--~~lii;niJł-lpj~c: .•. .
W .dQIQml~Qwnl
~: ,lcombino:tll
, .... -Le""no
22

bm.

brygady robollllcze

. pod kierown.IC-łw,{m-jnIBtl7.łr'Sl.

, lez!na zap,aUly [ p!ec-w-doloml.

townJ-- nowym

-Oblt!kcie-k"Om~

binetu;

cY. Nowy obiekt kombinatu Im,
Lenina po ·calkowitym uruch""",
·mlenlu.będzIe w pelril pokrywał
potrzeby kombinatu, a takt.

, Innym hutom

ciągu tocZyłaTSiQ dyskusja nad' dyrektYYlamilia·l~li·'
W sprawie 'SZOstq8--5-letnłegQ·~Jłłm1lt-'-,·_-, _-=

Wczoraj w dalszym

w calej Polo••.

223· nowe spółdzielnie· produkcyjne
powstał,.

w

bież.

roku

CI do starych wslilplło
6.500 nowych członk6w

To WIZYstlto
ot)'wlenJe ruchu

Mtmo bardzo
cvch - warunków atmoafeTlICl.nych za!oga w!elkleh pleców
w hucie Im. L."In<> do '16 bm.
wtIPl'odukowala.
dodatkowo
1000 t"" .urówkl pORlld pla..
lutow1/.
Na .djęclu: tar. w1/glqd. roio!> wlelr.lch pleców ID huet.
I.... L."In<> w c•••te trW.Jqcej

rozwoju, gospodarki
narodowej ZSRR

obecnie JcH mroz6w ... ~

wpłynęło
na
op1ł<Welcze

. --llQ. ~~raJ"'-'lię-.to-.w-1X>V_~o<ym

·~-~--~~~kili~~~p~n~l~~~tę~~~aru~u;t~jU~t~ym~---~--~~~~~~i;~~~i~~~i~~~~~~~~~~~R
członków do
.pół- ganJlOwano w tym roku 44 dzle PRL w RzymJe. N. kon<WeIni Islnlejących. Jak wynJ- nowe .póldzlelnle.
cercie tym "becni byli lIeml
ka z da.nych, zebranych w poNIemałym dorobkiem osląg- przedstąwic1ele korpusu dyplo.

!Szczególnych

województwach,

~alOl

nl~tym przez sp6ldzlelnie

Najwlękozy

120.

_tęp

w tym roku ruch

oslągnąl

sp61dzlel-

Model radzieckiego
lodołamact.a

Nadal b. powol1 rozwija się

ollóldzlelczoŚć'

produkcyjna w

woJewództw~h:

blaJ08lo",klm.
klelet'klm ł rzeszow'Iklm. Liczba spóld'l.!t·lnl prawił' 81~ lam
nie zmieniła, a do Istnlł"jących
spóldzlellli wstąpIlo niewielu
chlopow.

N. A.

a h XX Z' zdu
yw C
,
Ja
R W sprawie szóstego

kt

Na posiedzeniu popołud
niowym w dalszym ciągu
pięcioletniego planu roz· trwała d~sja nad refewoju gospodarki narodo- ratem N. A. Bulganina na
j ZSRR
l ta 1956
temat dyrektyw XX Zja"
we
na a
zdu w sprawie szóstego
1960. .
.5-letniego planu rozwoju
gospodarki
narodowej
ZSRR. Posiedzeniu' prze'
wodniczyła Z. R. Rachim'
baj ewa.

pro- mBtyc'znego, członkowJe parlamentu wlo.c;kiego oraz przedsta-.
widele
Świata
kulturalnego

:tYC6_Z~~~ld~ l~h~mpi dukcyjne je~t dalszy wzrost ich
szeregów. W okresie podzialu
zorganizowali łącznie 223 no- dochodów ,półdzielnie przyjęly
we spółdzielnie produkcyjne, I ogólem 6.500 nowyci) "łonków.
czego w -lutym. -

d

-iP~

Wioch. Polska pianlstka była
gorąco oklas.kiwana.

Uroczysty koncert wWarszawie
Ż oka~B

XXXVIII rocznicy
powsiariia Armii Radzieck,iej
w
I
przeddZień

powstania

ArmII

38

rocznicy

deu.. G_de I

Radzieckiej

pot 1 InnI.

Nauki w Warsl.awie u'r-oczylSty
koncert, zorganizowany przez
Zarz.ąd
Główny
Tow.a:rzystwa
Pn:Ylfl7.ni
I Zarząd
dół

le spoleczel\stwa Wal"E-Uiwy.
Przemówl-Qllie
pof.wH~oone
zobrazowaniu historii rozwoju

Polsko-RRdzieekiej

Glówny Ligi

I walk ArmJl Ranzieckiej

-Przy ja-

glosll gen. bryg.

mtęl~-=---czJ()rtek

J>!.e.,.lLA.w1elo.

bratniego narodu
naród na.sl obchoozl tym goręł"eJ, te nie ma
w naszym
kraju takiego miasta ani osie-

Btuf"a . -PolI:'-

tycznego KC PZPR - Edward
Ochab. sekretarz KC PZPR \\1adv~taw
l\Iatwtn, wlceT'lrele<sl RAdy Ministrów Ta-

dla. gdzie nie
dziś

rzach

radr.łf"cklC'h.

tywe do

o

toinie-

ktńr-zy

wy..
oku-

znlenawłdzonego

panta
hitlerowskiego,
wyzwolenie.

PRAS~A SWIATOWA

nieśli

Załogo

Kombinatu Metalowego
w Skarżysku

XX Zjeździe !KPZR

oprocolIIJolo
lIcon'rplon

omowi. na marginesie obrad
Zjazdu KPZR politykę za-

"T~~~~e:'N w (~~~~'h ~~~~~~~~ I ~~;c~oro:~~~~~~~ ~Of::::~y~\; xx

graniczną USA,
która - wewysuwa na plan pierw- rozbrojenia. "Rząd brytyjski nacechowana
BZY ośwladczenlR N. S. ChruszpodkreŚla z naciskiem •. Trlbu- dług jego słów ezawa o gotowoŚcl Związku R.'l ne" powinien "leIwiocznIe jest brakiem poczucia rzeczydzieckiego przedsięwzięcia nle- rozpatrzyć tę propozycJę",
wllltoścl.
których środków w celu Q,lable
"
W ciągu o!iitatnlch 6 miesięcy
nia napięcia międzynarodowego,
NOWY JORK (PAP). Czołowy - pisze Llppman -- .. ponleśllśjal!_ na przykład zaprzestanie publicysta amerykański Walter my najdotkllw.zą _<lilkę ad
- prób z bronią termojądrową, Llppmen w dzienniku "New cbwlU. gdy komuniści zwyclęzanim jeszcze .osiągnięte zosta- York Herald Trlbune" z 'lI bm.. tyU w Chlnacb. Główną przy-

fzach

*

wspomnff"nla

pęd7.31ł\c

»Zwiqzek Radziecki jest obecnie
najp:>lężniejszym nlt')carstwem Europy i Azji«

byłyby

*

Jak donosi na,"1. korespondent,
K.
Ko100zlejski
Kombinatu
podpisałe
prl>Jekt planu 5-letniego. ZawierĆ!

on WIU.-'iowych

wskaźników

'lstalonych w dyskusji, w czasie
której zloionO- ogÓłem 404 wnlo

coyną.tej p.ratkl jest lak t, łł .kl. I tak np. kontrplanprzewiZwiązek Rad2łeckł rozwijał po duje wyprodukowanIe dodatkokonlerenejl geneWJkłej nową wo IQ tys. kosiarek.

zdj~C"fu:

dr

S. Szumakowa

jest

lekarzem -

ped~atrq

od

~r;zetr;zqmqWQn;e

iaboru kOle;oweiio
przez zakłady pracy -

głos zabrali:

,

---'ltru~nI8
węgla
Podczas poSiedzenia popołudniowego na Zjazd _ 'Przęd ~l'mj. Blura- siwa I za1tlady' ptai!1-·l)dm..
przybył. delegacja pionie· mf Opało.... ymJ flok. Kolejki
w ostatniej chwili przyrów,
którą.
uczestnicy ludzi czekaJących na węglel.
wag"nów. które 'mogl:.-·
Zjazdu

Żołnierza.

W lożach honorowvrh zajęll

W dy!'kusj!

W. A. Kutterenko,::'W. W.
Macklt1wicz, A. G. !neroSlo.nlslaw Lamiełjew i I. A. Kairow.

;;:~w~~ę 2~ał~ WK~~;~r:onll mj~ls~:~y;:i~1li dp°rt~~\~~:~r;

O

Na

25 lat. Na konferencji partyjnej Baumańsklcj dz!elnlcy Mo,kwy z",tała ona wybrana na cz!onkq komJtJ1.t" ujonow.epn
KPZR, J{!,t ona r6wniet członkiem Radli Delegat6w Ludu
PracuJq~.go dzielnicy Baumań.ktej. Moskiewska XII obwodowa konferencja partyjna wtibrała S. Srumakowq. na delegata na XX Zjazd KPZIl.

• powitall

.. dostawy

bardZOt~P~rz~Y:PtlUtln_k:,l~nC~h:S~P~rz~ed~.~ŻY~~d~"'J~~~'
~~..:..~n::a=S=lą=S~k:=-1M~.l>~rz=~::ed======~=
~-

PrzemÓwienia powitalne
na tym posiedzeniu wygłr
sili: R. Arismendi - w
imieniu
Komunistycznej
Partii Uru1Waju, S. Mikunis - w imieniu Komun'·
stycznej Partii Izraela oraz
E. Woog w_ imieniu
Szwajcarskiej Partii Pracy. Odczytano także pisma
z pozdrowieniami od komunislyczn~ch partii Portugalii, Malajów i Wenezueli.

tak

opalane.
Mró~ transJX)rt Bparalltowa.ny, plany nie są wyko-

nywane -

tłumaczą

kierow-

nicy DBO. magazYnierzy.
W

kopalniac:-h

natomiast

Irwa walka - bez p..ze,:..ady na śmlert I tycie. M"slmy dać
węgIel montując

powi..adają

górnicy,

pokrwawionymi

rę

przy

.,

.....,

.

prze-

SkafŻ)łlikflooKa
śclelne stoi 40 wagonów na..
ładowanych szlaką, . którą za-

tego na ..tacJI

m6wilo Prez. GRN w lejże
mlejscowo§ci. Prz.. ł7 godzlo
atały
bezc~
43 wagony
dzin praC'J)l\ bez zmiany.
w ..menłownI" ..Wlerzblca";.
Tak jest na "Grodtcu", na Tak jest .., wielu innych za.. Myslowicach·' I na dzlesil\t- kładach naszego województwa.
kach innyoh kopalń.
. Ale jakie. częslo, wydobyty
~lYny.

Przez

kilkanaście

węgiel

zalega place

go-

składowe

"WA1"":"Wł·e·ln~DW....,. ol 131
• Ai:Il
ol

SWlea

wagonów

trzyma!y _PZGS I QS w Busku.
ostrowiecka. hUla. Rejon Eks.ploataejł Dr6g PubUeznycb w
OpatQwle. Zakłady Me,talowe
w Skanysku. Od dnia 7 la-

kami popslJte przez mt"óz ma ..

I haldy. CY.eka na wagony, któ
24 lutego odbęd~ie się rych brak i brak.
Tymczasem setki wagonów
następne posiedzenie XX stoją bezczynnie na Btacj""h
Zjazdu KPZR.
I
stacyjkach.
Przedsiębior-

F:lm
•

w ostatnIm okresie

kilkadZIesiąt

e d.
zleooym
.

oskarża
rzqd Karamanlisa
"o sfałszowanie
wyników
wyberów-wGreełł-

Venizelos

NOWY JORK PAP. Według dania-

';oń kO,"'po'de,to ege"ll U';ted
Pro.. , IOde, z przywódców opozvcvl.li.d,ocz.,,;e Demehoty""Bgo",

·RewelacYJny ekran pomysła polsklelo IlIiynll,a
.
Rz -=d WRD domaga S.A
.,
~ IWwsj kooferenejł 3~~~M~~~.~'t~li~~~~~~~;:~P;0~dC:Z~M;f~1N~fim~le:n~lu~~za~l~O~gl~k~Q~n~t~rp~l~a~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i,:::~~~~~~~~O';kO;dy~f~~~Qd~O~~~
zmania
i
::~t::: sekretarz organizacji
'W

~:;!~~"

celu zjednol'zenia Wietnainu

Rady

Zakladowej--

tow. Józef Stojecki, przewodniczący

ZMP - -tow.

W-o.'Źntak,

Pham Van Dong przypomina
na wstępie główne punkty porolumlefl

racjI

~enewskich o~az

końcowej

dekla-

krajów - uc:zest-

"-olk6w konferencji genewsltJej
m. in. w sprawie zasad uregu-

lowania problemów jlOlityC'Lnych w Indochinach na bazie
suwerenności,

poszanowania
n!ezawisłoścl

arylorialnej

i integralności te-

bajów

Indoehiń

sk:~h.

"Nie

ulega

------gll>Sr-m:. 'In.

Wietnamu MI·udme'....."1;O
do
DOł'udI110l~ej
czę~ti kraju w
st\~.o. }y Qtx:.ą

.

:~

--"'-

Bląwomir

przewQdnlcZ:lil~a_

wiQkszołć głosów

wvbor.

--w

,Nie ulega WaLlDJ.lWO'Cl.
eo~nicy

rolnictwa rozwijając
socjalistyczne współzawodnic
two. pOd kierownictwem i przy
aktywnej pomocy organów par-

Wielki;

tyjnych t radzieckich, zdołają
pomyślnie wykonać
i przekro-

Jednym
zac.ań

czyć

.

""dania szóstej pięciolatkI.
Nie ulega wątpliwoścI, że
pracownIcy rolnictwa rozwija-

aJ<..~&..Jl'll!l_ocy,
orgaradzieckich,
wYKOnaĆ' I
przekroczyć
udania szóstej I ~i~:~~~S~:~~.
pięciola tld.
Ir

W naszym kraju "r•• IIL'~U'._
no jw:

"I ~i~IU.l!.5J1.I':"~'':';~~~i~~~~~;'ff;;,D~::.''~~;~'~::

przy

- - "ÓW partyJnych I
zdołają pomyśłnlę

wozu towarów.

podarki narodowe'.
Obecnie kraj nasz
je

etwa kulturalnego jest
rozw6i szkolnictwa.

jąc
SOCj.ltstYC;~znr~e~~~~~~~~~c~",p<~~~~;~~~§~~.
nlctwo,
pod ~

.ą" .adan!.a- ~)sfi'~l~::~v:;;!~':::~YL'':r;.'e;~bR~~~..1:

planu pięcioletniego w
!JZko}en1a specjallst6w

IZ

w d.uedzinie-

V

suma

Główną rolę w przewozie ,to- w gospodarce
warów w kraju odgrywać bę- nieść 990 miLiardów
dz1e nadal transport kolejowy.
Z ogólnej
!Sumy
Samo tylko :lwiększenle obrotu cjl
w g06lpQdarce

ładunku w transporcie kolej 0-

wysokośot

wym wyniesie ponad 400 miliar

się

olę

990

nicze zadania
doletniego w

przes2ło

w przybliżeniu obrotowi ła- liardów rubli, czyI! o 70 proc.
Wykonanie tych RigantyczduanCkhu knOalewJ'o'wZYy'ClhkiCwh nrOak,zUyclh9410i-. więcej niZ w piątej pi~dolatce.
nych, niespotykanych dotych·
V-nększość tych inwestycji przeC"'l.8.S ze w'1.J(lędu
n8 8WÓj TO:"nf
Aby umożliwić transport tak imacza się na budowę elektrowmach zadil.ń, znAcznie posun1e
wielkich 1adunków na.leży rady- ni, zakladów przemysłu chemicz
naprzód r97,Wój całej gm;ponarkalnie zwiększyć zdolność prze- nego, hutnictwa żelaza i metalI
ki narodowej. zwiekszy nl\~7.e
wozową kolei. Dlatego też naj- nieżelaznych, przemysłu nafto_
rezerwy. materiałowe. żywnośważniejszym zadaniem w dzie- ,vego i węglowego, przemysłu
Nast budo\vnlćzowie odwłe- ciowe ,'f1rtansow{i>, wzmocni jesz
dzinle transportu kolejowego materiał.ów bunowlanych i prze dzill niedawno· Stany Zjedno.j cze bardziej p(lteg~ ,gospDdarc7.:ą
jest dalsze podniesienie jego po- mysłu arzewnego. Na inwesty- czone, Anglię, Francję, Włochy, n,a1Sz.ej wielkiej ojCZYzny.
dów tono-kilometrów, co równa

600

m·l..

ziomu technicznego.
W szóstej pięciolatce zrealizowany będzie pierwszy etap pro-

••

.I.

O dalszy

widuje ,ię oddanie do użytku
8.100 kilometrów linii zclektryfi
kowanych, czyli 3,5 raza więce.1
niż w
V',LC)C''''''cc.

II.

I

nego.

I

~';;.~ns~~~I~~:lo~e~oon'R~~:

O ro"wo"1I
Ju gospo dar ki narD II oweJ repulIIolllift zwIązIIOWIC:h

SIli, rolnictwa, transportu, lącznoścl l bUQownictwa Inwestycyj

miliardów
prze-

przemysł

1

wzro~Lwydainości,

pracy I

ek"noml"k." I'nrodukcyillAJ",
JII".

poprawę

l)

rozm"leSZCZAnl"·1

Dalszy potę:r.ny rozwój gosponarodowej ZSRR po'Zosta~
je w nierozerwalnym związ.ku z
właściwym ro:zmieszcr.eniem sil
wytwórczych.

n-c.,

......

wytw6rczYch
KomJtot

d)"!'ełttyw..

ter;'

" n3.gro

-

W

nowej

partia

I

Ap..ooując j.,m,;Omyś.lrrie

Dzięki konsekwentnej pokoJowej
polityce zagraniCUlej
krajów ebezu SOCjalistycznego,
panują<:e w elągu s7.cregu lat
napięcle

międz.ynarodowe

usLą

pllo mIejsca pewnemu odpręże
powstały realne perspe.kty
wy utrwalenia powszechnego
pokoju.

niu,

Będziemy 'eszcze baNlziC"l
umacniać braterskie st{);;U.l"lkl
I

przyjaźń

z krajami ludowo-de

gigan ~~r.t~~~mprai'c.ro,!:.O'naa.sjll,"Y'''Ch"
V
~podejm.je ~wane środki, tyczny program potęznego roz. ~...V'.
"Ii
...
- . .
by doprowadZH~ _dO dalszej p~ woju ekonomik:l ZSRR W'
''wspólnych interesach. Bęq7JeDążenie par,t,ii. do przyspiesze- dajności .p.~~cy E9~lnł!~~d~g~!lĆ, ~~iżeme _~ _~~~!U __ ~~~i~J~L ))r.awy w, rozm;eszcr..eniu sił wy~ !'te' i loJ t
.....
j' ce
a:~zym clql;u prO\\'R"
elekl!·yfiikację,baRilze.·H>ia-_.!:?!t,!pl!_!e~_~!:!i~znego powin UpoTZ~ctKow8!1Te nor~ tecn~.:.~ -OSZ"16W"-:wr~sn~0, produkcJl w.ó.rt"Z..Ych na terytoriJlm kraju IIFl8.;!::itI:j~e, masy pracu
dziU
i vk
~.,=,~~#'ltlĄ!~~aju.._~>m,IłFM'T'"' -mar-ezc:----wy~
nych 1 systeilIu~
1owe1. PlZC\\OZOw Kole. w dziedzinie ko-mplekso\\'~o
d
polepszenia etosltnk6w z USĄ-_ Kujbyszew pod!niesie;1':u wydajności pracy.
Należy niezwłocznie uporząd- jowych i kosztów obrotowych w rozwoju gnc;podarki pctS2c?eg
~a
rrO}ektem wldr.~ktYw wy. Anglią, Francją i lnf' . . ml k.ra_ CzE'labińsk _ Omsk _ No- Jedynie na tej 'podstawie moż- kować system taryfowy w prze- handlu państwowym i spóldzie\ nvch regłooów €"kcmomicznych. t~y~a y nowe. je. e rezerwy, jami, będ.l.:emy roZWijali i uwosybirsk _ Irkuck. PonadV) na będziE' zapewnić nieprzerwa- myśJe, usunąć wszystkie prz€"- .::zym co nA.jmniej o 11 pro<::.
P~obnie ja'h; w poprrednic-h płę
v.lą~e. w nasz«; gospodarce ~a mae-niall przy jaMą Ws.p6Jprf;cę~
przejdzie na trakcję elektrycz- ny i szybki rozwój produkcji szkody utrudniające wprowad~e
Oo"'zczędność uzyskana dz:~kl clolat'kach, trzeba będzie rozWi.l~odr°':keJ, ,Utja~l~ly t !,łUSlm.le z Republiką IndlI, B'Jlmt:j, Arną linia kolejowa Moskwa _ .sori,d:.stycz.nej.·
nje na szeroką skalę techniczm~ obniżce
kOEZ,tów P:'OOUkCjl i jać w jak najszvbs:zym temp.ie
r~
,0\\ a y ·ę ~ oraz wska- 2anlstanem 1 7.e w~7yst.kiml
Charków _ Zagł~bie~ Doniecki-e
Masy pracujące naszego kraju uzasadnionych norm. Jednocze~ o~rotu we wszystkich gałęziach g06poda.rkę obszarów wschod- zywa)- d~g! p.rO\~adzące do da~ państwwmi
zaintere<;owflnvml
Or&!: 8Z€"reg innych linii.
są głęboko zaJnteresowI:lne w nie należy usunąć roz.bieżn~.-:i gospodarki narodowej powinna nich, gdzie skoncentrowane są 5zeg-o ·usp.flwnlema całoksz.tałtu w utrzymaniu l um{.lcni~nhl
Techniczna
rekonstrukcja podnieslEniu wydajności swej w 'Zarobkach pracowników tych wynieś~ w ciągu pięCiolatki "ko- olb:-zymle zasoby węgla, boksy- naszej pracy.
pokoju, będziemy rOlsU":-Z1'lli
trakcji powinna zapewnić w ro- pracy jako trwalej podsta.wy &smych specjalności w poszcze- lo 500 miliard6w rur.:!. Suma ta tów. energii wodnej, budulca.
Jak Wiadomo, dyrektywy Zjaz kontakty ekonomjrzne ze WSl'YS
ku 1960 przewóz .lokomotywamI wzrostu realnej wartości płac gólnych galęziach i często w tej stanowi przeszło połO\.~rę łącz- rud i.elazn.ych, metali rue'Żela2.- du majq na celu określenie je.. tklmł krajami .na hAzie wszech.
elektrycznymi t spalinowymi robotników f urzędników. zwięk samej miejscowości.
ny-ch wyda,vków państwa na bu- nych i rz.arUdch oraz surowcóW dynj(' g16v..'nych za.dań W d"'lie. stronne~w ron.\'oiu ~an(",Ju pne
40 - 45 proc. wszystkich tadun~ szenia dochodów kołchofnlków
Tak więc, towarzysze, stoi dOwn1ct\~O inwestycyjne w !fZÓ~ chemlczmych.
dz!nle rozwoju 'gospodarkl na- strze~ając zasady w1.a.'emnych
ków wobe-c 14 proc. w roku 195!j. l wzrosiu dobrobytu całego n8- przed nami palące I bardzo waż steL5..:.1a-tce.
rodowej ZSRR w szóstej pięcio- korzyści.
_
Projekt dyrektyw prze",lduje todu.
.
no zadanie _ uporządkowanie
Aby wykorzystać istniejące
Realizowana przez partię po- l.tce. Na pOOstawle dyrektyw
~
dalsze rozsze::zenie sieci koIejoW s7!óstej pięciolatce powln- sprawy nonnowania pracy l rezerwy obniż:ki kosztów W!~5_Ił1tYka wlaśdwego rovnieszcza- Zjazdu oprncowany zostanie pię- 1 Towarzysze! Postlrv,'lonl:' pilez
Wf'j przez v.'vbudnW:':!1:e l od- niśmy zapewnić szybsze temp/1 pła,c robotników, urzędników, nych produkcji i przeks~tałcić Inia sil wytw6rczych ZSRR zrn!e doletnI plan rozwoju gospodar- Komitet Centralny partii zadRdanie do użytku 6.500 km no- wzrostu wydajnoścł pracy.
. ż i ó i t h Ików
je w rzeczywiste źródła zwi~k- rza do jak l18jwiększego ronvo- ki narooQIWej. ZSRR o znacznie nfa szóstej 5·1atki są ogromne.
wych linii kolejowy~h, czyll w
Projekt dyrektyw przewiduje, in yn er w
ec n .
szenia akumulacji, orgamz.atje ju i umocn~enia ekonomiki 1 sz.erszym k1ręgu wskatoik6w na Wymagać będą one od partu l
przybliżeniu d\\-llkrotnie więcej że w sz6:ltej pięciolatce wydaJ·
Jednym
z najważnie'szych psptyjne i gospodarcze
kultury repubHlt zW!IJz,kowych, posu:zcgólne lata plę<:Jolatkl w całego narodu wfelkH:h \\-y,s!lniż w pięciolatce.
n.ość pracy pOWinna zwi~~zyć warunków realizacji nakt'eślo.. ny 8kupl~ uwagę przęde W5Zyst
Stworzone zostały u nas nlez- przekrofiJ mlnlster5tw f Ul"'Lfi:- kćw ł wytętonej pracy. Bvloby
Oprócz budowy nowych linit ~Ię W przemyśle co najmmej " "?ego progra~u dalszego rozwo., kim na ulepsz-eniu całokształtu będne warunk.l dla n1eprzerwa~ d6w centralnych., przy opraco- rzeczą niesłuszną sąd7.lć, ~e pokolejowych ułożone zostaną dru 50 proc., a w bud<?wnlctwfe co JU gospodarkl narodowej jest
nego rozwo1u gosrpoda.r<!zcgo po wywanlu planu na okres pięcio- nlewał: zadanip zostały pos1aza· I litycznego j kultul'llllnego wS~yst latki
dla
całego ZwiąZku wton~ I wyjaśnIone - wS1.ystko
g:e tory o łącwej długości około najmniej o 52 proc. Wielkie za- wykonanie ust~łlonych zadań w działalności gospodattCzej
6600 kilometrów, czyli o 40 proc. dania w dziedzinie wzrostu WY-/ dziedzin.ie obniżki kosztów wIRs kładów
pr:zemystow~ch,
na kich repUblik . .związ:kowych.
l planów plęcjolet~ pójdZIe samo przez filę, będzie
w:ęcej niż w piątej pięciolatce. dajnoścI pracy st()~ą równl(>± nych produkCji l kosztów obro- pr.zestrz~gB.mu prz.ez me reżimu
nich poszczególnych .. republik pro~te l łatwe do, f()zwlązania.
Przewozy towarów środkami pr7.ed rolnictwem l transportem. towych.
oszczędności oraz umocnieniu
OS!tatn.l0 Komitet Centralny należy uwzględnić liczne cenne W zyciu tak nie bywa. W toku
transtlortu morskłego mają w
Wielką rolę we wzroście wy·
Projekt dyrektyw przewiduje rozrachunku gospodarczego.
parW 1 rząd dokonały szeregu wniOSl'kf ludzi pracy, organl:za.cH realizacji planu powstaje nieokresie pięciolatki z\viększ.yć
wa:Łnych posunięć
partyjrnych, ułóg, fabryk, kol· mało trudności. Jednakże bez
1J1~~;~:~~ło. dwukrotnhie. on ch
. '
_ _ _ _~_~.. ~_____
=a~:jącYCh
ChObozó~~ MTS l 1J~~tch~z6w:.
pWl"ZątezwyPlen~at.!.~~'~1Y t.l-Udh~oścn_.!. te_
~e"'.I-QCla nasz.yc
ucz y
wych w 7A"""'~dzandu
'ówiąi.kiem organizacji par... "Ii~~o.;.
. . . . . orem
w dziedzia1ie energii atomowej
1W'Odową. ....
radzieckich, związ.ko- wykonać zadania ~"'"tawi()t1a
umotliwiają wyposażenie na..
komsomolskich
jest przez partię,
~amy po temu
~~J~ ;:t;~~~iw b::!~Zrr';
życia
wszechstronne
wszelkie warunki I mo!liwo-

f

pIęciolatce

sił

p~, ~

Centralny projekt dYTektyw zastal, jak wiecie, opubllkowany
w nasil!}
prasie na
miesiąc
prz€'t:ł Z ;'a..zdem. W ciągu tego
mies1ft<'"6 na złazdac-h l konferen<:"jaC'ł'lp,artyjnych, na na.rads{'h i zebran!.ach aktywu par·
ty;nego. na zebra,nlach załóg,
t[l.bryk ł kokhoZÓ'W, MTS t sow
chozów odbywala się otywtona
i fUoCZOwa dyskusja
d
Jek

Dyrektywy XIX ~ja~· partli przewidywały lepsze Eit poprzednio rozmieszcun\e geograflcnne budowy nowych przedls1 ę biorstw, dals2e zbliżenie pl,:7.emyslu do ~r6deł
surowców J

paliw.

II

iii

Opraco"--y

is
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Podnoszenie materialnego i kulturalno"o poziomu

narodu

ki ujarzmlania surowej prz.yro--

.

sm z g w-

tnOŻliwUo

to, jak wiec~
W szóstej pięciolatce 1Jbud... {lych zadań nowego "lanu pię- t.towi
'Centralnemu
wany będzie potężny ledola- doletniego Jest dalsze podnie- pr.edstawienie Zjazdowi
zamacz o napędZie atomowym. co sienie poziomu życia narodu, twderd:zenle.
wyjątIkowo wat·
umożliwi -prz.cdłuźenie czasu że- rorzwój budownictwa mieszka.. nych posunięć W zakresie dal·
--gtugfw Arktyce 1 z.apewni ruch niowego, wzrost kultury, roz.. szego podnłe6Je:nia poziomu ty.
,tatków wśród lodów w. ciez" ,wól oświaty i ochrony ?,drowi•• cia mas,.llrIWullIcYcb I poprawy
kich warunkach-polarnych.
.. .
warunków pracy. W myśl tych
Przewozy towarów środkami
N8jpe!meJszym wskain!klem propozycji nalezy:
.
ekonomicznego rozwoju kraju i
t~~~R9:rtu
rzecznego
ma- oraz źródłem wzr05tu bogactwa
podw zszyć płace nis~ou~
'--f~ wzrosnąć w szóstej pięcia- ~polecznego jest, jak wiadomo, S
re. pracowników .j.. rówlatce O 80 proc. Pracownlcy.fI<>.. dochód narodowy. W ustr< ju
ocześme 1V ogóle uporządko
ty rzecznej powinni w znacz- socjaliBtycznym ,!aly
40chód
plac,roOOtmk6w, ,j
flym . stopnttrzwięlązye pruWo- narodowy rzeczywIście należy
zy zboża, budulca, ,ropy nafto- do narodu. W szóstej pięciolatce
wej, węgla itp. Staje przed ntmi dochód narodowy Związku Raważne zadanie opanowania no- d i ki
oś Le
bit
wych głębnkowodnych azlaków
z ec ego wzr n w przy powstałych dzięki budowie e- tentu O 60 ,proc,
'
lektrowni wodnych na Wołdze,
Na gruncie wzrostu dochodu
Kamie; Dnieprze i innych rze- narodowęgQ ZWlęltsl"L ei§ rówkach.
nleż docl1ody osobiste ludnoki.
• Przęwiduje się dalszy r<iIV- Realne płace robotników j uwój lraJ1$ponu ~amochocJowero, rzęd!lltków zWięj<szą się w szóstej
Przewozy towarów samochoda- pięcIolatce w przybliżeniu O 30
mi zwiększą się w szóstej l!iIl- proc.' Ogólne dochody kołchoi
,clolatee . w przybliżeniu . dwu- ników w gotówce j w naturze
krotnie, a przewozy pasazer6w!, w~ną
proc.,
prtestlo trzykrotnie.
. .,1 prżede
roku 1960
.-

8'1 od now",o roku atkolnego
oplaty za naukę w wyts2ych ukladach naukowych, .zkolach
technicznych i w
8tĄrszych
klasach ,szkół !rednloh,
Wszystkie te propozycje K ...
mitetu Centralnego Bpotkały
się z. gorącą aprobatą naszego
narodu i nie ulega wątpliWOŚCi,
że XX Ziązd J«!nom.)'Śl"le wlijciy je do dyrek<tyw w sprawie
szóstego planu ptęcioletniego,
}ako nowe znamiennll świadec
two nie słabnącej trosk! panll
I rządu o poprawę warunków I <l!I:oIrI.l'Ioptlt>IJlka.ńsId.m,
bytu narodu radzieckiego•.
W clllllu. pięciOlecia "lIIeą
ogółem

zwięlcszy~

c!elą!lClln1

obrót towarowy o GO proc, Jod
n,kże
zadanie pole,_' nie tyl-I ,,!;~,m~~~I~~:;~~
ko na tym, aby l'074zerzyć I,
obrót towarowy, lecz równlet
na tyln,' aby podnieść Jego JXr

zlom.

.
Szcwgólnie 'wlelkle zadania

stawia się w szóstel' plęClolat.
co w d~ie<llllni. budawnletwa
mieszkaniowego.
'
wladpmo,
wiele

i
we wS7;YStkich g-tę
gospodarki
na.rOdowej

'''.''V'N"",,.

.Iach

współzawodnictwem socj-alistycz
nym o wykonanie t przekr~zadań s'zóHęJ plęQllllatkl,

po~ętną

Dysponujemy

bazą

produkcyjną stworzoną dzh:ld
wystlkom narodll- radZieckiego
Gospodarka nasza', i\'szystk.ie .w crągu poprzednich 5-latek. '
Mamy liczne kadry uczonych
jej gal!lzlł _ rooną l doskollaJą
Sdę • roku na rok. Do ?rodukCj: 1~02:~~'~~~~:~Ó';; którzy potrafią
wpływa

tmtężnym atrolmienięm

nowe, coraz barąziej skompli..
kowane wYPClaaźenie technicz-

ne. Dlatego

też.

na}ba1"('47iej Rkom.
pllkowane problemy na~kowo
technkUle.

aby wobec-

nych warunkach być prawdztwyro orsani z.ator.en:t,_kierownl-

Naszej pokojowej, twórczej
pracy strzegą pewn'le waleczne
Idem prodUkCji, trzeba olać się sUy zbrojne.
znawcą. I 8pecjal!stą w swotej
Nasza bnhaterska kI .... rObot.
dzled%lnie pracy, gruntownie nicza i sławne chłop.t wc kol-

;;;:';;';:;::";;"~Ttopa!_""C1'l,-wntKaC'WOOii~"-1f-!;'!Q''''''''''z~~~P;;I~ .
jej szczegóły. Tylko pod
tym warUit'lktem maŻItIł klerowa~ konkretnie, ze znajomością
rzeczy,

tkte

ą woli I celów. prz':--energią,

Wiary w swe siły.

pełne

D. ~~;oK~~ol"?~dz"'leB.es~ .t"8.c,l~ ~.aUf~(;~~O~~~
·.~OD.lega

T-9. MówU! w nich,

sOdz.ioia 12 w n..""y.

Zakładów

tury

Wytwórezych AparaTelet""hnlcznel T-łI III

ti

... ufanla do parpomocy. ln-

zmęczenI.

WClągu lnlnlonych 8
...·

'I"""'''. taktów;

-godzin z
. .

wniosek,
nadtzzędne ulunęly

dyrektora.

lltanowislka

go ze
Nosek

.obrady egzektl'tywy ÓOC'UI olę !'~~t~;:'r~!~~. lunk~ję pIerwdalej. Rośnie góra błędów I wyNa posiedzeniu egzekutywy
paczeń. których dopuśdU się d.
krok
którzy r~ec1!.ywistemu gospoda- został zrobiony plerwsz~,
_
rzowl - załOdze, odebrali pr~wo ,~: ~~1z.e~8~~:~~ ~=,

.. * ..

Orgam:izacja
p..-tyJna
w pełne." Bwobodtnego uczestnlC"lC . W najblltsz1cn d%tRIch odbędzie
ZW AT T -9. Sekreta", Nosek mó nia w życiu goopodsf'CZym 1 tlPO- się w T-g "otwa.rte zebranie arwl o nlei. te rosIa liczebnie. W
ciągu
,Ię do

roku ze 118

powięk6zyła

~=t~,;e~~ ~;=~:.~~

161 czIonk6w partII ..
mają odwsSę proyznać się do
Tak. to prawda. ale. oto co nich, Jeszcze próbują taniutko
móWili
""""lWi partyjnicy o wykupić .ię. wykręCIć od odpo-I
,weJ organizacji w ZWAT T-e. wiedtialnoścl.
w zau.!aniu. między sobą:
Sekretarz. Nooek up!l4'Cle twier
du, te -lIle pił 'wódki w zakła- U nu na zebranlaeb
Wreszcie p.r"l.yznaje. że od
Iyjnyrh Je.t woln"~
czasu do czasu •.golnął
rohotnlk mote
jeck'Jego małego", l to ws:z:y"trobotnfkowl.
ko. Cała jego wina.
Jaha.czyl w

w

Przro rokiem

jak

teraz,

ZWAT 1'-9.- Praca tamtej korni·
sjl była dość powierzchowna.
Wystarczylo wskazać na brak

pt'a"" poll\y<wlel w
się

z

zakladzle.

głosem. załogi,

I. co ,." tym idzi •• powew ... nieclbania w wykonywaniu planów pnodukcyjnych. Komisja
nie stllrala się jednak doszukać
pMyrz""TI tego stanu. Dyrektor
ZR~IR.dÓw HoroszewiC'Z otrzymał

wtedy ntl.gan~ partyjną. wybra-

*

lrltcewalyć.:--

To co do

nłedaw-

no bylo wytycm, III ·Plepum
pnenOlzoną
na narad~b,
streszczaną w rełer-.a.ta.eh
dziś sięga jut coraz

dal móc.
umacniać I<aplta\!śtycz:ne
wyzysku. Stąd
robotnicy nie wtrącaj I 'lię wyzyaku na wol. • w sumie
w budownl<!twle
nłch
rzeczywiście w spraWY wsI. StĄd •.niewinne"
menna lepIej wy!ronyi,ła6 pytania; czy aDY";. leplel. tea~~w~1
~t~~a1~~~~~~~~~~~~~~~~,,~
lec.~j
nie
.•
tylko
w weście, ale
nOWocze!ne maszyny. nit w by zajęli się oprawami produkNI.e ulllia tadnel-wątpl~-
I
"
"
wsI.
.
cyJnymi
w
mieŚci
••
a
"wieś
18malych gospodarstwach? ..
Om6wlony wytej problem. te I - to pytania, JIOwitalo na
•• ~ylo let tak pewnero ra- ma da soble radę",
gruncie
lansowanych ~z· ku.
daJ",~.,hyba
pewne
wyjaśnienie
Stwarzanie
nieufnokt
Wllród
zu.te jakiś przyjezdny r0botnik dobroUlwIe laJaI cblo- chlop6w w 1t0000nku d6 kiMY na w(tpIlWOŚĆ zawartą w trze- laków teoryjek agrarystycznycll.pla
lI.śplenla czul'!ośct
ciej
części
IIttu
tow.
A.
p.
w
oraz
łud7ą.ute
_prarobotniczej
pów I radoII. łeby u.........,le
pracującego
clifójjS~, ~_.pny-~-
wzl~1I prtyklad • ml ... ł. I oującego chIOp"twa. te bez po- ldórej mowa, czy nie lepiej.
maje
się
w
tYm -wypadku. że
laml buaówall sospod&r&lwa mocy kwy robotnlclPJ m<lIIlna aby wl'eS2Cie wieś aama wUęla
siQ do b'.ldownlctwa socJali- konJeczIlOŚeilI jest Ił\czenie dirob
BooJall.tyc7.ne. a nle wycze· rozwijaĆ ,gospod.rk~ rolną nrch .lIospodlU'Btw . chl<ipoklch
kiwalI na pomoc robolnlw duże goopodarKwa. zdolne
ków •. "
s_ad
u sIebie nowoe,U":v
Jut pn:y pierwszym pytani...
co .ulalwl
należy be.względnle Itwlerozle!.
re podobnJe. jak powotało
przekonania, cho-

Warszawa

lania,

ludzi

pr~)'l(lad

t....

kułacka..

Społeczeństwo
roc.. lekarzy

zakończyl

Plerwna _p6łn&
pijatyka
Noska. dyrektorem związała 10
na dobre 'I kierownłctwem za.kładu I Jego m.todaml. Prze.
bulelki j ..zcze lrudnlej

bylo l1ost"ee .załOlfę. potem plJań.1wo--ł bIbki .pGwtarmly ~Ię
czę'cleJ. Jut
w lzen7lYlll ....0-

lDQrL_~

w

7."oleill. l...ba bylo

na kaid. posledzenJe.

W Iym ....onl. niewiele mieli
,do powIedzent.., swój 1I4:r;1ał., w
eg~ekutywj. uwatall
la stratę
czasu. Tak samo (t'ekwencJa ·na
7""ranb,,,h OJ'gllJllzacll -~"'-.- -I ..~
nych wcl"i slabla.

_

.~.

-

_l"akty.. Pl'ZY'Pl4ane Jędt'lA!!
k1owlczo..!.'1 obeląlały jednocteśnle I przede' _wszystkim _
FtakoWlóZaliKo~.leso t:wIl!o1o:h
nl,k.. dlatego teź Sąd wytnie
n:yl Jędrźejkle-wlczowl karę'
6 miesięcy wolęzlenla, jako
sluszną l odpowlaaaJącą 0-'
kollcznośclom. ,. Jęd,rźeJldewlCl)'
.nle sporządzal- -.,o~Ó
. l<umentacj' hIatoni .. chorób I'
samowolnie zmlenial decyzje
oreynatora.
l
.~. ,
.Sąd wziął pod'··uwagę duty -wklal:l prac]I' FIakowioza .
I JędtilejldewlC2św" lei!z·
nicIwIe na
Kielecczyz

nie. P""y kl.Uszku powstal trój·
kąt. kłórrgo wlerocholkl staDowiTa. dyrekcja, sekretat't·, Gt$Mł
locji pa.rtyjneJ orał" pnewodnł
",ący I sekreta"" rady ~Iado
wej. Zawarli pr'.,.!',I.i""'.__ UI...."'.
że w ten
lal wieJ opanują

lą clągnąt

Ilosl.

te

wieś

Ich z

scaleniem I~h. 806podar.tw W
folwarki oddańe na własność

czeka na

rehabilitację

tej troski o powlerzooych mu n y m p r z e z • p o I e c z e ń praw<iom podnIeolon)lm dzI·
do' godnotc\ praw 'WBpóI.
.ię... Wychowawcza ro. pacjentów
(w· nieodpowled- • t w O z a, a d o m
m o r 8 1la lUdowego wymiaru nloh warunkach transporto- n y m
l o b y c z aj o w y mi
łudzi. Mam na myśJt:
8prawledllwoścI polega mię· wych przewoolł z Dobrom:)'ila f;óżne bywają
przestęp"twa.
1!ITlyk\, IZCHQ' 110Wędo.. -_atą...
dzy . tnn.l"nl 1lJ!_ J.l'tn•. te_n"-<i<L_stacionaru w
K.i"lcach~Sq .pFzegfępotwa. na któ1'e· odo-·
w dobre. Inteu.czIowieka patrzy się z per- ciężko chorą Zarzyckq). FI. powiedź :majeziecle w Kodek
apek\yWą, z myślą umożliwi. kawlc, nie zadbał o kolek. slo Karnym. Są I takle, które
Ing-~
nla mu .ehabllltaeJI. Ponadcal ego
choć nie ujęte
to niektóre

P

wolenłe ~]ogł.
k6w. kt6rzy .I~

ono na

masy. We
n",rh

Po procesIe ,eho..!:.!.!!.

nQ TIf)wą Radę Zakładową" a do
T -9 pa~ii a skierowała 8metara
tow. NO&ka. aby pokIerowa!
pracą partyjnlj,

pry'MłlAI

niczą.

kuglosy.

cyka l Uumlclela krytyki, ktlt I'rzewocłem
kułak6w wtDn~
remu nieiedno uchodzi jcszcze mloo uprzywUejowaoe Iłan
płazem. Przed roaną.cą odwa- ~iako. w państwie l: racji wlęk1'1\ prostych ludzi nłenaWiOs'ł"jeZeJ Ilczby ludności , doatat"cyc h zll\, nie oltol ,IQ cboćby czanla *1"'n"'" dla mlaa\.
najmo<:nlejsza IwIerdza be.. Próc. tego ""klada, łe wI ..
duszn"cl l tępoty. Takle bU-, mDło alQ r9,wlJa~ tylko na
dowie w ...... Ich uchlt.ldaml drodze gOSpodarki Indywlduał·
tycie usuwa be-. litości.
n.j I loapllaUltycmyrh rorm
wyml .... y handlowej , mlaIZABELLA CZAPLARSKA alem.

sprAwozdanie specjalna ,komisja,
która analizowała sytuację w

njp;lc7en;e
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Je.' w tej całej sprawie na.ako. której nlkl nie powinien
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Strat Pohrna Nr leI. 21·11
f.\!1icja Obyw~le1ska ('entr. tel. 31·16
~/{Ak.Zł ~KO;'

racH.

iż

nikt

dotąd

nie wytłumaczył' mu, że przecież
sport uprawia dla swego dobra,
że start w reprezentacji jest poważnym wyróżnieniem,
a nie

z;~:~~~~n~~~rr\~"~li~-;;J~;:~~";~~. wycieczką
iliwoŚcinml

u7.yskanl~

Z
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zadośćuczynie ..
niu
zachC'lankom zawodników. a sami działacze nie
bali się im --óplenić. Inaczej do

niczego nie dojdziemy. Należy
w r~polrzeby pamię
tać o karaniu. KAra pJ1ęmY~
na, to takze środek wychowaw..

dz.v. że barum wielu ludzi mU~1
l'1_'VĆ niPI)rlmipr-n.ie wiC'C'f'i \\'V- c-zy.
ZlIsadnf-czym c.elem.. tej ekcl1
sHku w ciągu dnia pracy niż on w
killuF,ninulowej walce, by zaro- wychowawczej musi być bud zeOle
u młodych ludzi zdrowej
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;.,---000Sp!'7\';ajqcy klimat.
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---"-------

Kielce składają si~ tylko z
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,Poemat\' s:,mfonic7.ne
K.Hlnwir7.;J·· sprzątnięte. a kto chodzi, po
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Na fundusz
budowy
Domu Kultury
ID

CieKotach

Pracownicy

WOjewódzkiego

Za,-ządll Przedsiębiorstw i Urzą-

dzeń

Komunalnych w Kielcach

drogowa. Zadaniem jej
jest czuwanie nad l>ezpiet:1:eń
stwem i porządkiem ruchu n::ł
ulicach miasta,
W związku z tym T{omenda
Wojewódzka MO prosi !>połe
czeń.stwo Kielc
o 7Rwiadamianie funkcjonarius4Y drużyny o
wykroczeniach
uż~,tkownil{6w
dróg' publicznych w mieście,
przede wszystkim kierowców
samochodowych j woźniców,
drużyna

--można

__

.."."""""',.,.. ,.",., ... ,..""""",,,,." .........
DYREKCJA
Ąrt. PrzemysłoWl\ml

UJ S"ar~q!j"u."'amlenna
zawiadamia

P. T. klientów,

że urządza

w m-cu lutym 1956 r.

BIA~Y TYDZIEŃ

Kultura nie zając•••
Rzecz ma się tak. Istnieje
Zawodowy Melalowców. Jeden z jego zarządów
okręgowych mieści się w Skarżysku, Ten' Zarząd Okręgowy jak każdy - posiada instrukto-

sprzedaży artykułów bawełnian~'cb,

Związek

::~l~igii~K~O~b1Ie~t;11z~ooo~w~,ąza~li~'i~~~~~~~~~~~~1~~S:~~;~:;;

FLANELE
KRETONY itp.
Do nabycia w szerokim asortymencie' w sklepach
M. H. D: Skarżysko - Kamienna
przy ul. Staszica Nr 4
..
Armii I.udowej Nr 65
.. "Osiedle MiJica bl. 66
" Limanowskiego Nr. 65

sobie prak-o-wca, Nikt ,nie
pretensji do 2.urządu
za marne wyniki kulturalnej
dziRlalnoścl,
Kran.
-'lOO-

Komu zginął pies?

jak:
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_ zapyta-

cę. Nie ma
może mleć
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Zarząd Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy Kominiarzy w
Ostrowcu podaje do wiadomości wszystkim zaint.eresowanym
na terenie powiatów objętych dzJalalnośdą Spółdzielni,

zamiar .startować w za Wł)"
narciarskich.
Przypominamy, te· zgłoszenia

Ostrowiec, Opatów, Sandomierz, Iłża, StarachOwice, Stasz6w,
prezes Sp6łdzietn1 lub -jego zastępca 'przyjmuje interesanodwolań. skarg i .aMleń:
.

przyjmuje dzlal.•.,ort(twy "SloLudu" Jeszcze tylko dziś I

że

tów w sprawach

w godZinach 11_15.

I miejs•• zawodów oraz
P'~7.0~:~::~~!~k~~::~~:::~I8~:: ~zczegfły Imprezy podaw, numerze iulrzejozym.

w-1lOnieclzialkl każdego tygodnia w biurze
Spółdzielni od godz. 10 <lo 13.
'-- raz w '",resrącu-w- 'kal:dą~ środę po ls-tym,
przy ul. Szerokie} 90 •
W Sandomierzu - raz w miesiącu w. c~wartek po lO-tym.
W

~ e..trowcu -

w-Opatowi.

......000-·

.

pr~Mickiewicza

w

Iłży

14. .'

raz w. miesiącu -'N pierwszy polliedzlałek
po pierwszym, przy .ul.. Bodzentyńskiej 59.
- w Starachowicach - raz w mJ~§cu w.....a.wa.clek......p0----.2--t:ym.----.-~. --- .. ---. - --przyUi."lHeckiej Nr
w Staszowie - rat- w .miesiącu w~
-
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