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Sztuki obrazujące świat młodych zawsze wzbudzały w wi
dzu specjalne zainteresowanie. Starsze pokolenie miłośników 
teatru pamięta jeszcze wrzawę, jaką wywch1ło ponure „Prze
budzenie się wiosny" Wedekinda. Po tym zdobywają z kolei 
powodzenie "Dziewczęta w mundurkach" Winsloe, „Bunt w do
mu poprawczym" Lam pia, żywo przypominejący stosunki w Stu
dzieńcu, „Sztuba" Leczyckiego, „Młody las" Hertza, urocza 
„ Tessa" Kennedy - Deana - Giraudoux, ostatnio dużo słabsze 
„Szczeniaki" Roger Ferdinanda. Większość utworów drama
tycznych, gdzie dopuszczona jest do głosu młodzież, zajmuje 
się problemem wychowania i przedstawia konflikty między 
starą a nową generacją. W komedii „Szczęśliwe dni" docho
dzą do nas tylko słabe echa rozbieżności zainteresowań tych 
dwóch światów. Choroba i śmierć ciotki zatrzymała dorosłych 
w mieście. Młodociana banda hultajska, spokrewniona i za
przyjaźniona, pozostała sama na letnisku. Kontakt z rodzica
mi jest na całą dobę rozluźniony, jedyną nicią łączącą są 
przewody telefoniczne. Dzień wolności zaczyna się w pierw
szym akcie wśród przekomarzań, figlów i miłosnego barasz
kowania, potwierdz21jącego słuszność przysłowia „cousinage -
dangereux volsinage" .. Wakacje. Słońce, powietrze wiejskie, 
słodkie próżnowanie. Zadnego przymusu. Republika młodych 
rządząca się własnym kodeksem. 

Rysunek typków jest znakomicie zróżnicowany. Można 
sobie wyobrazić, kto „na co wyrośnie". Oto Olivier, snob 
„ w trawce", wygłaszający aforyzm: „cynizm jest filozoficzną 
postawą ułatwiającą życie, które okazuje się nieznośne z chwilą, 
gdy człowiek zaczyna mu s ' ę przyglądać". Tylko patrzeć, jak 
podpisze się pod powiedzeniem Salacrou, ie człowiek iyje sam 
dla siebie, unosi się na oceanie bytu niby odrębna wysepka. 
Powiększył pewno po wojnie grono egzystencjalistów, jeśli 
mu to nie „przeszło", - ta Jego w gruncie rzeczy poza. Przeci
wieństwem Oliviera jest Bernard, nieco staroświecki, żyjący 
w tempie zwolnionym, obojętny na sport. Pasjonuje się podo
bno do malarstwa. f\ zatem przyszły dyletant albo artysta 
z prawdziwego zdarzenia. Marianna, cóź? Kocha „wszyst
ko". Kocha „swoje przyszłe szczęście". Uroczy w tym wieku, 
przeciętny typ dziewczyny, która stworzy normalne ognisko 
domowe, może trójkąt małżeński. Co innego Pernette. Jest 
to raczej wymarzony ideał autora francuskiego, w życiu nie 
spotykany, ani w Poitiers, ani w Loisy, ani w żednym, 
choćby najcichszym, zakątku Francji. Gdyby Michał, lotnik 
spadający z nieba, miał dobrze po czterdziestce, niewątpliwie 
podbiłaby go ta dzierlatka zabawnym połączeniem cudownego 
nieuświadomienia z teoretycznym, instynktownym znawstwem 
życia, zdobytym nie z książek - książki ją nudzą - tylko 
dzięki "wsłuchiwaniu się w siebie samą". Nierealność, w na
szej dobie, zbyt egzaltowanej Pernette nadaje jej tragedii 
pozory melodramatu. Jednak dramatyczne akcenty trzecie
go aktu, spowodowane mimo woli przez intruza, podkreślają 
zręcznie odrębność i solidarność świata młodych, a zarazem 
jego zdolność do intensywnych uczuć, dając przy tym przed
smak niebezpieczeństw, jakie nań czyhają na progu samodziel
nego życia. 

Klaudiusz Puget, autor "Synogarlicy" i "Linii serca", któ.
ra zdobyła mu popularność, podchorizi do niedojrzałych dusz 
ze znajomością rzeczy. Szczeromłodzieńcza atmosfera „Szczęśli
wych dni", uwydatniających z21lety gry zespołowej, skłoniła 
przed wojną wybitną reżyserkę Stanisławę Perzanowską do 
wystawienia tej lekkiej i świeżej komedii w warszawskim 
f\teneum. Dziś również jej pogodne tło, humor i żywa akcja 
powinny zyskać uznanie widza szukającego w teatrze odpo
czynku. Maria Bechczyc-Rudnicka. 

• 

ZAKŁAD MALARSKI 
ALEKSANDER KRZYSZTOŃ 
Lublin, ul. Nowa 3. Mistrz Cechowy Telefon ·29-0S 

Wykonuje roboty malarskie: pokojowe, kościelne, 
zdobnicze, olejne, lakiernicze, szyldowe, tapeto
wania oraz różne remonty w instytucjach rządo-
wych i prywatnych. Terminowo i solidnie 

Firma egzystuje od roku W32 Ceny niskie 

·------------------------------~.---~~~---------· 
Powiadamiam Szanowną klientelę 
o pracowni krawieckiej przy ulicy 
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fasony nowoczesne wykonanie solidne 

WÓJTOWICZ JÓZEF 

s z c z o t k i, 
P ę d z I e, 

Lak I e r y 
J. KARPIŃSKI 

LUBLIN, ul. 1-go Maja Nr. 23 

FIRM!\ PIOTR OLIKOWSKI FIRM#\ 

LUBLIN, Zamoiska 27. Dawniej Krak.-Przedm. 68 
poleca: 

z własnej pracowni wyroby skórzane: 

torebki, teki, portfele, walizy i t. p. 
EgzyatuJe ed 1818 r. 

ZAKŁAD ORTOPEDYCZNY 

W. Borczakowska-Grudzińska 
LUBLIN, ullca Królewska 11/11. 

Wyk o n uje: prote1y, gorsety przy skrzywieniu kręgosłupa, 
aparaty lecznicze, iJHY brzusz:ne pooperacyjne, bandaże ruptu
rowe, wkładki pod płuide stopy, oraz wszelką reperację wcho-

FIRM!\ 

dzącą w ukres ortopedii. 

„O BU WIE" 
LU 8 LI N, ul. Ś-to Duska 12. 

obuwie damskie, męskie, korki damskie, 
drewniaczki, sandały dziecinne. 

flRMł\ 

DUŻY WYBÓR. CENY NISKIE. 



ftteller fotograf iGzne 

Labaratorlum Prac 1111torsllcb 

lr1lo11kl1 · Przedmlelcle 52 
obok poczty. Tel. 19-19. 

FUTRA 

OKRYCIA 

poleca 

W. J~!lKlf Wl[l 
LUBLIN, ulica Nowa 11. 

Telefon 12-08. 
Pracownia własna. 

Wyłllczna sprzedeż 

w województwie 

Lubelskim 

artykułów 

POPULARNEJ 

Ksleuowalcl PrHbltkowel 

SKł..AD PAPIERU I MAT. 
. PIŚMIENNYCH 

K. CHOJNACKI i S-ka 

LUBLIN, 

ul. Narutowicza 31, 

tel. 39-88. 

BAR KAWOWY SWING'' 
E. BUCZEK i S-ka 11

. 
LUBLIN, Krakowskie-Przedmieście 29, telefon 28-16. 
Po Ie ca: Najlepsze lody włoskie w Lublinie. Znakomitą 

, kawę - mocca z ekspresu i wykwintne trunki. 

------------------------------

KURSY r1snn1n li ftlSZYnlCH 

IARll llERIBICllEJ 
LUBLIN, Kościuszki 10 •. 

Tel efo n 20-84. 
utwlerdzoae przez Kuratorium 

O. S. L. 
Przygotowuje gruntownie do 
pracy biurowej. Dla młodzieży 
szkolnej, wojska, .Milicji Ob. 
I repartrlant6w udziela alę 

25% ZDlżkf. 
Informacji I zapisy przyjmuje 
kan~elarla kursów codziennie 

od 8-20 

• I 
I CLAUDE ANDR~ PUGET \ I AUTO STOP 

I SZCZĘŚltlWE DNI i AKCESORIA i CZĘŚCI 
I Komedia w 3·ch aktach (4-~h obrazach) I.Ar I ZAMIENNE 
I Przekład E. DZIEWONSKlEJ D I u lica N 

0 
w a 3, 

I OSOBY: I· 
I Franciszka} - TAMF\RA OJDANOWSKA I 
I Mari„nna rodzeństwo - Hf\LINA ZIÓŁKOWSKA I S. T EF A N 
I Ber d - WIESŁF\W MICHNIKOWSKI I , · 
I OJiv~:;. lc:h kuzyn. . . . - ł\NDRZEJ KURYŁŁO I B U R Z Y N S K I 

tel. 32-46 

I Per-nette siostra Oliviera • - ZOFIA STEFAŃSKI\ I 1----------. Michał. . • . , . . . - LEON GOLĘBIOWSKI ··-----------1 
I Rzecz dzieje slE: współcześnie, w willi na wsi. I f I DRYKI MJDtl Polecamy bieliznę damskll 

i męsk1t. Solidne wykona
nie 1u1towne wzory. Ne-

wolcl ·sezonu. 

Dz I a ł perfumeryjny za· 
opatrzony w wytworne 

k01metyki. 

Knfltcja I P1rfa11rla 

,.N I M F A" 
LUBLIN 

Krak.-Puedm. 32. 

11 Dekoracje: . Reżyseri~: I HU U 
JERZY TOROŃCZYK lRENł\ ŁF\DOSIÓWNF\ I I Kier<>wnik literacki: . MARIF\ BECHCZYC-RUDNICKF\ li S I E W" 

·I '' ------------------------------• Miarą wartoAci · poleca i:nan• 

KSl~GOH'OŚCI PRZEBITKOWE.I 

„J!flf~Jl{ 
ze swei iakości mydła 

I 

i proszki do prania 
· do nabycia 

we wszystkich sklepach. 
Je•l Jej popularność w calgm kraJ11 

Centrala: Po znal\ - ul. 27 Grudnia 19 
LUBLIN, Przemysłowa 22. 

:Wyłączna sprzeaaż na m. Lublin w f-mie T. G O T Z, Królewska 5, tel. 14-70 Telefon 36-23. 



Naprawa i konserwacja maszyn 
d~ pisania, liczenia, po- ~f MA'f .„ . 
w1elaczy, numeratorow I 
oraz maszyn do szycia n 

wł. STEFAN RZEZAK 
LUBLIN, ul. Krak.-Przedm. Nr 28 

(w podwórzu) telefon 34-82. 

WYTWORNE SAMODZIAŁY WEŁNIANE 
POLECA flRMA 

ST. WIDE l SKI i S-ka 
LUBLIN, ul. Hipoteczna 5. Telefon 15-88. 1 

GWARANTOWANY 

MIÓD PSZCZELI 
orlz WŁASNEJ PRODUKCJJ: 

CUKIERKI, PIEHftlKI. WAflE Itp. 
ZWIĄZEK PSZCZELARZY 

Sp61dz. z o. o. w· LUBLINIE 

Sklepy: Hipoteczna 3 I t-ro Maja 7. 
HUR~ DETAL 

zwróć uwagę na nan znak ochronn11. 

Nowoczesny Gabinet Kosmetyczny 
SŁAWY WIĘSYKOWEJ 
ul. Staszica 12 m. 4. Telefon 33-21. 

wykonuje wszelkie zabiegi wchodzące w zakres 
racjonalnej kosmetyki. Przyjęcia codziennie 

od godziny 10 -13 I od 15 -17. 

lfHRMIHll Słft\JOMIR 16nft8ZE\J8KI 
LDBLlft, Krak. -Przedni! 28 w podwórzu 
Wyko.nuje wszelkie reperacje 
w zakresie zegarmistrzostwa. 

ARABlA" '' . 

F. WIDELSKI 

Palarnia kawy 
Probiernia 

- Sprzedaż 

Lublin, Peowiaków 1 - gmach Teatru Mieiskiego 

Wszelkie zabiegi i porody p i elęgnowania urody .. Usuwanie wad 
cery: wągrów, wyrzutów, piegów, brodawek, kurzo1ek. Radykalne 

usuwanie włosów, naświetla ni a, elektryz.acje. 
Przyjęcia od 10·13 I do 15·17. W środy I święta lnatytut nie· 

czynny. W poniedziałki p rz1Jęcla dla pan6w. ·------.... 

Tf\Mł1RF\ OJDF\NOWSKF\ 

FABRYKA MYDŁA i ŚWIEC 
NF\STĘPCY WF\CŁF\Wf\ KUCHF\RSKIEGO· 

ADOLF KUCHARSKI I S•ka 
LUBLIN, 1-go MF\JF\ 4-a. Telefon 12-13. 

poleca swoje powszechnie znane wyroby. 



Letnie skarpetki damskie, męskie 
oraz 

podkolanka (sportowe skarpety) 
k ~pie I ów ki męski e wyrabia : 

\111r11tat D1ł1wl1rs11a„P1•11111nla1y 

B~ KON·OPKA 
LUBLIN, ul. Rynek 6. Telefon 43-79 . 

(:za bramq Krakew1kq) 

SKLEP ZAKŁADÓW 
Rzemieślniczo -Wychowawczych 

pod wezwaniem św. Józefa 
LUBLIN, Krakowskie-Przedmieście 44 (róg Kościuszki) 

poleca 

DUŻY WYBÓR OBUWIA 
i materiałów włókienniczych 

w najlepszych gatunkach. 
CENY UMlł\RKOWł\NE . 

. 

ZAKŁAD 
ELEKTRO-RAD.IOTECHNICZNY 

Jł\N RUBł\J 
Lub 11 n, Krak.-Przedmieścle 30 

wykonuje wszelkie prace 
wchodzłlce w zakres radiotechniki 
oraz sprawdzanie dokładne lamp 
· radiowych. 

Druk. „E1tet1cs„" - Lullha ll·llł7l 

. ' 
' 


