


Warszawa pow tani z gruzów 
Dok~ńczenie przem6wienia Pr ayd nic R:aeezy.po po 't~i Bolesława B~eru-ta 

ł~tkow~ ~1rdryc~1~ie zjawiskiem jest po- dniach walki, ale przoduje mi••:A uzdolt\leó A.Ie '"'Yniki ·plerwuyeb dwóeb lat odbudo 
s.awa ca eJ .u nosc1 Warszawy w walkach organizacyjnych, miarą poświecaniR i wy5iłku · .· · · ~ 
z naJazdem 1 okupacjf! hitlerowska w t" 

0
• • , . • j "'h d wy kraju pl}t~11e1dzalą co:U<ovr1cu1 motllwo:lić 

' 

. .. ~' rczym proc!'Sle no. -'JJGW~ O•i u ow-y, · 1 "· h · - · · · 
V Vvarszaw1e zatvm, :rn;icznie bardzie]·, w procesi·e kształt . _ ,„ . '·""7 1 h . 1 rea noac na&r.ye pla:riow 1 zcnu~rzen. 

„ . k. k 
1 

. . . - . owonlll .. zni~ . nyc zie ~rl l ·~ 1 ._, • • . . 
n1z. w Ja im o wiek 11?nym ośrodku naszego hów Odrorlrnnej Ojczv1 r. .. · '""wq. pil WP. zr•. 'c• v·a!'smy. ;1ę ': .. c1qgt1 
s:raJu, skonce'ntr.owało się to, co nazy-.,·amy bo Musimy odbudowat' ~«ilice Pol$l{i wspa· i' tych dwoch lat w okresfe na1trudmeiszym, 
ll~terską histol'Ją. narodu. To przede wszysl·, 1l'.iolszą i p!ęknioj:;;:i:q, ;~:.ż była: aby dać świa ~okcnujac cieżar! potwornych . spu~tosze-ń 
u_i;i w _sercach 1 ui:iiysłat:h ludi~ warszaw-

1
, tu dowód n.<rszej woli i zdolnośei twórczej, 

1 
1 przeszkód powo}ennych, ale mimo to nctJ

sk1ego ~ształtował się ten ~zc.zegolny czynny . , . . większe z tych trudności mam Już poza so-
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l uczuc10wy stosunek do losow ojczvznv w I aby przekrdlić %m<:usy \Hogow, pragnacych b W . y i 
okresach załamań i klęsk politycznvch, ·pod naszej słabości lub zagłady. Że bedzlerny ą. ykonutemy pomy~lnle plan 

3
-letn ·. lrtó: 

którego wpływem lud Warszawv przejmowal odbudowywać naszą stolice stosownie do no ~ prz.ysplesoZ:y :makomicię tempo dals:r.ei od I 
na swe barki odpowiedl?;ialność w chwili gdy wych, bez porówn'ania szerszych potrzeb kul udowy. 
walka_ o "'.o~noś~ i 9odność . narodową , n,ie turalnych t społecin;ych naszego demokraty. W dqgu dwóch lat w odbudowę Warsza· 
rQkowala .Ju~ - zdawało się: - pornysl· cznego państwa _ to nie ulega wqtpliwn;ści. wy złożyło pańltwo ok. 17 miliardów ziotych, 
nych wymko~. Problepi sprowad:s.a !lie do tego, Jak szyb- a prócz lego !nincjatywa indywidualna dała 

Miejsce pracy .........••••. 
Szkoła i klasa uczącego się 

dziecka ............ . . .,,.,,„„ .... „ ...... „„!IJlllml!!lllm!!~ 
_ Dlatego tez Warsz~wa jest dla nas, Pola- ko wypełnimy to zadanie. ok. trzech miltardów. Był to olbrzymi wysi-

kow - nie tylko osrodkiem wielkomiejskm łek ale wys!łek celowy i kon!eczny Dzieki 
l stolicą kraju, jest ona dla nas przede wszy- Jeszcze W Ci,gu 113$lef0 iYCil - niemu Warszawa oazyskała nie tylko charok 
itklm wielkim pomnikiem chwały narodowej, ter "-we„0 miasta ale i charakter atolky. 
poświęcenia, bohaterstwa, męstwa i patrio- Warszaw·e. lei:aca dzt~ w gruzach, budo· *f „ 
tyzmu wali przodkowie nasi w ciagu ~z~śctu stu· Odbudowano elektrownie. vridociagi, kan::!-

:ęarbarzyńca hitlerowski pomścił się sro- leci My pragnellbvśmy odbudowoe Ją jein:- lizacje. telefony, komuntkację miejskq t ko
dze na ludności Warszawy za jej patriotyzm cze w ciągu naszego tycia. Czy nie jes·t to za lejowa. gazownię. uporządkowano ulice. od· 
I męstwo. Próbował pogrzebać na iawsze w dani" utnpijne, zadanie ponod stły i możli- remontovvano szereg gm<lchów państwriwych 
~ruzach I popiołach n.iezrównan!\ sławę mia· wość? Nie. Tesi tn zadanie całkowicie o~iagal i miejskich. szpitaH. kltntk, szkół, uczelni. in· 
sta, jego bezcenne skarby hlstoryczne, jego ne f realne. Mamv dziś szereg nowych czyn- stytucii kulturalnych. lokri:li handlowvch ' <.a 
wspaniałe budowle i zabytki kulturalne. ników wi'1'"'li:rotni~ przyśp!eszaiacych tempo kłod6·w pracy. W poczqtkach 1945 r. wszyst 

W dniu wyzwolenia Warsuwy lewobrze- rozbudowv kraju naszego w porównaniu z k0 10 było :::zęśdowo, lub calkowicie ;;rujno· 
Miej zastalismy w niej niespełna 1/5 budyn- ;:.rne;złościq. wane. 

Pomoc Armii Czerwonei ków, jako tako ocalałych od zniszczenia, o- Podstawowym z tych :::zynników jest now::i 
czywiście bez szyb, hez światła, bez wody, nasza rzFJcZ',''łristcść p·'.l!Ityczna, społeczna i 
bez najprymitywniejszych urządzeń m1e1- · aosoodcrrr.:-:a, nstrój demokratyczny naszeqo Olbrzymkll nomoc w pierwszym '1kres1e 
skich i komunikacyjnych, z zawalonymi sto- ~an:st\"~. spotego"·an~ wola two'rcz~ '·<r'."zwo· k ł A l c '"'" · · I · sami gruzów przejściami, z rumowiskami u· v ~·· w ~ " , o aza a nai;n rm o zerwona, „,cre1 nzy. 
lic. poprzecinanymi barykadami, porozbijany- lonvch ma~ ludowych. skoncenhow.o;ina na nierowie i te.chnicy pomoglt nam zb1.1dować 
mi pociskami, z setkami tysięcy min, wybu- dzi"le odbudowy m.yśl pońsłwowa i znajd<tią prowizoryczn"' mosty T najnie:1bedniejsze urza 
chajacych to tu, to owdzie. pozostawionych c:• się w l•I roiporzad:i11nju wielkie siły wy· dzenta publicrn"1. zaś ;zad sowiecki l!aoli.mo 
złośliwie przez wroga, aby kontynuowały twórc:ze. d~•ld którym 11taje się moi'liwy pia wal nom setki samochodów, trolleybusy, bro-
1ego dzieło zniszczenia. nowy wv111Hek całego nmodu, dający l'leyb- kując:• materfoly I meeho:nlm:1y. wreszcie 

Tiumy wróciły na z1liszcza 
kle wyniki. zbnie l ł!ywność, której mieliśmy brak szc:ze 

To wielkie, podjęte prze?. nru; >:Clda'l'llf' od g61n.ie dotkliy.<Y· · 
budowy, dotyciy c.i:rh•i Polski, a nie tylko Obywatelel Szybka fłdbudowci Wauza\".Y 
Warszawy. Mamy 11etki :-.n.luc:i:nnyc:h miast l - to wielki cel og6lnontrrndowy. to zadanie 
tysiąca inls:i:czonych wsi. mamy d<1 ioiewiąza na micr:rę historytan. ą. Miasto to zaslufylo w I 
nla taki ogrom zadań, jokicll nigdy ttłe 1ncxły I pełni, aby stać się pr:z:edtniotem dumy i kul- • 
dotyc:hcz.~sowe dzieje Polski. tu powszechnego. 

Unia celna państw 
skandynawskich 

KOPFNf-IAGA PAP. - Prez~ duń-

~kie~o h·CJ11k11 narndo\\·e·go i b. ruinister 

finansćnv Bra1111JSnaes ośiwiadozył w prz.e 
mówieniu rndiiowy:m, re r·zeczoznaw~y 

gos:podarczy P>at't's li\" skandyna w 1Elk;ch po 
pi•e1ra.ią kon·cepcję ut"vorze.nia tiinii celrtej 
ty.c:łt pań1stw. 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
11a remonł kapitalny i uruchomi.mie 
tvrbozespołu Systemu AEG 2500 KW 
PZPW Nr 4 zawiadamia, że wvrni,; 

nionv przetar~ odbędzie się w dniu 1" 
·~rześnia br. o godz. 12 w fabrycmyro 
Biurze Ruchu w Łodzi przy ul T<ątnPj 
19. Oferty należy składać w zal-ikowa
nych kopertach. Podkładki ofertowe 
można otrzymać na miejscu. 

Zastrzegamy sobie prawo oterenta 
bez względu na cenę, oraz uniewain!e. 
nie przetargu bez podania przyczyn i 
ponoszenia jakichkolwiek kosztów 
~~~ ,wa;::zm 

Ale już nazajutrz po wyzwoleniu wi;zyst
kie drogi wiodące ku Warszawie, napełniły 
się tłumami ludzi, powracających na dymią
ce jeszcze zgliszcza z nieprzepartą wolą przy
wrócenia Warszawie żyda, które usiłował 
zabić doszczętnie szatański plan wroga. 

zal:d:.i~r:!. 11s1l~~:ięc~a:~!ł:~o ~estzek~~:~~ T s I d a r 1· s z a p o w . a d a n o w a · 
wsze dni po wyzwoleniu znaleźć schronienie a . . r z e z 
w ruinach Warszawy, decydując się bez wa-
hania na najbardziej opł.akane warunki życia. 

W ten sposób powstała Warszawa z rumo- I "'k USA b d " • ~ • ' 
W!Sk i pop!o~ów, a d~iś _Już nikt nie wątpi, że Nowy wys anni ma z a ac sytuac:Ję w Grec:Ji 
miasto lo zyc i rozw1jac się będzie nadal ku , . 1 t k · b d · bardzo Qglęclnie Tsaldaris - „w kraju 

daje się zauważyć pewna atmosfera za 
niepokojenia". 

nieśmiertelnej chwale Polskj. I LOND) N PAP. Agencja Reutera w de Ki ku e · jeszcze nie o sa zono, WO· 

. idobywuy .pahnę męczęństwa w tej naJ- peszy z Aten cytuje oświadczenie Tsalda bee czego podjęcie rokowal'1 o utworze
potworniejszej 7. wojen, Warszaw_„ nie ~yłko ris;i, że „nic traci on nadziei" ii uda mu nie rządu koalicyjnego jr~t jeszcze możli 
ni~ czyni na .niklm z cudzoziemcow _wraze~la sle rozszerzyć podstawy rzadu na któ- we. Kryzys rządowy nie powinien się 
nuasta, pt>grązonego w smutku i c1erpiemu, • · ' · k · .J • ł 
miechęconego lub niezdolnego do żyda. Na- rego czele staną!. przedłużać, ponieważ - Ja · pow1euz1a 

Tsaldaris w poniedziałek zlożv dek!ara 
cję P?lity~zną w parlamencie, po czym po 
stawt wmosek o udzielenie rzadow1 zau
fania. Narazie Tsaldaris za.powiedział 
prz:z r~dio „drastyczne środki dla przy
wrocema prawa i porządku". Jak wiado· 
mo,_ ~artia populist~w nie posiada więk
szosc1 w parlamencie. Rząd ma w zasa· 
dzie charakter tymczasowy. Stanowisko 
Stanów Zjednoczonych wobec noweao 
rządu ma wyjaśnić się po przybyciu do 
Aten szefa departamentu do spraw Blis· 
kiego Wschodu w amerykańskim minis· 
terslwie spraw zagranicznych Loy Hen
dersona który wysłany został do Grec ii 

odwrót - dzisiejsze życie stolicy Polski wpra 
wia w podziw najbardziej nawet niechętnie 
1 nieufnie usposobionych przybyszów 
gdyż na ruinach Warszawy pulsuje pełna har. 
tu i mocy wola twórczego czynu. Ten hart 
t wola twórcza - to najtrwalsze fundamenty 
na których odradza się, odbudowuje i wzno
si Nawa Warszawa, stolica Polski -Odrodzo
nej. 

Według tej spuścizny, jaką pozostawimy 
po sobie przyszłym pokoleniom, sądzić one 
)~ą o naszym życiu i czynach. Ale w spuś
::ijnie naszej czołowe miejsce przypaść musi 
~CIJ'Sząwie właśnie dlatego, ze stała się ona 
s;.~ególnym symbolem nie tylko naszej tra
gedii narodowej, ale i naszego odrodzenia 
nie tylko okryła się nimbem bohaterstwa w 

Zobaczył, faik jej twarz nagle poż-ół
kła. Widział tylko jej szern1k'° otwarte 
oc·ziy, Rz1uciła się, Iw niemu. ChwY.·oił ją 
za r·ęce, które chciały d10tknąć jego twa
rzy i spnsitrzegł, ie ona Płacze. Zresvt·a,~ 
płakał sam„. Nie mógt sobie u1przyto
mnić, iż istot.n.ie wid'zi :ią .P'rzed soi\Ją, że 
on - to naiprawc' 1n. który tirzyąna ją 
za ręce. 

- To ty! Jes.fe.ś r.inny? Two.ja twarz.„ 
Wy.czuł, że <".ała trnę1sie s•ię ·od :plłaczu. 

Coś jęknęł·o w j~go cLuiszy, sfa~ się sam 
czą'81~k·ąi tego ror.®acz.J.iwego płaczu. W 
tym płaikaniu był<> wszvis·tko - i stra.· 
oon:y sama-'łot, i on 111padają.cy na rę~e 
Greka, i ran~'· i Nitraile:kisis, i Denis, i mi 
łość - i wszystko. cz.ym ż.yl os.tatnio.. -

Podniosfo gł'()we,. · Spojrzała na niego. 
._ T'wofa twarz. .. - wytkrztusHa, wy-

Am&ryka odbudowuje Niemcy 
Plany i dolary dla „zniszczonych" ni' ast 

NOWY JORK (PAP) - Według infor- KQ!ekcja ta ma być prze·dstawiona nie 

macji „New York Herald Tribune" wy- mieckim architektom, inżynierom i spe

dzi~ł spraw cywilnych departa_me~~u cjalistom od planowania miast w celu 
W<Jjn_Y us.A p~zygotowa.ł_ olbrzy1?1 zbtor zapoznania jch ze zdobyC7:ami amery· 
planow mJast 1 fotografa wzorow no· , . . . . . . • . . 
woczesnej architektury amerykańskiej, kansk1m1 w teJ dz1ednme 1 ułatwienia 
przeznaczony dla amerykańskiego zarzą prac nad odbudową zniszczonych miast 

du wojskowego w Niemczech. niemieckich. „w celu uzyskania informacji , 
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ciąiga.iwc rękQ i 1.fotykając fago brudH:i ci! 
ba.ndaży, 

- Nie gniewaj !'lię, - od1p.owiedział.
Je.stem ta·ki brudny, 

I zmów za,płaikała. 

- To nic - pocieszał, - prze•jdz.ie, 
Heleno. W'S'"tyistk-0 jest w porzą •dlku. 

- Orp-owiadauo mi, że z;ginął·e•s. Tak 
mi opowiadano„ .. 

- Slł1u.sznie. A jednak ocailałeim. Oca
lałem ... 
Pafrzyła na niego, nie odirywając ti. 

czu. put:v111 poJHowadzifa go przez k()
ry1~rz do '"aili overacyinei Ph1ikała 
wiciaJż patrząc nR je,go zczerniała od 
krwi twarz.„ Nie ch.cia,f iśc fro sali ope
racyjnej. \Vysi,1r;;zał-0 mu to cif'1pl-0, któ 
re. 11yczmval w iej lz2.ch .. „ Nagle zrozu
miał ohaDS. heznadziemość i bezsilność, 

które panO\nły w r;;zpitalu. Wycz.uł to ksisa. tego Greka z brndą? -
w j-e1 łzach, w jej l'l1ponta11icznym pia- - 'fe.go wysokie1go lobnika? Pamię· 
Cl!U. Chciał ja•k naj1pr·l'1dzei uóec stąd. faim. Czy foż z.ginął? 

- Jest-em w norządiku! Zu:11elnie w po - Nie. Strącono g'O również. Odszu-
rząidku ! - powta•rzał gdy szli przez 'kał mnie. Był z nim fa kiś wieśniak. Po-
ciemny korytarz. szliśmy razem. Ale oni zostali za:bici, 

Lekarz odrazu przeciął haindaże. W gdy TJrzechodziliśimy prz€z \Vloskie p0zy 
błyszcza 'cym mcta.J.u mied~iky Qnełl zo- cje. Nie wiem. kto do nas strzelał. Gre
baicz.ył odbicie swojej tvvarzy. Czame od cy czy W~osi. Zahrali mnie na ciężarów· 
hrud·u •szmaty. po JJrzez. szmaty na- kę i otóż jeistem tntaj. 
brz,miałe usta, dzi·ko ster,czące włosy nie 
ogolone.i brody, czarno - fioletowy kolor - .fa.be to wisz~nstko je;st pro~te. a 
sk·óry i p]amv zaischłej krwi .. „ Tn <lo- za.raz·em - straszine! - oi.c.!10 rzekła tte. 
11ier-O zrnrni11ja!, ja1k strasznie z1nnsa- lena . Nig;•dy je z•c':rn prze:dt1e111 nie był•a 

ta·k cz1ubn„ ta1k swoją.„ - Tak za,, sze 
krowaną ma twar•z" .ia·k nieisamowicie . bywa w życi.u. - 11.&tnie-chnqla się zleik-
muSrJ wyg-J4;dać„. Od z i e·;i, mia;ł ponvaną ka. Sita rała si1i::· i;o pocieszyć, pr.'.le.i. ść do 
w strz1my. re.ce ·okro'Pnie podrapane.„ 

Brud1ne szmaty przyschł~· do ran. więc porządku nad jegn ranami. i ńo mu się 
pielęg-niarka 'Przyniosła miedniczke z właŚini-c noidobało. 
woda i zwHżyła szmat~,-. aJhy m6c je u- - Teraz trzeba ZCJl<l7;YĆ szwy na gło
sunąć. Pocz1uł strasz.ny ból, gdy zimna wie. Me prz.e•dte1111 musisz si~ wykapać. 
woda dobk·nęła ra1n i na1irle w1Sllnąs•nął - Z roz,ko1;zą„. A czy moi.ina sie o· 
si1l'.„„ fak ·lekki płat śnie1gl) dotknęła go golić? 
rę!ka Heleny. Sły·szal, jalk .opowiadała 0 ~ ~ie, ogolić się na razi1e nie mo.źna, 
nim lekarwwi i siosfrz.e ... \Vv•czuwał de- usimie-chncł•a stę1 Piei!ę.l?;niarka. - Nai· 
likatny dotyk palców pie·lQA"~ia·rki ... Wy piicrw - ką1pieq, · 
c:tu\M\tł ~rzyd·otę swoich 1p0Jic7Jków i czo - Niech i tak hęid!Zi~. A czy znajdie 
la . ...- · c?ś-. by zmien:ić 1110.j.e ła..chma•nY po ~-

-Jak ci r;;i<' nclał{) O'calić? Co z toba p1eh? Jak my1Śi1isz. He•le·no? 
hyłt? Wsns':r onowiada1i, jak twój sa- ~ki111ęła głową i wy zła z ,pokodu. Pie-
moln·t spadł Po wfos.kicj stronie. lep.;niark;:i wprowadzila go do Jazienki. 

- Mia~łem s ;c ze~cie. Ckalalern cudem Pit~eznac zone·i pra\Ydopodobnie dla oer" 
podczas ka ta ~ : wfy. Nie byłem na wet :ionelu t;zip1tafoe.so . 
ranny, tylko twarz„. P E1111 , 0 .tasz Nitra le- - (D ) . c. n. 



Kronika m. l(utna 
Komu wins~u.iern '!" 

Wtorek, 2 wrz.eśni·a i.g47 r. 
Dz.iś: Stefana. -o-

Telefony 
Pew. Kom. M@. - Nr 22 
Mi€jski Posterunek M@. - Nr S3 
Starostwo Powiatowe - Nr 31 
Prezydium Pow Ra<ly Narod. Nr 102 
Za·rząd Miasta Kutna - Nr 30 
St-raż Pożarna - Nr 4'1 
8rząd Repatri•acyjny - Nr 86 
~ow. Zakład Elektryczny -.- Nr 32 
Pe\v. Zakł. Ub. Wz. ul: Narul. 20, t·el. 108 
Urzą<l Zdrowia - Nr 91 
Komunalna Kasa Oszczedności Nr 43 
Polski ~zerwony Krzyż (PCK) - N.r 89 
Szpital Powiatowy - Nr 20 
Ubezpieczalnia Społeczna - Nr 34 
Apt.eka „Pod 0rłem" - Nr 106 
Apteka Sukc. H. Walenta - Nr 1 
Apteka mgr. Z. @hacińskiej - Nr 

Na sali sqdowej 
Emanuel Kulpa, mieszkaniec Kutna, już 'IT 

1938 roku chwalił system hitlerowski i glosno 
wyrażo.ł nadzieję, że Hitler przyjdzie kiedyś do 
Polski i zrobi w niej porządek. To też po 39 
roku Kulpa skwępliwie skorzystał z możliwo
ści przyjęcia folkslisty i paradował po dworcu 

k.\lltnowskL111 i innvcb miastach ii.zbrojony w 
karabin, głośno chwaląc sobie nowe porząd
ki. Stawiony przed Sądem Okręgowym w dniu 
29 b. in. otrzyma] -w-yrok opiewający na 1 rok 
więzienia i 5 lat pozbawienia praw, 

Ofiarna praca stra.ży pożarne) 
d~iwie ibutdowane pr-zewocly komfinÓwe 
w niektórych bwclyn'kach. Spirawą tą wi
nien sie zaint~r-e·sować ce·ch kominiarzy 
i nakłonić swoich ·członlków. by o wszy
~!lkic;h z.a·uważ~nyich nie1doc1i•l'llgrui1ęciad1 w 
huidowie pr'zewoidi6\v kominowy·ch, mell
i:hn\ra·li -ocl·no,viedlni•m cz:1mnikom. 

powie-cie piotriko\YSkim. Ponadfo wyda
no 11onacl 'PóHora miliona zfo,ty1c1h na re
mout, konse·rwac1.ię i o·clnowienie- sip11zię'tu 
i hll'dyn'ków, s~u.żącyc•h ochohliczsrm cLrn-
ży11-0m przeÓ'\Vfl~o,źarowym. 

Ja:k stw1ierdizHy dQchoclz·enia. w w1ielu 
wy•padkaoh 11rzyczy'ną oo·żarów hy!y wa 

Jak ''"Yni'ka z materiałów. dost:; rczo
nych przez str.aż p-ożarną miasta Kutna, 
w pierwszej polowie br„ na terenie p-o
wiatu kufoowskiego miałFI mfoJs•ce wiel
k:a il-0ść poż·;;nów, k1Mre wy1:z.ą1c!tziły o·gó
tem szkótl na ła·czn:a sumę olkofo 1() mi
lh'Jnów , zlot)'ch. Na•.fwię.ced szlkóld zoF<tało 
wy·rządzon-yc·h na te·renie \vie.,iskim. gidy1ż 

~~~~~ś„ ,,,ra .,,,.kracza 8 mllionów D z i w n y 5 P 0 5 ó b 
W porównani11 jedina·k d.o roku u1hi:e·g-

l ill ill l'N 'i l !ll 1l l Jl!!l lll 'll IM !l l"I '1111'11 1!11. l l i ! lltl i<!"!t!l,!l!ll l!l 'llHill .ll"!'l IV!"l l !!!!lilul!. !I • 

Kronika .gospodarcza 
Woje vództ~o białostockie otrzymało 1ia. za 

kup ziarna 113 jesienną akcję siewną !.'i00.000 
złotych , 

* • * 
ł.ę.g-0. nasfą1Jiła znacvna poipra;wa i i'lość d • " • I pożarów znmie·j•sz.yła się. Wię;kszość po- QSZCZEt ZOftlQ SWlal a W wyniku akcji skupu ziół lecxniczvch w 
żar6w należała. cfzielki akdi za<p.obiegaw- bieżącym aezome „Społem" zakupiło ~a te. 
czerj stra'Ży po1iarny'CJ1, d-0' tz1w. pC!Ż'arów Mieszkańcy Kutna odczuwają od kil- dzień o g·odzinie 16 ... dnia 30 siel'pnia . ' renie woj , lubelskiego ponad 50 ton mięty 
mafy1ch. Nie une1ga wąupliwośd. że dzia- ku dni ogra·niczenia , w dostawie prą_<lu Lampy be zapalone JUZ zaraz po połud- rmnianku . dziurawca, kwiatu lipy i innycł 
łaln-o-ść stra.ż.y pożarnych u.rat·owała pań- €1ektrycznego. Pi~aliśmy już, o chwilo- niu, płonęły. aż do wieczora: .Można by- ziół. 
s.twu i społeczeń•si1w.u majfa•te'k, wartości wych tmdnościach, jakie powstaly w do l'O uslyszeć wi.ele niewybrednych kom.en- • '"' • 
!ci.·l'kiu·na.stu m-i'lio•nów zł·otyoh. stawie ener!lii elektryczne.i'. Wszyscy do- t I <l t h kt · d I " arzy, por a resem vc , orzy opusz- p0 ,„sze~llll" Dam T w _ „ 1 1 

0 11..,. te1lsk· k ·""; 1J'I·ze•c·1·~· ~po"~a- "·kon ].a "'a ·emv sob'1e s1)rawę z p.r.trz-e d "' · t I ' L. . , ~o aro wy we ., roc a· 
u;; w.a' '· · ·1e· -0•m ·1"'1.le , "' ,, '"' .' a"" z-u · J . · · "' - czają . -0 l<arygo'U_ne_ g.o mam __ owania. a< w·iu urucho_ m.ił prz-ed paru dm ami dział p~--!J~er 

ro-we·, m.iejskie, gminne i groma·.d1z,kie by jak na_1·dalc1· i<lącej oszczędności· przy dl d 
ł d 

cennej a nas z1s1a.1 energii. niczy cie;;;r.i;ący się olbrzymią rrekwentJ'ą 

przyczy_n1 y s·i~ w znac.z.nym. stO'JYnlU o I używaniu c."wietlenia elek:rvcznego. · · p-01~raw1en~a stanu he~_1ecze·nst1wa na te-, z wielkim przeto zdziwieniem miesz- W ladze miejskie_ '''.inny. dopilnować, wsrod młodzi~ży .szkolnej. Zesz ył~- sprzedajs 

re.nie }J~w~~tu: . Ko!1111SIJe '.e z!l<u~~row~ły kańcy Kutna patrzyli na jasno pł·onące by. po~obn» wypade1k me mogl mieć wię-1 ~~~r:!:d~~łi:a~~~e~ie~~:;~~t~0':
0~~~:a~~~IT~D-~ 

\Vlelka, ilo·sc O·~iek,to~r 'P•l;Z·e:rnvsł·?:WYd~, uliczne !atar.nie w śródmieściu w biały I cej mtejsca. Polsce, dział sprzeclazy pieczywa. 
l?fOS<podarczyoh 1 rnzyi~ecz·n-0sc1 pu1bhczneJ. ' 

~;;~~~~}::;~r~\:~?~ ;;~~~· z--,---0-d"""!"'_z __ ,-e ....... _.1· _e ___ o ____ k __ r_a __ d __ a ...... -,-,. --c--u---k....,.:--r-.,,,...o ....... ..,,,,..w.._..._.. ...... n..,.,,..,,,....1~-,; 
d1ranto\v, prąd:o·w•mce beczek z w-0·dą. w , "! 
b{')<Saki. to·pory, drn1hiny. Vilart-ość zak•11- . . 
pione·gn w powiecie sprz~fo prneciw- 1 Czll'i•ncAć władz b.o.;: :piec zeńtSttwa i Mi-1 sfwo na po\raż·ne straty . .Dziek1 e:nerg11cz I i sprzedaw·ali ją pa:serom- i Jchn1 kanto111 
pożarowegrJ, sięga' suimy 900.000 zło.tyd1. Ji;cfi1 Obyrw.atel]1~Jdej powiatu1 k•upnri:wsk~e- llYilYI .ciochod·ze·~fom włacdz._ wyszł-o na bit?tbrn .. \V tep s:oosób - cern1~. 11roid'Ukt 

Trudno.ści, hamujące na<leżJ~ta ctziałal- ;;o. d ·oprl!w~·dz1ła do 1vykryc_1a 1 n·1~1~- .1<1.1w. ze ro_hom1cy ou1krown1 Edward Ma- 1 ktory. miał byc nzytv„d{) "Trot1u cukru, 
.JDŚĆ straży pożarnej sa. je:szcze wielkie. sz~~dl~·w~cn1;i hezcz_elnej sza:Jlk1 z!odz1eJ- z11_re·~ i \t\ '_ada<\~' ?:a.1ac,_ nrzez c;i_ł~· okres I p-0słuzy 1ł. cl:o fabry~aCJI ~r-~·~IZT!y~. 
St.raź roworzad'za zibyt mał-a. i"lośo~D · ~a-1 s·k1e.1 , K·t·orn oJ<.rnd.a\J<tC prz.e•z rJł.tlZ'SZY o- m1.es1ąca h:pca i srerpnia" ,,•ynosrJ.~ z ma- . Złodzie<Je z1do~aU11 w:r·rnesc 7,6a0 kg Cl!· 

mo.cho<clów poża.rniczyd1 i nie·dos·tatecz- kre~ cz·a~11 cnkr0\vn1i:~ ''.' Do·hrz.eltnie., n<~- gazvnfr,~· tz1\:1
• c1rkrzy~e 6est to polfd'hry- I krz~·c;1 • ~ któr·e] 111oźma hylo ,,-yprodu-

1ą ilością mo-ł·o·oomp. Da.j·e s.ię rów·nie•ż raziła i;;,karh Pai11Stwa 1 oałe społe·cz•en- k1a·t, po\\"St-:1 :n-:y prz.y fahn'lrnc.J1. cukru) k~wac. _'.L::i60 kg c11krn. o \Yar tcś.ci około 
.ve· zna~i fakt, że ilość p-0~a'cz~ń · teil·efo- 111111<111111111111<11111111111111m111111111111111i111111111111111111111111111u1111111111111111111111 1111 1111111m1111111111111111m111111111111tt1111<111111111111n ,, · llliilil'"' i•li'•"11111111rn.11!11:in11:11111111111.1111w<1t1•11

1
n1•1:1m11111111111111""'1"

1
11111111 :"·

1
111"11111

1 "m:,•11rn111.•11·11~ pol m1!1ona złoty.c-b. 
1kvnyo'h w powiecie je1st niewi·e1ka, M llli 1 • d I · , p ·z• . J?al

1
sze cl·o,ciho•cizeon1a zrnierzafac.e d·o 

wS:foute:){ czego pow1staj1ą O•grnrrme . trnd- I lar z na omoc 1mową I L1~ 2 ·~1~ p<YIO"'l
8
h '·ch' .ciłonkÓ':\" l.Ja~d'.· ;·c.

1

kiej 
no.ści w raz.ie k•onieczn·o-ści ry:cłJł.e1go za- . sza.Jkl. są w, toilrn. O wyn1·ku sled;dwa 
alarmowania s.tra•żY o·g<ni.owei. " • b~dzrnmy 1mornw·wali na.szy.;:h czvte·lni-

W pow<iede i'stnieje pewna ifość o- Rozpo•czynającą się w dniu I paździer atrów, z impre.z i kwest ulicznych maz kqw. Świt. 
chot·niczyc11 straży pożaTJw•ch, które li.- nika akcj<i pomocy zimowej po.kieruje z darów w naturze. llllllllllllllllllllllll~flflllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllłlllllllllll!llllllllllllllll!Jlllllllllllllll' 
CZi\ ratz,e~l J43H clrkJO•IJ'~~W· Nite•k:tór·e z po<lobnje jak w roku ubiegi.ym Centralny ©bjetym opieka JXllTIO<:y zimowej wy- Remont 0 machu starostwa 
tyc:11 s· razy są ca . ow101e zmo oryzowa- . . . . " ' . . . ., S. 
ne, inne częściowo. Drnż:\nny strażacl\.ie Komitet Op1ek1 Społeczne1. ~~no p·onad 42 ~drony g'°rącvch po:-1 ,- w bieżącym miesiącu rozpoczęto końco'~ 
przeprow:i•cl zafa. be·zll'sfa.nnie prace szko- Akcja pomocy zimowej w roku ubie- j 1.;ow 0traz 2.747.9r8 kg uchych produk- remonty w nowym qmachu starostwa pawia 

leniowe i ćwiczenia w.śr6d swych czfon- głym przyniosła ponad miliard złotych. , lów. Ponadto wydano blisko 200 tysięcy towego, położonym przy ul. 19-go S{yczm. 

ków. Zbi~rki pieniężne daly p·onad 621 milio- I sztuk odzkży, obuwia, bielizny i materia (Nowy Rvnek). Obecnie wykonuje się tam ~ 
Celem J)Oidn[esienia 'Pozlioimu fac1howe- n?w złotycl1_.. a ~ ubw·encje rządo;'~.e wy- ,j lów tekstylnych. Wart_\'JŚĆ "":'ydanych le- I boty instalacyjne :, malarskie. Częśc lrnndyg 

g-0 dr1.1tżY'n 'strażac'klłcih wy1shmo JJeW'tl<a i- nl'Os{y 75 11111Jonow, Ponadto pok~zn~ su I karst:~1 w ra1~ach U{~z1elane.1 ~~mo,cy Ie- ,nacji gmachu· zostanie oddana pun•,;· ·„b .• 

lot'(~ do•w!1-cków dio s.ikoły w Blizinie, w my wpłynęły z opodatkowania km 1 t.e- karsk1e1 \\·ymosla blisko 7 1111lionow z!. nie do użytku późną iesienią 

Wv'"'- w · ą Wol Komtt.gt l'ftR w ·todzl v •01 Redckcvinv Red 1 Adm Łódź._ Piotrko>t.sko ę6- felefony: Redol:tor Noczeloy 216-14 Selcretorloł '},t;a 21. Red<J'cr1~ nocno n - ·q 
Dzlol a~loszeń: Piołrmwska 66 tel. 111 5() Konto PKO vn - 1505. Zoll. Grał. !jp. Wyd, „tóc:lzłd lnstyti..rt W'(dr:rwni.ezff„. L' 1.1 \ 5:J 

~ oc.-- OSZEA Wydawnictwa „Głosu l'I c,bot111iezego" w Ł0dzt . W tekścle: aa l-łGO mm. n 5tl. 101-200 mm. zł 60, powytef sł '1U, 
8ls t~-: cllfl i-1811 -.. Z'1 -. łl!ll ..,. 2rtt> '13,m. zł iłS. pQWy'i:ej z-ł SO. Drobłl.e sa. ieduo si~: poszu~ l'Cdml zł 20, fMmii'łoin (le kc:a:ze. k'apnQ ł IBJl~l d. 25. 'lą!J'by ..,1 1'fl 

sio=rkłw.a.nie 'Cll'<!Oj Mo m. w uk]d h t ~ 9Jlło ~ 

' 
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»%. Fiioł zabił Jedną świnkę 
J uwędził Pi1ę1kną ~ynkę, 
R~a wi·ieł·a się do dzieła 

I kor..aJi krzewy cięła. 
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Czec~esłowacja-·Pelslla &:i (1:8) 
Hag1endorl zdobywa 2 bram·ki dła naszych 11a.rw 

Rozegrany w dniu wczo.rj!jszym w Pradze 
na repreizentacyjnym stadionie „Sparty" mię
dzypaństwowy mecz piłkarski między repre
zeintacjami Czechosłowacjli i Polski zakoń
czył się naszą przegraną w stosuruku 3:6. 

Przed sędzią Van Bemerem (Holallldia) 
drużyiny stanęły w następujących składach: 
Czechosłowacja: Horak, Kocurek, Se<necky, 
Kabrl, .Tira, Ludi, Kwa.pit, Kondela, Bican, 
Kopecky, Za<:har. 

Polska: Janik, SzczElfPaniak, J'.lanek, Piec II, 
Pa·rpan, Gajdzik, Hogendorf, Gracz, Spodzie
ja, Oieślik, Barański. 

Przebieg meczu był bar•cko interesujący 
i duża ilość zdoby:tych bramek przyczyniła 
się do zwiększenia atrakcyjności meczu. Cze 
si. byli o? nas zdecydo:wan~ l@~i technicz
me. a na3lepszymi z nich by1i: srodkowy na-
.pastnik B;can, lewy pomocnik Lud! i bram- Dr. Myska, Gnertler i Piclzler czolowi działacze piłkarstwa czeskiego z zaciekawie 
karrz Horak. w naszej drużynie wyróżnił się niem śledzą grę reprezentacji Polski na stad ionie „Sparty", 
Par.pan i bramkarz Ja.niik. Słabiej . zagra·li _ •• „ .. „„„.„.„„„„.„„.u„.„„„.„.„„u„.„„.„„„„.„„.„.„ .. „„„„„.„.„.„„„.„.„.„11."''"""'„„„.„„„.„„„„„11u0,„„.„„.„.„u„ 
Szczepaniak, Barański. ny. przeprowadza więcej akcji prawą stroną w 

Początek meczu nie zapowiadał tak dużej Czechosłowacja prowadzi już 3:0 i zanosi rezultacie czego dobrze usposobiony Hogoo-
Hości strzelonych bramek. Czesi mają leikką się na strasz.ny pogrom naszej drużyny. Na- dorf w 32 miillucie zdobywa 2 bramkę. W 3 
przewagę i zdobywają pierwszą bramkę do- si jednak rozguewają się i w 22 minucie Ho minu.ty póż.niej ten sam gracz po raidzie 
piero w _35 minucie przez doskonałego Bica- gendorf po długim solowym biegu zdobywa skrzydłem oddaje pHkę nieobstawionemu 
na. Wynik ten utrzymał się do przerwy. I pierwszą bramkę dla nacszych barw. W 6 mi ! Spodzie•ji i ten strzela 3 bramkę. Wynik nie· 

Po przerwie już w drugiej minucie Bican I nut później Kwaipil lewoskrzydłowy drużynv i czu w tej chwili brzmi 4:3 dla Czechoslowa· 
podwyższa wynik na 2:0 dla Czechosłowacji. czeskiej ucie-ka SzczepMliakowi i strzela 4 ! cji. Czesi zrywają się do ataiku, nasi słalfxi'~ 
W osiem minut później Bican wys·tawia bar- bramkę dla barw czeskich. Drużyna nasza, ~ i pozwalają zdobyć C-zechom jeszcze 2 br~ 
dzo ostro Kandele i ten strzela nie do obro- która dotychczas grała więcej lewą stroną, ki i ustalić wynik meczu na 6;3. 

Omal -nie tragiczny wyści1 Beka 
Mistrz Polski tylko cudem uniknął kalectwa na zawodach jubileuszowych PZK w Kaliuu 

Jubileusz XXV-lecia Polskiego Zwi ązku Polski Bek nie przepłacił go jeśli nie życiem I - Czy wygrMem? - ofo jego pierwsze 
Kolarskiego Kalisz, roazinne miasto Koszut- to ciężką kontuzją. Na szczęście skończyło pytanie. 
skiego i Sobolewskiego, uczcił wczoraj wiei- się na ogóli:ym potłuczeniu i zdarciu skóry I . P~zykr,~u _wy;pa><;Ilrnwi ogóln~go. po.tłu~
kirni wyści~1ami na torze w obsadzie jal~ na z łokci i nog. nia 1 pę.'!:męcm skory na dłoru. uległ IÓW· 
nasze obecne stosunki rekordowej. Na st,:ir - Do finału pierwszego zakwalifikowało się i nież popularny kolarz warszawski Wiśni~
cie stanęło 50 kolarzy z całej Polski, a naj - trzech zawodników: Bek (Łódź), Pietraszew- ~ sk i, ale jeszcze przed zawodami na treningu, 
lij:zniej stawiła się Warszawa i Łódź. Z War- ski L. (Łódź) i Kupczak (Kraków). Oczywiście j wskutek ~zego musiał się wc:r-0raj 09raniczyć 
szawy obok Napierały, Kuderta, Siemińskie- 1

1 

ogólnymi faworytami byli Bek i Kupczak, I do roll w1dza. 
go, Kapiaka, Bobera i Wiśniewskiego przy- tymczasem wyścig wygrał najprawidłowiej PIETRASZEWSKI BYŁ DOSKONAŁY 
jechali jeszcze przedwojenny mistrz Polski ; w świecie Pietraszewski Lucjan. Pietraszew- ?prócz _ Beka dos~o.nale wc~oraj jechał w 
w wyścigu długodystansowym na torze \.Vło- ! ski zaraz po starcie poszedł na „półgazie" j Ka.liszu P:e:tr~szews;k; L., pom1mo opaitr?·;k11 
darczyk i popularny Popończyk. Krakóvr re- ' a Bek i Kupczak pilnowali tylko siebie i ża- 1 ktory ~d?bt Jego ~łam~ny ~aJec: .. Z wysc1gu 
prezPnlowany był przez Kupczaka, Gabry- den nie myślał go gonić. Pietraszewski ko- na w~sclg p~prćuw:a. się_ . rc;nvniez Grzela~, 
cha i Słoninę, Wrocłav1 przez Janika i młod- rzystając że tamci zaj~ci tylko sobą nie źwię Grynkiew1_cz Jest JUZ d.zlSlaJ ?ardui p~waz
szego Janickiego, a Łódź przez Beka, Pi'etra- kszając nawet specjalnie tempa przejechał nym konkurnntem we wszystkich wysc1gacb 
szewskiego Lucjand, Grzelaka, Wojcieszka, I sam dwa okrążenia i pierwszy przerwał taś- pol~stanso~ych. . . . . . . 

ll?lł, Powrócili mtd wieczorom, Grynkiewicza i szereg innvch za-,\•odników. m"' o okrriżenie przed nimi w czasie (ostat- . _arsza~iacy .1:'-~J!ep:e.1 sp:s~alz się_ w 
• • 1 200 · trów) _ 15 sek wysc1gach aus l:a11JsK:1ch, zdobvwa1ąc w Jed• l(?.źó~· 7. '~ vrelnh•1"111 w0<rcm. PRZY_t>Ol".fN~Ał,:' SIĘ TŁUSTE LATA mr' me - · nym z nich aż 36 punktów. W i;.printach poe 

P"k KOLARST\\.A TOROWEGO WALKA I'OłvHĘDZY ważniejszej roli nie odegrali • 
i · szcze~fiwy z h'ch ufo.hyczy Gdy na r,ięknym torze Kalis'de.rro To\•. a- BEKIEM A KUPCZAKIEM WYNIKI TECHNICZNE 

Pr7e1r: ;
1

.:'i"OH\" le.1!;ł r•a pryczy. rzystwa Cyklistów prezes P. Z. Kolars1dego Walka pomiectzy Bekiem a Kupczaikiem W wyfoigu sprin1erowskim po f1 pt~ei 
'"""""""'ll!!"!!.:l':'.l':t:t:111101111u'1111 . .__,;;o;;ll':ll!Q-1'111:QC011•1<1»1111u-wl!Z<iai1111:;.;'li>&a-•-;;:•w- dyr. Golęhiowski po wci<tgn.ięciu na maszt rozstrzygnęła się na ostabnkh 250 met.rach. hiega<:h, r_epaGażach i międzybierracb t. Pi~ 

flagi o barw"'lch państv1owych otworzył za· Na pierwszej pozi•cji jechał Bek, za nim na traszewski L. (DKS) 15 sek. 2. Beik (KS Tram 
wody i tor zabarwił się różnokolorowymi ko- kófka kra:kowi.min do wejścia na ostatni wi- wajacz). 3. Kupczak (Garbamia Kraków). 4, 
sznikami 50 zawcdników - przypomniały się raż. Tu zerwał pierwszy Bek. Kupczak na wi Kudert (Warszawa). 5. Słonina {Krakó:-..v). 6. 

WSPOY,NE ZEBR.A.MXE PPR i PPS 

: tłuste lata naszeqo kolarstwa torowego. Du- rażu jednak doszedł mu do suportu, na osta- Janik (Sieć Wrocław). 7, Grynkiewicz {ŁKS). 
· 7.a kryta trybuna wypełniona była do ostat- tnią prostą weszli zachowując między sobą 8. Popończyk (Wa1rszawa). 9. Wyda•rkie•A"iC2 
niego miejsca' p\1blicznością, chociaż pogoda tę sa.mą o<lległość, ale w miarę zbliżania się (Poznań). 
była fatalna, prawdziwie listopadowa. Pro- do mety Kupczak począł coraz b:irdziej wy- Wyścig australijski 13 okr. Ł<m!. Stano• 
qram zawodów był nłożonv na sposób olim- suwać się do. przodu. Na metę jednak pierw- wało 17 zawodników. 1. Ka,piak {Wi.µ~~W;l). 
pijski to znaczy dla zawodników licencjono- szy wpadł Bek o długość koła w czasie 12,8 2. Włodarczyk (Warrs.zawa). 3, S!emiiiski ~ 
wanych składał się z wyścigu dla sprinte- sek. na ostatnich 200 metraich. Warszawa). Czas 11 :56,5. 
rów, dwóch wyścigów australijskich i wyści- ZDERZENIE Wyścig australijski na 9 okr. toru. 1. ~-
gu drużynowego z dwóch przeciwległ:ch star Za mętą następuje tragiczny wypadek. brych (Kraków) 4:56. 2. Sałyga (KS T;ramwa· Dziś o. glldz. 14-teJ odbędzie się wspólne tów. Ciasno dość jadący zawodnicy zderzają się jarz). 3. Fokt (Poznań). 

zebranie członl(ów PPR 1· PPS Rzez·n1· M1"<>1·~kiel. FINA"' Ol\KA.L NIE TRAGICZNY Organizac1·a zawodów wzorowa. 
• - ~ .... ., 

1 
· tu ze sobą i Bek przez głowę z całym impe-

U W AG J\! CZŁONXOWIE TBZECIF.GO KURSU 
SZKor:r.mOWEGO GORNEJ - PRA. WEJ 

Dir.iś o godz. 19-tef w lokalu partyjnym 
przy ul. Curwonef 3 odbędzie się pierwszy 
wykład tri:eciego kursu szkoleniowego. Sta
wiennlctwo ws:cyslkich slucha<:zy obowiązko· 
we. 

NajwięceJ e>mocji przyniósł licznej b. wi- tern leci na bel.on. Momentalnie podbiegają 
clowni wyścig dla sprinterów.' _ze względ,n. ?a I s~nitariusze z noszami i mLst.rza Polski na 
start Kupcz~ka I B~ka. Vvysc1q ten, a sc1slc po!przytomnego zno.szą z toru. ŁKS Baildon 10:8 

Zadużune zwycięstwo łodzian 
mówh!c jego finał dla nas łodzian zakończvł Przez pewną cb.w.ilę Bek leiy oszołomio
się omal nie tragicznie. Nie wiele bowiem ny, a pierwsze słowa jakie wypowiada, -
brakowało, aby nasz najlepszy sprinter mistrz wprowadzają wszystkich w osłupienie. Drugi mecz bokB: .11;1 rozegrany po p:iai• 
.-~~r-.\11.._........ • .._.___. _ _.,..„.„.~ ...... „j,_...,.,.„„.--v~,,-._..„_„_.„ __ .... ~-„JQ:~,__,..,....{,.,...._,„,.,., -....... N:,,,,_,._. _,..~ w.t letn -c> j prze'Z ŁKS zako1i:::zyl si_ę ich zv-.·y· 

C li • K 1·n Polon1·a (Bytom) 4 2 (0 1) ~'Jęs~:ii~~on~ stosun~u lO:ii nad śląsko" drnży· ecn•e ar g -. • • 'Ne.U,:, stały na d">f.ć c'obr~"Jl ;mz:::m'e: 1 iEB~A=!~u ~~~l=~:ym odbędą się zebrania n I • • ~~oj~~~i~ t~~~::e.stwbc rl·~;t, że '.>Clkmzy ŁXSu 
k6l·J>PR w nmtępuJących fabrykach i lnstylu· Czesi zwyciażuli lecz nie zachwycili Wylll iki techn;czne waik były następlli'ł-
i:Ja.ch: ~ Jl I ce: 

Drugi występ drużyny czeskiej w Łodzi z którego widzieliśmy już w lepszej formie. Ja- W wad.ze muszej Stasiak (ŁKS] znaj1uję-
RUDA P.l\BJA~JCKA Polonią Bytomską nie wzbudził dużego zain- ko całość Polonia wypadła nienadzwyczajnie cy sifl w bardzo dobrej torn1.e wypunktował 

O god:r.. 13-lej pnędzatntix f. „Morale". teresowania i ściągnął na boisko Ł.K.S-u oko i nie mogła podobać się publiczności łódz- Ja·lernika. 
ło 3 ' tysięcy wiclzÓw. Mi:cz zakończył się zwy klej. W wadze koguciej występujący iJ.O raz SJłóDMIESCI"' · b I ŁKS p · · 1 

O d th 2 t I T" 1.„ 0 d 13 30 cięstwem Czechów w stosunku 4:2 (0:1). Grę rozpoczęli Czesi od samego począt- pierwszy w arwa<: l , ·11 op-e.a. y p1ze· 
go z. - e " ivo 

1 
• go z.. : Składy drużyn: ku mają dużą przcwagQ gos"cząc stale na po- grai na ounkty. ~ Chrui_elem. . 

P.Z P.U. Nr 20. O 'Jl)dz. lS-lef Dyr. Widowisk I „Cechie Karlin": Studnicka, J elinek, Klou łowie Polonii, która ogranicza się tylko do \V wadze pwrkowe.1 Marc-.•.ik<JW~e. 1 (ŁKS) 
ltozrywl<owy~h. O god:i:. IS-tef ZJed?. Przem. l bek, Zak, Benes, H1azek, Preis, Kutii, Bole~<. sporadycznych wvpadó~v . .Jed"n z wyn~dów 1 Wygrał vryso~rn na punkty z H1:·-:i::~·- . 
ManYn Rolniczych, Skladnka D:r:1ew1arslco - Sonsedik, Provdit. śmiganowskiego kończy się ładnym str~ałeru I· W \radze lekkle1 Bond ov1s•o (t:.1_(~>) . -zdo· 
Pofic:r.n-..:r.nicza Nr 1. O godz. 17-lel P. Z. U. Wz. „Polonia" Bytom: Raszczuk, Mazosz, Ko- bramkarz gości wypuszcza piłkę, którą Gło:·r byt dalsze dwa punkty w walce z PiNr:nczy· 

I., k' S d D Id . k' . d ·t . b ' . o . k1em. Ś ,,.,_ mórkiewcz Su tKows 1 zmv aw ow1cz, wacz s ierowu]f' o pn~ CJ ram ..... 1. • om1mo \~' . ł" 
1 

. • C . ,, (Ł'"S) . ,..,, _ . 
1 >R./W·/Jl. - RvDMJf.JSKA Smigannw~kl, . Czajko~ski, Sa°iik, Pusiarski, ataków Czechów wynik do przerwy nie ·ulega p 

1
. P

1
° srec llleJ k.tyga\\'al'·i\. h l~r;a~·.JP·:;er 

O q_ l'dz. 111-toef Kolo Terenowe Nr 1. O "Odz. • · aw.10: ,:em na pun · y. "a · /> - • 
" Głowacz. zmianie. wilnil w III-ej rundzie z powor!u 1'on't11i1 Cy· te-toi P.'"' l" B. Nr 9 - ~:ana d:i:i..,nna. O godz. Mecz wczorai·szy prowadzony był w tern- Po przerwie już w 10 minucie Sonsedi\ 

, gana. 15.SO f. ,.Weber Roul". O godz. 15-lej P.'M. T. 1 pie wolnym i sam przebieg gry był nudny. 1 wykorzystał błąd obrony ł~dnym pła~k.iU: W \\'Jdzc średniej Rvchlel~ki {l~KS) wy· 
_ odd?.iql 3. o gndz. 16-lej Fabryka Nr 3 - Czesi pomimo dużej pT7e·.vagi w polu nie nw- : strzałem wyrów1111jc. W 4 minut'' pózmq walczyt punktowe zvivciestwn z dCJnrvm Ba· 
oddział 2. gli~ dojść dość długo bo br~~ ki „Polonii" I Preis. zamienia wynik na . :2:1 clla Czechów. 

1 
r!tuą. . · · . · · 

klorej broni! z du·~ym sz:::zc~sctem l~aszcznk ! 15 mmu\a to naiłaclna 1sza akqa .. meczu \V wadze półciężkiej dysprnnjw·v m'iC-
GóRNI\ Najlepsezgo qrncza mieli Cze5i w lewoskrzv- ! przep1owo.dzona pnez cuły atak P0lonn pr_zy nym ciosf'm J~uicki (ŁKS) poshł już w 1-E.j 

O godz. 16-t~j Młyn „Automatyczny". dłowym Preisie. Drużyna czeska składala si<: j nosi w rezuH;;ciC' bramkę, ktorą strzelil Saltk. rundzie Fiqla do 9-ciu na rJ 2 s}~i . W clrngiej 
o goi:iz. 14-lej 5 i 3 k11m. z graczy wys7.kolonych dobrze tecl1n ic7.nie_ I \lv minut~ potvm Preis z rrn~tt "\'iOln:-q o strze. runclz;e walka zc;tała prz.erwan'i 7 (1'JWOdU 

lecz ak cje prowadzone byly wolno co umoz!1 la hiJ rdrn łaclmi ::1 \Ha.nike~ nla S'.1'0Jch br.rw. kontuzji Ja·i:i:ic1'iego. P11nl.:'nwe zv· /:i~;~\"O 
G(H\NA - PRAWA wiało Pola\ om przez szybkość naclrabi;:,ć wi-. Ter.;po gry or.iar!d i mPcz «ldiP się n11clny. Do- I ,','l.v7 >anc 1.0;1alo .hnickicnrn. 

O godz. 13-lej P.7..P.Jl. Wr 6 „B" -- 7 i li ko· c)()(·znr brak;, 'nicro tor:i:C'rl„:,talt'ii• 'T!ii1~1t;; P'7' no~i zn1fon • 1 \\- wndn· cięiki"i Koo-;;,o~:i (Ll'f>1 pr·to'()lał 
Io. O godz. H-leJ 11.Z.P.J!. Nr Ji; · kolfl rlrngle, j w ,.Poloni" wyr6inić· n-Jtr.;~v 1:1,11'1.k<11_l,1 ·:lynil;u n.1 •l.2 hrarnką zrlr;bvl>\ przez Sons':-l "'1 '\1nkl\' z n'.i?'l<{ 
~!!~CID.· Pn:e,m. Jadw .. - Tkalnia Nr ł. O god't ila•i,zu:...a or~ > praw"'!" „„..,,u· · J,o_iiwil~1~ n1kr>. 1,Ą. 1Jngu _:;:·u:;:1owa ! p. Racięcki p:.ibllczl'io-
~eł P..Z'.P.B. Nr 6 ,.A". 11icza slabi :;>J n;tomiasl ., padt Dct'.l•Jdo1•:1c::, ''l'!C? '"'c1 1 ir;w'1l ~1ahn n \llalnak. >\oło 2.„rio osob, 
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