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Klopoly mieszkaniowe 
. ••e sprzed 30 lal 

Ad-im Grzymala-Siecl?ecki: „Sublokałorka!' Teatr Syrena. Retys. Kul
mle::-z Kruko,~ski. Scenografia: i\I. Sasyskin. 

W 
naszej zrozumialej po zniszcze
niach biedzie mlesz. kanloweJ lu
bimy uęsto wzdychać do „daw
nych dobr;cll cza~ow·•, gdy coś 
podobnego, jak brak mieszka<t 
nie mogłoby się zdarzyć w war

szawie. 
T~ mczasem, !wladek tamtych cza-

6ÓW św i etny pisarz dramatyczny A· 
DA!\I GRZYM<\.LA-SIEDLP.:CKI wydo
był z przeszło~cl n•ą komedię, pisaną 
p:zed laty przeszło trzydziestu, bo w 
Jatach dwudzlest~·ch naszer:o wieku I 
na JeJ przekładzie widzimy, ~e war
szawiacy tut po tamteJ woJnle mieli 

\Vielka elektrownia 
powstaje _ 
w Szczecinie 

1 ta.1.te ~ame liłopoty mlen:kan.lowe, Jak 
U.l,Y •t,4.,.. 

.'1a pc1ypetiach bowiem, 1wi:r1an;vch 
z .:i..t.J„\.444.ł\;..u.1 u~ ... au .... „\& ..,„o" 'tJ v&>d.· „. 
"'"'" 1.a aua 814'.J~C.t. p•·e„e .... „,, t....> w„łJ.1.1. 
\t'.tC1k„cJ •z„ua1 1'a~aec.u,-JAJ. o eiihpo-
1 uczni„.J. ~ygmuJ1t.:u„, „„"„y na,j'.Hetw 
m1a1 z.i ciui;• m•t!S„~11t ,.:e A.i..Jm1e
niem „ow.auujemy ••<;, ;e obow•ą1y
wa~y i wowc4..:t.S noru.y ..s.w•1.eruhK\oł· 

wc1r potem pomyłla1 ~e ma w ~ai.1 1..z 
1"'1\1t!:»i•al.1J.e, po"e1n to~ n11e•zkan1e o· 
"'azatu i!f; Z.4 małe, poi..era ;,.o.::.\ ...... t&ta 
mu nadz•eJa w1ęKsze1v, lly w zaKo"
czemu zna.cźc •u; w llw.tpo.,;oJowym 
m1esz•an1<u w c.1arakleue m1011eco 
małZOll.łi.l. a 01orz,ym1~ uu~C•i\ łtad.tł.1•4-

Lurow. 
Jlo1~ trzeba dodawat, te wszystko to 

Je•i mocno przep1ec1one z "''ł•••em m1-
• ...>.!tU) 1ll 1 '":)ZY1:ii„ko bi"&lUS ""' fill\Jh.e„. 
•~eJ nrony. 

\.ui pov. .edzlct o wykona.ni u teJ ko
meoyJKl1 

.t.e lldJWlększą silę komic:r.ną ma I
Rl!.NA n\t'1A.<.AOń'„Kłt. w lllu :o.<ł.•>'ie· 
a:uon~J wuow y, czucaJ~CeJ ••ę \1 UJJę 
c1a pJ.:.t.echoun,vw. naifv•••D)~Jl w m.t.; 
~złlautu, ale ~• mimo W•-')-.._o \tdJluny 

W sierpniu przyszłego roku w bu- Jl, w małych formach i.w110101uw, w 
dowan~j kosztem miliarda zl', nowej „.ór~ch n1e ma iOUle rowneJ, 
elektrowni w Szczednje urucllqmiOille :.t:e LłDIA h.ORSAKOWNA I JERZY 

Pn • .rl,Ab.t.ł>.l.t.W1l.t: io przesliczna p..i· 
~taną pi~rwsze t_µrboi:esp.:i;y · ra 1 nuH ,,, me oz1w1t 1c11 ua~•eJ 

-' 14ilości. 
Szqc~L"'i.ska elektrownia, która po- :t.e .tsRUSIKIEWICZ w roll klll.sycz-

wstaj e w dzielnicy Pomorzdny, ma nego uruynansa-Mpr~clarza był oa„aao 
byc. j edną z najbadziej wydajnych I zau<.wny, rulvme Ja1<. WACLAW JA1'· 
• 1 " • p ' d . b d . . . . „v w„..... w ro11 lllC>ZCZęsncgo ICJ<arza 

w :{.aJ_u.. os ,~ <I:~ ona <; .z.ie rowrnez bez mieszkania. 
na1~me1szą 1losc obsługi. ~ tylko ~e pozostali to Jest l\IIECZYSLAW 
szesć osób na wyt-.•rnrze.n e Jednego l'1'>cGv'tiSh.l w ro„ oezaomnego uJca 
megawatu energii elektrycznej. j rod~my. M_ACHOWSKI 1. l'RO:ONIEW-

Urządzenia mechaniczne i elektrycz SKA &tarah się dorownac w liom1zmle 
ne dla tego nowego obiektu do.star- czołowym kr~acJom. 
czy zachodnio-niemieclrn firma AEG, I na zakonczenle: te mimo nlewą· 
której przedstawiciel przebywa już tpllwcj aktuah1o•cl teJ komedii I 'm•e 
od d!u7szcgo c 'BSU w Szczecinie Ca- cnu, który rozlega się na. sali co parę 

. ~ · · · minut, całośt spektaklu pozostawia 
ł~~: p~·ac . budowlanych wylton~ć m~ pewien nlcdo:;yt. I 
J..atow1ck•e B1~·0 Pro1ektów S1lowru Jedno pytanie pod adresem <cent>gra, 
C:eflnych; 

1 
• , f:t: czemu to obdarzy! s~·mpat~·czncgo I 

~owa e.e.ttr::~nu Z'łopatryw<>.~. hs- g:ownei;o lokatora tego mle:;zkanla tak 
dz1e w prąd nie tylko .szczecm.sk1e I potwornym gustem~ Naprawd' takle 
zaklady pr:.l~y. Dostar:-zać ma o:-ia etaterkl, poduszltt n1 kanap, 1 serwe
tak~e enerll'.li elektrycznl:'j dla woj. ty nie we wszystkich stras~yły mleu
poz.nańsk.iego a nawet dla NRD. !n1Z) '.laniach 11rzed Jatv trzydziestu, · 

• 


