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w sprawie zapewnienia pokoiu
i bezpieczeństwa w Europie
rozpoczęła obrady w Warszawie

Powitanie
delegacji

Zwiqzku
Radzieckiego
Jak donosiliśmy, w dniu
10 bm. przybyła do War
szawy na
konferencję
państw europejskich de
legacja
radziecka
na
czele z przewodniczącym
Rady Ministrów ZSRR
Nikołajem A. Bułganinem.
Na zdjęciu poiaitanie
delegacji.

Komunikat o pierwszym dniu obrad

Dnia 11 maja 1955 roku o godzinie 10 rano rozpo
częła się w Warszawie, w gmachu Rady Ministrów na
Krakowskim Przedmieściu, konferencja państw euro
pejskich w sprawie zapewnienia pokoju i bezpieczeń
stwa w Europie.
W konferencji uczestniczą delegacje Ludowej Repu
bliki Albanii, Ludó#$j Republiki Bułgarii, Republiki

Czechosłowackiej, Niemieckiej Republiki Demokratycz
nej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Rumuńskiej
Republiki Ludowej, Węgierskiej Republiki Ludowej i
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
W konferencji bierze również udział przedstawiciel
Chińskiej Republiki Ludowej jako obserwator.
Otwarcia konferencji dokonał, wygłaszając przemó
wienie powitalne, przewodniczący delegacji polskiej,
prezes Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej Józef Cyrankiewicz, który przewodniczył na pierw
szym porannym posiedzeniu konferencji.
Po zatwierdzeniu regulaminu konferencja przystą
piła do pracy. Oświadczenie złożyli: przewodniczący
delegacji ZSRR, przewodniczący Rady Ministrów ZSRR
N. A. Bulganin; przewodniczący delegacji czechosłowac
kiej, premier Republiki Czechosłowackiej Vilem Siroky;
przewodniczący delegacji polskiej, prezes Rady Mini
strów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Józef Cyran
kiewicz.
Na popołudniowym posiedzeniu konferencji prze
Przemówienie inaugurujące Niemczech zachodnich śmier wodniczył
przewodniczący delegacji rumuńskiej, pre
telnego wroga naszych naro
gospedarza konferencji dów — militaryzm niemiecki mier Rumuńskiej Republiki Ludowej Gheorghiu - Dej.
Na posiedzeniu tym oświadczenia złożyli: przewodJózefa Cyrankiewicza i czynią zeń forpocztę agre niczący
delegacji Niemieckiej Republiki Demokratycz
sywnego bloku wojennego.
Szanowni delegaci! Dro
Konferencja moskiewska nej, premier Otto Grotewohl i przewodniczący delegadzy towarzysze!
s zapowiedziała podjęcie przez 1 cji węgierskiej, przewodniczący Rady Ministrów Wę
Otwierając
konferencję reprezentowane na niej pań gierskiej Republiki Ludowej Andreas Hegedues.
CAF — fot. Baranoioski
państw europejskich w spra stwa konkretnych kroków w
Następne posiedzenie odbędzie się 12 maja.
wie zapewnienia pokoju i wypadku dokonania ratyfika
bezpieczeństwa w Europie cji układów paryskich. W
pragnę w imieniu narodu wyniku presji, amerykań
0912
polskiego, w imieniu rządu skich kół rządzących ratyfi
Polskiej Rzeczypospolitej Lu kacja agresywnych układów
dowej powitać was serdecz paryskich została dokonana
nie w naszej stolicy. Jesteś wbrew woli i interesom na
my dumni, że Warszawa ja rodów Europy.
ko w Europie. Wiadomo, że ! jej polityce rząd Związku my i uważamy nadal, że reko stolica Polski Ludowej
W międzyczasie dokonaliś
W chwili obecnej wywierany I Radzieckiego liczy na popar militaryzacja Niemiec za
stanowa miejsce obrad tej my dalszej wymiany poglą
jest silny nacisk na szereg ; cie i współpracę miłujących chodnich i włączenie ich do
nieawykle ważnej konferen dów w sprawie naszych
państw Bliskiego i Środko pokój państw reprezentowa sojuszu północno - atlantyc
cji. Dumni jesteśmy z tego, Wspólnych wysiłków obron
wego Wschodu, aby zmusić nych na obecnej konferen- kiego jest zasadniczą przesz
że Warszawa — miasto, któ nych i w szczególności za
je do przyłączenia się do blo ! cji. Jest on także pewny po kodą na drodze do przywró
re tak bohatersko stawiało warcia układu o przyjaźni,
ków militarnych tworzonych parcia swej polityki pi-zez cenia jedności narodowej
opór faszyzmowi, a dziś wy- i współpracy i pomocy wza
na konferencji w Warszawie
jako przybudówki agresywne siły pokojowe w innych kra Niemiec na zasadach poko
siłkiem całego narodu i dzię i jemnej .oraz zorganizowania
go sojuszu północno - atlan jach. Nasza pewność oparta jowych i demokratycznych.
ki braterskiej pomocy Zwią zjednoczonego dowództwa na
tyckiego.
^
-i»:,;
jest na tym, że najżywotniej Równocześnie byliśmy i na
0
zku Radzieckiego szybko od-1 szych sił obronnych.
Jednocześnie ż órganizowa sz'e interesy wszystkich na dal jesteśmy zwolennika mi
budowuje się z ruin, gości! Na konferencji spoczywa
TOWARZYSZU
poligony, koszary, magazyny niem ugrupowań militarnych rodów wymagają utrzyma odbudowy
zjednoczonycii
szefów rządów naszych brat! odpowiedzialne zadanie. Ma
wojskowe. Opracowywane są j—
PRZEWODNICZĄCY!
oświadczył
następnie nia pokoju'i złagodzenia na Niemiec jako państwa wol
nich narodów', że w jej rau- rny bowiem omówić konkret
zarządzenia dotyczące stoso j mówca — Stany Zjednoczone pięcia międzynarodowego.
nego, pokojowego i demo
rach odbywa się doniosła {ne środki zapewniające bez TOWARZYSZE
wania broni atomowej przez ;podejmują kroki zmierzające
kratycznego. Polityka Zwiąż
Walka
narodów
Europy
konferencja państw europej pieczeństwo naszych krajów, DELEGACI!
militarystów zachodnio - nie ■do rozszerzenia sieci swych zachodniej przeciwko ukła ku Radzieckiego w kwestii
skich w sprawie zapewnie a tym samym pokój w Euro
mieckich. W toku są przygo
nia pokoju i bezpieczeństwa pie.
Niezmienną zasadą radziec towania do masowych do i baz wojskowych, zwłaszcza dom paryskim wykazała, niemieckiej będzie opierać
iw pobliżu granic Związku
się nadal na tych podstawo
kiej
polityki
zagranicznej
jest
Krocząc
twardo
drogą
ow Europie.
staw broni amerykańskiej do i Radzieckiego i krajów demo- jak wielkie siły bronią po wych założeniach.
leninowska
zasada
współist
Witam szczególnie gorąco farony naszego bezpieczeń
Niemiec zachodnich, a jedno jkracjd ludowej. Nie czyni się koju w tych krajach, któ
rych rozwój wewnętrzny i
Odpowiednio do tego na
delegację ZSRR z szefem rzą stwa i niezawisłości, nie za nienia różnych ustrojów spo cześnie wzmaga się military
z faktu, że atak politykę zagraniczną prag leży podejmować wszelkie
du radzieckiego N. Bułgani niedbamy zaraaem żadnej łecznycli. Rząd radziecki bro zacja przemysłu zachodnio - I|tajemnicy
lotniczy
na
nasz
kraj
i
inne
nie się obecnie całkowicie kroki, aby nie dopuścić do
nem na czele. Witam ją w szansy, aby uzyskać odprę ni tej zasady, aby uchronić niemieckiego.
pokój państwa pla- podporządkować
sprawie wskrzeszenia
militaryzmu
Warszawie nazajutrz po dzie żenie w sytuacji międz/naro ludzkość przed okropnościa Tak więc układy paryskie |miłujące
nowany
jest
z
tych
baz.
siątej rocznicy wielkiego dowej, aby powstrzymać o- mi i nieszczęściami wojny, dają do ręki wczorajszym a- Na Dalekim Wschodzie, w przygotowania nowej wojny. niemieckiego i prowadzić
zwycięstwa Armii Radziec błędny wyścig zbrojeń, pod aby zapewnić narodom po gresorom i okupantom środ rejonie Taiwanu trwają pro Związek Radziecki był i szeroką, wszechstronną wal
kiej nad faszyzmem. Witam jęty przez koła imperiali kój i spokojne życie. Zwią ki nowej agresji, nowego u- wokacje przeciwko Chińskiej pozostaje zdecydowanym i kę przeciwko realizacji ukła
zek Radziecki prowadzi ak cisku.
w osobach reprezentujących styczne i miłitarystyczne.
konsekwentnym przeciwni dów paryskich. Również w
; Republice Ludowej,
kraje uczestniczące w kon Dlatego też konferencja tywną walkę o utrwalenie W dziesięć lat po zakoń j Taiwan, Wyspy Rybackie i kiem polityki remilitaryza- nowych warunkach należy
ferencji — wytrwałych orę- ( warszawska posiada ważne pokoju i złagodzenie napię czeniu drugiej wojny świa I wyspy przybrzeżne stały się cji Niemiec zachodnich. Wal walczyć o narodowe zjedno
downików sprawy pokoju i j znaczenie. Będzie ona sku cia międzynarodowego oraz towej Niemcy zachodnie przy bazami wojskowymi, z któ cząc przeciw ratyfikacji u- czenie Niemiec. Decydującą
bezpieczeństwa
wszystkich j piała uwagę wszystkich na wita z zadowoleniem wszel pomocy Stanów Zjednoczo rych siły zbrojne kontrolowa kładów paryskich uważaliś
(Ciąg dalszy na str. 2)
narodów, witam delegację rodów, zainteresowanych w kie zmierzające w tym kie nych, Anglii i Francji prze ne przez Stany Zjednoczone
„rządu Chińskiej Republiki obronie i utrwaleniu pokoju runku kroki rządów innych kształcają się w główne ogni dokonują nie sprowokowa
Ludowej, która swoją obec w Europie, stanie się poważ krajów.
sko niebezpieczeństwa wojny nych ataków na Chińską Re
nością na tej konferencji w nym krokiem naprzód na Dlatego też rząd radziecki w Europie. Stają się one publikę Ludową oraz podej
charakterze obserwatora da drodze realizacji zasad bez przywiązuje wyjątkowo wici członkiem agresywnego blo mują pirackie wyprawy prze
je wyraz zainteresowaniu pieczeństwa zbiorowego, stwo ką wagę do obecnej konfe ku północno - atlantyckiego, ! ciwko statkom handlowym fOd specjalnego wysłannika »Dziennika Bałtyckiego«}
swego kraju, jako wielkiego rzy potężną zaporę dla agre rencji, która ma omówić za jak również wojskowej unii ńia otwartym morzu,
i przodującego mocarstwa sywnych knowań military- gadnienia związane z zapew zachodnio - europejskiej, wy j W Azji południowo-wschód 1 W dniu wczorajszym roz Rady Ministrów Mehmet
Azji, sprawami Europy i je stów, odwetowców i wskrze nieniem pokoju i bezpieczeń mierzonych przeciwko Zwiąż niej utworzony został blok poczęła się w Sali Kolumno Shehu; Bułgarii — z przewo
go solidarności za sprawą sicieli hitlerowskiego Wehr stwa w Europie.
kowi Radzieckiemu i krajom militarny znany pod nazwą wej Prezydium Rady Mini dniczącym prezesem Rady
Krakowskim Ministrów Wyłko Czerwenpokoju w Europie. Witam machtu.
W końcu ubiegłego roku demokracji ludowej.
SEATO, a stanowiący ugru strów przy
konferencja kowem, Czechosłowacji — z
W imieniu narodu polskie na moskiewskiej konferencji Należy przypomnieć, że An powanie kolonialnych mo Przedmieściu
wszystkie delegacje bratnich
i drogich nam krajów demo go i rządu Polskiej Rzeczy państw europejskich rządy glia i Francja przystąpiły do carstw zachodu i niektórych państw europejskich w spra przewodniczącym rządu Vipospolitej Ludowej życzę kon reprezentowanych tu państw bloku wojskowego z milita- zależnych od nich państw wie zapewnienia pokoju i lemem Siroky; NRD — z pre
kracji ludowej.
zesem Rady Ministrów Otto
Pięć miesięcy upłynęło od ferencji jak najbardziej o- porozumiały się co do ko rystami i odwetowcami za Azji. Blok ten stawia sobie bezpieczeństwa w Europie.
chwili, kiedy zebraliśmy się wocnych obrad.
nieczności ponownego rozpa chodnio - niemieckimi wbrew i za cel zachowanie i wzmoc Przed wejściem do gma Grotewohlem; Rumunii — z
konferencję trzenia sytuacji w wypadku, zobowiązaniom, które zacią nienie reżimu kolonialnego,1 chu, w którym odbywają się przewodniczącym prezesem
w Moskwie. W deklaracji u- Warszawską
chwalonej w Moskwie zaję państw europejskich w spra jeżeli układy paryskie zosta gnęły na mocy układów ze I zdławienie ruchu narodowo-! obrady falują targane wio Rady Ministrów Gheorghe
Związkiem Radzieckim, za ; wyzwoleńczego, ingerowanie i sennym wiatrem, flagi ucze Gheorgiu - Dejem; Węgier —
liśmy jasne stanowisko wo wie zapewnienia pokoju i ną ratyfikowane.
bec akcji mocarstw zachod bezpieczeństwa w Europie
Obecnie stoimy w oblicza wartych w latach drugiej ! w sprawy Chińskiej Republi-1 stniczących w konferencji z przewodniczącym Rady Mi
filistrów Andreas Hegedues
nich, które wskrzeszają w ogłaszam za otwartą.
takiej konieczności. Ratyfi wojny światowej i wymierza i ki Ludowej i innych kra-; krajów. '
kacja układów paryskich sta nych przeciwko agresji ze ijów Azji. Nie dziw, że takie! W Sali Kolumnowej pała na czele, Związku Radzieckie
ła się faktem. Spowodowało strony militaryzmu niemiec i szanujące wolność i niezawis cu oczekują przybycia dele go — z przewodniczącym de
to poważne zmiany w całej kiego. Tym samym Anglia i jłość państwa Azji południo gacji liczni dziennikarze i legacji przewodniczącym Ra
sytuacji międzynarodowej i Francja wyrzekły się fakty wo - wschodniej, jak Indie, fotoreporterzy krajowi i za dy Ministrów Nikołajem A.
Bułganinem oraz reprezentu
postawiło nowe zadania przed cznie tych ważnych ukła Burma i Indonezja stanów- j graniczni.
miłującymi pokój państwa- dów. Wobec tego Prezydium czo odmówiły przyłączenia Pośrodku wielkiej sali — jący Chińską Republikę Lu
Rady Najwyższej Związku się do tego agresywnego i;
dową obserwator — gen.
i mi.
czworobok stołów przykry
1 Musimy liczyć się z fak Socjalistycznych Republik Ra! reakcyjnego bloku koloniza-j tych zielonym suknem. Doo Peng Teh-huai.
Punktualnie o godz. 10 roz
tem — kontynuował mówca dzieckich uchwaliło 7 maja! torów.
koła rzędy foteli dla delega
— że układy paryskie zosta dekrety o anulowaniu ukła Z powyższego wynika, że1 tów. Na stołach, przed miej poczęły się obrady, o przebie
dów.
ły ratyfikowane i wchodzą w
odbudowie militaryzmu w ’ scami przewodniczących de gu których dowiedzą się czy
życie, W wyniku tej ratyfi Sesja Rady Bloku Północ Niemczech zachodnich towa-j legacji, proporczyki ustawio telnicy z zamieszczonych w
kacji zachodnio - niemieccy no - Atlantyckiego, która od rzyszy wzmożenie aktywnoś- j ne w kolejności alfabetycz piśmie depesz.
Marian Podgóreczny
militaryści i odwetowcy uzyi była się w drugiej połowie ci sił agresji na całym świe-; nej państw uczestniczących
skali możność przystąpienia! grudnia ubiegłego roku, już cie. Wehrmachtowi zachód-! w konferencji.
do jawnego tworzenia kadro1 po konferencji moskiewskiej, nię - niemieckiemu rezerwu
wej armii i zaopatrzenia jej powzięła uchwałę w sprawie je się przy tym specjalną ro- Na parę minut przed godz.
10 do sali obrad przybywa
we wszelkie rodzaje nowo-; przygotowania wojny atomo ię siły szturmowej.
delegacja polska na czele z
czesnej broni, nie wyłącza-! wej. Również to pozostaje w
prezesem Rady Ministrów
jąc broni atomowej, chemiczj bezpośrednim związku z uII.
Józefem
Cyrankiewiczem.
nej i bakteriologicznej. Niemj kładami paryskimi i raz jesz
cy zachodnie przekształcają; cze potwierdza ich niebezpie Związek Radziecki konsek Po chwili wchodzą i zajmu
się w wypadową bazę rozbu czny dla sprawy pokoju w wentnie walczy o złagodze- ją miejsca w kolejności al Wyniki VIII etapu
Powitanie delegacji NRD przybyłej na konferencję
r.ienie napięcia międzynaro fabetycznej państw, które
dowy wielkich sił agresyw Europie charakter.
war sza wską
nych, we wzmożonym tem- Aktywizację sił agresji za dowego, o utrzymanie i u- reprezentują, delegacje: Al- j
CAF.[ — fot. Zygm. Wdowiński
ia str. 5
pde buduje się tam lotniska, obserwować można nie tyl trwalenie pokoju, W tej swo banii ~ na czele z prezesem

Krocząc drogą obrony
naszego bezpieczeństwa

nie zaniedbamy wysiłków
aby powstrzymać wyścig zbrojeń

konferencji stworzą niezawodną podstawę

dla zapewnienia bezpieczeństwa państw obozu pokoju
Przemówienie

N. A. Bułganina
.

Na sali obrad
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państwa nś
(Ciąg dalszy ze str. 1)
radzieeki w swym niedaw- j nie wszystko zależy od nas. Związek Radziecki uważa, ■posunięć w dziedzinie redukiona nieralny charaktei, gdyż paść jednego
|cji
zbrojeń
i
sił
zbrojnych,
|
przy
braku
wzajemnego
zau
drugie.
że
państwa
w
swych
stosun
Ostatnio w Stanach Zjed
rolę w realizacji tych zadań nym oświadczeniu na temat
I państwa zobowiązują się w Łania możliwe jest również Propozycje radzieckie prz©
powinny
odegrać przede bezpieczeństwa w tym rejo noczonych, w Anglii i Fran kach gospodarczych powin sposób uroczysty nie stoso- j obejście tej kontroli. Taka widują skuteczną kontrolę
wszystkim patriotyczne siły, nie podkreślił, że nie może cji, jak to wynika z prasy, ny usunąć wszelkiego rodza wać broni jądrowej, którą! sytuacja jest tym bardziej nad redukcją sił zbrojnych,
samego narodu niemieckie ustosunkować się obojętnie wiele mówi się i pisze o ko ju dyskryminację utrudniają uważają za zakazaną dla sie- prawdopodobna, że technolo zbrojeniami zwykłego typu i
go, które dążą do tego, by do wytwarzającej się tam nieczności konferencji wiel cą rozwój ich szerokiej bie. Od tej reguły mogą być gia produkcji atomowej po- nad wydatkami na potrzeby
ekonomicznej,
nie dopuścić do remilitary- sytuacji. Rząd Związku Ra kich mocarstw na najwyż współpracy
Stworzony w tym
dzieckiego oświadczył, że je szym szczeblu. Nie jest to przede wszystkim w dziedzi dopuszczone wyjątki w celu zwala szybko i bez saczegol- wojskowe.
zacji Niemiec zachodnich.
celu
międzynarodowy
organ
obrony
przed
agresją,
gdy
nych
trudności,
z
pomocą
kil
nie
handlu,
oraz
rozwijać
Ważnym wkładem do spra żeli trwać będzie polityka przypadek. Idea takiej kon mi ędzynarodowe
kontakty zapadnie odpowiednia uchwa 1 ku zaledwie specjalnych u- kontrolny powinien mieć pra
nacisku
i
pogróżek
w
sto
ferencji
zapuściła
głębokie
wy zjednoczenia Niemiec,
ła Rady Bezpieczeństwa.
! rządzeń,
przekształcić w wo żądania od państw nie
kulturalne.
jak również do sprawy u- sunku do krajów Bliskiego i korzenie wśród mas ludo
Nowe propozycje Związku | broń atomową materia y a zbędnych informacji o rea
Środkowego
Wschodu
—
Realizacja
tych
posunięć
wych,
które
łączą
z
nią
wiel
trzymania pokoju w Euro
Radzieckiego przewidują, że tomowe przeznaczone na uzy lizacji środków zmierzaj ąpie, może być zbliżenie mię sprawę tę będzie musiała kie nadzieje, uważając, iż sprzyjać będzie wytworze
te- tek pokojowy. W ten sposób cych do redukcji zbrojeń i
dzy Niemcami wschodnimi a rozpatrzyć Organizacja Na konferencja przyczyni się do niu zaufania między państ Äildr SchUmństw woj 'można mieć kontrolerów, ale sił zbrojnych, korzystać ze
rodów
Zjednoczonych.
poprawy
stosunków
między
wami,
co
stanowi
główną
zachodnimi, złagodzenie na
y
* bazami lodowymi nie mieć kontroli.
i swobodnego dostępu do maRząd radziecki jest głębo państwami.. Nastrojów ta przesłankę skutecznego, prak s-kowymi
pięcia w stosunkach pomię
lntri>7vrni 7obo-i Cóż począć w takim wy- j teriałów dotyczących wydat
morskimi
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nie
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. 1 ków budżetowych państw na
mu rozbrojenia. Bez wytwo wiązują się ek/ zlikwidowa- padku?
wanie szeregu ważnych pro
Nie możemy oczywiście blemów międzynarodowych, Rząd radziecki pozytywnie rzenia niezbędnego zaufania nia
części
tvch
baz
w
ciągu
Jest
rzecz£ł
powszechnie
| potrzeby wojskowe.
nia
ia c 1956 Ł
wiadomą,
że współczesna j przedstawiając swe proponie liczyć się z faktem, że utrudniających w chwili o-, oooosi się do idei konferen- między państwami, problem roku
1 wojna jest nie do pomyśle- zycje rząd radziecki uważa,
jeśli chodzi o uregulowanie becnej złagodzenie napięcia jcĄ wielkich mocarstw. Oczy rozbrojenia może pozostać
W drugim okresie, _to znarozbudowywania i & pi oponowane przezeń śród
problemu niemieckiego, ra międzynarodowego, byłoby | wiście, zwołanie takiej kon- problemem zawieszonym w
wielkich ki kontroli w początkowym
tyfikacja układów paryskich rnożliwe, jeśliby państwa pcytorencji jest celowe w tym powietrzu. Zdecydowanie o- czy w ciągu roku 1951, propo konccntrowania
. ,
.
.
. zycje radzieckie przewidują w0jsk0Wych sił lądowych, okresie zapewnią warunki
stworzyła nową sytuację, noszące główną odpowiedział wypadku, jeżeli rzeczywiście
powiadamy się za ^tym^aby j realizację następujących po- pOWietrznych i
morskich, niezbędne do rozładowania
która — ogólnie biorąc — ncść za utrzymanie pokoju przyczyni się ona do osłabie sprawę
rozbrojenia, która
•nra ' sunięć:
i Broń atomowa sama w s’o- napięcia międzynarodowego i
jest dla narodu niemieckie wykazywały dobrą wolę.
nia napięcia międzyriarodo- jest problemem ia.
zawieszo
Po pierwsze, należy na- kie, bez aktywnych działań bo stworzenia atmosfery zau
go niepomyślna.
.
. ,
wego i poprawy stosunków nym w powietrzu, postawić
tychmiast
zaprzestać produk- wszystkich rodzajów sił zbrój fania, które następnie poKierownicy
państwa
raj
mdędzynarodowych.
Jak wiadomo, rząd radziec dzieckiego wielokrotnie ona realnym gruncie i rozwią cji broni atomowej i wedoro nych, nie może być skutecz- zwolą przejść również do, inki W swych poprzednich o- świadczali, że opowiadają się Wczoraj, 10 maja, rząd ra- zac*
po drugie, USA, ZSRR, na w tym sensie, że sama1 nych form kontroli, a wśród
świadczeniach niejednokrot- za stworzeniem normalnej dziecki otrzymał notę od rzą W tym celu Związek Ra wej;
Chiny, Anglia i Francja po- nje decyduje o wyniku wojny, nich także do opartej na sta
nie zwracał uwagę na do- atmosf
w stoslmkach mil, du Stanów Zjednoczonych,'dziecki proponuje, aby Zgro- wiony zredukować swe siły j*roń atomowa bez środków łych zasadach kontroli nad
mosłośc .rozwiązania kwesta > dzy krajami, _____
*,__ __
jak również od Francji i An-1 madzenie Ogólne, równole zbrojne i zbrojenia o pozo- umożliwiających dostarcza- niszczeniem i eliminowaza spotkaniami,
narodowego
zjednoczenia
d‘0
ceiu
nie J niem broni atomowej, kon
gła. Nota proponuje zwoła-jtgle z realizacją wy^mienio- I stałe 50 proc. różnicy między nie jej
Niemiec w drotelotowań, ?a »f
być
wykorzystana. | troli, której dokładna treść
między czterema wielkimi 1ha"dlu’ d2'^,emną Wy' nie konferencji szefów rzą-,nych wyżej postanowień w poziomem sił zbrojnych i
kulturai- cl ów czterech mocarstw z u- sprawie rozładowania napię- j zbrojeń, jaki istniał w dniu Dlatogo radzieckie oropozy-1 powinna być określona w
mocarstwami z Udzl.ag|C nych, jednym słowem za tym [ działem ministrów spraw za cia w stosunkach międzyna-! 31 grudnia 1954 roku, a tym cje w sprawie kontroli opie- specjalnej instrukcji po 0przedstawicieli obu LZ^ . wszystkim, co nazywa się j granicznych. Nota ta zosta- rodowych, poleciło Komisji j poziomem, na który będzie rają się na konieczności eiągnięciu porozumienia co
Niemiec.
' rozładowaniem
atmosfery. Inie uważnie przestudiowana Rozbrojeniowej ONZ oprą- jjm zezwalała konwencja.
stworzenia takich- warun- do zasady.
Jednakże rządy trzech rao Jednakże w sprawach tych'przez rząd radziecki
cować i przedstawić do za
Z chwilą, gdy redukcja sił ków, w których można by j Zadanie nowych propocarstw zachodnich poszły in
twierdzenia Radzie Bezpie zbrojnych i zbrojeń zwykłego było w porę ujawnić agre-. zycji Związku Radzieckiego
ną drogą. Po ratyfikowaniu
czeństwa projekt „między typu zostanie przeprowadzo-' Sywne zakusy jakiegokol- J w kwestiach rozbrojenia poill.
układów paryskich zademon
narodowej konwencji w spra na w 75 proc. ogólnej nor- wiek państwa i zapobiec im. i lega na tym, by uchrostrowały one swą niechęć Dążąc nieugięcie do utrwa rych terytorium są one za wie redukcji zbrojeń oraz my ich redukcji — wejdzie! Proponujemy ustanowię- nić ludzkość od nowej
liczenia się z interesami na lenia pokoju i osłabienia na kładane.
zakazu broni atomowej, wo w życie całkowity zakaz sto- nie takiej kontroli, która rao j niszczycielskiej wojny, osłamiędzynarodowego, Od wielu lat świat znaj dorowej i innych rodzajów sowania broni atomowej, wo głąby w porę uprzedzać o j bić napięcie w stosunkach
rodu niemieckiego, a także z pięcia
interesami pokoju i bezpie rząd Związku Radzieckiego duje się w stanie „zimnej broni masowej zagłady“.
dorowej i innych rodzajów niebezpiecznej koncentracji!między państwami, uwolnić
w dalszym ciągu podejmuje wojny”, a przygotowania wo Propozycje Związku Ra broni masowej zagłady. Eli* ■ wojskowych sił lądowych, po narody od ciężkiego brzemie
czeństwa w Europie.
wszelkie
kroki,
aby
osiągnąć
jenne państw stanowią cięż dzieckiego przewidują, że minowanie tej broni ze zbro- j wietrznych i morskich. W nia podatków, które dźwiga
Tak więc, rząd radziecki
gotów jest nadal przyczyniać porozumienie w sprawie za kie brzemię dla narodów. W redukcje zbrojeń i zakaz jeń i redukcja sił zbrojnych; tym celu nieodzowne jest ją w związku z trwającym
się jak najusilniej do przy kazu broni atomowej, reduk szeregu państw jawnie pro broni atomowej należy prze i zbrojeń zwykłego typu 0! posiadanie placówek kon- wyścigiem zbrojeń, zapewnić
wrócenia jedności Niemiec i cji zbrojeń i sił zbrojnych paguje się nową wojnę. W prowadzić w ciągu dwóch ostatnie 25 proc. powinny się trolnych w dużych portach, możność wykorzystania zwal
do zawarcia traktatu poko oraz usunięcia groźby nowej prasie, w radio, w wystąpie lat w dwóch etapach, z któ rozpocząć równocześnie 1 za na lotniskach i węzłach ko- niających się rezerw do zwię
niach publicznych rozlegają rych każdy trwać będzie kończyć się w roku 1957,
jowego z Niemcami na mo wojny.
munikacyjnych
mających j kszenia dobrobytu narodow
Dzisiaj opublikowane zosta się coraz częściej nawoływa rok.
żliwej do przyjęcia podsta
Propozycje radzieckie zobo znaczenie strategiczne. Usta-i i udzielenia krajom słabo roz
nia
do
wojny,
w
tym
rów
ły w prasie nowe propozycje
wie.
W ciągu pierwszego okre wiązuią wszystkie państwa i nowienie takiej kontroli cal winiętym gospodarczo szero
nież do wojny atomowej.
Związek Radziecki popie rządu radzieckiego w tych Istniejące dawniej tradycyj su, obejmującego rok 1956, do tego, aby przyczyniały się kowicie wykluczy nagłą na ko zakrojonej pomocy.
być zrealizowane do
rał i będzie popierać te pań sprawach.
--..wiązania
szerokiej
stosunki gospodarcze i powinny
IV.
Nowe propozycje rządu ra ne
następujące posunięcia:
stwa i siły, które wykazują,
współpracy
międzynarodohandlowe
między
wieloma
iż zainteresowane są w zła dzieckiego, przedstawione do państwami, stosunki, które Państwa — sygnatariusze wej w dziedzinie pokojowe Dobitnym obrazem nastre-! bezpieczeństwa narodowego
godzeniu napięcia między rozpatrzenia przez Zgroma kształtowały się w ciągu wie konwencji zobowiązują się, go wykorzystywania energii i jów
panujących
obecnie państw miłujących pokoj.
narodowego, w utrzymaniu dzenie Ogólne Narodów Zjed lu lat, zostały naruszone.
traktując to jako pierwszy atomowej. Szczególną uwagę wśród szerokich mas ludo- Rząd radziecki uważa, iż
i utrwaleniu powszechnego noczonych., mają doniosłe
krok, nie zwiększać swych sił należy przy tym zwracać na wych jegf zakończona nie- miłujące pokój państwa Eu
znaczenie i stanowią wielki Nie trzeba dowodów, aby zbrojnych i zbrojeń w sto- j udzielanie pomocy krajom | dawno w Bandungu konfe- ropy powinny w tych no
pokoju i bezpieczeństwa.
uznać
obecne
stosunki
mię
do sprawy pokoju.
sunku do poziomu zbrojeń i;słabo rozwiniętym pod wzglę rencja 29 krajów Azji i Afry wych warunkach zatroszczyć
Z tą linią zgodne jest sta wkład
Prowadzą one do osłabienia dzynarodowe za całkowicie sił zbrojnych, który istniał dem gospodarczym.
(ki. Prace konferencji przy- się o zapewnienie sobie bez
nowisko rządu radzieckiego napięcia
anormalne.
Potrzebne
są
ra
i
w
dniu
31
grudnia
1954
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j
Wreszcie
propozycje
ra-,kuły
do siebie uwagę całego pieczeństwa. Trzeba to uczy
w sprawie Austrii. Nie moż stwarzająmiędzynarodowego
warunki, w któ dykalne kroki w celu zmniej Ich kredyty na potrzeby woj | dzieckie przewidują, że w 'świata, a jej pozytywne wy- nić na zasadzie, która zosta
na nie przyznać, że całkowi
te przywrócenie politycznej i
skowe rt6wnież
ograni- j drugim" okresie diprowacizo-jnild odegrają ogromną rolę ła nakreślona przez osiem
^
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elementarnego zaufa- czone stosownie do poziomu ne zos,taną do końca posunię w walce o pokoj, wolność 1 państw na konferencji mos
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niezależności zbędne
zaufanie
i zrozumie nego
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...........................
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likwidacji niezależność.
neutralnej Austrii jest zna nie wzajemne.
ma
międzyna sum wydanych na te cele w | cia
cznym wkładem do sprawy
ciągu roku 1954.
jwszystkich wojskowych bazi Konferencja oświadczyła, szych konsultacji międay ty
rodowych,
usunięcia
groźby
Proponowana przez Zwią
utrwalenia pokoju w Euronowej wojny i stworzenia Propozycje Związku Ra- lądowych, morskich i lotni-!że uregulowanie międzyna- mi państwami. Rząd Związ
ropie. Fakt, że znalazły się zek Radziecki deklaracja warunków pokojowego i nie dzieckiego przewidują na-!czych na terytoriach innych rodowych sporów powinno ku Radzieckiego wyraża pra
w Austrii siły społeczne, któ stwierdza, że narody, które zakłóconego życia narodów. | stępnie ustalenie poziomu, i państw.
| odbywać się przy pomocy gnienie, aby w przyszłości
re zdecydowanie poszły tą tak niedawno przeżyły dru
do
którego
redukuje
się
J
jasne
jest,
że
realizacja
i środków pokojowych, w dro zaistniała możliwość osiąg
drogą, świadczy o istnieniu gą wojnę światową, pono Jak więc do tego dopro siły zbrojne poszczególnych' wszystkich tych
posunięć:
dze rokowań. _ Taka droga nięcia również takiego za
wszystkim
bezpieczeństwa
wielkich możliwości rozwoju sząc ciężkie ofiary w lu wadzić? Przede
vr>
irrps
7
in.rei
Siły
zbrojne
Stanów,jest
nie
do
-pomyślenia
bez!drogą
właściwą i owoc- pewnienia
współpracy między państwa dziach i doznając ogromnych należy położyć kresRadziecki Zjednoczonych, ZSRR, Chin,!systemu realnej i skutecznej
Wiadomo, że w niedaw- Europy, w którym uczestni
zniszczeń
materialnych,
wy
czyłyby wszystkie państwa
mi, bez względu na ich u7P 7gromadzenie n-Anglii 1 Francjii nie powinny , kontroli. Dlatego też sprawa nej przeszłości, krocząc taką
kazują obecnie, jak nigdy uważa, ze
Zgromadzenie ^ przekraczać
następujących ’kontroli - to jedna
strój społeczny.
drogą, udało się położyć kres europejskie, a także USA.
najdotąd, niezłomną wolę po gólne powinno zalecić wszy:
Byłoby niesłuszne, gdybyś koju. To głębokie dążenie kim państwom podjęcie nie rozmiarow:
I ważniejszych części konwen- wojnie w Korei i Indochi- Konferencja moskiewska
nach. Krocząc w przyszłości sprzyjała dalszemu zespole
my sądzili, że tylko rząd au narodów do pokoju daje re zbędnych kroków w kierun-j _USA — od 1.000.000 do cji.
tą samą drogą, można do niu sił naszego demokratycz
striacki zajmuje takie sta zultaty; jednakże wciąż jesz ku ścisłego wykonania jego 1-500.000 ludzi,
j Nie jest przypadkiem, że prowadzić do uregulowania nego obozu i została przyję
nowisko. Zarówno w Euro cze sytuacja w niektórych re uchwały, potępiającej wszel-j ZSRR — od 1.000.000 do!już °d dziewięciu blisko lat(
również innych nierozwią- ta z sympatią przez wszyst
pie, jak i w Azji jest nie jonach świata w chwili obec kie formy propagandy na 1.500.000 ludzi,
j sprawa kontroli jest central- j zanyCb problemów. Potwier- kich zwolenników poko
mało państw, które nie chcą nej_ nie tylko nie ulega po- rzecz nowej wojny, zaprze-j, chinv
od #,yw.»uv
__ — „„
1.000.000 do - iym problemem dyskusji ^ ci żeni cm tego jest zagadnie- ju. W uchwalonej jednomyśl
przyłączać się do agresyw prawie, lecz wręcz przeciw- stania wszelkich nawoływali 1 __
500 000 ludzi
i Organizacji Narodów Zjed-} n-'e austriackie Do chwili o- nie na konferencji moskiew
nych bloków militarnych. nie - komplikuje się a do wojny i rozpalania wroAnglia _ 650 000 ludzi
jnoczonych oraz. zasadniczą 'becnej osiągnięto porozumie skiej deklaracji rządy Zwią
Pokojowe
dążenia takich wzajemna nieufność między; gości między narodami w
Franci a
650 000 ludzi ! kwestią wywołującą
roz‘ nie między mocarstwami co zku Radzieckiego, Polski,
państw spotkają się zawsze państwami wzmaga się.
i prasie, radio filmie 1 wystą- Pań^
{ owinjn po_ Ibieżnosci. Uważamy ze roz-L t
że traktat państwoz całkowitym zrozumieniem
Powinny P^- bieżności te są przede wszyst wy o odbudowaniu niepod Czechosłowacji, Niemieckiej
„Brak niezbędnego
zau
pieniach publicznych. Nie- siadać takich sił
mezbęanego
zau
-:
7broinvrh
1
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Republiki Demokratycznej,
i poparciem Związku Ra
zagrażały tMikoinwi i^m wyhikiem merealistycz- ległej demokratycznej Au Węgier, Rumunii, Bułgarii i
fania w stosunlcach między
. . ,| przestrzeganie
~ ~ , . tego zalecenia j
dzieckiego.
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strii powinien zostać podpi Albanii oświadczyły, że sy
klarac ja - jest główną * pogwałcenie przez.państwo m ędzynaiodowemu.
Rząd radziecki w porozu
! kontroli.
sany 15 maja w Wiedniu.
tuacja, jaka się wytworzyła,
przyczyną utrudniającą u-jtog0 obowiązku międzynaioe us:cję sił zbrojnych ii RZąd radziecki jest głębomieniu , z rządem Chińskiej
ych pięciu mo-; ko przekonany, że skuteczna Powracając do zagadnie stawia na porządku dzien
Republiki Ludowej podjął j regulowanie nie rozwiąza-1dowego 1 zobowiązań wobec z rojeń
ostatnio kroki zmierzające j nych problemów zarówno j Organizacji Narodów Zjed- carstw do ustalonego pozio- | kontrola nad ’ rozbrojeniem nia bezpieczeństwa w Euro nym zadanie zjednocaenia
mu proponuje się przeprowa | jes|.
możliwa.
Jednakże pie muszę oświadczyć, iż wysiłków państw reprezen
do rozładowania napięcia w j w Europie, jak w Azji. Od moczonych.
rząd radziecki nadal stoi na
rejonie Taiwanu i w tym' nosi się to przede wszyst-1 Rząd radziecki uważa, że
cnVl'^c_ r.°W”y(ih ^" wszystkie proponowane do stanowisku, że również w towanych na konferecji w
celu przeprowadził rozmowy | kim do stosunków wzajem zmniejszeniu napięcia mię _',ściach: 50 proc. w ciągu 1956 tychczas przez rozmaite pań obecnej sytuacji najlepszą celu zapewnienia ich bezpie
czeństwa.
roku i pozostałe 50 proc.
z rządami Anglii i Indii.
nych między wielkimi mo~ | dzynarodowego i stworzeniu,,
stwa rodzaje i formy kon drogą do zapewnienia poko Państwa te oświadczyły
Równocześnie
carstwami, które ponoszą j koniecznego zaufania między i^JY .10
Rząd Radziecki zapropo
troli, a także uprawnienia i ju i zapobieżenia nowej agre
główną odpowiedzialnośćjpaństwami sprzyjałoby nie-'
^
sl? odpowiednio funkcje organów kontrol- sji w tym rejonie jest zor- wówczas, że należy niezwło
nował, by kraje szczególnie
cznie podjąć kroki, by agre
kredyty
tych
państw
na
po
przez 1, *' ' J. ;
zainteresowane w uregulo za utrzymanie powszech zwłoczne wycofanie Ttanv
nych, mają w obecnych wa- j ganizowanie systemu zbioro sywnym siłom militarnego
nego pokoju i bezpieczeń Związek Radziecki, Stany trzeby wojskowe.
waniu sytuacji, jaka pow
runkach wątpliwą wartość. wego bezpieczeństwa z udzia bloku państw zachodnich
Zjednoczone, Anglię i Fran Propozycje radzieckie prze
stała w rejonie Taiwanu i stwa narodów”.
Przedstawiając Aową pro łem wszystkich państw euro przeciwstawić
zjednoczoną
widują, że w celu całkowi
innych wysp chińskich, roz
Brak zaufania w stosun cję ich wojsk okupacyjnych tego zrealizowania środków pozycję w sprawie kontroli pejskich, niezależnie od ich potęgę miłujących pokój
patrzyły tę sprawę na od kach między wielkimi mo z terytorium Niemiec, z wy
j » , . .
„
,
<rząd radziecki uwzględnia ustroju społecznego.
państw, w celu zapewnienia
» P wsszechnej re s|osunkii jak[e w chwili 0powiedniej konferencji, w carstwami doprowadził do jątkiem ściśle ograniczonych j ...'
ji zbrojeń, jak rowmez becnej ukształtowały się mie Kiedy rząd radziecki przed im bezpieczeństwa.
której, obok Chińskiej Re tego, że po zakończeniu dru kontyngentów tych wojsk,
stawił państwom europej Konsultacje, które odbyły
<*rrólama ramia-!d
państwa,ml. stosunki
publiki Ludowej i Stanów giej wojny światowej powsta które powinny pozostawać *
ŁŁ' f)en *■ „‘•‘ii* tuż powiedziałem, cechu skim i Stanom Zjednoczo się po konferencji moskiew
Zjednoczonych, wzięłyby u- ła groźba nowej wojny, jesz tymczasowo na terytorium
nym Ameryki projekt zorga skiej pomiędzy jej uczestni
dział Anglia, Związek Ra cze cięższej w swych następ niemieckim do chwili zawar
nizowania ogólnoeuropejskie kami, wykazały całkowitą
dziecki, Francja, Indie, Bur stwach. Coraz większe roz cia porozumienia w sprawie
systemu zbiorowego bez zgodność poglądów co do
ma, Indonezja, Pakistan i miary przybiera wyścig zbro ich całkowitego wycofania. fercncja światowa najpozn.ej p0“walaji1 Wprowadaić sku. go
propozycja ta, konieczności zawarcia ukła
Cejlon. Konferencja nie od jeń, nieustannie doskonalą Zdaniem Związku Radziec LZSÄÄS tocznej kontroli na propono- pieczeństwa,
niestety, nie spotkała się wó du o przyjaźni, współpracy i
była się wskutek sprzeciwu się armie, marynarka wojen kiego, państwa będące sta innych państw, którą ustali, WBnych
^ad«ch- wczas z poparciem mocarstw pomocy wzajemnej pomię
Stanów Zjednoczonych, któ na i lotnictwo. Największe łymi członkami Rady Bez
ta
konferencja,
powinna
być!
Trudno
przypuścić,
nie zachodnich i pozostała nie dzy 8 państwami, które bra
re domagały się, aby wzięła osiągnięcia nauki i techniki pieczeństwa powinny osiąg znacznie niższa od poziomu u^aJ^ce s°bie państwa,bymięzrealizowana.
ły dział w konferencji mo
W niej udział klika czangkai służą produkcji najbardziej nąć porozumienie w sprawie
ustalonego dla pięciu sta- dzy którymi istnieją napięte Mocarstwa zachodnie wo skiewskiej, jak również co
szekowska, jakkolwiek prócz niszczycielskich środków eks zlikwidowania baz wojsko łych
członków Rady Bezpie-! stosunki, rzeczywiście dopu- lały zastosować politykę od d.o zasad takiego układu.
samej siebie nikogo ona nie terminacji ludzi. Szczególnie wych na terytoriach obcych.
ściły kontrolerów
innych
militaryzmu nie Wiadomo, że pomiędzy na
wielkie rozmiary przybrał Brzemienna w niebezpie czeństwa.
reprezentuje.
państw do swych zakładów budowania
mieckiego ze wszystkimi wy szymi krajami ukształtowały
Propozycje radzieckie prze
wyścig zbrojeń w dziedzinie czeństwo nowej wojny i sta
Rząd Związku Radzieckie produkcji tak niebezpiecz
widują zaprzestanie doświad ^rojeniowych i przedsię pływającymi z tego następ się nowe stosunki, nie ma
go ze swej strony całkowicie nych rodzajów broni, jak nowiąca poważną groźbę dla czeń z bronią atomową i wo biorstw produkujących ma stwami, politykę, przewidu jące precedensu w historii,
atomowe
popiera stanowisko Chiń atomowa i wodorowa. Zakła powszechnego pokoju jest darową, traktując to jako po, teriały
,
.
. oraz broń
. jącą utworzenie ugrupowa oparte na wspólnocie celów
skiej Republiki Ludowej w dane są liczne bazy wojsko napięta sytuacja w niektó sunięcie w kierunku urzeczy I atomową 1 wodorową. Fakty nia mHitamego w postaci i interesów, na zasadach rów
rejonach Dalekiego wistnienia programu reduk- i wykazują^ ze rządy niekto- unii zachodnio - europejskiej nouprawnienia, poszanowa
sprawie Taiwanu i te kroki, we na terytoriach obcych, rych
które podejmują Chiny Lu co wywołuje uzasadnione o Wschodu. Państwa zaintere,
. cji zbrojeń i zakazu bronikr^°w sprzeciwiają aę z udziałem zremilitaryzowa- nia suwerenności państw i
dowe dla utrwalenia pokoju bawy państw, przeciwko któ sowane powinny uregulować atomowej które należy zre- nawet wizytom delegacji kul nych Niemiec ’ zachodnich. wzajemnego nieingeio .vania
w tym rejonie.
rym bazy te są wymierzone nie rozwiązane problemy na alizować' w pierwszej "kolej- turalnych, rolniczych i stu- Ale polityka ta otwiera dr: w sprawy wewnętrzne. Pań
gę do nowej agresji, wzmaga stwa nasze szczerze dążą do
W związku z zaostrzeniem I Tworzenie takich baz wzma- Dalekim Wschodzie zgodnie ności Propozycje radzieckie donckich,
się sytuacji na Bliskim i j ga zagrożenie bezpieczeństwa z zasadami suwerenności i wskazują dalej; że równocześi Gdyby nawet tok a kontro- niebezpieczeństwo nowej woj tego, by dopomóc sobie wza
(Dokończenie na str. 3)
Środkowym .Wschodzie, rząd 1 również tych państw, na któ integralności terytorialnej, ‘nie z rozpoczęcie!» realizacji1była możliwą, miałaby ny. i etwarza groźbę dial
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Układ, który jest przedmiotem obrad konferencji warszawskiej
każdemu Polakowi poczucie

bezpieczeństwa pracy, wolności i życia
Oświadczenie

wobec Potókii. Wbrew na*-hojne były w nasyłaniu na najbardziej brutalnych i wy; tzw. „polityki z pozycji sißzym słusznym zadaniom to-j ziemie polskie szpiegów i rafinowanych metod usiło- ły‘‘, polityki zmierzającej ku
wojnie, są dziś układy pa
lerowano, a nawet podsyca- jdywereantów, w zrzucaniu wano złamać polskich
ryskie. Tak sytuację ocenia
no kampanię rewizjonistycz sabotażystów i finasowaniu rynarzy.
ną wobec naszych granic. akcji wywrotowych.
Polityka mocarstw zachód nie tylko naród polski, ale
Udzielano poparcia tym, któ Znacznymi sumami z bud nich była wroga nie tylko i narody Europy zachodniej.
rzy knuli spiski przeciw in żetu USA, od kilku lat ooro- wobec Polski ale i wobec s öW13dczy 0 tym naJlePleJ
1
c fakt, jak skomplikowanych
tegralności ziem polskich.
cznie wznawianymi, finansuje wszystkich narodów Europy. manewrów i desperackich
Wrogość wobec Polski u- się szpiegów, w ośrodkach Nie dopuściły one do reali kroków chwytać się musia
jawniała się i na innych od amerykańskich szkoli się spe zacji uchwał konferencji ły rządy Francji i innych
spadochroniarzy, poczdamskiej, wzięły nato
cinkach. Nie zwrócono Pol cjalnych
sce tysięcy dzieci, uprowa których usiłuje się zrzucać miast kurs na najbardziej krajów, by pod naciskiem
Zjednoczonych naPonad 160 dni upłynęło od miar popierał na arenie mię! wszystkim w systemie zbio- dzonych przez okupanta — na ziemie polskie dla ce reakcyjne 1 rewizjonistyczne
swoim narodom zgub
chwili, gdy spotkaliśmy się dzynarodowej politykę Zwią rowego bezpieczeństwa wi-; dzieci, na których powrót lów dywersji i szpiegostwa. elementy w Niemczech, dą ne układy paryskie.
idzieliśmy i widzimy naj-> daremnie do dziś czeka wie- j Czynniki te nie gardzą naj- żyły do utrwalenia rozbicia
w Moskwie, aby rozważyć zku Radzieckiego,
Nie tylko naród francuski,
sytuację, . która powstanie Już w pierwszym akcie no pewniejszą gwarancję poko-jle matek i rodzin. Wielu j bardziej nikczemnymi meto- tego kraju i rozpoczęły oddla naszych narodów i dla wej władzy państwowej ma ’ i owej współpracy. Nie ma; zbrodniarzy wojennych, któ- j darni, aby szantażować i de- budowę militaryzmu niemiec ’ ale i inne narody zachodniej
bezpieczeństwa Europy w nifeście PKWN naród ’nol-dziś lepszej gwarancji po- j rzy krwawo zapisali się w i moralizować ogłupionych.ich kiego. Miast szukać porożu-1 Europy widzą groźbę odrowyniku ratyfikacji, organi ski żłaczvł losy swe niero-, koju, aniżeli system, w któ- i historii męczeństwa narodu | zatrutą propagandą^ ucieki- mienia i przyjąć oferty po-jdzonego militaryzmu niezujących agresywny milita- żerwalnie
»•«iBiinia z polityką
•««u+^iro zbioro-:rym
»Wrtm-'rym wszystkie państwa
naństwa dużejpolskiego,.
duże‘polskiego, burzycieli
War-|nierów
-----o
- ,
•. A _ iÄ wykolejeńców. kojowej współpracy, tworzy' mieckiego. Widzi ją również
ryzm neohitlerowski, ukła weeó bezpieczeństwa Dlä-* małe współpracują współ- sszawy i innych miast pol-. Świadczą o tym obozy dla się w Europie zachodniej sy- i naród niemiecki, widzi ją
Tego
dzleSćtó
Su
powi
nie
w
walce
z
największej
»kich
otoczono
nawet
epe.
uciekinierów w Niemczech stem bäz wojennych, poligo- . zwłaszcza młodzież w Niem
dów paryskich i aby ostrzec
rządy, zamierzające
ratyfitaliśmy z nadzielą powsta- złem, jakim jest wojna. Nie ■ cjałną troską i opieką, przy zachodnich — obraz nędzy, nów, lotnisk i składów ma- j czech zachodnich. Coraz głoś
kować te układy, przed kon-jnie organizacji Narodów ma lepszego systemu, aniże- gotowuiąc dla nich wysokie rozpaczy i upodlenia człowie teriałów wojennych. Małojniejsze i liczniejsze są wysekwencjami takiego kroku, j Zjednoczonych, która oprzeć 11 ten- w którym każde pań- stanowiska w
tworzonym ka — żerowisko dla ekspo tego. Koła rządzące Stanów! powiedzi, wskazujące na to,
zaopatrują że większość ludności NieW głębokim rozumieniu1 się miała na * zawartych w stw° w miarę swoich zdol- neohitterowskim Wehrmach- zytur amerykańskiego, an Zjednoczonych
gielskiego i neohitlerowskie- wojska swoje na terenie mieć zachodnich nie chce
skutków, jakie pociąga za'Karcie zasadach respekto- nośct i możliwości wnosi cie.
Niemiec zachodnich w broń odrodzenia
hitlerowskiego
sobą ratyfikacja układów pajwania -praw. narodów wiel- swój wkład w zabezpieczę-; Wrogość polityki Stanów go wywiadu.
ryskich dla pokoju i bez-j^jcu j małych, na zasadach nje pokoju. . System, który zjednoczonych wobec Polski Wymownym przykładem atomową i usiłują stworzyć Wehrmachtu. Nie ulega takpieczeństwa Europy, pań- suwerenności i pokojowego nie ies^ skierowany
Prze", wyrażała się w łamaniu sze- tych gangsterskich metod są system pozycji wypadowych że wątpliwości, że narody
stwa, uczestniczące w konfe rozwiązy wania sporów mię- cj_w nikomu, który nie dy- • regU innych zobowiązań mię __
v piractwa
r..,____
___
_____ przeciwko państwom Euro- Europy zachodniej pragną
akty
amerykańsrencji moskiewskiej, uchwa dzynarodowych. Przez 10 lat skry minuje nikogo, który łą- dzynarodowych, jak również, kiej ekspozytury czangkai- py wschodniej, a przede pokojowej współpracy, chcą
liły jasną deklarację, stwier- walczyliśmy o autorytet tej pzy’ a
dzieli narody, w dwustronnych umów poi- j szekowskiej na Taiwanie. wszystkim przeciwko Zwiąż, pokojowego współistnienia,
To wbrew ich woli wskrzedzającą konieczność podjęcia organizacji we wszystkich którym właściwe miejsce za-; sko - amerykańskich.
Tam właśnie w ciągu dłu- kowi Radzieckiemu.
wspólnych kroków vf dziedzi organach, w których zasiada ^.łby również i cały naród Stany Zjednoczone za to gich miesięcy przy użyciu Najjaskrawszym wyrazem |
(Ciąg dalszy na str. 4)
nie organizacji sił zbrojnych liśmy: Radzie Bezpieczeń ni erniecki: oto system zbioro
i ich dowództwa, jak rów stwa, Zgromadzeniu Ogól w ego bezpieczeństwa. Dlate
nież innych środków niezbęd nym, Radzie Gospodarczo- go poparliśmy w ramach
nych dla umocnienia naszej Społecznej i rozlicznych ko światowego systemu bezpie
zdolności obronnej w obliczu misjach i komitetach. Pra czeństwa, który przewiduje
nowej sytuacji.
gnęliśmy, by ONZ stała się Karta Organizacji Narodów
Zgodnie z projektem ukła państwowego. Ta szczególna byśmy siedzieli a założo
(Dokończenie ze str. 2)
W międzyczasie nastąpiło prawdziwym instrumentem Zjednoczonych, projekt utwo
rżenia ogólno - europejskie jemnie i doprowadzić do roz du, jego uczestnicy będą Się cecha układu ośmiu państw nymi rękami i niczego nie
usankcjonowanie złowiesz pokoju.
czych planów rozpętania sił Największa nasza uwaga go systemu bezpieczeństwa kwitu swych krajów. Sto konsultować między sobą w świadczy o jego charakterze przedsiębrali, podczas gdy
przedstawiony sunki między naszymi kra sprawie wszystkich donio obronnym i tak samo o cha uczestnicy tego obozu pro
neohitlerowskiego militaryz- skupiała się, rzecz jasna, do zbiorowego,
mu i rewizjonizmu, nieokieł okoła właściwego rozwiąza przez Związek Radziecki na jami stały się ucieleśnieniem słych problemów międzyna rakterze obronnym organi wadziliby swą politykę „z
znanych sił, które łatwo jest nia problemu niemieckiego. konferencji ministrów spraw szlachetnych zasad socjali rodowych, dotyczących ich zacji, która będzie stworzo pozycji siły” uzbrajaliby atę
zagranicznych w Berlinie w stycznego internacjonalizmu, wspólnych interesów.
na na mocy tego układu.
i dyktowali nam swą wolę.
rozpętać, a które zawoalowa
ne pustą adenauerowską fra Niezbita fakty historyczne lutym 1954 r.
wielkich idei braterskiej Rozumie się, że współpra W toku wstępnych konsul
Ale przecież polityka „z
mówią
nam
bowiem
jasno,
że
zeologią, stają się instrumen
niebezpieczeństwo, Bilans naszych dzie&ięcio-j przyjaźni wolnych i równo- ca między krajami — uczest tacji doszliśmy wszyscy, jed pozycji siły” — to kij o
tern coraz bardziej bezcere główne
letnich wysiłków w obronie uprawnionych narodów.
nikami układu będzie obej nomyślnie do wniosku, że
końcach. Jeśli jedna
monialnego dyktatu amery jakie grozi pokojowi Europy pokoju europejskiego to rów Niemal wszystkie nasze mowała nie tylko zagadnie zawarcie takiego układu o dwóch
strona zwiększa swe siły, to
to
odrodzenie
militaryzmu
kańskich kół finansowych i
przyjaźni,
współpracy
i
po
państwa
związane
są
ze
so
nież bilans naszych stosun
nia wspólnej obrony, lecz
strona musi czynić
ultramilitary stycznych wo niemieckiego — śmiertelnego ków z pokojowymi siłami bą dwustronnymi układami także zagadnienia dalszego mocy wzajemnej nie oznacza itodruga
samo.
bec‘państw Europy zachod wroga wolności i niepodle narodu niemieckiego.
Od o przyjaźni i wzajemne i po rozwoju i umocnienia wię wyrzeczenia się przez uczest W rezultacie następuje to,
niej i stwarzają realną groź głości narodów Europy.
pierwszej
gdy postę mocy, które odgrywały i na zów gospodarczych 1 kultu ńików układu dalszych prób co w języku politycznym na
Właściwą drogę do utrwa powe siły chwili
bę dla pokoju Europy.
stworzenia ogólnoeuropejskie zywane jest wyścigiem zbro
Niemiec utworzy- dal odgrywają doniosłą rolę ralnych.
Dzisiaj jest świętym obo- lenia pokoju w Europie wi ły pierwsze w historii poko- w sprawie zapewnienia po- Bloki tworzone przez pań- go systemu bezpieczeństwa jeń i co kryje w sobie po
jowe państwo niemieckie, koju i bezpieczeństwa w stwa imperialistyczne budo zbiorowego. Znalazło to od ważną groźbę rozpętania woj
rządów, represent«
wanych na konferencji war mokratycznego państwa nie rząd polski nawiązał z nim Europie,
wane są na zasadzie pano zwierciedlenie w projekcie ny.
stosunki i odtąd w sposób] Jednakże w nowej sytua- wania i podporządkowania. układu, który stwierdza, że
szawskiej, rządów odpowie
Nie jesteśmy zwolennika
dzialnych przed swymi naro mieckiego. Postulat ten wy przyjazny i dobrosąsiedzki,; cji to już nie wystarcza,
Wiadomo powszechnie, że od jego uczestnicy będą nadal mi polityki „z pozycji siły“.
dążyli do
dami za zachowanie pokoju, suwali przedstawiciele na w oparciu o wzajemne zro-j Wszyscy zgodziliśmy się co chwili utworzenia sojuszu konsekwentnie
ogólnoeuropej Nie dążymy do wojny, nie
niepodległości i integralnoś rodu polskiego już w pierw zumienie realizuje przyjazną do tego, że zagrożenie bezpie ]północno - atlantyckiego nie stworzenia
ci granic, podjąć i realizo szych dniach istnienia Krajo współpracę obu państw we czeństwa naszych państw, zależność gospodarcza i poli- skiego systemu bezpieczeń chcemy wyścigu zbrojeń, je
wszystkich dziedzinach. W które wzrosło wskutek agre-! tyczna krajów należących.do stwa zbiorowego i do za steśmy za podjęciem najbar
wać te kroki, które zapowia wej Rady Narodowej.
daliśmy na konferencji mos Rząd polski stał niezmien duchu przyjaźni zawarty zo-; sywnych posunięć państwj tego sojuszu doznała poważ- warcia w tym celu ogólno dziej radykalnych kroków w
dziedzinie rozbrojenia. Zaso
kiewskiej.
nie na stanowisku, że jest etał pomiędzy PRL i NRD zachodnich, wymaga zjedno- nego uszczerbku. Stany Zjed europejskiego układu o bez by, jakie jesteśmy zmuszeni
układ
o
wytyczeniu
ustałoczenia
wysiłków
i
podjęcia
pieczeństwie
zbiorowym.
Pro
noczone,
odgrywające
głów
nieodzownym
wykonywanie
Narady nasze, pomne his
zużywać obecnie na cele
torycznej odpowiedzialności postanowień układu pocz nej i istniejącej granicy na nowych środków, zmieraają- ną rolę w tym agresywnym jekt naszego układu wycho wojskowe, wolelibyśmy prze
dzi
z
założenia,
że
w
razie
Odrze
i
Nysie
Łużyckiej
—;
cych
do
umocnienia
zdolnobloku, podporządkowują so
za dalszy bieg wypadków, w damskiego, a tym samym
ogólnoeuropej znaczać na potrzeby pokojo
trosce o swoją przyszłość o- zralizowanie zasady, że „mi ta granica stała się czynni!śei obronnej naszych miłują- bie w coraz większym stop stworzenia
we, na podnoszenie dobro
czekują od nas, abyśmy u- litary zm i narodowy socja kiem pokoju w Europie, łą- j cycn pokój krajów. Tym za niu innych jego uczestników. skiego systemu bezpieczeń bytu materialnego naszych
czynili wszystko, co jest nie lizm niemiecki będą wyrwa cząć, a nie dzieląc nasze za- zadaniom powinien właśnie Projekt układu, przedłożo stwa zbiorowego układ oś narodów. Gdy jednak two
służyć układ o przyjaźni, ny nam do rozpatrzenia, o- miu przestanie działać z rzy się wymierzone przeciw
zbędne w obliczu nowej sy ne z korzeniami, a sprzymie przyjaźniono kraje.
tuacji, dla zapewnienia im rzeńcy za wspólnym poro Z radością powitamy wszel; współpracy ffbomccy wza- party jest na zupełnie in chwilą wejścia w życie u- nam bloki militarne, gdy ota
pokoju i bezpieczeństwa.
zumieniem podejmą obecnie kie dalsze kroki na drodze jsmnej, dla którego zawar- nych zasadach. Naszym pań kładu ogólnoeuropejskiego. cza się nasze kraje bazami
stwom, narodom i naszemu Przedstawiony naszej kon wojskowymi i gdy grozi się
i
Nie wolno nam w związku w przyszłości inne niezbęd zbliżenia naszych narodów.; eta zebraliśmy się tutaj.
ustrojowi społecznemu obca
z tym nie widzieć istotnych ne zarządzenia, aby osią Jednym z takich kroków jest i W układzie powinny .być jest zasada panowania jed ferencji projekt układu jest nam wojną atomową, nie mo
faktów, kształtujących nową gnąć pewność, żs Niemcy niewątpliwie układ, który i określone zobowiązania do~ nego państwa nad drugim, całkowicie zgodny a celami żerny pozostawać bezczynny
(tyczące wspólnej obrony w
i zasadami Karty Narodów mi.
sytuację. Jak do niej doszło? już nigdy więcej nie staną zamierzamy zawrzeć.
_
...
. .
■;wypadku zbrojnej napaści jednego narodu nad innym Zjednoczonych. Związek Ra
Dlaczego po upływie zaled się groźbą dla swoich sąsia Jeśli
dziś,
po
upływie
10
na
któregokolwiek
z
jego
unarodem.
Projekt
naszego
udziecki i, mam nadzieję, W tych warunkach obo
wie dziesięciu lat od chwili dów albo dla pokoju świa lat stajemy w obliczu zwięk
kładu opiera się na zasadach wszyscy inni uczestnicy kon wiązkiem naszym jest zasto
czestników.
Jeśli
napaść
tata”.
zakończenia najkrwawszej w
szonego
niebezpieczeństwa
poszanowania suwerenności
sowanie odpowiednich środ
dziejach świata wojny, znów Ale nie tylko we współ wojny, to przyczyn tej sy ka nastąpi, to każde z państwowej i nieingerencji ferencji dołożą wszelkich ków przeciwdziałania i jed
gromadzą się nad naszym pracy wielkich mocarstw w tuacji szukać należy w poli państw — uczestników ukła w sprawy wewnętrzne, co starań, aby przy ścisłym nym z takich środków
kontynentem ciężkie cl.mu- dziedzinie likwidacji skut tyce tych, którzy przeciwsta du powinno w trybie wyko stanowi fundament polityki przestrzeganiu Karty NZ, jest nasza konferencja oraz
prawa do indywidual
tworzona przez nas organiza
ry.
ków wojny widzieliśmy właś wiali się stale propozycjom nania
te decyzje, jakie mamy
nej
łub
zbiorowej obrony zagranicznej wszystkich re
Przyjrzyjmy się bilansowi ćiwą drogę do zapewnienia Związku Radzieckiego zmie- własnej, zgodnie z artykułem prezentowanych tu państw. cja stała się skutecznym na tej konferencji powziąć.
środkiem
zapewnienia mię
tego dziesięciolecia. Zbiera pokoju europejskiego. Wi rzającym do wzmacniania j gx Karty Narodów Zjedno- Jak wiadomo, zawierane
Deklaracja Moskiewska oraz
my się bowiem nazajutrz, po dzieliśmy ja we wspólnym współpracy pokojowej wiel- czonych — udzielić państwu przez państwa imperialistycz dzynarodowego pokoju i bez przeprowadzone przez ucze
pieczeństwa.
działaniu
wszystkich
sąsia
dziesiątej rocznicy kapitula
kich mocarstw, jak również iuk państwom, które padły ne agresywne układy wyklustników niniejszej konferen
cji militaryzmu niemieckie dów Niemiec, a więc tych naszym wysiłkom w dziedzi ofiarą napaści, natychmiasto, czają możność swobodnego I Projekt układu stwierdza, cji konsultacje wstępne wy
go wobec zwycięskich sił narodów, które w przeszło nie pokojowej współpracy wej pomocy indywidualnie i przyłączenia się do nich in że układające się strony de kazały, że w odpowiedzi na
Związku Radzieckiego i na ści stały się pierwszymi o- między narodami.
w porozumieniu z innymi u- nych państw. Inaczej prze klarują gotowość wzięcia u- wskrzeszenie militaryzmu nie
rodów pokój i wolność mi fiarami agresywności mili
czestnikami układu przy po cież być nie może, agresyw działu, w duchu szczerej mieckiego i na utworzenie
Walcząc
o
pokój
w
Euro
taryzmu niemieckiego.
łujących.
współpracy, we wszystkich przez państwa imperialistycz
pie, napotykaliśmy stale na mocy wszelkich środków, ja- ne układy są zawierane bo
10 lat minęło od chwili, Okres dziesięciolecia na- ^ur niechęci i wrogości ze !,'!e będzie uważało za ko- wiem właśnie po to, aby je akcjach międzynarodowych, ne nowych bloków militar
kiedy na dymiących jeszcze szej polityki zagranicznej, to strony przedstawicieli polity-j n.ieczne» łącznie z użyciem wykorzystać .przeciwko in mających na celu zapewnie nych, reprezentowane tu pań
zgliszczach naród polski bu okres nieustannych wysił ki mocarstw zachodnich, w 3^y zbrojnej.
nym państwom. Za przykład nie międzynarodowego poko stwa są w pełni zdecydowa
dować zaczął nowe życie, kie ków, zmierzających do współ pierwszym rzędzie kół rzą W takim wypadku sygna takiego układu może służyć ju i bezpieczeństwa oraz po ne zespolić swe siły, zacieś
dy po latach niewoli i okrut pracy ze wszystkimi kraja dzących Stanów Zjednoczo tariusze układu powinni na Pakt Północno - Atlantycki. święcać będą wszystkie swe nić jeszcze bardziej swą przy
nej okupacji rozpoczęła się mi Europy bez względu na nych. Koła te ujawniały nie tychmiast przeprowadzić kon Pamiętacie, że gdy w mar siły realizacji tych celów.
jaźń i współpracę.
odbudowa Polski, którą hi ich ustrój społeczny i po zmiennie wrogość wobec ży sultacje co do wspólnych cu 1954 roku rząd radziecki Reprezentowane tu pań
Zawarcie między ośmioma
tleryzm chciał skreślić z ma lityczny. W tej myśli i zgod
interesów narodu kroków, jakie muszą być pod wystąpił z propozycją roz stwa były i pozostają nadal państwami układu o przyjaż
py Europy. Podobnie, jak nie z tym .stanowiskiem za wotnych
jęte w celu przywrócenia i ważenia wraz z krajami za konsekwentnymi zwolennika
polskiego.
To
przede
wszyst
ni, współpracy i pomocy wza
inne narody Europy, nasz na proponowaliśmy
Francji,
rząd Stanów Zjednoczo zapewnienia międzynarodo interesowanymi sprawy u- mi zdecydowanej, powszech jemnej zakłada niewzruszo
ród powitał zakończenie tyoj szczególnie wystawionej na kim
wego
pokoju
i
bezpieczeń
nej
redukcji
zbrojeń
oraz
nych nie dopuścił do realiza
działu Związku Radzieckieny fundament wspólnego
ny nadzieją, że rozpoczyna niebezpieczeństwo ae strony cji
słusznych postanowień stwa.
go w Pakcie Północno-Atlan ■ zakazu broni atomowej. To działania miłujących pokój
się okres długotrwałego po militaryzmu niemieckiego, za konfer
Zgodnie
z
deklaracją
uen c i i
po cz damek i ej,
tyckim, rządy USA, Anglii iJn3sze wspólne dążenie zna- państw w celu odparcia przy
koju, że wchodzimy w nową warcie traktatu przymierza i
chwaloną na konferencji mo
erę współpracy międzynaro pomocy wzajemnej. Nie z które podpisem swym uznał skiewskiej, układ powinien Francji propozycję tę od-i^zło odzwierciedlenie w pro gotowywanej agresji, w celu
dowej; że będziemy mogli naszej winy nie doszło do za za swoje zobowiązanie mię przewidywać utworzenie zje rzuciły. Tym samym wobec (iekcie układu, który stwier- zapewnienia pokoju i bez
skoncentrować swe wysiłki warcia takiego układu. Wie dzynarodowe. To rząd Sta dnoczonego dowództwa sił światowej opinii publicznej i dza,> że jego uczestnicy będą pieczeństwa w Europie.
nów Zjednoczonych rotzpo
dały one świadecwo, że Pakt ^ wa^-zyb o podjęcie — w po
na budowie lepszego życia i lokrotnie
zbrojnych, które będą wyod-1
proponowaliśmy
Rząd Związku Radzieckie
dobrobytu w odrodzonym rządom Belgii, Danii, Holan czął atak na nasze granice rębnione w myśl porozumie Północno-Atlantycki jest bio I rozumieniu z innymi pań- go jest niezłomnie przeko
zachodnie,
popierając
w
spo
kiem
agresywnym,
wymięjstwami,
które
wyrażą
życzekraju.
uchwały niniejszej
dii, Luksemburga i Norwe- eób jawny i ukryty rćwizjo- nia między uczestnikami u- rzonym przeciwko Związko-jnie współpracy w tej dzie- nany, że ...
kładu. i oddane do dyspozycji wi Radzieckiemu.
Polityka współpracy mię- gii wspólną akcję w obronie nizm niemiecki.
j dżinie — skutecznych kro-jk00^1,6110.!1 stworzą niezawo
tego dowództwa. Przewiduje Projekt układu o nrzviqf-‘ków w kierunku powszech- ^ podstawę, dla zapewnie
dzynarodowej była główną, nokoju.
podstawową niewzruszonaiza j ^rew iywotnym intere- Od osławionego przemó się także, że uczestnicy ukła ni ojeKt ukiddu o przyjaż in redukeii zbroień oraz za ma bezpieczeństwa wszystdu będą podejmowali
Inne »Ä ni
niecne
ÄÄ
sadą działania Związku Ra- ’fi0m swyęh
rządy wienia Byrnesa w Stuttgar- uzgodnione
dzieckiego na arenie między ^ństw ‘zachodnich "uoorczy-; de 8
19*6
,po~ uzgodnione kroki niezbędne
narodoweł
pansiw zacnounicn uporczy przez oświadczenia Marshal- do wzmocnienia swej zdolno; warty między naszymi ośmio
nacześnie
nocześnie konferencja nasza
wie uchylały się od podjęcia ]a na konferencji moskiew- ści obronnej, tak, aby zagwajma państwami, nie będzie br0ni ma^owei za§łady
stanie się doniosłym krokiem
Naród polski, jak najgłę- wspólnych icroków dla obro^ 1947 roku i liczne o- rantować nietykalność swych, układem zamkniętym. Mogą
w kierunku rozwiązania zabiej zainteresowany w poko ny pokoju Europy.
świadczenia ich następców granic i terytoriów oraz za-;doń przystąpić wszystkie in- Towarzysze! Obozowi im-!dań utrwalenia pokoju i bezjo\yym rozwoju współpracy ! Ale nie tylko w układach ujawniała się wrogość poli- pewnić sobie obronę przed i ne państwa, niezależnie od p-rialistycznemu bardziej by' pieczeństwa zarówno w Eumiędzy narodami, ze wszech dwustronnych, lecz przede tyki Stanów Zjednoczonych ewentualną agresją.
Uch ustroju społecznego i się oczywiście podobało, gdy ropie jak i na całym świecie,

przewodniczącego delegacji polskiej
Józefa Cyrankiewicza
na konferencji warszawskiej
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Oświadczenie Józefa Cyrankiewicza

cji układów paryskich groź dół, tam, pomoc ta jest spornych zagadnień między-1 Walka o zabezpieczenie gołym okiem — najbardziej wany układ pomnaża nasze
(Dokończenie ze str. 3)
realna i konkretna. Jedynym narodowych. Uczyniliśmy to' trwałego pokoju toczyć się bezpośrednią konsekwencją możliwości obronm przez si
sza się armię niemiecką, ba odrodzenia militaryzmu szczerym naszym przyjacie w Karcie Narodów Zjedno- będaie dalej. Obejmować ona tej polityki „z pozycji siły” ły obronne naszych sojuszni
niemieckiego
staje
się
cał
śmiertelnego wroga nie tyl
lem w gronie czterech wiel czonych i w naszych usta- j będzie w dalszym ciągu tak jest po pierwsze, coraz bru- ków, sprawia, że na straży
ko niepodległości Polski, ale kiem realna. Militaryzrn nie kich mocarstw był od same wach zasadniczych — na- poważne i kluczowe zagad- talniejszy dyktat amerykań granicy polskiej nad Odrą i
miecki
stanowi
poważną
i wszystkich narodów Euro
Pań- nienia, jak problem zakazu ski wobec narodów Europy Nysą, na straży bezpieczeń
groźbę dla narodu polskie go początku i niezmiennie szych konstytucjach.
py.
pozostał
Związek
Radziecki.
stwa
nasze
nigdy
nie
podejbroni atomowych i wodoro- zachodniej, dyktat jakże czę stwa i niepodległości nasze
go.
Do czego bowiem prowa
Bohaterstwo i poświęcenie je mą wojny zaczepnej, ale też wych oraz powszechne roz- sto obrażający godność tych go kraju stoi nie tylko naród
Co nakazuje nam nteies go żołnierza przywróciły nam niech nikt się nie łudzi, że brojenie, zakaz propagandy narodów. Po drugie, rozdy- polski i jego siły zbrojne,
dzą układy paryskie?
Uruchomione zostają siły narodowy w obliczu tego nie wolność i uratowały od za groźba siły narzuci nam swo wojny i nienawiści między manie niemieckiego rnilita- ale stoją zespolone wspólną
ryzmu szybko prowadzi do wolą obrony naszej wolności
miiitarystyczne,
powstaje bezpieczeństwa? Czy mamy głady. Jego pomoc w cięż- je decyzje. Nie pozwolimy narodami.
neohitlerowski Wehrmacht, stać z założonymi rękoma? kich dniach okresu po woj en nikomu, by bezkarnie doko- Rząd PRL wita z uzna takiego układu sił w Europie i niepodległości — potężny
zachodniej, że militaryzm Związek Radziecki i kraie
potężne nywał zamachu na nasze ży
który na początek poza od Już raz przeżyliśmy taki nego stanowiła
niem * w pełni popiera no- niemiecki — wsparty o Wa obozu pokoju. Układ ten
działami bezpieczeństwa we- okres, kiedy znaleźliśmy się wsparcie dla naszej odbudo wotne prawa. Dlatego li ’ we
dotyczące roa szyngton — coraz bezczelniej sprawia, że po drugiej stro
wnętrznego i policji liczyć sam na sam z całą potęgą wy. Nie ma dziedziny nasze by naszą wolę przekuć .. br04propozycje,
eni£1 zgłoszone
wczoraj ujawniać będzie swoje dyk nie granicy polskiej nad
J
ma ponad 500 tys. ludzi. Si III Rzeszy i mimo bohater go życia narodowego, w któ czyn, by realnie przeciwsta- w Londynie
przedsta tatorskie zapędy w Europie Odrą i Nysą stają pokojowe
ły te uzbrojone będą w no skiego wysiłku narodu pol rej pomoc ta nie byłaby wić się grożącym niebezpie wiciela ZSRRprzez
na posiedzeniu wschodniej; wobec innych siły narodu niemieckiego go
woczesną broń, również w skiego popadliśmy w długą widoczna. Związek Radziec czeństwom Rząd Polskiej i ,,
. ..
rozbrojeniowej uczestników układów pary towe wraz z nami i na rów
ki
nie
tylko
wykonywał
zo
broń masowej zagłady.
Rzeczypospolitej
Ludowej
i ciężką niewolę. Nigdy wię
ŚtwierdiTotowość prc/śi?I'Organizacji Narodów Zjed- skich. Takie będą nieunik ni z nami bronić pokoju
Cóż zabezpiecza sąsiadów cej nie dopuścimy, aby mo bowiązania, wynikające z pienia do układu o beapie-1 "«»nych. Prop,ozycje te są nione dla narodów Europy przed militaryzmem niemiec
historycznego
układu
o
przy
Niemiec przed groźbą ze gła się powtórzyć tragedia
caeństwie, współpracy i po- *^3™ 1 fobunym przeja- zachodniej konsekwencje u- kim.
strony pruskich military- września 1939 roku. Przy jaźni, pomocy wzajemnej . i
Dlatego też układ ten era
kładów paryskich.
p™»
stów, którzy zawsze deptali niósł on nam straty, które współpracy powojennej z mocy wzajemnej, który
każdemu Polakowi poczucie
Układy
te,
jeśii
chodzi
o
przedmiotem
obrad
obecnej
wed
polny,a
ZoRR.
Polity
na
1945
roku,
ale
nieugięcie
ich wolność, a sam naród dziś jeszcze każdy z nas od
ta wyraża najgorętsze pra kraje Europy zachodniej, są bezpieczeństwa pracy, wol
niemiecki przed niebezpie czuwa, rany, które się jesz-interesów Polski gdzie konferencji.
gnienia wszystkich narodów, obręczą, która ma związać ności i życia. Układ ten po
kiedykolwiek taczeństwem pchnięcia go do cze nie zabliźniły. Narodowi
nam na dalszy roz
Jest to układ, który stać odpowiada ich naistotniej- te kraje jakoby w jedną ca zwoli
była potrzeo
awantur, które siły te tyle polskiemu groziłafizyczna lka c,>rona
wój naszej gospodarki, na
szym
interesom
i
dlatego
łość
polityczną
i
militarną.
będzie
na
straży
naszych
Czynił to na fo
już razy wywoływały w prze zagłada. Te samesiły, które na.
realizację naszych ambitnych
rum organizacji międzynaro suwerennych praw i realnie i sP°tyka się ona z ich pełnym Tymczasem układy te — i. zamierzeń, które postawiliś
szłości?
zmierzały do unicestwienia dowych,
je zabezpieczy. Układ gwa-poparciem.^ Nieodparta iOg-- taki jest ich sens — obez
na
konferencjach
Powiadają nam, że taką narodu polskiego, które tyle czterech mocarstw, w swo rantuje wzajemną obronę su|ka> jasność i konkretność władniając narody Europy my sobie w dziedzinie pod
gwarancją są klauzule Kon cierpień i zniszczeń nam za ich notach i wystąpieniach. werenności wszystkich jego propozycji radzieckich jest zachodniej wobec groźby mi niesienia naszego poziomu
troli. Ale gwarancje te są dały, są dziś wskrzeszane Związek Radziecki bronił uczestników. Jest to układ, wyrazem wytrwałych wysił litaryzmu niemieckiego rów materialnego i kulturalnego.
zupełnie iluzoryczne. Cały przez mocarstwa zachodnie, naszych praw, naszej pozy który chyba po raz pierw ków i dobrej woli ZSRR. nocześnie otwierają szerokie Pokojowe budownictwo na
ten system pseudo - kontroli ubierane w mundury i zbro cji międzynarodowej, naszej szy w historii Polski łącząc Związek Radziecki nawołu pole działania dla tego mi szej ojczyzny jest najlep
obliczony jest na uśpienie jone w broń nowoczesną. suwerenności i nienaruszal ją wielostronnymi zobowią jąc do zaniechania wyścigu litaryzmu i dopingują jego szym dowodem tego, że na
czujności patriotycznego su Znów wskazuje im się kie ności naszej granicy na O- zaniami z innymi państwami zbrojeń, pokazuje ludzkości rozwój.
Oto na naszych ród nasz, tak jak i inne na
mienia Francuzów, Belgów. runek marszu na wschód. drze i Nysie. Z sojuszów, sprawia, że sprawa Polski drogę, jak uwolnić się od oczach odbyło się przy akom rody obozu pokoju pragnie
Anglików, Włochów i in Czy wolno nam zapomnieć o zawartych przez Polskę, so staje się ich własną sprawą, zmory nowej niszczycielskiej paniamencie obłudnych de wszystkie swoje wysiłki ob
nych narodów, obliczany jest tym, że straciliśmy 6 milio jusz polsko - radziecki jest zaś sprawa każdego z współ wojny, jak oprzeć stosunki klaracji przystąpienie Bonn rócić na to, aby budować jak
na oszukanie ich. Milita- nów obywateli, że zginął układem przełomowym. Jest uczestników układu — spra między państwami na wza do paktu atlantyckiego. Ge najwięcej fabryk i zakładów
inteligencji to sojusz, który w sposób de wą Polski.
ryzm niemiecki, niewątpli kwiat naszej
jemnym zaufaniu i zapew nerał Hans Speidel — jeden pracy, jąk najwięcej domów
nić wszystkim narodom wa z organizatorów agresji hitle mieszkalnych, aby więcej i
wie coraz bardziej domino twórczej i ogromne rzesae cydujący wpływa na kształ
wać będzie nad siłami na bezbronnych? Polska straci towanie się naszej pozycji
Najistotniejszą cechą tego runki pokojowej, twórczej rowskiej — w todze „ob lepiej siać i więcej zbierać,
rodów zachodniej Europy, ła na każdych tysiąc miesz międzynarodowej. Układ ten projektowanego układu jest procy i rozwoju.
rońców zachodniej cywiliza aby walczyć o zdrowie i prze
wbrew papierowym dekla- j kańców 220 osób.
to gwarancja siły Polski. przede wszystkim to, że nie Jakkolwiek konferencja na cji”. Co za groteskowe wido dłużenie życia ludzkiego, o
wzrost kultury i dobrobytu
racjom, taka jest już bo
jest on wymierzony prze sza poświęcona jest proble- wisko.
Czy wolno rządowi odpo
całego narodu. Naród nasz,
Obok układu radziecko - ciwko żadnemu innemu pań matyće"
wiem logika tych układów. wiedzialnemu za losy naro
Nie wolno nam zamykać tak samo jak inne kraje de
europejskiej,
nie
Już dziś rząd Blanka wy du przypatrywać się_ biernie polskiego zawarliśmy w cza stwu a otwarty jest dla można tu pominąć wielkich oczu na tak dobrze znane.
kracza poza wyznaczone mu rozwojowi wydarzeń? Czy sie dziesięciolecia sojusze wszystkich, którzy zechcą wydarzeń, których świadka Europie niebezpieczeństwo. mokracji ludowej, wszedł w
sposób zdecydowany na dro
ramy i niewątpliwie przy ci wolno mu ignorować wzra obronne z innymi krajami połączyć swoje wysiłki z na mi
byliśmy w ostatnich Niemałą wagę ma fakt, że gę budowy ustroju sprawie
Europy wschodniej i środko szymi wysiłkami w obronie
chym poparciu wiadomych stające niebezpieczeństwo?
wej, wśród których szczegół pokoju. Nie oznacza on w dniach na innych kontynen nasz nowy układ cieszy się dliwości społecznej, na drogę
kół rozszerzać będzie zakres
pełnyjn poparciem wielkiego budowy7 socjalizmu w na
Żaden uczciwy rząd nie ną rolę odgrywa nasz sojusz przeciwieństwie do paktu pół tach.
zbrojeń.
mocarstwa
— potężnych szym kraju i z drogi tej nie
może
w
tej
sytuacji
poaostać
z
sąsiadującą
z
nami
bratnią
nocno
atlantyckiego,
unii
Sytuacji
w
Europie
i
spraw
Łudząc narody
Europy
Chin Ludowych, czego dowo da się zepchnąć.
bezczynny.
Troska
o
bezpie
Republiką
Czechosłowacką.
zachodnnio-europej
skiej
czy
pokoju
europejskiego
nie
gwarancjami, w rzeczywisto
dem jest udział obserwatora Potrafimy uczynić wszyst
ści otwiera się szeroko dro czeństwo narodu, o jego Sojusze między -krajami de paktu południowo - wschod można rozpatrywać w oder na konferencjach moskiew ko, aby to pokojowe budow
przyszłość,
o
jego
zdobycze
niej
Azji
zdobywania
pozy
waniu
od
rozwoju
sytuacji
i
gę do rozbudowy przemysłu
skiej i warszawskiej i dekla nictwo zabezpieczyć, aby od
mokracji i socjalizmu stwo
wojennego w Niemczech za i pokojowy trud, troska o rzyły od Bałtyku przez całą cji strategicznych i ko wysiłków nad utrzymaniem racja solidarności złożona na rąbać każdą łapę, która by
sprawę
pokoju
w
Europie
rzystnych
baz
wypadowych
pokoju
-na
kontynencie
azja^
chodnich. Stan sił zbrojnych
konferencji moskiewskiej.
Europę mur przeciwko im
się podniosła przeciwko nam
stosunkowo szybko może być nakazują rządowi polskiemu perializmowi niemieckiemu. i nie służy polityce dyk tyckim. Historycznym wydaKto liczy w swoim zaśle i naszym sojusznikom.
szukanie
skutecznych
me
tatu wobec kogokolwiek. rżeniem w tym kierunku by pieniu
zwiększony.
i gorączce wojennej Taką samą postawę zaj
tod bezpieczeństwa, po to, Mur ten ze wschodu chcie Nie zmiarza on, w przeci ła niewątpliwie konferencja
na rzekomą przewagę mili mują, rzecz jasna, wszystkie
Już dziś przyszli dowódcy by nigdy nie powtórzyły się liśmy uzupełnić murem z za wieństwie do tych paktów w Bandungu.
tarną i techniczną, nad obo
Wehrmachtu niedwuznacznie ponure lata okupacji, by chodu. Wskazywał na to Jó do okrążania czy zaskocze
Również w Europie ostat zem pokoju — ten zawiedzie kraje obozu pokoju.
dają wyraz temu, czego się nigdy więcej nie było_ O- zef Stalin, gdy podpisywali nia jakiegokolwiek innego
Nie chcą one cudzych
spodziewają w wyniku utwo święcimia, Majdanka i in śmy w Moskwie 21 kwietnia państwa Europy zachodniej. nie tygodnie wykazały po się gorzko.
ziem,
nie zakładają baz wo
ważne
osiągnięcia
polityki
Kto
liczy
na
atrakcyjność
1945 roku układ polsko - ra
rżenia nowego ugrupowania nych obozów śmierci.
Jest to bowiem układ łączą- j pokoju. W czasie pobytu de- swoich zakłamanych haseł o jennych w cudzych krajach
dziecki.
wojskowego. W wywiadzie
cy w braterskim sojuszu pan! iegacji austriackiej w Mo tzw. „wolnym świecie” — w odległości tysięcy kilome
udzielonym pismu londyń Nie chcemy opierać naszej Stalin stwierdził: „Obec skwa,
których wspólna jest;skwie podięło niezmiernie niemniej gorzko się zawie trów od swoich granic tak,
skiemu „Sunday Express” niepodległości na gwaran nie można z całą pewnością
jak to czynią Stany Zjedno
dnia 14 września 1054 r. b. cjach bez pokrycia, tak jak powiedzieć, że przed agresją menawisc do wojny i umiło v/a^ne deCyZj6) które mogą w dzie.
czone.
warne
pokoju,
układ
skiero■
krótkim
czasie
donrowadzić
Ludzie
pracy
w
Polsce
zna
to
miało
miejsce
na
skutek
generał hitlerowski
Bodo
niemiecką
na wschodzie
wany
przeciwko
groźbie
a-!do
zawarcia
traktatu
pań
Chcą współistnienia wszy
ją
dobrze
ze
swej
przeszło
zdradzieckiej,
prohitlerowZimmermann stwierdził: „Je
wzniesiona została tama. gresji skądkclwiek by ona stwowego i przywrócenia peł ści smak obszarniczo - ka stkich narodów, chcą, aby
żeli chcemy pobić Rosję, mu skiej polityki sanacyjnej w Nie ulega wątpliwości, że nie przyszła,
nej suwerenności narodowi pitałistycznych wolności, i narody rządziły się według
simy rozpocząć przeciwko roku 1939.
jeśli ta tama od wschodu zo
Nie ulóga cały naród pamięta gorzki swego uznania. Cała nasza
Układ ten wprowadza do austriackiemu.
niej wojnę prewencyjną przy Rząd brytyjski wówczas stanie uzupełniona przez ta
’wątpliwości,
że
echo
tych de smak katastrofy wrześnio polityka zmierza do realiza
zastosowaniu wszelkich ro nie miał najmniejszych skru mę od zachodu, to znaczy naszych stosunków' rzecz za
zbiorowego bezpieczeń
dzajów broni atomowej, ja pułów, by uchylić się od zo-| przez sojusz naszych krajów sadniczo nową, wzmagając j cy?R wybiegnie daleko po- wej, której sprawcy znów cji
wysługują się ciemnym si stwa. Tej idei służy nasz ukimi dysponujemy”. O cha bowiązań wobec Polski.. Sa- | z naszymi sprzymierzeńcami w ten sposób wielokrotnie za granice Austrii
i możliwość jego dal
rakterze nowej armii nie moloty brytyjskie nie poją- na zachodzie, to śmiało mo efektywność naszych możli- Wierzymy, że dobrze zro łom amerykańsko - hitlerow kład
szego rozszerzenia.
mieckiej wypowiadają się wiły się nad Polską, by wal żna powiedzieć, że agresja !w0.śc! obronnych- ?y uepraw zumiane interesy narodowe i skiej agresji.
Tak więc, kto liczy *na Dła kogo ten układ będzie
już hitlerowscy jej dowódcy. czyć przeciwko bombowcom niemiecka zostanie okiełzna-!"16 bowiem mechanizm o- ogólne skłonią również i in
Jeden z posłów Bundestagu niemieckim siejącym śmierć na i nie łatwo jej się będzie !?ronny 1 za,pŁ1$ia ^ Uaj* ne narody zachodniej Euro brak spoistości w naszym groźny? Dla każdego agre
j lepsze
wykorzystanie na py do wejścia na drogę narodzie, czy też pomiędzy sora.
stwierdził wyraźnie w czasie i zniszczenie. A wojska ory- roznetać“
szych sił obronnych tworzy współpracy całego naszego krajami obozu pokoju i so Pragnę zapewnić przedsta
debaty: „Chcemy przywrócić tyjskie i francuskie stały spo
kontynentu w interesie po cjalizmu, jest głupcem, albo wicieli rządów tu reprezen
narodowi niemieckiemu sta kojnie na linii Maginota. Pi Zapora przeciwko miLita- my wspólne dowództwo.
ślepcem, bierze swoje pra towanych, że naród polski w
koju.
rego .ducha Japończyków i sze o tym w swoich pamięt ryzmowi niemieckiemu nie
gnienia za rzeczywistość, nie
Celem
zjednoczonego
do
została
uzupełniona
od
za
Prusaków. Wszelka gadani nikach Churchill: „po doko
Jeśli chodzi o sprawę Nie rozumie sensu historycznych, pełni docenia historyczne
znaczenie nowego układu, że
na o demokratycznej armii naniu mobilizacji armie obu chodu pomimo bezustannych wództwa jest koordynacja miec, niezmiennie wierzymy, nieodwracalnych
przeobra
wysiłków w tym kierunku naszych wysiłków obron
jest nonsensem”.
krajów stały w bezczynności ze strony Związku Radziec nych, stworzenie najlepszych że problem ten zostanie o- żeń, które zaszły w naszych nie będzie szczędzić wysił
ków dla realizacji jego posta
Łudzą się niewątpliwie ci, twarzą w twarz wzdłuż gra kiego, popieranego
przez warunków obrony i zdławię statecznie uregulowany w krajach i rozbije sobie nie
którzy sądzą, że siły odro nicy. Nie było wrcaie ataków wszystkie kraje demokracji nia w samym zarodku ata sposób odpowiadający żywot chybnie głowę o mur naszej nowień i wraz ze swym rzą
dem, jak źrenicy oka strzec
dzonego mili tary zmu nie lotniczych na Anglię z wy ludowej w Europie.
ku, jeśli taki będzie miał nym interesom całej Euro jedności i solidarności.
będzie tu wykutych zasad
mieckiego potoczą się wy jątkiem kilku lotów wywia Przeciwnie, w ciągu lat miejsce, a tym samym peł py, a tym samym i narodu
Naród polski dobrze zdaje
łącznie na wschód, że kosz dowczych, ani na Francję. powojennych Stany Zjedno ne zabezpieczenie naszych niemieckiego. Polska zakoń sobie sprawę, że propono współpracy wolnych naro
dów.
tem krajów Europy wschod Francja i Wielka Brytania czone wywierając nacisk na interesów narodowych, su czyła stan wojny z Niemca
niej zabezpieczą oni sobie pozostawały bezczynne, choć państwa Europy zachodniej werenności i niepodległości. mi i dała tym samym wyraz
swemu pragnieniu normali
swą nietykalność. Za te złu równocześnie machina woj zrobiły wszystko co mogły,
zobowiązania przed Dniem Stoczniowca
dzenia już raz narody za skowa z całej mocy rozbija aby nie tylko stworzyć podsta
Czyniąc te wszystkie ko zacji stosunków z całym na
chodniej Europy zapłaciły ła i ujarzmiała Polskę. Hit- wy do odrodzenia rozbitego nieczne kroki, nie mamy o- rodem niemieckim. Wierzy
utratą swej niepodległości. ler —• konkluduje Churchill przed 10 laty imperializmu czywiśoie zamiaru zrezygno my, iż naród niemiecki, po
I dopiero decydująca klęska
nie miał się na co skar- niemieckiego i podporządko wać z dalszych wysiłków mny doświadczeń historii
zadana przez armię radziec zyc
wania go własnym celom, zmierzających do powszech- zrozumie, że zagarnięcie wła
ką umożliwiła narodom Eu
ale co więcej — nie szczędzą nego rozbrojenia, do utworze i dzy przez militarystów nie
Faktycznie,
Hitler
nie
miał
ropy powrót do niepodległe
nia wspólnej organizacji bez] mieckich może go doprowasię na co skarżyć, bo prze cne żadnych wysiłków, by pieczeństwa. Nie rezygnuje-. dzić tylko do klęski i nie
go bytu.
zapewnić
militaryzmowi
nie
cież wiadomo, że ówczesny
|
* W chwili obecnej przy bi
Militaryam niemiecki już rząd brytyjski pomimo roz mieckiemu
górującą rolę my z tego i wierzymy, że’szczęść jeszcze większych od
^
’dowie jednostki B 10/59 v
dziś buduje swe bazy na tych poczęcia działań wojennych wśród państw europejskich i zwycięży w stosunkach mię- i tych, do których doprowadzi
Załoga wydziału K4 Sto- realizacji zobowiązań podję
szlakach, na których Wil liczył na dogadanie się z skierować go przeciwko za dzvnarodowych zdrowy roz- \ ‘y go iządy hitlerowskie,
helm II i Hitler szli na za nim i na wspólną wyprawę porze, stworzonej na wscho sądek, że jedność interesów j Obecna warszawska konfe z” bĘKSS
"tych dła ~ia
chód. Już dziś minister rzą przeciw Związkowi Radziec dzie, przeciwko ZSRR, Pol narodów Europy weźmie gó-;rencja, jednolita i pełna zdeStoczniowca
wezwała
pozo- cz,mowca,
wyróżniają si<
du bońskiego Strauss głosi, kiemu, a jeśli chodzi o Pol sce i europejskim krajom rę nad interesami garstki! eydowania postawa narodów
że droga na wschód prowa skę, to obojętna była rzą demokracji ludowej. Punk bankierów i handlarzy śmier [tu reprezentowanych, wnios stałe załogi stoczniowe do monterzy Rojek, Wiśniewski
Turalski, Kałuża i Iwanow
dzi przez Paryż. Szefowie z dowi brytyjskiemu sprawa tem szczytowym tych wysił cią, nad interesami monopo-jki polityczne i wojskowe współzawodnictwa.
amerykańskich,
które wyciągane z sytuacji, stwoW dniu 10 bm. do współ skł oraz spawacze Rajkow
Bonn — Blank, Kaiser i Polski w roku 1939. Obojęt ków stał się wprowadzany li
Seebohm — nie ukrywają, na mu ona była, jak to obecnie w życie układ pa nie chcą respektować intere rzonej układami paryskimi zawodnictwa przystąpiły: ski, Guniiński, Nadarr.yński
sów Europy tak jak nie re są jeszcze jednym dowodem
że Niemcom potrzebna jest stwierdził zresztą sam Chur ryski.
spektują interesów narodów tego, że tzw. „polityka z po zespół mistrzów Swiecz- Tyrkel i Swarczewicz.
nowa armia, by przywrócić chill, w czasie konferencji
granice z 1918 roku, by za w Jałcie, gdy rozpoczęto roz Z całego biegu wypadków na innych kontynentach.
zycji siły', uprawiana obec kowskiego i Walkusza, bu- Przy budowie jednostk
spokoić ich roszczenia tery ważać sprawę powrotu ziem w minionym dziesięcioleciu
przez Waszyngton i Lon dujący jednostkę B10/59 B 10/60 wyróżnić należ;
Proponowany układ całko nie
torialne w stosunku do so zachodnich do Polski. Obojęt jasno wynika, że obóz poko wicie
dyn
skazana jest na komplet
i zespół mistrzów Szultc-] monterów
Studzińskiej
mieści się w ramach
ju nie szczędził wysiłków,
juszników unii zachodnio na była sprawa Polski rzą aby
nelle i Dąbrowskiego, bu- Forca i Bruski ego oraz spa
Karty Organizacji Narodów ne bankructwo ze względu
uniknąć
podziału
Euro
europejskiej — by zabrać dowi brytyjskiemu w roku
naszą rosnącą siłę i zwar
Zjednoczonych. W układzie na
dujący jednostkę B 10 60. waczy Moryla, Sobiesiaka
Francji Alzację i Lotaryn 1945, gdy planował oddawa py.
tość, o którą rozbije się każ
tym
przewidziano,
że
przesta
Oba
te zespoły postanowi* Malińskiego i Markowskie
gię, by okroić Belgię i Ho nie broni Niemcom, by uda
próba
szantażu.
Taki sens miała nasza wral
landię. także i Danię. Grożą żyć ich w wyprawie na ka o to, aby Niemcy były nie on obowiązywać z chwi Równocześnie ta tak zwa
ły
przyspieszyć
budowę go.
powstania ogólno-europej
oni również wchłonięciem wschód, jak obca jest ona pokojowe, demokratyczne i lą
na „polityka z pozycji siły“, swoich jednostek o 30 dni. W dniu 11 bm. na apel za
skiej
organizacji
bezpieczeń
Austrii i zagarnięciem więk Anglii dziś, gdy odbudowuje zjednoczone.
stwa zbiorowego. Jakże wy w której jarzmo wciąga się
Stoczniowcy wierzą, że oba *°§i K 4 odpowiedziała za.
szej części Szwajcarii.
odwetowy Wehrmacht, śmier Walczyliśmy konsekwent raźny i wymowny to do narody Europy zachodniej,
te
zespoły zadania swe wy- ioga W 3 przystępując do cc
Oto istotne niebezpieczeń telnego wroga narodu pol nie i uporczywie o zasadę wód pokojowości tego ukła- skazana jest w oczach tych
konają z honorem, walcząc raz szerzej rozwijającego si(
stwo wyrastające z układów skiego.
,du,
jego
obronnego
charaknarodów
wcześniej
czy
późniestosowania siły jako spo
o maksymalne skrócenie oparyskich.
W oparciu o te doświad sobu rozstrzygania spornych teru i wiary w możliwość po n'e^ na kompletną kompro- kresu budowy, a który ze- w stoczni wspólzawc .In i
mitację,
Rząd polski jasno i wyraź czenia historii jasne jest, że zagadnień
międzynarodo- jkojowego
współistnienia
spół zamelduje wcześniej o otwa między załogowego
nie stawia przed narodem szukać pomocy możemy i wych. Wyrzekliśmy się siły i wszystkich państw naszego Wynika to między innymi ukończeniu prąc — dowie- \ międzyzespołowego.
sprawę: w wyniku ratyfika winniśmy w stronie przyja- lako sposobu rowArawstania I kontynentu.
z tego. że — jak widać już my sie już wkrótce,

Stoczniowcy gdańscy walcz?

o tytuł najlepszych zespołów
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Propozycje rządu radzieckiego

w

sprawie redukcji zbrojeń, zakazu broni atomowej

Ludność Berlina
przeciwko układom paryskim

usunięcia groźby nowej wojny

10 maja br. przedstawiciel' zycje rządu radzieckiego dla jkomisję rozbrojeniową ONZ, wypadku, jeżeli położony zo W tym celu Zgromadzenie
stanie kres „zimnej wojnie”, Ogólne
Związku Radzieckiego J. A. rozpatrzenia ich przez pod- obradującą w Londynie.
jeżeli zaprzestanie się prowa
Malik złożył poniższe propo- [
I
dzonej w niektórych państ 1. Zaleca wszystkim pań
wach propagandy na rzecz stwom podjęcie niezbęd
nowej wojny, propagandy, nych kroków w kierunku
której towarzyszy podsyca ścisłego wykonania uchwały
nie wrogości i nienawiści Zgromadzenia Ogólnego, po
Zgromadzenie Ogólne, świa nej wojny“, a przygotowania my propagandy, która „ma między narodami i podjudza tępiającej
wszelkie formy
dome wielkiej odpowiedzial wojenne państw stanowią co na celu lub może stworzyć nie jednych narodów prze propagandy na rzecz nowej
ności, którą ponosi Organi raz cięższe brzemię dla naro- albo wzmóc zagrożenie poko ciwko innym.
wojny, zaprzestania wszel
’ iu> pogwałcenie pokoju lub
zacja Narodów Zjednoczo dów.
kich nawoływań do wojny i
w szeregu Kontynuowanie prowadzo rozpalania wrogości między
nych. za utrzymanie pokoju Mimo jednomyślnie po akt agresji”,
8 maja 1955 r. z okazji 10-ej rocznicy wyzwolenia
państw
jawnie
propaguje
nej w niektórych państwach narodami w prasie, radio, w
między narodami, uważa za wziętej już w 1947 r, przez
Niemiec od faszyzmu kitle rawskiego, odbyła się W
swój obowiązek zwrócić uwa Zgromadzenie Ogólne uchwa się nową wojnę. W prasie, propagandy, zmierzającej do filmie i w wystąpieniach pu
Berlinie na placu Marksa — Engelsa potężna mani•
gę wszystkich państw na sy ły, potępiającej wszelkie for w radio i w wystąpieniach rozdmuchania histerii wojen blicznych. Nieprzestrzeganie
publicznych nie tylko nie za nej oraz nawoływania do tego zalecenia będzie ocenia
festacja ludności.
tuację, jaka kształtuje się w
Na zdjęciu: manifestanci niosą transparent z na
przestaje się nawoływań do wojny, mogą jedynie wzmóc ne jako pogwałcenie przez
chwili obecnej w stosunkach
wojny, lecz rozlegają się one napięcie międzynarodowe i państwo jego obowiązku mię
pisem: „Precz z układami paryskimi, zagrażają one
między państwami.
coraz częściej. Szczególnie wzajemną nieufność między dzynarodowego i zobowiązani naszym rodzinom“.
Fot.
CAF
Narody, które tak niedaw
częste stały się w ostatnim państwami, a tym samym wobec Organizacji Narodów
no przeżyły dru«ą wojnę
czasie nawoływania do woj wzmóc groźbę nowej wojny Zjednoczonych, że w swych
światową, ponosząc ciężkie
ny atomowej.
światowej.
stosunkach
międzynarodo
ofiary w ludziach i doznając
Istniejące dawniej trady Na odwrót, położenie kre wych powstrzymywać się bę
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cyjne stosunki gospodarcze i su stanowi „zimnej wojny” dzie od groźby użycia siły
rialnych, wykazują obecnie,
handlowe między wieloma między państwami sprzyjało lub stosowania siły, że nie
jak nigdy dotąd, niezłomną
w VIII etapie
napięcia dopuści do pogwałcenia in
państwami, stosunki, które by zmniejszeniu
wolę pokoju.
ształtowały się w ciągu wie międzynarodowego, wytwo tegralności terytorialnej lub
To cłębokie dążenie naro
lu lat, zostały naruszone ze rzeniu zaufania niezbędnego niezależności politycznej ja
dów do pokoju doprowadzi WARSZAWA (PAP). Prze-1wszystkimi
wypływającymi w stosunkach międzynaro kiegokolwiek państwa.
ło już do tego, że udało się wodniczący Rady Państwa | stąd ujemnymi
następstwa- dowych, usunięciu groźby no 2. Podkreśla z zadowoleniem
położyć kres rozlewowi krwi Aloksander Zawadzki przy-!mi dla międzynarodowejj.wej
orzemu sukcesy osiągnięte w rokowojny oraz
w Korei i Indochinach i tym
jął w dniu 11 bm. na audien współpracy ekonomicznej, j warunków dla pokojowego i waniach między zainteresosamym stworzyć bardziej cji
nadzwyczaj Sytuacja ta wymaga podje spokojnego życia narodów, i wanymi państwami w kwesprzyjające warunki ureguio negoambasadora
i pełnomocnego Związ cia niezwłocznych i skutecz To z kolei stworzyłoby ńie-jstii koreańskiej, co doprowania innych nie rozstrzyg ku Socjalistycznych
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niętych problemów między blik Radzieckich w Polsce słabienia napięcia międzyna cji szerokiego programu roz ny w Korei, jak również w
narodowych.
Pantełęjmona Ponomarenkę, rodowego i umocnienia wza brojenia z ustanowieniem spawie zaprzestania działań
Równocześnie narody wy który złożył przewodniczące- jemnego zaufania w stosun niezbędnej kontroli między wojennych w Indochinach.
kazują uzasadnioną troskę o ,mu Rady Państwa swe listy kach między państwami. Mo narodowej nad wykonaniem Tym samym usunięte zjostażna to osiągnąć tylko w tym tego programu.
losy pokoju, zwłaszcza w uwierzytelniające,
ły dwa niebezpieczne ogni Zwycięska passa kolarzy dacz, Klabiński, Grabowski
związku z sytuacją, jaka
ska wojny na Dalekim Wscho NRD trwa nadal. Po zwycię i Królak. Jest w niej tylko
powstaje w Europie i w
dzie.
stwie Schura w Lipsku na jeden reprezentant ZSRR —
Azji. Znalazło to w szczegól
W wyniku rokowań, któ metę w Berlinie, owacyjnie Cziżikow, oraz jeden Belg —
ności wyraz w uchwałach
re odbyły się między zain witany przez 80 tys. widzów Van Looveren. A więc na
odbytej niedawno w Banteresowanymi
państwami, (w tym 15 tysięcy Niemców etapie do Berlina zyskaliśmy
dungu konferencji krajów
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się
możliwe
uregulowa z zachodniego Berlina) wpadł kilka cennych minut w sto
Azji i Afryki, mającej donio
nie także sprawy zawarcia FUNDA. Gospodarze odnie sunku do naszych najgroź
słe znaczenie w walce o po
państwowego z Au śli w VIII etapie Wyścigu Po niejszych rywali.
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B. T.
będzie
mógł
wziąó
udział
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narodów.
Austrii. km) potrójny sukces: Schur
nieoficjalnych rozmowach. dowę niezależnej
Obecnie sytuacja w nie
WYNIKI INDYWIDUALNE
W. M. Mołotow zakomuni Uregulowanie kwestii au zdobył koszulkę lidera, dru
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striackiej stanowi nowy waż żynowo etap wygrali kolarze
efeiej
Iljiczow
podał
do
wia
kował
również,
że
przyjmu
tylko nie ulega poprawie,
ny wkład do sprawy umoc NRD, a 21-letni kominiarz 1. Funda (NRD) 5:14,16
Ministrowie
domości
co
następuje:
je
z
zadowoleniem
propozy
lecz — wręcz przeciwnie —
Georgiew (Bułgaria) 5:15,26
Wobec tego, że praca ze cję ministrów spraw zagra nienia pokoju w Europie i berliński Benno Funda pier 2.
3. Klich (CSR) 5:16,26
komplikuje się, wzmaga się
stworzeniu
warun- wszy minął linię mety.
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trzech
mocarstw
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stworzeń
branych
w
Wiedniu
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4.
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(Rumunia)
wzajemna nieufność między
Schur (NRD)
sadorów nad uzgodnieniem chodnich, by austriacki traki kow Pomyślnego rozwiązaPolacy pojechali dużo le 5.
państwami. Brak niezbędne
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CHWIEND
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tekstu traktatu państwowe tai państwowy podpisać wtnia mnych me uregulowa- piej. Cieszy nas nie tylko 7. Vesely (CSR) (Polska) /
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go zaufania w stosunkach
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go z Austrią zbliża się. do Wiedniu 15 maja.
zwycięstwo Królaka na lot- 8. Van Looveren (Belgia)
między państwami jest głów
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nym finiszu, ałe również por?«L^ß,yLB1
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spotkajq się
Brytanii w Moskwie Hayter
wrót do formy Klabinskiego, u. jenSen (Dania)
uregulowanie nie rozwiąza
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nych problemów zarówno w 14 maja w Wiedniu przesłał
Grupę (NRD)
nistra spraw zagranicznych
tre tempo wyścigu, oraz prze 13.
Europie, jak i w Azji.
14. Ostcr.raard (Dania)
ZSRR W. M. Mołotowa pis
łamanie kryzysu (jaki zaob 15. GRABOWSKI (Polska)
WARSZAWA
(PAP).
W
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Odnosi się to przede wszyst
mo sekretarza stanu USA
16. KRÖLAK (Polska)
Na odcinku przemysłu te serwowaliśmy na VII eta 17. Brittain (Anglia)
kim do stosunków wzajem mu Prasy w Warszawie od Dullesa, francuskiego mini
na rok 1955
renowego przewiduje się dal pie) u Chwiendacza i Gra is. Blower (Anglia)
nych między wielkimi mo była się 11 bm. w godzinach stra spraw zagranicznych Pi
13. Ri.uner (Austria)
zapewnia
szy wzrost wartości produk bowskiego.
carstwami, które ponoszą popołudniowych, po pierw nay’a i brytyjskiego mini
■wszyscy
20. Koeev (Bułgaria)
szym
posiedzeniu
konferen
cji
i poważne rozszerzenie Na starcie honorowym w Lip w czasie 5:17,44.
główną odpowiedzialność za
stra
spraw
zagranicznych
sku kolarzy oczekiwała wesoła
cji
państw
europejskich
w
asortymentu (szczególnie w atrakcja. Żółtą koszulkę podał W tym samym czasie sklasyutrzymanie powszechnego po
Mac Miliana. Ministrowie
koju 1 bezpieczeństwa naro sprawie zapewnienia pokoju wspomnianych trzech mo Obrady V sesji Wojewódz przemyśle drzewnym, skó Belgowi Verhelstowi słoń z cyr fikowano dalszych 22 kolarzy.
i
bezpieczeństwa
w
Europie,
rzanym, metalowym, spożyw ku Buscha. Sądziliśmy na pierw LASAK zajął 60 miejsce —
dów.
szych kilometrach, że ten sym
konferencja prasowa, na .któ carstw proponują, by podpi kiej Rady Narodowej w
a dotychczasowy leader
Mimo że wielkie mocar rą przybyło przeszło 100 sanie austriackiego traktatu Gdańsku poświęcone były czym i ceramicznym). Bę bol szczęścia będzie w tym dniu 5:28,54,
był 48 (5:28,30).
dzie
również
powiększona
wyjątkowo
korzystny dla... Po Verhol
stwa wraz z innymi pań dziennikarzy, w tym 55 ko państwowego odbyło się w rozpatrzeniu i zatwierdzeniu
laków. Bo właśnie już prawie
stwami — członkami Orga respondentów zagranicznych Wiedniu dnia 15 maja pod budżetu województwa gdań liczba punktów usługowych. od startu nasi reprezentanci
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nizacji Narodów Zjednoczo z Europy, Azji i Ameryki. warunkiem, że do tego cza skiego na rok 1955. W sesji Powstaną 474 nowe placów przypuścili atak. Niestety, po
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czątkowo
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słabych
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w
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wsi.
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wszystko
będzie
gotowe,
nych zobowiązały się do
wziął udział wiceprezes Ra
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Poważną pozycję w bud nerów
współpracy w dziele utrzyma Na zakończenie konferen i by 14 maja ministrowie dy Ministrów Stefan Jęaryścig dopiero gdy lider wyścigu
1.
Schurr
37:45,42
cji
rzecznik
delegacji
radzie
spraw zagranicznych czte chowski.
nia pokoju i bezpieczeństwa
żecie stanowią wydatki na Verhelst ma defekt koła, czoło 2. Brittain (NRD)
(Anglia) 37:50,00
wa grupa, w której rej wodzili
gospodarkę
komunalną.
Prze
rech mocarstw odbyli nie
międzynarodowego — stosun
3.
Vesely
(CSR)
37:51,57
W nowym budżecie na
koledzy Schura, nadaje szalone
oficjalną rozmowę.
ki między nimi nie odpowia
tempo i ucieka Belgowi. Po 40 4. Meister (NRD) 37:54,01
wydatki przewiduje się znacza się na ten cel 173 km
tempo się zmniejsza, z cze 5. Zabei (NRD) 37:54,27 .
min
złętych,
z
tego
75
min
dają tym wymaganiom. Brak
10 maja minister spraw za 842.391 tys. złotych, tj. o
go skorzystali Królak i Lasak i 6. Wierszynin (ZSRR) 37:54,30
zaufania w stosunkach mię
granicznych ZSRR W. M. 4,8 proc. więcej niż w ro zł na remonty kapitalne. Od wysforowali
się do przodu. Za 7. Amell (Szwecja) 37:55,07
dzy mocarstwami doprowa
dane zostaną do użytku 7.482 nimi podążyło paru kolarzy i 8. Verhelst (Belgia) 37:56,26
Molotow skierował za pośre ku ubiegłym.
zniweczył
czołówkę po 60 km tworzy ósem 9. KRÖLAK (Polska) 37:58,42
dził do tego, że po zakończe
dnictwem ambasadora bry
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Królak przed Fanuelem (Fran 15. CHWIEND ACZ (Pol.) 38:17,09
następstwach.
odpowiedzi stwierdza się, że 51,5 proc. i na administra Elblągu.
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16. Cziżikow (ZSRR) 38:17,20
proponowana data spotkania cję 9,6 proc. Środki rezer Dochód w nowym budże-1
W rezultacie tego braku
Tymczasem druga grupa, zło 17. Kubr (CSR) 38:17,53
cie przewidziany jest w wy żona
jest do przyjęcia i że mini wowe wynoszą 1,6 proc.
zaufania, przede wszystkim
z 40 zawodników, w której 18- Malmberg (Szwecja) 38:19,50
naii
hitleryzmem
ster W. M. Mołotow przybę
sokości 930 min zł, w tym znajdowali się również trzej poj19>B°eck (Belgia) 38:30,48
w stosunkach między moćarGłówne zadania terenoweeentralne- Iacy — Klabiński, Chwieadaeżi 20. Klich (CSR)' 38:32,10
stwami — stałymi członkami! - PARYŻ (PAP). Odbyły się
go planu gospodarczego i, dotacje . z budżetu
,
i Grabowski — przyspiesza tein
GRABOWSKI (Pol.) 38:45,91
fbudżetu
, na r.b.
. w rolnictwie
, . , • 'go
wynoszą
tylko
7,6
Rady Bezpieczeństwa, wyś- tu obrady Towarzystwa Frań
po i po 130 km ucieczka zosta-!^8, KLABIŃSKI (Poi.) 39:37,48
& Największą
^T„________
v proc.
pozycją
w bud ła
ci* zbrojeń przybiera coraz cja
ZSRR. Po wysłuchazlikwidowana.
W
tym
czasie
®0.
Lasak
(Polskä) 39:39,58
to zagospodarowanie ziem do
81
żecie są wydatki na urządzę odpada do tylu Lasak, którego
większe rozmiary, nieustan-, nju sprawozdania generała
tychczas w pełni nie zago- nia kulturalne i socjalne. Wy zmęczyło częste prowadzenie.
WYNIKI DRUŻYNOWE
nie zwiększają się armie, ma j petit i ożywionej dyskusji, j
spodarowanych (Żuławy) o- noszą one ok. 434 min zł, z
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rynarka wojenna i lotnictwo. | zebrani uchwalili oświadczę-i
Sytuacja
dla
naszego
zes
ustanowiono
raz zwiększenie produkcji tego na oświatę 224 min zł.
Największe osiągnięcia nau-|njej w którym stwierdzają,;
zbóż i dalszy rozwój hodo Powstanie m. in. 17 szkól połu staje się wyjątkowo ko 1. NRD — 15:50,44
ki i techniki służą produkcji' ze rząd francuski zamącił
Bułgaria — 15:51,24
wli, elektryfikacji rolnictwa podstawowych i zwiększy się rzystna: w czołówce jest tyl 2.
CSR — 15:51,54
najbardziej niszczycielskich radosny nastrój 10 rocznicy
ko 1 Belg (Van Looveren) i 4.3. POLSKA
i
inwestycji
rolnych,
prze— 15:53,12
poważnie liczba dzieci obję 2 kolarzy radzieckich (Cziżi 5. Dania — teń
środków eksterminacji ludzi. zwycięstwa nad faszyzmem
sam czas
|
widzianych
w
programie
wy
tych opieką przedszkolną.
Szczególnie wielkie rozmiary tym, iż na skutek złożenia
kow i Wierszynin). Możemy 6. Francja — ten sam czas
I
borczym
Frontu
Narodowego.
7.
Szwecja
—
ten
sam czas
przybrał wyścig zbrojeń w przezeń dokumentów ratyfi Dla uczczenia Światowego
więc odrobić dotychczasowe
8. Finlandia — 16:04,01
dziedzinie produkcji tak nie kacyjnych układów parys- Festiwalu Młodzieży i Stustraty.
S. Pol. Franc. — 16:04,22
bie zpiecznych rodzajów bro kich doprowadził do włączę- dentów, który odbędzie się
ZSRR — 16:07,20
Na 40 km przed metą dru 13.
11. Rumunia — 16:07,51
ni, jak atomowa i wodoro nia Niemiec zachodnich do w sierpniu br. w Warszawie,
gi lotny finisz wygrywa 12. Belgia — 16:14,46
wa.
agresywnego bloku wojsko- brygady zarządu portu w
Klich.
Czeehosłowak nie 13. Austria — 16:15,16
Anglia — 16:30,40
Zakładane są liczne bazy wego wymierzonego prze- Gdyni (wydział III) podjęły
zmniejsza tempa i stara się 14.
15. Egipt — 17:13,02
wojskowe na terytoriach ob ciw Związkowi Radzieckie- zobowiązania przyspieszenia
uciec całej grupie. Funda i 16. Norwegia — 17:29,53
cych, co wywołuje uzasadni o mu. Jednak — podkreślają załadunku szyn na przebywa
Gieorgiew dopędza'ą go na 17. Albania — 18:49,43
Indie zostały zdekompletowane
ne obawy państw, w pobli autorzy oświadczenia — tra-jący w porcie gdyńskim sta2ó km przed Berlinem.
żu których bazy te powstają. dycyjna przyjaźń między na- tek Niemieckiej Republiki
Decydujący bój rozgrywa
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Tworzenie takich baz wzma rodami Francji i Związku Federalnej „Commerz“.
się na ulicach Berlina. CzeDRUŻYNOWA
ga zagrożenie bezpieczeństwa Radzieckiego, braterstwo wy W dniu 10 bm. brygady
chosłowak ma już 100 m
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również tych państw, na któ kute we wspólnych wał- pracujące przy załadunku
przewagi, gdy nagle przewra 1. CSR — 113:22,50
rych terytorium są one za kach, pozostają nietknięte, dwóch ładowni tego statku
ca się na śliskiej nawierzch 2. NRD — 113:25,05
kładane. Istnienie takich baz. Pokojowa współpraca obu ustanowiły dwa nowe rekorni. Na ostatnich kilometrach 3. Bułgaria — 114:14,54
z których wiele wykorzystu krajów,
współpraca
we dy portu. I tak w czasie jedBelgia — 114:20,24
przed meta Funda wychodzi 4.
je się dla prowadzonych wszystkich dziedzinach ko nej doby załadowano 1.781
Polska — 114:22,55
na czoło i wpada na stadion 5.
6. ZSRR — 114:24,08
przez pewne mocarstwa przy nieczna jest Francji z pun ton, a brygada nr 106 z bry
im.
Waltera
Ulbrichta
przed
7. Dania — 115:04,45
gotowań do wojny atomowej, ktu widzenia jej interesów gadzistą Józefem Brzeskim i
8. Szwecja -- 115:06,02
Gieorgiewem i Klichem.
jeszcze bardziej zwiększa nie narodowych... Właśnie dla te , dźwigowy Władysław Pą9. Anglia — 115:42,19
10.
Francja — 115:42,57
ufność w stosunkach między go Towarzystwo Francja — czek w czasie drugiej zmiaW półtorej minuty tjóźniej
11. Rumunia — 116:01,24
państwami i potęguje napię ZSRR wzywa wszystkich' ny ustanowili rekord zmiano
wpacla na metę duża grupa, 12. Finlandia — 117:06,56
złożona z 39 kolarzy, z której 13. Pol. Franc. — 117:14,33
cie międzynarodowe.
Francuzów, by strzegli tej wy portu gdyńskiego, załado
lajszybszy jest Rumun Du- 14. Austria — 122:is,08
Wszystko to spowodowało, przyjaźni i współpracy oraz wywując w ciągu 8 godzin
15. Norwegia -- 124:55,28
Na zdjęciu: Widok z wieżowca A-Poludnie na Straus
mitrescu. W grupie tej są 16.
ie od wielu lat świat znaj jak najbardziej ją umacnia- (cd ,7-ej do 15-ej) 397 ton.
Egipt — 129:40,15
berg
er
platz
i
Aleję
Stalina,
Fot,
—
CAF
czterej
Polacy
r-s
Chwienaa.»
17. Albania — 131:40,06
duje się w stanie tzw. „zim- U,
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Propozycje rządu radzieckiego w sprawie redukcji zbrojeń, zakazu broni '
^

i usunięcia groźby nowel wolny

nowaniu broni jądrowej, pań 1 jaki będzie absolutnie nie-!inne państwo, międzynaromowej, nie uzależniając u- wej, w stosunku do poziomu j jeń i sił zbrojnych . innych stwa będą starały się prze-! zbędny dla utrzymania wew j dowy organ kontrolny zor(Dokończenie ze str. 5)
dokonanych na te państw oraz wydania żaka'
nych problemów powojen dzielania takiej pomocy od wydatków
znaczyć na szerokie wykp- nętrznego bezpieczeństwa Pganizuje na terytoriach wszy
żadnych zadań o charakte cele w ciągu roku, który za-!zu broni atomowej.
nych.
wykonania zobowiązań, na-jstkich odnośnych państw na
kończył się 31 grudnia 1954 Liczebność sił zbrojnych, rzystanie energii atomowej łożonych na nie przez Kartę (zasadzie wzajemności placów
rze
politycznym
lub
militar
Wszystko to dowodzi, że
w
celach
pokojowych.
roku.
na
których
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kiem ściśle ograniczonych rokiej współpracy ekonomicz wane zostają siły zbrojne groźby agresji.
Uznając doniosłe znaczę- ją możliwości jej ominięcia czącymi wydatków budżeto
kontyngentów wojsk pozosta nej, przede wszystkim w dzie wszystkich państw, przekra
wionych tymczasowo na te dżinie handlu. Tego rodzaju czające ten poziom w ten spo 4. Państwa, rozporządzają me i konieczność ustanowię- przez zorganizowanie pola wych państw na cele woj
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sałami . zbr°U j przestać doświadczeń z tymi niem przez państwa zobowią! kiej sytuacji nie może być sprawie państwowych orga
sprawie ich całkowitego wy handlowe międąy państwami,
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Zgromadzenie
Ogólne madzenia zapasów broni a- nych konwencją (układem)
wspólnej kontroli czterech j wych, opartych na zasadzie‘mocarstw zobowiązuje się zowac w Pierwszeł kole]no_ stwierdza, że w chwili obec tomowej i wodorowej w ce środków.
mocarstw nad wykonaniem!wzajemnych korzyści, sprzy-'do zmniejszenia liczebności,SC1*
nej brak niezbędnych wa lu nagłego ataku atomowego
2. Dla drugiego okresu rea
odpowiedniego porozumienia.;jać będzie zacieśnieniu przy--swych sił zbrojnych w ten! W celu ustanowienia nad- runków dla ustanowienia ta na miłujące pokój -państwa.
Dopóki nie zapewni się lizacji posunięć w dziedzinie
Zgromad zen i e ogólne powi juznych stosunków między j sposób, by nie przekraczały ^eru nad wykonaniem przez kiej kontroli, która cieszyła
ta z zadowoleniem wszelkie Państwami i prąyczyni się do one następujących rozmia-1 państwa powyższego zobowią by się zaufaniem wszystkich atmosfery zaufania w sto redukcji zbrojeń i zakazu
| zańia, powołuje się komisję państw i w pełni odpowia sunkach między państwami, broni atomowej:
inne kroki, jakie mogą pod podniesienia dobrobytu naro-' rów:
Realizacja posunięć prze
jąć cztery mocarstwa w ce dów. Bez zniesienia tych USA — od 1.000.000 do międzynarodową, która po dała interesom bezpieczeńst wszelkie porozumienie w
sprawie ustanowienia kon widzianych w przytoczonej
winna składać sprawozdania wa międzynarodowego.
lu wycofania swych wojsk z barier na drodze rozwoju 1.500.000 ludzi.
Radzie Bezpieczeństwa i Nie wolno ignorować fak troli międzynarodowej może wyżej deklaracji, jak rów
międzynarodowego
terytorium Niemiec, jak rów handlu
ZSRR — od 1.000.000 do Zgromadzeniu Ogólnemu.
uśpić czujność naro nież posunięć w dziedzinie
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pierwsze 50 proc. uzgodnio czy się fakt, że v atmosfe ba produkcji broni atomo kresu, stworzy niezbędną
Francja — 650.000 ludzi.
litego, miłującego pokój, de zrozumienie i zbliżyć naro
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4. Uważa za konieczne, by
państwa
będące
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ganu kontrolnego.
nie w sprawie zlikwidowa jemnych wizyt przedstawi- Wspomnianych pięć mo rozumienie w sprawie całko czych, naukowych, kultural wami.
W tych warunkach mię
Nie można również nie li
nia baz wojskowych na te deli przemysłu, rolnictwa,! Ciainä|tw dokonuje w ciągu ro- witego zakazu broni atomo nych i in. Taki stan rzeczy
zbroj- wej, że nie będą stosowały utrudnia osiągnięcie porożu czyć się z tym, że przygoto dzynarodowy organ kontrol
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wywanie nowej wojny, któ ny będzie posiadał następu
formowały o wynikach Ra sztuki, wymiany delegacji nicy między
poziomem ich broni jądrowej, którą uwa mienia, na mocy którego
dę Bezpieczeństwa i Zgro studentów oraz rozwoju tu sił zbrojnych i zbrojeń w żać będą za zakazaną dla sie państwa zezwoliłyby na prze rej niebezpieczeństwo poważ jące prawa i pełnomocnic
nie wzrosło w związku z twa:
madzenie Ogólne. Porozumie rystyki.
dniu 31 grudnia 1954 roku, bie. Od tej reguły mogą być prowadzenie przez zagra
nie takie miałoby doniosłe 8. Postanawia umieścić na po a obniżonym poziomem sił dopuszczone wyjątki w celu nicznych kontrolerów inspek istnieniem broni atomowej i
a) Będzie wykonywał kon
znaczenie dla złagodzenia na rządku dziennym 'najbliższej zbrojnych i zbrojeń każdego obrony przed agresją, gdy cji swych przedsiębiorstw, wodorowej, związane jest trole, w tym inspekcje na
pięcia międzynarodowego 1 sesji punkt dotyczący wyni-jz tych państw, ustalonym zapadnie odpowiednia uchwa zwłaszcza
zaś
przedsię nieuchronnie z koniecznoś stałej podstawie, w zakresie
usunięcia nieufności w sto ków wykonania przez pań- zgodnie ze zobowiązaniami ła Rady Bezpieczeństwa.
biorstw zajmujących
się cią koncentracji w określo niezbędnym do tego, aby za
nych miejscach wielkich je pewnić wykonanie przez
sunkach między państwami etwa postanowień niniejszej przyjętymi przez te państwa 6. Państwa
dysponują produkcją wojenną.
oraz sprzyjałoby stworzeniu deklaracji biorąc, pod uwa-Jak przewidziano powyżej,
ce na terytoriach innych W obecnej sytuacji, kiedy dnostek wojskowych, wye wszystkie państwa wymienio
kwipowanych w dużą ilość nej konwencji. Międzynaro
niezbędnych warunków dla gę, że ich urzeczywistnienie j Zredukowane zostają odpo- państw wojskowymi bazami
położenia kresu wyścigowi odipowiadiac będzie dążeniom wiednio kredyty przeznaczo- lądowymi, morskimi i lotni wiele państw wykazuje tro zwykłego uzbrojenia: samo dowy organ kontrolny bę
skę o swe bezpieczeństwo,
artylerii, czołgów, o- dzie pełnił te funkcje, korzy
zbrojeń.
narodow do pokoju, pnzyczy- ne przez państwa na siły czymi zobowiązują się do trudno przypuszczać, że z u- lotów,
krętów wojennych itd.
s stając również z prawa za
5. Wzywa państwa posiada ni się do^wytworzenia mez- znojne i zbrojenia zwykłe- zlikwidowania tych baz.
fnością umożliwią one in
jące doświadczenie w dzie będnego ^żaufama między g0 typu.
Tak wielkie kontyngenty żądania od państw niezbęd
Kwestia, które bazy zo nym państwom dostęp do
dzinie produkcji materiałów państwami i tym samym u-j
lądowych sił zbrojnych, ma nych informacji o wprowa
staną zlikwidowane w ciągu
atomowych i energii atomo łatwi wprowadzenie w życie! 3- Najpóźniej w pierwszej pierwszego okresu, wymaga swych zasobów przemysło rynarki wojennej i lotnictwa dzeniu w życie środków w
wych i innych, mających wojskowego można koncen dziedzinie redukcji zbrojeń i
wej, aby udzielały szerokiej szerokiego programu rozbro-j Poknvj0, 1956 roku należy dodatkowego uzgodnienia.
pomocy produkcyjnej i nau jenia, połączonego z ustano- zwołać światową konferencję Realizacja tych posunięć żywotne znaczenie dla ich trować i przerzucać jedynie sił zbrojnych.
kowo-technicznej innym kra wieniem skutecznej kontroli w sprawie powszechnej 're powinna sprzyjać pogłębie bezpieczeństwa.
przez wielkie węzły komuni
Do przeprowadzenia ins
jom w dziedzinie pokojowego międzynarodowej nad wyko dukcji zbrojeń i zakazu bro niu niezbędnego zaufania Ponieważ w chwili obec kacyjne, porty i lotniska. W pekcji powołany będzie per
wykorzystania energii ato- naniem tego programu.
ni atomowej z udziałem między państwami i ułatwić nej nie ma niezbędnego zau warunkach nowoczesnej te sonel dobrany na podstawie
państw — członków ONZ i realizację posunięć w zakre fania między państwami, chniki wojennej znaczenie m iędzynarodo wej.
państw nie będących człon sie redukcji zbrojeń i zakazu może wytworzyć się taka sy takich punktów dla przygo
b) Będzie on stale dyspono
O zawarciu międzynarodowej
kami ONZ w celu określe- ; broni atomowej, przewidzia- tuacja, w której powzięcie towywania agresywnej woj wał we wszystkich krajach,
uchwały w sprawie kontroli ny nie tylko nie zmniejszy które podpisały konwencję,
nia rozmiarów redukcji zbro; nych dla drugiego okresu.
konwencji w sprawie redukcji
międzynarodowej zostanie w ło się, lecz wręcz przeciwnie, swęymi inspektorami, którzy
istocie rzeczy sprowadzone ! wzrasta,
w granicach wykonywanych
Drugi
okres
—
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zbrojeń i zakazu broni Głomowej
do zwykłej formalności, nie1 Obok broni atomowej i przez nich funkcji kontrol
prowadzącej do celu. Jest wodorowej, mimo całej jej nych mieliby w każdej chwi
Zgromadzenie Ogólne (Ra a) całkowity zakaz stoso
realizowane w ciqgu 1957 r.
to tym bardziej niedopusz niszczycielskiej siły, wciąg li swobodny dostęp do wszy
da Bezpieczeństwa), w dąże wania i wytwarzania zarów
czalne, że w obecnych wa
niu do uchronienia ludzkoś no broni jądrowej, jak i W ciągu roku 1957 reali- wejdzie w życie całkowity za runkach miłujące pokój na nięto by nieuchronnie do stkich obiektów podlegają
ci od nowej niszczycielskiej wszelkich rodzajów broni ma żuje • się następujące posu kaz stosowania broni atomo rody odczuwają największy działań wojennych w wy- cych kontroli.
... w związku
• , z istnie... -padku
wojny wielomiliono- j Aby zapobiec, nagłej napa
wej i wodorowej oraz in mepokoj
wojny, złagodzenia napięcia wowej zagłady, a także uży-jmęcIia:
! we armie
i olbrzymie ilości ści jednego państwa na inne
w stosunkach między pań cie istniejących zapasów bro- 1- Zaprzestaje się niezwłccz nych rodzajów broni maso niem broni atomowaj i wo
stwami, uwodnienia narodów ni jądrowej na cele pokojo-nie wytwarzania broni ato- wej zagłady. Eliminowanie dorowej, w stosunku do któ zwykłego uzbrojenia, mające państwo, międzynarodowy; or
od ciężkiego brzemienia po we;
mowej i wodorowej oraz re tej broni z arsenału państw rej ustanowienie kontroli decydujące znaczenie dla o- gan kontrolny będzie miał
datków, jakie, dźwigają one b) znaczną redukcję wisizyst dukuje się odpowiednio wy i niszczenie jej oraz reduko międzynarodowej jest szcze statecznego wyniku wszel- w szczególności na teryto
kiej wielkiej wojny.
rium wszystkich odnośnych
w związku z trwającym wy kich sił zbrojnych i wszyst datki budżetowe państw na wanie sił zbrojnych i zbro gólnie trudne.
ścigiem zbrojeń, pragnąc za kich Zbrojeń zwykłego typu; potrzeby wojskowe.
Wszystko to należy uwzglę państw, na zasadzie wzajem
jeń zwykłego typu o ostatnie
takie dnić przy rozwiązywaniu ności, placówki kontrolne w
pewnić możność wykorzysta c) utworzenie organu kon-i 2. Stany Zjednoczone, ZSRR, 25 proc. uzgodnionej normy Niebezpieczeństwo
nia zwalniających się zaso trolnego, wyposażonego w| Chiny, Anglia, i Francja do- rozpocznie się równocześnie, wypływa z samego charak kwestii ustanowienia kon wielkich portach i węzłach
atomowej. troli międzynarodowej nad kolejowych, na autostradach
bów dla podniesienia dobro odpowiednie prawa, pełnomo konują w ciągu roku reduk- przy czym oba te procesy teru produkcji
bytu narodów i udzielenia cnictwia i funkcje, gwarantu cji swych sił zbrojnych i zostaną doprowadzone do Wiadomo dobrze, że produk wykonaniem przez państwa i lotniskach.
szerokiej pomocy krajom sła jące "w stosunku do wszyst zbrojeń o pozostałe 50 proc. końca w prskluzyjnych ter cja energii atomowej do ce ich zobowiązań, wypływają
c) Organ kontrolny będzie
bo rozwiniętym ekonomicz kich państw jednakowo sku różnicy między poziomem sił minach w 1957 roku. Wszyst lów pokojowych może być cych z konwencji o redukcji mógł bez przeszkód zapozna
wykorzystana
do
gromadze
nie, poleca komisji rozbroje teczne przestrzeganie uzgod zbrojnych i zbrojeń każdego kie materiały atomowe będą
zbrojeń j. o zakazie broni wać się z materiałami doty
niowej ONZ opracować i nionych zakazów i redukcji. ze wspomnianych pięciu wówczas używane wyłącz nia zapasów wybuchowych atomowej.
czącymi wydatków budżeto
materiałów atomowych, i to Problem ustanowienia kon wych. państw na cele woj
przedstawić do zatwierdze Zgodnie z tym konwencja państw, jaki istniał w dniu nie do celów pokojowych.
nia Radzie Bezpieczeństwa (układ) powinna zawierać po 31 grudnia 1954 roku, a ob
Państwa zobowiązują się, w coraz większych ilościach, troli międzynarodowej oraz skowe, w tym ze wszystkimi
projekt
„międzynarodowej niższe podstawowe postano niżonym poziomem sił zbroj że będą przyczyniać się do Oznacza to, że państwa, któ praw i pełnomocnictw mię uchwałami państwowych or
konwencji (układu) w spra wienia, dotyczące pnzeprowa nych i zbrojeń każdego z nawiązania szerokiej współ re posiadają przedsiębiorst dzynarodowego organu kon ganów ustawodawczych i wy
wi© redukcji zfbrojeń oraz za dzenia posunięć w dziedzinie tych państw, jaki ustalony pracy międzynarodowej w wa produkujące energię ato trolnego powinien być więc konawczych w tej sprawie.
kazu broni atomowej, wodo redukcji zwykłych zbrojeń został w myśl zobowiązań dziedzinie pokojowego wyko mową, mogą wbrew odpo rozpatrywany w ścisłym po Państwa dostarczać będą pe
rowej i innych rodzajów bro państw, zakazu broni atomo przyjętych przez nie, zgod rzystania energii atomowej. wiednim porozumieniom na- wiązaniu z realizacją omó riodycznie w ustalonych ter
ni mąsowej zagłady“.
wej i wodorowej oraz in
środków, minach organowi kontrolne
z konwencją. Odpowied Współpraoa ta obejmować gromadzić wielką ilość ma- wionych wyżej
Konwecja taka, mająca na nych rodzajów broni maso nie
nio do tego państwa te re będzie również swobodną! teriałów wybuchowych dla zmierzających do zmniejsze mu informacji o urzeczywi
celu umocnienie pokoju i bez wej zagłady, jak również try dukują swoje kredyty na si wymianę informacji, doty-: wytwarzania broni atomo- nia napięcia międzynarodo stnieniu przewidzianych kon
pieczeństwa międzynarodo; bu realizacji tych posunięć ły zbrojne i zbrojenia zwy czących stosowania ’ energii .wej-. Niebezpieczeństwo po- wego, wzmocnienia zaufania wencją (układem) posunięć.
.weg o. powinna przewidywać: w ciągu dwóch okresów.
atomowej w przemyśle, roi- wstania takiej sytuacji staje między państwami oraz po
Organ kontrolny daje Ra
kłego typu.
medycynie oraz w sł<* jeszcze bardziej oczywi- djęcia innych kroków*, do dzie Bezpieczeństwa zalece
W ciągu tego okresu za nictwie,
innych
(Rędzinach
gospo-Me>
3eśli
uwzględni
się
fakt,
Pierwszy okres — posunięcia
kończone zostają również po darlci i nauki. Szczególną u-'że przy istnieniu odpowied- tyczących redukcji zbrojeń i nia dotyczące środków zapo
biegawczych i środków re
sunięcia w kierunku reduk wagę należy przy tym zwra- nicin ilości wybuchowych ma zakazu broni atomowej.
wobec sprawców na
realizowane w ciqgu 1956 r.
cji zbrojeń i sił zbrojnych cać na udzielanie pomocy teriałów atomowTych produk Z uwagi na powyższe, Zgro presji,
o reaukinnych państw w rozmiarach krajom słano rozwiniętym e- cia samych bomb atomo- madzenie Ogólne powołuje ( ruszenia konwencji
W ciągu roku 1956 realizu- j swvch sił zbrojnych i zbro ustalonych dla nich na kon
międzynarodowy organ kon-jcR zbrojeń i zakazie broni
konomicznie. Udzielania ta-iwych i wodorowych jest pod trolny o następujących pra-' atomowej.
je się następujące posunię-1 jeń zwykłego typu w stosun- ferencji światowej.
kiej pomocy nie należy uza- względem technicznym w »wach 1 pełnomocnictwoch: j W cm:u ,:lu o po w v /.sze
cia:
i ku do tego poziomu zbrojeń
1. Państwa — eygnatartu- i sil zbrojnych, który istniał 3. Z chwilą, gdy redukcja leżniać od jakichkolwiek żą- Pełni możliwa, i to na sze1. Dla pierwszego okresu re! sady sprecyz wać n -•zy
sze konwencji (układu) zobo-; w dniu 31 grudnia 1954 ro- sil zbrojnych i zbrojeń zwy- dań o charakterze politycz- i r°ką skalę,
alizacji posunięć w dziedzi-j funkcje i pc łnomocnio w a
j Ta!: więc nawet w warun- nie redukcji zbrojeń i żaka-; stałego międzynarodowego ot
wiązują się, traktując to ja- ku. Zobowiązują się one rów kiego typu zostanie przepro- nym lub militarnym.
Część oszczędności, jakie kach zawarcia formalnego zu broni atomowej:
ko pierwszy krok na drodzenież nie zwiększać kredytów wadzona w 75 proc. ogólnej
[ganu kontrolnego i opracodo redukcji zbrojeń i sił i na siły zbrojne i zbrojenia, normy ich redukcji przewi- powstaną dzięki rozbrojeniu j porozumienia .w sprawie kon
a) Aby zapobiec nagiej na | wać w tym celu odpowiedaforojnyęk Bie iwi^k^saćlnie (wyłączając broni atomo- dzianej przez konwencję — w skali światowej i wyelimi [tro}i międzynarodowej istnie paści jednego państwa na‘nią instrukcję.
0
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Wiosna W parku
■mnnim

EMWGMEGO
JUBILEUSZOWE IMPREZY
n.

„Śmiało
i szczerze
odbędą się w sobotę 14 bm. w Gdyni w Domu Kultury
ZRG przy ul. Polskiej o godz. 16,30 i 20,00 oraz w nie
dzielę 15 bm. w Gdańsku - Wrzeszczu w hali sporto
wej r^y ul,« Słowackiego o got?“, 11 i 1P-

Majowy poranek bardzo wcze
śnie zagrał pobudkę w parku oliwskim. Wysoko, w koronie
drzew wiodą ożywiony spór pta
ki. Śnieżne łabędzie na stawie
zajęte są poranną toaletą. W po
goni za soczystym, bladozielo
nym listkiem wytrwale, aczkol
wiek bardzo powoli wspina się
ślimak winniczek.
Oto podpierając się laską prze
kroczył bramę dozorca parku
ob. Aleksander Paluba. Potem
nadeszli ogrodnicy; zajęli się
grabieniem rabatek, przycina
niem żywopłotów itd.
Powoli alejki zapełniały się
przybyszami. W większości były
to matki z dziećmi. Park roz
brzmiewał radosnym gwarem.
Spotkałem dyrektora ZZM ob.
ALEKSANDRA PAWLINA. Go
spodarskim okiem spozierał po
ogrodzie.

— Co nowego przyniesie,
obywatelu dyrektorze, do
parku tegoroczna wiosna?
— 'W tym roku już całko
wicie urządziliśmy wnętrze
palmiarni i ogrodu zimowe
go z zachowaniem systema
tycznego układu roślin. Wiel
uą wartość dydaktyczno-n»u

8875

będzie miała również charak
ter dydaktyczny.
Przez ostatnią wichurę po
nieśliśmy poważne straty—
nie wytrzymał naporu wia
tru piękny klon pensylwań
ski. Stratę tę postaramy się
powetować przesadzeniem ja
lciegoś innego, podobnie cen
nego okazu. Sądzę, że uda się
nam ten eksperyment.
— Czy nie uważacie dy
rektorze, że ilość siatek do
śmieci na przypadający ok
res wzmożonego ruchu tu
rystycznego jest zbyt skrom
na?
— Zupełnie słusznie. Nią
zapomnieliśmy o tym. Penieważ nie dysponujemy na ten
cel odpowiednimi fundusza
mi, uzupełnić kosze do śmie
ci obiecało nam MPO. Kie
dy jednak — tego nie wiem.
— Może dyrektor MPO
ob. Wnuczko zapomńtał o

W imprezach tych wystąpią artyści
scen warszawskich;
Kazimierz
Jadwiga

Prolińska
Jeansie

”

“

\ śmiech!

rekcji ZZM do publiczności?
— Aż nader skromne, ale
tym niemniej ważne. Chcie
libyśmy, aby publiczność
traktowała ogród oliwski jak
swoją własność, to znaczy,
aby nie niszczyła z takim
trudem pielęgnowanych roś
lin, by nie deptała trawni
ków, nie rwała „na pamiąt
kę” liści egzotycznych roślin.
Tylko tyle, a park nasz
będzie zawsze urzekał swym
pięknem, będzie zawsze miej
scem godziwego wypoczynku.
Prośba również do matek,
by pilnowały swe pociechy
i nie zezwalały im chodzić
po trawnikach i kwietnikach,
Z żalem opuszczałem ogród oliwski. Przebywałem w
nim niemal trzy godziny, a
zdawało mi się że minęło
zaledwie kilka minut.
Przyjemnie jest wypocząć
w cieniu pięknych drzew.
GP.

Śmiech!

Śmiech!
gwarantuje publiczności swym

Władysław WALTER

Przed 10 laty

Zanim powstał

Brusikiewicz

»Dziennik
Bałtycki«

Władysław

Johnstone Walter
Antoni Jaksztas

„Biuletyn Bałtycki“ w nr 1
z dnia 8 maja 1945 r. m. in.
donosi:
„Polska Partia Robotnicza
pracę swą w Gdyni rozpoczę
ła 6 tygodni temu wśród hu
kową będzie stanowić uzu- koszach? Jeśli tak, to przy ku dział i wybuchów bomb,
SOpominamy...
j pełniony zbiór roślin tropi
w
dymach
płonącego
miasta.
W czasie wspólnej wesołej zabawy odbędą się
kalnych w palmiarni, wzbo Kiedy dochodzimy do pal Pierwszy wysiłek partii po-1
błyskawiczne konkursy
gacone alpinarium i ogród miarni ob. Pawlin ożywia się. szedł w kierunku zapewnie-1
botaniczny — mówi dyrektor — Niedługo, prawdopodob nia wyżywienia robotnikom, |
„ZGADUJ-ZGADULA«
z odcieniem uzasadnionej nie w początkach czerwca którzy pierwsi rozpoczęli pra I
w palmiarni zostanie otąar cę nad doprowadzeniem Gdy|
dumy.
których zwycięzcy otrzymają cenne nagrody ufundo— Wiele kłopotu sprawiło ta wystawa obrazująca dzie ni do normalnego stanu, a i
ytóine przez:
nam wyszlamowanie stawu sięcioletni dorobek parku o- więc partia ubezpieczyła ma
w części botanicznej parku liwskiego. Z pewnością wzbu gazyn mąki, którą skierowa
MIEJSKI HANDEL DETALICZNY: • rowerek
dziecięcy © torba damska © teczka © para obuwia oraz przerzucenie mostka na dzi ona szetokie zaintereso ła do piekarni w Witominie,
wysepkę. Staw obsadzamy wanie zwiedzających nasz oddając pierwszy wypiek do
damskiego (importowane) Opara obuwia męskiego
efektowną roślinnością wod park.
szpitala w Gdyni, następnie
(importowane) O sweter damski (100 proc. wełny) O
ną. Całość flory w stawie — Jakie są życzenia dy~ dla miejscowej ludności pra
Znamy go z filmu, sztuki scenicznej, z operetki,
luksusowy komplet brydżowy O parasolka O „Coty”
cującej... Partia rzuciła pro Jest w tym roz śmieszającym do łez aktorze stara i
— importowana woda kwiatowa O szal.
jekt stworzenia wspólnie ze nowa Warszawa, swoisty warszawski humor, tvarszawARGED: ©serwis do kawy © kuchenka turystycz
Nasza ocena
związkami zawodowymi ko ski genre.
na © kuchenka elektryczna © czajnik z gwizdkiem
misji mieszkaniowej, . która
WŁADYSŁAW WALTER — król humoru w za
(import) © żelazko elektryczne © młotek uniwersal
mogłaby naprawić krzywdę
bawnym skeczu...
ny (import) © grzałka elektryczna.
robotnika, wyciągając go z
WŁADYSŁAW WALTER —• w uciesznym mo„DOM KSIĄŻKI”: 10 cennych 1 ciekawych książek.
suteryn i baraków“.
nologu...
*
*
*
W pierwszych dniach ma- j Ravela Igor Bezrodnyj zelektryDalej dowiadujemy się, że
ja Wybrzeże gościło jednego zował publiczność na sali. która w celu zapobieżenia trudnoś
WŁADYSŁAW WALTER — w anegdotkach i
Nagrodymożna oglądać w Gdańsku
na wysta
z czołowych skrzypków ra-|pö długich owacjach zmusiła
dowcipach...
ciom
aprowizacyjnym
PPR
młodego
mistrza
do
zagrania
dzieckich,
laureata
Nagrody
wie w sklepieMHD „Gallux” we Wrzeszczu przy ul.
WŁADYSŁAW WALTER — udzielający wyStalinowskiej oraz laureata nad program fragmentów z ba rozpoczęła kampanię siewną,
Grunwaldzkiej oraz w Gdyni w sklepie MHD na rogu
„Piotruś
wielu międzynarodowych kon letu Prokofiewa
wiadu...
ul. Świętojańskiej i 22 Lipca.
kursów skrzypcowych — Igo wilk“ oraz Debussy‘ego „Świat tworząc w przyległych ma
Mało? Kto wie — może będzie bisował...
jątkach komitety folwarczne.
ło księżyca“.
ra Bezrodnego.
*
*
*
Dawno go nie widziało Wybrzeże. Czas zobaczyć
Kilkadziesiąt
wałęsających
Należy on do młodego po
Wielki sugestywny talent
i
usłyszeć,
a okazja właśnie się nadarza, bo...
się
bezpańskich
koni
wyleczo
kolenia
skrzypków
radziec
PRZEDSPRZEDAŻ BILETÖW w oddziałach „OR
Już za diva dni, tj. w najbliższą sobotę odbędzie
kich 1 choć ma zaledwie 25 Bezrodnego nie mógłby za no i podkarmiono,
poczym
BISU” w Gdańsku, Wrzeszczu, Sopocie i Gdyni, w
błysnąć
tak
jaskrawo,
gdyby
lat i jest dopiero na począt
się pierwsza
Biurze Ogłoszeń RS W „PRASA” w Gdańsku, Targ
ku swojej artystycznej dro nie towarzyszyły mu niezwy oddano do prac rolnych. Wy
gi, zdohył juz sobie sławę w kłe walory partnerki — pia słano brygadę robotniczą dla
Drzewny 3/7 oraz w następujących placówkach „Ru
wielu państwach europej
rozrywkowa impreza
chu”: WRZESZCZ — kioski „Ruchu” obok „Delikate
Jest naprawy traktorów i sprzętu
skich, w których koncerto nistki Zofii Wakman,
ro
wał i zasłużył na imię wiel ona profesorem konserwato rolnego. Zorganizowano
sów”, na rogu ul. Grunwaldzkiej i Waryńskiego oraz
komitety ogródków
kiego wirtuoza skrzypiec.
przed gmachem Teatru Wielkiego, GDANSK — na
rium i artystką filharmonii botnicze
działkowych w Chylonii, Wi
przeciwko dworca głównego i naprzeciwko Prezydium
Igor Bezrodnyj posiada w- Leningradzie. Jej współ taminie, Grafoówku i Orło
MRN przy ul. Gen. Świerczewskiego, OLIWA
kiosk wszystkie charakterystyczne twórczość miała cechy naj
Zorganizowano Związek
kiosk
„Ruchu” przy pętli tramwajowej, GDYNIA
cechy gry moskiewskiej szko wyższego gatunku kameral wie.
Samopomocy Chłopskiej, za
„Ruchu” obok dworca.
ły prof. Jampolskiego, który nej planistyki. Precyzyjna gospodarowano ogrody w Ko
wykształcił już wielu wybit technika, śpiewność tonu i libkach i Starym Obłużu. Z
nych skrzypków radzieckich, synchronizacja dynamiczna inicjatywy PPR powstała
a więc: wysoki poziom wir mogą być wzorem dla piani spółdzielnia rybacka „Mewa“.
tuozowskiego
mistrzostwa, stów tej specjalności.
„PPR pracując w Gdyni we
kulturę dźwięku, precyzję Utalentowana ta para radziec wszystkich dziedzinach —
artystycznego wykonania i! kich artystów, prócz opisanego kończy się ta informacja —
Za kilka dni uczniowie' szłości młodego człowieka dokładność w opracowaniu I recitalu odbyła jeszcze dwa spot
ma przed oczyma wizję wspa
klas XI w całym kraju za-'dniach — dyrekcje, Rady Pe tekstu muzycznego.
kania. Pierwsze w dzień święta njajeg0 portu i wizję robot
kończą naukę, aby w • dniu dagogiczne powinny jak naj1 Maja w auli PWSM w Sopocie
16 bm. przystąpić do pierw-, usilniej starać się o wytwo- Młodzieńcza świeżość, nie-1 ze studentami, uczniami i peda niika. w pełni korzystającego
z praw obywatela Polski De
skazitelna
czystość
intonacji,!
szych egzaminów matural-j rżenie spokojnej i pogodnej
Bawimy się kulturalnie tak rozbawiony i tak zado
gogami szkół muzycznych Wy
nych.
wolony z tego wieczoru? Bo
atmosfery. Zapewnić matu- i a jednocześnie niezwykła e- brzeża. Drugie dn. 3-go maja z mokratycznej“.
— Wszystko podobało mi
i ryusfnm Hp.hrp ,,raninVi
; mocjcmalność promieniuje z artystami Opery i Filharmonii „W dniu 3 bm. — czytamy
wiem przedstawiciel Mini
Egzaminy będą sprawdzia-irzyslom d00re warunki eg
młodego artvstv
się
na
tej
zabawie
—
stwier
w
tym
numerze
—
odbyło
nem. w jakim stopniu nh. »™'»»- Fzez poda- £ 3,
skrzypek Bałtyckiej.
się uroczyste rozpoczęcie ro dził z przekonaniem Jacho sterstwa Kultury i Sztuki
oramnruraJa Lk, ma+e- nie do wiadomości uczniów
*a4uy wieiki skrzypek,
ku szkolnego w gdańskim ku Murecki, jeden z uczestni instruktor Michał Słonim
ciziez opanowała cał> maTe, i (7gadn:e 7 nr 7 cmi «am i na ą posiada on piękny 1 silny ton.
Władysław
Walentynowicz
rial nauczania i umiejętność: ygoan z P^öPi-ami na 0jjeeo bogata i różnorodna
ratorium szkolnym. Uroczy ków wzorcowej zabawy dla ski rzeczywiście doskonale
nowinzrniq wiadomości teo-e dm przed termrnem) — ternuef°, D_°'?ata1 } różnorodna
stość rozpoczęcia pracy w dzieci od lat 7 do 9, zorga
jnanza poszczególnych egzami
dwi^ P—amu
szkolnictwie odbyła się w nizowanej przez Zarząd i nieszablonowo poprowa
tworzyć wielkie bogactwo
my się, czy programy naucza j now Piśmiennym 1 U£^'nych. barw i odcieni.
nowootwartym gimnazjum w Klubu Związku Zawodowe dził zabawę. Dzieciaki po
nia i założenia wychowawcze Egzaminy dojrzałości (piś
Sopocie przy ulicy. Marszał go Prac, Kultury.
prostu szalały z radości,
Lecz mimo wspaniałości
zostały w pełni zrealizowane, j mienne) odbędą się 16 bm. —
ka Stalina“.
Dlaczego chłopczyk był śmiały się, tańczyły, śpie
a jeżeli nie to dlaczego? Eg-1 z języka polskiego; w dniuj środków technicznych nie
(b. w. ś)
wały i brały udział w róż
zaminy udzielą nam rów- 17 — z matematyki. Okres podobna widzieć w nim wy
łącznie
wirtuoza.
Należy
on
nież odpowiedzi w jakim stop | egzaminów ustnych zaczyna
nych zbioroivych grach. Dla
„Miłość kobiety“ od 1. 18 — g.
niu stosowano politechniczne, się 30 maja br. i trwać bę- do tych rzadkich instrumen
20.
uprzyjemnienia
zabawy
GDZIEŚ 18,GDYNIA
poglądcwe kształcenie mło_ dzie do 11. VI.’Egzaminy u- talistów, których siła oddzia imieniny pana dyrektora
— „Warszawa” —
przygrywała dzieciom orkie
„Dzień
bez
kłamstwa“
od
1.
18
dzieży i czy dopracowano się1 stne odbywać się będą w'ływania leży nie w biegłości Dziś, tj. 12 bm. Zakładowy
I KIEDY y godz. 16, 18, 20. „Atlantic” — st ra.
właściwej postawy moralnej dwóch dniach; I-szy — z ję-j palców, nawet nie w pięk Dom Kultury Zarządu Portu
„Znak życia“ od 1. 12 — godz
nym
tonie,
lecz
w
Żywym,
Gdynia,
ul.
Polska
32,
wystawia
TEATRY
1 ideowej młodzieży.
zyika polskiego, historii i na
15.30, 17.30, 19.30. „Goplana“ —
twórczym
oddawaniu
istoty
gTSS
— Wielki — „Bocia „Upadek Berlina“ I s. od 1. 12
W tych trudnych,, decydu uki o Konstytucji; 2-gi — z muzyki. Jego technika jest j pana dyrektora“ o godz. 18 (a GDANSK
»Druh«
niątko“ w wykon, szkoły ba godz. 16, 18, 20. GRABÓWEK —
„Fala“ — „Wyjęci spod prawa“
jących czasem o całej przy- matematyki, fizyki i biologii. ściśle
podporządkowana Obra; nie> iak informowano dotych- letowej — godz. 19
od
1.
14
—
godz.
18,
20.
CHYLO
Na pudełku z papierosa
GDYNIA — Dramatyczny —
W bież. roku podobnie jak zowi muzycznemu wykony- 1—- o godzinie 13).
NIA — „Promień” „Droga na
mi widnieje fotografia pięk
nieczynny
dziei“ od 1. 14 — godz. 17 i 13.
iw latach ubiegłych zwolnie warnego dzieła.
SOPOT — Kameralny — Przed ORŁOWO — „Neptun“ — „Fo
nego owczarka alzackiego.
ILUZJONISTA POTASSY
ni z -w?aminu ustnego będą
stawienie sztuki „Chory z uro j Vrolenie' od 1. 14 — godz. 17 i 19.
Papierosy te nazywają się
odbył
tylko uczniowie, którzy przez t V/, recitalu,
jenia“ w wykonaniu Zespołu | rumia
Tymo
, ’ który
A konce
- NA WYBRZEŻU
Aurora“ — „Chin
„Druh‘\ co w języku pol
cały rok posiadali z danego:®15 z go maja w san koncei
Na gościnne występy do Pol
Zakł. Rybnych. W dniu 12 majska wystawa“ od 1. 7 — g. 20.
z powodu choroby wyko
skim oznacza — przyjaciel.
’
— OBŁUŻE — „Związkowiec”
przedmiotu ocene: dobry.
|towy
w S0: ski przyjechał słynny iluzjoni ja
miküi
nawcy głównej roli — odwo — „Przygoda w tajdze“ od 1. 7
węgierski Potassy. Wystąpi
j pocie, Igor Bezrodnyj miał sta
łane. Pieniądze za bilety zwra godz. 17.30.
on również na Wybrzeżu w Te
Gdzież są wyprodukowa
W okresie poprzedzającymi w programie tylko pięć po- atrze
ca kasa od godz. 16 do 19.
w GDYNI 12 bm. o godz.
SOPOT — „Polonia” — „Re
ne te papierosy?
egzaminy maturalne skon- zycji. Ale każda z nich była IG i 19,30 oraz w GDAŃSKU w
zerwowy gracz“ od 1. 7 — godz.
KIN A
centrowanie wysiłków ucz-1 dziełem całkowicie skończo- kłnie „Leningrad“ 13 bm. o
16, 18, 20. „Bałtyk“ — „Opo
wg inf. Okręg. żarz. Kin
W Związku Radzieckim.
nia musi być poparte życzli- nym. Eligijną Sonatą Locat-, fcycowymi.poIsIumi artys
wieść atlantycka“ od 1. 7 —
w Gdańsku
godz. 15.30, 17.30, 19.30.
TJ nas, niestety, nie wszys
wą, rozsądną opieką zarów teüy'ego
W opracowaniu; Przedsprzedaż biletów w „OrGDANSK — „Leningrad” —
Ysaye‘a Bezrodnyj rozpoczął bisie“ w Gdańsku i w Gdyni. „Godziny
no szkoły jak i domu.
DYŻURY APTEK
cy ludzie widzą przyjacie
nadziei“ od 1. 16 — g.
swój
recital.
16,
18, 20. „Kameralne” — „Am
GDANSK — ul. Swierczewskie
la w psie. Wielu z nich drę
Tylko wtedy
bowiem
POTAŃCZYMY W SOBOTĘ
bicje młodości“ od 1. 7 — godz. go 35. WRZESZCZ — ul. Wybić
Wspaniale wykonana Sonata
„plon“ egzaminacyjny bę f-moll
czy zwierzęta, zamiast ota
Sergiusza Prokofiewa za W Łazienkach Południowych w 15.30, 17.30, 19.30. WRZESZCZ — kiego 18. OLIWA — ul. Kaprów
dzie prawdziwym wykładni dziwiła słuchaczy monumental-'Sopocie odbędzie się 14 hm. o „ZMP-owiec“ — „Noc w Wene 4 SOPOT — ul, Rokossowskie czać je opieka i sympatią,
od 1. 14 — godz. 16, 18. 20. go 21. GDYNIA — Ul. 22 Lipca
ki era zdobytych przez ucznia ną budowa i rozmaitością na- godz. 20 zabawa taneczna, orga- cji“
Sonata
g-moll na nizowana przez Komitet Bloko- „Bajka” — „Janosik“ od 1. 7 — 44. GRABÓWEK - ul. Czerwo : za wic, .i.Jó i oddanie dla
wiadomości, a jednocześnie strojów.
skrzypce solo J. S. Bacha przy- wy nr 24 w Sopocie. W progra- godz. 15.30, 16.45. „Aleko“ od lat nych Kosynierów 137. OBŁUŻE?
wyr-azem wkładu pracy nau-jimla uwagę silą brzmienia i po-'mie atrakcje i niespodzianki. 16 — godz. 18, 20. OLIWA — — ul. Bednarska 11. ORŁOWO —g człowieka,
lifoniczna
wyrazistością fugi.(Bufet na miejscu, wstęp 15 zł. „Delfin“ — „Wakacje p. Hulot“ ul. Boh. Stalingradu 66. NOWYl
czyci eh.
Wirtuozowskimi wariacjami Ta-1 Dochód z zabawy organizatorzy od 1. 7 — godz. 16, 18, 20. NO PORT — ul. Oliwska 83/4,
(jo taj
|
Zb. Bryin niejewa 1 Cygańską Rapsodią przeznaczają na budowę stolicy. WY PORT t— ..1-szy Mai*“ —

orkiestra jazzowa CHARLES B0VERY

Igor Bezrodnyj na Wybrzeżu

z okazfi 1@«!ec7a

»Dziennika Bałtyckiego«

Za kilka dni matura...
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DZIENNIK BAŁTYCKI
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Dzwon na alarm

i w pewnej odległości od domów
mieszkalnych.
Niewątpliwie oko każdego co miesiąc nowe buty...
pasażera kolei elektrycznej , ...kupować muszą mieszkańcy
. Gdańsk’-Gdynia z przyjem- • ulicy - Nowiny na .Oruni'— pisze
nościa spoczywa na lśniącej zainteresowany z Gdańska. Żale
.
f
. . .
,
,
J; gające
niewybrukowaną ulicę
tafli wody 1 zielonych drze- brudy i błoto tak strasznie nisz
wach w pobliżu stacji: czą obuwie i odzież, że chodzeWr
7PC707 zdawałoby się,
cip żp
ulicV Nowiny
stało się
vyizeszcz.
ze nie
dla P°
okolicznych
mieszkanców
okolica ta stanowi przyjemny prawdziwą udręką. W jakim ter
zakątek miasta. Niewątpli-; minie przewidziana jest napra
wie, widok jest malowniczy,
° odpowłedz pr0"
lecz dla niejednej matki sta-;
nowi on wspomnienie naj-j zabrać Śmiecie
większej tragedii, wspomnie; w sobotę 16 bm. — pisze mie
nie chwili, gdy z głębin tego,szkaniec Wrzeszcza — zjawił się
stawu wyłowiono zwłoki jej na podwórku domów 13/17 przy
, . , „ ,
tul. Kilińskiego jakiś obywatel,
ukochanego dziecka, kto. e j prawdopodobnie pracownik MPO.
bawiąc się nad stromym brze! i że wszystkich 15 pojemników
giem stawu, wpadło do wo-śmiecie na ziemię, sa...
... . . ; dzilismy, ze zaraz- ma przyiedy, znajdując w niej śmierć, ehać wóz MPO i śmiecie zabrać,
W stawię tym rokrocznie niestety jednak... wozu jak nie
tom
ma, a śmiecie
toną wio
nie i-wiirn
tylko nnb
małe ńrori
dz.eci, Ima,
kilkutak
dni nie
rozkosznle
fruwa1a od
po
ale l luazie dorośli.
(okolicy. Jak nazwać takąroGo jest przyczyną, jakie botę?
jest źródło tych wypadków. chuligani zrywają

Wiesiek Gąsiorkiewicz i Pietrek Salow
pierwsi zgłosili się do biegu

BERLIN

Nareszcie
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Schmöckwitz

„Dziennika Bałtyckiego“ ustalono

Do redakcji „Dziennika Bałtyckiego" zgłosili się
pierwsi uczestnicy niedzielnego biegu ulicznego. Są nimi:
WIESIEK GĄSIORKIEWICZ i PIETREK SALOW z
Wrzeszcza. Obaj chłopcy ukończyli już 14 lat, są zdro
wi, zresztą przed biegiem zgłoszą się jeszcze do lekarza
szkolnego, bo zaświadczenie lekarskie jest warunkiem
dopuszczenia do biegu. Chłopcy poznali trasę biegu,
którego start i meta znajdować się będą przed redakcją
„Dziennika Bałtyckiego" —- Targ Drzewny 3/7.
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„strefowe“ ceny
biletów

Tttarkfsch ßuchhcU

na imprezy sportowe

Przewodniczący GKKF i
Prezes Państwowej Komisji
— Jeżeli tylko pogoda do Cen wydali wspólne zarzą
pisze —• mówili chłopcy — dzenie w sprawie cen bile
na start zgłosi się wiele mło tów wstępu na imprezy spor
126 KM
dzieży, bo nagrody są frapu towe zarówno krajowe jak i
jące.
Wyjazd
na
dwudniową
międzynarodowe.
Ceny
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sfartujq
i jak im zapobiec?
i
wycieczkę do Warszawy, wiązują wszystkich organiza
W n'pnw7vrh
latach rvn
w zwl4zku z notatką „W imię
W p.ervvszjcn i tacn po niu Jnijośników teatru“1 Miejsk.
gdzie na stadionie WP zoba torów imprez sportowych na
w zawodach
co) tbu?
wojnie Staw okolony był Przeds. Gosp. Komunalnej w
czą międzyn,arowy mecz pił terenie kraju z PPIS na
ogrodzeniem, CO prawda USZ-! Gdańsku, którego obowiązkiem korespondencyjnych karski i zakończenie VIII czele.
kodzonym, lecz przy niewiel g
Wyścigu Pokoju — to wy
Ustalono trzy strefy w kra
kich nakładach na remont klepane sa w Oliwie s.ystematy- W dniach 14 i 15 bm. gdań marzona nagroda dla spor
płot ten stanowiłby — przy- eznie. zauważono jednak, że na sey lekkoatleci ze wszystkich towców, entuzjastów Wyści ju, w których obowiązywać
•
• •
V •
klejone afisze są w Oliwie całnajmniej d,a dzieci dosta- kowicie zrywane przez nieu- zrzeszeń sportowych wałczyć gu Pokoju.
będą różne ceny biletów. Do
teczne zabezpieczenie. Płot chwytnych osobników. Zdarza będą o zaszczytny tytuł naj
jednak rozebrano całkowicie, się również zaklejanie afiszów lepszego koła sportowego w Jakie są szanse wyjecha strefy I zaliczono następują
•' .
* ;
.
__w sposob „dziki“ przez mstytu
nia do Warszawy? Ta spra ce miasta: Warszawa, Łódź,
me aastępując go nowym.
cje nieuprawnione do nakleja- Polsce w lekkoatletycznych
korespondencyjnych zawo wa interesowała chłopców. Poznań, Kraków, Wrocław,
Najwyższy czas ogrodzić nia.
okres Obfituje w gdzie przewidziany jest między
dach drużynowych na rok Naszym zdaniem, szanse są Gdańsk, Gdynia, Sopot, Sta- Obecny
staw! Tablica zabraniająca
.
: innymi wyścig na SO bm dia za
bardzo duże. Redakcja prze
wiele impiez
spoi towj ch i y.odników i, li i lii klasy,
kąpieli i łowienia ryb w c-pth'ieyyjmmum 1955.
Na stadionie Budowlanych znacza 12 nagród, a sposób linogród, Chorzów, Bytom, turystycznych, . w których, po wyścigach we wszystkich
stawie nie zabezpiecza od
14 bm. o godz. 16 i 15 bm. przyznawania ich omówimy Gliwice, Sosnowiec, Zabrze, młodzież nasza również zwię j miastach i powiatach oraz w
wypadków!
docelowych odbędą
o
godz. 10 spotkają się dru kolektywnie przed startem Bydgoszcz, Zakopane, Kryni kszeniem swojej aktywności; punktach
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uczestnikami
biegu.
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turystyce
przy
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z występami zes
dochodzenie nie
artystycznych i orkiestr,
bm. o godz. 9 na stadio Może wspólnie postanowi ca, Karpacz i Szczecin.
gotowuje się do Światowego połów
Sygnałem tym powinno potwierdziło Waszych zarzutów. nie15AZS
czasie których będą wręczo
startować będą lek my, że nagrody otrzymają
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ne nagrody i dyplomy najlep
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„Warszawa“
nie
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wać się Prezydium, Dzielnii Wyścigów.
godz. 14 Kolejarza i AZS I.
z czterech biegów, międzypaństwowe
w naj-j Dowodem tego były prze- Raidów
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Zgłoszenia do wyścigów przyj
a może przegłosujemy wnio atrakcyjmejszych dyscypłi- prowadzane ostatnio ZMP- mują
obowiązku
rezerwowania
bile
wszystkie powiatowe i
Wrzeszczu.
tów ulgowych dla posiadaczy o godz. IG tvezrną udział w sek, że tylko zwycięzca o- nach sportu, do których za-, owskie Raidy Kolarskie, któ miejskie zarządy ZMP.
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sportowcy
Masowym
udziałem w
trzymuje
nagrody
„od
ręki",
abonamentów, najpóźniej na 20
liczono: boks, piłkę nożną, I re mimo złej pogody cieszya dwie następne nagrody hokej na lodzie, zawody żuż- j jy si(> dużym powodzeniem ZMP-owskich Wyścigach i
minut przed rozpoczęciem sean Stali i Unii.
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USTACH su.
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20,
w njc]1 ponad 10 tysięcy zem z uczestnikami VIII Wy
da lekkoatleci Gwardii i każdego biegu.
SAMOCHODY TONĄ...
16, 12 i 9 zł. Na inne dyscy-, młodzieży. Stanowiły one do ścigu Pokoju swą wolę za
AZS II.
Zjazd z ul. Gdańskiej na niżej
W niedzielę spotkamy się pliny sportu ceny. są zniżotrening dla tych, którzy chowania pokoju na całym
położoną ul. Sienkiewicza w feta
W Elblągu 15 bm. o godzi o godz. 10.30 przed redakcją j ne, np. na zawody lekkoat- bry
uprawiać będą kolarstwo świecie!
rogardzie Gd. jest zupełnie roz
nie 11 spotkają się zespoły , Dziennika Bałtyckiego", po letyczne, pływackie, teniso sportowe i turystyczne, oraz
jechany i nie do użytku. Prawie
Włókniarza i LZS.
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start.
dziectwo, sporty motorowod s’cy powyżej lat 15 na rowe
w Lipsku
i pieszych, którzy „przepływać“ skie melodie taneczne. 6.55 —
Miła niespodzianka czeka ne itp. 12, 10, 7, 5 zł. Na ka rach turystycznych i wyści Na stądionie w Lipsku roze
muszą błotnistymi
uliczkami. Program dnia. 7.00 — DZIEN
We wtorek na torzer kolar także nauczyciela, wycho jakarstwo, tenis stołowy; P# gowych, posiadający zaś wiad grano we wtorek mecz piłkar
Największe tragedie ; rozgrywa NIKA 7.15 ! — Koncert orkiestry
ski
pomiędzy
reprezentacją
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dawców sportowych jadących z
mieszkańców Mić : Sienkiewicza wory na różne instrumenty. 9.00 we, w których zwyciężyli; biegu „Dziennika BałtyckieWyścigi
te
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się
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wyścigiem.
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zakończył
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Ceny biletów na imprezy
i Traugutta woła ob. Antoni Gór —11.54 — Przerwa lok. 11.54 — Czechosłowacy — 12 pkt. j go" największą liczbę uczcwszystkich miastach i powia zwycięstwem dziennikarzy NRD
ski ze Starogardu Gd. — tonie Sygnał stacji — lok. 11.55 — Ser
krajowe:
na
pierwsze
pięć
t
w dyscyplin sportu — 12, 10, 8, tach naszego województwa -— 6:4 (2:0).
my w błocie! błagamy o repera wis CZRM dla rybaków — lok. przed NRD— 11 pkt. i Pol- j siników. Jakat O tym
cję nawierzchni! Chcemy suchą
dniu jutrzejszym
11.57
Sygnał czasu. 12.04 — ską — 6,5 pkt.
6 zł. Na inne dyscypliny spor oraz-w punktach docelowych,
nogą docierać do miasta!
Wiad. 12.10 — PRZEGLĄD PRA
w których odbywały się
tu odpowiednio mniej.
Redakcja: Gdańai,
SY. 12.15 — Białoruskie melodie
RZECZOWA ODPOWIEDZ
ZMP-owskie Raidy, Przewi
£zy Targ Drzewny 3/7.
W trolejbusie Gdynia — Ciso ludowe. 12.40 — Muzyka. 12.50 —
Aud.
dla
wsi.
13.00
—
Program
Centrala
dziane
są
trasy:
wa, który w dniu 13 bm. wyjeż
TEL Telefony:
350-41,
Sekretariat
dżał z placu Kaszubskiego o g. lok. 13.05 — Program dnia. 13.10
1. 500 m dla kobiet i mę
335-60,
Dz.
Miejski
—
„Swojskie
melodie“.
13.30
—
mi
6,30, konduktorka nr 2887 zajmo
żczyzn,
318-97, Dz. Sport,
wała miejsce przeznaczone dła Aud. dla młodych biologów.
335-65, Śmiało i szczerze 345-17
2. 10 km dla kobiet,
pasażera, jej zaś krzesło było ca 14.00 — Wiad. 14.05 — Informa
Red, nocny 335-66. Pismo re
ły czas wolne. Na zwrócona jej cje. 14.09 — Kom. o stanie wód.
3. 25 km dla mężczyzn.
daguje zespół Administracja:
uwagę, że chciałbym zająć miej 14.10 — Aud szkolna. 14.30 —
Mogą
być
także
organi
Gdańsk
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Koncert
solistów.
14.45
—
Tran
see przeznaczone dla pasażerów,
zowane dłuższe trasy dła Dyrektor delegatury 335-59.
odpowiedziała mi, że ona może smisja z IX etapu Wyścigu Po
Dział finansowy 320-94, Cen
zajmować miejsce gdzie jej się koju. 17.00 — Z życia Zw. Ra
umożliwienia zdobycia klas trala
Wobec licznych zapytań
17.30 —
Muzyka
Ogłoszenia 335-80
podoba, a ja mam sobie kupić dzieckiego.
Uczestnicy Pismo 350-41,
wydaje Instytut Prasy
naszych czytelników, biorą sportowych.
tapczan. Czy jest to właściwe po rozr. — lok. 17.45 — Z cyklu re
wyścigów mogą zdobyć „CZYTELNIK“
stawienie sprawy? — pyta pasa portaży Al. Sobeckiego w 10-lecych udział w Konkursie
żer. Wydaje nam się, że niezu cie Ziemi Szczecińskiej — lok.
PKOl, wyjaśniamy, że unie normy SPO, klasy sporto Zamówienia i wpłaty na pre
18.45 — Zagadka naukowa. 19.00
pełnie...
we oraz punkty na kolar numeratę „Dziennika Bałtyc
-- Muzyka i akt. 19.25 — Aud.
ważnione zostaną tylko te ku
NIEWŁAŚCIWA REKLAMA
ską odznakę turystyczną kiego“ przyjmują listonosze,
literacka. 19.40 — Muzyka rozr.
pony,
w
których
uczestnicy
— Cena prenumeraty wynosi
W odpowiedzi na notatkę „Ryk — lok. 20.00 — z warsztatu piPTTK.
typują
na
jedno
z
pierw
miesięcznie 5 zł
„Dziennik
nieludzki11 Prezydium MRN w’sarza — lok. 20.15 — „W sporto
Obecnie
w
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wojewódz
szych miejsc drużynę Włoch. twie trwają przygotowania do Bałtycki“ można nabyć we
Gdyni wyjaśnia, że megafony re; wym rytmie“ — lok. 20.30 —
wszystkich
punktach
sprzeda
klamowe zainstalował w 3 pun- Słuch, pt „Młodość Wincenta“,
Ńp.. komitet organi
ży dzienników l czasopism
Natomiast kupony, w któ wyścigów.
ktach Gdyni MHD na okres mar 21.30 — DZIENNIK. 21.50 —
zacyjny w SZTUMIE wytyczy!
ca br., po czym zdemontował je. Dziennik rybacki — lok. 22.00
rych nie wykreślono tej dru już trasy wyścigu, uzgodnił Druk Gdańskie Zakłady Gra
Dyrekcja MHD nie przewidziała, 1— „Desant na Kamiennej Wy
żyny, ewentualnie nie wpisa sprawę sędziów i opieki lekar ficzne Gdańsk
że: instalując megafon w zbyt bli spie11. 22.20 — Koncert chóru
oraz przygotowuje uro
no pod numerem 19 zespołu skiej,
Przed startem honorowym- do VI etapu Wyścigu Pokoju
skim sąsiedztwie mieszkań pry PR. 22.40 — Aud. „Koncerty in
czyste zakończenie tej imprezy.
Zam, 1571 — W-6-2663
watnych, zakłóci spokój. Ńa strumentalne Viwaldiego“. 23.03
Józef Verhelst (w środku), przodownik Wyścigu po 7 eta
Polonii Francuskiej, nie bę Dobrze też wyścigi zapowiadają
przyszłość megafony takie powin — Muzyka tan. 23.50
OST.
pach,
(
się
w
GDAŃSKU
i
GDYNI,
dą
unieważnione.
ny być instalowane na placach, WIADOMOŚCI.
fot. CAF

Lekkoatleci

Startujemy w ZMP-nwsLith
Wyścigach Kolarskich

dziennikarzy sportowych

Jakie kupon/
są ważne?

OGŁOSZENIA DROBNE
ZAMIENIĘ 2 mieszkania po
2 pokoje z kuchnią na je
PLAC z zezwoleniem na dno trzypokojowe w Sopo
Sopot,
Wybickiego
budowę
jednorodzinnego cie.
1467-P
domku sprzedam. Wejhero 20/3.
wo, Naniecka ic.
1464-P
POKÖJ z wygodami w Sta
FAwCELĘ
budowlaną w! rogardzie Gdańskim, BuczGdyni - Orłowie kupię. —I ka 29/1 zamienię na pokój
Zgłoszenia: Gdynia poste j na Wybrzeżu.
1466-P
restante Ostrowska.
___________________________

NIERUCHOMOŚCI

sowie sprzedam. Gdynia, szkanie podobne lub wię
Czerwonych
Kosynierów ksze z ogródkiem. Warun
2~4.
‘
1439-P ki do omówienia. Wrzeszcz,
1400-P
GDYNIA: domek trzyizbo Chrobrego 59/6.
wy, skanalizowany, wolny
145.000. Rumia: domek trzy ZAMIENIĘ domek jednoro
izbowy, wolny, 5 mórg zie dzinny 3 pokoje z kuchnią,
mi przy strumyku 65.000 ■— ogrodem, możliwość trzy
sprzeda Biuro Gdynia, Sie mania inwentarza na 3 lub
2 pokoje z kuchnia, naj
roszewskiego 6, tel. 10-52
chętniej we Wrzeszczu. —
Wrzeszcz, Kol. Żeńcy, ul.
LOK A l E
Małoogrodowa 70.
ZAMIENIĘ mieszkanie 3' ZAMIENIĘ
,5-pokojowe
duże pokoje z wygodami komfortowe mieszkanie w
we Wrzeszczu, blisko dwór Gdyni - Kamiennej Górze
ca na 2,5 komfortowe we na 4-pokojowe z wygodaWrzeszczu ewentualnie Sujmi w śródmieściu Gdyni,
pocie. Oferty Biuro Ogło-! Warunki do omówienia. —
szeń „Prasa“ Gdańsk pod'Tel. 33-62.
3347-G
«5271“.
3271-G
-. • _. ...... _
------- - . _ SAMOTNA starsza szuka
ZAMIENIĘ mieszkanie kom j pustego pokoju. Warunki
fortowe 3 pokoje z kuch-jdo omówienia. Oferty Bin
nią w centrum Krakowa na ro Ogłoszeń „Prasa“ —
podobne lub większe w Gdańsk pod „Rencistka“.
trójmieście. Oferty BiuroI--------------------------------------Ogłoszeń „Prasa“ Gdańsk ZAMIENIĘ samodzielne mie
pod „3249“.
3249-G szkanie 2 pokoje z kuch—,—....... ; nią, duży metraż na 2 mie
RAMOirTTELNE 'mieszkanie Rzkrnib oddzielne: pokój ?
eiwä., p'-ioja z kuchnią, wy kuchnią i pokój w Gdyni.
godami w Sopocie, Archi Wiadomość: Gdynia, Czoł
tektów id—1 zamienię na gistów 2/2, wejście z ul.
Korzeniowskiego, godz. 18
mniejsze lub podobne
3346-G
Gdyni.
1469-R —20,

STUDENT medycyny po
szukuje pilnie pokoju w
trójmieście. Zgłoszenia: —
Oliwa, Liczmańskiego 16,
m. 3.
3353-G
MARYNARZ pływający za
mieni ładne mieszkanie:
pokój z kuchnią, I piętro,
z ogródkiem (wygodny do
jazd) na 2 pokoje z kuch
nią w trójmieście. Warun
ki do omówienia. Wrzeszcz,
Dzielna 15/2, godz. 16—19.
DWA małe pokoje z kuch
nią zamienię na większe w
trójmieście. Sopot - Wyści
gi, Racławicka 8/2.

ZGUBY
RUSIECKA Czesława
—
Gdańsk, Jedności Robotni
czej 91 zgubiła leg. zw. za
wodowego Nr 033534.
ZIEMANN Anna,
Oliwa,
Grunwaldzka 587/1 zgubiła
bilet rodzinny
Nr 5332
WPK GG.
3348-G
LIPSKA Janina,
Tczew,
Stalina 3 zgubiła leg. nr 14
Liceum Pedagogicznego w
Tczewie.
1471-P

NAUKA

Do
wspólnego
pokoju
przyjmę sublokatorkę. Letniewo, Rybitwy 7/7, Baska
Anna.
3359-G

KORESPONDENCYJNIE re
keje księgowości, stenogra
fii, języków. Łódź 1, skryt
ka 57.
1125-GP

POKÖJ duży z kuchnią,
balkonem w centrum So
potu zamienię na podobne
z
ogrodem
w
okolicy
Szczecina. Oferty Biuro Ogłoszeń „Prasa11 Gdańsk —
pod „3352“.
3352-G

ROŻNE

PRZYJMĘ na pokój w trój
mieście, blisko kol. elektr.
inteligentnego,
samotnego
starszego, pływającego pa
na. Gdynia, poste restante,
Jarosz J.
1479-P
ZAMIENIĘ dwa pokoje z
kuchnią w Gdyni - Leszczynki, Karnkowskiego 10,
I piętro na podobne w
śródmieśchi Gdyni lub So
pocie, Fredrich.
1491-P

PRACA
GOSPOSIA z gotowaniem
do 3 osób potrzebna. I Ar
mii Wojska Polskiego 25,
m. 3, Od godz. 18—20.

7 MAJA w pociągu elektry
cznym Gdynia — Gdańsk
zostawiono teczkę skórza
ną. Uczciwy znalazca pro
szony jest o powiadomie
nie Elżbiety Wasilewskiej,
Gdynia, Świętojańska 9 —
(„Polfracht“).
3335-G
PROFESOROWI dr Jarosla
wowi Iwaszkiewiczowi, a~
diunktowi dr Karolowi Ko
nopacliiemu, dr Wandzie
Klimkiewicz za pomyślnie
przeprowadzoną operację i
troskliwą opiekę wyrażam
tą drogą najserdeczniejsze
podziękowanie. Okorowski.
PRZEPRASZAM ob. Jani
nę Stankiewicz, zam. w
Chyloni za zniewagę w
dniu 8. 5. 5j> r. Józef Bara
niak, Chylonia. Sierakowic
ka 6.
- 1487-P.

ZGINĄŁ pies — ogar czar
ny, podpalany z łysinką.
Odprowadzić za nagrodą.
Sopot, Rokossowskiego 56/1
Niedroszlański.
3357-G
PRZYBŁĄKAŁ się pies. Odebrać w ciągu 3 dni za
zwrotem kosztów. Gdynia,
Wojewódzka 22.
1481-P

SAMOCHÓD DKW F-7 —
stan dobry sprzedam. —
Wrzeszcz, ul. Puszkina 7,
m, 2, od godz. 18—20.
SZAFĘ trzydrzwiową, stół
rozsuwany okrągły, 6 krze
seł, jasne — prawie nowe
sprzedam. Oliwa, Mściwoja
15, teł. 421-41.
1485-P

SPRZEDAŻ

DAMSKĄ maszynę do szy
cia „Pfaff“ sprzedam. Gdy
MOTOCYKL SHL na tele nia, Dzierżyńskiego 59/2 —
Jaskólski.
1486-P
skopach MO 5, nowy sprze
dam'. Wiadomość tel. 421-03,
godz. 8—13.
1448-P MASZYNĘ męską i dam
ską do szycia „Singer“ —
WÖZEK głęboki czeski — sprzedam, Sopot, Gwardii
3364-G
sprzedam. Sopot, 22 Lipca Ludowej 4a.
45/5.
1463-P
OKAZYJNIE sprzedam wio
KRAWIECKĄ maszynę do ski akordeon 120-basowy
szycia „Singer“, bębenko oraz fortepian koncertowy
wą w bardzo dobrym sta marki „Wiszniewski“. —
nie okazyjnie sprzedam. — Gdańsk - Orunia, Jedności
Gdynia, Pomorska 47/1.
Robotniczej 57/2.
MOTOCYKL
„Zündapp“
500 sprzedam, Gdańsk, Wi~ OKAZYJNIE sprzedam ma
3333-G; szynę do szycia „Singer“,
ślna 12a/6.
oryginalną w bardzo do
RADIO „AT“ 5-zakresowe brym stanie. Wiadomość:
: owe sprzedam. Wrzeszcz Gdańsk - Orunia, Sando
mierska 24/4.
3361-G
Grunwaldzka 20, m. 2.

KOTY
PERSKIE
sprze
dam. Sopot, Jana z Kolna
7, po godz. 16, Karpiński.
ROWER czeski nowy i wa
gę lekarską sprzedam. —
Sopot, Czyżewskiego 6/1.
WARSZTAT tkacki kom
pletny sprzedam.
Sopot,
Pułaskiego S3, parter.
SAMOCHÓD Furgon „Mer
cedes“ 170 V, dobry sprze
dam. Welz Józef, Gdynia,
Batorego 32.
3349-G
RADIO 6-łampowe duńskie
i adapter sprzedam. Oliwa
Armii Polskiej 10, II p.
NOWY rower sportowy —
sprzedam. Wiadomość: So
pot, Helska 10/3, od godz
16—18.
3356-c
NOWĄ sypialnię okazyjr.
sprzedam.
Oglądać:
Gdańsk, Kartuska 44/8-, (
godz. 17,00.
3354 <
TAPCZAN solidny, ładny
Oliwa,
nowy
sprzedam.
Derdowskiego 8a/4.

TAPCZAN poduszkowy hi
gieniczny — skrzynia orzech z gablotką sprzedam.
Oliwa, Derdowskiego 23 —
(Warsztat tapicerski).
ŁÓD2 żaglową 6 m kw. ża
gla, nowa. luksusowo Wy
kończoną sprzedam. Gdy
nia, ul. Pomorska 48 —
(Warsztat szkutriiczy).
AKORDEON
96-basOWy,
5-registrowy, nowy sprze
dam. Gdańsk, 3-go Maja
15, m. 5.
3365-il
CZESKI wózek, spacerowy
w bardzo dobrym stanie
sprzedam. Gdynia, Święto
jańska 60/6.
1482-P
IVÖZEK sportowy sprzeSam. Gdynia, ul. Koperni
ka 15/2.
1483-P
REFLEKTOR i maszynę
dentystyczną sprzedam. —
Gdańsk - Oliwa, Polanki
16.
1484-P
KAJAK sprzedam. Orunia.
3339-G
Brzegi 53/3.
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Gzy chcesz wygrać 120.GÖ0?
Taką szansę daje Ci koteria Pieniężna

150647 wygranych na 18 milionów zł

Atdiimt

Grusz,erka
zmarła dnia 10 maja 55 r.
Wyprowadzenie zwłok od
będzie się dnia 13 maja
1955 r. o godz. 12 z kost
nicy cmentarza w Oliwie
nrzy ul. Czyżowskiego.
O czym zawiadamiają

Syn, Synowa, Wnuczki

•m

