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Przed pre1nierą sztuki 
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(Od koresp. c Lublina) 
t U RAMACH wiosen·,1ego festi walu wsp6łcresnych Śztuk polskich 
V)' Wusurv.·a zobaczy nw. deska eh 'I'eatru P.olskiego sztukę rnlode

go literatil, leb.n:a t zawodu - Jerzego Lutowskiego: „Pxóbę sił". 
Jednocześnie „Próbę sił" wystawia ~ństwowy Tea'tr im. J. Osterwy 
w Lublinie. ,-- '-

Tcm11tem -sztuki jest walka o typ 
nowego lekarza, le1rnrza SJ"O~cz- świetnym lekarzem, ale i dol!kon&• 
nika, walka o pastępo"''l tre~ć nau łym artystą. Uplastycznil opis; za
ki. chowując si-ę tak, jak chory przy 
Ażeby ~ztulra była jak najbar· ataku. 

dziej zwi1una ·~ iyciem., •by po- W „LEKCJI" w klinice artyści 
stacie występujących w mej leka- sknrzystall bezsprzecznie wie
TZ'Y 1lle -wyplrdły sztuCf..ł'li-e, papiero le. Tym bardziej, że 'Jlrof. Voit zapo 
wo, artyści lub:?lskiego teatru od- wiedział dalsz"!ł pomoc w realizacji 
wiedzili klinikę wcwnętr_z~\. Aka- sztuki. No, a jeśli w odpowiednim 
dem ii Medr<;znej i, na m;e.iscu J>~- przygotowaniu „Próby sił" l>OrńoZ9 
znali specyficzne s;odo'-:1ski;i .szpi- dwóch le\..iTZY (autor Jerzy Luto\• 
talne. Ten f~kt moze n~Jle~ieJ eha 1 ski jest częstY:n gościem n11; . pr6· 
rakteryzowac przełom, Jaki doko- bach) prz-ynies10 to z pewtiosClfł du 
nał się. a w :iiektórych teatrach żą korzyść zespOłowi. 
jeszt:i:e do"kO'lluJ-e, w stosU1lku do Lublin z uiinteresOWlJ.lliem ocze.. 
lat przedwojel!nych. . kuje p.remiery sztuki Jerz;egÓ Lu· 

Al~ ~~jdźmy wraz z arystami tow~kiego, który <;lał 11ię jut. ~o-
do kllmk1. znac dotycliczas )ako felietonista, 

P Il.ZED dt>St.ainiem się na sal.e nowelista i poeta. Tym bardziej, że 
chorych, artyści musieli naJ- „Próba sit" jlit jest tłumaczona 

pierw wtt>żyć na siebie biał& far- na obce języki~ rumuński, niemiec 
tuchy. z cym było trochę trudno- Id i czeski. To też ma swoją. wy ... 
ści ale po kilkunastu minutach, l'llowę. (maj) 
dzi'ęki staraniom 11.utora sztuki, zna 
lazła się ich odpowiednia liczba. 
Można się było pokazać n& salach 
chorych. 

Gości powitał prof. dr Voit, któ 
pierw- 'XY nadzwyczaj upnejmie udzielał 
thlma- wszelkich wyjaśnień. Artyści 

chcieli wiedzieć wiele: jak się bada 
iteraci M. ehol'ego, j"ak pneprowadza tra11s

Traktory 
przygotowują się 

do wiosny 
Araszki9 !fuzję krwi, jak się prawidłowo r? 

acław Gra I bi podskórne i dotylne zastnyk1. 
ej Jawor- Dla lekana to wszystko jest chle
i. Załoga bem powszednim, ale prof. Voit by 

sztuki ra najmniej nie był zdziwic>ny nawet 
„Kalinowy wtedy, gdy odtwórca Toli prof. Mo 
jczuka. kreyckiego - Czesl'aw Strrelecki 
blinie. do- pytał, w jaki spooób og1ą.da sie kli 
', przyzna szę rentgenowskll• 
ką za rok Najciekawszym momentem było 
dę 11aliko- zademon!how&nie t>rzez prof. Voł
Stanisław ta dyrektorowi teatru - Chmielar 

wnik Pań- czykowi sposobu, w jaki zachowu
nulro'IVCgo je się chory, maj4cy atalt s·rcowy 

;o w Pola I przy anginie p&:toris, co wiąże ~i~ 
yczną Wan j z treścią. sztuki. ~rof. Voit poka-

zał tutaj, że może być nie tylko 

Od koresp. olsztyńskiego. 
W Pailstwowych Ośrt>dkac'h Ma

szynowych w woj'. olsityńskim tn;a 
ją intensywne przygotowania do 
zbli.żaillcYch się siewów wiosen
nych. W warsztatach napraw koń
cz' się ostatnie remonty maszyn 
rolniczych i pueg14d traktorów. 

W roku ubiegłym POM-y w woj. 
olszty-Mkirn pom•gały w jesien
nych robotach polnycb 65 spół
dzie1niom produkcyjnym. W lutym 
br. zostaną uruchomione cztery no 
we POM-y w powiatach: Działdo
wo, Morąg, Braniewo i Lidzbark. 
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