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DZIENNIK 
POPULIRIY 

a k n 
1 + Ref erat P. Jaroszewicza „Zalożenia · spo~ecznc-gospodarczego 

rozwoju kraju w latach 1976-1980' Dyskusja plenarna 
+Wystapienia przewodniczacych delegacji bratnich partii 

Spotkanie przywódców 
partii om nistyez yeh 

krajów socjalistycznych w Warszawie 
9 grudnia br. w Warszawie od

było się spotkanie sekretarzy ge
neralnych i pit·1·wszych sekretariy 
Komitetów Centraln,·rh partii ko
munistycznych i robotniez) eh kra
jów socjalistyrznych, którzy ucze-

Uroczysty koncert 

w Teatrze Wielkim 
W godzinach wteczornvch 

delegaci n.a VII Zjazd PZPR, 
przodujący robotnicy wc1rs--.i:aw
.skich zakładów prac.v. weterani 
ruchu robotniczego byli w Tea
trze Wielkim w Warszawie 
gośćmi na uroczystym koncer
cie pn. „ Warszawa - delega
tom". 
Serdeczną. dlugotrwalą owa

cją oowitano pnybv\vcb cz.ton
ków najwyższych wladz z Ed
wardem Gierkiem, Henrvkiem 
Ja.błońskim i Piotrem Jarosze
wicz.em. 

Gorąeo powitano zagranicz-
nych gości - prze1rodniczacych 
i członków delegaci!. które 
uczes!nicza w obradach VII 
Zjazdu partit. 

Kf\ncl'>rt, ktnre:;:o ,iO:sPQdari.e.m 
bvł Komitet \\"ar·ui.'\\ ·ki PZPR. 
przye,otowany z.o» tal przez l1a 1· 
wybitniejszych artvstów -cenv. 
estrady i ekranu, czolowe z.e
::ioołv. WYbitnvch realizatorów 
- twórców i wykon::nvców. 1-tó 
rych dorobek roz.>ta"·ia pobką 
kulturę w świecie. W widowi
sku tym żywe słowo splatało 

się z tańcem. muz,·ka i pie~11 
- z projekcja filmową. W a.r
t,'Stycimej fo1·mie wvrażony t 
przyoomnianv zo.stal ogrom na
szych dokona11. 

Serdecznie witamy 

KC KPZR na VII 

stniczą w obradach \'Il Zjazdu 
Polskiej Zjednoczonej Partii Ro
botniczej. 

W ·spotkaniu wzięli udział: I se
kretarz KC Bulga1·skicj Partii l{o
munistyczne.i l'odi>r Żiwkow. se
kretal'Z generalny KC Komunisty
cznej Partii Czechosłowacji Gustaw 
Husak, I sekretarz KC Mon!{olskiel 
Partii Ludowo-Rewolucyjne.i 
Jumdżagijn Cedenbal. I sekretarz 
KC Niemieckiej Soc,iaHstycznej 

'j Partii Jednoś~i - Eri~b Honecker. 
l sekretarT. J\.C Polsk•e.i Zjedno-

1 czone.i Partii Robotnicze.i - Ed-

1 

ward Gierek. l sekretarz KC Wę
gierskie.i Socjalistyczne.i Partii 
Robotniczej - Janos Ka1lar. se- . 
kretarz generalny KC Komuni-
styczne.i Partii · Związku Radzie-
ckiego - Leonid Breżniew. 

Prz:vwódcv bratnich partii do
konali wymiany poglądów w spra 
wie dalszego rozwoju współpracy 
paf1stw sodalisLyr7nych oraz omó
wili aktualne problemy międzyna· 
rodowe. 

W toku spotkania jednomyślnie 
podkreślano wagę stałego rozsze
rzania współdziałania bratnich par 
Ui, umacniania więzów, łączących 
kraje socjalistyczne we wszystkkh 
dziedzinach ich twórczej dzialalno 
ści. 
Szczególną uwagę pr;r;y omawia

niu problemów międzynarodowych 
zwrócono na drogi wcielania w 
:hcie zasad i podanowień podpi
s~nego " Helsinkach aktu końco-

·ego konfer ruji uroprj. kieJ. 
Podkrc luno nirr.będno'ó pocz -

I nienia praktycznych kroków na 
rzecz zdecydowanego zahamowania 

\ wyścigu zbrojeń, utrwalenia o
~iągnietego od J)ręzenia polit~·czne· 

I go posunięciami w zakresie odprę
żenia militarnego. 

Spotkanie, które przebiegło w 
atmosferze przyjaźni i pełnego 

\l'zajemnego zrozumienia, charakte 
ryzowała jedność poglądów we 
wsz,·stkich omawianych zagadnie
niach. 

delegacj~ 

Zjazd 

ZJ 
, 

ze o 
i~ z od.,.,..--a 
ej .walki i pracy 

W iele już lat liczą sobie przy
jacielskie kontakty postę
powych sil polskich i ro
~yjskich. Wystarczy przy

)'.>Omnieć udział Rosjan w polskich 
powstaniach poparcie udz.ielone 
przez POiskich demokratów rosyj
skim zrywom r ewolucyjnym prze
ciwko caratowi. by uswiadomić so
bie. jak wiele tresci kryje się 
w słowach o braterstwie i przy
jaźni nastych narodów. 

Jednak dopiero najpełniej ideę 

przyjaźni i współpracy zapoczątko
waną w poprzednim stuleciu przez. 
demokratów, realizowali polscy 
i rosyiscy robotnicy w szeregach 
rewolucyjnych partii marksistow
skich-

W uchwale .·x Zjazdu KPZR 
znaiduje s i ę i takie stwierdzen i<>: 
„Główną cechą nasze,j epoki jest 
to, źe socjalizm wyszedł poza ramy 
jednego kraju i przekształcił sie 
w system światowy". Dzięki naj
lepszym synom naszego kraju, 
dzięki mądrości komunistów pol
skich, dzięki Rewolucji Październi 

kowej. P<>l~ka iei;t dziś ooważnym 

naukowa i techniczna, służąca obu 
krajom, sz.eroka wymiana kultu
ralna i turystyczna . Dziell dzisiej
szy, w którym na każdym kroku 
widzimy efekty przyjaźni i współ
pracy. 

W pierwszym dniu 
Zjazdu, I sekretarz KC PZPR, 
Edward Gierek mówił: ,.z głębo
kim zadowoleniem stwierdzamy 
dziś, że upływające pięciolecie 

przyniosło szczególnie dyl\amiczny 
rozwój stosunków polsko-radziec
kich, zacieśnienie naszej brater
skie.f współpracy we w~zystkicb 
dziedzinach życia. Radzi jesteśmy 
z wcześnieJ~zego o rok wykonania 
pięcioletniej umowy gospoclarc7.ej. 
z wlełkfego wzrostu obrotów i z 
ia11orzątkowania na szerot'ą skalę 
kooneracji przemysłowej. J esuie 
bardziej rozleglv proi:-ram rriz wo.iu 
w~półprary irospndar<'ze.i 11altreśli
liśmy wspólnie na na~lt:vne pięcio
lecie. 

Sat;\' fakcję da.ie vr1·;7a nii kie
dykolwiek wnnian„ k11lturalna. 
Cieszymy się 7 no'!lrbiania wsnół· 
1>rac:v w wirlu d,it><lz'·i~rh 1vwl{i. 
ze ws·~~·stkil'C'.<J. ro •lużv dalszemu 

ogniwem Wielkięgo systemu sw1a- zbmeniu oh11 na~zych · taprzyjaź-
towe,l!o U !:loku bratnieJ?o K raju nioaych a•rodów. 

Brater5kie stosunki z Rad. I 
Naszą wspólną. historn~ znacz.,-ły . Rad mają fundamentalne znacze-

. h?haterskie czynv Andrzeja Poti " b.! I nie dla na,zego naroclu i naszej 
:ni. dzlałalnośc Dzierżv1iskif<!o socjalist~·cznej ojczyzny". 
1 '."farcl1ll".w~ki.ego, re,,·_?lucvjn~ hP- Wita1ac dz.ś w V Jdz1 d'le.llację 
ro1z.m bo1mvnikow_ 190.J rnk11. wal- Komite-tu Centralnego Komu111-
ka, t~s1ęc:' Pol.akow " !1Pw11lucji / stvr·. '1e) Partii Zw i ą7.ku Radz:ec
Pazdz.1f'rntkowei. w-.aolnte przeł~- k ie ::o na VII Ziazd PZPR. pam1ę
na krew w · zmaganiach z h i tle- tar .v bar dziej niż kiedykolwiek 
l'YZ~ei;i. . . . o przyjaźni zrodzonej w walce, 

_Dzien dzt_•1eJsz.v --:- H~ta im. Le- rozwijanej codzienną pracą dla do
nma. wstaią~y z z1em1 gigant - bra i rozwoju socjalizmu. 
H~~a Ka\ow1ce, rurociąg „Przy- Witamy serdecznie w robotniczej 
jazn" . . statki bud<>wanc w. P<1l,kich Lodzi przyjaciół .z bratniego Kra

9 grudnia był drugim dniem plenarnych obrad Vll Zjazdu PZPR. 
W godlli.nach wieczornych członek Biura Politycznego KC PZPR, prezes Rady Ministrów 

Piotr Jaroszewicz wygłosił referat „Założenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju na lata 
1976-1980", 

l\fiędzyna.rodowe znaczenie VII 
Zjazdu PZPR i osiągnięć Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, ;majdu
jące.I się w czołówce soc,ialistycz
nycb kra.jów świata. podkreślali 
we wtorek przywódcy partii ko„ 
munistycznych i robotniczych u
czestniczący w obradach. Serdecz
ne pozdrowienia od klasy robotni
czej i wszystkich łuclzi pl'ac:v Kra
ju Rad przekazał Zjazdowi sekre
tarz generalny KC Komunistycznej 
Partii Zwiazku Radzieckiego ....;. 
Leonid Breżniew. 

Pozdrowienia rlla Z.iazdu prze
kazali także - w imieniu so.iusz
niczych stronnictw - prezes NK 
ZSL - Stanisław Gucwa i prze
wodniczący CK SD - Andrzej 
Benesz. 

Zjazd rozpoczął dyskusję nad 
sprawozdaniem Komitetu Central
nego PZPR z działalności miedzy 
VI a VU Zjazde1n partii oraz nad 
referatem programowym Biura 
Polityl'znego KC PZPR „O dalszy 
dynamiczny rozwó.l budownictwa 
soc.la:llstycznego - o wyższą ,ja
kość pracy i n·arunków życia na
rodu" wygłoszonym w pierwszym 
dniu obrad przez Edwarda Gier
ka. 

Edward Gierek, Henryk Jabłoń ki i Piotr Jaro5Ze wicz wśród ł6dzklch włókniarek. 

We wtorek w obradach Zjazdu 
zabrało głos 27 D)Ówców. Wystę
pując w imieniu swych organiza
cji partyjnych .i środowisk zawo
dowych - przekazywali oni Zjaz
dowi zasadnicze wnioski i postu
laty ogólnonarodowej dyskusji 
przedzjazdowej. 

CAF - Zagożdzińskł - telefoto (Dalszy ciąg na str. 2) 

b a z • 
J c·h 

generalnego Leonida Breżniewa Skrót „ • • 
przemow1en1a sekretarza 

Leonid Breż111ew PJ"Z:ekaz.ał Zjazdowi i całej PZPR gorące Jednakże miłujące wolność narody w -zystkich kontynentow 

bratel':.kie POzdrowienia i wyrazy braterskiej <>Olidarnosci oo przekonały się na własnym doświadczeniu, że tam, i;:dzie cha-

radz.iech.ich komunlstow! dzi o odparcie kno\·a1'1 agresorów i utrwalenie pokqju. o rore-

vn Zjazd wasz.ej partii pocbwnowuie ważki okre.s w rozwo- woi opartej na równo.ki praw współpracy między państwami, 

JU Polski Ludowej. Pol.scy komuniści ma.ią wszelk•e podsta•Ny o waU•e o wolność i postęp społeczny - mogą one liczyć prz11-

do zadowolema z wyników swojej działalności. Mam na my~'i de ws-zystkim na POParcie krajów socializ.mu. 

n;e tylko konkretne dokonania minionej Pit:ciolalki, lecz także CQraz aktywniejszy i skuteczniejszy staje się pozytywny 

atmosferę, która panuje obecnie w kraju. umocnierue autory wotyw naszej wspólnoty aa bieg współczesnych dzie.iów. Mv. 

tetu partii, aktywne poparcie mas pracujących dla linii po1i- komunisci Związku Radziecki'ego, uważamy z.a wielki zaszczyt. 

tYcznej iei Komite tu Centralnego. na czele kiórego stoi wyb, •. ż wspólme z naszymi braćmi w Polsce Ludowej i w innvl'ti 

ny dt;ialacz Polski Ludowej. socjalistvcznej wopólnoty i świił- panstwach socialislycznycb jesteśmy budowniczymi m1ędzyna-

towego ruchu komunistycznego - towarzysz Edward Gierek rod-owej wspólnoty krajów socjalizmu. Uważamy za swój obo-

PZPR przy,;,zl.a na swój VII Zjazd zespolona i pewna sw;-•.:b wtazek cz.ynienie wsżv,tkiego. co w naszej mocy, aby wsoólno-

s1!. Olbrzymia praca organizacy jna nad realizacją uchwal Vl ta socjalistyczna krzepła i rozkwitała. 

Zjazdu. udo.,konalen ie z.arz~zani.a t\Ospodarka. żywa więź mie- Przy całej ztożono.5C'i i sprzecznosci sytuacji we wspólcz.es-

dzy \\·Jadzami centralnymi i terenem oraz st.ala uwag~ pośw1 ę nvm świecie, ie.i cet·ha dominującą już od szeregu lat jest 

eona problemom politycznego wychowania mas - w,zystko to zmntej.~z€nie napiecia. u::(nmtowanie zasad pokojowego wspol-

prz;yniosio swoje owoce. i<tnienia panstw o odmiennych ustrojach spotecz.nych oraz roz-

Obecnie na Zjeździe w sposób rzecrowy ror.ważane SA możU- \nii in.a jemni<" korzystnej współpracy międzynarodowej. 

W<lści, wytyczane kierunki i zakres przysz.lych Pt'ac. Chodzi ó Obecnie. po Europejskiej Konferencjł Bezpieczeństwa i W.spol-

7.adania o wieUciej skali. których realizarja wymaAać będzie 01·acy i ~tnieie realna możliwość dalsze)i(o kroczenia naprzód tą 

wielkich wy.· iików partii i catego narodu. Z cale~o serra ŻYCT.Y- dror.ą. Onowiadam:v s i ę za konsekwentnym \\"Cielaniem w ży<'1e 

my wam, drodzy przy;ac:ele, powodzenia w tym wielkim his- konkretnych punktów aktu końcowego Konferencji. Chciałbym 

torycznym dziele! prz.y tym podkreślić. ii: bardzo ważne jest dostrzeizanie i ro. 

W tych właśnie dniarh - kont~·nuował L. Br<>żniew - oh- zumienie znaczen ia t<>c:o dokumentu jako całości, we wszyst 

chodzona jest w naszych krajach 70 rocznica grudniowego pow- kim ie.!W częścia('h, n iepoddawanie się POkusie wYI'Wania zeń 

stania zbrojnego. Pou:lrawiając robotników Warszawy. Lodzi i po.-;zczei::ólnych fra.i::mentów. k:tóre ktoś uważa za bardziej dla 

Zagłębia Dąbrow~kiego, któr:vch rewolucyjny zryw Z<-Spolił st~ siebie korzystne ze względów taktycznych. W zwią.zku z tym ~ 
z bohaterską walką proletariuszy Moskwy. Petersburga i Iwa- nasuwa sie problem zapoznania z aktem końcowym szerok1ei ~ 

nowo-Woźniesieńska. Wlodzimierz Lenin pisał wówrzas o „bo- opinii publicznej. NależY powiedzieć otwarcie: w wielu krajach ~ 

hatersk1m proletariacie bohater skiej Polskii" i okreslił jego Zachodu sprawa ta pozostawia iesu:ze wiele do życzFnia. ~ 

cz.vn jako „wzór reV'<llucyinego entuzjazmu". Sadzimy, że w.szyscy którzy z.łożyli swoje podpisy pod aktem ~ 

Tradvcie rewoluc,·jnei solidarności tych tak .luż odległych lat kot\cowvm. zamierzają dokładać starań, aby wcielać go w żv- ~ 

znaiduią dziś wyraz w bojowej ie<lności naszych partii, ,.,, cie. A to wymaga przede wszystkim umocnienia ducha wzajem- ~ 

trwałym sojuszu politycznym naszych paiistw, w niewzruszonel nego zaufania i konstruktywnej współpracy. Niestety. właśnie ~ 

przyjaźni narodó ra<lzieckiego i polskiego. oo spotkani.u w Helsi.nkach niektóre wpływowe kola w krajach ~ 
Wszechstronna współpraca radziecko-po! ka już od da"--na zachodni<.:h 7..aczęły działać w kierunku ·wTecz przeciwnvm. Kam- ~ 

stała s : ę ważnym czynnikiem marszu naprzód obu naszych kra- oimie dezinformacii i o zczerstw pod adrP~em kraiów soclali ~ 

iów. Dokonujemy obecnie głębokiej koordynacji planów gospo- sf~•cznvch , nairm:maitsze drobne ukłucia obliczone są na to, ~ 

darki narodowej. jednoczymy wysiłki dla rozwiązywania wiei- aby w.:vwołać reakcję zwrotną i zatruwać atmosferę. ~ 

kich problemów ekonomicznych. wspóln ie zapewniamy szybszy ~ 
rozwój nauki i techn iki. Prowadzi to do daJ5ze,11;0 zespolema tldztelając zdecydowanej odprawy przeciwnikom międzyna- ~ 

nasz.ych narodów. Pragnę zapewnić >7.anowny Zjazd, żt: jedność-, rooowei współpracy. a także ich be:zipośrednim i oośredn im P<>· ~ 
pu;yjaźń i brater~two były. są i będą istotą s.tosunku leni·now · mocnikom. państwa socjalistyczne wy'kazują stałą gotowość do ~ 
!kiei partii i państwa radzieckie.i::o do Polski. konkretnych d.zialań w interesach pogtębian ia pozytywnych p ro- ~ 

Krai nagz obecnie aktywn ie przygotowuje się do XXV Z.iaz- cesów na arenie światowej. Uważamy, że niemały poż:vtek mo- ~ 

du Kornunistycz.nej Partii Związku Radzieckie.i::o. w niedalekie.i zna by osiągnąć już w najbliższ.ym czasie. Sądzę, że ppzytyw. ~ 

przyszłości odbędą się również zjazdy szeref!U innych bratm•·il ne wyniki przyniosłoby, na przykład, zwołan ie ogólnoeuropej.s- ~ 

'Jartii sprawujfłcych \"ładzo. So1· .i alizm zbliża narody .. Tednoczy kich kongresów lub międzypaństwowych konferencji na temat ~ 

je w zgodną rodzinę. Wspólnota panstw 5ocjalistycmvct• to czvn- współpracy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. roz- ~ 

n ik. którv pozos tawia coraz głębszy i trwalszy śl.ad w cRly·11 woju transoortu i energetyki. Szczególną aktualno.ć mają o- ~ 

w~półcze nvm życi u międzvn.arodowym. To dobrowolny sojusz czywiście problemy odprężenia militarnego. ~ 

równoprawnych. ~uwerennvch i n i ezawisłych oans tw W•nólno- '' 

ta socjal istvczna oniera sie nie t:vlko na \\'opólnode intereMw Działając zgodnte :z. zasadąmi przyjętymi w Helsinkach. kra ie ~ 

pal'lsfwmvvch gruov kraiiiw. lerz stanowi równi ... 7, brntn ia r<>d?:1- uczestniczące w ogólnoeuropejskiej konferencji mogł) hy przyj ść ~ 

nę narodów. kierowanych przez marbistowsko-leninowskie par- z konkretnymi JXYL:ytywnymi rezultatami na spotkanie w Bel- ::S 
t ie. Jt>st to soju.,-z ooart~· na nieprwmiiaiacei ie<lno"ci st.an<~- .1tradzie, przewidziane w 1977 r .. a co najważniejsze stały 1 kort- ~ 

wi<k i dz1ałati. co da.i€ dooatkowa silę ·każdemu z iel(o uc7.e~ • - sekwentny marsz naprzód, ustalona już w~pólnie dror.e. w.new- ~ 

n ik(>w w ro":w;azn.-;1n iu 7.a.d 'l ti nar11dm\-yrh oraz 1•·irlokr-O>tn1e młbv oogłębienie wza;emne,11;0 zaufan ia. bez którego n ie może ~ 

pn'.•:iek~z~ ich \noólna rnlę i 'n>h"'" n" sor.aw~· ' w ietowr-. być mowy o orawdzi'lvvm rozkwicie międzynarodowej wspólpra_ ~ 

Wspólnota sncial i<tvcma - to nqiha,·d > Pi n ' c>~<P\'O<lna o<t<>1d C":-.·. My, Komuniści, będziemy nadal czynić wsi:vstko, aby naro- ~ 
>tł woln0«ci i po fępu na cał:-·m ~wieci e, \na;nie dlatt>go swiat dy mogły ż~·ć, rozwijać sie i realizować swe zadania w warun- ~ 

burżuazji z pomocą infiltracji ideologiczne.i i dż\\·igni ekono- kach trwałego pokoju, niezawtisłości i wolności. ~ 

micznych uporczywie. ale bez powodzen ia, u~iluje osłabiać na. ~ 
sza jedność. Zdrajcy sprawy socjalizmu obrzucają. na-;zą. w·pol- Na zakończenie, drodzy towarzysze, pozwólcie, te złożę wa- ~ 

notę błotem i u'<iłują. wypaczać zarówno charakter naszych sto- szemu Z;ia.zdowi życzenia owocnych 'obrad oraz pełnego powo. ~ 

,unkow wzajemnych, jak i na<;z.ej wspólnej politY'kL dzenia w realiz.ac.ii u.chwał, które zostaną na nim podjęte. ~ 

· ~.#////'//~ stoczmacl dla armat<>ra radzie<>- ju Rad. 
kie.go, ma.szyny i itr.ządzimia, myśl A. R, 



V 11 z1· azd kontynuu1· e obrady PodpisanienaiW~ekSZefP!kODtraktu 
. na dostawę polskich statkow do ZSRR 

(Dokończenie 1le str. 1) 

Zadania, o których dyskutujemy 
I które ostatecznie określi uchwa-

. ła zja.zdowa - stwierdzali mówcy 
- są ambitne, trudne, ale realne. 
Do ich pełnego wykonania nie
zbędne będzie stale podnoszenie 
jakości pracy na każdym stano
wisku. 

Ekipa sprawozdawców PAP re
lacjonuje z Sali Kongresowej Pa
łacu Kultury i Nauki w Warsza
wie: 

Punktualnie o godzinie 8.30 
wznowił plenarne obrady VII 
Zjazd Polskiej Zjednoczonej Par
tii Robotniczej. Miejsca w Sali 
Kongresowej zajęli delegaci i goś
cie Zjazdu. Przewodnictwo obrad 
objęła Janina Zalewska -:- robot
nica z Zakładów Przemysłu Ba
wełnianego im.· J. Marchlewskie
go w Łodzi. 
Rozpoczęła się dyskusja plenar

na nad sprawozdaniem KC PZPR 
z działalności między VI i VII 
Zjazdem partii oraz nad wygło
szonym w pierwszym dniu Zjazdu 
przez Edwarda Gierka referatem 
programowym Biura Politycznego 
„O dalszy dynamiczny rozwój bu
downictwa socjalistycznego o 
wyższą jakość pracy i warunków 
życia narodu". 

Jako pierwszy głos w dyskusji 
zabrał zastępca członka Biura Po
litycznego KC, I sekretarz KW 
PZPR w Katowicach - Zdzisław 
Grudzień. (Omówienie wystąpienia 
na str. 4). 

Zmiany, jakie zaszły w przemy
śle lekkim powiedziała w 
swym wystąpieniu Urszula Pła
żewska - robotnica z Zakładów 
Przemysłu Pończoszniczego w Ło
dzi - stworzyły warunki do roz-

woju i popra,wy jakości produkcji. ,ca podikreślil, ze dalsze zwiękisze-1 prezydent CSRS - Gustaw Husak 
(Omówi enie wystąpienia na str. 4). nie produk.rcji żywności mo:i:liwe .~je ~ wazom. k.ryszta-

Jerzy Małeekl, dyrektor Zjedno- będzie w wyniku w.zrostu wYdai- larwy. 
czenia Państwowych Przed.się- ności pracy w rolQlctiwie.· I selklretia.m KC SED - Er.ich 
biorstw Gospodarki Rolnej w Po- Wielkie znaczenie m<>ralno-J>Oli· Honecker wręcza meźbę w br~ie; 
iznani.u, wskazał na znaczenie PGR tyczne dla praktyki naszego & ia- ipo;piensie wYbitnegio przywódcy 
- w rozwoju całego roiructwa lania ma zgodność słów 1 czynów, międzymarodowego ruch/u ro.ootni-
goopoda!!"ki ŻyWnościowej. zamierzeń i dokonań - powiedział c:rego WHhelima Piiecka. 

W imieniu ZSL przekazał VII TaideU5Z Fiszbach - I sekretarz Metalową rzeźbę symbolizującą 
Zjazdowi partii pozdTow:enia i ży- KW PZPR w Gdańsku. postacie bo.l()IWlllilków o sprarwę !u-
czenia owocnych obrad - Stan!- P,rze-wodnicząca obradom Jain:lma. du ~mi.cującego. przekaza.ł I sekre
słww Gucwa. (Omówienie wystą- Zalewska poJ.nformowała. zebra- >tarz KC Węgiers.roiej So,cjalisitycz
pienia publiikujemy oddzielnie.) nych, ze ipr.zewod!niozący Ogólino- lllej P&'l!iid Robotniczej Janos Ka-

Na zagadnieniach związanych z 1polsikiego Komitetu Frontu Jedno- dar. 
miejscem na'llki w procesach roz- ści Narodu prof. Ja.nusz Groszlr.ow- Dairem builgaTSlkiicll przyja,ciól jest 
woju gospodarki skoncentrował się ski •. który z ~odu ohoroby nie obraz wYObra.ża.iący chwhlę oopo-
w swym wyst1tpieniu Wiesław moze uczestmczyć w obradach crzy.nlw roboibników - budoWllli-
Skrzydło i!"ektor Uniwersv- ParJ;Ylllle&O. forutn, nades~ ~o ~e: czyoh. Pol.siltim p!'Zy•wódcom obra-z 
tetu M:aril Curie-Skłodowskiej w ~ydrn~ ~LSt z pozdTow1~ni,am1 i p.raeikaizał I sekretarz K,C BPK 
Lublinie. zyczerua1rrH . dla VII . Z1azdu od Todor żiwk<JW. 
Następnie glos zabrał cz.lonek Ogóln?~lsik1ego Kom1•tetu. F1rontu Boga,to meźbi0111a w drew.nie 

Biura Poli•tycznego KC PZPR, mi- Jedino~ci. N&rodu. ~pewo:nł on w s;z;kaitula oraz metalowy taleirz z 
nister obrony na,rodowej gen. ar- tym .. hśC.1e 0 poparci.u ~gram.u godcła.rni Polslkii i Mongolii są da
mii - Wojeiech Ja.ruzełskJ. (Omó- pairt~ przez wszystkie patiriotycz- rem in.a.rod.u mongolskiego dla 
wienie wystą·pienia na sir. 4.) ille siły nasze~o na.rodu, zespo~oa;e Zj~diu polslrioh kOl!llunlls.tów. ;prze-
Zabierając głos z trybuny zjazdo na pła~zczyźm.e budowy SOCJa.h- ka1zall1Yl!ll przez SElkiretaJrza general-

w~.i pianistka • ~a.lin.a: ~.z~m:v:-Ste- st~~zn~iz~f : 1
· przewodnictwo o- lllego Mon:g~kiej i:"ar~~i Ludowo

fanska podikresl!ł~, ze a:zi1edz1ctwo brad b"ął cz.lonek B'ura Port Rewo1UCYJllleJ J.uimdzagiina Ceden-
kultury narodowe.i stało się w na- 0 1 r 1 1 yez- bala. 
szym kra.iu własnością c<tłe:go spo- ~~i~~~1ek etarz KC PZPR Edward Praoowtt.e ręce kobiet koreań-
łeczeństwa i. każd~go . c:iowie.'lta. Witany długotrwałą got·ącą, ser- ski!Ch wyhaftowały :zl'Otem ~tan-

0 znaczeniu o.s1ąg!11ę~ produk- deczną owacją sali głos zabrał se- dar. ki~óry ~aw1ł~ w Polsce 
cyjnych dla popraw1arua warun- kretarz generalny KC KPZR delega.c.i~ Pa!'tn P,racu]ących Kocei 
ków socjalnyeh załóg mówił na Leonid Breżniew Przekazał on .z czr-Olrllk1em Komitetu Po!ity=ego 
p:zykładzie swego zakl:adu Z.big- Polskie.i Z.iedno~onej Partii Ro- KC So Ozholem. 
mew ~koo_zylas, malarz-ceramik botniczej gorące, brater&k.ie pozdro 
z Chodz1esk1~h Zakładów_ _I'orce~- wienia i wyrazy soLidarności od - Serdecznie wam dziękuję p 
ny. .i Porcelitu w Chodz1ezy (wo1. 15,5 mln komunistów radzieckich. te miłe sercu pamiątki - móWi 

Isk ) Eldwa.rd G ierek. Przekażcie 
Pl 1.e ·. . . . (Skrót wyst1tpienia publikujemy na wszystkim, któ- pracowali nad 

W 1m~emu SD pr.zekaza~ u~zestm str. 1). ·-J 
kom VII Zjazdu pozdrow1!'ma An- Przemówienie L. Breżniewa wie- ich wykonaniem. zapewnienie, że 
drzej Benesz, (Omówienie na str. lokrotnie przerywano hucznymi dary przyjaciół są dla nas bezcen 
4). oklaskami. Na zakończenie obecni ne ..• 
~astępnie zabrał. głos Zenon wstali z miejsc i zgotowali mówcy SPOTKANIE PRZYWODCOW 

Mira . - pr.zewo?l1!czący . RSP w długą, serdeczną owacje. 
Golęb1ewsk·u, WOJ. ton1.msk1e. Mów Leonid Breżniew przekazał na PARTII Z DELEGATAMI 

rece Edwarda Gierka list pówital- Każda przerw b d h z· 
ny wYstosowany przez KC KPZR . a . w o ra ac . .ia-
d ViI z·azdu PZPR. (Omówienie zdu wYPel~iona .iest spo'.kalllam1 i 
0~ str. 5);1 serdecznymi .. rozmowami . przy-

Obai przywódcy wymierJają ser- wódc.ów .partn z delegat<1m1. Po
deczne uściski dl'Oni. Rozle,!!ają się dobme, .Jak w pierwszym dmu 
okrzyki na cześć Leonida Breznie- o~rad, Li~e tego ~Y?u. spotkania 
wa i Edwarda Gierka. miały mie.isce ;ó\Vll!ez l WP :vto-
Przewodniczący obradom Edward rek. &!wa~ Gierek spot~! • s1e z 

Babiuch serdecznie podziękował L. delef!ac1am1. szei:e?u wo.iew.ództw, 
Breżniewowi za życzenia i pożdro- 1 m. m. ;"(Ór!11kam1. l ~'lltn~kam1 S!ąs
wienia oraz poprosi! sekretarza k'.1. wł?kimar~am1. łódzJwn:. budo w 
generalnego KC KPZR o przekaza- mczym1 mag.1st:ah ę1ąs~-W;orszawa 

· ·emnych ~""'rowień komtt- oraz d~legatam1 wo1ewód.ztwa war 
me wza1 · """" . szawsk1ego 
nistom radzieckim. przygotowuią- T b ·• ed . ~k . prze-
cym si" do XXV Ziazdu swojei e ez:J?05r n.ie spo ama 

t . . "' ' radzaly się - 1ali: zawsze - w 
par 11 • • śl' · · il t t Następny mówca Władysław Sa- wY'.m1a.ni; .my ' l opm _na ema 

Dutym wydarzeniem w polsko·radzleckich stosunkach handlo
wych stało się podpisanie 9 bm. w Moskwie nowego kontraktu na 
dostawę do Kraju Rad •Ześciu wielkich nowoczesnych 1tatk6w 
baz przetwórni rybackie , kt6re zamówione zostały w naszych 
•toczniach. 

Jest to największe tego typu po
rozumienie, jakle zawart dotychczas 
polski przemysł okrtitowy z radziec
kim odbiorcą, a zarazem pierwszy 
kontrakt po wejściu w życie umowy 
handlowej na lata 1976-1980, zakła
dającej dalszy wydatny wzrost 

współpracy obu bratnich państw. 
Symboliczną wymowę ma fakt, iż tę 
watną transakcję sfinalizowano w 
dniach obrad VII Zjazdu PZPR. 
Wykonawcą zamówienia będzie 

Stocznia Gdańska im. Lenina. Dosta
'~-ystatków rozpoczną się od 19'18 r. 

Liban w ogniu zaciętych walk 
We wtorek w Bejrucie trwały za7 

cięte walki uliczne. Użyto brom 
ciężkiej. Do najostrzejszych st~rć 
zbrojnych doszło w centrum mia.
sta, w pobliżu największych. hotelt. 
walki toczyły się również na 
przedmieściach stolicy Libanu. W 
wielu miejscach wybuchły pożary. 

Odznaczenie 
Dolores I barruri 

We wtQ..rek ambasador NRD w 
Związku Radzieckim udekorował 
najwyższym odznaczeniem NRD -
Orderem Karola Marksa przewodni
cze~cą Komunistycznej Partii Hisz
panii Dolores Ibarruri, która ob
chodzi 80 rocznicę urodzin. 

Cyklon w 
Cyklon „Joan" nawiedził we wto

rek dwa miasta górnicze Mount 
Tom i Paraburdo położone w pół
nc>cno-zachodniej Australii. Padał 
ulewny deszcz, a szybk.:iść wi~<lru 
dochodziła do 250 km/godz. żywioł 
spowodował zniszczenie wielu 
drzew, żerwanie dachów i zahnie 
wodą wielu rejonów. 

Cyklan „Joan" uformował sit: 
przed tygodniem na Morzu Timor 
na północny zachód od miasta Dar
win, a w poniedziałek dota~l d<> 
wybrzeża australijskiego nie opodal 
miasta górniczego Port Hedland .. Po 
jego przejściu pozostało tam wiele 
uszkodzonych budynków, a na uli
c"ch - pełno pOTozbijanycn s11mo
chodów i c!ężarówek. W wyniku 
21-godzinnej ulewy woda zalala 

Radio Bejrut podało, ł.e wąlkl 
wybuchły także w położonym we 
wschodniej części Libanu · mieście 
Zahle. 

Agencje prasowe piszą, że noc z 
poniedziałku na wtorek była w Bej
rucie na,jbardzleJ niespokojną ~ 
ciągu ostatnicli miesięcy. W wyn!
ku starć zbrojnych - według pob
cji - zginęło co najmniej ~~ osób, 
a ponad sto osób odniosło rany. W 
ciągu 8 miesięcy w walkach w BeJ
rucie zginęło około 4.700 osób, a 10 
tys. osób zostało rannych. 

Zaostrzenie sytuacji w e14g11 o
statnich dni spowodowało, :le we 
wtorek tycie w Bejrucie było spa· 
rałitowane. Opustoszały ulice, 2am
knięto zakłady pracy oraz sklep~. 
Radio nadaje apele dO ludnosct, 
aby nie opuszczała domów. 

Planowane na 9 bm. nadzwyczaj
ni'! posiedzenie rządu liba1iskiegC> nie 
odbyło się. 

Australii 
miasto, osiągając w niektó.~yC:h H• 
jonach poziom przestło 160 cm. 

System metryczny 
USA w 

Senat Kongresu amer~·kańsli;iego 
uchwalił projekt ustawy o przej
ściu Stanów Zjednoczonych na sy
stem metryczny. Obrady nad pro
jektem trwały wyjątkowo długo. 
Został on przedłożony w 1963 roku. 
Projekt został skierowany do ko
misji porozumiewawczej obu izb 
Kongresu . 

Delegaci województwa miejskiego łódzkiego na sali obrad. 

sor, tokarz..1brygadzista z Wytw~rn.i . na.iwazll!eJszyc~ • or:oblemow. J?<>r1:1-
Sprzętu Komunikacyjnego w Miel- sronych na Z1ez<l~1e. zadan 1ak1e 
cu, woj. r.zesrowskie, ptodkreślił. Pl.'ZY'Padną "'.'-' udziale POSzcz;egól-: 
że decY-zje kiPrO\Wlictwa partii w nym środo~:skoi;i w rea:t1zac.l; 
sprawie dalszego szybltiegn rozwo- uchwał. partu . . Nie brak w n1:-h.tez 
ju przemysłu lotniczego m•aly mo- akc.~ntow osob1styc)1 .. wsoommen z 
bilizujący v.rplyw na zal,l.!!ę ws.K. ro:cl1cznych wczesme1.szvc-h kontak
która dobrą jakością i wysokim tów I sekretarza KC f'7PR .. prze
pzyziomem nowqczesności wYrobów wodmczącego ~dv. Pan·,wa 1 pre:-

Posiedzenie Eurogrupy NATO 
CAF - telefoto 

~2.7ff////b7/~ 

z prac komisji sejmowych 

Projekt nowelizocji 
Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego 

Trzy komisje sejmowe: Prac Usta
wodawczych, Pracy I Spraw Socjal
nych oraz s;raw Wewnętrznych i 
Wymiatu Sprawiedliwości na wspól
nym posiedzeniu zajęły się proble
mami związanymi z projektem zmian 
ustawy - Kodeks Rodzinny i Opie
ilrnńczy. W posiedzeniu wzięli rów
nież udział przedstawiciele szeregu 
innych komisji sejmowych, jak też 
resortów i instytucji. 

Wprowadzenie do dyskusji nad tą 
ważną decyzją dotyczącą życia spo
łecznego w naszym kraju przedsta
wił marszałek Sejmu - Stanisław 
Gucwa . z Inicjatywy Prezydium Sej
mu ponad 2 lata temu podjęte zo_ 
stały kompleksowe prace nad oceną 
działania Kodeksu Rodzinnego i Opie 
kuńczego oraz problematyką rodziny 
w Polsce. Inicjatywa ta miała na ce
lu zapewnienie rodzinie korzystnych 
watunków rozwoju co było jedną z 
gwarancji wykonania Uchwał VI 
Zjazdu PZPR. W toku prac wyko
rzystano nie tylko doświadczenie spo
łeczne posłów. lecz także wiedzę I 
dor_obek nauki. Do współpracy za
proszono profesorów i rzeczoznaw
ców. Pracom, podejmowanym w ra
mach komisji sejmowych, towarzy. 
szył główny cel, jakim jest jak naj
lepsze przygotowanie do życia mło
dej generacji. Uwzględniano głównie 
!akt, że dom rodzinny i szkoła w 
największej mierze decydują o tym, 
Jakie są i będą pokolenia młodych 
Polaków. 

DZIEi 
KIESIE 

w 344 dniu roku słońce wze
szło o godz. 7 .33 zajdzie zaś o 
godz. 15.24. 

Imieniny obchodzą 
Julia, Daniel 

Dyżurny synoptyk 
w dniu dzisiejszym dla Lodd 
przewfdu.fe oast~ouiaca poi?ode: 

zachmurzenie zmienne z prze
lotnymi opadami śniegu. Tem
peratura od plus 1 do plus 3 
st. C. Wiatry dość silne, okre
sami silne z zach. i płn. zach. 

UWAGA! W ciągu dnia w 
dalszym ciągu występować będą 
na terenie Polski dośó silne i 
silne wiatry zachodnie, które w 
porywach będą osiągały 2t 
m /sek. 
Ciśnienie wczoraj o godz. 19 -

746,0 mm. 

Rezultatem wszystkich prac stała 
się lłropozycja nowe;izacji Kodeksu 
Rodzinnego i Opiekunczego, ktora 
wskazuje na konieczność wprowadze
nia pewnych korektur do uchwalo
nego przed 12 laty Kodeksu. 

Z kolei przedstawiono sprawozda
nie pod.komisji, która opracowała 
projekt ustawy. Nowelizacja dotyczy 
zrównania praw małżonkow do• naz
wiska, przedłuże1tia okresu obowią
zywania nakazu wypłaty do rąk jed
nego małżonka wynagrodzenia przy
sługu,1ącego dn1giemu małżonkowi, 
zmodyfikowania lub ograniczenia za
kresu odpowiedzialności małżonka za 
zobowiązania drugiego z majątku 
wspólnego jak też po ustaleniu usta. 
wowej wspólności łagodzenli.a konflik
tów mieszkaniowych między byłymi 
małżonkami po rozwodzie, rozszerze
nia środków opiekuńczych i wycho
wawczych oraz roll rodziny zastęp
czej. umocnienia instytucji przy
sposobienia i zapewnienia większej 
wnikliwości w rozpatrywaniu spraw 
rozwodowych małżonków posiadają
cych wspólne dzieci. 

Na wspóln)•m posiedzeniu komisji 
przyjęto projekt i zlecono opracowa
u ie ostatecznej jego wersji z uwzględ 
nieniem zgłoszonych w czasie dys.ltusji 
wniosltów oraz przedstawienie -tego 
projektu na posiedzeniu Sejmu. Na 
sprawozdawcę powołano posła Jerze
go Bafię. 

Ważniejsze rocznice 
1850 - Zm. gen. J. Bem, ucze 

stnik walki wyzwoleńczej na 
Wegrzech 

i875 - Zm. Ferenc 
węgierski historyk. 

Toldy, 

Taka sobie myśl 
~ Zrozumienie piękna i entu-

zjazm dla piękna. to jedno. 

Uśmiechnii się 

- co pani dolega? 
- Właśnie od pana doktora 

chciałam się dowiedzieć! 

% DZIENNIK POPULARNY ur 274 (3272) 

w Brukseli rozpoczął się w poniedziałek tzw. tydzień atlantycki, czyi.I 
seria spotka.ń kierowniczych organów organizacji Paktu Północnoatlantyc
kiego (NATO) Pierwszym z tej serii było posiedzenie tzw. Eurogrul!y 

NATO w skład której wchodzą ministrowie obrony 10 europejskich 
członk'ów NATO, z wyjątkiem FrancJi, Portugalii i Islandii. 

. d amiczną strategię rO'Ł- zesa Rady Mm1sttów z załogami 
pop.tera yn zakładów pracy we wsz:ystkich 

Najważniejszym punktem obrad także zagadnienie standaryzacji bro-. 
Eurogrupy był problem wspólnych nl. Zainteresowane. państwa, podej
przedsltiwzięć w zakresie zbrojeń, a mując wspólni\ polityktl W zakr~sie 

uzbrojenia, nvierdzą, że Jej głow
nym celem jest „usunięcie niezdro

WOJU kraiu. ' . h I . 
Kolejnym mówcą był zastępca częsc1ac u~1u. _ . 

członkiii B1ura Poli.tyainego KC. Ze spotka:i tych mila pam1.ątką 
I I ta K~m·itetu Warsizaw- pozostaną hczne wspólne ro1ęc1a 

se tre rz ~ ·ód · r · d 1 ' t · a 
s·~iego P.~P~ ~ózef Ksętpra i°) mów ie- ~Jde' d~~;k:CJ~ 11 

i z <H1~<>~~~~rru. na 
l!lLe wys ... p1ei1UJ. na · · d · t h i bl"k „· , h · 

N +' ; witany gorącymi wy awnic wac pu 1 a •. JaC z.ia-
as;,ę;>n.e . zdowvch 

oklaskaimi zebranych - głos za- Po pr~rwie Zjazd wznowił pra-
brał. sekre~t-z ge~~·ralny K~ Ko- ce 0 godz. 15.30'. Przewcdnictwo 
~~.mwty=e.i Partn Czecb.'l'; ,~wa.- obrad objął rektor P1,~l1techniki 
CJ1 - .Gustav H~ak (omoWte'.ue Wrocławskiej - Tadeusz Porehski. 
wyS't~p1e:i1a poda1emy _o~dztelme) Pierwszym mówca był T sekre-
DztękuJąc G. Husak<:"w.1 za W,Y- tarz KC Wegierskiej Socjalisty

stą!nenie Edward. B~biuch zlozył czne.i Partii Ritbotnlczej - .Ja.nos 
w 1mtenm. PZPR t Ziazdu serdecz- Kadar (Omówienie wystąpienia oo 
n.e zyczem.a komun ~m czecho- daiemv odd'lielnie). 
stowack1m pr1:.v~otowu1ącym sie Następnie przemawiał - powita-
do swego XV Ziazdu. . _„ · b dł ·m1 

Kole'nym mówcą by1 członek ny na z1.a:L.Uowe1 try Lln>e ug1 
· J · c · ZPR oklaskami - I sekretarz KC Buł-

Biura. Politycznego K p prz<"- garskiej Partii Komuni~tycznej, 
wodmcząc:'( <?R~Z \.~ładys~a'~ Kru- przewodniczący Rady Państwa 
cz~k (omowi.em<'. wystąpten,a po- I LRB _ Todor Ziwkow. cOmówie
da1emy <>ddz1elme). n·e wystąpienia podajemy oddZiel-
.o efektach ~lne!;(o za~g3;Ż<>W<'· nte). 

nia stoc2Jn1.<:'wcow w realizac1ę _O<?- Następnie przemawiali: I sekre
htyk1 P.ar~1.t ustal~ne.i na :'.I_. z.i:1 - tarz KO Mongolskiej Partii Ludo
dz:e mowil Stanisław M:1sk1ew1C7 wo-Rewolucyjnej _ Jumdżagijn 
-:- I sekr~tan. KZ PZPR w .stoczni Cedenbał członek Biura Komitetu 
un. A. ':\arsk!~g-o w Szc.iecm1e. Wykona\~czego, sekretarz KC Ru-

ucz:estmcy Z~2.zdiU serdeczl!l1e po- muńskiej Partii Komunistycznej -
w~tal1. ru:st.ępme .r .sekretai:za K~ Cornel Burtica, członek Biura Po
N1em1oc:k1e.i Soc1~1Stye-zne.i Part11 Titycznego KC KPK _ Sergio del 
Jedi;o~1 . Ji'.rwha. Ho~ec~era Valle Jimenez. (omówienie wystą
(omow:eme poda1enw od<lzieLnie). pienia podajemy oddzielnie). 

E. Honecker wręczył E. GieT'k<'>- w imieniu Komisji Mandatowej 
wi list pow~talny od KC SED d" Zjazdu jej przewodniczący Ryszard 
VII Zjazdu PZPR. Wójcik, I sekretarz KW PZPR w 

M. Ca macho 
przed madryckim 
trybunałem 
Agencja France Presse lnto:muje 

z Madrytu, że jeden z przywodcow 
nielegalnych hiszpańskich komisji ro
botniczych, Marcelino Camac~10 I 
duchowny katolicki Paco Garcia Sal
ve zostali postawieni przed madryc
kim trybunałem porządku publiczne
go. M. Camacho został, jak wia
domo ponownie aresztowany w ub. 
niedzielę gdy policja hiszpańska roz
pędzała pokojową manifestację pod 
madryckim więzieniem Carabancllel. 
Manifestanci domagali się ogłosz<:· 
nia ,.,„wszechnej amnestii dla więz
niów - polltycznvch. Natomiast Gar
cia Salve zatrzymany został w ub. 
piątek. kiedy przybył do Madry~u )'.'O 
uwolnieniu go ze specjalnego w1ęz1e
nia dla postępowych księży katolic
kich w Zamorze. 

Sport 

St. Bobak Za sel'deczne życzenia oodzie- Lublinie, poinformował, że wybory 
kowal E. H<l'neckerow1i Edward Ba- wszystkich delegatów odbyły się 
biuch. Życzył on komunis•tom z zgodnie z Uchwałą XVIII Plenum 
beat.niej NRD, aby zbliżają.cy sie KC PZPR oraz instrukcją Sekreta- przeskoczył 
IX Zjazd ich partii był nowym riatu KC w sprawie wyborów de-
eta pem rozwoju piel'\vszego w legatów na Zjazd. Wszystkie man-
świecie niemi~kiee;o państwa ro- daty są prawomocne, a delegaci • J' • • k 
ootników chtooów buduiacY'Ch reprezentują podstawowe grupy skocznię O 1mplJS ą 
socja1izm. społeczno-zawodowe i środowisko-
Następnie E. Babi uch og-łosil we, wszystkie pokolenia członków 

2-go dzinru;i Pl'Zef'we w obradacl:i i działaczy partyjnych. Szef Wydziału Szkoleniowego Pol
skiego Związku Narciarskiego -
Andrzej Gąsienica Roj, poinformo
wał PAP, że podczas treningu na 
olimpijskiej skoczni w Seefeld, nasz 
utalentowany skoczek Stanisław Bo
bak uzyskał od legł ość 85,5 m, a 
więc o 3,5 m więcej niż wynosi re
kord tego obiektu. 

Zjazdu. Następnie Zjazd jednogłośnie do-

DARY OD PRZYJACI0t. 

W przenvie dr-ugieg·o dnia 0b
rad, przewodn1czą.cy delegacji 
bratnich partii krajów socjalistycz
nych pnzeka7.ali dary dla VII 
Zjazdu PZPR. Obr.azy. rzeźby. 
szkatuły, ustawiono w kuluarach 
I piętra Sali Kong.rasowej. 

Na centralnym miejscu: ma.ioli
kowa rzeźba - dar KPZR. przed
stawiająca splecione flag:i: bialo
czerwoną i czerwoną. 

Prezentując ją sekretat·z eeneral
ny KC KPZR Le.onid Breżniew 
mówi: „Te flagi wyglądają, jak 
dwie mocno splecione cllo.nie. Sym
bolizują naszą przyjaźń. Jest to 
dzieło najwybitnie.iszycb artystów 
naszego kraju, którzy wiedzieli, ze 
wyko.nują je z okaz.ii tak donio
słego wydarzenia; jak VII Zja.zd 
PZPR". 

- Rzeźba ta znajdzie się w na
szym partyjnym muzeum - mó
wi, serdec;z;nie dziękując w imie
n iu w.szyi&tki·ch delegia.tów Edward 
Gierek. 

konał wyboru Komisji W y borczej, 
w skład której weszli działacze o 
wieloletnim doświadczeniu poli
tycznym, cieszący się dużym auto
rytetem. 
Kolejn~·m mówcą był Janusz 

Prokopiak - I sekretarz KW PZPR 
w Radomitl. Przypomniał on, że 
wśród wielu ważkich decyzji pod
jętych w ostatnich 4 latach donio
słe znaczenie miała reforma admi
nistracji państwowej. W odczuciu 
wszystkich reforma ta znacznie po
prawiła jakość pracy urzędów 

P.o krótkiej przerwie Zjazd wzno 
wił obrady pod przewodnictwem 
Ozesława Pińczyka - rolnika in
dywidualnego z Zamyslowa w wo1. 
poznańskim. 

Powitany gorącymi oklaska.rru 

Wynik świadczy o tym. że Bobak 
znajduje slę w znakomitej formie, 
ale również i o tym, że jego opie
kunowie nie stanęli na wysokości 
zadania dopuszczając do tak nie
bezpiecznego dalekiego skoku. Na 
szczęście tym razem nic się nie 
stało. ale w przyszłości trenerzy 
winni Bobakowi odpowiednio skra
cać rozbieg. Wiadomo, bowiem. że 
mistrz Polski z łatwością uzyskuje 
skoki dłuższe od swych kolegów 
nawet od 5 do 10 metrów, w za
leżności od wielkości skoczni. 

Komunikat Totka 
członek Biura Politycznego KC w zakładach piłkarskich z dnia 
PZPR, prezes Rady Mioii;trów - 6/7.Xll 1975 r. stwierdzono: 
Piotr Jaroszewioz wygłosił referat 30 roz. z 12 trafieniami - wygrane 
„Założenia spoleczno-go.spodarczego po 21. 888 zł 
rozwoju kraju w latach 1976-1980". 310 roz. z u trafieniami - wygra-

(Skrót na str. 3). • n~.6~~ 2~.;~~ 2:1 1o trafieniami - wy-
0 godz. 19.30 Zjazd ;i;akonczyl grane po 243 zl 

wtorkowe obrady. I z uwagi na okres reklamacyjny 
10 bm. Zjazd obradować będzie (7 dni) wysokość wyższych wygra-

Sekretarz generalny KC K.PCz, w 17 zespol:ach problemowych. nych może ulec zmianie. 

wych dysproporcji w transakcjach 
zbrojeniowych między USA a Euro
pą zachodnią". W Brukseli przypo
minlł się, że Europa zachodnia ku~ 
puje w USA 10 razy więcej brom 
niż sprzedaje Stanom Zjednoczonym. 

Podstawowym problemem, który 
muszą przezwyciężyć cztonkowie 
Eurogrupy, pragnący ujednolicenia 
swojej polityki w zakresie zbrojeń, 
jest kwestia udziału Francji w tych 
zamierzeniach. Bez Francji wsitbue 
koncepcje zachodnioeuropejskiej 
współpracy zbrojeniowej n.ie miałyby 
sensu, ponieważ kraj ten jest jed
nym z głównych producentów broni. 
Równocześnie zaś wiadomo, że Pa
ryż nie godzi się na jakąkolw~ek 
współpracę tego rodzaju w ramaćh 
NATO, ze względu na . znane obiek
cje Francji wobec udziału w struk
turze militarnej Paktu Atlantyckie
go. Aby przezwyciężyć zastrzeżenia 
francuskie, członkowie Eurogrupy 
wysuwają propozycje utworzenia nie
zależnej od NATO grupy programo
wej (IPG), która organizowałaby za
chodnioeuropejską współpracę w dzie 
dzinię zbrojeń. 

e Godz. 8.10 Dąbrówka Wielka 
gm. Zgierz. Nie dostosował szybko· 
:;c1 do panujących warunków kie
ruJący „Fiatem" 8452 IO Bolesław 
W. zjechał w lewo, uderzył w be
t~nowy słupek i wjechał w· pole. 
Kie!owca doznał urazu kręgosłupa 
i przebywa w szpitalu w Zgierzu. 

e Godz. 8.35 ul. Targowa 47. We
sz,a na jezdnię \Vprost pod jadącą 
.. Skodę" 81-letnia Apolonia P i do
znała wyłamania stawu barkowego. 
e Godz. 13.43 na stacji k'.)lejowej 

w Piotrkov.ie nieuważnie przecho
dził przez tory pracownik PKP 
Franciszek K. I został pótrącony 
przez pociąg gospodarczy. Doznał 
on zmiażdżenia stopy i urazów !'(ło
wy i przewieziony został do miej
scowego szpitala. 

e Godz. 15.30 skrzyżowanie ul. ul. 
Ze11gowskiego J 22 Lipca. Nie ustą
pi! pierwszeństwa przejazdu kierow
ca „ Warsza"'-y" 8904 IB i si::owo
dował zderzenie ze „Sta1·<:r11". Pa
sazerka „Warszawy" Grażyna J. do
zm•ła obrażeń. 

e Godz. 18.15 skrzyżowanie ul. ul. 
L e.. omierskiej i Letniej. N~e us:ą
p!ł pierwszeństwą przejazdu kieru
jący „Syreną' IF 3610 Witold S. i 
spowodował zderzenie ~ autobusem 
l\.iPK. Kierowca „Syreny" przebywa 
w Szpitalu lm. Jordana. a pasa
żerka Danuta S. w Szpitalu i.m. Kó
pe;·nika. 
e . Godz. 18.05 Pabianice, s.itrzyżo

w:.nie ul. ul. Partyzanckiej i Trau
~utta „Muscal" 8320 WL potrl{cił 
60-Jetnią Marię K. Piesza przebywa 
w miejse<>wym szpitalu. 

8 Gcx!z. 18.10 skrzyżowanie ul. ul. 
Obrc.ńców Stalingradu I Zachod
niej Wtargnęła na jezdnię wprost 
pod jadącą „Nysę" 19-letnia Graży
ni. L„ .ioznając złamania przedra-
m1eni.a. (m) 

• 



„Z łożenia społeczn~ - gos rczego 
• kraju . '' latach 1976-1980 rozwoju w 

Skrót ref erat u członka .Biura Pofitycznego KC PZPR prezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewicza 
P. olityka rozwoju, klórą przyjęliśmy na VI Zjezdzie partii 

i konsekwentnie realizowaliśmy w bieżącym piqc:ioleciu, od
powiadała możliwościom gospodarki, potrzebom i prngnieniom 
milionów Polek i Polaków. 

Uwzgh;dniając wszystkie różnice poprzez dalszy rozwój so
cjalistycznej gospodarki rozwoJ sil wytwórczych, rozbudo
wę i modernizack potenejału produkcyjnego, wzrost społe
cznej wydajności pracy, postqp naukowo-teelrniczny i organizacyjny, 
podniesienie efektywności gospodarowania - będziem:r nadal za
pewaiać wszechstronną poprawą warunków ż.'·cia narodu. Będziemy 
zwiększać udział Polski w dorobku socjalistycznej wspólnoty i uma~
niać jej pozycje; w Europie i w świt'cie Takie własniP we,złowe za
dania zawiera projekt planu pięcioletniego na lata 197~-~9BO. 
Zakładamy, że wytworzony dochód narodowy wzrosme w prz;y

szłym piqcioleciu o ok. 40--42 proc. UdziaJ przemysła w tworzemu 
dochodu narodowego zwiększy się z ok. 58 proc. w 197:5 r. do ponad 
62 proc. w 1980 roku. 

Produkcja przemysłowa przeznaczona na rynek wewnętrzny zwięk
szy się o ponad 42 proc., a na eksport o ponad 82 proc. prz;y czym 
jej udział w ogólnej wartości produkcji przemysłowej ma wzro
snąć z 14,4 proc. w 1975 r. do co najmniej 18 proc. w 1980 r. Jest 
to zadanie wielkiej wagi. Przed przemysłem stawiamy również po
ważne zadania rozwoju produkcji paliw, surowców, materiałów i 
elementów kooperacyjnych. 

W sumie w przyszłym 5-leciu produkcja przemysłowa ma wzro
snąć o 48-50 proc., towarzyszyć temu musi postęp jakościowy, nie
ustanne podnoszenie jej walorów użytkowych i estetycznych. Je
dnocześnie polepszymy strukturę przemysłu. 

Wysoką dynami.kę osiągnie produkcja przemysłu maszynowego, 
przeznaczona na rynek. Produkcja samochodów osobowych 
zostanie. podwojona do 350 tysięcy sztuk VJ 1980 roku. 
ProdukcJa .s~rzętu gospodarstwa domowego wzrośnie o ponad 70 
proc. Rozw_1memy produkcję kolorowych odbiorników telewizyjnych 
1 .stereofonicznych urządzeń odtwarzających, pralek automatycznych 
i 1~nych wyrobów. Poważnie zwiększona zostanie produkcja sprzętu 
samtarn_o-instalacyjnego. Intensywnie będziemy rozwijać bazę ko
operacyJną przemysłu elektromaszynowego. 
Główne kierunki rozwoju produkcji przemysłu elektromaszynowe-

go stanowią zarazem najważniejsze kierunki naszej specjalizacji 
eksportowej. Nieustannie będziemy zwiększać moce produkcyjne 
w górnictwie i przyspieszać jego mechanizację. Poważne zadania sta
wiamy też przed energetyką. 

Znacznie zaostrzymy i surowo egzekwować będziemy w calej gos
podarce zasady racjonalnego i oszczędnego gospodarowania paliwami 
i energią. 

Hutni~two żelaza w 1980 roku powinno wyprodukować 22 miliony 
ton st.all, co. oznacza wzrost o ponad 6 milionów ton. Mimo to nie 
pokr,vJemy Jeszcz~ krajoweg<? zapotrzebowania. Mamy wiele przy
kładow rozrzutneJ gospodarki stalą. Wynika stad konieczPość suro
w:ego przestr~egani~ zas~d racjonalnego, oszczędnego gospodarowa
n}a wyro.Parni hutruczym1, bowiem rezultaty budowy nowych obiek
tow przetwórstwa stali oraz rekonstr11kcji starych walcowni odczu
jemy dopiero po 1980 r. 
Nada~ .zamierzam,v intensywnie rozwijać przemysł metali nieżr-.la

znycb 1 ich przetworstwo oraz przemysł materiałów budowlanych. 
Przemysł spożywczy zwiększy produkcję co najmniej o ok. 31l 

proc. Dzięki uruchomieniu w przyszłym fi-leciu 6 kombim1tów mięs
nych, ,3 dużych wytwórni wędlin oraz modernizacji istniejących 
zakła~ow, roczne zdolności produkcyjne przemysłu mięsnego zwiek
szą się o ok. 600 tys. ton I)'lic;sa i ok. 120 tys. ton wędlin. 

W przemyśle drobiarskim oddanie do użytku 9 nowych zakładów 
<>raz modernizacja zakładów istniejących zapewni przyrost zdolności 
produkcyjnych o ok, 200 tys. ton. Przemysł mleczarski wzbogaci się 
<> 30 zakładów przetwórczych. Uruchomimy takie 5 no..,;yeh c>hłodni 
or~z 2 duże zamrażalnie owoców i warzyw, jak również li\ nowych 
duzych wytwórni napojów chłodzących i wód mineralnych. Budowa 
ok. 100 piekarń przemysłowych i 200 mniejszych piekarń powinna 
zaspokoić popyt na pieczywo i podnieść jego jakość. Zbudujemy 
też 4 nowe cukrownie. 

W latach 1971-75 wydatnie rozbudowaliśmy i zmodermzo\w1liśmy 
moce wytwórcze i urządzenia socjalne w przemyśle lekkim. Umożliwi to 
- wraz z bieżącymi nakładami - zwiększenie produkcji tego przemysłu 
w nadchodzącym pięcioleciu o co najmniej 43 procent. Będ:<iemy na
dal zwiększać produkcję kor.kkcji, odzieży i obuwia. Zasadniczy 
p~stęp Ilościowy i jakościowy nastąo"i w produkcji bielizny dzie
wiarskiej, zwłaszcza dziecieceJ. Poprawi się odczuwalnie jakość 
obuwia. · 
Pri:emysł drzewno-papierniczy w latach 1976-1980 zwiększy pro

dukcJę ~ ok. 48 proc. Specjalną uwagę poświęcimy przemysłowi 
m~bl~rsk1~mu. Podjęliśmy ostatnio dodatkowe decyzj-e inwestycyjne, 
dz1ęk~ ktorym będzie można w nadchodzącej pięciolatce powtórnie 
prawie podwoić produkcję mebli. 

W przyszłyn? 5-leciu nastąpi dalszy rozwój tych gałęzi i branż 
prz~mys_łu, kt?r~ch produkcja zaspokaja potrzeby służby zdrowia, 
oś"":1aty,_ nauki 1 kultury. Rozbudowując i modernizując przemysł 
P?hgraf1czny, postaramy się zapewnić mu lepsze zaopatrzenie w pa
pier. 
Poważne zadania stawiamy przed drobną wytwórczościa glównie 

przed spó!dzielczością i indywidualuym rzemiosłem. ·• 

~orobku obecne!'lo 5-lec_ia Istotne miejsce przypada rolnictwu 
~ gospod_arc:e _zywn~ś~1ow~j. :Z:1;1równo w produkcji, jak 
i w spozycm zywnosc1 os1ągnęl!sn;iy rezultaty lepsze od za
tożonych w uchwale VI Zjazdu. Troska o dal::;zy rozwój 

gospodarki żywnościowej znalazła wyraz w uchwalonym na XV 
Plenum KC, a obecnie konsekiventnle wcielanym w życie, progra
mie wyżywienia narodu. W rolnictwie jednakże notujemy nie tylko 
osiągnięc!a. Niekorzystne warunki atmosfery~zne w Ia~ach 1974-
1975 odbiły się ujemnie na produkcji roślinnej, powodując w 1975 r. 
spadek produkcji zwierzęcej. Pociągnęło to za sobą konieczność zna
czn~go zwiększenia importu zbóż i pasz. Musieliśmy także zmniej
szyc eksport artykułów rolno-spożywczych. Podjęliśmy te wazkie 
i niełatwe dla bilansu płatniczego państwa decyzję, aby utrzymać 
wysoką dynamikę wzrostu spożycia żywności. 

~olnictwo na~ze stać na dalszy, wydatny postęp. DlatP.go teź bę
dziemy aktywme wspierać rozwój produkcji we wszystkich sekto
rach .rolnictwa. VY_ przyszłym pięcioleciu uwzględnimy w szerokim 
stopniu potrzeby rnwestycyjne i techniczne rolnictwa oraz tych ga
łęzi przen~ystu, które wytwarzają dla niego środki produkcji, a także 
~otrzeby inwestycyjne przetwórstwa płodów rolnych. Stale doskona
limy warunki ekonomiczne produkcji rolnej, dbając o to, aby była 
ona opłacalna. . 

iern:ikiem rzeczywistego postępu w rolniclwie bE;dzie in
tensywna gospodarka na każdym hektarze użytków rolnych 
- we wszystkich gminach i województwach. Szacunki Mi
nisterstwa Rolnictwa wskazują bowiem, że ok. 2,5 mln ha ziemi 

przy~osi p~ony znacznie niższe od średnich dla danej klasy gleby w 
daneJ okolicy. Wykorzystanie tych rezerw przyniosłoby nam dodat
kowo w skali roku około l ,5 ml n ton zbóż. 

W interesie całego narodu będziemy nadal przejmować ziemię 
tl_e . użytkowaną, dając w zamian renty lub inne świadczenia pie
n1ęzne. 

Poważne zadania stawiamy przed rolnictwem uspołe~znionym, któ
re w 1980 r., w porównaniu do 1975 r., powinno zwiększyć stan 
posiadania gruntów z 20 proc. do ponad 30 proc. ogólnego areału 
"Użytków rolnych w kraju, to znaczy o około 2 mln ha. Globalna 
produkcja rolnicza PGR, która w bieżącym 5-leciu wzrosła o połoWE:I 
czyli dwa razy szybciej niż w gospodarce chłopskiej, w latach 1976-
1980 powinna nadal rozwijać się w równie szybkim tempie. 
Działalność spółdzielni produkcyjnych powinna się koncentrować 

na dalszym wzroście produkcji, szczególnie żywca, mleka, zbóż i 
pasz oraz na wzroście areału ziemi zespołowej. W przyszłym 5-leciu 
planuje się też . podwojenie usług pro ukc>yjnych kółek rolniczych 
na rzecz gospodarstw indywidualnyu1. 

Oczekujemy, że w latach 1976-1980 produkcja globalna "'szystkich 
sektorów rolnictwa zwiększy się o 15-16 proc., w tym zwierzęca -
o 16-18 proc. i roślinna - o 15 proc. 

Odczuwamy poważne trudności, związane z nienadążaniem roz
woju transportu za wysokim rytmem gospodarki. Dlatego już "I\" 

bieżącym pięcioleciu zwiększyliśmy ";ydatnie nakłady na transport. 
Ostatnio przyjęliśmy kompleksowy program rozwoju i usprawni"
nia całego systemu transportowego. 

O sytuacji przewozowej decyduje transport kolejowy. Poprawę 
w tej dziedzinie uzyskamy przede wszystkim dzięki wzmocnieniu 
najbardziej obciążonych ciągów transportowych, a także clzięki bu
dowie nowych linii, łącznic oraz drugich i następnych torów. ·Do
tyczy to głównie połączeń ma.!listralnych Śląska z portP.mi morskimi, 
linii dowozu rudy z ZSRR oraz magistrali centralnej i magistrali 
odrzańskiej do Szczecina i Świnoujścia. Planujemy ponadto kom
pleksową modernizację i rozbudowę kilku głównych węzłów o de
cydującym znaczeniu dla organiimcji przewozów, szczególnie wezJa 
.3ląskiego. Zakłada się również zintensyfikowanie .elektryfikacji sieci 
kolejowej. W 1980 r. sieć ta będzie już zelektryfikowana 1v 35 proc. 

Rozwojowi transportu kolejowego będzie towarzyszyć rozwój 
transportu samochodowego. Zwiększymy dostawy t<>boru samocho
dowego, rozbudujemy i unowocześnimy jego zaplecze. Zwiększona 
zostanie także liczba autobusów. W przyszłym 5-leciu zakładamv 
również znaczny rozwój żeglugi śródlądowej. Nastąpi 
dalsza rozbudowa morskiej floty handlowej i zwiększy się jej udział 
w obsłudze polskiego handlu zagranicznego. Przyniesie ona dwa razy 
większe efekty finansowe niż w latach 1971-1975. Zdolności przeła
dunkowe portów morskich wzrosną o ok. 40 proc. Nadal będziemy 
rozwijać transport lotniczy i rozbudowywać transport rurociągowy. 

W realizowanym programie rozwoju telekomunika<'ji zakładamy 
v.rzrost liczby abonentów telefonicznych w latach 1976-1980 o okolo 
oół miliona. 

nadchodzącym pic;doleciu chcemy wydatnie poprawić zaopa
trzenie rynku. Wzrost produkcji przemysłowej i rolniczej 
pozwoli zwiększyć dostawy towarów na rynek o co najmniej 

. 42-45 proc., przy wzroście w tym samym czasie siły nabyw-
czej ludności o okolo 30 proc. Zwiększą si<: dostawy konsumpc:--i
nych artykułów przemysłowych. Znacznie szerszy i bogatszy będzie 
ich asortyment. 
Nieodłączną czqścią działań służących unowocześnianiu struktury 

spożycia jest polityka cen detalicznych towarów i usług, uwzglę
dniająca cele społeczne i prawa ekoc.omiczne socjalizmu. W lata ch 
1971-1973 ogólny poziom cen towarów i usług nabywanych przez 
ludność w zasadzie nie ulegał zmianom. Pow1>żniejsze ruchy cen 
\\"ystąpiły dopiero w latach 1974 i 19i5. Wpłynęło na to kilka przy
czyn, z których najważniejszą jest gwałtowny wzrost cen importo
wanych przez nas surowców, materiałów i innych i;:oduktów. 

Polityka cen detalicznych stanowi - i do tego celu też ja wyko
rzystywaliśmy - jeden ze środków redystrybucji dochodów· pmmc;
dzy różnymi grupami ludności. Jest to więc ważny element polityki 
społecznej. Za pomocą polityki cen detalicznych dąż.vliśrny także do 
ograniczenia rosnącego spożycia takich używek, jak alkohol czy 
wyroby tytoniowe. 

Pod wpływem wszystkich wspomnianych tu czynników, koszly 
utrzymania są w roku 1975 o około 13 proc. wyższe niż w roku 
1970. Zasadniczą sprawą jest jednak nie wzrost kosztów utrz.vmaniH, 
lecz wzrost realnych płac i dochodów ludno5ci. Płace realne w 
latach 1971-1975 wzrosły o ok. 40 proc. Podobnie wygląda wzros~ 
realnych dochodów ludności rolniczej. 

Wysoki wzrost plac realnych znalazł swe odbicie w poważnym 
zwiększeniu wydatków na konsumpcję, zwłaszcza na żywnosć_. yr 
bieżącym fi-leciu uzyskaliśmy szczególnie wysoki wzrost. spozyc1a 
mięsa na 1 mieszkańca - z 53 kg w 1970 r. do około 70 kg w 
1975 r. A jednak zaspokojeme popytu na mięso nie było pełne. 
Rozwiązanie problemu zaopatrzenia rynku w mięso widzimy 

przede wszystkim w rozwoju produkcji rolnictv,a. Ale przy obec
nym wysokim poziomie konsumpcji mięsa i dostatku innych pro
duktów żywnościowych zastanowimy się także nad strukturą spo
Ż.'cia I wynikającymi stąd wnioskami. Dlatego, zgodnie z wytyczną 
zawartą w referacie towarzysza Edwarda Gierka, rząd przeprowadzi 
w przyszłym roku szczegółową analizę tego problemu i po od
powiednich konsultacjach ze społeczeństwem przedstawi wnioski 
Sejmowi. 
!'oli~yka. ~en, stosowana z rozwagą_ t głębokim poczuciem odpo

:"'1ed_zialnosc1, podporządkowana będzie nadal nadrzędnej zasadzie 
1 _głownemu priorytetowi naszej polityki, mianowicie osiąganiu za
lozonego w planie wzrostu realnych płac i dochodów ludności. 

zi~ki koi;sekwen~nej realizacji perspektywicznego programu 
mieszkamowego 1 postępom w tworzeniu przern:v:1ł11 mieszka
niowe_go sytuacja mieszkaniowa poważnej liczby rodzin 
ulegme w przyszłym pięcioleciu korzystnej zmianie. Równo-

czesńie będziemy także doskonalić zasady polityki mieszkaniowej. 
Drogą do zdobycia mieszkania będzie nadal gromadzenie środków 

na zakup spółdzielczego lub budowę domu jednorodzinnego, wsparte 
kredytem bankowym. Rodzinom o niższych dochodach zostanie za
pewniona pomoc w uzyskaniu ulgi i w spłacaniu kredytu, przeznaczo
neg? n~ mieszka~e spółdzi.elcze. Zakłady pracy i instytucje będą mogly 
udz1elac pracowmkom, ktorzy dobrze wykonują swe obowiązki, 
gwarancji umożliwiające.i uzyski wa nie kredytu· bankowego na 
wkłady do spółdzielni lub zakup mieszkania, a t:ikże umoi.iiwiać im 
uzyskanie ulgowego oprocentowania tego kredytu. Prawo do takich 
ulg pracownik traciłby w wypadku -.amowolnego porzucenia pracy. 

Program ochrony zdrowia zapewnia przede wszystkim poprawę 
sytuacji w szpitalnich"lrie. Nasilimy takze działalność w dziedzinie 
ochrony środowiska naturalnego i poprawy stanu sanitarnego kra
ju. 

Za!llierzamy ~t<?pniowo przeprowadzać reformę oświaty. Rozwijać 
będz1em;y rówmez bazę !'1aterialną szkolnictwa wyższego, popra\\iać 
warunki bytowe studentow. 

Stworzone zostaną odpowiednie warunki do rozwoju twórczości 
a_rtystycznej, do upowszechniania kultury. Będziemy nadal tr11szczyć 
się o warunki pracy środowisk twórczych. 

Zapewnimy dalszy rozwój telewizji, szczególnie kolorowej bu
do;:ę w::vtwórni _filmó.w, rozbudowę przemysłu fonograficznego: roz
WOJ gmmnych osrodkow kultury. 

W nowe pięciolecie wkraczamy z szerokim frontem ii1westycj! 
kontynuowanych, których poziom ocenia się na około 700 miliardów 
złotych. Na nich musimy przede wszystkim skoncentrować nasze 
wysiłki. Uwzględniając przyszłe potrzeby, w nadchorlzącym 5-leciu 
na inwestycje możemy przeznaczy(· około 2 bln 60o-640 mld zł, a wiec 
o 37-40 proc. więcej niż w bieżącym 5-leciu. 

. Na inwestycje p~odu.kcy_j_ne przeznaczamy ponad _2 blliony zł, 
tJ. o 550 mld zł w1ęceJ mz w obecnym 5-leciu. WyKorzystamy je 
przede wszystkim: na zapewnienie wzrostu wydobycia surowców, 
zwłaszcza węgla, miedzi, siarki, jak również na produkcję żelaza 
i stali; na rozbudowę i modernizację bazy materialnej kompleksu 
żywnościowego; na rozwój zdolności produkcyjnych w przemysłaeh 
przetwórczych; na przemysł mieszkaniowy; 11a wszystkie rodzaje 
transportu oraz na porty morskie. 

W przemyśle szczególną rolę wyznaczamy przedsic;wzieciom in
westycyjnym o charakterze modernizacyjnym. Będą one dominować 
w nadchodzących latach. 

W inwestycjach produkcyjnych nadal silny nacisk kładziemy na 
rozwój zdolności wytwórczych przemysłów produkującyc!1 artykuły 
rynkowe. W bieżącym pięcioleciu przeznaczyliśmy na ten cel 250 
miliardów złotych. Na Iata 1976-1980 planujemy wzrosl o 40 pro
cent - do 348 miliardów złotych. W ten sposób, w ciągu 10 lat 
kosztem około 600 miliardów złotych tworzymy wielki potencjał, 
zapewniający wydatny przyrost ilości, pvprawę jakości i rozszerze-
nie asortymentu towarów rynkowych. · 

Znaczna część środków inwestycyjnych zostanie wykorzystana na 
rozbudowę zdolności produkcyjnych. związanych z rozwojem eks
portu i rozszerzaniem powiązań gospodarczych y. zagranicą, zwłasz
cza dotyczących realizacji programu socjalistycznej integracji gospo
darczej krajów RWPG. 

W sferze konsumpcji społecznej, na którą proponujemy przezna
cz.vć 631 mld znakładów inwestycyjnych, tj. o około 190 mld zł 
więcej niż w obecnym 5-leciu, będziemy preferować budownictwo 
mieszkaniowe, gospodarkę konrunalną oraz ochronę zdrowia. · 

Realizacja przedstawionego programu inwestycyjnego pozwoli 
zwiększyć w przyszłym pięcioleciu wartość majątku trwalcgo o ok. 
38 proc. Będziemy nadal doskonalić pracę budowlanego frontu i u-

suwać wystQpujące 
budownictwa . 

braki, a jednocześnie rozbudowywać potencjał 

• · Konieczne leż będzie znaczne usprawnienie metod 
kierowania inwestycjami oraz powszechne umocnienie 
mweslycyjnej. 

central11ego 
dyscypliny 

rzyszle 5-lecie cl.lcemy uczynić okresem jeszcze szybszego niż 
dotychczas włączania się Polski do nuędzynarodowego podzia

łu pracy. W tym celu będziemy przede wszystkim uczestni-
czyć w wykonywaniu programu socjaltstycznej integracji go

spodarcze) krajów RWPG. Równocześnie, wykorzystując postępujący 
proces odprężenia międzynarodowego, będziemy rozwijać stosunki 
z wszystkimi krajami świata. 
Zakładamy, że eksport powinien rosnąć o wiele szybciej niż im

port. Jest to więc zasadnicza zmiana w stosunku do tego, co było 
cechą charakterystyczną bieżącego 5-lecia. 

W bieżącym 5-leeiu obroty handlowe z krajami RWPG przekro
czą o jedną piątą założenia umąw 5-letnich. Z wyników prac nad 
koordynacją planów państw RWPG na lata 1976-1980 można wnio
skować, że w przyszłym 5-leciu rzeczowe obroty Polski z tymi kra
jami wzrosną co najmniej o połowę. Znacznej poprawie ulegnie za
razem struktura tych obrotów. Decydujące znaczenie ma i mieć bę
dzie wszechstronna, braterska współpraca ze Związkiem Radzieckim. 
Jest on największym dostawcą surowców i dóbr zaopatrzeniowo-in
westycyjnych o podstawowym dla naszej gospodarki znaczeniu. 

Na podstawie zawartych porozumie!l oceniamy, że wymiana han
dlowa z ZSRR zwiększy się w przyszłym 5-leciu o połowę, przy 
czym wydatnie wzrosną wzajemne obroty wyrobów objętych wie
loletnimi umowami o kooperacji i specjalizacji produkcji. 

Stosunki gospodarcze i ,,·spółpraca naukowo-techniczna z ZSRR 
mają i będą miały w przyszłości decydujące znaczenie dla rozwo
ju budownictwa socjalistycznego w Polsce. 
Jeśli chodzi o kraje RWPG, to zawarliśmy w sumie 36 umów 

wielostronnych i ponad 200 umów dwustronnych o specjalizacji 
i kooperacji przemysłowej. Pozwala to zakładać, że objęte nimi 
wzajemne obroty w la~ach 1976-1980 wzrosną ponad 4-krotnie w 
porównaniu z bieżącym 5-leciem. 
Będziemy również rozwijać stosunki gospodarcze z krajami ka

pitRlistycznym1. Poważna rola w tych stosunkach przypada naszym 
zakupom materiałów i surowców, technologii, urządzeń wytwór
czych i sprzętu inwestycyjnego. W polskim eksporcie do krajów 
kapitalistycznych - obok paliw i surowców wzrośnie udział towa
rów o wysokim stopniu przetwarzania. Jesteśmy takie zaintereso
wani w rozwoju kooperacji przemysłowej , wymiany naukowo-tech
nicznej i innych form współpracy, opartej na wieloletnich umo
wach. 

Wszystko to powinno zapewnić wzrost polskiego eksportu. 
W bie/..ącym 5-leciu prowadziliśmy aktywną politykę kredytow11, 

wykorzystują1: ją dla importu z krajów kapitalistycznych dót>r in
westycyjnych oraz technologii koniecznych do modernłzacji i r9z
budow:v gospodarki. W nadchodzącym 5-leciu zamierzamy tę poli
tykę kontynuować, zapewniając szczegplnie wysoką racjonalność w 
gospodarowaniu środkami z kredytów zagranicznych. 

Nadal będziemy rozszerzać stosunki gospodarcze z krajami rozwi
jającymi się, dążąc do wzrostu eksportu do tych krajów sprzętu 
inKestycyjnego i myśli technicznej. Zamierzamy także rozwijać z 
nimi kooperację przemyslową i współpracę naukowo-techniczną. 

Istotnego znaczenia w najbliższym piqcioleciu nabiera poprawa 
efektywności obrotów polskiego handlu zagranicznego. 
Upoważnia do tego rosnący potencja! ekonomiczny Polski, wy

soka dynamika produkcji materialnej i wzrost jej poz1ornu jakoś
ciowego, utrwalona już opinia o tym, że nasz kraj jest solidnym. 
wypłacalnym i atrakcyjnym partnerem. 

Coraz bardziej rośnie rola i odpowiedzialność nauki za rozwój 
kraju i jego postęp. Nakłady na rozwój nauki zwiększamy ze 115 
mld zł w bieżącym 5-leciu do 200 mld zł w .Jatach 1976-1980. 

Przywiazujemy dużą wagę do współpracy naukowej i technicznel 
:i; zagranicą, zwłaszcza z bratnimi krajami socjalistycznymi. 

ykonanie ambitnych zadań nadchodzącego pięciolecia, 
osiągnięcie wysokiej dynamiki rozwoju społeczno-gospodar
~zego wymaga wydatnej poprawy jakości pracy, wzrostu 
efektywności gospodarowania. Mamy tu jeszcze duże rezer

wy, które dotychczas uruchamiamy w stopniu niedostatecznym. 
Problemem wielkiej wagi dla rozwoju kraju jest racjonalizacja 

gospodarowania zasobami ludzkimi. W latach 1976-1980 zatrudnie
nie w gospodarce uspołecznionej zwiększy się o 1 mln 100 tys. 
osób. Jego przyrost będzie więc o ok. 800 tys. osób mniejszy niż w 
bieżącym 5-leciu. W tej sytuacji przedsiębiorstwom nie wolno utrzy
my\\·ać ani jawnych przerostów zatrudnienia, ani jego rezerw, czę
sto świadomie ukrywanych. 

Szybki wzrost technicznego uzbrojenia pracy: oraz kwalifikacji 
pracowniczych powinny zapewnić znaczne zwiększenie wydajności 
pracy w podstawowych działach produkcji materialnej. 

Konieczne jest zdecydowane obniżenie kosztów materiałowych -
w przemyśle co najmniej o 9 proc., a w budownictwie - o 3,5 proc. 

Wydatnej poprawy wymaga tak,że gospodarka zapasami oraz obrót 
środkami produkcji. 

Kolejny kierunek działania - to zapewnienie wysokiej produk
tywności majątku trwałego, podnoszenie stopnia jego wykorzysta
nia. W tej dziedzinie ua pierwsze miejsce wysuwa się problem 
zmianowości. Powinniśmy ją wprowadzać i zwiększać przede .wszy
stkim w zakładach dysponujących no\\~ymi technologiami i maszy
nami. 

W dorobku mijającego 5-lecia ma swój godny udział również Lu
dowe Wojsko Polskie. Wyrażając uznanie dla codziennego trudu żoł
nierzy, życzymy im dalszych osiągnięć w zaszczytnej służbie dla 
Polski. 

Zgodnie z uchwalą VI Zjazdu PZPR, w obecnym 5-leciu konsek
wentnie usprawnialiśmy funkcjo:iowanie pa11stwa i gospodarki. Do
konane_ zm1an;y- sprzyJały wyzs!1=eJ. efektywności gospodarowania, wy
zwa:~mu uucJatywy p~odukc~ineJ i społecz!1ej.. W nadchodzącym 
5-lecm _będzie~11y tę dzialalnosc kontynuowac. Nowe zasady systemu 
Pkor_iom1czi:o-fmansowego organizacji gospodarczych zostaną powsze
chme wcwlone w życil'. w przemyśie w 19i6 r., a in
nych . dział_aeh . gospodarki w 1977 r. Ważnym ich elemen
tem Jest w1ązame wzro~t:i funduszu plac organizacji gospodarczych 
ze wzrost~m efektywnosc1 gospodarowania. Stosowanie tej zasady 
wymi:ga Jednak dalszego usprawniania systemu wynagrodzeń i a
wansow, . a t~ze dostosowywania norm pracy do zmian w technicz
no-or.~amzacyJnych warunkach produkcji. Zamierzamy więc wpro
wadzic -:. w ramach obecnego systemu kształtowania funduszu płac 
org_amz~cJ1 gospodarczych - nowe wskaźniki opłacania wzrostu wy
?aJnośc1 _pracy, tak, by stymulowaly one jej wzrost, a 
Jednocześmi: przyczyniały się do wzrostu zarobków oraz umocnie
ma dyscyplmy płac. 

Wiele uwagi P?święcimy utrwalaniu efektów nowego podziału te
rytoria~nego kraJu oraz ~osko~aleniu dzialalności terenowej admi
n1stracJi, przede wszystkim dz1ałalnośc1 naczelników gmin i miast. 

_Cor!lz w1~ksz~ zadania gospodarcze i społeczne powierzamy orga
nizacJom spoldz1elczym. 

zialalność rządu w upływającym pięcioleciu polegała na łą
czeniu_ prac nad problemami aktualnymi z pracą nad kształ
~owamem długofalowych perspektyw socjalistycznego rozwo
Ju kraJu. 

Obok _bieżącego sterowania gospodarką, obok realizacji doniosłych 
reform 1 doskon~lema zasad . planowania i zarządzania rząd opraco
wał i. przedstawił Biuru Politycznemu wiele kompleksowych pro
gramow problemowych. Poważnie zaawansowahe zostały w Komisji 
Planowama przy Radzie Ministrów prace nad przygotowaniem per
spekty~1cznego planu społeczno-gospodarczego rozwoju do 1990 r, 
oraz planu przestrzennego zagospodarowania kraju. 
. _Rząd wysoko ceni WSJ?Ółdziałanie z Cenlralną Radą Związ-> 

kow Zawodowyc_h, polegaJą~e na konfrontacji opinii, uzgadnianiu 
stanowi~~ w waznych kwestiach polityki społecznej, konsekwentnej 
realizacJ1 wspólnych decyzji. 

NIGDY DOTYCHCZAS NIE ZDZIAŁALISMY TAK DUŻO W TAK 
KRO'J.'KIM CZASIE. WSZYSTKIE ZADANIA ZAWARTE W u. 
CHWALE VI ZJAZDU ZOSTAŁY WYKONANE I PRZEKROCZONE 
STWARZA TO POMYSLNE WARUNKI DO WYTYCZENIA PRZEŻ 
VII ZJAZD PZPR PROGRAMU DALSZEGO ROZWOJU KRAJU. 
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DYSKUSJA W DRUGIM DNIU OBRAD VII ZJAZDU. PZPR 
Zdzisław Grud.zień 

zastępca członka Biura Politycz
nego, I sekretarz KW PZPR 

w Katowicach 

Czas, który minął od VI Zjazdu osiągania pełnych zdolności wy
był okresem niezwykle owocnym dobywczych w kopalniach nowo 
w życiu narodu polskiego. Tempo uruchomionych i zmodernizowa
i zasięg przemian, które przeo- nych. Na tych kluczowych proble
brażają oblicze Polski stały się mach nadal będziemy skupiać wy
sprawdzianem tego, że partia do- siłki najbardziej utalentowanych 
trzymuje słowa danego klasie ro- kadr naukowych, doświadczonych 
botniczej i wszystkim ludziom pra praktyków, całego aktywu partyj
cy. Unaoczniły one podstawową no-gospodarczego przemysłu wę
prawdę, że przyszłość - to socja- g!owego. 
lizm, że kierunek dynamicznego W miarę rozwoju i unowocze
rozwoju kraju jest jedyną realną śniania naszej gospodarki coraz 
szansą zbudowania w Polsce roz- szybciej rośnie też zapotrzebowa
winiętego społeczeństwa socjalisty nie na stal i wysokojakościowe 
~znego. wyroby hutnicze. $wiadomość te-

VI Zjazd postawił w centrum u- go faktu kazała nam od zarania 
wagi całej partii, jako główne za- budowy huty „Katowice", koncen
danie i najważniejszy cel - dobro trować wysiłki na przygotowaniu 
narodu, a więc wzrost siły Polski dla tej olbrzymiej inwestycji naj
oraz dobrobytu społeczeństwa. Na- lepszych kadr oraz na przyśpie
sza wojewódzka organizacja par- szaniu tempa robót. Potrzeby ro
tyjna i wszyscy ludzie pracy na- sną jednak tak szybko, że należy 
szego regionu realizowali tę stra- stale szukać w tej dziedzinie no
tegię zaangażowaną pracą, której wych rezerw. Przebieg dyskusji 
miarą jest kwota 82 mld zł sta- przedzjazdowej wykazał, że załogi 
nowiąca wartość nadwyżek pro- hutnicze woj. katowickiego wl
dukcyjnych osiągniętych przez dzą tu jeszcze duże możliwości -
nasze zakłady przemysłowe ponad przede wszystkim przez kontynuo
pierwotne ustalenia planu 5-let- wanie rekonstrukcji i moderniza
niego. Miarą tej pracy jest 700 cji wydziałów w starym hutnic
mln ton węgla wydobytego przez twie oraz przez rozwój uszlachet
naszych górników w mijającej 5- nionego przetwórstwa. 
łatce, 30 mln ton stali, duży eks- Dorobek dyskusji przedzjazdo
port zakładów woj. katowickiego, wej pragniemy ująć w formę kon
którego wartość wynosi przeszło kretnego projektu długofalowego 
24 mld zł dew. {ponad piąta część programu rozwoju hutnictwa że
wartości całego polskiego ekspor- laza i stali, programu preferują-
tu). cego te wszystkie czynniki, które 

Te rezultaty, będące częścią zapewnią lepsze zaspokojenie po-
olbrzymiego dorobku naszej partii trzeb gospodarki narodowej, ogra
i całego społeczeństwa są potęż- niczenie kosztownego importu, a 
nym czynnikiem, który zespala tym samym poprawę salda han
wszystkie patriotyczne siły narodu. dlu zagranicznego. 
Udzielając poparcia polityce, którą Doświadczenia ostatnich lat v:y 
wytyczył VI Zjazd, cała nasza kazały, że jedyną droga wiodącą 
wojewódzka organizacja partyjna do leps:>.ych warunków życia jest 
opowiada się jednomyślnie i jed- wyższa jakość pracy. Oznacza ona 
noznacznie za ·twórczym rozwija- dla nas oprócz doskonalenia wala
niem strategii dynamicznego roz- rów produkcji t usług jednoczesny 
woju Polski Ludowej. obowiązek stałego usprawniania za 

W toku dyskusji przed VII Zja- rządzania i kierowania oraz orga
zdem skupiliśmy uwagę wojewódz nizacji pracy, a także pogłębiania 
kiej organizacji partyjnej i wszy- związków życia społeczno-gospodar 
stkich ludzi pracy na sprawach czego z nauką, umożliwiających 
węzłowych. Na pierwszy plan wy coraz skuteczniejsze i.vykorzysty
suwa się problem zaspokojenia co wanie jej zdobyczy w codziennej 
raz szybciej rosnących potrzeb pa- pracy. Dlatego w naszym woje
liwowo-energetycznych kraju. Sto- wództwie zwróciliśmy szczególną 
jące przed górnictwem zadania wy uwagę na ukształtowanie systemu 
magać będą dalszego postępu w ciągłego doskonalenia kadr kie
metodach eksploatacji węgla, wpro rowniczych. Dlatego od lat przy
wadzania nowych technologii wy- wiązujemy m. in. ogromną wagę 
dobycia, a także przyśpieszonego do rozbudovyy w naszym regionie 
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Sojusz robotniczo-chłopski 
służy wielkiej • sprawie 

Omówienie wystąpienia St . . Gucwy 
Zabierając głos na Zjeździe, Sta

nisla,w Gucwa podkreślił , iż dysku
sja nad wytycznymi na VII Zjaz& 
PZPR, która odbyła się we wszy
stkich organizacjach ZSL, przebie
gła w atmosferze dumy z osiągnięć 
gospodarczych i społeczn.ych, uzy
skanych w bieżącym 5-leciu. Do
wiodła ona pełnego poparcia człon
ków ZSL dla myśli programowej 
wytycznych - umacaniania stosun
ków socjalistycznych w naszym 
kraju, kontynuowania wielkiego 
dzieła przyśpieswnego rozwoju 
społeczno-gospodarczego Polski, 
służącego oora:z. pełniejszemu za
spokajaniu potrzeb ludzi pracy. 

Z wielkim uzinaniem spotkał się, 
opracowany z inicjatywy Biura 
Politycznego KC PZPR i z mizia
łem ZSL, perspe!«ywiczny pro• 
gram dalszego rozwoju roLnictwa 
i gospodarki żywnościowej. 

Na VII Kongresie ZSL, który 
odbędzie się w styczniu przyszłe
go roku, Stronnictwo określi kon
kretne zadania w realizacji pro-

gramu unowocześniania wsi, rol
nictwa, gospodarki żywnościowej 
oraz postępu społecznego na wsi. 
Mogę was za,pewnić, drodzy towa
rzysze - oświadczył Stanisław 
Gucwa - że tak, jak dotąd, wy
chodząc z fundamentalnej zasady 
braterskiego sojuszu robotniczo
chłopskiego, nie będziemy szczędzić 
wysilków dla tej wielkiej sprawy. 
iaką byt. jest i pozostanie zawsze 
pomyślny rozwój naszej socjali
stycznej ojczyzny. W świadomości 
członków ZSL głęboko ugruntowa
ło się przekonanie. że Polska mo
że rozwijać się jedynie, jako kraj 
socjalistyczny. w braterskim soju
szu i współpracy z ZSRR i inny
mi krajami socjalistycznymi oraz 
ze wszystkimi . siłami postępu na 
świecie. 
Życząc Zjazdowi jak najpo

myślniejszych obrad, pragnę za
peWillić, że członkowie ZSL uczy
nią wszystko, aby wnieść jak naj
większy wkład w realizację pro
gramu, uchwalonego przez VII 
Z.iazd PZPR. 

Stronnictwo Demokratyczne 
odda wszystkie siły . realizacji 

wspólnego programu 
Omówienie przemówienia A. Benesza 

Zabiarając głos na Zjeździe, 
przewodniczący CK SD, Andrzej 
Benesz sbwierdził, iż Stronnictwo 
Demokratyczne wraz z całym na
rodem wita VII Zjazd PZPR, jako 
doniosłe wydarzenie polityczne 
i decydujący moment na drodze do 
wielkiego celu - zbudowania 
w Polsce rozwiniętego społeczeń
stwa socjaHstycznego. 

Przypominając wielki dorobek, 
uzyskany przez Polskę w latach, 
które minęły od poprzedniego Zja
zdu, mówca stwierdził, iż we 
wspólnej realizacji ogólnonarodo
wego programu partii umocnił się 
sojusz sił politycznych Frontu 
Jedności Narodu - PZPR. ZSL 
i SD. Stronnictwo Demokratyczne 
odda w~zystkie swe sil~ ~spólne~ 
real!zacn programu soc3ahstyczneJ 

Polski - Polski naszych marzeń 
i ambicji. 
Będzie ono nadal działać aktYW

nie na r.zecz rozwoju usług, reali
zacji programu mieszkaniowego, 
żywnościowego, ochrony zdrowia, 
a także w Wl"esie doskonalenia 
systemu oświaty i wychowania 
oraz rozwijania społecznego ruchu 
kulturalnego i turystyki. Wailnym 
polem działalności Stronnictwa bę
dzie umacnianie . zasad etyki za
wodowej - moralnej motywacji 
dobrej pracy. 

Andrzej Be.nes.z w imieniu ca
łego Stronnictwa Demokratyczne
go przekazał następnie najlepsze 
życzenia owoonych obrad VII Zja
zdowi PZPR. Życzymy wam, by 
program, który uchwalicie, najle
piej wyraził wolę i twórcze ambi
c · e nModU. 
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coraz silniejszego ośrodka nauko
wego, który dziś zalicza się do naj 
prężniejszych w kraju. 

We współczesnej epoce, dzięki 
pokojowej polityce państw wspól
noty socjalistycznej - przede wszy 
stkim dzięki sile Związku Ra
dzieckiego - odprężenie polity
czne zaczyna stawać się rzeczywi
stością. W tej sytuacji wielkiego 
znaczenia nabiera program dzla-

łania dający konkretną wizję przy 
szłości. Taki program stworzyła 
nasza partia. 

Nasza wojewódzka organizacja 
partyjna l wszyscy ludzie pracy 
naszego regionu opowiadajll się 
w całej rozciągłości za linią za
wartą w wytycznych na VII 
Zjazd. Całkowicie i Jednomyślnie 
popieramy referat programowy 
Biura Politycznego. 

Urszula Płażewska 
pończoszniczka w ZPP „Feniks" 

w Łodzi 

Minione 5-lecie stanowi etap 
wyjściowy do zadań jeszcze bar
dziej złożonych, ogarniających 
szersze horyzonty społeczne. Ich 
węzłowe znaczenie polega na syn 
tezie, która wyrasta z sukcesów 
z potrzeb, z wagi problemów pod
jętych lecz jeszcze wymagających 
rozwiązania. 

Warszawska organizacja partyjna, 
klasa robotnicza i całe społeczeństwo 
stołecznego województwa wszystkie 
siły poświęcą wcielaniu w :iycie 
wskazań partii. Dążymy do te
go, by wnosić maksymalny wkład 
do wielkiego postępu, który przy-
nosi polityka partii całemu krajo
wi. W wyniku pracy klasy robot
niczej, inteligencji technicznej 
i twórczej , pracowników rolnictwa, 
wzrasta udział naszego wojewódz
twa w dynamicznym rozwoju so

jest praca organizacji partyjnych 
\v centralnych urzędach i minis
terstwach. Będą one coraz mocniej 
współdziałać z kierownictwami 
ministerstw i instytucji central
nych w pracy nad doskonaleniem 
metod organizacji i zarządzania. 

------11. I cjalistycznej Polski. 

Wiele zrobiliśmy w mijającym 
5-leciu dla rozwoju kraju, dla po
prawy warunków życia ludzi. Nie
mało spraw - przed nami, dużo 
jeszcze trzeba wybudować miesz
kań, przedszkoli i żłobków, podej
mowac wiele starań o poprawę 
pracy handlu, zaopatrzenia w ar
tykuły spożywcze i trwałego użytku 
- aby codzienne życie rodzin war
szawskich było wygodniejsze i po
godniejsze. Wytyczne zakładają 
takie przemieszczenie priorytetów 
społecznych, aby ogromnemu po
stępowi gospodarstwa państwowe
go odpowiadał równy postęp w go
spodarstwie rodzinn)m. Okres, Jaki minął od poprzed

niego Zjazdu partii delegatka naz
wała latami spełnionych nadziei. 
Przykładem jest Łódź, gdzie nie 
ma takiego zakładu, w którym nie 
poprawiłyby się warunki pracy i 
warunki socjalne. 

zakupy i przygotowywanie 
kiiw. 

posil- Zapewnione zostały techniczno-
-ekonomiczne przesłanki dalszego 
wzrostu produkcji środków wytwa
rzania i towarów rynkowych w la
tach 1976-1980. Przewidujemy. że 
w tym okresie tf'mpo wzrostu pro
dukcji ukształtuje sie na poziomie 
12,5 proc. rocznie. Produkcja bę
dzie bardziej nowoczesna. 

Jako żony i matki, Jako gospo
dynie - podkreśliła delegatka -
cieszy}Jly się, że możemy zapewnić 
rodzińom większy dostatek bo za
robki nasze i naszych mężów są 
eoraz wyższe. Jesteśmy wdzięczne 
partii za to, łe problemom kobiet 
i rodziny poświęca się tyle uwagi, 
tyle troski. 

Mimo ogromnego dorobku jest 
jednak Jeszcze sporo kłopotów. Na
dal wiele kobiet pracuje w nieła
twych warunkach, są jeszcze w 
Łodzi stare zakłady wymagające 
modernizacji. Nadal czeka się dłu
go na mieszkania, chociaż ostatnio 
bardzo dużo się buduje. Ciągle je
szcze tracimy za dużo czasu na 

Chodzi też o to, by sprawy dreb
ne nie zabierały tyle czasu. Stwier 
dzając, że wiele spośród tych dro
biazgów zależy od samych załóg, 
od stosunku do pracy, U. Płażew
ska podkreśliła., że warunkiem do
brej roboty jest świadomość, iż na 
każdej zmarnowanej minucie, kilo
gramie przędzy, traci społeczeń
stwo, czyli każdy z nas. Musimy 
walczyć - powiedziała - z naj
mniejszymi nawet przejawami nie
gospodarności, piętnować tych, któ
rzy chcą żyć na cudzy rachunek, 
którzy nie mogą nigdzie zagrzać 
miejsca. 

W zakończeniu delegatka zapro
ponowała, by projektanci, robotni
cy, urzędnicy, działacze - wszyscy 
podjęli robotnicze hasło i według 
niego pracowali. Hasło to brzmi: 
„Po mnie poprawiać nic trzeba". 

Generał armii Wojciech Jaruzelski 
członek Biura Politycznego KC 

PZPR, minister obrony narodowej 

Nawiązując do złożonego na VI 
Zjeździe żołnierskiego zapewnienia, 
że nakreśloną wówczas wielką per
spektywę rozWOJową chronić będą 
zjednoczone w socjalistycznej koa
licji obronnej siły zbrojne - min. 
W. Jaruzelski podkreślił - że 
swoje podstawowe zadania w tym 
zakresie wojsko spełniało w całej 
rozciągłości. 

Nasza doktryna obronna, obron
ność socjalistycznej Polski wyrasta 
z konkretnych warunków budow
nictwa socjalizmu. Stymulowana 
polityką partii aktywność społecz
no-polityczna oraz dynamika gos
podarczo-techniczna tworzyły i 
tworzą wewnętrzny fundament ob
ronności kraju. Przyjaźń z !!;raja
mi socjalistycznymi, solidarny u
dział w Układzie Warszawskim, 
braterstwo ze Związkiem Radziiec
kim i jego armią stanowiły i sta
nowią podst'awowy zewnętrzny wa
runek naszego narodowego bezpie
czeństwa. Wszystkie te czynniki od
dały bezpiecznemu. pokojowemu 
rozwojowi Polski szczególne zasłu
gi. 
Nawiązując do podst.awowych 

pryncypiów ludowej obronności 
mówca podkreślił, że trwałość po
koju jest wprost proporcjonalna 
do potencjału socjalizmu. Wymaga 
ona takiego stopnia zdolności ob
ronnej. który skazałby na niepo
wodzenie wszelkie rachuby na 
zmianę stosunku s i ł i zachwianie 
równowagi. Temu właśnie służy 
socjalistyczna polityka obronna. 
Tworzy ona niezbędne zaplecze do 
aktywnego, śmiałego rozwijania 
polityki odprężenia i pokojowego 
współis tnienia. Stwarza obiektywne 
wsparc ie dla wszystkich real isty
cznych, pokojowych sil. Daje po
czucie bezpieczeństwa i stabilności, 
umacnia nasz optymizm. W tym 
tkwi najgłębszy sens służby żoł
nierskiej, naczelna motywacja go
towości bojowej oraz wysiłku szko
leniowego. Tak rozumiana powin
ność obronna to forma udziału 
wojska w budownictwie socjaliz
mu, to tej budowy konieczny wa
runek. 

Wzorowa służba, dobre wojsko 
przysparza również prestiżu Pol
sce Ludowej. jej autorytetu na a
renie międzynarodowej. Taką wła
śnie wymowę ma powierzenie na
szym żołnierzom wielu ważnych, 
służących sprawie pokoju misji, w 
tym odpowiedzialnej i spełnianej 
godnie - w doraźnych siłach 
zbrojnych ONZ na Bliskim Wscho
dzie. 

Ludowe Wojsko Polskie jest or
ganiczną częścią socjalistycznego 
państwa. rozwija się stosownie. do 
jego potrzeb obronnych, do Jego 

ekonomiczno-technicznych możliwo
ści. Współczesny poziom krajowej 
bazy naukowej i produkcyjnej, jak 
też aktywna międzysojusznicza 
współpraca - najbardziej rozległa. 
pomocna i owocna z radzieckimi 
przyjaciółmi - decyduje o nowo
czesności technicznej sił zbrojnych, 
o wyposażeniu ich w znakomi tą 
broń. Umiejętne, mistrzowskie wła
danie nią stanowi miarę naszego 
techniczno-bojowego awansu, a 
zwłaszcza świadectwo wysokiego 
poziomu kadry zawodowej. Partia, 
jej kierownictwo, osobiście Edward 
Gierek - zaakcentował mówca -
z największą uwagą traktuje zaw
sze problem kształtowania kadry 
zawodowej. Troszczy się o jej roz
wój, warunki bytowe, autorytet 
społeczny. Partia pamięta o wete
ranach. kombatantach, naszych za
służ.onych towarzyszach broni. 
Nawiązując do potrzeby kojarze

nia spraw związanych z umacnia
niem gotowości bojowej wojska z 
jego współuczestnictwem w reali
zacjj programu dalszego, przyspie
szonego rozwoju kraju - W. Ja
ruzelski wskazał, że jest to pod
sta wow:v obowiązek naszej ludowej 
armii. W wysoko ocenianym przez 
kierownictwo partii udziale woj
ska, w pracach dla gospodarki. 
rozwoju nauki, kultury i życia 
społecznego przejawia się dobitnie 
na obecnym etapie budownictwa 
socjalistycznego charakter sił 
zbrojnych nowego typu, ich fun
kcja wewnętrzna. Jest to jeszcze 
jeden z ustrojowo uwarunkowa
nych dowodów wyższości socjalis
tycznej armii, jej human istyczne
go, prawdziwie pokojowego oblicza. 
O pokojowych. wyłacznie obron
nych intencjacb socjalizmu świad
czy trud dziesiątków tysięcy żoł
nierzy na budowach całego kraju. 
aktywność wojskowych działaczy 
społecznych , udz i ał wojskowych 
naukowców, twórców, inżynierów. 
lekarzy, wielu innych specjalis
tów w pracy dla społeczeństwa . dla 
socjalistycznej Polski. Całe wojsko 
żyje życiem kraju. tkwi w gaszczu 
jego spraw. sukcesów i trudności. 
Takie bowiem są i takie będa za
wsze nasze ludowe siły zbrojne. 

Jest sprawą źołnierskiego, partyj
nego honoru , pełnić służbę wciąż 
lepiej - w niej dokumentować 
wierność partii i władzy ludowej. 
oddanie narodowi i socjalistycznej 
Ojczyźnie. Z taką myślą i wolą -
powiedział na zakończenie gen. 
armii W. Jaruzelski - Ludowe 
Wojsko Polskie podejmie i wyko
na zadania postawione przez VII 
Zjazd, przez Polską Zjednoczoną 
Partią Robotniczą. 

Józef Kępa 
zastępca członka Biura Politycz

nego KC, I sekretarz Komitetu 
Warszawski1ego PZPR 

Od przyjęcia przez partię stra
tegii dynamicznego rozwoju spo
łeczno-gospodarczego upłynęło za
ledwie 5 lat. Lecz pozytywne dla 
kraju i narodu skutki jej realizacji 
mają już obecnie wymiar wielki 
i wszechstronny. 

Rytm naszego rozwo u społeczne-

go i gospodarczego - to wynik 
twórczego stosowania marksis
towsko-leninowskich zasad, które 
stanowią podstawę myślenia i dzia
łania partii w konkretnych warun
kach naszego kraju, z uwzględnie
niem najlepszych tradycji, potrzeb 
i aspirac 'i naszego narodu. 

W kolejnych etapach budowni
ctwa socjalistycznego Warszawa 
będzie zajmować miejsce odpowie
dnie do jej stołecznej rangi i zna
czenia gospodarczego. W stolicy 
skoncentrowana jest trzecia część 
potencjału naukowego kraju. Na 
mocy decyzji Biura Politycznego 
i rządu nadchodzące 5-lecie będzie 
okresem lrnmpleksowej elektro
nizacji gospodarki narodowej. Do
niosła rola w realizacji tego pro
gramu przypada Warszawie. Dużą 
rangę mają nauki społeczne i hu
manistyczne. rozwijane w coraz 
mocniejszym związku z pracą teo
retyczną i ideowo-wychowawczą 
partii i państwa. Przypada im 
szczególne zadanie w rozwoju my
śli teoretycznej partii. w analizie 
procesów budownictwa 

1 
socjali

st .vcznego w Polsce. 
Ważną częścią nas~·ch zadań 

Aktywną wobec życia i świata 
postawę powinniśmy uczynić fun
damentem społecznych obycza
iów. Przeświadczeniu, że partia, 
jej przywódcy myślą d 1 a n as, 
oowinna tov'arzyszyć świadomość, 
że nikt nie może myśleć z a n a s. 
Ci. którzy noszą legitymacje PZPR, 
zobowiązani są do większej aiż in
ni pasji i odwagi, tak, aby dla 
wszystkich było zrózumiale, że nie 
tylko oni wybrali partię, lecz także 
ich wybrała partia. 

Syntezą zadań, które stoją przed 
nami w nowym 5-leciu jest budo
wa rozwiniętego społeczeństwa so
cjalistycznego, jest wyższa jakość 
pracy i warunków życia. 

Nie1.1aruszalnym fundamentem 
naszci polityki jes t sojusz ze 
Związkiem Radzieckim i innymi 
krajami socjalistycznymi. Ostat
nie lata przyniosly. także pod tym 
względem doniosły i wszechstronny 
postęp. Będziemy iść nadal drogą 
którą wskazuje nasza partia -
drogą stałego pogłębiania wiernej 
przyjaźni. niezłomnego soju~zu 
i bliskiej współpracy polsko-rą.
tlzieckie j. 

Władys , faw Kruczek 
członek Biura Politycznego KC 
PZPR, przewodniczący CRZZ 

Wielkie osiągnięcia P o' eki Ludo- 1 realizatorami czynów społecznych l 
wej w okresie 30-lecia są najdobit- produkcyjnych, zobowiązań o do
niejszym świadectwem tego, czym datkowej produkcji ry~owej i 
jest socjalizm, jak ogromne dla eksportowej. Uczestniczyli w uru
kraju znaczenie ma kierownicza chamianiu rezerw, w przeglądach 
rola partii, jak wiele może zdzia- gospodarki materiałowej. s_tanu za
lać naród, jeżeli jego energia jest trudnienia i wykorz.vstama kwa
wlaściwie i twórczo wykorzysty- lifikacji kltdr, lepszego, wykorzys
wana. Wielkie przemiany wniosło tania maszyn i urządze.n. 
zwłaszcza ostatnie pięciolecie. Aktyw związkowy wie, że jakoM 
Możemy bez żadnej przesady pracy, to rozstrzygający czynnik 

stwierdzić, że nigdy nie zrobiono pomyślnej realizacji zadR:ń . SJ'.'.O
tak wiele we wszystkich dziedzi- teczno-gospodarczych noweJ p1ęc10-
nach życia i w tak krótkim okre- latki, to droga do lepszej przy
sie dla ludzi pracy w Polsce. Nie szło8ci każdego człowieka. I to o
ma w kraju rodziny, która by tej kreśla główny kierunek aktywnoś
poprawy nie odczuła. ci i działań Związków Zawodo-
Wysuwając na czołowe mieJsce wych na najbliższe 5-lecie. 

sprawy człowieka, partia podpo- W okresie między Zjazdami po
rządkowała temu nadrzędnemu nad 3 mln młodych ludzi, tj : 23 
celowi całą koncepcję rozwoju proc. ogółu zatrudnionych, rozpo
gospodarczego, społecznego i kul- J częło pracę w gospodarce narodo
turalnego. Strategia ta spowodo- wej. Jest to młodzież lepiej przy
wala zarazem wyzwalanie niespo- gotowana zawodowo. W tym sa
żytej twórczej energii narodu, sta- mym okresie na zasłużony odpo
nowiącej największą gwarancję czynek przeszło ponad milion lu
realności zamierzeń i ich realiza- dzi. Wznosili oni zręby Polski so
cji. I cjalistycznej, pozostawiając po so-
Związki Zawodowe, prawie 12- bie t~wały ~orobek .. Dzięk~jąc i'? 

-milionowa organizacja ludzi pra- za !lf.iarn~ I pracowitą słuzbę ·?J
cy, przychodzą na VII Zjazd zes- czyz1:11e liczymy_ na m~m~lną sąę 
polone wokół partii, bogatsze 0 oddz1aływa!lta 1c~ doswiadczema 
doświadczenia i dorobek dokonań obywatelskiego . 1 • zawodowego. 
budownictwa socjalistycznego, ufne Dal~za. !roska 1 opieka i:iad . tymi 
w przyszłość, gotowe do realizacji ludzm1 Jest naszy_m ob<?w1ązkiem i 
wyższych jakościowo zadań, które obywatelską powinnością. 
nakreśli obecny Zjazd. Ruch zawodowy jest świadom 
Między VI a VII Zjazdem rosła ogromu zadań, kt?re. podejmie. i 

rola związków jako wspólgospo- będzie wcielać. w zyc1e, w wyniku 
darza kraju, reprezentanta praw i u~hwał przyJętych przez VII 
interesów ludzi pracy, wspólorga- Z3azd. 
nizatora ich wysiłku produkcyjne- Musimy dysponować lepszą u
go, szkoły obywatelskiej, aktyW- miejętnością pobudzania i rozwi
ności i zaangażowania. Doniosłe jania aktywności społeczno-zawo
znaczenie spełniła w tym procesie dowej ludzi pracy oraz gospodar
Uchwała Biura Politycznego KC skich in~cjatyw, przyspieszających 
„O zadaniach Związków Zawodo- realizacjE! zada1i produkcyjnych. 
wych w rozwoju budownictwa so- Wzmacniać będziemy wspólnie 
cjalistycznego". dyscyplinę, poczucie odpowiedzlal-
Związki Zawodowe aktyWnie u- ności za wysoką jakość pracy, za 

czestniczyły i wpływały na treść dobrą jej organizację i efekty 
opracowanych i wcielanych w ży- ekonomiczne, za dostarczanie na 
cie wszystkich ustaw sejmowych, rynek wyrobów o najwyższej ja
zasadniczych rozporządzeń rządo- kości. Możemy i powinniśmy jesz
wych. Przykładem tego może być cze szybciej i lepiej rozwiązywać 
uchwalona po raz pierwszy w na- sprawy ludzkie, poprawiać stale 
szym kraju socjalistyczna konsty- warunki pracy i socjalno-bytowe, 
tucja praw i obowiązków pracow- ułatwiać życie rodzinom pracowni-
niczych - Kodeks Pracy. czym. 

Kierunek związanych z tym 
Wiele spraw i problemów roz- działań ruchu zawodowego wyzna-

wiązanych zostało szybciej i z · k ·1 l 
większymi efektami dzięki dobre1· czaJą na res one przez part ę 

perspektywy długofalowego roz
współpracy i współdziałaniu rządu woju Polski socjalistycznej.-
oraz wszystkich ogniw administra- Mówiąc 0 dokonaniach mijają
cj1 państwowej i gospodarczej ze cego 5-lecia, o zamierzeniach się
Związkami Zawodowymi. Partyjny gających końca wieku dwudziestę
styl bezpośredniej konsultacji z za- go, stale pamiętamy o ogromne) 
logami zakładów pracy we wszyst- doniosłości sojuszu i braterstwa 
kich istotnych dla kraju i ludzi naszego narodu z narodami Związ
pracy sprawach, wniósł do nasze- ku Radzieckiego. Szczególną rolę 
go życia politycznego nowy kii- odgrywają w procesie umacniania 
mat i wpłynął również na jakość braterskich więzi naszych partii 
działania Związków Zawodowych. ich przywódcy - tow. Leonid 
Wielkiej pomocy w tych sprawach Breżniew i tow. Edward Gierek. 
udzielały Związkom Zawodowym Komuniści polscy, wszyscy Ju
terenowe instancje i organizacje dzie pracy, strzec będą tej jed
partyjne. Dzięki tej pomocy usu- ności i umacniać ją. Będą umac
wamy występujące jeszcze różne niać więzi ze wszystkimi krajami 
niedomagania w naszym życiu. socjalistycznymi, z partiami ko
Związki Zawodowe wysoko sobie munistycznymi w krajach kapita
cenią ten dobry klimat współpracy listycznych, ze wszystkimi na
i współdziałania. rodowo- i społeczno-wyzwoleńczy-

W ostatnich latach umocniło się mi ruchami na świecie. 
poczucie współodpowiedzialności Pragnę zapewnić VII Zjazd, :l:e 
załóg za socjalistyczną własność w pomni naszych rewolucyjnych tra
zakładach pracy, za wzrost dyscy- dycji, z ofiarnością i zaangażowa
pliny, ład, porządek i wyniki pro- niem, zespalając myśli i czyny Iu
dukcyjne. Związkowcy byli czynni dzi pracy z myślą i działaniem 
i obecni wszędzie tam, gdzie roz- partii podejmujemy realizację pro
strzygały się sprawy obecnej pię- gramu, który uchwali VII Zjazd 
ciolatki - współorganizatorami i PZPR. 



Wystąpienia przewodniczących delegacji bratnich partii 
Gustaw Husak 

sekretarz generalny KC KPCz 
Pozwólcie mi, abym przekazał 

wam, delegatom na V il Zjazd, 
wszystkim członkom partii, klasie 
robotniczej i polskiemu narodowi 
najgorętsze, braterslde pozdrowie
nia oraz najlepsze życzenia od KC 
KPCz, od wszystkich komunistów 
i ludzi pracy CSRS. Wysoko oce
niamy wielkie przemiany społecz
ne, które polski naród dokonał w 
budownictwie socjalistycznym, zwła 
szcza w okresie realizacji progra
mu VI Zjazdu. Dziś PRL jest dy
namicznie rozwijającym się pai1-
stwem socjalistycznym, które cie
szy się szacunkiem i poważaniem. 
Wasza partia pod kierownictwem 
swego KC z jego I sekretarzem, 
wybitnym przywódcą polskiego na
rodu oraz wybitnym działaczem 
międzynarodowego ruchu komuni
stycznego i robotniczego, towarzy
szem Edwardem Gierkiem przy
chodzi na swój VII Zjazd jako bo
jowa awangarda, która zdobyła so
bie zaufanie i poparcie szerokich 
warstw narodu oraz pomyślnie ro;z.
wiązuje złożone zadania socjali
stycznego budownictwa. 

Realizacja programu, nakreślone
go w sprawozdaniu Komitetu Cen
tralnego oznaczać będzie dalszy 
rozwój waszego kraju, jego gospo
darki oraz podniesienie materialne
go i kulturalnego poziomu polskie
go narodu. 

W tych dniach komuniści i 
wszyscy ludzie pracy w Czechosło
wacji żyją przygotowaniami do 
XV Zjazdu naszej partii, który od
będzie się wiosną przyszłego roku. 

Z uzasadnioną dumą oceniamy 
wyniki, które nasze narody pod 
kierownictwem KPCz osiągnęły w 
okresie od XIV Zjazdu. Możemy 
stwierdzić, że uczyniliśmy poważ
ny krok na drodze do wszechstron
nego umocnienia i rozwoju nasze
go socjalistycznego społeczeństwa. 

Z głębokim przekonaniem popie
ramy pokojową politykę Związku 
Radzieckiego. Zwłaszcza pomyślne 
zako1'lczenie KBWE umocniło per
spektywę zachowania pokoju oraz 
stworzyło korzystniejsze warunki 
dla rozwoju międzynarodowej 
współpracy na naszym kontynencie. 
Wpływowe siły Zachodu przeciw
ne odprężeniu, zwolennicy „zimnej 
wojny" i „rewanżu" oraz różni re
negaci, którzy zdradzili sprawę so
cjalizmu i pomagają reakcyjnym 
siłom w ich awanturniczej polity
ce stawiają na drodze tego postę
powego procesu różne przeszkody. 
Jesteśmy jednak przekonani, że 
dzięki wspólnemu wysiłkowi kra
jów wspólnoty socjalistycznej, wszy 
stkich postępowych, demokratycz
nych i pokojowych sił, możemy o
siągnąć dalsze sukcesy w zmaga
niach o umocnienie i pogłębienie 
wszystkich pozytywnych przemian 
w stosunkach międzynarodowych. 

Tak samo jak PZPR - KPCz I 
nasze państwo konsekwentnie zmie 
rzają do umacniania jedności i 
skoordynowanych działań krajów 
wspólnoty socjalistycznej. 
Między naszymi partiami I kra

jami istnieje rzeczywiście brater
ska, internacjonalistyczna więź. 
Poważnie rozszerzyła się ona 1 
pogłębiła zwłaszcza w ostatnich la
tach. Podejmujemy uwieńczone 
sukcesem wysiłki na drodze do 
jej wszechstronnego rozwoju w 
dziedzinie politycznej, gospodarczej, 
naukowej i kulturalnej. Nasze 
wzajemne korzystne stosunki 
podobnie · jak wielostronna współ
praca w ramach RWPG - umoż
liwiają zabezpieczenie nie zakłó
conego rozwoju gospodarki naro
dowej naszych krajów oraz roz
wiązywanie złożonych zadań roz
wijającej się wspolnoty socjali
stycznej. 

Erich Honecker 
I sekretarz KC SED 

Po2lwó1cie mi przekazać wam, 
delegatom na VII Zja.zd PZPR, 
czlonkom waszej partii, wszys.tkim 
ludziom pracy PRL, najserdeczl!Jiej
&Zle i braterskie pQZdrowienia. 
Radością napawa nas fakt, że 

uchwalony na VI Zjeździe PZPR 
program rozwoju społeczino-gooP<>
darczego został tak p0myś1nie zre
alil7.owany. 

W bieżącym roku uc~iliśmy 
W1Spólnie pamięć radzieck.1ch boha
terów, których czyn wy:mvoleńczy 
umożli.Wi:ł budowt: w na.szych kra
jach najbard:ziei ludzJkiego ustro
j,u - socjali.z.mu. Zloiy1iśmy hołd 
dlzielnym żotnieirzom oolsiki.m., k.tó
rzy oddali swe życie za waszą l 
naszą W<>lność. lch testament zo
stał spe/,nJ()Ily prze.z fak.t wYboru 
1>rzez nasze narody, drogi budowy 
nowej rzeczywistości sPOJ:eczmej w 
niez.lomnej przyjaź.ni :zie Zwiią.zkiem 
Radz.ieckiim. 

Niemieccy i Polscy komtJniści 
byli tymi, którzy nawet w faszy
stowsikicll więzieniach i obozach 
koncentracyjnych pozostali wierni 
ideałom internacjonalizmu prole
tariackiego. Po wy:ziwoleniu prz~ 
armię radziecką rozwijali kon
.sekwentinie swoją działalność w 
celu przeZJWYciężenia głębokiej 
pr~paści. stwormnej oomiędzy na
szymi narodami orzez imperializm, 
fas·~m i wojnę. Udowodnili oni, 
że socjalizm jednoczy to, oo kapi
tał dzieli. a ka.żxiy dzień w naszych 
stoąunk.ach dos·tarcza. nowe tegll 
dowody, 

Od czasu VIII Zja?JQ,u SED i VI 
Zja.OOu PZPR braters•klie stosunki 
pomiędzy naszymi partiami. pań
sbwami i narodami zacieśniły się 
J jes:zicze bardzie.i wszechstronnie 
rozwinęły. Obroty hanQ.lowe mię
dzy naszymi kraja.mi uległy od 
19-71 rokru, w p0rów.na1I1iu z po
przednim pięcioleciem prawie po
dwojeniu. Na następne 5 la.t uzg<:>d
niooy zootał dailszy W7l!'OoSt o po
nad 50 proc. 

Wiel'kiim wyd.airzeniem w życiu 
naszych narodów było wprowadze
nie be'2Jdewi'z..owego ruchu tury
stycznego. Ponad 45 milionów oby
wateLi naszych kraiów przekroczy
ło ~ra.nicę pokoju na Odrze i Ny
sie. Jest t.o hiistoryczny krok na 
drodze zb1iżemia nasrzych narodów. 
proces, który może się w pelni 
rollWijać wyłącznie w warunkach 
socializmlL 

Urzeczywistnienie za.sad Pokojo
wego wspófistnieruia pańs>tiw o róż
nych ustrojach soołeC'2lnych s.tało 
&ię głóWIIlą tendencją w Europie. 
Każda z nasrzych part.ii wniosla 
swój Wkład do tego oozytywnego 
rozwoju. Konferencja Bezpleczeń
Sltwa i W.sp6lpracy w Europie 
stworzyła nowe mo:hltwości walki 
o ookó.i. Jej rezultaty stanowią 
oods'tawy dla Pomyślnej W&Pót'Pra
cy. 

W zakończeniu mówca życzył 
wszysllk.im POtlskiim komunii.storn. 
całemu bratniemu narodowi p0l
&kiemu nowych wi·e1kich S1Ukce.sów. 

Janos Kadar 
I sekretarz KC WSPR 

Przekazuję komunistom polskim 
i bratniemu narodowi polskiemu 
gorące p0.zdrowienia i najserdecz
niejS1Ze życzenia od komunistów 
węgierskich i budującego socjalizm 
narodu węgierskiego. 

Naród węgierski dobrze z,na i 
wysoko ceni og:romne wyniki osią
ginięte !lt'Zez polskich ludzi pracy 
we wszystkich dziedzinach budow
nictwa socjalistycznego. Nasi pol
scy towarzysze mogą z prawdziwą 
dumą sporządzić obecnie bilans 
o,g.rornnego wysiłku dokonanego 
przez ok.res mi.nionych pięciu lat. 
Wszystko to świadczy o tym, że 
PZPR, jej KC z tow. Edwardem 
Gierkiem godnie spełnia swą kie
rowniczą rolę, kroczy po słusznie 
obranej drodze, działając w jedno
ści z masami P<racującymi i nairo
dem. 

Naród polski i węgierski łączy 
pamięć wielowiekowych, wspól
nych walk o wolność i niepodle
głość. Nasza przyjaźń nabirala no
wych treści 30 lat temu. 

Partie nasze reprezentują idein
tyc2'me poglądy we wszystkich 
podstawowych zagadnieniach bu
downictwa socjalistycznego i mię
dzYl!larodowego ruchu komunisty
czne~o. Nasze kraje efektywnie 
wspołpracują ze sobą w d.ziedzi1nie 
gospodarczej, życia kulturalnego, 
nauki i oświaty. Oba narody u
trzymują kontakty w sporcie, tu
rystyce i w innych licznych dzie
dt.inach życia. Polska i Wę'i!ifY 
walczą ramię w ramię dla dobra 

wspólnej sprawy - socjalizmu i 
pokoju. Opierając się o wspólne 
postanowienia uczynimy wszystko, 
by internacjonalistyczna, braterska 
przyjaźń i współpraca polsko-wę
gierska była z roku na rok moc
niejsza. 

Podstawowym dążeniem w dzia
lalności WSPR i Polityce zagra.ni
cz.nej WRL jest dalsze umacnianie 
w duchu proletariackiego intoona
cjonalizmu przyjaźni i współpra
cy ze Związkiem Radzieckim, Pol
ską i wszystkimi kirajami socjali-
stycznymi. , 

W wyiniku wYtrwalych wYsil:ków 
krajów Ukl.adu Warsza,wskiego na
stą.pił zwrot w sytuacji międzyna
rodowej. doszlo do zwołain.i.a i po
myślnego zakończenia Konferencji 
Bezpieczeństwa i Wspólpracy w 
Europie. Zrobiliśmy pierwszy wiel
ki krok, następnym musi być od
prężenie milLtarne. Pokojowe 
współistnienie krajów o różnych 
ustrojach spo!ec:zmych, umacnianie 
pokoju leży w interesie wszys.tki·ch 
narodów europejskich i całej ludz
kości. Siły socjalizmu i pokoju od
nos.zą sukcesy na a•renie między
narodowej. 

PZPR jest silnym oddl.iałero 
rn'ędzynarodowego ruchu komuni
stycznego; Polska jest mocnym fi-
1 :i,rem wspólnoty socjalistycznej, 
narodów walczących o niepodle
głość, o pokój. Zjazd ten świad
czy o tym, że będzie tak również 
i w przyszłooci. 

Todor Żiwkow 
I sekretarz KC BPK 

Cieszymy się .s.wzer.ze, że może
my przekazać wam gorące, brater
skie po.zdrowienia od komUlll.istów 
bulgatl"skich i od całego nairodu 
bułgarskiego.. 

Polska to kiraj, w którym w 
ciągu ostatn'.ioh pięciu lat osiąg
nięto istotną pop;rawę materialnych 
i kulturalnych warunków życia lu
dzi pracy i ich rodzin i to w cza
sie, gdy na Zachodzie miliony lu
dzi pracy odcz;uwają brzemię kiry
zysu gospodail"CZego. To kraj, w 
k.tórym widzimy, jak :rzeczywisto
ścią staje się hasło komunistów 
oolskich: .,Dla ludzi - przez lu
dzi!" 
Jesteśmy przekonaini, że 

. zadamia dalszego rozwoju 
zostaną zrealiwwane z 
większym rozmachem. 

wieLkie 
Polski 

Jeszcze 

Z uczuciem dumy mogę wam 
donieść, że i w naszym kraju wre 
·wytężona praca na rzecz godnego 
powitania XI Zjazdu Bułgarskiej 
Parti.i Komlllillistyicmej, który od
będzie się wiosną przysz.l:ego ro
ku. Gwarancję naSZY'Ch przysruych 
osiągnięć widzimy w pracy nasze
go narodu, w pr.zyjaźni ze Związ
kiem Radzieckim i innymi brat
nimi krajami socjalistyC2Jnymi w 
pogłębianiu socjalistycznej inte
gracji gospodarczej. Pozostaniemy 
zawsze wierni przyjaź.ni bułgarsko
radzieckiej, umaoniać będziemy 
jedność i współpr<1cę państw 
członkowskich RWPG i Ukladu 
Warszawskiego! 

Ogólne dążenie do odprężenia 
staje się podstawową tendencją w 
stosunkach międzynal!'Odowych. Naj 
większe zasługi w tej dziedzirnie 
mają kiraje wspólnoty socialisty
C'llnej i 1>r:zede wszystkim wielki 
Kraj Rad. KPZR. jej lenirnowski 
KC i osobiście tow. Leonid Breż-

mew. WySOlk:o cenimy rów.nież 
wielki wkład PZPR i PRL w dzie
ło pokoju, bezpieczeństwa i przy
jaźmi między narodami oraz ich 
pryncypialną i konsekwentną po
li tyikę zagrain.icmą. 
Każdy nowy kirok n.a.przód w 

procesie odprężenia związlil!ly jes,t 
z pr.Ze7JWY'Cię:i:a.niem oporu sil re
akcji i odwetu. OpotiU ZJWOlenini
ków ,,zimnej wojny". Niestety, 
niem.ale przeszkody l!la dlrodze na
rodów do pokoju stwarza maoi
stowskie kierownictiwo Chin, któ
re nawiązuje jawne porozumienia 
z najbardziej reakcyjnymi kołami 
buriruazji mO!!lopolistyc:zm.ej i nie 
zaprzestaje destrukcyjnych dzia
łań wymierzonych 1>rzeeiw :zJWarto
ści międzynarodowego ruchu ko
mooistycznego i robotniczego. 
. BPK i Ludowa Republika Buł

gairii będą aktywnie uczestniczyć 
we wspólnej walce o uzupebnienie 
odprężenia politycznego, odpr.ęże
niem milit.amym, o brwaly pokój 
na Bałkanach, w Europie i na 
świecie. 

Partia nas.z.a jest gorącym rze
cmik.iem wielkiej sprawy umoc
nienia jedności komunistów na 
całym świecie. 

Jesteśmy przek<l'llani, że zjedno
czona wola wszystkich pokojowych 
sil na świecie nada procesowi od
prężenia charakter n.ieodwraća.Lny. 
Istotny wkl:ad wniesie tu 1>rzygo-to
wywana obecnie konferencja partii 
komunistycznych i robotniczych 
Europy. 

Umacnianie naszej wspólnoty i 
zwartości międzynarodowego ruchu 
komunistycznego i robotniC'Ze.~o -
to dzisiaj nasze najważmiejsze za
danie iako patriotów, komunistów, 
internacjonalistów. · 

Jumdżagijn Cedenbał 
I sekretarz KC MPL-R 

Pozwólcie, że w imieniu Komi
tetu Centralnego Mongolskiej Par
tii Ludowo-Rewolucyjnej, wszyst
kich komunistów i ludzi pracy 
Mongolskiej Republiki Ludowej, 
przekażę - wszystkim komunistom 
i ludziom pracy socjalistycznej 
Polski - nasze braterskie pozdro
wienia 'i życzenia owocnej i efek
tywnej pracy dla VII Zjazdu Pol
skiej Zjednoczonej Partii Robotni
czej. 

Z treści referatu sprawpzdaw
czego, przedstawionego przez tow. 
Gierka wynika, że od czasów po
przedniego Zjazdu, ludzie pracy 
w Polsce uzyskali pod kierow
nictwem PZPR wielkie osiągnięcia 
w zakresie dalszego rozwijania bu
downictwa socjalistycznego w PRL. 

My, komuniści mongolscy, szcze
rze cieszymy się z tych wspania
łych sukcesów. 
Jesteśmy przekonani, że w wy

niku realizacji programu budowy 
rozwiniętego społeczeństwa socja
listycznego w PRL, w olbrzymim 
stopniu wzrośnie potencjał gospo
darczy waszego kraju, na jeszcze 
wyższy poziom podniosą się wa
runld materialne i kulturalne lu
dzi pracy. 

Z głębokim zadowoleniem stwier
dzamy, że między naszymi partia
mi, między narodami MRL i PRL 
istnieją nierozerwalne braterskie 
więzi. Jednoczy nas wspólnota na
szych interesów i celów, niewzru
szona wierność nauce marksizmu
leninizmu, jednoczą ścisłe i nie
wzruszone więzi przyjażni z wiel
kim Związkiem Radzieckim 
wiernym sojusznikiem naszych 
krajów w walce o pokój i socja
lizm. 

Pozwólcie ml też w imieniu KC 
MPLR, rządu MRL i całego naro
du mongolskiego, wyrazić naszą 
serdeczną wdzięczność dla bratnie
go narodu polskiego, jego partii 
i rządu za bratnią pomoc w bu
downictwie socjalizmu w MRL. 

Obecnie naród nasz realizuje 
uchwały XVI Zjazdu naszej partii, 

wykonuje zadania piątego pięcio
letniego planu rozwoju gospodarki 
narodowej. Oznacza to, że kraj 
nasz dokona dalszego doniosłego 
kroku na drodze budownictwa so
cj aUstycznego. 

Rok 1975 obfitował w wydarze
nia o znaczeniu historycznym. 
Kraje wspólnoty socjalistycznej, 
uroczyście obchodziły 30-lecie zwy
cięstwa nad faszystowskimi Niem
cami i militarystyczną Japoąią. 
Sukcesem zakończyła się Konfe
rencja Bezpieczeństwa i Współ
pracy w Europie. Wyniki tej kon
ferencji zawarte w przyjętych do
kumentach, mają doniosłe znacze- 1 
nie dla uJY1tcniania pokoju na ca-
łym świecie. I 
Przykład państw europejskich 1 

w uregulowaniu spraw, które doj- 1 
rzały do rozwiązania, a więc w na
wiązywaniu stosunków przyjaźni 
i współpracy - coraz bardziej , 
przenika umysły i serca milionów 
ludzi z innych kontynentów, w tej 
liczbie i Azji. 

Pomimo osiągniętych przez siły 
pokoju i postępu sukcesów, reakcja 
międzynarodowa ciągle jeszcze usi
łuje zatrzymać · proces odprężenia 
międzynarodowego. Szczególne w 
tym usfugi świadczy jej obecne 
kierownictwo Chin, występujące 
w rzeczywistości, jako zaciekły 
zwolennik ,zimnej wojny", dlatego 
walka przeciwko maoizmowi. sta
nowi obecnie nieodłączną część 
walki przeciwko imperializmowi. 

Pozwólcie, :i:e kończąc moje wy
stąpienie, wyrażę nasze przekona
nie, iż komuniści i ludzie pracy 
PRL pod kierownictwem PZPR, 
pomyślnie wykonają zadania pro
gramowe VII Zjazdu swojej par
tii. Chciałbym życzyć całemu brat
niemu narodowi polskiemu, jego 
partii i rządowi, nowych, wielkich 
sukcesów w budownictwie rozwi
niętego społeczeństwa socj alistycz
nego, w walce o pokój i bezpie
czeństwo narodów. 

Cornel Burtica 
sekretarz KC RPK 

Naszej .delegacji przypadł w u
dziale miły obowiązek przekazania 
waszemu Zjazdowi, wszystkim ko
munistom i całemu narodowi za
przyjaźnionej Polski gorących, 
braterskich pozdrowień i najlep
szych życzeń od KC Rumuńskiej 
Partii Komunistycznej, od jej se
kretarza generalnego, tow. Nico
lae Ceausescu, od całej naszej par
tii. 

Z całego serca cieszymy się ze 
wspaniałych wyników, które o
siągnęliście w budowie nowego u
stroju, w rozwoju ekonomicznym 
i społecznym kraju, w podnosze
niu poziomu życia mas pracują
cych. 

Jest nam przyjemnie przypo
mmec przy tej okazji bogate 1 
stare tradycje przyjaźni, która łą
czy 'nasze narody i nasze kraje. 
W latach budownictwa socjalisty
cznego, przyjaźń rumuńsko-polska 
osiągnęła wyższy poziom, stając 
się podstawą systemów idei so
cjalizmu i komunizmu. 

Jako kraj socjalistyczny Rumu
nia stawia w centrum swej dzia-

łalności międzynarodowej rozwój 
przyjacielskich stosunków, wielo
stronnej współpracy i sojuszu ze 
wszystkimi krajami socjalistyczny 
mi. Przywiązujemy tak:i:e poważne 
znaczenie do rozszerzania współ
pracy i umacniania solidarności z 
krajami rozwijającymi się, z mło
dymi państwami, które wyzwoli
ły się spod obcej dominacji i wstą
piły na drogę niezależnego rozwo
ju społeczno-gospodarczego. 

Kraj nasz nie szczędzi wysiłków 
zmierzających do pogłębienia i u
trwa!enia procesu odprężenia w 
praktyce międzynarodowej, do wy 
pracowania w Europie klimatu 
stałego pokoju 1 bezpieczeństwa. 
W wyniku pomyślnego zakończe
nia Konferencji Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie, sądzimy, 
że rzeczą o zasadniczym znaczeniu 
jest zdecydowane wcielanie w ży
cie zasad ujętych w dokumentach 
podpisanych w Helsinkach. 

Realizacja idei powszechnego roz 
brojenia, a w pierwszym rzędzie 
rozbrojenia nuklearnego, stanowi 
najwyższy Imperatyw pokoju 1 

postępu współczesnej ludzkości. 
W duchu tych właśnie interna

cjonalistycznych tradycji Rumuń
ska Partia Komunistyczna umac
nia swe stosunki przyjaźni i soli
darności ze wszystkimi partiami 
komunistycznymi i robotniczymi, 

rozwija współpracę z partiami so..; 
cjalistycznymi i socjaldemokra..; 
tycznymi, z ruchami narodowo
wyzwolel1czymi, ze wszystkimi si
łami rewolucyjnymi, postępowymi 
i demokratycznymi. 

Sergio del Valle 
' 

członek Biura Politycznego 
KC KPK 

W imieniu mas pracujących i 
całego narodu kubańskiego, Ko
munistycznej Partii Kuby, jej Ko
mitetu Centralnego i pierwszego 
sekretarza tow. Fidela Castro, 
pragniemy przekazać wam wszy
stkim i za waszym pośrednictwem 
masom pracującym i całemu naro
dowi polskiemu, najgorętsze bra
terskie pozdrowienia z okazji VII 
Zjazdu PZPR. 

Wielkim zadowoleniem napawa 
nas fakt, że realizacja programu 
wytyczonego przez VI Zjazd PZPR 
przyniosła partii, klasie robotni
czej i narodowi polskiemu wiel
kie sukcesy. 
Zaliczyć do nich należy niezwy

kle szybki rozwój gospodarki na
rodowej, poprawę warunków ży
cia ludności, umocnienie socjali
stycznych stosunków społecznych, 
udoskonalenie funkcjonuwania de
mokracji socjalistycznej i pa1istwa 
ludowego, zacieśnienie stosunków 
ze Związkiem Radzieckim i wspól
notą socjalistyczną oraz umocnie
nie pozycji Polski w Europie i w 
świecie. 

Delegacja kubańska uczestniczy 
w waszym Zjeździe na kilka dni 
przed otwarciem obrad pierwszego 
zjazdu Komunistycznej Partii Ku
by. 

Nasze dwa zjazdy odbywają się 
w momencie, w którym na arenie 
międzynarodowej dokonują się 
zmiany o głębokim znaczeniu dla 
trzech wielkich sił, które pobudza
ją współczesny proces rewolucyj
ny: światowego systemu socjali
stycznego, międzynarodowej klasy 
robotniczej i ruchów narodowo
wyzwoleńczych. 

Nowa, sprzyjająca pokojowi 
atmos!era polityczna jest wyni
kiem konsekwentnej polityki za
granicznej prowadzonej przez 
Związek Radziecki i wytrwałej 
pracy kierownictwa KPZR, a tak
że wynikiem koordynacji polityki 
zagranicznej państw wspólnoty so 
cjalistycznej. 

Polska socjalistyczna wniosła 
cenny wkład w opracowaniu do
kumentu dającego wyraz nowej 
sytuacji, w której realne jest u- · 
niknięcie trzeciej wojny świato
wej, co stwierdziła doniosła Kon
ferencja Bezpieczeństwa i Współ
pracy w Europie. 

PZPR i Komunistyczna Partia 
Kuby broniąc leninowskich zasad 
pokojowego współistnienia, stoją 
jednocześnie na stanowisku, że 
zasady t e nie mogą odnosić się do 
ideologii i walki klasowej. 

Przed w nic , dosw1adczenie mic;.
dzynarodo\ve dowodzi, że walka 
ideologiczna coraz bardziej się 
zaostrza pomiędzy rozwijającym 
się socjalizmem i chylącym się ku 
upadkowi kapitalizmem, w miarę 
przenoszenia się sprzeczności z 
dziedziny militarnej na teren 
wspólzawodnicwa gospodarczego, 
naukowo-technicznego i polityczne 
go. 

·Partia nasza przykłada duże zna 
czenie do zacieśniania stosunków 
pomiędzy krajami wspólnot) so
cjalistycznej, do zwiększenia spoi
stości międzynarodowego ruchu ko 
munistycznego i robotniczego i do 
zacieśnienia związków między ni
mi, a ruchami narodowowyzwoleń 
czym i. 

List powitatnv od KC KPZR 
Komitet Centralny Komunistycznej Partil Związku Radziec

kiego w imieniu komunistów i całego narodu radzieckiego -
głosi m. in. list - przesyła gorące, braterskie pozdrowienia dc
legatllm na VII Zjazd PZPR, wszystkim komunistom i ludziom 
pracy Polski Ludowej. 

Szczerze cieszy nas to, że z roku na rok umacnia się bra
terska prżyjaźń między naszymi partiami i narodami, że daje 
odczuwalne rezultaty we wszystkich sferach życia polityczne
go, gospodarczego i kulturalnego, współpraca polsko-radziecka. 
Komuniści radzieccy będą nadal czynili wszystko dla umocnie
nia nienaruszalnego sojuszu naszych krajów i narodów, będą 
go strzegli, umacniali i wzbogacali w nowe treści. 

Braterski sojusz ZSRR i PRL oraz wszystkich innych 
państw wspólnoty socjalistycznej, jest skuteczną gwarancją 

obrony zdobyczy , rewolucyjnych naszych narodów i Wl\:inym 
czynnikiem pokoju w Europie. 

W liście podkreśla się, że KPZR ocenia Zjazd, jako wyda
rzenie o doniosłym znaczeniu międzynarodowym, gdyż jest 
to najważniejsze forum partii, która jest jednym z bojowych 
oddziałów międzynarodowego ruchu komunistycznego i robot· 
niczego. Jest to partia komunistów - internacjonalistów, która 
swą pryncypialną linią, swymi czynami przyc;;ynia się do 
umacniania jedności i potęgi wspólnoty socjalistycznej, zwar
tości wszystkich sił rewolucyjnych współczesnej epoki. 

Z całego serca - czytamy w zakończeniu listu - życzymy 

sukcesów w pracy VII Zjazdu PZPR, nowych osiągnięć na 
drodze budownictwa rozwiniątego społeczeństwa socjalistyczne
go w bratniej Polsce. 

Sprawozdanie Komisii Mandatowei 
(Skrót) 

K
omisja Mandatowa stwierdza, 
Zjazd PZPR odbyły się zgodnie z Uchwałą XVIII Plenum 
KC oraz instrukcją Sekretariatu KC, o wyborze delegatów 
PZPR. 

Na VII Zjazd. wybrano łącznie 1.811 delegatów, w tym 294 delega
tów bezpośredmo na konferencjach organizacji partyjnych w klu
czowych zakładach produkcyjnych. 
Wśród delegatów jest 782 robotników zatrudnionych bezpośrednio 

w produkcji, transporcie, budownictwie i usługach oraz 182 chłopów. 
Łącznie robotnicy i chłopi stanowią większość delegatów na VII 
Zjeździe partii. 
~śród delegatów są m. in. wybitni pracownicy.' nauki, literaci, 

działacze kultury, dziennikarze oraz inni specjaliści zatrudnieni na 
odpowiedzialnych stanowiskach w gogpodarce narodowej, w central
nej i terenowej administracji państwowej. 

W wieku do 29 lat, jest 180 delegatów, od 30 do 39 lat - 376 de
legatów, od 40 do 49 -807 delegatów. W wieku ponad 50 lat jest 
448 delegatów, 1 66 spośród nich przekroczyło 60 rok życia. 

Delegatkami na VII Zjazd wybrano 353 kobiety. 
Pok~lenie ?ziałac~y rewolucyjnego ruchu robotniczego sprzed 

II woJny św1atoweJ reprezentowane jest na VII Zjeździe przez 54 
delegat~w. 

Wśród delegatów na VII Zjazd jest liczna grupa uczestników walki 
o narodowe i społeczne wyzwolenie Polski - bojownikć-w z fa
szyzmem, walczących w Is:raju i za granicą. 

Spośró~ wybrar,iych delegatów na VII Zjazd, 428 wstąpiło do partii 
przed ZJedi:ioczemem ruchu robotniczego, a 42 było deleg11tami na 
Kon~res ZJednoczeniowy. Wybrani po raz pierws7.y na Zjazd sta
nowią 73,3 procent ogółu delegatów. 

.N~ ?gólną lic;zbę wybranych 1.811 delegatów - obecnyr!h jest na 
Ziezdz1e 1802, Jeden delegat zmarł. Nieobecnych z powodu choroby 
8 delegatów, Komisja Mandatowa uznaje za usprawiedliwionych. 

Komisja Mandatowa stwierdza, że VII Zjazd PZPR, jest Zjazdem 
prawomocnym do wyboru władz i podejmowania uchwał. 
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Na Dąbrowie, za torami kolejowy. 
mi, tuź obok „Histony" kolejne roz
kopy, drewniane ogrodzenia, stosy 
prefabrykatów i dźwigi budowlane. 
Następna łódzka budowa. Następna, 
duża łódzka fabryka przewidziana do 
oddania w końcu przyszłego roku. 
Centralna Dziewiarnia i FarbiamJa 
„Dąbrowa". Tej na'llWY będziemy uży
wać w czasie trwa.nia budo·wy, bo pod 

takim tytułem figuruje ona na liście 
zakładów o szczególnym znaczeniu 
dla naszej gospodarki, znajdujących 
się pod bezpośrednią opieką KC 
PZPR. Budowa priorytetowa. Tej na· 
zwy będziemy uiywać, mimo ~ z 
chwilą oddania do użytku, stanie się 
fabryką, częścią „Bistony'', ~ej lo,fo11· 
nym uzupełnieniem. _ 

C en~alna D2Jiewiami.a ma zastąpić 
~ć sta,rych zakładów dziewia.rSikich 
w śródmieściu. kitóre albo zos.taną w 
góle wyburz.one w zwiąZku z przebu. 

dową miast.a, aLbo „p~profilowaine'' na za
kła~y. konfekcyjne, w-ykonzysbując:e d7Jia'll!imy 
własn1e z owej dziewiarruii. Cenbtalna Dzie
Wia.rnia - największa w POtl.sce na pewno i 
iak mówi1 pl'zedstawiciel inw~.tora - i w 
EUrropie - ma roCTJ11ie dzfać 8 ty<oię<:y 200 
ton przędzy, czyli 36 milionów met.rów kwa
dratowych dzianiny, Dla porównania taki 
kolos., jak „ Teofilów" daje roczmie 6 tysię
cy ton. Jeszcze 2 lat.a temu, programując tę 
ilnwe&tycję, na.stawiono się wyłącznie na wy
korzys tywanie włókien cherniczmych. W po
czątku roku ubiegłego i z uwagi na dru
gą młodość. którą aktualnie przeżywa w 
swiecie ba~vclna i z konieczmościa m-ezygno
wania ze starych fabryk bawełnianych, po
stanowiono w 25 proc. wykorz.vs.tywać su
rowiec bawetniany. Nie będz.iie · to przyrost 
produkcji dzianiny bawełnianej, ale iej prze 
m ieszczenie z in<nych starych zalda<lów. Dal
sze 25 proc. produkcj i to na podstawie go
rzowskiego poliamidu, . 50 proc. pol iestru to
ruńskiego. 

Ta największa dziewiarnia w Elu!'opie kon
centrować będ:zńe naiwięcej maszyn - 460. 
Dla porównania na „Teofilo<wie'' Jest ich 
220. Ktokolwiek zwiedzał ZTK „Teofilów" 

porói.vinując te dwie liczby będzie mLa1 obra!l! 
rosnącej' l'JJalll na Dąbrowie potęgi. 

- Cz.y taka koncentracja maszyn to rzecz 
dobra czy zła? - zapytałam. 

- Ekonomi=ie na pewno dobra. na pew
no wskazana. Trudna może ze wzg'.lędu na 
wzom.iotwo. W takich lrol<l\Sach, jak uczy 
doświadcwni.e, bardzo oporrui.e idzie prze
&tawianie s<ię na modę. mało elastyczn.e jest 
wychwytyWanie nm1;ych wiejących w tej 
dziedzinie prądów. Co nie oznacza, że &pra
wa jes.t i: góry przegrana i nieprawdo.podo
bna - wytłumaczył mi informator. 

Ro5nie nam więc następna. za dwa miliar 
dy - tyle będzie kosztować w całości -
przemysłowa potęga pod bokiem nowej „Bi
s.tony". Jaik rośnie? 

Buduje ją Lódzkie Pr:zeds.iębiorstw-0 Bu-
downictwa Pl."zemysl:owego nr 1. Znając 
Pl'Ze.dsiębioI"&two i iego bezspo!"!le sLtlroe.sy, 
za interesowały nas dochodzące, od cza.!>u do 
cza,;u, sygnały o opóźnieniach na budowie 
dziewiarni. Oczywiście. nie mńwi się o nich 
spokojnle, o2Jilajmująoo i z PQdtek.stem: na 
pewno sobie iakoś poradzą„. 

Kiedy przyjirzeliśmy się sprawie bliżej -
również do512:liśmy do wniosku, że na tym 
placu i wykonawca f inwes.tor na pewno do.i· 
dą do porollUffiienia, konflikty zos·taną za
żegnane. 

kolejny 
przemysłowy 
O ile bowJ.em budowa dmewia ::-n i n ie 

w21budrz:a żad!nych wątpliwości co do termi
nu jej oddania i do faktu, że tam już w 
Ina(('CU masey111y produkować będą dzianin ę 
&urową, o tyle caly lclopot „kość niezgody", 
jak to naZl\V~ W;v'ko.nawca - stanowi wy
kończalnia. Dokumentacja tego wydziału 
wpłynęla mniej więcej rok po terminie. Stąd 
dyskusje wykotłlłwca - inw~to,r - co zrobić 
by 2ldążyć„. 

A termiJ!l. prze.tmz.a.nia calośc:i (dziewiarJ1i 
wxaz z wykończaln.ią) · uplywa 30 września 
1976 r. Kontrakt na maszyny wsital zawar
ty 31 lipca 1975 r., dokumen,tacja trafiła 
do wykonawcy 22 lis>topada. Problem nie 
tylko w wybudow.an1u do 30 września 1976 
r. calości. Inwestor musi mieć czas n.ie tvl
ko na montaż maszyn, afo i na rozim.ch. 
Będzie oczywiście tak, jak w „Teofifowie" 
- oddawa:nJe hal po kawałku, odgradzanie 
placu budowy od placu, gdzie się montuje. 
Będą uwagi monterów zagranicznych: - w 
t.<!!ki:ch warunkach monto<wać1 W ml;; i.m tenn
p1e? Nie zdąiycie. 

Ozy i&t.otmie nie zdaża'~ Powstał.o 10 mie-
sięcy do wvbudowaaJia, zTD.Ollltowa.nia. 
przeka7.a'nia. Spraiwa bardzo trudna„. 

Na te trudna st>Iiawe w sferze :inwestor 
- wvkona.wca naklada sie nie mniei tru
dna spr.ar.va. którei ro11Wia2anie 11ależy iuź 
tvlk-o od i.niwesto.ra 

DzliewiiaJrini,a to 2 tysiace nowe; zaiom. 
175 osób S2llrol!i sie n.a 70 nowych maszy
na.eh w ośrodku S2lkoleniowvm na Staro
rudzJkiej, gdzie na ten cel oo.świeCO!lW sta
ry odMiał Zakładów im. Du.rao.zia. Oześć 
tr.afil do dziewi.at1l1Ji. przemieszC!Wllla ze sta
rych za.kładów orzemacronvcb do .• wve:a· 
szenia". Skąd reszta? I tuta.i mamy ootei:
ny orob1e!ll1. 

Nowv zakład to nowe maszyny zuoelnie 
1nne. ani.żeli w starvch fiabr:vkiach. Dzie
wiarz w sile wieku. oowiedzmv czterdzie
stoleilni, nie tylko musi sie nauczvć praco
wać na nowei maszynie. ale Pr-L.eZWYcieŻYĆ 
także ·i pewne nawvllli. ooorv osvchiczne. 

Mói romnówca - Daniel Bocikowski -
ri:eneralny koordv:natoir Centoo.lnei Dziie
wta.mi rz: ramie.Illia lleneralnee:o reali'mtora 
truwestyc:i[: Biura Studiów i Ptoiektów 
Przemysłu Wlókiermiczeeo. a do niedawna 
zajmuiacv sie ' problem.aim.i mwestvcvlnvmi 
w „Teofilowie". ma wiele na ten temat do 
oow.iedzeni.a. Do no<Wvch zalóe; trafiaia lu
dzie PrzVP&dkowi. że sie wvl«Uszaia oo 
kilku tvg:odniach. kilku dniach - nic w 
tym d2iiwnego. ale bvwa re odchodza wł.a· 
śnie w5kulek nieumieietności przvstosowa
nia sie do nowesro onzvzwaici facbowcv. 
któt7.V na pewno chca iak n.aiJepiei. 

Srawa kompleto<wania nowei zal<>~ iest 
w iec ti·udna. Również i ze wzeledu na PO
lożEll'Jie tabrvkii. O i.le zaktadv na Teofilo
wie kor~vstaia z faMu. że ood ooktiem ma
ia ooteżne zaplecz.e w oostaci dużei dziel· 
ni cv mie~aniowei. o tvle nowe zakladv 
ina Dabl'owie n ie dvsrwnuia takimi możli
wościami. Daor<J'\v.a mieszlran.iowa iest mo-

I 

że nie tyle odlee:l.a od przemvsłomi. ile 
komunikacvinie mato dostępna. Sorawe roz
wiaże może troche orzewidzianv tam wia
dukt. ale ltiedv? Każdv z nowvch. oowsta-' 
lvc:h tam zakladów ma kłoootv kadrowe. 
„Bistona'' ,akże. Jakie beda one z chwila. 
k iedv oo dodaniu dziewiarni - zaloe:a i c i 
ulegnie POdwoieniu i osiae:nie 4 tvsiace osób? 
Poświeciliśmv nowci oowstaiacei dzie-

wiarni tvle mieisca wlaścilvie z ieclnee:o 
oowodu. Nie chodzi tutai o Prasowa inter
wencie o .. zae:rzewanie" oartnerów do 
ora cv. Wiemy. że ·i wvko nawca i inwestor 
bez ora ,owvch nawolvwań swoie zrobia. 
Chodzi nam o zupełnie ooś itu1ee:o.„ Zago
nien;, zapracowani, zajqci swoin'i własnymi 

sora:wami. nie soost rzeitamv iednei wiel
k ie i orawv. Wszvstkic le nowe zakladv <a 
w ciaitu oieciu zaledwie lat - na maoie 
Lodzi ooiawilv sie Piek.ne. nowoczesne ta
brvkil - to wziecie Dl'zez orzemvsl lekki 
p.otę.ż.ne.e:o zakretu. To zrnia:oa iakościowa. 
zia.wis ko historvcz.ne. Ziawisko iuż dostrze
italne w nowvch zakladacb . gdzie „starzv". 
bo czterdziestoletni oraoownicv którzy 
wiedza. co oona cza Praca w stare; farbiar
ni. oirromnie żaluia. że młod i koledzy n.ie 
miel.i okazii. choć kilka mie&iecy oonraco
wać w starvcb warunkach. Złośliwość? -
nie. ·Starsi uważaia. że dobrze bvłobv. abv 
rot.odzież umiała docenić to. co otrzvmuie. 

Wiec calv ten artvkul oo to. bv bvł-0 
wiadomo ile zabiegów wvma&?a tworzenie 
tef!o nowe;to. Nic z nieba nie soada. 

ALINA PONIATOWSKA 

l'ot. A. wacn 

W 
niewielkiej salce konferen· 

cyjnej w gtówn~m gmac;hu 
instytutu czekaJą na dzien
nikarzy gościnni gospoda

rze: uczeni, których specjalnością 
jest wszystko, co wiąże się z po
bytem żywego organizmu w prze
strzeni kosmicznej. Kierownictwo 
tej jedynej w swoim rodzaju pla-, 
cówki naukowo-badawczej, znaj· 
dującej się w gestii resortu zdro
wia ZSRR, szefowie poszczególnych 
sekcji, kierownicy laboratoriów; 
wśród nich - człowiek, który ba
dane {'rzez siebie kwestie spraw
dził „na własnej skórze" - le
karz-kosmona11ta Borys Jegorow. 

PODCZAS NIEDAWNEJ WIZYTY GRUPY POLSKICH ZIEI' NI A ZV 

W rozmowie z radzieckimi spe
cjalistami na plan pierwszy wy
suwa się tematyka kongresu me
dycyny i biologii kosmicznej zor
ganizowanego w Kałudze. Ucze
stniczyło w tyi'n spotkaniu ok 400 
specjalistów, wygłoszono ok. 200 
referatów i doniesień naukowych. 
Szczególnie cit?kawa - w facho
wej ocenie naszych gospodarzy -
grupa referatów doty<.:zyła morfo
logicznych 11mian w organizmach 
żywych podczas długotrwałych lotów 
kosmicznych. Problem ten jest 
niezwykle ważny - a rezultaty 
dotychczasowych badań dowodzą 
ogromnych możliwości adaptacyj
nych człowieka, w granicach nor
my biologicznej. 
Odrębne zagadnienie, któremu 

podczas kałużal'iskich obrad po
święcono wiele uwagi - to wspól
ne oddziaływanie na żywe organi· 
zmy różnych elementów, występu
jacych w locie kosmicznym - np. 
nieważkości i promieniowania. Ra 
dzieccy uczeni prowadzili już na 
zwierzętach doświadczalnych eks
perymenty, polegające na naświe
tlaniu promieniami gamma w daw 
kach 100 i 200 radów dwóch grup 
osobników i zbadaniu, u któr.ej 
występowały większe zaburzenia 
pracy układu · mięśniowego. To -
podkreślają specjaliści - jeden z 
licznych przykładów szerokiego za
stosowania w przygotowywaniu lo
tów kosmicznych badań i ekspery
mentów, przeprowadzanych w wa
runkach ziemskich. 
' Wiele wygłoszonych w Kałudze 
referatów dotyczyło spraw adap
tacji organizmu człowieka do wa
runków lotu . kosmiczn~o i zwią
zanych z tym ściśle kwei;tii prak
tycznego modelowania t&kich wa
runków na Ziemi. Mówiono także 
m. in. o problemach perspektywi
cznych, związanych z dalszym 
podbojem kosmosu - wieloosobo
wych stacjach orbitalnych i dłu
gotrwałym przebywaniu człowieka 
poza macierzystym globem. Ogól
nie rzecz biorąc - wynikające z 
kałużańskich obrad pers;iektywy są 
pomyślne dla rodzaju ludzkiego w 
roli „gatunku kosmicznego". 
Ogromne zdolności adaptacyjne or
ganizmu człowieka sprawiają, że 
największe negatywne oddziały
wanie nowych warunków na kos-

MOSKIEWSKIM INSTYTUCIE PROBLEMÓW MEDYCZNO-BIOLOGICZNYCH 
- CZŁONKOWIE KIEROWNICTWA I GRUPA PRACOWNIKÓW ŃAUKO-
WYCH TEJ PlACOWKI ODPOWIADALI NA LICZNE PYTANIA, DOTYCZĄCE 
ZAGADNIEŃ MEDYCYNY I BIOLOGII KOSMICZNEJ. OTO RELACJA Z TEJ 
ZAIMPROWIZOWANEJ KONFERENCJI PRASOWEJ. 

Korespondencja własna z Moskwy 
monautę przypada na pierwszych wie zalóg pojazdów kosmicznych 
5-7 dni lotu; reszta - to okres i orbitalnych laboratoriów pod
pogłębiającej się adaptacji. W re- czas lotu. Tym zagadnieniem -
zultacie kosmonauci po 2 miesią- poinformowali specjaliści - zaj
cach pobytu w przestrzeni około- mują się m. in. kosmiczna mikro
ziemskiej czują się lepiej, niż po biologia i biologia molekularna. Lo 
krótkim, parodniowym locie. ty załogowe radzieckich pojazdów 

Dziennikarze polscy pcdchwytują „Sojuz" i „Salut" oraz prowadzo
atrakcyjny i przemawiający do ne w czasie icb trwania i po lą
wyobraźni temat. Pada pytanie dawaniu eksperymenty wykazały, 
dotyczące najbliższego, już oczeki- że u kosmonautów występuje pod
wanego kosmicznego „wyczynu" czas lotu obniżona odporność or
- załogowego lotu międzyplane- ganizmu na wszelkie dropnoustro
tarnego, na Marsa. je. Wynika to m. in. z napięcia 

- Ostatnie badania biologii i psychicznego, warunków nieważ
medycyny kosmicznej - odpowie- kości itp. Zagadnienie naturalnej 
dzieli radzieccy naukowcy - po- odporności organizmu ludzkieg·o w 
"!:Walają spojrzeć na tę kwestię przestrzeni kosmicznej znajduje się 
optymistycznie. Stwierdzono już, stale w centrum uwagi uczonych 
że podczas długotrwałego lotu w - tak radzieckich, jak i amery
warunkach nieważkoś~! ubytek ka1iskich. Badaniom tej kwestii 
wapnia w organizmie - czego chy slużą zarówno liczne eksperymen
ba najbardziej się obawiano ty naziemne (m. in. wzajemne od
jest tak nieznaczny, że człowiek dzialywauie ludzi, zamkniętych 
jest w stanie znieść po długim uprzednio przez dłuższy okres cza 
locie przeciążenia, związane z lą- su w odrębnych hermetycznych 
dowaniem na obcej plauecie, star- komorach) - jak i badania kos
tem i lądowaniem po powrocie oa miczne, m. in wykonany w lipcu 
Ziemię. Generalnie 1·zecz biorąc nie br. podczas wspólnego lotu „So
wykryto dotychczas związku mię- juz-Apollo'' eksperyment wymia
dzy długotrwałością kosmicznego ny drobnoustrojów między ra
lotu, a bilansem wapnia w ludz- dzieckimi kosmonautami i astro-
kim organizmie. na.utami amerykańskimi. 

Dziennikarska wizyta w instytu- D uże zainteresowanie budzi 
cie miała miejsce już po lądowa- zawsze wśród „kibiców" 
niu na powierzchni Wenus radzie- kosmicznych lotów żyw-
ckich stacji automatycznych i ność, którą zabierają ze so-

ją radzieccy specjaliści - musi 
odpowiadać specjalnym kryteriom : 
m. in. zwiększać zdolność człowie
ka do pracy, której na pokładzie 
statku kosmicznego jest szczególnie 
wiele. „Zwykłą" ziemską żywność 
uzupełnia się więc różnymi ele
mentarni, wzbogaca jej wartość 
kaloryczną i witaminową. Jedzenie 
musi też być wyjatkowo smaczne 
- gdyż, jak wykazał)' badania, 
w kosmosie apetyt malt:je. Wiąze 
się to m. in. ze zwolnionym w 
warunkach nieważkości ruchem 
robaczkowym jelit, a także z do
datkowymi emocjami. Ta ostatnia 
przyczyna .- żartuje jeden z ucz?
nych - wpływa na apetyt takze 
u zwierząt: psu nad miską wy
starczy ujrzeć kota - i natych
miast rzuca jedzenie. 

' Początkowo sądzono, że przy bra 
ku ciażenia kosmonautom mo
żna da\vać jedzenie o mniejszej 
objętości i mniej kaloryczne. Oka
zało się to błędne - i teraz kos
miczna żywność w maksymalnym 
stopniu upodobniona jest do pro
duktów ziemskich. Perspektywy 
tej ciekawej dziedziny - to sto
sowanie na pokładach statków kos 
micznych metod biologicznych dos
tarczania żywności: ora11żerii, ho
dowli glonów - rzecz jasna, o
bok żywności zmagazynowanej 
(już współcześnie można ja prze
chowywać wiele lat bez zmiany 
wartości odzywczych i smako
wych). 

opublikowaniu nadesłanych pr.z-ez bą załogi pozaziemskich pojazdów. 
ich aparaturę rewelacyjnych da- Nie omijają więc tego problemu 
nych. Nawiązując do tego osiąg- I w rozmowie ze specjalistami także 
nięcia radzieckiej nauki i techni- polscy dziennikarze. W instytucie 
ki uczeni podkreślili, że odebrane znajduje się specjalistyczne labo-

Kwestia wody: także tu prowa
dzone są uwieńczone już sukcesa
mi badania nad odzyskiwaniem 
wody, wydzielonej przez kosmo
nautów w f.orrnie potu i pary w 
oddechu. Skropiona w specjalnym 

N/z: Dowódca statku Paweł Popowicz i inżynier pokładowy 
Jurij Artiuchin - podczas treningu w ośrodku im. Gagarina. 

Kosmos 
przez naziemny ośrodek dalekiej ratorium, zajmujące się wyłącznie 

łączności kosmicznej dane, oddala- tym zagadnieniem. Opracowuje 
ją w trudną do przewidzenia per· ono receptury żywnościowe nie 
spektywę możliwość lądowania tylko dla kosmonautów, ale rów
człowieka na powierzchni „po- nież np. dla nurków, pracujących 
chmurnej planety" - z uwagi na na dużych głębokościach; rezulta
panujące tam ciśnienie I tempe- ty tych prac mają duże zastoso
raturę. wanie przy ustalaniu diet dla cho-

Kole.ine pytanie dotyczy chorób, rych, np. w leczeniu szpitalnym. 
na które mogliby zapaść członka- Żywność kosmiczna - stwierdza 

CAF - TASS 

• I medycyna 
aparacie, wzbogacona smakowo i jest naprawdę naukowa; dotyczy 
jakościowo - nadaje się do po- to także kwestii, o których tu ro
nownej konsumpcji. zmawialiśmy. Nic dziwnego - do-

Nasza zaimprowizowana konfe- daje - przecież także Lem jest 
rencja prasowa dobiega końca. Pa- z wyksz,tałcenia lekal'zem. 
da jeszcze pytanie o Lema: jego Żegnając się z gościnr.ymi gos
twórczość uznają i wysoko cenią podarzami - pytam na odcho
wszyscy obecni. }fantastyka za- dnym, co sądzą o reklamowanym 
warta w książkach polskiego pi- ostatnio amerykańskim projekcie 
sarza - podkrnśla B, Jegorow - stworzenia orbitalnych miast -

sztucznych satelitów z kilku tysią-' 
cami mieszkańców. Cóż - mówi 
jeden z uczonych - wydaje mi 
się, że na razie starcza dla nas 
wszystkich miejsca na Ziemi. Trze 
ba tylko na niej właściwie ukształ 
tować życie. Temu przede wszyst
kim służą także i nasze kosmicz
ne badania„. 

JERZY KOREJWO 

I DZIENNIK POPULARNY nr 274 (8272) 

/ 
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Przed,świąteczne 

zakupy 
: We wszystkdch sklepach 
E przedświąteczny ruch. Lodzianie 
: nabywają odzież i obuwie zi· 
: mowe, wiele rzeczy służących 

E ~~ń,wy~~~~~~niazm':::!~z~:~: 
: ułatwiający prowadzenie domu, 
: a także prezenty przeznaczone 
: dla najbliższych pod choi·nke. 

W naszych dwóch wielkich do· 
mach towarowych, zgodnie z tym, 
o czym już pisaliśmy, trwa 
sprzedaż artykułów, które zo-
stały wyprodukowane ponad
planowo przez zakłady w ra
mach czynu zjazdowego. I tak 
w „Uniwersału" rozpoczął się 
wczoraj trzeci już z kolei tydzień 
takiej sprzedaży pod emblemata
mi poszczególnvch producentów. 
Dodatkowa oferta dotyezy m. in. 
bielizny męskiej i dziecięcej, ba
wełnianej z ZPJ;>z. „Warta" i ZPDz. 
„Hanka", koców i pledów z ZPW 
w Okonku, firanek torlenowych 
z ,.Wisanu" i koronkowych z ka
liskiego .,Haftu", a także różnych 
firanek z „Fako". ZPD „Morefo" 
dostal°'Czyło dodatkową ilość tka-
111in pościelowych i pieluszkowych 
„tetra'', ZPB „Maltex" - tkaniny 
bawełniane. pościelowe I zasłono
we, a ZPB ,.Poltex" i ,.Pamotex" 
- tkaniny koszulowe i dekoracyj
ne. Z ZPB „Frotex" w Prudniku 
otrzymano tkaniny żakardowe. fla
nelę i ręczniki frotte. Ogólna war
tość dodatkowej i:>rodukcji zaofero
wanej w tym tygodniu wynosi 
6,2 mln zł. 

W „Centralu" ukazały się wczo
raj także dodatkowe artykuły z za
kładów „Pafino", „Tarmillo", 
odzież z „Bytomia", artykuły dzie
wiarskie z sosnowieckiej „Wandy" 
i sieradzkiej .. Siry" oraz z „San
dry" w Aleksandrowie, „Fa.stów" 
w Białymstoku. zakładów „Wi.san", 
ZPB •. Narew" w Lomży i „Biruny" 
z Białegostoku. W „Centralu" roz
począł się także kiermasz ręcznie 
malowanych fajansów z Włocław-
ka. (Kas) 

Łódzkie załogi pełnią warty zjazdowe 

Nasza praca 
k . ., raJow1 .. 

Wchodząc wczoraj na teren ZPP im. M. Bu
czka „Zenit", usłyszeliśmy z głośników transmi
sję z obrad VII Zjazdu PZPR. Nie ma tam niko
go, kto nie interesowałby się żywo wszystkim o 
czym mówi się w zjazdowych wystąpienia~h. Za
łoga „Zenitu" postanowiła takie włączyć się 
czynnie w nurt zjazdowej debaty, dając zbioro
wym wysiłkiem produkcyjnym wyraz swego popar
cia dla polityki partii. 

I Na oddziale łączarni zastaje
my pracownicP. w toku peł
nionych nieprzerwanie wart 

zjazdowych. Nie poprzestano bo
wiem na wykonaniu podjętych 
wcześniej zobowiązań o wartości 
6 mln zł. Postanowiono w okresie 
trwania Zjazdu wyprodukować do
datkowo i dostarczyć na rynek 
20 tys. par wyrobów pończoszni
czych o wartości 750 tys. zł. 

Mistrz łączarni - Julian Król: 
- Jestem pewien, ze nie poprze
staniemy na tym. Nasz oddział już 
w tej chwili przepracował 12 tys. 
z tych zgłoszonych 20 tys. sztuk. 
Do końca Zjazdu na pewno po
ważnie przekroczymy nasze zobo
wiązanie. 

O tym samym mówi nam I se
kretarz POP nr 1, Barbara Pan
cerowicz: - Nasze warty zjazdo
we przyczyniły się do zdecydowa
nej poprawy jakości. Chcemy więc 
nie tylko dać w tym okresie do
datkową produkcję, ale zasadniczo 

poprawić jej jakość. Uczestniczy w 
czynie zjazdowym właściwie cała 
załoga. Obok członków partii są 
i bezpartyjni. Najlepszy przykład 
to właśnie tu, na łączarni. Obok 
Danuty Sznycer, naszej przodow-

+ Nadeszły pierwsze choinki 
+ Sztucznych drzewek coraz lviecej 

cję płaszczy 
cuskiego. 

dla odbiorcy fran-

Pełnienie wart zjazdowych zda
ło w praktyce egzamin. Uzyskano 
wzrost wydajności o 4 proc. w 
ciągu pierwszych dni grudnia. 
Wszystkie zadania bieżące są sy
stematycznie przekraczane. Na 
szwalni spotykamy przy maszynie 
Józefę Maciak. Koleżanki stwier
dzają same: - Ona jest z nas 
najlepsza. Zawsze szyje najwię
cej i najlepiej. - J. Maciak jest 
tu zresztą przodownicą z ogrom-

WAŻNE TELEFONY 

informacja telefoniczna 
Stra:i: Pożarna 08, 666·11, 
Pogotowie Ratunkowe 
Informacja kolejowa 655·55, 
informacja PKS: 

I 
Dworzec Centralny 
Dworzec Północny 
Pogotowie wodociągowe 
Pogotowie gazowe 
Pogotowie Energetyczne: 

Re.Jonu Północ 
Re.łonu Południe 
dla od biorców prze-

r, ~~i~;;~~ ulic 609-32 
Pogotowie ciepłownicze 
Centrala Informacyjna PKO 

TEATRY 

03 
195-55 
09 

2H·60 

265·96 
747-20 
835-46 
395-85 

334-31 
334-28 

245-72 
220-89 
253-11 
'131-82 

WIELKI - godz. 19 „D<lbry wie
czór, tu 'Łódź" 

POWSZECHNY - godz. 16 •• Tu
roń". 19.15 „Wiśniowy sad" 

NOWY - próba generalna „Gar
busa". Kasa czynna od 10-18 

MAŁA SALA - godz. 20 „Obro
na Sokratesa" 

Wczoraj rano nadeszły d-0 Lodzi 
pierwsze wagony choinek. Drzewka 
pochocl:zą z lasów woj. wrocławskie 
go. ~ t:bmnkt -ztmJtt"° sn, już w 
sprzedaży (w 30 składach prowadzić 

W „Uniwersalu" jest także duży 
wybór kompletów oświetleniowych na 
choinki oraz pre-zentów pod świątecz
ne drzE!ll'.1c . :Są to m.ln. zagraniczne 
kosmetyki znanych firm francuskich, 
skórzane rękawiczki. czeskie platery, 
srebrne komplety stołowe, zegary na 
baterie, indyjskie sosjerki. kryształo
we popielnice !bd. Poza tym w .,Uni
wersału". a -zwłaszcza w HDD oraz 
w sklepach branżowych LPHAPIS jest 
bogaty wybór bardzo ladnych zaba
wek. Niebawem. 12 bm. w Pałacu 

Sportowym otwarty zostanie wielki 
kiermasz przedświąteczny. 

Józefa Maciak z ZPO .,Emfor" kontynuuje tradycję 
wyścigu pracy, I ona l prasowaczka Teresa Chachuła, 

lepszych na szwalni. 

socjalistycznego 
nalezą do naj· 

JARA CZA - godz. 16 „szaleń
stwa panny Ewy", 19.30 „Pig
malion" 

7.15 - nieczynny 
KOMUNIKAT 

ją btidzie WPHO). Naturalnie, dal
sze dostawy świerczków spodziewane 
są nlemal codziennie - aż do ś"iąt. 
Co roku ilość ch-0inek na .. gwiazd

kę" zmniejsza się. Jednocześnie co
raz większe jest zapotrzebowanie na 
drzewl<a z tworzyw sztucznych, przy. 
pominające do zludzenia prawdziwe, 
a mające nad nimi tę przewagę, że -
choć nie pachną - sluią kilka lat. 
Przed tegoroczn.vml świętami otrzy
mamy 46.5 tys. drzewek z la1;tu I nie
mal drugie tyle choinek z tworzyw 
sztucznych. Rozprowadzaniem ich 
zajmuje się przede wszystkim „Ar
ged". a ponadto nasze dwa najwięk
sze domy towaro·we ,.UnitVersal" 1 
•. Central". które sprowadzają dodat
kowe ilości na wlasną rękę 
wprost od producentów. 

w kwiaciarniach są już śl'.czne 
choinki wykonane z gałązek jodło

wych, przybrane kol<:>rowymi bomb
kami. Cieszą się one dużym powo. 
d-zeniem, n:estety Ich Uość jest ogra
niczona ze wzgledu na możllwoścJ 
wykonania. chociaż kwiac:arki troją 
się 1 dwoją. aby ty<>h tr~nvcyJnych 

stroików wykonać jak najwięcej. 
(k:is) 

W 11Kaskadzie''. 11Balatonie" i „Frvkasie" 
kąciki racjonalnego żywienia 
W barach szybkiej obslu.gi na 

razie tylko w ,,Kaskadzie", ,,Balato
nie" i ,,Frykasie" - eksperymental
nie wprowadzono zestawy posiłków 

Miliard złotych 
obrotów 
Zał-0ga bałuckiego oddziału wss 

;,Społem" zameld-0wa!a wczoraj o 
przekroczeniu miliarda -zle>tYch obro
tów (plan na bieżący rok wynosi! 
852 tys. zł). 

Jak nas poinformował dyr. J. Chle
bosz, do końca roku bałucki oddział 
,.Społem" pragnie osiągnąć jeszcze I 
obroty w wysolrnśc1 70 mln z!. 

(kl 

~~~~~~~~~-1 

Ciągła sprzedaż gazet 
1 

~ Następujące punkty prewadzą 
"" ccąglą sprzedaż „Trybuny Ludu" 
-'< ' .,Glosu Robotniczego", dzienni-
~< ków, które zamies"Zczają najob
~; szerniejsze sprawozdania 1 mate„, riały z VU Zjazdu PZPR: 
~ w Sr6dmieściu: 
3,~ przy pl. Wolności 7 I przy ul. 
-,; Piotrkowskiej 100, 
)c na Polesłu: „, przy ul. Zielonej 34 
'>< Olimpijskiej 1, 

przy ul. 

5C na Górnej: 2/, przy pl. NiepcdlegJości (obok 
-,< przystanku tramwajowegu) i przy / 
..,~ ul. Felińskiego 1, 
:>i na Widzewie: 
S~ przy zbiegu ulic Armii Czerwo-
S~ nej I Konstytucyjnej oraz pny 
)' zbiegu ulic Nicfarnianej i Józefa, 
'>c na Bałutach: 
~ przy ul. Snycerskiej 1 1 przy ul. 
l" W:>jska Polskiego 136. 

z uwidocmionym w jadłospisie wy. 
kazem kaloril. Jednocześnie pomy. 
ślano o kącikach racjonalnego ży
wienia. 

Chodzi o to, aby każdy z konsu
mentów mógł się natychmiast zorien
tować ile kalorii potrzebuje dorosły 
mężczyzna, ile kobieta lub dziecko. 
Odpowiednio przyrządzone posilk! 
z wykazem kalorii pozwolą na wy
bór właściwego obiadu. 
. Jeśli · eksperyment zda egzam;,n, 

lodzka gastronomia wpr<>wadzi tę in
nowacje na szerszą skale. 

(j.kr.\ 

Odr9binę zaufania! 

„Kochany Reflekt>orku! Spatka· 
la mnte przykrość. z której mu
sze lwm.uś się zwierzyć ..• 

Od kilku Lat zaopatruję s!e w 
sklepie spożywczym przy zbiegu 
ulic ks. Brzóski I Plotrow!czo. 
wej. ixmtetvaz mieszkam w blo
ku tuż obok. Ostatnio tam wła
śnie zdarzuto się parę niep01'0• 
zumtefi z m!Odą eksnedientką. 
Zaczę!o stę Od teqo. że pewnego 
ram.ka kupując mleko podeszlam 
do letdy I podałam próżną butel· 
ke 1l4 wymiamę. Ekspedientka z 
wtosaml upiętymi w kok (ck>-
dam. że z powod.zeniem moqla-
bym być jej matka) zwrócilll ml 
1Lu·agę. ze sama moqram wuiąć 
ze skrzynki pełną butelkę i wzo
ż 'Ć tam próżną. a przu ladzie 
iuż tylko zaplacić. Nazajutrz ra. 
no (w sklepie byłll dwie ekspe
dientki. a tyl'loo jedna klientka) 
zrobiłam tak. iak chciała Gdt1 
podesz/am żeby zapłacić, ta sa-

nicy l wyrozniającego się członka 
partii, pracu.ią w ra.mach wart 
zjazdowych koleżanki )lrzy sąsie
dnich maszynach, obie bezpartyj
ne - Leonarda Lipińska i Aul'e
lla Koszyczarska. 
Wędrując przez oddziały ZPP 

„Zenit" im. M. Buczka spotykamy 
jeszeze jedną grupę realizującą 
swój czyn zjazdowy. W sali kon
ferencyjnej zespół składający się 
z nauczyciela, pedagogu, psychologa 
i socjologa, pracuje w ramach 
poradni wychowawczej. Jest to 
czyn zjazdowy Kuratorium Okrę
gu Szkolnego. Na miejscu. w za
kładzie, specjaliści rozmawiają z 
pracownikami mającymi trudności 
wychowawcze, doradzają właściwe 
metody postępowania w konflik· 
towych sytuacjach, wybór szkoły 
itp. Jest to już trzecie tego ro
dzaj u spotkanie i jak mogliśmy 
się przekonać, korzystano chętniP 
z pomocy fachowców. 

I W ZPO „Emfor" stanęło do 
wart zjazdowych ponad 1300 
osób. Ich celem jest przede 

wszystkim uzyskanie wzrostu wy 
dajności pracy. Jest to zakład spe
cyficzny, w którym średni wiek 
załogi wynosi 43 Jata. Trzeba więc 
zastąpić w pracy starszych kole
gów i koleżanki, będących aktual
nie na zwolnieniach chorobowych. 
Czas nagli, bowiem zakład reali
zuje ważne zamówienia eksporto
we. Zadania eksportowe wyniosły 
w br. 18,3 mln zł dew. i wieksze 
są o 40 proc. niż rok temu. Wła
śnie wczoraj wysłano z zakładu 
ostatnią partię płaszczy damskich 
do ZSRR, rozpoczynano produk-

ma ekspedientka ostrym tonem 
stwierdzi.la. że n!e w/Jożylann na 
miejsce próżnei butelki. Zrobiło 
mi się slabo. Na szczęście druga 
ekspedientka zaświadczyła. że 
wszystlGO iest w porządku - po 
prostu widzi.a.la. że przyszłam z 
próżną butelką i ją rostawi!am. 

Niestety. na tym się nie sk01t
czy/;o, Pierwsza ekspedientlea -
nie przekonana nawet szowaml 
swojej koleżanki - za.kwestiono· 
wala moią uczciwość. uż11wa.111c 
paru obraźliwvch określeń . Na
śtępnego dnia kolejny incydent: 
ta sama ekspedientka wyda1ac 
resztę zaczęta s!e ze mną spie
rać o lO zt.atych. Przerwalam te 
żenu1ącą scenę. machnęlam reka 
na zo z! i w11szlam. 

Teraz. ®'Prawdy nie wtem 1ut 
co ?'Obtć. Chyba zacznę kupować 
w innym sklepie - niestety. po
łożonym znacznie dalej Nie po. 
trafie iednak p.ojqć. jak tio sie 
dzieje. źe wśród obsług! skiepów 
zdarzaja się jeszcze tak.te jedno
stki. i;ozbawion,;, odrobltny zaufa
nia t źyczltwośct dla kUe.nro. 
Ktoś przecteź musi szk-Olić per
sonel handlu. zwracać mu uwa
ąe ~a potrzebe arzecznego odno
szeni.a się do klientów. którym 
ma słuźvć. itd. N!ech wiec ten 
kt~ś potem sprawdza jak to 7est 
w praktyce". 

mgr mt. 
J, Czafloorwslro-Krzywtec 

(adres d.o wiadomości red.) 

Fot. A. Wach 

nymi tradycjami, uczestniczyła w 
Młodzieżowym Wyścigu Pracy i 
choć to już teraz historia, zawsze 
jest dobrym przykładem dla 
swoich młodszych koleżanek. 

Delegatem na Zjazd z Przę
dzalni Czesankowej imienia 
Gwardii Ludowej jest Jadwi 

ga Mamrot. Na przędzalni wszy 
stkie wrzeciona, które obsługiwa
ła dotąd, były w pełr.ym biegu. 
Koleżanki z przędzalni doglądają 
nieustannie maszyn swojej delega
tld. W sumie zaś uczestniczy tu 

Dyrekcja Teatru Im. 8. J'aPB• 
cza uprzejmie k-0mun!kuje, że 
z powodu ch-0roby aktora, zo
staje odwołany spektakl „Afe
ry pani Hanki" na scenie Te
atru „7.15" w dniu 10 bm. Bi
lety zachowują ważność w dniu 
14 stycznia 1976 r . 

MUZYCZNY - nieczynny 
ARLEKIN godz. 17.30 „Miś 

Rymclmci" 

I 
PINOKIO - godz. 17.30 „Przyja

ciel wesołego diabla" 

MUZEA 

w wartach zjazdowych ponad ty
siąc członków partii i wieluset 
bezpartyjnych. Młodzież ZMS
owska podejmuje szereg indywi
dualnych zobowiązań dotyczących 
wykonania różnorodnych prac na 
rzecz zakładu. Z kolei 29 pracow
ników warsztatu mechnicznego 
zrealizowało już swój czyn zjazdo 
wy, który polegał na wyprodu
kowaniu pilnie potrzebnych części ~ 
zamiennych do maszyn. łf 

~~ RrSTORJI RUCHU REWOLUCYJ· 
NEGO <ul Gdanska nr 13) -
nieczynne 

.\RCHEOLOGICZNE I ETNOGRA
FICZNE (plac Wolności nr 14) 
godz. 10-17 

CENTRALNE MUZEUM WŁO· 
KIENNICTWA (Piotrkowska 282) 
godz. 11-19 
~WOLUCJONIZMU (park Sien

kiewicza) godz. 10-18 
llTSTORll Ml AST A ŁODZI (Ul. 

Ogrodowa 15) godz. 15-18 
SZTUKI CWl~ckowsklego nr 36) 

godz. 10-17 

zoo 
Tak więc we wszystkich zakła

dach produkcyjnych naszego wo
.iewództwa trwa czyn zjazdowy. 
Deklarowane są nowe zobowią

zania, poprzez które łódzcy włók-1 
niarze i metalowcy, nau<'zyciele i 
budowlani, uczcić chcą VII Zjazd 
pa!tii, zamanifestować swoją wy
tęzoną pracą poparcie dla progra-
mu dalszego rozwoiu ojczvzny. 
tworzonego w trakeie zjazdowej 
debaty. (er) 

W kilku zdaniach 
I .,Dziś na stylowo" koncert 

gwiazdkowy, organizowany przez Cen. 
trum Kultury Budowlanych - dziś 

o godz. 18,30 w kawiarni „Unibud" 
(ul. Sienkiewicza 85/87). W programie: 
.,Skarby muzyki baroku". wykony. 
wane na starych Instrumentach I w 
str-.iach z epok!. Wstęp wolny. 

I W ramach „Trybuny literackiej" 
odczyt dr. T. Błażejewskiego na 

temat .. Najmłodsza łódzka literatura" 
i spotkanie z plsarzem A. Mikołajew 
sk'm - dziś o godz. 17 w DOK Lódź 
El-"•tv (ul. Limanowskiego 166). 

I „z piosenką weselej" - impreza 
rozrywkowa w \Vykonaniu ze,połu 

m11z~rcznego „Boomerang-Bang'' 
dz!~ o godz. 19 w klubie „Kominek" 
'"' Ki!ińskieeo 95). 
I „Blisko Wańkowicza" - na te

mat życia i twórczości pisarza mówić 
będą mgr A. Ziółkowska rs~kretarka 
pisarza) i red. K. Kakolewski - nzlś 
o godz. 18 w tclub:e MPiK (ul. Na
r„ • 0wicza 8110). 

I „u am•rvkańsklch hippies i 
zbrodniarzy hltlerowsldch" - prelek
cj q red. K. Kakolewskie.eo dziś o 
godz. 20 w filii klubu MPiK (ul. Ro
dzeństwa Fibaków 11. XI DS, Osiedle 
Im. Lumumby). 

Na NFOZ 
Około łO pracowników Biura Pro 

jektowania i Realizacji Inwestycji 
„Chemitex" Łódź (pracownie PA 1 
i PA 2) wpłaciło na konto Narodo
wego Funduszu Ochrony Zdrowia 
5.507 zł. 

czynne od godz. 9 do 15.30 (ka
sa do 15) 

KI N A 
BAŁTYK - „Zagłada Japonii" 

jap. od lat 15 godz. 9.45, 12.15, 
14.45. „Noce 1 dnie" cz. 1 pol. 
od lat 15 godz. 11.15, 20 

JWANOWO - „Nie ujdzie cl to 
płazem" franc. od lat 15 godz. 
10, 12.15, 14.30, 19.30. Projekcja 

I 
dla FS ZMP godz. 17.15 „Za
klęte rewiry" 

LUTNIA - •. Piaf" franc. od lat 
15, godz. 10, 12.15, 14.30, 17. 
(19.30 - DKF) 

POLONIA - .,Samotny detek
tyw Me Q" USA od lat 15, 
godz. 10 . 12.15, 14.30. „Noce J 
dnie" cz. Il poi. od lat 15. 
eodz. 17. 19.30 

PRZEDWIOSNIE „Zbrodnia 
pod błękitną gwiazdą" czech . 
od lat 15 godz. 10, 12.15, 14.30, 
17. Projekcja dla FS ZMP „Ro 
~~.~~vany pierścień" radz. godz. 

< WISŁA - .. Zaklęte rewiry" poi. 
od lat 15 godz. 10, 12.15. 14.30, 
17. 19.30 

WŁOKNIARZ - „Zagłada Japo
nii" jap, od lat 15 godz. 10, 
12.15. 14.30, 17. 19.30 

WOLNOSC - „Noce i dnie" cz. 

~
' I poi. od lat 15 gooz. 9.30, 17 

.. Noce I dnie'• cz. II godz. 12; 
14.30. Projekcja dla FS ZMP -

~ godz. 19.30 
~ Z<\CHETA - „Niezwykłe przy

gody Włochów w Rosi!" (A) 
radz.-wl b/o l(Odz. 10. · J2 a 
16. 18, 20 • • 

ŁDK „Wielka noc i wielki 
dzień" czeski od lat 15 godz. 
15.15, .,Synowie sz'eryfa" USĄ, 
od lat 15 godz. 17.:iO, 20 

S~Yl,OWY - „Legenda o Paulu 
I Pauli'• (A) NRD. 'od lat 15 
godz. 16, 18, 20 ' 

STUDIO - .,Złoto dla zuchwa
~ łych" USA b/<J godz. 14.30. 17.15, 
I/ "Taka ładna dziewczyna'' fr. 
~ od lat 18 godz. 20 
~ GDYNIA - .. Melodie przedmieś-

1
'1; cla" CA) radz b/o godz. 14, 

16. ..Złota wdówka" franc. od 
lat 18 godz. 10, 12. 18. 20 

T'\TRY - „Pippi w kraju Taka
T11ka" (Al szwed1ki b/o eodz. 
12.15, 14, l5.45. ,.Pójdziesz po-

i 
11ad sadem" I Al oo!. od· lat 15 
godz. 10, 17.30. 19.30 

DKM - nieczynne 

• W łączarni ZPP 
„Zenit', w \Vartach 
zjazdowych uczest
niczą nie tylko ta
cy wyróżniający się 
członkowie partii 
jak Danuta Szny
cer. Dotrzymnją jej 
pracy wszystkie ko 
leżanki, jak chociaż 
by Leonarda Lipiń· 
ska I Aurelia Ko
szyczarska. Prz_y ma 
szynie szyjącej swą 
zjazdową wartę peł· 
ni z powodzeniem 
także Alfreda Kor· 
sak. · 

• 
ENERGETYK - nieczynne łt 
KOLEJARZ - nieczynne • 
MŁODA GWARDIA - „Pamięt-

ne lata" (A) radz. b/o godz. 
10, (12 - seans zamknięty). Ze 
staw krótk9metrażowy I 
„Polska naszych dni" godz. 
15.30. Zestaw krótkometrażowy 
Il - „Łódź wczoraj i dziś", 
godz. 16.30, „Ostatni wi<>senny 
śnieg" CB) wł. od lat 15 godz. 
17.30, 19.311 . 

MUZA - „Był sobie drozd" (Al 
radz. b/o godz. 15.45, „Lady 
Caroline Lamb" ang. od lat 15 
godz. 17.45, 20 

OKA - „Mania wielkości" fr. 
godz. 10, 15, 17.30, 20 „Re.manca 
o zakochanych" radz. od lat 15 

godz. 12.30. · 
POLESIE „w poszukiwaniu 
miłości" ang. od lat 15 godz. 
17. 19 

pOpULARNE - „Ja i mój pies" 
radz. godz. 16.45, „Absolwent" 
USA Od lat 18 godz. 18.30 

t MAJA - „Yuriko - moja mi
łość" (Al radz b/o godz. 15.30. 
„Kłopoty z cnotą" Jug. od lat 
18, godz. 17.30. 19.30 

HALKA - godz. 15, 17.15, 19.30 
- seanse zamknięte · 

plONIER - „Swój wśród ob
cych, obcy wśród swoich" (A) 
radz. od lat 15 godz . 15, 17.15. 
19 .30 

POKOJ - „Dziewczyna na mio
tle". (B) czech. b/o godz.· 15.30. 
„Dziewczyna szuka szczęścia" 
ang. od lat 15 godz. 17.30. 19.30 

REl~ORD - .,Trzy orzeszki dla 
Kopciuszka" CA\ czech b/o. 
godz. 14.30. „ Wążtżż" USA od 
lat 15 godz 16. 18. 20 

ROMA - .,Wielki Gatsby" USA. 
od lat 15 godz 16, 19: .. Pie• 
za burtą" (A) radz. b/o godz. 
10, 12, 14. 

STOKI - ,.Flip 1 Flap w Legii 
Curlzoziemskiei" USA, b/o l!:Odz 
15.30. 17.30, .. w te dni przed
wiosenne" (A) pol. od lat 15, 
godz. 19.30 

SWIT - .,Dzl.ele grzechu~· poi 
od lat 18 itodz. 14.30 17. 19.30 

SOJusz' - ńieczynne 
• ~ * 

PABIANICE - MAZUR - „Dzień 
szakala" ang. godz. 15.30, 17.30. 
19.30. ROBOTNIK - .,Potop" 
cz. Il pol godz. 15. 17. 19 

ZGIERZ - PRZYJAŻ~ - „Sa
motny detektyw Me Q" USA, ~ 
godz. 16. 18. 20. WŁ0KNIAR7. 
„Dzieje grzechu" poi. godz. 16. 
18, 20 

DYŻURY APTEK 
Tuwima 19. Limanowskiego 1, 

Przybyszewskiego 86. Ossowskie
go 4 Gagarina 6 (boks). Braty
sławska 2 a. Obr. Stalingradu 15 

DYŻURY SZPITALI 
POŁOŻNICTWO 

Szpital im. H. Jordana - dziel
nica Bałuty 

Szpital Im. Madurowicza 
dzlelnlca Polesie oraz z dzielni
cy Górna z Poradni K. Przyby
szewskiego 32 

Szpital im. Kopernika - dziel
nica Górna z Poradni K, ul. 
Odrzańska. Cieszkowskiego Lo
katorska. Rze:ow,ka . 

Instytut Poł.·Gin. AM - Po
łożnictwo (Sterllnita 13\ Gineko
logia (Curle-Skłodowskle.1 !5) 
dzielnica Srńdmleścle r.raz z 
dzielnicy Gńrna. Poradnia K -
ul FPlińsklee;o 1 Zaoolsltle1 

Szpital im. Curie·Skłodowskie.l 
w Zelerzu. ul. Parzeczewska -
Konstantynów. miasto I e:mlna 
Aleksandrów oraz emln:v Nowo
solna Andrespol. Brólce 

Szuital Im. Marchlew8kiego w 
Zgierzu. ul D11bols 17 - miasto 
I e;mlna Ze;lerz. miasto I emlna 
01ork6w. itmina Parzec•ew 

SzDltal im. Biernackiego w Pa
bianicach ul. Szpitalna 2 - mia
sto I itm!na Pabianice nraz emi
na Ksawerów I Rritńw 

Szpital Miejski w Głownie -
ul Wojska Polskiego 32. gmina 
l miasto Głowno I gmina I mia
sto Stryków 

Chlurgla ogólna - Bałuty -
Szpital im. Biegańskiego (Knla
ziewlcza 1/5). Górna - Szpital Im. 
Brudzińskiego (Kos. Gdyńskich 
61). Polesie - Szpital im. Ko
pernika (Pabianicka 62). Sród
mieścle - Szpital Im. Barlickie-
go (Kopcinsklego 22). Widzew -
Szpital im. Sonenberga (Pieni
ny 30). 

Chlruritla urazowa - Szpital 
Im. Radllńsk!eg<J (Drewnowska 75) 

Neurochirurgia - Szpital Im . 
Barłlcklego <Kopclnsklee;o ~2) 

Laryngologia - Szpital Im. 
Pirogowa (Wólczańska 195) 

Okulistyka - Szpital Im. Jon
schera (Milionowa 14) 

Chirurgia i laryngologia dzie
cięca - Instytut Pediatrii (Spor
na 36/50) 

Chirurgia szczękowo-twarzowa 
- Szpital im. Barlickiego (Kop
ciński ego 22) 

Toksykológla - Instvtut Me
dycyny Prac:v (Teresy 8) 

NOCNA POMOC LEKAąSKA 
Nocna pomoc lekarska Stacji 

Pogotowia Ratunkowego przy ul. 
Sienkiewicza 137 tel. 666-66. 

Ogó!nołódzk! Te!efonicwy Punkt 
Informacyjny dotyczący pracy 
placówek słu:!:by zdrowia telefon 
615-19 czynny jest w godz. 7~15 
oprócz niedziel I świat 

TELEFON ZAUFANIA - 337·37 
czynny w dni powszednie od 
15-7, w nledzlele I święta całą 
dobę. 

q•q••r~ 

DZIENNIK POPULARNY nr 2'14 (8272) T 



SRODA, 10 GRUD,"IA 

PROGRAM I ziś re nio e mec pilcharu UEFA szesnastu 
. l 

łodzian W kadrze zi~~~e 'i~~~ ., ii~~~„ D_:dl~aagcii{. :i;;:~o 

dla „Studia W" . 15 05 ZJazdo·ve 
zapiski 15.15 Skaldowie grają. 15.30 
Herbatka przy samowarze. 15.50 W 
kręgu jazzu. 16 10 Piosenki z li
stów 16 .45 Nasz rok 75. 17 .oo Eks
presem przez śwtat. 11.os .,Nic si• 
nie stało'• - odc. pow . 17.13. Kier
masz płyt. 17,40 Skotopaski b.e
skldzkte - rep. 18.00 wluzykobrame. 
18.30 Polityka dla wszystki~h. 18 .45 
Pocztówka dźwiękowa z Paryża. 
19.00 „Cicl1y Don" - M. Szołocho
wa. 19.30 Ekspresem prze7. &wiat. 
19.35 Muzyczna poczta UKF 20 .00 
Perypetie z pytonem. 20.10 Wielki 
pianista. 20.50 Teatrzyk zielone Oko 
- „Kobieta. która nigdy n:e skła
mała" - słuch. 21.16 Forteptan, gi
tara l smyczki. 21.40 Wiersze śpie
wane Aclarna Asnyka. 21.50 K. Kur
piński „Krakowiacy l Gorale". 
22.00 Ziazdowe za pi ·ki 22.15 Trzy 
kwadranse jazzu 23.00 Wizytowki 
poetów Sląska. 

• M I k St I I t (B t ł ) Spiewa Regina Pisarek 11.00 Re' tek-le ee a a gra z n erem ra ys a wa Na 45 kolat..., Z terenu całej Pol- y. 11.05 Nie tylko dla kiero \'CÓW, -• ll.12 zespoi Bogdana C:is.elskiego. I ski do kadry narodowej przygoto- ll.30 zespoły wokalne. u.57 Trans-• Wrocławski Śląsk ·gościem Liverpoolu l ~~t~~:ibosi;ż ~ z~~;J;\'f!a°w z5~~~~ :;iis~~.c~a:nv~A mec~ml~~~~rsk~~!1~ 
· gu !odzkiego. Mielec i Inter Bratysława. 12.45 

Na osmlu •tadionach naszego kontynentu odbędą się dziś re"anżo
we spotkania piłkarskie w ramach trzeciej rundy rozgrywek o Puchar 
UEFA. Stawką dzisiejszych po,jedynk6w jest awans do ćwierćfinału. 

W grQllie najlepszych europejskich zespołów startujących w Pucha
rze UEFA, znajdują się dwie polskie drużyny. Mielecka Stal podejmie 
na własnym boisku bratysławski Inter (początek spotkania transmito
wanego przez polską TV o ęodz. 12) .. Jedenastka wroclawski~go śląska 
zmierzy ~ię z wielokrotnym mistrzem Anglii Li\'erpoo\em " meczu 
wyjazdowym. (Początek transmisji tego interesującego poJedyuku o 
godz. 20.201. 

Wielka szkoda, że mielczanie po. 
wrócili z Bratysławy ze straconą 
bramką, którą gospodarze uzyskali 
w ostatnich sekundach meczu. Jesz
cze jeden niezbity dowód, iż wal
czyc trzeba nieustępliwie do końco
wego gwizdka Mimo to Stal powin
na rozstrzygnąc na swoją korzyść 

„Papiera wa" 
w niełasce 
dlaczego? 

"11.<l wiemy. czym się kterowat 
PZB tikwldując w Pvtsce rozgrywr.t 
bokserskie w wadze papierowej Nie 
tak dawno. bo jeszcze na lgrzv
skach O!i1np{lskich w Monachium 
Polska w wadze tej reprezentowana 
było; przez R. Rożka, a potem z 
n!ezrozumiatych. wzqlędów skreslono 
tę kategorię z rozgrywek Ligowych 
t mistrzostw l?o!skl. 

dzisiejszy mecz rewanzo\VJ; Za 
zwycię$twem Stali przemawia nie 
tyle atut własnego boiska. ile fakt, 
iż w przekroju całego spotkania w 
Bratysławie przed dwoma tygodnia
mi mlelczanie byli zespołem lep
szym, prezentującym dojrzalszy fuL 
boi. 

Wprawdzie Lato l Jego koledzy z 
drużyny z nie na.tlepszej strony po
kazali Się w ubiegłym tygodniu na 
łódzkim stadionie w pojedynku z 
Włókniarzem Cwvgrali dopiero w 
<Joerywce awansuląc clo ćwierćfinału 
PP). n~'"'Y pam\ę,ać jec\nak. iż w 

j te7.o typ1• niec·1.ach n;:1Jt'!1~Sciej dru~ 
żyn 1 o wyis1el kh=1sie prP?.entuJą 

l · niżsr..':'.___:iozlom_. __ P~dczas gdy Ich 

W. SWIĄTCZAK 
wygrał turniej 

barburkowy 

Oto nazwiska naszych 7,awodni- Dziennik (w przerwie meczu). ta.oo 
słabst rywale rzucają na 8Zalę po- ków: A. Bek, Bogdański, Głowacki, D. c. transmisji meczu. 13.50 Muzy
Jedynku wszystkie swoje umiejętna- Kotliński, Klat, Ka~zorowski, Kacz- ka. 14.UO sport to zdrowie. 14.05 
ści podparte ogromną ambicją l wo. marek. Majkowski, Majchrowski, ,,Sląsk" i ,.Mazowsze". 14.30 Rytmy 
Ją walki. Tak było zresztą i w mP~ Nowicki, Raczyński, Sujk_a,. Sz.ym. mlody~h. 15.00 Wiad. 15.10 z pol
czu w l:.odzi. I tutaj należy podkre- cz~k, Salamon. zawada 1 ZagaJew- skiej fonoteki. t5 .35 Operetka. Jej 

I . d sk1 l\\·órcy i wykonawcy. 16.00 Wiad. ślić doskonalą postawę odzkiej ru- s · t k la torowi 1 szosowi. i6.10 Propozycje do Listy Przebo-żyny. Ponadto mielczanie wyrażn!e j ą n ° rz_!! . 
6 R 1 • oszczPdzali slP rezerwując siły na Obecnie k'.ldrowicze przebywa Ją na j w. 16.30 Stefan ac 1on zapra5za. ~ ~ zgrupowan w Wiśl l Zakopanem 17.00 Radlokurler . 17.20 Aud roz-dzisieJszy mecz z Interem. Trudno • lU . e db d i •I · rywkowa _ „Bliżej biurka". ta.oo mleć o to pretensję, zważywszy. że Kolejne zgrupow~.me 0 ę ze · ę w Muzyka l aktualnoscl t8.25 Nie tyl-ciężar gatunkowy meczu z braty- plerws.zej dekadzie stycz~ia 1976 . r. ko dla kierowców. 18.30 Przebo.1e sławskim zespołem jest znaczni!' Sądzimy_. ze niektó:"ZY z łorlzkich non stop. 19.00 Dzienni!<. 19.15 Gra-wyższy, A ponadto mielczame wy. Śawodnlkow zak.wal~fjlkuJą su: b do ją radiowe zes;ioły rozrywkowe walczyli w l:.odzi awans do ćwi1·re- cislcj kadry. ollmpi, skieJ 1 ędą 20.00 Wiad. 20.05 Koncert zyczeń. finału PP. 0~.1 startować na Igrzyskach Olim- 20.30 Dżwlękowy montaż sprawo-

W trudniejszej sytuacJl znajduj" piJskich w Montrealu. (nl zdawczy z obrad VII Zjazdu PZPR. 
się S!ąsk. Po niefortunnej porażce 21.15 Muzyka 21.20 Transrmsja II 
na Stadionie Olimpijskim (1:2) •rud- połowy meczu o'łkarsl<le:::o o Pu-
no spodziewać- się, by wroclawslca char UEFA Sląsk Wroctaw - Li-
drużyna zdołała odrobić straty. Jri- INFORMUJEMY \'erpool AnJ'(llo . 22.20 Di\\iękowy denastka wro.clawska wygrała prze- ••• montaż sprawozdawczy l obrad \'U 
konywająco mecz 0 Puchar Polski I Zjazdu PZPR 23 OO Wtarl. za.o;; Ko-z Arką (4:l), demonstruJąc doskona- Mlędzrspóldzielniane Ognlsko Spor respondencJa z za-granicy 

Liverpool . to jcdna.k nie druiaoligo- podeimuie występy na tegoroczne) PROGR M 11 
lą dyspozycJt: strzelecką w Gdynt. tu. Turystyki I Wypoczynku „Start'' I 
wa Arka 1 stąd tez na: ma co ma- . 
ny~ 0 tym, by wrocławian.ie mogli I spartakiadzie spoldz.lelcz.o~c1 pracy .. 8 :JO W1~d 8.35 Sprawozdame z 

s k l db d n drugtego dn•a obrad \'li Zjazdu uz.yskać korzystny dla siebie rezul- pot an e to o ę zie su; w omu PZPR 10 _05 :\~uzyka popularna 10.30 tat w Liverpoolu . Kullury w Lodzi przy ul. Piotrkow- 'l nowych, nae:ra:'1 „Kwarte:u Wila-
A oto zestawienie par w pozo- kl . 2"'1 13 ~ dz l' no\v'kl ~o·· 11 OO "an·,··n •·olekc\o •tał:vch meczach rewanżowych UJ 6 e.1 '' urn, o go ·. " ' ' e~ · '" "'< "· ~ -- któr~ nera 11,30 w:ad 11 ~o P!ęć minut rundy rozgrywek Pucharu UEFA cw „Start" jest organizac.ią. o wychowan:u. ll.4ii .:ro warto 

nawiasie podajemy wyniki p1erw-1 propaguje kulturę fizyczną sport przec·zvtać" 12.05 Kom•in!l<aty (ł,) 
szycl1 spotkan): FC Barcelona - wś.rod załóg licznych zakladow spół- 12.10 .. Ludzie naszycl1 dn:" - rep. Va&as Sudapeszt (3:11. FC Burgc. - . (Ł) t2.2o Transkrypcie : para ra1y AS Roma (l:O). \.lax \msterdam - dztelczych, a akCJa propagandowa (ł.) 13.00 „Raz. dwa, tczY„ i co 
Lewski Spartak Sofia (2:1). Hombur- 1 obelmuJe coraz szersze rzesze spół- cl~l<>.i?'' 13.20 Muzyka 13 30 Wiad 
ger SV - FC Porto (2:0), Dynamo dzielCO\\ Najwięk•zym po·...-odze- f 13 ~O Siadam! Kolberga - .. Ga\"<l· Drezn1J - Torpedo Mo<kwa (3:0). rlziarz z Jawonvnki" 14.00 \Yięcel. AC Milan - Spartak Mosk\\a (4:0), niem cieszą się gry sportowe oraz lepiej. taniej 14.lłl Przewrnv W\\ 

(W) mecze piłkarskie. sze ub0zpleczony 14.15 „Rnk •rorlze. 
mn i947ł· - rEp Hteracki 14 35 \1 11-

zvk~ nol<ka. Hi.110 Zawsze o !:'i llO 
15.40 Graja i ś"'ewP ią polskie k•-
:>ele ludowe. l'l OO „ W trosce o slo-

TELEWIZJA 

PROGRAM I 

6.00 TV Technikum Rolnicze (W). 
6.30 TV Teclrnlkum Rolnicze CPo
zna!l). 9.00 Fizyka - kl. \"T - Na
cisk i clsnlenie (W). IO.OO Sprawo
zdanie z drugiego dn ia obrad vn 
Zjazdu PZPR (kolor. WJ. 11.:15 
Tra nJmlsJa meczu w pil ce nożnej o 
Puchar UEFA Stal Mielec - Inter· 
Brat:,•slawa (W). 13.50 Loso·.vante 
~rałego Lotka CWl. 14.05 TV Tech
nikum Rolnicze (Szczecin) 14.35 TV 
Tecllniltum Rolnicze (Pozna1i) . 15.05 
TV .kurs przy,.; oto wa wc,y dla kan
dydatów na wyższe 11czeln'e CGdańslt) 
15.50 '<URT CW> 16.~0 Dzienn'k {ko
lor. Wl. 16.40 Ob'ck'yw ·- proe;ratn 
\\·oj.: łódzkiego. kieleckiel(o. piotr
kowski ei:: o. r~domskiego, sleradzkoe
go toro-0brzesl<lesio CŁódż). 17.QO 
Kino Skrzat (kolor. W) . 17.25 Dla 
mlociych w idzów: Zrób Lo sam (W). 
17.50 „PUSZCZA >ielona" - film dok 
(kcl"'r W) . J 8 05 An~tom!a sukcesu 
- Port Północny (WJ. 18.oO N ieza
norrJn;„na melodia (kolor. Wl 19.20 
Dobran'>C' (kolor. W). 19.~0 Dziennik 
Ck·:>lor. \V). 2iJ 20 'Trans'llisia z me-
C?.11 \\' p'łee nożnej o Puch•r U1':1"A 
<WJ ~2.15 Dl'ennil< rkolor , W). 22 30 
„Lorłowi::- c;z~le·~c::twa" - rP·Nia na 
lodz!e (kolor. \\'). 

Siatk i Polski przed trudnym egzaminem \\'O I treść'' IR.t5 Utworv P < ·<al-1 PROGRA'\t li 
kowsk e"a l~.4!i Aktualno<ci rln ·a 

Wydaje się nam, ze posiadaliśmy 
t posiada.niv nadal wielu młodych 
chtopcow waźących 48 kg. którz'll i 
powodzeniem mogLib'll s1119a.c vo 
laury olimpijskie. Jeżeli w kraju 
nie będziemy propagować tej kate· 
goril w wm sam'llm rezygnuJemv z 
wustawiania pelnej ledenastkt na 
Mistrzostwach Europy czy tez na 
Igrzyskach. Ollmpiisktch. Oddalem11 
po prostu walkowerami tak bardzo 
>iam potrzebne punlf.ty, a mote n.n.
wet I medale. 

W Bukownie kolo Olltusza odbył 
sii: tradycyjny turniej „barbarko. 
wy" w badmintonie. Był to turniej 
ogólnopolski z l!c·znym udziałem re
prezentantów Łodzi z trzech klu
bów: Vigopr1mu. Startu i Rakiety. 
Duży sukces w tej imprezie od- p ilnym obserwatorem zako11-1 Bułgarii (czwarte 

niósł Wiesław Swlątczak, zdobywa-1 czonego w niedzielę w 'dll dzk). 

Ił,) 17 On Ton i test Cl:..) '.7.03 poi- '6 30 Język front"'Ski ~ \pkcja ll. 
ska m•.tZYka XX wlf'ku (ł_,) JR.no 

1
17 05 Te s~me m1e 1 s<"~ - tnne sprrt

„N'<'pr1"'"rte szlaki " _ rep. rŁ1 i wv . - BaHad~ t·1roszowska. lR.05 
miejsce w Belgra- IR.20 Terminarz m";,yczny 18.30 ..• Tes:enna n:;tosć'• - odc. 3 film 

F.cha dnia. 18.4-0 „~wiat i my" - i ser prod. NRI:?. IQ.OO Studio PI CL). 
<nagazvn ha,!ldlu 7.a<!rantcznel!o 19 oo j lq 20 pobranoc (kolnr . WJ 19.30 
W Walasek 11:ra sonate c-moll IQ 15

1 

071Pnntk . tkolo~). 20.20 Te same 
Lekcja jęz. hiszp 19.:lO „A Jasia m1e•sca. inne. sprawy - Rodzma. 
ucałuj" - słuch ~.30 Opera w 20 •o. "'001 k••ue '" <Ztuk~. 2L20 l!4 
przekroju - „Halka" - st. Mo- <'oriz.mv lkolorl 21.30 Na1waz:;ile.1szy 
nluszkl. 21 30 D,i„nr.lk wie..,.,orny dzien z•·c•a orle. pL „Strzał <ko. 
oraz Kronika vn Ziazńu P?PR . lor) 22.20 .. S7.cze<;e1e ma l.udzką 
21 55 Wiarl. sportowe 22 oo Chwila twarz" - recit~I JnlAnty K11bick1ej. 
muzvki. 22.0!i „Stołeczne aktualności n.•O N"Rl'. 23.20 Język ane:1elski -
mu1vczne" 22.30 „B•iki ludowe róż lekcja 10. 

Ją" pierwsze mieJsre Zawodnik ten przy ul. Te1•esy Lrzydn10wego Szczegolnie niebezpieczn:v będzie 
uprawia grę w kometkę od szeregu ogolnopolskiego turnieju siat- w Heidelbergu zespol NRD. Druży-
lat I zalicza się do czołówki krajo. karek (Start wywalczył pierwsze na zza Odry obok doskonałych wa-
wej . Pozostali lod>.ianie zajęli miej- · mieisce przed mistrzyniami Polski runkow fizycznych, prezentuje wie-
sca: G. Bekrycht - 6 l T. Kozłow- zespołem sosnowieckiego PłomiP- le walorów, le chociażby wym1enlć 
ski - 7, A. Mitrus - 8. nia) był trener reprezentacji naro- skuteczne ataki z V-'YSOkich piłek. 

Wyclwdzimy z zatożenfa, :!e p!ęś· 
ciarz. który rozpocznie swoją karle
re spcrt;ową Od wagi papierowej. oo 
pewnym czasie bcdz!e mógt awanso
u;ać oo waqi w11ższei. 

dowej mgr A. Niemczyk. Polki ustępują w tym zawodnicz-Wszyscy najlepsi gracze Polski Łódzki turniej. zorganizowany kom NRD. Stąd też trener Niem-wezmą udział w międzynarodowych przez działaczy Startu stanowił dla czyk postanowił rzucić na szalę e
mistrzostwach Polski, które odbędą mgr Niemczyka kolejny sprawdzian wentualnego powodzenia w meczach się w dniach 13-14 bm. we Wrocta- fo wiu. Ollok 16 najlepszych graczy rmy czlonkin kadry. Pierwszy eg- z NRD i Bułgarią inne atuty. prze-
polsk!ch udział w mist't'źostwach za- z\Vamin odbył się tydzień wcześniej de wszystkim szybką ; kombinacyj-

Sądzimy, ::e nowo wubrane wia-
<i?r? PZB p0 skonsultowaniu sle z 
PFS zmlęntą postancwlenie popr.ed· 
n!eqo zan:ądu i wiączą do progra
mu wszystkich na1poważnie1szych 
łmprez o!eśctarskleh w kraju -
wagę papierową 

stolicy, a ostatni rozpoczyna sie ną ~rę w ataku. Aby jednak speł· powled 2ieli reprezentanci: CSRS, dziś w Krakowie. W ~mprezle pod nić te warunki na•ze panie mnszą 
SRD, RFN, Danii, Holandii, Austrii Wawelem wezmą udział pierwsza I wyeliminować dotyrllczasowe błędy i Bułgarii. dr l:.ódż reprezentowana będzie przez kruga reprezentacja Polski, drużyna w grze nie wyłącza,iąc jal< na.ilep-S akowskie.i Wisły oraz juniorzv szego odbierania piłek i skutecz-w. wiątczaka, W Blatyńsl<iego, G. nowohuckiego Hutnika. nych wystaw. 
Sekrycbta, J · Szczerbickiego, J, Prosto z Krakowa nasze panie U -
Feren5ztajn, B. Płonkę I T. Koz- dadzą się do Zakopanego. gdzie w Mamy nadzieję (podobnie jak tre-

(nl ner Niemczyk), że te podstawowe 
marikamenty zostaną usunięte w 

!owskiego. (n) tamtejszym ośrodku sportowym 

OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ 
-- --- ----·-

D~lekan t Rada Wydziału Cbemlczne.go Pollteehni.kl LódLklej podają d<J 
wtad<>mO.ScL że dnia 20 !!rudn'la 1975 rokJU o <10d?-. t.1.15 w aL•dy•.or'ium 
J chemicz.nym Gmachu Chemll U p., ul. Zw!.rkl 3fl odbe<lz\e s:ę publi
czna dy«kLtsja nad t'0<7;pt·awą dokto·r<ką mg·r lnż .JóZEFA AND"l.ZĘ,JA 
SĄGAŁ.A pt.: „Po·LimolekuJam<>-sć i dzialainle garl:>n.ków d"'ucyjanodwua
m idowy ch". 
Promoto~: d<>c. dr Kamm ierz Stuón!arskl 
Recenzenci: doc. dr St.ainlsław P1nia.k - lm&tytu·t Przemy Sł;i Skorzanego, 

Lódż. 
d-0c. dr Czesla·w Kra•wiOO~i - Po.tttechnika Lódzka. 

Praca l op' n1e recenzen·tów zoot.aJy wyoożo-ne do wglądn.J w cz~ntel11i 13 ·oro
teki Głównej PoJi technikJ Lócl.zikiei. łS59·k 

przez kole.inych dziesięć pn! szlifo
wać będą formę przed wyjazdem na 
przedolimpijski turniej (16-24 stycz• 
nia 1976 r.) w ffeidelbreirn (RF ). 
Stawka zawodt\w w RFN fost wy,o
ka - awans do finału olimpijskir-

1 

go \\ MontTealu. Paszriorty na wy
jazd do K" nady uz~·ska jedynie ze
spól. który wy\\alrzy pierwsze 
nliej!-tce. Czy nasle panie n1ają !-ll:łtl
se? Trener A. Niemczyk nip ~•kry-
\va \.vca!e. it. zdohy<'1e. pierwsze~o 
miej sca nie będzie spr'i!wą łatwą. O
bok naszej dr11żynv n~rodowe.1 o 
wyjazd na przyszłoroczną Oli mpiadt: 
ubiegać się będą takif> <!rożne ry
WRlki ;ak llrązowe merlalistki bP!
gradzkich ME - s!ai karki NRD i 

czasie zakopiańskiego zgrupowania 
oraz ostatniego przed w.v,lazdern do 
Rr'N obozu treningowego w war
szawskim COPO. Selekc1oncr naszej 
kadry ll~zy w tym \ni(lędz1e także 
na wydatną pomoc trenerów klubo
wych. 

A 010 kadra siatkarek Polski, 
które powołane zostały na zgrupo. 
WNnia w Zakopanem i \V'::łr~z;nvie: 
Nien1czyk, Skone«ka. Mako,vska 
(ChKS ł,ódź), Kopczyńska, Kar:tsiń
ska. Bełdzh1sl<a (Start Łócl?). Macu
lewicz (Wisła Kraków). Staniaszek, 
Czaszkiewi<'z <AZS AWF), Godlew-
ska. Moelnicka., Kasprzyk (Płomień 
Sosnowiec). (w) 
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Tłum.: EWA roRSKA 

- Pomagam wielu ludziom. Jestem bardzo skory do pomocy. 
- Sprokurował mu pan rewolwer Smitb-Wesson.„ 
~Iuslruły _jego prawego ra_mienia zadr~aly aż do klatki piersio

w:e1. G<ly Jednak pr:z.emówil. g!ol! te.go brzmiał bard,zo spokoJ'· rue: 
- Jak, mówi pan. brzmi pańskie nazwisko? 
- Ma Pan złą pamięć. - Oiało moje był-O równie napięte 

ia.k jego. - John Weather. · ' 
S~adan;v nóż trzasną} już w momencie, gdy wyciągał go 

z kteszeru. Ale moja lewa ręka była w pogotowiu. chwydlem 
go za prawy pr~gub. Prawym r~mi~iem wykręciłem mu rękę 
w gór~. Odwrócił SJę gwalto\'l.'llte. me udało mu &ie jednak 
wyi:wac ~ uchwytu. Był bardzo silny, ale poddal się mojemu 
n~CJSkowt. gdy l.!Jdało ~i si~ S<Pleść moje dłonie na jego przegu. 
b1e. Jego głowa pochyliła się z wolna. Westchnął prawie niedo
słyszalnie i ·nóż wypadl mu z rek.i St)kundę wcześniej, nim 
wykręcilem mu ramię. 

Teraz. puściłem !l'O. nagle, podszedłem bliże.i i uderzyłem pra
wym s1e~powym. C10s w podbr1'1deik S1Pra.wil, że skóra pękła 
~prawd.zie na mo;ej rl;lee, ale za t.o jego głowa opadla w ty! 
t ~erzyla o ścianę., Przez c;hwilę stal ieszcze z rękami opar· 
tyrm płasko o drzWl, ze zwieszoną głową i drążącymi kolana
mi. Ale gtos., który dobiegł od drzwi, przeszkodzi! mi w wy. 
kończeniu faceta lewym sierpowvm. · 

- Dość tego! Może n.am oan zt)osuć cała uroozvstość! 
Garland wvszedl z drZWi, które natychmiast za soba zam

kinąt Je~o wąskie. kobiece usta drżały, ale orzedm!ot. który trzv-
m.ał w orawei rece w kieszeni soodJlli. sooczvwal w niei oewmie 
i sookoinie. 
Cofnąłem sie o krok. by widzieć ich obu nara;z, oochvlilem s-ie 

szybko i oodniostem nóż. _;, Te zabawke sobie schowam. Zbie
ram mianowicie wszystkie noże. którvm.i usiłowano mniie o<>
czestow.ać. 
NaclSlląłem gWZJi.k i OZiterooalowe ostrze skirvlo sie w oochwie. 

Potem wsu.nałem nóż do kieszeni. 
- Czy mam za.wołać ie&l.Cze ko&Oś. Joey? - zapytał Gar

la.nd. 
Sault wygład.z.ił włosy. PO!iail"ł POdbródek i poma.sowal. 
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- Z Lvm tutai we dwoch iuż sob ;e oor.adzinw. Powiedz mu. 
zebv m i oddał nM! 

- "i ieeh mu oan odda nói! 
- Rącze j nI<'· iPszcze bv -ie s.kalecz,·t 
C:eżki Przedmiot SO!>CZV\\'<liacv W iee:o k.Jeszen! V.'YCelO'IVał We 

mnie. 
- :-;o iuż . Odda i nó7 ! 
- '.'Jńi nal eżv d<> moich zb10rów - odoowied.t.ialem. - Poza 

tvm wcale bv to moiemu 017.viacielov,;i. którv mnie hl nrzv
slał. niP odtX>wiadalo. E!d"bv mnie oan zastr-zelil. A e:dvbv mnie 
mi.n tvlil.o ra.nit oierwszvm st.rz.alem. to mi.ałbvm ieszcze do~ć 
cza.5u. bv snu~cic' wa' obu 7-e .•chodńw. 

- Ten facet wvoh1·a.ż.a ')()bie oewnie że z biodra nie tTafie w 
cz.aszke - oowiedzia.ł Garlaind do Saulta. Chichotał orzv tvm. 
iak niegrzecz;n.a m.ala dziewczvnka. - Nie zna mnie facet. Joev! 

- Facet iest diabel'l'lde zrecznv - mrukna! Joev. - Twierdzi. 
że na11:ywa 5ie Weather Ale nie chcielibvśmv !!O tuta! zabiia6 
i psuć w ten sposób naszego Ś\Ą."JQta. •rak iak to już powiedzia
łeś. 

- Głos pana Sault.a nie brzmi iatkoś zbvt wesoło - zwróci
łem sie do Garlanda. Bvlem zmeczonv obserwowaniem ich obu 
przez oałv cza -; i st.ałvm orzenoszeniem ounktu oieilk<>Sci z no!tl 
n.a n<>ge, w zależności Od ich ruchów. - Może ro troche orzeż
wl. ieżeli oan go POCZ.estuie oaoierosem z k:okailina. 

- Da iże mi Maik. Joev ! Bvloby dJa mnie prawd2liwa 011ZViem
nośoia. gdvbvm mógł wvsł.ać tego fanfarona w zaświatvl 

Musk:ulv twarzv S.aulta dr1<al'v. gdv sie namvślał. - Zostaw e:o 
lepie; w spokoiu. Gad.a:nd. Ale może prnv1n:n.iśmy oowiedzieó 
o nim Kerchowi. 

- Któż to i est te.n Kercll? - sovtalem. 

- To nie Pa.na i!nteres! - Sault oobrz.qsnąl e:łowa. - MoZ'1 
P<llll uważa. że to dla oa.na inteTesuiace. ale to oomvtka. 

- Kerch jest czlowiekie m. dla którego oracuie - POWiedz.,i.al 
Garland. - I dei tego pracuje dwadzieścia cztery godziny na 
dobę. 

- To niech oam weźmie tt'OC'he forsv z nadgodzm. k tóre oa.nu 
płaci i niech pan sobie kupi coś do żarcia. Prt.ede2 wygląda 
oan na faceta kompletnie zaełodzooeeo. 

- W każdvm razie wyglądam leoie1 ruż t'lieboszca:vk. 

- Watoie. Niech oo.n oooatr<z;y w lustro. Bedzie oam bez wat-
oienia za.skoczo.ny. 

- Niech pan solvw.a stad! - 2.aSkxzeczał Ga.Tl.and swym v.;y
rokim. 1<roźinvm gł<>sem. - Ale iuż! 

- Dobranoc, moia laleczko - dobranoc! 
Zszedłem oo .>chodach nie za wolno i nie za szvbko. Czułem, 

przy tvm że obserwu ie mnie oiecioro oczu : czame Saulta. •Za.re 
Garlanda i uk·rYte oko rewolweru w ie.go kieszeni. 
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nych narodów'• 2~ 4fl .. nz 11<:e \~no'' -----------------
- aud. P""'"cKo 23.00 s. Prokofiew: Kuku''"'Zka" płaci· Sonata. 23.30 Wiad. " f:tjłj •M 

PROGRAM lll Za s traf:„ń 7.ł 

Ś ma prem. zł 188. 10.30 Ek•presem przez wiat. )O 35 88 za 3 trafiema 

2.~21. za 4 trafie
zs 4 tra"'' en i a zł 
prem. zł 20. za 3 Polskie \\'Okalis:ki jazzowe - Ur- tr•'ienia zł 10 szula Dudz'ak 10.50 .. Deszc2 w ob- Premiowan~ ko•ici>wki bPnderoli: 

cym mieście" - odc. pow . 11.00 65!HS _ zł 2 ooo. 5, 1 ~ _ zł "oo. 
Oklaski dla Collegium '.\t••s'cum. Na na.t'hli7.<•a l!rę 6 trafie!\ 11.20 żvcie rodzinne - mat.!azyn za 
Il.SO Polski<' wokalistki jan'>,ve - przvooria !llO.COO zt. 
Ewa Rf"'m 12.0;: z kr::uu i 7P ~,,~la-

ta 12 30 Za k'erownfcą 13 OO SkRł-1~ 
dowie itraią 13.10 ?.vclorv'v m!kro-
fonem ni~ane - Zlot-: rece - r<'r> D&l\SZ Pt•C\SZ \3.30 Skal~0\"1P ~Olewają '3A5 en·- r"" ~ 
tamy o~mlę•n·k\ - MtPC>v•law _ ZDROW\E TRAC\SZI Fot.!e, H OO \.111s'ca Nova Polonica. 
14 ~5 Ze stan·c'1 hstow 1 oamlet-
ników - ga\\.'erla. 14 45 Kwadrans -----------------

" "yrazy serd~cŁnego wspótcz.ucia 
ob. mi. HES RYliO\\ I BO~CZY
KOWl t powodu śmierci 

MATKI 
skladają: 

ZARZĄD, R.\DA ZAKLADO· 
W.\, ZW. ZAW., RADA SP-NI, 
POP PZPR oraz WSPOLPRA· 
COWNICY l.e SP-. 'I l'.'IW 
APARAT. ELEK.'I'ROTECH'll· 
CZ~EJ „POKÓJ" w LODZI 

Dni.a 5 grudnia 1975 roku w 
Ptotrkowje 1'cybu11a1'kim .<marł 

SATURNIN 
PIOTROWSKI 

adwokat. 

wicl<>letnJ cdonek Zespotu AdWo. 
ka.el<iego w Piotrkowie Trybw1al 0 

skim. Cl<>świadczony i cetii-ony 
pra.\ntil\:, serdeczlly Kole~a. 

Rodz.inie o..ieodiałowa.nej pamię-
ci Zmarlei;o wyrazv głębok.lego 
wspótc7.ucia składają: 

DZIEK.\:-/ I RAD.\ ADWOKA
CitA w LODZI 

Drogiemu K<>ledze pptk dr hab. 
BRO!'\ISLAWOWI ZACHARZE wy. 
ra.zy serdeC?.nego w~p61c;i;UC'la z 
powodu śmierci Jego 

MAT Kl 

składają: 

KOLEZA..'IKJ l KOLEDZY 
z. ZAKLADOW CHEJ\ID FlZJO
LOGICZ~EJ i OGOL.'\iEJ WA:\-1 

Najbllis-zej Rodz:hiie, Prey 1aclo
lom oraz gro11U Zttajomych. a 
S?;ezegółnie Ced10wl Cukier11.ik6w. 
K<>le.ian.kotn ze Szpitala IU!nlc.z
nego A:\l nr 3, Panu Barańskie· 
niu oraz wseystltini, lttóny brali 
udzial w ur-ocz.ystościach tałob
~ch 

S. t P. 

MICHAŁA 
PIESTRZENIEWICZA 

wyrazy podzięk<>wani.a składa 
ZO'.'IA i SY'.'11 

Wyraz.y serdee'/nego \npólczucla 
prof. LESZKOWI llRUCZKOWI 
z powodu $mierr.1 

OJ CA 

skladają: 

DYREKCJA. RADA PED.\GO· 
GlCZ!'i>A, PRACOW:'\'ICY AD· 
:\lIXlSTRACY,J:-11 i MLODZIEZ 
z TECll:'\lKUlt WLOKIF. ':'\l-

CZEGO -R l \V l.ODZJ 

Dn.la 3 grt1dnia l975 r. unarl 

ś. ł P. 

LEONARD 
STANKIEWICZ 

Pogrzeb odbędzie s:ic: dnia lO 
gruda.la 1975 ro.ku o godzinie 14 
na ementanu rzymsk-o-katolick.lm 
na Dołach, o cz:ym zawiadamiają 
pogrąteni w głębokim żalu 

ZONA. CORKl, ZIĘCIOWIE, 
WNUKJ i PóZOSTALA 

RODZINA 

Adiunktowi dr med, A...~DRZE· 

JOWI ST·ACHOWI z powodu 

śmierci 

MAT Kl 

wyrazy głębokiego w.spótc.zncla 
skla.dajl\: 

KOLEZ."'-'<KI I KOLEDZY 

w dnlu 7 ;-rudnia 1975 roku 
zmarła, przeżywszy lat 72 

S. t P. 

ANTONINA 
FRUKACZ 

z d. SZCZĘSNA. 

Pogrzeb 
gruduia br. 
na Starym 
za 1viadami.a 
l<lin !atu 

odbędzie ;ię dnia 10 
o g<>dz. 14 z kaplicy 

Cmentarz.iu, o cz.Ym 
p<>grążona w ~lębo. 

RODZ1:'11A 

.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------· D.l.11!.NNIK POł'ULAftNV - dtlellOJk ttobolll!c:t.eJ Sµl>ldzlelnl Wyuawmc•eJ .,Pra•a K"llilżl<a Ruch" Wydawca: t.ódzkle WydawnlctwoP1a„owe f~W ,Pra•a K•llilKłl RuctJ" RtidaguJe Kolegium RedaKcta kod YO IO~ Ł.odż Ptoll Kow~ka ~6 Ad1e• ooc•towy ,OP' Łódź, •kl ytl<a nr 8ll Telefony centrala 2l!a-oo 1ączy te ws,ystk1mi dt.ialHmi R.-d;,ktor oacteluv a2~ łl4 Z·c:a r1<clid<tors nact„lne110 307 26 Sekretarz odpnwtedzlalr.y U so:Kretar> 204 71> Działy: mteJ~lu 341 -10, aa7-47, sportowy 208-~~. et<onomlc:.ny 228·a2. wo1ewód,kl 223 06. dz1„1 hsll'w l rnterwen<'JI ~Oa 04 Crek11p1sow nle <amowionych redakcJa nte ~wraca). t<ulluralny e21 ó'O, .,Panorama" 307 26. dztal społeczny 1 fo1oreporterzy 378.jj7 Dział Ogłoszeń 311-50 (:la treśt ogtoRzen redakcja na: OC::powta<la) Rerl„kcJa nocna 8ti9-68. 868-78 Cena prenumeraty: rocznie 234 tł, półrocznie 117 zł, Invar talne 58,50 zł Zgłoszenia prenumeraty przyjmuJą urzędy poczto we l odddały terenowe •• Ruchu" Egzemplarze archiwalne „Ozlen· nlka" są do nab„cla w sklepie „Ruchu" Łódż, Plotrkowska Y5. Wszelkich lnformacjl o warunkach prenumeraty udzielają wszy stkle placowt<1 „Ruchu" I poczty Nr Indeksu 35003/~004. 

11-------------------------------------------------,--------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------„ -· 
8 DZIENNIK POPULARNY nr 274 (8272) Skład t druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa-K:slążka-Ruch", Łodt, ul. ArmJl Czerwonej 28. Papier druk. mat. SO I· U-11 




