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powiada o tym, Jak zdobył popularnosc na świecie
l

CZ > J"'że-Ji Pan pracujr:. o;ynorf przys! guj&

~:7."'~j~:~~:;~~ ~~~ ~~~J:e:~!:~z~!:~ ~do e:~;

Eg?n Ervin. rish. Ktn nie zn~ tego le{'Z ryd teJ ·•hw1ii da:uj~ sii 111:11 pierw··
HlfLERA TEŻ ZDEMASKOWAŁ!:_ . z nim do .'N~d:dolu 7dr~wio zc:rzqóu Mi Jsk!e
11a:1.1r1.:,~a? W la ach poprz~dza.ią<'ych. "!)' „sukces''.
·astępnie rozrna\\ iam1 n tym, w Ja - 1qo: ul. Pwhkowi;ka 1.1", qd~1.., d~~i:a PrJnu.
~·03nę z9dzi\\·ial lud.zko. ć niezlicznna
Egon Ervin Ki~Ji rią.gnt~ d:rn~j·
ki .5-f'{'l'Ob ialrn piflr\Ysn. z rlziP1nikMz~ 91c1„r('l·wcrnie d0 Poradni Prr,..c1wgrn7IJct« . l'lb
ilością, ula\1 al'Ob\' ~ię Ol wiarygodnvch .
- Drug-1 \\ Yj~::idel< to byla sprawa pridał taJ•cmnice Trzecie.i Rzeszy.
l$+. nif'ch Fan llią zv;r6cf dn Oddziołu praw
lnwalicl.-:kich Opitl'ki SpolAcr.nP.j. ul. Zaw dzkl!t
~e11i;acj! - J go k!'iąiki, \\' których .ata· j Redl;~ -- . Z! ~.szb ~,g6lnie zmrny ,,-~'pa?~ 1 <
_ To i-e."l sniu[ny rozdział. Byłem 11 Dlcte>go P"d<'ljimiy Pril'u JetlJrr; ~dresów,
ko~ al 1_ d€trn1~km\ al ..r"'.zn \\ An<l. Zna-1 t::tl\. Zf' 1111', b~d.ę ~·..., r::0:' r~1:·z1l z: Z·~·::_,·dr>- "dm m. z. pi~r'\'~7.\ rh, 'dńr<'!?.'fl are„zto- ądv7. nt~ pi~-~ nmn Pan. ~~v i•n:;t Pcrn ubnl'Jfe
no g? 1a!.:o na3zręcrnlf' ·; ~o rPp0.l'~t"ra \HJ,
R('t!f, pułknw11.1k
.n~~tr.1a·k1l'go Wiino w Rerlinie. w lutym 19H roku. -czorty i czy pyn znajduj ~i cctlko,„id~ na
~ ~a ·1-ep~z 1 m ~ ę:'.hU \'. p1 ('JL: ~zę~~l arh sz1 .1 hu .~t11~r11 ln<~t' 1~~,! <;:pi ~~lf ~1 tH'l I zam kniet 0 !11l1if' ·~: "'P nriaw. kim \\'ię,- f'r.nrr 1:1r:vronl'iu. cfy lei-: n"bl„ra jakqś re'llt•
si 1a!a. Odn~1du1·em
\!O " !Pdn~m. z. us.łu~'chrt 111oru•1\1· tn,enh. L1 i;:n 7rł<'. ~ieniu.
Dzirnnle przyh\':\ah lam :.-etlo. lnwati<:l?.ll:q.
* ... '*
c!omo\\ Star Pragi, i.tla~'m. P·;:J 1;ii1~- ma.;kn" ::dc>m
n~pół Ż\ \\ ych i"'~ców. którzv Wy\\'f'Jdzili
I.O • i JtR./'.1'0W.A.: W r.up8!h ośc:t sią z Pa
mem :-, chrom<-ka P'""' Zlo,i m1 1 1t"rlzwte
GOLE"·\A.
·ię 7. szerer~ńw komunil'tńw !uh !'ocjal~nam1',
PO~ZUKIWANIE
n
1fomokrat01<'
Opowia<la\i, że 7.hesz- niq ząodzomy. Bard!o nnm !ie nic p<>doba
IV jaki i:posril:i '\ pi!<li 0 a·n na ITT\ śl czeo;zczDno im żom·, 1JbrabD1\·;u1G miesz· żwvr.:9<'lf pale·1io papieroaów •1 młodych pa·
,.BL!źNl~TA I ZDRADA REDLA".
pósrnki"·:rnia Golema?
kan'a Wtedv już· zrnzumi;dem, kt<l to i1ifm~k. a ju'i :rnpełnł• kcn:yqrtdn• jest, alliy
- W jaki sposób zdobył Pan za- Historia (l Golem ip i<.>< i "spókz-e.;- Hitler „. G~h rnnir wypt1ncuino, powrń· rnb\ly Io dzfeWCHttl chodiaca feszer.1? do
szczvtnv tvtut „ni.ekorono,,·anego króla l~ hislorii i1raskiiog(l Ghetta. Pnd<:z;.is cil<'m d'() Pragi. za{"z.ąłt>m pisać 'O tyd1 ~:;kl'lly. Powinriet Pcrnl koni er.n~!' wplynać na
repo.rh"rów."? - zarlaj?m , pif>f\\8Zf> P)„ Pi~rwsifj Wojnv ~"·iatoW€J odbywałem kropn()ściarh. Artykuły moi·e oblecia- kt'li,.,r.c:inlcf!, oby ta1:m:11<~!Qio pa!Pnio. Pt!l'!'fero
0
8Y 1a nr.ił<'l~:ii111m s7.kndlbrv
dlri zdrowia. ko·
tanie.
<ih1.7he wojskowa O:l \Vę,,.rzech. w maffj
Ie.dnak
Io ~7tovrriym f pO?.,cr 1\-·ni nir >r'!ystni"' d?.iałai~
!!>
!)
pra<;ę <'ał~go świata.
.
ma
_ Teg{) 1vlaś<'i"·'e sam n1e \\iem. win-;;c{;' 1.1 .;;tiip K:iro~t. Dostałem Kwatt>·
·
Dzi·enni·k ·
1 za· nn wvc:iloo z111wnet•zny k "IV. n!I lt>i cerę
, ·ie wiem zres-dą, <:Z) ja nim je~tem rę u r"''' nr~o rabina. ;,:+rirv za i mowa 1 Ju<l1i dawalo mi wiarę.
'tp. Ml<id('l o;;iewczyna. p.
r; pap1t>rn!y no
. tad hm nl~<fr się 11:.c zastanawiałem. sie kah::iła i mistvcvzmem. Pn.kazy\\·at <'zęł~· atako\YaĆ. P0sa<lzono mnie 0 ro- 11!icy. rizy w parku. W'{"r~
b. tJrzvkn'! wy·
Pra\\·:Ja. ŻP przec:1ło czterdzieści lat tak mi KHkusetii'tnie ·mapy 1 pism::i, którt> hienie taniej sensacJi. Teraz prz ·cho- zvwaiaoe wrcr•enl„. Wi~ll! '\ eh,· palt papt~"
mnie koledzy nazywają. Powodzenie hył" <lzirł€m rabbiegQ Low::i. ~ które "'i mi na mvśl, że ta nieufność koszto- rC1sy po prostu ,; checi. ri
wydawać siĘ
„dotnsłq" jest to niemadr„ i
świadczy ia\
mn ·.,. tó d1i<>l'D prnpa<lku. Bvłem rnlo- t:·1l.;lr.wal1 o GoJemit>. Pnkat.al mi na wala miliony istnień ludzkich.
o nich. jak j n lch wychow.
crch. Prnuezt
r:h·m. \ ·~cibskim rlziPnnikarzem . Do\\ ie- rnapie miejsc{', gdzie mia! żvć Gol<"m i ! - O cz.vm pan l€ra7: pisze?
poz;i tym sprawe róvr i bmdz11 źh
.-;;:'.a1Prn s!~ ? .P"'"'n~ rh :<pr_a,~·a;h, które 11dz}P. pn\\ ri1{'.il rln 7v<:ia Lo\\. Kif'rły P<l:
$\\·iat ju7; jest poza mną. Dotą<l Pant
r~11rnlan<:1 przo-z nq6t rnłodz
1'/.
W 'l\r\t>ku
obiegli poznie1 pfa$e cał-egQ S'' 1ata.
"rnc1łem <ln Praso. zacząłem !'ZUkar napisałem trzydzieści książek. Nie <'hcę Pani i i'l'i kn\.,,;,anek lstotnr
I ki;ztcrkPnt~
_ Jakie to były "·łaśrh\'ie> 1€ ,.p.P\\ M hrh miPj.Qc ;i _l.!l.ń'V'll~ ~rzP<:.7llhłf'm pnrl już odkrywać. obr.ych krajó'ń·, lea \\'ł<1s- ~ie. wybranie ~0biP odpowteunieqn zcrwndu,
spra"·y"?
.
r.-,.rfłogą ~tareJ s ·1ątym. Tn c·o zdohy· .
.
• f t
·e mnie tvlko no· dqżenie do F<amodzieJn,1śc! w ~;yciu. roz'lvijc
- Pierwszy \\'~ parlek, klórv :::-lć.\' nie 11 !~ni m.oQ"lol;y .stworzvć <:'ałą litera~urę. ną o1czy7.nę.
n :re~u_pl
a
~ kt, ·e. nie sweqn umvsłu. - nie zaś rncrmowon!e czo.
\\.• \m-e.-,re '.nbu<lzil si,aloną 1'f'!1S.aqę. GolPrrrn nakrec0no na film. ,\. ktnrvm wa Czechosłowac.ia .1 ra~ • "' . 01 . J su, który powinien być prze-znaczony na na·
to t;.pra~a sióstr sjamskich, n?.Z\\·i· j 1-farrv Bam grai rol<:: tytułow~. W ten się 1~ro<lzil~m - k~nczy swą historię uke - na I.zw. , .milo~c ;", nie maiar.e ntc
o\; 111 Rlnsek. Róży, j{'(l11ej ze zrośnię· sposól} z legendy, liczącej trzy<;.ta l:tt 60·CJ0 letni, _lecz 1eszcze bardzo ,czer- . wspólnecro naoqól z ucz11d c,m prawdziwej m1
!ości, z którym każda z War: -zelknie si<'! w
h eh dz·.ewnyn, urndzilo się dziecb. zrohiłem światową sensacje.
st\•·o wyglą<la3ący, nestor repmterow.
1
życiu ntewatpliwie, ale nie w wieku 16-tu,
Drnl!;i 7, s.iósfr .. hzcfina. nświ:idc:ył;i, że
my 17·lu lat.
o p-..,prze1·z aj ą: ~ r h ten f ii k t \\".\' p<i dka~ h
Kol~żonkl Pani. wyra+ajac \alei„ opinie, c
nic nie wie. Imp1·(';,ario utrn rnywal, ze
jaktc!t nam Pani pisz~ . doict dowód wielktel
ojcem Jestem ja i wytoczy! mi .sp-rnwe
nieznajomości źycia (en jest ,;msz\q w tvm
Zlośliw·~ dzienniki amery0 ;ilinlf'ntv.
wieku zrozumiałe), oraz Jekkomyślnnśoi. Cta·
Pijak
roli detektywa
szymy się, że Pani sqdiqc z tego co neon
kańskiP j}~Hfafy, że w istocie i3 jest~m
'Ojcf'm dziecl,a u zrobiłem to ws_zys;ko
Dnia 26 !i,ica rh., nkolo godz. 21-ej lszek, zamieszkały przy ul. Piotrkowskiej Pani napisała. nie ulega tym wpływom. By·
t\'lko dlt1k~o. h' mieć temat do sensa· "iec.z,orem, <;zedl ll!icą No1vomicjsl,ą ~ta 20, który, Bogu ducha winien, powra- loby bardzo dobrze, aby p1zynojmntej tvm
koleżankom, z którymi jest Pant w dobrych
r"v jneg-o artykułu i zdobyć ~obie popular· tec:znie "·yg1ą<laj(Jcy mężczyzna.
cal z pracy do domu i rąk swych krwią i bliskich stosunkach, wy!łuma,•zyło.
Pan~i--iwy
nn'ść. , He hyi<> t0 oczy\\'iśrie pr;iwd:J,
NaQ'.!e podbiegł do niego jakiś prze- nie splamił.
jaśniła w spos6.b przyjac\9lski, i~ .sJ?iołcrj
h'!
chod?.ień i z okn,~·kiem: ,.Mam cię mor
Tym zaś. który go zatrzymał i rzucił swojq 11ikodę i 'inzywdzc; się ;wym postr-· owa
derco!". chwycił go za klapy marynar- nań tak cit,>7.kie n!'karżenie był oh. nf•m I wyqla":r.<:rnymi ti>oricmif.
·
ki.
Władysław Górecki z zawodu ślusarz z
•
•
•
Na ulily zapanowała r,rn:wmiała kcin- ul. t I-go Listopada 144.
N.ADf.tA !I.: Zgłoś llię, Ncrdztu. de> Komend:~
sternacja. Próżno zatrzymany HurnaChoragwi Harcerek, ul. Skorupki 10/12 i opo
Poczciwy ślusarz 7-alał si-ę te.go wie· wiedz !nrn awojci sprawę, nap„wno weke1Zq ci
r1.yl 5ię, że nikogo TJie zabił. że w ogóle
nic nie wie o żadnym morrlzie - męż- czoru w sztok i w S\\'ej pijackiej fan- drużynę. która cię chętnie przyjmł~ w swofl.?
tazji ubrdał sobie. że ktoś kogoś zamor 11zereqi.
•
czyzna ów. wraz ~gawiedzią odprowadował i że właśnie napotkany przecho·
Kursy
Krowtecko
Mod.ntarBkie,
incrjdufo
dził go do lokalu komisariatu M. O.
się przy PańsiwoweJ Szkol• Prztm.·Handlo·
Tam się wszystko wyjaśnito. Przede d7ień jest sprawcą.
Za opilstwo i wprowadzenie władzy wej, ul. C~qi1tlnicrna 8.
wszystkim okazało się, że rzekomym
••
Wyciąć
„mordercą" Jest ki~rownik hurtowni ty- w błąd sędzia <:.tarościński ukarał opoja
TAMAlt.ł\:
Proszą przeczytać odpowte<H
tonioweJ •.Społem" ob. Stefan Barto- grzy\\·ną w wysokości 4.000 złoty\.'h. (s) .,dla Nad:d S."
1'
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Kiedyś, znosz_ąc .jego egoizm

l)bci jętność fanta z.jowała,

•

zimną spotkaliśmy

t'ię

ż.e z\\'yc1ęzy przymknęła ocz .

po raz

pierwiszy

1ednak jej wierna miłość. Ze ubrana w
oiałą suknię prz€jdzie z Tomem Huka·
nem mroaną na\\'ą kościoła '" c.tronę
"łtarza, gdzie czarodzieiskii
formuła
~siędza przeniesie ją w Ś'\ lat najcu:im\'•
1ie jsz-ego szczę5ci a.
Ale tam 1 "' 111anema rozwialv się ża·
ośnie: Tom Hukan ożenił :-ię 't inn-ą,
)iękną, strojną, bogatą pa11i4 ·ze ·swojej
;fory i z całą pe1vnościa nie rozwi~dzie
;ię z nią, ażeby wrócić do dziewczyny,

jedzie granicę „Warthe-Gau". A za pari:
dni będzie z ipo\vrotem. Kto z was z.gł«
sza się na ochotnika?.„
Or"·ieniowi zabły,i;;ty oezy. Tak, taka
przygoda te <:oś w sam raz dla niego.
Ale Orwień pracuje jako elektrotechnik
w miejskiej elektrowni i jest zwi1ąiany
czasem, tymwięcej, Żt> prz~d dwoma
h·godnfami pozw<llil sobie na analo1.;'iczny wyparł \V lubels.kit'.
Nie może równiez jechać ,.Kalina".
śledzący o<i paru ty~odni pewnego dygnitarza z ~lei Szucha, które.go trz.eba
b~dzie w najbliż~zym już czasie unieezkodliwić...

Zrozumiała: CokQJ~'i~k by ~ię stało, _. Z~igniew i ·:Rzę<l~ian" spoglądają na
1
be.z \\·zględu na to. jakie przytoczy .::i1~h1e ,'P~ro~:1m1e\'. a\\ cui. lecz zanim zd;
konrtrargumenty, ona z ca tą pewnością C> ~ 0 ,"' alJ. : tę; wsta}a Me~.~!.1na Berd'·
równo z uderzeniem czwart~j godziny sznv. na 1 • P> tała „ ·agana ·
zja\\'i cię tam. g<lzi-e oczekiwać ją będzie
- .Tak ~ługo p~~rwałbv mr1j e"entuj€j chmurny, dawnv kochanr'k.
aln r pobvi \\' Lodzi.
~· . d 1
_ tk arna,
.
Trzv,
- A prlf;'-1ez
a sze nasz.e ~po
A 1·, dct.terv ·doi.
I b
· · h .,
· .m~Ją
· na3m01e1sze,go
· · ·
t
\!€ v mus1a a vm WYJ~C ac.
me
sen~u - os rt€·
_ .I t
· ~-1
l l ·
ga Ją mstynkt samozacho\'i'awczy.
u ro p-rzt'U po u mem.
. .
Michalina 1qży coś w swojej ~low!~
PP!na rozi.erk1 dz,1.ewczyna, i;pogląda i powiad
o-J„.
·
n~ męs.ki pro.fil kapitana i oto do jej
r a n_a,....~. .
,
.
dórą kiedyś porzucii bf'z skrupułów.
- \\ U1k1m 1 az1€ pro:-zę wyslac mme.
Zre·ztą Michalina Berdvszńwna
jest ~'''ifldamo<\r.i dochodzą strz~'P) je~o

~bvt

moralna i eh,czna.

aż-ebv wchodzić

1V ·drogę tej dru~i<::j.
Więc
11iałob" rJalsz 0 ~:idvwanie i,

jakiż s.ens

z Tomem?
dla nas mie i:ice próby
- t ~·ardo brzmi 1"śród ogólneJ ciszy
gł06 kapitana „, agana". ale Michalina
Ber<lvszówna napróino usiluj~ zebrać
rozwichrzone myśli.
- Tom będzi.P CZf'~ał o godzinie
czwartej tam w nasze i .ka wi.arci. Q:dzle

- Na<lchD<lzą

I

zdań.

·
- Otrz,·manvmj z zacrrank1• in~trukcjami, po<lzielfć będzi:my się muF<i-eli
równeż i z czlonkami naszej grupy, zor·
ganizo\van~j w Łodzi.„ Wasza piątka
zarezerwowana jest do bardziej aktyw·
nych zadań na terenie Warszaw:-'„. Czy
j~d11ak ktoś z was nie podjąłby się poje·
chać do Lodzi? „ DMtari!-e c dpowiednie
,Jewe papiery" tak. 2"" he7.oiecznie prze-

rący! · Sie.riant „Lech". z którym utrzy·
muję tttły kontakt, po\l:iadomi "·as oSO·
bi~·de gdyby się coś stało . A teraz żeg·

najcie.„ Czot"m !
- Czołem, pani~ kapitani<"! -

wie<lziała piątka.

o-Opo-

Naj·pierw opw;,cH rnie:;zkanie kapitan
„Nagan" a po nim \\ naldyh eh odstę·
pach czt1s11, wy u\vali się inni.
Jako przedostatnia w 1szla „Krysta·'.
a tuż za nią „Lech", który dognał ją n;:
rngu Snla<lerkich i Mars:rnłko\\'skiej.
Ulic\9 miasta oświe·tlpn-e hyły bardzo
s-kąpo. Pada ł drnbm' d.e>szcz.
Nieuczeigólną
na jutr~jszą

-

~odę

Orwi€ń,

,,.,.,tvm

bi;idziesz mi·ała po-

piodrói -

zaś dodał:

zau"·ażyl

- Cienę się, i(ll wc·ągasz się coraz
bardzie] 1fo prac nasze; organizacji' Za·
czynam być <l'llm:ny, ie pracujesz w na
sz~.i piątce. T szczęślh,·v, ie to \\'laśni~
ja "·ciąg,11ąl-em cię do pracy.
Ta l< l<"i było w i.;tor.ie: była to bezprzecznie zasługa Onvienia, że crgani·
zacja powięk zyła si~ o it>·szcze j-t"dnego0
ofiarnego i int~J.igentneg'(J czło·nka.
Szli przez chwilę \\' milcz :niu. Jaki~
„~agan" Liśmie.chnął ~ię l~kko.
żołnierz 11!-emi.ecki z czarnvmi ' 1• k1ga·
- Dziękuję \\'am, koleżanko Kry~to, mi O·?"lądnął się z::J Mkh::ilina i u 'ml.ech·

za ~ntowo-ść i:łuienia. dobr~J 5:Pra.wie~
Papiery będą !Z<Jtm~~ 1~tro o d~1ew1ąteJ
rano, Proszę zg!o,.;;1c s1e do mme tu, do
~ego sar:iego lnkal~1. a otrzymacie dalsz~
tns:trukcJ'<'.
Spojrzal na U:f!af{>k i.PoO<lniós! głos.
· - Oto i \\·szystko! Proszę sie r·ozł.jść
i bvć w O'oootidlwiu. bo czas robi sie a.o·

1

nąl 8ię koki~teryjnle.

- Clłupi Szwab! - zmarsT.c.zyla br Ti
podkomendna kapitaria „Nagana" Ki~dy patrzę na ich obmierzłe twarze ro,
zurni.em, dlaczeg<l J~.,?"endarna Wand~
W(llala utopić sl~ w Wiśle, aniż~i wyjśt.

za l'\Ti<:fuca!
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(
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RZY&ODY WICKA i W AC.KA ·

, LITERAT: - Kup tłem cztery bułki,
' ..vłożyłem do pu<liełka l ni.a ma! ...
WICEK: -~ A1oże ktoś wziął ? Zr-ewiidujemy wszystkkh w pobliżu!

WICEK: -

Stać!

Co je.st w pudle?
- Buty od szewca!. ..
WICEK: - Mucirny zha<laćl
WA.CEK; - Faktyczni·e buty „

WICEK: - C0 parn nresie?
PANNA: - . Pońc-zo.szki!
WACEK: - A bułek nie ma?
PANNA:. - Skądże bułki?!

CHŁOPIEC:

Przed uruchomieniem

Domów Towarowych w Łodzi
Domy Towarowe wykazały ju·ż swa
użyteczność w v:ake o uzdrowienie han
dlu. Sieć Domów Towarowvch na krenie kraju staje csię wraż gę~tsza.
Obecnie prowadzone są przygotowania do zorganizowania dwóch wielkich
Domów Towarowych w Lodzi. Termin
kh otwarcia przewidziany Jest na dzień
1 listopada.
Domy Towarowe w Lo<lzi będą pierwszymi "' Polsce, o·partymi na najlepszych wzorach zagranicznych.
(s)

ilościach

zapałek!

No tak! W puditlku o
bułeczki!

wprowadzone zostan- dla mieszkań z dniem 1 pażdziernika rb. Zaoszczę~zona energia elektryczna przeznaczona będzie dla przemysłu
Z dniem 1 października rb. wprowadzone zostaną ograniczenia w
zużyciu energii elektrycznej do lO kWh na jedną Izbę mieszkalną
i trwać będą do marca 1948 r.
' Poza tym dla wszystkich odbiorców prądu, którzy przekroczą tę
normę, ustalona zostanie 'podwyższ ona znacznie opłata, wynosząca conajmnieJ 15 zl. ia l kWh.
Ogrankzenia te nle zmuszą jednak
koosumen:ta d'° zbyt dotkliwych wyrzieczeń . Kontygent miesięczny 10 kWh
na i~bę wys!a~czy ~rzy os~czę~nym uiy
waniu na osw1etleme,. radio, zelazko a
nawet na podgrzewanie potraw.
Stale natomia~t używ~ 1 nie płytek <=lektiryczny?h · do. g0k1w~,~1a. strawy oraz
stale uzywantie grze1mkow d0 0:grz.ewa-

Centralny Zarząd Energetyki' stan;_
na stanowisku, że cena ta, dw1.ikrotnie
wyższa od ceny t kilograma węgla, sta·
nie się naturalnym regulatorem użycia
prądu.

Na uzyskanie l kWh energii elektry·

cznej trzeba zużyć około kilograma wę·

gła.

Tymczasem konsument na wolnym
rynku kwpuje kilogram węgla za 8 zło·
tych, podczas gdy energia elektryczna,
przerobiona . z kilograma węgla, kosztu·
je zaledwie 2 złote!
Taki stan rzeczy z punktu widzenia
ekonomicznego jes.t niczym innylT', jak
jawnym absurdem. Należy przytęm pod
kreślić, :ie węgiel spalony w mi"'szkaniu
jest bez porównania wydajniejszy, niż w
elektrowni.
~
/ ,
Hasła o osz<:Z· ędza.niu energii elektry·
cz.n.ej nie . cieszą 5~ 81P'e(:jalną popularno·
śdą wśr·oo spoleczeńiStwa i to Jest wlaś·
, nie najsmutni-ejs.ze.

nf.a mieszkań - będzie najsurowiej zabronione. Wyjątek stosowany będzie
tylk'° dla matek <lzi.eci do 2-ch lat w rodzinach pracującyc1h.
Ażeby wlaśnie zaP'Qbiec i uniemożli
wić stałe używanie płytek i grz.ejników.
wprowa<lzona rnstanie przy \viększym
spożyciu
energii elektrycznej opla.ta
15 zł. za 1 kWh.

Dotych{'.zas do prodtrkcji papier·u uży1,ramy drzewa świerkoweg-0, którego
}est u nas hardz,o maro. Jesteśmy nawet zmusz.eni importować świerk z zagrani-cy.
.
Obecnie, ja'k się dowiadujemy, prowadzone są rozmowy z f.irmami szwedzkimi w sprawie zakupienia przez Polskę
mu~P \ uuąd~ do produkcfi pap~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ru z dr7ewa so.,,nowego.
P<l przejściu na pfo<luk-c ję pap.teru .,,
<lTziewa sosnowego, którego mamy w
Poli:~~e ok·oio 75 proc. ogólne1;0 drzewo~tan11, będziemy mQg\\ nie tylko nasycić
rynek wewnętrzny, a\e l eks.~ortować
Nasi atrakcyjny Kookur~ Szko.Jny \!fas wygrał rowery, zegarek, kupof!y na
papier zagranicę.
dobiega końca. Dziś \)od:ajemy ostatni ubranie, apii.rat fotograficzny, wieczne
kol-ejny ku'Po:n nr. 30. Juko i pojutrze pióro, teczki i t.d. W myśl warunków
zamieścimy
po kuponie zastępczym, konkursu, na żądani€ będziemy wypła
któ.re
tak
jak
w ]XJprze<lnkh ko11kt1r· cać równowartość w gotówce.
za radiotecbn•ldem laiko
sach
mogą
zastąpić
kaidy inny brakują~
Mamy dla Was jeiszcze jetlin.(ł radosna
'Delegatura Komisji Specjalnej w to·
dz:i rozesłała list gończy za zbiegłym z cy kupon ko·lejny, r. tym jednak, żie na wiadomość: oto za kilka dni rozpoczynaszego miasta i ukrywającym się ra~ ogólną ilość 30 kuponów nl:e· moi>e się namy nowy interesujący Konkurs Je·
d1otechnikiem Stanislawem Baśko. za- znajdować więceL niż dwa - k11Jpony za· sienny, którego główną atrakcją będa
mieszkałym w Łodzi przy 111. Felsityń- stępcz~.
na.grody w postaci węgla oraz okrycia
;kiego 7.
.
Po wydrukowaniu ogtatniego kup<Cmu jesienno-zimowe. _
Baśko dopuści! się poważnych naduI formularzy - pcdamy terminy odda·
O nagro<!t te będzie się mógł uhiegac
żyć na stanowisku urzęd'liczym.
wania
kuponów
i
J.osowania.
Niedługo każ<ly i Czytelników
przez codzienne
Ktokolwiek zna obecne miejsce pobyjuż
wię.c
dowi-e<:i~
się,
Gzyt-el11icy,
kto
z
wydnanie
kuponów.
tu Baśki proszony jest o natychmiasto·
we zawiadomienie najbliiszego pos~run
ku M. O. lub Delg~tury Komisji Specjalnej w tndzi, ul. Gdati.iSka 107. tele·
fon 264-42 i 256- l O
(i)

I

Kto wygra rowery „Expressu"?
la kilka dni - nowy atrakcyjny Konkurs lesienny

Lisi

Oto

Już je znalazłem!
Miały być w pudełku1

r na· pr

Papier· z sosny

bQdziemy produkowali w znacznych

LITERAT: WACEK: LITERAT: -

Nieuświadomiona

część

spoJ.eczeń

stwa dos.z·ukuje się w tym szykan, chęci
ograniczenia wygód I t.p. Fakty je<lnal<

aończy

mówią

z;.upelnie co i:nnego.

W r. 1946 spoż:Ycie mi·esięczne pr\ądu

wPolsce

na izbę wynosiło
więc
2 i pól
niż

prz~d

raza

woJną!

l O kWh.

a

więcej

Jeżeli

więc

przec1 wojn2..._ wystarczało funiejsze zuży-·
cie einerigii ie.Jektrycznej, io dlaczego
obecnie trzeba zuźy\\:ać dwa i pół raza
1

więce .i prą<lu?

Poza tym nie wszyscy zdaj<> &0bie spra
tego na co mają być ;:irzr znaczon\1
il-0ści zaoszczędzonego pqdu.
Dalszy wzrost · wytu·qrcwści naszych
:~akladów pracy, mo<l~rnizacja fabryk, a
także przestawienie naszej giD5podarki z
rolniczej na prze111y.słowo-rol1J1icz ,1 uza•
feżnione jest w poważtlytn stopniu od
Złodzieje rozwinęli ożywioną dzl~łalnośt
dost a w energii elektrycznej dla przemy·
Zuchwał~j kradzieży <lokonanio w za- oraz Tadeusz Wiktorski (ul. WoJgka słu. Im więcej otrzyma przemysł prądu ,
klada-ch. •przemy®lowych PZPW nr. 6 Polski~o 119).
tym bardziej będzie mógł się roz.hudo·
Każdy ?zień , przynosi wyipadki sarno- priy ul. t~kowej 3. z magazynów fa·
Wokg.óle <lziedń ~rczokradj87:Y . obfitował w wać tym więcej będzie mógł wprowa·
cho1<J\V€ 1. m~tocyklow~.
.
. .brycznych zniknęło 350 kg. wełny.
WB-.ze1 Jego rn za JU -ra z1ez-e.
d ·• I
· t
• k
bd ·
. \Vcz'Ora1. ':'Je.czor.P-m p_rz.~ .zb1.egu ul~c
W \vyniku prz"'"'rmndzone.O'n dochoZ mi·e"'z'kat1ia Marii Wójdk przy ul. zie u e~szen, ym w1ę sza ę zte nasza
P1otrkowsk1PJ 1 Srodrn!e1::.k1e1 samoc hód d .
l
"'~ k di ."'~ d • ił Korzeniowskiego 16 Marian Budzieński produkc1a.
oso.b(lwy, jadąq w !Szybkim tempi€ od .z.enta us a10 ~<>, .ze. ra z ezy opusc ~~radit wr.:1:: z ~yne1:n poszko~a w~nej . ?late.go te~. wyrz.eo~enie się nadmier·
Pl. W(')l-ności, wpadł na dorożkę nr. t 11. s~ę, ~racowmk, teJ hrmy Bolesław Ma· k1l~a kuponow materia lu i oba 1 uc1ekl1 i neJ konsumie Jl prądu je.st jedynie drob·
wyje· idia_jącą z •ul. Jaracza. Samochód, emski (ul. Gdanska 117).
w niewiadomym kierunku.
nym ,poświęceniem w porównaniu :r: ko·
s.lrzaskał dyszel I zrzucił z ka.zła. dorn·i·
ZJ.o<lzi•eja qjęto na go·rąeym uczynku,
Z mi-e.sizikania Zdzisława Danusiaka rzyścią. jaką osiągnie przez to go~podar
karza, ranl•ąc przytem dwóch przechod- gdy usiłował sprzedać skradziony łup (ut Lelewela 32) nieznani S'j)rawcy ka nar~dowa.
nłów, Rannych umieszcwno w szpitalu, paserowi. Welfna ~lowrociła d<l fabryki, skradli. garder~bę i bieliznę ia pomocą
Q:ała zao~zczę<lz<'.ma prz.ez rywatnvcl1
kierowca został _zatrzymany. .
.
zkidzJ.ej powędrował za kratki.
oh\w'arci~ dkrzw! wMy~ryche,m, W 'hl
D·clbiorców ene.rgia elektrycz1~a sprz~da· •
• ~adący z nadm1-e.rną szybkosclą 1 bez
Inni sprawcy usikl\vali ocr. rabie· z tom1.esz arnu 1eczys awa
ro ew· .
t . ł ·
1 . osz~zęo,
sw1atła m<0tocvklista Pawelec z Rudy
k
•
skiego przy ul. tączn.e) 7 11jęty zestal Aa. z_os anie P~~emys 0 ';" 1• A.;~~~
0
Pabianickiej prze<l
iabryką Horaka waru tabry ~ p~nczo~h __ pr_zv ., ~· !Iii.o- na gorącym u.czy;nku kradzi€ży
nosci w rb. \'. n~a dac 60 t).::,Jęcy kW?
wpadł na szofera Zygmunta l(otlickiego wotki 98 · 5'.)ako\\ all \\ :vorki k1lka<lzie- munt Zvkowski (ul. Banko\\'a !) '.dóry mocy szczy?o'N€J nas~mu przem :,. slowt.
(żeromskie~o I.SO), którv pomagał pas;;- l'ii,ąt par na.1lepszych ponczoch, W1Y na- do~tal sie tam oknem.
'
ce równa si~ zbudqwaniu jednej jeszcze
żerc€ wsiaść do samochodu. Mot0cykli- kryła ich 5lraż fabryczna. S:prawcam1
W związku z.e wzmożoną aktvwno- pot~znej elektrowni, dwukrotnie więk·
6ta został zatrzy111any. .Jak się okazało okazali sl ę· Stefan Woźnica I Czarnojan, ści.1 amat:0r.ów cu<lzej własności ~ale·za sz~J od elektrowni, jakiej potrzebaje can •
bvł on w dodatku pijany.
(i)
zami.ee.zkal! przy ul. P,o/·u.dni0wej · 73 się jak naj<lal·ej idącą ostróż119k (i) ły przemysł łóclzld!

Zuchwała kradzież

wę z

wfa bryce

·Pod samochodem
i. motocyklem

I

i;>

Zyg-1

•

I

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EXPRESS "- USTR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ziednoczeni
ringu

zmierzą się dziś w
Feralne prawo serii
Ft! Jeszcze <lorze nie odetchnęliśmy po s obotnim odo łaniu międzynarodowej
imprezy ko1 r"kiej ;: udziałem Czech ów, a wczor aj
Jc>ntyana histor ia z meczem bokseri--im ZjPdnocze ni (By<lgoszcz) - Ł.K.S .
Ale z Czechami to trudna. sprawa,
Jr agr <laleko, wiz ria czas nie zał a twiow, można więc od biedy wszys tko wy•i'łenć i nie obciążać or.g ani zato rów.
W w ypadku wczorajszym m a my zu,c!n le ocimienne zagadnienie . Go ście z
e>;.. dgoszczy pr zy jecb ali w pein ym s kła
Jzie, ws zvst ko było p·r zygotow ane, do
1twarcia se zo nu. Publiczność s.prag niona ''· idn ku do0br yc b pię ś ciarz y ze Stasiakirm, P i;; ars kim· i So w iń s.:d m na czeJ.e
t111mnie rus zvła w kierunku stad ionu
L.K.S.
-

fr-.,

..

Tu dopiero• nastąpił srogi zawód. Bigdyż w ostatniej
d1wili organizatorzy, Lj. LK.S, z<liecyclowali s;ę odwo.lać zawody, gd y ż pogo<la była niepewna. Ze względu na inwes
t~·c je przy budowie boiska hokejowego,
z powodu ulewnego deszczu, powstało
wokół ringu istne mokradło grząskiego
i lepkiego błota. Nie chcąc na.rafać wi1zó"' na zniszczenie odzieży, organizat()rzy zdecydowali, zupełnie słusznj.e
przesunąć mecz na dzień dzisiej.szy na

retów nic sprz.edawano,

Łatwy
Public' ność

Róż a nko ws ki , Bobula .

Z.Z.I\.: Pisarczyk, Gwoździńs k i, Pis ar
czyk II, Korporowicz, Miller, Jóźwik ,
Kopeck i, Truszczyilt>ld , Jach I, Kmin, Ko
!odziejczy k.
Bram ki dla Cracovii zdobyli: Sz·ewczyk 3, Bob-ula 3, Jabłoński II 1.
· Po raz pierwszy po wojnie zjechała
do IJld zi Cracovi a, by rozegrać mecz o
runkt y. Wpraw<lzi·e była już dwukrotnie, lecz w niepełnym skła<lzie, a spotkania towarzyskie gra się zupełnie inacze~ niż t_wardy mecz o mistrzostwo.
gdz1e ~-az~a utracona . ~~amka mo·gł~
pozbaw1c pierwszego mie3::.ca w tabel!.
W tym też duch.u Cracovi~ pracowała
przez ~ełne , 90 mmut. . Ch~iała ~y~k?
wygrac, lecz gdy zachod~iła na3mrne1sza obawa iu.traty bramki, cała defensywa z Parpanem na czele stawała „mu-

-

•.

Zt 375 dolarow -

.

Ptłkarze chcą

•

·
•

dozywotnta dyskwalifikacja
''

Fińsld Związek lekkoatletyczny, zdyskwałifi·
~ował do!ywotnio jednego z najlepszych długo·
dvstansowców świata, Vilio Heino, gdyi udo~·odnlono mu, .ze za start pobrał wynagrodzenie w wysokości 375 dolarów.

Dokąd dziś

pójdziemy

TEATR KAMERALNY DOMU 20ł.NIERZA
ul. Daszyńskiego 3ł.

I

I
I

za

•

.

od strony al.

w·1si"
1

zespól ·

rem''. Ale takkh momentów było dwa [którym zawiódł Jabłoński I. Różankow
luh trzy. Z.Z.K. nie miał -dosłownie ani ski i Szewczyk bawili się zbyt długo w
Jednej takiej IJ'OZycji, z której m o głaby koronkowe kombinacje, dopókir nie roz·
pa ść bramka. Z tego też tytułu Rybi- rywała je noga jednego z beMw gos·
cki interweniował zaledwie parę razy, podarzy. Bobula raz jeszcze dowiód!•
1
likwiduj ąc z łatwością zbyt dalekie po- że ma niebefzpieczny t>trzał, ale nie WJ·
dania napastników gospodarzy.
dzieli śmy tych szybkich raidów po s krz y
W obronie Gę<lłek był pewniejszy od die i niskich dośrodkowań, cze.g·o wymasweg·o partnera Glimasa , lecz jak na ga si ę od reprezentacyjnego zawodnika.
kandydata do reprezentac.ii Polski po·
A Z.Z.K.? Bez chorego Koczewskie go.
pełniał za wiele kiksów, wykopy n;e wy- I bez Sko czylasa, drużyna jako całość
cho dziły mu czysto. W pomocy a zara- \Vypadła słahiutko.
Wszyscy, na w et
zem na całym boisku brylował Parpan, MiUer.
~n zbier~ł najwięcej oklas-ków. widowni:
Na 5 amym poczlątku Cracovi·a nacis·
1ego dopm?:owano do:·· zdobycia bramki nęła mocno: w 2 minucie Bobula łupnąl
dla Cra~ov!!· Czy m~z·~,a °?'' tych .waru;n: 1z 16 metrów z prawej nogi w róg i pił
k~ch . n:~w1c o szo'."71,rnzmie pubhcznosc1 ka trzepotata w siatce gospodarrzy.
lodzkteJ. Chyba me.
parę chwil Jabfoński II minął obrońców
I Parpa~ był dus_zą całego .zespo~u,. nie- podj)rowa:dzil do bramki piłk~ i z 2 mez~ordow ame zasilał atak piłk?mi, kom~ trów strzelił ... w niebo. W tym okresie
bm~w~ł z prawym SWY:_m sąsiadem Ja gry gośde nie wyzyskali całego szeregu
1bł-0nsk1m I,. aI.e owoce 1ego p.racy mar- ; dogodnych sytuacji, posyłając piłkę w
nowa! w wielu wypadkach napad, w 1 aut. w 13 minucie w~ik podwyższył

•d•
k
•
I l
Ł O Z Poszu Iwany Par ner
z

:nii.
-

łódzka darzyła sympatią zwycięski

d łek, Glimas, Jabłoński I, Parpan, Maz ur , Szeliga, Jabłoński Il, Szewczyk.

Wejście na miej&a stojące od ul. Ka-

He.IDO

be nefis Cracovii

Składy dru ż y.n Cracovia: Rybicki, Gę-

g-.:dzinę 18-tą.

·ole\vskiej, na trybuny -

Nr.23r

I

.

.

nami

Dob1y przykład cuda dziaJa. Dobry wynik
z silnym przeciwnikiem przynosi dodatnia re
zultmy. Po nieoczekiwanym remfoie ze ślqs·
kiem, Łódź wzrosła w cenie Jako ośrodek pił·
kcusk1. Kraków, który pned tym patrzył DO
• t
.....'iwo ścł•
n 0 sze m1as
o z pawnq d ozą pobł..,..
.
pragnie rozegrać z repreze~tac1ą_ nas~ego
okręgu t~warzyskle spotkmue .• Łodź wmncr
lest z ubiegłego roku rewant piłkarzom pod·
ki
d
ni h.
K ak •
wawe18 ego gro u u c w r . owie, a 19
ze względu na olbrzymłq ałTakc:y1n.ośli tego
spotlr.miia właśnie w ł.odz.i, Krakowianie de·
cyduJq się grać na wyjeździe.

I

grać

•

w Łodzi

wykorzystując rzut ka.my.
.
Pierwsze pertraktacje zostały J•v: zakoli· 1 Po zmianie boisk w I ~inucie zestal
czone, chodzi teraz o ostattN:zne uzgodnienia 1 kontuzjowany Szeliga i opuścił plac boju
terminu. Mówi slę slan-0wc:zo o dacia weześ- na 20 minut. A tymczasem C:racovfa w
niejszeJ niż 13 września, gdyż 14-go Łódź wal dzesiątkę, z<lobyla czwartego gola w 4
czy z Poznaniem o puchar śp. Kałuży.
. 'minucie z.e strzału Szewczyka w 15 miKr. Okr.
Zw. P. .N. zapewnia
. WtSpantia
. ł y wo:ny
ł
Bo bu•1.1 zna l az l
.
J
il . J ł.OZPN, ile nucie
skład dru!łyny bedz1e na s nie szy, P?ZYPUSZ
czalnie tdentycmy w Jakim Kraków nte roz-; drogę po raz drugi do bramki PisarczystrzygnąJ q,otkcniia z Warszawą.
j Ira„ W 22 i 38 minucie Szew>l!zy.k zdobył
s.ti'!ziq
,_. · _tych zawo
· d · 1....tb · • s Id
·
·•
· · ·ow "fP _Y mJr. ma ~'· daJsze dwie. bramló, ale ~rzestrzeli'ł karJeie~ :aoJdzłe do slhtaJlzowanicr powyłszeJ 1Jll nego
43 minucie. SęchEa tazare.wicz
pre~. fO wtedy . porównania sił pouczeg61·
W
•
•
nych okręgów będzie w bietqcym sezoDfe do· Z ~~~za w~ okazał się słabym arbitrem.
konan.e.
W1dzow ok. 3„000.
(E. S.}

I

Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianega
poszukują

Dziś i codzi~nnie o goi:lz. 19,15 gościnnte
\v:yst~ia: Zofia Grabowski:J t AleksanCier ża6
::zyński w jedne) z najnowszych komeart !ran
emskich M. Dulluda „Hts,oria dwu serc'' (Toug
tas deux) w reżyserii Janusza Warneckiego.
Kasa czynna od H·ej do 13·ej i ad 15, tel.
123-02.

Jabłoński Il s.trze1ając .głową bramkę po
rzuciezrogu,aMillerdlapewnoścido·
1 bił piłkę do własne.i bramki. W 37 minu·
de wynik do przerwy ustaJH IJ3obula 1

I

Ir 11

'Zjednoa.one

~6łthletnte ~awieckie

(„Dom Mocfelo~ f "Trud'1
ł>· f.

wykwalifikowanych tkaczy-czek.

prządek,

jaczek, maszynist6w, elektromonterów,

11newiślusarzy

· oraz u c z n i ó w na t k aInie i p r z ę d z a I ni 1.

"

DIM MODELOWY
Dział

miarowy Narntowicza 3, fr. ll p.
przyjmuje zamówienia z własnego i powierzonego materiału
GENNłK:

Z g ł o s z e n i a w Wydziale P-ersonalnym
Łódź, Rzgowska 26f28.

za uszycie gt.rnituru
"
palta męs~e!Jo
11

zł.

4.SQD.-

zł. 5.0QO.-

tt
„
„ datnski~o zł. 5.000.TEATR ,.SYRENA" Traugulła t.
Wykonanie szybkie i solidne
i codziennie o 19,30 komedta Aliio da
l)enedetiego p.t. „Szkarłatne róże" z ui:lzia·
!em znakomitego komika Kazimierza Szuber·
R.
r;
MASZYNISTl(ł, kores-1
ta, JaClwiqi Baronówny t Bolesława Mierze; 11111111111111111111111111111111
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