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WSZYSTKO DLA POLSKI!
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Z partyjnej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

W

ydarzenia w Bartoszycach po raz kolejny i
chyba ostateczny przekonuj¹ nas, ¿e rz¹d nie ma Polakom nic do powiedzenia, poza
biciem pa³kami i strzelaniem na
razie gumowymi kulami. Mówiê
na razie, bo byæ mo¿e znajdzie
siê taki z³oczyñca, który ka¿e
strzelaæ ostrymi pociskami. Ale
biciem i strzelaniem do manifestantów rz¹d niczego nie za³atwi,
poza w³asnym upadkiem.
Pacyfikowanie s³usznych manifestacji organizowanych w
obronie rolnictwa rodzi samoobronê rolników broni¹cych siê
przed agresj¹ policji, która wykonuje nies³uszne rozkazy rz¹du. Dlatego w Bartoszycach,
gdzie jest najwiêksze bezrobocie
i nêdza, bezrobotni i g³odni ma-

nifestanci w dodatku bici przez
policjê zwrócili siê przeciwko niej
w obronie w³asnej. Rz¹d próbowa³ wmówiæ opinii publicznej, ¿e
na policjê w Bartoszycach napadli m³odzi pijani chuligani.
Gdzie to ju¿ s³yszelimy. To poprzednia w³adza komunistyczna
te¿ tak nazywa³a manifestantów
domagaj¹cych siê chleba i wolnoci. W wydarzeniach bartoszyckich na pewno winê ponosi
tak¿e policja, ale najwiêksz¹
winê ponosi rz¹d, który spowodowa³ w Polsce biedê i tê biedê
ka¿e policji biæ.
Takie zachowanie rz¹du jest
podwójnie szkodliwe. Po pierwsze bije siê niewinnych rolników,
zamiast przyznaæ im racjê i poprawiæ sytuacjê w rolnictwie. Po
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Konferencja s³owiañska w Warszawie

P

olski Komitet S³owiañski i
Czeski Komitet S³owiañ
ski oraz Polski Oddzia³ Soboru Wszechs³owiañskiego, wykonuj¹c postanowienie Miêdzynarodowego Komitetu S³owiañskiego zorganizowa³y w Warszawie w dniach 11-12 wrzenia br.
konferencjê miêdzynarodow¹ na
temat: S³owiañszczyzna a zwyciêstwo nad faszyzmem.
Celem konferencji by³o ukazanie przyczyn wybuchu II wojny wiatowej, jak równie¿ uka-

zanie decyduj¹cej roli Narodów
S³owiañskich w zwyciêstwie
nad Niemcami faszystowskimi.
Si³¹ rzeczy konferencja odnios³a
siê równie¿ do obecnej sytuacji
wiatowej, nios¹cej nowe zagro¿enia dla Pañstw S³owiañskich.
Konferencja zgromadzi³a
uczestników niemal ze wszystkich Pañstw S³owiañskich. Konferencjê otworzy³ i wyg³osi³
przemówienie powitalne Rektor
Prywatnej Wy¿szej Szko³y Businessu i Administracji w War-

szawie prof. dr hab. Tadeusz
Koluk. Prof. W. Melichar z
Czech wyg³osi³ referat: Czesi i
S³owacy na pocz¹tku II wojny
wiatowej., Boles³aw Tejkowski
- Przewodnicz¹cy Polskiego Komitetu S³owiañskiego przedstawi³ syntetyczny referat na temat: Polska a zwyciêstwo nad
faszyzmem. Przewodnicz¹cy
zwi¹zku pisarzy Rosji Walerij
N. Ganiczew, który przewodniczy³ I sesji przedstawi³ Pro-
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NIE DLA OCZU PANA PREZYDENTA

CZYLI O DEMOKRACJI OGRANICZONEJ I PAÑSTWIE (NIECA£KIEM) PRAWA
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8 wrzenia br kilkadziesi¹t m³odych osób ze Stowarzyszenia na Rzecz
Tradycji i Kultury Niklot,
Kwartalnika Odala i szczeciñskiego oddzia³u Polskiej
Wspólnoty Narodowej postanowi³o zorganizowaæ w sposób zgodny z prawem pikietê
przeciwko obecnoci wojsk
niemieckich w Szczecinie.
Jednak dziêki zastosowaniu
metod administracyjno - policyjnych w³adzom i s³u¿bom
porz¹dkowym uda³o siê podjêt¹ próbê skutecznie spacyfikowaæ.
W³anie dobieg³a koñca, kosztuj¹ca 15 milionów marek niemieckich budowa siedziby Wielonarodowego Korpusu NATO Pó³nocny-Wschód w Szczecinie. Dwa
tygodnie przed dat¹ oficjalnej inauguracji opinia publiczna zosta³a o tym fakcie powiadomiona.
Niestety nie przekazano szczegó³ów dotycz¹cych planowanego
przebiegu uroczystoci. Na 10 dni
przed terminem uroczystej inauguracji dzia³ania korpusu orga-

nizatorzy pikiety z³o¿yli o niej
zawiadomienie w Urzêdzie Miejskim w Szczecinie. Urzêdnik
przyjmuj¹cy zawiadomienie nie
potrafi³ ukryæ przera¿enia. Natychmiast rozpoczêto prawno administracyjne podchody maj¹ce na celu niedopuszczenie do
realizacji tej inicjatywy. Jednak
gdy okaza³y siê one nieskuteczne, w dzieñ poprzedzaj¹cy uroczystoci inauguracji dzia³ania korpusu i pikiety poproszono organizatorów o przybycie do Urzêdu
Miasta, gdzie wrêczono im odmowê. Przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Tradycji i Kultury
Niklot otrzymali od jednej z sekretarek pismo zakazuj¹ce organizowania pikiety, gdy¿ urzêdnik
zajmuj¹cy siê sprawami zgromadzeñ publicznych po kryjomu
wyszed³ z Urzêdu Miasta, po to
by nie naraziæ siê na k³opotliwe
pytania zwi¹zane z faktem z³amania prawa. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem o zgromadzeniach w przypadku demonstracji
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Otwarcie konferencji przez prof. Tadeusza Kozluka
rektora Prywatnej Wyzszej Szkoly Businessu i Administracji.

Niegodne manipulowanie wrzeniowymi rocznicami

P

olacy z wielkim szacunkiem odnosz¹ siê do wrzeniowej rocznicy agresji
na Polskê. Czcz¹ pamiêæ tych Polaków, którzy cierpieli i ginêli napadniêci bestialsko w swoim w³asnym Kraju.
Nie godzi siê zatem w tak pamiêtnej chwili uprawiaæ oszustnej propagandy i najgorszego rodzaju politykierstwa wokó³ wa¿nych dla Narodu rocznic.
Przedstawiciele w³adzy i rodków masowej informacji w Polsce

mówili najczêciej o 1 wrzenia
jako 60 rocznicy rozpoczêcia II
wojny wiatowej i o 17 wrzenia
jako 60 rocznicy agresji ZSRR na
Polskê. S³uchaj¹c tych ludzi mo¿na by³o odnieæ wra¿enie, jakoby
1 wrzenia 1939 roku mia³o miejsce jakie bli¿ej nieokrelone rozpoczêcie II wojny wiatowej, za
agresja na Polskê nast¹pi³a dopiero 17 wrzenia od Wschodu.
Czy¿by rz¹dz¹cy i informuj¹cy nie wiedzieli, kto i jak rozpocz¹³ agresjê na Polskê i wywo³a³

wojnê? Mo¿e nie chc¹ sprawiaæ
przykroci i zak³opotania swojemu nowemu sojusznikowi z
NATO? A mo¿e ju¿ nie wolno
mówiæ prawdy o Niemcach? Mo¿e
politycy i dziennikarze po prostu
siê boj¹?
Zatem powiedzmy jak by³o
naprawdê. Otó¿ 1 wrzenia minê³a 60 rocznica wyj¹tkowo bandyckiej agresji Niemiec na Polskê. To w³anie niemiecka agre-
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sja na Polskê wywo³a³a II wojnê
wiatow¹, której Niemcy w tym
jeszcze okresie chcieli na pewien
przynajmniej czas unikn¹æ. Ta
niemiecka agresja poci¹gnê³a za
sob¹ agresjê sowieck¹, dokonan¹
na Pañstwo Polskie 17 wrzenia
1939 roku.
Trzeba tu wyranie powiedzieæ, ¿e by³a to agresja sowiecka, bolszewicka, a nie rosyjska.
Podobnie w 1920 roku mielimy
wojnê polsko - bolszewick¹, a nie
polsko - rosyjsk¹. Bolszewicy to
nie to samo co Rosjanie. Sami
bolszewicy byli bardzo antyrosyjscy i w ogóle antynarodowi i antyludzcy. Bolszewicy stanowili
formacjê terrorystyczn¹ i rewolucyjn¹, któr¹, któr¹ utworzy³ Lenin przerzucony przez Niemców
ze Szwajcarii w czasie pierwszej
wojny wiatowej. Pomaga³ mu
Trocki przerzucony do Rosji z
USA oraz Stalin przyby³y z Kaukazu. To Bolszewicy terrorystyczn¹ i ludobójcz¹ rewolucj¹ opanowali Rosjê, narzucili jej si³¹ komunistyczny totalitaryzm i do
1939 roku wymorodwali 35 milionów Rosjan, Bia³orusinów i
Ukraiñców. Potem mordowali

równie¿ Polaków i inne narodowoci.
W tej sytuacji trudno by³oby
mówiæ o rosyjskiej agresji na Polskê w 1939 roku, bowiem Naród
Rosyjski znajdowa³ siê wtedy pod
krwaw¹ okupacj¹ bolszewików i
ich morderczego NKWD. Ale nie
mo¿na te¿ mówiæ, ¿e ZSRR nie
dokona³ agresji na Polskê we
wrzeniu 1939 roku, jak to
owiadczy³o Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Nie dziwmy siê jednak
temu. Rosj¹ rz¹dzi jeszcze typowy bolszewik Jelcyn, do niedawna sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii
Zwi¹zku Radzieckiego. Dzisiaj
Jelcyn udaje rosyjskiego patriotê i demokratê. Ani on Rosjanin
ani demokrata. Jelcyn doprowadzi³ Rosjê i Rosjan do nêdzy. Sk³óca Rosjan z Polakami i innymi
Narodami S³owiañskimi. Zaprzedaje Rosjê kapita³owi zachodniemu, a zw³aszcza niemieckiemu.
Za tê swoj¹ antyrosyjsk¹ dzia³alnoæ Jelcyn jest bardzo chwalony przez USA i Niemcy, przez
Uniê Europejsk¹ i NATO.

Czy¿ w³adze w Polsce nie zachowuj¹ siê podobnie? Nawet tragiczne rocznice wrzeniowe wykorzystuj¹ do wmawiania Polakom odwiecznej przyjani z
Niemcami, do sk³ócania Polaków
z Rosjanami, Bia³orusinami,
Ukraiñcami, Serbami i pozosta³ymi Narodami S³owiañskimi.
Zapewne mia³o temu s³u¿yæ
przemówienie premiera Buzka
na rocznicowej uroczystoci wrzeniowej w Warszawie. Powiedzia³
on, ¿e agresja sowiecka na Polskê w dniu 17 wrzenia 1939 roku
przekreli³a na 50 lat szanse na
niepodleg³oæ Polski. Premierowi
Buzkowi przyda³aby siê dobra
szko³a rednia dla podniesienia
poziomu swojej wiedzy. Ale pan
Buzek nie ma ju¿ na to szans,
bowiem jego reforma owiaty
znacznie obni¿a poziom szkolnictwa w Polsce, mniej wiêcej do stanu wykszta³cenia Wa³êsy i Tomaszewskiego.
Szanse na potêgê Polski przekrelili na wiele lat Niemcy, zabijaj¹c w czasie wojny ponad 6
milionów polskich obywateli i
niszcz¹c lub rabuj¹c niemal 40%
polskiego maj¹tku narodowego.

Sowieci na szczêcie dla nas zadali nam znacznie mniejsze straty w ludziach i maj¹tku. Byæ
mo¿e Bóg tak chcia³.
Natomiast szanse na pe³n¹
niepodleg³oæ Polski przekreli³a na 50 lat konferencja ja³tañska w lutym 1945 roku. Tam w³anie w³adcy USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR zdecydowali o losach
Polski bez udzia³u Polaków, przeznaczaj¹c dla niej ustrój komunistyczny i przynale¿noæ do obozu sowieckiego. Wczeniej - wiosn¹ 1943 roku w USA odby³a siê
narada zachodnich przywódców
koalicji antyfaszystowskiej. Tam
w³anie prezydent USA Roosevelt
powiedzia³, ¿e po zwyciêstwie nad
Niemcami nie bêdzie w Europie
miejsca na odrêbne suwerenne
Pañstwa. Ka¿de europejskie Pañstwo bêdzie nale¿a³o albo do bloku amerykañskiego albo radzieckiego. Przeciwstawi³ siê tej zasadzie przywódca Polski genera³
W³adys³aw Sikorski - zwolennik
Europy suwerennych Pañstw
narodowych. Zgin¹³ kilka miesiêcy póniej z r¹k angielskich sojuszników.
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USA stra¿nik pokoju?

Andrzej Zgódka

Obroñca praw cz³owieka?

W

trakcie Wojny Secesyj
nej (1861-65) dosz³o do
starcia w walce o w³adzê nad pañstwem dwóch elit finansowych Stanów Zjednoczonych tzn. elity w³acicieli ziemskich Po³udnia i w³acicieli tzw.
Robber barons rozwijaj¹cego siê
w sposób rabunkowy i bandycki
przemys³u z Pó³nocy. Starcie to
wygra³ oczywicie silniejszy, który zastosowa³ taktykê wojny totalnej: taktykê spalonej ziemi,
taktykê blokady dostaw i pokonania g³odem. Przemys³owa Pó³noc umia³a liczyæ pieni¹dze i nie
chcia³a, za wszelk¹ cenê, dopuciæ
do utraty wspania³ego rynku zbytu jakim by³o rolnicze Po³udnie.
4 marca 1861 Lincoln w przemówieniu do narodu owiadczy³, ¿e
nie bêdzie miesza³ siê do problemów niewolnictwa oraz ¿e Unia
jest nierozwi¹zywalna. Mimo
zgodnoci 7 stanów do pokojowego jej opuszczenia Lincoln rozpocz¹³ dzia³ania dyktatorskie, bez
pytania Kongresu o zgodê nakaza³ blokadê portów morskich Po-
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³udnia i og³osi³ mobilizacjê, co
spowodowa³o decyzjê 4 kolejnych
stanów o wyst¹pieniu z Unii.
Daæ odczuæ ciê¿ar wojny
Blokada morska Po³udnia odciê³a dostawy ¿ywnoci i uzbrojenia,
powoduj¹c masowy g³ód u Konfederatów. Pó³noc wietnie uzbrojona przez w³asny przemys³ rozpoczê³a wojnê totaln¹. Wojska
Unii niszczy³y wszystko na swojej drodze: pola uprawne, domostwa, fabryki, tory kolejowe, mosty, pali³y miasta i wypêdza³y ich
mieszkañców. Genera³ Sherman
powiedzia³: Walczymy nie tylko
z wrog¹ armi¹, lecz i z wrogim
nam narodem i musimy wszystkim - m³odym i starym, bogatym
i biednym - daæ odczuæ ciê¿ar
wojny (Te same treci wypowiedzia³ Hitler w momencie ataku
na Polskê, rozpoczynaj¹c II wojnê wiatow¹). Sherman wyda³
rozkaz wypêdzenia z Atlanty
wszystkich mieszkañców, ³¹cznie
z rannymi i chorymi oraz spalenia miasta. Pod jego osobistym
nadzorem w ramach prowadzo-

nych dewastacji Georgii ¿o³nierze
Unii rozgrzane do czerwonoci
szyny kolejowe okrêcali o stoj¹ce
w pobli¿u drzewa.
Wojna totalna prowadzona przez
Uniê polega³a równie¿ na krwawych, strategicznie bezsensownych ofensywach. Genera³ Grant
w ci¹gu godziny potrafi³ w ten
sposób pod Cold Harbor wys³aæ
na mieræ 12 tysiêcy swoich ¿o³nierzy. £¹cznie w trakcie tej wojny zginê³o 617 tysiêcy 528 osób
w tym ¿o³nierzy 204 tysi¹ce bezporednio w walkach, liczba rannych wynosi³a 375 tysiêcy.
Dowiadczenia, szczególnie taktyka otaczania du¿ych obszarów
i odcinania dostaw (tzw. taktyka
anakondy) zdobyte w trakcie
Wojny Secesyjnej pos³u¿y³y w
nastêpnych prowadzonych do tej
pory interwencjach wojskowych
USA oraz pokaza³y wiatu jak
postêpuje siê z separatystami.
Cofaj¹c siê nieco do 1819 Teksas
wyrywa siê spod zwierzchnictwa
hiszpañskiego i jako niezale¿ny
stan przy³¹cza siê do Meksyku.

W 1830 rz¹d meksykañski znosi
w Teksasie niewolnictwo. W 1835
roku amerykanie zdobywaj¹
meksykañski fort Anahuac, a w
1845 dokonuj¹ ostatecznej aneksji, mimo ¿e ludnoæ amerykañska stanowi³a mniejszoæ. Wraz
z aneksj¹ Teksasu nastêpuje ponowne przywrócenie niewolnictwa, oraz podzia³ ówczesnego
Teksasu na 5 mniejszych (obecnych) stanów. W 1846 Amerykanie rozpoczêli wojnê z Meksykiem. Celem sprowokowania oddzia³y genera³a Taylora wkraczaj¹ na sporne tereny na po³udnie
od Teksasu, nastêpnie maszeruj¹ do rzeki Rio Grande. Po jak
zwykle przeprowadzonej kampanii oszczerstw w stylu obecnych
tj. obrony praw cz³owieka USA
wypowiada 13 maja 1846 wojnê.
W wyniku znacznej przewagi liczebnej i lepszego uzbrojenia
gangsterski napad siê udaje, armia amerykañska pokonuje Meksyk. Na mocy pokoju w Quadelupe Hidalgo z 1848 Meksyk utraci³ po³owê swojego terytorium, a

Teraz za szanse na ca³kowit¹ niepodleg³oæ Polski przekrela NATO i Unia Europejska, byæ
mo¿e na kolejne 50 lat. Z³owieszczym tego akcentem by³o pospieszne wcielenie Polski w dniu
12 marca br. do NATO, by móc w
nowym szerszym gronie napaæ
24 marca br. na samodzieln¹ i
suwerenn¹ Jugos³awiê. Kolejnym
niepokoj¹cym akcentem jest powo³anie 18 wrzenia br. w polskim Szczecinie polsko-duñskoniemieckiego korpusu wojskowego NATO w sile trzech dywizji.
Ma on broniæ pó³nocnego wybrze¿a Europy po Zatokê Gdañsk¹.
Nie wiadomo tylko, przed kim.
Wiadomo natomiast, ¿e pod os³on¹ tego korpusu Niemcy chc¹ siê
osiedlaæ na polskim Pomorzu od
Szczecina do Gdañska i chc¹ byæ
tutaj w³acicielami fabryk i ziemi.
O tym gronym wydarzeniu
dziennikarz telewizyjny informowa³, ¿e dywizje korpusu stacjonowaæ bêd¹ we w³asnych Krajach,
za dowództwo korpusu bêdzie w
Szczecinie, w którym zaczêli siê
ju¿ osiedlaæ oficerowie niemieccy
i duñscy oraz ich rodziny.
W³anie o to Niemcom chodzi,
o osiedlanie siê w Polsce przy
ka¿dej okazji.
Coraz wiêcej Polaków zaczyna rozumieæ tê antypolsk¹ grê.
Dziêki Bogu!
Redakcja

Amerykanie zyskali obszar dzisiejszych stanów: Teksas, Arizona, Kalifornia, Nevada, Utah
oraz czêci Nowego Meksyku,
Kansas, Kolorado i Wyoming. O
bezczelnoci, zaborczoci i niepohamowanej ¿¹dzy rabunku Amerykanów mo¿e wiadczyæ fakt, ¿e
w momencie rozpoczêcia wojny
ludnoæ amerykañska stanowi³a
znikom¹ mniejszoæ na tych terenach. Przyk³adowo w Kalifornii w 1846 roku mieszka³o 500
Amerykanów, 10 tysiêcy Meksykanów i 24 tysi¹ce Indian. Podstawowym motorem dokonania
tej grabie¿y, prowadzonej mimo
rozpaczliwej obrony jej mieszkañców by³a chêæ zdobycia: bogatych
z³o¿a z³ota (odkrytych w 1842
roku nad zatok¹ San Francisco)
oraz zyskownych plantacji bawe³ny stanu Teksas (bawe³na by³a
wtedy towarem strategicznym
dla ca³ej Europy).
W polityce wewnêtrznej wystêpowa³y liczne dramatyczne wydarzenia. Pocz¹tkowo by³y to bunty eksploatowanych do granic
wytrzyma³oci niewolników i Indian. Wa¿niejsze powstania niewolników to: 1712 New York City,
1739 i 1822 Karolina Po³udniowa, 1859 Wirginia - powstanie
Johna Browna. Wraz z zanikiem
niewolnictwa, rozwojem przemys³u i koncentracjê w³asnoci rol-
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drugie celowo doprowadza siê do
konfliktu obywatele - policjanci.
Wrêcz napuszcza siê jednych na
drugich, zamiast budowaæ wzajemne zaufanie, w którym obywatele i policjanci razem zwalczaj¹
przestêpców. Taki cel mia³y miêdzy innymi odwiedziny rannych
policjantów przez wicepremiera i
ministra finansów Balcerowicza
w Bartoszycach. Dlaczego policjantów odwiedzi³ minister finansów, a nie minister sprawiedliwoci lub spraw wewnêtrznych, którzy s¹ w takich sprawach najbardziej kompetentni?! Odwiedziny
ministra od pieniêdzy sugerowa³y prostemu obywatelowi, ¿e chodzi³o o zapewnienie policjantom
wynagrodzeñ, byle by tylko nadal bili obywateli w obronie rz¹du.
Sam Balcerowicz uwiarygodni³ te domys³y. Na pytanie dziennikarza, czy rz¹d bierze odpowiedzialnoæ za wydarzenia w Bartoszycach, Balcerowicz odpowiedzia³, ¿e odpowiedzialnoæ rz¹du
polega na ukaraniu agresywnych
manifestantów wystêpuj¹cych
przeciw policji. G³upszej odpowiedzi kompromituj¹cej rz¹d nikt by
ju¿ chyba nie udzieli³. Otó¿ rz¹d

nie poczuwa siê do odpowiedzialnoci za stan rolnictwa oraz swoje decyzje i zachowania policji.
Odpowiedzialnoæ rz¹du sprowadza siê tylko do ukarania manifestuj¹cych rolników. Oznacza to,
¿e rz¹d jest nieodpowiedzialny i
nie ma nic do powiedzenia obywatelom. Rz¹d nie chce s³uchaæ
s³usznych postulatów obywateli.
Staæ go tylko na bicie oraz karanie bitych obywateli. Ale to za
ma³o, by mieæ prawo do rz¹dzenia Krajem. Tym bardziej, ¿e
sami bij¹cy policjanci maj¹ coraz
wiêksze w¹tpliwoci. Mówi¹ coraz czêciej, ¿e nie chc¹ byæ u¿ywani do rozpêdzania manifestantów maj¹cych ca³kowit¹ racjê.
Ronie liczba Polaków przekonanych o tym, ¿e taki rz¹d musi
odejæ. Oczywicie ca³y, z premierem i wszystkimi ministrami. Na
tym polegaj¹ regu³y demokracji.
Trzymanie siê w³adzy za wszelk¹ cenê i szkodzenie obywatelom
z³ymi decyzjami to nie demokracja, lecz dyktatura. Nie chodzi
jednak tylko o zmianê rz¹du.
Przyjdzie drugi i zacznie siê od
nowa to samo co poprzednio. Chodzi o odejcie tego rz¹du wraz z
jego z³ym, antypolskim i antyspo-

³ecznym programem. Chodzi o
nowy rz¹d i nowy program polityczno - gospodarczo - socjalny,
który powstrzyma bezrobocie i
nêdzê, wyprzeda¿ maj¹tku i suwerennoci Polski, likwidowanie
przemys³u i rolnictwa. Nie mo¿na d³u¿ej tolerowaæ zani¿ania
zarobków, zamykania kopalñ, likwidowania przemys³u w³ókienniczego, niszczenia rolnictwa
przez odmawianie skupu p³odów
rolnych lub obni¿anie ich ceny.
Nie mo¿na tolerowaæ prywatyzacji czyli oddawania obcemu kapita³owi PKP, elektrowni, przemys³u zbrojeniowego, banków. S¹
one ju¿ w 65% w³asnoci¹ obc¹ w
przewadze niemieck¹. Taka prywatyzacja prowadzi do nêdzy i
zniewolenia w³asnych obywateli
oraz do utraty przez Polskê suwerennoci.
Nie doæ na tym. Obchody 60
rocznicy napaci Niemiec na Polskê i wybuchu II wojny wiatowej by³y organizowane w podejrzanie radosnej atmosferze, przy
udziale Niemców uczestnicz¹cych
w tej napaci. Chodzi³o o pojednanie miêdzy Niemcami a Polakami, miêdzy katami a ofiarami.
Czemu za ma ono s³u¿yæ, wyja-

Zabójca uhonorowany jako m¹¿ stanu
Kiedy terrorysta nie jest terroryst¹? - kiedy zostanie uznany za bohatera wojennego
Poni¿szy artyku³ ukaza³ siê na ³amach amerykañskiego tygodnika The Spotlight z
6 wrzenia 1999 roku. Dowodzi to, ¿e jednak istnieje w spo³eczeñstwie
amerykañskim grupa ludzi o zdrowym spojrzeniu na sprawy polityki.

Czy Stany Zjednoczone mog³yby przywitaæ mordercê
i terrorystê jako gocia specjalnego?

O

d Menachema Begina do
Ehuda Baraka, ulubiony
sojusznik Ameryki, Izrael, ma tendencjê do wybierania
premierów wród morderców i
terrorystów. Niektórzy nie og³upieni przez media Amerykanie
wiedz¹ jednak, ¿e Menachem
Begin jako cz³onek terrorystycznej grupy Sterna wysadzi³ w powietrze hotel Króla Dawida w
Jerozolimie, w czasach gdy Palestyna by³a brytyjskim protektoratem. W wyniku zamachu zginê³o kilkaset osób. Menachem
Begin by³ poszukiwanym przez
prawo przestêpc¹, a¿ do czasu
kiedy Brytyjczycy opucili Palestynê, a prezydent Harry Truman
uzna³ oficjalnie pañstwo Izrael.
Gdy Menachem Begin zosta³ szefem rz¹du Izraela amerykañskie
media okrzyknê³y go cz³owiekiem pokoju.

Redakcja tygodnika The Spotlight otrzyma³a informacje z
dwóch niezale¿nych róde³, potwierdzaj¹ce, ¿e obecny premier
Izraela Ehud Barak by³ wspieranym przez swoje pañstwo terroryst¹ i skrytobójc¹. Barak, jako
dowódca specjalnej jednostki zajmuj¹cej siê zabójstwami politycznymi, 12 kwietnia 1973 roku z
zimn¹ krwi¹ zamordowa³ w Bejrucie palestyñskiego pisarza Kamala Adwana oraz jego rodzinê.
W czasie akcji Barak ubrany by³
w strój kobiecy. Zamordowano
wtedy trzech znanych dzia³aczy
Organizacji Wyzwolenia Palestyny (wraz z rodzinami). Oprócz
Kamala Adwana, lidera organizacji Fatah byli to Mohammad
Yousef Annajar, równie¿ jeden z
przywódców organizacji Fatah
oraz Kamal Naser, chrzecijañski
poeta palestyñski, cz³onek zarz¹-

du Organizacji Wyzwolenia Palestyny. W czasie akcji zabito równie¿ ¿onê i córkê Annajara, kilku cywilów (Palestyñczyków i
Libañczyków) oraz trzech stra¿ników. Mieszkali oni blisko siebie, na ulicy Verdan w zachodniej
czêci Bejrutu. W czasie swojej
niedawnej wizyty w USA Ehud
Barak by³ traktowany z wielkim
szacunkiem przez media, które
okrela³y go jako izraelskiego
bohatera wojennego i cz³owieka,
który móg³by przynieæ pokój
krajom Bliskiego Wschodu. Czy
s³owo bohater ma inne znaczenie w Izraelu (i USA) ni¿ w innych krajach? Fakt, ¿e Ehud Barak dowodzi³ grup¹ zabójców, która wyl¹dowa³a na pla¿y w pobli¿u Bejrutu pón¹ noc¹ w kwietniu 1973 r. by³ zauwa¿ony przez
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niali nam sami Niemcy bior¹cy
udzia³ w tych niebywa³ych uroczystociach. Otó¿ kurtuazyjne
zwroty nawo³uj¹ce do pojednania
koñczy³y siê zawsze s³owami
Niemców, ¿e chc¹ oni nabywaæ w
Polsce fabryki, ziemiê pod swoje
inwestycje, a nawet grunty orne.
Po to jest Niemcom potrzebne
pojednanie, aby w jego atmosferze Polacy ³atwiej zaaprobowali
osiedlanie siê Niemców w Polsce
jako w³acicieli.
Podczas tych uroczystoci jeden z ¿o³nierzy polskich odmówi³
podania rêki i pojednania z niemieckim marynarzem z pancernika Schleswig - Holstein, który
ostrzeliwa³ go na Westerplatte.
Nazwa³ go bandyt¹. I s³usznie,
bowiem niemieccy marynarze,
lotnicy, piechurzy, czo³gici od 1
wrzenia 1939 roku walczyli z
Polakami po bandycku, morduj¹c
jeñców wojennych i ludnoæ cywiln¹ z dzieæmi w³¹cznie. Wykonywali z radoci¹ rozkaz Hitlera
wydany na odprawie wy¿szych
dowódców niemieckich si³ zbrojnych w dniu 22 sierpnia 1939
roku: ... naszym celem wojennym
nie jest osi¹gniêcie okrelonej linii lecz fizyczne zniszczenie przeciwnika. Dlatego te¿ ... wyda³em
... rozkaz zabijania bez litoci i
bez mi³osierdzia mê¿czyzn, kobiet
i dzieci polskiej mowy i polskiego
pochodzenia. Tylko w ten sposób
zdobêdziemy potrzebn¹ nam
przestrzeñ ¿yciow¹ ... Polska bêdzie wyludniona i zasiedlona
Niemcami. Hitler powiedzia³, a
¿o³nierze niemieccy wykonali,
morduj¹c masowo.
Dzisiaj ci sami Niemcy i ich
potomkowie przez wykupywanie
i likwidowanie polskich fabryk
przyczyniaj¹ siê do wyludniania
Polski oraz chc¹ j¹ zasiedlaæ
przez nabywanie gruntów. W ten
sposób realizuj¹ testament Hitlera.
60-ta rocznica napaci Niemiec na Polskê by³a przyczyn¹
zorganizowania w Warszawie w
dniach 11-12 wrzenia br. konferencji na temat: S³owiañszczyzna a zwyciêstwo nad faszyzmem. Uczestniczyli w niej
przedstawiciele Narodów i
Pañstw S³owiañskich. Zaprezentowali oni poniesione ofiary oraz
wk³ad swoich Krajów w zwyciêstwo nad faszystowskimi Niemcami w drugiej wojnie wiatowej.
Uczestnicy konferencji zwracali
uwagê na nowe zagro¿enie,
wspólne dla wszystkich Krajów
S³owiañskich. Jest nim wykupywanie maj¹tku narodowego przez
kapita³ zachodni g³ównie niemiecki. Jest nim równie¿ ¿¹danie

oddania Niemcom w³asnoci na
Ziemiach Zachodnich, które po II
wojnie wiatowej sta³y siê znowu
polskie. Domaga³ siê tego 2 wrzenia br. znany ze swej bezczelnoci i antypolskoci Herbert Hupka. Przypadek to, czy nowa krucjata przeciwko S³owiañszczynie? Czemu nie da³ rady Wehrmacht i SS, temu ma poradziæ
marka niemiecka, bez której rzekomo Polska nie mo¿e siê rozwijaæ.
Dnia 2 padziernika mija 55
rocznica zakoñczenia bohaterskich walk Powstania Warszawskiego. Zginê³o 18 tysiêcy powstañców, a 25 tysiêcy zosta³o
rannych. Zginê³o tak¿e ponad 180
tysiêcy osób cywilnych, w tym 50
tysiêcy w dzia³aniach wojennych
i 130 tysiêcy bestialsko zamordowanych. Tylko w ci¹gu dwóch
pocz¹tkowych dni Powstania
Niemcy w dzielnicy WarszawaWola wymordowali 40 tysiêcy jej
mieszkañców z niemowlêtami i
kobietami ciê¿arnymi w³¹cznie.
Nie zostawili nikogo, kto by móg³
siê teraz z Niemcami pojednaæ.
Chwa³a tym dzielnym i cierpi¹cym Polakom, którzy oddali ¿ycie za Polskê. Warszawa leg³a w
gruzach w 80%. Wiêkszoæ by³a
burzona przez Niemców ju¿ po
Powstaniu.
Po wojnie Polacy odbudowali
Warszawê bez niemieckich marek. Bo do odbudowy, budowy i
rozwoju potrzebna jest przede
wszystkim w³asna praca i wynalazczoæ, w³asna rosn¹ca produkcja, a nie cudzy kapita³. Za w
dzisiejszej Polsce maleje podejrzanie produkcja rolna i przemys³owa, produkcja wêgla, stali, cementu, odzie¿y i innych towarów.
Maleje zatrudnienie, ronie bezrobocie. Zwiêksza siê natomiast
nap³yw obcych towarów i pieniêdzy, za które obcokrajowcy wykupuj¹ nasz¹ gospodarkê. Nie jest
to rozwój wzmacniaj¹cy samodzielnoæ i dobrobyt Polski. Jest
to popadanie Polski w kolonialn¹ zale¿noæ rodz¹c¹ nêdzê i bezrobocie.
Najwy¿szy ju¿ czas na zmianê rz¹du i programu dla Polski.
Jego podstaw¹ musi byæ zachowanie w polskich i pañstwowych
rêkach wszelkich kopalñ, systemu energetycznego, przemys³u
zbrojeniowego, banków, komunikacji kolejowej, lasów i wód. Jego
podstaw¹ musi byæ zachowanie w
rêkach polskich rolników wszystkich gospodarstw rolnych oraz
rolno - spo¿ywczego przemys³u
przetwórczego. Celem tego programu musi byæ zwiêkszanie produkcji, a wiêc zniesienie bezrobocia i zapewnienie powszechnego
dobrobytu.
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej
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Konferencja s³owiañska w Warszawie
Dokoñczenie ze strony 1
blem jednoci s³owiañskiej. Dr
Momcilo Mitroviæ z Jugos³awii
omówi³ Udzia³ Serbów w z³amaniu faszyzmu. I. I. Kirpiel z
Ukrainy zaprezentowa³ referat
na temat: Ocalimy kulturê ocalimy samych siebie. Minister Zbigniew Zieliñski z Warszawy zreferowa³ Udzia³ leni-

Zachodu wczoraj i dzi. Dr Ondrej Nalepka z Czech przedstawi³ Informacjê o Patriotycznym
Zwi¹zku Antyfaszystów w Republice Czeskiej.
Nastêpnie profesor Miroslav
Cisar z Pragi powita³ wszystkich w imieniu czeskiej delegacji i odczyta³ list Przewodnicz¹cego Miêdzynarodowego Komitetu S³owiañskiego, profesora Bretislava
Chavli z pozdrowieniami dla
uczestników
konferencji i z
¿yczeniami
owocnych obrad..
Zaprezentowany zosta³ tak¿e referat V.
Jankoviæa z Jugos³awii i V. Velkanova z Bu³garii. W spotkaniu
udzia³ wziêli Sekretarz Ambasady Federacji
Rosyjskiej w
Warszawie Oleg
Sedegow oraz
Sekretarz Ambasady Republiki S³owackiej w
Warszawie
Aleksander
Suko.
Na zakoñczenie pierwszego dnia konferencji, jej zagraniczni uczestnicy zostali przyjêci przez przedstawicieli Stowarzyszenia
Wspó³pracy Polska - Wschód w
Przemawia przewodniczacy Zwiazku Pisarzy Rosji
siedzibie przy
Walerij N. Ganiczew
ulicy Marsza³kowskiej 115 w
ków polskich w II wojnie wia- hab. Adam Karpiñski z Gdañ- Warszawie.
towej. Prof. V. Velkanov z Bu³- ska zaprezentowa³ Filozoficzne
W dwudniowej dyskusji g³os
garii wyrazi³ swoje stanowisko aspekty jednoci s³owiañskiej. zabrali liczni przedstawiciele
w licie przes³anym uczestni- Dr J. Drobach z Ukrainy przed- Narodów i Pañstw S³owiañkom konferencji. Dr M. Dimitri- stawi³ Wk³ad Ukrainy w zwy- skich. Przemawia³ miêdzy innyjewski z Macedonii mówi³ na ciêstwo nad faszystowskimi mi pose³ S. Kosel - przedstawitemat: Macedonia w antyfaszy- Niemcami. M. Periiæ z Jugo- ciel Serbów £u¿yckich z Budzistowskiej walce w latach 1941- s³awii omówi³ Kszta³cenie ju- szyna.
1945. Prof. dr hab. Bazyli Bia- gos³owiañskich studentów na
Konferencjê i jej wyniki pod³okozowicz z Warszawy mówi³ o uniwersytetach Krajów S³o- sumowa³a Barbara Krygier Idei jednoci s³owiañskiej w wiañskich w latach 1945-48 Zastêpca Przewodnicz¹cego Poltwórczoci poetyckiej frontow- jako przyk³ad solidarnoci w skiego Komitetu S³owiañskiego
ców. Dr Igor T. Janin z Rosji - pokonywaniu skutków II wojny i Prezes Polskiego Oddzia³u SoPrezes Fundacji S³owiañska wiatowej. P³k Henryk Parkit- boru Wszechs³owiañskiego. PoJednoæ przedstawi³ Niektóre ny z Warszawy wyg³osi³ referat wiadomi³a uczestników o polekcje ze wiatowych wojen. na temat: Polityka wschodnia wstaniu komisji redakcyjnej i
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Doc. J. Kuta z Czech mówi³ o
S³owiañskiej idei w ruchu oporu w II wojnie wiatowej. Dr J.
Groul z Czech przedstawi³ temat: Walka S³owiañskich Krajów z niemieckim faszyzmem w
II wojnie wiatowej - historycznie aktualne aspekty i niektóre
zbie¿noci na dzisiaj. Prof. dr

wspólnym wydawnictwie S³owiañszczyzna a zwyciêstwo nad
faszyzmem. Konferencjê zamkn¹³ Boles³aw Tejkowski.
Konferencja stanowi kolejny
wa¿ny krok w budowaniu lepszego zrozumienia miêdzy Narodami i Pañstwami S³owiañskimi. Konferencja jest sporym
wk³adem w umacnianie jedno-

ci S³owian w obliczu zarówno
nowych wielkich zagro¿eñ S³owiañszczyzny jak i nowych wielkich perspektyw jej wspólnego
rozwoju.
Powiadomione o konferencji
prasa, radio i telewizja nie przyby³y.
Barbara Krygier
Wa³brzych 5.09.1999

Owiadczenie
Organizacje i osoby obecne na Kongresie Opozycji Antysystemowej Wa³brzych 4-5 wrzenia 1999 postanowi³y za³o¿yæ forum o nazwie: Konfederacja Dla Naszej Ziemi. Celem
forum bêdzie m. in. organizowanie sprzeciwu wobec procesów: integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ i globalizacji.
Rafa³ Jakubowski
Andrzej Zgódka
Robert Dwornik
Adrian Nikiel

Eleonora Noszczyñska
Remigiusz Okraska
Mariusz Ga³êski
Iwona Ewa Maliszewska
Rafa³ Górski
Marek G³ogoczowski
Mateusz Piskorski
Marcin Martynowski
Igor Górewicz
Janusz Krawczyk
Jacek Baraniak
Janusz Waluszko
Adam Cieluk
Les³aw Kupiñski
Renata Podlacka
Barbara Krygier

Olaf Swolkieñ
Tomasz Szczepañski

Stowarzyszenie Ekofront
Stowarzyszenie na Rzecz
Tradycji i Kultury Niklot,
Redakcja czasopisma Tryg³aw
Organizacja Monarchistów
Polskich
Redakcja czasopisma
Rojalista  Pro Patria
Stowarzyszenie EkologicznoKulturalne Klub Inaczej
Towarzystwo Ekologiczne
W OBRONIE ZIEMI
Stowarzyszenie Niklot
Redakcja czasopisma Odala
Redakcja czasopisma Odala
Rodzima Wiara Szczecin
Redakcja czasopisma
Inny wiat
Ruch Spo³eczeñstwa
Alternatywnego
Stowarzyszenie wiaszczyca
Redakcja czasopisma
Securius
Polska Wspólnota Narodowa
Redakcja
Miesiêcznika
Wspólnota
Polski Oddzia³ Soboru
Wszechs³owiañskiego
Stowarzyszenie na Rzecz
Tradycji i Kultury Niklot,
Redakcja czasopisma Tryg³aw

Adres kontaktowy forum: Rafa³ Jakubowski 58-310
Szczawno-Zdrój Al. Wojska Polskiego 2/1 tel. 0-604974329
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stacjonarnej organizator ma obowi¹zek powiadomiæ stosowny organ samorz¹dowy o terminie,
miejscu i przewidywanej liczbie
uczestników itd. Organ samorz¹dowy mo¿e zakazaæ przeprowadzania demonstracji jeli zachodzi uzasadnione podejrzenie mo¿liwoci wyst¹pienie zagro¿enia
¿ycia lub zdrowia uczestników
b¹d osób postronnych. Istnienie
takiego podejrzenia musi byæ
szczegó³owo uzasadnione. Organizatorom od otrzymanego zakazu przys³uguje odwo³anie do wy¿szej instancji samorz¹dowej rozpatrywane w terminie 3 dni. W
omawianym przypadku Urz¹d
Miasta nie przedstawi³ uzasadnienia, ³ami¹c prawo o zgromadzeniach publicznych, jednoczenie wrêczaj¹c swoj¹ decyzjê w
przeddzieñ planowanej pikiety
zamkn¹³ organizatorom drogê do
odwo³ania do wy¿szej instancji
samorz¹dowej. Wydana z naruszeniem prawa decyzja Urzêdu
Miasta zosta³a przes³ana policji
do wykonania.
Uczestnicy pikiety zaczêli
gromadziæ siê oko³o 9.30 w parku przy placu Zwyciêstwa. Po kil-

fotograficznym zmusili mnie do
zniszczenia filmu. Po chwili przybyli czterej inni fotografowie z
gazet miêdzy innymi G³osu
Szczeciñskiego. Po ich odejciu
dowódca nieumundurowanej grupy zmusi³ mnie do zniszczenia
kolejnego filmu za wykonywanie
zdjêæ procesu legitymowania
uczestników równie¿ przez funkcjonariuszy nie umundurowanych, którzy mimo obecnoci wystarczaj¹cej liczby funkcjonariuszy mundurowych, którzy krêcili
siê w zebranym t³umie uniemo¿liwiaj¹c mi wykonanie jakichkolwiek zdjêæ.
Po sfilmowaniu mojej osoby
przez policyjn¹ kamerê gdy do
niej pokazywa³em w³anie wykrêcony z aparatu film. Dowódca
grupy nie umundurowanej trochê
mi odpuci³, po uzyskaniu informacji do jakich gazet zdjêcia zostan¹ przekazane i moim zobowi¹zaniu siê do nie fotografowania funkcjonariuszy niemundurowanych. Równie¿ oni odsunêli siê
trochê od grupki demonstrantów
i zbli¿ali siê do niej w sytuacji
kiedy by³o to konieczne, umo¿liwiaj¹c wykonanie kilku zdjêæ.
Uzasadnieniem koniecznoci

przez organizatorów. Od dowódcy grupy nie mundurowanej dowiedzia³em siê tak¿e ¿e zniszczenia filmu za¿¹daæ mo¿e ka¿dy
funkcjonariusz, któremu nie
spodoba siê ¿e robiê mu zdjêcie.
A zapewne nie spodoba mu siê
gdy wykonam zdjêcie w czasie np.
bicia przechodnia.
W rozmowach pomiêdzy organizatorami a dowódc¹ funkcjonariuszy nie umundurowanych oraz
dowódc¹ zabezpieczenia ustalono, ¿e grupa bêdzie mog³a przejæ
na Wa³y Chrobrego w pobli¿e uroczystoci inauguracji pracy korpusu. W trakcie marszu grupki
towarzyszy³o jej stale 5 funkcjonariuszy ubranych po cywilnemu
(dwóch funkcjonariuszy starszych wiekiem, w tym dowódca i
trzech m³odszych). Funkcjonariusze starsi byli opanowani,
m³odsi nie. Widaæ by³o u nich
panuj¹ce napiêcie i strach dotycz¹cy dalszego biegu wydarzeñ.
Oko³o godziny jedenastej grupa
demonstrantów znajdowa³a siê
na ulicy Farnej przy placu Mariackim. Przypadkowo z³o¿y³o siê
tak, ¿e za chwilê mia³a przeje¿d¿aæ tam kolumna samochodów z Prezydentem R.P. Gdy

Oficjalna uroczystoæ na placu Obronców Westerplatte

ku minutach przyby³ pierwszy
policyjny samochód osobowy z
dwoma funkcjonariuszami mundurowymi, którzy przeprowadzili
rozmowy z organizatorami dotycz¹ce ich zamiarów. Za chwilê
przyby³y kolejne radiowozy i rozpoczê³y legitymowanie zebranych
oko³o 30 osób. W miêdzyczasie
podbieg³o piêciu funkcjonariuszy
ubranych po cywilnemu (jak siê
dowiedzia³em z komisariatu na
ul. Kaszubskiej), którzy to za
wykonanie im zdjêcia aparatem

niszczenia filmów ze zdjêciami
funkcjonariuszy ubranych po cywilnemu by³ argument, ¿e poprzez te zdjêcia mog¹ zostaæ rozpoznani co bêdzie zagra¿a³o im i
ich rodzinom. Argumentacje te s¹
trochê naci¹gane bo ci policjanci
codziennie maj¹ kontakt z przestêpcami, którzy ich dobrze znaj¹. Równie¿ dziwnym jest uczestniczenie ich w legitymowaniu
trzydziestoosobowej grupki trzewych, m³odych ludzi zachowuj¹cych siê spokojnie i pilnowanych

grupka demonstrantów ruszy³a
na przejciu dla pieszych zanim
w³¹czy³o siê zielone wiat³o nie
umundurowany funkcjonariusz
policji, (jeden z trzech m³odszych
numer s³u¿bowy 553834) zacz¹³
siê wydzieraæ Kurwa stójcie.
Kurwa byd³o jestecie, wiat³a
nie widzicie. Nie jest to dla mnie
do koñca jasne czy wynika³o to z
histerii, czy by³a to wyrachowana próba sprowokowania demonstrantów. Gdy grupa znalaz³a siê
na placu Solidarnoci zosta³a oto-

czona przez policjantów mundurowych i przesuniêta w krzaki w
taki sposób by nie by³a widoczna
z przeje¿d¿aj¹cej kolumny prezydenckiej. Jak okreli³ to jeden z
trzech m³odszych funkcjonariuszy nieumundurowanych chodzi³o o zabranie tych cierw z przed
oczu prezydenta, aby unikn¹æ
takiego wstydu. Po spokojnym
przejedzie kolumny samocho-

Po oko³o dwóch godzinach
uczestnicy demonstracji zostali
wypuszczeni, przedmiotów niebezpiecznych przy uczestnikach
nie znaleziono. Przymusu bezporedniego nie zastosowano. Jak
s¹dzê, z braku okazji. Jednak w
innym miejscu zastosowano
chamski przymus bezporedni.
Defilada wojsk polskich, duñskich i niemieckich porusza³a siê
tras¹ od placu Zwyciêstwa, poprzez ulicê Kardyna³a Wyszyñskiego, Wybrze¿e Wieleckie do
placu Obroñców Westerplatte.
(Notabene przed wojn¹ t¹ drog¹
maszerowa³y parady hitlerowskie). Na ulicy Kardyna³a Wy-

Pikieta przed komend¹ Szczecin-ródmiecie

dów demonstrantom pozwolono
przejæ jeszcze kilka metrów w
kierunku bulwarów. Jednak na
ulicy Ma³opolskiej przy komendzie policji Szczecin-ródmiecie
powiadomiono demonstrantów o
zmianie planów i zaproponowano wizytê na komisariacie po³¹czon¹ ze spisaniem protoko³ów i
przeszukaniem. Demonstranci
odmówili maj¹c dowiadczenia z
11 listopada zesz³ego roku, kiedy
to zostali zatrzymani na ca³y czas
obchodów. Jednoczenie zaproponowali wchodzenie na komendê
w ma³ych grupkach, na co z kolei
nie zgodzi³ siê dowódca funkcjonariuszy mundurowych. W tej
sytuacji grupa postanowi³a staæ
przed komend¹ przez oko³o 2 godziny. Stoj¹ca grupa zosta³a sfotografowana przez fotoreporterów, a Polsat przeprowadzi³ wywiad z jednym z organizatorów,
który jednak nie zosta³ przedstawiony na antenie. W wywiadzie
tym Tomasz Szczepañski ze Stowarzyszenia Niklot przedstawi³
krótko przyczyny zorganizowania
pikiety. Jego zdaniem obecnoæ
wojsk niemieckich w Szczecinie stwarza historyczny precedens, co w po³¹czeniu z niemieckimi roszczeniami maj¹tkowymi, istnieniem s³ynnego
artyku³u 116 konstytucji niemieckiej (Niemcy uznaj¹ swoj¹ granicê wschodni¹ w grudnia 1937 roku) jest dla Polski
niebezpieczne i grozi w
przysz³oci utrat¹ ziem zachodnich i pó³nocnych. Wojska duñskie przy ogromnej ró¿nicy militarnych potencja³ów Niemiec i Danii s¹ jedynie kwiatkiem do ko¿ucha.

szyñskiego, po przejciu wojsk
polskich i duñskich przed sztandar niemiecki i wojsko niemieckie wybieg³o trzech m³odych, chyba jeszcze nie pe³noletnich z M³odzie¿y Wszechpolskiej. Rozci¹gnêli oni w poprzek ulicy szarfê
bia³o-czerwon¹ ze znakiem or³a.
Zosta³a ona przez Niemców przerwana. Ch³opcy mimo tego z³¹czyli j¹ i próbowali zatrzymaæ
niemiecki pochód. Za to zostali
zwyzywani przez niemieckiego
funkcjonariusza od polskich
wiñ. Nastêpnie do £ukasza Siemaszki podbieg³ polski funkcjonariusz nieumundurowany i uderzy³ go dwa razy w twarz (widzia³em lady na twarzy wygl¹daj¹ce jak silne otarcia skóry po niezbyt celnych uderzeniach piêci¹).
Policji mundurowej, s³u¿bom
i administracji samorz¹dowej
wspólnymi si³ami uda³o siê skutecznie, choæ bezprawnie nie dopuciæ do manifestacji niezadowolenia. Ciekawe czy równie odwa¿na i skuteczna bêdzie policja 24
wrzenia w Warszawie, gdzie
uczestników bêdzie do 100 tysiêcy, a nie 30 osób. W dzia³aniach
policji zwi¹zanych z unieszkodliwianiem opisanej próby zorganizowania pikiety uczestniczy³o
oko³o 50 funkcjonariuszy. Oczywicie wziêto ich z innych miejsc,
czêsto szczególnie niebezpiecznych, gdzie byli potrzebni. Tylko
samym Duñczykom w czasie uroczystoci ukradziono 6 samochodów. Iloæ innych pope³nionych w
tym czasie przestêpstw ujawni¹
statystyki.
Andrzej Zgódka
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Przegl¹d wydarzeñ sierpnia
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

przedsiêbiorców o podwójnym
ukraiñsko - izraelskim obywatelstwie motywuj¹c to zagro¿eniem interesom pañstwa ukraiñskiego i ich dzia³alnoci¹ terrorystyczno-kryminaln¹.

14.08
08.08
Si³y KFOR powstrzymywa³y przez 2 dni w Mitrovicy (Kosowo) t³um Albañczyków, który chcia³ ruszyæ do serbskiej
czêci miasta.
Madeleine Albright powiedzia³a niemieckiej gazecie Der
Spiegel:  Wielu ludzi nie rozumie istoty amerykañskiej
mocarstwowoci. Wszystkie
wczeniejsze mocarstwa ca³kowicie inaczej pojmowa³y zasadê globalnej odpowiedzialnoci,
by³y nastawione kolonialnie
lub imperialistycznie. My tacy
nie jestemy. Wierzê w fundamentalne dobro amerykañskiej
potêgi.
Na pocz¹tek trzeba wyjaniæ co
znacz¹ w nowomowie politycznej poprawnoci s³owa zasada globalnej odpowiedzialnoci. Oznacza to mówi¹c po
ludzku brutaln¹, si³ow¹, wyzyskuj¹c¹ kraje s³absze dominacjê. Madeleine Albright k³amie
w gebelsowskim stylu. Stany
Zjednoczone w obecnym stuleciu dokona³y ponad stu krwawych interwencji wojskowych
g³ównie w pañstwach Ameryki
£aciñskiej. USA prowadzi zarówno politykê imperialn¹ jak
i neokolonialn¹, poprzez narzucanie krajom s³abszym niekorzystnych umów gospodarczych, bezwzglêdne popieranie
w³asnego eksportu i produkcji
przy jednoczesnym hamowaniu
produkcji i eksportu krajów
s³abszych, szczególnie z trzeciego wiata. W ten sposób Stany
Zjednoczone doprowadzaj¹ do
wzrostu obszarów ubóstwa i
plagi g³odu w krajach s³abszych gospodarczo m.in. w Polsce.

09.08
Prezydium Zwi¹zku Kó³ek i
Organizacji Rolniczych negatywnie oceni³o przebieg skupu
zbó¿ W³adys³aw Serafin powiedzia³ ¿e najwa¿niejsze by³oby
wprowadzenie skupu interwencyjnego przez autoryzowane magazyny Agencji Rynku
Rolnego.
Historycy g³ównie niemieccy ¿¹daj¹ udostêpnienia zapisków wiêziennych niemieckiego zbrodniarza wojennego
Adolfa Eichmanna. Dokumenty te od 37 lat znajduj¹ siê w
izraelskim archiwum pañstwowym w Jerozolimie. Mog¹ one
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zawieraæ ciekawe informacje np. o wspó³pracy Syjonistów z krêgów, które rz¹dz¹
pañstwem Izrael z Hitlerowcami. Taka wspó³praca
trwa³a do koñca obecnoci
wojsk niemieckich na bliskim wschodzie. Niektórzy
syjonici poparli np. Ustawy Norymberskie, dzia³a³
równie¿ w hitlerowskich
Niemczech Betar - ¿ydowska
organizacja typu HitlerJugend.
Przywódca afgañskich Talibów mu³³a Mohamed Omar
zwróci³ siê do pañstw islamskich i wyznawców Koranu na
ca³ym wiecie o czynne poparcie Talibów, przeciw Stanom
Zjednoczonym wobec spodziewanej amerykañskiej operacji
wojskowej.

10.08
Zwi¹zki Zawodowe: Sierpieñ 80 i Samoobrona oceni³y sytuacjê kraju jako katastrofaln¹ oraz wymagaj¹c¹ zmiany
koalicji rz¹dz¹cej AWS-UW.

11.08
Szef Kó³ek Rolniczych W³adys³aw Serafin spodziewa siê
we wrzeniu wezbrania fali rolniczych protestów. Uwa¿a on
równie¿ ze dalsze funkcjonowanie przez najbli¿sze dwa lata
Balcerowicza i jego otoczenia jest niebezpieczne dla polskiej racji stanu, a niezadowolenie rolników mo¿e byæ tak
wielkie, ze nie starczy policji do
u¿ycia jej przeciw ch³opom.
Biuro Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych do
spraw Uchodców (UNHCR)
poda³o ¿e Prisztina stolica Kosowa by³a w sposób systematyczny oczyszczona z Serbów.
Wed³ug zebranych danych w
Prisztinie pozosta³o 1-2 tysi¹ce Serbów. W 1991 spis ludnoci wykaza³, ¿e w Prisztinie
mieszka³o 27 tysiêcy Serbów. O
czystki etniczne UNHCR podejrzewa Wyzwoleñcz¹ Armiê
Kosowa (WAK) i powi¹zane z
ni¹ grupy. Gdy Miloseviæ zacz¹³ broniæ Serbów przed
wypêdzaniem, w obronie
prawa do dokonywania czystek etnicznych przez Albañczyków interweniowa³o
NATO.

12.08
Polacy, Czesi i Wêgrzy le
oceniaj¹ swoje rz¹dy. W lipcu
rz¹dy premierów Jerzego Buzka, Milosza Zemana (Czechy)
i Viktora Orbana (Wêgry)
otrzyma³y znacznie wiêksz¹
iloæ ocen negatywnych ni¿ pozytywnych. Wszystkie one prowadz¹ politykê podporz¹dkowania gospodarczego i politycznego krajom Unii Europejskiej
i Stanom Zjednoczonym.
Rz¹d Chorwacji nie wyda
Trybuna³owi Haskiemu boniackiego Chorwata Mladena
Naletilicia oskar¿onego o
zbrodnie na ludnoci muzu³mañskiej. Chorwaci Mladen
Naletiliæ i Vinko Martinoviæ
byli cz³onkami chorwackiej
mafii z Mostaru (Hercegowina). Zarzuca im siê udzia³ w
czystkach etnicznych w Boni
w latach 1993-1994.

wa. Oko³o 200 z nich uciek³o i
nielegalnie przedosta³o siê do
Niemiec, 20 osób  kosowskich
Cyganów poprosi³o o przyznanie statusu uchodców z powodu obaw, ¿e po powrocie do Kosowa ucierpi¹ od albañskiej
przemocy.
ONZ poda³a, ¿e w Iraku w
ci¹gu ostatnich omiu lat
zmar³o pó³ miliona dzieci na
choroby (gdzie indziej) uleczalne w wyniku na³o¿onych sankcji, które dotycz¹ miêdzy innymi leków i sprzêtu medycznego.

13.08.

Rz¹dy Izraela i USA przekaza³y podziêkowanie premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu za to, ¿e w trakcie swojego
urzêdowania finansowo i logistycznie pomóg³ kilkuset tysi¹com ¿ydowskich uchodców
z Ukrainy, którzy poprzez Polskê wyjechali do Izraela i
USA. Szacunkowo koszt samego przelotu 500 tysiêcy
uchodców razy 1 tysi¹c dolarów (za bilet) daje 500 milionów dolarów. Do tego nale¿y dodaæ koszty utworzenia i utrzymania obozów
przejciowych. Szkoda, ¿e
premier Mazowiecki nie by³
tak hojny dla Polaków z Kazachstanu.

Ponad 23 miliony z³otych
kosztowa³ Polskê pobyt 1049
albañskich uchodców z Koso-

W³adze Ukrainy poda³y informacje o wydaleniu z zakazem wjazdu 7 ukraiñskich

Ministerstwo Gospodarki
zaproponowa³o korektê programu restrukturyzacji górnictwa,
polegaj¹c¹ na zwiêkszeniu liczby zwalnianych pracowników
bez os³on socjalnych o 10 tysiêcy i zwiêkszeniu liczby zamykanych kopalñ.

Starostowie zebrani na sejmiku skrytykowali projekt rz¹dowego rozporz¹dzenia ograniczaj¹cego zarobki dzia³aczy samorz¹dowych. Wydatki na wynagrodzenia dla dzia³aczy samorz¹dowych siêgaj¹ do 20%
dochodów jednostek (gmin, powiatów, województw). Prasa
wielokrotnie przedstawia³a
kompromituj¹ce przyk³ady ich
wysokoci.
Andrzej Januszkiewicz
Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej ZUS powiedzia³, ¿e ZUS
dawa³ wyrane sygna³y, ¿e nie
zd¹¿y uruchomiæ systemu komputerowego 1.01.1999, a wina
za obecn¹ sytuacjê spada równie¿ na rz¹d. Wczeniej 08.08.
pose³ Jan Lityñski (UW) twierdzi³, ¿e gdyby ZUS poinformowa³, ¿e nie zd¹¿y przygotowaæ
systemu komputerowego reformê systemu ubezpieczeñ spo³ecznych przeprowadzono by
rok póniej. Który z panów
k³amie. Który?
Warszawska prokuratura
wszczê³a ledztwo o obrazê majestatu Prezydenta Polski przeciwko Andrzejowi Lepperowi,
który powiedzia³ ¿e prezydent
Aleksander Kwaniewski jest
leniwy. To nawet tego nie mo¿na powiedzieæ o prezydencie?
Mo¿e prokuratura zamiast cigaæ przestêpców bêdzie cigaæ
dzia³aczy opozycji przejmuj¹c
funkcjê dawnej SB?

Czy Stany Zjednoczone mog³yby przywitaæ mordercê
i terrorystê jako gocia specjalnego?
Dokoñczenie ze strony 3
media w wielu krajach. Izrael i
Liban znajdowa³y siê wtedy w
stanie pokoju. Izrael jednak zawsze prowadzi³ politykê eliminacji k³opotliwych przeciwników,
niezale¿nie czy byli to islamscy
przywódcy religijni, egipscy naukowcy, Palestyñczycy czy nawet
Amerykanie. Jako wyt³umaczenie podawano, ¿e ofiara stanowi³a zagro¿enie dla Izraela. Ehud
Barak i dwaj cz³onkowie jego oddzia³u cicho otworzyli zamek w
drzwiach domu Adwana i dostali
siê do wnêtrza. U¿ywaj¹c broni
maszynowej z t³umikami, zamordowali Adwana, jego ¿onê i córkê, kiedy ci spali. Barak powróci³ do Izraela jako bohater.
Wszystkie g³ówne media w USA

wiedzia³y o tych faktach. Nasuwa siê pytanie, dlaczego w czasie
wizyty Baraka w USA w lipcu br.
nie pad³o nawet jedno s³owo na
ten temat? Czy fakty te nie maj¹
ju¿ ¿adnego znaczenia po 26 latach? Czy zabójstwo bezbronnej
palestyñskiej rodziny dokonane
przez Ehuda Baraka nie powinno byæ koñcem jego kariery jako
mordercy kobiet i dzieci? W dzieñ
po objêciu przez Ehuda Baraka
urzêdu premiera Izraela, oficjalnie kierowana przez niego tajna
agencja wywiadowcza Mossad
zamordowa³a 27-letniego libañskiego fizyka atomowego w jego
apartamencie w Pary¿u. Wszystkie mass media w Stanach Zjednoczonych - sieci telewizyjne i

gazety takie jak The Washington
Post, The New York Times, Time,
Newsweek, U.S. News i World
Report, znaj¹ krwaw¹ przesz³oæ
Ehuda Baraka. Wszystkie zachowa³y jednak zgodne milczenie.
Zrobi³y to celowo, aby przestawiaæ Baraka jako cz³owieka nios¹cego pokój. W ten sposób ok³amywana opinia publiczna nie bêdzie protestowaæ, kiedy kolejne
miliardy dolarów z kieszeni amerykañskich podatników zostan¹
przeznaczone na bezzwrotn¹ pomoc, g³ównie wojskow¹ dla Izraela.
The Spotlight, 6 wrzenia 1999r.
Streci³ Bogdan Tyburczy
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USA stra¿nik pokoju?
Obroñca praw cz³owieka?

Dokoñczenie ze strony 2
nej i przemys³owej w rêkach w¹skich elit wybuchy niezadowolenia spo³ecznego by³y zwi¹zane z
pracownikami najemnymi. Wraz
ze wzrostem wypracowanych dochodów nastêpuje ogromne rozwarstwienie w proporcjach jego
podzia³u pomiêdzy w³acicieli i
robotników przemys³owych. Oko³o 600 tysiêcy zamo¿nych Amerykanów posiada³o wiêcej ni¿ pozosta³e 62 miliony.
W latach prezydentury Granta (1869-1877) w wyniku upadku banku Jay Cooke & Co., panosz¹cej siê korupcji, opanowania
wymiaru sprawiedliwoci oraz
w³adz obu partii politycznych
przez przedstawicieli oligarchii
finansowej rozpocz¹³ siê kryzys.
W 1877 wojsko t³umi strajki kolejarzy w Wirginii. W 1894 roku
strajkuje 750 tysiêcy robotników
z powodu obni¿enia zarobków. W
Chicago wojsko federalne toczy
walki ze strajkuj¹cymi m.in. na
terenie wystawy wiatowej.
Wielkie strajki trwaj¹ do 1905
roku, naliczono ich oko³o 25 tysiêcy. W tym czasie upad³o oko³o
600 banków, 15 tysiêcy firm. Jednoczenie powstaj¹ coraz wiêksze
bogate korporacje o charakterze
monopoli takie jak Standard Oil
Trust, Ford Motor Company czy
United Fruits Company, o coraz
wiêkszym wp³ywie na w³adze.
Jeden z tzw. Baronów rabusiów
(tak ich okrelano) w³aciciel
Standard Oil John D. Rockefeller oskar¿ony i zagro¿ony spraw¹ s¹dow¹ doprowadzi³ do dymisji dwóch ministrów sprawiedliwoci a¿ wycofano zarzuty.
Prawo Stanów Zjednoczonych
w tym okresie jest wyranie po
stronie pracodawców, prawa pracowników w tym prawa tworzenia zwi¹zków zawodowych s¹ wyranie ograniczone. Sytuacja panuj¹ca na budowach wielkich
przedsiêwziêæ takich jak budowa
linii kolejowej do Kansas przypomina Zwi¹zek Radziecki i czasy
Stalina. W trakcie tej budowy
wiêkszoæ z 40 tysiêcy Murzyñskich robotników ginie z powodu
ciê¿kich warunków i wypadków
przy pracy, podobnie jak w przypadku budowy przez zes³anych do
³agrów Kana³u Bia³omorskiego
w ZSRR.
WY£¥CZNA STREFA
WP£YWÓW USA
Etap drugi historii i polityki Stanów Zjednoczonych polega³ na
podboju ziem Ameryki Pó³nocnej
zajêtych przez inne pañstwa
g³ównie europejskie. W³adze Stanów Zjednoczonych przyjê³y dok-

Andrzej Zgódka

trynê Monroego (2 grudnia 1823 i istnienia Stanów Zjednoczonych dwóch bitwach morskich w Zatoroku) która mówi³a, ¿e obszar obu przez co uzasadniaj¹cy koniecz- ce Manila i pod Santiago. Na
Ameryk jest wy³¹czn¹ stref¹ noæ jej odebrania s³abn¹cym mocy pokoju paryskiego z 1898
wp³ywów USA, czyli stref¹ oku- Hiszpanom. W 1895 roku na Amerykanie zajmuj¹ wyspê
pacji i eksploatacji gospodarczej. Kubie wybuch³ bunt wspierany Guam (najbogatsze na wiecie
Nast¹pi³o wtedy (od 1880 roku) finansowo przez Amerykanów. z³o¿a fosforytów), Puerto Rico i
brutalne podporz¹dkowaniu Sta- Od objêcia w 1897 roku przez li- Filipiny oraz dziêki poprawce
nom Zjednoczonym pañstw na bera³ów w³adzy w Hiszpanii Platta uzurpuj¹ sobie prawo do
terenie obu Ameryk, czêsto dro- nowy rz¹d czyni ustêpstwa na interwencji na Kubie i do dzierg¹ likwidacji demokratycznych korzyæ rewolucjonistów kubañ- ¿awy bazy Guantánamo.
rz¹dów i zast¹pienia ich krwawy- skich i USA.
W momencie ratyfikacji pokomi proamerykañskimi dyktatuJednak Amerykanie nadal ju paryskiego przez Kongres prerami.
d¹¿¹ do wojny. Wspania³¹ okazj¹ zydent McKinley owiadczy³, ¿e
Szczególnie
po og³oszeniu 6
grudnia 1904
tzw. uzupe³nienia Roosevelta
(Roosevelt corollary) doktryny Monroego
jawnie sankcjonuj¹cego mo¿liwoæ interwencji zbrojnej USA
na obszarze obu
Ameryk.
Po opanowaniu ca³oci obecnego terytorium
USA w Ameryce
zwi¹zana z prawie ca³kowitym
wymordowaniem Indian i
odebraniem im
ziemi rozpoczyna siê krwawa
ekspansja zewnêtrzna. W
1867 roku Amerykanie zajmuj¹
wyspê Midway.
W 1878 tajfun
niszczy trzy
zmierzaj¹ce do
God³o Stanów Zjednoczonych - amerykañski orze³ trzymaj¹cy w szponach garæ
bitwy morskiej
strza³ (symbol si³y zbrojnej) i ga³¹zke oliwn¹ (symbol zwyciêstwa). W dziobie trzyma
floty Anglii, wstêgê z napisem "e pluribus unum" (³acinskie jedno uczynione z wielu). Pier or³a
Niemiec i USA jest chroniona przez tarcze. Nad jego g³ow¹ znajduje siê rozeta z 13 ma³ymi pieciorawalcz¹ce o wy- miennymi gwiazdami u³o¿onymi w kszta³t gwiazdy Dawida. 13 gwiazd symbolizuje 12
spy Samoa. W plemion Izraela plus jeszcze jedno: legendarne zaginione 13-naste plemie. Protestanci
(Anglicy i Amerykanie) pod wp³ywem dog³êbnego studiowania Starego Testamentu
1887 Amerykaprzypisywali sobie ¿e s¹ tym 13-nastym zaginionym plemieniem Izraela, narodem
nie buduj¹ bazê
wybranym uprawionym do podboju nowej "ziemi obiecanej.
wojenn¹ w Pearl Harbor na
Hawajach, w 1894 roku uznaj¹ okazuje siê wys³anie statku Ma- decyzja aneksji Filipin jest poniepodleg³oæ Republiki Hawaj- ine do portu La Habana na Ku- dyktowana czysto altruistycznyskiej, za w 1898 dokonaj¹ jej bie, gdzie z niewyjanionych mi pobudkami, ¿e Stanom nie
aneksji.
przyczyn nastêpuje eksplozja w chodzi o zaw³adniêcie krajem, ani
Od 1845 Amerykanie d¹¿¹ do której ginie 260 marynarzy. Po o handel, ani o imperium, lecz o
zajêcia Kuby. W latach 1849-50 tym wydarzeniu Amerykanie ludzi. Ameryka wychowa, ucywizosta³y przeprowadzone dwie nie- owiadczaj¹ Hiszpanom, ¿e nie lizuje i uszlachetni Filipiñczyków.
udane próby rewolty na Kubie d¹¿¹ do wojny i osi¹gniêcia zdo- W rzeczywistoci w trakcie walk
przez amerykañskich genera³ów byczy terytorialnych na Kubie, o Filipiny zabito oko³o 200 tysiêQuitmana i Lopeza. Mieszkañcy jednoczenie stawiaj¹c im kilka cy cywili. Wielu z dzielnych ameKuby ich nie poparli, trud przy- warunków. Hiszpanie warunki rykañskich bohaterów potrafi³o
s³anych amerykañskich ochotni- przyjmuj¹, nastêpnego dnia Kon- zabiæ po 1000 bezbronnych cywików poszed³ na marne. W 1854 gres upowa¿nia prezydenta do li. W ramach dzia³añ represyjroku m.in. James Buchanan pod- rozpoczêcia wojny z Hiszpani¹. nych dowódcy wojsk USA wydapisa³ Ostend - Manifesto doku- Dziêki posiadanej przewadze wali rozkazy spalenia wiosek fiment uznaj¹cy malutk¹ Kubê za szczególnie we flocie wojennej lipiñskich i rozstrzelania ich
zagro¿enie wewnêtrznego pokoju jankesi odnosz¹ zwyciêstwa w mieszkañców. (Podobnie jak w

Polsce okupacyjne wojska niemieckie za Hitlera mci³y siê za
wysadzenie poci¹gów z zaopatrzeniem lub zatrzymanie poci¹gów z wiêniami do obozów koncentracyjnych poprzez rozstrzelanie mieszkañców najbli¿ej le¿¹cej miejscowoci)
Filipiny sta³y siê na 47 lat de
facto koloni¹ amerykañsk¹. Dzia³a³a tam do 1902 roku partyzantka. 40 lat póniej Stany Zjednoczone w wyniku masowego nap³ywu emigrantów, eksportu towarów rolnych i cukru wy¿szego ni¿
¿yczyliby sobie Amerykanie podejmuj¹ decyzjê o przywróceniu
w ci¹gu 12 lat niepodleg³oci Filipinom, ale z zachowaniem prawa posiadania baz wojskowych.
USA swoje operacjê miêdzynarodowe na terenie Ameryki rodkowej i Pacyfiku rozpoczê³y g³osz¹c has³a antykolonialne, nastêpnie na zajêtych terenach
ustanowi³y formê neokolonialnego protektoratu cechuj¹cego siê
zachowaniem w¹t³ych pozorów
niezale¿noci politycznej, ale za
to z silnym uzale¿nieniem gospodarczym.
KOMU ZYSKI, KOMU STRATY
W 1877 roku w³adze w Meksyku
obejmuje dyktator genera³ Porfirio Diaz, który z poparciem Stanów Zjednoczonych panuje do
1911 roku. Amerykanie dokonuj¹ tam znacznych inwestycji w
przemys³ wydobywczy ropy naftowej. Jednak korzyci z wydobycia i przemian gospodarczych
uzyskuj¹ przedsiêbiorstwa zagraniczne przewa¿nie amerykañskie
i niewielka grupa miejscowej elity w³adzy. Indianom i metysom
bezprawnie odbiera siê ziemiê,
wysiedla siê i morduje ca³e plemiona indiañskie. Wygnanych z
ziemi indiañskich ch³opów kieruje siê do s³abo op³acanych prac na
polach naftowych, kopalniach i
maj¹tkach ziemskich.
W tym czasie 1% ludnoci
Meksyku - elita w³adzy posiada
96% w³asnoci ziemi, za 97%
mieszkañców wsi jej nie posiada
wcale. W 1906 wybucha wielki
strajk w kopalniach miedzi, a w
1907 w przemyle w³ókienniczym. W 1908 wybuchaj¹ zamieszki, które w 1910 przeradzaj¹ siê w rewolucje. W 1911 roku
genera³ Diaz ustêpuje. W³adze
obejmuje demokratyczny rz¹d
Francisco Madera.
W 1913 wybucha pucz wojskowy genera³a Victoriana Huerty,
który po roku siê za³amuje. Dochodzi wtedy do interwencji
zbrojnej USA. Jednak wroga postawa ludnoci zmusza Amerykanów do wycofania siê. W marcu
1916 roku dochodzi do popieranej przez Roosevelta i senatora
Falla ponownej interwencji wojskowej USA. Wynik jej okazuje
siê dla jankesów niekorzystny.
Ci¹g dalszy w jednym
z najbli¿szych numerów
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Popieramy protest
Zwi¹zków Zawodowych
P

olska Wspólnota Narodo
wa popiera zjednoczony
protest Zwi¹zków Zawodowych przeciwko polityce w³adzy niszcz¹cej Polskê i Polaków.

Narodu Polskiego, wszystkich
jego zagro¿onych grup zawodowych i warstw spo³ecznych.
Nie wolno d³u¿ej tolerowaæ
w Polsce takiej sytuacji, w której:
- mniejszoæ ma coraz wiêcej, a wiêkszoæ ma coraz
mniej,
- jedni zarabiaj¹
oko³o 400 z³ miesiêcznie, a drudzy
ponad 300 tysiêcy
z³ miesiêcznie czyli
800 razy wiêcej,
- 4 miliony ludzi
jest bezrobotnych,
- 300 tysiêcy ludzi
jest bezdomnych,
- 6,5 miliona ludzi
¿yje w niedostatku,
- 3,5 miliona ludzi
Daniel Podrzycki - Przewodnicz¹cy KK WZZ ¿yje w ubóstwie,
- 2 miliony ludzi
,,Sierpieñ 80 - inicjator powo³ania
Miedzyzwi¹zkowego Komitetu Na Rzecz Zmiany ¿yje w nêdzy i g³odzie.
Polityki Spo³eczno - Gospodarczej Rz¹du
Nie wolno d³u¿ej
Popieramy Wasz¹ s³uszn¹ tolerowaæ k³amliwych i szkodlimanifestacjê 24 wrzenia br w wych reform, w wyniku któWarszawie, stanowi¹c¹ wyraz rych:

karzy, pielêgniarek, po³o¿nych,
nauczycieli i naukowców,
- wprowadza siê trudnodostêpne i p³atne leczenie i nauczanie,
- obni¿a siê poziom szkolnictwa
do najni¿szego w Europie.
Nie wolno d³u¿ej tolerowaæ
prywatyzacji, która ma oddaæ
obcemu kapita³owi kolejne
obiekty jak Polskie Koleje Pañstwowe, elektrownie, elektrociep³ownie, kopalnie, huty, zak³ady zbrojeniowe, banki bêd¹ce ju¿ w 65% w³asnoci¹ obc¹,
g³ównie niemieck¹. Polskê pozbawia siê w ten sposób w³asnoci i kontroli nad gospodark¹, która jest podstaw¹ dobrobytu i suwerennoci. Polska gospodarka w obcych rêkach nie
bêdzie przynosiæ dochodów Polakom.
Przerwijmy ten zorganizowany rabunek polskiej w³asnoci i demonta¿ Pañstwa Polskiego, pozbawiaj¹cy Naród
Polski szans na niepodleg³oæ,
bezpieczeñstwo i dobrobyt.
Przeciwstawmy siê wcieleniu Polski do Unii Europej-

my siê Unii Europejskiej tym
bardziej, ¿e nie zdo³alimy
unikn¹æ szkodliwej integracji z
NATO. Wejcie do NATO jest
niebezpieczne dla Polski i ogranicza powa¿nie nasz¹ suwerennoæ, ale wejcie do Unii Europejskiej zlikwiduje suwerennoæ Polski ca³kowicie.
Jeli chcemy unikn¹æ klêski
Polski i Polaków, to zmieñmy
w³adzê wys³uguj¹c¹ siê Zachodowi na w³adzê s³u¿¹c¹ Polsce.

Zmieñmy program politycznospo³eczno-gospodarczy, który w
rozwoju Polski wykorzysta
nasz du¿y potencja³ przemys³owo-rolny, nasze du¿e bogactwo
kadrowe i surowcowe.
Mamy do tego pe³ne prawo,
w imiê wolnoci i demokracji,
w imiê swobodnego wyboru porz¹dku spo³ecznego.
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej
Boles³aw Tejkowski

Drogi Czytelniku!
Otrzymujesz nasz¹ gazetê, w której pragniemy Ciê informowaæ o bliskich nam sprawach. Chcemy, aby gazeta by³a ³¹cznikiem miêdzy Tob¹ a nami, aby umo¿liwi³a Ci kierowanie do nas listów i artyku³ów do opublikowania.
Gazetê wydajemy ze sk³adek naszych
cz³onków. Jest ona bezp³atna, aby mog³a jak
najszybciej dotrzeæ do Ciebie.
Jeli chcesz pomóc w wydawaniu naszej
gazety, wesprzyj nas finansowo, nawet najdrobniejsz¹ kwot¹. Nasze konto bankowe: Polska
Wspólnota Narodowa, PKO BP X O/Warszawa, nr rachunku: 10201101-570561-270-1.
Dziêkujemy za zainteresowanie nasz¹ gazet¹, za jej rozpowszechnianie, za kontakty z
nami i pisanie do niej, za wszelk¹ dla nas pomoc.
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Manifestacja w Warszawie zgromadzi³a znacznie wiêcej uczestników, ni¿ podano w oficjalnych komunikatach w³adzy.

woli wiêkszoci Polaków domagaj¹cych siê zmiany w³adzy i
jej programu polityczno-spo³eczno-gospodarczego.
Popieramy przeprowadzenie ogólnopolskiego strajku generalnego w obronie Waszych
s³usznych ¿¹dañ zmierzaj¹cych
do poprawy zagro¿onego bytu
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- upada rolnictwo, przemys³,
szkolnictwo, s³u¿ba zdrowia i
wojsko,
- maleje produkcja,
- zamyka siê kopalnie, fabryki, szpitale i szko³y,
- pozbawia siê pracy kolejne
setki tysiêcy górników, hutników, kolejarzy, w³ókniarzy, le-

skiej, która ju¿ teraz jest odpowiedzialna za z³¹ sytuacjê
Polski, a w najbli¿szym czasie
chce przej¹æ ca³¹ nasz¹ gospodarkê i zlikwidowaæ 1,5 miliona ch³opskich gospodarstw rolnych, za na polskich Ziemiach
Zachodnich przekazaæ w³asnoæ Niemcom. Przeciwstaw-
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