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Odpowiedział naa. wczoraj /23.06/
na to pytanie M.Fjflakowskl, re
daktor 1 wicepremier, w czasie
partyjnej Konferencji w Legricyi
*znwsz9 tKrizlf- sle manipulować
wyboruml. DO tV<a .¡rat natura
■¿rilł^.
i
Niedosyt wzbudzony tym wyjątkowo i
prawdziwy» wynurzenie», zaspoko
imy dalszymi krótkimi zwrotam*
redaktora t wicepremiera!
"•partia m być zdyscyplinowana,
-co t\ie xi.ub dyskusyjny"
"•ni« *o»c ć drogi wrogo«' socja-

Mis norma zaopatrzenia kartkowego
jest niższe od ninlmua biologicznego.

Efektem kilkumiesięcznego stanu niedo

Nadchodzą protesty przeciw pro
pozycji Prezydlua KKP by powołać
komisję pełniącą funkcję cenzora
pism związkowych.24.06» otrzyma
liśmy protest zespołu reaakcyjne«
go biuletynu "Od Nowa" wydawane
go przez "Solidarność’1 nrzy ELMORZE w Gdańsku8 "Biuletyny związko
we »»inny ayć wyrazicielami opinii,
członków związku wobec Jego władz
1 dlatego niedopuszczalne Jest ich
cenzurowanie, z w ł a s z c z a
p r z e z
w ł a d z e
" S o l i 
d a r n o ś 6 i" - piszą autorzy
orotestu, żądając równocześnie !,ujawnlenia nazwiska inicjatora pro
pozycji oraz nazwisk członków Pre
zydium KKP, którzy za tą propozycją
głosowali".
Nasza redakcja przyłącza się do
protestu.

żywieni* jest wzrost zachorowalnościw sasiw« województwie /np. wzrasta
w szybki» tempie zachorowalność dzie
ci na ołowicą wskutek braku odpowied
niego wyżywienia/.
Trudności zaopatrzenio’>re pogłębia
jeszcz«» nieudolność lub też zamierzo

ny tiabotaż osób odpowiedzialnych za
part:s - piaiitejina"
dystrybucję żywności. MKZ przedstawił
"szlifować oitrza*
"historyczne oosłannlctwo naszej
konkretna dowody takiej działalności
»artii.
/np. województwo z powodu "braku mocy
"nfcfcz-; ±z.
nauczyły ale Już tej
^«nej słowiańszczyzny
przerobowych" nie odbiera codziennie
"a poTec.- Inżynierowie, to nie
tego państwa z dewiz?"
40,000 I mleka, które oferuje nam woj.
"dość rrcdionla się do rowych sieradzkiej Chłodnia w Chrzanowie pro
paw.eaziełbym - sił!"
Ma może Kolektywizacja to nie by
dukuje mrożonki 1 na żądanie wojewody
ła giupot«? \ przecież sąsledzl
składa wyroby w magazynach zamiast do
zros; !.!'Kolektywizację 1 "teraz
v
nie bisgaja o zboże na Zacho
starczać je clo handlu - Jak to miało
dzili *.
miejscy
dotychczas/. Przewodniczący Ko
""
23.06.81
r.
odbyło
'aię
posiedzenie
Pomiędzy tymi egzorcyzmaml partyj
Prezydiua WRN z udziałem MKZ Xatowio*
misji Handlu W N , poseł na Sejm M. Pask
nymi redaktor często’wzywał Boga
1 litość ńoskąr ni prz/olął ni
A. Rezpłochewski, J. Chmielewska, A.
wyraził wątpliwość wobec przedstawiony^
przyłatał, bo przecież należy do
¡Czuma, S. Kruszyński/ »raz wezwanych
zarzutów i usiłował wykazać ogrom prac:
partii wojującego «teizmu.
' jednak -co przemówienia było
\ m posiedzenie przedstawicieli Władzi
Komisji
WRN i brak zrozumienia ze stro
potrzebne, bo usłyszeliśmy bez os
ny społeczeństwa dla tej pracy.
(wicewojewody ?. Wnuka, dyr. Wydziału
łonek, czeęo chce partia*I Ja’“
jest mentalność tych ludzi »o 10ftróf. Jerzy Pietrucha, przewodnicząc1/
iHandlu Urzędu Wojewódzkiego W. Miłeciu /I/ miesiącach deklarowanej
komisji Raalizacji Porozumień Społecz
odnowy, Rakowski kłamie Jednak,
go, prokuratora wojewódzkiego Kupca
łych poparł stanowisko "Solidarności
1 to często."Nasi 6®.sledzl", którzy)'
ii z-cy KW MO płk Baranowskiego,
zrobili u siebie kolektywizację
wyrazająs obawy co do skuteczności po*
rolnictwa od lat wypraszają zboże i Zarząr* Regionalny NSZZ "Silidamość"
dejmowanych i zapowiadanych przez wła
po całym święcie. N,p. ZSRR, mając (przedstawił radmym dramatyczna aytuaIpr;
Ukrainę z taką glebą 1 warunkami
dze działań. Wyraził też życzenie Ut ■*
ję żywnościową w województwie. Wedkllmatyczn.mJ, że mogłaby wyżywić
trzymywania stałego kontaktu między WRN
całą Europę, żebrze u*.Kanady o
ug posiadanych danych, opracowanych
Zboże, choc
nada ma 60% terytorl
i związkami zawodowymi. Przedstawicie
zez naukowców ze Śląskiej jtM śred—
niemal cały iok pod lodem. Kanada
le
Wydziału Handlu Urzędu Wojewódzklema zboża dość, kołchozów ta* ani
7
Śladu. ZSRR ma w kołchozach i sowI go winę za istnie jący s m
;ywlenla
chozach 97 - areału rolnego. Wladozrzucali na brak właścivych m*chaniz u Rakowskiemu dokładnie, tu system łukowskiego. Trzeba i.,vstwu wie
kolektywizacji doprowadził rolnict dzieć, że od lat Rakowski lubił
■ów ekonoaiczrtych i rynkowych. Społe
wo w ZSRR dc kompletnej ruiny - a
uchodaić za partyjnego liberała,
czeństwo posiada zbyt wiele pieniędzy,
Jednak Rakowski ma czelr.ość dawać
sam chciał stwarzać i.akie wraże
nam tę ruinę za przykład a na
nie. Ostatnio zaś uchodził w
| wskutek czego «a miejsce zjawisko zadobitkę znieważać nas osi*rżeplotkach i szeptankach i ¿ego
; chwianie równowagi rynkowej-,
nie*, zawarty* w ^ego przemówie

MKZ-WRN

/
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niu, ie obecny kryzys wynika z
lenistwa narodu i naszej rozaonlam ) słowiańszczyzny* *
Od takich- kwiatków roi się tekst

własnych niedomówieniach za pod
porę skrzydła libera In go w PZPR
T(.v;-az Jednak nie many .ątpliwoc-

i pękł.
AC.

I
j

Przedstawiciele K Z

sl vierdzili, że

C.d. it*Z

M O R D O B IC IE W LAZUROWYM
W piątek, dnia 5 czerwca doszło w Nysie /woj.opolskie/ do nowej
prowokacji.
W Motelu "Lazurowy" ok. godz. 22,00 grupa nietrzeźwych osobni
ków zakłócała pracę personelu oraz spckój w barze i restauracji.
Incydent z upływem czasu przybierał coraz gwałtowniejszy prze
bieg. Po godz. 23,00 obsługa recepcji opuściła miejsce pracy, chro
niąc się w pokoju gości motelowych. Palacz co schronił się w ko
tłowni. Napastnicy demolowali pomieszczenia Motelu bijąc szyby,
łamiąc stoły i krzesła, rzucając w kierunku personelu butelkami,
cegłówkami i deskami.
Telefon był nieczynny, ponieważ awaria - mimo zgłoszenia na pocz
cie i upływu kilku tygodni od uszkodzenia - nie została naprawio

na. Barman udał się do najbliższego telefonu, który znajduje się
w odległej o kilkaset metrów Jednostce Wojskowej przy ul. Otmuchowskiej. Wezwana milicja odmówiła jakiejkolwiek interwencji,
mimo powagi sytuacji.
Na prośbę barmana interwencję podjął patrol wojskowy dowodiony
przez porucznika miejscowej jednostki. Żo>nierze po przybyciu na
miejsce zajść zatrzymali uczestników prowokacji i przekazali ich ,
do dyspozycji milicji, która wbrew wcześniejszemu oświadczeniu
przybyła na miejsae zajść ok. godz. 1,00
Wśród zatrzymanych uczestników prowokacji znajdowali się - we
dług oświadczenia pracowników motelu oraz proboszcza miejscowej
parafii - funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej z Katowic. Sledz*
two w tej sprawie prow&azi MO w Nysie. Rzecznik prasowy MKZ Ka
towice Stanisław Kruszyński zwrócił się do Jednostki Wojskowej
w Nysie z prośbą o udzielenie bliższych informacji na tomat prze
biegu i uczestników prowokac;
Pełniący służbę chorążowie wyrazili poparcie dla prowadzonej
przez MKiS Katowice akcji wyjaśniając / , i zwrócili się do Dowódz
twa Jednostki o skontaktowanie rzecznika prasowego MKZ z dowódcą
grupy interweniującej w motelu. Po Kilku minutach zakomunikowano
stanowisko dowództw.: w powyższej sprawie. Jest ono następujące:
wojsko interweniowało we własnej wewnętrznej sprawie l odmawia
udzielenia jakiejkolwiek ■dalszej informacji.
_____ ____________
Co Pan na to Generale Jaruzelski'
.
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W czasie wojewódzkiej konferen
cji PZPR w Siedlcach Miecrybiaw
Moczar stwierdził, że 'zu- c:y<iov.ana, konsekwentna obrona ir.
•>■
sów PZPR i zasad ustrojowy
cjalizmu jest jednoznaczna
obroną suwerenności paistwa i
narodu. Brzmi to dość dziwnie.
Natomiast trudno tym ruzer« :
zgodzić się 7 sekretarrom
»
Andrzejem Żabińskim, Ktćry po
wiedział: "mnożą się prowfV.ucv
ne, antyradzieckie w v v J y . Kie
zdziwiłbym się, «¿dyby były scerc
wane z ośrodków iaperiali»tycz
ne j / an ty po sk ie j ;;
s ji . ..
Trzeba nam zdecydowanie .tt. ^
wać tego rodzą., .1 prowokacje*
wskazywać ich antypolski, szko
dliwy dla interesów aaro^owych
charakter".
A
l.e mu się jedna
wypsnęło i
mydlimy o tvm sanymV

r o z m o w y

styków

Urząd Wojewódzki odmawia "Solidarno

br. Zanlerzony* oelea tych niewątppliwych prowokacji była wywołani*
■

stanu zaferożenla, anarchii 1 baz - prawia, co miałoby się atać pretek
stem dla udzielenia organoa bezpie
czeństwa nieograniczonych uprawnień.
Oficjalna wersja tych zajść nie Jeot
wystarczająco Wiarygodna, ft-okurator
weJewóazKl oraz płk MO Baranowski uslłował zarzucić •’Solidarności" nie
uczciwy stosunek co zaistniałych
zajść, oskarż =n,

j, Chmielowską o

odmowę złożenia zezn-.n * prokuratu
rze oraz oceniając >-r: o wydarzeń
przedstawiona przez a

^ozpiochow -

skiege Jako "stek wymysłów, larorewlzacjl 1 ian tez ii',. MC pr acujt w
niezwykle trudnych w -u
- \ ■»<,
dodatek og kliku miesipcy ~upeinie
ustał r.abór nowycn pracowników MO,
Wzrasta gwałtownie przestać.’ość w
województwie, śrecr.ia c Ir:.
przestępstw o 50%. J

Chm: >, ,?wv<a

udowtKiniła Prokuratoraw: w-.- -.radze

ści" prawa kontrolowania magazynów ży

nie radnych w ołąd prztz

wności tłumacząc, że w magazynach ln-

kłaailwych oświadezrń

j c Jt

.’
.a-; lowych, np. Sr’OlEM znaj—

i u ja się reżerwy państwowe* objęte ta■-onici- państwowa rezerwy wojskowe

w nie

których rodzajach najgroźnii- jzych

-
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ska nie była wzywana flo « •

ze.

znań, lecz złożyła ie w

irze

na własne żądanie. Świadkiem

!ora?, i;- tnieje niebezpieczeństwa zaka-

słuchania był pracownik

|ienia żywności durem brzusznym.

Jest zgodne z prawem i nie b v 1

1

gdy wcześniej kwestiono-v-

Uzgodniono., że KK2 przedstawi swe

stanowisko na plenarnej sesji WRN w

i 11t)cu br

c.cl.

A. Czuraa zarzucił

<u....

świadome fałszowanie st.;v.

i-o orzerwie przystąpiono do punk
tu ? orządku obrad: praworządności
I -m z oezpieczeństwn *?iblicznego w woi Jev.'o'-.ztwie A 0 Hozpłochowskl przed. 1-; nr/.L-i.:łg z;,1ść na dworcu PKP
• itowicach v dniach 1?.05. i 15.06,

ze SIC 1
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Na odbytym 17 .06 .roboczym spotkaniu delegacji "Solidarności"
kierownictwem resortu energtyki dokonano przeglądu przubiegu
realizacji porczomion
gda.,.:c euo i katowickiego. Ustalono przy
ym, że:
podwyżką płac do pozio.n.i hutnictwa zostanie objęta dodatkowo
Państwowa Dyspozycja Mocy
•ntnu.i Naukowo-Produkcyjne Automa
tyki oraz resortown &srtr..
".aoos -.t?.-.-nia i Centrum Informaty
ki;
wysokość dodatków z prace .-ZKoaliw:-, wysługi lat i nagród jubi
leuszowych będzie określona w npwym Układzie Zbiorowym;
ministerstwo przekaże propozyc,? rozszer/.e ia wykazu nrac zali
czanych do szczeęólnie szkodliwych i będzie kontynuować «stnr&ala
o uzyskanie deputatu węglowe
w
tur ;.e;
,
,'ozostałe punkty po; ' zumie i< j'/r..ino za spełnione lub Pędące w toku
realizacji. Następn» spotkanie rooocze przewiduje się na początek
sierpnia, natomiast juz ii .W
V; v r .i sit; Sejmowa Komisja Górnictwa,
.¡nergetyki i Chemii, która prawdopodobnie rozpatrzy m.ln, propono
waną reorganizację ministerstw. K ‘tej sprawie uzyskaliśmy nasteoującą wypowied# doradcy Regionalnej Sekcj- Energetyków:
Po 1956 r. zlikwidowano ministerstwo energetyki i oddano ją pod
kuratelę górnictwa. Powstai wtedy mit o tariości i dostępności
węgla jako praktycznie jeaynego paliwa dla elektrowni. Mit ten
upadł po 20 latach - razen z energetyką. Aby ją ratowai dano jej
znów własnego ministra plus sprawę atomistyki plus przemysł elek
troenergetyczny i nałożono zadania eksportu maszyn i urządzę f.
W rezultacie produkowano izotopy i eksoortowano kable, aż zabra
kło eiYergii elektrycznej. Teraz znów proponuje się łączenie górnic
twa z energetyką, mimo że prądu naprawdę nie da się produkować na
t 'wn l .
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stępstw poprzez wprowaozr ?• e ar! 'u01.
81 r. nowych zasad rejesi. owania

przestępstw w tzw. rejestrze 03 1
braku wszelkiej lnform:;cJ1 społ>-r-

czeiistwa o tej zasadniczej zmianie,
Prokurator kwestionował i^rorirację
MKZ-u w tej sprawie zar-.-.sic&jąc przed
stawicie, om ''Sol ldaiT O ' ■
'K koapetenc^i. Prokurator usiJrov. ;y obcią
żyć zarzutem nlekompeteri' '.1
>
zespół 16 sędziów Sąau *0 •■> v «- ,
1 », którzy w •Solidarnorc •
;jwsklej przygotowują matę
wy w przedmiocie praworz

-;odo”

■

Ponieważ zarysowała s te z - -

>-i

różnica stanowisk «.f-zy o:\ iwlc.telami władz ¡>ej• .-' •!■
“Solidarności" uzf"-^].joi. ,,

i
•*

ble« zostanie przedstawiony pón:..wnie
na plenarnej sesji v. ’T ,
•Wiadomości Katowickie'
Ją, że odwołania prokuratora w*ie wódzkiego domagają się pracownicy
sądownictwa oraz funkcjonariusze
MO, założyciele związku zawodowe,r<j
pracowników MO.

