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Itow~ poŚwi~conQ. ±ycitl I I"oey
Eustachego KUfocz'i.
Mili.

wiciel Idei

dostawy zboża

Organ fi W Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Po oc pa' Ja

Re:aFzacja
,:'bcw:ązkr,'A7-cll
dts:aw zwż" Ó!!i.a s:ę ku koń

I

S?j,~:~;~:";, ;,.;~,;,~: CQwL 21 bm. o 'O'.yi:o=n:u pLan:.! o-onjos1y dwa ct"l:'ile woje',,:Xl.;nw:;· c.ooL;;';'e i l&,.,zk'e.
Ta.:'; W:~C !:ąC"Z.'lie z :x:pnedni.,.

PO",?'='"

.'0

oo~.

,.•

"ol: rzE5lC'i<",;k::r.
katowick:m
- to!r:ky 4 wcje''\'Gdz~w wy_
;;:~:~~~<;zne
w

zadania

dla rolnictwa

·D •••••••••• a •••• aa.Ra.».~w ••••• k

....

r6be n~'.l; gEni~"lE, =akowane na dnj~ krzyŻe!!! w ko
le (tzw. g.-,:.e!"kzm:). Jest to naj
lo1.iększe z OOtyC"h~M zna."'lycll
-ń

Polsce

v;yk~.Nll'sko

m:czne z ck...-esu

=

-I

.d

'.

,.

",h

"t •

•t

" 111, U, U,

:s.

as.

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

cera-

śre:m:owi ....

http://sbc.wbp.kielce.pl

rzdu radziec ie o
du chiński oz1JX.br.

mmleen!a 5"We1(l kmjU '\II' moc:ars-m'o ją
drov.-·e,
W ołw:Iada:en!u chińskim powt.ar"Ul' się
mów twierdzeni ... , jalicby ukł<ld sankcjono~
plern'sugo, liNku - :natyclunią.atowecc u,- wal "monopol" trzech moes.rstw na broń apnestanla dcświa.dcuó li: t4 bronią". Pod do tomową i wodorow~ i W1iuzlI! do tego,
}..-umenkm tym figuruje 'łównież. podpis s;ze- aŻEby ,.skrępcwać r~ce krajom socjalistyt:t~
fa delegacji Komunistycmej Partii Chin, nym z wyjątkiem ZWiązku R.adzieckiFl!o,
tow. Mao Tse-runga.
skr,.pować ręce \\'szystk:m .ttrajcm milują
przypomina dalej, ±e row- cym pokój'..
uchwalona na nara,dzie moPrzede wszystki,m gJęboko prowok.acyjne
, w 19S{} r, podkreśla!a, iż w w.al- jest takie ujęcie przr.z pn:ywoo<:ów ch,ns...1{i('h
re prz.ectv.-ko agre.sy'wTIym silom imperializ- sprawy "monopolu" nl< br-cń jądrową, przy
mu o pow!Su-chne i całkowite rozbrojenie na którym państwo wejałistyczne _ Związek
lciy wytrwale dąiy(! do realnych rezultatów Radzjecki - stawia się na jednej p!aszczyi~
- ...R:kaUl dll!iwia.tlt:uń l produkcji broni ją..; nie z -państwami impęrial!stycznymi - Sta~
drowej, likwidacji bloków miHlarnvch i baz nami ZjEdnoczonymi i Anglią·
w-OSskowy'ch na Obcych ter}1orlach: %nacrnej
Dare.m.nJe jednak autcny oświ3dCZMlla
- manifest pokoju,

awierająey.

r<::<::ZJ-',sty aPEl 'aG wnystltlch ludzi dobrej W<>li.. aby żądali "J.akuU produkowsn.i& l stosowa.nia., broni aioltlOwe.j. i WOdorowej, a jako

:~d~~~.r!iłd:::~j~~C~!"s~~~:e~o ;~~~~~~

,

jenla".
Pod. dokumentem tym

~(~~~~~~;1:~~~~lpodPis delegacji

<W,'"','''.'''',

;;~~:~i;;~fi!.~:;~~:;'

,Ii

również W1dn!!"je

ml'MWl~ \lru<łnośd materlsme, które na n~ d~elal t p"pier-ał ~tanowiEk() _ChRL ~ 'P!'I-zie jeszcze Istnieją i o których otwarcie mó- wie Talv:anu. _Związek Rod7.1ecki nl~d)' nfi
wimy.
zgadzal ~;~. J me: z;:lldl:l na cder.,'p_nl~ Talw!_

Dokument

podkreśla

dalej. 1:1;. nte

J~t wI: ~j~ ~';~~a~~~;:r~l~:~~h odrzuca

KQ_1Ct'p-

ną ?SRR, te pnywoocy ChRL Zllk~vldowaJl
.
wspolpra~ ekonomIczna, ze ZWI~Jem R,aOśwladcz!"n'e pnytacra w z\\'j,vku r 1~m
dzi~ck,m I. w t~n sposób ~2oa"nl! _naród sze-:-eg wyp.:1\,·)E>dZ! :-<. S" ChnJSl7.nw o ; d~
chinski moz!Jwosci kon:ystan;,a. 7 be-..m!tne- klara:j: fl_ądu 7..SRH stw~erd7.a_·ąC\'(·h .. l. T.i.

5()wneJ

pomc-cy Z-.v:ązku

wan Jest n:eodlącln'l CZęSClą C;lL:l l ?e n~ci;j

Rad1:lecl..-H.'gO.

Wla...~n;e I'\latego. ±e interesy n~rodll cllfń~
skie,:a są nam blJ~k!e - czytamy w o.4w,ad~
czeniu _ zmaM'wiła nas zmiana, jaka za~
znaczyła się w rozwoju ;;ospodarki Ch:n
w 19511 r., I!;iedy pnywódcy ChRL plOklamowali kurs "trze<'h .,ezen'--,onych :;2!endari>w"
i "wielki sk<:k" or~1. zaczęli o~ganlrow~ć komun)' ludaw'l. Paru.·1! nasza ;>ndzwla, ze jest
to droga niebe~,>;ecznych eJ.rsr>?)'mentov.',
aroga lekce .... aienia ... rawidel e;'onom'cznych
l doświadcz~ia iu,ych krajÓ"\\" Jocjalist:-cznych.

~~~,~ ma petne

i) ~wo do wyz\<den.a Tai.,..
meraz 00" ;6d! nYTla·
mi ,w,:,i wiern-cscl, {:·bow'ązkowi ~)~sm:ka
\\"o~e matnlch km,tJw, w tym ro\\'n,e? Ch:n.
~tot m~ ;lam,ęt.a rld przykład. że lUt' w ,lretle C:esr1lny TSI'\I<lmkieJ w mk, 19.i~ .00\\'_
stala nlE~;'.e-";l,ec-zna- .!'ytuaCja, rząd r~('7)ec.~i
ostrzegł plezyden:a uSA. Z~ napa$c na ChR[,
będzie t:<L(~Wal 1~':O napa.ść, I a Z'.I·'alek
usihlją występować w imiE:liu krajów 50Rad7Je.ckl 1. ze w wq'adku U~YCla P~'e>. aĘl'!
cjaUstyanych i wS2ystkich krajÓW mitują~
sor~ bronI nuklear 'eJ" Z",ąz ... ~ Rarlz~e('k!
cych pokój - iade-n z mch, jak wllldomo.
uZ)-'Je broni raklew"o-nU'klearne) eo chronv
Nie mO!!Il~my "if' doznawać u("1:u("ja nie-- ChRL.
.
nie dek:laro",lal zamia;ru s;lrawlen,a sdJle bro r:">k-cju, In .... do: p"..-wódcy ChRL Z~C7.ę!i na
w tych on;ach "!ll'!nyrh nioĘ'")Y>k"iu
k.a.ldym j{m"u p:z"kre~l.ać leninm\"5'ką 7.asadę zamtert'Vlw~.rla
materialnego, zre1yg- n;ctwo chiń"ide bYlo wd1.ięezne LO
nm'-ali z ;;.a!;~dy p!~cy 7.a pracę i p7eszli do pnpar-cie radzie-cki" i w!~sc,w, ... "'('P~ I~
cza r"kl€tnwo • nuklearna, ktc\rą dysp<:T'luje ;t()~owan;a nieuóżn!cowanego podziału d6br Zwią",ku Radz~N""k;,."o ..... 1".il;:ewn"~n]u
Zwiąu.k Radz:eoo, jest nieUlwodnym środ"" knmunaci, ludo\.\yc-h. Uwa:i:al1~my 1--8. ~"'ńj czeństwa Chińskiej RepublIce Lu.-j"\"~J
<J!J.:nrj,p;ek )(!;7.<:7.e w 1953 r. belpo4re<:in:o
kiem ich cbrony.
Rzocz jasna, że kwestia, ery Chiny mail! I w s;:>o;;ob prakt;'kO\\"IinY międl)' tow<,'!7.Y.l~mi
prz,'·lsl~W'C
~tllń..;k~m
przywódn."n
konstruować breI'! jądrową. CZY tei; ni<'. jest
~w(J.le WątpllWQ<Ci ('O cl;") taklrh "innewaej:"
,sprawą samej Chiń~k.ej RŁpubl:ki Ludol"ej.
W locie 1953 r. N. oS. Chl1.1.<zczow r<"."zmawia!
Jednakże inne kraje S(>Cjalis:."czne. m.ają pra
\\'0 do \\ł.a.snego zdania o stanowlSku rządu o tvm OSOb,~C]e ~ Mao T.'e--l,'ng;em. ,lak $n;/I _ jC':S~ to. ze w ,"",Wl?:l,n,("~:"
7.<1maC7.~-t w Irch rrozmowach s~d rządu ra);,m 1.~:-C7a "'ę d., 1,;;-,1\)1:
do U7yskania b<-mby aj-Offi<,wej u. dz.t:'<:kie;:o, t.ie-Ie z tego. 00 c.h:ńscy t,,',va~ nu;,l"nm~j n "·nip/.
r7.;·,ze u\\"a',~Ja za o_tatn! w,,-ra.~ m~fk .• iz"11u.
wnElką cenę, cokolli'iek by
się s:ato, n:e
za merod~ p:r:>:")'s[li"~zenil\ buli .... "." komu,iz- skiega W H);,grom <'nlU
może nie budzić poważnych wątpliw$ci co
mu. wstalo już przez naM; narrr. wypróbo- imperiaJiwl'J ame<:,.-kańsk!.e;:<J W
do celów pclityki Ułgrani=ej przywódców want\ W pr.lktyce w pierwszych lata<:h re- T,l;v;'ańsklcj W r'Ck I 19,53
ChRL. Nie mogą ()ni wszak uoowodnić, że
acJa ..... Cicś:1;nie T;).lwań",k;('J
jest lo kQfli€<~"Z.rle w imię obrony Ch:n i cale- wolucJi.
napięta. n.e ty'W';:.l!"
mol~.\w,,·c
go obozu socjalIstycznego. Dobrze \\iadomo,
Priekonl'!llhny się z-w-!!\.!zcza w t!'\'olm a..!!- "·ojn,. n\lki<"':ornf'j , :>,e b,'lo ]:'C\:,'nr,l'
że potęga nuklearna ZSRR jest dcstateana,
sie. że taka forma orgBni7.acji PXdUl':CJi na lania p,-,pac,,;o Ch:,l·~m przez ";i-!"''':,', 'n.~
by zetrzeć l- JlOv;ien.chn.i z;(mi każde p.ań- wsi. jak !ton'"ny, n,e lod2.Ia ..gzammu! sz....
s.two, CZY każdą ko;;licj~ panstv;·, któr'e?y regu przyCzyn .. Parwa nasza rt:zstn:ygnę!a
SH~ targnęty na lEwc:ucYJne xdcbyczl! krajow
problem sccJshslycznej pnebud,.-"'y rol:llC- parCie dla Chlr,",
srn:jaliz:mu. Co do lega nawet imp-erialiści twa na drodze leninGws..l.t:iego plaml spółdZIelprzy-w6dc,. chlńsC)', Jak wldać. majo kTI+nie .tywią Uudun..
Clo8cL
ką ?arnJ~, Uważah oni, te mocna O~ffi',t
ery w takich wstunk.aeh !lI. potrzebne dla
fakty dziś t"k. Jutro lna<:z'n II poJ'J~I7e ~.
obrony 'Obozu socjalisty=ego jeszcze o:::hiń·
cze inaczej. N:estetv. ta.1ti &tosur\e-k do !.h1<W
likie bcmby atomowe? Oc:zywiSde nie.
5tal tlę zw}"k!ą El etodą walki prr.}"\l'tooD,lll
Ro~rzestrz.enianie $lę broni nuk.learn~j
ChRL przeelwko KPZR J. lnnym lla.\iiom
nIe leży w intert'Sie pokoju. Zv;iększenie Się
m.ar"ksi.stowsko-le."lln(,wskim.
l:iezby k1"ajów socJalistycznych pos,adaiących
broń nuklearną
\;'l'wo!aloby
Mtychmiast
reakcję I<n1cuchową w oooz:e impErializmu.
Autcrzy 05wtadczenia dają do :zrozumienia,
że Związek Radzitcl>.i
mógłby,
gdyby ze~
chciał, jedną n;ką przekazywac broń jądro
wą Chinom, a aron wal~yć przeciwko te_
mu, by Stany Zjednoczone prze.ka:>.ywaty
broń jądroWI\; Nlernl'Om UiChodnim.. Ale takie rti:ePt.Y '\\--ydajlb- Jak 10- się m6w.!. n.iem1la woń.
Co 6fę stanie, 'e!ell uW%gI~dn1my :natarczywe rady płyna;ce % Pekinu? Agr(!$~'"Wne
koła USA I innych krajów imperia.listycz·
nych wyzyskają to natyehmlad dla wzmożenia wyśe:gu zbrojeń nuklearnych, Qla
. wciągania do n!eso cor.u to n-Owycb.
kraj6w.
Mote ~ jedyn!e utrl1<inić opW mali przeciv.-""ko '\\-7śeigQ\\-'1 zbrojeń nuklearnych w krajach k.apitłilizmu. Taki ro:Lwój wyd.an.eń uwat.amy %S. niezmiernie n!ebez;lie=y dla sprawy poko.luRząd c-h!rls;d CIldń, te awmo>;l.-e \lUm)je-Niem!ec u.c:hC>6nich. Japonii i hmrcll
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zwrotu o 1S0 st-Opn1, nazyw,lją go ..(>$zustwem", "zdradą", "SP:SklE'l11 imperialistów".
Prz}"1Nódcy chińscy mogą -opublikować jesz
1001 QŚu;adcu:ń na temat ukladu o za·
doświadczeń jądrowych, nie \1SpraWl""_"~. eWo. ,
komunistów, w o·
swego. wiarclomstwa j

to~.),mr
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C$ląg·

tl!go wjeJk;~go celu. Walk.s ta n:e tvl1;:.0 nie. -oznacll;. zejŚCia ~ pozyo:::ji ldasowy~h,
jak twierdzą pr...ywOdey.chilisry, lecz wręez
~rzeciwn:e, jest o:::aLl.t:owicie zgtldna z intEfl!sami klasowymi pr{)letariatu i wszystkich
ludzi ,pracy, z zadaniami wyzwolenia- &połecz
I narod.:rwego l;;d6w. Walka taka umac
pc>zycje sit r.ntyimperial..L;tycznych, OGla.
imperj.aliun.
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