· PuFtanie Konferencja Komitetów Obywatelskich

Premier zadowolony zrozwoiu ruchu
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(W) (Informacja własna) . . Komitety Obywatelskie utworzą związek stowarzyszeń o
nazwie Krajowa Konferencja Komitetów Obywatelsk·ich. W jego skład wejdą dotychaasowe wojewódzkie struktury komłte ów, o ile do 15 marca zarejestrują się
joko stowarzyszenia.
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