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Nasza rura – dobra rura
Gazoci�g z Sankt Petersburga do

Greifswald (Meklemburgia) biegn�cy
przez Ba�tyk b�dzie móg� mie� odnog�
do Polski – zapowiedzia� w Brukseli
wysoki urz�dnik sta�ego przedstawi-
cielstwa Kremla w Komisji Europej-
skiej w przededniu londy�skiego
szczytu Rosja-UE. To jest najnowsza
wiadomo�� z frontu „polsko-ruskiej
wojny gazowej”. Jak zosta�a przyj�ta
przez naszych polityków, którzy w tej
wojnie dolewaj� oliwy do ognia? Nie
zosta�a oprotestowana. To dobry znak,
bo ostatnio mno�y�y si� z ich strony
zarzuty tak absurdalne jak ten, �e rz�d
Belki nie podejmuje �adnych dzia�a�
by... zablokowa� projekt gazoci�gu,
który omija Polsk�.
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Pejzaż powyborczy
Wybory w Bu�garii odby�y si�

wprawdzie jeszcze pod koniec czerw-
ca, niemniej obecna sytuacja w Polsce,
jak i powyborcze nerwowe roszady
w RFN sk�aniaj� do przywo�ania
i przyjrzenia tamtejszemu powybor-
czemu krajobrazowi. Podobnie jak
w Polsce, tak i tam po�owa obywateli
uprawnionych do g�osowania postano-
wi�a omija� lokale wyborcze z daleka.
Desperacja w�adzy by�a tak olbrzymia,
�e si�gni�to po �rodki z pogranicza
Mro�ka i Gombrowicza.
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Powrót do krainy obfitości
Tegoroczne wydanie Warszawskie-

go festiwalu Filmowego du�ej mierze
przebiega�o pod znakiem prezentacji
najnowszych dokona� kinematogra-
f ii niemieckiej. Wprawdzie reprezen-
tacja f ilmów zza zachodniej granicy
nie by�a najliczniejsza na imprezie,
ale za to znakomicie podnios�a jej
poziom. Sta�o si� tak przede wszyst-
kim za spraw� pokazania dwóch, pre-
mierowych w Polsce, f ilmów Wima
Wendersa.
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Pomóżmy ofiarom w Kaszmirze!
Otrzymaliśmy pilny apel solidarnościowy od naszych towarzyszy
i przyjaciół w Pakistanie. Straszne trzęsienie ziemi, które zrujno-
wało północny Pakistan i sąsiednie rejony Indii, miało swoje epi-
centrum w Kaszmirze. Jakby mieszkańcom tej od lat nękanej
wojną ziemi mało było cierpień, tym razem przyroda sprowadzi-
ła na nich potworną klęskę, której skutki najbardziej odczuwają
oczywiście najbiedniejsi. Jak donosi korespondencja z Pakista-
nu, całe miasta i wsie zostały zniszczone, pozbawiając życia
dziesiątki tysięcy osób.
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