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Fabryka 
Biszkoptów I Pierników 

Kuimien Mnt~owi~i -Kalin 
św. Stanisława 2, tel. 20.51 

właśc. inż. TA D E U S Z M Y ST K O WS KI 

Rok założenia 1092 

PIEKARNIA CUKIERNIA 

89 I 
LAT l-
i EDMUND HEIN I NGER I 
I K ALISZ I 

I ZAŁ 1860 

l 
BEZKONKURENCYJNA 

FA R BIAR N IA 
P R ALNIA CH E MICZ N A 

DEKATYZOWNIA 

:::----_ KANTOR: 

wuelk lej gardero by 

i m11 ter l11łów --

ulica Kościuszki Nr. 2, tel. 16-7 4 I 

~Xilka dal 
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'Jubilat urodził się w r. 1883 w Warszawie. Od naimlodszych 
d lai okazywał nieprzezwyciężony pociąg do teatru i do zawodu 
aktorskiego, toteż po ukończeniu średniej Szkoły Miejskiej zapi
sał się do Warszawskiej Szkoły Dramatycznej, ,a równocześnie 

zaczął szkolić swój głos u profesorów śpiewu. 

Pierwszy kon
trakt podpisał 

Leon JózeloZLic:. 1 

w roku 1907 do 

Ki elce, Łódź i 
Kalisz - w r. 
[< 35 

Lublina. Odtąd Na zakończenie 
w ciągu 40 lat przedwojennej 
ob;echał wszyst- wędrówki ak-
kie niemal sce· torskiej wylqdo-
ny, wracając nc; wał w „Redu-
niektóre po raz c·ie" u J. Oster-
drugi i trzeci: wy w r. ! 0 38. 
lerene . : 1egc, Niestetywybuch 

I 
pracy aktorskiej w o i ny oder-
były więc poza wal go od umi-
Warszawq łowanej sceny. 
Czę st o chowa, Gdy ustały dzia-
Grodno, Byd- lania wojenne, 
goszcz, Kraków, wrócił niezwło-
cznie na scenę, na1pierw warszawską, później, bielską, a w sezonie 
1947/48 trafił po 12-tu łatach ponownie do Kalisza, 'w którym 
zjednał sobie' szczerą sympatię społeczeństwa od pierwszej roli 
(Kusego - w „Zaczarowanym kole"). 

Sympatię tę odwzajemnia Jubilat gorącym przywiązaniem do na
szego miasta, angażując się do Kaliskiego Teatru na sezon 

1949/50. 
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Współczesny dramat amerykański w 3 aktach 

ARTURA MILLERA, tłum. R. ORDYŃSKIEGO 

z okazji 40 - lecia pracy artystycznej 
' LEONA JOZEFOWICZA 

który wystąpi w toli dr JIMA BA YLISSA 

Pozostałe role odtworzą: 

Joe Keller 
Kate Keller, jego zona 
Krys Keller, ich syn 
Ania Deever 
George Deever 
Sue, Żona <lr Baylissa 
Frank Lubey 
Lid!a Lubey, jego Żona 

Stanisław Skalski 
Halina Zbierzyńska 
Cezary Julski 
Bożena Buchwaldówna 
Zbigniew Michałowski 
Janina Bernas 
Andrzej Wierusz 
Barbara Grudzińska 

Uroczystość jubileuszowa odbędzie się po łrzeclm akcie. 

Reżyseria: Stanisław 1::ikalski. 

Kierowniatwo liter.: prof. Józef Korcal.a. Dekoracje: Er/ward Marszałek 

Suknie z pracowni teatralnej pod kier. Heleny Klimeckiej. 

Efekty świetlne: Roman Staszak. Brygadier sceny: Mieliał Tworkiewicz 

, 
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Współczesny dramat amerykański 

Stany Zjednoczone są krajem „klasycznego" kapitalizmu, 
krajem, w którym szczególnie jaskrawo występują wszystkie wła. 
ściwości i sprzeczności wewnętrzne ustrojowo - społecznej formy. 

Powszechna pogoń za dolarem, spłycenie życia duchowego 
i niemal zupełua merkantylizacja życia kulturalnego - to główne 
rysy obrazu, jaki przedstawia dzisiejsza Ameryka. Na szczęście 
budzi się tam wśród postępowej inteligencji zdrowy odruch pro
testu przeciwk<;> panującym stosunkom i dążność do głębokich 
przeobrażeń. 

Ilia Erenburg w swych świetnych reportażach sprted 2 lat 
(„Wróciłem z U. S. A.") ocenił świat amerykański obiektywnie: 
potępił w nim wszystko, co jest nie do zniesienia dla Eur9pej
czyka, przyznając mu równocześnie wiele wartości - „Nigdy nie 
odmawialiśmy Ameryce wielu zalet ... Szczerze podziwiam Ame
rykę - jej technikę, rozwój przemysłu, kult dla wiedzy, uniwersy
tety, laboratoria, muzea, biblioteki. Wysoko cenię wielu pisarzy, 
architektów, reżyserów. Sądzę, że możemy się wiele nauczyć 
od Ameryki" .. . 

Młody dramat amerykański walczy o sprawiedliwość społe
czną i przebudowę całego życia w duchu nowoczesnych wymasrań 
socjologii. Zresztą trzeba zaznaczyf przy sposobności, Że amery
kańska twórczość dramatyczna zaczęła się rozwijać dopiero w Jatach 
międzywojennych, wchodząc dzięki dramatom O'i'Jeilla (laureC1ta 
Nobla w 1936 r.) do dramaturgii światowej . 

Dramaty O'Neilla znalazły wnet naśladowców, Lo już w r. 1924 
ujrzała publiczność amerykańska wstrząsającą sztukę: "Sława -:
za jaką cenę?" pierwszy amerykański dramat wymierzony przeciwko 
wojnie, którą demaskuje jako ohydny handel krwią społeczeństw. 

Najpierw poszukiwał O'Neill nowych dróg ekspresji i tech
niki, aby z kolei iść ze swoimi następcami w służbę zagadnień 
społecznych. Na scenie ukazywały się takie sztuki jak "Pokój 
na ziemi" Maltza i Sklara, „Oni nie powinni umrzeć" Wexleya 
etc. Powstała nawet Nowa Liga Teatralna, która w swym orga 
nie prasowym „Nowy Teatr" uczyniła scenę trybuną polityczną 
i najskuteczniejszym narzędziem wałki o prawo robotnika. Wy
mienimy jeszcze kilka -dramatów społecznych mających wyjątkowe 
powodzenie w ostatnich latach przed wybuchem drugiej wojny 
światowej i w czasie jej trwania. A więc „Rozkosz idioty", sztu
ka kończąca się proroczym gradem bomb, przeróbka teatralna 
znanej i'u nas powieści Steinbecka „Myszy i ludzie", „Nasze miasto" 
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Wildera, „Droga tytoniowa" Caldwella (przeróbka powieści), 
,,Szklana menażeria" Wiliamsa, „Lisie gniazdo" Liliany Helłman, 
„Głęboko sięgają korzenie" d'Usseau i Gowa, „Joenr1a z Lota
ryngii" Andersona i „Synowie" Millera. 

Ostatni dramat zawiera wszystkie zalety dramaturgii amery
kańskiej, a więc stawia problem jasno i po prostu, a rozstrzyg-a 
go bezkompromisowo, atakując śmiało i przygważdżając bezwgłę
dnie tych, którzy prowokują opinię publiczną swoim niecnym 
postępowaniem . 

W „Synach" zajął się autor szczególnie aktualnym tematem, 
jaki wyłoniła w Ameryce ostatnia wojna: błyskawiczne tempo 
produkcji przemysłu_ wielk!e~o i małego, pracującego niemal 
wyłącznif dla armii, stworzyło silną pokusę dla różnego rodzaju 
kombinatorów, którzy pomyślną koniunkturę zwiększali przez uży
wani \' do produkcji łiche~o surowca, lub dostawę fabrykatów 
zdefektowan)'ch na równi z dobrymi - zaµominając nie tylko 
o nakazach etyki, ale także i o bezpośrednim niebezpieczeństw!e 
dla ich włas1Jej skóry. . 

Ten sam pog-ląd: z;, n bić jak najwięcej za wszelką cenę -
reprezentuje fabrykant silnik.ów, Joe Keller, który całą parti~ sil
ników wykazujących pęknięcia kazał załatać, aby tylko nie uszczu
plić swego zysku. Sprnwa zaś wynikającego stąd niebezpieczeń
stwa dl;, lotników ameryk a ńskich, ba, dla własnych synów - nie 
obchodzi go wcale Toteż gdy .ieden z synów, nie mogąc prze
żyć hańby wytoczonego ojcu procesu, ginie na samolocit:: mającym 
silnik z fabryki cjca drugi syn, prawowity spadkobierca w zbro
dniczy sposób zebranej fortuny, rzuca ojeu najcięższe przekleństwo, 
odmawiając mu nie tyll<o ludzkich przymiotów, ale nawet zwie
rzęceg-o instyktu. który nie pozwała zwierzęciu zabijać swoich 
młodych Potężny dramat o ciemnych stronach ustroju kapitali
stycznego kończy się w myśl wskazań antycznej teorii dramatu 
o winie i karze: pokonany wraz ze swą nieludzką sofistyką mor· 
derca 23 lotników i własnego syna nie widzi dla siebie innego 
wyjścia - popełnia więc samobój two. Autor zaś osiąga przez 
to nie tylko niezawodny efekt ~ceniczny, ale znacznie więcej: 
wstrząsa opinią publiczną, ukazując jej kliniczny wprost obraz 
rosnącej żądzy oieniądza, odbierającej wraz z rozumem wszystkie 
właściwości ludzkie. 

Zam. 1487 K-40/0093 
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Pod arunkl Imieninowe· 
Torebki Damskie 

WALIZKI - A LBUMY 
Płyty gramofonowe 

ARTYKUŁY FOTOGRF\FICZNE 
POLECA 

• Składnica FotograficJna 

4. 13A\ł\IA\'l"llR'ICI 
KALISZ, Pl. 11 Listopada 
róg Marsz. Roli Żymierskiego 2 

Fotografię 

Artystyczną 

wykonuje 

F- nia ST. LISIAK 
Kalisz, Żymierskiego 14 
Telefon Nr. 16-48 
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