooób trf,e wsp6nnł6ó o or6anl,_
zacJ1 zdażdu 1 or6anl,zatofaab _ Koo.ZakZ. ! arceżórekla
'jIBclT8. B.dobla tnforoacJa 1 prry5otowanle palt. adDer_
nleolc gorąoyob Dootł,kót /ne uleJcor/, kanapek /r płatl-
nąl,/l §apoJół zlnnych; herbaty. kaqy 1l/ l pąoutór riray
b.sprawnej obołudz€ to nap!&wdg tluży ryotłek ołsa.nlro--
oyJny t flnansowy ./złago&ooł, pracz flłrzutkQl' (lólegatór/.
Dużo baaiła dle troBtgJt ZakledowoJ l gordoorńo porlz!ęko-
łanl,a w lnlcnlu wazystttcb 6oóclł HENRyK AilOaZEJńKl

Zdpdr IaFElnEey Ęńrrrouc|
PłlGt PaP ez-$ll -

§TnAJt{orłD plrxĘl§tE
0ne6dal to,v. pretrlct tta}rorgkl /7 nLą tylko on,/ raDaląl
śwl9byn,/aarksistowekln/ oburxenlon na żądarrle |'§óltl§r-
noócllt koąbrpIi pw,eż r'Lą prod.ukcJJ, 1 .tydtrYbuoJ1 dótf
konnuopoyjąych i ży:rnośol, twlenJa,;o, że inlłlroracJo to'
Bą teJ€mnicą pańslwową1 a po61adBj[l6 lob ,/tzn.tnfórna-
uJt./ Jeat ważnyrn elenonteo właday.

r o!;o w przeddalóó- pgrł€iu 6choo6o strajku o6tr?dgaw$żo*
|o Pol6}ró, Ęenoja Praaówa, lojąe-we wszystkich *róilkaoht0 łUr§lle &Be[(,da frąEowB, leJąę y/e w6zyaur(l.oB §I9cl(a,o$
:. Ę: i:i, :,ł?6:. |:i:}:1: ^}:?ł"9ł1* } 1}:_l"9 l*:i?9 -l:: !!. §" 

6 -Eporec.jlło6o przeEaau ł.ror;cyra łzy nBd D16{ną ułlrą
1iorlarką 1 triłpoczclwOóclą tych draal g |'8olidćireoaol
topuśclila się zdład,y taJamloy §}ań§twotl6J lnfofslrJąolopuśclła si1. ztlrad,y taJamnlcy p8ńgtwolreJ lnformrJąa
ppołeczońqbwo o pozlomle produkaJt nl.kbóI?cit tołłttrv.
,}Ó 1,raoita ulocne- ólonenty arrtysoÓJatlstyoBhe r }Ł}t-le
t§tłol,ały żq!łłłuflowaó bę *dradę nadaJąo jój forol? ir3rslłołały żekłauflowaó bę *drirdę nadaJąó jój forolt tłyl[_ ,
:zanla etrst ł6klc połrl€sle. apołeczeilBtto t wynlhl go-czanla str&t Jotrlc ponl€sle epolecze{ś€ro-ł,wrnlhi §ó_
lzlnirr1,3o strejku, looa oy wleny oo Je8t BfaŁ6 l aapównc
lrołJrato? G€noralny PR.IJ toń.Iłro,iur oaublńskl rółmlc*llo k,rrat or Geńe rńlny §§,l,- to§. ńq J on*Osublń§l
;lrłeJrzał srro8lł 6fiillary A8oBJfżeł $11081ł 6fiillary A8onoJl.

iło ło z lnfornaoJt PA,P-u wynllłiló co z lŃornaoJt Pr,r-u ,łyńlks?
;,il rux!,nJ nl wlęc€J tyliro to, żc w łvyntku prołlukoJl, ns-
..,, _A x^i-łh^ń^ *LA*-r,^ x*łr lld1,1 aA-_*^4All I ll-^--_
,lr hnr,SJ n1 W1ęC€J TJl|(O EOr 2e lr $rYElEtl PfOtlURóJl' n8i,len;o roCzln€6ot Ękano60 prze! ll$oli-derno*ó'| l rl!orug.

"liie po prawny §trajkorłloal'
\

ne rrięzl kooperacyJn€|', pra§nyslu nd, Jod-B€6o strtyBtyer*
,,,,;,_o nleszksńca PRI, wypadat
- jr5 pary butórł* ir §ztuk btellzny o'8(}bl8t€J
.. i inet::y tkgr.la ule}nl,an"vcb
* lt i,rosżlrl d.o pranl& /Ort ą1_ lJ k,osbek nv<iła

r,z,umponóiv l0,25 k::/
. ''! kllo8rłrn i*ych śło,jkórj czystośel
cre3 kolflplotlg wypos8ż6nla w oeble 650 ty8ral6B,atKań.
ł.y,irill,c;y. ]at6m aoJa czteroo§obołsa rotlzlna powlrura
mlcł ,.:apólrnlorre rlabyclet '14 pe"r butów1 24 gatuk btellu_
t\J I i2 E !k:.nln ,łelnlar5lch ltd.
lołlruia, ale nle na. Gdzto t€ pfo, ukty Bnt,kaJą?
Kto pro§zę rowaIżyBzy Rząilząoych BraJ€dr chod8t s Eotort
b,rtnubl kio qyja cię moln oydlem l ggąepon,§Or, kto cho-
dzl ,v mojeJ blollżalo, kuo rozplera alę aa ooln fotolu
j_ warsalce?
Q,:zywlście , od.powl6d.ź na te pytanl,c byłaby ld,r,łdą bol-,Urakbó§ handlotłyclr l lcir opłacalnoócl, czy1l po WagrelMr
żdl,Ą.,]ą tĘ,icBnl,cy parlst #ov?eJ.
l'ie ,.tl,caę ĘE Wa8żą oilpoiv' edź.
Altl l|{y ni€ llcgcle nłr iló.i żepu} do priacy, wlększą wyBaJ-
nosć i,bp. iT teJ gJ'" taojl c}toćbyśĄy ręc€ urobill po lok_
cie 1 b.:}l to co vjy5worzyny aglnlo w cuylniló worku baz
dna., ir :1Ą{0 zosban1 pristo sklepy 1 .nocrp stsnis tł ko}eJ-.
k,rcl; .
l)opill.:J, ;tpo}ec;iori§tiło rr1,; uzyska poprzea,elvóJ Ztvlązek
'i§olirl:u,lrość", wlirry;o,inej kontroj.i nad produkcJs 1 dye-
tr,:",bu]ją, dopóty nio mg aowJ o ,,vzroścle proćlukcJl 1 do-
pc,by 6Uil,vać bę,l ;.i$ą7 jak jeden nąż do każcteJ akcjt pro-
i:,_,.lt,r,:.i,.jr,e.i,,Jo kEórćj na,s i,J€z,rl,j Z"ltązek.

Razwląuenlc
,7 cżćrs!e polvotania 17 cze§vłca
r'oltlt:l"ł 9ekr€,t8.rz Z.łlązku plsarzy
iloz(leć w A1€l, sraltDa ulotki,
lla }il,óITcir mo6iiśmy przeca5rtÓ,ćr, że rrar.óil
||§rerclł zsufanle l,ządu 1 może j6 odzygkeć
.'ylko przez ziwoJon.1 pracę.
Czy nl,e byłoby
ii,oś,:1cJI s.by r]+d
riozlviązaŁ neród,
I r.,3Ą::a,i, ooble nowy?

B€rtold Brocbt
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- tłDc§EfuEtr D9łDyob lłlornacJl o tfbbleJąoroh rrtrrte-
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- illaiótrowYylente i rŃactlEż nap eoho*atyoanyohl
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- lrołrdte nlc alohlrrrn 6eoda gyjąyoh tsab eria}ó"9 hl,t ory-

_ illl8*Ur"nlc /nrlb. ńuaelyognel poaiadanyob oate:rlł-
lór gcod. _ kłttł

Z"iari o zaroecutaot roforąy 5ośpodareleJ p,,ud"tęblo"
lfre oogą brrorzyĆ dobrowolnle E8rupobrenlt or§ź !ruo9u6-
llt oclowe Ę uak^ro§lal
- r8opatls§nl8 nl aebłrt§ly,
- &aopatrz8nlą w ĘrtętI
- bdsnla rynkrr ,1tnforbaoJr o cenacbl optcla o materia_

ł,ach l oprnęolr/l ltnl
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wlnlgn użyBk8Ó polnc prAna @
§l9&El89.
J.!t to łwrrtt oglole oalc5o śrrodo,?lBta.gaodezyJnep,o
wynlkaJąor r dotrebolaBorłych doówladgzeó Jak 1 8ke}i,
oią*adŹÓnyoh obećnle prac ok.portowych.
§rÓ,lÓ,piiń Śeotlezyóaa'uważa, iż tek duża obeegle akala
dztatań ctsioŃow}Ón uoułabi byó znaczaie więkaza..
ldvbv ,!GjiiOK]LR!l| nle byl kl.ępofiBny nl€jsaluolttą l nla-
iróolzyJną polttvką l'POI€lERvIcEn.

rłurnldu.lc 81a lótraiaż Er€t§s lnnycb podylćosaĄych ll'arua
-tlamł łlrilnmł icnm,t faro DOBROIOLIIYOH !f26Br6ó. POrOZU-
lłEaBr.du.la ala lótBlaż Er€t§s uil§lcn poaJrKuoTEni/qA wg,§
_rŃt ctónonróenr,nt f9ts DOB§OIOLNYOH zraeeręót 

. 
porolu:

nrer-rip. -ponręaiy 
,rllłG orEE tnnyut or aalzacJenl produk-

ov,ląaai- cai nańlłowo_badaffozyoi.
tllliyiiiro Óue uusaą byó ławirte za wiodzą t z5od,ą eano_
rzą!ór pracownlczycbn

§ttai:iilia,#ilfiĘ !§nu;ilffi , *tłiiłi.:9lt3§}sffini"ióńińóoió-ioiiońle, óaylt bloi<u, dzta} alno śo1 6o9podar_
czej"-Fóarósł on w oóośó1 pnarn traJoweou, fl,nansoweou,c8eJo Podl€Bs_on w ogłośo1 pnatnt
adolntetraottnennr t t9cb.u1,o!Bcou.
Vi;;iu iapeióren|a coż}iwośet oddalaływanlq ą1,!o pllTg
j*i-r6*ui§ ł 

",r 
6in j^cgó tworzenra. przó1|$ j €_!ł_9 p9!t}"-lek równlgż w oclu l98o tworźcala plz€,,vldlrjo Elę potłoł.a

iió rgprgregtatnvryób-orgalón apolcczlygh - Rady Geode-
z.lt t Rarteslalll.ztt t §ariogla^f,lt.
riątóri t RÓstonatno. Bedi GcoaieaJl 1 Eartograftt wiany
-^rJ.r r -^i ^ ńa^{*. balaŁAa]l óńA ńAUlńn? mżtt?r.treó-fr iiió- mró- Ę§ó JŃ-c€ae1ón* " Onó powtruy ro zatrzygać
Ó tterunradu roiqoJu-geodazJt t keltogr&fll /§tjraieEta,/
irrai- nrlooonóreć roiglóaanla-ble żącycb problenów /ta}cty-

pgi,ll.tc ]F(,aęl -a€Je WwĘ9vr. Vs l,vĘ-ł-\I
Ó tterunradu roiqoJu-geodazJt t keltogr&fll /§tjraieEta,/
Órea- propolóreć roig!Ęaanla-ble żącycb problenów /ta}cty-
ka/.
ńńi wrnnv nglzorąrać praoę adoinlstracJl 5eodezyjnoJ
i-wńosŻÓńlan w spraraci pró8ranowyoF i personalĘycb
llvotuB nteufnoścl'l iłlączBl€.'_
neóv-ńlńv oitdzla}yrad na braażoweĘ_ 9pl6cz8 na rkorvo-ba_
łtawizl poól,zgz przódstawianle problinów, którycb rozwJ,ą
-sslrl€ rabt nsJirrnleJace 1 naJpotfzsbnleJsze. _

irńv -ń rinv b:ró- ivładne -proponwńlu ust eił r ue hwał, ro zpo'-rziaEeń ltp" geJnort 1 oópowiednlu or6allon adnintstra_
cyJnyE.
§'ÓńŃ rad$ wtarrt wobodzi.ć przeóitxwlolelet §GP, Zw!ąz
-kór Zawoilo-vłycb. 8anorządów JrlG Jako repr€źcĄts.cJa spo-
lecznośol seó<bźyJnsJ oiaz z "urźędu" przedatawiclele
r;;an - cuóU r óizoóatantclelc adulntótracJt t€ronoweJ.
rY ńadzie wlant równlee- uezoBtrdcżyć prledstarylciele bra
-nżor96lto zaplecza naukowo-tochnlcpneso. §WóJ st8tut,
koopotóacJei akład, spo5oby od&źtaływanta l;tl. RaĄl wln
-Ey u8tallć 8aEo.

7

,aw §prowle
LucJAN JAóLtŃsKl

2/ Oglgg rrroazenla JoŃ t-' _-róiwól l tntolgirtrłacJł §kaporbu popfż.& órtalal_- rozwóJ 1'tntgpgYf,lkacJł Bksporbu Po!dr&.t ćlsla
noio ÓtwtzyoyJnĘ moltóttn5ołą, rrklelołi ltp.noóć ikwlzyoyJną markettrgowĘr r.klaeofri ltp. .
wvkonvwanlc robót 6k8portowyoh prry 3BE§oaoianlu
niirloiszvcb tecbłrlk t-teonnóloglt tgodnl. l lasłĘ_ wvkonywanli i,Ótłit cksportówyoh prry aettolorurlu
niJrloi,szycb.9eqĘrF t.teohnolo5lt tgodnl. ! !l§&
opiyrnaliŻao J l dz l alanla1
włkorzvst;gnl_e w oracacb- ;łńn;";i"nlC w pracacb €kgpoItowJrch sy§oko kwall_
illió,łińól iaary i,atrudntoruj w Jednoetkaoh bc<tłmt;1fi;;i;j ilań lul.uańrorteJ w JńnoetLaoh b9<tq6b
cztonkaaI 7,rae-anałLa Da. t€r6nl§ ołlo€io imaJu.

i/ Ńża 2a BuaBo$lącą l zarządzaJąoą Żrtcazont{ j€3t !r,'' tll r,łi.anzńnia. 'slilad&laca gle r Dyreift0róĘ 1 Drr6G-ai -Żrł esri'"i".'gił aO "Jąci alę'z -D-;rraiftoróĘ 
1 

- prrcd_
5DawJ.ctell §a,iorzlldór,l zrze azoqyolr J€dno6b€k"
łia* ,i'uiaru zs sde6o sirłaalu ał trżyletnlą tładcno$1
nr.i!źvi]iu& 1 Drzowodntcżącóg6lprozy,liuo 1 przaworinlciącoso.

4./ Eir rprał, kbóre i,Jyms8s,Ją uchrrlrał, kbóre 1,1yma8aJą uóhwat Had.y tr&!6żąr
zatwlortizsnie planów l progfaąów żrźe3Ł6lr1ą_ !atwlor.(lzante planóW t pro8faąóW

- ustglanl€ kierunkólv poltbykl @ka- ustglanle kieńnkólv pollbykl @kaportoĘ€J
-' aiińóraż* le pr! etleięb j. oi ar w-w yko nawgóń rot ó t

ekspoit u

rł drrtach 21 wrźoónla .l 6 paźitzleralke br. qt.ły
nig.laee kololnc- poalodz€nla Z68połu Roboozc6o d/s uope
-iu-oowołangio ućhwatq zobranla pragdst ałlo lclt sa!or!ą-
aór 1 tours;il_ zakładowyclr przgdalęblorgt§ Dtonr G{rOlE
l dnla 18.@.br.' żrioOr pracó,pał rr nagtępującyn rkladzlcl
_-ńuun& Zwollóakt - 0ĘK Poznań - przcnod,nloaq§|
- śteran Rralowsltt - OPGK Wrocler
- §tonlaław ńollot - OPCtr Rzeazów
- żblłnlor o9§1o. - 0PGK Erakór
_ Irrcfan Jał}lńrkt - OHIE Lubltu
_ Ptoćr {oJtaotek - OIGE Opole
- !ń.tFt..J tullazorłgkl _ PPcr ilareadvł
_ Wtadyrłat Szouy€t.l - Oltr §zozcoli i.

- lł"reóltratr PuniEairłlta'- Bluro §k§pór"bu EP§K r0lokartl'
: ;;;;-ilń;";i-i::, --- _ ńiqr9 rkslortu żl§f, t'06okartff ,

rł"- oóóiełzCnlacb tiob rJrpraoQwaly zoatał pIroJ.bt ft ctu,
łu Żrzeezonla <l,/a Ekapońu Ualu5 G,aodoryJrryeb.
Oto ważaloJgzr JeEo Bforottlowantąt
Ąi- ziió aióńii lósĘ ori]Bnlu ac ją dobrowolnq, poglldrJłoą' oeobowoóc pfenną. w E'r'bćl !ŃóDoJ rrohodią Jcdnoatxl

xoapodarozi poelsdaJąoo osobowoóó pfafiBą t <lrlrlaJą-
Óc ia aosadąóh rozraohunląr 8o6pod6ror.só óra! lntĘ-
tuty narrkotlo_badawoeo 1 lnBó.

- lliii*"S:§t" o*,,u"nu"rnnla 1 podzląłu órodkór d€-' Óriołycn pochodzącycb z rtatążalrrońcl ekepor,tłoe$
ztzaszeal,a

_ iaińierazarrle porlzlału ne6ród €k§portowJręb' .

- uJ;r*ąnre stówitych kle:rrnlcótv pólttykt k6,drow,J
przi roboticn oiłaport or,;ych

- iauńrerazarrle rtzydentoiv tynków i ktero,łnikóę
kontralńórr

- ffi;ifr*io t oclwoł3nvołrto d}łTótrbora żrzoszgnla
3raz -zab,wlor,lzanle 

b],anu e,Uatów z126sz6nta
_ zaińroirtzanla re5,rlinlnu t zaegd flnaneor&nla

zizoszenLa
- TouabIzysa.rrle eporów ponlęd.zy członksBl Zrzoslgnl&
- ,rsLali.r:rió wspóliyctr pizedótęłalęć §łużących d.o

rozwoJu eksporb,,t.
),/ Ortjanen-i,lykonaolcayn Zrz|a szan!,a je st bluro kt§ttwsao' ptŹaz dyrókŁore Zrze§2§+1+!

l}twnyeh vspomnlcń Gznr

§,flhil
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PcL§Kl

HEłspYK ANaRĘJ§w§&

&wp&

11 _LT8tóPAl)ł 1916 r" _ ćlgta tą, do nleclawna nlea-
:;€.łd snod.ecil pekoiealu wyoho|9B§ofru 1-uJykguialconelĘl W po-
*";jałaeJ Polsóe" oc pouał §7aćódlloslsiri,r rat uznarĘ,"lri, i*lto,Ł3l3ń odroarcniE 8z6:zlrog,ro;,ttc,1 Polelrie,i-'l .k:..c§td tstęśżyrlJoJgnnyo obihoózonr. iało ówtęio pań-qilrr;|6r'§kŁiana !!,r źinć!r.u1le!!16 przez .,lłiecórł i8.L. dlakbćlyrb bisiorle ó,łtała roapocrynała s1. od Crrla'? lls0o-
3sła 1$1! loĘrir _zaó h5Ftor1l Poiskl ,;a ż2 ltpca 19.y+ T.ii i.rstopaite'!918 Boku _ źej;a Et. .G,a:róirnl z-Cil,;zręo.łr,lsk:,. tintą,fubeler<ą, xónstłńuj,.] l ?--.jeja i utratą pair-
slił ;:tf--ćci, Ę 1795 r.,. e*arrołi kaol.:: tlJ olł w rraleJrici aa-
di,3gG Łs.:,odug pitrlH 6wroi$y w jaac _.lsscir.

Ot.} p§ 1ż1 ].stać,u nlel:rilii,onta, pŁńst$ra po}ekle5o"
vyoał*ni.a sd.E eap"§ ]furopy 1 sło"rntki dyp]..ońtyczne§o9pnĘgtąJł * bt§E€fio wsśn*crla Ęzecauosorlita. nlzedolot

;iffi§Śiu;"i§iffi:i', 
oóilttw t powsj; aśc ::.yctr źtirvów klll,ru

ila i:,,ozuntańia o§roeu $ztała ludzi, lrbóray tego dokons.-j1 cot[iJfiy Blę tto trasicaaych lai koóca XVITI :lleklrri lraeśieó4qy procea §łliajo*-y, i:tór1 popizedził to wyda_
BąęłEte *

!:}(lĘę§ §Fł.nl§
.ietrfi§rcb ałlre.irrftscł iĘełoQll ł,okonuJa axę 

' 
§aBblÓ* 1 Poleka prze-;.:aje 1stłieó flżycante i prańnttl 7w w;:rlku tchórzilrłeJ

nt,ąytsacśi ostatuiógo,bóla/.

!tę§ §renl§żllftych BilaeJ
la-je 1stłleó
rrę,ch atse{eóń, łokonuJa -atę )
t.jg 1gt3t§ó flzycr§le i prańnt

lf łyullłnr d^*epi€żrroóca, 1 zaborczośet totalit
§renl§żąóycb r lłolską ! cest*llitcyJnycb dzi

zaborczości iotal-i barnych
i desbłrlkcyJnycb działań ro*
lo } ragbló* l" Polpka prze_

}*,arcl*_ Ćaie .§r;ro pa*ut n,r ł a ŁÓn t akt tr z ity;! ątkla n §to]. 1cy
Ap6Eto-1-6k:€J 1'TLtreJt .z€chodząe do póizą<lku nad dokÓ-
e6Ę,$ Jrożłjojen po] ltył,; +rm"
łll,dktoruy datł,sleisl htsŁórvcv t to]_ttwcv wlna r,a uoariak
renJ,łl nozbojen po]l
ll1,akrórzy dawalejsl
po$,eijwa obarcaaj.l s
łl!,dEtóluy_ dawale jsl ht8tslTcy l, pol"ltycy Wlna. 2,s upadek
D6[eiwe ob.rś(jż,ali społeczeństwo. a raczej 1icaercą s!ę8 racżeJ 1lcaale ą s!ęjąa, ż6 bo nasze wady;qĘi.;;"Di; 5;fr 

-d§;;; -ióiii"jil"]ąli'ii 
" ti'ilłilj

łĄrod9si€ 5. łtł's nleh ].t+zpol dooro,v§rizllv do 3łu:1§ł?d?w9 ń. -łlie łtdh iiłzae/ eopidrviaztły <1o t6uby.
Pe6ląd ton_w pŃojolllr§j htsborlo§rafl{ atił alę*obórłlą_
E::Ją9ą Py_kśs,a-Etą tg8o €bąpr nA§zJcb dzlejów _ ba€ate11-
aaęa§o.],ub prz*allcaano raię psńót$ oóclónnyelr riaucaJąc
*ełą tvlĘ9 ag anarcb,ie" pŁanlaótpo. sancwole. bra.k óatilolełą wtnę as.enarchlgr ptan{ąótvo, sancwolę, br*,k pabilo-
tylBl.il ścipctalećluiaing§cl 1 tristyakl-u słmozaóhowałeze6otyio_r*
,e§l,J/t:ir przodkór.

ilzy raccz3nvlście tak było?
_ Jtżel1 na8u§ Blołoczeńótwo, je5o ol*ta, było tak

ł(!o8eBsrow8$6 to Je§.o spoooben p8trlotyze, przyłłiąaanie
ą§ polęEośct, zdolaośś dó oft8r /nalvet u ,4łe§n€8o żyeLilt
r:i9u6iętość i ,*ysokte ruoraie zosiały zdchovrano i prŹeXa-'
i1rłłg. przez. 31ęć ,płLo?eó ncdd§.r§Icb borroforvl flżycznemt
t p§Jrchlc!§.;strr a?alrtBżow* i poniżenlu.
óEk{$* bo oudeń ta aiagauerowLns spo}eczeń§t,,vo pctratlło
płaohezyxać koleJ ł;łt -Bókol*atoa luĆakle i" obyłało lslrie
trlcały !..Eo § tak "noiłych d,awk*iir'', że potrifily one
op'rl.oć alę pokusou kolaboracJl /dł;ąca; spokój l dosta-
t€Ęl't póirl"ąfl.ły wywtfuać r€pf,o8j6, zsyłki i wlgai"cnla

', 
f,y{8ły.9zar6Łł 9zB{§głych po6tec1 - tirbanótl ducba, czy_

B^:l l lBlkl, hórzy do dztś są tlia §a§ wżor€& i powóden
óo duĘ-.

lago o1"o no6ło dokcłeać' chorg §Fo}ecao:is§r,lo.

.. (zy uortgć nam pnyjdzie na polu
Uay w 

'aj6Aol^ 
§yblrr nala gnlć

Z trudu lrasaego t bólu
Fa].ek& porvstanlo by żyćl r".

itto?Jąt"pltwe j§3t, żo ne6r€ -,ładJ traro.}owe zo§baly pPĘeu
propa;andg ";yolbrzynrloae rł lrnt€ gi:rsólonreh cetół lrleo*
lo6icznych1 n!e one były rrooey;ńebą prły;a,7ną rpr.lk.l
neczoj pałatwowoóc1
,Ji{ros nie!?olt poro,:])il)rołej do,,,łodz,l rz,3JJł tj:,ęca i.)f?erol,,n:J _ l..rei prźo,1.(D"ie sbirnoi,lI11 zdro?ł, rlln,; aołal-
rr1o J. .'la| lEJcznl silolt.:z.,oóc.
t{i,o mr-,i:ny się rrlstydzlć naszycb pradz3.adówl
Olbnzyllą rolę w uUrzynanl"u agaodowoJ tożeanośgi ode*
6rał Eośclół (atollckl, kbóry był caynnlkleo Jadnoczą-cyo rodakóę we weaystklch urżao!\ zaborac,lr 1 żar}lwyo
propsetolecn pclsl:oś.:i.
IIie oale jszą rolę v b 1.1zrlrr1 r
briotycznycir odo.:rall rl33! j

§lovłackl, i,lcr"łid, Krasllilll,.l,
pt&ńskl, Oppnan.

t podErzymy.lil1!.1 tJ92l1$,;:1_
Ies :ceołte - .,il;klei,ll,.:lt
JJr;Jskl; Kon.;pnlbka, J.ls-

P:i;il1 culil clynniken, nle b;,ło r.c,;łi.or9 lę,;9 p6l o1enta,
któ;,ebr, Lii,-J oczckiy;ało odrc,i,_łonl,ą,jol.;iii l lrbór€by nle
}l7ło 1;o:o.1c lalcz7ć o to ż bronl1 v, rg'ru.
Co prl:,:da po rrpadku po.1§Uanie g;Jc.niorebo op].abła wtą_
rd, że nożna odz7s}tac ltiepod1l,;Łośó w drodze ln<ly.,llJ,l*
alne6o :ry,,,ru ;}lrojnego, polvsz€c-ra7u sbal slę po,;ląd, żo
tylko wlgkczo za,,,lcritcha ouropeJcl<o ooże pr:ynleść nelr
wyzłolcn!o. Dlat,lrjo tgż łiickielvlcz dodll} Blę §Ło,j&tslll,) voJnę poło:aci,ńą p,roci:..7 Cię .t)aniol"

Doczgkr1l gt j \,.l.rcl§i:ćie jjolacJ tsJ lpoJny po:rszech_
acJ - *Urzuły tl §arajoule rus;yiy l:r,viBę. ktlórg przy_
br,uła ksztalb ĘojtIJ 6j, 1Jio,v6.,i.

"J 
śo.i.erteln;rch 8o,3tj&nlBca zwarły slę uiliołow€ af,elB

- z jedn€j 3Łrony iliantr"uc, Ausiro-,łęglgro Brłł5artt llltn
-9j1 z_ fuuiro j :iuJ .§'r,3,nc_il, ;rą,lit1 ltoe;l, .JłÓ:ir1 Ęumu_
n1l , Juponll 1 śt6..bó,,: luoJ.r:cczon..;crr.
Krivalła i,;ojna ir;.iała eJtłry latar'a dla j§J pr"o,ładaeul8

'oobllizo§ano 70'coilionó,r aolnierzy. PrŹyirlogłą ona
irrtorc 'i0 mtlionom iutiz1, zaś 20 niiion,',il okalecz.yła,
lccŻ przynlosł.a b6ż r,lcinóóć, llcznym ns-ród,oot Fola'kum.
0i6cboo, §łollakom, i,ltr,!-non, ł,otyBzon, 3otońcaykoo, 8i_
no6, ohol\./etcmI słol§eilcon i .,is,;ed.ończykom,
Zlonlo,polslcle od 1,lervszycn dni woJn} óljsły E19 toaErm
$uluł+ zbrojnych_, lilóra zu lełnio łl,lnlszczyly niaz kraj
1 D€ź te6o ubo31 bo pc f,.gcoszemu bf&ktołd.ąy 0},a63, w§zYE-
tklch zaborcórv. Sac:;t.ćlnej dervastec;i d.oiłÓ,rlł7 w 1}1}r
oofaJące_się rłojsila 1.os.vj,lkle siosu,j,lc* b§ktyt{ę l'ópalo_
neJ ziemlt'.
i.ileszkaricy t7<:b zi.en, . ,J 1i.l potidotr1 1.1alcl ąc)rc!} na eobą
ctss8r2J,, by1l rrcrłllłl d,o znieneliCzorycir:..rm!! !,,a otju
§tJ,or!{tch _f_ron:u ! rn,rsl,eIl przelełtac sl{a krJT/ pod- obc7nl'
§;rtałdarael j
?'U;rłn c;"i:;ie c"}rlula crgać ,lolnk!eŁ;a spcl.Jc?9ńg$v;8 zor-
5arrl.,,olvarra tv ric. ltl;,.1_1 ,:,le lziu}-.j,.cach rł:"bi:clr {,o}..tycz_nycil po1Jęta,,lz.ir,} -inla o,-., ;ri.l,.1 ); J,,.Ę, ?oliiyczne i p-ro*
pagandowe, kióryc:r cnlen byŁtr vlykor;;,.sł anle ó;li atcv§ j
zaJi?fircny dla otlrotiz,--n: ]. 1ut!t,,9a. .3e!rr,iŁ7 

'!9 
przy

_tIn przeelWś;l_:łłpe ko,lcepC je! o.;óZ rlt,tui.J ry 1Dtao,,,lslcl ,Baltcki,/ wld.zlał raz,li,iża-ą!o §płe,ły polek.ioj g'l opaxlltł
o Roojęo a_po_ r§łilJllc)t 1)1? r. ,JJ óB6.ite !u,o il'nłńtę,
aaś, PPS - 9rakcja rłpł;olłicyjne,/łYłslldskt,/'w opar;tri'o NlencJ i Austrli..

-\ż/,r,ł 6 r€ 8 i§ n ft{ ły p§ rp6 t ł ta! p r 2d rą Z b i ea fl, i

r fulshi stan po§§donc § lis&,ria t9't8ł

6mniufrRloetyp§seiltc) C.Ci. na sfronie 9
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i-potęznte jsi od nós pactll pod cl"osen Ęlko Jetbego
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1/ !ł§§s§§ iaBŁY DroffraB neplBrry krą.iul
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łIr§ §OBI§ §ĘoJ§!Ęu_.ł.!.ł

§tolĄy płzeil radalien łątolęąlrl,t ntrodowoga bł.tu.
Ol?żar t.8o eadania nrsiny udiwl6nąó ny - ludg,io tvolnl,
cnłcnkorł1o nioaależny9il ,ó,viązkór. Nl}S za nt6 tcgo nie
rroblo a oz&§ Esgli. Ozy Juń nta Je'6t ur póżno? M,ralay
&Łer*yól że nie - lnsozóJ rszo}kle dzlalanto traol, se6

Prtcdo wazystkin uwó*ets, Łś_quglry q}aolutate wyg_

b§ó _ 
plŁ:EggllęEgu,§Ę§til palttyc ?no l ll
Oo pr:awcla zar€jostro$rsJ,lAny etę Jako związek zawo-

do*yi a1,6 w sytuacji 6dy zagrożony Jost aaród, i każdy
oby,{,at€I z osobaa, literą prawa nic soie deoyćlovJać.
Prawo nuel s}użyc ludltOn, a nlo Ba odrrót.

ia.l6sżtą '|Solidarnońóll tak Jrrż nl6rau przekr:aczała
raryy &łlalalntrści !|ozyrtoll zwtązkowoJ. Uwaiau!, że trze-
hŁ to r"oblć_ na.<lel, ai6 bArilloJ ByBt§natycznlo l bea
koupJeksrlw - E8 śtiićidodośclą, ż6 J6st to d.Ia Dri Jodynadfo6r. M,łoimy ataó s!ę parblą L aayuĄ dużo nlęoeJl
Rucii.U;.l oCA1ł;NIA NARoDo//&oo.

ilogultllen pru ez to konlsczrroóó portjęola dzlałań1
P, ł kioru§kach.
ll|fiłiźern. ża nuslayl

olcrożnośó prowad,zonla nlezależąych roz5łoóot ratllowyGh.
Jr§ży§tko bo parallżuJe aormalnt' obieg informacJt t tytl
8aąłB - parallżuJe alrawne dziaŁanie społoolańgtwa
t JÓso lustytucJi, a oo łlor§3e - $ą§qqa 0słgŁl.e_l],ł&&l.

C€rluura aló JB6t potru€bne d}a zs,cllo.vania tnJomni-
cy palretwoweJ t wtększość Ł.rajów Zaohoćlu ra.lzl sotll.ł
bón oenzury. Jeóltbyn, clrcla}.Jakió paóatwowy aekret
pr.zekazać Lwloglo al,tżbon epecJalnyor" J nte publlkowrł-
byn go prlocloż w 6aaeclel ale L,l,3Gglałbyo azyfreu toa.
jo6ońu lt.ltorl CIA.

CenŹura ałuży rrył4cznlg galooollronlo apłratu - na-
saego l gągiednleh.

Urrażaa, że "so}ldg,łnoŚć w eslolq pr:os§§&ib9_§ttpłl&!

kre.:'lu ąusl ullięśqió ąul§§lonjlq c,qB?,}ry. Eównoo ze óttto

rea - rmianę prpepisó,ę o tRJomntcy WDJ6kowsJ.l pańatwo-
rła.,l . 1,1,1eią_v-dóprowadz.ió do Esi]o ! aby atało 6lę JB8n6.
oo-.losb. a uo nie jgsb baJeuntcą, l aby za uJawnl6nla
baJÓnnióv aógł ka:ac t;,lko gąóo n§ podatdwló l&§no
brŻmlącyón para€rafórł ko,loksu karn€6o.
b/ Roforąą eqspodąircza, IstnloJ§ ktlka §ó,łąvoh proJok_

-tów przyszłcgo systemu 5ospodaluae.6ó gl Folgco.,Sgo-
rzeJ'gn;my ;Óat iylko aóść-nle;laeny projekt raĘdowy.
Uwałan. żó ń sprawlę pf;źyszłe6o oyetenu gospodsscż€_
llo zotągak wlnlon zaJĘó ,laene §bano,rłj"sko, JoŁnak
ieallzdcJa które;;okolwtek r, tych doootoOych proJek-
tów będzle 'barttaó tfrdna * że łymienię ty}ko konte_
ozną frrełol,roJę cen". Tyrn,:u-ąg66 krĄj poDłrdB w rulnę.

Diłtego sprańą JoflzcŁ€ pi}rli.ejsuą| nlż proJ61*
przyszłd6o i5lstenu 6oapodercze5o w_Folsce, jq._t plo-
iraó arlÓtali-na dztŚ. Tważam, źe "9o]idarność" jak,
ńaJszybclej po,łlnrra taki pr:u,ran dziełań wygunąć{/"

lJUo, co Ja osob!ście ,]w$żći,|, za ]:cliieczne 1,moll{.mo
do zrol)l_e nla oci d:,1, t
lJ,lBżailll że j9k nrJszybci.oJ Jo,,r l,:ąl1,14 blzgba <lo,rnrcho-,
mionle'łtelkic.j ll,:zb1, drobrlł,,,, ż lL.i&\tófJr & zl}&gzcrat
- obśłusl rolrr;i.c,Lrva /!a"rżnlt, i§ł!16?,tĄtji ślrtsnrsl;io, ałyny,

rzożnie , c€6lelnie r prze,iJ;lęi,lof sLWg budo1,1lcno ltp./l
- pro<lLlkcj1 czqsct zl]udennych t deunll dla przonysłu klu-

czotve6o,
_ rgnronLowych,
- trunsi)ol,tol,łych l za(,l),rtr'zotl{o, -ci]l
- be l€I(omrlnlkacy,|ąycll.

Przc<ls!ębtórslwon pracuJil§j/fl W tyci\ iiited?lcacb.na-
lrrżJ zare,vniĆ stuł;1 tłosl,atvę, poLl,z€bĄvćh surowcótv, palli,ł
1 ndrzędzl-, choćby konaten zao.oat rl.gnla przenyełu kluoao-
wgfio i choóby po *yiitjzycit canach.
i}rie<tslęblorślt9rom t},m należy _lóllrllcż zapewnić wycu €f,tu-_
;jqcą l.nj,rr-nacJ ę narrttloilą, ilan. 1.Irfor'3racJ ? o możlllvośoladr,
kOop6rac,,'l t zb;,tu.

0znaczg L,o| żc ni,I.].§,jy JB]i tllrj§r.ńcleJt
- lgproi,,l{rdzió 1lołIrq srłoboLtę t|,roxicĄla nor,,,ych przed3lę-

biorst1,1, opar.r",ch c:l1i,rl,,,1:,le.o tvlalrny rt::rachunak,
_ naksr*nalnlo lrprbśclć p:,Jco,iurę u,lziolnrrlr. zezttoleń lra

lch prclr.l,:tzenie ,
- lvproirarl:rlć tyrnłiliłeol,;c , niłlisyilalnle uprosu czon9. ?e9aĘ

póclat lto,ł anla tlroll,rlycll. przłds lęł:lor stt,l 1 zo zwo 1ló io
ńa s1,;oborlne ksiLi]łioiv{rnl§ c6n,

_ z,rpevlnlć s,;lbbo,J.ę nirbx,r;1*.1* i §priedaży śro,ikóiv produk-
^{ł

- zi2óvlnió poJii]b,:,otry ."erirlbut palit,to\"Jy, surorvcoivy t na1,
r:; ę,]z i,,ry i}a ;,r,2 6trul abior'r;tlr 1,1yrnleriiolyeir typów.

Je.t to nie źt,ę(lne bez te jo prie&jl!łi)l"9]cstwa b6 ;,ł

oLecnycir .?ąr]nkaciI lrle rił5zą.
Ł,lc:ey się Uo ż iionl€c2rlośc!ą uJatvrl1.-).rrl:r l6tnleją-

oycil u aiaiJó,,,J §ur.oijćów, cl;ęsci r pallw l nis l,;ykorzysta-
nictr i1o.:l(j,; prori:tŁ.uJi. lłc;J ob6cne.1 postałle apefatu
_- mot!iaby to zlob!c tyliio ll§olitlłlrnośc".

_'Dla aJ i)ca,,,lno8o prze pro,,la!]zoni., po!,, J, 
r; j,:yc\ żrnl§ir n{rl€-

,Ly znLe5a rtie 1g dotJcr.]3 ti30 Jyci} zit:caz ])"" 1 sril,orzyc ld Ilru
ili;,:.,l:ł9," plze jścto;lych. .:'.,.,c ;,lry,ra, jscl"ol;g. po:vlnn7
iyć u.r1isymirinió prosid 1 po.,rstać no!l,],i:,l!e s:yb}co.
],lJ p_c;JĘiaJ !
_ Do ze: luI.:nia ni} pr'o,va,dżenie u]lo.;o pr?:d.;i9iJlor§ul,ie

W 1abn]'c j.!(]],m bu,:lylli:u 1,/iltilo rJ3lrlii,czyć podruriol n:\zi!y
adrc au, o5óiło1,o pro.1l}u pIrod§l t)biol§tl,J8. or9:, $j\z.]lś]-
lia csońy odpo.i,icćr!3Incrj ll inlen1,1 lrżeil§ię'tJlotsi\!l ź3
je,:o izlT },arrta tvobtc osób ';rilccl-c!;.- Zuz.:o].erriu i)ol,Jinrro byc ,,l;vdir,teurc j,r:l.,:l,; ,,ilr.1lu'toklr.]":
ne oJ rę'.il i np,rl,rwąc 1:rleilsięrtliorrjt;|iu caJi)oi,/0ść ;)rł}"j§ą.

_ !Jilca,"so.,l0, w utlojsce obi;cn;;c!r poriai;i.lóil i jor.u,ar.Ól';, ..
y,,- 5Lo§ilnliu'rio nurlych -,l::zoiislę'bio:§t,,l ii:r:':;tl bJ, "tlro a-

' 
dz 1 l ł iri, ;y tlo,,,lynl e r:e ni u ;,o,i+i, :§,cu_§lg!9Ł..]!jiit§9!.

c.d no sfronie ll

2/ &,*uą§ .§nęTqtgłlrą-l!śgl§§file .ust8lroda,doE6 l
5r' nle oraku,Jąc n& low3 prżópl§y - ffLziekq}wlqb qqjlŁrrr

§y€unlę!.x. Dro§rB§ §łB§.u§śe,oĘpie_ pole}8ó*E źyc16 r .

*otoila fakbóuł dokonqrryoh sprawilaiła slę alo.kónalot
Ąy' praywracać §p83eb łla&zy §bołe§u€istrrur !§!,§rlać '§jlg-

s$$§§J9!sŁjilil,rsŁ.
"T6ót to barr&ao trud§6i alo tym trudjróóoloo pod.olać

Bititłrył }o§t&.ran e19 te harła nleco do}rl8{tntgJ wyjaónlć.
'1ł §sps§e-g
UĄ,sżaul! e§ pD(istawowg daiś Bprady, tot
,. / ce:lzura|
b.,/ r..cf ornłł 6o6podarcza,
d./ :ś1,,-nlz§cja pańetlvowa - ro.for&a lyateou łład.zy pań--stwlwel.

Wyplsałon te aprawy w ko}eJnoścl, w JaltteJ notn
*{aai€d po,łLuliś*y Jó lełAtłlćr pefę 8łóW o tyitl, *Lsge§_
fifu&er§rp_-8-^t.§sj§1.
łry' !!ąn*iłłB_ {ł śf,odka,ah qa§o,jvego prż€kaa,J Jeł(Ly ź61,:ala.

tłL§io si€ Juź gdżle n!e8dz16 nawet o K,abyniu 1 sto*.
§unke§li pól§ko_radulecklch, aalkł,a propasand§ suliesl.

jgdłraL: cet}s,iJla nada]. dziela _ t.vleo le o6rantcayłs
ń19 do spruia ,J}a naB dzlÓ podsL&Vjowych, 3;ard_lołyclr"
A to J€Hzcżą 6orzej. oto przykładyt

iliądo(i'€ tezy do-reforql 8oepod.arczeJ czytal1 wezy-
6c$ * 1Ęglgly stę ł d.użym nakładato lłyćtavnlctwa ltlrybu_,
rry il:r3u'l. Bpoitłcanyłh proj§kbóW 6ltBr§atwriych _ np.
w oprecov+anrtu L.Bćrlc§rowtcaa a §SPl§ _ nia czytał pra_
§Ł§ rlj.h-t.
. §i.enalgżtle Inala pollgrafla ń0ż6 do§b&rczyć Basoglo-

nlt odbt,rrcy _ulotekt krótklch ar"lykulów, ptakatów. aleil€ !łoż8 - auuższych pcgłębtonycb opraóowań. !. Ji,lt tuoez t_€Eo dyskutowaó o naprawle kfajń?
_..,., _ąrpg*t"d.ź wlc€pf€Etora PakovJsLtosoi żo łząd. uleĘ§rpuruJe ż,aopatrzenl"€m ryaku, żo to pó prosbri l'kxow8
6€!ćJółe t-nlo CaJe Ńekalt _ ałj,szoli w-teiowizJl prawle{§!yt§y._Eroił& §a pewno oehud.ł,ir -iąle kto wto Ó t}a, łe
! pogź!",;Ęt]_9z€rwca, 9 hurbcflnl w 0rudzlącl,zu ulawniońo 

-

,lrPry 9 nlIlonół pac8gk.pa_pl.roBów? Jesi to )-nląslęcz-a. 8pcżyć13 Grudzlqp,za t okollc.
.,] tyP_ggoyP cEast6 lożprowRduł'no t&o papl§ro§y ty].koT"żakt9d6oh P{9cy, po_2 §ztukl dzlannle lra o§Ó.oę: Kto
_Ę*a, ż6 uJawntć posiad.anych Eap§sór - tgEżp n_teit?ędąvob,
ś§§*.c{gl _ rrle ,,{olĘot bo st&r ne6aaynółł to taJóllnlcg,
Es krór§J utrłynanie gtr8żnlcy,:dpofltad,aJą przed,,{SrV?

p€łneJ spoleczłej tlrforaacJl o sbsĄl€ 6o9po-
śs,rktr,,o Btanie sulolłców, o póstadaąych t|mocacb*prŻero-
?o§ychl' _ Ęte ,łalrożj.ny żŃn§J rcforą} 8ospoduj.czól.
,_ _. lr€gzcze.J€cton pr:łkłaCt, po}enlkę trPłarvdyl' z iezant
3?^p::gl:pl,du t§}qnla il§o}idarności''' przadnriro,łsły prą-s],$ si€?yBtkle t,6z6ty. A tlu a tras cz]rteło samo teżvż
^.___,Migloy.pruy^tyn parolętać, że ceńzura to n!€ t}tko
xl!1.11of,oĘlo lnforu,ac j_l w śr.ó,.kach &9.3ou,eso plzeklŻu.O€ilzul,a _ to ró,łnleż ca}a masa praeplsów rv}koi:a,łczych;,.akez §1lobod_nego cbiogu Fat lTc,' po "ielaczyi nreea1! t_'ąyclr uul,1lkacl1 l'lldebit komuirtiłoÓ, lnv'i1. f o vrrcl.l,,,Ąl A
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Dodatak §eł nożrra by oblicsyó Jalro uste}ony, bąd' lsk-
ko pro6resyllny, procenl orl szac:tnkoweJ średnleJ reltow_
nośct <l*ne;o tJl)l urzącz€ń w kraJu w bnrł
Jedynyn ctrlen bei;o tyncz360rego poilatku byłoby za§lle_
nlo gk&rbu peńsi,,"ł,a.

$ta.r§ do rlofoltsJ tłidzę rvłeśoto tak, a nia lno,caoJ.
a 4 powvJówr
I. Wielka §'i{onpllkop]alra pl,odukcja ooże byó spranną tylko

wtoily 6dy "plyęa w tsop&u obfitośolll prosĘoh olqśot
1 rtetallt ónrbek, uaaor,olek; nrrgk, zawońl ttp" 0zló_
ol_t'aoiee§yob i i.tsłu5 r66ontowyob pobrlebuJc ńrłnlcl
rolnlctpo. RolŁiobwo toparuwo _ choćby le ńa6lgiu aa
koozty tran§portu - syrn€6 latnloala na nleJÓcu drob-
na6o p"ĘzeEJsłu przetwórcze6o 1 sprawno6o zaopatrzanlt.
Tylko przy aaoirr_waniu Eych Barunl{ór rolnlot*Ó ruazy
u §opyt8ł

II.Ęeforoa 5capodarxl w3rłagaó będ,zle prardalweJ rerolucJl
cg&. \' adrowyna ukladaio1 c€qy produkbów wynlkaiią e oon
sgro*,ców, tr8,jl€!,orijut s§6a8ti i roboolzny, c6Dy Ęrśo-
bón, i/8rdzl€J skott.l1rkow&\ych pyntkaJą l oón vryxobów
pró6t6eycir" I)l&i§§o r6forńę naloży aaoząć u po<Iatewt
naJplorłi powiłąy *ię xwobo&rrle ukagta3towaó oerry ełr-
roroówu pr,_ldukt";ótł rolnyeb j" §aJprostsŁyoh wyrobów
drObne,;o prłed\}-BŁu o

lll.Sefcrma tt;,,*a6*ć będais żr?o]"nl"6nJa iti.elu ludcl 8 pra,cy.
{r'**t}s. le §tl§or'§yć możllętlś* po,Jjęola praoy baxi,si"ej
us3ĄoornoJu

IYrllttłołronlerrle qll"elu djr§błyob ra&igtd,tlw eaybko poprałl
&eop8l"rż€nl6 ryaku.

u§&ń&ms że o.ź takleb s8ien ualoly 8ac9{ór ])r!spl8y prrłj-
óoloęo powlnny obowląeyeaó do otCert oprnc,;rłert!.a, l weJSola
t *y61. kod€k§u gocpodaroaego, którx, oicJr*ślt eaaadg drlł-
}ań gosporlarczych pEń§hĘa, przod,slębiof,EOtł, !.n8§rbu§.it,
*raeg9ęs i" osĆb fiayi:entoh" D{ łoJ }jcFJr Ę,§ wszyotkt*b,
*porach 6oapod9*..aJ':L oraehrić rrj-ną, eq§§ potłs6§cb!:an

Pr;ed,,ltgFJrl*: .. ol,rRiptu rBf.rąy Ęospod8_},;żoJ trlkó
6w*j pr$if6.t§§l po51ą,-1. (|tl,;tął*u lt;łillioplć sobl,{r i Czyte1_
nlkor:l 0ć_,0$ r],,}iL!:ó5t i ng r;łtJ t!,co,1;:ł " '# gecz8łrL.rrlśc1 uwa
*ż€l$! żt§ .nrte,-* iill; łi roł1:* a;u "§sf,Ł_Ląfu§Ętl.a*!*_!§_&§l§§
3§ses,JiŁ§:Lśi#;].iYjiji.§$}§&l_g".g9Ź,*__L*Bg&Ł"cLr!n§"s,ł§,i*l,śŁ_
Ł4*§,ŁŁilń€". ..ijJłlł,Ł*Ł_§e§ey*siĘe3"ą*§.e,tqnj}fułl,. Bey" **$o nte
!9$ohIŁź,efil nn,;|"ł ;p, u.iął.lti{rr,:"n Lla!,,t 1r,:zlre1;o 13l.a]]]l iłr;is§ds
ul€ńp,:ł,vl::r*l,$!yul; srou]fÓB r::9ririJc}i l w o6.,J,o - ł]l]i-awn€€ó
$'§l{łgu'i::fęrrto,,:jl go*:płiiłl:'Jz*J !;ŚT|ii] i':}t{ii,r c].".]ł.rl;./qlil r.*]ęła*
dÓW "fy..,'* t:ć :,, ltl J o b§ a ż,n16 :,ji d lria c;l nrilą" tll;drro b?-d,Ź,t§
prxo<ly§kuLsw.ic l pt,,i,ep-,9,ł*izj.ć "tlużail ra.lorlrę. Jgże1j_ nta
w16:u.lr, l}e c+ r§i:".J poJhi.iłlają re*+:t;" i,g} 1 ,,i;;W l Jaae11nlo łłrł,illy i*ru_vczą/tll) o'łr,otów z lc^jri§ l. ln§r§sr. sąsladan!
- to jaiłża fu l|t;lpo}ecealć prucos plĄnawant&t'? Jeżeit
8},stńiTke :ra b;"c *rtulenlalła _ Lo Jek pł*ad,i:ić sł:iite z re*
alt;acJą irnór-ł z iię3l{i{tael po cersch '!r-{Jlt}-olvsirich"?to oprał,;ł tg4 tFrabl ::cztłiqaać, ewłrrsrcz& 

'.g 
bo nio Jó§t

Jaktó mar5inee ekono,niezny, .ulez aniaslania e§nuury, bę,
óel§łgtlo §i_irs_rr.',*rsći§ !Ąj§&uicy 1 pcldc!,arria Jej kontło1l
8ądóWsj * nj"§ tlrdŁs sposobu"
c/ Pte,lłała oT,sa]Tiu acja pą.lst19e. 0D<}inuJe ol:,a u]kle 9pr8,_

ffi:JarrTiffig n$fió-F66;- rt,i. a" pai: 1 i po t l tł c; rr}ch,
fo].s SoJETu i e9kr6o konpotencJt r:ądu, ?skre§ upraw_
§tśli §e$oraądu tełenowe6o, pcd1eg}"ość j, rgkl,os upTsr_
_rrteć uru ę,lÓw tcrenorlycŁr, pt,cizliJ ądminl sl;!,&,jyJny kra_
Ju 9 $y{tltil iiPrewle(rlil,Joócl, atruk[i!;Ą oa,;{u]óW px.żeno-
cy? §y*§sfi p€elt€n§;ierny itp.

y'J tYcbL §i"if€}"!T &ąil Jte,b rapewne tyl,a różrryctr a4a§, lltt
ljo].łików" tu,!il,"} t,§ u*eiail, żel ,ł; laJbar"tlz,ioj patistawcł,ytr
plririi,Ł&ch Łir:i,ą*§k e(lże J. tu przjJqć 'lJodnollty frontl'.
Uwn..-ru ż* JeLrncldty flo§t l!§oitdannoścll' mó$łby oĘąó
t6 pllu}.t), rl kńóąłcir nó,vtą Teay óo i:ro6ra.uu clziałanlat
Ł,/l j" ąż ku § l.,t!r,J } njl!,ó 1;rrib r rrrału lto rrst Jtrr cyJ l!€so i tIYbu-
;11 }-r; 3|9..111o ł,ln'L&x\a. oe.rlynecJl wyirorcaeJ dł se;'irru, wy-
i;łl.ry do ,r,rvI lr8"rOd,oi.,tl(:b ż wol§ó l6}trsranych karrd,yó&tó$"

ł{ni§Olili§i sz*ze5óły przyeiłej §tnlkturJ pańatlła pc_
ir,l§Ąi !i§źt§l§orłać się at.pnlo$o} w l:l)i:u noroalnego
§urrke;ooolvacla dłłmo}rrecji _ BtoBo{vni.(t do pot!źób 3po-
ieg3nuch 1, 8ospode.rotych.

ijrie.żanu źe prg}Jęcis prroz nlerależne zwlązkl, Jas_
§sdO iiro{4i,a$u rr&prtsy irraju je§t kcnj_ocariym warrtnkieo
p:l,?§lT a]8jlla ila,roclrj.
Poz:t nią::iii.i-.t,aym! arłląth*ml bołl"on :ł.acina gl}s,r kraJu
Jaełn*go §xrjir,afilr §.lpresy E_ts wy§u\se.

Tę irlr1,lł.:.nrljłj nug]" ja*no uJrzł$ każdy czlonok
znląaielł ." La.: re..o porrlesi*uty klę6kę, e bęllzle to o8o-
blste !Łiul ,s,'.;"s:Ę,jĘ:{o u asg,

iiĄi!,*!er,ŁSi§.!§Ł§, ! E88 *Ąła 0]:§ B.r].t z ai: J a ttcxrl :a rno ść tt

CzY FART|A PoL|TYCaNA?
criŁby wy§ieąó ja6ny D § pąlJ:a§y brąlu, }óór7 o1*.
by poparcl. wlękazoóci oaloncór?

kzecleż w tak duż€J or,;BnIEacjl zasodnj,oza roa_
Die;ność po5ląttór Jest nlcuciu,onoa?

Tdzlg ul oały ora§ o wyauntęoie progranu dzlś,
Ę uzaa1,6 kĘrsy8u. PóźnleJ, prr uzdlowlentu efiuaoJl l
kłaJu, §,&powuo będzle fiożna powróclć do dalalalnośot
'|ozygto" awląakoreJ.
Zrcsltą nle wtern, czy w noroal.nyoh wa:r,uokaoh dcookrac$.
bak rr1€lka! o5ól,nopoleka ołga§lzaoja r o6óle atl ltroot
raoJl bybu l nlc roaper}nio sl? na ozęści,

A}e dalś r klytyozneJ sŃugoJtr wlele roawtąleń
na],auol .l? 9rmo dLBto8o wysunl,?oia praoz sriąsek Jec-
Bc6o prodra;tu ufrż§6 la nożll,we.

tgctu1olnla wyobrażan to Bob16 prE6z prz€prowadgo_
n16 nl,i l każd6J 26 apr&w canaut?, r€fo!łBy 6ospodrroloJ,
or8anlrac J l pańatwe Dotl6eoclt.no.1 _nDkl§Ły wśród oglonkór
zwląlku#.

Je6tl ohoć - Jod$e konoepcJr ayaha r entciooic bcs_
wz61gdną wlęktzoóó 5Łosór, b8J!te §oż$a ją uwaiaó lr
8łóg "Solitlarnośol,r' aa JcJ prograd n§plaĘy hraJur

J. Inlołi u3rya_ugtgwgal§łgli
MeJqo jAslro apl§orrora"nJr pro6r6e bApt.sy kraJu,

"golldarnośćtl no6łaby rleoló Br$r akgporbon sfor,&lło-
w&nl. proJoktóp odpolvlódnlcb Drloplóór. Ą,ojo*!Jr ti
uoina by Bł.łodló za pośrvriat,;tlro porłór pod obr&d,y óoJEtr
Jeko d}c§ '!§olldłrnoócll', Jako DłolęŁty lgo4no_§ rrolą_
ąlłi!§lotlll,w,v}oro@. PróbuJe to lre§stą ósyilló 0&P §aukl1
opracowrtJąc proJ€kt ugtarry o 8rkolnlotrlc |yż6tyń nleae_
Letnie oil rządu. Uważ{rnr że tę metoitę nalećy upowszoolurtó.

haypuoaczanr żg w toJ sy§uacJl 3cJo, §tanowtąo prł-
$.a., poczujo alę zmuszony oprzeó a!ę glówntc o proJokty|'§<lll,.lar,noóc1l|. OĄvby bowlen staio etę lnaczoJ. to obraa
b,,| by takt t

obo wlgkszosć wyborców z§lr§aa proJot* ustewod&wctwĘ
};łóta rcĄ.lluI:ja konkrgtĄy pro§ran nApr8§y krAJu. Tyooaq-
!rB0 Bsjm| lllmo krybJcznoJ sytuacJl, uparola z5taszene
ploj*;.1,y o(Lrnuca. #rl!oa.il eą oozywlstel 16Je nlc §6pr6lon
-,tuie ksnśtruktywneJ wlękeroócl wybo.rców, lecl Jakąó des-
UruĘl,\Ęilą mrrloJszoóć. SoJo należy zntentó.

*ierr,v nodliby§Ey mAao,vo poalów oalwoływtró, A n88tęp-
ill1)! w.fau z irupl..,l oI,5s.niu acjen1, plzoprouladulć nowe ry-
§§.ly Ąa r.,:vlych zagajaoli. Mlcl,tbyóuly prry tye poparole
plsłlo calo.;o śvllata _ z tyj,itklenr tylko aparatu wladzy
naFzych sąsl,adół.

Jeżgil §sjn lqe być rraJwyżaayń of§6ne6 urt§wodą§o8yó
.l r:opi:e;olri.;a.]Ją o8ółu spolee:eriabw8| to 8u8r,ąy oóeń tg
rol"ę trvardo e§z6k,łować. Ibzedo wozyltktm - nu8lnv J&rBo
uuów,ló, czei:o chceury*,.

własaynl, !ękooar Blo py_
ousltly zbudoraó Bobl€ Do_
1 6ospodarozy. §lb za

I §aweb jesny pro8r:sn, połąozony z lnlcj&t]rwą u§tarłoda§-
cząr nJ"a będrie skuuocł,rly, Jeślt ny, ludzle lrolnlt wła6-
u$ręcznlo n1-6 wprowaiirlttv 8o w życle. Aparat bowleo, ua-
vltii; otmo seJuowycłt ilgtawr przez Jaklś cza§ J€§zoso bę-
daio d*ltałać po gtax€au.

1 Jeszcze jodnol krsj ti,z€ba letow8,ć AstJobelaat
_ & prar|rno re6ulacJc wynagaJq .ża.Bu.

\,;o Wlęc konkretnlo powlnnl§ury roblć?
To, co w danym mlejocu 1 czaslo J6st nigzbędnet tu !g[§
Mt_geŁ*Ou§r§.g. J& ie srvsJ strony oo8ę tylko, podeć
przykład." " Chyba,# natcu, 6órnl,cy Jodn€J o kopalń na §ląsku
porl.Jęll taką oto l"nrcJatwg t ./hacuJąc 

' 
8oboty ę oic_

siącu, zarobek z 2 sobót irrzoznaczali !a potrzóby ro1_
nlków. ifarunklen kontyauorr8nta dodatkoeieJ pracy r dn!.
wolne bylo otrzyrlsnio od kol6t kwitów z pol,,wl6rd!9!1on
odbtoru węgla przez właśclwyolr adresatów. 8ądz9, żo J€§tto ;Vzć}r dla dztała-ń, kbóre trzeba podJąć obecale.

Zb],tżaJą §lę żrllwa 1 zapowtada 61ę nl6ź],o. Moł€
§ię JBdnBk ztlarayć, żo zabraknle pallwa }ub częócl ła-
nienrryg6 do es,BzJxn. §ądzę, ż€ nożenJr Jeszcza teou zapo-
bloc, jeśl! szybko weźmlemy §tę do roboty.
A69n§jg §og1,gdgrgzg

iiłan rra ąyAll zrvlązanle 88€ĘcJ1 8ospodarczoJ _ nl"o-
korrl€cz&l_e l'l_rno$aĄeJ przoz "Solldannoóć'l, ale dztala.ią-

}, §e&!.J*§e§§,§8§9
Wolność zlrudowł}t$ury soble

uajął: .niko6o o ,§odę. lak gaeo
wy, demokr&tyczny ład społeczny
nag te$o nie rrobl.

cd, tn stronie t2



!, ""*, " OzyfrUr
c.d, a strary lI

ro|ąz
qł poó J.J koatrotq t.prty JeJ airtywoyu popa§etu. Popsr-
dic to -l6st kontaorDa.

ttalbilżezvn oclcn asgncJt 5oapodarczeJ byłoby toch-
niczne iabegplóoaealc żnlw l rbiorólr JegtonĄycb.

Celcn dilatyn byłaby,t.la ocbro[a nlezale żne J, lDl.-
oiBty{9y sogpodaŃleJ1 zapowalenle JeJ _doBtEw 8uro{,cos
i'ińóinioll lreOtońó;, ioooo t poóńdnlctwo n ryszuktwa
-niu kooDcrantór l rrwlcraalu uoów.--- 8ÓuiekrÓDcJQ tych drtq}sń ; l oatatocznyn ce].en,a_
łcncl t soepoda!óie J' _ byloby uraeczyrvlatrtoule ||oa|c J
iotoioyd tógo rod8iJu, iałą opi6sl86 wyż€J pod ńs8lóĘ_
kl"ea'lBcforna Bogpodalola".-- - Bównoleelt .e".uoJe,powlnn& śledztó poo!Łtranlo,6os-
Dod.ercro atloinlstraoJl oaństwouejr w8uEoó 'roDco 

nlón
i ggtrzcżcnla 1 zslaaŻłó- kontrpropózyoJo. 

^86tro 
J s Bogłe-

by też patlonopŃ rt9olldarnośctoryul' plaooa Dad !o!,ryu
usl, a!łodawgtw eE Eospodarcz JrB.

Nlg będa tó cŻczcgółówo przetlstarlalr Jtk ryobrażrl
aoblo zas8iiy pracy a6oaoJ1 6ospodarcaeJ. _ 

To zaBady_ porl§
-al 6au1 uetalló ot. któruy Ją €Wolbualltc lałoźą 1 po-
prowadzą. Ja zc swoJ rtrory piagnę tylko pl85tycuDlc
brtadstCwló saoą idcQ." ł.a€EcJa eodgodailza ponlnna Et.ó .tf,uŁf!]ej t6r.uofł!
btuso-;tórń§.-btilra rcntonalne r glcdrlbrob HKz t btutr
i§ńrŃ lub Ósrlot r lriżóaj ,tękgrJ rrtr fażna J.lt du-
f,r lloabg teld'foaór 1 sanocbodór. FodElał na rogloEł
j. nrttólar6 ob§ra§ pontalea byó óot|ly.- ---aióuóla ponrńni dllatró iylaornli ną zasadzle Lilonr

;§.8ł&i!Ę8ll !A wła.ĘlB rotrlohua§lo
otot Jek ryobreżu .óbla poo!{trL praoy a5encJi.

H§ii§l ęd rolnl$r laDótauabolranle aa poszczególn
cięlot 1 aarzędalł, tfOlyca nożc 1u zabraknąó podczal
ż6lĘ|

* nblcia dotue8atao.jt tyćh cręóct l Dafzędzl,
* ż'DlGla w rgctonacń'dńa o ońobach l zakładaah, któro

oog}.yby wfiilartać potślobno częścl 1 nrzędzla robl_
ozÓ.-choóby a suloroór doBtarcźoDvcb przo8 98oDcJ€l

- rapótrr,ebołanh na ruropco z infoinacJą o nleJacu loh
aoitaĘr" btura rg8lonalac prz98yłaJą do blura głólrago,

- łriuro Elówns prowidłl r butacb i kopa}alach, a_ także
rę rraeńyóle }iuczoryts. rozuory r eprarlo odpłatnsgo
lrnóżc ńret po ryżaiyób ceoacv rydzJ.elenia pewneJ'c;ręńet auro,róól ło Ęapozycal aseBcJl. ż czaaeu, Jako
}Ę&oopcaeatg, b!,uro ćrółaó togłoby of€roraó talrżr ozę_
ścl raoleató -l alotalo!

* oeodsis , poaladan§lu &apotrzobopanJ.eg, btu1l_s}ó_wno _
/iub buta Ózy kogainta/-wal .Ła ek§poĘcJą lKP lub I{§
od,po,*lodlic dr,rołoe óo punl$ów odbloru,

* btura ru8lonalne 1 lokai-ne or8anlzgJą d.o§tawę suroncórr
d,o poszoiegóilycb produoentów- 1 lDfornuJą rolaikóĘ |
JaŁi ozęóó-lub-aańę<la1o u kbórego z producantów BożDa
nab§ć.

Ż uwagt !a ob€cną poBtawg aparatu, w butacb, kgpłr-
a!.acb. na kolel aaoncJa powlDDa loznawlac raczoJ Z "§o-
ltiiarioócląl'§lż 

' 
dyiokcją. Cały lańcuch od buty t_ko-

pą]n1 do rrjbtua _ oćtuloróy uusi być pewny, nie po dro_
dlc 'Bie oożg liznlEaón.

vj$oasałoby to alćywne5o poparcla zwlązkón dta a5en-
o.,lt,r uirwgt 8otópośol dó odółatrycb 'czyoów pro&lkcyJrych"
Ń igJ rzlcŻ, §le lyklugzoaor ż9 na plerrszą lkcJę "żn1-
u,ngn ] a8€EcJg ouEtała.by od zwlązków zaclą5nąć poryczkę.- §o Ó oo. Jeótt podózas żntw zabraknle pallra? ila
tsn rpol wtąpó tylko Jedao ryJóctet wówczgg a6eacJa nrsia-
laby zorganlioriń ryr{b kos _ a Dy razyacy &rstoltbyśoy
4rJść aa pole.

I opiaaąlr epoeób a8encJo gospodarcza Bo8łaby sta16
dnetgr.czić suiowóó; t rarzęitzi-_ i BlerwEzeJ koleJnoóci
dłobnyr pr!€dBlębto!8troe obslugt rolnlotra.

InnĘ roroą Dracy a6€ncJt porlno byó ustalenle &la
C.fobnyeb 

-rytęóńór tyoozaeovycb, uprogu csonycb zasaó po-
óatkotłanla 1 n.ydst8Dl8 zearoleó ua proradzeato zaklBór.
Ilsojtirt stoeo*Óaego przepleu, z oocłyu poparcloo n§oll_
łorpoścl,{ porlrten teJtć ato §6Jąr.

8órnole8lo atplcJ a potr lnne' broulć przedsl ębtoroórprłai azytanCol rładz, przed nrJnrrJąctrrol doońaranl - oai-
iotuJąc il,ę l rłatc Ńtizeby <1o atly 'l§otlćlaruoóctll..lselcje pŃtone też braó Dod ochronę r5ó,łóroór pracuJq-
oycb Ćhrrlloro beł LoaocaJl -,pobt€raJąc od Blcb JBiryll€
i. DrzeksruJąe do ak8rbu p,*Ftrą Podat6k, wyolerzooy fuż
sa nopycb zaaad,8cb.

[r€azcl€| ageacJa potlnna ślottzló poozyna.Bla toĘo-
&arcgo ednlaistraoJ1 państwooej oraż rlrłrr§ać robec nlcb

i, pouaga/ zalogou r przoctratarlantu slę 1 neprasladu
§i€§}u8r[ł- b łlocyzJ1 60§pod,arczyeb władz.

c!. v nasłęglyn illnerae

DnODty cuyTDr,lrrcr !

PrzckazuJeoy i7an drr6l nunrer biu}etynu.
rłrzói"rJieŃ nloatet} z tydodnlo,tyn- opóźnielrl,enr,za któ-
ro ,YaE bóntio prze.lriazany, 610 kcórenu nto byltónv
r stanle zapobteo. K}opoty too.inicrno, 8zczupło6c z,B-.
po}u rEdakcyJner_;o ,/osł,rblono§o okro§o,ro prz€z urlop Jeil-
il;; ; ie;:o- Ózlónków./ ł stogink,,l do Eanlerzonogo l przla
]Óiógó Źńanla by}y przyczyną oJ,óżnlonta. A_ z€chc16Jc1o
Óińiitac. ze całóść ir;yuotołenta n,ro6ru oalbJĄvB,8ię_ po
ioazinacń pracy l popo}rdnla l, ;liaozorJ Bu§toy dzlel:'c
ńtędzy rAzt;it,Jlrtt ród,zinę 1 kolejkl dla Bdobycla nlezbę-
ćtn:ich- do życia artyklrłów.-',r"e ŻaińałYrrgcie, dni6l Euo{tli (ta p_orlękozoną trzcto-
*ę-w "ńitnr L:rvuyczrvcU iwag ołyte lalków, G. bluletyn
J""E" 

fr i3"33fr" H' . r."u zd,obyol 6. odp orl,edn la h ra g błóF,/
u zatrl,g6żozanlA rdJęć.- -Drrói-ńr..i, poilóbnte_Jak plorvtgzy1,:1ysJłary_ilo_"laa
n." ŹilÓ<rzrc uóa}tu - tylko r:ielictnei jik dotąd, Eoftrl-
6-ie zlkladoPo oplaclły pnBDuaeraię.-' -rłióię 

i,ąY . tiió q i_ ńllni r pr ze gre ńv .,lu l tv lk§__tłs,_E!g-
rzy dokona.la łxlogr9n@.

PoDtogJłż llozyny s!.ę r oo.11l;ością onls{aż6$0 lapo-
trzebowanla od dótycrcza3oi9e6o ngkżadu }ooo og8, pr98l_
i-"-"sr.ietlroń oiytórortow, a6y za pońred-niot:von s,l,oich
iór;Ż"ii : 

--ńie 
z,łł-ocznle ali wy}orviedzlell, o_zy pr3vJ m8

Óod,rłvżgzone ceny bluletynu l zgadzają 6tę.aDy clotolr§Bg
ilołałv trAl(to,,łać e!,rentualni€ jako zallcziłt na proDirD_6-

ilii-i,"-r.;iói-Óeńacn, kbóro i tym roku ksztattonałyby

:';.fr"l3iil§ij ,*o a8?,. ź B ,t - Bri:u3rata 
do koóca

- przy aabtadzle 10OO e3z. = '1)2| - . Ńrnu6orata dO bOńCa
b.rr. - 90 ,ł

Dr:.r M__aF-ŁrźżAl.

o zdącvtiowałle czy kon.zaki k

a JeśI,i tak. to dokooanle ocpowledrrie j l,łołatv,

Wclaty d,okoąypać Bożna:
ł-Ó'iornte -prŻekazu pocztowe,]o aa adlo8!

Rodakc.la blul€tynu l'MY;,Ulil .
20-0?2'!UBIJN ul. Cz6ctro9q8ka 2-

b/ przole,łen na koa§o KontrJi. Bakladowe$ l OPGK L blln
Nt 9411?6-?0?-132 Bar-k sptł4?_l,^o:gzy w Lubllnle
i zazilaczanLÓnr 81ulotyn ftAZI:,ilI!'.

,ł obu Drz]rpedl{acb rra odłrocio praokezu aalożJ. porjlać
j"tiJl'iiób"l egz. i jaklego okJr69u wptata dotyczy,
Pona*lalnJl' naez apei. o nadsyŁonte /za odpłatoością./ pa-
pleru foinatu tr! plśnlenrr€6o 1ub off§cto§rego ,/kredory
iub kredowany rvykluczony./.

}Ta zakoticaenże prosln§r o koataH }lBtowĘr z RedaboJą
- oczek,rJenJ ił/aszych uwa5, 

"laszych 
wypo,vledzt 1 artyku_

łów.

zonlrr{ rchgboorcprkn
Kidy jeslżn gtodny, a l ńnu nb na nic óo ledaenia,
yłą(zon |eleviźpr i... nglychm;ąsł lńcą apcty^

Telejizja ło l&rE'h ćpłęg,
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