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wym Roku dla sIebIe, dla _s",.J miś-Jedną ~Iel"" Todzhłl\:.C1rt11':'(h;i>.~~ił~~~\~~,~I,
-rgdzlny. dla 0566 bliskich naSze- oiywla wspólne gorące' pragnle-
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mu sereu, ale r6wn1et w szer.. nie: ·radośn1ejszego, wszechstron
nie bogalszego tycia dla nas I
dl. naszych dzieci. szczęśliws ..szej Ojczyzoy-I w przyszłość.... go s.mopoczucla dla ,naszych m~

8zym _ l głębszym
znaczeniu.
Sięgamy myślą w przyszłość nB-

Newowybran-e,
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,- kiele~kiei wojewódzkiej oman izacji partvjnej
Cz'Gnkowie KW· PZPR '

A.Uonl Bąk - I sekretarz KM P'ZPR w Kielcach. StaCIepleiski - ,kier, Wydz. Pollt. ZW POM. Teodor
Cuklel'l!kl - roboflnlk Zakl. Met. Skarżysko. Aleksander
- Czapll.kl - Zakl, Met. Skarżysko. Stefan Czerwiński przodujący chłop lndyw, pow. Włoszcz"wa, Kazimierz. Dajck
- sek!'etarz KW PZPR. Józef Darol - ' sekrefarz KW. Stanisław Dawidowlcz - pracownik KZWM, Władysław Domsgalsk.1 - czhnek. WKKP, Franciszek Dworakowski - ofICer
WP.• Stanlslaw"Haalak ~ przewodn, ZW ZMP Kielce. Remłgius~ Iwanows~ - sekretarz KW, Zofia Iskra - przewodno ,s.półd-z-. prod. w Obrazowie, Stanisław Koncewtcz kowal PKP pow, Jędrzejów, Slanislaw Kozlowskl - il1ŻY
nier Zakl. Met. im. Gen. Waltera, Sta.nisław Lach - inży·
r.ier Zakł. Starachowickich, Stanisław Machula. - brygadziI1ta Huty im. 'M. Nowotki, Małek Jan - chlop Dndyw. pow.
Starachowice, Kazimierz Marzec - I· se~retarz KP opatów,
Józef Michalski - sekretarz KW, Józef Od~ol?iflSk1 - J sekretarz KP Busko, Zygmunt Owczarek ....:. T sekretarz KP
Staszów, Władysław Paźdzlurskł - przew. s.póidz. prod. \V
Nieprowlcach, Stanisław PifJtrowskh....- przew. WRZZ, Jan
Pocheć przodUjący chłop indyw. (pow, Opatów). Wladysław Połeszczuk pnewodn. Miejsk. Kom. Fr. Narod. Radom, Stanisław· Prąclk - Zakłady MetalO'we Radom, Barbara Preus'J - ZakładY w Pion'kach, Jan Ru~ak - nauczycIel
(pow, Pir,czówl. Jan SlIdlo - technik z Za kI. Mech. Skarży,
&ko Jan- Skuza - I sekr. KP Starachowice, StuJłsław Smol ..
nlckl- dyr, Lic, Ogóln, (S",ndnmierz). Marian Stanik. Antoni
Staromlyńskl- formierz Koneckicłi Zakładów Odlewn., Jan
SIarzyk - przodujący nauczyciel pow, Zwoleń. Jan Stel-ma~h ,... wyt~iacz Huty im. M, Nowotki. Marian Sl!Jchmal
- sekretarz ZW ZSCh Kielce. Franciszek Szperllcb - sztygar L pow. Starachowi.<:e,
Stanisław Szulc przew.
WKKP. S'efan Tkacz - chłop indywidualny (pow, Koń.klel.
lan Tr)'bulskl - dyr. naczelny ZQW - Radom, Julian
Trzepalko - I sekr, KM R,/,dom; Leonard Urban - Kom.n,dant..-WOiewódzki MO,Stefan Urbański - brygadzista Zakładów w
Franciszek Wacbowlcz - I
KW
nisław
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Jeśli chodzi o nową konferencję
azef6w rządów . czterecb mo-

do'.v• ...-I""...."'W·. to kOl1ferencJa taka m,te być owocna, oezywi'L'lc. Jo'śll
WSZYBCY Jej uczestnicy będ., pod
chodzl~ do rozpatrywania aktualnych problemów ndęd'JI'Bro
dowych. na1etyłym -awzględ
nlenlem łnteresów wszYstklcb
stron zainteresowanych.

.Jesteśmy

~

~

przy) aj:ł6łml wszystkich, kt6'rą wa'czą

przeciw niewoli .' za.einoścl kolonialnej

przemówieniel.S-.;CbrusztzDwa
nasesii Rady

d~

deputowliiili

spraw BC'zpieczeństwa
KP Pińczów,Eugenlusz W6jcik - kleroW'l1ik Wyd .. Org. KW.
Tadeusz Zablńskl - przew. Prezydium WRN,
_

ZHtQPCY czlonkow KW PZPR
Miejskich Hotel!
Buw -

przez odrzllcenle
Niemiec zacbodnich Lna warur.kach coraz śclślej""ej współpru
cy obu ISinleląCych państw nIemIeckIch w, raniach organl"IIC.I'
ogólnoeuropejskIego bezpleczensiwa zbllo",weigo.

NaiwyższefZSRR'
-.. -

_' ~dczetlie.
_____.lakie----są·-teg" -przyczyny?
Potępiclno nas i pouczano, sło
sowa"lO wctec nas również inne
fCl~'my rncisku 7..8, _to, że z ich
. ~unktu -----wldzania, ----"rzelwDl~J1ie-.słusznie

Występowaliśmy
pl"Zeże lłQ.-t-ępia

____ C!wko. kolonizatorom,

-

str-o- tę f-ormę -uci-sku i o..
~
narodów_krajów koi zależnych przez imperiaJif,tów.
--Cóż: po",Tedzieliśmy nowego o
kolonizatorach i reżimach kolo-

IAC,i7"jm"7V.

~,:,;,;,]"Ai,i.:"·,':';~I".. =b"~ h:",;adza·lu;jzh"rad,de"cy

---n-totł111711r--f111lczego ;;;;;"~";i.;..r;"h,,,n,ow'ania

nasz..? '''')'wolały taką
wśród koJGD1zatorów j ich
.kakJ~··! Frzecież t)1'zyŁaczalJśmy
wane P' ws.zechnie 1 n-łewą-tpllwe fuk1y.

('uski{'h. I dzieje si~ to w 0rzona 7.ostęła dlatego. 7.e
I<resie, ~ledy
narody .Ira,nu
.
A.
j k
le od ,teg?, Radziec"ki .ma ,rzekomo zamial'y odczuwa lą
nędzę. Udzle"laJąc
Nie 1,1a'iza jest Wina, r.e a.
Się to: czy te?- nie agrf>sywne i że tr7..eba rzekomo . pomocy"
Iranowi
zabieraj:l dotychczas nie osiągnięto je~7.tym. ktorzv chcle.bby w zWiązku z tym stworzyć jClJtfłŚ one za )ezcen naft~ ir3.ńską (;ze tych wyników, o Jakie wal
s~wO-rzy~ w Ka.';.m!;·ze ,og~lsko 'su~rp!)tę7Jflą zjed:n0C7..oną arrmę i bogac Się dZIęki temu na czą miłuj-ae-e pokój narody· któ
nlf?poko)u I tarc mlędL)naiOOo- pańs.tw n.ależących do NATO j głodzIe i nędzy· narodu iran- re domagają się dals7.('~o 7Ia,gowyro.
,
.
przeciwstawić ją Zw. Rad7.lec~ ski ego.
olenia napięcia w sto'iunkach
BXliśmy zawsze, prz€-(,l'.l,'nl u- kiemu i wszysltki.m krajom oboNie mówimy narodom Azji. międzynarodowych. i utrwaledskowi llarodowosC1.0wemu. wy ZJU socjali~~nego.
n'e bierzcie pomocy propan 0- nia polwju, s
zySKoWI vJlJWlC"ka przez czloNie W·u<f®"" z,rozumieć, komu l ,waflej wam przez monopolisW ... zyst'kie narody śv";lata
wieka, bez \\'7. co.lęJu p.a to la- po co p:Jtrzebne jest tak:e klClm-1 tów am€"ryka.l,gkic~ angiel- witały gorąco ge:n~Wg'ką vo·n,",:lttu",
ką fo.tmę przvbw'rał, a !ym bar
St\JSuje się je W ~ym celu, ~klch, Ale uczciwif" je ostrze- ',e!ieW-szer-ow l'"ląrlńw
oziej pru~ci\\'ni p't'tJ10v. ::-łniu ko- aby odwrócić u'wagę mas Judo~ f.amy, ze należy byc OSLr-C.l-j moral'~!w I
'>;;;"',~7;t~~~ ;:~;:~~~~~~~;;J~';~~i
Inni 7.atorów, którzy sprowad7..iłi. WrC;1 od pl7.emlan, ktore zacho- n:..ei.~zym- wobec- takiej ....,..po_ ~t10W spraw zagranic
I:a ludzkość tyle n~es;rczęś~. -120 d'q \V
krajach ocJCZUV..'B iących mocy", ponieważ
nlooopoldc-i i \\'b"7F.7.a konfell"nrJę
wiedzieliśmy to raz j~nze 7. CC!l'<!7. wlęks7.ą z,alei.ność od mo~ bezpła1me mc
dają.
17qdów.
ienie n
-ot\Varto~';ci
USA.
.
"
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my, a j Anglię wymienlailśmy mach w BUlinie po-dkreś:nTąc,
mf'zb}~t c-z:ęsto. Nie mamy jed- że system k{)lonialńy 10 sVRtem
nak zamiaru baWIĆ s'ię w· ("ho~ c1nty·lud~. ..y'-· j <~lębOiw nie~pra
wrunego. Podobni-E! jak cały ŚWiat wledliwy_
'\\ iemy, :kto był kuloniza~()J'em
Cze-mu7. więc kolonizatorzy
w Indiach, Burmie i Ajgan!.sld~ są dzi~ ta.k zaalarmo~vani?
Cha,rakteryzując
ryastęp<;two. me.
.
Są zaalarmowani d~atego, ie
panowania angIelskiego w InTak jest, mówiąc o niechlub- Ila:sze sł0wa z.najdują niezmier
d;aC'r., p~ J\fehru przypom:na po- nej roli kolonizatoJ'ów, mie-łiśmy me przychylny oddł-więk w ma
t\\'crny 6łód. lttóry ogarnął ten
również kolo-ni7..atorów sach ludowy-c-h- --l-to n;e tyl
kraJ !,)od('la~ drugiej wc'r·<+y·"w",,"'an,g"'lsllch. Ale koloni7:atony ko tam. gdzie prze.:rnu\\'iaJ:Amv,
tow€'j,
- to przecież nie Anglia i nie lecz i tam, gdzie :stVS--Za'110 o nól.. Mlel;~my przed oczyma -=-- jej na1"oo. KolcmlzatD-rzy p.ngiel- i7,Fh przemówieniach I gdzie'
pl:;:,ze J. Nehru - obraz nędzy i
pc'tworn(lści panO\\'anla ....angielskie'&:(I. Br1 to punkt kulmrnac:v]
ny : nem Iknlony rezultat pano Ol~T by~~S~~;hab.~~~i~Wl,~~~~~t pJa kolonialny system uCIska''''·ania a:r,g.,~l"klego w Indiach, \':ego dla Anglli lub nrurodu alTl- ma i ujarzmiania nan.1uów.
Głód rdC był \l:ymk:em klę~k ży
g.('lsk;€"'~o, GlęlxYko
swnujemv
Są to słowa prawdy i nie .u'\-~Iob\V','('~ anI dzwfania sJ P:7.\'
rody, cperaf'jl wOJ"kowych lub U'Lal~ntowa.ny i pracowity na.ród uda się imperialistom zntrzyzela71ny-ml
meprzyjac;el.<;klej blokady, Każ angIelski i chcemy żyć z nim w mać ich żadnymi
kurtynami.
.
dy orientujący Się w zagadnie- ty!7.viaźni.
NIe mówiliśmy nic takiego, CCL
Należy podkreś1i~, te stanowI
niu obserwator zgodzi się, 7e
byłoby obraźliwe 1ub ub1izającc sko Dullesa potępiają nie tylgłód był dZlelem rąj{ czlowieka,
dia rządu angielskiego. Potępia- ko przeciw.nicy koloniaJtzrTru,
że InGżna go było przev,lldzieć l
llśmy jednak i
potępiamy
sy- lecz i ci, kotórzy nie są przeciw
tapob;et mu".
stem kolonialny 1 uważamy, że r.i
reżimowi
kolonialnemU:
Można do tego d8dać, że weim prędzej położy się kres t~mtl Można tu powołać się choćby
dług danych ekonomIsty hlndu- systemO'\\!i, tym
będzie
lepie}, na wypowiedź senatora amerys.k~.ego Singha, autora k <;1 ą7!Jk i jest to bowiem systpm glębo:w ·J..ańskiego Kefauvera,
"Problem aprmviz8cYlny w In- mesprawiedli".y,
antyhuman l • "PI-zede
wszystkim _ mówi
diach", w C'iągu ostat7111ch 25 lat tarny, 1m prędzej uwolnią <;io:: fen senator - Sto Zjednoczone
XIX stulec'a w Indiach 18-krot- oCleń narody krajów kolonial~ powinny całkowicie odgrodzić
nr.e panowal głód; w tym okre- nych, tym będzie lepiej, Jestes- się od staromodnego kolo.niaIiz
sie -wnarlo-z--glodu 25 mllionów my jak najsz.czersz:Fmi przy ja- mu w Azji",
ooób. \V wieku XX Tovnia ry ciółmi tych, którzy walczą prz~~
Zwróćcie uwagę na to,
fe
kJ'lS'ki głodowej jeszcze baroz;ej ciwko mewoli i zależności ko... p1i1Tl Kefauver nawułuje do
wz.rosly, W s.amym tylko 194'ł lc,.nialnej. Powitamy LL<KloŚ-Clą zl"zeczenia się -nie kQlonlahzmu
roku zmado w Indiach z głodu zmesieme reżimów kolonialnych. w ogóle, lecz "staromodnego"
3,5 min osób.
Sądzę, że przyjmie to z zado- kolOtl1iallzmu,
Tak~e są fakty Fakty te nie
woleniem róWnież większość nBChcia1by on, by kolonIzatorzy
przemaWiają na korzyść lwlcl'Oirodu angIelskiego.
__
szukali nowych -f-o~m -uLrwalezatorów.
Czasy
bmarnego
panoszenia
ma
swego panowania kolonialTak salllD tragiC7..nie uksztalto
się kolonizatorów w krajach Ko- nego, występuje jako rzecZlni.k
wały się l{)~y narodu bUl mań
lnnialnych
i
zą.ler..nych
<;>dcho"nowomodnego"
Jcolo,nializmu:
skiego, ·który również, d02':n~ł
&kutków panowania koloni7.ato- dzą w przes.zl-o~e 'iaml ~Ol?- 'EJła-tego też woła cm: "Nie ponl7..atOrzy,
me
zechcą .OCZYWIŚCIC winniśmy dopuszczać do tego,
rów angjels:l~ifh.
Narody Inali, podnbnie ja'l\ l r07~<;tać SIę do?towolnJ~ . z. tym lUbY korzystano 7. naszej pomo-q'
na.rody Bunny' i A1'eanis:anu. :!-ystemem, ktory umozllwla Im do popierania złych rządów",
Jest to nader cenne wyznanie
:nie prosiły kolonizatoró\v, by ograbianie. całyc:h narodów. Na
Ko1onlGatorzy widzą, że narograbili 1Gh kraje. Koloni7.3torzv to)!czy~" nIe ffioz:-a. .
SwymI
WYPOwledzl,ami
t
cz~dy
p(')'\.\Tstają zdecydowanie pr7.e_~o:l.\ranie w ty~.b
(oTwKonlewoli kohn""Th1nel.
Ikrajach w wyniku 7.abo·rC7.ych i namt tl1cemy--wy-ra-Ztt--sympa
I , uznanie dla. n<l:rodów, które dzą oni, że .narod-y gotowe s<,\ po
grabieżczych
wojen. Ter
Inmi i Burmy ,nIe bylv pmtlm- nie W,YZW~ll:YISlg JeSZCZ~r~ ;~l!: ofiar. do bohaterskich czynów,
------wreffi:-:----mry ~TarlT sję tam
wolność l niezawl-stoś'ć swych
nizatorzy, kra je te były zamiesz czą o wyzwolenie.
Należy si~f wprost dziwić, gdy krajów, Z wielu krajÓW narody
kale przez narody o wysokieJ
niekt6rzy
krótkowzrocz,ni
poliwypędziły już kolonizatorllw
kulturze.
tyey oskarżają' nas o nieżyczli.
ł dem dia
lony od ujarzmIonego kraju i
gOY ('pl'ÓCZ tego wl"dza ta opioRra się na rasIzmie, odcięcie 10
staje się calkowlte i prowachi dr)
duchcl1.-Vego i kulturf'llnego upad. ku na1'odóW u)ar-zmlonych".
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reżimu

kolon;alnego

svtuC7.n\e sll.\'ol/...ony
mir:1ż i ludzie zrczynaJft 1'1)7,) ClZn J.{l t', gdZ'ie je.g,t prawu a a gdZIe
nlf>pj"a \vda.
LudZie
tak
CZ'ywi~C"le zamit.'rzał UClCC ,<;:ę do
wojny dla utorowanIa drogI nowemu uo;,LMjowi .spolec-z.:nemu w
~~~. okrajB"':~'p~obiłby tg już
1slotnie, któż nie wie, że pod
kO'lif>C wUJny najsilnlei<:z'l
armię po"iadał Krcj Rad? NiC nie
siaro WÓWC"7..&S na przeszkodzie
temu, by Zw, Ra-dzi€'C"ki pn;eśunął naprzód swe zwolnione armle i 7..8 jął całą Europę Nie do':'7ło du tego jednak 1 dOJśĆ -me
moglo
Znana jeet dobrze teza ma.rks:zmu - len'lnn.:mu, ze fewolucji .niJ eksportuje się, ze rewolucjl .dokonują same ludy walczące o wyzwolenie. Ludzie radZieccy zawsze sz.li d będą szli
po wskazanej przez wlelkiego
Lenina
drodze
wsp6liiit.n:ema, to
,v Lt:ącamą
wnętl7.ne hnnych państw.
Czemuż WIęC po zakończeniu
WOJ'ny nIektóre kola Impenalislyc'lJlle wytworzyły psychozę
wojenną, dążąc do zastraszema
narodów rzekomą "grożbą radZlecką".
Uczyniły to one w imię swych

egoJSiyc.z.nych lfnleresów.
Cel ich jest zupełnie wyraźny. Jest to potrzebne imperialistom po to, by grabić beZkarnie na.ród,
rozbUdowywać
kosztem -Gl-b-rzymł-e-h podatków
przemysł wOjenny, w czym
zainteresowani
Kij
wodzireje
monopoij pracują-cy-ch na rze:tz
wojny,
Zbijają oni na tym o1brzymle kapitały. Wystarczy przypomnieć, że wieJkie monopole
liSA zgarniają obecnie z pr-odukcjJ na cele wojskowe zyski
zesz10 -dWUlrnJtrfie wyższ.e
nlż~ podczas wojny,
W roku 1955 z.yski kO-ncer.
, .
- według tymczasowych datlveh _ 43 milia,rdy dolarów.
Ta.k więc monopoliści dyspo-nu'
śro k mi
u ziel nie
•

T

rodzaju

slwa hinduskiego,
cami /!1tanów,
z
,
z chlopaml, inteligenCją IndIi,
"l"e we-z-v.s--t-k I rn-i , z--kt-Ó-r--Vmi nue,,I:?:-nv ·możnofć zetkię('ia się,
Cponimy wysoko przyjaźń z
rndi~ml, z ich wielkim praco'.\'lt\'m narodem, przyjaźń z p
Nehru
I innymi
wybitnymi
mężami .st2-nu Indii, z którymt
nawianliśmy
kontakty
oraz
pragniemy utrzymywać: T- roz'Nlbć

f;tOHln'{i

pr7.~·.1aźni.

Zarówno my, jak I nasi przvJflciele hindmcy,
'chciellbysmy
rozwIjać i umacniać le
przyjazne stosunki bynajmniej
nie po to, by zaszkodZIĆ stosunkom zarówno IndIi jak i Zw
Radzieckiego. z Innymi państwa' jaźń rozumiemy w
, że Ole powInna ond.
ograniczać się do przYlazn)lch
kontaktów z jednym, dwom J
lub kilku państwami. Chcemy
przyjaźni ze wszystkimi państwami.
Cieszą nas więc
przyjazne
stosunki, Jakie ruzwijajq Dl~
mIędzy naszymi przyjaciółmI a
państwami trzedmi, w tym rówmeż z tymi, z którymi mamy..
być może, z tych c~y mnych
przyczyn stosunki nieco napręż.o
r.e, oziębłe. Mamy nadzieję, że
za' pośrednictwem na.s.~ego przyJBciela, za jakiego uważamy Indie, będziemy mogli polepszyć
nasz:-e-----s-t-oounki z tymi pa--ń-stwa..

mi..·

Zawsze s:zczerze dążyliśmy j
dążymy do przyjaźni ze wszy~t·
klm! krajami. nie wyłączając kR.pitallstycz~ych, Chciellbyśmy.'w
~zczególn~~i 4P~r~a~neę:~ ~SP(,t;
~-l!ł r-?-wm~z z --nałsll~Jszyml
,.;:r,DJam\ kaplta,llstycz~yml - St.
Zjednoczonymi, .An,ghą \ Francją..
- ----- -TI<fYb-Ysmy do tego doprowa~
dzili - a zależy to głównie nie
~ nas, lecz od rządów l naro-dow USA, Anglii t Fran("ji -

,nie po~unęli sic: pO?'l
po)(miosle" frazesy _ll~~l-ea zla-

EQQ?,~niJa----.F!l:P--lssJa m:~~·.!:l5l_ro- ~_--"le~L<L.....!~~'J~li'.=""'JllIL(>''l_

~clOl\'f'ogO. DotyC"Zy to

zwł" <:7C7:1

mInistrów spraw z~!granic7nvch
rr.ocar~hv zachodnich, którzy
,!'l1e chclf'lI naprawdę ponrRCO\";-.(~ I.:>..d tvm i po<;tarać <:ię o
to, abv r)~\ąj?jnąr- cC'Je, jaldp. Im
v. y7,naC'7.~ la konferencja szefów

_

ro~sadny

zr0zumie/że takie plany nig-rly

zrealizowflne. Jeśli
pr01,gnie sie r07.wiąz.ać
z.apewnienia bez.plecZE'ń~twa
europejskIego,
to
podchodzi6 do tej
sprawy
rzqdów
trzeba z całą powagą, z. uDowodzi to, 1e 17Rciv m')- \\'7g1ędnienlem realnej 8ytuaC'{łn::ltw Z<lchndnic-h, v'vs\laJ<'1C"
cii.
~\\.ych najwyiszvch p:7cdstawi
Tę re.s1ną sytuację charakłe
cieli na konferencję .,tefow na r~'zuje przede wszystkim fakt,
(łów
czterech m<X'<tr<;tw., nie Zł:" na terytorium Niemiec upragn~ly konkretnego r01Wlą78 kf'i7.tałtowały się obecnie_-dwa
ma- zagadnień umle<:z-czonych państwa o różnych ustrojach
lIla porządku dziennym konfe- politycznych
i, społecznych,
rencji. Udając' się na tę k,onf~ orzy czym jedno z; nich _
TE'11('j~
czvnili oni 'ustf.;;Jst\VO Niemiecka
Republika Demowobcc~uhliczne1, która krBtyczna _ kroczy drogą wal
wyv/ie:ala na nich .nacisk,
ki o uh'walenle pok'oiu f - deSam fakt zwolama t<OT1rcren-1 mok racji. 7..aŚ Przywódcy drucJi szef6v.' r~ądów c.zte'·Ę'C'h, mo- giego pat\~twa _ Niemieckiej
CRl'stw, oŚWladcze~~a zlowne Republiki Federalnej _
są
na tej kon/er~ncJI, prDgram zwolennikami polityki "z,------PG-d;::alania nakrec;lony prz€',z sze- jlycji sily", -przy czym sama
fow rządów dla
minIstrów Nlemje{;ka
R~ublika
Fed.espraw za~ranicznych - \\sz\'st rałna ngleży do agresywnego
ko to, oczywiście, przyczyniło bloku NATO,
się Jo złagodzenia napIęCia ~ię
O czym to świadczy? O tym,
dzynarodowegQ budl.ąc nadzle- że w obecnych warunkach nie
~ę,_ że nastąpią jakles bardziej ma realnej możliwości z.jednokonkretne kroki zmiel7ające do czenia t*h dwóch, tak różnią
zapobieżenia konfliktom ~vojen "ych się od SIebie' państw nłe
nym i do likwidaCjI "zlmnej inieckich, Czy jednak ozn,acz.a
\\oJn"",,,
to żc r:ie można ooecnie z..aTak oto zrodzn stę .,duch GE- p~wnić bezpieczeństwa lobloronewy".
ego w Europie i tym samym
Narodv powitały go z zado~ przyczynić Sl!~ do zapewnienia
woleniem, albowiem plagną pol~oju na ca1ym świecie? Nle,
~pokoju, pragną zmniejs7eniB nie oznacza,
podatków. redukcil wydatków
W zapewnieniu bezpiecz.eń
na zbroje-nia. pragną, Aby
te stwa W Europie. w stworzeniu
olbrż~'m!~ §rodki obrócone by- warunków, utrwalenia po!(o()ju
ty na podn:e-slenie stl'PY życi') zaintere~owane
są Anglia t
wej ludności~kle fi:ą kon'~z~.silil:l.-=ój!!JO)a-LJ'JOlSl<a,.-.{;__~_
pragnienia nąrl~ choslowacja04i Belgia _ wszy,gt
Je-dnakże to ,\'Ir.śn!~ co pOd" kie państwa europejskie jak
ba się narod<,wi, to ') ("'zym na- również USA.
'
rody marzą - nie pOdoba się ~Jeśli istotnie będziemy _wy_
"kapitahstom
rr~ukującym f'hodzi1i z tego. założenia j jeśli
n;e

będą

j~tGtnie

problem

po\~adaji' ;'i~ćrd~b~ TZ~~O:OOudą1ymy d~ ~",Yrkechh tar~6w ~rijó; k~- ~Zt';;'· "pomocy" tym krajom. jące rzeczywiścIe pokojowe inną broń. pe;sP~kt;wa - re~uk I państwa niem7,;~kt~I.I. w;~od:~~
ich z Indiami, Bur- :at1Ji~~~l~iegOzan~cu c~łń..:'e: SW;~h_U~Pł~~~a.JąJ:t ~~bi~ ;i~~~s~~~~~~ sy~te:~~~~wod- cjI 71brojeń, a tym bardziEj per obecme w skład przeciwst3w-

-nd;- P~~::liP~~~~ d~~?=ć~ p!>różnle~ia

Ale jest to, wyrazając się dp- mą. i in.n~m~ kr~ja~~p~~11~- go, który, po 7jl""lucenlu obcego istocie nie tłomoc, lecz ochłalikatnie, dość względne prz.ed- cy ~ S~~?.:;~/i ~~, -- jarzm9 Ujął swe losy we włas- v z
ńskie o stołu rz
I5tawiem~e tego, w jaki sposób nyc a
ye
'-&;)
ć ne ręce -p
erowOlc wem 0- wane w z.amian za niezwykle

Na razie, niestety, tego jesJ:- spektywa rozbrojenia

~

e:re--n

uznana nY(',h

so~ie-

nawzajem ugrupo-

te------es-łągfę-H-śm-y------a1 "".+':osJ:auLl=ez....moruljl<l1lSJtru\'--'~_uL.pafuj;w,.-m<>!l'ł3<Ilo/-~_ __
d "
e-perspektywę zmniejszenia Się d-zenlem brać udział w ogólno.-

\:Jf;~g~go~~~~I:~,:,: i~f~'i~:~ i~~i:~O m~~Ia~~z~~tooz~~Ż~~;~h :;I~~ef~~;~Yfa;;~~żn~o~~: UC~;!lIw;"d~~~;rlą~I~~!a iaką ~~r~f~:~1r~~:~~~:~.~ó~iep:J:: ~~~k~;:. ;haCą~i~n~:, 1~~d:n spo ;:~!'t~::i~tó::SI:;:~:Pi~Pi~

nIezależne; Republiki Indii.
,Byli oni zmU'i7.enn ZgOO7.;lĆ się
_ . . to dlatego, że me mieli irmego wyjścIa. Gdyby US>il<>wali po,9CleS
d
h
~~'b J~ W
~ ~2~
ym1e
S ~t~O ~~
ru~ l y ()
t l ;Y "';ypę
~ WSZY' tO : h f ~ ki o:
zen l.ePrz: n:,s,tall n\V~di~Jl1
~ J1~r6d chiń ki z Ch),n ko-

przez ~. DUll~~ i ~inj~~ra s.~r~: &ką RepUblikę Ludową
zagranIcznyc G o ?uga p. ~ - nie buduJe pomyślnie

obec- politykę, Opiera on .swe stojallzm. sunkl ze wszys.Uttmi krajanll
' d h'
ów
na za~a a.o
r nouprawn -'
warnia----ko-IDniIaJnego. Stosują ooi ni~ i ~zaJ~mnych k?rzyści, na
coraz rzad:ZJiej tak brutalne fOJ;- Z8ssdZl.e meingerenCJi w spramy przemocy
jak wysyłanie wy wewnęŁrtne tych- krajów:wojsk do krajów kolonIalnych i
Gdy udzle'lamy tym ery Ininne akl.L-bruta1n.eJ o ingerencji nym krajom pomocy gospodarw sprawy kraJów ujarzmionych. czej lub tec~nicznej, czynImy
Dziś CZYJlJą ooi to wszystJi.o w to. jako przYJacIele, nie narzu~
opos6b ba~eJ dęlLkatny: prze- caJąc s,,:ych warunków _.
kupują łudzi
ących przy _ NI. mamy zb~nyeh kapIta·
władzy, orgańlzują ób rzą- łów. ProwadZimy płanową
ar; montują .. 'll'Y e bloki .goopodarką.- Nt.. jesteśmy za·
w ~zaju pak
liagdadllklego. Int"".... owanl' w, ell.!l'orcie Iql.
Dają on! pieniąa.e IOa tzw! nltalów. ani w ek"Porcle to·
"pomoc g09pOC!arezą", dosla.- warów. których produkujemy
czają "bezpla\lnej" broni ruektó- tyle, Ile potrzeba 1U!8zemu kra'
rym kraJOO\L Ale pa~wa. którę jQwi i naszym sojusznikom.
broń tę otrzymujII.
IIł-zapewgjeoIlL-Jlandlu
~-~_!lI!praW4rkol:Cl!!lzato- p:;~lob~nozn
~lOO'1\!zatorom..mlęsem.- L.~I krajamł:-Pewne lo·
-~'~,8n~ ~lł lw1~ę nIe tylkQ z »Ob~~!aWle~~, a~a.~ ml!Szą twO!l"LY\ wiei· w~ prodUkowane .1t,U ~

ha na temat oa
Zil5tanówcie- się - tylko- nad
tym, co ~o\\'iedz~ał DulIes: pozwalił on sobIe oświadczyć
otwarCIe że terytorium ht.nduskle Go~ powinno nateiet <lo
Portugalii jedynie dlatego, że
zabO'I"CY portugalscy zagarnęli to
fonfzata.
wsz~tkJ(~h maścI ·terytorium przed 400 laty..
l oddenf'a wraz z n,mi takze
W zwlą·ku z Iym prasa hm·
rzedaj'M klilta Czang KOl- ~ słusznie pr-zypomniała p.
:'eka
.
DulIesowi, że przed 250 laty o·
T<>ri..mzat<;.rey lubią me1oiedy~eene Stany ZjedlToczone były
.mÓwić;-- jakoby przypadała lm 1<0100\Ią a.ngielską. I jeśli logicz- wJelka hIstoryczna rola w I"OZ- nie roztilhować. to on, tj. Dul·
powszeelU>!aniu cywilIzacjI. ~1It. leo 1,X>wlnlen się uważac za podId le ~ są dla pro- danego Jet.:~rólewsklej Mości,
stac7iłów lub dla IOałwnycb lu- krÓlowej WIelkiej Brytanii.
dzI !Ile 2II\Q1ącyci\ hIstoriI.
Zgodzić się z oświadczeniem

":r

1rz

I

DzIś kolonizatorzy
will zmIenIć formy swe g

ł

W pełm rozumiemy I popleOto dlaczego natyt:hm!ast po bD te ugrupo.w3.ma _ to proI k
'd 6
~.2nferencji szefów rządów Clt.e blem ten mógłby by~ rozwląramy stanow s o przywo c \ \ ' .
k 6
d
-mdll...J<16rl'Y oświadczyll. ze ln- rech mocarstw ci, t ' z)' ;lra, Ul ,any tak. jak wymagają te.o
die zajmują neutrAfną pozyc-~( -k_llJll- ś..r...Qd~ za~I~~y l CI. ktń- bteresy _ narod?w.
mIędzy namI a Innymi państwa- Il..y spełmają ,-,\otę-za rtTl1.!1ac -I~.lllzania nie wimi Indie są rze-czywiście pań- wysokie stanowiska w pa.ń .. dZlmy. Nfkt nie zmusI nas do
śt";'em rreutralnym i zasługuJ'. stwaoh kapitalIstycznych. nie wzmacniania własnymi rękami
na zaufan.e 1 szacunek zar6wOl' tylko nie, usiłowali p"głę~~ć .,\ bloku mili!arneI(o wymIerzol naHej ~trony jak J ze stronY touzerzyc
JJdllj;~a Gen~, v, nego. przeciwko Zw Rad-t!ecInnych państw
lecz wr~z przecmrnie - staralt ku'mu .1 innym miłUjącym poUtrzymujemy jak najbardzie' "ę labIc go. w zarodku.
k9Ll:lanstwom
braters'>.Ie stosunkI z wIelką I Co sIę zas tyczy Z.v. Rad,:l""
A właśnIe do tego dątą d,
·Chlńską Republik,! Ludową Nd- kiego. IJ:> Jego przerl.taw'e,ełe którzy proP<lnują nam wyr._
rody naszych kyaJów to bracIa. 1.ar&"no t>odezas spotkdnia gze żenle zgody na zjednoczenie
Ukształtowały s,~ i krzepną fó~v rządów j..k I na konferencji Nie.· _ _ ,
'
dobre, przyjazne stosunki ró,,'- mml,trów-spraW Z8j(raolc:<· udzfał zjednoczonych Niemiec
meż z Republiką Indii. Wszę- n)'ch czlerech mocarstw _roblU w agresywnym antyradzlec.
dzle, gdzIeśmy bywalI w In- wszystko. co w Ich ITIOCY, dąblóku.
dlac!>, słyszeliśmy plynące z glę- żąc do oslą!IIIIęeia pozytywnyeh
Chcielibyśmy. aby w tel.
bl serca narOdU slowa: "Hlndl- wynlk&w.
<
•
kwestii zrozflmleU 11311 wlaścl.
RusI - bhal.-l>hal!~HJnd ...1
NIestety. nie' spoll<"IiŚl1'v~lę
-~•
l~l""le 6ą braćmił
Z wzalent\lośc!a W. tym ~
CDokdoaenl~}III.Ir. Ił

I

j

-'---~---

,tycme ,"""pu!zel1tUiił-JWuę-n)o----'
botniczą,
bronią tych
I żywotnycl! Interesów mas--łud'JWYeh.
, Wrogom' Komunimlu nie po<joba sił: nie tylko Komwonn.
u wiele bardziej nie padob;ł
się bezsporny fakt, że zwycięska nawka ·komunizmu- z każskupia ~
sztandarem coraz więrej ludzi
we wszystkich krejach.
-budzi" radzieccypamiętajlI. --- ~
1ak w swoim ezas-Ie
-

tyków, amerykańskich i zjednoczane Niemcy zostałybY włączo~
ne d.o agresywnego bloku, to .ma
lo prawdopcxioone jest, ,aby w
takią1 ,wypad!\u Francuzi i
-;i,-::z:inia-Sl1j-<llrroz'*".ju--ty,olrko'n-

dym rokiem

, gll<W,mogli żyć sp~kojriie, Od '
t~-cy niemieccy mieliby w&wCl:8S 'rozwiązane ręce. Zacz~1iby
Mi działać n. swój sposób i 0-

czywiscie
Francja stałaby 5i<:
dla nich łakomym :kąsli:iem,
l\!oy.'lmy o~ fy-ril--- bynaJmnleJ
nie''-cIlatego. ie chcielibyśmy, aby
to flię stało.
Nie, uczyn'mly
Wf'ZYSLko, aby to nie nastllpilo,
- Al-!' d~wiadczenje

pa

,

I

śClgu

montuj~ agre·

swoim'

Partie" tę usiłowaly podobnYmi
haslaml oszukać lud oderwać--

1('j g~~C~~~gr~. p;~~~~
paktu _::~:n~~~;i, I Z:y~~~~ec:;o~oa: -go od jego wO,d'za ~ partii kQooo
l
l riman, Wiadomo, że ma on wierówn1ez narody państw koi.>- Iran I ciągną inne państwa.
munł~tycznej -'załozone_j przez
Flancja jest słabsza nii Z\\'. Ra kon~resme~ów amerykańskich, le milionów, A i inni milj:) -nle~ nlalnych i zaleznych, coraz b8r~
Na pierwszym p~led7;('tOlu
zade1inła przy}aźń~ ze wi~lklego Len~na. Zdawali ?J1l
dzl.C'ckl i krate dt'mokracji ludo ~r;l.YJmowa.hśmy Ich, chętnie l mAłe kapFt;łł~-=- większe
dZieJ zdecydowanie występu'q hecnej. se-sh Radv- Najwyls'Zf'}
narodami, kt6re lego :ą(lb~e sPr.:!wę,. ze władzę m~L
owej, a nawet i Anglia jest !iłab-' rozm~wlaliśmy x nimi.
mnif'.1.!1i7.e, bóg, kh tam __wię,
pl Zt:CIV. ko
wyzvskcwl ("zlew e \\ysłu{"haL~my ! uwagą przem6 pragną, w ImIę utrwalenia po_ znue:nic,.lecz J1lesposób ~l~
i'ta,
; I ,Po Zw, Radzieckim swobodnie lic;(\'nśmy; ale jeśli mają mmei K-a----ł*'-lf.'7. C'z!o\\'leka, przC'C.\1tk!J Wiania szefa delega'ejl l'arlamell krl1u I bezpIeczeństwa
mt". partii. komU;nIstyczneJ. NIe
Dls.te-go tf'Ż szczerze pragnęll- IJ?dro!.ował? wielu k,oi"~nden- milionów od Harrimana, to 1A ue Iskan u Jed,nych krajOWprzc2 t:.rnE'l IranU, p3na Mohamme~a t W ciągu b~ezące~o roku Zw. ~ozna jeJ zmUSIĆ do wyrzecze ___by~my. al"" zarówno Wf' Frl'ln Ito w rea,kC'Y,JnYCh dZlenm.k,?w, a- pe\\'no chC"ą ich 'mleć. w;ęcej mi: .:Jne
Saleda,
ktÓIY ośvnadczył,
RadZiecki zrJukownł swe s.ły ma się obrony lnłeces.ów kla~ cjl, jak i w Anglii również W11- :ncrykBńsk!ch. które s~Jalizo- Harriml'ln,
r-; c można nie WIdzieć w tvm naródtł Iraf'lSkl prag:1ie pokoju l zbrojne o 640 yslecY ludu. _roboJn1c~ ~teresów ludu, al
śc;w'e nas zrozutni;mo. I czy t wały Się w iabrykowamu oojChodzi wręc tu nie I) dm"'Ze wyrazu
wlelklt,J. slłv te0:-11 przYJaźni ze z.w--------R.adzieckim. - -zrzekł się~s-)VeF~lskowe) ~lem partIa komUnistyczna
nie lep:ej b:l-'fOby dla na~, abyś- bard:ziej niedor~nych, a.n~y- ludlJkie, lecz o ki~zeń tych pa- markslSLowSJm;,leJłtflo-ws-K.le-), ktol Witamy z zadowolenIem to o ... w PorkkaTa-!Jdd w Finlandii, wy - to prawdziwy wódz klasy ro
my znmia5t 1T",arnrJ\\'ać W?sil~1 r~,dZl(~C~IC~ _8fty~łow, Wled:-l~ nów.
- ra przenJka do śWI~omoś{"l ml~ !hyladczenle, ale nie możemy me- -cófał przed terminem swe WI'II-' botmczeJ 1 chłopstwa pra~jące
no pnyt<otow3n,a do wall<1 mię h~my? t) m I ,mImo t-<? ~m\\ol1
Gdy autorzy ",,:ll@.ijnych
l ' onów ludZI \\ e Wszystki~h czę- ~twterdz1Ć, li mimo wszelkich' ska z .Portu Arthura. Zw. Ra- ~o~ódz ludu i_~iC1el jeczy ~ob<l. dzlarcJT lącznie i z.n~- l!s~y Im Pl-lYJ~hnć do L..w. Ra- dz!" kruszą k?płe o z.mjan~, gr n("h śv. tata Do tej nauki na- wysllków
Zw
Radzlecklego,l dzieckI zawarł traktat państw')- go zywotnycQ interesów.
-leźli właściwe rOlv.'iąlanie spra- ą,zle:<-klego, chocI~z- wI,aóomo by u..<;trojów w kraJ.8ch rł'!nv~racJI lc>zy przvs;dos("ł
zmlerzającvch do Z8pewn,emal wy z Austrią. która ogło..c;iła sMKomUnIstyczne partie wszyst
"y be~n'ecz('!\;;twa europejs'kie- 10. ze tego rodzaju dZlen,nj~tarze lu~owe,'. chodzi lm 0, Ratę, o Rd l' Masy pracujące krajów demo· p"zYJallnych- stosunków, z Ira- łą neutralność, i wycofał SoNe kich krajÓW idą za przykładem
Jo?
r
Ja~lą do nas ,po to, b,Y nad~! ~11Wm6w, o PotOCklCh_, ? Brn- kr<lc)1 ludowej, kLóre pl~lękonały nem, rząd tego kraju Przyst.l- wojska z jej terytorium, nawią- Komunistycznej Partii Związku
Pragnę w !wiftz;k'J z tym pt7.y pIsać w duchu "zimneJ wojny. tJarnu ora~ o i.nnych
wlel,{\ch SIę r,,1 w~R-;nym doświfl'kU'n i \l, pIł do wojskowego bJoku pag. 1 zał stosunki dyplomatyczne l Radzieckiego, WiąŻą nit?rfl'ZerpomniE'ć że propozycje WySUl1 ~
Natomiast ~'I<ld:r.e USA do- kapiLalisl(~w i ob"7.a!i~Jków. ktło- i~ t,ylk? obalp~i~ władZY kaplta- dadz.kiego i tym samym oddał Niemiecką Republlką Federal!1ą walnie całą swą difalalnó§c
te w G,~neWle przez premle.fJ tr chcra 7' udZIeliły zE:'zw?lenla I'zy zostali wypędzeni pl-Ze"Z._
In.tow I przejście władzy w n~- terytorium Iranu do
. --podjął ~nyeh tak 5." żywotnymi interesami klasy ro
Fran'cjl pa-na F3ure'a i premiera n? ~?YJ?z? do Am~rYkl ~ylko dzi pracy kl~~ÓY.1 d~mf)kracji lu Cf~ rl?:o, nu prowad:r.! do rzeczy- s!1 agresywn,vC'h knujących
mo s.kutecznych kroków w celu bOtrilCZe j " z interesamI ludu.
Anglii pana Bdena, dają podc;tEl- nl('\. lelk,li'J d('le~a~jl rolmcr..ej, dowPj. Ale me m'1?.I'1Ll u.t.r.'_,\a- \\'j ,tC! wolności, ,odpo,:vi':."Jl.\ n3. ny napaści na ZSRR.
utI"'\Valenla pokoju.
To ,właśnie- nie podoba się- ,tym,
wę do rokowań zmIerzających dC'!,egacjl. bud7Wnlczych l jedy- m!R.ć nR:·od?,~. tych kraJ6v.: %1 W'i!(-)!\Ie knowania swy.:h WH....
Dotyczy to tlie tylko IrBa1u,
Zw. RadzieckI przjrwrÓ('~ł prlY którzy chdeliby wiecz.nie uctd za
. tli bez:pieczeństwa IleJ grupie dZ"t'nn!,karzy radzlec- ,!3-at~, !łac,IZ1?/ltłaml, PotockImi, ~6w Jeszcze wlę,kslym z~pole- lecz równIeż Turcji.
. jazne stosunki z Jugosławią, 1. SIkać lud. Nie podoba się 1m .roję
WO F.ur~~~:~le a
kich,' ~L6rzy nawl8se~ m~I,ąC' Hrat~al"u ltd.
n~e:n wokół swych partIi k('lmu- te k!edy u władzy w Turcji by- którą przez czas dłuższy stosu n- dzrnarodowa solidarneoŚć-"" klas)
Porozun'llenie ,w tej sprawit! mUSieli ~zekat, dzlewu:ć mleslęAmerykańskich Butorów tych m!'t:/('znych, parUI rObowOlczyeh, a Kemal Atatuerk ! Ismed Inoe- ki wzajemne były za()strzoń~. r~!JQrniczej' t chcielibyoczyWiś
ułatwiło.bv takt.e rozwiązanie ey na WI,ZY, Nlektóry~ ,z, nich bynajmniel nie religIjnych ..0- J,'artli pracy,
nue,· mieUśmy z nią. bard!Q Będziemy również
nadal za. de, by' Kc·mi'nform przestał
innych d'nnioslych problemó'v, ~r~ez, ten czas, urodZiły su: j'll r.ędni- wigilijnych" ,łączą na)śclś. , ChOĆ, b~ nl~ wiad?m~ lak wś~;e dobre stosunki, lecz później u- cleśnlaĆ' titosu,n,ki dobre~o
ifltnle~~ '~ec_~_ nie zale~ __ 1o- od
~ t,ym również problemu rozbro
~~~~niemy r<JZ.St..erzenla kon~ lt>jsze wi~y z kapitalistamI, któ 1 ""ali BU: ~apltallścl, me. 1I~:l Im legły cme lakł6ceniu, Nie fnoże- $iedztw.a 1- p.ny;&źni-z
meht
Jen'8
rzy zost.nh wypędzeni lub Zbl(:- j :I!ę rozbIĆ 0007.1l SOCJ9l!łitvcz- my t~ll?rdzlć. te nastapHo to
wią, rozszerzać kontakty gos.poWi~domo powszechnie, że za- tF!któ~ ludzi, radzieckich ,z n?J- gIl z kr-aj-6w dem-okracjj l~ldo-' Tlf'go. BęoziC'my nadal kroczyil ko z winy Turcji, złożo...,o rów- darcze i kulturalne tnjędz~
Oto bodaj fe wS7.V'lStkie S]'ri-arówno na konferencjach genew_ rozm8tt'SZ,~1 1!fer~i USA i m- wej. Pragnąc zmiany ustrojU v.- drogą w.skaza~ą
nam
prz.ez n:eż z naszej strony nlewlaścl_ ZSRR a FLRJ.
wy, które, moim zdanIem. trze
Ekich. jak i w ONZ Zw, RadziE:'c n~'ch kraJo~P.ragme~y u,moc- krajach demokracji lud(,wej, ci! wielkiego
L.enina, b~z.iemy we ośw!ad('zenla j które t"Z'.lci1y
Ważne miejsce 'wśród tych pll- ba, było omówić nieco d~klaij
ki wysuwal
szereg konkret- ,,!~enla wz.aJer~łnej prz~~Jaź..Oi, ale działacze
amerykańscy chcą I kroczyli razem podawszy EO- cień na te stosunki.
, sunięć zajmuje nasza wIzyta w ni~.
chcemy
IngerenCjI
mnych przywrócenia w tych krajach
l bie
nawujem mocno dłonie,
Jed,nakże później' -""jęliśmy
Indiach, Burmie t Afganist-anle
Kończ.ąc swe
pnemów)enłe
nyc h prop,Q ZYCJ'i w sprawie re- me
krajÓW
w spmwy
wewnętrule
I
~VU.
dukcjl. ~b,rojeń, zaka~u broni a~ Zw, RadZieckiego, jak to nie- dawnych stosunkó,w kapita i- zmiatając z drogi w naszych kroki zmterzająt:e do tego, by oraz poro,7um~enja zawarte mię· pragną1by-m wyra7ić orzekOnah)m~w~J I wOdor,owe,J' oraz usta którzy proponowali w Genewie. stycznych, chcą aby fabryki J krajach wszystko, co przeszka- zmienić wytWorzoną .sytuację l dzy Zw. Radziec,ktm a tymi kra- ~le. że Rada Najwyz.s2a 7.aapro
nOWjen'8 ,kon,troll mlędzyna,r~o Rzecz jasna na to lI1~dy się nie zakłady pr-r;em,yslowe zwr?..::one dza marszowi naprzód ku 6PO.- przywrócić przyja~ne stosunki z ja.mi.
buje wynild- """"ej podróty
v.e;, OSI'1gmęcle porozumlenIa god2.i
'
zosta~. kapitalis~om, a 'ZIemia łeczeństwu komunistycznemu.
tym krajem. Ale i
Na obecnej sesji
lndit, Bunny i Afganista'T1u, alco do tych problemów unlemoż)1 z
my. _
'
-,
ob.szar.Jlik<LlIL, ___ ~_, --NajJ:>ardzlej ,jja!eknwzro=1 q
,
ZSRR. r01ą>atruJąc
bowiem slu?-.y ona sp:"a\\-ie' uwiła zmiana stanowiska .uSA. - ,Nie motn~ przy sposobnoAci
A p. HE\~!"lma,n nie tylk~ ~hce, l trzeźwi politycy AngU1 st. daJą na
mocnienia
kt6re nagle wyrzekły się swych me stwierdZIĆ, że nlekt6rzY1"'1I- aby dO,kraj6w tych wrócIli ka- Zjednoczonych I FrlUlcji zdadotychczasowych propozycji, kie t~cy zachodni zdradzają ostat- pltal1ścJ; chce on wldoc.zme rów ją sobie spraw~ z tego, że sta~
c!y zgodziliśmy się przyjąć je ja.! '!l 10 co najmniej dziwne I"Oz.U- r,let, znowu panos.z:yć ·-5-lę w gf)_' nowlsko zajęte ostatnio przez.
ko podstawę.
~ml,en1e "ducha Ge~ew~", . €hcq spodarce węgierskiej, ja,k to czy niektóre, koła w
państwach
Obecnie St. Zjednoczone, w oni, b~ Zw. ,Ra<bieckl Jedno- nil przed wprowadzeniem na
hod i h
me j t
,
władzy ludowo-demo- ~~che~c Ge:::;,e::.
es z
istocie rzeczy zdejmując z. P:J- st.ronn~e :oz.brolł s
rządku dziennego problem re- byśmy
Się
I . kratYC"ZlTlej
I "'1'llS,m.ouj;\IC
dukcji zbrojeń, wysuwają- na pod-~l~~-łrnym, dttNie ma 1m-mIk: pOWt mu -do te
P.o.w.olam .się .choci-aiby na-t·
plan J»enw~y jedną propozyc.i~ [C'hO'\\ ym, 1,deologlczn y m.
.
go, co minęło. Zadne "orętlzi~ niedCJwne pr~em6wlenie loNia
zgłOB7..on ą , przez prezydenta, E!- Rqzmo\\y na, t.e~, temat Iue Są, wigiJjjne" nie pomogą ani ob- Chorl~y, który przyznał, że
de ,PO raz sza.I"l'lIhkom, ani kapitalistom, a.n! mocarstwa zachodnie ponoszą
senhowera w Genewie, propozy nowe, słyszy Się J,e
roku km]
senatorów

I
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I
I

l

I
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I
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* * -,

do

wieIlum

r:

cję sprawie wymiany Infor- plerwS'ly, aczk~O~W!'ek:,~Z~YOl~e:d!a~llO~b,,;nlk~re~rom,.~~-""'~~I!"!W;lejl;k~lm~~k1UJP-~i~dlUjżą~odpo~~W;i;ed;'~ia;ln;Oiść~za~~f!Ia~-f~~~~~~~~~~~~ll~~~~~~~~~~~~!f§~~~s~~[:~~~~:~
macji wojskowych I dokonywa- już
nieraz d~kltlWf:' nauczkę
nia w
bez tm~es2lkód zdjęć l()tni- ~:'J ~~~~k~:!~W~~o nar:~e
czych.
warunki'
St'wierdzlliśmy już, że
Nie zdradzę
~eje Gat? e~,ą.ce uijęć lotnicZych je~li
na i'i.!O\,li.,le i

propo- I

me rozwIązuJą

JJ1nym wyzyskiwaczom sko

ludzi

genewskiej
konferencji
minL&trrów
spraw

probbl~~e~m~u~, :~~;f.~?~~~:~~~:=+;~;,~~~~r.:~~~~~I-~~~!:~~~~':1~~:'~~~ ·~~~~;='~f.d~0~r;'~::t-:~;::~~~~~~:~~~~~w~;~~
~

,stoty nie P'
W warunkach, kiedy
duje się w rzeczywistości reduk

~~i:b~~~ i~hmz~~~~~:nl,:.~r~1; l L,JeoI1OCZOll!yCI',
i dokonywanie,

nad
-----"wu,il1:ę"-ć
nić s.ię
zn,pędów

i p!;ychoz:-,
wojenOO.
jest to jut -kcmtrola ani napodobleńs'two !(onŁroli, Jest
Ja faktycznie,. środek .tosowany
w celI) lepszego rozeznania s:ł
looego
Czyż nie je~t jasne, że

Nlp

wet

te

tą

kraju,
Informacje

drogą

mogą

wykorzystane w tym.. celu, bv
wybrać najdogodniejszy moment
napaści

dla
zywa

na ten kraj?

się

W

1!ito~ie ~eczy oiczvm.
Co innego .L. wykazanie
nego p:)dejścia do problemu rozbrojenltt: ('!Siągnu~ci(.) porozumie
da w sp-aw;e pozlcn,ów zbrD"
jrń; zakazu broni atomowej i wo
QoroWeL ustanc>wJ8n1e rozsąd".
----1;0 i możliwego li!! w obecnych

~arunkach ~Ystliu~~~,onlt~rIOI~'l~!:~!!~~~~t;,il~!!!ł~~!!!i!1;!~l!~l!~illiii!!~!!!j!!~!1!j!l~!li!~ii!lIi!lill

mtędzyna,rodowej na węzłach kI)
lejowyoh, w bazach
r.B lotnlskjJch itp.,
cego zapobletenle
jednego kraju na
kodkł sa W j1ęJ,n1

___
, _ . _~~.

A

_ _ ~~ _ _
'
__

-<lOO--O

. Poc~ospieszny

, -Wreclaw-Lublin
nie kursuje
Dyrel!ccja
Okręgowa
Kolei
Państwowych w
Lublinie zawiadamia pasażerów, że "'począw
eZf od dnia 2 stycznia ZOBtato
wstrzymane kursowanie IPOcią
na trasie Lu-

_

PONIEDZIAŁEK

sylwe'sŁrowe.

-

'l

"Dziadów"

Młcklewlc1.3

-

godz. 19. (5.

'

,.W~RSZAWA"

KI!'JO._

w:acze krabów" -

•• Pol~-

-

przyznuć.

Poniż~j

N1emaUa:%dy zakhd
pracy, każda instytucja Qrga:'lzowaln u ~iebie taką z:::lbawę, ra
które-j
pracownicy
'Zakładu
ze swymi rodzinami mogli przy
:l"mnie i wesolo----S.p~~tzić czas,

KLASA A
Radom
Radom
Sparta WTIK -'·XleJce
Sta:l-- starachowice
St.i! KZWM - Kielce
Ostrowiec Start -

film prod; Japoli-

-- ---K-l-NG- "M05-KWA

~

_,

tabelę do<

Stal·-~

&ki~j.
u

p<Jdajemy

tychczasowych wyników:

niemało.

_ KIELCE:
"EATR IM ST. ZEROMSKIEQO
•• Sceny

A trzeba

że od'oywa!Q.J1~)ch w KlClcs:h

. ! S'Q"(JZNIA 1956 IL

-;;Czl!rw0ffli

8 18
8 12
8 11
8 9
8 8
8

Ob;:~ ~R~~~ i ,:Ir~. franc'U-::'~ki~'J~g,~~~~~~~~~~iiliIT~

59.1
51,~

50,5
44,5
42

·4 25,5
2 22,5

nla przy'.:c.g1ówneJ ulicy" - film
czechoslowackkJ.

__ KLASA B

OYZURY APTEK:
Apteka Społeczna Nr 107
Sienkiewicza Nr t5.

48
46

42,5

NUMERY TELEFONOW:
. PogotowIe Ratunkowe Nr leI.

wodmczą~y 'WRzz

t.

tow:.-IPPlI';;o=--fs;:,"·vr:~~~~~%~w::....Lp~a:'ś~-T,:;t'~

da on serdecme życz.enia wszyst
kim pracującym-z wojew6dZJtwa

SKARIYSIfO!

fONO .. MIR'" n!eczynne.
KI:-.JO "WOLNOSC" "Plękno~c!
- fl\m prod. francusJdeJ.

kieleckiego i ich rooztnom, a zebranym na sali - przyjemnej 1
wesołej zabawy.
.

R,UJO},f·
TEATR IM. ST. 2EROMSKIEOO

Z kolei na salę.wchodzi Nowv
Rok, ,. który składa w",;;zys(:,kim
serdecZD1e życzenia. Następuje

nocy"

nierzynny
.BAŁTYK"

KINO

-

"Irena

!

trow.ki. W imieniu WRZZ sklR-

•• Strat Potaroa Nr tel 8,
MilIcja Obywatelska cerHr. tel.

do

Kierownictwo raidu zasrtrzega'
TRZ,y'_.NO\lI~. ~SEKCJE
so?ie P~'Y0 'ZlT1iany tras lu? ter.
.
W·-,LE·C'~ HII _
m'nu rzrtttl w wypAdku mepo- ł- KLASA O
m~'ŚJnyc"'h' waru.'1k6w a',mosfe-! - Coraz lepiej .... roz~ił~jące .s!ę
rycznych. Z uwagi na trud.'1.o'Śd : koło sportowe "Lec.hi.B w K"'~le'":lc-_L~:~=%c::I!,,,'~;~
noclegowe ilo.4ć m:e-jsc na PO_łc~ch powolai0---e5tatnlo do-'
ZMK - Kielce
nvch
jest oO"ra-' ella trzy nowe sekcje sportov.'e:
Armat. ' - K-ce
.na d~nq I sekcja hok~~ na ,lodzie; podnoŚęataohowice
będzie koJf'jność szenia cię1a.ro~ i .ozapaśni~za.;
oraz ure.gulow.an:e \vpi
WszY!'cy-~za.I'll-t:ercsowam., kt~- Start III - Radom
.9{)wf:gb. Wynosi ono 40 zł od 0- rzy chcą UpraM'laĆ te dyscypl.l- Budow. MP - K-ce
soby i obejmuje koszta Ol'gani- ny gportow.e mogą zglas~ać S'l.ę Un.ia Ćmielów
zacyjne. dojazdy,
noclegi
. do sekr-e:tarla.tu ko~a w KJelcach Gwardia Pionki
Ko.lejarz Bogo:r-1a
częściowe wyżywienie w czasie l!l, Morllruszkl 15.

l

,.HEL" - .. Upadek emiratu"
-' f Hm pmd. radzif'ckief·
Kr~ i,.P~ZY.lAlN"
•. Wyrocz·
nla" "":- fl!m prod. angielskIej.

przyjemny
uczes1micy
zabawy
składają sobie
ż}"CZ.enia noworoczne, a przy okazji obecnym Mieczysławom 'zvcze~lla

WYSTAWY I MUZEUM:
W "Ioal;!ch wyslawowycb TPSP. prry
ul Ke!lcs Krauza II - wystawa zImowa o chMskterte oQ;ólnopolsklm
Muuum. przy ul. Nowotk! wy·
sława hl~loryczna pt., •• DzieJe R:>-j)·
mla I Ziemi RI:dom~kreJ" oraz wy·

imieninowe, 'calujtl się i wbo- ~;;~~~~ ;~~~~~f~f~\: z~~~~
wa toczy się dalej, aż do białego niem wpłaty na konto bankO'We
rana.
Z. J.
Zarządu Okręgu PTT-K Kielce
II OM Kielce Nr 504-9-330
7. zaznaczeniem: "WpisDwe na V
Swiętok~ys.k:i
Raid
Narciar, ..

domu"

-

prod

film

ba.l'dzu

Bcesag, ; 11ly

p()lsk\{'j.

K!~O

stawa ,.Ptakl

kraJowe·'.

OVZURY APTEK:-

Apteka Nr 7 _
Apteka Nr .II -

ul.. Zerom skI ego 5
ul. Traugutta 4.0

NO·.IIv1ERY TElEFONOWI

ZespM taneczny WDK po godz,
wystqpił

jeszcze raz, ale tym razem
strojac1t

dWUdziestej czwartej
już
w normalnych

Z Imprezy noworocznej dla

dzieęl

I

-

-{Hm

prod.

koreań-skłef.

-

42,5
7 9 47
7 8 39
7 7 39.5
9 6 3.4
5 O 13.5
5 O 1.5

5 O

O

ZAKŁAD DZIEWIARSKI
INWALIDZKIEJ SPÓŁDZIELNI PRACY
W KIELCACH, UL. KILlŃSKIEGO 3

że - począwszy

od dnia 22 grudnia 1955 roku

I

Dziewczfnł\i wolą

- - --

'ćORZEIOW:

"INO

M."

7 12

zawiadamia

3,godziny atrakcji, zabaw i niespodzianek

09
08

60.5

8 14

'

Lekko ch\vial się podtrzymy~ żadna niedokładność. WreszcIe wszystko to jest "najprawdziw- ,
wany przez kilkunastu chło-p- wszystko było gotowe. Frane:< szą" prawdą. Ale rzecz
.
ców szybo\\'iec<
Na miej.';cu r.az jeszcze poprawił się na si e- się nie na lotnisku, a w
11·87
pilota zasiadł I·'ranek Fi.lipowski dzeniu, sprawdził d, Ziała,nie or-IWOjeWódZklego Domu Kultury
S'TARACHOWICIU
z Chrząstowa i zabrał Slę do za_jCZYka i drążka sterowego L,
w Kielcach, w którym to właś
KINO •. Star" _ nIeczynne.
pasów.
czynnOŚC,iom
- No Franek ... złaź już Z,teg'J nie w,dniu Za-grudnia 1955 rotel
KINO
"RobotnIk"
.. Dom
na pinania
przedmIeściu" fUm prod. czecho- tym z uwagą ppZft78trywał SIę szybowca. My też chcemy na roz.poczęła się wielka impre7..8
sl.ewacklej.
instruktor .-szy..oo.weewy- Stani- nim posiedzieć-"j" "Zobaczyć Ja"k"" nCJWoroczna -dla -dzłeci, ;;:;':ri,;;:.,t<>_vsl<~e!W-!lZ--fuIo
ław Brelski.. Jego czujnemu oku to się kieruje.
__
. ~ W-y"dzlBl.
WŁOSZCZ0łf1A1
---KINO "Gdańsk" -.: "Zw1adowey" nie uszedł żaden , ru~Q _~m.ał
--Z~-wyjaśnt.am,
MRN 'w Kielcach.
POgotowie Ratunkpw..
Strat . Poźal Da
Komenda MO

lU<l ..66,lL

następujące

ustugi jak wykonanie:

raj tuz dziecięcych, czapek wełniany'cl;z,
rękawiczek,

blezerów,

nauszników,

skarpet, Swetrów Hp:-

coś innego

CENY

nit szybowiec,

"Gdynia" -.: "R:onw6J d~
film pro<!. Jugosłow~ań8klel.

wykonuje
- z powierzonego ..przez klienta materialu

WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEGO

CENNIKA.
651-K

.1

CHM/ELN//if,

m~~~~~71~ Z;r~:' .NRD:·Latarn1a

POSZUKIWANI

BUSKO:
.
KINO "Zdrój" "Wyjęci
prawa" - film prod. NRD.
S4",o044'8RZ.
KfH<~ "Wisi."
.;oStam
- film prod. radzfeckleJ,

Z

kilkuletnią

praktyką

Z

za"

l(O!VSXIe.~

KłNO

.• Sta 1· ... , film prod.
/(OZ/l:.Ir/LE.:

tl.:" -

"MIlość na
rad~jeckleJ.

KJNO "Znicz" - "TaJemnica krwi"
- mm prod .. czechosłowackiej.
OPA10W:
KINO "Odra'" -- "Mistrz
- f!lm prod. radzieckieJ.

Pr""y i

Książki

"RUCH"

Prasy

Ksiąi.ki

"RUCH"

Prasy i

Książki

"RUCH"

do omówienia na miejscu,

~PIONK/~

665-K
6--R-O-D-Z-I-N-P-R-A-C-O-WN-I-C-Z-Y-C-H-n-O-p-RA-C'-y-W-p-R-O-D-U'-KCJI

ROSLINNEJ -LUB ZWIERZĘCEJ przyjmie DYREKCJA ZĘ
SPOŁU PGR POLICZNA, P-TA POLICZNA, POW. ZWOLEtIr,
WOJ:' KIELCE,- na '"warunKach Umowy Zbiorowej obowiązu
jącej w PGR.
Mieszkania zapewnione. Informac,je.
zgłoszenia należy
k\erowat.Jx><! . w/w., adres,
660-K

K.RA WCA - KROJCZEGO

z dYJ>imllem ni .k1ś'rQwnika punktu
krawieckiego zatrudni od l. I. 1956 r. ODDZIAŁ ZAOPATRZENIA ROBOTNICZEGO PRZY FABRYCE SAMOCHODOWC!Ę2AROWYCH im. F.
DZIER2YJI!SKIE.G.Q.w STA.
RACHOWICACH, UL. SŁOWACKIEGO Nr 3,
-,-_._-- 653-K

, dy" z;of1~:

UNIEWAZ~IENIE

I

trnieważnla ' się; zągubioną piee-zątktt melalową
Spółdzielriill Pracy' Branży Skórzan~· "R.2.z.l<~' -

I1uzjoni.stka ob •. KT6!ikow'~ka
CI" dwaj
"'INO ~.SWW· _ "Wesołe gwia,· wyclqg"" "Z t~1<1 źl/wego z~- nicy_ - to
dY" - 111m proc!. rad,lecldej.
skrańca,
'.
luw/orocznej ..dla dzieCi

Plac Stare Miasto 11,

~-,-.

o

treści:

Radom

6411-K

,

~-.~
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