
DEPESZA PRZYWODCOW 
POLSKICH DO F. CASTRO 

z okazji Zł rocznicy rewolucji lłp· 
cowej na Kuble przypadającej w dniu 
26 bm., I sekretarz Komitetu Central· 
nego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro· 
botnlczej E. Gierek, przewodniczący 
Rady Państwa H . Jabłoński l prezes 
Rady Ministrów P. Jaroszewicz prze· 
siali depeszę gratulacyjni' do I sekre· 
tarza Komitetu Centralnego Komunl
stycznj Partii. Kuby, przewodniczącego 
Rady Państwa I Rady Ministrów Re· 
publlki Kuby, F. Castro. 

H. JABLONSKI PRZYJĄL 
PRZEDSTAWICIELA PRL 

PRZY ONZ 
Przewodniczący Rady Państwa, ff. 

Jabłoński, przyjął 25 bm. stałego przed
stawiciela PRL przy ONZ, ambasado· 
ra H. Jaroszka. 
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U 
BIEGŁE trzy dni nie dla 
wszystkich były wolnymi. 
Wiele załóg musiało, jak 

zwykle, stanąć do pracy. Swoją 
dobrą organizacją pracy, umie
jętnym dostosowaniem możliwoś
ci do potrzeb musiał wykazać się 
również handel, dla którego te dni 
były sprawdzianem dobrej roboty. 
Pracować on musiał ze zd~jo

ną energią nie tylko w czwartek, 
ale i w sobotę, a także w czasie 
trwania lipcowego karnawału. 
Największy tłok w sklepach pa

nował w czwartek, w tym dniu 

Laureaci Nagród Artystycznych 

Irena Eichlerówna 
W teatrze polskim na prze

strzeni przeszło 200 lat je
go historii mieliśmy bar

dzo dużo dobrych i doskonałych 
aktorów. Sąsiedzi bliżsi i dalsi 
nieraz nam ich zazdrościli. Zwła
ST~ca tych najwybitniejszych, mo-

,;rch być chlubą każdego teat
ru w największych stolicach świa
ta. Do takich aktorów należy 
IRENA EICHLEROWNA. 
Ktoś napisał (nie pamiętam już 

w jakim piśmie): „Gdy na afi
szu teatralnym widnieje nazwisko 
Ireny Eichlerówny - bez wzglę
du na nasze zainteresowania. lite
rackie idziemy c'Lo teatru by zo
baczyć Eichlerównę." Dodać trze
ba i... podziwiać Jej sztukę! 

Artystka po sukcesach w Wilnie 
1 we Lwowie w latach trzydziestych 
w słynnej sztuce „Friuleln doctor" 
angatuje się do warszawy, do Tea• 
tru Narodowego. Gra tytułową rol41 

1809" 
OW)' telewizyjny serial ,,Bttwy poi• 
li pisaliśmy o odcinku traktujĄCym 
-1660, a Już w montażu majduje 

SZYN 1809", według scenariusza 
stew LuCJDJ SmollńsldeJ l Młe-

ie general Jan Henryk Dąbrowski 
Fot. - Zygmunt .Januszewski 

H ANDEL na wsi · dość często 
· bywa przedmiotem U%asad

nion.ej krytyki nie tylko zs 
względu na niedo.łtatki z,aopa.trze
nia. Chodzi równie.i o to, że skle
py wiejskie, mające jednoosobo· 
wą zazwyczej zalogę, Rracujq nie
regularnie i nigdy nie ma pew
ności, cz11 rolnik przyjeżdżający z 
odleglej niekiedy miejscowości 
zastanie sklep otwarty. 
Odwiedziliśmy niedawno Luto

miersk pod l.odziq. W dniu wizy
ty 2 spośród 3 sklepów spożyw
czych byly zamknięte wskutek 
choroby sprzedawców w sklepach 
wiejskich nasilają się_ w okresie 
żniw lub przed dniami wolnymi 
od pracv. Nieczynny byl także pa
wilon wielobranżowy GS. Niedo
szH klienci mogU dowiedzieć sił 

Fot. - E. Hartwl1 

w „Balladynie" - Słowackleco, WY· 
stępuje w „Wilkach w nocy" Rittne
ra, w „Cydzie" - Conlellle'a, w Wy
splaflsklm, zajmuje czołowe miejsce 
wśród elity artystycznej teatr<>w sto. 
łecznych. 

W 1940 r. Irena Eichlerówna opusz
cza kraj. Występuje w Bukareszcie, 
Paryżu, Rl.o de Janeiro. Jest amba• 
sadorem sztuki teatralnej Polski, za. 
garniętej prze:ii okupanta. 

Wraca do nas ·w Ułl r. Jej talent 
dojrzał, pogłębił się w latach tulacakl 
i tę!lll:not1 aa krajem. Każda jej rota 
so 1końdone dzieło sztuki. . 

Takich kreacji, Jaklo Elchlerlnnla 
stwonyla w „Niemcach", „Matce 

. Courage", ;,PrOfetJł pani Warnn", 
„Marli Stuart", „Fedrze", . „Marli TD• 
dor", „Brytanlku", ,,Agamemnonl•"• 
„ Trzydziestu srebrnikach", ,,Karocr•, 
„Panu .Jowialskim''. „zabawie w kO· 
tyn czy Obecnie w „Tej Gabrieli" -
nie mo:tna zapomnieć. 

W roku 1955 Irena Eichlerów· 
na otrzymuje Nagrodę Państwo
wą, a w 10 lat potem Nagrodę Mi
nistra kultury i sztuki. Teraz, o
trzymuje po raz drugi. 

- Cieszy mnie głęboko, że mi
nister Kultury i Sztuki zechciał 
o mnie pamiętać, zwłaszcza po 
„Tej Gabl1i.eli" tak dla mnie waż
nej - mówi artystka. 

• Długi czu nie wldzle!Hmy Pani 
na scenie. Ale warto było czekać, 
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DZIS 

o handlu nQ wsi 
z wywieszonych kartek, że sprze
dawczyni wyjechała do hurtowni 
(na caly dzień?), zaś sprzedawca 
wybrał się na jarmark (?) do 1ą-
1iedniej miejscowości. 

Najdziwniejsze jest to, że wielu 
ludzi przywyklo do takiego stanu 
rzeczy, traktując go prawie jako 
naturalny. Dlaczego jednak tolc• 
t'Ujq go wladze handlowe? 

I jeszcze jedna, związana • t11M 
tematem sprawa. Otóż 1klep11 

Fot. - A. A. Mroczek 

bowiem większość klientów usiło
wała dol!:onać zakupów na 
wszys~kie wolne dni. Według na
szych obserwacji, w włęlulzoścl 
placówek nie brakowało pOdsta
wowycb artykułów spożywczych, 
chociaż zdarzały się przypadki, 
jak np. w sklepie przy ul. So
bieskego róg Nałęczowskiej, gdzie 
przez cały dzień nie było masła. 
Nie zawsze też sklepy dyspono· 
wały dostateczną ilością serów 
białych i twardych .. Najwięcej jed
nak 'Zlastrzeżeń budzUo pieczywo. 
Ilości dostarczane do sklepów by
ły wystarczaJĄCe, Jednakże wiele 
do tyczenia pozostawiała jego ja
kość. W godzinach popołudnio
wych można było kupić tylko 
czerstwy chleb, właściwie nie na
dający się do jedzenia już w 
chwili zakupu, nie tmówiąc o mo
żliwości przetrzymaniJćl dłużej. 

Te same uwagi Jńo:tna od.nieść rów· 
nlet do handlu w sobotę. I tutaj naj
więcej słów · krytycznych zbierało 
właśnie pieczywo. Do nielicznych WY· 
Jątków zaliczyć nale:ty delikatesy przy 
ul. Złotej, gdzie w godzinach połud
niowych można }lylo kupić świeże 
chrupiące bułeczki i gorący chleb. 
w wlększołcl sklepów odpowiadano 
nam, i* pieczywo jest czerstwe 
tsw. nocne. .Jak zw:fkle w takle dni 
wiele 4o •yczenla pozostawia J'6w• 
nlet trana,ort, • winy którego dOSU• 
wy było macanie opóinione. Powo
dowało ło nlepotraebne zdenerwowa
nie klerowńictwa sklepów, Jak tet l 
klientów, którzy nieraz mu91ell dłu· 
go oczekiwać na zapowiadany towar. 
uwagi te dotyczą ptzede wszystkml 
dostawców drobiu. 

Jut o godz. 6 rano w poniedzia
łek odwiedziliśmy kilkanaście 
placówek handlowych, aby prze
konać się Jak wygłl\daJI\ dostawy 
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Konflikt egipsko-libijski 

Akcja. mediacyjna trwa 
KAIR °(PAP).· Agencje zachod· 

nie informują, że w trwających 
od 4 dni starciac6 zbrojnych 
wzdłuż granicy libijsko-egipskiej 
nastąpiła przerwa. -, Natomiast 
charge d'affalres Libii w Paryżu, 
M. MacU. w wywiadzie dla radia 
francuskiego oświadczył, że stro
na egipska nadal ostrzeliwuje o
biekty cyWiln8. Madi stwierdził 
też, te Egipt korzysta z poparcia 
Sudanu, gdy! siły egipskie, które 
zaatakowały oazę Al Kufra, wy
szły - jak powiedział - z baz su
dańskich, Pilot egipski wzięty do 
niewoli w czasie starć również oś
wiadczył, że atak na oazę nastąpił 
z bazy położonej w Sudanie. Su
dan połączony jest z Egiptem tzw. 
wspólnym dowództwem wojsko
wo-politycznym. 

Główni mediatorzy - prezydent 
Algierii, Bumedien i przewodJti
czący OWP, J. Arafał - opuścili 
już Kair. Prezydent Bumedien, 
jak informuje algierska agencja 
prasowa APS, w poniedziałek wie
czorem konty,nuowal akcję media· 
cyjną w Trypolisie. W warunkach, 
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wiejskie pracują w różnych go
dzinach, dowolnie ustalajq przer
wy w pracy itd. -Taka przypadko
wolć dezorientuje nawet miejsco
wq ludMść, 11 · cóż dopiero mówU 
o wczasowiczach i turystach, ko
rZystających przecie! z usług han
dlu na wsi? Zresztą dowolne usta
lenie terminów przerw w prac11 
nie sprzyja, jak się wydaje, dys
cyplinie pracy, zwlaszcza że owe 
terminy są inne każdego dnia. 

Swego czasu postulowaliśm11 
ujednolicenie godzin pracy skle
pów wiejskich, nie ~ bowiem 
racjonalnych pryczyn, które by 
tlumaczyly· istniejąc'\ dowolność i 
zróżnicowanie. Nic z tego nie wy
szło, ZtDycięźyl11 . niedobre pr~ 
wyc~ajcnia. 

„ 
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Irena Eichlerówna 
(DOKOS'CZENIE ZE SIR 1) 

bo „Ta Gabriela" Jest mowa osiągnię
ciem naJwytszeJ miary. To bardzo in• 
teresuJące, te Pani skierowała naszą 
uwagę na Zapolską, dzięki czemu, po. 
wstaJo to pasjonujące, u111lkalne wl· 
dowisko. 

- To dzięki wielu oS-Obom, któ
re swoim autorytetem wywiera
ły presję na mnie, abym to dopro
wadziła do szczęśliwego (mam na
dzieję) końca. Trudno, wyznać 
muszę, że co jakiś czas rzucałam 
tę pracę tak dla mnie - wyda
wało się - niewdz i ęczną. Jacy 
Oni byli mądrzy. 

e Czy byłoby to wielką niedyskr.e
e.lą, gdybym zapytał o Pani plany, 
kiedy „Ta .Gabriela", po łlu§ tam s~· 
kach przedstawleJ\ 1 lluł latach, 
zejdzie ze sceny? 

- Dziękuję z prawdziwą ra
dością za te słowa - to urocza 
dla mnie satysfakcja, takie żar
tobliwe proroctwo. Już teraz nie 
czekając lat - mam próby z 
„Filomeny" Marturano F. D. Fi
lippo dla telewizji, znowu z Igo
rem Smiałowskim, właśnie moim 
partnerem z wielkiego okresu 
Teatru Narodowego i dyrektora 
Horzycy. {„Maria Stuart", „Fed
ra", „Maria Tudor"), okresu wiel· 
korepertuarowego. W dni pogod
ne próbujemy wbie nasze dialo
gi w Łazienkach. Czasem ludzie 
uśmiechają się do nas zagada
nych, lub na nasz widok. Czy 
można do:mać milszego uczucia, 
gdy z Igorem możemy sobie po
wiedzieć „my warszawiacy". 

- Bardzo Pani dziękuję za roz
mowę l serdecznie rratuluję. 

Rozmawiał: 

· JOZEF MAŁGORZEWSKI 


