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s1·nwA· WOLNOŚCI .i BRAifBSIWU LUDÓWJ
Hańba tvranonz

i podżeYl!l-czont wojennvrlt!'

RP tow. Bolesława Bieruta wygłoszone w dniu 1 Maia 1950 r·
osób zjednoczonych wolą pokoju de.f iluje w Stolicy

Przemówieni.e Prezydenta

300

tysięcy

WARSZAWA (PAP). - NE". dłu
go przed godz. 10 na skrzyżowaniu
Alei' Jerozolimskich i Nowego świa
ta gromadzą się tłumy ludności. Zatrybuny, wzniesion~
pełniają się
wzdfuż Alei Jerozolimskich nr.· ::eriw · budującego się gmachu P6lskiej
Robotniczej.
Partii
Zjednoczonej
Również i na ruinach okoJ..icznych do
mów i;zukają miejsca setki mieszkań
ców stolicy.
Wysoko wzniesiona trybuna reprezentacyjna odcina się wyraźnie iia
tle ogromnego napisu „1 ~ • -.j".
Punktualnie o godz. 10 przybywa
Prezydent RP., przewodniczący KC
PZPR - tow. Bolesław BIERUT w
towarzystwie premiera, sekretarza
KC . PZPR - .tow. .Józefa Cyrankie·
wicza. Orkiestra gra Hymn Narod:>
wy. Wybuchają "lugo niemilknące
owącje. Tłumy skandują: ,.BIERUT,
- 1UERUTl" Prezydent i premier
w otoczeniu członków Biura Politycz
nego KC PZPR i członków Komitetu
Centralnego PZPR, członków Rady
zajmują miejsca
Państwa i Rządu
na trybunie.
Na trybunę wchodzą również
członkowie korpusu dyplomatycznego, akredytowanego w Wars-zawie z
ambasadorem
dziekanem korpu{lu
Wiktorem
Związku Radzieckiego Lebiediewem na czele oraz attache's
wojskowi.
Zajmują również miejsca: dele~a
cja z\viązków zawodowych ZSRR z
członkiem prezydium WCSPS Rżano
wem na czele i inne, delegacje zagra
nict:ne przybyłe do Warszawy :.. oka
zji święta 1 Maja.
Entuzjazm wzmaga się, gdy przy
dźwiękach ,,Międzynarodówki" przybywa konno minister obroo.y narodo
wej; Marszałek Polski Konstanty
. ROKOSSOWSKI. Rozlegaj!! się entuzjastyczne '>krzyki na cześć Mar-

coraz szerszą, od krańca świa wiodą je do upadku. Nędza i eier
ta do krańca - słowa dumne pienia milionów ludzi., krzyw.da
I niechaj wiedzą imperialii twarde:
liści i wyzyskiwacze, tyrani
i rozpacz, wojna i ' zniszczeni-e
SŁAWA WOLNOŚCI I BRA- twórczych wysiłków człowieka ludu i podżegacze wojenni w
kra.jach kapitalistycznych: nie 'fERSTWU LUDÓW!
oto skutki imperialistyc:mfego ~
HAŃBA TYRANOM I PODŻE zysku i grabieży, skutki tylokrot
ma i nie będzie takiej siły i
takiej broni na świecie, która GACZOT1 WOJENNYM! (burzliwe nie już doświadczane przez wiele
by zdolna była zawrócić oklaski).
kranów i narodów.
Niechaj płyną ·fale gorących uwstecz bieg dziejów ludz·
Wyzyskiwacze i. grabieżcy
kich ku socjalizmowi! (burz- czuć do wielkiego przyjacielł> i
imperialistyczni snują nowe
przewodnika ludzkości miłującej
liwe oklaski).
plany wojenne i chcą, by zdoOd miasta do miasta i od ·wio- W9lność. zwycięskiego · pogromcy
bycze umysłu ludzkiego słu
ski do wioski _ jak Polska dłu- faszyzmu, niezłomnego chorąże
żyły upodleniu i zniszczeniom,
·ga i szeroka - popłyną dziś z go wszystkich narodów walczą·
a nie sprawie pQStęµu i u·
szeregów milionów budowniczych cych o pokój - JÓZEf:'A STALIszlachetnienia człowieka.
Polski Ludowej potężne i rado- NA! (długotrw'lła owacja. 1'Jumy
Naśladując zbrodnicze metody
sk andują: Stł\lin - Bi·~ru•. Stalin Hitlera, iimperiiaJistyczni .Podże
,
sne słowa:
Pozdrawiamy gorąco i ser· - Bierut).
gacze wojenni grożą światu no-\
Naród •Iski wychodzi dziś na wą, jeszcze straszniejszą pożogą. Nieprzerwaną falą w ciągu sześciu godzin m~wało ponad 300 tysię.
decznie b.ratnie narody Związ
'
(Dałszy ·ciąg na str.· 2-ej)
cy Jod.zian ulicą Piotrkowską.
ku So~jalistycznych Republik ulice swo~h miast i wsi zjednoRadzieckich! •owacje, okrzy· czony i nieugięty, ożywiony wielką
ki: Niech żyje Związek Ra- ideą twórczą - budowania nowe
majestcoraz
Coraz fabrykach,
go
zwy szyn
Waszemu Polska
dzieckil)
3
w naszych
cięstwu zawdzięcza
'
•
111-1111-1111-1111-1111-11
·
i. bratnie narody krajów de· więcej traktorów i maszyn rol•
mokracji ludowej swą wol· niczych na naszych polach. I'warI potęgi
ność, niepodległość i możność dą i ofiarną pracą krzepimy wszy
•
budownictwa nowego, lepsze scy siły naszej Ojczyzny. Nigdy
'MOSKWA (PAP). - 1 Maja na ków powoduje burzliwit. ~osną,
go życia! Dzięki waszej pomo dotąd naród polski nie był rówDefiladą wojskową kierował qocy rozwija się dziś zwycięski nie zwarty w swych dążeniach i ulicach Mosk•wy od wczesne.go ran- dlugof.Twalą owację.
wódca moskiewskiego · omęgu woji niepowstrzymany pochód bó woli, nigdy bardziej nie była ja- ka panowało niebywałe ożywrenie.
Na trybunach widać najwybitniej skowego g.en.-!Pułk. Ba.we): Artejowy setek milionów ludzi sna dla wszystkich droga, ipo któ Miasto - przyozdobione świeżą !L'ie- szyoh przed~awicieli społeczeństwa miew, defiladę przyijm~ał nacze-1pracy - ku nowemu ustrojo· rej ~raczy zdecydowanie i nie- lenią wiosenną, tonąee w merwleni radzieckiego: deputowanych Rady n.łk sztabu genera1J,nego Armii Raamnii SergleJ Sztesz.tandarów - ma wYgląd S.ZC'~&ól- Najwyższej ZSRR i RSFtł.R, ciłon dzieckieu generał
wi sprawiedliwości społecz- złomnie polski lud pracujący.
.
men!ko.
Pracą, Dliezmordowaną, twór- nie uroczysty. Od najwcześniejszych ków niądu, bohaterów Zwillr.k.u Ra-nej, Korzysliają.: z wanych
Jed-MC1Z.eśnie nad Czerwonym Nadoświadczeń - wolne naro· czą pracą, coraz wydatniejszą, co god~n porannych zbierały się obok dzieckiego i łlohaterów pracy socjafabryk, urzędów i instyW.aji oraz ea lis'tyc:zmef, wybitnych staohanow• cem defilują samoloty radzieckie:
dy Pol.ski i krajów demokra- raz lepszą, coraz ofiarniejszą bombowce, pościgowce i .!Me roti'Za·
• cji ludowej budują socjalizm, l1udujemy swą przyszłość. Nie kładów naukowych kolumny mani- ców p~mysłu i Tolrnictwa, uczo- 'je samolotów.
~tuki.
i
kultury
dtziałaczy
nyoh,
który wa·sze ·życie uczynił le było i nie ma bardziej niezawod festantów, które m~zerowały naUroczysta defilada wojsk garniWidać również na trybunach gopszyin i szczęśliwszym, a wasz nego środka pmnn-ażania sił i bo· stępnie w rLwarlych szeregach w ści 11: zagranicy - delegaoję mas pra zonu moski~W'Slkiego kończy sie 10
stronę Kremla - na Orenvony Plac. cujących Chiin, Polski, CzechosłoW'& godz. 11.10. Gell. SZTEMENKO \vy.
~
potężny kraj - coraz bogat- gactw narodu.
Poja.wienie się na trybuni~ obok ojl, F<ranojl, Anglili, Włooh, Bułgarii, głaszia 'li ł1"Ybuny Ma.uzolewn przemó
Klasy pasożytnicze, obszarnicy
szym i niezwyciężonym!
szałka.
Niechaj ·zlewają się dzisiaj i kapitaliści; stosują metodę wy- Mali.zoleum Lenmna wJ.elkiel'U Wo- Niemłec, Danit i wi'elu łnnyeb ki:a· wienie do defilujących wojsk, d:o
skandują: _,,S:I'ALIN
Tłumy
w jeden rytm nasze uczucia, zysku i ~abieży, ale wyzysk i dza. na:rodu radzteckiqo-STALl'NA Jów, Llcznie repr.ezentowany jes,t wszyst,kłcb sił zbllOjnycb Związku
Radzieckiego I do całego. narodu raBU'!RU'.I,' - '"TALIN. - BIERUT",
niechaj płyną falą szeroką, grabież -0słabiają ·siły narod~w i i jego najbliższYdt współpn.eirwoi- korpus dyplomatY'C!ZlilY·
dwecldego. Końoowe słOlwa ;Rl'!Zemópotężnie brzmią okrzy.ki: „Niech ży
wienia gen. smeinenld, który w.moje nasza odrodzona Ojczyzna· - Pol·
ska Ludowa! NiecJl żyje pr.zodująca
si .ok-r.z.yik k·u czci Partii Bolszewie1
I
I
Polska Zjednoczona
siła narodu Partia Robotnicza! Niech żyje odro
waoji. Romega się uroczy.s.ta melodia
.
.
dzone Wojsko Polskie! Niech żyj'.l
ost<rja pokoju - Związek Radziecki!
hy.mrlu państwowe.go ZSRR, a .naPrŻez wiele min.ut trwa nieustanna
owacja. Marszałek Rokossow.ski zaj·
muje miejsce obok Prezydenta Bie·
Pochód otwie11a młodzież - nadzieja du, idzie „Kolejar::" - „Zwiqskowiec" żeli kiedykolwiek p.rzeq\em. Mija go- si~ lT!li.ni~estacj~ l1,1~ości pracułą:
Jegt godzitia 9 minut 10. Niebo nad
ruta.
- „Chemia". Co chwila inne barwy, dziua dziesi11ta, jedenasta, zbliża się· upal CeJ. IManife~oJę. otwiera • młoooyz
Piotrkowski! bez jednej skazy. Potoki i przyszłość narodu.
Gdy Prezydent RP. Bolesław Bie- oślepiającego blasku poczynajł się wleOrkiestra ZMP gra partyzanckiego inne kolory wypełniają starą Piotrkow- ne, prawie letnie pQfudnie, a szeroka ':- ~Yi:tlbol . siły . I prz'.}'Srlłosct ki:a~u
rut rozpoczyna przemówienie zapa- wać w ulicę odświętnie przystroj01111 marsza. Szernk11 falą - po szunaście ską ulicę, która . w swej długi.ej histo- .rze,k11. ,.1tłodzieiy r,oho.tnici>o-chłopski:Cj ~~=~tleŻY" manifestuje' ludrtość
da głęboka cisza.
w czerwień tysięcy flag i sztandarów. osób - idę młodzi uczniowie średnich rii nie ogl11dała podobnej , manifestacji młodz1e.zy, kl?ra. v.nszc;1e. znalaz~a dostęp . 12 rejonów.. sit.Qldcy radzieąkiej. :Nad
TOWARZYSZE!
Chodniki po obu stronach wypełnione szkół zawodowycl1, szkół przysposobie- młodości i radośd życia.
do . szk?.ł _;wyzszy~h płyme ?e~ przei;vy, głO.Wami maniifestantó<v; - tysiące
Po sportowcach - suną asfaltowanQ b.e~ ~o~ca. I kazdy mło«Jz1eJ11ec, kazda czerwonycll szta'{ld.arów, portrety
nia przemysłowego. Tysiące sztandarów
SIOSTRY I BRACIA!
do ostatniego miejsca.
PRZODOWNICY PRACY!
Nagle gdzieś zdała ulica poczyna się łopoce do wtóru -ich piefoiom i okrzy- jezdnią ulicy niekończące się szeregi ?~~ewczy~.a spo~l11da '.ll.a. " tl;yhulł.ę. . roz~- Lenina ·i &tailina, · kierowników patZMP-owców. !f'lom.ienie czerwonych snua.11,rm~ ocz~a'. U~m1~c~ krasi obli- tii i rządu, wyb'Ltnych stachanowOFICEROWIE I ŻOŁNIERZE! porusnć. Rośnie las czerwieni. 01- kom.
Nagle ulica driy od braw. To idą krawatów odbijają od jasnej zieleni ko- cza ma!J1fes~1ą~e1 mfod111ez;y.
ców·, nowatorów nauki i technik.i.
MŁODZIEŻY POLSKA!
brz.ymie portrety wyrastajł nad tłu
'Manifestani;:ii" niosą· portrety przyEmblematy. Z~," ZA~, S~, harcermem, który zbliża sip równym krokiem sportowcy „Un~i", „Ogniska", „Włók· srul. Idą dzielnice ZMP: Górna, GórnaLUDU PRACUJĄCY MIAST
Bału
nrorza", „Stali" - w kombinezonach Prawa, Górna-Lewa, śródmieście,
stw~, splat.aią $l{l z ty!.!~' ernble- wódców partii komunistycznych i
przy dźwiękach orkiestry.
I WSI!
1
ćwiczebnych, w lekkoatletycmych stro- ty!. Dzielnica za dzielnicą. ZMP-owcy
To czołówka pochodu - olbrzymi jach. Sunł krokiem pewnym~ prawie ubrani w chłopskie iregionalue stro)e mataw 'if.1>'!'501!'olq. .~ ~lkie transpa- robotniczych, przywódców krajów
Pozdrawiam was ~dniu Swię
. ~e mło~zie~ poi.ska.. ucz:i; demokraćji l,µ_dowej, wybitnych bomo'W111,
r7nty
jezd1u
szerokość
cał11
przez
transpareut
fa I-Majowego - które jest sym
tanecznym. 'zalana słońcem ulica · co - w stroje polskie, gruziń5kie, ukraiń si~
.m!odzi!l=:i; radzieckie1 ~amienne1 jowników o pokój, demokrację · 1
balem naszych walk i zwycięstw, głosi robotniczemu miastu:
chwila zmienia barwę - jak olbrzymi, skie. Zda 5ię, że oto młodzie-i; całego milosci i zapału pracy dla ?Jc.zy::ny:
sócjalizm: tow. tow. !Mao 'tse-tunżyje 1 Maja - d.zieii między~ tętniący, ~yciem, pieśnią i ok.rzykalllli świata, młodzi delegaci ludów z naj'f;Viech
braterstwa
i
dniem solidarności
Pły1111 ~ez pnci:v:y. 6 zeregi. Tu id11 ga, Maurice 'Thoreza, Palmiro Tonarodou;ej solidarności proletariatu.
kalejdoskop. Aż oczy bolą od złoci dalszych zakątków ziemi - ru5zyli na- tęgoroczm maturzysc1 - S11kola Cen- gliatti'ego, Prezydenta RP Bolesła
mas pracujących całego świata!
Tuż za transparentem zrywa się las stych, bajecznie kolorowych kombine- gle na Piotrkowską by zademonstro tra"!a PZP!ł-„ Szkoła-. ~entralna ZMP. wa Bieruta i premier;:i Józefa CyDzień dzisi'ejszy jest 60 roczniczcrwonvch szturnió-1vek. Za siturmów zonów. Id11 narciarze, teiusiści, szer- wać siłę wielomilionowej a11nii postę .Po~. ko11.iec mł~1~owego pochodu rankiewieza, prezydenta CSR Klecą pierwszego obchodu 1-Majowe
kami ida członkowie Komitetu Orgaz1awian się ~o.wc1pme . ~konstruO\~ane ment~ Gottwalda i premiera Zapogo, kiedy proletariat walczący o niz.acyjnego Uroczystości Pierwszoma- mierze, oszczepnicy, łucznicy, piłkarze, pu i mł-0d ości.
Robotniczy zespół pieiui i tańca zbie- kukły, wyobraza311ce P.~dz.ega~zy wo3en- tocky'ego, Gheorgiu Deją i Petru
dy&kobole - 'strojni w pomarai1czowe
wolność postanowił wyjść na uli- jowych z l sekretarzem KL PZPR tow.
banvy,, w bluzy koloru nieba, w czez:- ra tysiączne oklaski. Przed trybuni! nyc_h. „Głos Ameryki 3ed~1e w parę Groza, Ma:tyasa Rakosi i Istvana
ce miast z rozwiniętymi sztanda- Pawłem Wojasem, i l sekretarzem KW wień. ldQ jak olbrzymi, ruchomy po- tańcą i śpiewają.
osłow ~a Calach et~ru.. WuJ Sam k?.~ Dobi, Wyłko Czerwenkowa, Envera
ra~i, ze swoimi hasłami i żąda PZPR tow. Witoldem Sienkieu:iczem chód ludzi Oddziały demokratycznego harcerstwa łysze się na · „bombie lipno-wodoroweJ · Hodży Czojbalsana Kim
kwiatów.'
Ja-sena
1
wzywaniami, z pieśnią bojową,
na czele. W śród członT.ów Komitetu,
Twarze ogorzałe od wiosennego słoń - w czerwonych krawatach na mundur- Churchill, Mikołajczyk. de Gaulle, Be- Wilheima Piecka i Otto G;otewo~
u:śród przodownic i przodowników pra ca.
jącą do walki o prawa ludu Z oczu bije żar młodości - żar kach nioą nowe odznaki polskiego bar vin i Tito wywQłujł salwy śmiechu.
bla. Ho Chi-minha · Dolores Ibardzień 1-Majowy święcimy dziś w cy - kroczą w pierwszym szeregu to· zdrowia i siły - jaką daje mlodziefy cerstwa - płomienie gorącej miłości dla
Nagle ulica zapełnia i;ię warkote1u rµri, Harry Pollitt~ i Williama •Fo
·
•
· ·
·
Polsce ;ako dzień •zwycięstwa i warzyszka Andrea Clerick - prządka nauka, praca i ćwiczenia cielesne. Znik- ojcz~zny. Młode dzie<;ięce głosy ~kan traktqrów - to nadciąga nowa wie& pol ster::i.
z f rancmkiego miasta przemysłowego nęły wśród młodzieży ślady wojennego dujł hez przerwy · słowa: Pokój - Bie· ska . - demonstruj11c swą wolę u:alki
Wspaniała defilada wojskowa . i
triumfu mas pracujących.
towarzysz; Dejau11eve Serge z .4r- niedożywienia.
!udnQŚC!
rut - Stalin! Niosą transparenty z na- o socjalizm na wsi. Młode traktorzyat- olbrzymia
ma.ni:festacja
W ciągu dziesiątków lat gorącą Lille,
dennów, również u1lókniarz f rancwki,
ldQ wodzi sportowcy z fabryk łódz pisami ,,ZSRR ostojq. pokoju", ,,Zosf.fl~ ki - przodownice prowadzą dymiące i Moskwy rzademonstrowała dałszy
i ofiarną krwią rewolucjonistów oraz towarzyszka Lucia Biencioto-Scarszkolna - studen ZMP-owcem - to cel pracy harcer- warcz11ee Zetory i Ursusy. Idą szere wz1-ost potęgi go&podarczej i obrooznaczone były w dni majowe czer pone - prządlca z Mediolanu ,delegat• kich, idzie młodzież
gami chłopi, z ,powiatów województwa riej oraz roz!kwit kultury , Związku
ci. Grzmił co chwila okrzyki: „PIERW skiej".
wone sztandary robotnicze.
ka kobiet włoskich na Pierwszomojowe SI W SPORCIE - PIERWSI W PRANad etutysięczn'ym pochodem łódzkiej łOdzkiego. Maszeruj11 , chłopi ze spół- Rad2:ieckiego, budującego gmach ko
Dziś 1 Maja jest w Polsce Lu- uroczystości w Łodzi.
CY". POKóJ - BIERUT - POKóJ młodzieży koły~ll się rytmicznie por:- dzielni produkcyjnych. Ci z Wilkowic, muni.zmu, potwierdziła zdecydowadowe.i świętem państwowym, świę
trety wielkich wodzów proletariatu. O- z Rogaczewa, z Makowisk, ze Strzelców rtą wolę narodu radzieckiego utrzyKomitet wstępuje na trybunę. Obok - STALIN - POKóJ - POKóJ!
tern wyzwolonego narodu, świę niego zajmują miejsce liczni przodowKolumny lekkoatletów wykonują ćwi bok Prezydenta Bieruta, obok Genera- Wielkich, z Mostów, Andrzejowa, z dzie mania pokoju, podkreśliła serdeczną,
tem zwycięstwa idei sprawiedli- nicy pracy, aktywiści partyjni.
czenia, gry, zabawy. Graj11 orkiestry, lissimusa Stalina - clilopcy i dziew- si11tków wsi produkcyjnych, z PGR-ów, nierozerwalną więź internacjonalizRozpoczyna się defilada jakiej dotych sypią się kwiaty z jezdni na roześmiane, częta nios11 portrety Mickiewicz:a, Cho- z Ośrodków Maszynowych. Ubrani są mu proleta1·iackiego, łączą.cą. ludzi ra
wości społecznej. Nigdy już wię
cej nie będą świstały w Polsce ku czas Łódź nie widziała. Rozpoczyna się wesołe szeregi. Z szeregów leCIJ kwiaty pina, Słowackiego, Marchlewskiego, W a dostatnio, czują się jakoś pewnie na dzieckich z wielkim narodem chiń
le nad ąłowami robotników, nigdy pochód P.ierwszomajowy - najwspanial na chodniki, na trybunę. Zrywają się ryńskiego, Janka· Krasickiego, Hanki Sa aóifalcie ul. Piotrkowskiej. To nie ci $kim, wszystkimi os.rodami krajów
dawni, przedwojenni chłopi w poobry demokracji 'ludowej, z masami· praeu ·
,
z pochodów, jalłie kiedykolwiek żywe gromady gołębi - zwiastunów po wickiej.
więcej nie zhańbią naszych pocho
przemykaj11cy się jącymi całego świata.
idą uczniowie, szkół pow- wanych sµkmanach
potem
A
przechodziły ulic;ł Piotrkowską na prze koju.
dów 1-Mfl.jowych faszystowskie
Obchód 1 Maja w Moskwie .irze- „Niech żyje młodzież - nadzie- szechnych i średnich. Za nimi profe- chyłkiem po ulicach miasta - to luminionych 5ześćdz:iesięciu lat.
B.o wiem władzę strzeni
pałki policyjne.
Cztery olbrzymie portrety Marksa, En ja narodu!" krzycz11 tysiącme tłumy sorowie i studenci ,Akademii Medycz- dzie, dla których o.tworzył się świat i kształcił się w manifestację bezgra
wolny
zawsze
w Polsce zdobył na
gelsa, Lenina i Stalina rozpoczynaj11 na chodnikach. - Pokój - Bierut - nej, Szkoły Goąiodarstwu Wiejskiego, którzy dosko11ale zdają so'fńe sp(aivę nii:znej miłości narodu radzieckiego
i suwerenny lud pracujący . Niech przemarsz robotniczej Lodzi. Za nimi Stalin - Pokój - odpowiada młod~ież Wyższej Szkoły• Ekonomicznej, Filmo- z nieodwracalności wielkich pr::emian do jego genialnego Wodza, Wodza
więc wysoko i dumnie wzniosą się sunę ulicą nowe szeregi, nios11c portre· sportowa. Przechodz11cy żywo pozdra- wej, Pedagogicznej, Politechniki Łódz spolecznych w ·Polsce.
całej postępowej ludzkości, do Cho·
obozu pokoju i
dzisiaj nasze sławne sztandary ty Mao Tse-tunga, Wilhelma Pieoka, wiaj11 ti·yhunę - trybuna serdecznie się kiej i Uniwersytetu. PłynQ szeregi uChłopi krzyczę, wiwatujQ.na cześć ro- rążego światowego
czestników Studium Przygotowawczego botników pol6kich, iia cześć sojuszu ro- socjalizmu - Wielkiego Stalina.
Maurice Thoreza, Palmiro Togliattiego, odwzajemnia.
boi owe!
1.-Majowa manifestacja w Moskwie
Idzie „Bau:ełna" z wielkim czółen na wyższe uczelnie. O ileż więcej ·stu- botniczo-chłopskiego.
N·ech potężnie p0płynie poprzez Klementa Gottmxlda, Gheor/l,htu Deja i
trwała pqnad 6 godzin.
mokończenie ns. str. ,3.e.f) ' '
kiem tkackim - symbolem ich zawo- dentów dziś w .pochodzie Majowym aniradosn~ Mmi1w1 Rakossiego.
\l:sie .i miasta woln:i
pieśń wyzwolonego ludu!
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Marszałek

Chłopi ·w jednym szeregu zrobotnikami

.

Rokossowski na defiladzie 1-Majowej

dokonuje

przeglądu oddziałów

W. P.

· WARSZAWA (PAP) - Koncen- \przybywa· konno minister obrony ~
tra.cja oddziałów Wojska Polskiego, rodowej - Marszałek Polski, KOlll'
biorących udział w defiladzie pierw 'stanty Rokossowski.
M:omajowej, odbyła aię pod dowódz- I Do Marszałka zbliża się konno gen.
twem wiceministra obrony narodo- Popławski, r.kładając raport: „Obytłumów pl'ze-tnówił w itnieniu KW wej, generała broni - Popławskiego watelu Marszałku! Oddziały Wojska
Polskiego, biorące udział w defilaPZPR tow. Grarnbo, po czym krótkie na Placu Zwycięstwa..
Pierwsze szeregi zajmują oddziały dzie pierwszomajowej - przygotoprzemówienia wygłosili z ramienia
ZSL ()b. Białas i ZMP - Jankowski. szkół oficerskich, oddziały marynar wane".
Marszałek Rokossowsk.i w asyście
Przed rozpoczęciem pochodu z bo- ki wojennej, lotnictwa i korpusu kaiska wypuszczono setki bial:y'ch go· detów wraz z pocztami sztandarowy gen. Popławskiego dokonuje prze.
mi. Na dalszych miejscach spieszone glądu zgromadronych oddzi'ałów, per
łębi - symboU pokoju.
jednostek zdrawiając żołnierzy.
Pochód 1-M:ajowy, kt6ry trwał po oddziały pos.zczeg6!nych
Oddziały W. P. wysłuchały, tra.n9'
nad godzinę, stał $ię wspanlał~ nani wojskowych, bit>rl!cych udział w demitowanego o godz. 10 przez megafestacją bo'jowości> i gotowości toma filadzie:
Wokół Placu Zwycięstwa zebrały fony, zainstalowane na placu, pnesrowskich mas pracujących do walki
o ipokój i !,udowanie zrębów socjali- się liczne rzesze mieszkańców stoii mówienia Prezydent.a R.P. Bole«ława
cy, podziwiaj~c ka.:t'ne, wspaniale pre Bieruta. Po przemówieniu Prezyden'lll'IlU w Polsce.
Na. szezególn4 uwagę zuługuje ży zentujące się Odrodzone Ludowe ta R. P. z megafonów rozlegają się
dźwięki Międzynarodówki.
Wojsko Polskie.
v.ry _udział w .pochodzie młodzieży
O godz. 9,30 przy dźwiękach. Hym· j Na komendę gen. Popł&wekiego
ko~1et oru homaycb d~legacji chł<>p
1 n Narodowego n.a Plac Zwycięstwa źoł.nierze prezentują broń.
!!kich.

Imponujący przebieg. manifestacji 1-M·ajowych w województwie łódzkim
Juz w

napływać

połu<}nie- zauęły wezoraj
miejscowości na

RAWA MAZOWIECKA

z szeregu

szego województwa pierwsze meldun
ki o przebieg12 uroczystości pierwszo
·
majowych.
Ma~y pracuj11ce Polski wystąpiły
ttumme . na ulice miast i wsi, aby w
uroczystym pochodzie zamanifestować siyll wolę walki o pokój, by
wspólnie cieszyć się osiągnięciami
5 lat, by w odpowiedzi na knowani:\
wi.chrzycieli pokoju, jeszcze bardziej
zewrzeć swe szeregi.
W sz~egach 1-Ma.j?wych "Die z~.brakło m~o&:o· Robotmk &zedł ra~1ę
przy r~m1en~u . z ~hłopem, nauc.zyc17l
z. uczniem, mzymer z . ~zenue~lmklem. - wszyscy złą,c.ze?ł1 Jednł ideą
walki o trwały pokoJ.
W województwie łódz.kim szcze·
gólnie licmy udział w pochodach 1Majowych wzięli mało i średniorolni
chłopi. Szli oni barwnym korowodem
pod niezliczonymi transparentami,
głoszącymi udział chłopów polskich
w dziele budownictwa zrębów socja
!izmu, pod hasłami zacieśnienia sojuszu robotniczo-chłopskiego.
A oto doniesienia z miast i gmin
naszego województwa:

Io-tysięczny pocb6d w Ra.wie Mazowieckiej bez przeTWY niemal skan
dował wśród ogólnegt> entu:z;jazmu
„ Stalin - Bierut - Pokój!"
Szczególnie imponują.co wypadła
młodzież, występnjllCa. w strojach or
ganizacyjnych, wśród gęstego lasu
szturmówek.

"

W ciągu 50 mihut nieprzerwanym
strumieniem kroczyli po ulicach 0. z-0rkowa. manifestuJ°'5Cy l'obotnicy
PZPB, PZPW i chłopi z dwóch oko·
licznych gmin. Ilość ucze:<tn:ldiw po
chodu - 9 tysięcy.

li

OPOCZNO

Manifestacje w Żarnowie, Drzewicy i Odnywole zgromadziły ponad
20 tysięcy ludności wlejskiej.
Na uroczystości 1-1\fajowe w Opo·
cznie przybył łódzki teatr lalek „Ar·
lekin", który po pochodzie wystą.p1ł
z bogatym programem artystycznym
w 1,Te-1·rakocie".

RADOMSKO

WIELU~

W powiecie wieluńskim ponad 30
tysięcy chłopów i robotników }?rało
udział w manifestacjach 1-Majowy.::h,
o<lbywa.jących się we wszystkich gmi
nach i mi~cie powiatowym. Długo

OZORKóW

Blisko 20 tysięcy zebranych miesz
kańców miasta i powiatu rado111sz·
na boisku
czańskiego wysłuchało

„Metalurgii" przemówienia P!·ezydenta RP Bolesława Bieruta. Następ
nie uformował się olbrzymi pochód,
jechali chłopi odświętnie przybrany
orkiestr fa·
mi wozami i traktorami. Wesoło ło· który przy dźwiękach 5
pocące na wietrze transparenty na·
woływały do wzmożonej walki w o·
ZUJgclę.s•a
bronie pokoju, a pomysłowo zrobione
kukły podżegaczy wojennych wywoweso~ały powszechny śmiech

TOMASZóW
Jut o godiz.. 9 zaczęły przybywać
na boisko sportowe przy Alei Vioj·
ska Polskiego tysiące mieszkańców
Tomaszowa. Przed godz. 10 zebrał'J
się ponad 20 tysięcy ()Sób, które t ·
Majową manid:estację ro~p~zęły od
wysłuchania przemówienia Prezyden
ta RP Bolesł~wa Bieruta, wygłoszo
nego na uroczystości !·Majowej w
Warszawie. Następnie do zebranych

Arniia Radzlecha

strażniczką

łosc.

pokoiu i wolności narodów

Rozkaz dzienny marszałka ZSRR - Wasilewskiego
Ł)l:CZYCA

Przed' uformowaniem się pocht>du
na pl. Kościusz.ki v.-ystąpiły ludowe
zespoły artystyczne z pieśnią. i tań
cem. Nast,ępnie 15-tysięczny tłum
przeszedł tilicami miasta, wznosząc
entuzjastyczne okrzyki na cześć
Związku Radzieckiego i Wodza mię·
dzynarodowego proletariatu - To·
warzysza Józefa Stalina.
Zbiórka na Fundusz Obrońców Po
koju, według prowizorycznych danych dała ponad 110 tysięcy zł., prze
kraczając znaeznie przewidywaną su·
mę.

SIERADZ
Prócz centl'alnego pochodu, kt6ry
v-.• Sieradzu ponad 15 ty·
sięcy mieszkańców miasta i okolicz
nych wsi, !·Majowe manuestacje od
były się równi!!ż w Złoczewie (8 tysięcy chłopów), Warcie (6 tysięcy),
i Szadku (6 tysięcy).
W godzinach popołudniowych we
wszystkic11 wyżej wymienionych miej
scowościach odbyły się liczne iJ!1pri!
zy '•rtystyczne i sportowe. Zaoawy
ludowe przecią.gnęły się do późnych
godzin wieczornych.

zgromadził

l'viinlster
MOSKWA (PAP).
spraw wojskowych ZSRR, marszalek WasHewski wydał ,z okazji 1 Ma
ja następuj ący rori:kaz dzienn?.:.
Towanysze. iohrlerze i p<tdDficerowic, oficerowie i generałowie, w
dniu dzisiejszym Annia Rad~i~~a
wraz z całym na~zYJll narodem sw1ę
tuje 1 M~ja - cWeń solid~,rn;ości
sw1a:ta,
całego
mas pracuJą.cych
di;ień braterstwa robotnik6w wszyst
kich krajów!
Na.ród rad~ecki czcl t_o święto mię
dzynarodowe wspaniałymi zwyeięstwamł, odniesionymi pod klerownietwem Pal'tii Bolszewickiej w bu·
d()wnfot.wie komunizmu i w walce
·
o pokój na ca.tym śwliecie.
Armili Rad:tiecka wita 1hifń 1 Ma
ja noWYińi osiągnięcia.mi w thled'.J.tnie przygotowania. boJowcgo i polltycmego.
Wy~onuj~ dyTektywy rządu radllieckt~o oraz nat1zego wielkiego
wodza t nauczyciela - T()"":'~r:r.ysza.
Stalina tołnlerze ~aszej a~rnn .nadal
b~dą s_tać nit st.razy .pok()oJU 1 bez111eczenstwa naszej OJCzYzny.
T1>wanysze żołnierze i podoficero·
wb! Towarzysze ofice.rowle i gene.
·
·
rałowie!
Pozdrawia.in Was i składam Wam

tyczenia z okazji 1 Maja!

ŻY<'·Zę całemu składowi osobowe·
mu a!l'mii, aby w zb1iia.ją~ym ~tę okre5ie szkolenia letnfogo osiągna)
nowe sukcesy w przygot()wa.niu bojowym l politycznym.
Dla uczczenia iniędzynad'odoweco
swii;ta mas pracującycl1 roz.ka'ZuJę:
dzisiaj, 1 Maja, ()ddać salut z 20 dzia.ł
iirtyleryjsldeh w stolicy naszej o,lc7.y11
ny - Moskwie, w stolicach republi,k
zwią:i;kowych, jak również w Ka.U·
ningradzie, Lwowie, Cha.barowsku,
Władywostoku i w miastach - bo·
haterach - Linlngrad?Jie, Stalfngradzie, Sewast0>polu i Odessie.
Niech żyle Zwiąwk Radziecki ce.ost0>Ja. polrnJu t demokl'a-0ji
łym śwlf'cie!

n•

Niech farje, bohaterski naróil ra·
dńei'kl i Jego walecma Armia Ra.-

<lrleeka!
Ni<'ch żyje nasz TZa.d rl\dzłeckU
Niech ż~·lc okryta ~hwalą Komu•
nist:vcr.na Pa·rtfa. Bolw,ewikńw!
Niech iyje na6 z wielki wódz ł na·
u~ych~I _ nasz ukochany Stalin!

1

Minister Spra.w Wojskowych
.ZSRR, ma1l'S7il1Aek Zwlą,zku Ra
dziecklcgo
(-) WASILEWSKI.

Rozkaz Ministra Obrony Narodowej
\ Marszałka Polski Konstantego Rokossowskiego
1 Maja,
WARSZAWA (PAP). w dzie11 święta państwowego Minister Obrony Narodowej wydał do
Wojska Polsik:iego r-0Lkaz treści następującej :

ROZKAZ Nr 26

Szeregowcy i marynarze, podofł•
cerowie l ofkerowie, admirałowie
i generałowie!
D'Zis!aj Wojsko Polskie wrati: iz: kla
są robotnkzą i masami pracując)'.m~
naszego kraju, razem ze wszys·tk1m1
sHami postępu i pokoju · na całym
świecie obchodzi 1 Ma.ja - święto
· międzynairodowej solidarności ludzi
pracy.
Swięto 1 Maja jest również świę·
t.em naszego wojska. Wojsko Polskie wYJ.·osło w walce o niepodleludowej ojc:Q:ye;ny, w
głość naszej
wailce o ~połe~ne i narodowe wyrz.wolen:le, o władzę ludu, o soojalizm. Wojsko Polskie, organ władzy
ludu pracującego, stoi na &traży pokoju ni epodległości i soo.iailis,t ycznego' budownictwa naszego kraju.
na strari:y historycznych zwycięst"."·
o które walczyły i ginęły pokoJema
.
rewolucyjnych robotników.
Masy ipracujące Pol.ski Ludawe<J
świetują 1 ·M aja pod hasłami rz:więk
szenia wydajności pracy i wzmoż.e
n:la wysiłków n ad budową socjal1ZltJU w Polsce, pod hasłami wiecznej
pl."'lyijaźni z narodami Zwlą2ku Radozi.e ckiego - ostoi pokoju 1 nąsze1
niepodłegłoścl.

lmponujqce manifestacje w całym kraiu
go obrońcy pokoju - Związku Ra·
d'Zieckiego i geniah1ego Wodza mię
d.zynarodowego proletariatu - Gen•
ralisSimusa Stalina.
Szczególny :ntuzjazm wz.buda.iły
wszędzie defilady Odrodzonego Wój
ska Polskiego, ostoi pokoju. niepodłe
budownicgłości i s~jailistycznego
twa.
1-Majowyoh
W manifestacjach
wzięło ud.ział w całym kraju wiele
milionów ludzi. Międrz:y innym.i w
Warszawie i w Ło<lzi demonstrowa.
ło po 300 tys. osób, w Poznaniu i we
Wroclawiu po 180 tys., w Katoiwicach i Krakowie - po 160 tys.ięcy,
w Gdańsku - 125 tys., w Szczecinile
120 tys., w Lublinie - 75 tysięcY\i
dliwości społet1lnej.
z setek tys ięcy ust padały enturi:ja w BiałiYmstoku 50 tys, osób.
Dalsze meldunki napływają.
sty~ne okrzyki na cześć niezłomne

I żowania

WARSZAWA (PAP). Man.iiestac1e
pierws-zomajowe w całym kraju n1!a
ły 11rzebieg imponu.jący. Miasta.' mia
stecrzka, wsie tonęły w powodzi czer
wieni dekoracji. NiezJ.iczcme rzesrz:e
w uroczy~tym nastroju demonstrowa
ly zdecydowanie niezłomną wolę
walki o trwaly pokój, przedtermino
wą realizację ~adań Planu 6-leti:ie-;
go - planu budowy pod&taw social1
zmu w Polsce. Wśród czerwieni flag
transparentów - głoszących wspaniale osiągnięcia ,.Czynu 1-Ma.jowego" i lasu smurmówek, ma~zerowała młodzież, kobie ty, robotrucy, chło
pi i inteli gencja ~racująca - wS1LyscY złączeni jedną myślą walki o pokói i budowy jasnego ju·t ra sprawie-

planów wojennych imperializmu jest nieug.tanny wzrost poRadz.ieckiego, je.sł
Związku
tęgi
wzrost sil krajów demokrac'ji ludowej, jest rosnąca aktywność bojowa
obrońców pokoju na całym świecie.
masy pracujące
Walcząc o pokój,
wiedzą, że gdyby imperialiści odważyli się na aiwanturę wojenną spotka ach los Hitlera i Mussolinie·
go.
Szeregowcy i muynlll'Ze, podoficerowie 1 offoerowiie, admirałowie
i generalowiie!
Wojsko Polskie ozcl święto 1 Maja nowymi osiągnięciami w dziedrz:inie wysz,k:oJenia bojowego i wychowania politycznego. Wojsko Po1sk.ie
zademonstruje w defrlad,zie 1-Majowej swoją nieroze.rwałną lącw-0ść z
ludem ipraet\dącyrn, a zarazem wykaże swodą siłę. posłail.Vę i ;z;dyscY'Pli
nowanie w służbie ludu, w służbie
pokoJu.
Wojsko Polskie w dniu 1 iMaja er.a
demonstruje swoje braterstwo broni i ideologii z niezwyciężoną Armią
Rad!l.iecką, zademonstruje swoją .solidarność rze wszystkLmi siłami pos.tępu i pokoju na całym świecie.
Szeregowcy l marynarze, podoficerowie i ollcerowłe, admirało
wie i generałowie!
W imieniu najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych Prezydenta
Rzeczypospolitej, w imieniu Rządu
i swym własnym pozdrawiam Was
w dniu święta 1 Maja oraz

ROZKAZUJĘ:
· Wielomilionowe manifestacje 1
Stale po.dnosić poziom wYSzko
Maja są wyrazem wo.li pokoju, ożY
lenia bojowego ł wychowania
wia jącej masy ludowe na całym
świecie. Walce.ąc o pokój masy pra- politycimego. Uczyć się po mistrzow
cuiace wiedza. że ,iWarancda ookmy sku władać nowoczesnym s1>rzętem

1

Szef

I

Głównego Zarzą,du

Politycznego WP
(-) Edward Ochab - gen. brYf.
wiceminister Obrony Narodowej

1-

3,00. tys. rn iesz• ·kańh ców.
Łodzi
.ul:'\.:~:.~·:,.~~
~~~~~~,~;,~;,„~~„··~
d • 1M •
iopocą czerwone flagi. Na niepokala· datkowo wyprodukowaną obrabiarkę.

pOC O Zie
wzięło udział w 0 lbrz'Vmlm
J
(Dokońozenie

-

nvm lazurze nieba, nad Łt;dzią 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 wye;hodzą z bram domów, łączą się w
większe gromadki i dążą na miejsca
zbiórki.
Z minuty na minutę rośnie w tram·
wajach gwar i ożywienie. Przepełnia
je roześmiana młodzież, robotnicy i
wszyscy, ' śpieszący na manifestację
Pierwszomajową. Nie słychać nawoły
wań konduktorów:
„Proszę za bile·
ty" - dziś wszyscy mają przejazd

aJOW"·
m
J

ze str. 1-ej)

Transparent na samochodzie głosi:
„Metalowcy - więcej obrabiarek. wa
gonóit', lokomotyw j traktorów, na
które czeka kraj".
Samochodów przybywa wciąż więcej, pomysłowe grupy symboliczne i
wizerunki obrazują osiągnięcia robot
ników łódzkich fabryk, techników, le
karzy, rolników, kształcącej się mło·
dzieży itp.
W powrotnej drodze mijamy gromadki dziewcząt i chłopców w ślicz
nych strojach regionalnych. Na ulicy
- coraz więcej ludzi. Trudno nam
już przedostać się dalej, Za chwilę
rozpocznie się pochód.

skie z gromad, którymi opiekują
Zmotoryzowane przedsiębiorstwa motorniczych w spódnicach, pracorobotnicy PZPB im. Stalina
budowlane SPB, MPB ukazują nam \vników Służby Zdrowia, nauczyciel
i okrzyków na cześć przyjaźni, ua czese w ramach akcji łączności miasta ze nowoczesne maszyny, wykonywuJą stwa, Straży Pożarnej, ORMO
ce pracę setek i tysięcy rąk ludz- na długo wryła się w pamięć tych,
s~jnszu robotniczo-chłopskiego witając wsią.
pionierów nowej socjalistycznej wsi.
Potężny
kombinat bawełniany kich.
Jadą maszyny budowlane, którzy mogli obserwować ten wspa
Kroczy dumnie powiat za !powiatem. PZPB im. Stalina przygotował tysią ',".iell~ie au.ta,. obrazujące dor~b:~ niały pochód łódzkiego świata. praJ~dą konno ,wozami d1·abiniastymi, szum ce transparentów, portretów, sztan mezl.cz?ncJ izeszy murayzy, c1~sh, cy - poo.bód, ja.kiego w Łodzi jes:i:
me, wesoło, buńczucznie, z orkiestrami, darów - co jak las czerwony szu ~t?lar~),
e~ektromontei:o':"'. W10zą cze nie było.
z kapelami wiejskimi. Śpiewają potęż miały nad szeroką rzeszą robotni- m~lkie ~ak1ety fabryk i Jasnych do
nym chórem star'! bojową pie§ń polskie ków. Z dumą wskazywali robotnicy mow 1111)szkalnych.
WOJSKO, WOJSKO!
go chłopa: „Gdy naród do bojii wystą na zwycięstwa Czynu Majowego,
'!'ru?no zliczyć wszystkie owe spół
Na zakończenie ma!owej demon•
pił .= or~em!".
• na wykonane zobowiązania.
dzielnie pracy, wytwarzające tysią stracji przemaszerowały oddziały
W1elotys1ęczny pochód chłopów zamy
Drugie z kolei idą Zakłady ce rzeczy codziennego użytku. Ubaz Odrodzonego
Wojska
Polskiego.
ka banderia konna i wielkie wozy dra- Przemysłu Bawełnianego im. 1 Ma- ~iecz~li:ia. i Zarząd M
. ie.iski, plantac Tu już entuzjazm tłumów sięgnął bezpłatny.
biniaste, pełne dziatwy, która także ja. Niosą dumnie na czele portrety Je mie.iskie, wodocia:,i, kanalizacja zenitu. Prawdziwe grzmoty okla!ó>·
Szybko mkniemy ulicami Łodzi! Mi
chciała wziąć udział w olbrzymiej ma- przodowników pracy, i transparenty ':- ~ażdy chciał pokazać i pokazał ków i okrzyków, na. cześć żołnie· jamy r:o drodze grupy młodzieży
maja
nifestac.ii, chciała pojechać ze starszy- mówiące o osiągnięciach produkcyj tu~aJ przed trybuną, przed całym rza polskiego, na cześć ukochane· ZMP-ow~kiej, która niosąc czerwone
mi do Lodzi - miasta.
oych. o realizacji Czynu Majowego. nuastem dorobek swej pracy.
go wodza Ludowego WC)jska Pol· transparenty z rad&snym śpiewem dą
Potem płyną jak fala za~ogi. PZPB 4.
Obok sztandarów, obok transpa- skiego - Marszałka Rokossowskic- ż.y w stronę Alei Kościuszki na punkt
* * *
Dochoiłzi godzina dwunasta. Naci uli 6, 7, 8. PZPB Ruda ~ab1a111cka. Fa· rentów pojawiły się Gołębie PokoJu
go - witały każdy oddział masze1·u zborny, skąd wyrusży pochód.
cą płynie stary sztanclar' 1905 roku Na przedmieściu strojnie przybrane
bt;-'ka z~ fa~ryką .. Między f~bryka- - niesione wysoko nad pochodem. jący przed trybuną.
dzieci dumnie dzierżą w maleńkich
pamiątk~ ~ dui walki i bojów. Dalej kro
m1 włó~1enmczym.1 mtęc.;zy
l?aSłowo
„Pokój"
utkane
z
kwiatów
*
•
*
czą r.trOJlll orderami imrnliclzi wojenni, wełną 1 wełną
idą Zakłady 1m. budziło szczery entuzjazm
A potem fala ludzka zalała od dłoniach czerwone i biało-czerwone
a potem Towarzystwo Przyjaciół żoł Strzelczyka: fabryki odzieżowe, irze
.
. ·
· .
brzega do brzega rozradowaną ull- p10porczyki.
nietza, PCK, Liga Morska.
Zwarta kolumna młodzieży z czermysł jedwabniczo - galanteryjny. , ~ Poch?dzie P1erwszolll;a.Jowym cę. Dzień minął piękny-jeden z na.j
I mów ulica za1>cłnia się warkotem Olbrzymie transparenty na szero- 'n.ięło u~ział 1>0~1ad 300 ~ys.1ęcy o- piękniejszych dni w historii pierwszo wonymi s7turmówkami, którą mija·
my po di adze - 1o młodzież Szkoły
motorów - to motocykliści, członko kość całej ulicy niosą słowa pozdro osob. .~ie sposob wym1emć tutaj majowych pochodów.
w~e klubów 6portowych, prezentują set- wienia dla walczących ludów Viet- ':"'szystk1e zakł.ady pr~cy, o:ganizac
Nad zapełnioną ulicą długo jzsz Przysposobienia Przemysłowego. Wy
KOMUNIKAT
ki maszvn.
n<lmu, dla Malajów,
Włókniarza J_e społeczne, mstytuc.ie panstwowe cze trzepotały skrzydła tysięcy go. glądają bojowo. Za nimi podąża gruUWAGA, UCZESTNICY
pa
mło(i?ieży
ZMP-owskiej
w
stro1
l\1ajestetycznie a zarazem radośnie kro łódzcy pm:drawiają bohaterski lud
s.amorzą~owe. Wszak ponad 300 łębi pokoju wypuszczonych na
SZKOLENIA PARTYJNEGO?
czy -- armia pracy, • armia pokoju, bu- chiński, ślą słowa zachęty i otuchy tysięcy osob przcl'!1aszerowało ulicą swobodę przez uczestników pocho· jach ludowych. dziewczęta w białych
W
dniu dzisiejsozyrm w lokaiu
bluzkach i czerwonych spódnicach,
. duj@ca na swym odcinku dobrobyt, bu- Ua włókniarzy Włoch i Francji - P!otrkpwską. DodaJmy tylko, że wspa du.
ul.
Traugutta
N1' 1 odbędzie się,
członkowie
stowarzyszeń
sportowych
dująca socjalizm w Polsce.
walczących bohatersko z anglosas- nrnła. postawa tramwajarek łódzkich,
.
H. R.
w barwnych ubiorach. Miasto zaczy· zgodn~e z rookładem w godiz. od 17
W ciągu kilkunastu lat - jakież
na się mienić wszystkimi barwami. do 19 konsu1'tacja z „Polskiego .r utu zmiany. PamiGtamy przecież gło
\Vszędz!e przeważa jednak kolor czer chu robotniczego".
dowe, pierwszomajowe pochody włó
Ośrodek Szkolenia Parrtyjnego.
wony: czerwone szturmówki, czerwokniarzy łódzkich gdy co drugi kolejarze,
urzędnicy, pracownicy
. .
.
.
'ł
Ojcowie , niosą
$wiezo rozkwitła zieleń pachnie młoty, symbol swej pra~~· Coraz ne transparenty, czerwone chorągiew
czł<-wiek pracował,
gdy nędza i Służby Zdrowia.
ZEBRANIE KOLA T.PPR •
ki w rękach dzieci szkolnych i harglód były stałymi gośćmi robotni- na ramionach dzieci wznosząc mocno na Placu Zwycięstwa. W po. dłuższy wąż ludzki roziw1Ja się, rz
We wtorek, dn. 2 maja b. r„ o gode.
czych :izb, gdy ciała były wyschłe je ~ysoko. przed tr.•buną, ~Y patrz~ wietrzu rozbrzmiewają odgłosy da- Placu Zwycięstwa wkraczając w uli cerzy.
Przy ul. Rzgowskiej na Chojnach, 18, odbędrz:ie się rr.ebranie koła 'rPPR
na kość, gdy blednica żarła twarze. ły Jasnymi ocz:yma na. n.11a~to, .kto lekioh i bliskich okrzyków. Pławi" cę Stalina, aby następnie połączyć
się rz: bratnimi szeregami nadc:ąga gromadzą się pięknie przybrane po- przy PZPR Dz·i elnica śródmieście W r.b. maszerowali robotnicy w re trwało w ciągu dz1es1ęc1olec1 w ·si
sł ,
.ę w oncu cały plac. łopocą roz- jącymi z Placu Niepodległości i Pla- jazdy mechaniczne, które wezmą Pra·w a ul. Gdańska Nr 75.
ciągu wielu godzin ulicą Piotrkow ciężkiej, bohaterskiej walce o Pol·
Członków :iJ sympatyków zaprasoza
o pięte na masztach ogromne flagi cu Barlickiego w jedną olbr.iymią również udział ł.r pochodzie.
ską - ubrani odświ~tnie od stóp d'J skę s.prąwiedliwości społecznej Widzimy tu na jednym z samochoZarząd.
g!ów. Oczy pełne życia, zadowole Polskę, którą ~dobyli własną krwią i czerwone. Ws.zystkimi ulicam:, ze fałę, płynącą ulicą Piotrkowską .
nia, radości. Szli z pieśnią na u- pracą.
wszystkich stron miast'l nadciągafą
stach. Szyby drżały w domach na
*
* łódzk1t r. pochody.
Piotrkowskiej.
Maszerują drukarnie
·
Trudno opisać ten widok, bo zaMaszeruje załoga Zakładów im. Jó transparentami, wykresami, pracoIHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
zefa Stalina. Zarąt.. w pierwszych sze wnicy „Domu Książki" niosą wyso- braknie słów, jak zawsze, gdy chce
regach idą przodownice -pracy. Ra- ko nad głowami tysięczne dzieła - się mówić o rzeczach pięknych a
zem z przodownicami pracy - ra ukazują je z dumą, jako widoczną niecodziennych. Takie nieczy dzieją
bojowo n1anllestowall
dniu 'I· IlfaJa
mię w ramię maszerują kobiey wiej o:e:nakę postępu i kultury.
·
się właśnie dzisiaj na Placu Zwycięstwa. który $tanowi jeden tylko fra•
gment olbrzy!llich manifestacji I
PABIANICE
rówek, Fabryki Chemicznej, Fabryki madziły się nieprzebrane rzeRze mani
Majowych, w których bicrae udział
Narzędzi. Zakładów Mechanicznych festuj<wych robotników, pracowni·
Odświętnie i uroczyście wyglądał pocztami sztandarowymi na czele. cała ludność pracująca Łodzi.
Ma.nifflstacja 1-Majowa w Pablani· im. Strz1>lczyka, Przedsiębiorstw Bu- ków umysłowych, chłopów, młodzie·
w godzinach rannych dzień 1 - Ma Koło Ligi Kobiet przy PZPJG Nr. 8
Ulicą Armii Czerwonej nadchodzi cach wypadła tego roku szczególnie dowlanych, Państwowych Zakładów żv. Zebrani wysłuchali w skupienJu
Odzieżowego,
licznych przemówienia Prezydenta RP Towaja Plac im. Barlickiego. Okolony do zatknęło na swym pięknym nowym dzielnica Widzew. „PZPB im I Ma· uroczyście. Już od wczesnego ranka Przemysłu
spółdzielni pracy, ze spółdzielnią im. rzysza Bieruta.
'·oła v~- i kł
·
t · „
t
d
·
k
·
załogi
pabianickich
fabryk,
pracow·
,..
' „::; nu ym1 masz am1 z po- sz an arze zywe
wiaty. Pocztow- ja"•. głosi ogromny· trans.·parent, kto·.
NaslQpnie głos zabierali: poseł O·
wiewającymi na nich czerwonymi cy u 9 nlosą duże makiety 11·5 t 0· ,,,
nicy instytucji masowo zbierali się w Juliana Marchlewskiego na czele. Da
·
" ry krzepko diz1·er·z·ą ręce robotn".
flagami. Po okresie naprężonej o- do Komitetów
Obroi'lców PokoJu.
• swyc11 zi.\kl a d ach pracy, a bY s t ąd wy- lf>j podążały PZZPJG, Fabryka Ce- kręgu piotrkowskiego, tow. Nowicki,
czekiwaniem ciszy rozlegają się na Niosą również telegram do podże- ków.
.
ruszyć
na miejsce zbiórki - Plac wek, Młyn „Spójnia" i wiele innych. przedstawiciel Woj. Kom. ZSL - ob.
1
Licznie uczestniczyły w p_ochodzie Józefowski oraz. pq:edstawiciel Za.rzą
gie z oddali d.lwię,ki muzyki i w gaczy wojennych, z napisem ,.~top.
- Widzew, jak zawsze bojowy Maja.
delegacje chłopskie z okólis;lznych
Wojewódzkiego ZMP kol. Grodek.
krótce wkraczają na plac kolumny ~ilierdy bojo'Wników ·walki ti po- _padają uwagi widzów. Rzc~ywiście.
Nigdy jeszcze Plac Pierwszego Ma. gmin: Dłutowa, Widzewa .i. Górki Pa- du
Wszyscy mpwcy podkreślali doniosłe
dzielnicy Sródmiejska - Prawa. za koNj".
. h
. .
.
. I w bojowym zwartym s;,ku wkr<1- ja nie widział takich tłumów. Zcbflll„ bianickiej. Wystąpiły one z własny znaczenie
~egorocznego Swięta 1-Ma- '
dzielnicą podążają kolejarze DOKP
ag1e c1c ną spiewy 1 okrzyki. z .
b t .
d .
-;:
,
.„ lo się tutaj ok. ?O tysięcy ludzi. Po
Łódź z własną orkiestrą. Marszowi Wszyscy w skupieniu
wysłuchują c a.ią .ro o me~
awneJ „P.ątki · wysłuch1!niu nadanego przez głośniki mi orkiestrami. banderiami konnymi, jowego, które przebiega pod hasłami
kolumn towarzyszą śpiewy i grom- przemówienia Prezydenta Bieruta. „Oddział Chemiczny wykonał zobo- r·rzemów1enia Prezydenta Towarzysza traktorami i ciągnikami. Ludowe Ze- n.ieugięde prowadzonej przez proleta
kie okrzyki na CZESC TOW. STALI „NIECH ŻYJE PREZYDENT BIE· wiązanie 1-Majowe". „Od~ział Gu- Bieruta, przemówił do zebranych se- społy Sportowe niosły wykresy osią nat całego ś•.viata walki o pokój.
gnięć, na których uwid9czniono wyPo przemówieniac;A-' uformował się
NA,
NA CZESć PREZYDENTA RUT", NIECH ŻYJE WOJSKO POL mowy przekroczył plan miesięcmy kretarz KW PZPR - tow. Kubickl. niki przekroczonych
planów kontrak- najwięk~zy w dziejach Piotrkowa po.
BIERUTA. '
SKIE",
NIECH ŻYJE MARSZA·
"
ł
d
Następnie głos zabierali: ob. Raducki tacji i zasiewów.
chód !·Majowy, w klórym udział
„Niech żyje 1 Ma~a. -:- dzień mic: ŁEK
POLSKI ROKOSSOWSIU, 0 . 6 P:.oc. - g oszą ~mne ~ldun- w imieniu ZSL i tow. Łukasik w imie
dzynarodowej solida.-nośoi robotni- rozlegają się skal'ldowane okrzyki. ln, świad.cz,ące o zrea~1zowanm Czy- niu ZMP. Czołówka pochodu wyruPonad dwie godziny trwał ten im- wzięło ponad 20 tysięcy manifestują
czej" głoszą hasJa na transpa.renNa trybunę wchodzą po kolei nu 1 MaJowego. Za W1d'Z.ewem wkra s:ryła przez ulice miasta w kierunku ponujący pochód. Liczne transparen- cych.
W godzinach popoludnlowych i wie.
tach. Plac zapełnia ,się coraz szczel łódzcy pisarze: Włodzimierz Słobo- I cza -Dz1elnica Fa·bryc.zna.
Potem ulicy Aimii Czerwonej, gdzie usla- ty ~iesione przez manifestujących, czornych
odbyły się w mieście, w na
głosiły
hasła
solidarności
międzyna
niej.
Oto widzimy nadchodzącą dnik, Jerzy Czarny, Mirosław O· I Sródmieście i Sródmieście - Lewa. wiona była trybuna. Na trybunie, O·
stroju
radości
i wesela liczne zabawy
1·ewJ11tk
Ba.,"cł
i
"
rodowej
·
mas
h
k'
pracujących
·
J
M'll
w
obronie
tó
d
„D ~ „ ę wielkich
• n aną , mosącą c ?C 1 1. erzy .1 er,, k rzy o czy Już cały "'lac nełen. Ponad SO ty•i' • bok· przedstawicieli władzpartyi'nych,
je<lenaście,
rozmiarów, taJą własne poez.ie, stworzone w ra
d . ...
"
„ ę z~viąz.k?wy~h. i samorządowych zajęli pokoju, walki o przedterminowe wy. i koncerty dla świata pracy.
przPdstawiających wodzów proleta mach Czynu 1 Majowego.
cy 1u zi.
rowmez m1eisca liczni przodownicy konanie Planu 6-letniego, planu bu·
KUTNO
downlctwa socjalistycznego w narJatu, portretów. Obok trybuny 'Jsta
Jak okiem sięgnąć kolumny,
Z głośników płyną b'el'l przerwy pracy.
wiają się chóry, a za chwilę dono- sztandary, transparenty, wszystko dźwięki robotniczych pieśni. Prze.zgromadzone lłurny z entuzjazmem szym kraju.
Od wczesnych godzin rannych ze
śnie rozbrzmiewa „Międzynarodów skąpane w blaskach wiosennego mawfa Prezytlent Polski Tow. Eole- witały przechodzący pochód. Na cze·
PIOTRKOW
wszystkich stron powiatu kutnow·
ka" przez głośniki, zainstalowane słońca, które jeszcze potęguje ogól- sław Bierut.
le pochodu kroczyła szturmówka rona placu.
ne wesele.
Zebrani słuchają z o- b.ptnicza z. czerwonymi sztandarami
skiego ciągnęły do Kutna samochody
Znów zbliża się las szturmówek,
Niektórzy posilają się.
Woz;r gromnym zainteresowaniem.
zlożona z przodowników pracy. Da'. W Piotrkowie, w przededniu 1 Ma- i umajone wozy, wiozące chłopów
- to dzielnica S&aromiejska. Za nią PSS-u są obficie zaopatrzone w
Potem znów pieśni, deklamacje.
lej postępował Komitet Obchodu ja urządzona została wielka akademia
na manifestację 1-Majową. Jednocze·
padążają PZPB im. Marchlewskie- paczki żywnościowe i napoje. Na.
- -. „Niech krzyczą pieśnią ulice" 1 Maia.
. .
centralna, na którą przybył przedstaśnie
z całego miasta śpieszyli robotni
go. Załoga niesie na transparentach gle z głośnika pa.da rozkaz „Uwaga! _ brzmią słowa bojowego Jicrsza. j Ko~umna m~odz.iezo.w~ była ..tego ro wicie! KC PZ~R, tow. Doliński. Refeimię bojownika, pod którego go- dzielnica Sródmiejska Prawa przy
.
. ku k1l~akrotme hcznieJSZa, niz w ro· rat o znaczeniu tegorocznego Swięta cy i pracownicy umysłowi na swe
dłem zakłady uzyskują coraz lepsze gotowuje się do pochodu. „Za chwi Zgron:iadzone na ?lacu tłumy ~ kaz- ku ub!egłym. Wyróżniały się swą robotniczego wygłosił I sekretarz miejsca zbiórek.
wyniki pracy. „Niech żyją przodo- lę następuje wymarsz z Placu im. dą m~rnutą ogarnia oora~ większy wspaniałą. posta:wą grupa młodzieży KM,
t.ow. ~tanisław Jędrzejczak.
Na Placu Wolności uformował się
wnicy pracy. Mar - kiewka, Mar - Barlickiego".
entuzJaz..m. Bez przerwy rozlegają ~MP-owsk1ei. i hczne rzesze młodzie· Akadermę, ~tora odbyła. się w naolbrzymi
pochód, liczący ok, 15 tys.
kiewka", rozlega ' się potężny okrzyk
Kolejarze stanowią czoło pocho· .się okr.zyki, potężnie brzmią pieśni zy sportowej.
str?iu podn!osłego entuzjazmu, zaBi<1ło ubrane pielęgniarki Sz,pila- tiu. Następnie opuszcza plac dzielni rewolucyjne.
.za v:reteranami rewolucji i więźnia konczyła wielce udana część arty- uczestników.
Ja Woj skowego skupiły się przy ca Staromiejska, potem Bałuty.
.
.
.
.
.
. . m1 pohtycznymi, bojownikami o wol- styczna.
Do manifestujących tłumów przem6
swym transparencie i zaczynają
Szeregi ruszył;v, aby połączyć się . - Na~rzod, Pierwsz?maiowa pies ność i demokrację szły przodujące za
W dniu wielkiegQ Swięta od wcze- wili: przedstawiciel KC PZPR tow.
śpiewać ,.Cześć pracy".
przy ulicy Piotrkowskiej z resztą m
czerwon~
:-:- c'Zerwona
recytu.ie ~to~ ?rz~z
kłady oabiankkie - Państwowe Za· s.11 ego ra nk a przybywałY do miasta Pot1łpczuk oraz przedstawiciele ZSL
m""afon
P1esn
d i
Nadchodzi
i:Izielnica Bałuty z pochodu.
. "';> swoi
:. triumf
.
·
s1aJ
Pi. ~ń S\'llę::i z - kłady Prz.· emysłu Bawełnianego, dalej' 11czne rzesze chl opow
z powiatu i i ZMP. Wspaniały, niespotykany w
.
..
·
e,
c~erwon.a załogi: Państwowych Zakładów Mię- młodzieży wiejskiej.
Punktualnie 0
.ie~t dz1~ na ~sta~h wszys,tk1ch ..Ni- snych, Fabryki Panieru Fab k'1 z _
dziejach Kutna pochód otwierały wła
d
komu me dluzy się czas w oczek1wa
,~
'
ry
a go z. IO na Placu Hali Targowej zgro
Niepodległości
dze partyjne, związkowe i organiza/
niu. Po środku placu występuje ·u.ecje społeczne. Dalej kroczyły rzesze
wznosi się ponad tłu- ~pół chóru „Harmonia" i teatru
Już od wczesnych godzin rannych, tów i flag
sportowców, robotnicy, chłopi i mło·
obok tonącego w słońcu placu Nil'! mem. Ż głośników radiowych doble· „Osa". Opada~ ś.pierwa ją bez pnerdzież.
~
każdego
zakątka Placu wy
słuchacze
Centralnej Szkoły
podległości
gromadziły
się tlum.v gają do
Zawodowy;ch.
S;:iiewa
kobiet, mężczyzn, dzieci - w' oczcki dźwięki montażu słowa muzycme- ;?;wiązków
Nastrój manifestujących był wyjąt.
waniu na kolumny załóg fabrycz· go, w wykonaniu zespołu słuchaczy chór Miejskich Zakładów Komunikowo podniosły i uroczysty. Co chwl
nych, które tutaj miały się ustawić. Państwowej Szkoły Aktorskiej. A kacyjnych. Tu i ówdzie pary pu- zakończyli łodzianie piękny
la wśród tysięcznych tłumów rozRozbrzmiewają
ochoczo
dźwięki potem wybuchy śmiechu towarzy- s..,czają się w pląsy. Roz,brz.miewają
brzmiewają z potężną mocą skando·
muzyki z megafonów, zainstalowa- szą „odczytaniu" „Żywej gazetki", dźwięki harmonii.
nych w wlelu punktach Placu. „Głosu Robotniciego"
rówmez
Roizkaz komendanta placu elektry
wane okrzyki: BIE-RUT, STA-LIN.
Transparenty i flagi na masztach przez głośniki zainstalowane na Pln ~je wszystkich zebranych. Naj- . Wes~ł? ~ ochocz? bawi~a się ro.bot· wnież ruchome bufety Centralnego PO-KOJ.
pierw wynisiza d7.ielnica Fabryczna. mcza L?dz w d?tU swoJego święta. Zariządu Pr.zemysłu Mięsnego, które
łopocą pod
podmuchami ciepłego cu.
Punktualnie o godz. 10 w skupie Idą robotnicy PZPB im. Stalina, nio W godzi_nach :vieczornych na placu w przeciągu dwóch godtin sprzedały ..•„ .........„ .................................
Wiosennego wietrzyku. Z okien i
qalkonów, pięknie udekorowanych, niu wysłuchują wszyscy transmito· są na swych tranimarentach mel- Woln?śc1 mezhczone tłumy gorą~o o ponad 6 tysięcy porcji kiełbasy iz
wyglądają
ci, którzy nie mogli wa.nego przPz radio PRZEMóWIE· dunki o wykonanych zobowiąza klask1waly wys.tępy artystów lodz- bułkami.
NIA TOW. BIERUTA. Wznoszą się niach 1 Majowych.
kich, wśród któ7ych rej wod.ził ~_Miesz..kai1.cy południowej dzielnicy
wziąć udziału w pochodzie.
Nadciąga ją członkowie klubu ko- do~f Dymsza. Nigdy dotąd me wi- miasta bawm się na placu Niepodle
Punktualnie o godz. 8.30 pierwsze okrzyki na cześć Wodza SwiatoweWIELKIEGO respon<lentów „Głosu Robotniez.ego" dziano :V Łodzi tak masowej i tak glości. Na placu takie tłumy że trud
kolumny wkraczają na Plac Zakła go proletari1Ltu no wprost ujść kilka kroków. W
dów Przemysłu Bawełnianego im. STALINA, na. cześć Polskiej Zjedno przy Stalinowskich Zakl!tdach. Nio- radosneJ zabawy.
w osiedlu
czonej Partii Robotniczej, na cześć są hasło: „Koręsrpondent fabryC2nY
Przy dźwiękach orkiestr Polskie- ~wi~tle r~flektorów i lamp przewijaDzierżyl'1skiego. Idą wszystkie od·
Przewodniczącego TOWA· - to Pl"lodownik proletariackiej opi go Radia i Elektrowni Łód'Z.kiej ty- Ją . 51.ę tanc~ące Pą.rr ~rizeważa mł~
działy, dumnie niosąc meldunki
o Jej
nii oublicznej". Dalej niesione są siące par niezmordowanie wywijały drziez, ~tars1 skup1lt .si~ wokół ork1e
wykonanych zobowiązania.eh Pien'l'- RZYSZA BIERUTA.
'
tablice przedstawiające ca~ zwierzy oberki, poleczki I mazury. Zabawa stry, me s~czędząc JeJ oklasków za
Rob~tnicy, zatrudnieni przy budoRoz'poczyna się marsz wzdhtż uli niec ,.Zbója Sama", wed!u~ karyka.
szomajowyeh. Wyodrębnioną grupę
wie
Osiedla
im.
praeciągnęła
Juliana
•Marchlewsię
do
późnego
wiecrz;okazdy
utwor.
Burzl!WYJ?~
oklaskami
stanowią korespondenci „Głosu", ro cy Piotrkowskiej. Kolumnę z Placu
tur 7.amif'svr7.an:vch w „Głosie"
ra.
Pl"ZYJn:10wane są rowmez występy skiego na Stokach, oddali w ramar.h
-botniczy i chłopscy korespondenci Niepodległości otwiera poczet sztan
Za nimi ulicą Sta•lina podąża dziel
artystow z Cyrku nr 1. który rozbił Czynu 1-Majowego 174 miesU!:a\1ia w
- opiewa napis na transparencie - darowy Dzielnicy Górnej Prawej o nica Widzew, :potem Sródmleście,
W Helenowie ty·siące par ta11czyło
przy Placu Niepodiegłości. stanie gotOIWym.
tO dowódcy proletariackiej opinii pn raz Zakładów Mechanicznych im. Pięknie wyglądają szeregi Ligi Ko- w takt muzyki transmitowan'ej przez namioty
Bufety MED i kioski z napojami
Mieszkania te zostały już przyd?.ie
blicmej.
Strzelczyka. Przy dźwiękach orkie biet z białymi gołąbkami pokoju za Polskie Radio. Znużeni tańcem rzaj- chłodzącymi
bez przerwy oblegane !one najbardziej
potrzebującym,
Ze wszystkich stron I napływajq stry z !'ZPB w Rudzie pochód ru- miast transparentów.
mują miejsca pray stolikach na o- są p·rrwz zmęczornych, ale roześmia· przede wszystkim rr.asłużonym J>l"l.Ona Plac załogi fabryczne z 'dzielni.: ;,za "naprzód, aby przy ul. Marszał.
Pracownicy „K~iążki i Wled7.Y" gromne.i werandzie, gdzie Powsizech- nych tancerzy i tancerki.
downikom pracy. Lokatorzy nowych
Górnej Prawej, Rudy Pabianickiej, ka Stalina połączyć się z kolejarza niosą na drzewcach wielkie ksiażki. na Spółdzielnia Spożywców urządzi
W parku przy placu Zwycięstwa
Gómej i Górnej Lewej. oraz . dele- mi, idącymi od strony ul. Bandur- Sekcja PKO niesie ogromną k'sią ła tani bufet. Panuje tu tłok nie kilkaset osób z zaintereso·wanięm o: mieS1Zkań otrzymaai już klucze, nlegacje chłopskie z lerenu Wielkiej ~kiego, i załoi;;ą PZPI! im. Stalina. :i;eczkę oszc7.ęd-no~ciową dla przodow mniejszy, niż w ogrod~e przy t"a11cu. glądało film pt. „Burza nad Azją", kL~i~y z nich. zami€szkali już w
~1ezo wykonczonych domach. Inni
Łodzi. Równiutko ustawiają się je- Zwartą ławą pochód wlf>w::> .ie
w ników pracy. Idą szeregi robotni- Naatrój wyśmienity.
wyświetlany przez ekipe
ruchomą wprowadzą się w na:lbliższym czadna obok drugiej. Las transparen- ul. Piotrkowska.
ków, dźwigających na ramionach
Dużym powdzeniem cieszą się ró- Filmu Polskiego.
aie.
Ulica odwzajemnia się tyl'Jącem braw
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Indy~idualnie etap Warszawa-Łódź w ygrał Broni sław Kłabiński przed Bułgarem ·K'restevem

i

Duńczykiem

Emborgiem.

nie było wiele czasu na obiad,
amatorzy kolarstwa posilali się w
drodze bułkami i kiełbaskami, kupio
nymi na ulicy, a zapasy uzupełniali
jeszcze d!ugo w barach na kółkach
na stadionie ŁKS Włókniarza.
Stadion ŁKS Włókniarza tonął w
µowodz i wiosennego słońca. Wokół
boiska na wysokich masztach powieflagi państw
wały majestatycznie
wszystkich drużyn, biorących udziel
w wyśdgu, a u stóp ich czernił się
już na kilka godzin przed przybyciem
kolarzy szeroki pierście11 tłumu, przy
ze· wszystkich zakąik.ów
byłeg;> tu
V.rielkiej Łodzi.

waż

PIERWSZE MELDUNKI
godzina
lm ba1dziej zbliżała się
spodzieV(anego przyjazdu pierwszych
zawodników, tym tłum ten rósł coraz
bardzie.i. W końcu na trybunach i
miejsCd.ch stojących było już tak ciasno, że nie wetknąłbyś, Czytelniku,
ndwet szpilki.
Pierwsze meldunki z trasy zaczęły
już nadchodzić około godziny 13.50.
Pierwszy meldował Kobierzyn:
zajął 6 miejsce
Łodzianin Sałyga ' „.W pierwszej grupie przejechało
w II etapie.
5 .kolarzy, w drugiej dwóch, w trzeciej- dwóch, ale wśród nich nie zau1 Maja na długo pozostanie w pamięci wszyst- ważono Polaka. Ujrzano ich dopiero
kich łodzian. Wspaniała pogoda już w gr~pie czwartej.
od wcze&nyc)l godzin rannych zaludO NASZYCH GŁ\JCHO„.
niła ulice tłumami podążającymi ze
wszystkich krańców miasta na punkty, w których miel! się zebrać w celu
kolarze minęli
Rawę Mazowiecką
wzięci:t udziału w imponującym po- o godzir.ie 14.03. · O naszych chłop
chodzie 1-Majowym. Sam pochód, cach znów nic nie słychać. Po chwili
swym kolorytem, sprężystą organiza- dowiadujemy się jedńak cbś niecoś:
cją i atrakcyjnością sprawił wraże Wrzesiński złapał gumę„.
nie wprost fascynujące. Zebrane na
Meldunek z Sarnowie też nie jest
chodnikach tłumy przez kilka godzin dla nas pomyślny. Miejscowość tę
z coraz to większym zachwytem przy minęli kolar:ze o godzinie 14.20 w
Zachwyty tej samej kolejm>ści, cztery minuty
palrywnły się defiladzie.
rosły z minµty na minutę, ale naj- za nimi przejechała druga grupa, skła
większe bodaj wrażenie sprawiła na dająca się z 30 zawodników.
wszystkrch wspaniale zmontowana ko
lumna sportowa: defilująca na c.zele W Tomaszowie Mazowieckim, przez
który przejechali kolarze o godzinie
pochodu.
14.54, w pierwszej grupie zauważono
6 zawodników.
W DRODZE NA STADION
Trzy kilometry za nimi przejechało
Jeszcze pod wrażeniem pochodu w 55 zawodników, a wśró~ nic~ wszyskilka godzin później wielkie tłumy cy Polacy.„ Sytuac1a s1ę poprawJł<!J
·~ 7 __
.
pCldążdły .~ •. stroJ1ę D~or~a Kaiiski~- ale ~zy na ,_9,ługo?
,meldunek podtrzymuj.e
Następny;
go na stad10n ŁKS Włokmarza, gdzie
mieściła się meta II etapu międzyna-1 na duchu ~idownię. Wolbórz minęli
rodowego „Wyścigu Pokoju" „Trybu- zawodnicf o godzinie 15.25. Czołów
kolarzy, ale tuż za
ny Ludu" i „Rudeho Prava". Ponie- kę stanowiło

Dzl•en'

?

TEATRY
TEATR POWSZECHNY
(ul. Obr. Stalingradu 21. tel. 150·36)
o god~inie 18 „Niemcy"
Dziś,
Leona Kruczkowskiego.
PA~S'f\ , OWY
(Daszyńskiego

TEATR NOWY

34, tel. 181 ·34)
Teatr nieczynny.

„LUTNIA"
(ul. Piotrkowska 243)
godz. Hl.1n .,Królowa pl'Zed-

Dziś o
mieścia" .

dla młod<iieży (Stalina 1)
Wareg" godz. lG, 18. ~O
BALTYK (Narutowicza 20)
„Pan Habetin odchodzi"
g-0dz. 17, 19, 21
BAJKA (Pranci szkańska 31)
„Wyspa Skarbów" godi:. 16, 18, 20
GDYNIA ( Daszy1io;ldego 2) „Program
aktualności ~ra 'nw:vch i zagranicznych" Nr 18. „Grajkowie naszych
pól i łąk", „Ciernik". „Zorza Po·
!arna" godz. 15, 16, 17. 18, 19, 20,
'
.
21.
HEL - dla młodzieży (Legionó" 2)
„Samotny żagiel" godz, 16. 18, 20
„Nowy
MUZA (Pabianicka 178)
Dom" godz. 18, 20
POLONIA (Piotrkowska 67) „Strój
galowy" godz. 17, 19, 21
(Żeromskiego 76)
PRZEllW!O śN IE
„Mło<l.a Gwa1·dia" I seria
godz. 16. 18, 20
WBOTN!K (Kilińs kiego 178)
śluby kawaler&kie" godz. 18, ~ O

ADRIA -

,.Krążownik

Pi'ogram audycji
•
na dzień 2 ma.Ja 1950 r.
12.!JA Dziennik. 13.35 Progr. dnia.
!3.30 '!:{on cert. 14.00 Kronika węgier
ska. llUO „Przez Wiekowe okno" słuch. dla szk. pGpoł. 15.30 „Apel do
dzieci i młodzieży" - aud. dla świe
tli::.: dz.iecięc. 15.50 Rezerwa. 16.00
Dziennik popoł. 16.20 '.Ł) Reporta~
z Centr. Akademii Pierwszomajowej
w Łodzi . 16.30 (Ł) Omówfonie książ
ki Gulii „Wiosna w Sakenie". J.6.50
(Ł) Skrzynka racjonalizatorów" A. Dauna. 17.00 (Ł) Koncert ;;opołudniowy. 18.00 Kronika „SP". 18.15
Recital śoiewaczy Nelli Karowe;.

'fEATR „OSA"

Drużynowo

etap ten wygrali kolarze Polonii F rancuskiej

przejechała

ZBLIŻA SIĘ OCZEKIWANA

GODZINA
a więc
Zbliża się godzina 16.40,
godzind rychłego przybycia kolarzy
na stadion. Przed trybunami dostrzegamy coraz więcej osób, jadących z
wyścigiem. Przedstawiciela GKKF, na
czelnika Millera otacza Uum ciekawskich. Miny jednak mają nie tęgie.
Bieżnia, na której przed chwilą walczyli lekkoatleci, pustoszeje. Na trybunach słyszy się teraz tylko jedno
słowo:

,,Siadać!"

Na rozsłonecznione boisko pod wo
dzą por. Leszczyńskiego wkracza ko
lumna „giermków", chłopców z SP,
którzy opiekować się będą rowerami
zawodników.

IND~lDUALNIE

Dziś

Łódź-Wrocław

Na trasie.

go
XXX-lecie Polskie
I

'

Związku

'!orowcy odnieśli wó.wcr.z,as n ie.sp<>
drz1ewa.11y sukces, zdobywa.1ąc w icemistrzostwo w biegu drużynowym
na 4.000 m. Drugi start kolaiiy pol
skich na Olimpiad12lie w 1928 r. w
Amsterdamie, wypadł niekorzystnie
na skutek wycofania się jednego ~
z,awodników.
W kola'l's·twie przed wojną brak
było zbli•żenia do mas nie starano
S·ię o popularyzację 'tego sportu
wśród rnbotników i chłopów.
W czasie oku,p acji wielu koolarzy
z.g·tnęło. Z chwilą pow•s.tania Polski
Ludowej kolaorstwo wkroczyło na
nowe tory. Na1wiązana •została łącrz
ność ze S1PQrtcwcami krajów demokracji ludowej, a ;pod opi eką Partii
i Rządu Związek organizuje wiieloet.apowe wyścigi, jak' Praga - Wars.za·w a i Warszawa - Praga (wes;pół
z „Trybuną Ludu" i „Rudym Pr.a.vem") oraz wyścig dookoła Polski
(wspólnie z „Czytelnikiem").
Włączenie sportu do planu narodowego, powoła,ni-e GKKF i pomoc
Państwa są wyrazem troski Rządu
Ludowego w Polsce o rozwój wycho
wania fizycznego, które staje się
udziałem ma·s i jest podstawą podnoszenia zdrowotności i sił żywoł
nych całego narodu. Po wojnie Zwią
wk zorga~ał już 6 imprez mię
dz ynarodowych. ipodczas gdy w okre
s.ie przedwOłjennym odbyły się tylko dwie.
1 Trzykrotnie powięks.zyła się liczba zawodników w stosunku do 1939

•

NA BIEZNI

stadionu

ŁKS Włókni~rza

Przed przy1azdem kolarzy, na me
cie, na s·t adionie Włókniaroza odbyły
się zawody lekkoatletyczne, w których obok wwodn1ików kra jowych
~iął udział robotniczy mistrii: Finland"ii - Snelman.
A oto wyniki ;poszczególnych konkurencjj: sztafeta 10 razy 100 mtr.
- wygraJi ją bardrzo dobrze biegnący zawodnicy Unii w ~asie 1:56,8,
przed ŁKS Włókniarzem i Związkow
cem Zrywem.
Bieg 100 m kobiet wygrała w ład
ŁKS
nym stylu Słomczewska 13,5 sek, druga była
Włókni•a.rz Kędzierska rze Związkowca
W skoku w dal triumfował Adamczyk Nasrz: r eprezentant był wyraźnie w formie i każdy skok prrzynosii!ł
mu lepszy wynik. Adamczyk zwycię
_ żył w tei konkurencji skokiem 7.04

6 godz. 5o minut.
iprzejedi7Je w Łodz~ ulicami: start honorowy - ul. Pio-tr
kowiska J)llZed Red.akcją „Głosu
.Roboćnial:e..-o", ul Pabianicka do
parku „Wenecja" - start ostry.
start - godz. 9.00
Ł_ódź 10.05
Zduńska Wola
11.05
Sieradz
~ 1140
Złocrew
• 12.ltl
Lutuitów •
13.00
WierusrLÓW
13.25
Kępno
, 14.00
Syców
• 14.50
Oleśnica
. • • . 15.50
Wrocław
W.jam do Wrocławia ulicami:
Bierutowska, Ol~śnicka, Krzywo
, ustego, Kromera, !Most Karłowic
ki, !Mars.z. Stalina, Nowowiejska,
S ienkiewico:a, Most S?.Czytnicki,
Limanowskiego, Szopena, Aleija
Olimpi•jiska, Stad ion Olimpijski.

21-2 ikm -

WYścig

~~~~~~~~~~~~~~~~~---:.~-.;:~~~--
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start

dq IJ,J etapu

Ubranina biało, jak sp~zedawcy Io
dów, hodowcy gołębi stają wypręże
ni prz}' klatkach, w k!órych oczeku-

Polski Zwi ąrze.k Kol.a1'S'ki ob~o~i
(Traugutta 1, tel. 272·70)
w tym roku XXX-lecie &Wego Jstrue
o godz. 19,30 komedia C. Gol nia. W uroczystym obchodrz:ie jubidonieg-o ,,Oberżystka".
ileuszu w Wansrza1wie, o.prócz delegatów rze wszystkich okTęgów Zwliąz.
„ARLEKIN"
ku wzięły udział także zagranicrzne
Dziś, dnia 2 maja 1950 r. o godz. dTUżyny koJa.1-skie, ucrzesitnfozące w
17.15 widowisko pt. „Złota rybka". wyś.cigu Wa rszawa - Praga. Obecni
by!l.i rówrueż przedsfawidele GKKF
„PINOKIO''
z posłem Moty.ką na ~le, delegaci
polslci-oh :z;wiąz.ików sportoW)OC.h oraz
(ul. ~awrot 27, tel.135-74)
pionów i zrzeszeń sporto•wy<;h. Uro'Dziś teatr nieczynny.
czystości jubileusizowe odbyły się w
• sali ZMP.
Polski Z\\'.iązek To·w arzystw KoJarskich zmieniony il: czasem na Pol
ski Związek Kolarski, po;ws•tał 3~
lat temu. Pierws-zą iroprezą ogólnopolską Zwią~ku były krótkodystanłW.MA (Rzgowska 84) .,500 ccm"
sowe torowe m iSltr1..0stwa Po1ski. zor
godz. 18, 20
REKORD (Rigowska 2) „Czerw-my ganizo·w ane w 1921 roku na D ynasach. W tym samym roku n a jesieni
Krawat" dla młodz. godz. 16
„Gdzieś w Europie" godz. 18, 20 odbyły się w Wawrze szosowe misit~ostwa Pols'ki. Do wybuchu woj~TYLOWY (Kilińskiego 123)
ny Zwliązek e.organizował łąc'Z:Ilie 22
„Nowe Pokolenie"
mLstmostwa krótkodystalllSowe oraz
godz. 17 ,30, 20
„<,,órka 23 szosowe. W pierwszym pięcioleśWIT (Bałucki Rynek 2)
ciu działalności Związku ustanowio
marynarza" godz. 18, 20
no 13 reko·r dów Polski, w pozostagodz. 18, 20
Tl~CZA (Piotrkowska 108) „Za sie- łych latach 3 rekordy of:aindemowe oraz 1 w jeździe godozinnej. W 1924
dmioma górami".
rok'\l PZKoil. positanowi·ł· wysłać ekdgodz. 16,30, 18,30, 20,30
„Piędź pę kolarską na VIII OlimJpiadę do
'• ATRY (Sienkiewicza 40)
ZwiązPary ża . Brak funduszów ziemi" - g udz. 16, 18, 20
kowi odmówiono wszelkiej po.mocy,
WISŁA (Daszyńskiego 1) · „Droga
do sławy" godz. 16,30, 18,30, 20.SO toteż jedynie, dzięki zbiórce pieniężne•j wys1an10 5 torowców d 5 szoWŁÓKNIARZ (Próchnika 16) „Pieśń
.
Abaja" godz. 16,30, 18,30 20,30 sowców.
WOLNOŚĆ (Napiórkowskiego 16) „Strój galowy" godz. 16, 18, 20
ZACHĘTA (Zgierska 26) „Grzesznicy bez winy" godz. 18, 20

PO 2 ETA'PACH

'J!. IGabiń&ki. Br. fPol. Fr.)- 8\<50,23
- 8:52,13
2. Emborg (Dania)
- 8:52,14
3. Otvoes (Węgry)
- 8:53,42
4. ~ko~epa (CSR)
- 8:55;0~
5. Vese1y (CSR)
Z-d. Królewski

W GRANICACH WIELKIEJ ŁODZI
O godzinie 16.45 megafony oznajmiają, że kolarze znajdują się już w
granicach Wielkiej Łodzi. Wzmaga
się poruszenie i gwar na trybunach.
Na schodkach przy taśmie zasiada
dwóch celowniczych: zawsze uśmiech
nięty inż. Szymczyk i jakiś drugi, tęż
szej kompleksji ·jegomość w czarnym
berecie i ochronnych okularach, zsuniętych na czoło.

Dziś„

18.40 Wszechnica R adiowa. 19.00
Koncert symfon. 20.00 Dziennik
wiecz. 20.40 (Ł) Koncert muzyki radzieckiej w wyk. ork. mandolinistów LRPR p7k E. Ciuk!Sey. 21.00
„St. Moniuszko" aud. sł.-muz. 21.30
Reportaż :;;. III etarpu iMiędrzynarod.
Praga. Wyścigu K-0lar. W-wa 21.45 Rezerwa. 22.00 Wszechn ica Ra
d:iowa. 22.15 Arie 01perowe w wyk,
wybitnych solistów rndzieckich. 22.30 ~Ł) Fragm. pow. A. Struga
„Dzieje jednego pocisku" pt. „'Matka". 22.45 (Ł) Polskie tańce ludowe.
23.15
23.00 Ostaof:nie wiadom~";
Muz. o·o erowa.

bińskiego szybko mija czerwoną, Buł ski, Klabiński Feliks, Klabiński Bronisław, Klabiński Władysław i Sowa.
'gara i dochodzi białą, Duńczyka.
Oto wyn_iki techniczne:
PIERWSZY
KŁABIŃSKI
DRUŻYNOWO W ll ETAPIE
Na c~ratnim wirażu jadą razem,
na ostatniej prostej Klabiński naci1! Polonia Francuska - 15:09,40
ska jeszcze mocniej pedały i mija
- 15:13,15
2. Bułgaria
wśród frenetycznych oklaskó·w wyso- 15:13,29
3. Węgry
kiego Duńczyka, którego również
' - 15:1-4,49
4. Polska
mija wyciągnięty na kółku przez
- 15:14,49
5. Francja
Klabińsk1ego Bułgar Krestev.
- 15:15,14
6. CSR
Z klatek unosi się w przestworza
- 15:1'5,54
7. Rumunia
1.500 ptaków - zwiastunów pokoju.
- 15:16,16
Il. Dania
Publicznc•ść z entuzjazmem bije bra- 15:18,52
9. Niemcy Dei:p.okr.
wa i niP. dostrzega. że na bieżnię wpa
10. Finlandia, 11. Anglia, 112. Triest.
dadą już inn~. Za Węgrem Otvoesem
wjeżdia Francuz Alix, a za nimi, jako szósty, łodzianin Sałyga, witany
PO D~OCH ETAPACH
żywo przez swych ziomków.
- 26:46,1·2
1. Francja
VESELY TRACI ż()ŁTĄ KOSZULKĘ
- 26:46,14
'.l. Dania
- 26:48,07
3. CSR
Czechosłowak
Zwycięzca I etapu,
4. Polonia Francuska - 26:49,21
Vesely, przybył na dalekim miejscu.
- 26:49,53
5. R,umunia
Czechosłowak wpadł jednak na metę
6. Węgry, 7. Polska - 27:04,52,
nie zmęczony, co świadczy, że niepowodzeme wczorajsze należy przypi- 8. Niemcy D_emokratyczne, 9. Bułga
Kłabiński.
Duńczyk jest o kilka metrów na sać raczej przypadkowi, a nie jakie- ria, 10. Finlandia, H. Anglia, 1'2.
Triest.
przedzie. Garbi jeszcze bardziej kark muś nawet chwilowemu załamaniu.
Drużynowo II etap i kryształowy
oad kiercwnicą i wydobywa maksiINDYWIDUA.LNłE W Il ETAP.IE
ł!'Um szybkości, aby pierwszym do- Pucha~ „Głosu Robotniczego" zdoby· d ą· J&
ła drużyna Polonii F r a ncuski e3,
(Pol. Franc.) Klabiński Br.
ł-.
l
dpa~ć. mety..Nie cwidzi jednak, co sit::
lk-=!J._K.;::,:a:...·....:c~::::._w.:.:_::skł=a::dzi=:'e:::;::....:D:.:r.:ob.:n::!::;.e:,:"!l::,.s~ki:::-·!..,::.J~a~~~p.:_::b,:;:o:_:,w:, 5 :o1;12 (pr.zeciętna szybkość 36 km
Je_z_a_n_im_._ _za_r_n_a_k_o_s_z_u_
_z_i_e_
:na gpdz.),
2. K'restev (Bułgaria) - 5:01 ,13,
l. Emborg (Dania) - 5:01,14,
4. Qt:voes {Węgry) "7" 5:01.15,
5. A:lix (Francja) - 5:01,15,
6. S-iłyga (Polska) - 5:0440, 7.
Skor.zepa (CSR), 8. Sandru (Rumunia),
9. Sowa (Pol. Fr.), 10. Klabiński (Pol.
Fr.), 15 Gabrych (Pol-ska), 17. Vesely
(CSR), 18. Garnier (Francja).

druga grupa, a je na przyjazd pierwszego zawodnika
niej znajdowało się jeszcze 1.500 sluzydlatych posłanników pokoju.
kilku naszych chłopców.
•
Przed Wolborzem próbowano poNAPIĘCIE WZRASTA
dobno ucieczki, a'te szybko ją zlikwitlowano. Nie wiadomo tylko, ku czyNapięcie na trybunach wzrasta do
jej uciesze.„
maksimum. Część niesfornej publiczności powstaje z miejsc i zasłania inPIOTRKOW MELDUJE
nym. Nawołujący jednak do zachowa
nia porządku głos speakera odnosi
W Piotrkowie, przez który przelesku tek. Vo/szyscy powracają na swe
czr.lówka o godzinie 15.40 je- miejscil i robi się cisza. Nie trwa ociała
chało w r.iej 6 kolarzy. Cztery minuna jednak długo. Za chwil<: rozlega
ty za nimi przejechało w drugiej gru- się krzyk: jadą! I rzeczywiście, na
pie 30 zawodników.
bieżnię .wpada zgarbiona, wysoka syl
W Srocku (godzina przejazdu 16.15) wetka kolarza w białej koszulce, a
w pierwszej grupie przejechało znów tuż 7.a nią druga, niższa, w czerwo6 zaw1dników, ale odległość pomię nej i jeszcze niższa, w czarnej.
dzy gruoą pierwszą a drugą zmniejszyła się z około 4 km do 1 km. DruDRAMATYCZNA WALKA
g~ grupa była tak zwartą, że trudno
NA OSTATNICH METRACH
wygię
na
zauważyć numery
było
tych grzbietach zawodników. Zdoł~
Bułgar
Są to: Duńczyk Emborg,
no jedyl!ie zanotować z nich kilkad
Krestev i Polak z Francji, Bronisław
43, 47, 22, 41, 16. Byli to więc.„
nimi

wśród

I

mtr. Na II m iejscu uplasował się
F in Snelman - 6.36 mtr.
1.000 m juniorów wygrał Gajewski
w cui&ie 2:37,4 min. Oszczep .:.._ Ryib
ka (Włókniarz) 46.18 m pl"Zed Szulcem - 46.15. W konkurencji tej, poiza konkursem startował Snelman,
osiągając 49 1m.
Bieg na 100 m. zgromadził elitę
naszych s:nrinterów. Walka była bar
drio rzacięta, Od startu iprowadrzenie
objął Antonowicz. po 50 metrach wy
przedza go jednak Stawczyk, a następnie Btihl. Ostatecznie pierwsze
miejsce za,jął akademicki mistrz
św.i-ata Sta:wc·zyk ~11,1) praed Bublem
i Antonowiczem.
dnia, bieg
Ostatnią konkurencję
na 1.500 Il\ WYgral Poselt w czasie
4:12.6 min.

Kolankieeo

Duże ipo.-;tępy robi. itakiże turystyka. ~m1en,iło się również nastawienie ciawodmków, kitórey- wiedzą , że
udziałem s wym w imprezach mię.
dzyinarodowych preyczyniają się do
zacieśnienia i ipogłębieruia prrzyjaźni
mięMy uczest.rJikami wyścigów w imię bratermiędzy narodami,
sktie.j ws.póhpraey wszystkich narodów miłującyoh pokój.

r.

0

Polsk:t-Albania 0:0
Wcwra.j w '11iranie odbyJ

się mię

mecz piłkarski PolAlba.nia. Spotkanie to, po któ

dzypaństw~wy

ska rym spodziewaliśmy się zwycięstwa
- pnynio.sło nam rozczia;rowanle.
Zakończyło się ono bowiiem wyni~iem rem~sowym 0:0.
. Spof.kani'll przyglądało się 30 tysię
cy wid-zów. Z drożyny naszej na. wy
sol.mści zaidania stanęli jedynie: Bar
Kohut.
Gędłek
wiński, Sus.zc,z yk,
R~m 7Al-~odła.

Kącik
redag.uią:

Szachowy
Furs 1 Wróblewski

Drugi półfinał do indywidualnych
mistrzostw Polski w Legnicy zakoń.
czył się zasłużonym zwycięstwem mi.
strza Makarczyka z Łodzi, który 'l!t
możliwych 11 punktów zdobył 7 i pół.
Drugie miejsce u zyskał Błnszczalc
(Wrocław) z 7 punktami, t rzecie
Fluder (Legnica) z 6 i -pół punktam!.
Trójka powyższa zakwalifikowała
się do finałowych rozgrywek o mistrzo
stwo Pol<;ki. Dalsi zawodnicy uplasowa
li się następują.co - III, IV V Sojka
(Katowice), Dzięciłowski '(Gliwice)
6 i pół punktów, V, VII Witkowski
(·Łódź) , i Dreszer (Gdańsk) po 6 pkt„
VIII, IX Jaszczuk (Legnica), Mięso_
wicz (Poznań) po 5 i pół pkt., X, Xl
Ratajczak (Poznań) i Sowiński (Gir.
wice) po 3 i pól pkt„ XII Karnkowski
(Łódź) 2 i pół pkt,
Z inicjatywy kółka. szachowego, dnia
14 k1Vietnia. br. otwarty został i)oglą.do
wy kurs gry szachowej dla młodocia.
nych członków „Ogniska.".
Kierownictwo kursów spoczywa w
ręku doświadczonego szachisty ob. Pie
choty, przy współpracy ob_ ·ob. Fur•sn
i '\V1·óblcwskiego. Dwudziestu młodych
adeptów sztuki szachowej, z których
najmłodszy liczy 9 lat, z wielkim zai~
teresowaniem przyswaj~.ia sobie wie
dzę szachową.

Kolarże albańscy
p rzybyli do Warszaw y
Jak już donosiliśmy, kolarze Aibanii przed przyjazdem do Polski natrafili na trudności wizowe. Fasz:ys towski rząd Tito nie chciał im udzie
Jić praw przejazdu przez Jugosłowię.
W ostatniej jednak chwili Albańczy
cy przełamali te trudności i wczoraj
przybyli do Warszawy.
Kolarze - albańscy startowa-: bęc'«
w wyścigu od Wrocławia.
- ,

Ot.08

Organ l.64%kterro Komitetu l Wo)ewódzklego Komitetu PolskieJ z.iednoczonel Partii RobetniczeJ
Red ac n Je:
KOLEGIUM REDAKCYJNJL
Te 1 ef o 'D :v:
11&-lł

Redaktor naczelny
Zastęp<:•

na-23

red. naczelnego

l19-05

Sekretatt odpowiedzialny

218-19

Dział

partyjny

Dział

korespondentów robc !·

n!czycb 1

cbłopskicb

oraz

redak:orów gl!zetflk śc!tD• ·

ł19-ł2

nycb
Dział

Dział

Dział

Dział

223-29

mutacji

254-21
miejski I sporlOWl'
wewn. 8 tu
2111-11
ekonomiczny
254-31
rolny
wewn. D

Redakcje

nocn ~

172-31

ltolporta~

Łódt,

Piotrkowska 70,

Administracja

tel. 222-22
280-42

t..ódt, PiotrkowDział
ska tOła, tel. lU-50 I 114-15
Wydawca RSW ,,Prasa"
ogłoszeń :

Adr. Red.: ł.ódt. Piotrkowska 16,
ID·cle pl~tro.
Druk. zakł. Grat. RSW „Prasa"
Łódź, ul. Zwlrkt 17, tel. tOO-C!.
Prenu meratę

przyjmuje

P.P.K. „Ruch" na konto P.K.O.
Nr. VII-8633.

D-1-17128

•I

