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POl51d W pełni popiera I

Prnletarłu.ne WBZ1/Btkłch kraj6w lac2:cf. Bię l

C&NA 20

on.

Wl9de~skl $wlatoweJ Rady Pokoju

Plenum Komitetu WOjewódzkiego PZPR
obradowało w dniach 7 i 8 'm.

I rezolucją prezydl6w OKFN I PKIlI'

Ludde pracy mlut I WII wyrataJIl na 11Ul46wkMh I' ...
btłn!arh .we pclne poparcie dla wledeńakle,o apelu 9w1ało
\11) Rady ('okoJu I 10Ild_l')'l'uJ" ,Ię • re'ZOluelł\ preBydJów
o(6Inopol~klf!go KomUetu Frłłlltu Narodowero I PollkJero
p;om1t~tu Obronców l'okoJu w linawie zakazu broni atomo~
wej,
neJ Klem&nł Jukóbkl _ w .. l~
ctymy, aby uchronll\ od dallzyeb
ofiar nie tylko nall naród. ale
1~~c:....n ..rod1 'wiata.
ROK VI. Nr 811 (1'100)

w Kielcach

w dniach

7 I B bm, odbyło slę plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Klelcaeh t poświE:c,one omówieniu zadań kieleckiej organizacji partyjnej w walce o umacnianie codzIennej wiE:~ z masa"
mi pracującymI oraz o wykonani~ pnę:!: prz-emysł l
rolnictwo Kielecczyzny zadań przypadających -na' rok

Ol'lran KW Polsldej ZJednoezonel PartU Robotniczej

1955,

KIELCE, CZWARTEK, 10 LUTEGO 19515 R.

W obradach wzlęIl udział: członek KC - ' 'tow.
Ahter oraz zastępcy członków KC tow. Stani..
! tow, Andrzej Werblan.
Referat o zadaniach kieleckiej organizacji partyjnej w walce o umacnianie codziennej więzi z masami
Antonł

Rada Naiwyż~za ZSRR

sław Sz'mański

Budowa Stalingradzkief
Eleht:'ownt_ Wodnej

pracującymi wygłosjJ

aprobowała pOlitykę zagraniczną
rządu radzieckiego ·

I

Deputowan!, któn:y zableral1 radz!eckl pn:e{']wstaw!1'l By~tem
glOll w dY!lku~jl w Imieniu mI. bw;pll"Czeństwa
zbiorowego
l!onÓw obywate!1 radll(K'klc!1, wszy~tkJch kraJÓw europeJskIch
podkreAlal!, te uwatają pokojo- Pol!lyka ta cieszy się gorąc~
wą pOlitykę rządu ZSRR 7,a PD-I poparciem wszystkich na:rod6w
!llykę BJUSl.nl'l. wyrataJ"cą Inte- Kraju Rad,
resy I wolę WszystkIch ludzI :ra·
dzIeckich.
Deputowana Nina Popowa ZwląU!ok Radzle<:kl _ ośwlad- sekretarz Wszechzwiązkowej Ra
eJ:yl PrzewOdniczący Rady MllOl- dy Związków Za.wodowych ~tr6w Feoderacj! Rosyjskiej, de- w l;nlenlu kobiet radzieckich orządu radzlecklelBłl
putowany Aleksander PUZ&now powiedziała się za catkowltym
- prowadzi komekwenlną wal~ zaaprobowaniem polityki z.agra··
W!lIOSZDBY
n!ewej rządu ZSRR, zmlerzająk ę o pokÓj, o złagodzenie naplę- ceJ
do ut.rv.'alenla pokoju na cacła w stosunkach międzynaroclo lym gwleele. Podkreśl1ła ona 01wych. Polityce Stanów ZJedno- bn:ymle znaczenie ogłoszonego
C'Zonych, zmlerzajll,cej do podZI~ przez Sw!atową Radę Poltoju
lu Europy l tWO'l"lenla AlV'eJ}"\\- orędzia do narod6w, domagaJą..._ _ _ _ _~===;~O::Y.:.'h':..:b:::lok6w wojennych, rząd cego 51ę zakazu bron! e.tomO\veJ.

leferat mln, M%10'll8

I polllyce zagraalcneJ

na usil

8ad, Nalwy!mJ ZSRR
podaJelllY na sir. 2,3,41

tow, StanI·

Krupa.
Referat o ulepszeniu metod kierownictwa partyj...
nego w wykonaniu udań w przemyśle" 1 . rolnictwie
województwa kieleckiego na rok 1955 - wygłosU 8~
kretarz KW - tow. Józef Michalski.
,
W dyskusji nad referatami z.abietal1 głos następu
jący towarzysze: Stanisław Szelo'ngowsJd I &ekr~
tan: KM w Ostrowcu, Marłan Zieliński - I sekretarz
KP w Opocznie, Paweł Dąbek - prezes WZGS, JuHan Sebski - I sekretarz.. KP w Końskich, Eugeniusz
Chlipalski -·1 sekretarz KM w Radomiu, M,rian Nowak - I sekretarz KP w Kielcach, 'Tadeusz Zabiński
- przewodniczący Prez, WRN, Kazimierz Manec I sekretarz KP w Opatowie, Henryk Soboń - kierow
nik Wydziału Politycznego Woj. Zan:. POM. Stanisław Dawidowiez ..;.... przewodniczący WRZZ, Antoni
AJster - członek KC, Tadeusz Dembski - I sekretarz
KM w K\elcach, Eugeniusz Wójcik - kierownik Wydziału Organizacyjnego KW, Kazimierz Jarayflskł I sekretarz KP we Włoszczowle" Stanisław Wałach kierownik WOjewódZkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Mieczysław Ujma I sekretarz KZ w FSC im. F. Dzierżyńskiego w Starachowicach, Andrzej Werblan - zastępca członka KC, B0gusław Stachura kierownik Wydziału EkonomiCznego KW" Stanisław Majcherezak sekretarz K.W,
Zofia Dziewit - 11 sekretarz KZ w Radomskich Za..

Zakol1uenle obrad sesji Rady Najwy:!:szeJ
MOSKWA (PAP). W dniu O IUlego na wapólnym posledz€'nlu Rady Związku I Rad y Narodowośe( rozPoc7.ęla alę
dy'k1l5Ja nad refcratem plf!r wAzero zastępey pn:ewodnlczą~
Cl'llo Rady Mln!Atrów ZSRR I .mInistra gpraw Ulgranlcz..
nyrh ZSRR W, M. Moto/uwa o sytuacji mIędzynarodowej
I polityce zall'rantcrneJ rządu Związku Radzieckiego.

I sekretarz KW, -

sław

wat! na kogokOlWiek napdcL
Jednakże gdyby !mperiallścl odwatyll elę zaatakować Kraj
Rad, zostaną rozgromIeni Będzle się Ich bilo z całej Blły,
wszelkIego rodzaju nowoczesną

bronią, wedlug wszelkich reguł
radZieckiej &ztukl wojennej
Wielu deputowanych p(ldkre-

śJl!o poważne nlebezpieczl'ństwo,

Jakle dla narod6w europeJskich
kryJe alę w uk/adach paryskich,
W środę wieczorem sesja Ra.
dy NaJwytszej ZSRR zakończy.
la obrady. Na wspólnym posiedzenJu Rady ZwIązku I Rady Ns
rodOWOŚci obszerne pl"U'm6wie.
nie wygłosll Pn:ewodnic:zący Ra
dy Ministrów ZSRR N. A. Buł.
od
gaganln. P z!ękował on deputo
W pel "11m toku maIduje Blę
wanym Rady NaJwyt.qzej za laszczyt, jak!m jest mianowanIe go budowa jednej ~ na;wlękBzvch
pn:ewodnlC'ZlI,cym Rady Mlnbt- w IwiecI!! rlektrowni woonych
kl.d.ch Obuwia, Marian Stochmal - sekretarz ZW
t'ÓW ZSRR! oś ....i!ldezyl, :te nie
Stalingradzkiej Elektrowni
28Ch, Jadwiga Maszerkowska - przewodnicząca ZW
~~~e oS:~~!~Ćo &1~~bYza~~:n~~ Wodnej.
Ligi Kobiet, Romuald Janion - kierownik Woj. Za..
Następnie pn:emawlal przewoo N. A. Bulganln podkreślii, że
Wydobyto ł ułot01lo jt.! porządu POM, Stanisław Ciepiełski I sekT'etan: KP w
nlezący Rady Ministrów Ukra!ń Rada Mlni~tT6w ZSRR rM\'n!eż nad 60 milionów metrów udc. Starachowicach. Kazimierz Dajek sekretan: KW.
~kleJ SRR N. Kalczenko. Wha- w pT7.yszło~cl br:-dzle wytrwale ziemi, wykopano wielki wykop
Julian 'ł'rzepałko - sekretan KZ w Zakładach Meta..
~.nJ-1c poparcI" dla po!wJoweJ P')- retllizowaJa politrl,ę W)'tyczoną
Roślin ~itrki rządu radzlecl,lego deputr) przez partię komunistyczną l pod budvnek elek.trowni ł be- lowych im. gen. Waltera '>'" Radomiu. Leop,old ChroWRn)' Kaklenko podk.reśla, l.e w żarliwie popl€'raną przez naród trmowej tamv przelewowej. 0bok - przewodniczący ZW ZMP, Jerzy Hałaikiewiez
paml(!cl Ukraińców żywe są je- radtlt>ckl, politykę budowania p6lem na budowle zuluJ! lię
- prokurator wojewódzki, Stefan Pn:eidziedd I
sz.cz.e wspoffimenia krwaw'lch ~pol('czeństwa komunistycznego. 7,5 miliona metrów BZe.fC. b...
sekretarz KP w Busku, Aleksander Czaplickl - I seuczestników
Międzynarodowej
zbrodni popelnlonych przez· fa- Omówi! on zl'lsndnfcze 7,fldania tonu.
Konferencji czytamy m. mn.: szystów niemlt'ckich w czasie jakle stanęl\' obecnie prred kra~
I kretarz KZ w Zakładach Metalowych w Skarżysku.
Na rdJęcłu: Podawani.! C1'eT'<'
My entomolodzy. Utopa- drugiej wojny twlatov,·ej. Naród Jem w dziedzinie przemysJu, rolMarian Witkowski - II sekretarz KP w Pińczowie.
tolodzy, bakteriolodzy, przyłącza ukraiński - stwIerdzi! mówca- n!clwa. kultury, pr;Htyki 7.agra~ paka z betonem. iM budowę
Franciszek Rusek - prezes Sądu WOjewódzkiego.
jl\c .Ię do apelu Biura Swla.- wie, czym jest zbóje<:kl, drapleż nlcroej umocmen:a potęgI ob- gmachU elektrowni.
Słowo końcowe wygłosił I sekretarz KW tow.
ronnej państwa.
toweJ Rady PokoJu, z ralą IIta~ ny mllitaryzm niemiecki.
Fot.
_
CAF
Stanisław Krupa.
Il0WC1OŚrlą I oburzeniem wy·
Znany uczony. deputowany M.
Następnie Rada Najwyi!:sza w
r.uam1 nasil protest przeciw Muszel!szwil1 (Gruzińska SRR) uch\\.'ale dotyczqcej referatu W.
grołbie uł)'tlla strłl4znych ~rod
oświadczył, że wykorzystanie e- M. Mołotowa aprobowała pollków masowej r.8.lłtady, T.I\'n'łra ner!;:!! atonHWl'.l do celów po- tykę 'za,i1;ranil'zną rZądu rRdzie<,my się do nMzyell kolegów koJowych - to Jedyna droga, po klt>!ilo. Z'1Itwlerd7.·mo takie de., wt"Jiwanlt'm:
któr~J winni kroczyć naukowcy !trN PI'l'z)"Ctium Rndy Najwrż;
- do wzmoienla walki o we w~7..l'!tklch krajach, Mówca 8Z.ej ZSRR z 25 stycznia 1955 r
wprowadzenie zakazu ut)' pilypomnial, że w ZSRR nlelo zakończeniu sIanu wojny mię
da oraz o 'lnlllU'zrnle tylko buduje się elektrown!e a- dlV ZSRR II N!(>mcaml
Al Podsumowanie wynlkOw wa.lkl o potanienie kGSd6w pro- proc). ilokl telaza, mtm.gamJ Itp,
wszyltklch
pOlladanrch lomowe, lecz prOWAdzi ~\ę takie
Rada NajwytMB ZSRR jedno- lIlI'ukcJI w ub. roku w hutnictwie wykazuJe olbnym.ie dyspro- PozwollJo to na zmniejszenłe :uf:apa.!l6w broni atomowej, badania nad belpo~r('dnlą prze- myśJnie uchwalJla deklarację zaporcJe W poszc7.ególnych hutl,ch. Tam. gdzie kierownictwo, tycia drogich, hnportowanyeh
baktt'rlologlczneJ I dlC" mlaną ener~ll atomowej w enN' wlerlłJflcll apel do nnrodów I
dozór technlcz.ny, cała załora. f:yJą na codder\ zara.dnlenlaml rud manganowych.
mlt!'lnl'J.
1!lę elektl'ycz.ną lelektroche· parlamE'ntów w!l.y~tklch kraj6w
obnlikl kosztów, tam 061",nlo;lo powatne wyniki, natomiast
_ do nlrbranla ud'llalu w mlczną·
o za pobietenle rozpętaniu noosłabienie d)'1icypllny tet'hnot",glc:mej,
brak systematycznej
purach nnd ror.mnata'
NB~tępnle zabrał gl 011 ,ml'lr- wej wojny, o wzmożenie walki
kontroli zużycla surowców powodUje nadmierne k~.zły pro-t.
niem owadów I Inn)'ch gzalek Związku Rlldzleckiegi.l () pokÓj na całym świecie.
dukcJI.
vrtenoslclt'lł chorób w ce- rWlln Koniew.
Generalną lIOIą
W związku z m!l'Inowan!em
IlU'h w~'wolanla t'pide-mll radzIeckiej polityki zagraolcz- N. A. Bulgnojna przewodnlczą- W hucie ..Floria.n" jeden tyl-! koszt produ\{cjl l tony I1UróW'k1
.&..LI_I
u ludzi I zwierząt domo- n~j _ stwierdzlJ m6wca-pozo cym Rady Ministrów ZSRR po- ko wydział W!elkoPle-coW.y , mają-I!:iYl o ponad SO uotych nl.tszy od
~taJe polltyka pokOjU, po~zanu- wzięto uchwalę w sprawie zwol cy najwlękny udzlal w obniżce planowanegO'.
RVI v II_n u,
wych,
wanla
suwerenności
nRI'<1dowcj
nlenla
go
00
w~asną
prośbę
z
koszt6w
wlMnycn,
wY,ę:05podaWyniki
te
ur.yskall
wle!kople.odhył
do przech\·ddalanla W8'1:łll
obowiązków
ministra obrony rował w roku ub. okolo 8 mi1lo· cown!cy It ..Floriana"
dzlękl ...... _
klml dostępnymi nam 'rod wlelki'ch I małych narod6w.
ZWll'llek Radziecki nikomu nJe ZSRR. Na Slftnowlsko to został nów złotych.
wspÓłpracy dozoru wytszego l
1Co okazji Fej _~ler '1ltwokaml
tym ludobójczym
zagraża I nie zamierza. dokony~ mR,"do,o"w'k.n,.Y. mO',"K',a!!,·ukkOZWW,ląZkU
Watka o potltn!enle prądukejl średnieao z całą załogą.' PersO'" rumia Ko:reat\sklej Armii Lu...
dzlalanlom.
o
1:.
łurówkl toc7.yła s!ę pod hasłem ne! lntynleryjno-techn!CUlr. mt~ dowej odbył lię 8 bm. w lQu..
---------------------Rada Najwyższa ZSRR mlftno- r.mn!ejszenla zużycla koksu, kM strzuwle 1 garowi w wyniku 1Ic1- bie Of!cel'lkim Domu Wojtka
wala G. M, Malenkow8 zastępcą ry w powatneJ mierze de-cyduje ",!id kontroU pracy pleców, wla- Polskiego 'IV Warn.awie urocq
P;chno starei lVarszaw!}
przewodniczącego Rady Mln!Jlt~ o kosztach produkcjI surówki. !leiwej l troskliwej konserwaCji .ty wieczór,
.
r6w ZSRR I mlnlstrMn elek~ Ozleki temu, że w 1954 r. załoga uI'U\rtzeń zapewnl1ł pracę agreW czasie uroeI1Jtołe1 .ttache
trawni ZSRR. zwalniając ze Ita~ wielkich pleców z.mnleJ!lzyla tu- ~atów bez powainlej5Zych awa~ wojskowY' Ambaudy lto~
nowl!'!ka ministra
elektrowni tye!e ko!csu średnio o 10 kg na rll Il!przestoj6w. Stała troska o IIdel Republiki Ludowo;. n...
A, S. Pawlenlu~,
lonę surówki ponitej normy, utrzymanie odpowiednIej tempe mokratyeznej płk. oto ot 'H'W4n
•
I'atury dmuchu pozwoliła na dokwał otwarcia 'W;Yl1taW7 -pa.

VII Międzynarodowej Konferencji
Kwarantanny i Ochrony
popierają apel Biura ŚRP

I

Dzięki

czemu hula ))Florian«

obniźa

koszty

własne

II raczysly
• WIICZur
Z okazji 7 rocznicy

.,ft.....

Armii

III"

si, " larszawle

I

Dalsi uczestnicy międzynarodowego spotkania
O pU śc I'l'l

W"r'"""Z","wę

Stolicę opu~cny wybitne 0100blstoŚcl _ uczest,nicy spotkania
DelelllcJ! wyłonionej w grudniu
ubiegłego toku w Paryiu prze,
europej.~ką Konferencję

Darhakan

"a

Sfarvm M!p.łrle.

CAF fot, BaranOlv31d

Krajowa narada prelegentek lK
odbyła się

w Warszawie

w dnłu 8 bm. odbyło się w
Warnawie zorganIzowana prr;tlt
Zarl'-Iłd GJ6wny ,Ligi KobIet kra
Jowa .nArada pr&lp"pnl~k LK,
w klóreJ wzłęlo udzłał okolo on
IIktywlltek t wojewódZkich. po..
włalowych I mieJskich tat·zll·
dów LiSł Kobiet.
Celem naradY było podsumnwanle I OCll'na całorocznej pn'
ey kół pre!agendtlch orat W.'1luniecie wnlo~k6w dOlyct,c)'ch
Ich .pnY$zleJ dzlalslnotcl,

ZlIrtlldu Głównl!go LK oraz Cen
Ira!nego Kola Pl'elegentek,
PodkrałlaM ~r.ete"6Inle konlee1.11ośC
wzmocnienlR Wl,'.1
Rktywu cł'nlralneg.o E terenem.
Dotycheuu
koja
powiatowe
nl8 otn:ymywały od niego doItatC{"z.nej pomncy. Krytyl(0wB~
no r6wnlet ~chC'matyc%no.tć w
pracy CerHralhego Kola Prl'le..
genlek, a takte nartUt"anl, pl'tfl.
Zartqd Glówny L!( knlom tereI'owym planu pl'llcy I teorMllylct
POR"dAMk, co ogranicza parno-.
W ożywIonej dyskunjl, 'likA d%lelm)~ć I Inicjatywę aktywu
wywlqtllta .ł, po reteracle .ekr, terenowego,
..
LK J, JuwnloweJ. tableralo
N.leiy równlet _ jak WykA~
,1011, ok. 20 uClłłtnler.ek narady,
DzielonO Ile O1Iląłnl,elaml I do· fała dy,kUMJa - t!cI!Hej pbWlltw
łwllldelenlaml zdobytymi w cał,) taĆ pracę kół prelegentek % dlia·
rannej pracy, a !.kte trudn"" lall1oścł4 plAcówek k\.lIlural.!'o..
iUJlaml, na Jakle napotykał aktyw ołwlłltowych, Jak do~y kultury,
LK w terenie. Wiele krytrcl" Towarzy,lwo Wiedzy !?uwliltech..

za

dla p.,..

kojoweAo Rozwlązall'lla p"roble-mu N!emle<"klego - z przedstawlclelnml ZSRR I kraj6w demo
k.rllcjl lUdowej.
W drogę powrotną do Francji
udali się; PRUJ Bastld - b, mtnlster, profesor Wydzlalu Prł~
·wa w Pary!u, Pierre Lebon deputowany. Qeorges Loustau.
nau ~ Lacau deputowany.
Pierre Vl1!on deputowany,
J~cqueJl Debu - Br!del - sen8~
tnr, Mlchel Bruguler - adwokat
pr7.Y Slłdlle Apelacyjnym VI Pa.rytu, Etłenne
NO~lVeau
adwokat prz.y Sądzie Apelacyjnym w Paryiu. w!ceprzewodnt"
l"'lltl"Y Frnneull\(lej
Unii StOWIt
rzyft7.oI*ń Komblltanl,"kich.
Odj,W'jących go!c' o. lot-

edo-

nek Rady Państwa _ Aleksan~
der Junkle\ylcz, wlcemaruałek:
Sejmu PRL _ Józef Or:ga-Ml<!ha\l$kl, pos. Ostap Olu~kl. pt}So.
Dominik 'Horodyńskl oraz wiuminister Oświaw amb, Jer:y MIchalowłkł.

-o

;",.-,.,

~!~~~,,: ~!·'~t.~ J.::~~:';;: al.łelsklck pruIllV.'8Wc4ir
Oom'nlk "o,"dyń,k, .", w'c..
przybył. 1110 Pekinu

m!nl.'!;ter ośwlaly, .mb, Jer»
Mlt'hnlowskl.
Obceny był ambA~(ł('lor Fran~
rjl w Polsce - hr, Plerr. d,
1...f'lIue-.
W dnJu 8 bm. IItl'l1lcł opu.clll
równleź: Tolvo Edvard KUjalawtcpprzewodnlcz/łcy !!:.eJmu fił\..
~ku~go, Anna LthR 'Hayv6nel'l(Finlandia) Of8Z E8ther Brincb
- pruwf'ldnlc:t1trA f(f'lm!hl!lu,ItO.
blll't PartII Radykalnej tOanll'"

Z W""'Wf wrJecbal1 _

Z=''''::'n. Ar'g.1a ~ov::;'.

planu. 1 lIcme 1'otocmfte ohr.
w lUj. berolem, walk, K~·

",ku ub'eg'"", w,.lkoP'ecown'-flkleJArmU Ludowej ... , _
ey huty "Florian"
nIe wolnok1 ł ru.epod1qłok:t
do wsadu tutJa martenowskiego oje~y oraz zapoznaj, I po'laWieraJącego inaczne (ok, 11 .taelami jej bob&terów~

&tosowwel

Zakończenie

II

Złazda

Czechosłowackiego Związki Młollzl'l,
PRAGA

(PAP).

Po 4-d'llo--

wreh cbradach,
II

zakończył się
Cze-choslowacklę&o
Młodzleźy,

Zjazd

Z\V'ią~ku

W dyskUSji nad wygłouo'!"lYrm
referatami uczestniczyło '12 del~
/tatów, Zjazd. jednomyślnie t:lł~
akceptował Iprawczdanle' kon.lsJt mandatowej I uchwalił
"'{'Wf statut C=ChOllowackle·

11:0 ZWiązku Młoilzh.>iy. Następ..

nie dokonano wyboru nowelO

00-

D"'1
. . . . go ......J...
8

Większym

pn:ednlo rozpoc~U równleł

'UL

udajl\c alę do swych kraj6w, wy_
bitne OJoblltodct ze ZWIązkU Radzieckiego I BulgBnklej Re~
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Radziecki uwaza
za swe naczelne zadanie

umocruerue sił pokoiui przyczynienie się do zmnieiszenia napięcia
w stosunkach· międzynarodowych
lO

•

Referat W. M. Mołotowa

I.

II

sytuacji międzynarodowej I polityce zagranicznej rządu ZSRR, wygłoszony lIa SIIsJI Rady Najwyższej ZSRR

Zmiany w IlIY.ll.lot'ji
międzynarodowej

'l"owanyne deputowani1

UpłynęJo 10 lat od chwHl u~
kończania drugiej wojny 4wlatoJaśniej nit kiedYkolwiek
skrystalizowały się obecnIe xmta

,

wej.

nr, jakie zaszly w sytuacji międzynarodo\\'ej - Jeśli porówn.~
my dzlslejs-.ą sytuację 11 iyh.1a~
cją przedwojenną.

Przed drugĄ woJnl\ jW'illtowll
Zwlt'l:!:ek. Radziecki był ;edynym
państwem Gocjallstycznym, które
znajdowałO sIę

w pierścienIu
otoczenia kapltallstycznego. Tak
wła4nle przcdstawlała .Ię Ipra~~~ler~aWJe~~estrzetl:l
przeszlo
Po wojnie sytuacja r.mJen!la
81ą - nec można _ w tposób
zasadniCZY,
DzU; nie mofna jut mówic! o
ZSRR! otot'tenJu kap!ta!!l!ltycznym w takim sensie, w jakim
mówiono pn:ed wojną. OZnllczaloby to, te się nie zauwaia 81b:J, w każdym razie nle docenia
n!ezm!ern!e don!oslych zmian,
jakle zas1.li' w calej sytuacjJ mIę
dz}'narodowej. A pnecld :t.a~
szly :zmiany nie tylko llosch?we,
lect tak:!:e Jakościowe. Jednym

%p,.;.~.~,I:"'·IP'wio'jln"yY.c~".tonw""lębPr",wo,

• >""
"'
jak wiadomo, rewolucyjne przeksztalcenle Rosji w radzieckie
pallstwo 8oCjlll!styczne. W ollre!Ile mi~zy plerW.!l7..ą a drugf\
wojną ŚW!(ltową kraj na~z ()!liągnąl oJbl'7.ymle I!ukccsy w
rozwoju swej gospodarkJ 8oejalistycznej, tv rozwoju aocJe1Jstycznej kultury. Socjalizm zwy~
Clęt.ył w naszym kraju jut; w
okr~le przedwoJenn)'m, dopte~
f o Jednak po drugiej
wojnie

larT1leJru:ych obeMI. pldnl na~ pr%erlwoJ!:'nną widzimy. JIl,\{ do tam Irch. któny I~ Im w)'gr>dnl,jf..agranlcZJiej Stanów ZjednOCZo-l nla lmperlallzrnu na eałym 'Wlł
I'odu c-hlńsklego jllosl:
n!o,le wlmny na[,\qp.l.\· w Cllłltu tj. chcieliby oballć panuJ~ce lU I nych. kurs zm!e!'r.RJil.cy do pnI' de .
.. Do xwyelę&lw drogę
OAwtnlch 10 _ IS lat. Nie naS1.ą po wCljnle nowe, locJallU)'czne wrÓCenia pa.nowlłnla Unp$tlrulz
W~:rYlłtlkO to 01Jl"l8\'Z!\. te to, eo
utorowa1! nam komunUcI, JMt r-reczą taJownć, te znllamy ! demokratyclno porzl\dkJ oraz mu na CAtym ·'w!.elł, do abale~ nowe 1'Odr.! !lfl w warunkneh
SM komunJ.st6w nie ma
Ul na~tą..plly.
ponownie nat"l\Jcl~ Im tak ml!Y nla 8OC')allr.mu, do obalen!a wla uciekłej walkI z Iym eó slan
Chin".
Tak \\'I~, dla OCPl\y t'u!l)!uzta! swemu sercru r.,.ztm ka.plta!lTJml dl.y ludu pracu.ląe('!go w krajac1 t.l! .«>c]a1i'tm nie mnie tW;"clę:
'Czy te takty 1 głębokie pu&o- tu dl.l~l('jszeJ lIytllacH mil.;'dqna I wyzy8ku ma., prllt'Ującyoh, re- demokrlł~Jt ludowej.
żyĆ w tym
lub Innym kl·II.jU
braienJa, ,które .roopoezęly alę rodo\vej wnl,ne I'.naC'Zl'nlt' ma to, flm pll.n0wnnla kaplIn!!.!"'" I
Tę wl.amle cl!'le I.nsplruJ" a- InaC'7.l'l. jak t~'lko po MN1rclu I
w Korei l W!etnamle, nie 4willd w jnk! sposób uk~',Inlto\\'nl 5!ę obml.rtllkc\w.
~l·('S) ....',m1\ poHlyk/ł 'l.agrank1.ni\ prlt>7,\\'yc!\,ll"nlu oporu Imperia_
czą o gruntownych unla.nach, wl.a,kmny
stmun.E'k pucłslilWOPragnęliby ro7.ponąĆ od tych Stanów ZJMnocmn~"('h. Pollly· 1'711'\11 ! j<,go IIRC'ntury,
jak!e 'l.!l§1.ły w AzJI? Czy W8ZYSt \\'rC'h sił nil SWleCIC. N:e nl1,lcl.y krajów. w których _ j!lk It\d?ą I ka ta nIe moie oznac~.ac! nic In·
Tnl( p!"lOOstIlW!!\ ~It: ]YJwojEil.
ko to nIe dowodtl, te w AtJI ,Przy trm .ani wyolbrt.ymlnć. ani 1_ IIgentura Ich !note wcześniej !lego, Jak WU(O pr1.ygotowywa- nil S)"tUIlCJQ mlę<lz.'marndowa, l)dol~onaly 1\'1 w okr.lo p<w.'tIJen pomlllejsza~ telilo, co na~t:tpllo.1 slę aktywizowaĆ Próbę t~ką _ nie nO\veJ 'i\'r'ljny h .... IAtOWI'J kr{"~jaJIlC'a c:hflrnktl'l" itl6Wnycll
nym rewolucyjJ'l4! przeobrue- Jak rÓ·.\·mez t€'ogo, w Jakim kle- Jak WIRdon'lo _- podjęto np .. 1'1 wojny o prz.ywT6cenle panow.- wydarzeń w c!Q.gu ostatnJeh 14t.
nla, mające niellwykle don.loole rl.1n!ku w~'dar.tenla się t'oŁwiJa- czerwca 1053 roku w Berlinie.
.
znaczenie hl!torYM'll'le?
ją· W t.Aonym wypadkU nit' w01 Wszysry Jednak wl!:'dzll.,,te skoń
D~B'~ .I·~i·~
Jednakże m:ln.ny,
jakle a,- no tnkll' l,aromlnać. te o:-hr'f.b: czvla się onll haniebnym tuuli.
't'V
"-'
... u .. .....,
~tJy w Azji, nIe o~rĄ.nJeUljl\ .Ię lU o wielki ol(r~~ hlstoryo:-t.n)', % kj~m. Mogłoby glę to ,tac! na'II
_1
bynnJmT1leJ do wymienionych któ.I·(,~\) do chWIli olx-t.'nt'J pl'ze- linką dJe agret\'\vnych kól Im- W
maę(l1zynnro'uowcj
JU!' ,~lt\,6w
tyll~my tylko nlt'wlele pOIlad per.nlizmu. nIe prnpn~owanl6 te\\II',k.e l.nĄ('z~nI8 hl~tl)rycznl' 37 lut.
go rodlalu awantur nie ustllJe.
Zarówno ZwiĄzek lladz!ecki, rC!em obow demokrlltyctneg() J

I

chłopów,
kt6ry
I!fedn~l
wuyatkJch ludzJ. pracy, wnot·
lIwił z.likwldowanle gos.podarki
obszarn!ctej 1 przeka2'..1nie zle·
mi chłopom, jak równie,t za~
pe-wnll przejŚCie fabrYk, UIlda·
d6w przeomyslov.7C'h, kol!'l, ban
k6w w ręce nowej, prawdzllVle
demokratycUloJ Władzy pańdwoweJ_

Kajdany kapltali:l:::rnu .ą ob~
nie urwane
ni.
w jl'dnym
miejscu, lecz na szerokim tron·
da. W Uad za naszym krajom.
który dokonał 5weJ zwycięskiej

IW,

.'aI
po.allyce

~@~~o;~cJ~PI~il~a~ist~Ui\l,~lk~ ;:~I!~~\;~l~e 1~~11~ l~~: ~~~l~;l' Po~,~':n~~~nRz ~f:~~~'~~~r~\'l~\\~

API'I.I'I;' llAl'eftywnrch kół imper:llll,lycr.nych I Ich ponure
reakcyjne mllr-t.enla nie ogranlCZl\JI\ ~Ię Jedynie do krAJÓW demok racji ludowej, Chclel!by .lnl
równlet. nasz krnj nawrócić
W~t(,C7 ku knp!talllmowl.
O\\\'an'll' mówif\ onI o tym
nlf'7.l\\'1 częs!o, niemniej Jednak
mówią.
Pc>~:uchIlJc!e, <lo el.ego np.
dochodzi w IIw}'ch wYPo\\'le·
dr.lach pan Cnl.!..r<:h!ll, kt6ry
iJuunle uwa1M1y J(.':'lt obecnie za

'~~'~~'(~7.n!;;:' kb-I~~~t&~bo~'Yt~~~~; ~~n;fk:.:t}~~:~.~·BCt~IC~llk~~~aChl,\Jtt~

drugiej wojny światowej do- flopvbllko Indr'ska. Je$t to do- I~nm'm nnstllpllJ p.1\\'nt..ne ev;ła·
l nle\o1glęcie r.dobytych przOz tyle agretrwna linia polltyk.! tł.
:.na! równlei poraw w szeregu niosły zwrot . .;,. wydal'Zenlll(" blenle poz~·t"Jj i(!tplta1!r.mu. klM
narody po~'cjl, walcz" o to, granicznej USA opiera ł\ę nA
Innych państw.
chllmkIN~·ztl,19CVC:'h powojM1l!w kapl\l\lL~tyc7.tlY('h~ NIe, nie mot
aby umacnIać corał: bardziej te tworzeniu coroz to nOWych blOo
r<1?lwóJ .~v1ul\cj!· w AzjI. ZW1ł'lJ,- 1111. Tak samo Ol"Z~'WI~le Jł"~t, te
PNycJe loby zapewnIć .pokoJ- ków. eltr!'~ywnych l ugrupowań
Sukcesy krajów nowego, lu· s?a 81ę COI'n1. hardzIe! 8\.1t01·.\'\('1 r.mlllny te dOKonaJy się nn koIle, pokojowe warunkI awern'J mllltRrnych I znajduje OI!tatnl
dowo - demokratycz.nego ty?tl, l..,.r~ril.l'nnl·odowy
Indii
Jn]{f) rlr~ć
soc,ll1l11.mu,
na
kobudownictwu ft(')rJal!sl,vrz~emu. wyrAZ w Jawnym pmpa/l.OWałlJu
z.apewnlone dzl~k!
Wys!!kt)m·1 \\'<l7.t\t>flO c?snf'llkn umacniania rzv~ć ~H de'Dn;~rntYC-znych I BOObóZ demokraCji j socje.1I7mu I PI·7.ygotowllnlu
wojny atowyzwolonYCh r. j.arr.m.a k.eplU\·. ;")'(0)\1 I prlyJnil1! mit:d~y Tlal'O- ('jHIi~\.I'\'?n.\Th.
_ lo ob,'". pokoju. Dlalego tpi mowaJ.
lu narodów, op!el'ilJą /llę t,nr.">w j dom!.
! W wyniku drugi!") wcjny
nlll'..vwaJą. go 7..fllW)'C1.aJ ObOlf"m
Zaral.em istnieją krajIt, kl60
no na zwyclęst"wte Arml! n,n-I Ob"k In11! ?:r1",.lla retlm kn.: tw:utowr'J ~lłlstqpi!O duls1.o po·
pokoju, -demOkl'Rcj! i lIocJlIlIl.· re pod \\'z~IQdvm go~PódA)'o
dcllM:'klej nad agresorami fa·, lDnle.lny Indonln!Il, II.
101\11' i ~1~b!&nIP ~Ię oijólnp.go krjlZysu
mu
Cl.,i'm .. l..SSłldl\lCZO zwl!iUlIi.& a
sZylltowsk1ml,
Jak l na nie· R'Jrmn, Tlilplmv MIi1.!I"Je, ?e ~WJrtow{!1I0 IIYllteml.l Itllp.taU·
Br'on!"c Intf'f!'~ów pnkn,lu l ~ystcmf·m kapltalistycU1ym, a
zmiennym poparclu Zwi!\7.ku rc\wn!R7. Pok!~tan. Cejlon I ~T1- pt,l'cznego, Zn.aull.lo to wyru
locjllli1.mu, Zwiąl.ek Radliec- w d1.!Nil.inle stoaunków mię.
Raduecklego w dokonywanych ne lud)' Azj! %nlljdą dr0gę do w tym, ta obok jWlatowego o~ J~ne-Ko
% n!lJwyblt,nl(lJ.~zych ki w IweJ polityce 7!1l{r!'ln'cH"i
dzynarodowych troozc&.ą f t, I)
pne% nie przeobrn:!:enlach pot. I· prawdzlw!!'j wolnoścI !'1Rrodo- bolU kapltllll.stycr..neso powstał IdeOlogów l.mperla;lzmu. Dodzlg ~owlad6 się Zll zmnlt',j~r.(>nl('m!.r
I
ki
tycznych, ekonomlcz.nych l ser wej J odrodzenia go~podarcze~ inny.
nowy obór. ·'wllltowy. dnia naWet po\\'~arza on wclq,t napięCIa w 'sytuacji mlędzyna- u r.ym1l.n e po o u· I da~~tł·
cjalnych w kierunku G<x:jal;,z- go.
Powstał ObĆŁ demokraty'Czny, j stale uporczywą myśl, z kt().. rOOn\\'ej.
11:e nHplp,cla mlęd7.ynarodowe
mu.
I W kwlet!llu tj, ZI\ dwa mle- który _
z ZSRR na czele _ rą - według Jego własnyc:h słów
Wral zp ZWlą?klpm RAdzle-c- go, Doniosloł;cI Wfmlicnlłnla
Ohe'Cn!e UlŚ przy c.alym ma- g,,\ce. w m!~~c!e Bal'dung (In-I krOC2Y drogą bUdOWY &Ocjalll.- - ".nosl ~lę przcz cale tycie", klm bronlf\ tej linII polity!(j ~~~~~I~ ~~e~oce~~~ć.jrnnjej ni.
Czenlu) lIzczogóheJ roli ZSRR. dCln"',zj<'l) 7("b~n.ć ~!~ mll k"nfe-. mu. Czy podoba Ilę to komu, a, mianOWicie myśl o ,,:>:G.'!IlWle~ l:ngl'i1!"leZl1('j, 'tnipl"7.nJf1rf'j .d. o
którego potęga opiera s~.. na ren~J(l kra]6w Azji I Afryki, w I czy tet nie _ takle są takty. nlU bol;zeWlzmu w urud!tu".
11tlJ.:orl1(,1l!1ł nnpięcfa n1.i';rl7vCo OWAo,a polityka zmnl~l'
~
któ.rc) ucu~stn!~zyć będzie przy· I Nastt;'pstwem
r:o$pod.nrczvm
Oto Jedno z Jello oŚwladc7.t'ń ,"rodnwe-go
ws~\'~tk\e kreJ!:' s....'nia nllp:ęcJa w łto8unkach
WYM'>k!m poziomie p:"1.emysru P\~~ZC71\1nie okolo 30 kralów w)-mll'JllonyC'h
gI6wn . . . ch WV'If'B ten temat, zlotOM 28 (v..erW.I~bt'\Z'.1 d('mnl{rnt.ycznl"o
mlędzynarcQowycl1?
cjężklego, a urazem nJ nle- nljatyC'ltlch
j
afrYkańsk:rh. d-'Irzeń jest roz.}Vld Je-dnolltego c~ 11)54 r. w ,,!\'.:trodowym Kl,uPnk',;o\'\'ej politvee 'Zwl<\zku
y" w Wi'o.szyn~ton\(~' Hlld1.I{'ck!e~o \l1'1'.CCI.\\'~t.I\\'I'1 Blę.
~;:~n~r:~~~~~~ ~~~j~~!sf;~:: Sam fak: z'fo~an\a t~l konfe- wszechognrnlającego
:rynku b".
N~J1eplcJ o tym Il)dziĆ
nego, kt.aJe obozu socjalistycl.- rl'"n~.1I ~\\IBdcz~. Jak '\.t>lkle są ŚWiatowego. Jak wllldomo, ten "Zape.\\niam W.,s, ,te pl'1'.CZ cnIę p"l1tyka UlIlI'anlc7n1ł Stnn1w r,xl..sk1wj('J fnkt6w. Można wll~ć
ne-go w coraz więk!zym stop~lu PO'Z~tywn,e prz~mlllny, które %a~ jednolity rynek światowy ju± ZY.Clft bylem n~,::r\... lkle jed- 7.)ednoc7rlnych, zneJdujlwa wy- dla pl'~'ykl.!ldu Ulrówno wyda,

I
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I P:as

f~~~t%\;~~z;~~~d~~~j~ł ,

~;I~!1~eJ.ównJeż

Jednym r;
nastepstw drugiej wojn)" łwtat()Wej było utworzenie, obok
śv.riatowego oboro k.spltalltmu
-j d'wl.ato,,:e go.oborusoe j allunu
emokracttzZSRRna.czele,.a

ną, że w związku te z..'TI:anuml,
NI.e mot.<m1y pnw l pdr11'c!,
tyczne które ukutalloWBlv s~ę dzę, :r.du!!lć kO. rnunl1!lTl. w .ltO.IC-bjak!e tll.ltły w fiytuacjl między· na przrk!ad w krajach arnb- po ~glej wojnie śwIatowej ('e. Ale wszyscy cofnęll .Ię przed
Czy motna s!ę dzl"ić, te
narodowej. w:taJemny Itołunek sklego W~('hodu !"\lo:-h narodowo- mają te-t odpowba1Bl~ca 4~ trm I PQWloozlell: ,JaklI!! to ••..
ma,,~:. t)~d, o.;·e.I.ldn,I.·I"I'.·Uwl"'~lluę

iWnajważn!eJsrych

na pomo-

5Z~!::,~~~nl:m~flnAZJ~'ast~PI10

na

t!"t

~~~\'~~i~~~~~' P~ŁZ~!;Ss\:~Jn~ d~~ ~i~-zy zz~~,f~U\~'Y~~\~~~u~~;: ::rp~~.\e~l~t~~~r·~lkt~~7.~I~~r~,I~~'~ ~\~)~~<;~'z;~;~U ~n~~e-g~~~~ieJ::e~o,1

nR EL15klm l Srodkowym Wscho ble rynki światowe.
Jest rztoCzą zupełnie n~tural· dzl!'.
Tak więc, dwa OMZY

Gdyby ))uparto mnie nnJM.ycle ~kll'j pr:01:tykl lJłgra.nlc:.nej Jest
poll- w 1!:I19 r., mogllb)'śmy, jak 11\' ('a!ko'..,.!c!e OC7.ywtllty.

bYI

s!ł mIędzy .ysłernam.t

,polecz· wyzwoleńczY' nabrał lu,t tl'J l!ly pod$taw

ekonoml~zn

\\1'87.',,-

=~k~jl:jCh~~5k:~~I;; ~~~:lęcl~~e~!~zczawyr':tnft.a'l.~;~ ~Zjl'ttegOw r~~~~c~~'ń~jl~~C~lę Azj~ ~o ;~ p~~w~{~e oce~~ćą. ten

okropne".

>,v"...

.. ,

~'-'

Wl~at;f~ ~t l~ł ~~Y~;~:BUP~~~ m~!~~~~I'~~~I~:~

:0k~.

...

Na :!:qdanle Zw!ltzku RadliłO
kj!,R'o w końcu stycznia I wpierw
nej polowie lutego 19M r. od.
byla się KonferenCja Berl1ń.ska
z udziałem m!nlłtr6w tpr8W
I
h F

~~a~ "t~~,

~

ludzl obser
rancj4
ką LUdową tUI czele.
nU Ilę na kOrzyść &ocjallunu.
Istniejące tu pllń~tWII, lwleszeza ,yta 1 P g
gO
YZy9U
wolucJI SocJal!~t~'clJ1e.j w M- \\uJą ze skupioną uwagą, w
Na ~ontl)rencJ! tej dqtylUmy
zp
Utwcrzenle nowego obaru
Czyi dzble-jsta Europa po- pll.ń~twa po~ladajl\ce
wielki!'
I:r.mU'1 który rfk ",ocl.'!ł B,~ .~zym kraju, C.hul'chlJJ nie u.h- JII~lrn klt',unlm ro~w!jaJI!. się do ()SI11gnl~cla takleh. uchwal,
!ltalo !lq mot1!we w wynIku dobna jest do Europy przedwo' zloZIł ropy na~(I)\\'rJ, pnr.r:>stR,If'o ~'o ~z.as~wla'w wyn u drlllf!ej b~'V;a filę na nic l'07~fjdnlelfi//'i\iIl \\ycflr7enla CH rozwIJnJf\ się która
przyczyniłyby się do
rozgromienia f.:l!lYz.mu, 0!ł8.' jennej1
~
Jeszcze w UC:!j?lt\I"f'J ~!I1eznf).~d taj ~ 'd ,oweJ. Ten nowy n,t; mÓ'.rlenle o zt.lunonlu ko- \> klel'lInku utrwalenia POk0jU, 7naC7..n('lgo l'OZIHdow;mla napiq'
b!enla twlatowych pozycji ka·
Cty moma przejść do porząd od tak zwt1nv('h kraj,~w ,,7.11- e I ~ "'{la ~zy o ~owa±rnn po· manil_lnU "w jcg,) kl.'i~·lxc" ch,}- ('1Y przeclwnle. w kierunku da w SIMUl1kad\ rnię<:h,ynaro,
pltallzmu 1 niespotykanego do· ku nad ogromnym! zmianamI t.'h:xlfiich'" ktÓte 1~garnęly m*. !"ę ,Ie~t '·1 ogólMgo kryz.ysu cia.~ .altl\dl_lll\d spÓl.ll!l !ilę Jut 1\ 1.mnŹon.la
n!l'hezplcczl'nSIWII dowych. DOlnag.al1śmy "ię, abY
tychczU rotwoju ruchu demO'" lalele u.tły tu w wyniku (AStat .cowe p01a naftowe 1 inne
p,ta l_mu.
nowcJ wojny. Nlc 1łlk nie &0- wuystlde czlery pańltwa r41Jo
kratycz.nego. Jak wiadomo, da- niej wOjny ,twlatowej7 I cz t f!actwa nfltura1ne. Zdarza 8 ę
Zdawałoby Ilę, te rd. motM.
MOlna tu doprawdy powie. cizI w 105Y narodu, nic nie oydowanla potępiły phlny mi,
cydującą rolli w tych wydane- dla tyeb którzy potratl~ tr.~. t('t, te w tych strt'tal'h r1.l\dy ni. Uczyć lię z !aktami lm!lIn dz!eć, ze "ludzl~ Idą z Jnlm!tr- fI'.ZynnSI tylu nle~zclęgć I cler· rzaJilco do wskr~Sl('nla mlllta
n!ach ml~~rodowych
śleó obleldYWnl. I bezstronn'le tworzą Się j l'mienla'ą Jedy- hltltCtryctnych. jaklo Vlsz!y w kt!, fi ~lllrek wyble,ra jjję na Jar· l;iI'lI, co wojnIl. Kte\;!: rue f07.U ryzm\l w Niemczech Z8chod'
grał nau kraj, naród radziecki nl& , .. t 'Unt, te wr.at ze Zwi ~ 1 n!e z woli amer!,kllń~kich lUbl,ytU./H:jl na Bwlede. Jednakte marek.",
mle, ,te ,kutkl nowej wOJny, nich, dom.agali~my Blą taktł ,
i jego oJ,tyta chwalą armia.
klem Radz.let'klm równ' 1:
Ił angielskich tOWBl"'lystW narto- w necz.ywlfltokl nie UlWeZ! ObecnIe chętnie wytmlf"Wam!, r,dyby l\Jl1lko~ć l'Mt.aJa wtrąco- aby KonferencJa BerlJlU!.ka po'
Obecnie Związek Rat5tleckll reg Innych państw ld~:'dl)~:: wych I !nn~'ch obcych !Ioncer~ tak bywa. Kapitalizm był vnu ubóstwo tego rodzaju etlUJlcjacJI na w Jej otch/arl, byfyby nle- 8tmęIJt napm':od kwestię twoUi.
n!& W:lJduje ,Ię jut w takiej nie r..awrócllo t dro I I"~., taB. nów kBP!!alls!YC"lnych, Ble ! tU~ 5lCny do cofnięcia filę przed antyrndzlf'ck!ch. NIl! motJ!my prmtł'P.l'nłe dęh7.e nollwl't nit nla iwlatowp.j konrf'rencJI W
EytllCj! mlęd%ynarodow&j, jaka I,tyct.ne-j nA drogę FgOCJ~;~'~~ cz- taj wzmaga .tę nieustannie rueh naporem mai ludowych, któ~ Jedn?k pozwoliĆ lIoble na nalw- 'kutkl dl"Ugll!J w(JJny dwlnt(}o- wprllW:/j puwazecilOej redukcji
i&tnlaLa przed wojną,
Dza ne o rozwoJu I odrod~e l:. ~
narodowo .. wY7.woleńczy,
re w suregu państw obal:ly no~ć. komuniści, podobnIe jAlk wej, która zabrala w!t>le ml- r.broj!:'ń.
ZSRR nie 'ed jut jedynym te gt.ade-n t ty h k . 4/' n~, rar. 'Nal'ody Afryki pozo~tllją ,eJ!7,~ 011ll1..1rnik6w 1 kapitalistów l wlJzy~ry ludzie radZIE'('cy, nl~ lIonr\w ht.n!eń Jwhkll'h, nie
paÓoł~em .o.cjal1stycznym na chce coln!lć s~ t r(ld~:(li~! ~~ ete przewa7.nle w WAI"lmkach postawiły u .teru wladzy 8WQ_ powinni lIc1: YĆ na mllość I sym· l',ówlfjc jut o n!c1.!lr.zotl)·ch
Przt>.:b!..n'W1de1e SL1n~w Zjed
śwIecie, lo.llędŁyna,rodow4 Ir.o- ka~lizmOw!?ę AP je~cll rozej. ucisku kolonIalneg,,; Jest Jed~ !ch ludl.l - prz.edslllw!c!eli kIa !Jatlę lmp('naJl/ltów.
r:f!IlI'Il('h
mater!fllnveh ponle- noczonych, Ang!ll I F'rllntjl n!s
lac'a ZsRn nalety do pnesUO- rtyMy flę w konkrei.'1ych da~ nak zupelnie oClywhte, te nje~ Ry robotnIczej 1 chłopstwa, de·
Mowy Churchilla pr"Zep<)jtme ~!t>nyeh Pt'Zez narody.
I'XIdJ~1! nBll7.ej II'I!datywy. Nie·
tcl. Obo~ oboru kapltal!stycz' nych, to okn1:ł! ,lp., It.:t całej ladlugo Już nIe mot.na bp,ch:ie mokracj! mlej8kleJ l wlej8kleJ. 9ft tę~kno1ą za pl'zenlośclq. No·
W \I.rydarzen1Bch 1:ycla mlę\'lzy mniej Kont~renejtl h.,l3rorUńs1a
nego utwOfzyl lIę oból\ tocla- mniej w!eceJ 60(').mll'onowej tlumlć b\lzkornle ruchu n!lrodo..
Jedn.akże kl.a~y panujące w we j<-":!Jt mu o~. Jest nieubla- !larooowc,Ro Zwlfj1.kowl
RIl' odegraŁa dt'Jnlollłą rOlę' poz.ylyW
J1unu 1 demoJ<;racjl, jednocZĄCY ludno~cI Eu~opy ()kol~' ołow wo .. wyzwoleńczego ludów krajach Imperializmu nie ch Cli I'anym wrogiem wszystklcU() C'l c!z,ecklemu przypnda specln!ne J1:j.
'ńUtęp\!j~C'e 12 pańJtw: Zw!ą~ tej ludnotcl nfe~o
n1f~ 30~ Afryk!, jak czynią to wcll\:!: je+ się pO/ilodzl ć t .yłUaeją, jaka nowe, c.o 1'1)1.pDC1..ęJO Ii!ę od t"hwl nlcj,ce.
Z
ze!< So.::'.tIl!s!ycznych ltepubl!k ml1lon6w we!7.ło
w ; rl~6b /lzcze pflń~twlI ImperlBllltyc:tne, 81ę wytworl.ylll..
DOIYC1.y to II zwyclęst wa Wlelkic~j SocJaJ!!lZwh.lkr)\.,.j
R!ldzJf'ckl(>mu. $kl~~~Il~I~I:./ł i,~~!~~en~j~l.y~:~l~
Rad1!I&ckich, Chlfls:ka Republ!- 1.decydowanv d'f) obo~u SO~~lllz.. ttó;eklzagarnęly terytoria afry- przede W81.yBtklm ~te.n6w Zjeli t.l'c7.n(>J Rr-wolucjl P1\7.d7.lel1Oil(I) krajowi tWyclęRklcllc' HocJallz- na tym, te- po pięcloletnJej pn.
l;,a Ludowa, PolJka R1!e<!1iPo- mu l demokracjI
a ~ e.
nocl.onych, gdzie paflstwo r.naj weJ I przeksl.talcllo 81ę w wlel~ mu, przypada Z8łtCzyttle .... 1.1 rwie
zapo,,'tkow,no nowo
6J)01!ta Ludowa, Republika C t " ,
..
Można by pnwledzltot, t.e Ame duje !Ią w rękach go~pod!l!"\l~ ki ruch ludów o rzeczywiste
..
....
rh01lłowack:a, Nlem!eclta RepuTak wl~c, mamy jut <hl do ryka Północna I Południowa klcych tam mll!oner6w l mi. WYZWolenie kll\~Y robotniczej l 'K'e w IiIktY~nE'J walce o ""kÓj, ml~(l7.yntll'Odowe
konterencJe
bUka nemokr.atycz.na, WęgIer' cz:,n!enla z bynajmniej nJ. WCIf\#: jeszc-ze POZO!ltIlJ~ na ubo- lIlIrderów. ZrozumiAle Je~t, te wszystkIch ludzi pracy, O wy_ Il'zeclwkn podtegnczom wojen· wtelkkh mOt'arstw, co ma wlel'
ska RepUblika Ludowa, Ru- lIXzedw.ojenną~uropą.
czu od wlelkl(>~o BziaKU h!/lto- r6wnld w AngliJ I w Innych 7.wolenle od ucisku bul'ŻUa.zyj. nym Zwl~~ek Rlld7.leckl ~!,.1 klo %n3tr.enlę dla llre'gulowa·
muńłka< Republika Ludowa,
W óżl1l!ej.ueJ, nowej Europie ryC':tnego, po którym ruszyly po krajach Imperlllllstvcr.nych ma. no ~ obuarnlcteg".
i 1ę Ci ?Li główną 0~toj4 utrwa- nla paląCYCh problem6w mit
Bułeankll Republika Ludowa kT.,. OOOtu locjaliłtycz.nego my4JnJe· naprzód nil rody Euro- Rnllcl kapltnłU prienlknll'cl a~
MIJa Jut 118 rok od chWili 1~~~:~;~.OjU I prl.yjainl mj~dzr dlynnrodowych. Co .Ją treq
Albalil.lu lłepubllka LUdaw.: ujmuJą potye,e n!e mnJej lU· py
~?jl. Jednak,te "tellłzna tym aam.vm duchem, co ~gn8 Rdy Churchill poczt\1 nawoIY~
Równoeze'nl., um •• nl.. powtletej w Berlinie ućhwaly
KorQń.ka n......ubllk. Ludowo. ne nit kraje obrotu kepitall&tyct. kurtyna,
kt6rą Imperla!itm ej Amerykańscy.
wać do obalenllJ. ustroju • l _
""
o z\\'ohmłu drugJeJ konferencJI,
D
k
~11'
nego. J&ncze watnlejsze jest, pólnf.leno ~ tlmerykl.lń~k! ehcleJliJltYCtMgo ad I k I lek bOC' a nłem .111 lU ZWI"tku Radl!lflC~ która naHqtmJfl tx1był4 Ilę w
emo tatyc;ns, Mongolaka ae te kraj, na.z.e.go oboz.u ooejali. by odgrodzIć Amerykę od fn~
N!e jest trudno sir: domyśliĆ, uk81.sl _ 'krz z e o W
y .Ię kIego!, Jak r6wn,let Chiń.kleJ Gl'nt!'w!~, to wiadomo, te u.
pubUka .LUdOWA I WJ.,etnanukA Itycznego, aczkolwiek nIe bel nych c1.ę~cl świata, nIe jest by- Jakle lIą Ich pragnienia.
no~cl t"zdlUlze~j:r. on o konlee%- Repu IIId Ludowej I wnyatklch chwała ta dala por.ytywne wy.
n;ybllkA tPemo-:.t~z.na:,
. nJernałych trudnoścJ 1 nie bez najmniej tak trwała jak się Pr.agnqllby wllzy.tkle kraje, u.~tJ'oJu "w jego k;~~~o~er krajów demOkraCji ludoweJ, hlkJ.
e rn~r,p ~;: en O'I'Ijde Im: powatnych braków w fiwy'm wydaje. Daremne 8~ takt.. ra· która wyrwały się II pęt kap!. l'n wyru najtaJnleoJnym' ~..~ r6wnocr.e'nlł ~• • potęg:owan!t'm
z
n e a s. a zna u 1\ ę budownictwie, krocz, Jednak chuby na "tel Rzną stopę" rnl)o<o talizmu, wtrącić r. powrotem !ilom WRZ stk!eh I
~ rozmachu t"\lchu w obronie po..
Jllk wiadomo w Konferencji
na rótnym ,Ir;ctebJu Iwego ro-z.. zdecydowanIe napr.tód., umac- nopol!
kapltallstycznYCh: ich pod wla.chę kapllału, Znajdu1e ltt6rzy ch: Jednej m~~aH~t(!", koJu we wny5tk!ch Il'lI\ych kra. Gcnew!klej obok FrancJI, Mi-'
WO'U
na
rg:nl~ łt.CttblU nla,!ąe wytrwale nowy demo- dlawlllt'e panowanie odma'!owal to tald:e potwlerd%enle w poil. _ n!epOd~lelnego t~an ~'teC;.Y j8ch, ro'nle w'r6d narodów gil!, Stanów Zjednoczonych J.
BWYC
prUa a ę
.po ecz- Iu.tyczny U.łtróJ, p~n08U\c już pól wIeku temu tak barw- tyce z,agrllnlcz.nej, jaklł upra. tj. panowA,nJa nad świat o an II, dwladomOllĆ I
.praWIII POkoju Zwlą1.ku Radr.lecklllgo j wu,M
mrch. Obok ZWlą:z;kll ltJdtlec· podom kultury f dobrobytu nie 1 z taką Mt'Yczl\ słynoy wlaJą obecnie państwa Imperia JaM;
,em.
spoczywa w !ch wlbSnych rrr leż udział ChJn/lka HłłpUbIJkI
kiego, gdt!e zbudowane jut to· .wych nn1'Od6w na nowy wyt, pltUit'1. amerykański 'ack Lon~ llAtYCZ.M, a w 87,c1.sg61noścl ta- bić k~ jL'onak mozoa to Zl'tr< Itnch, oraz to narody m/)gą nie Ludowa, a tJ.Ikże przedstawiel..
ttały podstawY' ,połec1.eństwa n)' 'ucz(lbeL
' d o n , który pt'1.eczuwal, na jak Ide kraje, ja.k Stany ZJednOC1.Q.. JUŻ' $ b)ro 8ame JH1rody obraly dopudciĆ dn nowej wojny l obrl)- II! .Innych krajów ulnter980Wa
gl)(!jalf"tycUles:o, .ą r6wnlH Ulw
"gromnJ trudn04el natkną Ilę ne AnlUl1:- I Inne
80 le Inną drogq I po 8ta- nić pokoj, Jeśli nJe będą t7.ClęfJ~!_ nych w uregulowan'lu kweltH
kłł kraje ludowo. demokraPowttllła r6wnJet nowa Iytu- narody Ameryki w mllnzu na..
'
,
llowczym zerwaniu l kapitallz· ły .11, fi ,l'(lly l.njdlle pntl'l.(~_ lwl'f.'.nńsklej
J
Jndochlń8kltJ,
tyczne, które dokon.,ty dopie- aeJa w Az,!1.
pt'Z6d drogą rteczywllllego polt,
NI: trudno tlę prl.ekonaĆ, te mem wI>szły na drogę \socjullz· ba - ~ ('1'111\ sIAnnw'.'zn~('!ą be" ,Tl"~ll w)(n!$Bły) Konrerencjl Bet
1':Q pitrW.tych, ale bardU) doLu~4 AzjI .lęg.a około pu I wyzwolenia Z pęt kftPłta~
ola rzqdf,ące USA otwar· mu ~ dwno~fIICjl ludowej?
dCl broniły sprawy pokoju at do 1Iń.sI~Jl!j byln uchwala o zwołatllodycb kroków w kle~ku 1.400 mllłon6w, co II'tatloWI pt'Ze~ llzrnu.
c 8 proklamUją Jalto glówny
Oopowledzlą na to Pytoolfl końca.
I K
'ocJaUunu,
~.
6%Jo połOWę ludności calej kul!
W kat.dym razle, j~\I mamy celllwego kUrRU polityki zagra· JC'~t kur», polityki zagraniCMej,
ZWlIlU'k Rfldz!erkl uwal:~ UJ
I~ j on((ll'c!l()JI Genewlłklp.\W
lewku dl. wuy.tk!ch kra- tlem.sk.lt'j, Ob&onle ta.k:!:e w mówIć o oKrade po drugi"J woj nlCtMj ni mniej n1 wlęc.eJ, pJOklamowllllY pl'lel !mNJ'la- Rwe nac1.!'lne ?'AdBnle umn('. ;j~~o('n;~~:Ch O~~~ly S~d"!~
'óW obozu demokratycznego AXijł prawko polOwa lUdności ty· nie tWlatow(!j, to _ Jak dOtych~ tYlko tak twa!!. "wyzwolenle" !lun amerykański, jak również nłenle Nil p()kn,ju I Pr1.V('Tvnlf" W9r.ystkJe pięć wlf1lkJlJh mo'
J:Mftłl'i:le decydujące posiada J. w kraJłCh demokracji Jud')« CUM - tlajmniej włdoczne 11ft kraj6w, ~ kt6tych zwyciężyli angielskI - kuro polityki ,,! po- nie Ilę do 1:mnlt1)R1.f'nIB nAPlęrln ClltlltW, n!c wyl",.I,c Chintakt" te wyłAmały Ilę O1tatecZ. Wltj, które odea1Jy od oboru klł~ te wlaśnl~ zmiany, Jnkle naRtl\~ robotnlcy.j chłopi, w kt1rych %ycJI sUy", DajlIc wyrp.z dąże~ w ,t<.")!!un,KACh
mlędzYntlrodo~ FkleJ Heptibllkl LUdoWI!I, to
ni. z Iystłmu łmperlal!stYe%' plt&lIwtycznego l poa\awlly 1I0~ pily na krm\ynencle amtm'kAń~ władzę objęły &I1me mnlły prl]_ ulom na.jbllI:dl.lej 4Rrl:Mywnych wycn.
.
neso, w którym władtę d7.1erf,ą bie za cel budowę socJall1.mu. ~kjm, chocIaż I tam dajl! .Ię t cuJ'ICG" GtolUI nloNet! te tAkie kM kll,pHa1!styc7.nych, kola rz'l"
Ta IInln r,IIf\t.IP~kl~j Pr'l1!t\'kl P07.ytYWt1e W,vnlk! konfetrllneJI
obltatnlcy ł lqtplt.allAc:I. Obraly
Wystarezypowledzlet,,te UHa kat.llym dnIem coraz wyraźnJeJ 7A "Przepr08Zlłn!em "wytwole~ dzące w tych kraJac~ wciąż Jen ZIl/oltBn\r1npj Jak rllljbllrr1zlp! MI W' Of'newle potwlerdllly, Ja"
ono nowlł .drogę 1 1.ac~ly po- me Ch.lny, które do nlednw11!ł n. . kw6 l.naC7.en!e prl'lrlów pi)1I\'-'. nie otnacUI!ohy nlrwmal po· cte nie mogll PO/iodZ/Ć lI!ę ~ tilit; pt)wi1'lf1~ !n'f!rp~nm utn:)'mlUll/ł rhlece konl(H'~ny był udllał
61nla dokonYWAĆ głęboko .ta.nowlly kraj na pÓl kQkm!n!- j)l)wych, ktÓre ni11'flAtaJI\ pod_ wrót tych kraJ6w do "raju" kt!· tarni. Nie chcf\ one uznać, te lu I utrwall'n!a pokr'lju.
Chin w tej konferencJI,
GJ:.ł.ja....,cb pneobrałen de- ny, ZnAldujttey .Ię w ucl4tIJwej ~kfn-nle w Rłr,bl tycl/l nlłrodów. Pl!.alllłtyctnego lub, Jlłk wyra. dy mllIJf\ prnwo do decydowllotl!a
Krmt\!l'enl'Jn OGnewl'ka ni...
kY
h i • j H.t
taAdnoścl od ~w Impe- TaMa aytuaCja tWladczy nie n hją ,le 01t1 7...!1tWYCMJ. powrót (I sWo ch I()!jQch. Tzn. prawo wy
ft6wnfl('zl!~ole I!nla la .Iuł;y 7.\1[.lełnle wykonała IW • .zad ...,
"letr:'~o :I'.IJ~renLiC;; r!a!IR.tycznych I nie J1lO«ący ttl~ trwnl04e1 Ilmervkllń~kJtl"1 "łAlaz* do "wolnego świata", A ZA tak! ~I!!'~.en!a IIlę tego co .tal'o, rJl~ nprawle dt:'ffifUkoWIlf'1!M plllnńw nie, gdy t nie r:me:UI'IQla ftllprt.ód
ko,u i 1 ą".~...teczeń.tw. eaJemu pewnld
.w'@gO tery\.fJw nej kurtyny", anł o '7..eugólonej "wolny 'wi'flt" uwat.ają oni fiY. Jl w owanla Itrmunk6w knplta~ IłElre~ywnYch l knowBń podt.., ro%wląl.anfa kwel!lil
konań,
w·
I Ud
bu ilum państwowt!CO - &hecn!e solldarTIoŚ!.'!
rolamlej .topy" ~tem kapitalistyczny 'y$tern w Ityctnych
I
ustanowieni" Raczy woJl!onn.Ych - Iyeh III jm~ ski j N k t
JI t J lU
temu JWPłfI'l.~, we emu
- zjednoczyły .tę w jm1nolit€, wie) którą mooopt)'l'e k~PltallMyeln~ którym. takiej woln'oścJ fA'ty" .wych własnYCh, nowych e:to:- perIIlI15t.Ye t1lyeoh. kt6re UIWlaj" nlę~o' ,p:ro7.~':nr!~r: W e'P~WI;
dO~!~ ... m tUR d1a .......o kl4ł państwo, które: wkroczyło pl7,ylloC'zyly robotnIków II ,,,,1,< WAlą panowie WYZ:Y8klwACte' I .~k6w 8ocjaJlstyc!ZJnych,
na karlę .. _n)''', co w rr.oczyWI_ l!.Ilpra:e1Itanla wt'ljnv w VII.t",!.
J;>I>Q;IQ . , . . . , .
I)
""'1.0 , na drogę wB1.-e<'h5tronnt!(l() rot..- chlr>p6w, lec)'. o Lym, tl!! Amery- w którym kLmy pllnuj,!c'
mG,
grl!WWne: k<lla: lrnperlall •• lt04cl tlaj_ IJę coraz barrliJlej mle, która ftlc1-ył: .111 do
~. rObókmJer
J
jdCjh'jOJ'l
wr·j'.Jł'tł
wl)ju
łWl!\'j
kultury
na.rodow~j
I
kił
pokoolłć
jfffiZCU
mu.'
opółg~
do
woli
I
do
tyta.
wyzYlklIYC7AHł
mygl,
1.lli~eJ.
Nie
ehe"
politYk"
prl.YKotowlń do trz... CIISI,! prr:&& 8 la' jak r6wnlet.
W'łt1tłt imj u m .pt,ey l" Q" ekonom~kl. t znamIenny J",t fJlon!a w swym rozwoju poll~ w1I6. mA~Y praeujQeł,
~ne utna6 ,tuuno'el dątłń na~ tlej wojny -'WI8~W',.
I't
J
mI dlffnokrlltycmyml tltwmyll fakt. te ,talo Alę tn nwtlłwe tyc7.nym l :l:e mUl!! nn!l. Jesz,c1,ll
Chcltllb oni w
"
lodów do WY%Wolenla ~Ię z ki!
Obeenle rozwij. 'I" 'Walka
d,iM"''' Wf> 8ftol
Jt~
.6)UlIl, poHtyc%ny pód d~t!"ro w6w(1)l~, kiedy kl(trow~ t!mwn!nć ..... ro-'/':woju życlo 1>0'11. Je ludQW~. d;:n%:;voh~ kra- dlU'l kapltal!7.lnu I mają :r.amlar dwóch
pn,clwfitawnych UnJł l1ye
w Lloflł ł KłMb:
tlrt'ł!lnyrn kll!'l"t:lwl'lłrtwem kIuy IIle, W() państwo ch!ń!'!,kle;to (I\)' tyc:>;nt)'qo nir.kt6nt Inne kraje. wladzy pflńglwowej ::~czne c~ t1/i1:yć dl) PrzywrócenIa władz.. polltykt ZłlranJC'I!neJ.
Ft°'l'óWm'enlł t••tłły .ł4 m Id
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na sesji Rady Naj ·szej ZSRR

ICIiU 4a1są MI Itr, I)
,lder o wolność 1 nlez..aw!&ł04Ć.
a
Walka ta l!. kolei cieszyŁa Ilę
• ktyWn~ Iympatl" I popard$tn
Innych narodów. To wnyatko
Io.!t.alo w pewnej mler:r.o u.w.a.
Dl na tej korueHUlcJL

lWI.

STRONA

L O_D'-U_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1;>0-1

Pod tym k"t.em widzenia naIe kład6w parY5kkh w WY:P4dku' państw przec!v:ko lnnym pań. dą .lę r.a.chowywaly rueco
W atotlunkach ! Iranem tary"
ty
traktować ' ....
.... ~aw. __........
'o,. 1c h ra l y '·k
-" a na koJnle),
dówtAkie
pary&k.lch.
I al:: II J zrea l'.ZQwanls. j,lwom. T ym samym ........
sowala ".lę pewna poprawa. P(I
Podobnl6 luk w -"'-""'-ym
NiebezpieczeilstWo.
ra~yfika· Ide odpow!~Z!alno.ść za. agre- Mówimy o tym otwarcle I u· długotrwałych rokowaruach z....
projekcie .. eu.rwejskl;t"'''';;'~ól- ej{ ukLadów parY$kJCh dla na' liywne plany I Ul to, te dZlaJaJą ważemy, te trzeba '1.-yjajnlć na· warte ZQtltalo radz.lecKo - lraó"
!loty obronnej", tak I w' uklll- rodów Europy pc.o!cga !"-<ł tym,
nJe w UlteleSle pokoju,
5%emU\fla~odowl, jaka Jest obec- skie porozumienie w wat.nycb
dach pa.rysklch Ws ... y$'tika apro- to cel~. ty,'h .układÓW nIe jest WIęC nie W interesie swych naTO na sytuacJa, "Jesteśmy przeko- sprawach graniczny~h I Imanowad).a lIię w końcu do Jed'-o J utrv..'.lIenle pokoju, lecz przy· d6w, locz w Interesie tych a.gre r.anl, że naród zrozumie nM wla eQ;.'Iych. Mamy nadzlej~, ł:~ dal~
.,....
gotowanie WOlny. ClYŻ malo sywnych kół I kBk rządZĄcych, 'dWie,
nemu rozwojowi w tym ltierun..
lejo samego: zarówno pl1M"NIIZY Jest awanturników wśród lWO- !ttóre pro.wadlą agre1lywną ..00Jak dobrze v:1adomo, .wiado- ku Itosunków radz,ecko ~ Irań-<
~.~łćY
~;~~~:!~~'
~
P:zpz~:~o,
j::~I;PO~!Z~j~·I~~'Jn:e
n!~~~~I~~gi
~~u~~~..:o;~~I:t..w~~~~~
lenników "polityki slIy", któ- l!lykę siły" j kt6rym nadano my IItosunek narodów do l'07..gry $klch nie stanie na przeszkodz1a
olJ
.'~
I hJń ki
k
"" ny tak uporczywie dątą do 8łulwle miano podlegac... y wo- waj':jcych się w~darzeń naJle- nieustanny nacisk na Iran ił
pnywr6cenia pokoju w lndo. w c
! emu,
tory broni rytmu niemieckiego w Niem- r.jednoczen~a tlę z Tozwydrw. Jennych.
piej ~Iuży sprawie pokoju I jes:t strony zewnętrzńych Blt ag"*,,
ch!nllch, Nie tylko .ekreian ~ned ~grellorem Iwych praw czech Zachodnich J do wIĄC'Le1lia nym! odwetowcami I milltary.
Tak więc, Itart5wI.'Jko ZwtĄ%- n8Jlepsz~ gwarancj" !a.pewnle- sywnych, które po.~tawily lobje
ltanu Dul1e~, lecz 1 wlt'epre-- o tyc od wysp oraz ,w~go hono- Zl'emUlta.ryzowa.nych
Nl$l1Ie<: .taml w Nlemc ...ech Zachod. ku RadZieckIego wobec ukla. nla bezpieczeństwa mlhJjących la cel wciągnIęcie tego kraju 110
,ydent USA Nixon, Jalw uparci ~~ nar I ~W~gOI l suwerennoścI. Zachodnich do mJlit&mych agre nkh?
u6w parnklc:h jt'\St zupełnie jas pokÓj pańltw.
swych agresywnrch wojskoWO'"
fwolennley "polityki BUy", dą.
anow &j o W ą,zku Radzieckie- ~ywllych ugrupowań poań&tw
TrzebI!. ,Ię r6vmle!: liczyć z ne. Nie daje ono tadnych podZe wszystkIego, co powie-- politycznych ugrupowań na BlI....
i).1J Jnwnie lli@ do 2'.!lkończ~nla RO W teh iprawJC je-at jaSJle I zachodnich. Rótnica między ni- tym,
że ratyfikacja' -uk1J.ld&w Ilaw do opaczn.. j interpretacji. dz!eno powytej, \\Jynika, te ra· klm I Środkowym WstbodZle,
~'oJny j nie do z.asDOltoJenla powszec n e znane.
mi Jest niewielkI!.: poprzednio parysklch ?.I.lda niezwykle cięż
Jasne jest dla .nas, że w wy- dziecka polltyU zagranic:z.na
Nasze stosunkI z Afganlsta.-l
łluswyrll tildan narodu wlelUważamy sprawe Talwanu ra ~er7..iłlfl°1 W~le~ć d arrruę za· k! cl()S narodowym 1nterclom padk.u rat.yfi.kacl1 układów pa. un!erz.a do utrzymania
U· nem rozwijają się normalnie ł
Mm~klel{o, lecz do kontYlluo, w~wnętrz~1\ sprawę Chin, a~!i
o ~ nj~
Ą o ~w. ,,ar~ narodu niemieckiego.
ryskJch Niemcy Zachodnie wkM lrwalenia pokoju.
,ądzimy, że odpowiada -to int...
wanla wojny i .ltumlenLa siłą 7.a orc...e h ZJJ','nhnta St.anów Zjed klad~~roppe 8 kei h' • 'd' lug Ul·I
W •. ~-.....lku ratytl' •• -Il ukla. CZĄ na drogę odbudowy mUita·
Z od
d •
resom obu krajóW.
tbrCl.in' ruchu narodowo-wy- noczonyc
c pogróżki wojen
ar)"8 c o "arm
-),Y"""
........
ryunu I fakty mle w~~..I~
w
g nie z tym II. ymy do reZ d .
d
I l
t
.,,':...• 'o w
1ndo-hln.'h. ne uwat.amy Uł agresje, ktora zachudnlo • europeJskIeJ". Na ~!ł,w .parysklch litanII. .Ię one
c , y<>U.O,ą,
allzacjl takich kroków, do ta.
uzym za owo en em na e-" ."
~
<>~
I
b
ć
b
to
n.a<:
m żna jedJ
Ch
Rlówną
przeszkodą
na
drodze
r~ce
?dwetowców
n!emleckl('~,
k
h
.
I
I·
ty stwierdzić dalszy
rozw6j
'w.J
KnullJ
p:';ez
nie Jet>t
dl)
problemu nie.
pr ...
I
przyjaznych stosunków miedzy
~~:~I'.~I wlet~.'l~ski~:~~ w'UJ.~ ff'''' ''w Zjednoczonych, jeślI erga ka, ~ęglel nle jest blel.szy niż mleddego. UnlemożllwlĄ one ~lt;:hnc~~~~~~~~:Ją~~!r:a dają interesom złagodzenia na·, Związkiem Radzieckim a Ind1&..
Ć
'
I'IUlCJa ta cem swoJ autorytet ~a d za .
na dłuŻSZY okres przywrócenie tIerriota zdają sobie dobrze pj~1a w Iwsunkach mlędl_yne· m~OmYŚln!etacleŚn!tlj • • wio
mleHilJąc ;vdllgn/:l do tej w<)j. NIe motna Już dłużej tolero:
Wszystko to rob! tlę z bezpo- Jedno6ć1 NIemlee. Po ponow· lip'raw, , to,o dok"d to prowa. rodowych. OL'.zywlście, osiąg·
'"
. } r"nc.l! rl'lwnlel Rt.1ny wuć sytuacji, w ltt6rej Chlr'u.kle) średnim pogwalcł;\!llem Ulanych r,ym uzbrojeniu Niemiec Za. d7.1
,'1
nięcie tych celów moźllwe Jest zy larówno polityczne i ekotlQ.
'I""·=""'! Angl!~ Orll/. dl\i:y· hepubl:ce Ludo\'",ej nie przy. parvZlUJTlleń międzynarodowych, chodn\ch ł P<l \ch przeksztalce
•.
jedyn!e wówczas, gdy równieź ~~~i~~'ąr~ęi d:~J~~i~~~:' ~~~
t('~o,. by 1.R \\s7.~tką ('en~ ,·wrócono dol",chcza.s przyslugu. pod którymI Ugurują podplll~ nlu się w państwo ml1itarystycz
Wobec tego, te l.remill\.a:yzo- druga strona przejawia oobrą
~'ml.k<)d7.:Ć o.. ląl(~tc:ClU poro- jljcyeh Jej W Organizacji Naro cz,terech wle\.klch m~a['fitw. I ne, nlr ..... ożliwe \-'''dz!e zjedno· wane Niemcy Zachodnie zgod- wolę W tyffiŹe k.erunku.
dów mil~zych krajów, które: t ylum1e-nlll w GenewIe.
dów ZJl'dnoc:l!i1nych praw wsl,u które wają na celu OlOOOpW; ...- czenle tej częsc! Niemiec z Ich, nie z ukladaml paryskiml wej·
O naszych .tosunkach z in- w:ą dla siebie nawzajem uac:u-o
Doszlr'l do !('~r"!, że ~ekr!'b.rz I tek oporu ze strony USA c2~nie do wt:i~rzeGzenia mdlla- wschodnią częścią _ z mllują- clą I do bloku p61.noeno - allan· nym,· k'.J.'ml d-ydul' p' __ ...... nek J szczerą sympatię·
'SA D\1.:lIe,s n·le Z('('lCI1\
1
J <'~'Ilny Ó!..!ednoCl.One muszą w)'co' ryzmu nlemleokJe"o
rv)koJ NiemieckĄ
R,pubIJk, zach(Jdnio.
tyckiego i do
woj,koweJwraz
umiz wszystkim to, w jakim .topnlu
=u..
O s t a tnl o zawa.r t y 20$""
'·1 wa"
t
łM'IU
.. . Stanowl!:ł;
,
I
'''k
W
europej!l.kicj
l
l
nawet br"ć udzwlu w dysku.'jl rać z TalwElonu l % Cleśnlnv tOk! ~~że jas.kr~,we pog-walcenie d:~a,rłl:c:~~y.f!~~_,~ki~k~~~ Francją, Anglią, Wiochami i rozwój tych stosunków Iprzy nr·Uklad: goopodarezy:-W .-mył!
Md problemem Indochińskim j Tl\iwańskieJ wszystkie swe IHy u a w
tQ.!'awno anglebkonlektó'·ym\ ln."lyml pańs~....
. Jać moie Interesom utrwalenIa tego ukl.adu Związek Rlld;zlecld
d~mcmstraryJnle :v.."YJechał r. zbl'()jnc, nie wylącl.aJąc lotnJ~ radzleckl.ego, jak I Irancu.sko- pM)'$kich nie przes1kodzl rzewytworzy'ę w EuroPie'sml pokoju, Interesom utrzymania podjął &ię, na warunkach ulgoGene\\'Y. Jednald:e demon.stru. c!wa I marynarki wojennej radlleciuego, ~ myśl któryC'll komo skutecznym I'okowa.n.lom
sYlUa~ja :dvż potę~uj n'?"" pokOjU z konsekwentnym prze. wego 'kr.edytu dlugoterminow..
)~t IWą .ngre".~'wność Stany W6WCUlS na Dalekim Wseho~ AOilt.a i ~rancJa zobowlą7~!y w sprawie przywrócenia i~,I_
b
,. s
e SIę
go, zbudować w Indiach wielką
ZjOOnoCl.Ilne n:13 uz.vsknły nic dzie \I.~tnną d1.lnlanla wojenne I się. wsp~lnHt z Z~RR zapob~ec ności Niemiec, zmierzają do nie ClpJCC'Len.stwo nowej woj· strzeganiem zasad nlewtrąca- hutę, która ~-ytwarzać będtJlII
I walJdy ~~~ w lzolacJL
pn.ywr6cony będzie pokój.
moz.II~'oscl nov:'(!'j a~J1 me- ;edneg') tylko celu - do prze- ny.
nia się wIprawy wewnętrz.ne ponad romon ton ,tal! oru
mlC<'kleJ, zobo\'nązaly SIę U!.kZt' f(,l"~' ... _- '9 ratyfikaCJI układów
Ml.lSzą się z t}m Uczyć Zwią- innych państ.w.
odpowiednią
ilość \\"Yrobów
Wyniki Konferencji Genew·
PodC7.IIS gdy stanowisko USA nie brać udzialu w \Jgrupowa. p&ryskich prze!
parlamenty zek Radziecki I kraje demokra·
Co motna powiedzjeć o do- walcO'\...·.anych. Związek RadzJee
łkieJ ocenlon.o Jako por.'li.kę sil ..,. spruwie Tajwanu prowad ... i niach milltamych, w)"mierzo- przy u7_yclu w~zelK:kh ~~~~"r.w ('ji ludowej, przeciwko którym $Unitach między Związkiem RIl kI bę.:\.ue dostarczał ązystkJch
agresjI I Jednocześnie powaine 1:0 Zilg!'O~.$\in pokOJU I zwięk.- n)'ch przeciwko Związkowi Ra- dewrlentowanla I oozuklwanla wymierzone są uklady paryskie. dzieckim a· Stanami Zjed.no· urządzeń t· udzielał niezbędne'
lWyc:ę-stwo
sil pokOjowych s7cnJoa napięcia w stosunkach dzie-ckiemu. Depcujc niezwyklf> opinll publicZllel.
Naród radzle-ckl I jego armia czonymi?
pomocy technicznej fąemle' 1:.
przez to wmo Konferencja Go- mlr,dzynaroduwych, stanowisIw wawe Układy l parol.umienia
Przeciwnie, wyrzeczenie się szczerze miłują pokój, II. równo·
Stosunki te pozostaw[aj!ł du- wysłaniem do Indii· wysoko-~ew,kn przyczyniła s!~ do tła· ;'~RR równj(~ w tej sPlllwle międzynarodowe,
poopi;;ane ukłudów paryskich l osiĄgnięcie c... eśnle mają głęboką I pełną to 00 życzenia. Czy poprawa wykwalifikowanych
epecjallgCodzenla n:lpięcia mlr,dzynaro. "dpowI1l1.a wymogom zmnicJsze w~pólnie z ZSRR. Stany Z.loor.o onpow!ednieijo
\lorozumicnia wecydowania świadomość oho- stosunków międZY ZSRR a SI.a stów. Chętnie uctyni1iśmy zadower,CI I do utr-walemll pokoju, l,ia napięcia mlr,dzynarodowego ClOne, Anglia I Francja czyn!r między" czterema mocllrstwami Wiąlku obrony iwoich ... dobyczy nami Zjednocwnyml jest w &::iść odpowiedniej prośbie w tej
Ale IIgrC'sywne lwia USA nJe I l.mierza do· uLrwalenia pokoju w~ ... ystko, aby pru.o.fonować ra- -; Francją, Wle-lką Brytanią, socjaJilItycznych. JeśU agresor tym kierunku możllwa? Zupel· sprawie, gdyi :rozwój butniecllcialy slq uspokoić.
:1a Dllleklm Wschodzie.
tynkilCJę I p.1"Z1',;pie-;zyć l'ealiLa- StanamI ZJednocwnyml i Związ juz dawniej spotyka.! sl~ z nale~ nie możliwa, Jedn"kł:e k'Jnlecz~ twa w Indiach powInien przyNBlrrhmll1~t po 1.nkońC'zemu
Mamy oczywiście na \\...,~lę. cię 1.Iklad0w paryf>k!ch.
11':rn RrMl('cklm _ urnr~-' ·'l1o~ żytym odporem, to ob~le nie ne je~t w tym ..:et.\, aby nie tyl czynić się do Uipewruen!a ni..
Konf~n:r1CJt Gcnewsk,eJ s!-,Ine. d~le takle ... mnicjslenie nupię·
Układy pary..:;kle % wielkim by przeprowadzenie jeszc?e w powinle-n on 'UJ.pomln<H~, że polę ko rząd Z:w1ą~u Radz.iecklego, z.awlsloścl narodowej { do eko-tart stanu USA Dullt's zwo!a1 C16 mlędzynaroduwego; które zgl'"l.vtem pl"lech(xI7.1\ przez par- bleŻc\C,'m toltu oJólnonlemiec- ila Związku Rad ... ieckiego nie- lecz takie MI:d Stanów Zjedna nomlcznego rozwoju tego .u.",
łwOją \\'I;ł.~ną konferencJę w Jest moiliwe nie przez podwa· lamenty ~ropeJskle.
kich wolnych wyoorów, maJą- .... ml(·mle wZtosla I te w naszej CUlnych dąłył do tego.
rotytnego l wielkieq:o kraju, eo
Man:l! (Filipiny) Konferencja zenIe l ogrAnIczenie woln(jsci i
Wystarc ... y stwlc-rdzIĆ, te mimo cych na celu pnywróccnle jcd- ~~~I ~7a ~~~d~l~tt.~ l~~o~;
Zapoctątkowan,y niedawno cieszy &.!ę pełną lytn,p.1ti\ nata zo.stala zwolana w wyroźM'm praw narodowych tego lub Jn~ og!'omnego nacisku z zewnąt.rz, uoJscl NIemlee na ZASadach P<>-: molców. A komuniści i komso. nlenajgorsz.y rozwój etosunków rodów ZSRR.
celu, by przeszkodzić w~'kol1n~ tlcgo panstwa, tego lub umego mimo w!ll!€lkich pogr6żek %e Icojo\...·ych I demokratycznych. molcy wiedzą szC'Zególnle do- :. .Anglią t Fra.ncją natratil na
Latem ble!ącego roku pt"łP
n!u uchwal Konferencji Genew- narodu, lecz przez za..pewnJenie strony Stanów ZJednOC'ZOJ1ych W tym tkwi sen~ zlotonego 15 brze, jak nalety. bronić __ A..I lkały .podwodne. 6ct.łlej mó· mler IndU Jawaharls1 Nehru,
,klej, pn:y czym 1.godę nR pople~ i w miarę możnośct przez umoc pod adresem tych, którzy nie _tyemia br. o~wjadczenja rz.ądu agresorami zdobyczy k~unl~ wląc - na Układy paryskie % odwiedzić tnĄ Zwiąr.eH: Radziec
ranie tej Ilgre9ywneJ sprawy wy nlenia praw demokratycznych, wierzą w konieczność ukł!!d6w radZIeckiego w sprawie Niemiec. mu.
lch planami wskrzenenia a,gre kL Wiadomoś!!! o przyjeździe Po
rulU również n!ekt6rzy uezest- Jak tegll wymagają mteresy po· pary .. klch, jedynie mniejsro~ć
UsiłUje się prz.ekonac Fran·
g
lUu
u
l mle<:
ł ł
,_
nl~y Konferencji Gf'newsklpj, ~tępu w życiu PIIÓ.stw l nen,.. dl'putowanvch w parlamencie c\J.ZÓw, Belgów, Norwegów J W oblJcru ksmłtuJ/lceJ tlę Iywne O m ryun n e
Nehru wywo a a jak na
nie IIc7.l\c s!ę z tym, jak ta lIię dów.
!mnt'u~k!rri $!"losnwala :za ukla- robywateU Innych krajów, że nowej .ytuacjl w Europie -Zwtą kiego..Jeiell sprawa bezpowro dziej pn;yjame echo lVŚr6d n&oI
lICIbije na !ch prestltu.
Przy calej don!oslo.śc\ wspom darnI paryskimI. Rów-nlei w par układY paryskie, przewldu!ące zek Radziecki, 'ak również in. nie pÓjd:t1e dr°l~ n.tyfj~e~1 rodÓw Związku :Radz1eclt1ero.
Na dullęsows\tieJ konferencji zdanych wyda.rzel~ w Azji.. niellAmenele D,nglC'bk\m tylko mnIej wskrzeszenie Wehrmachtu, Bą na państwa pokojowe, przeciw. 1 reallt.aeJl ukła w pary' c,
Umacniają mę leż w dalśzym.
w ManiU podpisano uklad o .nale:zy.
.ze aytuaCJa w
deputowanych, zgodzlla r7ek",mo konieczne do zaptw· ko którym wymierzone",
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A'II P stanowiący blok mili. przypomnl~ć ukln. (ro,kc!n lobl~t1r~\'<tow"ka po'Ita- 1 tJs u e prze onac, F.M wląze~ mus a y
(SEATO),
WYSl.a.l"CZ Y
ą "",pow n e Zwlą!kiem Radzieckim w toku
W dosunkach między Zwi"z
tuny takich mocarstw kolonial- dy PMT,~k!e, aby ownJc O<Ilj"c.o~c nowlla el1lkov.'lcle
wstrzymać Radziecki I kraje demokracji ~\~~~jo d~!..~~,eń·.OtW.umocnl
dl.I~~~ drugiej wojny 'wlatowej, lecz klem, ,}'''ldueCkim"
kralJ..~:?1nych, jak USA, AnglJa, Fl"ancjJ pow~taleJ sytuacJI.
Alę od glmu.
ludowe' zagrażają bezple-cuń-. ...
'-"
....
t
l j l t
lu ś ara s.... m % wy Ił em L""''''
oru niC'których
od
Je;t
udowadW ' ..1n1ych NIM11C'ZlX"h Za- stw1.l narodów ?achodnlo - eoul'O pewn!enla pokoju w Europie.
stwferdz!l motna w ottatnich
~lch pańRtw az.jnt~'{'kl('h, jak Fi nlać, że od chwili zakończenia chodnlch
W1zY5t\de
główne pejskiCh, chod!l.ż również ci, ,W tych. wstystklch I-I?ra~ach ponIewai układy paryskie, otwle ct.asach fakty pozytywne.
lipiny, R!'Jnm I PllkL'!tan, Ukl;ld drugiej wOjny Światowej coo· l.WI~1.kj Ulwodowe i partyjne ktÓI~lY to stale twierdzą, wiedzą, "ypowIedzlnła SIę wyraznie ma rające wrota wskruszenh1 mlll~
Okollct.n~ć te Irak zerwał
ten crchuje d<\lenw do zdla. tra.lnym powojennym pl"Oble- organlt.!lcJe m\\sowe k.Ja,y ro' te Jest to nikczt>zhne l haniebne r,a Koo{eref/cja MoskleWSklr, kto taryzmu niemieckiego I włącze· stosunki z ZSRR, można wy.
wlen~a ruchu narodowo _ wy. mem Europy Btal się problem hotniet.I'J, ktl'Jl'ych opinia jest, OlI7.Cl.erstwo wobec Muego mi- ra zakol'lczyJa obrady 2 grudnia "lu tremllltaryz.qwanych' Nle- tłumaczYć gl6wn'e tym te o..
lwolrńC7l'gl) w Azji, ostrze te- nlernlecld. :t..dawllloby I>ię, te l'J w pewnlO'j mlen.e, miarodJJnn lujq< o pokój kraJu I wobec ~dn~'!~ŚI~ą~P~:;;~~~"::~~ J~~!~ mlec Zachodnich ,do bloków hecnY rząd Ir;ku
jut
go \lklnrlu J('~t Jawnie wym:e. !&t od chW~1 z,~kolkzenla woj· dla oceny r/.(~crywls1ych na' ~~~~~~~~c~\:~~.s;:kac~e~~!?c;~ rację. DilklaraeJę .tę podpisały: antyradzieckich nIe dadzą skwapllv.--Ie stara się tańczyć
rwne pl'/.ec:\\':w Chiń,lIll'j He. ny - to o 1"('!l wystllrn':.aJ'lcy, ~tro\ów wit;k~zn~c! Il'lrcli\\ nie· torów agre<;j'\\'nc-j pol!lrkl :maj Związek
Radziecki,
Polska się pogodziĆ ani. z ukladl.'m tak, jak Z<1grają mu 1.achodnl
publice Lur!nwej, kttll"ej au!o- aby dla rU1.Wlązonlll problL"inu mlecklego, wypow!edzlaly się duje się prasa burŻt\a?yjna o !łzecz,pospolHa Ludowa, Repu- /l,ng!elsko.rlldziet'klm, ani z. ukla Imperialiści, W krajach arab·
ryte-!
międzvnurodowy
tak niemieckiego wytyC7.ono wyrat· stanowczo przeciwkO ukła.dom wielkich nakładadl, tnajdu!,\ bUka Clechosłowaeka. Niemiec. dem Crancusko·radzleeklrn.
sklch .....1edxą wldocUlle dobrze
wzrósi w okresie Konferencji Ilą drogę I lirod,kl. Nlemn!pj jl>d pa,ryskim I przeciWKO remlIJtn- :'Iię J!croM rOl~lośnje raolow(', ka Republika Demokratyczna
Porównajcie rozwój ltosun- o przyjaznych uczuciach naro-Genewskiej wbrew przeclwdzla- nak aprawa .!ę \.ak nie pd:ozed~ ryu!cj!, albowiem naród nie· które wn:eszc1.ą co dtleń od ra. Węgierska Republlka Ludow, ków na~zego kraju t takimi dów ZSRR vrobee. tych państw
łanlll ze ,trony wSl.elklego ro- stawia.
mleckl nie mote oczywiście :za- rla do nocy _ w Ich rękach znaj Rumuńska Republlka LUdowa'ISąsl8dat1)! jak Finlandia t Nor~ ! o tym, że w państwie radtlec
iUaJu kój reakcyjnych,
Podcz/lS gdy w C1JU1le wojny I pomnieć nil!t.wykle clętk!ch dla duje się (ałY' aparat państwo. Bułgars:ka Republlka LudOWa I wegl..
klm mialy one i mleć będą
czym to wszyslko 'wiad. natychmiast po jej 'lAkońCU'fliu Nlęmlec skutków dwóch wo· wy OI'az armiA wszelkiego rodZIł AlbańAka Republika Ludowa.
Stosunki n~t.e z FInlandią zawodną O$to'ę. gdy ehod%l.
ar?
wn:Y8~k!& państwa koalicji a.n~ len 6wlatowycl1. Jakąt więc J
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Ij,
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kI
hl l n Ie,.
'yhltlerOWflkleJ tgodne byly co wartoM mo•• w takim .. ...,...ad~ u p atnyc
agen w al' la u, 'S państw _ uCle$tnlków Kon rotW a ą
zguun e z u a· ob ranę Ich suwerenno,",
..~"
którzy BPrtedRJIt IIwój honor I tel'encjl Mosklev.'skfej wyratnla dem oprzyjdnl, w,pól:pracy I zawbJoicl narodowej.
O l ym ' ,,e w bI!'cnyr h ~alun do t~o, te Ich W\'I<p61nym na.
\ta(: h knt/I.I'. k~,(llt na rl.l'C? zmnJt'j czelnym zada.nlem jest z.apew- ku mleć układy paryf!:kle na- I'ItImlenle I którtY' co dzień roz RŁwlerdt!lo, te w wypadku ra~ pomocy wzajemnej % UH! roku.
Wiadomo, 'że. Zwl"tek Ra*
Ilenlft Mrl<;CHl mlędzynal'Ollow.e nienie rozwoju Nlem!t}C: jl\lko rwcllna z tewnątz-z, potęplMe I powf!:zechnlall\ kRt.de .ohydne t~'fikacJj układów parYf!:k!ch po-- Motna byłoby podkre'llć suteg dziecki dąży do unormowania
Mrntl'llA w~zelk!e,;(o rndl.!ll,l Ji>dnolllel4 o mlłuJqc(>~o poltój I odrzucone pn.eZ narody EurO'!RntYrlldZłp.ekle kłamJltwn I o- cleJmą wS7.~~stkl~ niezbędne 'kro-- faktów, ŚWiadczących o rozwo-- 5tRorunków z Japonią.
prUCiwdr.ifll.an!O ze strony n~lJ- dMnokraty~zn('go pnństwa, to py.
,1.Czert.tw() - glnj" s1~ oni COI'II:Z ki dra umocnienia swych pozy~ ju tyeh sto!lunk6w,o 1..a.równo w
W ~t8Jnlch czasach Zwlątek
bardztrJ IH(\P'~y\\'nyrh lUlI.. ?Uln. jut w plerwBzyC'h latach po !aNiemniej ,~nnk nIe moiM bard?le-j bM.oCr.elnl I aroi<laMtty, cji mlędlynarodowYCh ornz dla dziedzinie ekonomktnej, jak I RadzleckI·nawllUal be"z,pO'śreC..ni
lere.sowan)'{'h nl~ w zmnwJsZr.· końct.en!u wojny wyszło na jaw, nie dOCl'nlać ujemnych l y,rPrort ponl(>wnt. <'1:UJIl, że grunt usuwa lnvewn+enla pokojU I bcrLple. politycznej. Wizyta w Mo.skwle kontakt z fUjdem japońskim
nlu, !rCl. w zWJr;\t~l.(!nl\l napir:- ie 111e w51:ystkle &pośr&1,. tych nlebezplecz.nych następstw u· Itlę lm spod nóg.
'czeńslwa w Europie, W~"rM<gac fińskiej delegacJI rr.ądowej , p. Spodziewamy się, ? ... da to
ela. Zr1l1cl.y lo, ;.e ?mnlels1.e~lla państw istotnie zmierzajĄ do te~
to bęqtJe od nas nowych, wlel- Kekkonenem na czele, k~6ra powlednie pozyty~ wyniki.
napięcia w 4tosunkach międlY~ go celu. Dla jednYch pnństw, do
WollI-_n "~nn....
....11_ , .
kich wysiŁków I ollar materlal~ mhda mlejllce w roku ubieg·
narodowych nie mowa 0;lą«n1\6 kt6ryC'h ItaliM'..a, Ilę ZSRR, byto
1..
... ......... M'..dilllR ...... 'lU!'
Oj
n,ch. Ale bądŹCie spokojni, pa. Iym, t reWizyta w Finlandii
Zv.:tązek RadzteCkl przywją:::u
Jnn~zeJ, nit uporczyw" walką to I pomstaj. rUldal podlł'tawą.
•
•
nawie militaryści, my nl& cot~ rtldzl~klej, }:łelegacJI rządowej je, wlelklt wagę do uregulowa..
prnclwko 111l.jbnrdz!ej agrcRyW. Ich polltylt! w kwe8U1 niemiec.
l'iPmy .!Ilę pned tym·
z towal'%YI~ A, I. Mikojanem nla problemu austriackl~go. prO'
nym silom t Ich knowanlom,.a kle-J
Dla lnnych natomlMt
B..
•
p
.L
L.
Do takich posunil':ć nAleżą na czele przyczyniły się do dal· b!OOłU całkowitego prxywrocenla
więc walki tej nie tylko nIe na. pań~tw były to jedynie ,Iowa,
zJlJ.orowes;~ p!'U!de wszystkim przygGtowa- stegl) polej')$zenla stOlimnków ta- meUl.\\'4Ioścl demokratycznej
Idy o~lab!ać, leet koniecznie pod któ\'yml dożyły one podpj.
nla do za.wareia układu Q pl'ty- dzlecko-flńs.kleh, opartych na Austrii ."tgoon!e'~ int::t"esami u~
trzeba ją k('Jntynuowaó jenc:e By nie myślĄC powabnie G wyko
Zadne
oszczerstwa.
żadne 11'1111; bel:pleczeńetwa ;:blorov.ego Jaźni, WBpótpZ'acy I ponl(Wy wza lepszym wzajemnym %returnie-- trzymania i UU'Vialema .pok(.\ju
wytrwalej, umiejętniej 1 kO'n- nywoolu podpl&M)'eh przez sle. kłamstwa nie zdołają, Ukryć w :I!~urople, Rr.ądy państw wcho-. letMeJ między OMnlu kraJami, nlu,
w Europie...
ble porozumień,
pno,ed narodami faktu, te Zwlą* dz_cych w skład bloku północ:- które braly ud:.łbl w KonferenCO' .Ię ,t;yczy stolunk6w raRząd' radziecki uwata z:a nie.ekwentnlej,
Obecnie na Daloklm WachoZwll\um Radziecki W)'l)O'Wia.. "e-k Radziecki prowadzi kOM\!- M~atlantycklego odmów!ly u- cjl MO&klewskłeJ. Aby nie tracić d%leekf...norweskfch, to' Zwią.tek !J7:a.adnione Jakiekolwiek dal...
dtie następujrt
wyda1"Lłlnla daJ: eię I 'WY'powiada alia nadal kwentną waU~ę o pokój, o ZI1" d.tlalu ,'w ogólno. europejskiej er.asu, prowadrone 8' obecnie Rad.i.lecki zmuszony jest Uczyć IIIze przewlekanie SPraWY z,JWal'
'wladetf\ce G nowych podejmow za wykonaniem podrttawowegO' pewnIenie bezpleczefultwa ablo- konferencji w tej aprawle, oclpowll!dnle konsultaeje. Na no- stę· I ~ że Norwali• •~a da trakta,tu pokoJOWe,iO 'Z·Auwanyeh prtez agresywne siły z,adanJ.a układów międzynarodo rGwego w Europie.
OdW1adctyl,y one przy tym, te we bloki wajskowe ł ugrupo- się jednym % uczestników aln!' Itria.· Nie motna r6wnoeuśn11Ś:,
pr6bach wr:mo1:enla .weJ aktyw wych, podplsaffych w Jałcie J
Radllecltl projekt układu a l'lteresuj, je tylko taki, ukta· wanla tworZOM wespół Z' mJU .. rorwnego 'bloku p6łn:ocn(HItlan~ nie liczy!! sht • nlebezpmzeń~
n(ljel, aby przestkod7.ld ztago.. Poct.damle. Nie chodzi o to czy blm.plecze-ństwle zbl'Jl'owym dIn dy, w których bIorą udllaJ tarY,IIWnI nIemieckimi odpowi.... tycklego, którego działalność nie stw~ ja..\ie nIosą Austrii pla..'
dtenlu napięcia w stosunkach Inne para"rafy tych układów, WlJwslltlch
państw ę1.lfOpt'j.· ,edynle państwa "mydlące jed· my d.alSllym taeleŚllłenlem na- :mlerza bynajmnIej do utrwate ny umUHaryucjl 'NiemIec Za...
mlljdzynarodowych,
wIele ,pośród nIch ~ nikomu nie &kleh, bez W7,ględU na 1'07.nlct,l r.e.k:owo" z UC'%(!lltnikaml bloku szych szerea6w, dalszym wz.moe nla pokOjU w Europie. W ka,t~ chodn!ch w rodzaju "Uklad~
Czy t nie o tym 4w1lldc1':l\ wy_ jest jut potrzebne, albowiem wy Ich u~t1'OJu 1Iop!>leC7.nego I pań. vÓł.noeno-allant)'cklego. Dowlod nienlem naszej przyjatnl. 'U~ dym rule Norwesowle nie po.. .,ar.nklch.
dll'Złmla w rejonIe Talwanu j dan:e"la od daWnA już Je wy~ ItwoWl'go - jelit dobrr:e r,nllf'ly. Iy one tym samym, jak I'ynlcz- Iprawnłenl9Pl
całej nuzeJ winni lBpomjnać. te popieranie W.t}'stko ·tQ_daje riądow1 m ..
Innych wyap chlń5klch1
przedzlly, Jednakie problemu SpotkaJ Ilę on z popa! ciem te nie tral<.tuJIl IWą przynależność wepÓl.pracy ł tam, Idzi8 wuba- dobro$Ą$Iecl:klch . stosunków dzIeckiemu fi8'tl-itawy do wY"
Trudlit) przytoczyć bardziej msadnlct&go tak Jak: byl on po-- ,trony ł1.łWegu panatw Europy
Organizacji Narodów Zjedno da.la;r;ym rouzerze.n.\em pomocy między ZSRR a Norwegią Je!y Ciągnięcia następujących Wł'I.1oł
1
hanlllbne fakty w dzlelaeh a.M~ Itawlony w tych barot.o donloo- I wywołuł głęboki oddżwię c we cz.onych, która .twol'Uma ZO.!Ita~ WUJomłle"j.
nie tytko w' Interesie naJ/..egO ków w Z.wl.!l-ak.u :t prohl~
Ili Imperltt1!5tyctneJ nit. to, co 1l)"Oh pol'Otum!enla.ch mlędl,ynaro wnWQtk!ch krajach, w tym rów lA na podstawie utl.UU'Jla·:Mad
Dl) tych po$'U1lI~, które wy.. x,raju, lecz równici w lntere~ tlulltrlllcldm:
~bYWB lit: w oBtatnlch Jatach dowych _ probi0ft'lu prlywr6- nłd: w tych, gdzIe kola rzl\l!l",~ udz.lalu na równy~h prawach paclrile nam przeprow.... llI w fil SV' Nr'!'\Vł:1i11.
Po pietwsze., Nalei)" ~e
wIym reJonie.
eMln je<inokl Niemiec Jako rze CI etarajl\ alę przeml!cT,cć tra.. w teJ org.anizacjl wlltystklch tle utworzenia uchodnlo-e'UfIO-.
W.pomnę takie o n.stych $to~ wszystkim Hetyć s;!ę ~'tym.,
W rw~1.Y umeJ wysP. '1'11.1.. czywłtłcle ml1ujl\ct!S,o pokÓj 1 pQ%Yc)e ZWIĄzku Rndzieck ego Pftńlt.W' nlezalei.nle od Ich pejskleh ugrupowań wojl!lhnych umk.•.Ch WUijemn.YCh... % tak1m. i ".ręgUlO.wa.nla prob. temu. aUłt.:ri
.••
'II1.n I WYSpy Rybackie, nie demr)kratyczntlgo paąstwa _ W apz'lIwie bezpiec1.eństwa 'l:hlo~ ustroju epoleeznego. Tym O'"' z udzIałem tremllltaryzowanych. .ąsladaml jak TurCja, tran i ekleRo nie mow roz;patryw!il~
rMWln.e jut. a Innych. wyspnch I1le wolno 8ltreśllć l pol,... ądkU rowego ł do'ć ct:Qsto pO' pro.tu .wtadczenfem po~wlerdtlły one Niemiec Zachodnich, trteba tak Algllplstl'lft.
w oderwaniu. od problemu ,nieKtói rlle: wIe, ił' Zwl41.ek tła.. mleeklego; zwł~za w lwl,,*u
1Il8ldl:jtjeych Ilę w poblttu wy .. dtleMego, o He dmgle nam JIł wypacuj, leni t)'ch propotycjl, równocze'nle, t. ni. m.vdlą ,0 te ullctY6 .tworzenle ~
bl'Ultn Chin,' .tanowl" be1.np('Jr~ !nteretly pokoju I wolności naro
Jhąlj radziecki wyrazU a:o~ zapewnieniu pokoju l nec.tywł- CZOłl13'gO ··dow6cbtw.a ,.. wqjekow..ł!:, dJJeckl podjął sureg kr(lkó",~ J; iltnlenlem planów remilftary..
file tł!ry!orluJT\ chińskie. ZMtnl0 Jów J!:urGpy, Problem ten t>ę. tnwog6 om6wleml.a równie! tn.. 81080 bezpleczeń.twa w F,uro- go wYmienionym o4m1u prubtw. aby pnyetyn i6 Si, dO, tmPI'awy MeJł NiemieC' Zacl10dnicĄ ,(lO
1o,ItH!cjł\ln!e uznane w deklBI'8M d,U' aklulllny doPó.iY, dopóld l'Iyeb propolycji w Iprawle bez.. ple, oral .. Ich Ulrupowaru4' Krok ten wypływa ł kOltlleetlrnO'" ,tó5\1l'1kÓW,ł Turcją, Niemniej wwĄp nlebezplecatństw'Q po-.
tli kRlrsklel z 1943 roku, a na" nie lO.tanla fozwl/lrAnY tgodnle I'IlłCzeństwa zbiorowego w Eurt? nd1itarno .tworzone JUłttt)' cł wunocnlonla. mot.no4cl .. wlłdH, turoold. nadal ujmuJą chr~ (Ans;blusllu) AvstrU.
Itł(lnle w dttklaracJI poct.dam~ e InlłretOJl\ uLrWAletlla pokojU ple. W tym celu uproponow. dla celów wroslttt ZwIĄl:kowl
'tłńOWł.Ko nI' odPOwtRaJ'oo Otilaca to;. te przy Hward:U
IllleJ , 194ft roku, ~dplłftl'lyeh w Europie. równocr,e4nle t na.- nn IIwolante ogólno·europe,eklo' Rad.decklemu , ltraJom dęmo.
fl(trtml.lnym dobf'Ołlłledaktm 'm t.rak:tatu paiiiltwowego o, pn:j..
Ulr6wno przeł Słany Zjedno.. Idylym uwzględnieniem lntere- lumtor.neJI dla fo:&palrtenla na kracjJ ludowej,
.unko,"" prawtałeaj-.. JW' te~, Wl'Ót'M1U ~wWej l,~
UMIe Jnk' I przez Wielką Eh'y" sbw narodOWeGO odl'oozmlla je4 nieJ urówna proJekt.u r8lJzlcc·
P()k:njowoJ poUl;Yee ZwlĄz1nt
, r y t o f i U t n , J wody ·,.?rqbmtno łY~J AUItrll. :nafeAy at~
lanlt, Zoątalo to oprócz' tego ta" nolltJlcll NiemIec dom()~r.tyez.. kIego jak l I.tl.nych ewanlual- Rad~OC'kleso, mn.iłł!Ującej do nlęoczekiwane wydarzenia. ady w
.~n.ę tnftUhł ów w.,..
, ~~~~j~:~;;l~
twlem' one w akcla kllPltutaeJI Jlyeh, W»rMtaJIjC, pokojOwe .t.. pych p"'QPOtycjl w aprawie za.. r.a.pewnlcmla pokoju ł, belIPfe--, stworzymy zjll<łnocmn. do-- jennych J ,dłh\'l1łfracJł obcycb,
JaponII, która ,elUzł W końcu Iy l'IMOdu n.lemlec:kJ'Jo IJI'I&Jdu... Płwnlellla pokGju I bezplecZ1łń~ czeństwa wlI.X)'sffitłm pal\ltwom wództwo woj~. m!łuJ4C7Cn a Iwł~ .mfr,yk.ń.kJe~, 'ił
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lo w W ..... liwa w Europie,
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pokój pańłtw ...
wAm
... weku zagaMęla Ut wy\lPY, J" nlłHwlN"' oparc
,,,!",
Nl'd '.pośród przeclwnlkóW' lloUOOPY, lAQi wr.s ......... na leb u~
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Referat W. M. Mołotowa
(Ctął. datlZ)" te Itr. 3)

podarcł.e, I kulturalnej. Wspól- pogrótkarru

.!8~t.

owo

'to tJ D "

wygłoszony
nad budż.etem

na sesji Rady Najwyższej lS
pań-,

Tak np. t8 grudnia 19.H r, na nie", - "wolno~c! dz!ałanla dla
CUlng Ka!-łzeka", "uchwycen!e
In!CJatywy",
"nowe podei'cie
\\Tpadku wyrofanie wOjsk e/:te suwerenności I fljezaw!sIQ~~i na rounaltych amerykańskich ko- Jeszcze, j.ruk haniebnie .141 pn:e- r:lcznych Spaak, chelpląc Się do spl'aw obrony",
"zmaS<r
recll mocarst.w z Aus!:-i! muglo- lodowej Jest rl!.'czą n-fZumla- mitet6w obserwacyj~ych, aby liczyli,
•
ha'('{) o~wllldcl.yl, te uchwaly wany CIOS odwetowy" ltd. Jed·
by być zrealltowane bez C'l~ka· tą. te w, razie potrzeby w~pól· broń Bote, któryś byznesmlU'l BPrzytoczę tu tylko Jeden przy- powl.u~te
PQI}I"{('dlllt'Ao dnia no po drug!m hns!a te wracają
nl& na 'l.a\\'arcle traktatu pako- praca ta rozszerza su: równieJ: merykańskl, ch!l!jskl, angielski, kład,
pn.cz
rudę
bloku północno thy!klem do nas, podwahJ<lc
lowego l NiemcamI.
na . dzled1.mę umocn:ema z.doI· duński, zachodni. _ niemieckI
NIkt z. n!UI nie ma wątpliwo- ntlam.l'rkll'!lO "nllJą wOjskoll'vm cora:!: bardzi!') nas? prestlt I
Po drUlie, Austria milsi alę r,oścl obronnej Wszystkich tych czy WIOłkl nie s.przedal ZI\'ią1.- ki, te Ul4ówno Budżet Pal\s~wo lO wll\~nle, co Im Jl'~t potrzeb- nas?e wpływy ... Dość smutny
tobo\\'J<lZ<lć, te nie przntą,JI du krajów.
kowl Radzleeklemu albo Buł- wy, jak I Na.rodowy Plan Go- nI."
Zqollli oni lC1.wo!enia na lo widok, Jak te t.alosne waA·
ładnej koałicj~ czy sojl..lsw wojJed.rwkże ZWląn'k Rad1.ledC! garU, Chinom czy Węgrom swe 5poc!are?y uchwalony na rol{ I}t"Tl"g()t ,wun!;. do wOln~' atOlnn- me rodl.lnne w Waszyngtonie
8kow~go wymJeaonego pl'7.0CIW- j kra;e obozu SOC)H)!~tycln('ilo go towaru, wyprodukowanegn 11155 .tosta.nĄ pomys.ln.le w)~konłl we). Zt'lwolt'nle to zosta.ło Im wywohlją przygn~blenlil' wśród
ko
jaklemukolwiuk. paó,twu. !1ie tworzylY'J nie tworzą tad. na rynek zagraniczny. Stany na. Z ehwilą .ta~, gdy wyko.!l.a11)' ull~ll'lone-"
Stosując pny tym nn~zych sojuHnlków Ale 1.Ja·
'którego sHy zbrojne braly UdWl1 nych bloków mlliLarnych wy- Zjednoczone uciekają ,Ię Pr1.Y będzie Narodowy Plll41 Gos.PO- d)"p!f)l11ntYl~{.ną .ta.~lon~ dymnfl wls.lt1em znacw!e gorszym jest
w. ,WoJ}lIe pl'l\~'Ci\\-ko Na'mcom m;erz.... nych przeciwko Innym tym do takich drooków nacisku da.rc.ty na rok blct!\<'Y, przemy~' Snna.k mówil Inkie o t7,W .. hij)n tnralit, któ!'y - JRk się wyda
hAl,~lsf:"(~O,..,W~~"i~ ..: nW,'~ \\d')o'~~~',.~.:e, 'dj~ p~ń$tw.om. Nie uczY/.llą one lego I jawnego dyktatu, te Uczni na.~l. osiągnie takle rorrnlary, 11. tt'?le .'Itl).~o\\"anla broni alo
je
- ' dotknął
Departament
-.... .., "'"'" ""
....... ~'"
...
-,
l'
pnemyłlowcY I kupcy .ą po~ Drzek.rocrony
l.ostanie przeszło Wt'J", ośwladelllJqc PI't.Y tym Stllnu Sekr!'tmz stanu Dul1(>~
takladanla na swvm tel'Ytonum IOWl1le7 \\' prtysz OSCI, lecz b~~ watnie lutraszenl l lękają się trzykrotnie przedwojen.ny po- 7.:l10lnIC· "o,;.talccl.na de<.'Y1Ja I
niewątpliwie
łłu!\7.nosć
obcych baz woj.:k'ov,,·\"ch.
:i'l zmuszone. pohlrzyc s\\:e Sl/r, rozwoju handlu z Innymi
kra." zlorn produkcji pnertlysłov:ej w sH->".i11i I..Imoi.llwln.Flce Jej pOV.~lJ(~
stwierdla, że n.,d~zedl
Rządy Sianjw . Zjf'0nOCl'J)'" :,bY 7.~p~wnJc swe b(,l.plec~en. jami.
naszym kraju,
clI' UJ pnwz\ęC"le uchwnły w Rdy
czas .,bolesne-j rewizji" naszv('h
nych, Anglii, F:'anc)!. i 2Wlll-,l.;u '::~O Je~~J będl..e SIę r('.al~lO'"
U.tlwna l"Zt't"z Jednak, li w
Dodajmy, że na podstawie po- spraWie zll ... to~owllnia broni ntoRadZieckiego J;)(}\v,nny ze S\\"<'J 1.',,1 Dgn:.~ywne pl.1ny, przy po· Stanach Zjednoczonych nil' razu v,"Zięt)'ch ostatnio u('hwtl! pa:·t!! mDII'Pj) nie mog!ł byc l"l)7.glasz9. ... ~Io~t!nków l'.~p;ranlcznych. Cale
strony równil.'ż zDbo'.\"iąU1Ć 5H;, mo("y ktOl'Y~~ ma być ~sl{rze' mil' się dotychczas, te nie pro- komunl~tYcznej I rządu radzle-c- ne Jt.'s! to jedna 7. nu;t\'Hi.IlIeJ- Il·(,S7.CH,'.~ci!' .kdn~k po\('p;n nlł
tym, 7P roz.~dnll frWl7.ja Jr~t
:te będą wvkom',I'atv W",;x:.m11a- swnj[.. ~~!Jt.:u)nm nlem:lX:ki i" wadzi to do zamierzonych ce-- kiego rozwl.la~ <oblX:J1ie ta il3 .'>%1·,,11 hl('l1'll'C wnl .. \to\\'\'~h"
ne posta0l1wienitl, ")1':1:)");:(\10 ':1'1<l agrC'SJa przeciw- JÓw.
pl'aca w dZIedzinIe rolnIctwa,
PJ"Opa~wndi"! wojny a'om"we) ni('11lo;iliwa w at11lo~f!:'1"le, w
Po trzecie, \\' tel u jak naj· ko mi.łuJącl'm pl)b"! państwom.
P:Q..... '.rno W57..~'stklch barier 1 w dzled?in.le budownIctwa Itol- 711Jql si~ oqatnio j Sprak ' ktlil"rJ wyraz "roIWWlłni,1" ęL11
flzyb$zq;o uregulolhwJI! probleKraje obozu sOCJalizmu. nit' ~rodkÓ'!.v dyskr)'mlnac.11 stoso-. choWWE'j{o I ~owcho~ow~!::o, któ Dllllr<. a prlJCZ tf'go
11 e tyj. ~l~ synonimem wyrazu ,,?dra
dll",
mu au~tl'iackiego konie-cz.ne Jest m,nly .dotychcUlS pqtyn'by ledra dopwwad7.1C musI do nowe- ko 1\ n ) k . ~cl'
g l al w
naly.chmia..!itowe z;wolanie !t(ll1{,' noez.ema swych wysl,ków woJ, wanych przez wlllnze amel"}'kań~ ,O
nie: '""'I k
rl t h
I (,I'" an.
('r er
(l
'p
Pr>Wv;!:<UI
oernn amen'klln
.'Ikil' przeciwko ZSRR I krajom
'
$"" y ane-go
o ~'c 07,a.~ Rl1dfnrd, GI'uellther, SteVNj,On, -,ki!') pl"'l:tyki z..agr:lniczne!. z
·f:jC~~~\~r~~~h b~O~~;~!~\~~.~~~.~ ~~i~~';~~h ni~fnl~~~:na\\'Sl~.e:;~~~ demokracji ludowej handlu ~a r07:wo.lu.
Ipez i ~f\nl1tll\\'v marsudek Bn· u~t o~(1bv tRk kompetenlnr~
no,probJem. nlrmleC'ki jak I SiW,ł dl.:l.'dr.:nfl.ch brla i jest ~siąga ... ~ran!c7.11ego tych kr~j6w z pa'ń: w~~~~e zalda~l':cz;~Jw~~cte ~rr-I gil'lsk! MonlgOlnery.
jak n'l'nRWnV kand~'dlłt na _ta
wa zaw<!!-Cln traktatu parbnl'ó- na w dro('l7e l"leClOW\T!1 kon. st\\'aml kapitA!istyr7.11ymJ me wy~unlę-te w ~e'j d:if'~z!ll~~s~;
C~y n.ie .chcą. ~nj przez lO pa- nnwi~ko p1"e;'. ... rh~I.1t-'! - llę'U
wego. '. Ą\Wrlą. Zallhd" to n~ lal(.tów, w~polprflcv. I' w7.,,'m_
udalo się storpedować.
nn. ,
'wvmagall'
. h
"II('r l'1 I \\'!(,(ZlC'C,
7(~ nI<' Slnnu
1\\'n!' prnlf'llll'
"
.
. d a l szyc
we
I ~o\\'y Im,'źów
USA o gujl' na UW~l"!r: f'l'le7.1(· hv bl'ln,
Ta agres~'wnA pohtyka dor>rn~ wysllkńw p:lństwa rHjzJec~.I!'- prJkoJowym 1\·ykol"7.y,t,lllIU e- !;!dyby ocrna t.a w rC·,>,Incl rhl'1
c.t?\\'tscJ/:! udział Au~lrii IV roz- 1'(') pomoc~.. scementowanych
Wlą.UU11U sPrAII'y au,;t.rlackH:':go n:cwl.l'uszoną przvjainią j era- wadziła nfltl!o nI) tego, że kon- g"P. Ale nie .ul('g!l Wl\tp!lwo~rt. n(,l"gll alol11r1\\'('j
p)7.!'mllc.tnne ~Ill;.h\' m\e1"1e d')~1Ia do SWiil
lerskimJ stDsunkanu.
Inkly .ll.ospodarcze mlt;'(lzy krA- że ~prn,tnją Im oberne, okrzpj")- bylI' 1.l'lko do ol!wrtJ('pnla UW<I- rlomn~!'l lurlr.l, których dotyczy
tra,kta.tu P<ln.~twowego,
Należy ,prz~' tym m~eć na uwa
\V wyniku tego 12 kraj6w, tj. Jam, obozu dE'mokratyczn!'ko po łe k?lchm}' l so\\'chozl" !""lII." gl ~7('rnkirj publirzllośrl'1
b(11)0~J"e{lnio.
d~e, że \\ .r~~ie ratyftkacJI"
ZSRR i kraje demokraCji lu- czę-ly rozwijać się w tempIe mówj('1~ jut o tym, ż!' reAlIzll"'jll
Je?:!'ll IV takim pr/.ypu'zrze-T!7.eba )edne.k stwterdz!ć, te
cow PA1)'SKlch, otwle~jl'\cY"c.h dQw~. których ludność liczy przy.!\pieslOnym. To. ?aś pl"Z\,C7.\'~ tych ntrzwykle d?ni\'lSlych ?1<~ niu tkwi pewna choćby clą$tk~ In ocC!'na potJI.I-kl zagJ'a.nlc7.np)
crogę do wS~I'?eszenia milita·. 'og6lem d,OIl mll~onów 8tf!110wi n\lo się z kolei do Z(lcl("Śn\r-r1ln dań lostnn!e nale~ycll' popar!!l pl'Rwd.\', t.o ..... yniknie ~tą'l p.... _ Slanów 2j«lnocwnyC'h nie uryzmu w NIemczeeh Zachod- zwarty oboz pokoju :dem k
~to~unk6w zarównc €'konomlC'l' pr~ez caly wlelkJ naród ra-/nWÓlt1:a-S;:Roda dla amer.l'kllt\- JRwnia bynajmniej w pelni Istnieh, powst<llol:ly iXlwa.tne :n!e~ cji i socjalumu. 'W kr~J;:h n.l-eh, jak! polit.\'cznvch mlę-dzy dZH!rki.
!'Idej polityki r.llgl'llnll'l.11el. NI'" n,cJflr.l'I'h pnt.aaonl7,!11r.w ! rt.~
bezPieczeństwo Anschlussu, li tych władzę sprawują luJzie państwami demokratyczmml
Jeśli zaś chOOd c sto~U,,!<1 n"I(>;I;\' lllpomlnnr )lO p\rrw<H' C~VI\'lst('J ~ytUiICJi, jnkn I..II\s7.talwięc zagrożenie niezawisłości plaCI ktOl)m nIe lludno lISI'IE:
Nlektorn' dz'alRcze am(,l\knń h,1l'·iloll'e,
to
nl('{Jh wiM7·ą otrm.7.(' It'go ronn!.1\! dwu!I" .... \()".I"ala Się w tcj dncd!lnie.
Austrii,
nąc pmozurn,enle \Ie \\S/bl- qc\, ~pośrod o~ób
ktOle 7" \\'~~\·~C.l': j('~t('.~m\· za r,:zwnjl'lr1 we stllnowi~ko pod\'."/lia 1a\1r>1'
\V 17.1'<'"1.1' ~nm~J, pnd("ZR.C; grh
Jnk:·\\·ia1omo. w o(tatnim oh,., kich l,>IOII1ICh Spl<l\\,jch t ktu ~7.c7.(>g61'1l'm l./1pa l pm
~tall'll\ n"lImRln!'~o hlłndlu mH;(!z\'na- nie nal'orińw do PildÓW, I PO)
~ie R:;i:ącrDIt;':O sukcl;'~y "tv st.lsun J'jch n:p (\'1('1<1 lI"ilc7.e ZWrCl.<iW ~\ę stWOr7..I'ć. prze'<:7.kod.1' dl.a PX10Wf'"E:O, za zdl"f)\.~·ą W~rÓłpi'n" d:'lIg'(' _
[I'm, lI" w "~{)hMh ,bOI ~.'t"Ii1II/.rnu l d('lllnkia;';1
J('~t Silny Zf<nr;!'HI"ClQ SIl ych cekach między Związkiem Radzier I bes.tial;ka konkurencja, panu-- Mmdlu zl1~ra.nlC"ln",~O Z">RR. li- cą go~oo?lłr~zf\. CM w tvm ~ł~ nlckt6rl'ch obc.:cl1ych orl;'d'IWnl- 'ow pollt.l'cll1Y<'11 I \\'Iejką Imę"
klm 'lł. Jllgo~li1.wią,
j.:jl·e \~;;rud impenali;;[0w.
~?,,1I pa lo, ze lahamulą PO\I'O' ~r:, j~if'll m'ędzy sy~ter:t!m o<:~~ k(')\\, wojnv atomow('] n~rodv ,1:-:Y!lilWdową P'·7.v.lnt.nlfj ml1~
Nie sądzimy, że w tym kiePoni.c\\"llż z"ś Zwi:lWk Ra- )I'"nn~ odhtlrlO\\'(! gO.'l.n<Y"li1"kl"'~ Pltnllstl'c?:ny~ j A0c'1l1 S!VC7- lljru! jut tl'1"a7 k:lnd\'nn'ów '1U [>1"1!t'ujl1t;l'ch
- obóz impel"1(llizrunku uczyniono ~/uŻ \\'s7ystko, dziecki broni spr"wy' puws?<!r.:h rnflol\'<'j IV nn~?vm krnltl. . 5'1' n\ m cJlt;'f.l7:le !W~ r07.\\·111110 UC"CI- nowI'ch gJ6,\~ych r.orodn!flrt....
)l'~t
rozdl.'Jel"<l11\·
pl "!.{'!
uw,aźarny jcdnnk, że zależy to
(!'ill onl. 7.(> na to, hy ?\\'1~7"k. Wf' 'wspńlrflwodnlctwo ~o~t)r'·1 wolp'nm:rh
'
'fWl<-i.'!<1l04Cl
1.lllÓWIlI) \1','I\·]1(·tl·'
w nie mniei<7._I'm' Ftopn'u tab!;' IWgO pokoju 'j nietyk."llnok! Z:.l· R ld~;"rki orJh1Jd"'II'fll ~11'1l ("{O--j nRrr7E'? Pl'~f'rlf'i nic Inn!;''{o.
W~Z\'~tk~ to l"!p.l"m \\..,"'""'Ie. 1'1
od Jugoslawii. JBk \\":d:1ć w ~ad S\l\\"/;'IPllnoki i nH"7.ljwis)o- nom·.kę· f"l.'·'.Nll.\'()!Pl\11q, Ir71'h" Irp~7:t'go w pol.O\\'if:> XX wiclw mlan .... w!c'e. l lir?'I-E' l)17~"7'\O- lit', lak t /.l.·Wr11jt'-ule. W'n'~tl(Q
f O n,U.'1
'"i 111('II~h:'unnk 0:10.(
oslatn.("h I;JI,l{:h JU_O'-'hll\ la II ;:CI Dflj",,,d,;w, fllt'7.:!leżn,e ,od ich l ]
d
.
l'
Al'
..
'll
pC\\nel m (JW orlddl la ~)ę od d,t UjU 'j)(!!l'l nrgo, P")llllka )1:<:7.'(" 7H""!/{t'!t),PCL
e c?~'z lHpC'wne SIę n e 11")'111\'Q .
(1\' stwannne prl('?S'Rn y Zwrl- W t1/.l\'UZH11(' pulllykl Z.I":l LlnIC~
tef!o
SlanO\\ISka
klole z,. 2.1lr;ranuna pamtl~a radzeclI')~.I·tI".P!:1I WTg:. A
n,:c71.me w d7.'f'dzlnle ha:lnll n(').
jęla w plell.\"S2v~h latach !H) "lego c,Cozy 5H~ p~p,łt'Clcm IOW
V. J4.
"1.1
I .... 1 1.1 a.. ..... W.:JFA, mlęrl'\·nilrO?{~I\"l'go, j af!fl·sy ..... zRkońC'lE'OlU
dlUgw1
11'111\ nJ('z lno\eh na~oduw O1az In
11_
•
ne b;ok! 1111.lltarnf', I liczne ha~w'atl)weJ
Jest
to
oc7v- n;;ch IUC,kICh ł mUl.ich pamt\\
Z8~"OZenlem p08.0~'1
zy \\.oj_ko\\e llłkładane na tc~
wlsde
\\) l<jcznle
jej SD, <1- I Z~HH n e moze n,e dlX"ea,ac
Podc7.as gdy w dzil'd"llTIie ~r_ te narody bałkAń~~kie nie mogą ?ltOrJ~ch j l~nYCh p~ń~tw 1 WI'\\"a
1.\·.ewn~;rz~a,
Z~'iązekl ~,~l~, że Z:l? Indie lu~ BU1'ma spodarc'zeJ amerykafiska "poJi~ nie przejawiać w 'tym u'?ględne a~ogm~\\~~o (':....' ~,~zg):~~~eonl~n \~~~~i
Radzleckl dął..) 00 rozwoJu ~lo- ,r
z Chltlską BC'Pu~llką. LudJ~ tl'ka si/v" prowadzt . do wszel- Od.powiectnJej ostrożnoścI j uW.t I '
I
l
J
'
łanków rJ:ld1.1etko,;.. jugoslowiań wą proklamowały takle PięĆ 1.11. kiego rodzajU prze<zkód i dv. gl
- ~ ę SW tvn;/~ u, a ly po 'R7.<>(,
skich w. dzient:na.ch! 8 f )spodar- .
wspótpy~CY, mi.~ ... skryminacyjnych p05unlęć'w Tworwne przet Stany ZJe~ k:ń<;~I~y ~:~t7;f~~~~n~el ;~ńf'~~~
J, PO!Jfv~T.neJ ~ Kulturalne], ..
,
.
(wspol!$ŁnJeme, handlu mtędzynarodowym, to dnocwne blol<f I ugl"Upowania uprawiają po1ftvl\ę ~ily" \1'1'
\\'r!oC'ześme daz\'my. do .mo- )
w sprawy w.e~ w dziedzln;e militarno
pOIl~
J k
.E
:.
.. . '
•
1:!lwe-gO.-fjkt)l)rd~'nOv.'ania
. - \\'nę!rzne, nie~rł<sja I in.), na
j " ':ta I
i ó " WO s owe w 'urOPle. wymlerVl mJer~(lną przec'wko 2wll11kow!
I ;,;tól'}'eh zaw.~ze opleraf !iwą po_ t~czn; \\.y:-a
; . ę ona f,!" odwn,~ nI." są swym ostr?em przeciwko Radw"rklemu, Chińskiej Rt'pu_ ków w tak de("Ydujl:jcej
\\'~ly!'!tk;ch nnrrn!ów IIprawlP,
z?);:a~lczn<'l ZWlfjz'.'k Ra- ~'Ojt:~~~~nl~ P~l:~~~~~vc~ ~~ ZwlqzkowJ RadZlCCkle~u I kl"a~ bllce Ludowej I krajom d('m,.
l(!k za!."lewnienle pokoJu i bez! ktore obecnie zo.~lazly ków I a rf'S wn 'c'h u ru oweń
. dernol(rflcjl !~do\\..ej.. a ~ kracjl ludowej. WS7ystko lo czy
pleęzeń~twll międ7.rnarnrłowe~(l.
przyjRwe poparcie na ca...
~ .y)
g p
. A;~JI przec'wko Ch!ńqkle) .R.('Pu~ ni się w tym cplu, by p,.,]jtyką
. Jesteśrnv Przeknnnni te pozy.
świecie,
Jak wladnmo, czołQwe
b.JCe Ludow(d I zaprz}'Jazmo- "t pOz;ycJI ~Ily", Ij. polityką n_l_
tr~,-ny kl~NJn('k roz';"nlu łtosun
r.~amy prawo zap~1.nć l"Ządy 1 ~ce pod t}'m względem
nrm z nią narodom,
rlsku j prJgrMek, kogoś 111m
~ów
r<id1.!tckn ~ jU,~Og10wiań ... pal'lamen!y wszystJtich krajów, tlgrupowanJe półnorno - atl:Jn~
zas!rnnyć, kogoś tam skon~t('!.kkh ot1p:>willrln Inleres"m za. dlaczego te pokojowe 2".aclad; t.\'ckie stworzone przez blok an~
no\~'at AJI.' raI a tli
nerwowa
r{w'''!" narodów ZSRR jak. i Ju~ sformułowane w d('klararji hm- g;eJskn • amerykański pod egl·
pollt}'ka zbyt drogo ko;ztuJC
gO~18Wil.
du!,rl.Q - c:'.iński~j z 28 czerwca dą USA. Wchodzą do nleWl!
pornnleJsl./1Ć nle~ sllm naród ameryk~ń~kj I niC
~1iflfem już" nk:ll':'tf ·w~prJm. (Jn4. r.
nIe mlalyby stać ~ię Stany
Z1ednoczone,
AnglIa,
trwtljąceqo nfI" daje St~n(,.m Z)e<ln:trzonym
n!eć
k~tla!luj~ ~:ę 'I'_~polną platformą w dziedz!n!a Francja, Wlorhy, KanBda, 8el~
I
w~'ŚC"lgu zbrOjeń. W ta- dla w7.mocm~nla ich p'lzycJ! hd chWil/om KonferenejJ G('newmięrl?YI UtJ7'~J!l:lJlllJ j u~1"wa!enia po!w- gla,
Holandia,
Luksembut·g. kich Jtrajilch, jak Stany Zjedno- arenIe międ"lynarodowej,
.,kK'J, powziętym z it'h udZIałem.
I
A taki- JU mlęd:.::y wszystkimi naroda...
}.jorwegia, r~!andla, Por ... C7..one, Wlplka Brvtanla ! Fran...
A!{<r("Rywnf' kola USA pr7..t>II* C1.y jednak nic śwIadczy to o
i '
mi.
Grecja I Turcja.
cja oraz· w nir-których Innych CZ.I'!.\'" ~Ię ra7. JM7l:7e. Nil"dawn·) istnir.niu
w obozie imrerbll~ponadw Inne ugru~ państwach budżety w()jskowe ~fldl.l1y one, t.e mają ~z'....'zltlę-d Iycznym clllej masy 5prWt'znoTY'/Wtln!A militArno ~ p,",lltyr~."", "ą rozdęte do niebywałych roz;~ ny monopol tla broń atomową. tlei, które d,'ją o sobie znać to
Uworzone równie! pod egidą miarów. W USA wyrla1.<k1 woJ- Nawet nllthard~!eJ dale1t(}WZr<l- w takieJ, lo w Innej formIe, ra?
USA,
sko\\1llł s\.ll.nowią dwie tT"lecle rr.nl 5po.śród nlch w plerw~?ych t WlęltSZą, I'Rl l mnleJ~zą: lilią.
calego bu~żetu par'lstwaw(!l:!;O I htach po wojnIe Iljdzlll, te Jronatk1.e, mimo pewnego rodza
k!lka!(rotOle przewyż~zaJą przed ZWH\?:kowł Rarl1.let.klpmu po>- JU "osiągnięć" u7.vgka.nych prze-t
wojenne wydatki na te cele,
tr7:(>bll bl}d"lle Co nalmnltoJ 10 _ USA na konferencji w Manj)1
Obecny PQ3Jlom produkrjl wy~ 15 Jat dla wyprodukowa.nia bro- czyż nIe Jest jaqne, te re7.u!tatY
&01-10
r07.wlnię!R.gl) pJ'wmysJu l}i atomoWl'J, a wlęk~zośt UWll- polityczne Konfcrl'ncjJ GenewSUhn6w Zjędnoczonych jPst u~ 1./11R, te trn'ba będzIe zn/lczn!l' !oklej nie dauzl\ się porównać
trlymywel1Y przede wSZYRt~.lm d!uŻUl'M CUUIU JednAkże UCll! pOd względem znaczcmla z; ml~
d?lękl Zam6wlenlom' WOjsko- ni radzler.cy, Inżymerowle I zel'hyml wynlkarru kcm.ferencJ!
.. -··'~'···;'''lwym, Produkcja na cele wojen~ technicy oraz Wlzyscy eJ, którzy w ManilI.
Na wiosnę, w rr.aJu 1952 r,
tle alanowi 20 _ 25 proc., tj, miel! J: tym beZpOśrednio do
prawie jednĄ czwartą glObalnej t'1.Y'r1ienla, o~lągnęH w kr6tklm nacltlok!em USA ł A~H\
produkCji pr'"lemyslu amery],ań okTesłe wynl·ki lIW1.adttące o ,teściu pnń5tw zachodnio _
A mImo ro w Stanach wyjątkowych
możllwośclnch ropeJllklch podplllaly ukłlld o u~
P;""d·~1~0.,, :~.J?,:"",:,,"y<h daje się za'JWa~ państwa radt1eckJeR'o Dosz1o tworzeniu tzw, "europejskieJ
~:~J'~~~::l';~~~~
1!:000podarczy I prncl.'s do k!'gC, te w produkejl broni WSpólnoty Obronnej", Jednakie
~
I się globalnej produk- wodorowej ludzie
lI'ad1.le-ccy w sle-rpnlu 1954 r, parlament
, I
o~!fll!nf'1I takle 8uk('e~y, t.e w trancu&kl odrzucił teh uklnd I
CZBj! by już bYlo przyznnt, te sytuacji pozostajflcego w tyje trzeba bylo się pożegnać z pla~
na tak: niezdrowej pnds.ta,.wle ulalnzł słę nie Zwi.,z~k RadZI/X nami utworzenia "europeJskieJ
jak zamówienia wojskowe, nie ki, lec? Siany Zjednoczone
wspólnoty obronnej",
Układ
przez dlut!Jzy ('7..&$ pro~
Obecna POlityka z,agrranlczna ten dOl'J\al !Iwa w pl'II!'lamen~
wadzi~ gospodarki kraju, Mimo USA nie znajdUje bynajmniej cle trancuJlklm dlAte/l:o, te
tJ;l Stany Zjednoe1.one uprawIa- .zgodnego pop,arcla nawet we nlły alę zbyt wielkie
I

Stów w Ipl"llwle NIemiec, W tym
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ją aamobójc7.ą politykę

tlWPOOo-wanJa handlu mlęd:tynarodowe~
go, co por.bawJa przemYlII 8me.
rYkańskl normalnych dróg rOl:o
woju I rozbudowy,
NJe jest pnypadklem również.
to, te już od pięciu lat rząd
USA utrzymuje w kraju tzw.

"lItan

sIę

wyjątkowy".

r;:ąd6w

własnym

.
Obe-cnle kraju,
parUa republ1kań5kB
nie ma Już wlęksl:06e1 w Kongre
~Je amerykańaklm. Wlęlurzodć
członk6w parlamentu Ilmer.
kańlIkiego po Jesiennyeh wv~
rach roku ubieglego naj
d'
partII de-mokratyctneJ We
o
Rozpoczę10 ku r. t m I
k'
z ąz

ta. TrumanademokrsA.:yct_
neJ to
partii
l trwa obe,e
nie przy rzqdach 'partU ł'"epublJ~
kań$.kleJ,
'
Odlltnlo w celu ~utJ"'Zymanlll;
Wytworzonej tlItm atmosfery
terU WOjOOMj posunięto się J~t
ete dalej, ROZipętMO tlOŚllwą
kampMl!e w 'prasie J w radio
r01'.prawJająe na wazelkle IIPOjH}~
by nie po prostu' o wojnin, lec-t,
o przygotowaniach włli&nle do
wojny .tomowej, Odpowloozlal
noM 1Ą to spada przede WI17.yM~

1r

\vt

tOCtyć!~~I:dr.J~ZI

t:~~~~~ I:~:~:t~:~;~~:;~S~:i

między

wollll f'la.rOOu
kiego a Ulmta.raml
rzĄdU
kiego, Jak należy ocenić przy toczooy fflku IstnleJIIl wueJkie
podstawy
dl) <twierdzenia, te I mlllo,",6w
tła~ko "e-uropejsklej wsp6lnoty
obronneJ" jest skutkiem glębo ...
kich sprzeczności w obozie ImperiallslycznYrń, Z drugiej Rtm-

pr?yznać,

P1'ty·r. ny
nIe
4:('
wyblt I j
h
nego
byłanie
to podobna
Jedna z pornta<k
u:reBYw
d~ł 'zyc dualaczy pBrtJJ nej linIJ amerykańJJkleJ polJt~l

USA Stevens~n.. który był k'ndYdat&m
p
demokratycznej na .tano,
b~;~O pretó~ent~ w cu,l, wy,
w t;
!'o u. Oto co powjedz!»ł Stevellłon Według donltnlen!a, praay amerykań.skleJ
na jednym z tebrań partII demo
yczna,

hl, rtll

~;k~eznej 8 września
D

zagrAnicznej
Potem 23 'pn1:rhlem1ka 11)54 r
podpiJane 7mtaly tzw
paryskie, kt6re Itanowi ą drur.:,
prÓbę przr(onown.nln remllltn.rY1'Jlcjt
N!l'mlee Znehodnlch
7..dawnło ~Ię, Uo sIlrawa pomy~l:
nie lmler1.tI do tlnlu:u I rząd"
19114 k( liku pllń~tw europP!4kl~h 01.'"1'17

dl

uklAd

~;b:~~'f~:~:P:~~€1;f:.Ei
p;;:;~i:~:~lj'r,'(~rf~m

"'.!,,;y,rh ,

O~łAbjel"llA 8/1:rewwnyeh
JSA liczyły na zwycięstwo w I,Ydemokrstyetn)'ch

em do wnlMku h \11 -"T
klm na .me,ykań'kle kola "" niekIedy t""4,0 JHt odd ....U! 1'. J:..
"OIlZft

dZ4Cł, Na teh to-Włdnle tl\da~ nałZą

,I. odbyla

od

laJmują .Ję ()$tatnl/)

propa-

'
•
asz,m g •.11--'.uW",• ID zadanIem
l~lIit utrwaleni'" ·..... -o'u
.... ... ".... II

tlaJ%ych.

.Ię w Porytu, w po- pUbUrz"yeh olwl.d".ń I na-

lowle grudnia ubleclfJ.o roku,
konferenCja \Jc1.estntków pakttJ
p6łnocno • atlantymcle.o w &pra
wie przygotowań do wojny MomoweJ.
Nie chcąc Pl"7mtIlWA~ w łvlt'
7.n Inm-ml, nJIJk"tórr,y m!nhfrtl_
wie wpraw zagranlemwch rów~

wet

polityk,

Il\ych .lol8n6w _ tych .fek.
towI,"yeh fratasów ł polityki z
Pozoru -ponętnej, Prowłdmmy
,ak widać' polityk, oparł, na
.Iolanach - DulleJ j. 'lo.J, •
Knowlllnd WYkrzykuje..- polltyjte, kt6ra nie nie O%nlłcza J
bOdAJ dQ nł,cz.ego nie prow:adzl,
P.amlqtae:le ·Wilty.c)' te nł$1'okn

twolenntk.a.ml
naszymł

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
Jiow..nt,m

w.w

atomoweJ.

lll<e, 1nUaI. ~kl, .wy,wolt-

'ekono-

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Dokoń.czenie

.referatu

'IN toku kampanII sprawozdawczo.wyborczeJ

Umacniać demokrację

W. M.. Mołotowa
(Dokol\czenle Be atr. 4.)

jrill więc porównamy ZWll\zek
Rad!leokl. blOtl\e 10 takim, 'akmowe" pot"et.Onego Ił! sku- klm jeM jut w chwlU obeonej,
tf<!Z1Ią ko.ntroltl, tniedzrn.ro1o- te Stanami ZJedn.-.ct.onyntl I Jł'
... " zarówno nad redukcJIl zbro- .Ii włimlemy Staa\y Zj~
1bory VI za.kładawyth or- ł tolWojU WłPóluWOdNctwa. WYlUlllCtyml
kandydatamI
jeń., lak l nad przt!1ltrzegan!em M, uw!glłdnla.-jąc Wttyettklł wy
ganluciach .twllłzkowyeh mottJwo'el wunotenll oue:ed- Równ!@ nlłpokOJącym objAWem
uka1,u broni .!Itomnwe-j I wlZel~ mienione wytej dane - to JtaIIł w ptłnym toku. Do- no~cl lurowca, wysIłków admi- naruszania
demokracll
Wfklej Innej bron! masowej Ul- ni. ,Ię Junł, te Związek ftakońca wybory w gru-- nistracjJ l aktYWU ZWlli\tkowe- WnątrtlwJąt1<owel 161 opraco~
,lady.
dziecki ni. jest SłAbszy od Sta- blellajl\
paeh zwtązkowych, odbywa,,, lO w podnonenlu kwalUlkae,1 wywanjt
przez
J'O'!;z('zeg61he
nów ZJednoczonych,
It, wybory rad oddziałowych, zawodowych załóJ, Samokryty- Woj. Rady Zw. Zaw kluczy wy
NIlS!
przeciwniCY
WyTl1tOJa
rozpoczynają atę ubranIa oaól~ ka ustępującyeh władz. lwl4zko- borczych dla okręgów l tarzą
.ml~rulją do nowe!
WOlny l
Nie mma U4>0tnt.nać,
OJltatnlo rOz~tall pmpBlIlIndf,.. Związek ~zle<:ki ma bezspor- no • zakJBdowe,
wyeh nosi Czts\o dot~ pOwle-rz.. d6w w twiazku z WYborami dewrZRwę na temat k',nleczn"",
KampanIa wybore'u w rW1l\z. chowny charaktłr. o"ranlc18 Ai/# JegatÓ"w na kontere-ncję WRZZ
ną' Wyi&z05~ nad Stanami Zj ..
.cI prtYllotowanla wla·';nie woJ- dnoczonyml d~Jęki tetm,l, li mJ- kach zawodowych Winna pl'l'" do wyJ!etttllłl brakóW VI pracY, Powatnym brakIem VI naJezebrań
ny atomowej, Je<inakł:e tt!jlO lujący pokóJ Związek Radzieok.I blegaf! w atmollferze krytykI l be% netelneJ analizy leh irćdel. tytym prtygOi'owanlu
rodzaju 81(resywna polityka ni- nl.komu nie :.agra:ta i nie wtrą umokrytykl, pobudzać szemkle
Na wielu zebranla~h wybor. wyborezych jest nledostatt'ctn!
grh· nie !;'~rrtka '!ę 1. P<)r>arc\em ca się do s.prlltW J.n,nych pań,.<;trw. rzesze zwJą1.1i:owc6w dl) podda- czych robotnicy śmlalo kryty- w wielu układach populary:zaIch narodów; polltyka la je~t I(!('% za t.o broni lIPrawy rzecty" nia wnikllwej ocenie dotychc:o;a kują kIerownictwo organizacji t ja wyborów poprt-et hasła. raodrzllcolllł nie H'lko prlet mu- wllkle Ilu.3Ulej l spraWledJlwt!>j lowej dzialalnosc1
Instllnrjl I związkowych I administrację dlowę:ły I inne formy propa..
n"lr~le ma~y ludowI', lecz taltł,e kt6rll darzą
gorącą sympatią aktywu ZW!rtzkowego w najwltt za nl~08tate.etne przestrteganl. Bandy. Na skutek braku propa..
pm'l hllrdr.!ej trzeźwo myśll\ca masy.. pracujące I wszystkie u- niejszych
dziedzinach
pracy warunków bhp, la brak rłali- landy I Słabej pracy akw\YU
część kll!.~ poslarlaJących,
Trollo cLtkane narody na ralym dwie-- związkowej. Szczególnie watna mcj! postulatów op nz!ed.tlnle ft'łkw~nt!ja na nlekt61'Ycn %ercd~aju linia polltyld może je- cle, &pr&IWy, k.tóra nil. mate nie je~t
anallu. dot)'cbczuowych bytowo-.- sOCjalnej, WYluwaj"c bran!aeh wybotttyeh rad nkła'"
aynle ~powodowBć. te niektóny twyciętyt.
torm l metod WiązanIa głę jednocześnie
dużo
slustnych dOWfch ł odd,lałowych jłłlt
~zcz('oą:ólnie krzyk:lJWI
działacze
orgBnl.zacjj I. Instancji lwląz- wniosków, których wykonanJe łtlezadoWalajltea, Zdarlaly lit
Co proponuje ZWl"1.e'k Rad1:lec kowych it xalcgnml w codzlen- poprawi niewĄtpliWIe warunki nawet wypatHd uelekllnia .lę
pań~twowl cd razu dYSkredytuJ" Blebfe we wlallnym kraiu I kI? Propot'IuJemy-, aby nlł ucie- nej pracy. Chodzi o to, a:/:eby pracy robotnIków. Powltłch- niektórych rad do .totOwanlit
kano Idę d" poJttykl «rńł.b l czlonkowle twll\~k6w tawodo- nym ł pozytywnym ,jawi.klem. przymusu admlntstraeyjneao c ... I--.:...----------...;.-~-~-----
ta grtLnlcl.\,
!7.M1<1ażu ani z J-edJtł!-j, anI t wych !'JcenlH, czy l Jak koJek- śwladet4eym O rolnĄe)'ch potne lMh 'upewnlłfitl odpowiednie,
Również w kwestiI atomowej drugiej wony, Nie doprowadzI'
tywn!łt, w oparelu o aktyw ł bach
klaty robotnicle"
lest ftekWeneji na. ubraniach 'w,;.
ZWlI\Zek
Redz..ledd
uJmuje to do niczego dobrego.
mUlJ cttonkow,kl\, pracowaly ostra k.rYtrka na temat .1abego boreZYCh.
wręcz pn:eeiwńe atano\\1ako,
Orfjł;llnlzacje ł instancje zwl,,, .. ro%woJu tYCia kulturalne'o w
NJedMtl1t~. wrkor:yrt,-.,.
Co Więcej, uwatBmy, te ..tro- kowa, jak r.!'Utowały one wnlo 'wl&tlleaeh I domach kultury, na jest akeja WYborcza dl .. poRtąd rad?le-okl Ulproponowa.1
jui rządowI Stanów Zjednocvr- na., która jest r%ł!C'Lywl6cl. pe<W_ ski I połtulaty wysuwane pt'%M
tnstencjuwiĄzkoWł lepiej w zYlkanla 'fObGWk6W .dotĄd .tli...
nych nll!zwłoetne tawarcle p!). TlI IWYch BIł, nie będzie zmle- robotnlk6w. Krytyc1.nłlj oeeny tym roku przygotoWały a.dm.lnł. trteszonyeh.
rozumlen!a o wyn.eczenlu .:ę rzala do woJny, NI@ potrzebują wymaJa dotYChelaliOWa dzlatal~ atraeję do udziału w kampanii
Potrzeba aktywlzaejl mJod1!:ie-posluglwaJOia
bronią
stomo- tego et, któ17.Y wierzĄ w .swe ,I~ na~f! twl"zkowa w ukresl, 11\- wyborezel, leez udzIał ten ezllt' ty w organizacjach "~zwlĄzko
wF! ora~ w lIprawie WykOrzY1FU- ły, którzy wierzą w 4Wl\ Przy- czenla w t!od%lenneJ pracy walkI .to jen.eze sprowadza
do
•••
WYeh
nie znajduje naletytego
M Ba.rt;y%el ptt-eU}łt lako
fila energii atomowej wyłf\c7.~ wodć,
o wykonanie planów produk~ mej tylko obecno4el na zebra- odblela w kampanil wyborc:el.
elektryk w Wa1"l1tlde. Z
nie do celów pokoJow.\'ch. Zwią
WS'l~lkJt'! M\'fłIr1hrmlclwo w eyjnych z trmfką o daLs~", \:lo- nlach przedłtaw\clell adtńml.
To wl;zYłtko świadczy o sła- ?~ t.aw6dowej wrwiĄ%\Jj'
lek Rad1:tl!ekl :r: całĄ gotowoklą tel u rnzPętanla nowej woJny pra:-v, warunków' pracy l. bytu łftaejl. RzadkIe l" JetlCP Wf- ~j ,POb'U'k,.-y',"'dl' w,d""row, m6- się dobrte. W połowIe 1954 I~;;'~r.;~,. - ';"'';;;._.~,'';;'' ;,;......~
popiera także n\edll\\'11e prap)~ gwlatrm'ej nleuC'nronl1!e tle sj~ za log.
.tl\płel1ła prud.tawhifell dlUkO ta u n y'w ualn.e j prl- fuku na jadnyn'i 2 zebrań podtycje Światowej Rady Pok..,rJ. Skończy lila Mlre~orEl., ronle"'a~
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pow:ec:e kontraktacji
pr.ini,,~!o

NIech plla nlto ł~.rl, te po- ",dl h",dlar::y.
mej IJolme W)"JU r:a
Próbę ratowanIa u/n"07.on".J{o"l

,wolę
'1'ął
2:'

za, cdowJeka. który nb

__

~J.a!'1U

ro:'lz,poez~lI

Stw:erdzor.o przy tym, t~
chłopi
z niektórych gromJd
m.alą shlSlne preten~je do
7,B
r7.:)d6w GS za to, te nie pne
C:wdl.ial.'ljl one próbom opuk:w~!1ta do"l,wców tn:r>dy chi!' .....
nej na punkj,1ch .. kupu, W;"p~,
OE'k Ulki mi.~ł micj5ce % ob
Piorunem \\rladnławem % Nie·
5tachowa, Pr7.y-v.,:ózł on tuczni
ka wagi P6 kg, a na ptm!(c!e
~kupu kt.H,r(ikator
t Centrali
Mię..~n('-J.

SilJd~.

ob.

tl<t.alił

wa-

r,ę

BfI k:;
Ob Piorun zabrał
tua..n:J..;a I z.awif,zl go do Klek.
gd7ie oka7..:lło s'.e, t.e ma on
i.,toŁn:(' 91) kg i lep."la klasę.
p~"I~I))

p",\:Iad

"'ie, "
rv

1..1~INkl~~<>

,,,ud,l. bm

,'.,p"

I!d",I~

I kon',"1..!.1.jI

r,~

",.h·
p'3,,,wnl.
nl~

P'~l"

kl.1del~ n'(d,l'j lr,,.'1 do 1wel pr~·
q, tam ni. mole h,ć m"wy o w)'ko.
M...... ~nlu planów konlr.klar)!. R~zf>!!'
<r.dn)a r"~mnwa l "od<>""camt lrl<'tdy.
wJ')a.(nl,nl~ fm warunków
umowy "
do.I~\ł'e

luczn("".

rru<lrzel.'.n:. tych
ł)'czU ... y l u,ulwy
dn.!aweów n3 P""'
ł'f.jtdnokmtnfe polo·
wa roboh' nad w)'k"na"f.m ,ad3'" kn"
jralrtul"lnych.
I"kie ,puc:z}waj~ Da
;(m)nnel lpóldzlolnt.
w~run~6w

nraz

.Io~un.k wober
1ta,h ~~"pu, lo

ł'nnl~Clna

k"nł'nta prz.
kontraktaqlneJ
mf .. ~ m('lora
takie wr~adkf. I"~ "P, .. Nt."'uhl<>·
"-1. fI.nw_ 1(1,1<.). gdzie lO" r"ku ubIeli
t,m "a uk""t,aklowAn. II !lIczników.
do<lnrrUH,n na punkI okupu lod)"l. l,
JaH<>lw!ek G~ .... ydda "'ul.lldm kon.
lra/,~"tom
prly.ful!ul~C8
lm prem(~
f""''lm''....

,1rullnnl.

Jo" ro'i"'nfd

prnz ch(npJ.

\Jm,,"y
~,iI~

mo~"

Nie tneb.a

zwlekflć

r

pracownIcy wadu!nlem w tycie tych

W"()ro·
~&d.ań.

':!'-;) złomu I nI .. ma k'łl\te-I PZOS, Mml wynJuająe z urno' Zaległoścl.ą znacUle l tn:.eba
cUd. PKO",
wam! kontraktacyjnymi w te-- Je w jak naj\trÓtszym cumie

~~

,łldwokat.

-- To_ nie r)o~'.rfdć d~tektywlflyl"1.l"IlI. Powlo1?(d.,..
'iNYeh szpiegów nam nIe h'Mba. W}'lItarezą otwar-

. cezy,

- Mam podglądał UB albo plany fabryk ryso.:'wae?
- N'Je, JUU'll. J)l'ftąle, RaMB Wiadom'"l41! jest
dt.ł', wałna. Nawet taka. kt6ra panu wydaje Ilę
nteł5totna. WJitYłtko mUlimy w!edl!l!~
l)
wrogu'
jakle n.a~t.roJł pltl'H)jl4 w'ród ,,~go ludz!, Jak Jest
licZebny", ez.ym t)'je. lak!@' kł!~tk! rzvta, w knńctl J kim śpI. Z wladomosU!k: takich układa się w!elkl
j , 1IZf!%eg6Jowy -obraz.
__ Mało ludzi WIduJę. Po pracy wracam 1.B.raZ do")
domu -, bronił się Cle.zkoWlkl.
_TlUba tyć bal'd:tlej towanyskf.l. N!e rozumIem,
przYkład, dlacięlO, PAn IrtMn1 00 W!pl"1.chlt'Y.k!ego. tego plmnlłnnego I'(!))eoowca? Arh tak,
pra\\'dlł. nle:ełu:~ JMzcze od ctaęóWPrUdwojennyeh,
D'Ń,!e -najpopulamiel'u postacIe 'fi mlHcie. Szkoda.

M

8 miejsce wypnoo1..aląc Bla1y"
stok
Opole
L6d-t,
Zabrze.
Lublin
'NAjWlękuy
fN~
I(ces o~i~gnęly utalentowane
l.Ilwodnlcl.kl Kielc _ Sld lo, P',.
(' ul D\.!rmaj w biegu ntafeto<o
:y~ 3x3 km Jun. gr. B" w kW
r m upl~~owaly Ilę na 3 miei'
$~U I zwyclę7.y!y z.akoplatuk.
sr.tafe1ę o 1 mln. ! 22 se-k. Ta
&IIme r..awoonlcl.ltl Uljęły 4, II 16
rnll'Jfce w b:egu płaskim n.
d I m'e 6 km B.ordT.o dobn&
'5'1~ równie1. Junior gr. C
W,tQ'd Gryci1owsld, który w
bl~g'~ M 10 11m w dobnrowej
_Ul' e
blegJłC1.y
l terenów
;6~~f.e. / uplll~l)wał się z CUl~
~OG na 17 mlejM'u polo'

I

s;L::'

~~n~lIl~c Ul ~obn 21

~: .

~,:c.h:

'OJ

tym

r.a:""odnl~

koll'g6w

klubo-

'[)fI"lROUa na 30. WóJclk.a

n~ 31 I Cl.ern!lIkll na 32 miej·
!cu. PM.oJ;wll zllwodnlcy Kielc
o~I(II~npll n/l .. t~puJI\("e wyn\kl:
. b;~iu n/l 3 km juniorek gr.
~ ~ BarbAra I<lkh 1:1 mieh'ce,
n.a 3 km Jllnl"rÓw gr I3 - Mle·
Cl ~I.aw
r.'l~Jkow~kl 5 miejsce.
pr7.ed5~1:,,'lcl('1i ~ł<1bsz.vrh okrę n'i:'g n::l B km Juniorów gr. B gów nIZInnych j<lk Lód.i Ct~ Jf'rl SaJdnk 35 mieJsce. Sz.taJ
Luulln, ale Ich 51Mt b.~ł ko f t YjUnlor6w Ilt, C 4:.:5 km 7
nlN:'my. gdyż mieli oni m(l]:
el.a. ~
Komb\nne1s nol'wE'Ska
noŚĆ 1obnrz\'Ć w Zakop-"nt'm ~I~J~~~· C _ I<upl.~ 9 m~eJ!ce
\\'1.OrOWfl .OI"l;llnllncJę 1,awooo\\" .lr~k lU dług. 22 _ 25,5 - 21,5

t"

n.arciar~kl,.h,

pnrlplltn,('Ć "p{l~O-

by treningu czołnwyrh nard.'!
ny kraju, 1~OOOe-;v.'ow.,t trh
podc~n.~ r.awodów, nAbrAĆ
dl}
~\\'Iadclenla oru przekonflĆ F!ę

te

n.orclar~t\\'o

/:port~m,

j~~t

.

m),

pl~lcn~'ffi

1('('7. nle!<lt\\'vm I ahy
n'm wyn:ld, ttt.eba

n'il~aĆ w

wi"h
t\'a

prar(lwllć

o

M.

MATZE~AUER

Miatrzosiwa
Starachowic

t.1kop:'1!lsl.;lch tra~nch
w koazyk6wce
nie z~brald() I narri.llrlv z J(ie'
w Starachowicach rol<!'OCU:'
leckie20 St.artu. Byla to przede ły alę ml8tnos-twll miłlsta w
w·!H)..~lklm młod7.1e7, kl':>r.1 po
Chór WDI-C W CZaJ!e prÓbv.
ru pierw$ty w ż~'c:u brała u- pilce koszykowej rnętczyUl. W
pierwszym Bpot~anlu SKS przy
d7.ia! w tak wielkich l.-<,t\'odach
Lic. Og6lnokszL,łcilcym Nr 1
7: teol":O ......u:lr:<lu trpmn nie opusz
Wler:ór zapadli, jut noc ntedaleka,
pokOl"'AI
ZI1'"W 7--SME 39:13,
rznla Ich pf1.!'z caly C7~1.~ wwo'
Jut Qwia..,dtl TlIiQ'lcq n<l niebie,
W drugim T1\,t'{'ztl spotkały s\~
<!/,w, 21e walclvii b, 11mbitY'lie I
Srebr:lJ sili' Odra najm!!sza TlIa r:e):a
prete:1dujące
do plenwzego
m:monf<lkU dol,wlndrv'nia Ich
I pIlInie z piusenkq do deble,
.!;;rt mo7.na uwalaĆ 7...1 udilny ml('l~ce dru7..v-ny: GÓrnika I Sta
lHk!\q po S:UIHl-CI! lIiebleskle tramu·aje ...
II Po cieoka.'wej ~rz.e nler.naczne
W p'.I"·d;1rJI
"l-'r~go'.\"d
nar·
~;HyclP.'~twrl ndnlós!
Górnik W
n: y stan ę 1:śm y na górnYmlcownlrY z kit'!N"J(\ch Ulldn- CiIlNf'KIe-!r zrl"bl'!i lH p.k!., 16 sto~\.lr.ku 40:39,
holu \Vojewódzk:t'glJ' Domu dow pr:lc}' l instylucjl.
Do m:e.l~ce, przE.'d Dlllb·m<~oklem.
A, Nowak
Kultury, słuchając z pny- najbardZiej sumJcohnj'ch, uczę~z- Opol!'m, ł,f'\d7.ią I Lublinl"m, W
koresponden\
Jemnośctą słów lej njezwykle czających stale na próby należą: pun.kt..acj\ kół, Kielce zdobyły
pogodnej piosenki, śpiewanej KazImierz Gll z Za17.ądu WojeI
unisono l towarZVS71'n',em forte- W6dZk'.l'gO MilO, Jerzy Bleńpianu przez kllki.na.klł~ m~kich kowskl z Przcrlsiębio)'Ntwli Btlglosów,
dowy l\'lo.qt{,w, l'awel ChmleleW-1
....
.czyżby na korytarlu latnsla- .kl z WI'IIS, Wlnceniy Orkln
•
fi., d
HI.\e7ft
low,"y byl glośn,k, pcm kt6,·y ,PZGS, "myk II,Lkow.kl ,
lIęllą " ........ , .., .... u
transmltownna jest IlUdycJll z Centrnll Pncmy~lu Mlerznrsklelp
'ś
WarS"i'awy p.t, "Uczymy s:ę śple- go I Jnnl. Na eliminacje ze- UJ rOZOrllWl\8.C
O wej Cle o
sp<'11 przygrltov:uje trI}' p,os('nl.d
l'> O
wać"?
ludowe: "Wedle mły.na", ,.Nie
RozeSTane na Torwar:ze ,potkanIe hokejowe l) prawo
Zal.ntrygowan! k!crujemy ~Ię wyskakUj
I"Ilaszku" I "Aagń"
reprezenklwanla nlL!łZ<!gn woje w6dztwa w rozgrywkach o wtlj~
w stronę sali lUS(f"lanej, skąd Nowowt.eJ,kj{')(o
Próby chóru
licie do II Ug(pom!ęd"lY LZS-e m JedlnJa., a. Stalą Skartrlko.
dobiegają nas slowa p!o~(>nkl odbywają się dwa razy w tygodrakońC'Z)-'lo 11< r.a.sluzon)'m zw,.·dęotwem LZS-u 5:'" (1.1, 1:3,
I .. przystajemy zdziwienI. Wo- nlu TY> dwie godziny. Na pr63:0).
kól fortopianu z nutłlm! w rę- bach tych, JIII( to wlaśn!e WIOd pjerv"~7.eJ chwlll LZ~-ow- cydowanll, prtewngę. Stalowey
ku ,,(.ol J,iikuna ... tu męŻ<:"lyw, dzicle dli~laJ, oprMz pl05eJlck cy oslljgoJą prlewagę I juz w nie maJfl Już nic do powledze..
śplewaj'I<:'\Th zniiną n!~rn!tl każ· re~tfwalvwn-h, członkowie ch6- pierwszej minucie gry zdDbywa- nin i nIe lit w Btanie utrzyma!!
demu .. Wrodilw~kil plo~enll,;. ru UC7.ą alę Innych
plo~enek, Ją prowadzenie ze ttrznlu Sur- huraganowych !ltnków lepszych
Siedzący prlY !ortl"p'anle dyry- przechodzą naukę I e~l/lm!n my IL W kIlkIl minut pM..nleJ kondycyjnie hokeIstów JedlnL
genI. a równocze4nle ak'Jmpnnla elytanla fiut, naukę głOl;ów Itp.", mlm{) utrzymuJącej się przewn- Tercja tli zadecydowala o Ith
tor ya.dI'US% l,l'wko"'skl z uwaKońaąc nauą rozmowę, tow. g! LZS-u, hokelkl Stall wyrów- zwycię..qlwle, zdobyli w niej bogą 8fu~ha śpiewu, pr1erywając Derewlanko twróclł alę do nał nują po solowym przebojU WI- wjem 3 bramki ze 51rt1ł16w BI1J'oo
go w momenc,e jak,egoś farszu' z prośbą, aby~my ogło81Jj w na. n1arskJero L
my II, Surmy Ul j WoJclecbow"
TowarzYBzący nam kl('rownik j szeJ gazecie, (co nlnjeJ~zym czy·
Druga tercja r07,poczęJa 1I1ę sklego.
artystyczny WDK _ to.w. Stł!fan I r.lmy), te Woj(>wórl7Jti Dom Kul- zdobYciem ponownego prowaTak więc ze~p61 LZS Jedlnla
Derewlanko udziela nam przy-I tury w dalszym ciągu przyjmuR dzenła przez LZS ze Itrzału weźmie udział w roz~rywkach
cllzunym g'o~em !nformacJI o je zapisy do /:'hóru. CI wnzysey, Surmy n. Jedna.k ~tfll(}'\\.'cy nie o wejkle do II ligi hokejowej,
tej tplewaJąceJ grupie.
którzy mają dobre glocy, m~" daj" ta wygraną, lUnIe atakują które odb()dą się prawdOJ)Odob"Ta grupa, to część naSlego 81ę zgłaszać codziennie do WDK uzyakuJlic nle1lt1aCMą prz.e-waR'ł, nie w dniach 18 - 20 hm, na
chóru, ktÓry obecnie przygoto- w godzInach od 10 do 18.
w wynIku której :zdob~'waJq kl")- TOI"9ts.lu,
wuJe lIłę do ma!l\cych IIlę odby!! l Pn.ypust.C'tBmy, te chętnych lejtW 3 brnmkl 1.1! stt'7Ał6\\': J6tPrzeciwnlknml nuzych hoke-o
w kwietniu wojew6dzklrh e1lm]-j r.nAJdzle się wIelu. A lak Im wlka 2 I DanIIowa I,
18tów będą ml~trtow!e wole-nacji
w
ramach
Festiwalu pójdZie nauka łplewu, O tym
W trzeciej
tercji hokeiŚCi ..... óór.tw: tńdzklego {Sparta
~ów
Amatorskich,
W pt"%ekonamy .1, na woJew6dz.. LZS-u, którzy wyratnie górowa- lMil, krakf)\\'Sklego - (Wlók..
skład
j~owchoclzą
pra- kich el!m!nacjacb,
Z. J. II nad StIllą opanOWaniem
nlarz Kraków) I staUnogrodz.,
dy ł szybkością osiągają z.de~ kiego,
(ap)
.h

P

•
Hokel' s· "'1' LZS Je dl·nla

reprezen towa";.. h

I

.. .__ . . . __ __

bo tacy rewolucjonltici jak WJerzchleYllkJ potrafi q
gruetnfe Jeść r: n.a.n:ej ręki. zre!!zt. ,yn pana, AndrzeJ, aporo mate powiedzieć, chocla!by l) PPR.
- Syn, s)'n! - porwai'ł:lę ad .......,kat. - Syna w to
nie wdl\inę!
- Jut go wclłumlęto. Tyle, te po tamU!J IrtT'Orue,
A to kłopotliwa ,prawa, nIeprawda!.?
- Za moje dz!ec! ja będę odpowiedzialnY - wy~
prostował stę Cieszkowski.
- O to, to, to! Niech wlęc, choda!by nlE4wlądo
mle, pomogą sfu~znej Iprawie, Tak, tak ..;;. zapalił
paplef01;a j 'jut lap;odniejszym, prawie famlll-arnym
tonl'm podjął: - Ciężko d1:iś z d:dećm!. Swoim!
drogami chadzają. To problem. W trudne' epoce
ŹyjM'TlY. Jeucze C1.egQli podobnego ~w\at nie wldzla1.
Cie~zkowl!kl podniósł.lllę ~ fotela.
- Ach tak, "tagadalltmy lrię. Czas jut ,pać .....
rzeki HeJt.. A potem dodał, Jakby w formIe wy..JRśni(!nia: - W pana po....1ede budujemy radlostację.

Dobrej nocy :ł:yC7.ę - pow!edzlat adwokat.,
Dl)branoc, dobranoe ...
Nit rlrug; dzień po wyjeździe Hejta Andrzej 'laPy·
tal pry objedzie;
- A CÓż to u ojca robił ten mydlany konspirator?
- Nie, 5wka pracy - sklamał 6p1eunle ojciec,Chce ~fę przenle~ć na pfi')wincj. I pytał mnie, C"tY
nje mógłbym ,mu ułatWić teto przez. tMJom{)Ścl,
ZIlr:ramy po obledzle partyjkę?
Nad 117.8chownicą adwokat r:amyśll1 Ilę R"orzko.
Co ni strl'lJjzne czuy·. ojc!ee nie mote ~ynowj poWierltieć prawdy, każdy hk zwienę tyje wIA,nym. !"mI.
nym podeJr1.eń :ł:ycl('m. Za oknem, w ogrodzIe bu111..owI'Il wio~enny wiatr.
Andr7.ej nie wierzył ~Iowom ojell. Po Jakimś C7n~ie 7.aQl'lnowl!a tlI") ~y~tl'mafycl.nfl elekawoM Iłtar('IIt).
RCl1.mowy Ich wyalf\rlnly mniej Więcej tak: I')Jrl~
Zfl.':i.1wnł orl nJt'chel"n!a pytan!./!,
a 'yn, Wpalr'lOny
w f'gtH.'I, odpow!arlal t rottllrgnlMiiE'm Andn.ł'J
rmr11l1 kontrolOwać rozmowy towarz.y51.ące lirze.
K!óregoś dnia nJe wytrzymali powledzia1 ze 1J04cłl\:

Wftl" ta'AIAdztwo
. d II I' ,
'ga

I

~~~~--~~~~~~~e~~~~._~

NJe tylko komun!kl ur..zą ,Ię, my 6lę tet
uczymy. OddtilJ1y partyzanckie roulanf! po kraju,
PQzbal.'::ione ląctnokl mJędZY robą, nie zdaly egZ!ł~
ł)ljnu, Trzeba wIęc zaczlłĆ pracę 01 pomtaw, od
utworz,enla pofętneJ mec! organizacyjnej, która w
det)'dującej, chwili potrafi przeprowadzić mo-bill1:atJę," W tej ,led olbrzymJą rolę ,P@'lnlć będ?:le ,1uthil
łnformacyjna, Trzeba Zll.!lć wroga.... W takIej pracy
mou, pan JMm6c ...
- P.snie, ('zyt ja nadaję 5lę na !Zpl~a? W tyciu
cug04 podobnegO' nie robiłem obrw.zył ,tę

łł

I

0k. 200.

tach.

Iraiti w rłce pck.t-

nauczył

w,,'t<:nn,in:e p!ilnu
tr1.MV dllewnej
I 5j umow d,J

6ię

lrl!fn!y ehf~w~'1

hZ60I~/lul~

h od 2 _ 7 lutego
W dn!.ac
.
br, odbyły się w Zakopanem
drugie Centralne Mistrzostwa
ZS Start w k.1t: ~enlorów ! Ju
olorów w5zystluch klas, ~,1-1'
wodach wllęło udZiał 3GB l'...1
wodnlC'zek I l.awodmków z. 10
okręgów. Ogromne !Jość doljru
u.opalrzOnY,ch W. ~przęt Ulwod·
ników, dUHI 11('l.ha ,tartują
cych w konkurencJach kl:lsyC7nych t okn:gów nl7.lnnyrh, rll~
ly szereg oddtlnyr:h n."lrci~r
dwu j l.m<j<tcych się na n,m
dz.lllWczy, młody wirk ucz(>~:nl
ków mistrzostw, oto n,1J\o;,17.
nleJne przyczyn}', które up?w"wlnJą do pnypuszczeń. ze
Slart lut w nledhlg:m ('1:a~le
będzie naJe~.a1 do naJsllnll'J
u.ych t.rzesz.eń ntlrdarsklch w
PoLsce. Oczywiście wielu z u
czestnlk6w U1koplańsklch zn
""ociów reprezentowało je!lz.c1;e
slablutkl poziom techniCzny o·
rn wykaulło ~Ię r.byt małym
przygotowtlnlern kondyt; JI1 v m ;
w H<:tep'o!nf"'Śc.
Dotyczy

Na próbie chóru WDK W Kielcach

GS -wykonanie :r..adań kontrak·
tacyjnych nie tylko w roku ble
tt!cym, ale 1 w nut.ępnych la-

mftJ~Ctl,,'n~<b(h

Narciarze Kielc na zakopiańskich trasach

W ponl('dz!alek, Jol bm. o go-dzlme 19, w ull Woj. OrkIestry
Symt. w Kielcach odbędzie Ilę
uroczysty konc('rt z okazji ,O-leOrkiestry
cia
Wojew6<hkiej
SymfonIcznej. Wykonawcą kon~
certu bt:dzie orklesfra - lubUat
orllZ chór WOS .. 8cho". Orkle·
,trą drr)'guJe Marian Slrolńsld
I ,Karol Strz.empa. Jn-ko solista
t'l'ys!.ąpl planista Zbigniew 8zymOllowlez.. W programie koncer~
tu utwory Moniust.kl, Chopina t
Maklaktewlcza.
Prtedsprtedat blletów w kasie
WOS od dn. 12 bm. w godz., od
11 do U I od 1/1 do IB,

umiel

leli ..... Ip!!JtufanrJ. W Bnd •• nl)""!! ł'P
M _ 7n ~fnt 1fł\<łlfw'l"~1 nn fRrll'

"ł~kl6rr("h

Koncert Wojewódzkiej
Orkiestry Symfoniczne,

r('n - bnP0Śr('dnlo do chło· nndroblć, aby %Bpewn!!! muutu
p6w_ P05tanowili naoc"Zr\le prze- ~ystematytUle dostawy mięS.! I
tłuszczu,
a hodowców trz.ody
kDn.1Ć 5:<; ile jest prawdy w "u
5prawicdnv,;icniach" larU\dów chlewnej uchrcn:ć prze-d oszu·
gminnych spóldlielnl, a jedno~ stwaml upraw:a.nyml prz.ez po,
cześnic wykal?ć im,
że pl:!nu kąt..,ych hnndlarzy tywcem.
z.3 blurkem nie można
wyko·
W!. R.
nać, J~z jedY:1:e IV bezpośred·
niej prMY n.a wsI Już J;o
trz('ch \\'yjazdach w d<ugieJ
śplewat trzeba się
polow~e st\'cmia br. widaĆ by· Aby
lo sPOdlle\~'ane renilt..1ty. W
rejon:e d!iaI.~lnoŚCi GS - B:ehny l..akont.raktowano 7 ~ztul,
tuczników. W rt'jonle es Mn:ów, pracownik dr.\alu ZJO'
patrz:t>nia PZGS tow Piąte),
7.<!kontrakto\t"ał 6 tuczników. a
także 3 c'elęt.a oraz
45 arów
lnu. \v es - ZaJilc7.k6w l.;1lwn

.... yh'o'i ..' fml"".
n!'rh Inh R!.l.nM",. nł. u."nl~!n l frh
l!"n"8 11I~.f "hnl-t"wh
n~
.~raw~
"·\'~,,n,·,,·.nl~
f!'~"i\.....
k"nlr".'.d(
I o Jesz.cze jednym należy pa.
nr.k !~ł .j~f~1 ... ~~Mn'.1<v 7"!"7~~'\'"
mięt .. ć o ożywieniu dzialal·
r;~ T ",(!~nI1.r!"",1 m~<nw\...,ł n~ ,,·d
kfo'ir~ m"r.'Jrbv ,..I.I~
"~1yn'ł w "~rJI ności <lgent6w kontr<lktacJI, któ
!'ly są Ja.k gdyby przedtuże·
r.nf!~I/~nr!,,"'~ł na rUrz ~"nt.~"IHII
t ..nr!y (hl~""11"I. dają"J cj'(of'<'m pn. niem ramienia zarządu GS. Inwdne k".7.) (d.
struow<lnie I szkolenie tych a·
R..""ttakn"l trrh
nl"'"d~ltnlr~
1"1 gent6w orat stala pomoc dla
fakt, fe "hnlr nł."'l'kn""nła r'anl\ .... nich ze 'trony' aktywu lpól·
,,,ru ban:h:I'1 rm"f"l'u Jlf UoU ak. dzłelcz,ego,
ul,atwią
zarządom

-
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- A cóż ty mnie wypytujelZ Jak prokurator?
Stary poprawU troskliwie okulary,
- OjeJec powln1M znać lIyna. Dzlwl,z k!ę't Dla
ciebie żyję, ty j!'std moim dz!c-ekJem.
- Nieraz słyszalem Ju.f: te tr.uesY - tTU'Uk:nąl
Andn.ej.
Gra toczyła się jut w mJ1cumlu, kt6re wkrÓtce
zac~lo ciążyć synowi.
Ale wieczorem nuzly KO nowe wątpliwoścI. Helt
przyjeżd7.al nie he-.l kOl.ery. Po co ojeJe<: pęta lob!e
nogi? Lecz pm'cie j Andrzej nie Jest wolny. Noc
nlldchodzl, Clamn, pwta noc az do dalekiego świtu,
PodnJÓSł się szybko na
łokciu l lapalJł 'wlallo.
Ft>rteplan S7.czerzy blale zęby. Za oknem pOjękUje
..datr. Jaltj son» mają te troski, te t.grnoly? Czy t
nie za wielkim brzemJendem obarcl.ooo cz.loWieka?
Ojciec pyta o rzeczy drobne
I, zdawałOby lilIJ, n!e.ważne. Ale Andrrej czule, te dBkawoltt ta na pewnO nie Jest 5r.cr.era. AndrzejoWi zdaje alę, te ojciec
wciąga no w nowe IprzYllętenle, Teraz Jut nIe \
wajdz.le drogi, którą można sIę wydobyć z podwóJnego !llebezpiE'CU!ństwa. RozrywaJq go w połowie,
czuje nagły, praWie fizyczny ból gdzieś w płucach.
zamyka ocr.y jak na}s7.c7e!nleJ. Boże, Boże ... Dlacze.go wzywa w tej rhwlll Boga? Przecld nie wlel'7:y w
je!!:!) Istnien!e. Nie chodzI do kOlIciola, nie praktykuje, dllwno porachował IIlę f. tym ZAgadnIeniem.
Nt14le przychoozł myśl, f.1! tlo 'wilu Je .. t je5zcze tyle
rlługJch godzin. Slrarh tcil.ka gardło. GdYby t
była
~wntmć, te w kn1deJ chwBt l':naJd1!e tt'ra1. kogł')~,
kto l':t'rhCfI wyftłUchnć J('go tro~k, z klm móglby Ilę
pndl!('llć tym noenym prz.erBt!"l1łem_ Ojca nie mot.e
burltlć. w ml@śl:'ie nl@ mil nj)(,')j~() bll~kl,e«(). Korl'jwa. Pn.f:'1. rnr:l~n!p,!e pf)wlek! wld1.1 ..... I.ę?:l@n!e janf)węk!...
Mnl(' \o:lfI~ztl')rne reol!', 1t16rl' ola.r.za ,trn.zna tnjemnlC'a Clt'rpnll! 8klll"/ł nA: glow!e, Mrl)1.ny
~trllml!'ń ,plywa J)() karku nl'l P~p.cy Andf7.pj 1.1'''""
łię szybko raz po rllJ", bIodllrln!e. ptl c7Ym beolkoC1@
wbite gdz!d mcchl101cznle w pamlę~ pacierze.

Pracownicy poszukiwani
KANDYDATOW NA SPRZEDAWCOw PERONOWYCH" i
WAGONOWYCH ponukuje ZAR7.ĄD KIELECKICH KOLEJOWYCH ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH w Skarty..
.ku ~ Kamienna.
Wyn.ucrodzenle dobre. Btlhzych danych udzielI,.... DzIał Kadr
w SluIrty,ku . Kam!enna ul. Fabryczna Nr 4 lub kierownictwo nall~puJlłcych układów KZO mleu/:'zące 81ę na ,taclseh
kolejowych w K,lelcach, SkllrtYłku lub Radomiu.
&5·K
lNZYNIEROW lub TECHNIKOW _
technologów obr6bki
pLutycz.ncJ t .krawanta oraz Intynlerów lub technIków kon~
Itrukłor6w nan:.ędzl tłocznych l .krawanlll t praktyką, przy'"
mą od r..arA% KIELECKIE ZAKŁADY WVROAOW METALO·
WYCH W KIELCACH·_ Warunki plaey do om6wlenl" n.s
miejscu w Dziale Kadr.
29 K
INZYNIERA BUDOWLANlmo orat STARSZEGO TECHNI·
KA BUDOWLANEGO J:. kllkuletn!ą praktyką r,awodową po,
8zukuje WOJEWÓDZKI ZARZĄD MIEJSKtCH PRZEDSIĘ-
BIORSTW REMONTOWO . BUDQWI.. ANYCH w Kll2'lellch.
Podania nalefy Ikladać w Dziale Kadr WoJew6dz.kJego Za.
rtqdu MPR·D KJł!!ke ul. M. S'uez.ka 12 '
·61.K

ZaWiadomienia

DYREKTOR ZARZĄDU OKRĘGU PAJ'lSTWOWEJ KOM"t)Nl.
KACJI SAMOCHODOWEJ w Kitkach lub Jego ZASTĘPCA
rsl.~ml~~:J.w sprawie SKAnO J ZAtALEti'. w 'rody od godz.
W wypadku gdy na drodq Pf7.ypł!ldei dzień wolny od pracy,
dnJem J)rlyjt:t Je-lt n.ajblitu)' dtleń PowszednI.
60-K
DYREKC,JA ZF_C>POJ.U POR w Dorku Stn:ellń,klrn, po_
wlntSII"1.&lJn, woj. Wroclaw, lit, kol. Borectek uWiadamiA
Iwych PRACOWNJK()W SEZONOWYCH, te ml!!ukania
I stDłówkl tOilltaly Jut przygotowane na Ich PTtyJqcle,
rr%ygntowano r6wn!et pewną Uolć ml!!nkAń dla osledleil,
c6w. Przed prtyjaz.dem nalety pobrat bezpłatne bilety ko.
lejowe w reł. ~atrudnłen14 PPRN.
62'K
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