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1951 R.

Cena III

do Prezydenta RP łO#l. Bieruta
Korespondenci rubotnlczy I chłopscy ..SlowlI Lndu" ze-'
brani w dniu 2 grudnia 1951 roku na IJ Wojewódzkim
Zjeł.dzle w Kielcach. przesyłają Waln TOWARZYSZU PREZVOEN(·IF. wyrazy czci I szarunku.
l\I\, KORESPONDENCI GAZETY PARTYJNE.J, WYRAt.AMY WAM NASZ" GU;BOKĄ MILOSC I WDZIĘCZ
NOSC, KTORĄ ZDOBYl.ISCIE
S08lE
PROWADZĄC
POLSKĘ LUDOWĄ W NIEUGIĘTEJ WALCE KLASOWEJ
DROO"
WYTKNIĘT"
PRZEZ LENINA I STALINA,
A WIOD"C" DO POLSKI SOCJALISTYCZNEJ.
Przesylamy Wam Drogi Towarzyszu BIERUT w:!'razy
serdecznej wdzięczności za wielką troskę o pro.te,o czło
wieka, .a glęboką uwagę z Jaką odnosicie się· do każdej Inlcjat,wy. Z glębokll wdzIęcznością przyJmuJemy opiekę, Jaką
olac •.acle nasz ruch kor~spondpnrkl.
Wielkim bodŹ<'em do dalszej bezkompromIsowej walki
korespondentów są dla nas Wasze - Towarzyszu Prezydencie - .łowa:
,.PA~STWO LUDOWE LICZY NA WASZI\ POMOC
W WAL('E ZE ZŁEM. NA WASZ" ODWAGIU WYTRWAŁOSC W WAI.CE Z WSZELKIM] OBJAWAMI SAMOWOLI
I BEZPRAWIA, Z KAZDYM FAKTEM NARUSZANIA
NASZYCH USTAW, NASZEJ LUDOWEJ PRAWORZĄD
NOSCI".
Zlłpewnlamy Was TowaHy •• n Bierut, te okażemy sIę
gOdnł zaufania parUI I Rządu. Dumni jesteśmy z nałożonej
na nas roli wyrazicit'li spoleczneJ opinII publicznej I zrobimy
wszystko, by ·stać się jej przewodnikami. Będziemy ze wszysłklrh sil stale I nieugięcie walczy6 o realizację planów
państwowych )la 111'.1 I w mleścłe. przyspieszając w ten sposób budownictwo socjalizmu w naszym kraju I przyczyniaJąc się do wzrostu potęgi naszej Ojczyzny, która atol niezłomnie D boku Związku Radzieckiego w walce o pok6J.
Z głęboką wiarą w .łusznośó naszeJ, sprawy będziemy
dema.kowaó ukodnlków. sabotażystów, slewc6w wrogiej
propagandy I tych wszystkich. którzy nadużywają dobrego
Imienia Partii I łtządu. którzy SW" szkodliwą działalnością
I bl zdusznym stosunkiem do bolączek ludzi pracy podrywaJą Ululanie do naszej władzy Judowej.
ZE ZDWOJON" ENERGIĄ BĘDZIEMY WALCZl:C
O WIEI.KĄ SPRAW~ WSZYSTKłCH POLAKOW: O ZBUDOWANIE SOCJALIZMU W NASZYM KRAJU I O UTRWALENIE POKOJU NA CAł.YM SWlECIE.

Ił

RP domaga się bezzwłocznego unieważnienia

antYPolskiej i sprzecznej zinteresami pokoju
ustawy

amerykańskiej

Nota MSZ do Stan6w Ziednoc:z:onyc:h
w

DNIU l GRUDNIA 1951 R. MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH DR STANISŁAW
SKRZESZEWSKI WRĘCZYŁ CHARGE
D'AFFAIRES A. 1. STANOW ZJEDNOCZONYCH
PANU G. ACKERSONOWI NOTĘ RZĄDU POLSKIEGO TRESCI NASTĘPUJĄCEJ:
. W
związku z podpisaniem
przez prezydenta SIan6w Zjednoczonych p. Trumana .,ustawy
z 1951 r. o wzajemnym bezpieczeństwie", Rząd Polski ma zaszczyt zakomunikowllć, co następuje:

Ustawa ta wymienia wyraź
nie POlskę jllko kra.l, do kt6rego rząd amerykańskt zamierza
nasyłać, względnie w
którym
chciałby werbować
faszystowskie I kryminalne elementy dla
szpiegos~a, sabotażu I dy.wer@H skierowanych przeciwko
Państwu Polskiemu. Wspomnia
na n,t:lwa asygnuje" na tę zbrod
nlczą działalność specjałny fundusz w wysokości 100 millonów
dolarów, z którego mają
by~
op1acanł zwer"owanl pHez wywiad amerykat\skł Zdrajcy na·
rodu polslUego w kraju I
pgranicą.

Werbowanie l
finansowanie
szpieg6w l dywersant6w
oraz
organizowanie dywersyjnych I
wywiadowczych
grup w naszym kraju I poza jego granicami jest metodą od wielu lut
lat s~owaną
wobet Polski
Ludowej przez koła
l'Zl\dzl\cę
Stanów Zjednoczonych.
Od chwili wn;wolenlll na..~ze
ID 'kraJu apod jarf.1M hitlerowskieJ okupaojl
rząd Stanów
ZJednoezon~h nIe szczędził wy
t!.łłk6w - &Dl pIeniędzy. mb:!, przez
. brutalne mi_nIe się w nasze
wewn~łnne lIPrawy utorowa~
drogę S\W1m alentom.
Idórzy
mieli przek.sztalcl~ Polskc w po
wolne nanędzle stanów Zlednoozonyeh I w teren nleskrępo
wanej ebploataeJI przem kapitał mmerykaAskl.. Kiedy zaś stało się June, te naród polski nie
da się zepchnąć z drolli
swobodnego I nlepodleglego bytu,
te same czynniki amerykańskie
nie szczędziły wyslłkn, aby uniemożliwiĆ.
II
przynajmniej
opóźnić odbudowanie zrujnowanl'go przez wojnę I hitlerowską
okupację kr~ lu. Chodz.llo o to,
aby przez sianie dywersji I zamętu przygotowywać grunt dla
realizacji planów
wojennych
amerykańskiego
imperializmu
Im większy odpór daje
społe-

W dziesiątkach procesów tlikich jak na przykład proces or
ganiUłcji
dywersyjno - s~pie
gowskiej w Wojsku Polskim Zo
czeństwo polmtl~ tym
występ- l\.I'esllCle lub skazanych wyroka- stało ujawniOne raz jeszcze, że
nym machinacjom, ty~ większe mi połsklch sądów
członków dyplomatyoZl!e
I konsularne
środki rZq~ Stanów ZJednoczo- band dywersyjnych w
szcze- plae6Wkl amerykańskie w polnych na .e przeznacza.
. '
sce mIeszały 'się w sprawy wegółnoścl famystowsklch
Naro- wnętHne ·Połskl, organlzowaly
Od chwili nawiązania sto- dowych Sil Zbrojnych,
wsła- dywersję ł agres:!'wny
wyw41-d
sunków dyplomatycznych w wlonych be.t1ł1łskiml mordami wojskowy, łamiąc w ten spoftób
roku 1945 ambasada stanów na ludności polskiej I żydow- najelementarnlejsze zasady pra
Zjednoczonych słała się ośwa ! obyczajÓW międzynarodo_
rodkiem akc.ll mieszania się sklej oraz ścisłą współpracą Ewych.
w sprawy wewnętrzne Polski. hitlerowskIm okupantem.
Plac6wka Amerykań.skieJ SIu;:
Pierwszy ambasador Stanów
by Informacyjnej przyambasa
W
ambasadzie
amerykańskiej
Zjednoczonych w Warszawie
dzłe stanów Zjednoczonych w
p. 811ss Lane bez
ogródek znaleźli w tym okresie pomoc Warszawie szerzyła klamEwe· i
chwali się w swej książce, te i inspirację bandyci I spiskow- oszczercze wiadomości o n.łSlym
wykonywał zadanie
narzn· cy z organizacji WIN. Zarówno państwie I jego ustroju oraz ucenla Polsce ustroju i rządu, ambasador BIlss Lane, jak I je
Krótkie sprawozdanie z obrad TT Wojewódzkleg~ Zjazktóry by odpowiadał
celom go współpracownicy pik Pashdu Korespondentów Robotniczych I Chłopskich "Słowa Ludu"
zaborczej polityki amerykań Jey, ppłk Jesslc, pIk York zble
oraz
uchwaloną przez Zjazd rezolucję podajemy ·na str. 5.
rall materiały
wywiadowcze
skiej.
pny pomocy przywódców szple
Nadużywając
przywilejów gowako - terrorystycznej orgadyplomatycznych
ambasador nizacJI WIN - Chmiela, ClepBlin Lane I jego współpracow lIńsklego, Rozmorowsklego, Ha
nicy pr6bowali realizować
to tora, Kwiecińskiego. 1 Innych.
zadanie przez szerokie. wykorzy Członkowie ambasady amerysianie wrog6w demokracji i na- kańskiej jak kmdr Mrozlńskl, płk
Z całego kraju nap11lwajq met dunki o ZWllclęskiej rea1!zacj!
zaopatrzenie naszej gospodarkJ
rodu polskiego, Jednym z pler.w RudzIak, płk Erlcson, m.lr Mc zadań II roku 6-1alki.
narodowej w maszyny i urzą
szych kroków
amerykańskieJ Nally. kpt. 8raoee I Inni kierokładli Obuwia, które rywaliw- dzenia, wyrabiane przez drobną
Prumysł sk6nany
ambasady była próba Inlerwen- wali dzlałałnośclll band terrowylwórczość.
w połudnIowo
ląc ze sobą w realizacji zadań
cJl na rzecz majduJących się w rystyconych
wschodnich okręgach polski 0W dniu 30 listopada br. prze- produkcyjnych, utrzymują slę
- - _...._-,: raz organizowali 'statki ",ple- mysi skórzany wykonał przedAndrychowskie
gÓWsitle kierowane przeż FMo- t!!1'mil'lowo w ciągu II miesięcy stale w ~ow<>j-· grtl}:l;e zaklaglobalne zadania produkcyjne dów przemysłu skórzanego.
Zakłady
drugiego roku planu O-letniego,
Pn:emvsłu
stwle zbrodniczej dzialalnnścJ realizując zobowiązanie, jakie
la~'adv podległe
'
Bawełn!c nego
przez polskie sądy· Urzędniczki podjęto w prz~edniu Swięta
ambasady amerykańskiej Jak I Maja na naradzie przodowniMinilterstwu
Według napływających melPartii Postępowej
DmOChowska
I Mlchałuwska ków i racjonalizatorów pracy
dunków. uloga
Andrllchowskazane zostały za wsp6łudział przemysłU sk6nanego w Łodzi. f'r gil mu słu Drobne ... ~
,
ZIO
skich Zaklad6w'·PTzemllslu Baludu Pracującego w morderstwach, dokonanych
Do przodujących zakład6w
I Rzemiosła
baweln!anego zrealizowała rówu
na działaczach demokra\ycznicż roczny plan prodUkcyjny.
f"
nych lub za pracę w chnrakte przemysłu skÓrzanego zaliczyć
należy
KrakllW
.•
kie
Zak/adll
Dnia
26
listopada
br.
uspoGlównym
źródlem osiągnięć Za
W zwIlłZkn I odbywa.jącym rze łączniczek terrorystyczny~h
się w NIcOIlU VII Kongresem
organizacjI. Szereg dyplomatów Garbarskie ! Warszawskie Za- lecznlonll przemllsl drobnll, pod kładów Andrychowskich było
ParłlI Postępowej Ludu Praamerykańskich skompromitowa kłady 'GarharsJde, które wyróż- legly Ministerstwu PrzemysIu I stale rozwijające Slf~ wspolzacuJl\Cego
Cypru
Komitet nych działalnością szoie\{nwsko niają się nie tylko przedtermi- Drobnego I R,emiosla 11'lIkol1a/ wodnIciwo W początkach listoCentralny PZPR wystosował dywersyjną opuściło Pobkę do nową realizacją planów I ja- w 10(1,1 proc plan prodllkCJlJnll pada br 19 prZodowników pratelegram II tyczlmlaml po browolnle. Inni jak na prr.yklaj kością produkcji, ale również roku 1951, oSUjgaJqc w ten spo- I cy doniosło o pelnym wykonamyślnych
obrad Kongresu płk Jessle lub p.Andrew. I p. dobrą organizacją pracy l 'praw ,ób war!ość produkcj, U1yZSZq o oiu rocznych zadań_
I III lerdeemyml pozdrowle- Black, którzy zorganizowali u- nym moblllzowaniem tał6g do 74 prnc od produkCji zesz/oracz
niami dla ludu Cypru, wal- cieczkę z Polski agenta amery przełamywania trudności Wr- neJ. Oznacza to _zwiększenie ryn
czącego o pokój I wyzwolekańskiego MikołRjczyka, ~osta. mi~nić też należy S14skle ZOkla-, kowej masy towarowej. powaŻ-I
nie narodowe,
II odwoiani na żądanie }{z~d:J dy ObUWia, Radomskie Zok/a- ny wzrost w dziedzinie usług
Znaczny WIU'Olf
Polskiego
dy Obuwia I Poludniowe Za- przemysłowych
oraz szybsze
.I

I

Roczny plan produkcyjny wykonali:
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interesie ludzi pracy miast i wsi ~:::~: ~;.~~o:.:::::.
I

W ostatnim numerze ,:5\)wa PGR-ów. dla których hodowla
Ludu" zamieściliśmy donloslll mote si., sla6 tródłem powatn~
Prezydium RZlldu w go, dodatkowego d<lehodu.
sprawie daislIero popleranl3 ro~
Jakkolwiek nowe wnr'lllki
woju hodowli I dodatkowej ·po kontraktacji zapewniają 7.n3C~
mocy hOdowlanej dla rolników ne korzyści wszystkim kontrak
kon t raklU.l4cych trzodę chlewną tującym. to Jednak naJb~\fdllut'.1
na rok 1952_
atl'l'lkcyJne są one dla maloro!
Zaopa!rlenle
hodowców nych. Gospodarstwo B-hektaroprze-. pad!lhvo "'--tlasze 1.r"§~1 \\'e np. sprzedaje państwu na
we pO stałyCh cen~ lak 2\a'Sadz;le dekretu o plan,wym
bardzo poszukiwany na wsi skupie zbota przeciętnie okolo
artykuł jak węalel oraz Ił~ta 160 kg zboża, To samo go,t)Ow TW'ku
łenle premH za terminowe do darstwo, jeśli wyhoduje tylko
stawy ,(1'%0 zl za kg żywca; 3 Świnie, z kt6rych jedną' u..
.. altpCile:ę a
pnodującY11t hodOWcom ora. chowa dla siebie, a dwie zakon
ph~rwszt'1\stwa traktuje, otr7.yma od pańą!wa.
pr6bną produkc:ię pnymanle
priy zakupie cementu, tel,łZa poza in'wmi ulgami. możno5ć
I drewna na rozbudowę lIospo Ułkupll 200 kg_ paszy trekiwe).
Dzień 30 listopada
br. był
darsma
p1'1:Y
utrzymaniu a więc nawet więc<'j, nii sprze
wielkim dniem zar6wno dla zawszystkich poprzednlcb ul, dala zbota pańsh"u.
łoili montującej maszyny w noMj tkalni jedwabiu w Turku,
Pl'lIysłUlłlJlłcych kontraktu ląAby umołliwl., skorsysłanle
jak I ella byłych chałupników,
CY11t stwarza 1t01'1:Yslne wa·
s nowych llaSad kontraktaCji
bezrolnych I małorolnych chło
runkl hodowU.
najwlękueJ IłCllble hodowców
pów, któny obecnie przechodzą
Ważną zasadą systemu kon·
I wykazać ehlopom Jak naJprzeszkolenie zawodowe w pn- traktacjl trzody chlewnej jest
prędzeJ w praktyce alely no
cyprzy obshtdze krosien mech a jego powszechność. Kontrakty
wego IIJ'stemu orali HPewnll
nlcznych. W dnJu tym urucho- zawierane będą ze \'I'lIlIystklml.
poprawę lIIllOpatnenla rynku
miono na pro~ pierwsze kros- bez względu na wlelkołtl II'OI'iIlO
mięsnego, uchwala
Prezyna.
darstwa l dotychczasOWe l'OlIdlum Rządu P1'1:YlII'łaję \lou,............_ ....._,.........__.........."i miary hodowli. Mocną poobudo trahentom,
doslarcZ3Jarym
wą zasady powszechności bęlCuoznlkl w ełUU rrudnla,
II'l'IIem6włenłe mlolstra
dzle
dostarczenie hodoMom
WSEY1Itkle kOt'llrieł pnewldala
pn:es pańsłwo pany ,"""weJ
ne w 1IUII4hIi. Da rok 1l1li%...
I &e llZ~we jut w mom_le
rai przedJuia do 2li bm.· terpOdpisania kontraktu, Umotllmln awlet'llDJa dodatkowyeh
Wi to' Intensyfikację hodowli
kontrald6w BIl dostir.wy IUClI
~. allła lit.. XI, br.
trzody na terenach, gdzl4t" ze
n1\l.6"" "" lIQ'oznIu I Int,vm
", KondsJI PoUtS'.sej Zero- względu na niewielka bazę· pa 1952 r.
5ZOwą, rozwijała się ona słabo
UCaWAł,Ą
PUZYDmM
Illa4seIWi Oi6ll1e&'O ONZ
oraz amoilIwł kontraktow,..le UĄDU. JEST. ,W'fB.UIEI\S
amJ~ l1li
J 15. nawet belrtJJnym.a włto Prze.~
Wy_'Oft
.. 2:rItVłr~
liG· "'s~tIdua ..., I1Obo~m!lł
.~'-"""_
..,
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OPATRZENIE
W MIĘSO
Tł,USZCZE
MAS PRACUJĄ
C\'CH MIASTA, O DALSZY
ROZWOJ, Ił O D O W L I
I
WZROST POGŁOWIA ORAZ

uchwałę

Tkalnia Jedwabiu

A. Wyszyńskiego
"w... ,

prac,

.=_L.

O

ZWIĘKSZENIE

1l0ClłODO

WOSCl GOSPODARSTW MALO I SREDNIOROLNYC'R.
NaJp!lnlejsEym obecnie zadaniem terenowego aparatu Centralnello Unędu Skupu I KontraktacJl oru rminnych spół·
dmełnl .. Samopol11O(! Chłopska"
Jtosł dopro\\'lIdzenle
postanowlet'\ nchwaly do wiadomości
wszystkich bez wyJtllku chlopÓw. Jest to sprawa bardzo dutej warl, ~Włl\UMa. łe. lak nczy doświadczenie, wleln rhlopów nie ma dotycbczas ulll I u·
dogodnlet'\. jakle pnymała kRntraktu.lllilym tnodę chlewną po
ptz1!dnia lrehwala Prell:!'dlum
RSIldu w sprawie popierania ho
dowU B sierpnia rb.Totd gmin
ne I gr-omadzkle orpnlzacje
partyjne winny, dopilnować lej
sprawy I ull1:osmle:ytl w _erokleI kampanii IIOpularyzuJI no
wycia sasaił kontraktowania.
. W akcji tej powinny wziąć
rown!et udział rady narodowe
orą wszystkie organizacje po_
lityezne. . l ' masowe _ ZSL,
ZSCh, ~p t Kola GospOdyń
Wtejsklch; cały aktyw wiejski
powlnlęn wytężyć 91e Siły, aby
nie bf~Q, lin! jednego chłopa w
PoJ,see, .ktÓl7 by. lm", najbUisąeh dniach nie znał dPltładnie
\\!So7.Y8tl!;1chk~ści i ulg, jakle
.ucbwalaL ~zydlum

I

W Interesie rhłopów lekontraktacja. l\łało tego
konlraktada Lnody w okresie trudnoścI w 1I!aopa\n:enlu
ludnoś.. 1 PI aeuJl\eej w mięso
ł tłuszcze Jest obywatelskim
obowiązkiem
kaid ego gospodaru.

ży

. \"~o.n~W,iIl~m. ,(. ~~
'ZA'...
.

Jesl nrczą wielkIej wagI, aby
gminne spóld,lelnie były od raw odpowiednie
iloścI węgla I pas.
treściwych
tak, aby chłopi dostarczający
tUfllnlkl w grudnin mogli nat)-rbmlasl ..reaUzowali naletne
Im pn:yd,lały, a cl, któr:y zakontraklo"",1I w poprzednich
miesiącach dosta,,·y na I kwartal przysdc!:o roku, lub ci. którzy dopiero lera. hędą kontrak
lować. moglJ lltrzymać oallczkl
w w~glu I paszy.
Usilna praca nad pełną re·
allueJą
postanowień Pre:ydium Rządu w sprawie popierania rOlIwoju hodOWli to
Jeden I fragmentów naSiej
walki o praczwye1c:żenle trud
noścl gospOdarczych,
o za-

ro zaopatrzone

cieśnienie

.po.-. '
<

więzi

~onomlrz

nej mlęd:y miastem I wsią, o
dals1Iy szybszy roZWÓj rolnictwa. o poprawę saopalracnla
mas pracujących w miastach.
o pnyspłeszenłe ullrzemyslowlenJa. które jest tlI\Yllnikiem
staleso warostu
dObrobytu
wsi, o umoonienle sojuszu· reholnłCllO • ehlopsldego I blld-ę \'!odStaw lIocJaUun..t w

Katowicka Fabryka Sprzętu
G6rniczego produkująca m(U~
nll i urządzenia górnicze bllła
pierwszą w Polsce, która zaczę
la stosować pny produkcji seryjnej metodę inż. Kowalowa,
osiągając dzięki temu podniesie
nie wydaiaoki praC1l o około
100 procent.
.

Na zdjęciu: Nadmistrz odd.:ł4
lu mechanicznego Wl/su"iętll liG

to
"11

stanowł$ko JI jre2ef'a., lO-kI'ot

rac.1onalimtor Ernest Ku-'

rzvk udzlelcs Wllia4ftlri uczniów! szkołli przem"słOWej, tok4.
rzowł

HI!Mtlkoun StanłcrkOWi.
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I a d z'a t u r e c k I e
Obrońcy pokoju krajów północnych
ponoszq peln odpowiedzialność r~!~~~.!~a~!,~..~~~!"~~i~
za popieranie polityki agresywnego bloku atlantyckieao
6 ~.~~~~fFG ~r::t:k'Z7~j~
Nota ZS.RR do Turc.oi

rp AP).

nIcmej Związku Radzieckiego
są widocznie potrzebne temu
rządowj
to, żeby ukryć przed
opiniI! publl~'1 rzeczywisty
eharakter jego POlitykI oraz,
żeby zamaskować fakt wciąganla Turcji do agresywnych plaZSRR, ja.ko państwo .qala.du.1q- nów bloku atlantyckiego. llkiece z Turcją, nie może, oczywl- rowanyCh praeclwko ZSRR I
ście, pozoBtawru! obo.1'1lłny 1.00- Innym miłującym pokÓj krabec tyclł fakt6w. Jednocześnie Jom.
rząd radziecki zwrócił uwagę
Odpowiedt rządu tureckiego
rządu tureckiego na odpowieŚ I d
I
dzialność. jaką rząd ten bIerze na o w a czen e rządu ZSRR
na siebIe. przystępując do agre- dowodzI. że rząd turecki nie
sywnego bloku atlantyckiego I czyni nic. aźeby zapoMec wyzezwalając
na wykorzystanie korzystaniu iego terytorium dLa
terytorium tureckiego dla budo- zakladanla w pobliżu granic
wy w pobliżu granIc ZwIązku Zwlqzku Radzieckiego baz 1.00Radzieckiego obcych baz wojen- jennych, budowanych w celach
agreRywnych. W związku z tym
nych.
.
W swej odpowiedzi rząd tu- rząd radzieckI nIe mote uznać
recld usiłuje gołosłownie zaprze
czyć faktowi, tl! blok atlantyckI
jest blokIem agresywnym. Rząd
turecki pomija milczeniem spra
wę budowy amerykańskich baz
wojennych na terytorium turecklm i usł!uJe przedstawić
przystąpIenie Turcji do bloku
atlantyckIego jako dążenie rzą
du tureckiego do zapewnienia
bezpieczeństwa Turcji.
Próby rządu tureckiego uspra
wiedllwienia przystąpienia Turcj! do agresywnego bloku atlan
tyckiego oraz próby szkalowa- prawiała propagandę w )J~nną,
nla pokojowej polityki zagra- ustawowo w Polsce l.łlbronioną
Zmusiło to Rl-ąd Polski dJ zakazania dZIałalnośCi tej placów

W dniu 12 listopada br. wicepremier I
ministra Spraw Zagr. TurcJI,
AgClogLu
wręczy! ambasadorowi ZSRR w Turcji, A. l:.awrlszczewowl, odpowiedź na o~wladczenle rzqdu radzieckiego z 3 !Istopada br. w
IZwlązku z zamiarem rzqdu tureckiego
przystqpll!1lla do !!toku
atlantyckiego.
MOSKW A.

pe!n!qcy

obowiązki

W swej odpowiedzi rząd tU-I
recki usiłuje zaprzeczyć faktowi. :te blok atlantycki ma charak ter agresywny I pomija mllczeniem sprawę budowy na obezarze Turcji baz wojennych
pod kierownictwem Amerykanów oraz usiłuje przedstawIć
przystąpltmie Turcji· do agresyw
nego bloku a tlantyc1dego I podejmowane w związku z tym na
obszarze Turcji kroki natury
wojskowej jako dążenie rządu
tureckiego do zapewnienIa bezpieczeństwa TurcjI.
30
listopada
wicemInIster
Spraw Zagranicznych ZSRR A.
Gromyko. wręczył na polecenie
rządu radzieckiego ambasadorowi Turcji w Moskwie notę.
stwierdzającą m. In.:
- W związku z zamIarem
·Turcji przystąpienia do agresyw
nego bloku atlantyckIego oraz
prowadzonymi pod kierownictwem I prlily pomocy specjalistów amerykańskich pracamI
·przy budowle wojennych baz
lotniczych i morskich na teryto.rium tureckim rząd radziecki
oświadczyl 3 listopada br .• że

'TV'

po

Rząd

I

rządu tureckiego za
zadawalającą i odrzuca stanowczo wszelkie próby rządu tu-

odpowiedz.!

dzia-

reckiego usprawiedliwienia Iwe
go PQIIlępowanin przez oszczercze powoływanie się na zmyślo
ne zagrożenie ze strony ZSRR.
Rząd radziecki uwata ea
konieczne
zwrócić
uwagę
rZl\du tureckiego na fakt, te
wciąganie Turc,1 do agresywnych planów bloku atlantyckiego, skierowanych przeciwko Związkowi Radzieckiemu
wyrządzi nIewątpliwie powat
ną szkodę stosunkom Turcji
ze Związkiem Radzieckim,
oraz na fakt, że odpowiedzlałność za konsekwencje taktej
polityki
ponosi całkowicie
rząd turecki.
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placó·....ek 'W Polsce. RZIl'li Sta_
nów ZjednooZOnyeh. a w szcz~
g61I1(łś,,! wllldze IImerykal'skle
PEKIN (PAP). Jak donosI agencjo kanom mlestanl. alę w oprawy we- nL terytorium NIemi"" Zat!łlod_
Nowych Chin (Slnhua), delegacja wnętn:n. Koreańskiej Republiki Lu nich rozPOC1'ęły .łuż w roku 19ł5
8m_rykań,k. odrzuciła propozycję dowo - Demokratycznej.
organizacj~ ośrodków dywersj!
otrony ludowej w sprawie warunDel_gacj. ludOWa •• znaczyła, le!
szpiegostwa
skieTowanycn
jetell otrona amerykań.ka ni. chce przeciwko Państwu Polski .. mu.
•

I

'.

'warunków.
DelegacJ. amerykańska

śwIadomie prt:ecląga~ rokowań t nie

domaga

ustawy

taki

układ

dzie

IstnIał W

sU

FaszystowskI
charakter tej bryga.d.y. jej W8pół
pr&ea z bltlerowskiml okapanta
mi I Gestapo. fakt. że jej or,anb.... łor Rohun - Dąbrowski jest
_ym zbrodnła.rzem wojennym - ",,"zystko to jest dosko_

::~k~~d:'.:e":!~=s~~:r';;

pragnie

woJ-

zapewniĆ

wydał

dom amerykańskIm .prawo pobytu
Da naa nleokreŚlony w Koret Po-

D_leg •• ja

IUdnloweJ.
stę

domAga

eme,yk.ń.k.

sprawował

kan

nl""ym dootQp· do wszystkich miejK

Istotny .el pIopozycji ame-

rykańskIej_

l$totnym celem propo-

zycji w sprawie pr:.yz.nanla nero-

kich kompetencji orga.nowl kontrol

nemu - ,est l1motliw1en1e Amery-
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pn:odującgch
chłopów

woi.

Krzyże Zasługi
wnł .......

Pr-e.ydlum WoJ.

Zł,łone'

Górze -

patrlotycmą

R N. w
postanowieniem

l

postawę

ObOWlą,l<ów

WŁOlowe

wob..

wy

Pań

stwa Ludowego 16 chłopów pr"cu"

,,,cych wojtwódt.twa :r:lelonogórskłe..
'O . .Ted""M:e~nle 16 chlopów tego

wojewód>.lwa otn;ymalo
Jenyt. :ta.lup.

H\nlster

Spraw

Stanisław

Zagranicz-

SkTUll.Utoski

nadał tytuł mInistra pełnomoc
DeIO ad personam ob. ob. Ga-

_skiemu

ncł lIfarił -

Sten"ławowt

l Wlet'
dyrektorom depar-

tamept6w J\fSZ oraz Ogrodzłń
.~ PI'Uml/łławowt - rad~ł ~ iI'aft. . . Ambasady

R1II:~

dziesiątki

Sądem

rR~;:~1{,i~:,~~lTcz~rz~~~~0~;

'.\ic:okrotrue pomnożyć. zdemu'
kowały w ocza<:h całego narodu

patriotów polskich ~;~:~~f~~o~e~f~n~~1!~~~~~:
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I dnla 30 listopad. 19111 r. odm.""yl
Srebrnym' Krzyśami Zasługi - za

konanie

na śmierć

:t'OS

3Iel"l1og~rs\i.go
otrzymało

Prezydent R%et'ZypospollteJ -

najbl ższelo

u

l

o reI.

Delegacja strollY ludowej zdemaskowała

Brygaila ty rzą<lu polski .. go i Swoje zo-

t. zw.

miedzY:1arod"wp. : sle amerykańskiCh lmper!a./Js_
nie tylko nie rozwiqzal w:rmi.,,' lów.
nionych organi7.acji. ale Pf1.~ł.tą
Równolegle
zorganizowa..
pił do bezpośredniego wcielania niem dywersyjnych ośrodków
Obywateli polskich w 57"rcgi s;>ośród polskich
faszystów l
regnlarnej a.nnU amerykańskiej. zdrajców oraz z rekrutacją oby
CtioD<,k
Izby
RE'prel.entan- wBteli polskich do armii amery
tów p. Franci. E. Walter stwier kp"·lSkieJ, rząd Stanów Zjednodzil 13 kwietnia 1951 r., że "w czonych patronuje odbudowie
wojsku
amerykańskim
.Iu·iy niemieckiego
imperializmu 1
Jnt kilka tyslę.-y uchodźców, " Wehnnachtu I odmawia wydan"zwj~ka,
kt"re .Ie"r.{)t~ przed nla PoJ'ce generalów von dem
paru laty wIdniały na lisf~h Bach-ZalewskIego l GuderiJw.a,
oborow IRO. 7jawlają "tę ob",,- sprawców zburzenia Warszawy.
nie na Ilstach nanych strat w Na iądan!e ekstradycji tych
Korei".
zbrodniarzy
wojennye.h fZ!\d
Tak ~d~, w myśl zasa.dy gin Stanów Zjednoczonych oilpowla
uoneJ przez byłego ministra (la. ~e .,są oni potrzebni wła
wojny Stanów ZjednoczoD)'~h (!zom amcrykańsklm . O cya1z!fene..... la M"",llalla, 7-<' A,ue~y- mle takich odpowiedzi świadczy
kanie dają dOlary, aby .i~ In,,\ bkt, Iż Guderlan :oonlal gzefem
za nich bili. werbule ,j~ o ,yWO w}·wiadu.
który zorganlzowol
tell polskich. aby ginęli na Ko- między inuyml t. zw. drogę GIlreI. czy !illzlc Indziej \V Interc- dHlana dla przerzucania agenUit
(ów amerykańskle.h do Polski.

Jak Jn~ donO!lUlśmy. 30 liatopada bt-. przed
Sądt'm Woje zef Ma.j~wnl, Jan lUiesz&al
stapo Jed~n z raportów dOI)"- :;ają ~wo:enn;kó\V· wśród wywódzklm dla m. Warszawy rozpoczął się pro-re:s
Piotra Bań
InnI.
czyi konfIdenta Pll}tra Bańczy- rzutkow społ~leństwa pols.!!:;eJe6lenlą 1943 f .• w celu lep- ka, który sPD.wQdo\\"<l1 a reszto- go, medobltkow {as~·zmu l tyc1.yka. któl'y w czasl€! okup... JI. jako płatny e.gent Ge.l!tapo. lI'y
dal na śmler~ I katuue w
hltlerowpldch ob.n ... h śmIerci "'Ie
Slego rozpl2cowania organiUi- wAnie li-tu działaczy PPR
ze! wlołow
krymlOaln.Ych, gotolu
działaczy
nlepodleglośelowych Polskiej PartII Robotni
eji wyzwoleńaych. na polece- wsi Nlowie:-s!\"O.·
I ,,:;ch zdradZIe s,-,""ją ojczym~
~zej. bojowników GwardII Ludowej I Armil l,udoweJ.
nie Wlese1lo I Stanisława BańW drugim 'dn;u proc~su a- :
amerykaO,k,e . srebrnIkI.
Oskarżony Piotr Raóez)'k przy oskarżony w kwielnlu 1941 f. czyk:\ o~kar7"ny ",kredl 5i~ w g~nt. Gestapo p'otra B~,;c- ko j nymaje to W3pOmnlsru usta. d
.
I zezna,I 'ze l.g 1·1
~ do G
'
d
l·,c:n;;c,
'li h'· WR. klora ukry"'s pra ..... dyj·.ve
o winy
OSI "'ę
efi.apo
w T oma- '7ere~i d?'alaj'1t"€j· IV Oj'ocz)ń- są.
pnes ł ue h:owa ł
inlencje aulorów pod nazwą uzna I SIę
do słllżhy w Oe5tape naklonlł szowie Maiowiet'klm, ofiarowtl-. ,klem grupy GL i do n1łejsco- ""'odkow
II s~all-y o t. zw. "wzajemnym bez
wej komórki PPR.
.
go brat. Slanlslaw SańesYI! jllc szefoWi konfidentów tam$wladek M!erz!l~latv Jan!-; j:iecn·nstwie", Ca!<tycmie W
lłerml\DOwj
.. Ws1.y.lkie 'WiadomoścI z GL ,!('wskl opowiada o wsp6lpra-: zmIerza do tworzenia l Cinansow cllASle okupacJI czołowy duła- tej"zego Gestapo,
lacz tzw. RadykalnCjto Obozu Wiese swoje uslug:!.
i PPR dostnrczalem bralu. BTIlt ey band NSZ z hitierClwcami . ,,",nia band podpalaczy. dywer
CblolJ6klclto (ltOObl, kierowane
,,8ral dal mi za",,, listę nsz- ustalal na.wl....' osób, k!óre na Gestapo w wielu wvpadkach' sflntów i morderców w Polsce
1(0 ł flnanso\\'ftt\ero pnłllF oml- wlslt dla pnf'ItANInlll jej (ltIsła. leblo przekazać Gestapo oś- posługiwało się bandą NSZ I W in n) ch krajoch. przec:w lttó
IIracJę londyńską B IWkOlaJeBY-,1'0 - zeznaje oskartllny - mó- wwdcZll oskarżony.
..UIs l'·. Banda NSZ pod do-: rym \';,'mierzone są agresywne
klem na cRcle. Stanisław Bań- wl'lC'pM!Y tym, te lłI\ na nieJ oW 194-4 f. w Plotrkow!e pn:y- wódltwem Mas/oelta dokonat. plany woje:me Stan6w Zjednoczyk z b. PSL-u, uciekl f kra- .oby. które 110 tt'kariaJ'ł o "nhl! padkowo
został mr~Zlowany napadu na działaczy
lewico-. cWClych. K.t' jest te! przypadju i obecnie przebywa w USA, l de kslędEłl I a.l'tekarra w osa- Stanisław Ba,óCZ)'L Na lnter- wych w Nie\\'ie.-,;zvnie i za mOC- . k:e;-n. że dzieje się to w tym sagdzie .lest j~ym z prowodY-, dale D~ewlca. pow. Opoczno". we~cJę oskarżonego stanisław dowala m. in. b~a!a ~,,"jaJka. ~ mym ok:-es:,,_ kicay w PoIsoee
rów ZIelonej M:ędzynarodńwkl,
W okresie od kwietnia 1941 r. BaRCllyk 1000ał przeksUlny do Wiqcenrego Janis1ewsl:lcgo _: i w j"nych m:lujących pokój
biorącej clyn,'y udzlal w pod- d 1944
k· żo
t •
_ C"s<>stapo w TOm8S%owte _MlUo- ""kretarza gminnej organizacji' psns!w3('h parlamenty urhwajUdZlllliu rewlijonistycznych n3 \\~al
~rc OS, r.~:~ \vi..,.kim, gd!ie Wiese zarpjes- PPR.
l',,, usta·,,")' o obronie pokoJ ....
~rolów w Njemt'z~~d- Stanisl:::acm~~I~~~ O wykru:y trowal go jako bE'zp;)średniello..
,
.•
Usk'l~ o "Wl:ajemllym iHIznich.
I kó· PPR. Gl I AL
a 81l e n4l 'k~tJ\lX'. SIli.'llslaw Bań$\\lsdek zezn",e nastepnle o. piec·nł1st ..ie'· nie tYlko preDuJe
Jak wynIka z zemań oskllr- C7: on ~
h '''' o; z cryk po podp\~aniu odpowJed- obławach.
przeprowadz:,nych I usallkcionowa~
dolyc!tc_t\
ionE'go - Stant~law Bańc~'k, ~y~~~ ó: ' n~~acui I::~~el\\~ nie;:o zobowiązania w czerweu prz~z ~estapo.- na po~stawie 8'l(ypolsk, I antYil"kó~w1\ pol
działający w c:z:asJe oku~Cji na z ~~'an ~n~ z wJa!..;e~ intc~'ty- w 1!l-ł4 r. zostal zwolnl<.>ny w ce wykuow Stamslawa Banczyk,,- i l tykę kól nf.!ll:ą<,ych Stanów
terenie woj .. lódzkleiQ I War- wy mate~iahl.mi pnekazywal o- lu dalS.le~o roaprarowywanla Wi~kszość
aresztowanych - i ZJ('<ln{'c~cnych. I~ ma na celu
sza.wy w kWlelnlu 1941 r. po. sobiście Wlesemu
w gmac-hu ruChl1 le"lcowego.
stwierdza świadek - z.gillęla w: w>:moten!$; lej ,dz;;lalalnłlkl \V
WZlIlł ,plan mordowania d>l!ala- Gestapo w Tomas)ul\>ie. \'II tan
Po zeznaniach O-~. RańMY' ob<>zach bitlE'row~kich.
i M\nUlcb gor~"l;;o\\"yeb I a~-anczy nlepodleglośclowych drogą spoGÓb Słaniaław ~k
sa l.a. Sąd pnystl\pll do prr.esłuSwladek Wiadyslaw Purga! l turn!c:lYt'h pnygotowat'i "iojendenuncjowania ich do Gestapo. po5reonh',hv_ IllllEarioalla-O Ba- chania świadków.
mówi o masowych obławach, n,rch. ·-które godą nie &.flko w
Pragnqc w tym celu nawlązBt denunc.łowllł lialQ'cła dldalaellN
Swladck Jhef O<łneA zezna- w czasie których Gestapo Bresz " ...l:i:ywotn!e.!sr.e interesy WIlIIkontakt z GestaPD przez uufa- nlepoCllerłl>śeł<tw,.M II
tereBu je o masowy.ch aresztowaniach. towalo okolo 120 osób. Część z dów !i;uroi>Y. ale Sll~e SIł
nego człowieka, Italll.słllw Baó- pow. p.Iolrkc!wsl!lC!r1l I ~Ii- ld/lrydl duk'onywalo 'kstapo .. ich, m: ln. krewlUi świadka. również s naJleplc.ł pojętymi
czyk namówI! oskaTzonego. by IIklep ~ IderYllłl około nR podstawl& list % nazwiskamt. Karolinę Gac: oraz 6 młodych interesami rulrodu a.meryWpodiąl siC: roll agenta 'kstapo. 11141
lIO~tałll -aseaycła w M. in. aresstowano bra~ I krew chłopców gestapowcy zamorda- sklego, ~rc-I~rla ta Jest. n!e Ulko
.Pnew.: .Jaklch
argumentów hllleroWl'lklea obnał'łt Ś1Illercl., nych Świadka: JÓIIef&, .Jakuba, wali besti31sko na miejscu_
bruialnlł Pl'ooą mle$"U\illa się w
uzyl Stanisław Bańczyk, nakla- m. In. tilłelllll
Ludwllt Piotra ł HlcIIała
('tGflrellltJw.
Swladek Stefania Nejnumn spraw)' \V"''',"~(rme Polski, lces
niając osk. do służby w Gesta- ....... _vk. ................111' 6ntbllw. Michał Goneń !losU! rozstrze- zemała, ie w październiku 1943 l laMe po<!wę.hI. same zasady llł'1l
..........,,"',..,,roku zestab aresztowana i wa ~~·narodo,n";;o. stallom
PQ ?
sld. Władysław hrgllia, Edward lany na miejscu wraz : 20 oso- strasuiwie skatowana przez Ge- POWlł~y lI'lImaell na usady Kar
Osko: "Brat mÓwlI, że w oho- HałyuewskJ,
Slefllnl.ll
NeJ- baml, resztę zabrano do Tol,1la.
ty
Narodów
ZJednoero~
me chłopskim jest wielki ruch -nil,
~ NeJmmm. szoWa Ma!OwlecJtiego skąd prze slapo w TomaszoWle, Gestapow wsb:m.~ jak I!a!.cke ptmmął
w kIerunku komunitmu, który Zofia
ł!!Iołocmtk.
1IIt.anlaław transportowano Ich następnie 110 ey usiłowali wydobyć od niej się nad IImerybs.Jti
Ib"od e
nalety zdusić. przekazując do ADłosllt, S&anWaw Borysa, stli- obozów kOll«lltraCY'llYch. :ta- Informacje o partyzantce GL agresjj.
na
it
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-.t.
$wiadek
lostahl
następnie osa.
'kslapo dz.!a łliCZY l eW.cowy"",. IllIIIaw
B.--....."". l
..... den li ... """""" ......,,.....11 "IV- dJofta w o~e koncentra",vlR~ POLSKI PROTl$STUStanł$law BańCS7k powoływał Okol. 411 0II6b l!I1IdeauneJowa· cll ,
...,. JE K,I\ 'rEGOltYCZNJE PRZEsię równiet na rozporZ1ldeenie D3'dI'pm.!lI BaA~1I ~IIISwładek ~ semał, te ~""'-'-_
CIWKO UCHWAL~IU UST.t\
"Delegatury rządu lenclyaakle- mOl'dewuyeła. ut. In. .J"" Ilem ,ako ~e: mfa a.tapo w
~...............,. przyznaje, te za- WY O "WZAJEłdNYM BUgO-, aby wsulklml doA~1 ke.1d, Ilulmlars Król,
Jh Łode1 ~ raporty II denW1Cjowa} Stetułę Nejm41l1l PIE~STWIE" I DOMAGA,
środQm1 Ukwldowal! kom~ Ma~ wtacł,*"w MaS. Gempo ra~I., W rapor- II polteenia Btlml.słmH Be1kgy- SIĘ BEZZWt.oCZN"EoO UNIE;
st6w.
.Jabb ~ Btlllłllaw ~ teell ł.l'dI.
dUli, ~ leli!.
l.
WAZNIENIA TEJ ANTYPOt..~e z \lkartowlIl\~ ~ ~ Mł~ ~ ~I
J . ~ł !fa - sąd lIat'llęlh!ł PlUr- SKlEI l SPl\UCZNĘJ Z lNB
,tulllawa
IiIIm\1UłiLIIl...
. ._
_ll~.40.waa_ RESAW POKOJU USTAWY.,

nad wykonaniem wRrunków
rozejmu. - mIał nIezwykle Ile rckie kompetenr-je I nJeograntezony
trolę

scowości

9tanowi

Proces prled

r6wnlet, aby organ kon

trolny. który b«:d.zle

do anWladze amerykańskie przeprowadzają w NiemcZ('cn Zachodnich ~krutacje obywateli
polskich również do innej wojskowej organizacji _ .. Lab01"
servl~e CampanIes". KierowniCZ!I rolę
w tej organizAcji odgrywają równiei znanI f~"Y~cj
I kolsboranci pochodzenia pol-

bowiązania

agent · Gestapo P1IPO"'.I. r an" czyk

zejmu. Omacza to. te Cleteg-.acja amerykańska

drę

Na pOlecenie swego brata

wojskowych. Jaki bę
chwlU podpls.m. ro-

nreb. Propozycje delegacji radzleckld są poważnym wkładem do ,1:I;iela pOkoju.
Mówca wozwal obrońców po
koju. aby domagali się, by ONZ
spełniła nakreślone w KarcIe
zadanIa w obronie pokoju. ą4ry
żądali wwarcia Paktu POkoju
między wielkimi mocarstwami
l zjednoczenia narodów krajów północnych w ",1elkiej wal
te o zachowanie pokoju.
Następnie przrnnwiali delegaci Flnlartdii. Norwegii. Danii. którzy podkreślall ogromne znaczenie dla dzieła pokOju
propozycji delegacji radzieckiej
na
Zgromadzeniu
Ogólnym
ONZ.
Kongres trwa.

amerykańskiej

Swl~tokrzyska.

jest skiego.
wojskowa brgłlni7.acja kt,mpaRząd Stanó.w Zj>dno('zO!\!'~h,
nll wartowniczych, kt6rvdl k~- lpkceważac wit'lokrotne orotes-

ski delegaCJI ludowej.

uporczywie, by w Korci utny·
many został na czas nieokreślony

ośrodków

Jednym z tych

kieruje się :Ładnymi ukrytymi Inten'jaml, to powinna przyjąć ",ni 0-

Się

lem rozwiązania zagadnień Spoi'

bezzwłocznego unieważnienia

Amerykanie odrlU ciIi SłUSl.ne propozycJo e:d~!S;a:\ntet,ncln%posw~gy·~ch~~lcozf=l.erjC}lni~:c~b~ ~,:r:~~~ ~::~nle%e

I

Na sesji ZgromadzenIa Ogólnego ONZ w Paryżn - kontynumOwca - delegacja radziecka złoźyła propozycje ce-

ował

anlypolskiei i sprzecznei z interesami pokoiu

cel li nie dopuszczenia do rozejmu kLRtąd S\.~nów

ków zawarc1a rozejmu oraz sposobu kontrolowania wykonania tych

I Islandii. Na Kongres przybylo
okoló 700 delegatów. reprezentuj~yeh związld zawodowe i
Inne organizacje społeczne kra
Jów północnych. Wśród Mlega!ów znajdują się wybitni
Iacze społeczni łych krajów.
pisarze.
duchowni.
lekarze.
przedstawiciele ruchn "póldzicl
czego I związkowego. Na Kon.-reaie ObUIU są goście przyby11 II AngUl. BelgU I AustraUi.
Obrady otworzył przewodnicz"cy S=edzkiego KomItetu
Obrony Pokoju - Peter Varenlua.
W pierwszym dniu obrad wy
głosił przemówienie wiceprzewodnlczący Swiatowej Rady
Pokoju, pisarz szwedzki Artnr
Lnndkvlst. który
podkreślll
wzmożenie napi~cia w sytuacjl mi~dzynarodowej, spowadowane agresyvmą polityką bloku
amerykańsko
_ angi elskiego.

,
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,str. II ,
;

Przyjęci.,opra

.kradzieckicll umożliwi fez
stojąCYCh przed ONZ zadań w. interesie n'arodów agną

iąZllil,
II

tU

Przemówielie, liro. A. WY:$zyiskie,. WI,.liii Polilycz.ej llrOł1adz·elłl "'łłłet) ołZ

p.~al'.z .(PAF).

w

l mÓwił
~Wl)ych ł Ąp,gI.i\. Ę,,,,ŻQ.y oZ nic:b
w ln1\Emiu tnech.

dl ....

VS,4,
Zjed- J s~a,wlci\lle :US~ J .AMliJ, ,0Ar:/lJl-,! sp.r.aw za~ra~k>;J,ly~b
t'raneJI l Anglii proPojlow/!,l,t
60 mi-I ~Jqe Ra,tego.rycz!ll,e WOP07,yCj~
re4u-kc:ll
Przedstawiciel Stanów Zjed- ~!ardów. dolarów na d.o;lbroje- Zwląz.ku I'o.adzleckl.eg!), ,;!by u-' omówle"Jie sprawy
sil zbrojnl!'ch ..Nie - tego om
,rJJe. dodaiilc: .,lI/ie możemy li-' D/,l.eścl,ć na por~ądku ,d.zJ,c;tnym
noczo.n~.ch pan J essup pO,djllł
nie
proJlonowali,
PrzedStawi611,
powtó.n;lie -w .~LI1 .p.rzemÓowde" fJ:/lł',Ć Ąa ~\l. żę ,IIolle.lw.owane w sprawę r,e,duk~jl ,zbrojeń I
broni1,l .próbę zapewnienia, że sm. o,I;1wi.l.l obecnej WYllilk.l r\l~t,r)Ey- !br.ojQych,.8 w lej liczWe ",hro-, deI ~l1g1l1 - Davle!;,
lli.ąc formuły "trzech" o po~ .ZbliŻYliś~;y się w n;asz:"j nla się do SPOltOJn.ej analizy .: n-y Zjeolooczone dążą do Z!I)lli.ej gn\\ ~dll.lllę ,rlIoZ ~ ~w$:/le. lub,' ,e6 i m ,zbr!)luy,eh ZSl3Jl, USA,
7.10 mle 57ł zb r.ojny~4, ośwfa,d
pr/.ł<'Y do ChWIli,
gdy nalezy cio stusznY0h wniosków, Ozna- sZe.Flla naP'ję~.ia w stosunkaoh t,e llI.o~IlQlY IIkre$Uć z góry rllk, Angl,ij j, Fr,ancjL Przcds\awiciejuż poczynić pewne
pod sumo- cm to także, ~e tł'zeba kollieoz-, międzyuar,odo,wycl1, by ,u"zynić .v k,tórym b,fl.d7J.e J:\3JiU zag.r3*"Jo le tych trz.ec,h mocarstw uparcie
czyi, że nie wiadomo jeSzc~
wie.I,kJ.~
QlebC1lpiecJ!'eilstw,o,.
Sodomagali
si.ę,
by
wlączyć
zowania, wyciągnąć wniosk,i .j 0- nie .oozy.ścić faidl!' ze wszy&tl<,icił kmk naprzód ~ jak się wyra-,
w jakim k.lerlln1<u m.
rOlikreślić dalsz.ą drogę .dla roz- wypa""c.ń 1 PJ'ZYM'J'Q(I\ć im 1~ zlł _;na drodze pokOj<>:WYCR k,łem Wljwj~s.zeg" nle!>nple- ml.ast !.ego p1,l.nkt o istniejącym
iEbro. &trzygnq~ się kwes~l,a
c,Z.e»St.wa b$<W.e ,rok, wkti\rYm poziomie zbrojeń.
st;rzygnięcia zl).da.ń, jakie przed prawdziwą, rile"zy~sią ,_ta.ć rokowań,
)efJ: w kicruulm Ich ""ed!J.o"
l\9_o1l.my $Oble "" WytchłJl~'
n"mi stoją.
I l'zecz;v.wlste Zl'Iacze~. C.O jedl!'
IWWIl.ll1a. czy td
odwrotnie,
r-,r~e po r.az plerws.zyslys,z.y.my, ro.e, l,Kuę,lmy .8/P110~aÓ tl\J,lą WJiWy's~\\rc~y
:WJ)lknl\~ w to
W tych warun«ąch rzeCZq nie nwże _",nić łch lIIiaśtll
zwl~kszenla, Davles
równoze strony
delegacji S,taIJ,ów tykę, lU,ó.r:/il .Dlll~ bfl.d~e prosforroułow...n.1e, a1Jy się prz.es7;c;zegóJnje w$ą jest wYodręb we zrDZUA1ieDie.
c.ześole wyJaśnił. że kontrolę,
odd~lone
nienie ;lasac,lniczych decydująTrzeba jednak stwierdzić, że, Z)'$oc;z6ny,ch, Anglij i Fr/lucji., w:~ć b,e. wYlch!ll,enJa. w dągu' k(lJl.3ć, jal<. bItrdzo
o k~óreJ wspominaJ" prepoJest oli pr.awdy twlerdzenle zycje trzech mocarstw, ea1e6r
cych zagadnień, j,akie się oma- \łut>orz.y
projek.tu
oozo(ueji żę są rzel<omo gotow~ o,siągnąć lIV1!ll/J lotu.
ze Zw;!ązkiero !J,/I'.l<. b
I<
Wlało w toku debaty ogólne), ykzech"
i niektQrz.y spo&ród' poroz\łwieoie
dZjgcklm, nie po .az pie. rwszy.
WyAchnlenie ,omacza wstrzy-, ;p. J.CjlSUP3, ,.. o, y nlA
ono, poJmowe.6 "nie jn.ko kou.tl'OWażnl:\ .Jest rzeczą poczynieme zwalEmników tego projektu le);:-:
lę nad red m.cją zbro~e6., 1_
manie wyścjgu zbroje,ń, omacza;
t.ere,n~Jt;\}' r,a,ryżU w mleslqnowych wysil'ków, ażeby w (or ce,waiyJi nieraz to WSZ.Y5!.k.D,' słysz,'WY
~Qpe\V!1i~n.ia, l.e SiiI zredwwwaJJie, zll1nierls7.enie, je-o ~ch \Id ,marc!' do czerwfa
jako kontrolę 'nad Ich PD<IlIe.
.u,
..,
.
1951 roku zaste.pcy mln.ls.Lrów
mie lI!'-jbardzicj jasllej i polnej mimo, ·że za,pewniali, iż dążą' rzel<QlJl0 go~owe obn,(żyć temp"'.; śl .
memU.
r~tl,!rę a\l;rlosfery
pOli,tycz.nej,
.
i
llle
ca=owhe
za"r,zymarue
określIĆ swe stanowisko ,w za- rzekomo do osiągnięcia' uzgodWs:':azywa'liśmy już na swego prZ3'gotowań do nowej wojny.
gndnlenlach, które wywołały' nionych decyzji i że kieruj'l się,
TAl Właśnie wyd.clutieale jest -.-,
1'9zbr9łć
spory i r<iżnlce zdań, oraz tebY wyłąpmie prawdą i dobrem rOQzaju pq;;!,liQ.) pracy 'IN opozie ~danicm pa.na Ilulłesa _ nai- Uzbi"oić~i~ pO zęby
wycztl1'Pać WS"3'stlde możłh\lo- sprawy. Z takln1i zapewnienia- blokl,! atląntyeki~go, gdy przed-, ;.dn'u;zł'm niebezpi"" .. cąs1w.em.
rząd
slawiciele
tego
blokl,!
nie
s~<ą,
.......
ślli W Celu \ł..u~i<:eia .przes~ó,d mi nlesposób pogQdzić pl' lemóPan Jessup mówi!, że trzeba
Zestawcie z jednej strony te 1nawet mowy, poniewa~ w~yst
na drodze do wzajemnq;:o Zl'~l-, wicń nieMóryoh delegalów, 'któ pją IW ,tYm Zg.rom,adzenJu slil,w
p. Daviesa kie wysiłki delegacji .merykilQ.
z~ .. tycb ęlano.w41<.
Jut ruy uważali Za stosowne wypeł n,a temąt pokoju l wspói,pracy, porównać przemówicn.ie sekre-' dwie w;.powiedzi
to ty.m bUdziej kOl,li~c>;J,le,:i,e nić te swe przemówienia różne n9 tel:u,,,t konieczności oBla,bie-, tarza S,tanu pana Achesona z pomit;dzy sobą a z drugiej stro- sklej, angi.el~kiej I franc1,IlIkiej
z oraz tych, któr:zy je PQpieraJ,ę.,
w tQ\<.u po)ellilld, w 0/AlJ.n - go rodzaju plotkairu i .bana~ny nia napięcia w stoS,unkach mlę- przemówleniem ministra spraw ny _ wypowiedz,; Davi<osa
żl,l tak pow,l.e.m w;J,lk slow- mi, nuclnymi już napaŚciami na d,Z3'narcxi o wn h , n. temat roz- ;z;agr;lOicwych ZSRR - Wysz.yń wypowiedzią Parodiego, który zmierzają do wykazanl~, iż ~
nych, n,a.grom.ad~llo się niem.a- nas, z.aprawion~ml niemałą do- cZ;lrowań z powodu rzekomej skiego zarÓwno co do treści jak repre1:entowal wówczas Francję obecnej chwili j,tnleje takj P9Zwią;zk1,l Ra-' co do d1,lclW, I;lżeby przekonać
d .
ba'
i
' , . J śl J
._.ło osad,u, a b.ez
u~uJ)Ięc,la go zą zloś!! wości l ,oszczerstw, Po- nic1,lstępliwości
. ,,','
d
d In' Sl'ę odąze' nl'ac" teJ' i l'"oeJ' stl'O-' na tej nara Zle, a ZO czycle, co z om zbroJcn, 7& e I l,!ż AoWtr\ldno jest nier.az znaleM pz:,a- wtarew się to nie,.tety na katdej d Zle""'."~go, - po C;laS g y Ul,
"
oznacza ta formula:
"Sprawa kolwiek powinien
reQ.uJ!;ow,Ć
wJ.dlow.e rllzs,lrZYKlllęllie ~daJ,1.: sesji, przy czym nier;;:adko pu- równie odpowied,zil).lni a "leki e- nY. CZł' nie lep~ej Jednaj< po- istniejącego poziomu si! zhroj- swe siły zbroj,ne i zbrojenia -.odpowiedzialni, 1'6wna.ć p,l'l;~m6:w1,enle piIolll!> Jes- nych" i czy to Jest poduhne do to tylko Związek RadzieckI.
Oz.nacza to, że przeprowadzając szczane są w ruch te sametric- dy i bardziej
przedstawicie~e l,{r,ajó;v tęgO blo ,slotpa z przem.ówi,enlem Jo.l;ln~
l
'1
pQds,:,mowania i podejmując ki, wy~orz.ystywane ~ą te aame ku
wygle,szają
podiegaJ.ąc,e,
wo- f'os,t,er.a DuJI~l'\a, tebu P,rZ'llkoA!1.Ć propozyc}!
zredukowan a 81
A z.alem mówią o niej
t\lt
krokI w klerul).l,{u sprecyzowaredulsowa~
n'a ty~h lub innych tez, nie t. zw, fakty, pl'z.ytacozane są te jownjcze prz.em6,wie,nla aż do slpu «o czes.O zd. w r:zeQ~- ;z;brojnych? Odpow'adam na to z góry, że niczego
~oż.na się 'obejść beż w;unlęcla· same cytaty, nie !&Watając na Jawnych oawoływań do naP!lŚcI wlsioścJ poU~y,k.~ ~ranl.cm1l wpNllSt:d ?tle, niC! jC!!t wdob.De, nie będą, a tym bardziej nie 'bil
~J~J)ocz,onych J do ponlew , jak to dalej ,"obaz"Y- dą redukować o 1/3. Zatnymam
tego osadu, bez usunięcia wszy- to, te lal!.ie ata.ki ZQsta!y po_ na ZW!ązel,{ ,Rac,lziecl>.l i l<raje de: ,St4",ów
mokra.cji luc,loweJ. Faldom tym czego w rzeczywlstcści dążą re- my, .. poziom sił ..!>rojnych - się później bardziej 6ZCZ~o.
stikiego, 00 nie ma bezpośred- przednio Już oElpa.rte, trJcki z.de- iIlil<t tu nIe będzie śmiał zapne- akcy-ro,e slł;y .St3nów J:Je<tnoczo- to nie jest .. redukcja &ił zbroJ- wo na tej stronie sprawy, !!ie
niego związku z tym waZnym m 0'-0
'" mli
Ś 'a"zagadnIeniem I co może jedyę-- wane. "1'\\,,, we o Wl, ... ,cz.yć. Fakty te widz;i "",ły świat nych? Pan D1,l:!les zd~ydowal nycb". Ten poziom może o.na- na razie ograniczę s~ do tego
nie utmdnić osiągnięcie 1,lz.god- czenia zd,ementowan.e, a auto- i ni~ch ktokolwiek ośmieli się się wreszcie przyz.nać otwarcie, aać, jAk mówił wtedy p, Da- co Dowiedziałem, uważaj'l", ie
je negować.
że Stany ZjednOC1;\lne stojące vics, ~Lbo ZWlr.k.."Zcme ~lbo ,,-re- wysiarczy to w z1,lpelności, a4>.
olonej decyzji, co nie przyczy- rom 1,ldowodmono ignorancję,
J";l(l.c~as, gdY tu w I):omlsjl na C'łóCle ~gresywneso biolu. ~t- dukownnie I dlalego opo~ował by odtworzyć istotny siao r~e
,
'łR$1ly.cldcgo
przygoto.wuJą s.ię on przec.wko uml.Cszczem.u 1:\a czy I wyka.zać be;>.pod,pta,wnQŚć
Fałszerze d~ktlme~tów
h.>łlty.c~,I;leJ vall Jessup ~v~gla- nie do ,our<JnY, lec~ 1)0 agresji,: porządku dzicnnym sprawy re- Argumentów
przedsiawiclela
s~ał S"e wtllJ~e Pl'1;~m?Wlero.e ż,e twor}lon,e są ~b.ojo)~·e sily 0- dukcji zbrojeń. Jest to hlsto,fla, USA, jakoby na kon,ferencjl q;A1"
Chcąc, nie chc;lc trzeba się ności, szykan, podstowiania no-' ~a tCll)llt
I li ~sP":,ra~Y, fensywne o wieJkjJiU potencjale, któ'a powtarz.a cię teraz row- ryskiej Stany Zjednoczone, ~
znów zatrzymać na takich wy- gi, zniewag, prześladowal1 ze ::~
prze ~ w c e
tan"w ~o7.mie5ZCz.Qne
w
dogodnych nież tutaj . .'fest to to samo, co glia i Francja wypowiadały ofI4
padach panów delegatów, Tym strony "przywódcÓW" (którą .J ,mw'IOn,yc ,znany pow.ze- mleJs~.a.ch wokól gl'a.Ql c Związ- m,)".. 1 p. Acheson. Są to znów za koniecznośclIj red1,lkcJi l!:bro..
t
ć
a
)'0't
i'ol
i
s
J' ls o '
cl>nUl
IQhn
F,oster
DuJlc~,
.....
dca
k'
Dod'
ki
..
i
. j t t o d wIe
" ",rony
~
teao samngo
meda.'
razem m1,lszę SIę za rzyma n
'''''0 opor un s~
oc a z Wl- Departamentu Stanu I 'ede z u ,'_ z,lec e;:'\l
Z.C es
.·b
"
c
•
•
jrń i sil zbrojnych. Nie tyll<o
przemówieniu b. ministra spraw ,niści w większości wypadków /rJówJ;łych organl:tatorówJ an;"rł' \;'I'~znlejl\ze I bardzlej .po.trzebne lu: uzuroJcnole: ktorym Z3JmuJ,~ !1Jie wypowiadały się one za tawewnętrmych Francji - pana' są pośn"dnio 11,lb bezpośl'ednlo ,lmńskleJ 1I00litYki mgr,mc"';'j olz sUy obrQn.lle. ,CZyz nie Jest się \~
~zym:e i ".TozbroJe,me , ką koniecznością, lecz walczyły
Jules Macha, który w swym "wiązani Z burżuazją i z' poli- wygłosi I ze sw,ej strony na do- rzeczą Jasną, ,ze pan Dulies rm..- m6,,~ąc Ich )ęzykl~m, ktorym przeciwko jej uznaniu, me goprzemówie[)iu
z 26 listopada cją) .. ·" I'roszę zwrócić uwagę ...ocznyu, ba<1klecie "llild,y .ua stawił wreszcIe l<ropkę nad .. I , zaJmul.'l. s1ę w Paryzu. Chce Slę dz.ąc się na włączenie takiego
nagromadziI calą masę niedo- IP:tllie Morb - z policją.
,Spraw
Reklamy" w Dctr.ołi dając nowe dowody ag~:"sywne- pogodzI C te dwa z8<;1unia. .Ale punktu do porządku dzie.'1D.ego
Oto czego uczy marksizm - pr2;emó\Vlenle
O
charakterze go c)1arakter,u polJtykl zagra- !}roszę panów, je~tesmy dośc cia Rady Ministrów Spraw Zagra_
rzecz.Dych, oszczerCi':ych twierdz:eń dotyczących rzekomej 0- leninizm, ta lUielka nauka, tcp wr<:ez 11I"J.eciwnym. JaJ, donosi UlCmej Sla:\ow Zjednoczonych, świadczonymi d.zwlaczam.;, pol!- nicznyrh, który czterej zast~
ku,pacjj i "zaanektowania przez nlezwycl!;żony sztandar klasy ..New }",oI'il, HeraJd Trjh,une",
Czyż mowa pominąć ten hl,\. tycznymi, ażeby zrozumIeć, ze cy min,strów mIeli
przygot,o...
Ęosję" - jak się wyraził -I ,robotniczej,
całej pracującej o.uG.cs w tym przemówieniu na słuchając slodl<lch jak miód te zadania me d3.dzą się pogo- wać.
p,rzed
wojną i w początkacl ludzkości.
\.. ~!,."v~' do ulwor'zAH,'a "0.'0h
A,
dzić, że mOŻlJa jedynie doprowa
wojny jal<ichś terytoriów.
'1'czeba przypomnieć, że me· ""- ...
"
- ~ '"
słów amerykańskic
pt'zeuSta. d Im
_,,"
Toteż Inf.orrnaj!Ja p. Jess.PII
tody fałszo" ania €yl.at zostały wro.b sil ofensywoIty,ch o wlel- wicie ii w tym Zgromad7"",iu? dUc o
PUU, u .... UJllc rownow sprawie konferencJi ~.
w~~u. ~~:ad~z~rY~e p~~~::: pusuzone w ruoh w roku 1948 kim potencjale. rozmtcszczo- Czyż szczer., wystąpienie Dulle- cześoie jednbą ;:~~ąl ~ić się, a caw
miulstrów ~p,r/lW ~aplą
prz,ez panów AustJna i Mac n.yoh w dogodnu<lb mle,łscach sa, oficjalnego przedstawiciela drUlPl "f OZ ra .... c s ~ ,
nyd,1 g/"Lesz,y pbwa,tul,e pn~w,.
rzanie tendencyjnych twierd46ń
wokół grallic ZwIązkIl llildz:iec pepartamentu St an1,l , nic ruI'
wywołuje nieufność i że jego )'IIeiła oraz leI! przyjaciół Po to,
.
". .
'
Obecnie p. Jessup ośwladcz.a, ko Pl'iIwdme. ~Ie r,ównle ~
nieufność i nieufnośc,' ludzi, ażeby IIprócz wszystkiego inne- 'k~ego,eo zdaniem Dull~a jest ;maczy l n.,e zas!ug1,lJe na uwa- że projekt rczolucji ...tnoch" o Ide od
prawdy '1\
WYl1i'~
myślących lak jak on, wzrasta, go od",róri,ć uwagę opinii PII- ",a.r(~dej ,p~trzobne
ka",lemu gę oraz n;e, WYW0!UJ~ k?nleez- tzw. redukcji wrojeń .Jest kon- p. J essupa I p. Lloyda Ilotovaą,,
g.;!y zaznajamiają się z niektó- Ib11cltnej od lob C8lszcr~.Iw, a w ~...-aJC)wl. "t.or.,mu zagcaŻll TU- ności W7,mozenla CWJnoSCl po tynllficją linii, której rzecznikaszeregd innIY$
z,a~. eę..
rymi metodami władzy radl.iec- szczegól",ośri
od fałszersiwa komo Rosja - ul,t siły obron- tych,. przemó\Vle~lach Jeszcze, mi były Stany Zjednoczone, W ,te
jak
rozmia.rów s1J w~~AIl
kiej, Usiłowal on os/j{alować Z\lauego pod nazwą ,,prolok61 Ile.
W
pr;;emowlenJu
tym bardZIeJ. 11Iz to było konieczne Bry tama i Francja na parysklej
ZSRR I USA, allresJI w K~r~
n;lsze metody, które polegają 1W', który pot,r"<llbny był po to, Dulles
oswladczył,
że w dotychczas?
konferencji zastępców
mml- propozycji w srr,awie
~
rzekomo na ukrywaniu praw- at.eby AjI!,Ć /lmer,y/<ę.ńsIP-'11 I bryslrów spraw
zagranicznych hronl a./omoweJ,
~~
dy i na innych grzechach śmier ~yjsklm rządom okupacyJaym
pami~ć
Tam zaś stanowi.«ko trzech mo- ey j" r go I td. Uf!.
te)nych,
Aieby uza!;adnić te \V Nlcmc,zecb Zachod~,ch jWwód
carstw zachodnich
oznaczało:
swe oszczerc~e wymYl\ly, n:Jllch do zaslosowaola rep~esJI wobec
Jeżeli natomiast mamy
po- progresywn'j - Jak m6wi! tu- tadnv~h rozmów albo
jeżeli
Wszystko
co
mówiH tutaj
~e zawahał się pru'd pr.zyto- ,deo,okratycznycb
organlZ3cjł równ)'wać nasze przemówienia, taj - propozycji w dziedzinie che';'ie, same t)'iko ro~mowy o pp. Jessup i Lloyd o wyl"(li~<;l'
czenlem Cytaty z pracy naS:/le- NIemleo Zachodnich aż do Z\łl;a co do ich "meritum I
ducha", tozbrojerua dia przedstawienia redukcji zbrojeń, ale żadnej re- nych wyi.ej zęgac;!nic,niach wy~
go wielkiego IlBucz'yciela Wlo- ~u ~ongresu Ludowego, wzmo- to należałoby przy Iym porów- go Zgrom~d7,eniu Ogó]l).emu". dukcJi zbrojeń; trzeba, widzicie tłumaczyć mo,żna jedyn)~ ~e.
dzłmierza
I .. nina .. Dziecięca :zema presji na związki zawo- nanl\! dodać koniecznie do prze- Ale pamięć zawodZi p Jessupa, najpierw określić
poziom sil niem do odwrócenia l,lwęSi 04
chor~ba "Iewicowośd" w komu dowe ltd.
mówień
Achesona i Jessupa To nie przedstawiciel USA. lecz zbrojnych, a dopiero wtedy o- podstawowych i doniosły,c);!' 1>1:9
nlżmle", preparując ją oezywlMój .~olE'ga,. ~rzewodnlczqcy przemówienie DuUes8, który w przed3tawlciel ZSRR z'sJlropo- każe się, czy mamy rcdl:kować b)emów wymagających PO:WII~
śele na swóJ spos~b wy- dele.gac)1 polskIej Wlm-blowskl: tej samej mowie usprawlcdlt- nowal na konferenojl za,tępców zbrojenia, czy też
zbroić się n~o ustosuokowaniljl się
O;t.~
ehwytując kUka zdan z ~Iośel przywracając prawdę, dał juz wiał również niesłychane po- ministrów spraw zagranicznych Ale ze wszystkiego tego, co mó- do skierowania dyskUSji oa ł.f..
kontekst~ I dopuszczaJąc Się w J~les Mochowi nauczkę jak na- gwałcenie prawa mlędzynnrodo w Paryżu włączenie do porząd, wił dalej p. Jessup o wzaJem- kie problemy, kt6re nie SIl ~
ten sJXł:'i0b jawnego fałszerstwa. lezy obchodzić sIę z cytatamI: wego I porozumień mlędzyna- \<;u dziennego sprawy niezwlocz nym stosunku sil zbrojnYCh
I zane bezpośrednio z teffi4lt~ l
J,ed.nakze !\'loch ~dł .oflarą faJ- doradziwsz.y mu, by dOkladmej rodowych, jakim bylo uchwale- nego przystąpienia do redu.kcji zbrojeń Zwłązk1,l Radzieckiego I mogą jedynie skompakow!lĆ sy,.
6zerstwa, jakiego dopuści! się czytał źródla skąd czerple cy- nie przez Kongres ameryk,ań- sil zbrojnych
czterech mo- innvch mocarstw - będę o tym t J ' k
'-j'
al r()&.
delegal am~J'ykaóskI hustio tu taty. Jest to jednak chY1Ja zbyt sl>i 1,l.,tawy o "wzaJemnym za- carstw _ ZSRR. USA, W, Bry,'.
"
,.
UBC ę naSzej OrnI" lor,
w Paryżu 3 lata temu . Nie mo- trudne dla pana Mocha zada- pe:vr.icniu
bezpieczeństwa" z tani! I Francji. Natomiast prz.ed mowll pózrueJ - o zadne) re- jątrzyć atlJl,osfer.t;
'polityąpj,
gę nie przypomnieć, że AusUn nie, ponlewdŻ wol! on wldocz- 10 paźciLiernika 195) roku Z po- stawiciel USA, a był {o, nawia- d\lkcji zbroJcń nie moglo być jak 1utaj mówiono.
również zdecydował się na ey- nIe korzystać li: cytaty z drugich prawką Carstena o wyasygno- Bem mówiąc, tenze p. Jessup,
towanie - WY.I';lczaJąC I ZOIle' rąk, nie kręJ?ując ..:;1<: bynaj- wanil,! 100 miliol).ów dol!liów na wysll:ląl zastrzeżenia przeciwko
systematye~l1łę
niaj~ prawdziwą u-J1Ś<\ I sen, mniej laktem, tę cytaty_te-&trzy finansowanie dz,ial~lnoścl dy- wlączeniu tej sprawy do
potego cytatu ""Dz!ecięcej cho- muje w formie \vypaczonej i wersyJneJ j terrorystycznej swo rządku dzieIU1ego. I j1,li do koń
torpedowały'
Z~fl.n
roby "Iewioowości" w k\lAlu- sf/illszowanej.
.lej agenh,ry przeciwko Z$RR I ca konfNcl).c)j zastQPCów mlniniwie"
według ściągaczki,
Przy ta\<;lm traktowaniu fal,t- krajom Q.emokracJi 11,ldowej"
StEów
spraw
zagran;c7.flych
r-,rie
l,Iważam za r7.ecz nIe- Bobów wcwnętrmy~ kra~
~~Zygotowanl!j przez urzędnl- tów i doku~entów nie ~otna
Przedstawiciel USAp. JIlo<Ś1,lp przedstllwiciel USA
obstawał zbędną ZBlrZ:nnywać się nad eko!J"nń~znle zacofanych, . .
kow z Depattam.en!u
Sta~. oczywiście hcz,yó na jakIeś 0-. spróbował przedstawić pewne przy tym stanowi.<kl,l, które po_ wszystkimi tymi zagadnieniami, rozwoju Ich przemysłu n~
którzy nIe uozu?"eH B oczywt- wocne wynIki dyskusji. Rzecz argument v w obronie projektu parli reprez('ntancl
Anglij
I ale por1,lszc;
tylko niektóre z ",e!fO I rolnictwa oraz do mą~
ś(l\l! I n_le elu,leli sumłen.,ue charaRterystYCl.na, że nic Inne- tnach. POdjllł się on udu wod- Francji. Mogą oam !}owieizieć, nich. Przede wszystkim poruszę "lenia leh nlezale,inoścl ekęłlO
zr.ozumle<l Istoty tego zagadrue- go p~n Moch me powic;d;o;ial, je- nienia, te rządy USA, Anglii l że kwestia .redukcj, zbrojeń wy- nś",lsdczen'.e p,
Lloyd",
że mlcz eJ. l1ie .,ow!nna ~ lł~
Dla.
, .
$!I me Uczyć jego ośwUldczenia, Francj, prr.ponowaly przedsia- magała uprzedniego rozsirzyg- Związek RadŁie{'kl nie wniósł się fil1 warunkieąl
nr..............
Wówczas taKze, trzy lata te- iz Stany Zjednoczone. Anglia l , .. , , Z . 1Radt:leckie.
l
. ..
'1 b j
k
. j d
k k '
I"'.-~
.DlU, p. AU5tln
przyłapany zo- Francja mogą dokona/! reduk- \\lCle,o\\ I
WiąZ. ,u
'ztnre nłęc a kwestll pOZlOmu Si L ro rze orno anI e nej
oostr1,l - przywll~Jow po,lltYC;I1YCh, ~,.
s\.ill na t"m niewyb ..edny-m fał- cji wl'Ojeń _ utył on wyrazu go t.utaj w Poryw, aby c, ~ j nych. Ale chodzi wlaśnle o to, tywnej
propozycjj w sprawię nOp;llcznycp
czy
~lł}t~g
8zerstwle, Odtworzono wtedy "ro:/lbrojenie", co zupełnie nie mlllłstTowle, sp.raw
zaguniez: że nale~al~.c na 'pTZedy~kut~wa- polJl,ocy krajom slabo rozwinię- "rajom «-dzielaJl\Cl'1U poA1~y".
te,kst
w jego prawdziwym odpowiada propozycjom, przed- nych. ze~mlih I)lę I omÓWIli za nIe k\\cslU po~l~rnu sd ,roj- Iym.
r-,rależy dcdać, że 'de~gJlcJAI
brznoiJeniu i dowiedziono-, że stawionym w prOjekcie rcrolu- g,sc:lmem/l mogące
p:zyczy~ć ny~h. p~zcdstawl(".ele USA, AnChciałbym w zwi~zku z tym Anglii glosowaJa pruciwJt,o ~
taktyka, jaką prac" Lenin.a za-o ejl "trzech" - tyll<o w wypad- SIę do ua~odzenla naplęc18 mu: glh !. Francji USlłowalf w .ten przypcmnicć chociażby fakt. ż", prop.o~·,:.ii. mimo. iż ana!o.€<l"
leCa czołowym przedstawicie- Im, jeśli będą zapewl1ione calko dzynar<~d~wego proponow?liś- sposob podsunllć je zamiast na poprzedniej sesji Zgroma- na propozycię wniesiQllA lI\ iRi10m partii rOQc'tOlczych, odnOSI wite gwarancje Sz,czer9Ścl. Na tpy, m(Jwll tu p. Je.osup, az.,by l< wes tI, red l,!xe) I sil ,zLr<1lnych, dzenia OgólMgO, przy omawia- cj(itywy Związku Radtiec~
si~ do okolic.mości, g<;lr w wa~~ c~ym mają polega/! te gwnran- porz',\dek Ei,~ienny tak!ego poSle: Nie je,t przecIeż p:zypndk~em~ nin 20-1etnicgo programu
za- i'C\'it(ila \V 1949 r. przyJęta Pi'~
et! przeciwko ruchOWI, r\>boln1- eJ,e, ...,. tego pap ;V10e!) me zn.a~ GlzeOla z":,,,,,rał punkt pod na
że na }ednym Z p,osll'dzeń k on p,ewnienia pokoJu z,a pośredni- /il.adę Sj>QI.e<'Zno • GQspod~.
czemu,
"panowie PfLvwódcy lazl czasu powiedzieć.
zw~ ,Jstn"eJący poziom zbrojeń ferencJI zast~[lc(Jw mlmstró,w ctwem ONi;, dełeg:lIcja
ZS~R J?~~ tego w,ubiegłym . . .
oPortunizmu uciekają s~ę <;1.0
i ,SlIł 7.broJnych ofaz
zarządu- spraw za~rall4c;mych.w Paryzu Wl1olos,la zupełnie Iw~str/,tkty)V- z.w",~ ~ wlll.8sł ~
wszelkich sztuczek dyvlo,macji
FOikoJow,ę f.l",ą,lŁWSY
n''', które ~ogłyby wspólnie za- przeq,st,aw'cleł li'ranc)l - Paro- Pił prcPOllYCJę, aZeby w tok:J ~al Pł'OVOIQ'cJe, ałeby ~d I "
burżu,.zyjnej do p"mocy burIilr0,P0nowac ZS.RR, Stany Zje9- di .ośwladcr.ył, iz rząd francuski szy.c~ prac Qa~ ~YDl pr~rJ\me,m Pgólne ~o t.~ lIIIIir
żuazyjnych 'rządów,kieru, poag.l"e~ywłlę. t,l."ę$ć l;1Oczone, Anglia i Francja dla u- uważa ;o:a konieczne
p<lQ.jęcle P11tf!~i!izll\Ć II!' .nl.m .. Mz~en1",
lici! ! sądów, ,.by... znlewa,źać.
.
rze,ezywl~tn)enill kon~94 mię- peWnych \vysU,kó:.v w dzi~Q:dn.le P9m9'C·Y tecbl!lc~e.l kr\1Jom eko wIjanIa haadbl młęd,tq'll~
prześla!iować ... ~ .
<;zolowyc,h
4zY.l}arod9w ej oraz :e,dul.te,1 ~Q1!ljefl J ~.e
wW»le (i",h.·J9 ~c~lp lI:ą.l;IIf,Pm,l, jeieJl ale wę.;o ~ ~ĄJI. U •
przedstawiCIeli klasy robotnl.br.oleń .1 si.! ~b.roJny(',h . Jessup Frlmeja
~~e ~
n~p W7,1ą~le to,PnY!1aJ.mp1eJ
JlP $~ę ~~ _, P~
czej .oraz llfowa4i.ić przeciw .~. ~o,.!-e PfP. M~
.... ~.ÓW1.ł 'fJ pOwl..,e,Q.,zial,: ..1'.ostle~zeI).)e
tę. I'l,eb,.. prmJ>~ J!"1'fI'.4h """"ląJ ej..częs.ct P~I. ~r~ąJ· $IlW~ 1WI2P1aWeIl. . . . .
nim na.gonkę.
~ ~ei:h ,..,. S~w ~~d. ocl,by!,o .sl~ , trzy moc,a}'§Jy.r, - 4~egp Mw1e.r~ tqrmmę
II 11,* N.Bł'o!lów ~Il4nPCUIJlY!!h,
W
odP!'~~
!10cZ0Dy.ch, 4nglji 1 F/o'Mcjl- Fr.lln~jl!. V§A I Ap,g,ljlJ'" f'O- ~1i.cJJ s.Ił jl:br<o!ny!lh ~tere;eJ) \V1.ą~ PI'ZJ' t,~ II ~ote.ehG1'Óba" •
P9, nl,in m
.. erą.awl.ali je$~~ sl,II~w:ll>, P9Sw.u:"clć .swe WY$U- lIWIąąI.... ~a f.aklm. aamnp. ~e .~ p~ powlue
IIn,Iu 3,0 1istOlllltla vrzewo.olI;lIC1<;tc;y
del~gacjl ~adzlecliJej minister Wyszyński wygłosił w Koll)isji
PO;>,l,i.tyczneJ Zgromallzcnia OgólllegA) Nat'j).dó'I/ Zję.dnoc,zonyc,b
na$~ęp!ljące przemówicnię, poświflC.\lne spraw~e l'edu,l<.cJI il'broje*, z,akazuu,O)I! atomowej i il.OI/.tI-oli ro.lęd;.o:ynarodowęJ:
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Przyj'ęcie

poprawekr_dzieckich umaili i roz iązanie
stojących przed ONZzadaó vi interesie narodów pragnących pokoju

Dalszy cia.1 przem6wienla min. A. Wyszyńskielo wKomisji Politycznej Zgromadzenia 01610810 ONZ
zwał to w swojej mowie "proL10yd nie może nic przeciwrodowej nad wykonaniem pogramem wzajemnie uzgodnlo- stawić temu bezspornemu fakwyższej konwencii".
'
nym".
towi,
że
projekt rezolucji
oto nasza propozycja, która
Czyż można uznać u rzec:zy- "trzech" nie zawiera żadnego w niczym nie przyponUna tewiście poważny cały ten pomysł zakazu broni atomowej, jeśli go, co mówił tutaj pan Lloyd,
określania poziomu sU zbroj- oczywiście nie mieszać celu tj. fałszując naszą propozycję
nych, wystarczającego dla obro- ~achęty,
dążenia,
polecenia tak, niechaj wybaczy mi to
ny, zwłaszcza Jeśli się weźmie opracowania propozycji w spra szczere określenie - fałszując.
pod uwagę okoliczność, że sama wie zakazu broni atomowej z
Zgłaszamy to, jako pierwszy
komisja I wszystkie jej arzą- samym zakazem broni atomo- punkt projektu rezolucji.
dzenia mają opierać się na zna- wej. Dlatego też mówiąc o naMożna oczywiście powiedzieć
nym planie Achesona - Baru- szej propozycji, Lloyd przedsta _ "Nie przyjmiemy". Ale wówcha, zgodnIe z którym tzw. mię wia sprawę w ten sposób, jak czas trzeba powiedzieć: "Nie
dzynarodowy organ kontroli nie gdybyśmy chcieli - cytuję je- chcemy zakazu broni atomomoże nie być i nie będzie ni- go słowa według stenogramu wej". Lub też powiedzieć: "Chce
ozym innym, jak amerykańskim aby "każde państwo zadeklaro- my zakazu broni atomowej",
organem kontrolnym, tj. takim walo, iż wstrzyma produkcję
organem, którego Personel bę- bomb atomowych I zniszc~ ale dlaczego wówczas nie przycizie się składał z ludzi odpo- bomby już wYProdukowane" Jąć naszych propozycji? Bez
wiednlch dla realizowania linii oraz dodaje: "Związek Raclziec dwuznaczników, bez zastrzeżeń!
USA przy l'OUltrzyganiu wszy- kl uważa widocznie, te w ten
Pomyślcie tylko jak zostanie
stkich rmgadnień polityki zagra sposób osiągnięty zostanie za- to przyjęte na całym świecie,
We wspomnianych propozyklchś
ograniczeń
ilOŚciowych,
nicznej?
kaz".
gdy
w pewnej chwili wyjdziecjach znajduje jasny wyraz naktóre, rzecz jasna, nie będą odCo się tyczy "stopniowego deCzy wolno r.apytać, Bkąd pan my z tej sali, wołając: "Bomba
sza polityka. PolitYka
AnglII
powiadaly ani jego wielkości, klarowania I. sprawdzania", czy- Lloyd wszystko to wziął, na ja atomowa zostala zakazana!"
znajduje
Jasny
wyraz
w
ani rozciąglości jego granic, ani li .. ujawniania tajemnic I spraw klej podstawie przypisuje Zwią
Czy chcecie tego? To poJej stosunku do tych propozycji,
ilości jego ludności,
ani rów- dronia według stadiów", według zkowi Radzieckiemu to, czego wiedzcie.
jak również w dobrze znanej
nież innym wrurunkom politycz- terminologll Achesona, powiem nigdy nie mówiliśmy?
Na jaNie powiecie tego? Znaczy,
praktyce Iraktowanla przez mo
nym, które np. polegają na tym, tylko tyle, że to przedsięwzięcie, kiej czyni to podstawie, skoro nie chcecie tego. Nie można
nopole angielskie krajów mało
czy
jest
on
oddzielony
od
mzapożyczone z planu
Ba.rucha,
leżą przed nim naSze poprawki, zajmować tu dwóch stanowisk
rozwiniętych oraz w dzlałałnośnych krajów oceanem szerokim nie może uła.twlć rozwiązania a zwlaszcza nasza poprawka do podobnie jak nie można pogoci takich monopoli,
jak np.
na 3.000 mil, czy znajdują się zadania. Nawet w prasie ame- pierwszego punktu projektu re dzić tych dwóch przecIwstawAnglo-Irańskie
TowarzYl!two
bezpośrednio obok niego kraje rykańskiej odzywają się trzeź- zolucji "trzech", która w nI- nych stanowisk. ZADNA EKNaftowe. Oto jak, paru.e L1oyd,
przyjazne, czy też odwrotnie, we glosy, ostrzegające przed ta- czym nie przypomina tego, co WILIBRYSTYKA
SŁOWNA,
ma się sprawa z konstruktywwrogie itd., itp. Niezależnie od ką metodą t. zw. redukcji zbro- przypisywał nam tutaj pan ZADNE KRUCZKI PRAWNE
nymi propozycjami.
tego wszystkiego - cho,ciaż jest jeń i sil zbrojnych. Zwraca się Lloyd.
NIE POMOGĄ NIKOMU UCo się tyczy
uczestniczenia
to kraj wielki, chociaż istnIeją uwagę na to, że zasada spisu
Zmuszony jestem przeto przy KRYC PRAWDY PRZED OCZY
lub nieuczestniczenta ZSRR w
w&zystkie dane, które wymaga- zbrojeń wedlug kolejnych sta- pomnieć tekst naszej propozy- MA MILIONÓW ZANIEPOKOrozmaitych organizacjach mięIyby przyznania mu wielkiej diów .. była jedną z najwięk- cji w tej sprawie, mając nadzynarodowych, o czym rówarmii - my nie damy mu wiei- szych przeszkód na drodze do dzieję, że od razu zobaczycie JONYCH LUDZI NA CAŁYM
nież mówi p. Lloyd, to przede
kiej armi'i, zobowiążemy go do osiągnięcia kontroli nad energią olbrzymią różnicę między tą pro SWIECIE, KTÓRZY GORĄCO
wszystkim trzeba się zartanoograniczeń.
atomową". Jest to sluszne, po- pozycją, a naszą propozycją:
PRAGNĄ USŁYSZEC Z TEJ
Jasne jest, że przy takim poj- dobnie jak słuszna jest uwaga
SALI SŁOWA O ZAKAZIE
wić nad tym, co reprezentują
mowaniu sprawy ścisłych '1gra- niektórych organów prasy ameOto tekst naszej propozycji: BOMBY ATOMOWEJ, O BEZ-"
te organizacje. oto np. MiędzYniczeń - zatraca siG cały sens rykańskieJ. że: "zasada ta, bę- "ZGROMADZENIE
OGÓLNE, WZGLĘDNYM ZAKAZIE mOM
Podpiszmy porozumienIe przy tym stole owego tzw. kryterium, cały sens dąc od początku niewykonalną UZNAJĄC STOSOWANIE BRO BY ATOMOWEJ, O ZNISZCZE
. określenia pozi'1mu sil zbroj- pod względem politycznym, sta- NI ATOMOWEJ, JAKO BRONI NIU WSZYSTKICH BOMB Al wyłótmy na stół dane dotyczące zbro j en nych, o którym mówi się w la się anachronizmem. Z chwi- AGRESJI I MASOWEJ ZA- TOMOWYCH, O WPROWAczywistoścIą.
A zatem zadanie projekcie rezolucji "trzech". Ale lą, gdy przestal istnieć nasz mo GŁADY LUDZI, ZA SPRZECZ- DZENIU KONTROLI, O OPRAChciałbym również zatrzymać zostało rozwiązane.
niemniej ważna jest również nopol broni atomowej, z chwilą, NE Z SUMIENIEM I GODNO- COWANIU KONWENCJI, W
się na oświadczeniu p. Jessupa
Nie chcemy was rozczarowy- okoliczność, że samo określenie gdy Rosja dokonała pierwszej SCIĄ NARODÓW ORAZ ZA KTÓREJ TO WSZYSTKO BYw sprawie sił zbrojnych Związ- wać ani w tym, ani w drugim poziomu sil zbrojnych, wystar- eksplozji bomby atomoweJ, mu- NIE DAJĄCE SIĘ POGODZIC ŁOBY POWIEDZIANE I O
ku Radzieckiego i USA.
kierunku.
Ale podpls~-y lo czającego dla obrony, ma być siało się stać jasne, że oni ma- Z PRZYNALEZNOSCIĄ DO NIEZWŁOCZNEJ INSPEKCJI,
Pan Jessup rozwodzil się tu_...
śl' kt
.
..
. b dn
i f
.
porozumienie tutaj wlaśnie, poWlerzone, w my
proJ'e u Ją JUZ nlez ę e n ormacJe. ONZ, OGŁASZA BEZWZGLĘD PO PODPISANIU TEJ KONtaj~~a temat. sił zbrOjnych
t
$ol
"trzech"- komisJi, która będzie Czy tp z tej przyczyny, czy też NY ZAKAZ BRONI ATOMO- WENCJI. WSZYSTKICH ZAZSl""'" i ktajów zaprzyjai'.nio- pr;~~m samym". ą ~ ż ,,ATOMOWYCH
y miala prawookteślic samodziel z· inhych ważkich przyczyn na: WEJ I WPROWADZENIE SCI- KŁADów
nyclF'Z"ZSRn. Usiłowal on POj- us tól y raze~kl my,:;y Q lm nie, czy (o lub inne państwo leżal~by ,~ezygnować z ..za~,ady SŁEJ KONTROLI MIĘDZYNA- ZGODNIE Z NASZĄ PROPOrównywać liozebność ~iI zb ro - na 9
wszy. e n ze ane, potrzebuje dla swej obrony da- stadlOW... "System stactiow - RODOV,rEJ NAD WYKONA- ZYCJĄ.
nych ZSRR i USA, wskazując Ił wy - swoje.
nej ilości sil zbrojnych. To zna- to martwa formuła.
NIEM TEGO ZAKAZU"
Ot
. któ
w szczególności, że nil U50 rok . I oto Y' oblicz~ takic~ fak- czy, że gdy chodzi o obronę mo
Jednakże
autorzy projektu
.
o ~asza propo.z,Yqa,
rą
siły zbrojne USA nie prz.ewyż- tow OŚWIadCZa SIę tu, ze pro- jego państwa ktoś inny' nie li- rezolucji "trzech" nadal upieraNie przypomina to zupełnie ~an ~ ~yd . ~cZyw:scle cedzvttal,
szały półtora miliona ludzi. pozycja ZSRR. w sprawie ~e-' cząc się z n~mi, z naszymi żą- .ią się przy swych martwych tego. co mówił tutaj pan Lloyd.
ym zIwmeJsze, ze prz s aJessup wolał jednak przy tym dukcji sił zbrOjnych pięcIU Wlp.1 daniami, z naszym zdaniem I fonnulach, jakkolwiek usiłują Nie każde państwo coś ogła- WI~ on naszą,.propozycję w tak
przemilcze\! fakt, te prezydent kich mocarstw o 1/3 stworzy naszą sytuacją, będzie określal przedstawić je jako . naj nowszą sza, lecz ogłasza Zgromadzenie. zmekształconeJ
postaci.
Pan
USA jeszcze w swym kwre~nio- rzekomo jakąś przewagą dla tę ilc.ŚĆ 511 zbrojnych, na której metodę rozwiązania interesują- Nie ogłasza przy tym, te nie bę- I Lloyd przypisuje nam to, c~ego
wYm
orędziu do Kongresu Związku Radzieckiego I oponu- posiadanie raczy się nam la8- cych nas zadań.
dziemy
Więcej
produkowali nie proponujemy i przemIlcza
wskazywał, te Stany Z,ledno- je się przeciwko tej propozycjI. kawie zezwolić. Rzecz oczywiMetoda ta, zapożyczona z bomb I że zniszczymy bomby to, co rzeczywiście proponujeezone w cluu ClStatnlclt 10 mle Ale co przeciwstawia się na- sta, że niezależnie od tego, jak
planu Barucha, jest nie tylko już wyprodukowane lecz zupeł my.
alęcy swlększyły Iwe slly zbroj- szym propozycjom? Widać to zapatruje się na tę sprawę sam
stara, lecz równlei nleodpo- nie c~.ś innego. Ab'y nie było
W RZECZYW1STOSCI BOne przeszło Z-krotnie I te siłY z punktu trzeciego relolucjl kraj zainteresowany, wspomnia
wiednia I na tym polega Jej żadnych wątpl.iwości że
_ WIEM, POWTARZAM RAZ
te zostaną doprowadEone do "trzech". Proponuje się tam.
na komisja będzie po prostu na
główna wada. Wada ta wycis- wa n'ie przedst . .' t k spre
JESZCZE,
PROPONUJEMY,
poziomu 3,5 miliona 1udzl nie
l) Polecić Komisji op raco- kazywała każd~m~ państwu, że
ka fatalne piętno na całym
k ' aWla SIę a pr.o- ABY ZGROMADZENIE OGÓL1I~ a milionów ludzi w róś- wanie propozycji, które wejdą wolno. mu .poslad~ć tyle a tyle
projekcie rezolucji "trzech", sto, ja ~hclal to, być moze, NE OGŁOSIŁO BEZWZGLĘDnyeh wojskowyeh formacjach do projektu ukladu o zr6wn:1- zbroJen i SIl zbrOjnych oraz. wy
li którego nalety wyUuclć te przedstaWIĆ
pan Lloyd •. gdy NY ZAKAZ BRONI ATOMOrezerwowYCh l w oddzlalaeh ważonej redukcji wszystk:cl:l sil korzystywać w tym celu takle
"stadia" lub to ,,stopniowe mówIlonaszych propozycJach, WEJ
ABY OPRACOWANA
swsrdlinarodowe.l - I to bez zbojnych I zbrojeń.
a takle zasoby. I p. Acheson na
ujawnianie"_
zacyt.u ję drugI ustęp tej propo- ZOSTAŁA
ODPO\\'lEDNIA
słl zhrojnYch
Anglii, Franr,ji,
7.YCJI.
KONWENCJA, ABY KONWEN
Włoch I Innych krajów naleźą2) Ta redukcja sil zbrojnych
Rezo ł ue j a "rzeeu
t
I
"Zgromadzenie Ogólne po- CJA TA PRZEWIDYWAŁA
cych do bloku a\lantyekleg.. i zbrojeń powinna być dopron ł e przew lId u.Je
I
k . l' d
j
wadzona do poziomu wystareca omls I o spraw energ i SRODKI ZAPEWNIAJĄCE WY
Sama tylko Turcia PrlYRotowU\- czającego dla obrony.
zakazu broni atomowej
atomowej i do spraw zbrojeń KONANIE
POSTANOWIElIr
je slII podobno do wystawien a
klasycznych przygotowanie i ZGROMADZENIA OGÓLNEGO
armii w sile 400 tY31ęcy ludzi,
3) System tego "rozbroJ,'nia"
Pan Lloyd usiluje dowieść, że ne w konwencji, którą należy
przedstawienie na rozpatrze- O ZAKAZIE BRONI ATOMOjeżeli nareszcie zostanie wcie- powinien obejmować prot:resyw tzw. plan ONZ, ściślej zaś mó- opracować do 1 lutego 1952 r.
nie Rady Bezpieczeństwa do I WEJ' ABY PRZEWIDYWAŁA
lona na dobre do bloku atlan- ne deklarowanie I spnwdza· wiąc plan Achesona _ Baru- itd., itp.
lutego 1952 r. projektu kon- SRODKI ZAPEWNIAJĄCE ZA
tyckiego.
Giiy
zsum'Jjemy nie, na stalej podstawie, wszy s: cha _ Lilienthala, przewiduje
Różnica wielka w ujęciu jedweneji, przewidującej środki, PRZESTANIE
PRODUKCJI
wszystkie te liczby, gdy uwzględ kich rodzajów zbrojPń, w tej "akaz broni atomowych.
nego i drugiego zagadnienia.
zapewniające wykonanie po- BOMB ATOMOWYCH ORAZ
nimy przy tym floty wojenne liczbie również broni atomoW czymże dopatruje się tego
Tak więc we wstępie mamy
stRnowień Zg
d
. O
USA I Anglii, amerykańskie wej.
zakazu? Sięgnijmy do proJ'ektu tylko sformułowanie celu, któgólnego w roms j zenIak - WYKORZYSTANIE WYPROb
j kowe amerykańskie
4) Sprawdzanie powinno opie
spraw e za azu DUKOW ANYCH JUZ BOMB
~p~SyW~o:nb ~tomOwych na- rat się na skutecznej inspekcji rezolucji "trzech".
ry naleźy mleć na uwadze PHY
broni atomowej, zaprzestania ATOMOWYCH
WYŁĄCZNIE
a"-one
w
c\Agu
tych
lat
międzynarodowej.
Projekt
rezolucji
wspomina
opracowywaniu
llTRllenlonych
jej
produkcji,
wykorzystania DLA CELów CYWILNYCH
grom ....
..
o tej sprawie trzykrotnie: we we wstępie planów, eJe nie ma
wyprodukowanych bomb a JAK RÓWN ...
'
przy akompaniamencie hłłaśll'5) Co si"
' w punk
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IEL. USTANOWIE, tyc'y
• broni atomo- ws t
ęple,
cie trzec m "a" my b~'naJmniej
zakazu broni'
tomowych w I
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rezolucja "tr'4~h"
wy.'u,.. ~ I w pun k
i ' .. d ". W stęp atomowej.
ączme . a poE CISLEJ KONTROLI NAD
wY ch rOzmów na temat k~n- '.'ej,
"
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c e trzecIm
trzeb cy' "ln Y h'
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WYK
' s ię j ed yn ie na Sk u t eyc Il"ędz
rozclągnlęONANIEM TEJ KONto 'no'w •. plan Barucha", kto'ry powo Iuje
troll m· 1''''d''''narodoweJ
, . " .
Punkt 3 "a" poleca komisji
cia ścisłejVI kont
WENCJI
każdy będzie musiał zrozumieć przewiduje rzekomo ustano·.yie czną kontrolę międzynarodową rozbr01eniowej
opracowanie
ro I nu
yna.
wyrażnie, że operacja arytme- nie kontroli "mlędzYii~ej nad energią atomową w celu za propozycji, które wejdą do pro. '
tyczna Jessupa nie odpowiada nad energią atomową i może pewnienia zakazu broni storno jektu układu o regulowaniu.
"Odpowiedzi" Lloyda
w istocie rzeczy wielkośCiom, rzekomo zagwarantować Lakaz wej i w celu wykorzystania e- ograniczeniu I zrównoważonej
któ
l
I
któryml"on operowa!. Co się t y- broni atomowej.
nergii at~mowej wyłącw.ie d,la redukcji wszystkich sil zbrojre na n c n e odpowiadają
czy liczebności sil zbrojnych
Należy r.auwatyć, że Istota potrzeb pokojowych, Formuluje nych I wszystkich zbrojeń.
Przechodzę do odpowiedzi atomowej podobuie jak nie
Zw!ązku Radzieckiego,
b, jak 'Ych
P-O";"A"
•••~ na IISIIl on zatem jedynie cel, który na Punkt ten wska'uje
dalej na .
pana Lloyda n a nasze PyamB,
t _I
ł
•
.v,. ...,.."" poł ....
•
przewiduje ścisłej kontroli mięjuż wSkazywa em w swej mo- Icnlu' płlziomu "wystarczaJące- leży mieć na uwadze przy opra zasady, którymi winna kiero- 1) I?tahśmy, czy autorzy re- dzynarodowej. Tak więc r.rzvjnvu oraz tzw. "pro- cowywaniu "''Ymienion .... ch we wać się komisJ'a, m. I·n. na 'ftsa z I Ji
wie na Zgromadzeniu Ogólnym.
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Co się tyczy "poziomu sił też wstęp - to tylko słowa pe "d" stwierdza, że podstawą kon I
ed t
przez nas pol'Q7;urnlenle w spra- zbrojnych", to mamy tu do czy- zbawtone treści, które nikogo do troll nad energią atomową
. prz s aWleme na rozpatrze- aby konwencja, która ma być
wie redukq,lł zbrojeń I sil zbrojo nienia z naszym starym już niczego nie zobowiązują. To tyl przy formułowaniu propozycji me Rady Bezpieczeństwa w 0- opracowana do l lutego 1952 r
ayell., zakazu brtml atomowej znajomym. Jest to ten sam po- ko wYtknięcie celu, wYsunięcie dla wspomnianego wyżej ukła- ~eślonym terminie - wymie- przewidywała zakaz broni ata:
oraz nstanowienla kontroli mili ziom sil zbrojnych ,który usll- zadania, ale bynajmniej nie du winien być plan Organlza- nlli/imy l lutego 1952 r. - pro- mowej. Nalegając, aby płan Ba4zynarodcweJ, a WÓWClAS wy- nie
zalecali
przedstawiciele zakaz. A zatem wydanie same cji Narodów Zjednoczonych, jektu konwenCji, która przewi- rucha przyjęty zoslal za podstaloiymy na ałół wszysłłde eytrY USA, Anglii I Francji na pary- go zakazu odracza się. Zakazu tj. wymieniony już przez nas dywałaby bezwzględny zakaz wę, pan L10vd w Istocie rzeczy
ai do ClStałolego karabinu ma- sklej konferencji zastępców mi- tego w ogÓle się nie ogiasza. plan Achesona _ Barucha _ broni atomowej I ;ozc}ągnlęcie odrzuca nasią propozycję, wieszyńllWego, do ostatniego iol- nistrów spraw zagranicznych, Nie proponuje się nam bynaj- Lilienthala,
śdsłej kontroli mlędzynarodo- dząc z góry, że plan Barucha
01_ - I wtedy IIObaczycle, przeciwstawiając poziom zbro- mniej, aby/imy już teraz powzię
Wszystko to przedstawia się wej nad wykonaniem tego za- jest dla nas nie do przyjęcia
.f&łI; alę przedstawiaJą n _ sł- jeń
I sił zbrojnych sprawie li uchwalę w sprawie zakazu nam jako zakaz broni atomo- kazu.
i nie tylko zresztą dla nas, lec:
., 'zbroJne I ezy .łuszne .ą wa- redukcji
zbrojeń i sil zbroj- broni atomowej, l na tym pole we;, chociaż dla każdego jest
Zamiast odpowiedzieć na to również dla szeregu lnnych
Obecnie jednak I)io nych.
ga różnica między tym projek- jasne, *e oJe ma tu mowy II pytanie, L10yt! OŚwiadczył, te państw; wiedząc z góry te plan
c.ull jellZCze O tym mówić, a to
WyłanIa 5Ię tu znów pytanie, tern, "a naszymi wnioskami. al- ładnym _lIlIie broni atomc- projekt rezolucji ,;trzecll" prze.- Barucha nIe przewiduj~ zakazu
Ldw6ch prz.yczyn: po pierwsze jałtle będą kryteria dla ustale- bowiem m)' proponujemy jasno we.f.
widuje. it kOmisja winna opra- bronI atomowej I odracza rozdlatego, 'te okazujecie godne nia tegO poziomu. Pan Acheson i prosto - już obecnie właśKddy, kto zeehce by6 uezcł- eowa6 propozycje w sprawie wiązanie tegO problemu do ja. ~Wu uświadomlenie 1) na· próbował odpowiedzieć na fo nie tutaj, na, bieżącej Sesji wy l obiektywny, musł przy- projektu układu lub układów w kiegoś póżniejszego stadium;
~·'1Iiłach zbrojnych - re-- py~e.. Ale, uczciwie mówiąc, Zgromadzenia Ogólnego
po- -ć, Ile lUli jeden II wymłenlo- danej kwestii na podstawie wiedząc dobrze, że na tej pod_
a.:ltat ,rQbot.y . praedstawiciell nie zdObył się on na jako tako wzięcie uchwały w sprawie za nych wneJ punld6w nie. lI&wie jak słę wyraził, planu ONZ, a stawie Ille motemy dOjŚĆ do poów w Zwlll&ku Radzlec poważną j ro.zsądną odpowiedi. kazu broni atomowej ł usta.. ra postucwfen1a, kt6re moDa jcIślej mówiąc planu Achaona
"polu dyplomatycznym Mówił on np., te nwieIk1 kraj nowienia kontroli mię<i.zYnaro- by traktowa6 lake IIgloaenle - Barucha. - Lillenthala.
<IDl<o:n cze:nie na es1#. '§j
i drułie.twjerd'Jcie,
te posiadający liczną ludność mo- dowej, przy czym prakty~e Zakazu, broni atomowej, ~ako
Wiadomo 'jednak, że plan ten
l: (Z! - H" Q).i~ t.§Wllti ~~Rąrm!ę _t.l!lW lVilmF bYb \ll'&cltBławig- .mUlNI lIroII!' ałumcnrca.
" ", .,lU! ~uiG &alwu - broul

jów oraz bez Ingerencji w .prawy wewnętrzne Innych państw.
Nie kto Inny, jak ówczesny
przedstawiciel Anglii Younger
oświadczył, że nasza propozycja
jest "propagandą
radziecką".
Younger wywodził przy tym,
że delegacja angieLska, dopatrując się w tej propozycji "ukrytej nieszczerości Intencji ZSRR",
będzie
głosowa la
przeciwko
niej. Delegacja angielska
rzeczywiście głoS'Owala przeciwko
tej propozycji.
To wszystko p. Lloyd wolał
przemilezeć. Okazuje
się, że
konstruktywne propozycje.
o
których mówił Lloyd, wnosi de
legacja radziecka, a delegacja
angielska torpeduje je.

narodowa
OrganlzaeJa
do
Spraw
Uchodźców.
Zamiast
przyczyniać się do Ich powrotu
do ojczyzny,
organlzaeJa ta
przekSztałclla alę w biuro rekru
tacJI I, dostawy taniej najemnej slly roboczej dla płantato
rów,
werbunku
najemnych
zdrajców l organizowania grup
zbrojnych dla prowadzenia dzla
lalnoścl sabotażowej I dywer8yJn"J wewnątrz ZSRR I krajów demokracji łudowej. Dzieje się to akurat kosztem owych
100 milionów .dolarów,
które
rząd USA postanowił
obecnie
wyasygnować na popieranie tej
zbrodniczej działalności, na, powiedziałbym,
bezpośredni udział w tej zbrodniczej działalności.
.
Co się tyczy Międzynarodowej OrganizacJi Handlowej, to
już na V sesji Zgromadzenia
Ogólnego oświadczaliśmy, że
statut tej organizacji nie odpowlada interesom wlełu krajów,
lecz, że po wprowadzeniu
do
statutu niezbędnych poprawek
Związek Radziecki móglby do
niej przystąpić. Ale to ośwlad
czenle nie miało dotąd efektu.
ZSRR bierze czynny udział w
tych organizacjach międzynaro
dowych, które przynoszą pożytek, jak np. w Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej, w Swiatowym Zw. Pocztowym I innych. Tego, jak
się
zdaje wystarczy, aby pokazać
podloże takich oświadczeń,
z
jakimi ,,:ystę~wal na po'przednim posledzemu p. Lloyd.

niż Inne kraje". Ale 4 dodał oni
tuż potem, że trzeba będZlie jednak zastosować - cytuję p.
Achesona - "śclsle ogranlczenIa, których nie wolno będzie
przekraczali żadnemu krajowi
bez względu na lego wielkość,
bez względu na to, cokolwiek
by ten kraj mógł robić, niezależnie od
tego, Jak ogromne
Jest według jego słów - bardzo to dziwna uwaga p. Achesona - jego terytorium, jak
liczną jest Jego ludność I ile
ten kraj ma problemów".
Cóż więc się okazuje? Jako
kryterium proponuje się ustalenie poziomu zależnie od wielkQści kraju, Ilości jego ludności
itd., ale mówi się mimo to, że
bez względu na jego wielkość zobowiążemy go jednak. do ja-
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Dokończenie . przemówienia min. A. Wyszyńskieeo wKomisji Politycznej ONZ
rozumlen!a; wiedząc r6wniet go tzw, organu mlędzynarododobrze, te tzw, międzynarodowy wego winny być' przekazane
organ kontrolny, przewidywany wszystkIe' zat:>n9y surowców aw planie Barucha' nie ma nic tomoWy~h i węzystkie przedslęwspólnego z rzeczywistą kontro blorstwa' prodUkujące energię
Ią międzynarodową, Dlatego też atomoW'ą, jak r.ównleż przedslęmotemy z pełnym
prawem blorstwe pokrewnych
ga/ęzl
stwierdzić, że przedstawiciele przemysłu hutniczego, maszyno
trzech państw, w których imle- wego,
elektro'i!nergetycznego,
nlu przemawiał tu pan Lloyd chemicznego itd, itp.
AngliI, USA I Francji - odpoOznaczałoby to przekazanie
wiedzieli negatywnie na nasze I tzw. międzynarodowemu or-'
drugie pytanie,
ganowl kontroli, który w myśl
2) W odpowiedzi
na nasze
zamierzeń zwolenników planu
trzecie pytanie pan Lloyd
Barucha winien być w Istocie
utrzymuje, te projekt rezolucji
rzeczy organem monopoll"trzech" Idz!e dalej niż przewlstów amerykańskich, pełni
władzy nad życiem ekonomicz
dziane w poprawce radzieckiej
propozycje, w których mowa Onym katdego kraju, w kt6środkach zapewniających wyltOrym Istnieją 8.urowce atomonanle postanowień Zgromadzewe I w którym można produnia Ogólnego w sprawie zakazu
kować enorgl~atomową.
broni atomowej, zal<azu jej pro 3) OdpOwiadając:
na
nasze
dukcji, w sprawie wykorzystaczwarte pytanie, Lloyd 0nia wyprodukowanych bomb Świadczył, te trzy mocarstwa
atomowych wyłącznie dla cel6w zgadzają się, aby Zgromadzenie
cywilnych I ustanowienIa kon- Ogólne uznało, iż każdy szczery
trolI nad wykonaniem kan- plan Istotnej redukcji sil zbrojwenejL
nych i z~ojeń winien przewlZAMIAST ODPOWIEDZ lEC dywać utworzenie mlędzynaroNA NASZE PYTANIE PAN dowego organu kontroli, JedLLOYD PONOWNIE POWO- nakże p, Lloyd nie udzielił jaŁU.JE SIĘ NA PLAN BARU- snel Odpowiedzi na postawione
CHA,
PRZEDSTAWIAJĄC przez nas pytanie, OŚwiadczając,
SPRAWĘ W TEN SPOSOB, JA- że od warunków układu zaKOSY PLAN TEN RZECZY- leżeć będzie, czy ten mlędzyWI$CIE PRZEWIDYWAŁ ZA- narodowy organ kontroli dziaRAZ
PRODUKCJI
BRO- łać będzie w umach Rady BezNI
ATOMOWEJ
I
SKU- pleczeń.twa czy też nie. Wyj aTECZNĄ
KONTROLĘ
MII';- śnI! on przy tym, te jeśli przez
DZYNARODOWĄ.
WYKAZA- określenie "w ramach Rady
LISMY JUZ JEDNAK,
ZE BezpIeczeństwa" należy rozuPLAN BARUCHA NIE PRZE- mieć, Iż funkcjonowanie syateWIDUJE ANI JEDNEGO, ANI mu kontroli mogłoby być całDRUGIEGO.
kowicie uzależnione od tzw.
Co alę tyczy oddania pod za- prawa "veta", to rządy trzech
rząd
tzw. międzynarodowego mocarstw bezwzględnie nie moorganu kontroli wszystkich su- glyby tego zaakceptować,
rowc6w atomowych I wszys!Odpow!edf p, Lloyda musi
kich środkÓw Ich produkcji, o wywolać najwyższe zdumienie.
czym mówil w swej odpowiedzi P, Lloyd powinien przecież wlepan Lloyd. to propozycja taka, dzle~, że jut uchwała Zgromajak już w swoim czasie pod- dzanla OgÓlnego z 14 grudnia
kreślallśmy jest całkowicie nie 1946 r. postanowiła, że mlędzydo przyjęci~, albowiem pod za- narodowy organ kontroli dzlarząd lub, co w Istocie rzeczy lać będzie W ramach Rady Bezproponuje się, na własność te- pleczeństwe.

I

Mocarstwa zachodnie
przekreślają swoje własne zobowiązania
Uwaga p. Lloyda dowodzi, Iż
rządy USA, Anglii I Francji nie
ch cI! lI<'Zyć się z postanowIenI.....
mi Zgromadzenia Ogólnego, na
które w swoim czasie sllme gło
sowały I pod którymi widnieją
Ich własne podpisy. Jeśli sprawa ta została jut raz rozstrzygnięta a przecież zostala już
rozstrzygnięta - to po C9 stawiać Ją ponownie, Mot.na to
czyniĆ
tylko w jednym celu,
aby 2 g6ry uprzedziĆ, te wspom
nlane rządy ni e będą się z tym
liczyły.

Staje się to już uesztą praktykli. albowiem Istnlalo np. gentleman agreement w sprawie
v,-ybor6w do Rady Bezpieczeń
stwa, zgodnie z którym określo
ne obszary geograficzne wysuwają swych kandydat6w: kraje
Ameryki Laclńsklej - swego
kandydata,
kraje
Europy
Wschodniej - swego ltd.· Obecnie jednak przedstawiciele ame
rykańscy
wysuwają
zamiast
Białorusi - Grecję I mówią, gdy
przypomIna lm si~, że Istniało
takle porozumienie, li zostalo
ono zawarte rzekomo w roku
1946 tylko na jedną kadencję I
obecnie przestało jut obowlllZYwać.
Skąd to wstało wzięte?
Nie wykluczam. że powiedzą mi:
"To, co zostalo wówczas postanowione, 8 mianowicie, te mię
dzynarodowy organ kontroli winien działać w ramach Rady
Bezpieczeństwa zostalo postanowione tylko na okres jednej kadencji' I obecnie już nas
nie obov.1ązuje".
'
W Istocle rzeczy nie może
być żadnych wątpliwości, czy,
międzynarodowy organ kontroli
będzie dua/ał w ramach Rady'
l3ezpieueństwa czy też nie. Wihien on działać w Ramach Rady
Bezpieczelislwa zgodnie z uchwalą Zgromadzenia Ogólnego
II: 14 grudnia 11146 r.
Gdybym chciał stawiać dodatkowe pytania. to bym I w tej
sprawie zadal pytanie (być mote rozpatrzymy je kiedyś), a
tnlanowlcle: czy rządy USA,
Anglii I Francji zamierzają WyItOnywać uchwalę Zgromadzenia
OgÓlnego z 14 grudnia 1946 r"
czy tei. Ich zdaniem nie ,obowiąluje ona, poniewat zOltala

podjęta

tylko na okres jednej
kadencji?
, Zd~lmJ.enłe "-I:wdzl~ I.'Ównle~· Uwaga p, 1.10ylla w sprawie .. veta". Aby nie wdawać s!~ w
szczegóły, przypomn(j jedynie,
te jut na pierwszej sesji Zgromadzenia Ogólnego szef delegacji flIdzieckiej, Mołotow, oświadczył w związku z tą sprawą, te .....kwestla znanej nam
zasady JednomyŚlności w Radzie Bezpieczeństwa nie ma nic
wspólnego z pracą samych komisji kontrolnych" I te "zupeł
nie niesłuszne jest więc przedstawiać sprawę w ten sposób,
Jakoby jakiekolwiek państwo
dysponujące
prawem
"veta"
mogło przeszkodzić w przeprowadzeniu kontroli I InspekcjI.
Komisje kontrolne - to nie Ra-'
da Bezpieczeństwa I dlatego też
nie ma żadnych podstaw, aby
mówić,
że jakiekolwiek pań
stwo, korzystając z prawa "veta", będzIe mogło przeszkodzić
w przeprowadzeniu kontroli .....
.. Dlatego tet rozmowy na te
mat "veta" w zwi~ku z kontrolą I inspekcją pozbawione
8ą podstaw" Rozmowy takle
można traktować jedynie jako dążenie do zastąpienia j~d
nego zagadnienia drugim, jako próbę uchylenia się od jasneJ odpo\'LIedzi n\ł postowlone pytanie 'w sprawie pow$zechnejredukcJI zbrojeń".
Widzimy, że również obecnie,
po plęciutałiJęI\, ~81ę
ponownl~ ,łlIkie' próby. Przypomnę *';'.*e w roku 1948
na pa~efsesjt Zgromadzenia
OgóIn"9;ŚK,lruszaJllc tę sprawę,
oświadcznem,

U: .....całkowicie

interpretuje się
sprawę tlW. "vet." w odniesIeniu do pracy mlędzyparodowello
orgllQu kontroli. OctywIścIe
prllwO ..veta~· nalety do Rady
BezpleczeńBłwa." ale to jest Inna .prawa, tutaj 2114 chodzi o to,
te nikt nigdy, w ka!dym razie
co SI. tyczy Związku RadzIeckiego, nie proponował i nie
proponuje zastosoWll6 prawa
"veta" w pracy organów kontroli.h"......mówimy jasno i ści
śle:' mlędzyn,arodowy organ kon
troll powinien być bez "veta",
Rada BezpleczeMtwa - z "venlewi• .ciwie

tem'\

ZSRR domaga się odpowiedzi
na jasne ł proste pytania
Tak 'więc, nikt nie 6mle m6- ńowfsklem. Zw~ Radli:lecltlewi~ jakobyś.my chdeli wpro- go w aprawie ..veta", Zwią%ek
WlI~ prawo "veta" do' między Radll1eckl Slo~wał na IQ: .esj!
lIarocJoweso organu kontrOUh. zpomad,ewill w r01l:u Ił. li:1I
k~ & t.le wadn1w-m .ta- c$lZona m'Jei Mlwda ~lIk1l

rezolucją, która stwierdzała, te
nie będzie konieczne, aby wazysey przedstawiciele państw stałych członków Rady Bezpieczeństwa głosowali "za" przy
podejmowaniu uchwał przez
międzynarodowy organ kontroli
w sprawie sprawdzania I Inspekcjl· ze strony tego organu,
Byla to jasna odpowiedź na
pytanie, dotyczące nlestosowanla "veta" w międzynarodowym
organie kontrolI. Jednakże propozycja ta pod naciskiem delegacjl USA, AngIli i Francji została odrzucona. Widocznie nie
lebło w Ich planach przyjęcie
propozycji, która wnosiła całkowitll jasność do sprawy głoaowanla w międzynarodowym
organie kontroli i podkreślała,
Żll prawo tzw, "veta" nie będzie
tam stosowane,
4) Co się tyczy pytania, czy
przedstawiciele USA, Anglii i
Francji zgadzają się, aby mlędzynarodowy organ kontroli nad
zakazem broni atomowej nfezwlocznle po zawarciu konwencjl dokonał Inspekcji wszystkich
przedsi4lblorstw, w których pro
dukowana I magazynowana jest
broń
atomowa, w celu zbadania wykonania konwencji o
zakazie broni atomowej, to p,
Lloyd równiet nie udzielił na
nie odpowiedz!. Zamiast odpowledzie~ na to jasne pytanie
wolał on oświadczyć, że Inspekcja jest potrzebna. Ale to już
jest Inne zagadnienie. Nie pyta\limy o to, lecz o to, czy zgadzają się oni, aby niezwłocznie
po zawarciu lmnwencji dokonaĆ
inspekcji wszystkich przeds":blorstw, w których produkowana jest i magazynowana broń
atomowa. Na to pytanie nie 0trzymaliśmy odpowiedzi.
Nie można pomInąć również
faktu, Iż p. Lloyd specjalnie
podkreśli!, te inspekcja powinna być dokonywana zgodnie
z zasad'l następujących po
Bobie stadiÓw. Innymi słowy
- inspekcja zakładów atomowych nie zostanie dokonana
natychmiast po podpisaniu konwencJl, jeśU nie osiągnie się
stadium przewidzianego dla

broni atomowej, W ten spos6b \
z odpowiedzi p, Lloyda wyn!.
ka jasno, że Stany Zjednoczone, Anglia I Francja nie zgadzajll się na naszą propozycję
w sprawie niezwłocznego dokonania Inspekcji wszystkich zakładów atomowych natychmiast
po podpisaniu proponowanej
przez nas konwencjI.
5) Wreszcie należy zwr6c1ć
uwagę na
odpowledż p.
Lloyda na nasze pierwsze pytanie: "Czy Stany Zjednoczone,
Anglla I Francja zgadzają slll,
aby Zgromadzenie Ogólne oglosllo bezwzględny zaltaz broni
atomowej I ustanowienie ścisłej
kontroli ml4ldzynarodowej nad
przestrzeganiem tego zakazu?
Pan Lloyd, jak słyszeliśmy,
dał na to pytanie następującą
od!lowledf:
"PrzyjElcle przez Zgromadze
nie Ogólne projektu rezolucji
trzech byloby wyrdnym wypowledztmlem się na korzyść
bezwzględnego zakazu broni
atomowej i ścisłej kontroli
międzynarodowej nad przestrzeganlem tego zakazu",
Projekt rezolucji "trzech",
który czytaliśmy l którego tekst
jest nam dobrze znany, nie
przewiduje żadnego ogłoszenia
pr'zez Zgromadzenie Ogólne bez
względnego zakBZU broni atomowej I ustanowienia ścisłej
kontroli międzynarodowej nad
przestrzeganiem tego zakazu,
Dlatego też twierdzenie pana
Lloyda, jakoby przyjęcie rezolucjl "trzech" miało być r6wnoznaczne z ogłoszeniem bezwzględnego zakazu broni atomowej I wprowadzeniem ódsiej kontroli międzynarodowej
nad przestrzeganiem tego zakazU nie jest zgodne z tym, co
w rzeczywi.<;toścl przewiduje
projekt rezolucji "trzech". Jest
rzeczą jasną, że równieŻ w tym
wypadku p, Lloyd uchylił się
od wyraźnej odpowiedzi na na"ze pytanie.

J~st rzeczą również jasną, że
wyraźną odpowiedzią na nasze

pytanie jest nasza propozycja
włączenia do projektu rezolucji
punktu o następującej treści:

CI l PROJEKT
RĘZOLUCJI
TRZECH MOCARSTW NIl!:
STWARZA
NIEZBĘDNYCH
WARUNKOW
DLA
ROZSTRZYGNIĘCIA
ZADANIA.
JAKIE MAMY PRZED SOBĄ
- ZADANIA ZAKAZU BRONI
ATOMOWEJ I ZREDUKOWANIA ZBROJEŃ' I SIŁ ZBROJNYCH ORAZ USTANOWIENIA
SCISŁEJ
KONTROLI
MIĘDZYNARODOWEJ. Z powyższego widać także, jaką dro
gę proponuje Związek RadzIecki dla rOlwiązania tego zadanla, Droga ta prowadzi poprzez
usunięcie' z 'projektu rezolucji,
zaproponowanego przez rZlldy
Stanów Zjednoczonych, Wlelklej Brytanii I Francji, powunych braków, o kt6rych wspomlnałem; droga ta prowadzi po
dującej środki zapewniające przez wniesienie do tego prowykonanie postanowień Zgro jektu poprawek, zapewnJ.ająmadzenia Ogólnego w sprawie cych możność pomyślnego rozzakazu broni atomowej, za- wiązania doniosłego zadania,
przestania jej prOdukcji, w'y- jakle ma przed sobą Zgromakorzystania już wyproduko- dzenle Ogólne w sprawie zakawanych bomb atomowych wy zu broni atomowej, w sprawie
łącznie dla potrzeb cywilnych redukcji zbrojeń I sił zbrOjnyCh,
oraz ustanowienie śclsleJ kon oraz w sprawie
ustanowienia
troli międzynarodowej nad Śclslej kontroli mlędzynarodowykonaniem powyższej kon- wej,
wencjl".
Delegacja ZSRR bierze pod
Oto jasna, Wyratna, niedwu- uwagę sytuację, jaka się wyznaczna, całkowicie konkretna tworzyła w związku z tym zaI stanowcza propozycja w spra- gadnieniem, sytuację, którą cewie rzeczywistego zakazu broni chują znaczne rozbietnośc! w
atomowej, propozycja,
którą stanowiska'ch Zwląmtu Radzlecpowinno uchwalić Zgromadze- kiego Z jednej strony, a
nie Ogólne,
Stanów Zjednoczonych AnCzyż nIe jest rzeczą jasną, że gili I Francji z drugiej,
GOwłaśnie ta propozycja zawiera TOVlI
JEDNAK JESTESMY
wyraźny I ściśle określony wnlo KONTYNUOWAĆ NASZE wy.
sek w sprawie bezwzględnego SIŁKI I WZIĄĆ UDZIAŁ W
zakazu
broni atomowej ze PRACY
PROPONOWANEJ
wszystkimi wynikającymi stąd
konsekwencjami I z jednoczes- PODKOMISJI.
DELEGACJA
nym ustanowieniem międzyna-, RADZIECKA JEST PRZEKOrodowej kontroli nad przestrze- NANA,
ZE
ZGŁOSZONE
ganlem tego zakaZU?
.
PRZEZ NIĄ POPRAWKI BĘTakie je,t nasze stanowisko
wobec odpowiedzi pana Lloyda, DĄ MOGŁY UŁATWIĆ POwystępującego tu w imieniu MYSLNE ROZWIĄZANIE STO
trzech mocarstw, a zatem naS7.e JĄCYCH PRZED NAMI ZAstanowisko wobec odpowiedzi DAf<' DLA DOBRA NAR 0rządów Stanów Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii I FrancjI.
DOW, KTORE GORĄCO PRAZ powyższego wynika, te GNĄ POKOJU NA CAŁYM
W OBECNEJ SWEJ POSTA- SWIECIE.
' "Zgromadzenie Ogólne u_,
znnjqc st<>!owanie broni atomowej, jako broni agresji I
masowej zagłady ludzi za
sprzeczne z sumieniem I godnością narodów oraz ~a nie
doj'lce się pogOdzić z przynależnością do Organizacji Narodów Zjednoczonych - oglasza bezwzględny zakaz broni
atomowej i wprowadzenie
ścisłej kontroli mlQdzynarodo
wej nad wykonaniem tego zakazu.
Zgromadzenie Ogólne poleca Komisji dla spraw energii
atomowej I do spraw zbrojeń
klasycznych przygotowanie i
przedstawienie Radzie Bezple
czeństwa do rozpatrzenia w
terminie do 1 lutego 19h2 r,
projektu konwenCji, przewl-

;

»)Będziemy śmiało krytykować

braki i n:edcciągniQ,cia,;~;

zagrzewać do budownictwa socjalislycznego,do walki opokój«
z

obrad II Woiewódzkiego liazdu Korespondentów

Wczoraj w sali Domu Młodzieży w Kielcach odbył się
II WoJ('wódzkl Zjazd Korespondentów Robotniczych I Chłop
skich "Slowa Ludu", \'li którym wzIęli udzlal: sełlrel.arz KW
PZPR - tow. MR()Z, wiceprzewodniczący Prezydium WlllI/
- tow. I(AWALEC, przedstawIciel ORZZ - tow. MIKO-,
ŁAJCZAK, pr.zewodnlczący WKW ZSL pos. CHA8A.
kierownik Referatu Llst6w I Interwencji KW ['ZPR tow, BURHAIlDT, prz.modnlezący Wojewódzkiego Zarządu ZSChI.
tow, Bł.AZEJEWSKI, przewodniczący ZW ZMP tow, POŁOWNJAI( oraz kilkuset korespondentów s terenu klelecklcb miast, wsI, zakładów produkcyJnycb, PGR-ów, spół
dzielni produkcJO jnyeb.
Obradom przewodnIczyi prroduJ""y korespondent tow,
CZESł.A W PYTEL li Buska.

pomni
słów
Towarzysza rzyszom pracy przy warsztacie
BIERUTA, który powlcdLlał:
i na roli w wykonywaniu i<'
"DEMASKUJCIE
SIEW- zadań przez rozpowszechnlanle
COW
WIlOG1EJ PROPA- dobrYch dośwladcze-ń,
przez
GANDY
I
BURZYCIELI wskazywanie I usuv.anle n!edo
POKOJU. BUDZCIE CZUJ- ciągnlę''. przez demaskowanie I
NOŚĆ W STOSUNKU DO grOmienIe wroga klasowego.
TYCH, KTORZY WYSŁUGU
RóviI10cześnie zrobimy wszys!
JĄ
SIĘ
ANTYPOLSKIM ko w fabryce czy na wsi, aby
OŚRODKOM
ZAGRANICZ- przodować w pracy na S\\-oim
NYM, PACHOŁKOM AME- odclnl; u ! byĆ przy k ładem dla
RYKAI'iISK~EOO
IMPERIA- innych.
LIZMU
I ' PODZEGACZY
Zdajel1,'ly sobie sprawę z ko
WOJENNYCH".
niecl1lości wzmożenia kryPostanawiamy jesze?e bar- tyki w nasZYch korespondenerernt, kt6rego przedmio- nlków o pok6j I s.zczęśllwą
dzieJ skupić nasze siły, aby cJach, gdyż jest ona wielką
tem była ocena pracy ko- przysd"ść uaszeJ oJczymy, po wzmóc ,"alkę o pełne wyl(ona·
dźWignią
naszego
rOl'woju,
respondentów
robotni" sl.anawlamy
Jeszcze bard&leJ nie
planów
IIrodukeyJnvch
czych l chłopskich ,,,Słowa Lu- zwlęks$yć swóJ wktad IV dzieło WZmóc cznJnoŚ<! rew<>l'llCyJną Wcielimy w CZYn słowa PrezYdenta Bierula, klóry mówił do
du" i Redakcji oraz wytyczenie calego narodu.
strzec na5l1y<'h zakładów, biur nas:
zadań dla dalszej wspólnej praI pn~slębloMltw w mYŚl wslła
Stwierdzamy,
te
remilita"W Al ,CZCIE
WypnÓROcy, wygłosI! redaktor naczelny
ryzacja NiemIec Zachod- rań Polskiej ZJednO<'1tonej Par.
WANYM ORF;Żf:M KRYTY"Slowa
Ludu"
tow,
Józef
U! RobotnIczej I astaw n-ądu
nich,
przeprowadzana
w
przyKI
Z
BRAKIEM
TROSKI O
ZbrzyskL
spieszonym tempie pod protek- Ludowego,
C/.LOWIEKA PRACY, 7. NIE
W ożywionej dyskusji kores- toratem I przy pomocy Imperia
W walce o plan S-letni będzle
UDOU'JQŚCIĄ,
Z
MARpondenci mówill o swej pracy, listów amcrykaliskich, stdllowi my szeroko popullU"yzo\Va~ do·
NOTRA WSTWEM.
NIE
skutecznych Interwencjach i li- w chwili obecnej naj!,<>ważniei świadczenia przodujllcych %1\SZCZĘDZCIE ZARQZUMIAL
kwidowaniu
niedociągnięć
w sze nlebelpieczeiu\ wo dla po- łóg, brygad I ra!>otnH,ów, bę
CÓW
I SOBIEPANKÓW",
wyniku Ich notatek, zamieszcza koju świata a w szczególnOŚCi dziemy pr.:enoslĆ dośwlaucze
Wzmocnimy I rozhuduJemy
nych w prasie, oraz o swych zagrata naszej niepodległości, nla I sukcesy ru~hu współza
organizacyjnie sieć korestrudnościach w pracy. Wyrazili od~yskanej
dzięki zwycięstwu wodnictwa pra~y I racJonalllaoni mocne postanowienie, te Związku Radzieckiego nad hltlc torstwa, pn:yczynlmy się dn u- pan\!enlów przez zal\ladllnle kół
I klubów. przez werbowanie CD
walczyć będą nadal nleustępll rowskim
Caszyzmem, Dlatego powszechnienia metOd bo:,il.te· raz to nOWyCh zastępów korC$
wie I twardo z wszelkimi prze~ wraz ze wszystkimi
ludźmi rów pra~y, którzy przodUją
w ponllcn:ów "Slowa Ladu".
jawami szkodnictwa i biurokra- walczącymi o pokój. całą mocą walce o wydajność, o obniżen\~
cji, z próbami łamania I wypa- popieramy Apel Swlaiowej Ra- kosztów własnych, o wykorzyDę:lziemy
POPU!aryzowM
czania linII portii I rządu. będą qy I'oko.lu, żądając zawarcIa stanie rezerw produkcyjr,ych,
czYtelnldwo .,Slowa Lndu"
walczyć o reallucję zadań pań 'aklu Pokoju mIędzY pięcioma
Będziemy walczyć o wytęrienie
a
jako
współredaktorzy
7!1zety
stwowych, stojących przed mia- wiclklmI moearsłwaml; gorąco bumelanctwa, uSllOięc!e marnu
stem i wsią.
pepleramy wnioski delegacji fa trawstwa czasu ludzi i mate- bęJz:emy Sygnal!zuwać redakcjl ~ostrzeione braki w jej praDyskusję
podsumował
tow. dziecklej p.,edJitawlllnc VI se- rialów.
cy oraz dOnosIć, czego oczekujĄ
3!:bRyskl.
sJi
Z6romailzenla
O,ólnego
Sojusz
robotniczo
chlop·
od swej gazety masy czytelni.
Następnie
kierownik działu ONZ, zdając sobie sprawę, że
ski jest podstawą M"zego c:ze~
•
ko.respondent6w
robotnIczych wskazują one jedyny sluszny ustroju
demokracji ludo'vei.
W pracy ~wej będtlenu
I chłopskich ,,slowa Ludu" tow. sposób llal1'odzenia drogi woJ- jest warunkiem zbudowania nn
Wzorować się na oslun!ę
KafŚnlckl wręczył przodującym ule.
szej socjalistycznej prZYSZłości ciach I doświadozenlach koreskorespondentom
legitymacje,
BędzJem:v
demW9wM I TegO sojuszu będZiemy [trzec pOndent6w robotnlNych I chlOj)
dyplomy umanla oraz nagrody
p!ętnowa6 WSIY5tldeiJ, Ir.tó jak oka w głowie, będziemy za sldch
w :twlą2ku RldTlecklm,
książkowe.
rzy dzlalaj" przeciw pokojowi cleśnla6 I umacniać <'Oraz bar- będziemy śmiało krytyk01n6
Uczestl\lcy ~azdu wysIlili de- I w jaldkolwlek sPOS6b gadzą w dziej - my, robotnicy, p"JZ braki i n!ed~clągnięcla, zagrze.
peszę do Prezydenta R. P. Bo- potęg. nauego pat\stwa, chcąc slałe powiększanie I rozwój pro wać do budownictwa
socjallslesława Bieruta oraz podjęli re- pOws&rzyma6
DASZ ZWYCięski dukcJl przemysłowej I budow- tyeznege, do walki o pokój pod
zolucję, następującej treści:
marsz naprzód. li: Jeszcze wl~k- nlctw&,
przez przyspieszanie przewodem wielkiego eh6t'ąte
szą. niż do~ Z8CI'llo~ realizacji nlUlzycb plan6w pro- go ookoju Generalissimusa I!lJ'A
y, korespondenCI robotnl- będziemY IIwalcza6
Blewe6w dukeyjnyeiJ - my, pracujący LINA. POd: przewodem ~
czy I Chłopscy "SŁOWA wrogiej Imperialistycznej ł re- ebłopl, przez walkę o pełno I Polskiej ZJednoe'iOnej PariK
LUDU", z$rani w dniu akeYl1eJ propasandy, któray g- termInowe
wYkonanie mllań Robotniczej I jej Komitetu C.
2 srudńla. 1951 r, na, II ,",oJo- s1łuJlł zahamoWll6 realizację na IrOSPodaresyeb wsi, podnoszenie IraInero li! Towarzyszem Bolę.
w6dzkbn z.tddzle w Kleleacll, Slego planu
lI.lełnlego oraE na W)'iszy poziom gospodarki
sławem BIERUTEl\llIa 'lIlele.
po dokonaniu oceny nuzeJ do- Ida.matwom l OiIIlII1lStwell1 oaIab~ rolneJ i ,łaOdowlane.l. LwI~lUIm-.
<!II . •:;i.,
tyeiJczasowej pracy, wxtY~~ w narodzie peWl!llli6 lIWYełUtwa ale pllli!llów li _
I pogłowia
114my sobie kolllu"etlle zadal1la ,. pokoJu 1.IICIC!JaUemq, ~emy
S!lUłlg61uWe
IprawJZdan!e
do dalszeJ dUałalno~. i~ lę,h. c'lemull.ow" I' OSłrup6
Jaho kontIpondenci piórem 1: obrad pod_i!llU' w Jłl.lmene na
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Narada aldywu oświatowego Kielecczyzny

... _ .............
m
" I\!o
.... 0"' ...
.... &.t..................
"

wlo"kim
r6wie'nikom"
..

. , przepOlc
.
· , m ło d··
szkolypodstawowej lir 4
T r~e b·a umlec
ZleZ. Harcerze
przystąpili do zbiórki pieniężnej
. h
··'·
k
ł "
na powodzian włoskich
durną naszyc
OSląenląc, wiarą wzwyclęs ą przysz osc kr~~e7u~ ::=J s~~~ lyD!~t:nawh:!~~:~! ipe~~~:
8

.
Ium WRN w K Iclcach zorga
. I a ty
·Wy d zI al
Osw
Prezyd
lIizówal w ub piątek oaradę aktywu oświatowego z calego
województwa poświęconą opracowaniu nowych metod wy
cbowawczycb w walce z przejawami
cbullgaństwa ,,'śród
mlodzle.ty. W obradl\Cb wzięli udział dyrektorzy wszystkich
typów szkól podległycb WYdziałowi Oświaty, przewodniczą
c:y ZOZ I l'rfOZ przy szkolacb średnich, członkowie Wojewódz
klej KomiSji Kultury I Oświaty, przedstawiciele PartII, orga
nlzaejl masowycb I społecznYCh, najaktywniejsi
człon.!<o
wie komitel6w rodzlclelsklch I Zwlqzku Nauczycielstwa Pol
.klego,
APOZNAJĄC
zebranych zwiększonego wysiłku w zapoz zadóniem tej konferen- bieganiu 'penetracji wrogich
cji, tow. Spurek, kierowo wpływów na teren szkoły.
nik Wydziału Oświaty Prezy·
Awanturnictwo,
bumelandium WRN w Kielcach, pod, ctwo, odpływ uczniów ze szkól
k re śllł
gę
61
zaga Ś
ki h
szczeg ną wah
wi - ~Iec c,
wypa dkl k ol por t owad nleń wychowawczyc
z ąza- Ola wrogiej prasy,
oszczercze
Ś ci Ś le z og 6 lnonaro dową anonimy - Ś wladczą, że ws k unych
sytuacją polityczną.
tek niedostatecznej czujności,
- Im większy hart przeja· niezdecydowanej postawy niewla bohaterska klasa robotni' kt6rych nauczycieli I nie zawcza I pracujące chlopstwo w sze skutecznYCh metod pedago·
przezwyci~żanlu trudności, w glcznych podszepty
nosicleli
budowaniu socjalistycznej 110' wrogiej Ideologii
docierają do
spodarki, tym bardziej ni- naszej młodzieży.
k("zemnych I P?rfldnych mePodsumowując swoje uwagi,
tod używa wrog, by zabamo- tow. Spurek nakreślił konkret·
wać ten wspaniały marsz Pol ne zada.nia każdej InslancJl oski do socjalizmu. UsIluje on światowej, instytucjj I organi·
przy pomocy pla~n,ych agen· zacji, by wzmożony wysilek wy
tów. p.asy I radia deprawo- chowawców I opiekunów mło·
wać mlodzlri - przyszlość dzjeży przyczynił się do ustalenarodu, u_lIuje opóinić pro· nia wysokiego poziomu Ideowoces przebudowy polskiej szko morainego
polskiej
szkoly.
Iy.
Przede wszystkim należy bezSytuacja wymaga wzmoto· względnie Izolować
jednostki
nej czujnOŚCi ze ~t~ony wycho- zdeprawowane,
deprawujące
wawców
mloduezy, wymaga Innych uczniów I Czujnie reago"<o:<
...
wać na sygnalizowane wypadki
docierania
obcych
Ideowo
wplywó", na teren szkoły. Dotycbczasowy styl szkolnych narad produkcyjnycb trzeba wzbo
gacić o surową samOkrytykę I
S GRUDNIA

I

Z

=..

ŻYWI!

KIELCE

wymianę

doświadczeń

pedagoglcznycb. Większej tros-krukowI ki wymagają równie:!:
sprawy
bytowe młodzieży, kontrolowa·
oka nte wykole" - godzina 19.
nie
warunków
I
otoczenia,
któKINA:
.,MOSKWĄ" nim .. Panna be7 re go wpływom młodzip:!: podledO-,
ga. Wojewódzkie 05rodkl
pos'su"·
skona lenia kadr winny włączyć
Pocz o.onsńw o Bodl 18, U. 10 się do walki o ducha młodzieży,
.k~;A~S,~;6~k~"C;ln~,:m prod .bll'l....._ _ _....._ _ __
PAIItSTWOWY TEATR
:!:EROMSKIEGO - ,.Kruk

IM. ST

. PIlPz!ite!c. o.ana6w D 110<1&

15.3~ ~ 1'1

I

lować przekazu'·c
snecJals t aj ąc 8 Ię praw dzl wym przy jQ....
"
cielem I
doradcą pedagoga,
oym zakładom.
uzbrajając go w silne
erguAle spośród uczniów wyłamenty - broń Ideologiczną·
muJących
się z dyscypliny
Obszerna, kilkugodzinna dyszkolnej,
przekraczających
skusja, w której brali
udział
regulamin
trzeba równlri
nauczyciele. rodzice, dyrektorzy
nmle6 odr6znló tych, którzy
szkól'l przedstawiciele łnstyłapczywie, PO młodzieńczemu,
tucjl zainteresowanych tyciem
łaknąc wyżycia się przejmują
młodzieży, potwierdziła doniopierwsze lepsze jego formy.
słość problemu I
konlec"'1Jość
Jeśli nadmiarowi sil
witałwzmożenia wyslłk6w w walce o
nycb w tł'ch ucznlacb nadamy
pozi{j:-' wycbowanla. Sporadyczwłaściwy kierunek, Jeśli ukane wypadlq chUligaństwa sygna
że~y Im perspektywy ambitlizowane z terenu dowodzą nie
nego wysiłku - mogą z nlcb
dostatecznej jeszcze kontroli I
wyrosnąć jednos.tkl dzielne,
opieki,
braku
koordynacji
prz-.... J.ce w pracy.
akcji' profilaktycznej, a jedno.,..... .,
cześnie serdeczna troska z ja- I
Najwaz'nieJszym zadaniem
ką wychowawcy młodZieży szu- nauczyciela jest wypracowanie
kają właściwych
form pracy właściwej krytycznej postawy
wychowawczej, stanowi dowód, ucznia w stosunku do
przejaże tym ważnym zagadnieniem wów chuligaństwa. A wówczas
żyje dziś całe społeczeńslwo.
walka z nim stanie się łatwiej·
Cennymglosem w dyskusj' SZa I szybciej wyda skuteczne
była wypowiedź przedstawicie- rezultaty.
la Ministerstwa Oświaty, dyr.
Dyskusja pomogła również
gabinetu ministra, mgr ilarba- właściwie postawić rolę I komga. NaświetlU on
zagadnienie petencje
Związku l'rflodzlriy
konferen~jI materiałem porów- Polskiej na terenie .zkoły. Ma
na"lczym z innych terenów Polon Jako najbardziej świadomy
ski.
I ~polltyc~nlony oddział
mlo-

otlarnośclllb
przeprowadzając
wszelkiego rodzaju
zbl6rki, jak
zbiórka podarków dla dzlecł ko
reańsklch, zbiórka odpadków
uźytkowych Itd.
Na ostatnim U!branJu zastępu
przy szkole podstawowej nr 4
przeprowadzono dłu.tszą dyskusję na temat klęski powodzi we
Włoszech.
Przewodniczka zastępu, kol.
Wanda Majówna, powiedziała
m. In.:

do wszystkich
druzynoraz
harcer
skich
Kielecczyzny
do
całej młodzieŻ}' szkół podstawowych, aby przystąpi la do
przeprowadzenia
podobnych
zbiórek na powodzian włoskleh.
(m)

Z

ż"cia

peu-tii

Odprawa seminaryjna

:n:-

- Masy pra.cuJlł4le ' "
wojewódzkiego
mzech, wyzyskiw~e 'fta~ i"ó ny sposób przez ap . I W
koła prelegentów
l obazarnlków, Ay~ w nledostatku, II thląee oa6b w ogóle
We wtorek, • grudnia bl'.
"-wI
__ I .....ch w Gwletllcy KW PZPR PrEl:
poz.... one
p._,8PYaten......
koIwIek
motlJwołcł
ua. 8tasllilea l, odbędzie 81~
cJt Ostałnlo hllkl tych nawie odprawlI .emlnllr~Jnll woJedzlła pow6di. nłIIzIlIIlIjC ealy w6dzkleBo kola prelegentów
Ich dobytek ł IIUznJlIjC na KP, KM orllll PO 2 wyznaczojeszcze wlększlł nędzę. Lu- Dycb przez Komitet preledziom tym, a przede wszYII- gentów z kaldego kola po_
kim nasZYm rówieśnikom, mu wlatowego I mieJskiego.
simy pomóc",
Tematem Odprawy będą
Słowa te trafiły do serc har- aktaalne prOblemy soJIJIIZU
cerzy, którzy jednogłośnie po- robołnlezo. chlopsklego. Do
stanowill przyjść z pomocą wio temat o oalety przygotować
sklm powodzianom przez złote- elę na podstawie materlalów
nie dobrowolnych ofiar plenięż dla prelegentów pt" ,.MlA·
nych. Do zbiórki przystąp!la es liTO ta WIES·.
dzieży, służyć pomocą postępo- ła mIodzleż szkoły, jut w pierw
ObecDoś6 towarzyszy • pre
- Mamy w naszycb szko- I wemu nauczycielowi I demasko szych dniach osiągając poważne legent6w obowiązkowa.
lach wspanlalą mlodzlet, zdro wać wrogie elementy.
wynw:~i1d~_ _ _ _ _ _ _ _ _
wij moralnJe, uświadomIonIl
_
politycznie dzięki
ofiarnej
Tow. Mró2i,
sekretarz KW
pracy naszych wychowawców PZPR w Kielcach,
biorąc u·
oraz
szkolnycb organizacji dział w dyskusjt podkreŚlił zaZMP-ow_klch. Ale
mamy Mdnlczą wagę pracy polityczno
równlri nieznaczną coprawda wychowawczej, której zbyt ma·
Ilość uczniów zdemorallzowa. lo było dotychczas
w pracy
nych, próżniaków I awantur- szkolnej Dumą z naszycb osiągInspektor Kontroli
Klelee-I atanie sluibowo
nkarany za
ników, szkodzących dobremu nlęć, wlarll w zwycięSką przy· kiego Okręgu Lasów Państwo- bumelanctwo.
Imieniu naszej mlod,lriy . I szłośó socjalistycznej ojczyzny
b
si dzI
d I
.. Ił Ił
wprowadzających do IIzM! trzeba umleć przepoić młodzież. wyc z e bil w
Ra om u
GOlInna Sp6ldzielnla w Kunlewlaśclwą atmosferę,
któ- Właściwa forma
wychowania zainteresował sllll ob. Zblgnła- rozwękacb otrzymala już podra może zdezorganlzowa~ pra- Ideololrlcznego młodzieży
bę- wem Wlnczewaklm, o którego ręcznlkj szkolne. Notatka kocę I wy'lIkl pedagogów. Spo- dzle wkladem nauc~yclelstwa do
respondenta st. Kapwra przyśród tej mniejszości
nalriy realizacji planu 6-letnlego, do dziwnym systemie pracy do- spleszyla bieg sprawy I zam6umleć
oddzielić
jednostki, umocnienia I konsolidacji NSZy- nosiliśmy w. notatce
.!'raM wlenla, poczynione w "Domu
którycb nie da elę poprawić ~.!"aJCuh. sil
twórczych naszego nie". knropatwa",
Ksląikl" w Kielcach,
zoslaly
środkami wycbowawuYmI ł lU
prawie w całości zrealizowane.
tycb trzeba stanowczo odl~ol. :I.
Nlefrasoblłwy dyrektor ZO0. AM/l4j96 _ 738 w
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Apteka Nr 5, ul I MaI. 58.
'łAnOM

TEATR
SKlEGO -

IM STEFANA :tEROM
komedIe Fredry.

KINAl

rtlm pro". hol.nd
pt ...Sr.Drn. kolczykI".
ttHeJ" - film prod. niem. pt
.. BALTYK" -

,.Poddany'·,

~obot~ I

począł

APTEKI,
Spnłet"tna

Apteka

Slaby

Nr. 108

Kelle&·Krauz.a 3),
Apteka Społecma Nr 13 (ul
wacklego 82).

(ul
Sło·

pozostałych

sie w Pradze w sal! Sokola na Vlnohrad-ich turniej
koszykówki kobiet o wielka na
grodę m Pragi. W turnieju blo
rą udz.iał reprezentacje j miast·
Moskwy, Budape.atu, g·)fII, p&

(~~n~SGT),

Warszawy,

W pierwszym

Warszawł\

~ragl

uzyskano następują:e wynikI.
KIELCE W KIelcach od- wlee) pokonała Gwardię (Kiełi\loskwa pokonała Sofię' 71.46 były się wczoraj zawody plęś- ce) 11:9.
.
(40 :24),
Budapeszt qlYIJI:rał z clarskle
o
Puchar Pokoju
W ringu zamiast 10 zobaczyBrnem 65:48 (29:28).
WKKF. w których Stal (Ostro- liśmy tylko 7 walk, które w
większości stały na bardzo sła
bym poziomie. Przyczynił się

I

Stal (Kielce) -Stal (Starachowice) 11:9 !~I;:~ za~,,: ~ile=:C:

I

gwardzistów - MaJkowskI z po
STARACHOWICE (tel. wl.) Pokoju WKKF pomiędzy Stalli wodu nadwagi, oraz Latkowskl
Parył W Starachowicach odbyły się (Kielce) I Stalą (Starachowice). I Kobskl,. którym zabrakło
I '

dnI.) turn eJu

pokonała

Mecz zakończył się zasłużonym
zwycięstwem kielczan 11 :9.
Punkty dla nich m. In. uzyska
ta
11. Kuchclńskl, DrogtlSs, Fut •
klewlez I Bebel. którzy wygra
li swoje walkl Nlespodz.iank ..a
(Oj'
był'w wadze lekkopółśredniej
nlę
remis Borka I Wójciklem.
PIONKI (tel. wl) - W Pion
Po wczorajszych spotkaniach
kach odbyło si" towarzyskle
..
w
tabeli
rozgrywek
prospotkanie piłkarskie pomiędzy
mlstnem Polsk.lUnl1! (Cho- wadzi w dalsz:vm ciągu stal
n:ÓW) a Unlll (Pionki). MeCZ za (Ostrowiec), na drugie miejsce
kończył się zasłużonym zwyclę wysunęla się Stal (KIelce).
stwem gości 5:1 (4:0). Zawody
spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony publIcz
noścl. kt6ra na stadionie Unii
zebrała slq w rekordowej jak
na tamtejsze stosunki Uości,. po
nad 3 tysiące.
GoścIe zademonstrowali
grę
szybką I skuteczną górując pod
każdym względem nad zespołem gospodarzy.
Bramki dla
zwycięzców strzelIll Clf'.śllk 2, Przecherka - 2 I A\szer - l,
honorowy punkt dla Pionek
uzyskał Kowalski.
Sęd%iowal
Bnkowsld (Radom).
'

s 00 Motyk. • tO Koncert lotl- (FSGT) 48:29 (24:17). Polki za- zawody bokserskie o Puchar
dobrze mając
st6w "10.00 Opo~I.".nle MIkolal· grały bardzo
Tlehonowa ze zbioru .. Opowladanłe caly czas zdecydowaną przewagę. Najlepszą zawodniczką na
AIilII'
dIIII
.iu Ił
leningradzkIe ..•. 1020 Koncert roz" boisku była Gruszczyń&kA, kt...
rywkowy.
11 00
RadIOWy kuni ra zd ..była 25 pkt. rozostałe
zwycip.ta
Ję",yka
rosyjskIego dla zaawanaov
•
Punkty dla Warszawy ·.clobyły·

M:I-Ir- Po'.k=

wanych. 11 15 Muzyka I aktualno'
II 52 .• Pleśń gÓrnt".." - Al'
freda Gradstetna. 12.04 DziennIk po
/udnlowy. 12 15 OrkIestry dęte. IU5
łot.

!~~~:4'ap;;;h~~WS:Y~o -; \~~
Mamińska I Kowalews k n po:J

_=. . . . . . -.._
...-.....____..

,.Na swolską nutę". 16.20 Koncertl ....
_ ................
orkleslry' rozgłośni wroelowskle'
p R pod dyr. Tadeusz.
10

17 l5

Wszl,?C'hnłC'1

Se~edyń.kl.
RadłowI

-

kUni WlItepny. IT 30 ulwory Fryde-

ryka Smetany.
W \ program'e.
\) Fragmenty z op .. Sprzedana n.'
rzeczona", 2) Wełtawl poemat
symfonlctny z Cyklu: Moj. ojea)"):·
na". l8 20 Radtowy kUni Jęz.ykl ro.

syJsktego dla poozątkul40ych. \9 00
Koncert I okaz" Festiwalu Muzyki
polskIej w wykonanIu WIelkIej Orkiestry Symfonlcznel P R pod dy,
Jana Krenza W przerwie koncertu'
Dztennlk wlec%(\rny I staD polodr
12 10

clnek
12 2lI

.. Stkloe

nowen
Utwory

wulem"

Od·

'fl. . Stenkłewtez.a
kompozytorów tran·

euskteh w wykonaniu [gOra IWenowa skrzypce prz.y fortepiante Jeny
Lefeld Ił 00 OstatnIe wlodomo.4c1.

Zaginą'

pies

DNIA ts listopad. br. Ealln41 pies
wilczur wIek 1 mIesI""". ł..Skowe·
prOSI eJę odprow."&le
pSa za wynagrOdzeniem. Adr .. :

'o zn_''''''

R:etnla Mlelaka, Kielce, Z-ollÓnko

nr.

11.

1'mf!'Jł

walk si

Sukces koszykarek polskich
poziom
i
e sędzi'owanie
w Pradze
wczasie zawod6w Gwardia(Kielce)-Stal (Ostrowiec)
PRAGA W
bm roz-' W
spotkaniach

Bokserzy FSGI
przyhyli doP-ohki
WARSZAWA. I bm. przybyła
do Warszawy ekipa bokserów
Francuskiej Orgs'lhacJ! Sporlu
Robotniczego FSGT.
W skład reprezentncjl FSGT
wchodzi 12 pięściarzy, kierownik, tre,.er I sędzia
Franc:!zl
przyjechali
bez zawodników
wagi półciętklej I ciężkiej, Dru
żyna FSGT sklada się ~ mło
dych .zawodników. W'rysCy oni
są robotnikami. głównie z prlll'
n\ysłu metalowego. Najmocnle.t
sz:vml punktami reprezentacj,
są: De Sousa. w wadze koguciej. piórkowiec l\XoresUu I
Weheł w wadze średniej.
Plęśclal"Z@
francuscy stoczą
w Polsce dwa spotk~nla' 4 grud
nia z reprezentacjll ZS Górnik
na terenlp kopałn1 ,,Bytom'" oraz w POSIlaniU li: reprezentaCją

za

KołeJan,

u ,

(": on

k i)

przeclwnik6w. .,Asy' atutowe"
Stall _ PysmlakowskJ I Wierz
bowlcs zaprezentowali arę bar
dzo słabo B spotkanJEI, w wadze ciężklej wypadlo wręcz hu
Na poziomie will
m o ry styc-'e,
"'1.1
czyli w dru~_'A gospodarov
stale poprawiaj~;V ,wojll to';..
mę gwardziści Wlmtewski, O",
ezarek I 'o'-'ko, którzy poza.. """
tym zaimponowali
amblcjll.
W zespole Stali n~ety WYI'ÓŻ
nić młodziri,

cego

a

T:vlskleco,

w:Iłe' obiecują

lIlowalaklego

Kraków ... Warszawa
2:0 (O: O)
Kl'tAKOW Rozegrany w
IIfł~mlastowe spotkanie płęlclarskl. Warsz4Wa - Radom;
Krakowie towarzyski mecz pll
karski między reprezentancja- którel odbyło się ID dniu 2S 11.51 ,.. ID Radomlu, za!co!\c%lI1e Iłę
.
mi Warszawy I Krakowa takob łtDl/CIęstlDem zespołu stołecznego ID stOlunku 15:5.
No. zdjęciu: PIńskiemu : Waf'SłalDlI (PO lewej) w wlljbe p6ł
czyi sllII zwycięstwem drIłtYIIY
krakowskiej 2:0 (0:0),.
'" ..- ,,"ednIej poddal stę lut ID drUgim sta1"clu KotkOtD'kł.

.

I DerUkowsklego. Do poziomu
walk dostroił się w zupehlOści
niezdecydowany sędzia ringowy. Wynlkl walk (na pierwSlV'm miejscu goście), w muszej
- Tylllkl wygrał przez k. o. w
In r. z SzafrankIem, który padajllc na matIII reklamował nie
dozwolony clOl w kark, w kogue:lej _. Saracen wygrał w.o.
8 powodu nadwagi Majko\\'Skle
go, w piórkowej - Kowalski
bardzo prymitywny, lecz obdarzony niezwykle silnym ciosem bokser zremlsowal z Zachatą. Klelczanln zapoZJl8ł się
It1.lka razy li: deskami, mimo to
zdołał 'IN II I III r. wyrównać
rótnlcę
punktów, w lekkiej
Derllkowskl przegrał z Wlśnlew
skim: Zawodnik Stall to dosko
nały materiał ns boksera, walczył jednak nieczysto, co zadecydowało o Jego porażce.. Zywio
lowości
Derllkowskiego Wiśniewski przeciwstawił opanowanie l dutą dozę ambiCji. w
iekll;op6łśrE'dnleJ Latkowski wy
grał w. o'., '" p6łśredniej Kubskl
(Gwardl8') wygrał w.o., w lekko
~ej Pysmiakowaki stoczyl
słabli
walkIII z Owczarkiem.
!tIelcz81lin doskonale rozwią
zał walkę. unikając niebezpiecz
nej wymiany ciosów. Wynik re
misowy zasłużony, w średniej
Wlerżbowles zremisował z JoteJkl!. Zawodnik Stall powatnie rozczarował I walczy! nie
CZysto. W sumie Jotejko był
n1eznacmle lepszy. Ogloszono
jednak remis. W półclęśkiej Ku
bJekI latwo uporal się z Bombalskim, w n r. I III r. osłabia
jllc swego przeciwnika silnymi
dyszlami. W wadze ciężkiej Slporski wygrał Z Kurkiem,
klelczanln ratował się trzymaniem, za co też otrzymał :I upom
nlenla. Sędziowali w ringu
Młeeskowskł (Radom), a na
punkty Gomółka (Radom), Kopytek (Kełce) I Kulczyekl (Kiel
ce). Widzów ok. 800 osób.

