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IIcz~zlnlaSwłQta Wyzwolenia
. i Swięła Konstytucji

I'Toletari""zę

"'..y,lklch krajów lqcz.cl«

się

l,

f6łopi z ~B"omady Podlesie
odpowiadają na wew,wanie
chłopów zgrOmadySzczecl'lo
Klika dni te-mu chlopi % iro~ pow, wlO#Utowsklm l
madv SzczecnQ 1.alnlcjown!l dla cenne robowląumla,

podjęli

uc-uzo/"'l11f1 $wlętn Wyzwolenia j
Chłopi I Pndlesla po ukończe
Święta Kl)nlltytucjl ",I R pÓI1'Jłwod "lu i.niw
pr7:yaląp!q do omionieiwO IV kRrnpanll żniwno ~ o~ tów tak, aby do 10 w1"z.eśnla br.
mlot01t"ej lwypelnianiu obowląz rala wid wywiqzllla BiQ w 100
pa.ństwa,
Jlll\o
chłopów

wnbN:

kóll'

proc,

l

obOWi(\l.kU

~przooaźy

tbo
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pIC't"\\'ll1 n" wezwanie

za plńHwu. W CeUnach chłop
te SlC"l~1\a odpowledt:lell mlesz dla sprnwl1!eJ~z.ego pl"Z<.>prown.
kAńcy wsi gromAdy Podh'tde IV dumla żnIw zorganizuJą grupę
W1.I1J"mn(') pomocy j zbol.e od-

SpacerkIem po XXIV Mlqdzynarodowych Tafgllch PoznalIskIch

wlrn" pnl1-~t\\'u mnnl{e;;l1lcyjnle
W zobo\\'iI\7_uniu chlopów z

Blchnlowa Cli;}amy m. In,: ,,:'I1y,
Ch/opl, ('!.lonl(ljwl(~ ZSCh 1.0' 0wlrjl\ljl.'my Rię tll!O\'wzyć. kampalllę i.nlwnq nil 5 lIn:j przed ter
mim'rn, w",kol'zystać 00 maltaj.
mum maSJ:yny GOM-u i własne,

lOro:ani7.0. wać zbiOro. \Vą d06t.aW~
zb01.tl, siać poplooy ... ".

:rodobnc zobowiązanIe podJę
li chlopl 1. MarchocIcI SkraJnJ-

l

Zainteresowanie i pod.ziw .zwied.zaiqcych
bud.zq eksponaty kraiowe i .zagranic.zne wyraz najnowszych zdobyczy nauki i techniki

f, bm. ~ I>k~l!f Mfrdzjjnar,1rf!J'.n(&
n"ill Sp'l!drldrll)'d 9ii'MI')!>O~~1l dtll.
§1"",hl~lrz"ld ziflillla J(t;mirf'!rJ
li"; CfrlJraln.-rl111 I'l.f'f/ I HZtjrf"'1:1 PRL
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'I"J/,f;oidr,,,,"d pfll,hr!- Dpl,grot!f Il'ól
dli.;",',,--'1' prz/lirU: I Stk"larz Fe PZPR,

H"!lnla'::;o {3fNul. !""UI Rmiv
(Quf
ihdll

Cvrankirl1.'la
.;!filI
MinWrQW rll~~/J!Z

Afjnitf,{Ąg

W;rtprtUI
Ot'al. No
S~krttll"

tfi'rdU"
r'...,,"ll'.l·ia
I
f(C Pl:!'1< B~/t!!mu 8;("ul. Od ilWI!:
WiUf"fl'/l.'U O~d" Pr!m.iu " CllrlUl.łinElu. Nu!! SMuIM! RMU S"M.
d;tj~IUfr E_ Drohrlrtk j P'tZIJ Ctllfrat.

Wit 1. Ronslanl)'nowa..

naszej' prydukcJi rolninej .. Na 1\1(1) Z",,'iq.tku Sp-l/rttielcuCIJ D. Kg.,

Targach mówią o tym wysitk<l
&U'.l'&kJ.
odpowiednie stoisk;!. przemys!u
krlljowego I pawilon nasiennic-,..._ _ _ _ _ _ _ _ _~_'"
twa, jak równie:!: bo"aty pokaz
spriętu l maszyn ro!nictyeh kra
j6w, które do~tawnmi swymi po
mBgają nam w tym nlex.miemle
donlosł.nń dziele.
MALOLITRAZOWE "SYREn"
Cały rozległy rejon Targów
III
u}ęly przemrs1y, które w ogóle
nia liJtnialy w Pob-ce przedwoprzystąpili.
JenneJ: motoryzacyjny I ma.zyn
PRZEMYSt. CIĘZKI - PODM budowlanych.
do
STAWA NASZEGO ROz.,
Atrakcją jest natomlut proWOJU
totYJ) małolitrażowego lamochoCI
końca
NajwiQksza hala, MTP da turystyemego - ,.syrena".
hala Nr l _ to królestwo pol.. _ Szybowce "Jaskółka", ..Bołąk
Gkiego przemysłu maszynowe- da.n", ..Mucha" jak ,dygo, metalowego i hutnictwa. Ze- by gotowe do lotu. A teraz nle2 hm. spółdzielcY s Chwa
brano tu bodaj wszystko, co pollspodz.lanka dla mllośnik6w spor łowic (pow. atarachowickl)
ska myśl tecnnJcwa stworzyła I tu motorowego - prot{)typ mo- ro;o;poezęli Jako plerwll w
w ciągu 10 lat władzy ludowej.) toeykla "Junak" opoJemnokl wojewódl;twie tzw. małe tni.
Połowę hall zajmują obra-- 350 ccm. ?rototyp ten. poelada.wa, Przystąpili oni do' .%bt~
blarkJ.
które
eksportujemy lący wlZystkle cechy nowO(:~
m. in. do Argentyny, Awtril, nych maszyn tego typu, po pru- ru rzepaku o~imeg1Y." W u-

Małe żniwa
rozpoczęte
Spółdzielcy zChwąłowic

zbioru rzepaku·
dobiega
koszenie

Dzień

DDllZyJU, lIo1audlł, Ind" ł Tut Jechaniu Z6 tyt!. km rue w:rkar.aJ:
cJt. A osta..tn!lo tsUc do Austr-a. t.adnycb usterek,
111 I I'IIeksyku. Potętne karuze
PAWILON" _ EKSPONAT
łówki do
obróbki zeslawów
I DOM ~ EKSI'ONAT
ZAlea.vie w Ciągu 6 tygodni
w:z:niesiono pawilon - eksponat:
ruel"aal podziw na lVla.eb JIIiII dzlal budownictwa przemYllł;')
wego I materiałów budowlanych.
Został on całkowicie zmontOWAI""" "'" ny
z prefabrykowanych elemen~
t6w _ przeważnie ze struno· i
kablo·beton6w.
I:;
BOG.>\TY PRZP.oLĄD "
lotnictwa wo~.skowego I spust .t811, której wytaplamy
::c DOllOBKlli-Zw1:ĄZKU

ZWiązku Radzied<lego.....
~:llE;rl:F~;!'~::!:;~~i
d
przeglądem potęgi powietrznej K raju Ra
.':=~ ,lu.
chroniącej pokojową, twórczą pracę ludzi radzieckich ~iF.rul~lE~~:~a~u:,~~:~

lotnictwa

Wielka narada
nowietrzna nad lotniskiem w TuszjJno
r
II:'
MOSKWA (PAP). 3 bm. w Moskwie I

Rad,l~cklm obchodzono uroc't~'śele

w

całym ZwIązku

Dzień Lotnictwa' ZSRR.
Nad lotniskIem w Tuazyno kolo Mosli.w)I Odbyła Ilę II tej okaIIJI tradycyjna parada powletrUla,

Albania proponuje normatlzacJll
8w,unków II GrecJIIi
TIR~~A J.k dOIll>!t Alb.lllkl Ar~n
(I. T~t~I11QII~rąll, mll1lfl~r Iprlw u.
r!lnltln)ch Llldo".. t) Rlpub!lkl "lila'
n,l B~hH Sth;'lIl prluhl dll .~kr.·

11'11

ll~n~fBln~io

dli'"

lJednoclon)'th

Orll16nlueJl

Naro.

Hammlrek)ocltll
klMt) rrcll 10 o pO'lnlol'
mO'I'!nl. fl~du «rteld~łJll, Ił u,d Alptnil propnnule luwl,unle norma)n\·ch łtolunków d)'plnmll,'clnyth I
rler~II~. w

OmJ,.

Paklilt&n glosuje blokad'ł wobec
Af,anJlltltnu
PEKIN, Ihdl"
łwlttkrenlt

nhl. nu
IllIIlkil

K.blllu pl!dllo

prlU terytorium
k~nrtlkuJ\

(I

AI'ł.

pikI·

Id,el

ni to)
lI&nlytłm

P,klłt.llu.

UlrtymIJJ4

łfsulshńlK!'

wary
lo 1

\\I

mlllhltt lj'olpodMkl

IlwluduJ,Cł, h wlld"
1I.~.~lad'J' bup, ... n!, cli

.IMU)U wobu AIII1J11

Illnu blokQdQ ,CIII/Hbrtl\.

Na wz6r amerykal\skl
NOWY JORK. JAk dllnOlI • hnll!1I'1l

::r~lluk,~f'::~~ld~~:lle.":~:~~5t~~~CI~
SenHte

pfoJe~\

u,t.wy. który pru-

~~duh~'d,hrn~:~u~!r!t!ł~~nludt~~!'n~~:
c~l~rn

lldll~fu w

nnt.(hth,
kQn«re'ltch, kOlllrrencJMh cly Id ,')l
n)~w~ch, n10lwyrh .. ~rłyclyllM .Ii do
~;.;,",~~.'IINhnIPnlł doklr)'tlY nwlnt.low
\t·,.lt cll

Codunłl 10 UM, OlbttymlG
RttZpoc~yna IIQ ~1elu parada
pole portu lotniczego w Tuszy- powietrzna.
1\0 wypeŁnia się, setkami tysięcy
Otwler-flJl\ ją umototy flagoludzI. W lotach .zajmują miejsca we. Wysoko w powlet\rZU powie·
dl'putowanl do Rady NaJwyi.- wn olbt'2ymla. chorągiew ;, por~
neJ 7...5RR I Rady NajwYMzeJ tretaml W. I, Lenina S J, W.
RFSRR, ministrowie, czolowl StaUna,
pn.e<:htnwlcJele nauki, l!teratu- r Na niebie pojAWia .1iI: nowa
ry I sztuki, przodo'l'1nlcY pracy 1. grupa 5lunolotów_ Jest Ich '16.
pi(.{'myslu l rolnJctwa. Obeenl I..ecą one w sprawnym u:yku,
sq nlonkowle kMpUS\.! dyploma któTY wMuany II dniu pmdstatWlm!:'go, atlnche$ lotq.lczy l woj tyla słowa "Chwata KPZR".
5kO\~i piUi!lw obcrch. Wśród
Za t q grupl\ ~ 9 samolotów
gokl .zna.JduJI\ Rlę JderlY\\'olcY &portuwyrh. Prowudzą je koble.!I1u:d1.ynarooowcJ Federacji Lot ty _ lOlnkr, którym pnewodd
nlcze).
b(Jhute!" Zwhl1:ku Radzj(.'Ckle-go
Na ln'bun!6 aeroklubu pola.- Mat'lua Czecznowa.
wlaJl\ &Ję: N. A. Btd.anln, N. S.
N!eoclt!klwanle w f)()wlet.l'Zu
ChrUlZe7.{)W, rJ. M. Kaganowlcl. robi się cicho., To l\iz\XICl.ynnjl\
G. M. M.lenkow, A. I, MIkojan. ,.wól pvks,z md,deccy &lywwnl ..
M. O. Plerwucbln, M. 7... Sabu- cy. 1'oka-1.II)I\ oni pięknu figury,
row, K. J. WorOfli,loW. A. I. Iij.. ;:niiu;q titę do WYlh.Jltoścl 5011 me
rle.enko, p, K. Ponomarenko, trów l l.nÓW wzbiJuJ/1 /llę w góp, N. 'l'oslJletow, M. A. Bualow. lę. S1.}bowt~tl odlutują. tUŚ z tle
mal'ftZulkowlu zwJ"r.ku Radzlec~ kmeco [)llla gtlU1UJą latające moklegó I mal'1!Łułkowle lotnictwa, <Ide.
Konstruktorzy tych mo~
Serdecznie, but7Jlwyml ukllłłka.- delt kluruJi\ nimi w powIemI witaJą Ich tłum,. ludll qro.. U-w Ul pośret"lnldwem radia, Po
madron)'eh na lotnJ.ku,
ldlkll rninutat'h m()d~ll'! witają
Obecne '11. takte dt!legacJł, któ ~\~ź~~o n~lr~J~~~an~a.'k!'~~~;~ jl~a::
rł przybyły na Obch4Y I~:r WIdy. Widw~le 1. UWllją śledZl1
Lotnidwa ZSRR z Ch n.
• tel"llZ plynny lot ł~yb()wcn skon
JugO.lawll, AlhlU'lll, nulaarll. bt\"uO\\'un!!~() prl.t'~ Alcl"i.Bndra
ClCchOIlIOWIl(lJI, KoreańllkleJ Re MunockowJl, KOlUitruktor ten
IllIblIki I.. udowo .. Demokratyez- plerwfl't)' na 4wlecle wudował

,.~",.:.;_ _ _ _ _ _ _ _ _.:.:n:::'J~'.;I.:'.:::I,:::k::I'.;II::,::,m:::u::n:::"::.• .:W:.;,:::.;:I.;;,,:..
-

Krqtownill »Glasgow' w porcie

g<lońslttm

aparal,

poru duJĄC)' po!łobnle

Jak ptaki - IIkł"tł'dlamł, Teso
rOdMJU IiIkrl$dła powato'e lwię
ksuJI\ ,alet)' aParatu, Jero mo·
Hlwoiid w powietrzu.
Nu tym ltnt1cl? gJq p1cI'WUll
{'1.~~e wl(!l1d('.l pflrntly lotnicmj.
ltozlluczynll wlę (,1.t~Ć tłrll/tł, P6~wif:rm'Ul
lotnictwu wujslu:lwt'_
mil. Kl~ruje n(1l K"nf'rnl-pnrucz
nik lolnklwn S. U. Rubnl'lO\'1,

,ozpo«ynal,
PlIoci

Wy.".,o

bleglą,

a:obotę

,!:tostli

Dobiega końca kOltenie
W %w!ąt.ltu z nle,pt.Zy,"
warunkami atm<)..
aferycznyml sianoko.,. w
KlelecC%ytn!e _Sil Itleeo op6t
nlone. Mimo t() przebiegaj,
sprawnie. Na ldeleekteh, lit..
kach pracuje
bowiem. ł83
GOM.oO\\'Skich -koliarek,. kUW
n do 30 czerwca br. prupracowałl': Jut. BOO maszyno..
dol,
łąk.

jajĄcymi

pok"
pl l°' t"y my wl"", ni, w
RADZIECKIEGO
lotażu na samolotach odrwto- 1938 r, .Zrozumiale
zainteresowanie
wych. Z prawej strony nad lot·
NASZ,E NAJWIĘKSZB
bud%q wponaty radzieckie unlflkłem pojawia sil;!
myśllwl~
BOGACTWO
młeszcrone w wielkiej hall oą.z.
pHotowany przn ,m.(ł.Jora W.
L:a.p!łZyna, który, jako Jeden
II
Ze
19rzytem
transportery
w
chodnikach
"wę
pierwszych rozpoc:tąl opanowywanie techniki pllotału na la~ głowego ragll:bla" T».riów - i
molotaeh odn:atowyeh. Lapszyn lracmentu kopalnI. W ściany
d' ł
Ś·
Iv
pok!lwJe llze.reg pIęknych fIgur,
w tym dwultrotnle tzw. ,,~l1ę
Nlestlcrowa" I "półpętlę Nlestlerowa", Szybkość lotu aparatu
'ł.
Ił l
LapS1.}'na jest ógronllla, więlUlUl watnleJ8~go przemY5!U _ do~
od gz,ybkoścl glosu.
".wcy ..,,,m.go L10"''' do "
Włodzimierz
itraJ&w.
Wy~oklego kUlUztu
wymaga
Sądem
n/Ultępny lX>plll,
Dośwladcwnl
ClIE11UA N'APRA\VDlS
WIELKA
lotowy pokazują na tnech odł bm. pned: B'ł4em Woje wmMftm dla -m. Ił. WInarzutowych samolotach myśJ!wOd bl'u·wników, farb, lakierów,
wy r~J IIIfł proceę Wł. d~ Leełt~t
'H
sktch grupowy pIlotat. WY'lok!eJ tabawek "urnowych _ pl"lez .ze
olltamn,. O' to. Ił działAł na n:kodę lW'Odu po1W1ep łłfIł4
kllUlY, Po tym popisIe IlfId lot· rok! wybór !arms('€utykńw, ktÓ
woJtul. w eAłie o-kupacji ł po wnwolettłu.
oh.klem pf)jllwlają lllę dwa kla- rych pn~w!e wcnlu nie rob!Hśmy
rze
my.{!!wców o<kwtó\\'}'ch. w kraju prwd wojną, a dzlś naPonad ślvlklel11 lotnlglm 6Ilmo~ wet ek:i;portuJemy _ do opon
loty III wzb!jnJl\ ,!ę fili WySOM $amochodawyeh, nawozóW IIziu·
ko~~ dwóch kilometrów. Doka· ct.n)'t'h l naJmloo./fU'J dziedziny
Mulit twlnello obrotu dookoła osi. chemII _ tworzytv sztucznycb.
W chwJ!q póin!ej oba klucze nIe za wu:ystklmJ produktnml l'HUlr,f:
nuruUII}I\C tłzyku Jocą nal)fl.e" gJ} przełlWs!u chemicznego moi..
t'lwko ~lf'ble. Wydaje alę, tli'
~!ę 1.Iapomać na T.ergach.
raz sll'l zdert/1. leet w mgnieniu
POMOC DLA ROI.HleTWA
oka klucze mljliją lIlę.
_ 'SPRAWĄ WtELKIEJ WAGI
Oltroll1negn j \\'$uchmfronnego
łDokol\ctenic na Itr,}li) ,
wYłltku wymaga podnieslc:nJ~

porułUl.j" .tę l n_·_"'~(~~'.;"~k~~v~.e~~:n;~:~~~a~"~.7:,,~o.~t~~"_'========='==,,:!
IZ

I

d

d

przed

w War.uwle

n·IIlA

HI NZP""przed. 22 Lipca

-Zobowiązanlo, klłro zrodziło
mvJ.m ... ł11t1Mł
G dlł
kłem. ,kt6r. 'lU wurych

ft4 umowę .mkłQd.ow4 młędł\l

slQ IIIZD

M'tttl-e.C,1t1J f'(I#1h\i.Wł4 # ł"Dbo,
fl.łl«tmi. 1"łutl14.Cl1l, im.: Kcb'ł ...

du!'ękdq 4 ,«1og4. m4jlt.r
tak obflCte I~ plen,* Mat'chlłWtcJ: po przedu.kut()<! tu .t't\.l'l"4caJą, _4 dł:HdeJ-o ~
C$lI P".tU,.eło wam kiedu ł'lII wo.ntu .pr4WV • roztq 'ł'obot.. dł. W.p6lfłfł: ~lI.kutuJq.
Pll" pytan.ł$: NOttt'Ił prze.,
mt/AI. Jnkq drol1ę ono f'l'-"'ZoI ntk6w :obolDUW!ł .tę. t. j.go
'
lo nim do was datarfa1 Clił cWał. 4' ltIl'łMfC%4 gotowaln.14 kraczaf'l'lu1...
w\.ede, {1(f:Ut ffP. ,tortam wtr' mydltl. pod'nfełłe Wyd4jn-old
':"'" An~ ,ptZłkracRfl'łV.
gUctfolu
»
6.t
proC.
na
63.5
produkowtlłl4 .,Kula Kwlat{)<o
- A f'rt<Itn4 bU t4k col wił'
wa", mydełko dZ4t!dnnł lub pI'OC".
ce}'!...,"Polllutchn(!"'l
ZbtUII

ręk4ch

Nill? ..

.....

Zttlogi

Tlf8lące

o

mów

AU!!ItrU

projekt ustawy

neutralności

WlEDIi:N' PAP. Jak

donosi

pnHil uu-Miarka. Bada M!~
Au~ll'l! ilU p{)~!t.-'dzeniu
::W t'~f!rwl':l zn!wl('I·{l!.1ln pI'n.. '"
~Iwvd(mr IlI"t('l m!llhtra !l.pI'UW
tflitmn]rznyrh F!gla jlrojł!!\1, ustawy foot'rl.\ln1lj w !I[HuWie nClI
nj~!rtJw

lralnoścl

AustrII,

Jak wIadomo; projekt
duje
f bm. dn J b/ll. bart"/ 111 OdVnl , łurfmuII11I1I wltVlq ItIk,' filIł PolJfIf,/
/.IMUIIIlfkl 1f'/JlfllIł~1 /!rulll/ylt/ hrqMW/tlł/ ~IIM.~ "fll/'lWloti" •• W drlljj W(I'fJfll/·
Itlllll luqlri1lm/k urm'llI"tl" trgll/wu miM .tlf w "'/Jar pl)!/,m(IJf/ 110 \1", nru/lwll.
Na
I(ra/cfltfllk "tJ/ns,ow".
CAl.
(lil

wyrzeczęnle się lU)

PI7.łw!

atl'ony

AusJrJl udzJ./tlu w blokach

lltarnyeh, jak- równh~t

rn!~
tobowlq~

,mm/
publikację
udostępniłanumŚwiętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
"t, ...

umie

.Ię, łt

nie pozwoU na' za..

kładAnie na Iwrm... ~
oł>crob bu woJlIIoWrilI.

.

'"

t;::;bl~;:I~Y~J:'·~·;,;':n7.b~~! auZI3 ano c na SZI\O Q narD upolslllego
~~~;~I.e'rpr.;~Y·;':i.,oPO;:'j:lprzed WOI'O§, podczas okupacl'j i PO.lIIlIzwo.leni.u
Leehowiez

Dz!. "odkryjemv" wam ~f4
jemnieq".

Ih:ąd
larwler ~zlł

około

0,5 ha tej rośliny oleIste!.
rzepaku mieli ukoń·
czyc w dniu wczoraJ.S%Ym.
Plon z hektara zapowia~
da .!ę dQbrze. Spóldzielcy
obllczają .,go ,n.D. 14. q z ha,

Sprzęt

,.t
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IrliCl .dzień pobytu marynarzy brytYlalich. PDi~

:.::T::'~ .:... "'u1''''''''ol
KObI~ t~. mat.ki [a ł eg O ;) w a ~ Delegacja załogi "krążownika "MS »Glasgow«
Oi-;;~śll'lle wl,zi kulluralnej potęplaJąpobtykę przygotowan z wizytą ID Warszawie

do nowe!
wojny
.
B
k
.
dowy wlec Kw u
M I
ongresu
I

miedzy PRL i NRD

bo",'

Lkzna ,Jrupa oflcerów,
n6wnOC%e8n!. "
deleg.ae14
III1l8nó"w I marynarzy hr)'tyJ~ ma.rynftrzy,
na
Uproszem.
&kich w2'!ęla ud7.1al w wy('u'cz SIow. D:ol!nnlkarzy PolskleJl
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