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Co warto w tym tygodniu 
przeczytać 
Z CYKLU zapoczątkowanej 

' przez Pl W „Biblioteki X'
wieku" wyszła „Dżuma" Albet
ta Camusa. Jeżeli ;lostan1ec:~ 

w Księgarniach , kupcie na włas
ność. Jeśli już nie ma, staraj
cie się wypożyczyć w bibliote
kach. Koniecznie trzeba prze
czytać. 

Camus należy do najgł....,śn!ej

S7.yr h pis11rz.v francuskich nasze 
go pokclenia, a jego „D~uma" 
zyskała na ~wiecie miano arcy
dzieła. Treść - życie, a wla~
ciwie konanie w z11cłżum\onym 

mieście portowym na wybrze
żach Afryki. W mieście bez ob· 
licza - jak tysiące innych, „wy 
różnionym" właśnie d1Jęki 41;u
mie. Smutna książka? Niewąt• 
pliwie, jednak nie „przygnębia
jąca". Wielkie bohaterstwo lu• 
dzi, walczących z zarazą, opi
sane bez wielkich słów, po pro
stu I na miarę zwykłych czy
nów. Chyba dlategn ta książ
ka zjednała sobie tylu czytelni
ków i zapadła im w serca. (CP.· 
na 23 zł). 

zobaczyć J 
w teatrze 
N IE będziemy wam 

żeb. cle wybrali się w lym 
tygodniu na „Komedię Francu- ł 
ską" bo i tak nie dostaniet"ie 
biletów. 

Poradzimy Wam rn to wybrać 
się na „Aszantkę" Perzyńskieco 
do Teatru NBrodowego. --

To warto zobaczyć. Ju! ponar] 
dwadzif'5ria kilka lat sztuka ta 
nie byla wystawiana w War
szawie, a należy do klasyczne
go już polskiego repertuaru k0-
mediowego. 

Obsada „Aszanlki" jest zna
komita, a w roli tylutowej moi 
na oglądać Danutę SzaUarsk-. 
Grają także takie sławy jale 
Grabowski, Kurnall.owlcz, Pe
r:r1mowska. Zrujnowanym k.i
chankiem As7-antki jest Andrzej 
Laplckl. Reżyseria Stanisław)' 

Perzanowskiej. Dekoracje i ko
stiumy malżonków Nowleklch. 
Pierwszy akt utrzymany jest 
caly w kolorze niebieskim, dru 
gi w żółlym, tr7.eci w zielonym. 
Pienvszy akt dziej<? się w War
szawie, drugi we Florencji, 
trzeci znów w Waruawie. 

A cz;r wszyscy wiedzą, co to 
znaczy Aszantka? Aszantka to 
dzikuska z plemienia Aszantów. 

obejrzeć 
na wystawie 
I\ TO przegapi aktualną obec-

nie wystawę WspółrzesneJ 

Sztuki Jugosłowiańskiej (w „Za 
chęcle"), będzie musiał albo je
chać do Zagrzebia aby ją zoba
czyć, albo zrezygnować z jej 
obejrzenia. 

Nie często dzieła sztuki jeż
d~ą i składają wizytę innym 
krajom. To właśnie zrobiła te
raz wystąwa prac jugosłowiań
skich artystów, (Serbów, Chor
watów, Słoweńców) - trzeba 
więc skorzystać i isć ją obej
rzeć, także J dlatego, że S.ltu
ka jugoslowiańsk11 jest bBJ dzo 
ciekawa i barcjzo odrębna w cha 
rakterze wsród wapółczesnych · 
kierunków. 
Wstęp na wystawi; wolny, 10-

dziny zwiedzania od 11 do 111 
(z wyj. poniedziałków). 


