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na wielu v.'łeeaob, fe będzie 'iV1"
na.ród, któty wcale nie me powtaw
Jl:yc!e- b(d.2ie od jut~
a. 1l!'l'leol.wnJe. nar6d.,
który tu:/.! przed wybtlraml zetknqł Iłhf SI gors
k~ prawdrl podwyJl:k! cel'! na pawna artyku.
Iy - pouedl masowo do w,'bol'oW I cło ..
Iłowal bilo llal" lidę Frllntu Jedności. lest
to trh,unł równy IWą, wymOWI\: IIIWYclęllliwu
P&tdlle-l'-n!ka, bowIem w istocie Jest to -oł'l~
t'Jalne. ulegaUSQWabe
KonstytucJą, 1\ la..
tern naJpełniej wyr3.Źone, popa.rele. narodu

ey I<lq"

iychmia.lt, w pietwnych słowach artykułu
obwieścló c:I>yłclnłkowl: wyg:ralUmy! Ale to
słowo będzie naldało da P,'u\l'Itwowej KoMisji Wyborczej. która wypowie Je suel'lYm
Językiem liczb. tlfioJalną, Wybttt'1l".e1l etatydykl!, ZanIm lo nMt~Pl wfllM namc jedYnJe
snu6 przewidywanla l w tya!łłcu.cb takt6w,
Jaklo- _WCZ01'aj -mIędzy g~int\ 6 a- -2Z,,~atRlły
I1f:ty urnach wybtu'e'l}'ch. s .. ukSi1 pntwler.
dzen/n, wspólnej w51lystl!.:lm. patriotom nwziel.
Fa.kt6w były setkI b'alęey, a właAciwie
jeden: wyborcy punU w Kielecczyźnie ma~
sowo dl) urn ! w -przytłamaJl\cej wlt:k!u.:o'~
cI nltl kllrz-y!da.I1 II J'if!YSIUlI'ująfl!!t;C im I)ra,~
wa skreślanltl ka.-mlrdat6w.
Czy WI'I-'liY!lC-Y ro:mmlemy, jak oit'omne
lenaezenlo )1051\\d/l, ten fakt?
Wyznam, te patrząo na małĄ (tupkfl Iu~
du, kt6n w Nlewachlowln pod Klett!'\\ml.
r:ebl'nłr. się, zn.nlm otwarto lokal wyborczy,
by później wlllkuplenlu \'I,'1"'Zutd6 do urny.
he~ Qttre"l~n kaTty l( nuwbkam! kandyda ..
tow Frontu Jednolici Im raz ttlerw~"y
tego dnia.- wzruIIlJ.Etnlc v.ap:u-ło mi oddech. Tak
samo było w Dnewloy, w Koń!iklcłt I 0pOClIm
nIe. w Skarty!;ka I w wielu Innych rnle3~{lo$
wolic!1M:b na trasIe rcpnrte\"llkleJ poarM!y.
WSf.1)d'tln korowód w~'bore6w, rtadłto ko~
rz,ydu,fącyeb 11: parawanów i w!l:t:ędzl0-wy~
baov:clo to tak osobiste lwierzenie - til'itur(!lI
rnł'dła u Illnąt'lftiG hl słowa.. M:v6Ię, te ta
sUnD Ul/tlleto było 'WOMraj udlllAłt'lm włe-lu
lud1l!! pnypatr'u$ąeych alf! choć przeli! chwilę
oddl\'Wanlq gln"Ów. Bo JełU w innych wC! ..
- jeWólizhva'cIC&'g1łi'piijfn'biint ;..;. bU'Zti.łt!-"1l11f,
ten saM n!!fód. któl'~ w IoTtłYl\ezce pned~
wyh6rn?:l'!,f ardt!lC.Jt na Ihl't-Ilynh IIP6t'kanllM\b
II kanfty-dĄtllml n~ posMw O!ltr-Q kr:vtyko~
w~1 wlrlu li: nleh, tf!n 111m. h:ł,rÓd. olł!~I!IHlY
sl('j IIwobodllml Pałdzlernlka ł ,.1)d!n'a.f:aJĄ~

*'"

kreśial,

prz-ypuSł!()zac. ~, n3.SZC
rr, upływali w dod/tUtu.

dla

.
Gdy __ pa.irzy!cm na __ -tt'I.ani.festacyJM odda..
Winie ,łós6w, u:IIru'olc nutiwall'lsłę ,l)tÓWl1lł~
" nlo do wyborow w 10S2 :r. wtedy teł nIe
wcll0dJr:OM tli pMawanr. ale r1S:łnic& mię~
du:Y takim Ilamym po!!tępowanlem waaura!
I lidii Je!t ogrom.na. Wowou." jawunś6 by}.
dyktowal1l\ prze71 a-tmosfel"l:! lqku, te pójście
za parawan molo byó puc\t)'tan-e wyborcy
!ta rud wrogI. antYPl!.n!!łwowy, D:eli jaw~

noMI w

gło,owanlu

\'!,'Ypływa:!te

·Btlzeryeb,

pobudek, a "wwanYp:y

po!Uyoznyoh

ŚWIa(ltUl1oAć, ta- ta$noś6
dl!'. wlIIlIlylltkłch i katd,y

.fod

jej
pnYWilltljcM

skoro ,ze:eh-et-i" mnie
II nlej kOl'Zrlllb6., Taki ,sJ!ullffb korzydania- z
dernokratYc)!llroh Pl'IlW śwladłl:ey o dute.1
doJrllałll!o!

wa.rto§fi "WQleb zdobyc'llY I wie. te

spo1ctlscńsłwl't,

któ~tl

~u't
mułe

bya dla- ne:r-odti e~I~tt1'-llmym:w lObte, e

ałłJe'

WUI!.

w kaidd ehwUł' z nloh kOM:Yif!:ta.lI5. leC)! ·nle
EIJIWłZO mus.!. G4:v Pf"?lO dn CZęKl)Ś 1ll'Ke-.łalc

.'4 .łe4ynło ~rotUrlom~ ntttęthlf.em - łl~
~W:~ ::~f1.dobrze wie, ił to p~wo na
Za ~ €wlat'ł.tłm01l~I ""'7 wybae'lc11il: ~pl'l~

.

. dfcdnlośó
ua~lskaó

'Il{\zu6
kaidtgo

płlll"ąceKo
wyborcę

r.hcldn
II oDobna. X

Wokrl'lcunle na rir. Sl
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Oddają głosy
mieszkańcy Kielc

Jak Polska d ga i szeroka.:.
WStolicy glosowaUprz 6dcy parlUi
W lokatach komisjI wybor
ctych prllwobrzetnej W!'lnŁR~
wy od p!0twJttej chwil! po
a

otwarew duty ruch, _Tu k!tn~
dyduJó jAko pierwny na !!~
aele t sekl'etarz KC PZPH
- Władysław GarnulkA,
MIeszka tlI bardzo wielu
!'Hac()wnll\ów FSO. W lokalu
1.I'Isjduje się v,\lelu kO!'egp(H\~
de·ntĆw pism krajowych l ~aa
gł'9_nl_cz.~.I"'!_h.,

___

nad BO wybo\'ców. Byl waród
nich l sekretar!: Komitetu Za
poala -

P'SO, kandydat l'1a
Lm:hOl!ław Ootdtlk.

or..oSUJE PREMIER
Punktualnie o gOO7.. (I raM,
do Obwodowe! Koml ... .!! W'l~
I:H)\,c1.e' Nr 124 przy AL Ró*
w War.llJ:!l:w!e wl!1lŁla poklltna
grupa wVMrcow,

Mlektom'

spoKród nleh prz.ybyll na

dlu~

"0 pr;ed otwardem lokalu,

O ROO:t, 8.20

lokal komisjI.

wchCK:!~1

do lo.-

kalu Józef Cyrankiewicz pfl'tes RudY Mlnl!lh'6w. klin~

rlllrlllt na fXlI>lĄ jI; Krakowa,
Przed <i!i mlr'lutllmf wY~!fldt z
pOCUUltU, WJJnć, t" fest nieco
tfflQcu;my I'nll/flocną podr6ią

z Krakowll-. Z wrnienl5, czło.
nek kóm. wybor(!~ej .... kubt~~

I" wyoaląCll j(urt)' wyborczo
rdc uliądlila dowodu tucb!sle
!il), który premIer podal jej I'.i

utmle-chom.
GI.,OStJ3E
WLAlll/SLA W ODMULIlA
Obwodowa Komllł3a 'Wy~
bt!rezll przy ul. F~'IUl!.'U5ld&1

Nr l. na SukltIJ

KępIe,

w,

rozbrzmiewa
ZAWA.OZJU

Ą,

GLOSOWAL O D,u
Na kUka mlnut przed god!.,

4ZMtą,

przed lokalem Ob-wodo
wej KomIs.!! Wyborc~ej Nr e
Dojnym Mokotowie w
Warw. wie ~ehrała ',ją kolej;'
ka tloron& 'Z bhsko 50 ooób,

lla

O

.s_~ ~_Ś.t:~____~!_~_~_

d7.lenriIl{~\·zo !rancUl~qr l raN
d~leccy, W c!ąmu p6ł gCK:!ztn:y
pn:ez loka! Pt't!'N.'lnęlo slę po~

kllłdowego

której glosnwllc ma I $I!kre~
tar~ KC PZPR, od wCl:e!nego
ranka oblętona .Jest prtet
tłum cIekawych. R6w:n!d we~
wnąin: tłoczno kHkudzle~
slędu dz!&nn!ltBrz\, polliklch j
zagranJcznych,
tOlo,epnrta-rów, "par«torów kronik !il~
mowych wypelnla niewielki

eta raz
lat",

z

Wt'dlZ

twble drogę. Czeka chwile w
kolejce, wlt» ukłonem eZ!M~

ków

komIsJi wyborctej, pO<'

daja do sprawdz&nla /lwej do~
wód osobIsty. O:nYffiaWSl'W

do s:!t4lowanla i .aekre..
PZłJR- ogląda ill; u~
ważnie. wkłada do koperty i
kartę

tllt'Z KC
Wn!\tcil

K»rtq do urny,

F'IJtorepoflerz\",

głównIe ZB~

"ra'nlunl, btol1l"nfują tq $ce~

nę, robiĄC li:djęc!e

Raz p<>

Tl'l:e

btj'$kl

za

wkhló

zdJeclęm,

oś!epiaJące

Na. projbę
audycjj kra~
O1J<Z lllll!rIU'Ilezn:vch

fltWllÓW,
6prawQ'Łdawc6w

jowych
POlskiego

Rl1d!a

Włlld}'\1ł!tW

GomuŁka mńw!

kil kil lIerdee1.
n)'ch, u:!afi do wyoorców w
krajU l do rodak1w ta

grl!J'j!~

c:t, j)owrawJjjjttc Ich senlGczD
nIe.
....
Po wyjaclll 7. ll1k«1u l(omi~
sj! Hum nIe r.d$tłPuJe W1
Gomulkl. Padli]" olmyk! na
Jego eUI~ć~ rozlega $!q. tredy~
cyjn$ "St.o lat".. Cał" dmg.
do liwego doml.! Pt'l(łbYWA
I lIekr®tafZ KC PZPR, roema ..
wlaJfłc M l:Iwymł l!!lłhH:laml """
wyborcami t SlV<kJej' Kępy,
Ctę6tO pl!d~ją dowat "Zycz1!~

mf

pełnegJ') :!WYC1~twa

borczego". Przed domem

wy..

je&):~

Frekwe~JlJ

NIE TYLKO KWIATY, ..
Kmumucle minut po 300>
d,zlnle ,6 PI'zychodz! glosować
79~ltltn!a lltarun:.ks, dlugol@t~
nIl! dtlałaeJ:k1 $po-ł&C1:tla' i
rewoluejolllstka __ Wlad)'ałn.-
W& M'cbelłonow,," któ1'. nR
wiecu' przedwyborczym w Pa
laeu Kultury I Nauki wrę..

Słych ••

kwiatów,
Gdy M!chelllOnowa

!102Y!S

l't1YlIWU tym t'&zem po er..
wUnem\,l. aby óddlH!: swój 8łoli

Kiedy rozpocv:1am 8W14

jeden ! ludzi 1)0111kJ..0- Paź-...
th;!łirnlka MłU:iu I8pyM,Wfd.

cZYła Wł,

Gomulco

wi.'lzar..kę

jut tdO#, zwracamy alę do
nIej z klIkoma pytanIami:

-

I)flil~ Rwłeezną?
Ol ba:-dzo
Za, ~arlll.tlJ, MialllID
w6wc~, 12
lat I uezylam
d~!ed ehlopsk!e mowy pol ..
IlIdłj
j
hlAtorl! ojozy.tej,
Chclario mnie Ul to wyw!euf

dawno.

na

s!ę

Sy:berJę,

wykręde

b{)l"Ctym
sklej '<W'

uoq1elny

l1Y około

Ood:tln& lO,,\UJ,

dronyeh

Wśród

radia, Kroniki FJlmoweJ I gru..
będ)l;lo

w

m-udul'Zł,j.

mInider o'brntly p«rodoweJ,

Wtru!J nIm' - ~$ i córka,
I1W11I1JII
IIIlWIIJtl:. OCHAB

W _owel _ I I

aie 1ak04 Ud.lo

z

tej przykrej

opr«1I31, .M:hi kwiaty """ ~
wlada dll14!J Wł. Mlchl!!ilol'lo"
WII ......

ty

nIe, nie tylko o kwla.,

chod,dło WÓWC1:Ąp

eu w FI_laeu

nit witw

KuJtolY- ł·

•
##r6m.a..

prxedłtawlelell prałYI

py -. ,w,yborc.ów - ~Ię.
Iwhl>l<Y ,t.. , ..alflto-

lam, te

sobą,

Itiel, Jakle ten Pai!hlerwl:t Z6

pn~nló~l.

Mau ..

kI, Cbciahill'l I) w!elu !!IIH'ł"
wach 'powl@dnl«!! WI. Qcml1ł..
c@, lltel: wU"U'i«lUle rue.\W"

lwoWa mi 11. \'0.
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u

odpowtuda Bajer,

- Mieuka pan na
-

W'zięla

Olltłdlu?

Tak, obaj tam m!eozkamy,

dodaj$: 'Bajer - ja 1,lł4~
n6w potegnam, bo OCty mI SIę
AJe kleją,
Iląć

-

tne:ba

się

Wstkq tdrler I

po pr:t::epractlwnne.l

n~y.

No, to dobrej nocyl

OdrucnQwo I:ElT'k.am

na

IIw6j

zegarek, Jałt dl.ieslęĆ minut po
godz.l.nle óameJ llUle.

W1ADOMOSCl
rękala Uczy '1t lat ! m!en~
Z OKRĘGU RADOM
ka na kolon!j robotnlczej. Pu..
ruje
w hucIe, Na czołowym
Spokój i iWWtga el!(!howaly
wy);.o!'y w całym radom.ikim okr. miejscu listy kandydatów Fron
tu
Jednośd
Narodu figuruje
v, ybof('!.ym, obejmującym mlSIlto i jXtw, Rlldom orat p.owiaty naiwtako dyrektora tel huty
JanU&'t.!!
Fudaleja,
WYtlunęb. go
k02;le-tlicld l blęlob~l;eskt Dum;,
buda każdego na ....>łdck tysięcy jednomyślnie cała załoga i Pą~

ludzi, idących Uumme do urn kala ró'wnlet,
W dniu wyborów
PęKall
wyborczych, aby ladokumento.
wać .swoje popar<:ie dla progra- prJ:Y'Padło pracować na pierwszą
un!anę,
kt6ra
renpoetyn,.
mu VIII Plenum, dla tow. G\l"
rr:ulkl i jego .slunnych P;)C'Zi'~ slq l) lod!.. 6, Do fabryki ma
pn:enlo S km drogI. ZanIm
l:ań.
A O-~O nIektóre fakty doku stanłl,ł pt"ty swoIm wllt'tit.iacle
M

to poparcie.
W dwóch obwodach w J«il~
ni - KośeielneJ do godz. 13 W%lę
lo- udział w głosowaniu POl1ad
'10 prO<'.!, wyborc6w, Wllzysey po~,
mentujące

z

wałNl! IIQtlpodaru
okoHc2:nych
gł060waH jawnie.
Jeden 't
(lb, StanIsław Bat'tkle~
!& WIl! Zndo.brze, w lm'e~
n!u własnym l st\Sladów zlotyl

wsi

nIch,
wic:t

na

ręce przewodniczącego koml~

lijl wyborczej

(I. IIZ.)

ULOTNIe&.

Do lokalu wyborczego weht'>dzi grupa lud:t!' ZalatwienlEl
tormam.06d, ehwila namysłu, :
Godllna 't. We WlllWlltk!ch koperta 'z c:eystyml kartkamI,
Hl lokalach wyborCl!:ych w o~ i bez ekreślen ł wędruje do urny.
e:trcwCu panuje ozywlonyi ruch. l GłQG Ina ł)l"1:0WOOnJtUlcy obPrH'chod!ą, roootnlcy I łnleU~ Iwooowe3 komlRJI:
gafie\. Komuniści 1 btu:Pllrtyj~
- Rozpoct.ęlMmy głOłOwan!e.
ni, ludzie WIt'17,'\<:Y' j nie w!e- p:'led godziną 6. Wielu !H)1t>8ZYw BUSKU
r~cy. starty i mło-d?l, by l!pet~ lłO elę do autobusu odchodza~
W powlntijch: busklm, .st',N
nić swój obywatelski i patrlO>" eego w I5troi\ę Radomia, Pif!rw· gwwsklm l plńezowsklm, 6lbrzylyC'wy obowiązek.
.
s?:~ byl Jednak StanlGla.w Ga~~ m!a wlęk~z(}śe v.'Yborców wzle:"
W godzlnę pótnląJ do Okrę~, kOW$ki lOssowa. Tan madZlł ta sobie do serca
goweJ Komlajl Wybottze.j Nr ~6 ,nle wyjetdt&t Prr.ystedł led.
04fltvwajł\ plerwne meldunkI 1: n~k. ~ odległej ~ad a km
prubieau gtosowaJ'l!!'!, 'Do gOdl!~ WJOiK., aby być plerw,$z)"m,
jut

oddał

głos,

jako plet'w8t,y

w, obwodzIe Nr 136.

" '* ..

j:e-rdeczne tycze.
dla nowttgo Sejmu,
W Ph:mltach, w obwodt;ie
N'r 8'1 pn,V$Z!o glosować kUko~
10 sęddwyeh staruszków, Uczą ny II głosowało 15,4 proc, WyN
NA TRASiE WY80ROw
tych PMad 80 Jat.
bOrc6w, do godzlny ID - 32,5
Godną odprawę dn.U mie&~e.ń proeent, do 11 _ 43,1..,
Trua samochodu t KJelc WIO
Dobles:eyn, 1
We
l
oowode.ch pa~
dla prze, Lagów. Opatów;' Slln_",I.
a:o~-Ostrowl«e, ---Staraehowl
Suchednl6w - do Kielc ..,
W rótny $poiób ludzie wyre~
$.SG.
tają swe ucruda potrlotYC'l.M
ł
okawją postawę obywatal..
Ilkq
oraz xauflllnlo do towa.ny~ I~~?:!~";.~r~::?i:~,i:':;idd.;~;,h
1J't1ll. GomułkI. W.rto tu Wi!lpom~
nIce
f!'!kele,
nIą

.,. "
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Jak Polska
i szerokaammJlm Fotoreporter
melduje:

ts

ł

8LOWO

Jedno PJJ1raIUel

10 odpowiedzi
pYTAN[E?

-

n&JpI'OSt6:te

w 'świecIe: czego fi il b
cqłe6 (IM) w ehwUł
dlU>A& ka.rtk!

t.

D

Je ty~
wkla-.

wyborczej

do

urny?

n4JkrtHN

ODPOMEOZI't -

sw, !la Jakle

Wagtł}

'm, Wy

16''''''
Uotrtl

1(1 Uttt,

:zk,~ń~y

.a~,,,n.~

~tjawa·

il~

led.

l'osiego

aU wy-

bYCi po tak
f8J:tJu.

można. sIę 'Zdo.-

~nlC1:ym

py~'

M:AL1:-E~STWO

KOW.sCY (lłotl1l1
ZaM):
Zyctymy sobie

pełnej

reaN

1!:tIl.cjl programu VIII Plenum.
I - aby to nasze tyczenie
I'op-elnUo się jak naJszybcu;J\Xl5tanowlliŚmy jak
najprę
dZflj oddać ,woje !!IO$Y. Uda~
lo n/lm Idę to mImo lJ~7.nCj

Qi!6b) wapóh:awodN

stawki

Jut

na

c~''''''-łlif~''ć'',,~~:,;-••:", rÓ~~~1
JANUSZ
MICHAL.ECKl
Odlewnia "Bł/J.łogou"'):
teby wn:ystko szlo dalej po
nowemu I' ku nowemu. Np.
unow,~~~_~!~Di!! nagze§ I'Itare'
f- zapomnianej --ao-n!eaaWffa
oillewn!, do któdej JUz UlC2y~
rHlją przychodzie
now'i! ma~

nyny. Wkrótce

'A'yblerr..emy
Mamy jut

redę robotn.!czą,

]'llndydatów -

'" ok'

U'cÓ'W,

,u
w,
...
wy

itoonlo

ru

WlOO

~ran

,.""",

\eplal.o<

In"""

clch, W
"",wy
, dutej

<!zin. ,

Młynek

:op JA'

j

IW'I·

-bo

,«

J'O'

IJ, Sam
, muet-

U' "",

l.f2eufa
OO~o·

ll)rcQw.
:11 llll.ffl

j011'1'J1-

:eligtW-

mocne

głowy,

Jeśli
myśl

nowa technika j srO!ała
robotn!eza pod?dzą liobie ręce - l-l'Oblmy duży ka~
wałek dobrej robnt,r. No
I
~eslcze mój "konik" sport
motorowy. I tu
,zą

F,jaskółkę".

wl<hę pl€rw~
Nti~'~$:tCie pa~

się

trzy

nie tylko na siare
"wygi" ale l na młodych
da~

,.zób:>d'liohÓw". Oby tak
lej - i jesn:'le lepiej!

_

pięcioro,

szczęśc!a

młodego

VI rnm?eh realizacji progra-

mnrny Ją, że t!.':"B7: prędzej docz~karny się sp,,!r;:entn na~
marzeń, niż przedtem,

:ast$C~·

iąz!m!e

HAVECZRA

PERZOWN A

:>tczynI

(lM 6 - przy umlarkowa.uej
pl.\m1Jcy muru)')!
Ja, chcę, :k.':'y dla dzieci by~
lo lak, jak chce tego Gofllulk~. Bo on jest ł'>arozQ do--

inmdy.

bry dla dz!ed,

ht.rodu.
rO<'łcwo
limle,

RYSZARD wr,omn"1Q"SKI
!kierowca., .. :rIllpeny" na dy-

:>psrele
Ny Rm

!zestrli.
ftl'ltacj,

przed Ilmm.chem FrezyMRN):
tak byłQ, jak jest
miel! wolnOOĆ. A
wtedy. kiedy

~{ezyd~

wo::lr!e

lbywu-

>lP,~oj/H!ł9 rl., !,r.ii"""",,m;;ó;,w:~'!;:ć

oSy""

praw-

mlwlą

a

w~

pr",ko,,,ni. poWIE mnie
jut 17

kur~

na wezwanie- ludzi c-hQryeb, 'lub sl.arl'ch, któT'ty o
wlamych n!lach nje moglI
PÓj.łĆ dl) (;Iwo~ch obwodów,

d/a~u{]o'i'

MÓW/f,

mogą W.tulC

ie:

ur:l:t!al
gloD
co

wyborlłch, teby ('hoć
dołoiyć się do tego,

1"'-"""" u nu d.lkoouJI:l;.

WR.OfN GAUCEI tlat 111:
ł B młM.):
Glcrowalem v. my6L1% -.·nhl
~ ~WlllidczMllem. te spe!
ni ;tę to, o czym tl'lS«'tę filo _ do czego dlłtę, Uczę
$lt ostatni rok w TecłHl+kum
Chemicznym, Potem _ wyz..
IW!!

studia. a powm -

tv wlelldeh'
można

wprowlld:uu~

gdzIe

ekJIperymenkfwae,
nowe metody.

$WoJą wloo~ słuz\'t

ejl

pTilIta

zalUadlłch.
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najnowoor.eMłęjJ:aeJ,

-

llkllep.eZłj,

M_A

I'lOiIlllN_CZ

-~.I_.
To co POW!ęm. '$!.Ił bardu.!

_ll...

liiI_

N_nl<j

lodm

to zmW$UJ najwatnfłtJilu 4~
we, Chet. ~ nfQ bYło 'Wl)j..
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I dl._ -'l<!,
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IrubiJ.

I

*

~ "idl

kc'''w'''';q,
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ftm, wid7Q u/,I I kogo skrella;rt
c:tllib/,l w /'"
sPMó/1 ob:t·"d",,'o
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Biskup Sonikl
oddał

smój głos
Kałąd:ll

kslą.dll bl~.Jmp

słaruszkli,

pnyszedł do lokalu wy~
szóstą w nadzIei, że odda
pierwszy. leoz łl.fod:te alę

który

bor ("lego przed

swój glall Ja.ko
zawiódł. bo takich było więcej. !ta co 'M~
czynił lm gderliwe W)'ł'Euty:
ł to chlopskle malielistwo w Dn:ewle:r.
któro na.radzało lilię ze !!IOU" w lokalu wy~
bOI'C3itm ~a.k długo I w łaldm IIIkup[enlu.

fi projbą: "daJcie :I'i!łm jalullś robotę. MMe
~ mlejllcowojol, idzie ludzie wahają alę
przed wzięcIem udmaJu
wyborach. (łajcie
choó Jakles ulotki, pojedziemy. wytłumaczyp

w

my",
Tytl!t wm:ystklch
a, całt'łtltl

narodowi

&,0 IHcunku,
JełeU

p

Obwodowej Komj9
aJl lrVyoorcr.eJ Nr 115 l) Ilodzł~
nie 11.45 oddlłł swój «100: nA U~
Ilfę Iuwliyde.t.6w FfGotu JedUM
et Narndu

(Do'kot1C'Zenle 'te str, 1)
gO

jaklo towanyszy podejmowaniu w IIl$pO~
da.rstwlo decyzji o naJw:yłnrm znll<!1:enłu.
Mórą tu bylo oddanie kartek bez skrelłłeli;
ł tQ w!('je;ką, k(lbJeię. która po wrwuce
nin koperty do nrny o&wladezyla komisJI
II trlmnfl"M btrochę z lt:1wmtYlb:enlem, ·jl\k~
by chttdztło l) wielką taJemnlcęr-"ote I.łłue~~

w Mta!u

Ułam",

I tegq e?lonb obwodowej

Soruk,

bhlkup Frnllk romt&

wial :t wyborramt I młonbnd
Mi1ir,Ji Roboinim'.eJ, l)ytQ.Ją.c (I
og6lt'1J' przebIeg wyborów I

I

frekwencję.

koml,;t._VI

K,!)t\t;I4.lch, kUry tak długo} 6ferpUwle nu~
Il'u!.nzyl k(jmu~.
j)l)sł>lI'A liliI"> (llIIanioohM,
aby chory m6łtl oddali swój gl(llll;
ł ~!ft tYch wielu. wielu pm.łńIlMw.
pr1it!wM:łds b~y.ln,.eh, łdGrzy nndGbnle

*$

J~k

w Koitlikitlh.

zgłaszali lIę

do KP parU!

otatki•••

00 lat, ona )'o"lll(i 110. Clli"l!zy~
Ił .Ię.,

'118

Wielu, tJrlrdzc
wltlu
Wiiiht1fctJw
glosowalo w /~n {flOJ6b. l~w!'1lt
nit (hodz.. ~ /Xl oslon,. Ale - {lI"
()dwr()I.~(j
,Ir()na I~g() medolJ.l. Ob
"'ód Nr lU. ,d. Kopernika E, Tuli
.~Ikum Hamiior/:e. Q,!lonV sq a ,ak.
2~, 1 ob;; S"O!'I. T,,/ko "l.~ ",jow
civlZ'e" "'~!ld<o~~. f., osoby, 1116"

Stet!!gólnle wzruu\'łn roni!?
Płrlll sta:.f'W)zków - 00 po.tIad

w

$,

- Nie ('ub" mlli8 lfrnust:ać. Jnl
dqfll()k'Qcja czy "le? fa lu /li,
"lam nic 110 skrqśiania _ I 112 to.
den fH"Qwal1 Ut nl~ m'HZ~.

w~zyscy pracują,

mu naszego Paf..;łziern!ka, i:y~
cr.ymy ~b~e {prawda, jakle to
ba."Ir.!ne u m!odeg() ma!ienstWfl w 4 miesiące po ś:uh!e!)
_ wl::tr.Tl~go m\t'~rkanla. ! _
jrś1i wojno j!'.sz~ze obok ±y~
cze"'B w!,l'n:ć n"dz;eję-

trubll.

-,
-

pokolenia. Zebr t.ylo w tym
dobrym bycie, na jaki teraz
l\1:i\LZE~STWO LAJZEROu
WlCZ (Slenkiewkr.a. 8, jej
byly pokój pan!eitskl):

Ni!!

_ Ald
ulwdti.

JAD\\'lGA NOWAK (lat "la):
Czego mogę 80ble tyczyć ja,
stara kobieta? - Sze1.ęśc!a
moich wnucząt, których mam

RZED kilku talII! ki$dll e9,p prOCdl1t potokich obvwltteU
. . jiil/bferaM ·_·~łilm. numy", -rejlek$jg bvhl yzeczlt ł'6wll.le
J(tk 4':1$ u$fłrawl(!dUWIOIIC{, (fo ma bowiem do $leoig każde
hlłtorj)~'.dl\'! wllaartl1111e, te. powoduje oceny), 1mę!:ej: bUlli'
mówoE/u yzectq wielce. !loŻqdIl1t-ft. NIe. brakowalo tQlet» re"
jIekłjf. tyle. te 1fłfl.j.Qj miału wspóh1.eoo g !Hozo/tą. n/t .t... mi ..
to/.oglq. Ludzie ulmaimnJej nie w-t"t"IUzett$ wr:tttenU do urnv
IlUN)Ją obo;ęhtotfć. stf'ach, ftnc.;ljlrowunle. niewiarę; 1» refwl(.,
$ja;)fl tytko - pNtUJClm magU -- zrttdazł4 ,ił pQ.'łqdtma poezja:.
Niecn te rejlektlje nie 2t1dajq klatl'lM pl'llwdzie. tllWf(t
;e c,tlt, itu;h:! dOł'i1.dllch,. niech nłe obraiają tych. kM ..
_ k«my#louVth. powaźl~ych. ,potvkałam od 1'«00: do
łUt ulicach i w lokatach- wyb01'CZVch.-

P

*

'lit

*

Potl"ak!oWtlM I\IU. Ill1ród. j(tk4-Of'g),łych. Mate dlatego rotę ..
K iłal ta ,wQjq o,obłsltq. dgeytJ~. nU
90 btJło kJtJ4y4 we wSł'lI.rtkleh W1Iborcac1. nauego okręgu. 'l\m

r:«j lęku CM tUli kUdU
lęk tłu'ImW%y

pmttł.lgtf

ltVtt«J.Cjl.

zgodtt 1'1~ a4powled:ittbto#.

Długich J2 lat , trzy /trólki« WlłąC' do4WłtMk:l1ffl k4łfCt.u:do
nU;lł d.ecy:jq. wl•• wahan.le, Więc watk<% byla w:b:lalem k.aż....

,,"Dl? ł $#" Ctfł WUbl.mjqc ,pc4r64 v6tnych racJi~ , %uobu
f'6Afl.łłCh 1I11rj'iUmenMw. mi; de ptWltlń4 te ,tł ł.lJlłb~ 'Mfo

1<_7

W'#tamy 04 UNf. W1/borcsych buuimMl4fJ m w 'lUUtl"tljU
..VAdo$-Mio łl'itlnjuww"; to na tę- okMk~ ta N1lW:. WrB...

C4fłł1i' 8P1QCQ1,IM:fłł., Jakby I"!ę QdwslJłQ k-awał ~fllłkUi f'oboły*
N~J chce lił #łłm~ w
ił FZS1notł J kdd3 110'"
dZffl4 ~tępnl,j$k4 41# !)etu
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,~Zeby było

n

Ul>
__"_ __

lepiej..."

(SANDOMIERSKIE OBRAZIli)
rzyczep!ony do wysoltlego
slupa glotnik ryczy, 8tra~
1I:",c lIladające na gtymwaeh re.tuu!\ gołębie. DQmy ob~
~p1one wyborczymi plakatami,
które rHlwolują: "Nte skreślać".
Y1 r:n.llIej, pr.tyjen'lOej re:stauNniedaleko

P

sandQmllm;kitn

szkołach,

-

P:'ZY·

chcę,

Bo...

żeby

brane odswlętnlll flagam{-' naro- bITe,
dowymi {kwiataml, pelne luSwly z 1!stlimj wyborców,
wyodrębnione

UM!ona"

urna, Prlychodzą IUQl.tC. stil
rzy j mlodzl, ubrani lepiej. lub
gorzej, Biorą kartki, będą glo-sować. Naj'lwślaJ/ł się, wkledeją Je '00 IIl:tU do kopert, albo
udają się zu zaJl!onę. Ja~aŚ stara kobiecina ldtie prosto do
urny. przez chwilę celuje kop/ulą w otwór,
wreszcle tran» j
po~lIłd!: "DaJ Bote, żeby byio
laplej",.

--*

--w-

wyboT'ClY wIllkole
)'Irzcclwko cmC'nlflrzlJ,
linie,
przvchodzi

jUl. glosowała. Zjepojedynczo, dW0.i~H-

j
j

!1-;'~~hi:,L,~'~;'~~ojJ';~"'~i:i,,~;';,~1:'HiG:;",~ii'i~~;! Ci.)i)~kr~~ !~~.~':
~Jj

koblet~, pra{,l!J~

Obwod',weJ,

chyba w Wydzlale :;:',drnwlIL NIC
Wiem. D?.Ie-l,my SU~ \J\t'tlJ::ami.
Moje ~twl~rdtenH.', ze ludzie pro
kI, robotnic", !Ją w w!ękł!t.ośn

"za" znajduje
"Je;>t('~my
żo

aprobqtę,

Juz ml1drt.e.isl,

du-

!'nndn;"J.<I" .

Wieczorem w 10kalach wvlx'r
czych prawie pusto. Obowlą7.t II"
ohyw!1tl.'lskl \,·ypt'lr.i1n ~\Jt ji'}-

pr7.Mszk"ola Nr 2.

GłMOlVllł,

nr!rI 110

!l

P~{)('(,;1t

tlJ}l'flwnionych

jakże, na Gomułkę. S:Wierdm-1 l{DmJt:c .nle<'llljgn JfJc?;ną "bIJ·
nie to, nie Wjem Q:ac7!,l!O, wy- O.llĆ gln~y. P:'l\'('~,'Xl71j j"i n\wlłujC' tlsmleth na tW1!rUlrn
~tat.ni wVh"rny, l1hv no(jr.;Ć gln:wcnych. Wobec tE"<I pytam, s}'. "Żeby by/o lep:ej".

n-I

dlaczego taj{

glo.~owa),

('ZIm.)

)) Niechaj narodowi o...«
Jędru>jowle, Otwie-rają drzwi, w.~kazują 01'0nkola ogÓJnoksztalcąca.
gę, W loi\alu ClystO, ckplo l.,
wanie 7.2C14!0 s:ę ... kłótnią maI () cziwo, pustawo. Ale nikt się

Obwód· Nr,3 w

7.-eńsitą.

GloSO-I

nie dzi ..... i. Wię;(ucść jU?; ~1().
wwala. Pora ('b:ado\\'a, Lada
i
i slę, kto ma p;erwszy chwila lokal znhv ~:ę 1.apelni
kopertę do urny.
Tym 0, w!aśn;e p:el'wsl.(! [orpoczly
ra'l..em ma) nie ustąpi.!. Jak by tłumu. N3ddlOdzl.
nie było, wybDry t<) pi"lWillnt'
łtrasodn, Tu WYbory jut nI'!
i

'

MlI!zeń.stwo LU5zczkiejut () godz~ni(! fi po·

wydnr~cn!a, nie co dZlen

się
"
Kraina R~l~ Naglov..Jce.
lud~! Jak w~zędzle. 01-

zdarz.aJą.

WjękSZ;OŚ:~
~1ó5uJe
Z d7"wnym

bez

111mDczen:11, HI'okuj>:> {)kolo 301l

ludł-i. Pr7.~'jdą po ,!l:{Y.-lz:n;€ lA.
w mysi umowy, !Vl1{'~zkańcy
Kra~f)c:na umówili 1i:ę bowiem

WyhOf{''l.ą,

zpokomis!!!
te !'l"I;yjdl\
poludniu, a.by ulatwlć
prllC'ę,
W godzinHch polunnllm'ych bo·
wiem przy!):z:! wyborcy :t WSl

I ....------------------------~

300

I<ąs!edn!ch.

Olbrzymia

w!Ębmść

ludz! -

jak stwJerd7ają komisje
wy~
OO:'('7.e - or!o~\lje be'l. ~kreśle;l
By!y nawet J;\:o~y domagajf!c€
si;;: znls1;czenla t8s1on, "ZI,.,nk:c

te budy, kto chce dobrze dla
Polsk!, glosuje bel skreśleń,
jl'lwn~e mówH pierwSl.,V glo-suJący obwodu 64 we W!os:t~
ezowle - 5liwlńskL
~e nit! mial racji.;... .nIe tn:e~
ha udowadnIać. A:e, te byl-o
lo' Ilrlt7Me, tet n!e Ulega kwe~
stil. W tym prostym zawo,lanlu

LUDZIE
skupieni,
. mi powagI chwltl
Opll~
1!I1j~
dfłwanl. Nlekt6rzy
tf'Mf; . 1l1,l7.QI'1\
<lkf}!f\ .J!jI po raz plel'w'!.itf (!ią to
~'l!ł","'!'" n>d pn:młel.<o ez-lnwlclUL"'" ..kryje się Prub:fĆ
.. ;'0,.'·""'."'
O&,VOO(}.. "wlch:! radOl'lnej dla mil' pnnvóy. :łUO łni\drogt pOlsltTer--iiiu.-f:e- .\ ,bej,- ha"fi..;/) młodz1 ludzie)
JUf:
o
g.
6
ra.no
byllsmy
iwlatl~
Nr M.
(g)
Tert!'lt Grcla II.: K?:WM.
Itaml w:tborów du Sejmu w p6~
- Oczywlścłe jeatem :a
bUBkłm, \,'Hlłle
nl~ tak I ~~iłyO
mułką. dlat-ego "losuj!') na
mowu uhd61l:Vm. MewMhto~ Frontu Jednnid Narodu.. C:t.t""'1J
wie. Glooow'lil li:1!. pabką drogą. filę sl1'"ll1.lewn.m od p~'8y,łex/)
d" »ocJaHz:mu ob, ob. Rv~~"rd Sejmu? - wt'()j!::t.ę nlę nudd!!. w
Gil Grat; Genowefa. I łbńm1en katdym .rade k'C-O 8tMrtcgo, co
dziej J w lokalu wyborczym Vo-wallCf,
cale »poteezeliatwo - daln:eJ
tO$tawUc 6WÓj wlllłnll dowód
i!ł'••wy tytła..
PA.R·hWANY
l)sobiltll.
wtęl.sw4d wypadków pa
'W tym samym ow'"P...·",
.
rawanv okawy !!Ile zbęd~ przy ul. Mleł~rBkJe"o gtG®uJe
WJele kłopotu spJ'/lWn 1edne~
net a w ogóle to ~ pa.r.... tnkt.ł! cala ·rodzina pa.nlltwa. (!'l_
tnu "'WybOTCV Je obtllOOU Ul ie~ wan.aml byłO wiele nieporuzu~ bfVllł6w włącznie I maJą, Hallcv
go czterolettli 'tlnek. Ot6ź tna~ mleti~-"W"-'nle!dm:vch kom.1!.<!iJ~h 'k./i rtMuje U:-'Ii~elW'l;.;'
lec upar! lię. ie wrzuci za ta~ obwodoWVftH jełlt'h 1. ciilłOt'lków
hula kartę dl) urny. TatuA, kfunisJł W)'-oorczcJ Ił p e e J a l~
ATMf'SFErtA
nft cl)cqc IIprzec:ać ,dę Il wla.. ł\ l e obsIugi'v&l p:uaWimy. Nl(\~
1.adzlwtająca ,tC5t
a'''' . ~~1
!nym synkiem w tak: ttrDCl';tI~ $kumplikowans, ta ezynnnśł5 " .. wyborów. Opowiadali nam t&IItvm m./łj$tu. wr~clVł mafc()oe legała m. in. na wkierowywa- WlU'Zy5ze z Prtw;. dlulU PRN w
wl kDpertł1 t pOIł!ttó;ł "0 do .,Iu wrbon:6w za. parawan. WJ'~ Roilsklch. te w Grabkowie do
urny. Jednak n.h~łtetlł _ prze .. borca oszoIwnłon3'. nlełako ",mu urn'" Pl'Zfl'Il'Ows.dzłl
~ć W)'~
wodnlc2/łctl k",nl$jf nie "omo-- nony 00 zmłany powrl-ętej u~ borców tute,tzy llrom~ Wł~
!ił ntt len. krok.
..'Torde il!!Jt ..n:ednło dec!'nJl. bawIł u para- III kslęJy daet:nla.fĄe :znamułle
prawo" __ wytluIMCZ)ł! kr6t .. wanem długo, nie be.rd7,o wie-- ambon,. I powagę chwili. naw~.
ko malcowI.
' ~.ł' eo m& łlltm robili. Km\er.y .. t·,WiUO Wleł'hlleh do pnparch'
lo . fJ-łę to ~W)'uaJ wł(l;tetIl~nt Pl'n'!ł1unll OlJmulkl. W Dł'MVI,.ł~
Z~IQżę d~, 1e chfoPttllk nie kiu'/ki do k&łX\rlr. 00 _ pr-zt>.> ey wrblwy odhywał, .ł~ w ,MU'"
zrol'.:umlał, co to f1taczy ...pru,,! md _ motna
było
zmblt f,1n:ume,J s&łl parafialneJ. W.rbor
triO" I d!at~go miał prawo Y'o,r.. be; pnyIy!ufl)weg-o webodUN'ł
", w:vbie.raU ..IW ł4'''_
płaktlt Blę,
, ' . parawan.
(VI'. b:';::,.)

I

Z

UWA I WSTĘPNE
punktu trzeba wyjaśnić,
te w celu napisanIa tydł
kilku
UWIł4i'
mUltilellśmy

s'1~dz1e

W

nilplrozum ilui;
,.

*

W
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Obol

Motto:
LenIn

j clzl~

od wu;yalklch
Nuta wiedza,

11/1 fJ

I

I

DZENI

źJf\V)-'ch t)-"W5Z;V

upewrdenle sobl~ ze strony
Za CUlEÓW Lenlns krytyka tv
Historia nIgdy n!e p01.\ili!'l&
coplem!eńc6w '-makl'llmum taufa stosunKach
wewnątrtpartyj- sIę doslownie. N~kt
inny jak
ola w proletariackiej w!iks kla~ "yeh i mlt:dzyp.utyjnych" bf'T. wlaśnle
Lenin
przestrzegał
~owej". nie tak dalece nIe J,amu~ d
j
..,
i
~ przed absolutyzowaniem prawd
Je rozwoju I umocn!enla. pt'ole.
rętwe mowy {I "",ty yee
u

I

"

tarlackiej solidarności kluowej mokrytyc:e", OOt wyzw[sk j U.- mających ogramczone, hlstorycz
jak nlespnwledl!wo:!ie olllrodo.." ,.łzcwwllnJa Iw:h:l _ byla chlc- ne .:tnacze!'l~e.
Dlatego nawrót
Lenin, To 1~~aJ:~O~aa:~CilO, W/l Ott dty~%ego wl'~ltnym wy· bem pow.§zednlm w trelu part:!, do Lenina, odbudowanle Jen!nl!
cik
pa u I'!p e ,prZf!BO, ~a fZf!Ct była tolerancyjnI I pryneypJa14 mu nIe oznacza bezkrytycz,nego
jak nigdy. na Immach naszej ustęp!lwotel . !al!:odno!ic. wobec
.
\jswi,cenla myśl! l w"powled I
rmuy. WBPominamy Lenina. Mó mn!ej~l,OlkJ narodowych, nlt 1'11" nil UlI'łlzem..
-'
.z
wimy (} nawrocie
do Lenina. d08oiJĆ".
{
Lenina. Podobny
zdogmatyz.o-.
Pragniemy odnowy Je:l!n!:onu.
N!e trzebI!. udowadnlle: chYbII.
Podaumowu'l!Ie d,Y5kus_ ę. na wany' powrót do Lenina by/by
O tym głośno jest we wu:yst· Jak bsrdz.o I1ktualne są. dla nu XI Zjetclzle Rl{P, Lenin mowl.ł:
kich
partlach
komunlstyct- te słowa Lenina.
,.Wuymtk!e partie rewolucyjne,' 5pl'l:eczny z duchem lenln!zmu,
nych' ! robotniczych po XX
Ostatnio w mUlym kraju lO- które dotychcz.!ls .8inęly - ginęr gen!uw~ nie mesą G!ę wy_
ZJ~Jcl~~~cne! napiętej sytuacji stała rozkołysana lala !'l.!l$trojów łrdJa!ego, że wpadaly w lM'OW- lllmać 5pod praw 11l6toril. Np.
f1,'1lędlynarodo~j :tycie po nowe antyrad:deckkh, 'AntYSemity:t~ m!IlIOl!ć l nie potratlly dnstrzec, tezę o moźllwoścl pokokJwlC',go
mu 1.
celli, olltrośclą • stawia mu, nIe brak przejawów wr,,- na et.ym polega Ich lIla, i baly' prz.e,lścla do aocjal!zmu mógł j)'}
sprawą pl'Oletariackltgo InternĄ gości, szykan
wobeC' Ukrłllń6 'ć
I boś I
'ć d I
XX
2j d
cjonallllilu I obrony łuweren~ ców,
Bląlorualn6w L nawet się m w, o Gwej & l!
c, My staw.
op ero
az noscl narot.1oWbj, Jak nIgdy ,ta- Greków. Co goru.!ll _ że 'lntyse· zliŚ nie zSl niemy dlatego, te nie i lidyt nie była one realna Zl! ży~
je się tywa dla nas leninowska m!ty~.mem dotknięta jest! par- boImy alę mówie o swyeh nl.e~ eJa Le~~lna>
jasność myśli l tarl\wość Jelito Ha. O tym wymownie łwJadc'-lY domogllleh
! nauc.r.ymy 6!ę je
n'brof\Y '1nternacjo!'HŁHzmu" nie~ przebieg nIektórych konferencji
tae
Nslety wJ~c realnie w!dzJ('ć
prz€Jednarlli---' -----wa!k"!!-----Ui'ilna-i -t5H-rtYJń'ycli. 'p~zykla~"'n'~ n:e-~ pr.zelwycJę:
''.
lenność 5ytURCjt;- "w które-rwszelkimi przejawami &lowinl: szowsklej, woJew6dzkleJ' wal'Zyczllw~ krytYkę Lł!tl\n poh-ij zyjemy, li zarazem cuUltość rumu,
$z"w~k!e" clz.!elnley 'Mokotów m JltoB-Qwać w P~I!:ttYce codzleri chu komunlstrclJ'lego. W Lem~
Bardzo różne I bardto drama- w Warszawie. Tylktl bezkompM r'I j Wi d
kI d ,
nie prz~ciet l'ak najbardziej ,,_
tyc;me
WYdarzenia ostatnich ml~owym 1:walctanl.em pl'Zeja~
e
a orno na p!"zy a, ~
m!es!qcy: brutalna napaść Im- wów wszelkiego arow!nh:mu w Dlle-rtyń.s'k-!elo Leon!n obdar.tttl ~J:.olilj! się trwale warto$cj Ide->
pel'lallst6w na Eg!pt, krwawy part!! matnI< OCtyśe!ó sfę od tej bezgrankznym l':E\uhniem l sen- owe I moralne partii komunj~
b!
dkó
W
!t,ninej pl!1g! w YIImldzle, moźprze es wypa, w
rlI.I~..
ę- na skutecznie wałczyc ... ko,!tu~ tymentem. Lege:ldy krątyly P!r(1il: yczne j , th;Jęk! czemu;--~.-,-Mńwi;o
grzech. wreszcie nasz Pa;o;uz!er·
k
Mo~kwle o t,"", jak eJ,,,, pn,' my - Lenin, Il w domY"śle par~
nik _
n,{lsuwają komuni6~om nem! 't rea ej".
J'"
I
róinych krajów potrzeb!: zwarD!atl'!I!:O nIl'! tytko komunIsta, tywal L"nkt "atrAtę" Dzlerźyń- tiR, mówimy - partia, II. w do~
tid ~wych n:treg6w pod sttllnda /Ile kntdy uczciwy ctlow!elc wl- sklemo. gdy się dowjedz!al {1 je· m.I'!De Len!n" - jak to celn~1lI
rem leninowskiego InternaCjo-j nhm głębOko tutanowh: ~ię nad RO mulflóeł:ym, Hele polskIm wy wyrazi! !Y1aJakowskl,
naJj.'~mu. r w obllczu agre&jl im- wytej rm:ytoewn?m! m4dryml l
,
ci D! f fi ki
prmallstyczryej. i w obllczu po- ludzk!ml słowami Lłlnlna, kt6- czyn,e - g y 1. er.)! s
gam
Pregnę
twród~
uwagę na
waźnych wypaczeń lnlernacjo- 're 1 OM
obowiąZUją.
wobec !,osl1!ldł do ntabu konlrrewolu· pewne istotno WlllŚclwosei Le~
naHzmu w naszym własnym o- mn!ej~wścl narodowych w na- eyjnego powstania (1918 r,) le- n!n!J!
lerdnJr.mu,
prawie M
bozie - {1 czym mów! cleklara· ~l':ym krAju, ! nte Wlko w imię wyd: eserów w Mcskw!e (na przem\lczane
w min:onym On
~~~/~:~U O~~~~C:~ni~n, r~~~ zwykłego hurnal'lltmu, Ale j tV Zamoakworecz!e}. Stał .się "ewl" kresie. MIanowIcie _ D gtDGUn~
ChIńskiej RepubHkl Ludowej w lm!ę ldrowiQ moralnego n9.SU!- - Dl,lertyński
wróeU cało? ku Lenina do moralnego. ogól~
tejże spraWie
z dn, L XI. go nIlrodu.
..llnki,n!" wroga. W środ0w.lsku l noludzklego sensu walki o ]{I)->
nalc:i:y wrOr.lt do Lenm3,
ImIę Lenlml jest drng~e l naj'l pol.!!k,d'1 komunistów m6wlOno, l munizm, Nie przypadkowo za
Oon:k!e doswiadc7.en!a z okre bliższe dla kflźdego komunisty te Dzierżyński zachował sIę Jaj( cza.s6w Stallna te sprawy naie~
liU "l<ultu jednostki" uczą na~,
KmJe! I od~ d t tDbJl
że można sl1;l zaklinać na lnter- we wszystkich ułkątkach śwla~
c,
At
ar
we po--- *aly do
"W,~tydHwych" bądź
.tl.?~l~t\!.Ią?_m. l patrl'?tyz.m, a jed- h. t wlaśnle dlatego, te n~kt wledzonko Marchiewsklego, że wyklinanych. jako nlezgedn!
noczcśnle proW!1Cfi:!ć
pf'Hty1i;if tnk---jak L!!nln nie b:vrwyc:!':Ulo~ to n~m; ,,-c:e:erwnny Krolek" z jego tiio'i"l~ staie--- iaostr1:ając<'J
sprZCCZfll\ z tymi t.asadamL R o· oy na krz,>wd, lud-kpn;ylgnęltl do Dz!ertyflskJe~,
'Ik" l
j Ai
t
rejścle się s!ów z czy".,
g,ę WIl t "asow<,,
e o ym.
!1 Ił rr. l
_ to dętkle odstęp- wszystkich poe;tae!llch, na dep~
M6wmrtO t! niepohamowanej m6wHa Nadj~2:dZa. Krupska narodową. Nikt rad,,~d Lenina, gdy Dziel'żY:l:>ki żona! najbliższy prtyjs.c1el {Ą~
stwo od leninIzmu, znamienne tam~ lIodnosć
dIn Stalina, m!ędzy innym: l w tak i:arlhvle, jak Lenin, nie bro~ wrOc!!' Opow!adsll
tei: polscy nina, o tym piiiaf t.unaczars~!,
spraw!!ch naro~ow.ych.
nit równośd malych I wldkkh ko:nunhid. że
Len!n w róż.,), Clytamy w Jego kSlą±ce o LeniBtef(u hIstorII n:e dA ~Ię od~
"
wrócić. :XX Zjazd by! przeło- narodów. N.Kt tak, jak Lenin, sposób wypomina!
D7.lertyń~ nie: "Kiedy on czasami mówil
lnem. Y.,ljmo ujawniająqch się przekonywająco nie wyJaśnlll!' lIk!(~mu j~go nihlUtm w sprawl~ n pl"awd1.ie, o prawdziwej ludz~
tu I 6wdzl~ nporriw ! niekon5hk te tylko proletarlackl Interna~ MrodoweJ Idzied1.:ctwo Julu('m- klej mcralnośd, o dobrocl, to
wencj!,
mlmJ prób nawrotu do cjonalhm, ,wyc!"'stwo
soc,'al!z- bU"',',ml, do"ln,1
'~~'ob',iw,'"
' ,
~tarego. mimo czarnego czwart~
'<
'"'
,,,.
sl ę ezu l o jai{
e uczuc i a mnC!'lo.
ku w Pt,.nanlu \ do niedawna m·j mogli połoiYc kres wlśruom te 'się rmyflkuje,
To );re~zt!i w mm tkwily" ("Lenm", wyd.
krwaWiących Węgier - polJuwa narOdowym.,
podkr~śht
we wspomnianym "KtRsnaja Naw", .!!tr. 19).
Jut dokumende w ,p t ll w le gnt
Krupska ZI1& 'mówiła o Len!~
my 6J~ napn:6d. odbudowuje~im \~e~~:k~'Sc~I, ~n;:r~~ej~j:~
zlńskleJ. Rdyt Dzierżyń8kl braI nie na uroczystej akadem:\ ku
nu nie byloby polslciego PaiWiem nie l kAllliek, leez m.,1.- w niej udtlal.
jego czci: "Wlodzimler:: lIJlez
pośredn!o od pol~k~ch dzlalllcz)-'
W~1.Yllcy U1l-ljl\cy LeninIl bU;l-,ej nigdy nie mów]! o swęj mltosd
dzfernlka,
Po XX Z,jeidzle zastały pa 1. SDKPiL j KPP (I hardto lIer~
do cokj luc!zlwści, lecI. jego ser
decznym &tosu:1ku Len!na do
c<' było pelna tej milmid - ml~
''<
,
'
dewc.\, p:sane przez Lenina w 8prQW nUlego ruchu ! do n.I'J.~ ti,v ~gr1.}'t nacjonalizmu aJbo 10lkl nie tylko da robotników I
7.w!lIzku
z
wydarzen!l!Iml w szych dZlg!acr.y, M!arą tej Rer- nlh!lizmu n&rodowe~o u dl'.laJtl- nie tylko do robotmków l chlo~
Gruzji. Trudno je czytll~ bez deczności I bllgkośt:1 była niep6w RosjI, .ale do robotników
pomoc j
I chłopów w jt>dnekowym I!top~
crefutwo LenIna ujawnIlo 61ę w krytyka, Ił także dY$kusja Lf!~ r6żne docInki I "tarty" L.en!nI'I nlu Rosji I całego świata" (ta.m~
InternacJona1l1.mle,
~nlna :t polskimI towarzynaml. na ten Il.'!mnt. Nlejcden t wy- te, litr, 9),
(I tym,
by
nap!nl~ Wart!! (,) trm przypomnIeć, W
,,1.en!n ~ In!.-ernacjon»bitnych dz!ałacty odczuł to n,
MYśl! I serce Len.lna; były ze
to b, 'o jego Istotą" _ ~taHnoWQklm olue~le oduczono wla~nej skórze. Te "iartobllvn:
l\,tOSKWA PAP" Po zakonc:eo
wej nle tylko wyrządza powal>
wszystkimi ucJakanyml I pond"
kledyli
LunacuH'· nasze pa.rtle od polemik t cly~ ,~dodnkl" Lenina. tow;anys:ec jed
n11.1 faunów radziscko ~ chhi~
'nkndę Interesom pOkojU na
zdąt}'ł jej nl\plnc, al!!! ~kusj!. Zllflląplone 1.oNtaly wzm- ril!:k długo pamiętall j br.all je żonym! na cale! kuli l::en'll'K!eJ,
~łll()th'w'·.:Mf)$kW!e agen~ja 1'AS.Q
świecie,
lecz talod:/! nie
iych~ I właśnje na,u:e jemną gloryfikacją l om!jan!em sobJe MOCno do sercn. Warto l Sila naszego ruchu w jego m!!ł~
()Vubll!!~walll WJlpóh'l!; deklara~~,~:,7~~~,,~!~~~~-1~~~ifF:f~r;'::;;,,;n~"~'.n'~I~Obl'egO
samym
_S,ot.~F,"n,n.
{:!~ynModoweJ- JlpóJnl. 'l'emu.-te. __ _
.cJę ()6ij delegaCji, Deltraracj"
we w~pom- &-trreh kontów, W1.J~l.
górę dtM :ta.dtwowlć tlltt t td wzl1\6
slO$I m, in,
LenIna na.lety do->
dOi'U!""ct",,: "Dla pru ~tL'IadA - lo, o czym filę I'Iie mó~ '$Ob:e do 1Iercl!. lenJl1Ow$l(!\ wra- stamen!.owJ"
nie tylko wsźne, wl. nIe jstnleJe. N~komu to nic fllwość w sprawach narado- chować wlcrnmkl.
16totne J kon!ecttle wynlo nlł dobre,
wych.
dla

j orę!

I

w,

l

I

Nienaruszalna jedność

I ,lelki sojusz ZSRR i Chin

don',słą ostoją pokoju na świecie
słwiertiza deklaracja radziecko· chińska
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~~~:~~o~~?:ie:~zC~t~'on~e n~('~~:

~zr:~~e~;"n~;~~I!~IP'j!ch c~.r~:~~ ustająca

pr~vjac!el$ką ;~:I p::~~jn:ł~:'e~~t~n;~: P~~ł;
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LENIN WE WSPOMNIENIACH
W ' WARIlSIY
ty o-ręta, wY!(lItelllo "'lM
n!UIIMm MlIrkaa, Dl/!
nleao rt\llrlU!5ta - to

przt>da W,t;:ey,tkfm re-wolucJonista,
Wdtlm'a
.Ię do le«o lItf>lenlllu 7."~

P3rowaj br()TI! n!em;,,~
ekloj .I!\'jcjaldemolu~{'jl,
ttywe ze dcum boj>'lwy
n'mztuliek, rozwIera f W
o~ele:t cknl!ł ! drzwi, bl~
je ni alarm l wlywa
~n lilebje ml!,ony IUUll
llraey, Ulbt·sJJ ląc 'jeh w
~'lłt

Marku dll wa:ki

nie nil

żyde,

ler~

!'Hl

ilmJel'c z kAp-~It<!lzml1m
Jego tllugllumV'.
Zł

n!erwYkJ ••

Jlro:nną

wl,*,vę

!

Wllt:IH~h
łoWIO"

nYftr:e OOdan.y1l t.A'n'na
!)licudonlmem ",ShH:k",

luztlll!owaJ Ich twlfłlO<'
poghld, 00 tVimego rodzaJu mfcjolia1!htów !
Ii'l',ow!nistów odnosI} !lą
z nlepnejedrum", .vm"
RlJ~clą. Serg\u.H:
Bag(}>o
('ki w swym wspomnIe"
nlu pt. "Len!n w Kra~
kowle j Po)'ollin!«" trut
o tym pl$ze;
"WynIkające w' dr.dni
sjJ T./UłlH1nlentl! n!ejed~
M'k:'olnla
omawiano
flńinle.l f'lrnkr.flft wlec:m.
r6w u Ulla.now6w, W
t'07.m()WRCn i~'<,h W, l.
L!!"n1n wyJaśnhl mi fWd~
~I!lwl)we zllsady IrH&l"~

naCjona1!1.fflU ruchu ro--

tw.-Łnle'(I;go,
C"łl

są

In,mel

klóremu ob..
nalecjd ..
naejonalh:tyczne.

w~Mlkie

zat':)wno Jego P~dcl@!lłe ilM!I!Il1.!1I I'Ótr'JtI
(miot wówruu, udmhmv Tu~t'jonallm'lU.
2:' lał$:), jak tti ił$(. łlcr,ególn!1JI ostro pot....
objawY
młooJtleńc:z. energii w plat wn-"lk!(!

ehoclat
włek

m!ęru· file t,U!.v łinh'lIf!m!t,v~mu.
..... Nawet rudmnlA"jm •
,adnialy tego' miana, We
wspomnieniaCh
Krzy~ dl'ń I'lntvumltvzmu ._
ilnowsklego ,taIł'! rPfl'.ł mów! Wlmhlmle", J1jt~
cJtYłetnlkaml pootac •.sia - wakatu'e na r!!<akt"Yl"
rUui" -'. LeruflQ, d/,nll- OM.I! !lU'upr, ,.lbo post-'
m nowego typu - re,. ezególnej OM)by, która.
wolueYjnego
JOej.alde~ go o:kauda ...
Tpf'ldel'lCJti te - 'POd..
Mokraty.
kt'łMał' Lenin -- nalfl&y
Lenin byl pUl.WÓz!.. wymJe4ó II ruchu robot--wym Intern.tejonalUl1:,
pomewat. ""
Takim
pamtęt!,ll;ą II" 1'I~"''Zeł(),
Uł!Hlidn!erb lipruemtt :II
WIIIY.wY "tGW4&UYłU:, $ ide. f()ildtU11~J. rooot<4
którymi' prlWOwat l $~.v~ 1UctcJIl
'
kol .It,' W. Iy", d"b~
•
!II. 3.1
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