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StAWA WOLHO~CI i BR AlfRSIWU LUDÓW I
Hańba tyranom

i

podżegaczom .·wojennym!

Przemówienie Prezydenta RP tow. ' Bolesławo Bieruta wygłoszone w dniu 1 Maia 1950 r-

"'300

tysięcy

WARSZAWA (PAP). - Ni> dłu·
go przed g-odz. 10 na skrzyżowaniu
Alei Jerozolimskich i Nowego świa
ta gromadzą się tłumy ludności. '..:3wzniesione
. pełni·ają się trybuny,
\\--Zdłuż Alei Jerozolimskich nf. · .e·
('iw budującego się gmachu Polskiej
Robotniczej.
Partii
Zjednoczonej
Również i na ruinach okolicznych tlo
mów' szukają miejsca setki mies~kań
ców stolicy.
Wysoko wzniesiona trybo.na l.'epre·
zenta.Cyjna odcina się wyraźnie 1ia.
tle ogromnego napisu ,,1 ~ r ~.j".
Punktualnie o godz. 10 . przybywa
Prezydent RP., przewodnicz11cr KC
PZPR - tow. Bolesław BIERUT w
towarzystwie premiera, sekretarza
KC PZPR - tow. Józefa Cyrankie·
wicza. Orkiestra gra Hymn Narod:>
wy. Wybuchają "lugo niemilknące
owacje. Tłumy skandują: ,.BIERUT,
- BIERUT!" Prezydent i premier
w otoczeniu członków Biura Politycz
nego KC PZPR i członków Komitetu
Centralnego PZPR, członków Rady
zajmują miejsca
Państ\ta i Rządu
na trybunie.
Na trybunę wchodzą rówmez
członkowie korpusu dyplomatycznego, akred~rtowanego w Warszawie z
ambasadorem
dziekanem korpusu
Wiktorem
Zwią~ku Radzieckiego Lebiediewem na czele oraz attache's
wojskowi.
Zajmują również miejsca: delegacja związk6w zawodowych ZSRR z
członkiem prezydium WCSPS Rżano·
v:eni na ciele 'i 'inne de1egacje zagra
nieme przybyłe do Warszawy '... oka
zji 8witta 1 l\Iaja.
Entuzjazm wzmaga sii;, gdy ·przy
dźwiękach „Międzynarodówki" przy·
bywa konno minister obrony nai:odo
wej, Marszałek Polski Konstanty
ROKOSSOWSKI. Rozlegają się en·
tuzjastyczne ?krzyki na cześć Marszałka.
Tłumy

wolą

osób zjednoczonych
pieśń

wyzwolonego ludu!
I niechaj wiedzą imperialiliści i wyzyskiwacze. t~rani
ludu i podżegacze wojenni w
kra.jach kapitalistycznych: nie
ma i nie będzie takiej siły i
takiej broni na świecie. która
zdolna była zawrócić
b~'
wstecz bieg dziejów ludz·
kich ku socjalizmowi! (burz- łiwe oklaski).
Od miasta do miasta i od wioski do wioski - jak Polska długa i szeroka - popły-ną dziś z
szeregów milionów budowniczych
Polski Ludowe; potężne i rado,
sne słowa:
Pozdrawiamy gorąco i serdecznie bratnie narody Zwią~
ku Socjalistycznych Republik
Radzieckich! owacje, okrzy·
ki: Niech żyje Związek Ra·
zwy
Waszemu
dziecki!)
cięstwu zawdzięcza Polska
i bratnie narody krajów de·
mokracji ludowej swą wol·
ność, niepodległość i możność

budownictwa nowego, lepsze
go ~cia! Dzięki waszej porno
cy roZWija się dziś zwycięski
i niepowstrzymany pochód bo
jowy setek milionów ludzi
pracy - ku nowemu ustrojo·
wi sprawiedliwości społecz.
nej: · ~orzystiając - z waszych
doświadczeń - wolne naro·
dy Polski i krajów demckracji ludowej budują socjalizm,
który wasze życie uczynił le
pszym i szczęśliwszym, a was~
coraz bogatpotężny kraj szym i niezwyciężonym!
Niechaj zlewają sie dzisiaj
w jeden rytm nasze ·uczucia,
niecha j płyną falą szeroką,

j

skandują:

„STALIN
BIERUT - rTALIN - BIERUT",
potężnie brzm:ą ·.>krzyki: „Niech ży·
je nasza odrodzona Ojczyzna - Pol·
ska Ludowa! Niech żyje przodująca
Polska Zjednoczona
siła, narodu Partia Robotnicza! Niech żyje odro
dzbne Wojsko Polskie! Niech żyj'.!
ostoja pokoju - Zwi11zek Radziecki!
Przez wiele minut trwa nieustanna
owacja. Marszałek Rokossowski zaj·
muje miejsce obok Prezydenta Bieruta.
Gdy Prezydent RP. Bolesław Bierut rozpoczyna przeQ:lówienie 'zapa·
•
da głęboka cisza.
'.rOWARZYSZE!
SIOSTRY I BRACIA!
PRZODOWNICY PRACY!
OFICEROWIE I ŻOŁNIERZE!
MŁODZIEŻY POLSKA!
LUDU PRACUJĄCY MIAST
.
I WSI!
Pozdrawiam was w dniu Swię
ta I-Majowego - które jest sym
bolem naszych walk i zwycięstw,
dniem solidarności i braterstwa
mas pracujących całego świata!
Dzień dzisiejszy jest 60 rocznicą pierwszego obchodu l-Majowe
go. kiedy proletariat walczącv Io
wolność postanowił wyjść na ulice miast z rozwiniętymi sztandarami, ze swoimi hasłami i żąda
niami, z pieśnią bojową, wzywającą do walki o prawa ludu dzień 1-Majowy święcimy dziś w
Polsce ja~rn dzień zwyciestwa j
triumfu mas pracujących.
W ciągu dziesiątków lat gorącą
i ofiarną krwią rewolucjonistów
znaczone były w dni majo~ czer
wone sztandary robotnicze.
Dziś 1 Maja jest w Polsce Ludowej świętem państwowym. świę
tern wvzwolonego narodu, świę
t~m zwycięstwa idei sprawiedliwości społecznej. Nigdy już wię
cej nie będą świstały w Polsce ku
le nad «łowami robotników. nigdv
więcej nie zhańbią naszych pocho
dów 1-Majowych faszystowskie
Bowiem władzę
pałki policyjne.
w Polsce zdobył na zawsze wolny
r suwerenny lud pracujący Niech
więc wysoko i dumnie wzniosą się
dzrsiai nasze sławne sztandary
boi owe!
Niech potężnie popłynie poprzez
wsie i miasta wolna t radosna

pokoju defiluje w Stolicy

coraz szerszą, od krańca świa
ta do krańca - słowa dumne
i twarde:
BRA·
SŁAWA WOLNOSCJ
'fERSTWU LUDÓW!
HAŃBA TYRANOI\I I PODŻE
GAC~l .WOJENNYM! (burzliwe
oklaski).··
Niechaj płyną fale gorących u·
czuć do wielkiego przyjaciel& i
przewodnika ludzkości mlłującej
wolność, zwycięskiego pogl'omcy
faszyzmu, niezłomnego chorąże
go wszystkich narodów walczą
c:ych o pokój - JÓZErA STALI·
NA! (długotrw<tła owacja. Tłumy
skandują: Stelin - Bi·~ru•. .StaJin
- Bierut).
Naród polski wychodzi dziś na
ulice swoich miast i wsi zjedno~
czony i nieugięty, ożywiony wielką
budowania nowe
ideą twórczą go życia. Coraz wi,ęcej jest maszyn w naszych fabrykach, coraz
więcej traktorów i maszyn rolniczych na naszych polach. ·rwar·
dą i ofiarną pracą krzepimy wszy
scy siły naszej Ojczyzny. Nigdy
dotąd naród polshl nie był równie zwarty w swych dążeniach i
woli, nigdy bardziej nie była jasna dla wszystkic:K droga, po któ
rej !kroczy zdecydowanie i niezłomnie

polski lud pfacujtcy.

Pfilcą, D4emlorclowaną,

bł'ór·

czą pracą, coraz wydatniejną. ~o
raz lepszą. coraz ofiarnkjszą
lmdujemy swą przyszłość. Nie
było i nie ma bardziej. niezawod
nego środka pomnażania sił i bo• .
.
gactw nat'odu.
Klasy pasożytnicze, obszarnicy

i kapitaliści, stosują metodę wyzysku i . grabieży, ale wyzysk i
grabież osłabiają siły narodów i

I

je do upadku. Nędza i der
pienia milionów ludzi, krzywda
i rozpacz, wojna i zniszczenie
twórczych wysiłków człowieka oto skutki imperialistycznego wy
zysku i grabieży, skutki tylokrot
nie już doświadczane przez wiele
kr<iDów i narodów.
Wyzyskiwacze i grabieżcy
imperialistyczni snują nowe
plany wojenne i chcą, by zdobycze umysłu ludzkiego słu
żyły upodleniu i zniszczeniom,
a nie sprawie postępu i uszlachetnienia człowieka.
"
. .
Naśladując zbrodnicze metody
~ uM .
Illtlera, .imperialistyczni podżegacze wojenni grożą światu no-\
wą; jeszcze straszniejszą .pożogą. Nieprzerwaną. fa.lą w ciągu sześciu godzin maszer-0wało ponad 300
cy łodz1;1,n uMcą; Piotrkim-ską.
.
(Da.lny ciąg na str. z-ej)
wiodą

Potężna

1.ysię

manifestacja~.:„!!~.!.~~ wMoskwie

dowodem rozkwitu
MOSKWA (PAP). - 1 Maja na
ulicach Moskwy od wciesnego ran·
ka panowało niebywałe ożywienie.
Mia-sto - prayoz.dobione świeżą rz:ie.!.enią wiosenną, tonące w dterwieni
&ttandarów - ma wygl~d A:z<.~egól
nie uroczysty. Od naj~eśniejsz,ych
godz;in porannych tr.biernły się obok
fabryk, urzędów i instynxoji oraz "-8
kładów nauko~h kolumny manifestantów, które maszerowały naszeregach w
stępnie w zwartych
stronę Kreffila - na. Czerwony Pla.c.
Pojawienie się na. trybunie obok
Ma.uzoleum Len.ina wielkiegÓ Wo·
dz-a narodu radzieckiego"'-- STAJ..INA
i jego najbliższych wspólpracownl-

•

I

potęgi

ków powoduje bunliw1tt

Zw. Radzieckiego

radosną,

długotr~lą. owację.

Na trybunach Widać na.jwybitniej
szych przedstawicieli społeczeństwa
radzieckiego: deputowanych Rady
Najwyżsu.ej ZSRR i RSFltR, ci:bln·
ków ~du, 'bohaterów Zw~ęzku .'.Ra<kieckiego i P<>haterów pracy socjalistycznej, i.\-ybitnych stachanowców przemysłu i rolnictwa, t,tczo·
nyah, do:iałaczy kultury i S'Ztuki.
Widać również na trybunach gości. z zagranicy - delegaoj~ mas pra
cujących Chin, Polski, Czeehosłowa
eji, Francji, Anglii, Włoch, Bułgarii,
Niemiec, Danii i wielu innych krajów. L'iC'Zilie reprezentowa;ny jest
korpus dyplornaitycmy.

Defiladą wojskową kierował dowódca moskiewskiego okręgu wojskowego gen.-pułk. Pa,weł Artemiew, defiJadę pN.yjimow&ł naczelnik sztabu 1enerałnego Ąrmii Radziei::kiej generał annii Seł'ji-ej Sztemes>.ko. •
Jednocześnie nad Czerwonynt Placem defilują samoloty• radzieckie:
bombowce, pościgowce i irine•rodzaje samolotów.
Uroczysta defilada wojsk garnirz;onu mos.kiewstkiego kończy się o
godz. 11.10. Gen. SZTEMENKO wygłasm. z trybuny Ma.uze>leum prumó
wiet1le do defilujących wojsk, do
wszystkich - sił ,zbrojnych Związku
Ra.dziecldego i do· całego na.rodu radzieckięto. , Końoowe słowa pl."'Zel"J,1ówienia gen. S:z;łemenki, który w'7.no-

·1·e·s·. z. kan' co' w l odzi· ~~eikr~~~~e~ck~friti_B~1:f:w~:
3 o. o ty•s·.·.w·m·o lbrzymim
•
• poch o d zie } - M a1owvm.
.
w zlęłO

Je~t godzina 9 minut 10.

udz1·ał
Niebo nad

Piotrkowską bez jednej skazy. Potoki

o~lepiającego b)ai;ku poczynajl! się wlewać w

ulicę odświętnie przystrojoną

czerwień tysięcy flag i sztandarów.
Chodniki po ohu stronach wypełnione
w

do ostatniego miejsca.
Nagle gdzieś zdala ulica poczyna się
poruszać. Rośnie las czerwieni. Olhr:z.ymie portrety wyrastajQ 'flad tłurnem, który zbliża się równym krokiem
przy dźwięka1:h ork·iestry.
To czołówka pochodu - olbrzymi
transparent przez cał11 szerokość jezdni
gło>i robotniczemu miastu:

Pochód otwiera młodziei: - nadzieja
przy-.złość narodu:
Orkiestn ZMP gra · partyzanckiego
marsza. 'Szeroką falą - po ~tesnaście
osób - idę młodzi uci.tliowie średnich
szkół zawodowych, szkół przysposobienią przemysłowego. ·TysiQce sztandarów
łopoce do wtóru ich pieśniom i okrzykom.
lSagle . ulica driy od braw. To idt
sportowcy „Unii", „Ogniska", „Włók·
niorza", ,,Stali" - w kombinez:ortach
ćwiczebnych, . w lekkoatletycznych strojarh. Suną krokiem pewnym, prawie
tanecznvm. Zalana •łońccm ulica co
•·hwila ~mieniu barwę _ jak olbrzymi,

Niech żyje 1 Maja - dzień między- tętni'!CY !życiem, J)ieśnią i ok.rzykanń
kule:ido•kop. Aż oczy bolą od złocinarodowej solidarności prolewriatu.
Tuż za transparentem zrywa się las stych, bajecznie kolorowych komhine-

czerw<>Qych •zturmówek. Za 8Zturmów
kami idą członkowie Komitetu Orga·
ni7Aicrjnep;o Uroczysto;ci Pierwszomajo"l\'~ch z l sekreu1r:em KŁ PZPR tow.

Pawłem W oj~em, i l sekretarzem KW
PZPR tow. Witoldem Sienkiett:iczem
na c:ele. Wśród członków Komitetu,
u:śr6d przodownic i przodowników pra
cy - lcroczq w piencszym szeregu f{I•
warzys:k-a A.ndrea Clerick - pr:qdka
z francuskiego mfosia pr::.emyslowef!o
Lille. towarzysz Vejmmet'f> Serge z .4rdem1ów, róu:nie:i włókniarz francuski.,

oraz towurzyszlw Lucia Biencioto-Scorponc ,_ prz qdk<1 :z: Me<liolan11 ,delegu1·
ka kobiet włoskich na Pierws:;omojou·I'
11roc::ys10.foi w Łodzi.

Komitet wstępuje na trybunę. Obok
uiego zajmują miej•ce liczni przodownicy pracy, aktywiści partyjni.
Rozpoczyna się defilada jakiej dotych
cza, Lódź nie widziała. Rozpoczyna !ię
pochód Pirrwozomajow) - 11aj\\s(lanial
szy z pochodów, jal:.ic kicd}kolwick
pr2e1·ho1łzily ulic•! Piotrkowską na pr7.•
strzeni minionych oześćdzicsięcio lat.
Cztery olbrzymie 11ortrety l\lark>a, Eu
gelsa, Lenina i Stali.na rozpoczyna.ił
przcmaroz robotniczej Lodzi. Za nimi
suną 11lic1.1 nowe szere!!i, nio~11c portre-

zonów. Id 11 narciarze, tenisiści, szermicrze, oszczepniq, łucznicy. piłkarze,
Jyskobole - strojni w pomarańczowe
barwy, w bluzy kol1>ru nieha, w czerwien. Idą jak olbrzymi, ruchomy porhód ludzi - kwiatów.
Twnrzf: 01rnrr.ałe od wiosennego słoń
ocz~· bije 7.ar młodo8d - iąr
ca.
zdrowia i eił} - juk, da.ie młodzieży
nauka, praca i ćwiczenia cielesne. Zniknęły wśród n1łoclzieży ślaiły wnjenl)ego
,
uiedożvwieniu.
ldą ~ł1>d:ti sportowcy z fabryk łód:<·
kich, idzie młodziPŻ ~zkołnu - · •todcn
ci. Grzmi„ co chwila okrzykj: „PIERW
SI W SPORCIE - PIERWSI W PRACY". POKóJ - BIERUT - POKoJ
- STĄ.LIN - POKóJ - POKóJ!
Kolumny lekkoatletów wykonują ćwi
czenia, gry, zaha"'Y· Gra.ią orkif'!lry,
sypią sir. kwiaty z jezdni na roześmiane,
wesołe •zeregi. Z ;;zer.-gów lecą k" iaty
na chodniki. na try·hunę. Znwajs się
Ży\\ e ;o:romodl :zołębi - r.wia,tunr.w pn
koiu.
- .,Ni„ch ż~-je młod:tieź - nadLieja narodu!" krzy1:zą tysiącZTlł' tłumy
nu chodnikach. - Pokój - Bierut St.alin - Pokój - odpowiada młorlziez
.portowa. Prze.1·hodzęcy żywo pozdrawiają trybunr - trybuna serdecznie się

z

I

du, idzie „Kolejarz„ - ,,Zu;iqz;kowiec"
„Chemia". Co chwila inne barwy,
inne kolory wypełniają starl! Piotrkow•
ską ulicę, która w swej długiej historii nie oglądała podobnej manifestacji
młodości i rado&ci życia.
sport(n\'cach - suną asfaltowaną
jezdnit ulicy niekończące · się szeregi
Zl\f.P-owców. Płomienie czerwonych
krawatów odbijają od jasnej zieleni koszul. Idą dzielnice ZMP: Górna, GórnaPrawa, Górna-Lewa, śródmieście, Bału
ty!. Dzielnica za dzielniq. Zl\f.P-owcy
ubrani w chłopskie .regionalne strd'j.e
- " stroje 11ol~kie, gruzińskie, ukraiń
skie. Zda się, że oto młodzież całego
świata, młodzi delegaci ludów z najdalszych zakątków ziemi - ruszyli nagle nu Piotrkowską - by zademonstTo
wać siłę wielomilionowej .armii postę.
pu i młodości.
Rohotnkz) zespól pieśni i tańca zbiera tysięcmf: ' okla~ki. Przed trybuną
tańczą i gpiewuj11.
Oddziały demokratycznego harcerstwa
- w czerwonych krawatach na mundurkach nios' nowe odrnaki polskiego har
cerstwa - płt>n1iP.nie i;or:icej miłości dla
ojczyzny. \'llodf' 1liiecięce głm;y skandują bez przf'rwr ;;Iowa : Pnkói - Bierut - Stalin! Nios11 tran,;parenty z uapi~ami „ZSRR 11stoią pokoju". „Zn$t11ł
-

Po

ZMP-owcem '
skiej".

to cel pracy harcer-

'ad stutysifcznym pochodem lód7kic>j
się rytmicznie portrety wielkirh wodzów proletariatu. Obok Prezydenta Riernta, obok G„n„ralis~imu a ~talinft ·- chłopcy i dzi„wczęta niosą portr4·t) .\ fickiewic:a, Chopirnt. Słmrncki~n. /lforclrle1t1.•kieg1J1 W 11
rvńskie.eo. lank11 1\ m~ickipgo. Han/:1 Su
młodzieży kołyi'zą

U'ickiej.

A potł'tn iJ11 11cmiowic. ~zkól 1iow•
szechnych i ,lri>dnich. Za nimi profesorowie i studenci ,Akademii l\led}'cz·
nej, Szkoły Go~podarstwa Wie_h.kiego,
Wyższej Szkoły· Ekonomicznej. Filmowej, Pedagogicznej, Politechniki ł,ó<li·
kiej i Uniwersytetu. Płyną gzeregi uty Mao 1'se-tunga, Wilhelma Pieoka,
1=zestników Studiom Przygotowawczego
l\laurice 1"horeza, Palmiro Togliattiego. orłwzajemnia.
Idzie „Bawełnau r. wielkim czółen na wyższe uczelnie. O ileż więcej 11tuKlementa Gouwalda, Gheorghiu Deja i
, ki em tkackim - symbolem ich zawo• dentów dziś w pochodzie .Majowym aniMatiasa Rakossiego.

crzątek burzliwej, entuzjastycznej owaoji. Rozlega się uroczysta melodia
hymnu państwowego ZSRR, a nasa,l wy artyleryjskie.
Stępnie
Po defilad'l1ie wojskowej odbyła
żeli kiedykolwiek .przedtem. l.'rfija go- Się manifestacja ludności · pracują
dzina dziesiąta, jedenasta, zbliż: się upal cej. !Manifestację otwiera młodzież
- symbol siły i iprz~łośc1 k~aju
,
ne, prawie letnie południe, a szeroka socjałiZJtnu.
robotnicy;o-chłopskiej
rzeka. . młodzieży
ludność
manifestuje
młodzieży
Po
.
.
.
..
młodz1e.zy, kt?ra wreszcie. znalazła dostęp 12 rejonów S-t()BCy· radzieckiej. Nad
do szk?~ wyzszy~h płyme _he~ przer~y, głowami manifesta·n tów - tysiące
he~· konca. I kazdy Inłodtiemec, kazda ' ·czerwonych sztandarów, portrety
?z1.ewczy!1a spogląda _na. trybunę_ roz~- 'Lenina i Stalina, kierowników parsnuanym'. ocz~ma.. Usm1~c~ krasi obli- tli i rządu, wybttnych stachanowców,' nowatorów nauki · i techniki.
cza mamfestuJąceJ młodzxezy.
iManifestanct niosą portrety przyEmhlema!Y. Z~P, ZAM!', S~, harcerstw~, splat.a111 się z tys!11ca:ni emble- wódców partii komunistycznych ' 1
matow ~or_nso'!"olu. ~i~lkie transp~~ robotniczych, przywódców krajów
r~nty mow1ą~ ~e mlo~zie~ .polska. uc.,_ demokracji ludowej, wybitnych bosi~ ~ .m~odz1e:i;y radzieckie! p~o7menne1 jowników o pokój, demokrAcję i
socjalizm: tow. tow. Mao Tse-tunm11osc1 1 :apalu pracy dla ?Jczy::rir:
Płyną ~>ez przen~y- szerej!;t.. Tu idą ga. Maurice Thoreza, Palmiro Totugoroczm maturzysc1 - . S:z:koła Cen- gliatti'ego, Prezydenta RP Bolesla•
tralna PZP~, Szkoła. ~entralna ZMP. wa Bieruta i premiera Józefa.• Cy·
_Po?. kon!ec mło?z1~zowego pochodu ranklewicza, prezydenta CSR' KlezJamnJ.IJ się d0\>'c1prue .skonstruowane menta Gottwalda i premiera 2!apoGheorgiu Deja i Petru
kukly, W')•ohrnżające P_~_dz_ega~zy wojen- tocky'ego,
nycb. „Głos Ameryki · Jedzie w patę Groza, Matyasa Rakosi i Istvana
obłów na falach eteru. "Wu.i Sam ko- Dobi Wyłko Czerwenkowa Envera
ly„ze się na „bombie lipno-wodorowej''. Hodty, Czojbalsana, Kim 'Ja-sena,
Churchill, Mikołajczyk, de Gaulle, Be- Wilhelma Piecka i Otto Grotewobla. Ho Chi-minha, Dolores Ibar,·in i Tito wywołują salwy śmiechu.
\aglc ulica zapełnia się warkotem ruri, Harry Pollitta i Williama Fo
traktorów - to nadciąga nowa wieś pol ster:t.
defilada wojskowa i
Wspaniała
5ka - demonstrując swą U'olę u:ulki
ludnoś~i
manifestacja
o socjalizm 1111 u:.ęi, Młode traktorzyst- olbrzymia
dal~y
zademonstrowała
ki - przodownice prowadzą d}miace i Moskwy
szere wzrost potęgi gospodarczej i obronJdą
warczące Zetory i Ursmy.
i;am.i chłopi , powiatów wojewórlztwa 11ej oraz roz.kwit kultury Związku
Maszerują chłopi ze ,;pół- Radzieckiego, budującego gmach ko
łódzkiego.
dzielni produkcyjnych. Ci z Wilkowic, munizmu, potwierdziła zdecydowa·
r. Rogaczewa, z Makowisk, ze Strzelców ną wolę narodu radzieckiego uti-zy·
Wi„lkich, z Mostów. Andnejowa,. L dzie mania pokoju, podkreśliła serdeczną.
więź internacjonaliz·
,iątków wsi produkcyjnych, 1 PGR-ów, ni erozerwalną
Ubrani są mu proletariackiego, łączącą ludzi ra
7. o;rodków Maszynowych.
1lostatnio, ezują ,ję jakoś pewnie na dzieckich z. ·wielkim narodęm chiń
aofalcie ul. Piotrkowskiej. To nie ci skim, wszystkimi narodami krajów
dawni. pncdwojenni chło11i w poobry demokracji ludowej, z masami l!'!'acu
wanycb sukmanach przemykajae,< Fię .iącynłi całego świata.
Obchód 1 Maja w Mosł.:·wie ,lrze·
chvlkiem po ulicach miaMta - to lucl:ie, dla których otworzył się świat i k~ztałcił się w manifestację bezgra·
któny doskonale zdają sobiP sprawę nicznej miłości narodu radzieckiego
z nieodwracalno.foi wielkich przemian do jego· genialnego Wodza, Wodi a
całej postępowej ludzkości, do Cho·
spolecżnyclr w Pol~ce.
obozu pokoju i
Chłopi krzycz11, wiwatują na czesc- ro- rążego światowego
hutników polskich, na cześć sojuszu ro- socjalizmu - Wielkiego Stalina.
! -Majowa manifestacja w Moskwie
botniczo-chłopskiego.
·
trwała ponad 6 srodzin.
!Dokończenie na str. S·eJ\

•

•

„..
:Mr~
M::~~An~!l~ł~~~::~~~~E
robotnikami
z
szeregu
jednym
w
Chłopi
.

Nr' 120

tracja

Imponu1ący przebieg manifestacji 1-Majowych w województwie łódzkim
RAWA M
południe
Już

·
zacz n. w
w
AZOWIECKA
napływać z szeregu mi~~woŚ~or:~
ldu
azego we>jewództwa 'erw
lO-tysięczny poch6d w Rawie Maki 0 przebiegu urocz~~fepi1!1:Wsz~
zowieckiej bez przerwy niemal &kan
majowych.
dował wśród ogólnego entuzjazmu
.
.
M
tłu ~Y pra.e~Jące .Pols~ł ~stą.p1ły ,, Stalin - Bierut - Pokój!"
Szczególnie imponująco wypadła
mrue na ulice mu~st 1 wsi, .aby w
uroczystym pochodm~ zaman~esto- młodzież, występująca w strojach or
:a6 &~Ił ~lę wa!k1 o p<>k~J, . b}'. ganizacyjnych, wśród gęstego lasu
• si!óln1e cieszyć ~1ę . osiągmęe1a~1 szturmówek.
5 t, by. "! od.po~ed;ii na know~i~
OWRKóW
wichrzyc1eh poko3u, Jeszcze bardzteJ

7.eWlV.eĆ swe szeregi.

W sze!egach 1-Majowych nie za-

w

brycznych i wiejskich przedefilował
ulicami miasta Radomska.
W pochodrrie udrt.iał brało także
przesrzło pięć tysięcy chłopów, prri:ybył;dl z terenu powiatu.
Również kilka tysięcy chłopów z
okolicz.nych wiosek tworzyło długie
szpalery widzów. W pochodzie uwa
gę zwracały zespoły w strojach regionalnych.. Wesołość wśród zebra·
nych

tłumów wywoływały

kukły,

ciągu 50 minut nieprzerwanym przedstawiające kapitalistów i podże

o- ga.czy wojennych. Zarówno uczestmi
zorkowa manifestujęcy robotnicy cy pochodu, jak i zebrani widzowie,
. .
PZPB, PZPW i chłopi z dwóch okolicznych gmin. Ilość uczestników po gorąco manifestowali swe uczucia i
wolę pokoju.
chodu _ 9 tysięcy.
Aż trzęsło się od okrzyków: precz
z wojną! Wyraźnie i dobitnie skan·
dowali manifestujący: Pokój, Pokój,
OPOCZNO
Manifestacje w :tarnowie, Drzewi- Pokój!
Po południu i w godzinach wieczo.c
cy i Odrzywole zgromadziły ponad
nych odbyły się liczne imprezy i za
20 tysięcy ludności wiejskiej.
ludnośc' po'z'no w n~c radoNa uroczystości l-l'.1a.J'owe w Opo- ba;~
v
·
'• - · 'ła 1 „„
· ;y sw1ęc1
' ""'
cznie przybył łódzki teatr lalek ,,Ar-' sme
m.aJa.
lekin", który po pochodzie wystąpił
z bogatym programem artystycznym
TO.MASZóW
w „Terrakocie".
Już o godtl:. 9 zaczęły przybywać
na ,boil'.ko sportowe przy Alei ·wojRADOMSKO
ska Pol&kiego tysiące mieszkańców
Blisko 20 tysięcy zebranych mie3~ Tomaszowa. Przed godz. 10 zehrał'J
kańców miasta i · powiatu radomsz- się ponad 20 tysięcy Oi!Ób, które t ·
na boisku Majową maniifestację rozpoczęły od
czańskiego wysłuchało
„Metalurgii" przemówienia r:·eey- wysłuchania przemówienia Prezyden
denta RP Bolesława Bieruta. Następ ta RP Bolesława Bieruta, wygłoszo
nie uformował się olbrzymi pochód, nego na uroczyste>sci 1-Majowej w
który przy dźwiękach 5 orkiestr fa- Warszawie. Następnie do zebranych

brakło m~ogo. Robotnik szedł ramię strumieniem kroczyli po ulica.eh

przy r~m1en~u. z ~hłopem, nauc.z~ci~l
z. uczniem, rnzynier z rze1meslm·
kiem - wszyscy złączeni' J'edn"
„ i'deą
walki o trwały pe>kój.
W województwie łódzkim szeze·
gólnie liczny udział w P<>Chodach 1' Majowych wzięli mało i średniorolni
chłopi. Szli «>ni barwnym korowodem
pod niezliczonymi transparentami,
głoszącymi udział chłopów polskich
w dziele budownictwa zrębów soc3'a
lizmu, pod hasłami zacieśnienia sojuszu robotniczo-chłopskiego.
A oto doniesienia z miast i gmin
naszego województwa:
WIELUir
W powiecie wieluńskim ponad 30
tysięcy chłopów i robotników brało
udział w manifestacja.eh 1-Majowych,

odbywających się we wszystkich gmi
nach i mieście powiatowym. Dług«>
jechali chłopi odświętnie przybrany
mi wozami i traktorami. Wesołó ło
pocące na wietrze transparenty nawoływały do wzmożonej walld w obronie pokoju, a pomysłowo r.robione
kukły podżegaczy wojennych wywośmiech i wese>ływały powszechny
łość.

ZUJgcięs•a Arn1•a Radzlecha

strażniczką

pokoiu i wolności narodów

Rozkaz dŻienny marszałka ZSRR - Wasilewskiego

Łt:CZYCA

(PAP).

MOSKWA

sp:raw wojskowyclh

Minister

ZSRR, mat"Sza-

życzenia z okwr.Ji 1 Ma.ja!
Zyazę całemu składowi osobowe•
mu armii, aby w zbliźa.jącym !'llę o-

P~ed uformowaniem się pochodu łek WasideW'&ki wydał rt okarz.ji 1 Ma
Kościuszki wystąpiły ludowe ja następujący rorz:kart dzienny.
kresie 87.lkolenia letn.U!tro osiągnął
zespoły artystyczne z pieśnią i tań
Towanysre, żołndeme t podofice- nowe sukcesy w przygotowaniu bocem. Następnie 15-tysięezny tłum rowde, oficerowie i renera.łowie, w fowym i poUtyc.myrn.
przeszedł ulicami miasota, wznosząc dniu c'l.z:IBiejszym
Dla u~ międzynarodoweco
Armia Rad7Jleok&
entuzjastyczne okrzyki na cześć M"n z całym nureym narodem świę 'święta maa pra.cujących rozka:zuję:

na pl.

Radzieckiego i Wodza mię·
dzyna.rodowego proletariatu - Towarzysza J 6zefa. Stalina.
Zbiórka na Fundusz Obrońców Po
koju, według prowizorycznych da·
nych dała ponad 110 tysięcy zł., prze
kra.czając znacm1.ie przewidywaną suZwiązku

•

mo.

.~
SIERADZ

Prócz centralnego pochodu, który

zgromadził w Sieradzu ponad 15' tysięcy mieszikańców miasta i okoliC'ł:

nych wsi, 1-Majowe manifestacje od

były się również w Złoczewie (8 tysięcy chłopów), Warcie (6 tysięcy),
i Szadku (6 tysięcy).
W god.zinach pope>łudn.iowych we
wszystkich wyżej v,rymieni()l!lych miej

scowościach odbyły się

liczne impro
Zaha.w:v
ludowe przeciągnęły sit do późnych
godzin wieczornych.
zy -rtystyczne i sportowe.

tuje

mas

1

Maja -

praoojącycb

dzień bra.terstwa

chleń

solidarności

świata,
:robotnik.SW wszysł
oałego

kich kraJ6w!

dzisiaj, 1 Maja, oddać salut z 20 dział
artyleryjskich w "6łicy nainej ojc.zyz
ny - Moskwie, w stolicach republik
7JWiązkowych, jak r6wnłeż

w Kali-

Nu6d rad7Jiedd czet to łwlęto mię rdnrradzle, Lwowie, Obabarowsku,
dzyna.rodowe WSIPUliałyml swyolę- Władywostoku i w mtastadl - boLilllingradzłe, Stałłn
słwami, odni~onyml pod kierownł- hateraeb ctwem Parili BolnewłckteJ w bu· gradzie, Sewasto,pol11 i Odessie.
Nledl iyje Zwdątzek Radziecki downicłiwie komunizmu I w we.ilee
osroJa pokoju t demmtT&ojl na cao pokój na całym świecie.
Armia lładzle<lka. wita dde6 1 Ma łym świecie!
ód
„__...
,..,.._...._
Ja nowymi osJągntęciamł w dziedD·
ra"'~ żyje, boba....,..,._ na.r
nie przygotowa.nia bo,Joweco ł poll·
dzłecld I jego waleozna Armia Ra.
tye--.
dziecka!
~~-NJech tyje nasz rząd radzłedd!
Wykonują.o dytełdywy rqcłn raNiedl tyje okryta chwalą. Komudzl.eekiego oraz naazego wielkiego
wodza i naumyclela - Towainysza nłstyoma. Partiia Bols7.ewików!
Niech żYJe nasz wielki w6dz i naStalina żołnierze naszej &mlli nadal
będą sta6 na straży pokoju f bez• uceyclel - nasz ukochany Stalin!
pleca;eństwa na87.ej ~y.
Minister Spraw Wojskowych
Towanysze Zołnłene i podoflceroZSRR, munałek Związku Ra
wiat T~ oficerowie f rene..
dzlecklego
rałowle!
(-) WASILEWSl<L
Pozdrawiam Wu i skła.c1am Wam 1

ł

na itraiJ

(Dokończenie

bojowym.

Mnożyć

szeregi

przodo-

wników wYSzkolenia bojowego i
Rozkaz Mi~istra Obrony Narodowe;
politycznego.
Stale
przestrzeMarszałka Pols~i Konstantego ~okossowskiego 2 regulaminów wojskowych.
Wzo

świadomą,
wzmacniać
Sciśle
dyscyplinę.

gać

1 !Maja, Iżowania planów . wojennych impeMiini- rialiimnu jest nieustanny wlll'ost per
ster Obrony Narodowej wydał do tęgi 2Jwiąrllku Radziecldego, jest
Wojska Polsk1ego ro~ treści na· wzrost sił krajów demokracji ludowej, jest rosnąca a~ć bojowa
stępującej:
Gbrońców l><)kO!ju na całym świecie.
·
Wałcrząc o pokój, masy pracujące
ROZKAZ Nr 28
wiedzą, te gdyby ims>erialiśCli odSzeregowcy 1 marynarze, podofi· ważyli się na aiwanW.rę wojenną oerowie i oficerowie, admirałowie spotlka dch los Hit.lera i Mussoliniego.
I irenerałowie!
87lel'egowcy i JD81')'J181lVJe, pod@fl·
Dzisiaj Wojsko Polskie wrarz z kl.a
WARSZAWA (PAP). -

w

d2ień święta pańSbwowego

oerowłe ł

są robotniczą i masami pracując~

naszego kraju, rarz..em :ze w.srzysitkiml
sRami postępu i pokoju na cały!ln
świecie obchodzi 1 Maija - święto
międzynairodowe.j solidarności ludzi
pracy.
święto 1 Maja jest również świę
t.em naszego wojska. Wojsko Polsltie wyrosło w walce o niepodleludowej ojcrzymy, w
głość naszej
wailce o społeCllJile i narodowe wyzwolenie, o władzę ludu, o soojalimt. Wojsko Polskie, organ władey
ludu pracującego, stoi na stJraży pokoju, niepodległości ł soojalistycz• nego budownicbwa naszego kraju,
na strad:y historycznych ?lWycięstw,
o które walceyły i ginęły pokolenia
rewolucyjnych robotników.
Masy pracujące Polski Ludowe.i
~iętują 1 Maja pod hag.łami z-Nl_ęk
srzerua wydajności pracy i wzmozenia wy~i.łków nad budową ,socjaliz·
mu w Polsce, pod hasłami wie~ej
pm)'!laźni z narodami Związku Radflieokiego - ostoi · pokoju i 119sze-j
nieipoctległośd.

i

otlcerowie, admirałowie

generałowie!

WojSlko Polskie CrtJCi święto 1 Ma.
ja nowymi osiągnięciami w dziedrlfnie wyszkolenia b()jowego i wychowania politycmego. Wojsko Polskie
zademonstruje w defilladrzle 1-Majowej swoją nie-rorerwail.ną łącmość z
ludem pracującym, a zarazem wykaże S'W<l'ją siłę. -poMaiWę
nowanie w służbie lllldu,

1 ooyscyip.li

w służbie
pokoju.
Wojsko Polskie w dniu 1 !Maja rza
demonstruje swoje braitel"Stwo broni i ideologlt rz niezwyciężoną Armią
Ra&iecką, rzademonstru,ie swoja solidarność rze wszystkimi silami postępu i pokoju na całym świecie.
Szeregowcy I marynarze, Podoficerowie I oficerowie, admirało
wie ł generałowie!
W imieniu naj\VYŻszego zwierzchnika sił zbrojnych Prezydenta
Rzeczypospolitej, w imieniu Rządu
i swym własnym pozdrawiam Was
w dniu święta 1 Maja oraz

ROZKAZUJĘ:
Wielomi[ionowe manifestacje 1
Sta.le podnosić poziom wyako
Maja są wyrazem woli pokoju, o~
lenia bojowego I wYchowanla
wiającej masy ludowe na całym
6wiecie. Waletiąc o pokój masy pra~ politycznego. UczYć się po mlstrzow
eujące wiedrzą. że gwarano.1a polavJ sku władać nowoczesnym spnełem

1

•

rowo WYkOn)Wać rozkazy dowód·
c6w l przełoionych. Pilnie strzec ta
Jemnicy wojskowej.
Okres szkolenia letniego wykorzystać dla wzmożonej pra
•
cy szkolenlo)VeJ. Wyrabiać hart, wy
trzymalość l ofiarność żołnierską.
Wychowywać l szkolić kadry
oficerów i podof1cer6w na doArmJI Raświadczeniach bratniej
dzieckiej, w oparciu o za.sady stall
nowskiej nauki wojennej.
WychoWyWać żolnl•rZY na bo
jowych tradycjach Odrodzone
ro Wojska Polskiego, na tradycjach
braterstwa broni z bohaterską Ar·
mllł Radziecką, na wspaniałych tra
dycjach naszej klasy robotniczej,
która w sojuszu z pracującym chłop
stwem buduje szczęśłlwą przyszłość
Polski.
Niech źYje Wojsko Polskie - wier
na straż Pokoju, niepodległości i &o
oJallstycznego budownictwa naszej
OJrzyzny!
Niech źYje nieZWYciężona Armia
Radziecka - wyzwołlcielka ludów,
ostoja pokoju 1 wolności narodów:
Nleob źYje najwyższy zwierzchnik
sU zbrojnych, Prezydent R2eczypos
BOLESŁAW BIE·
polłtej Polskiej
RUT!
Niech żyje Genenllsalmus STALIN - cborą,żY pokoju, wódz socja
lizmu I postępowej ludzkości.
Minister Obrony Narodowej
(-) Konstanty Rokossowski ;
Marszałek Polaki
laef Gl6wnego Zarząda
Polłtycmego WP
(-) Mwarcl Ochab - gen. brJS.
włcemlDllłer Obrony Narodowe.I

3

4

5

I

ze str. 1)
n:ecnym dą
zeniom powstają dziś miliony i
setki milionów ludzi pracujących
krajach świ ata,
w~ wszystkich
powstają rosnące wciąż siły obo·
zu pokoju. które obrócą w niwecz nikczemne plany imperiali·
stów• .
Z setek milionów piersi dzisfej·
szych uczestniików demonstracji
ulicznych, z ni~zmierzonych obszarów wolnej ziemi narodów
ZSRR, Polski, k~ów demokracji ludowej, Niemieckiej Republi
ki Demokratycznej, Chińskiej Re
publiki Ludowej oraz walczących
o wyzwolenie z jarzma tyranii ko
lonialnej ludów Azjii, z dzielnic
robotniczych i wsi Europy Zachod
niej ·i wszystkich kontynentów jak potężna lawina popłynie po
przez cały świat głos ostrzegaw·
czy D1as prącujących:
HAŃBA IMPERIALISTOM
I PODŻEGACZOM WOJENNYM!
- NIECH ŻYJE POKO.T I
LUDÓW,
BRATERSTWO
NIECH ŻYJE WOLNOSC I
SOCJALIZM! (oklaski).
SIOSTRY I BRACIA - POLA·
CY!
Jeszcze mo}niej zewrzyjmy szeregi budowniczych Polski Ludowej! Niech jeszcze szybciej zaNdech jeszcze
wi"rują maszyny!
wydajniejszą stanie si~ nasza pra
ca!
Niech radośnie i zwycięsko zabrzmi nasz zew: twórczym wysił
kiem budujemy przyszłość! Wię
cej węgla i stali, więcej maszyn
i tkanin, więce-j izb mieszkał
nych i szkól, więcej żłobków i
świetlic, więcej kin i teatrów, wię
cej książek, więcej wiedzy, więcej
zdrowia i radości - oto nasze za~le przeciwko tym

wołanie!

żołnierze prezentuj~ broń.

i braterstwu ludów!

I

nych i zielonych szturmówek młv
dzież niesie olbrzymich rozmiarów
znak ZMP. Widnieje potężny napis:
„Obronimy pokój".
Nad głowami maszerują.cych kolumn młodzieżowych widnieją olbrzy
mie portrety wielkiego Przyjaciela
Genera·
młodzieiy całego Ś\via!a 1issimusa Stalina, Prezyden~ RP
Bolesława Bieruta i potrety_ twórców i wodzów . światowego ruchu ro
botniczego, portrety bohaterów polskiej młodzieży: Hanki Sa.wioldej, i
Janka Krasickiego.
Rrezydent RP Bolesław Bierut
serdecznym uśmiechem i gestem rę
k: pozdrawia maszerujące, niekończą
ce zda się kolumny młodzieży: Raz
piJ raz wybiegają z szeregów dziewczęta i podajlł Prezydentowi wiązan
ki kwiatów.
Zgromadzone tłumy u~miechem i
oklal!ikami przyjmują. s~opkę .politycz
ną, wrganizowan~ piv.ea: słuchatzy
Wyższej Szkoły ztuk Plastyemycn
i Poliieehniki Warszawskiej.
W rytm orkiestry jambandowoj,
którą dyryguje ,,wuj Sam" krociq
w pochodzie cyrkowym Bługusi imperializmu amerykańskiego: Tiro,
Franko, Czang Kai-szek, de Ga.sperl
i inni. Widzimy tam również Bl}C"Wal
skiego i Andersa na białym drewnia
·~
nym koniku.
maszerują
krokiem
Dziarskim
rpNed trybuną brygady ,,słu~y P<d,
sce".
Pod hasłem „Nasze pokolenie !ml"
alizuje ma.rzelJlie, rewolucjonistów . i
zbuduje Polskę socjalistyczną" masze1-ują słuchacze Szkoty Pa;rtyjnej Komitetu Centralnego PZPR wywołując gol'llce owacje publiezmo·
·
ści.
Ponad trzygodzintlll nuuiłfestację
pracującej ludności stolicy rozpoezy
na robotnicza. Wola. Ze szta.ndaręm
dzielnicy kroczy w pochodzie kilka·
set--osobowa grupa prwdownik6w
czerwonymi
Następnie maszerują niekończące pracy, przepasanych
się kolumny sportowców, którzy go- szarfami, na których widnie.ft cyfry
r!lcymi okrzykami manifestują swą uzyskanych norm.
Liczący ponad 300.000 osób pochód
nieugiętą wolę walki o pokój.
, Szczególne owacje zbierają uczest zamykaj, maszcrujQCY w zwartym rcy•
ku ORMO-wcy uzbrojeni w automaty
nicy Wyścigu Pokoju Warszawa
Praga, wśród których widzimy zwy i karabiny, którzy defiladowym krocięzco pierwszego etapu Czech09ło- I klent oddają honory Prezydenłowł
RP. Trybuny i 2gl'omadzone tłumy
waka Vesely'ego.
Defiladę wielu tysięcy młodzieży przyjmują ich owa.cyjnymt oklaabotwiera poczet sztandarowy ZMP. mi i okrzykami: „Niech żyje zbroJ·
Na tle czerwonych, białc>-czerwo· ne ramię klasy robotniczej!":
wa solidarność mas pracują·
cychl (Oklaski),
Niech cyje walka wszysth
. h I d •
k ic
u z1 postępowyc całego świata . 0 pokój i demo·
kracjęl (Długotrwałe oklaski).
Niech żyje wielki chorąży
pokoju - Towarzysz STALIN!
(Długotrwała burzliwa owacja. Tłumy skandują: Stalin
- Stalin).
Niech żyje nasza ukochana
Ojczyzna _ POLSKA LUDO
WA!
Dł
( ugotrwał a b urzl iwa owacja,
okrzyki na cześć .Polski Ludowej,
KC PZPR i jej przewodnicząceod. k"' k"'·
goD)., . k' M' dz
ynn ow 1 , ....1ę
zw1ę 1 „
re rozlegają się na 1,akończenie prze
mówienia, splatają się z potężnymi
okrzykami - Prezydent Bolesław
Bierut niech żyje!
Stalin _ Bierut _ Pokój _ Pokój _ długo &k81DduJą rmentuzjazmowane tłumy.
Od Alei Jerozolimskich rusza PO·
CHóD. Na tle kolumny łopocących
w słońcu, rozwianych na wietrze czer
wonych si:turmówek, kroczą poczty
s?Sta.ndarowe: biało-czerwrony utandar narodowy Po środku, a po bo·
kach poc:tet sztandarów Polskiej
ParUi Robotniczej i
Zjednoczonej
poczet sztandnowy Centralnej Rady
Związków Zawodowych.
W momencie, gdy poczty sztandarowe Pozdrawiają Pierwszego Obywatela Polski Ludowej - z burz~
wiwatów i okrzyków miesza się war
kot silników lotniczych. Defilują siły powietrzne odrodzonego LOTNICTWA polskiego.
Defiladę spe>rtowc6w otwierają mo
tocykliści, którzy na pełnym gazie z
czołowymi zawodnikami - SMOCZY
KIEM, żYMIRSKIM i innymi na cze
le mkną przed trybuną..

oklaskii. Tłumy
BIERUT)
przodownikom pra.cy!
Cześć
to
Prewfłziwa miłośc ojczyzny corH ofiamiejsza praca nad roz·
budowę jej sił i bogactw! Stań·
my się wszyscy przodownikami
pracy! Podnoście swą wied7.ę i kwa
lifikacje! Uczmy się i uczmy innych! Wzmacniajmy dyscyplinę
pracy! .Walczmy z lenistwem i z
zacofaniem, 'Z biurokra.tyzDllem i
brakie.m troski o człowieka pra·
całym kraiu
Imponujące ma·nifesłacie
cującego! Przekształćmy rady na
- Związku Rapokoju
obrońcy
go
WARSZAWA (PAP). Manlifes.taoje
rodowe w coraz sprawniejsze or·
gana władzy ludowej, ~acnia;i pierwsrromaj~e w całym kraju mia dzieckiego i genialnego Wodza mię
drzynarodowego proletariatu - Gene
my ich więź codzienną z masami ły przebieg :imponujący. Mia&ta, mia ralissimusa
Stalina.
powodzi czer
pracującymi! Podn~śmy wciąż stemka, wsie tonęły w
wieni dekoracji. Niect..liCZOIIle rzesze
Szczególny entuzjazm wZbudziły
wyżej nasze zdobycze w produk- w uroczystym nastrnj.u demons:trowa
cji orMJ na polu nauki, oświaty ly :z.decydowanie niezłomną wol~ wszędzie defilady Odrodzonego Woj
Polskiego, ostoi pok0<ju, niepod:l€
i kultury! Pędźmy precz dywer walki o trwały :pokój, pnz.edtermino ska
budownicgłości i scjailistycznego
santów i szkodników! Wytężoną wą realirz.ację rz.adań Planu 6-letnie: twa.
twórcza pracą niweczmy plany g-0 - planu budowy pods.taw socjal1
1-IMajowyclh
W manifestacjach
imperiaUstów i· ori?anizatorów no zmu w Polsce. Wśród czerwieni flag
wzięło udział w całym kraju wiele
wej wojny! Pogłębiajmy uczu· tra1t1S1parentów - głoszących wspa- ll).ilionów
ludzi. Międtzy :lnnYIIll w
niałe osiągn:ięcia „Czynu 1-Ma~owecia solidarności z walką mas pra· go" i lasu sriturmówek, mas.zerowa- Warszawie i w Łodzi demonstrowa
cujących całe~o świata o wol· ła młodzież, kobiety, robotnicy, chło ło po 300 tys. osób, w P<>'L!lani11 i we
nośc, o sprawiedliwość, o trwały pi i inteligencja pracująca - wgzys- Wrocławiu po 180 tys., w Katowipokój, o braterstwo między naro· cy złączeni jedną myślą walki o po- cach i Krakowie - po 160 tysięcy,
kój i budowy jasnego jutra siprawie- w Gdańsku - 125 tys., w Szczecinie
dam.i, o socjalizm!
120 tys„ w Lublinie - 75 tyslęcy,
•
•
społecznej.
TOWARZYSZE! CZŁONKOWIE d:liwośct
,
Z setek tysięcy ust padały entuzja w Białymstoku 50 tys. osób.
PARTII I BEZPARTYJNI!
Dalsze meldunki napływają.
styczne omyki na cześć niezłomne
Dziś, w dniu Międzynarodowego
Swięta Pracy - pozdrawiam was
najgoręcej w imieniu P~lskiej Zje
dneczonej Pal'tii Robotniczetj
rirzodowniczki ludu pracujacee;o
Polski, nieuJrlęłej kierowniczki
ru anifestac~a przy1ażni
naszej walki o lepszą przyszłość,
GENEWA (PAP). Jak donoszą 21 Marsylianki mer Arcueil - Sidobre
o nowy ustrói społecznv, o socja- Pa.ryża,
dnła 30 kwietnia w Gentllly który wezwał zebranych do ~oże
tizm! (Owac:ie, okrzyki na cześć w pobliiu Pa.ryża odbyła się uroczy· nia walki o pokój oraz dał wyraz
Prezydenta Bieruta).
fiośc przemianowania bulwaru łą· 1wdzięczności dla Związku Radziec·
Niech żyje braterski sojusz czącego Gentilly z Arcueil na bul· kiego i Generalissimusa Stalina 2a
robotników, chłopów t inteli- wa.r im. STALINA, Uroczystość ta wyzwolenie narodów Europy spod
gencji pracującej! (Oklaski). przerodziła się w manifestację przy jarzma hitlerowskiego i stałe wysił
Niech żyje i krzepnie na- jaźni międ2:y narodem francuskim i ki w kierunku obrony pokoju.
Zabierając z kolei głos, gen. Peti t
manifestację wdrlęcznosza wieczysta przyjaźń z brat radzieckim,
śd i miłości francuskich mas pracu· oświadczył m. in.:
nimi narodami Z-w:iązku Ra- jących do Generalissimusa Stalina.
„Nadając bulwarowi imię Jó:refa
dzieckiego i krajów demokra w Dla.llifestlwJę na rzecz pokoju.
Stalina wyrażamy tym samym sym.
cji ludowej!
Uroczysty Wilec Cl: okarz.:ji nadania bol!cznie naszą wdzięczno..ić i miiłość
bulwarowi :imienia Stali.na ~gaił do StaHna - wyzwoliciela Europy,
(Burzliwe oklaski).
Niech żyje :mJiędzynarodo· pmy dźwiekacll hYmnu radzieckiego i wielkiego obrońcy sprawy pokoiu''.
skandują: BIERUT -

i. U[ialiUJnnuo ~u~owniuwa

1o~oiu

Polski, Ke11r

yranom i podżegaczom wojennym!

(Długotrwałe

Odrodzone Wojsko Polskie

Marszałek

Popławski, 11kłada3ąc ra.port: „Oby·
watel1;1- Mar~ałku? Od~iały WoJ~a
Polskiego, btol"lłce udział "' tłeftladzie pierwszomajowej - prznotowane".
l'tlarszałek Rokossowski w uyłcle
gen. Popławskiego dokonuje prze·
glądu zgromadzonych oddziałów, · po·
.
zdrawiając żołnierzy.
Oddziały W. P. wYsłuehały, trans·
mitowanego o godz. 10 przez megafony, zainstalowa.H na placu, pnemówienia Prezydent.a R.P. Bolesława
Bieruta. Po przemówieniu Preżydenta R. P. z megafonów rinlegajlł się
.
dźwięki Międzynarodówki.
Na komendę gen. Popła.W6kie&'O

twem wicemimstra obrony na.rodowej, generała b~oni _ Popławskiego
na Placu Zwycięstwa.
P!erws~e sz~regi za.~ują oddziały
szkol of1cersk1ch, oddziały ma;rynar
ki wojennej, lotnictwa i korpusu kadetów wraz z pocztami sztandarowy
mi. Na dals~ych miejsc:u:h spieszone
oddziały poszczególnych jednostek
wojskowych, biorących udział w d~
filadzie.
Wokół Placu Zwycięstwa zebrały
się liczne rzesze mieszkańców &toti
cy, podziwiają.c karne, wspaniale pre
zentujące się Odrodzone Ludowe
Wojsko Polskie.
O godz. 9,30 przy dźwiękach. Hym·
nu Narodowego na Plac Zwycięstwa

Sława wolności

Han, b a

Polskiego,\ rodowej -

~!~~r!e1d.~~y;: :i~~a:i:o~~X::1 sia;;~~:tit.am~k-gen.

tłumów przemówił

w imieniu KW
PZPR tow. Grambo, P«> czym lcrótkie
przemówienia wygłosili z ramienia
ZSL ~b. Białas i ZMP - Jankowski.
Przed rozpoczęciem pochodu z boiska wypuszcze>no setki białych go·
łębi - symboli poke>ju.
Pochód l·Majowy, który trwał ;>O
nad godzinę, stał się wspaniałą , .ani
festacją bojowości i gotowości toma
szowskich mas pracujących do walki
o pokój i ':>udowanie zrębów socjalizmu w Polse€.
Na s~czególną uwagę zasługuje ży
wy udział w pochodzie młodzieży i
ko~iet oraz licznych delegacji chłop
sk1ch.

oddział&w . Wojska

I

w

1Bulwar im. Stalina wGentilly
ludu francuskiego dla ZSRR

;

300

Na pochód!

tys. mieszkańców Łod.zi

wzięło udział

Jest wczesny ranek.. W mieście pa•
nuje jes'ZC'Ze cisza. tylko na wietrze
łopocą czerwone flagL Na niepokalanym lazurze nieba, nad Łodzią promieniuJe wiosenne słońce - czyniąc
ten pierwszy dzień majowy jasnym i
radosnym.
Na ulicach tu i tam zaczynają pojawiać się pierwsi przechodnie. Poje·
dyńczo i grupkami coraz liczniej wychodzą z bram domów, łączą się w
większe gromadki i dążą na miejsca
zbiórki.
·
Z minuty na mi11utę rośnie w tram•
wajach gwar i ożywienie. Przepełnia
je roześmiana młodzież, robotnicy i
wszyscy, śpieszący na manifestącję
Pierwszomajową. Nie słychać nawoły
wań konduktorów: ·„Proszę za bile·
ty" - dziś wszyscy mają przejazd

w olbrzymim pochodzie 1-Majowym

skie z gromad, którymi opiekują
Zmotoryzowane przedsiębiorstwa
tJliea edwujenmia Bit' tysiącem braw się robotnicy PZPB im. Stalina - budowlane SPB, MPB ukazują nam
I eknyk6w na meśc przyjaźni, na cześć w ramach akcji łączności miasta ze nowoczesne maszyny, wykonywuJą
ce pracę setek i tvsięcy rąk ludz~
~j~zu. robotni~o-chłopskiego witając wsią.
p1omerow noweJ aocjali&yeznej wsi.
Potężny kombinat bawełniany kich. Jadą maszyny budowlane,
Kroczy dumnie powiat za :powiatem. PZPB im. Stalina przygotował tysią ~ie~i~ au.ta,
obrazujące dor?be~
Jadt konno ,wozami drabiniastymi, szum ce tt-ansparentów, portretów, szian mezL.cz?neJ rzeszy mur8:rzy, c1~śh,
nf.e. wesoło, buńczucznie, z orkiestrami, darów - co jak las czerwony szu st?lar~J, e~ektr~monter.o:v. W10zą
• kapel~mi wiejskimi. Śpiewają potęż .miały nad szeroką rzeszą robotni- WJ.~lkie !11ak1ety fabryk 1 Jasnych do
nym chorem start bojowi! pieśń polskie ków. Z durną wskazywali robotnicy mow mi;szkalnych.
10 chłopa: „Gdy naród d-0 boju wysiq na zwycięstwa Czynu Majowego,
'!'ru~no zliczyć wszystkie. owe soól
pil " oręieml".
na wykonane zobowiązania.
dzielnie pracy, ·wytwarza3ące tysią
Wielotysięczny pochód chłopów zamy
Drugie
kolei idą Zakłady le~ rzecz;v codziennego użytku. Ub~z
k:a handeńa kolUla i wielkie wozy dra- Przemysłu Bawełnianego im. 1 Ma- ~ieczalma i Zarząd Miejski, plantac
biniaste. pełne dziatwy, która także ja. Niosą dUmnie na czele portrety Je miejskie, wodocią:r,i, kanalizacja
~ciała .~zięć udział w olbrzymiej mn- przodowników pracy, I transparenty' - każdy chciał pokazać i pokazał
01festacJ1, chciała pojechać ze starszy- mówiące o osiągnięciach pl'odukcyj tu~aj przed trybuną, przed całym
mi do Lodzi - miasta.
oych, o realizacji Czynu Majowego. nuastem dorobek swej pracy.
Potem płyną jak fala za~ogi. PZPB 4,
*
•
Obok sztandarów, obok transpa*
Dochodzi godzina dwunasta. Nad uli 6, 7, 8. PZPB ~uda ~ab1arucka. Fa- rentów pojawiły się Gołębie Pokoju
Cf płynie stary sztandar 1905 roku br~ka .z~ Ia~ryKą.. Między. f~bryka- - niesione wysoko nad pochodem.
pamiQtka z dni walki i bojów. Dalej kro. rru wło~1enmczym~
m1ęuzy ?a- Słowo „Pokój" utkane z kwiatów
CZQ strojni orderami inwalidzi wojenni, wełną 1 wełną idą Zakłady
lm. budziło szczerv entuzjazm
a potem Towarzystwo PrzyjacióJ żoł Strzelczyka, fabryki odzieżowe, prze
·
.
·
nierza, PCK. Liga Morska.
mysł jedwabnicza - galanteryjny.
~ Poch~dzle Pierwszomajowym
I mów ulica zapełnia się warkotem Olbrzymie transparenty na szero- wz!ęło U~Ział ponad 300 tysięcy O·
motorów - to motocykliści członko kość całej ulicy niosą słowa pozdro osob. ~ie sposób wymienić tutaj
~e klubów sportowych,.- pre::entują set- wienia dla walczących ludów Viet- :vszystkie zakł.ady pr~cy, organizac
ki maszyn.
namu, dla Malajów,
Włókniarze Je społeczne, mstytucJe państwowe
Majestatycznie a zarazem r"adośnie kro łórlzcy pozdrawiają bohaterski lud 1 samorzą?owe. Wszak ponad 300
czy - armia pracy, . armia pokoiu bu- chiński, ślą słowa zachęty i otuchy t;i:sięcy osob prze~aszcrowało ulic'l
dująca na swym odcinku dobrobyt: bu- ila włólmiarzy Włoch i Francji - P_iotrkowską. DodaJmY tylko, że wspa
dująca socjalizm w Polsce.
walczących bohatersko z anglosas- mała postawa tramwajarek łódzkich,
W ciągu kilkunastu lat - jakież kim imperializmem.
tu zmiany. Pamiętamy przecież gło
Idą prządki, tkacze, snowacze, po
dowe, pierwszomajowe pochody włó cztowcy, metalowcy i tramwajarze,
kniarzy łódzkich gdy co drugi kolejarze,
urzędnicy,
pracownicy
Świeżo rookwitła rzJieleń pachnie
czł<-wiek pracował,
gdy nędza i Służby Zdrowia.
Ojcowie niosą
mocno na Placu ZW.Ycięstwa, w po.
głód były stałymi gośćmi robotni- na ramionach dzieci wznosząc
oeyoh d'l.ib, gdy ciała były wyschłe je wysoko przed tr.rbuną, by patrzy wietrzu rozbr=1ewają odgłosy da-Pł .
na kość, gdy blednica żarła twarze. ły jasnymi oczyma na miasto, kt6 lekiclJ i bliskich 0 kl'. k.
,
zy ow.
a'Wl
W r.b. maszerowali robotnicy w re trwało w ciągu d!Liesięcioleci. w .
ciągu wielu godzin ulicą Piotrkow ciężkiej, bohaterskiej wałce o Pol- Się w s-łoncu cały plac, łopocą rozską - ubrani odświętnie od stóp d"J skę sprawiedliwości społe~nej o pięte na maSIZltach ogromne flagi
re
głów. Oczy pełne życia, zadowole Polskę, którą :zdobyJ.i własną krwią 1 czerwone. WSllystkimi ulicam:,
wszystkdch stron miasta nadciągają
nia, radości. Szli z pieśnią na u- pracą.
stach. Szyby drżały w domach na
* • * łódzkit: z.
Piotrkowskiej.
Maszerują drukarnie
Maszeruje załoga Zakładów im. Jó transparentami, wykresami, pracozefa Stalina. Zaraz w pierwszych sze wnicy „Domu Książki" niosą wysoregaoh idą· pnodownice pracy. Ra- ko nad głowami tysięczne dzieła się mówić o meczach pięknych a
tcm z przodownicami pracy - ra ukazują je z dumą, jako widoczną niecodziE'l1nych. Takie meczy drzie,ją
mię w t>amię maszerują kobiey wiej oznakę postępu i kultury.

I

z

motorniczych w spódnicach, pracowników Służby Zdrowia, nauczyciel
stwa, Straży Pożarnej, ORMO
na długo wryła się w pamięć tych,
którzy mogli obserwować ten wspa.
nialy pochód łódzkiego świata pracy - pochód, jakiego w Łodzi jesz
cze nie było.
WOJSKO, WOJSKO!
Na zakończenie majowej demonstracji przemaszerowały oddziały
Odrodzonego
Wojska
Polskiego.
Tu już entuzjazm tłumów sięgnął
zenitu. Prawdziwe grzmoty oklas·
ków l okrzyków, na cześć żołnie·
rza polskiego, na cześć ukochane·
go wodza Ludowego Wojska Polskiego - Marszałka Rokossowskie·
go - witały każdy oddział maszeru
jący przed trybuną.

*

•

dów „Czyn l·Majowy" J;akład6W
Mechanic-.mych im. Strzelczyka - do
datkowo wyprodukowaną obrablarklło
Transparent na samochodzie głosi!
„Metalowcy - więcej obrabia.rek. wa
gonów, lokomotyw l tzaktorów, na
które czeka kraj".
Samochodów przybywa wclą:k w!ę.
cej, pomysłowe grupy symbolkzna 1
wizerunki obrazują osiągnięcia robot
ników łódzkich fabryk, techników, le
karzy, rolników, kształcącej się mło
dzieży itp.
W powrotnej drodze mijamy gro·
madki dziewcząt i chłopców w śiicz
nych strojach regionalnych. Na ulicy
- corat więcej ludzi. Trudno nam
już przedostać się dalej. Za chwilę
rozpocznie się pochód.
•

bezpłatny.

Szybko mkniemy ulicami Łodzi! Mi
maja
jamy po drodze grupy młodzieży
ZMP-ow&kiej, która niosąc czerwone
transparenty z radosnym śpiewem dą
ży w stronę Alei Kościuszki na punkt
zborny, skąd wyruszy pochód.
Na przedmieściu strojnie przybrane
dzieci dumnie dzierżą w maleńkich
dłoniach czerwone i biało-czerwone
proporczyki.
Zwarta kolumna młodzieży z czerwonymi s:>:turmówkami, którą mija·
my po d10dze - to młodzież Szkoły
Przysposobienia Przemysłowego. Wy
KOMUNIKAT
glądają bojowo. Za nimi podąża gru- I
UWAGA, UCZESTNICY
pa młocl1ieży ~MP-owskiej w stroSZKOLENIA PARTYJNEGOJ
jach ludo\vych. dziewczęta w białych
W
dniu dzisiejszym w lokalu
bluzkach i czerwonych spódnicach,
Ti::augutta Nr 1 odhęd!Lie się,
członkowie stowarzyszeń sportowych ul.
w barwnych ubiorach. Miasto zaczy- zgodn:ie z rookładem w godrz. od 17
do 19 konsultacja z „Polskiego runa się mienić wszystkimi barwami.
chu robotniczego".
0
Ośrodek Szkolenda Pariyjnep.
ne transparenty, czerwone chorągiew
ZEBRANIE KOŁA TPPR •
ki w rękach dzieci szkolnych i harcerzy.
We wtorek, dn. 2 maja b. r„ o godz.
Przy ul. Rzgowskiej na Chojnach, · 18, odbędrzie się zebranie koła ·rPPR
gromadzą się pięknie przybrane po- przy PZPR D.z:ielnica Śródmieście jazdy mechaniczne, które wezmą Prawa ul. Gdańska Nr 75.
również udział w pochodzie.
Olłonków li sympatyków za,pr~
Widzimy tu na jednym z samocho·
Zal'Z:\d.

2

*

A potem fala ludzka zalała od
brzega do brzega rozradowaną ultcę. Dzień minął piękny-jeden z naj
piękniejszych dni w historii pierwsza
ma.iowych pochodów.
Nad z2P.elnioną ulicą długo 1e~z
oze trzepotały skrzydła tysięcy gołębi pokoju wypuszczonych na
swobodę przez uczestników pochodu.

I

H. R.

. twa
zb I·o• rka rei·onowa na Pl acu zwyc1ąs

~;~~~z~~e~~~:a~~t~~:ió~kt ~z~r~~:

młoty, symbol

swej pracy. Coraz
dłuższy wąż ludzki ro:?JWida się, ·!Z
Placu ~wycięstwa wkracr;;aiąc w ul~
c~ Stalma, . a~y następnie pol~czyc
się iz bratmm1 szeregami nadc:ągającymi z Placu Nie-podległości i Placu Barlickiego w jedną olbr.zymią
falę, płynącą ulicą Piotrkoiwskci. •

-------------~------------------------------=--

:r~:~~.~~~~~d~'oo': Robętnicy i chloPi !!,!~.!,!!!.!!!„.,t~~!,~!„!I,!
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•
Na Placu Im.
Barlickiego

bOjOUJO nlOftłfeStOUJOff UJ

·

dniu 'f •/Ila ja

~~:ł:~~~ ~=~7~!~:~yi;::: swą niezłomną wolę walki o Plan 6-letni i Pokój

gm.ant olbrzymich manilestatji I
·PABIANICE
rówek, Fabryki Chemicznej, Fabryki mad.ziły się nieprzebrane rzesze mani
Ma·jowydh, w których !bieme udział
Narzędzi.
Zakładów Mechanicznych testujących robotników, pracowni·
Manifestacja 1-Majowa w Pabiani- im. Strzelczyka, Przedsiębiorstw Bu- ków umysłowych, chłopów, młodzie·
OdSwiętnie i uroczyście wyglądał pocztami sztandarowym! na czele. cala ludność pracu•jąca Łod-t.i.
cach wypadła tego roku szczególnie dowlanych, Państwowych Zakładów ży. Zebrani wysłuchali w skupieniu
w godzinach rannych dzień 1 - Ma Koło Ligi Kobiet przy PZPJG Nr. 8
Ulką Atirnii Czerwonej nadohod:Z!i
uroczyście. Już od wczesnego ranka Przemysłu
Odzieżowego,
licznych przemówienia Prezydenta RP Towaja Plae im. Barlickiego. Okolony do zatknęło na swym pięknym nowym dzielalica Widzew. „PZPB im I Ma· załogi
pabianickich fabryk, pracow· spółdzielni pracy, ze spółdzielnią im. rzysza Bieruta.
koła wysmukłymi masztami z po- sztandarze żywe kwiaty. Pocztow- ja", głosi ogromny transparent, któ- nicy instytucji
masowo· zbierali się w Juliana Marchlewskiego na czele. Da
Następnie głos zabierali: poseł owiewającymi na nich
czerwonymi cy u. 9 niosą duże makiety listów
flagami. Po okresie naprężonej o- do Komitetów Obrońców Pokoju. ry lk:rrzepko '1zi.e:!'Żą ręce robotnL swych zakładach pracy, aby stąd wy· lej podążały PZZPJG, Fabryka Ce· kręgu piotrkowskiego, tow. Nowicki,
ruszyć
na miejsce zbiórki - Plac wek, Młyn „Spójnia" i wiele innych. przedstawiciel Woj. Kom. ZSL - ob.
czekiwaniem ciszy rozlegają się na Niosą również telegram do podże- ików.
1 Maja.
Licznie uczestniczyły w pochodzie Józefowski oraz przedstawiciel Zarzą
gie z oddali dżwięki muzyki i w gaczy wojennych, z napisem „Stop.
~ W.idirew, jak: rtaws.ze bojowy Nigdy jeszcze Plac Pierwszego Ma- delegacje cbłQpskie z okolicznych du Woj~wód.zkiego ZMP kol. Grodek.
krótce wkraczają na plac kolumny Miliardy bojowników walk.i o po- padają uwagi widzów. Rzec:Evmlście,
ja nie widział takich tłumów. Zebra. gmin: Dłutowa, Widzewa i Górki Pa· Wszyscy mówcy podkreślali doniosłe
dzielnicy Sródmiejska - Prawa. Za kój".
w bojOWj'lffi zwartym szyku"„.
wkra- ło się tutaj ok. 20 tysięcy ludzi. Po bianickiej. Wystąpiły one z własny znaczenie tegorocznego Swięta 1-MadzieInicą podążają kolejarze DOKP
Nagle cichną śpiewy i okrzyki.
orkiestrami, banderiami konnymi, jowego, które przebiega pod hasłami
Łódź z własną orkiestrą. Mar zowi Wszyscy w skupieniu wysłuchują czają robotnicy da'Wlll.ej „Piątki". wysłuchaniu nadanego przez głośnik.i mi
traktorami i ciągnikami. Ludowe Ze· nieugięcie prowadzonej przez prolet&
kolumn towarzyszą śpiewy i grom- przemówienia Prezydenta Bieruta. „Oddział Chemiozny wykonał zobo- przemówienia Prezydenta Towarzysza społy Sportowe niosły wykresy osią riat
całego świata walki o pokój.
kie okrzyki na CZESć TOW. STALI „NIECH ŻYJE PREZYDENT BIE· wiązanie 1-Majowe". „Oddział Gu- Bieruta, przemówił do zebranych se· gnięć, na których uwidoczniono wyPo przemówieniach uformował się
kretarz
KW
PZPR
tow.
Kubicki
NA, NA CZESć PREZYDENTA RUT", NIECH ŻYJE WO.TSKO POL mmvy pm.e.kroczył plan miesięcrmy
Następnie głos zabierali: ob. Raducki niki przekroczonych planów kontrak- naj_większy w dziejach Piotrkowa po.
BIERUTA.
SKIE",
NIECH ZY,TE MARSZA·
tacji i zasiewów.
chod I-Majowy, w którym udział
„Niech żyje 1 Maja - dzień mię ŁEK
POLSKI ROKOSSOWSKI, o 6 1Proe." - głoszą dumne meildnm- w imieniu ZSL i tow. Łukasik w imie
Ponad dwie godziny trwał ten im· wzięło ponad 20 tysięcy manifestujądzynarodowej solidamo§cł robołnl· rozlegają się skandowane okrzyki. ki, świadczące o rnreallzowaniu Czy. niu ZMP. Czołówka pochodu wyru·
cych.
·
czej" głoszą hasła na transparenNa trybunę wchodzą po kolei nu 1 Majowego. Za Wic!u;ewem wkra szyła przez ulice miasta w kierunku ponujący pochód. Liczne transparen·
W godzinach popołudniowych f wie
ul!cy A1mii Czerwonej, gdzie usta- ty .niesione przez manifestujących,
tach. Plac zapełnia się coraz szczel łódzcy pisarze: Włodzimierz Słobo- ( cza [)zielnioa Faibrye2ma.
Potem wiona była trybuna. Na trybunie, oczornych odbyły się w mieście, w na
niej.
Oto widzimy nadchodzącą dnik, Jerzy. Czarny, Mirosław 0- I Sródimieście i Sródmieście - Lew.a bo~ przedstawicieli władz partyjnych, głosiły hasła solidarności międzyna• stroju radości i wesela liczne zabawy
rodowej
mas
pracujących w obronie
„Dziewiątkę Bawełnianą", niosącą ch~ki i Jerzy ~iller, którzy odczy Już cały plac pełen. Ponad 80 t.,.,,1 : zw1ą~k<;>wy~h. i samorządowych zajęli pokoju, walki o przedterminowe wy. i koncerty dla świata pracy.
jedenaście,
wielkich
rozmiarów, taJą własne poezJe, stworzone w ra
d .
.,.~ę rówmez IDleJsca liczni przodownicy konanie Planu 6-letniego,
planu bu·
przedstawiających wodzów proleta mach Czynu 1 Majowego.
cy 1u ZJ..
pracy.
KUTNO
downictwa socjalistyQnego w nariaitu, portretów. Obo'k trybuny usta
Jak okiem sięgnąć kolumny,
Z głośników ply:ną berz przerwy
szym
kraju.
.Zgromadzone
tłumy
z
entuzjazmem
wlają się chóry, a za chwilę dono- sztandary, transparenty,
wszystko dźwię'.kJi robotn'iozyoh !Pieśni. PrzeOd wczesnych godzin rannych ze
śnie rozbrzmiewa „Międzynarodów skąpane w
blaskach wiosennego mawfa Prezydent Po~ki Tow Bole- Wltały przechodzący pochód. Na cze·
PIOTRKOW
pochodu kroczyła szturmówka ro·
wszystkich stron powiatu kutnowka" przez głośniki, zainstalowane słońca, które jeszcze potęguje ogól- sław Bierut Zebrani słuchaJ:"" iz. 0 _ le
bot~icza z czerwonymi sztandarami,
skiego ciągnęły do Kutna samochody
na placu.
ne wesele.
·
"
Zł<;>zona z przodownik~w pracy. DaW Piotrkowie, w przededniu t Ma· i umajone wozy, wiozące chłopów
Znów zbliża się las szturmówek,
Niektórzy posilają się.
Wozy gromnym l'&!linteresorw~iem.
~eJ
-postępował Komitet
Obchodu ja urządzona została wielka akademia
- to clz1elnica Staromiejska. Za nią PSS-u są obficie zaopatrzone w
Potem znów ip:leśn.l. dekJ.amacje.
MaJa.
centralna, na. którą przybył przedsta- na manlfelltację 1-Majowj\. Jednocze·
padążają PZPB im. Marchlewskie- paczki żywnościowe i napoje. Na- „Niech kmyozą pieśnią ulice"
Kolumna
młodzieżowa
była
tego
ro
1
wicie!
KC PZPR, tow. Doliński. Refe. śnie z całego miasta śpieszyli robotni
go. Załoga niesie na transparentach gl~ z ~łośnik;i p~d:1 rozkaz „Uwaga! - brzmią sloiwa 'bojowego wiersiza.
ku kil~akrotnie liczniejsza, niż w ro· rat o znaczeniu tegorocznego święta cy i pracownicy umysłowi na swe
imię bojownika, pod ·którego go- dzielnica środm1eJska Prawa przy z
.
dłem zakłady uzyskują coraz lepsze gotowuje się do pochodu. „Za chwi grpn:iad~ne na ~lacu itł!Umy ~ ka2- ku ubiegłym. Wyróżniały się swą robotni<::zego wygłosił I sekretarz miejsca zbiórek.
tow. ątanisław Jędrzejczak.
wyniki pracy. „Niech żyją przodo- Ię następuje wymarsz z Placu im. dą mm.utą ogarnia , corarz: więks:zy wspaniałą. ~o~ta:wą grupa młodzieży KM,
Na Placu Wolności uformował się
wnicy pracy. Mar - kiewka, Mar - Barlickiego".
entu.zjaZl!l1. Bez przerwy ~z.legają ~MP-owskie] I liczne rzesze młodzie· Akademię, ktora odbyła się w na- olbrzymi pochód, liczący ok. 15 tys.
zy
sportowej.
stroju
podniosłego entuzjazmu,
za·
kiewka", rozlega się potężny okrzyk
Kolejarze stanowią czoło pocho· się okr.zyiki, potęZni.e bmmią pieśni
Za weteranami rewolucji i więźnia kończyła wielce udana · część arty· uczestników.
Biało ubrane pieilęgniark:i SlJpita- du. Następnie opuszcza plac dzielni rewolucyjllle.
mi politycznymi, bojownikami o wol· styczna.
Do manifi~stujących tłumów przemó
la Wojskowego skupiły się przy ca Staromiejska, potem Bałuty.
swym transparencie i zaczynają
Szeregi ruszyły, aby połączyć się
- Naipm6d,, P.ierwszomaóowa :pieś ność i de~ok!hc_Ję szły p:zodujące za
W dniu wielkiego święta od wcze· wili: przedstawiciel KC PZPR tow,
śpiewać „Cześć pracy".
przy ulicy Piotrkowskiej z resztą ni C"Lerwona - irecytuje k1:oś pro;ez kłady pab1amck1e - Pa~stwowe Za- snego ranka przybywały dQ miasta Potapczuk oraz przedstawiciele ZSL
Nadchodzi
dzielnica Bałuty z pochodu.
megafon. Pieśń cu.erwona świę~ dzi- kłady.. P1zemysłu Bawełmane!)"o, dalej liczne rzesze chłopów z powiatu i
i ZMP. Wspaniały, niespotykany w
siaj swój triumf. Pieśń czerwona załogi. Państw:owych Zakładow Mię- młodzieży wiejskiej. Punktualnie
jest dziś na ustach wszystkidh. Ni- snych, Fabryki Papieru, Fabryki Za· godz. to na Placu Hali Targowej zgro0 dziejach Kutna pochód otwierały wła
komu nie dłuży się czas w oczekiwa
Niepodległości
dze partyjne, związkowe i organiza·
niu. Po środku placu występuje rz:ecje
i;połeczne. Dalej kroczyły rzesze
Już od wczesnych godzin rannych, tów i flag
wznosi się ponad tłu sipół chóru „Harmonia" i teatru
sportowców, robotnicy, chłopi i młó·
obok tonącego w słońcu placu Ni~ mem. 7,JJ głośników radiowych dobie „Osa". Qpodail śpiewają bez Przei"słucha~
Centraólinej Szkoły
dzież.
-zakątka· Placu wy
podległości
gromadziły
się tłumy gają C.3 każdego
Zawodowyich.
Śt>iewa
kobiet, mężczyzn, dzieci ~ w oczeki dźwięki montażu słowa muzyczne- Związków
Nastrój manifestujących był wyjąt.
waniu na kolumny załóg fabrycz- go, w wykonaniu zespołu słuchaczy chór IMiejsldch Zakładów Komunikowo podniosły i uroczysty. Co chwi
nych, które tutaj miały się. ustawi~. Państwowej Szkoły Aktorskiej. A kacyjnych. Tu i ówdzie pary pu- z;ikończyli łodzianie piękny dzień
la wśród tysięcznych tłumów roz·
Sllc:zaiją
się
w
pląsy.
Rozibnmiewają
Rozbrzmiewają
ochoczo
dźwięki potem wybuchy śmiechu · towarzybrzmiewają z potężną mocą skando·
muzyki z megafonów, zainstalowa- szą „odczytaniu" „żywej gazetki", dźwięki harmonH.
Rozkaz komendan1a placu elektry
również
nych w wielu punktach Placu. „Głosu Robotniczego" wane okrzyki: BIE·RUT, STA-LIN,
Transparenty i flagi na masztach przez głośniki zainstalowane na Pla ruje wszystkich zebranych. Naj- . Wesoł? ~ ochocz? bawi~a się ro_bot· wni.eż ruchome bufety Centralnego PO-KOJ.
pierw WYrusza d.zielnica Fabryczna. nicza Ł?dz w ~m SW{)IJego święta. Zanlądu Pmemyslu Mię.;mego, które
łopocą pod
podmuchami ciepłego cu.
wiosennego wietrzyku. Z okien 1 PunkłUGlnie o godz. 10 w skupie Idą robotnicy PZPB jm. Stalina, nio W g~izJ_na~ :vieczornych na placu w przeciągu dwóch godzin sprzedały
„ .••„ ..•
balkonów, pięknie udekorowanych, nlu wysłuchują wszyscy transmito· są na swych tTansiparentach mel- Woln<;>sc1 mezhcrzone tłumy gorąco o ponad 6 tysięcy porcji kiełbasy 2
dunki
o
klaskiwały
wykonanych
występy
zobowiąza
artystów
lódzbułkami.
wyglądają
ci, którzy nie mogli wanego przez radio PRZEMÓWIE·
kich, wśród któ'.Ych rej wod_ził ~:MieszkańĆy południowej dzielnicy
NIA TOW. BIERUTA. Wznoszą się niach 1 'Majowych.
wziąć udziału w pochodzie.
Nadciąga ją ezłookowiiil klubu ko- do!f Dymsza. ~1gdy dotąd me wi: mws.t a bawili się na placu Niepodle
okrzyki
na cześć Wodza SwiatowePunktualnie o godz. 8.30 pierwsze
WIELKIEGO resp<mdentów „Głosu Robotniczego" dziano ~ ŁodtL1 tak masowej i tak głości. Na placu takie thuny, że trud
kolumny wkraczają na Plac Zakła go proletariatu przy Stalinowskich Zaikładac-h. Nio- radosneJ zabawy.
no w:prost ujść kilka kroków. W
dów Przemysłu Bawełnianego im. STALINA, na cześć Polskiej Zjedno są hasło: .,KoreSipOndent fabry=y
Przy dźwiękach orkie&tr PołsJcie- ~wi~tle r~flektorów i lamp przew.LjaDzierżyńskiego. Jdą wszystkie od- czonej Partii Robotniczej, na cześć - to pmodownik proletariackiej opi
TOWAg? Radia i Elektrowni Łódrzkiej ty- Ją .s 1.ę tan~ce pa_rr ~ro;ewa~a mł~
dz.i!lły, dumnie niosąc meldunki o Jej Przewodniczącego nii pub-Ii~znej". Da'1ed 111.iesimie są s1ące par niezmordowanie wyWijały drziez, ~tar„1 sku:Plth się wokoł ork1e
wykonanych zobowiązaniach Pierw- RZYSZA BIERUTA.
tablice przedstawiające cały czwierzy
Roba<tnicy, zatrudnieni przy budoRozpoczyna się marsz wzdłuż ,uli niec „Zbója Sama", według karyka. oberki, iPOleczki i mazury. Zabawa stry, me s:zczędrz:ąc _Jej oklas·k ów iza
szomajowych. Wyodrębnioną grupę
prneciągnęła się do późnego wirozo- kazdr utwór. Burzh~ oklaskamj wie Osiedla im. •Juliana Marchlewstanowią korespondenci „Głosu", ro cy Piotrkowskiej. Kolumnę z Placu tur iz:nniewczanY'Ch w ,.Głosie".
ra.
Pl'!ZYJmowane są równiez występy skiego na Stokach, oddali w ramar.h
bołnlczy I ehlopscy
korespondenci Niepodległości otwiera poczet sztan
Za nimi ulicą Stail.ina podaża d~el
.
.
artystów e Cyrku nr 1, który rozbił Czynu 1-Ma_'owego 174 mieszkac•lia ·W
- opłewa napis na transparencie- darowy Dzieinicy Górnej Prawej o nica. Widzew, potem Sr6dmieście.
W Helenowie tyS"lące par tańczyło namicny przy Placu Niepodległości stanie gotowym.
to dowódcy proletariackieJ oPinii pu raz Zakładów Mechanicznych im. Pięknie wyglądają szeregi Ligi Ko- w ta~t muz}'.ki tran~mitow~nej pr~
Bufety Q\1lID i kioski z napojami
Mieszkania te zostały już przyd'?:ie
Strzelczyka. Przy dźwiękach orkie biet rz: białymi gołąbkami pokoju iza Pol~kie ~~d10. Znuzeni .tancem izaJ- chłodzącymi bez przerwy oblegane
blłćmej.
lone najbardziej
potrzebującym
Ze wszystkich stron napływają stry z PZPB w Rudzie pochód ru- miast tran'$1parentów.
muJą ~leJsca pmy stol;iJtach na o- są prrzez e;męcrzooych, ale roześmia przede wszystkim izasłużonym przo~
sza
naprzód,
aby przy ul. Marszał
na Plac załogi fabryczne z dzielnic
Pr'acownicy „Książki i Wiedrzy" gromneJ werandzie, gdzie Powszech- nych tancerzy i tanceT1kd
do:wnikom prl".cy. Lokatorzy nowye:h
Górnej Prawej, Rudy Pabianickiej, ka Stalina połączyć się z ko:ejarza niosą na drzewcach wielkie książki. na Sp-Ołdzlełnia Spożywców urz;. :ziW pa.r ku prrzy placu Zvlycięstwa nueszkań otrzymali już klucze nleGórnej 1 Górnej Lewej, oraz dele- mi, idącymi od strony ul. Bandur- Sekcja PKO niesie ogromną k~lą ła ~a:U buf~~· Panuje tu tłok nie kilkaset osób z zaJ·-teresowaniem o- któmy iz nich zamiesrzkaU ji.{ż w
gacje chłopskie z terenu Wielkiej skiego, i załogą PZPB im. Stalina. żeczkę oSIZ'C'Lędnościową dla iprzodow mmeJ!IZY, mz w ~grodcle przy tańcu. gląda~o fiilm ipt. „Lurza nad Azją", śwtleżo wykończonych domach. Inni
Łodzi. Równiutko ustawiają się je- Zwartą ławą pochód wlewa sie w niików pracy. Idą s~regl robotni- Nasti:ój wyśmi.erutr.
wyświet'lany przeQ: ell-Jce ruchomą wprowadza sie w nadbliż.siz.Yin ~a
dna obok dru«iiej, Las transoaren- uL Piotrkowska.
ków, dźw.lgającycll na ramionach
Duzym powdtzen:iem cieszia ~ r6- ntmu Polskiego.
ate.
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Indywidualnie etap Warszawa-Łódź wygrał Bronisław Kłabiński J-ir·zed Bułgaren1 ·Kre~te';~f'tl1
..
kolarz~ Polonii Fr·aneuskiej
,

1

i

Duńczykiem

Emhorgiem. Drużynowo etap ten wygrali

druga grupa, a Je na przyjazd pierwszego zawodnika biński~go szybko mi)" e;ze1 woną, Buł' ski , Klabni.;.k.i Felik:,. h.labil'isk.i Bronisłdw, Klabiński Włddysław i Sowa.
nie j znaj dowało się jeszcze 1.500 skrzydlatych posłanników po· gara i dochodzi białą . Duńczy'ka.
'
Oto wyniki techniczne:
•
koju.
kilku naszych chłopców.
KŁABIŃSKI PIERWSZY
Przed Wolborzem próbowano poORliŻYNOWO W Il ETAPIE ,
Jt-.dC! ra~en1,
Na t· ~'-· r hn \\ i1c.it;
:"llAPIĘCIE WZRASL
dobno t;cieczk1, ale szybko ją zllkv.inaciKlabińs!>l
prostej
ost.:ii1;ir:>1
na
cłowano. ~iii wiadomo t.ylko, ku czyI. Polcnia Francuska -- 15:09,40
je~:·r Zf' mocniej pedał~r 1 mi Ja
,-,,;apięcie na trybunach vnrasta do skc1
Stadion ŁKS Włókniarza tonał w jej uciesze.„
1
- 15:1:',15
2. Buigaria
maksimum. Część niesfornej publicz- wś1ód frC'netycz,1ych oklastó1" wy~o
,JOWOdZi Wiosennego Słońca. W'okół
- 15:13.,29
3. Węqry
Duilczyka, którego również
ności powstaje z miejsc i zasłania in- kiego
boiska na wysokich masztach powiePIOTRKÓW M P ~r -JF.
- 15:14,49
4. Polska
nym. Nawołujący jNlnak do :zachowa mija \''}·ciągnięty na kółku ;>rzez
l wały majestatyqnie flagi pa11stw
- 15: 14,49
">. Fra nr.ja
r.ia porządku qło> ~r.eakerrl ndnosi Klabińsk11::go Bułgar Krestev.
wszystkich drużyn, biorących udział
\\' Piotrkm1 "' pi ze;: ktory przele- t5 :1:S;t4
6. CSR
Z klatek unosi się w przestworza
w wyścigu, a u stóp ich czernił .iię ciała cuiłówka o godzinie 15.40 je· skutek. \Vszysc:: powracają na swe
- 15:15,54
7. Rumun:a
miejsc.i i robi s:ę ciszd. :-:ie trwa o- 1.500 ptaków - zwiastunów pokoju.
już na kilka godzin przed przybyciem
chało w r.iej 6 kolarzy. Cztery minu·
- 15:16,16
fl. Danie.
kolarzy szeroki pierścieł1 tłumu, pny ty za ';lim\ przejechało w drugi~i gru- na jedn~ 1 długo. Za 1 u'.d r rozlega Publiczn«ść z entuzjazmem bije bra·
- 15: 18,52
9. ~lemcy Demok r.
jada! /. rzeczywiście , na wa i nie dostrzega, że na bieżnie w pa
się ktzyk
ze wszystkich iakaików pie :30 zawodników.
byłego tu
10. Finlandia, 11. Anglia, 12. Triest.
bieżnię wpada zgnrbiona, wysoka syl dają j uż inni. Za Węgrem O tvoesem
·
Wielkiej Łodzi.
1
W Srocku (godzina przejazdu Hi. I~) wetka kolarza w białej koszulce, a wjeżdża Fran<ut Alix, a za nimi. jaw pierwszej grupie przejechało znów tuż 7a nią dru9a, niższa, w czerwo· ko szósty, łodzianin Sałyga, witany
PO DWOCH ETAPACH
PIERWSZE MELDUNKJ
6 zaw"ldników, ale odlegl0~•~ pomię nej i jes7C'7.e niższa . w czarnej.
żywo przez swych ziomkó"l'o~
dzy grunt! pierwsz:i a drug~ zmniej·
- 26:46,12
1. Francja
godzma szvła się z nk'lło 4 km do 1 ,.,„ DruIm bardzieL.zbliżała się
V ESELY T RACI ŻÓLTĄ KOSZULKĘ
DRAMATYCZN A WALKA
- 26:46,14
':!. Ddnia
spodziewanego . p rzyjazdu pierwszych qa qrupa bv!u 1.ak zwaTtą, 7.s trudno
NA OSTATNICH METRACH
- 26:48.ot
3. es~
Czechor.łowak
Zwycięzca I etapu,
zawodników, tytn tłum ten rósł coraz było zauważyć numery na wyg1ę
4. Polonia Francuska - 26:49,21
Vesely, przybył na dalekim miejscu.
bardziej. V\' końcu na trybunach : tvr.h gnbietai'..h zawodr.ików. Zdoła
Bułgi:lr
Duńczyk Emborg.
Są to·
- 26:49,53
5. Ruml,nia
I miejscach stojących było już tak da- no jedn~ie zanotować z nich kilka: Krestev i Polak z Francji. Bronisła w Czechosłowak wpadł jednak na metę
7. Polska - 27:04,52,
6. \\.'ęgry
nie zmęczony, co świadczy. że nieposno żs nie wetknąłbyś. Czytelniku. 43. 47, 2·.> 41 16. Byli to więc„.
Klabifulki.
wodzenie wczorajsze należy przypi- 8. ~iemcy Demok ratyczne, 9. Bułga·
nawet szpilki.
Dui1 zvk jest o kilka metrów na sać racze:; przypadkowi, a nie jakie- ria
1O. Finlandia, 11. Anglia, 12.
·
'
.;\
ZEKlW
C
O
SIĘ
7BI.T?:A
przedzie. Garbi jeszcze bardziej kark muś nawet chwilowemu załamaniu.
Pierwsze meldunki z trasy zaczęły
Triest.
GODZINA
n•d kiercwnicą i wydobywa maksijuż nadchodzić około godziny 13.50.
Drużynowo II etap i kryształowy
aby pierwszym dom~ szybkości,
INDYWIDUALNIE W U ETAPIE
Łochianin Sałyga ·- zajął 6 miejsce Pierwszy meldował Kobienyn:
a więc pa~c mety. Nie widzi jednak, co się Pucha~ „Głosu Robotniczegq" zdoby·
'%bUb. się godzina 16.40,
la drużyna Polonii Francuskiej, jadą
„:V·l pierwszej grupie przejechało godzina rychłego przybycia kolarzy
w Il eta pie.
1. Kl abiński Br: (Pol. Franc.) 5 kolarzy, w drugiej dwóch, w trze· n a stadion. Przed trybunami dostrze· dzieje za nim.• Czarna koszulka Kia· ca w składzie: Drobniewski, Jakubow 5:01,12 (pr7.eciętna szybkość ,36 km
ciej dwóch, ale wśród nich nie zau- gamy coraz więcej osób, jadących z
,
na godz.),
t Maja na długo pozo2. Krestev (Bułgaria) - 5:01 113,
stanie w pamięci wszyet- ważono Polaka. Ujrzano ich dopiero wyścigiem. Przedstawiciela GKKF, na
czwartej.
3. Embcrg (Dania) _;_ 5:01.14,
czelnika Millera otacza tłum ciekaw·
kich łodzian. Wspaniała pogoda już w grupie
4. Otvoes (Węgry) - 5 :01,15,
skich. Miny jednak mają nie tęgie. ,
od wczesnych godzin rannych "zalud5. Ali~ (Francja) - 5:01,15,
Bieżnia, na której przed chwilą walO NASZYCH Gł.UCHO„.
niła ulice tłumallli podążającymi ze
6. Sałvga (Polska) - 5:02,40, 7.
~..:yli lekkoatleci, pustoszeje. Na trvwszystkich krańców miasta na punk·
! Skorzepa (CSR), 8. Sandru (Rumunia:),
ty. w których mieli się zebrać w celu
kolarze minęli bunach słyszy się teraz tylko jedńo ·
Rawę Mazowiecką
9, Sowa (Pol. Fr.), 10. Klabiński (Pol.
"W'Zięcia udziału w imponującym po· o godzinie 14.03. O naszych chłop· i;łowo: ,,Siadać!"
F~.). 15 Gabrych (Polsk a), 17. Vesely
chodzie 1-Majowym. Sam pochód, cach znów nic nie słychać. Po chwili
Na rozsłonecznione boisko pod wo
(CSR), 18. Garnier (Francja).
swym kolorytem, sprężystą organiza- dowi adujemy się jednak co8 · nieroś: dzą por. Leszczyńskiego wkracza ko
r(
cją l atrakcyjnością sprawił wiaże· Wr~esiński złapał gwnę.„
lumna „giermków", chłopców z SP,
INDYWIDUALNlE PO 2 ETAPACH
nie wprost fascynujące. Zebrane na
Meldunek z Sarnowie też nie jest k tórzy opiekować się będą rowerami
chodnikach tłumy przez kilka -godzin dla nas pomyślny. Miejscowosć tę zawodników.
1. Kla;biński Br. (Pol. FT,)- 8.5ft,23
z coraz to wiE1kszym zachwytem przy minęli kolarze o godzinie 14.20 w
-·8:52,13
2. Emborg (Dania)
Zachv.--yty tej samej kolejności, cztery minuty W GRANICACH Wll!LKIEJ ŁODZI
patrywały się defiladzie.
- 8:52,14
3. Otvoes (Węgry)
rosły z minuty na minutę, ale naj· za nimi przejechała druga grupa, skła
- 8:53,42
4. Sko:n:epa (CSR)
O godzinie 16.45 megafony oznajwiększe bodaj wrażenie sprawlla na dająca się z 30 zawodników.
..,... 3:55,04
5. V&sety (CSR)
miają, że kolarze znajdują się już w
wszystkich wspaniale zmontowana ko
Zd. Krdlewski
lmnna sportowa, defilująca na czele W Tomaszowie Mazowieckim, przez granicach Wielkiej Łodzi. \Ilf.zmaga
który przejechali kolarze o godzinie się poruszenie i gwar na trybunach.
pochodlL
14.54, w pierwszej grupie zauważono Na schodkach przy taśmie zasiada
6 zawodników.
W DRODZI! NA STADION
dwóch celowniczych: zawsze uśmiech
Trzy kilometry za nimi preejechało nięty inż. Szymczyk i jakiś drugi, tęż
•
·i
Jeszcze pod wrażeniem pochodu w 55 zawodników, a wśró~ nich wszys- szej kompleksji jegomość w czarnym
kilka god7..in później wielkie tłumy c1:' Polacy„. Sytuacja su~ poprawiła, berecie i ochronnych okularach, zsu·
·,. niętycb na C"Zoło.
· · ·
podążały w stronę Dworca KaHśłl'~-; al~ czy na długoi •·· ~
" 2U? km - 6 8"0(k. 50 minut.
g~ na · ~fa~ion ŁKS•v.'łóknił~•gdzie ~~~t~~c ::ił_E'Jd_!llle~ podtrzYJlluJe
Ubrani n a biało, jak epi:zedawc,: Io . '
,)Nyścig prmjedrtie w Łodzii u:ia.„ ·
nneśdła .s1ę lileta.o n. etapu-'mtędzyaa-~1Jli!:~dUi:hu ~'1"1dewm~.' Wolb6tż minęli dów, hodowcy gołębi staj\ wyprą•
·i odowego ,;Wyścigu Pokoju" -„Trybu· ~wodrutjr o ·godzinie 15.25. · Czoi6w· ni przy klatkach, ,,,. których oczekucami: start honorowy - ul. Piotr
Na irule.
kowska pne.c1 Redakcją „Głosu
:y Ludu" i „Rudeho Prava". Ponie· kę stanow:iło 6 kolarzy; ale tuz za
waż nie było wiele c:r;asu na obiad,
amatorzy kolarstwa posilali się w
drodze bułkami i kiełbaskami , kupio
nyrni na ulicy. a zapasy uzupełniali
1 jeszcze długo w barach na kółkach
na stadionie ŁKS Włókniarza.

nimi

wśród

przejechała
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Dzl.IÓ

Dziś

start

do Dl etapu
l.ódt-Wroclaw

TEATRY

TEA'.l'R POWSZECHNY
(ul. Obr . Stalin:tradu 21. tel. 150·36)
,,Niemcy"
Dziś, o godzinie 18

LeGna. K'l.·ucz:kowskieg<>.
PAŃST, IOWY TEATR NOWY
(Daszyńskiego 3ł, tel. 181-34)

Teatr nieczynny

.,LUTNIA"
(uL
Ozi~

Piotrkow~ka

243)

o godz. 1?.Hi „Królowa i>rzed·

mieścia." .

XXX-lecie Polsk·iegó

Związku

TEATR. „OSA„
Torow~y odnieśli wówCLas niespo
Polski Zwjąrz.ek KolaISki obchod?li
('l'rauptta 1, teL 272-'70)
w tym roku XXX-lecie .s-wego is.tnie ooewany sukces, .zdobY'w.aQąc wiceDziś, o godz. 19,30 komędia C. Gol
n:ia. W uToreYBtY'm obchodrie jubi- mistrrlodt\vo w biegu dru±ynowym
doniego „Oberżystika".
aeuszu w Wa~vie, o.prócz dele- na 4.000 m. Drugi start kolMTZy pol
gatów ze w3zylrt•kich okręgów Zw.iąz skich na Olimpia.drlie, w 1928 r. w
.,ARLEKIN„
iku wzięły udział tak<ie zagraniczne Amsterdamie, wy.padł niekorzystnie,
Dziś, dnia 2 ma.i111- 1950 r. o g~. 'drużyny koJar;-;k!e, u~tnicu.ące w na skutek wyoofania. się jednego tz:
17,15 widowisko pt. „Złot& rybka". ~~cigu Wa.rszawa - Praga. Obecni zawodników.
W kolat"Stwie przed wojną brak
byli.' również przedstawiciele GKKF
„PINO.IU O"
rt posłem Motyką na arele, delegaci było · zb-lizerua do mas, nie starano
polslcich zwią7,kffi.v sportowych oraz ''ię • o popularyzację tego s-portu
(al. .Nawrot M, teJ.133•74)
pionów i .?.rzesu.eń sportowycll, Ur<>- wśród robotników i chłopów.
Dzlś teatr nieczynny.
W czasie okupacji wielu :kolarzy
azystości jubHeuszowe odbyły się w
zginęło. Z chwilą pows.tania PoWti
sali ZMP.
Polski Związek Towarzyshv Ko- Ludowej kola;rs.two wkroczyło na
!arskich zmieniony z czasem na Pol nowe tory. NalW'iązana została łącrz
Slri Związek Kolarrs.!ci, pow:>tał 31) ność ee sportowcami krajów demoil.at ternu. P.ierwiszą ~rezą ogólno- kracj1 ludowej, a pod opieką Pami
polską Zwią1lku były krót>kodystan- i Ił!ządu Z~-ią>1.ek orgaruzuje wdeloROMA (Rzgowska 8ł) ,,600 ecm"
sowe torowe ~twa Polski, wr etapowe wyścigi, jak 'Praga - Wargodz. 18, 20
.REKORD (Rzgow!!.ka. 2) „Czerw-my gani!Wwane w Ul21 roku n.a Dyna- szawa i. ·wairsmwa - Praga (t\ves:pól
sach. W tym sa:mym roku na jesieni tz: „Trybuną Ludu" i ,.Rudym PraK.i·awat" dla młodz. godz. 16
„Gdzieś w Europie" godz. 18, 20 odbyły się w Wawrze szosowe mi- vem") oraz wyścig dookoła Polskii
sflnrostwa Polski. Do wybuchu woj- (wspólnie z ,.Olyrtelniltiem").
STYLOWY (Kilińskiego 123)
Włączenie sportu do :planu narony Zwtiązek 17..0l"ganizował łącznie 22
,,Nowe Pokoleoie"
mi..;trz,ostiwa :krótkody.stainsowe orarz dowego, powołan1e GKKF i pomoc
godz. 17,30, 20
„t.órka. 23 szoso.we. W pierwszy.m pięciole- Państwa są wyrazem troS!ti Rzadu
SWIT (Bałucki Rynek 2)
du działaJ.ności Z'A.tia!l!..1'.U ustanowio Ludowego w Polsce o ro;r.wój wycl10
marynai-za" godz. 18, 20
no 13 rekor$_ów Pols:l-,1. w po:r..osta. wania fizycznego, k.tóre staje się
godz. 18, 20
L'I~CZA (Piotrkowska 108) „Za ;;ie- łych Jatach 3 rekordy t.a\lldemowe ~ udziałem mas i jest podstawą podiraz 1 w ~e:l~ie god~j. W 1924 noszenia zdrowotności i sił żywolf:.
dmioma górami".
roku PZKol. posit.anowi:ł '\vy.slać eki- nych całego narod.u . .i'o wojnie Zwią
godz. 16,30, J..8,80, 20,30
„Piędź pę k?lar.ską na VIII <?lim,piadę _do rz;ek ~rganirował juZ 6 im;pretz: mię·, ATRY (Sienkiewicza 40)
Par~. l3r.a~ funduszo!v. -:- Z"<;•„"ląiZ.- dzynaro<lowych, ipodc.zas gdy w okre
ziemi" _ godz. 16, 18, 20
WISŁA (Daszyiukiego 1} ,,Droga kaw; ~ó!v1ono :V~l'lne~ pom.~y, sie ~ediwajeamym odbyły się tyl.
.
_
.
do sławy" godz. 16,30, 18.30, 20,80 to~ ~edyrue. d_zięk: 2'lb16~e p1e- ko dwie.
WŁ6KNIARZ (Próchnika 16) ,Pieśń ni~meJ wy<słano o torowcow ~ 5 szo-1 'Ilrzykrotnie poWl!ększ~ s:i.ę liczba zawodników w st<>SUnku do 1939
Abaja" godz. 1&,30, 18,30' 20,30 sowc&w.
•
WOLNOM (Napiórkowskiego 16) „Strój gafo.wy" godz. 16, 18, 20
ZACHĘTA (Zgi01'Ska 26) „Gne~ni·
cy bez winy" godz. 18, 20

KJ[NA
dla młocłziezy (Stalina 1)
,,Krążownik Wareg'' godz. 16, 18. W
BAŁTYK (Narutowicza 20)
.,Pan Habetin odchodzi"
godz. 17, 19, 21
ADRIA -

BAJKA (Franciszkańska 31)
„Wyspa Skarbów" godz. 16, 18. 20
<+DYNIA ID:i ~n' n~!dego 2) „Program
aktualnośri ~ rn 'owych i zagranicznych" Nr 18. „Grajkowie naszych
pól i łą.k", ,,Ciernik". „Zorza Polarna" godz. 15, 16, 17. 18, 19, 20,

21.

dla "młodzicży <Legionó\\ 2)
.,Samotny żagiel" godz, 16. 18, 20
„Nowy
:\1UZA (Pabianicka 178)
Dom" godz. 18, 20
POLONIA (Piotrkowska 67) „Strój
galowy" godz. 17, 19, 21
IŻc!'oms kiego 76)
l?RZEUW I OśNIE
„:Młoda Gwardia" I seria
godz. 16, 18, 20
·!OBOT~IK (Kilit'1skiego 178)
śluby kawalersk-ie" godz. 18, :W
fl. ĘL -

PnJcra.m

audycJI
na dzień 2 maja 1950 r.
12.04 Dzie..'lnik. 13.35 Progr. dnia.
13.30 Koncert. 14.00 Kronika węgier
Ska. 15.10 „Przez Wiekowe okno" słuch. dla srzk:. popoł. 15.30 „Apel do
dzieci i młoddei:y" - aud. dla świe
tlic dziecięc. 15.50 Rezerwa. 16.00
Dziennik popoł. 16.20 ~Ł) Reporta!Z
z Centr. Akademii Pierwszomajowej
w ~. 16.30 (Ł) Omówti.en!e książ
ki Gul:ii „Wfosoo w Sakenie". 16.50
(Łl Skmyrika racjonailizatorów" A'. Dauna. 17.00 (Ł) Koncert popołudni()IWy. 18.00 KTonika „SP", 18.15
Recital Wlewac:za Neill Karowej.

N A B f Ez N 1

stadionu

ŁKS Włókniarza

I

mtr. Na H miejscu uplaoowal si~
Fin Snelma·n - 6.36 mtr.
1.000 m juniorów wy.grał Gajewslci
w czas;ie 2:37,4 mm. OS:l.iczep - Ryb
ka (Włókniarz.) 46.18 m przed Szulcem - 46.15. W konkurencji tej po18.40 Wszechnica Radiowa. 19.00 lancili - Snelman.
A oto wyniki ~ególnych kon- l1:lł konkursem startował Snelinan,
Konce:t't symfon. 20.00 Dzienn:ik
wiecz. 20.40 (Ł) Koncert m~yki m· kurenoji: .sztalfeta 10 rarzy 100 mtr. osiągając 49 m.
Bieg na 100 m. z,.<TTomadził elitę
dzi.eckiej w wyk. ork mandolini- - wygrali ją bardoo dobrz~ biegnąstów ŁRJPR :p/k E. Ciiukszy. 21.00 cy rz.aw-Odnicy Unii w czasie 1:56,8, naszych sprinterów. Wa•lka była bar
„St. Moniuszko" aud. sł.-muz. 21.30 przed ŁK.S Włókniarzem i Zrwią!Łkow <120 u.aclęta. Od startu prowad'l.OOie
objął An.ton~'.ic.z, po 50 metrach wy
Repo:rtaż rz. III etapu >Międtz:ynarod. cem Zrjo-wem.
Bieg 100 m kobiet wygrała w ład przedza go jednak stawCLyik, a naPraga. Wyścigu Kokil'. W-wa ŁKS stępn:ie Buhl. Ostaif:ec!lnie pierwsze
21.45 ~a. 22.00 WIS2'.eehnica Ra nym sty[u s:omaz.ewska di-owa. 22.15 Arie ~owe w wyk. Włókniarz - l;.ł,5 sek, druga była miejsoo za·jął ekademielti m1stm
świata Stawczyk {11,1) pmed Bublem
wyobitnycli roMstów Rdzieok.ic<h. - K~emka rt.e iwią7;kowca
W skoku w dał tl'liumf{)IW'ał Adam- i Antonowiczem.
22.30 {Ł) F:ragm pow. A. Struga
dnia, biea
06Jtatm.ą koclrurencję
„Dzieje jednego pocisku'' pt. „!Mat- crzyk. Na& :reprerr.en:tant był wyratka". ~.45 (Ł) iPolskie tańce ludowe. nie w formie. li każdy skok ~ na 1.500 m. wygrał Pooelt w czasie
2Mll mu lepszy wynik. Adammyk tz:\Vydę 4:12,6 miD..
23.00 Ostatnie wiadomości.
żyi w tej konkurencji. skokiem 7,M
1\fuz. o.oerowa..
Pmed prrzygazdem kolarzy, na me
cie, na s.tadionie Włókniarza odbyły
się za.wody lekkoatletyczne, w któey'db. obok zawodników kirajowycil
'1';'11.iął udział robotniczy' mi.stiti Fin-

lto~o", ul. Pabianick~ do

r.

Kolarskiego

Duże postępy

robi

itakiże turyst-y'-

!k:a. Ztnieniło się · również :nastawienie rz:arwod'Illków, - ~tómy wiedzą, że
udziałem swynn w imprez.ach mię
drzynarodowyoh przyczydliają się do
zacieśnienia i :pogłębienia przyjaźni
~ędzy uczestnikami wyścigów w im'.ę bratermiędzy narodami,
skiiej WSd)Ółpracy w.sizystkich naro·
dów miłujących pokój.

Polska-Albania0:0
WCZOl'a! w Tiranie
mecz

dzypaństwowy

ska. -

rym
-

odbył się mię·
piłkami

Pol·

Albania. Spotkanie t o, po k tó
spodziewaliśmy się

pnyiniosło

Zakończyło się
kiłem

nam

on o

zwyciestwa.

riozcza.roWame.

~w

• 1140
12.lo
13.00

Lututów .
Wieruisrzów

• l 3.25

Kępno

14.00

Syców
Oleśnica
W!l"OCław

• 14:i;o
_ , 15.~ .
Wjazd do Wrocławia ulicami:
Bierutowska, Oleśnicka, Ęrźywo
ustego, Kromera„ 'Most K<i.rłowic
kil, Marsz. Stalina, Nowowiej&ka,
Sienkiew:ioza. Most ~cki,
•
·.

.
•

•
,

Limanowskiego, Sooipena,

~Aleóa ,

Olimpi·jska, Stadion Olimpijski.

Kolarze albańs·cy
przybyli do Warszawy
Jak jui:

donosiliśmy,

kolarze Alba-

bowiem wynt- nii przed przyjazdem do Polski -na-

remisowym 0:0.
· Spotkaniu przyglądało się 30 tysię
cy wid zów. Z drużyny naszej na wY
sokości adanła stanęli jedynie: B M'
wiński. Sus.z.czyk, Gędłek i Kohut.
Renta ?.awiodła.

Kącik Szachowy
redaeuią: Furs 1 Wróblewski
Drugi ;półfinał do in.dyv..·idualnych
zakoń.
mi~trzostw Pohki w Legnicy
czyi się zasłużonym zwycię$twem mi.

strza Yakarezyka z Lodzi.. który na.
moiliwycli 11 punktów zdobył 7 i p6ł.
Drugie miejsce uzyskał Błaszczak
(Wrocław) z 'i punktami, trzecie
Fluder (Legnica) z 6 i p6l punktam1.
Trójka powyż~za z:ikwalifikowab.
się do finałowych rozgrywek o mistrze
stwo Polski. Dalsi zawodnicy uplasowa.
li się następująco - ID, IV, V Sojka.
(Katowice), Dzięciłowski (Gliwice)
6 i pół punktów, V, VII Witkowski
(Łódź) , i Dreszer (Gdańsk) po 6 pkt.,
VIII, IX Jaszczuk (Legnica), ~fięso.
wic;i; (Poznań) po 5 i pół pkt„ X, XI
Ratajczak (Poznań} i SowiMki (Gl!.
zvice) po 3 i p6ł pkt., XII Karnkowski
lL6dź) 2 i pół pkt.
Z inicjatywy k6łka szachowego, dnia.
14 k~tnia br. otwarty został pogl!i-do
wy ktir~ !<CY szachowej dla młodocia.
nych czlonk6w „Ogniska".
Kierownictwo kursów spoczywa. w
r~ku doświadczonego szachisty ob. Pie
choty, przy współpracy ob. ob. Fursa,
i Wróblewskiego. Dwudziestu młodych
adeptów sztuki szach-Owej, z których
najmłodszy liczy 9 lat, z wielkim zain
iteresowaniem przyswajają sobie• wie
dzę &'Zacilow~.

parku „Wenecja" - start ostry.
Łódź - Stat't - godz. 9.00
Uunska Wola ' . • lU.05
• 11.05
•• •
~adz

trafili na trudności wizowe. J'.aszy·
stowski rząd Tito nie chciał im udzie
lić praw przejazdu przez Jugosło~~ę.
W ostatniej jednak chwili Albańczy
cy przełamali te trudności' i w'cz~raj
przybyli do Warszawy.
Kolarze .albańscy startowa;.1 / będą
. •
w wyścigu od Wrocławia.

Orpn

~: ::mff~ .woie-'I
I

w6dzkłego Komlłeta

dlloczoaeJ Putll

PolsldeJ ZJe-

B.obetlllelłj

BedasaJe:

&OLllGJUll BBDAKCTm&
'l'eleroa:r:
nł-lł
Redaktor ucr.eh:J:r
:111-23
Zastępca red. naczehlqo
5
11M
Sekretarz odpowledzlalDY
111-19
Dział partyjny
Dział korespondentów robc!-

111czycb l chłopskich oraz
redaktorów gazetek łclt:n•
tit.U
nycb

Dztał
D'Zlał
Dział

Dział

mutecJl

ZU.S9

!M-11
mtejsld l aportowY
\Tewn. Il U
211-11
ekonomtciu;,
w-21
rollly

Redakcja -~

weWD.

ltoJpo r tai.
r.64t, Piotrkowska -.o, tet.

Administracja
Dział

„ .

172-Sl

m-u
2SO-ł2

01łosze1l: ł.ód!, Pfotrkowllka 10ła. tel. 111-50 t Uł-75

Wydawca RSW ,,Prasa"
Adr. lled.: l!.66t, PloU'kowab U.

Druk.
ł.64ł,

m-cle piętro.
Grar. ilsw

Zakł.

,,l'rala"

aL Zwtrkl 11, teL tOl-C..

Prenumeratę prz:vJmuje
P.PX. „Ruch" na konto PJ!:.O.

Nr •. vn-8833.
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