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REDAKCJA: KAZIMIERZ A. LEWKOWSKI 

DIVADLO o Mrożku I teatrze absurdu „ 

Ostatni zeszłoroczny numer praskiego Divadla. jest prawie w całości 

poświęcony teatrowi absurdu. Otwiera go artykuł Olega Susa pt. Teoria 
absurdu i humor absurdalny. W podtytule ściślej określona jest jego 
treść: Od filozofii do Sławomira Mrożka. 

w pierwszej części swojego artykułu zajmuje się Oleg Sus szczegóło
wą analizą filozoficznego pojęcia absurdu i trzech jego typów: a) egzy
stencjalnego, b) antropocentrycznego - który zajmuje się tylko życiem 
ludzkim, stawia je w centrum swojego zainteresowania, odnosi do niego 
wszystko i na nim opiera całą filozofję - i c) dialektycznego, uwzględ
niającego elementy subiektywne i obiektywne w życiu ludzkim, ich 
wzajemny stosunek i oddziaływanie. Z t ych trzech podstaw filozoficz
n ych w yprowadza Sus trzy typy humoru absurdalnego. Przykładem 

absurdu egzystencjalnego jest dla Susa mit o Syzyfie w ujęciu Camusa. 
Drugi typ nazywa Sus absurdem skoordynowanym. Do trzeciego typu 
absurdu zalicza Sus tzw. „fizykę" absurdu, świat małych nielogiczności, 
rzeczy i spraw w ywróconych do góry nogami, różnych „pierewiorty
s zów" i „niebywalszczyn" - jak o nich mówi Korniej Czukowski w swej 
poezji dla dzieci. Dobrze zna je każda groteska filmowa lub komedia 
typu „zwariowanej". Bujnie rozkwita ten typ humoru „pure nonsense" 
w literaturze anglosaskiej . Znajdziemy go w świetnej samowystarczal
ności u Morgensterna i w ogóle w utworach określanych mianem hu
moru bezprzedmiotowego. Znaczenie nonsensu domyślnie pojął i obro
nił już G. K. Chesterton w swej Obronie nonsensu - i odróżnił go 
dowcipnie od aspiracji symbolistyczno-satyrycznych. 

Nonsensowne wariacje wokół jakiejś odkrytej prawdy możemy także 
znależć w wielkiej satyrze i alegorii - u Arystofanesa, u Rabelais. 
A jednak, jak mówi Chesterton, istnieje wielka różnica między saty
rycznym widzeniem, które sprawia, że w wąsach cesarza dostrzegamy 
coś dla niego charakterystycznego - co urasta do znaczenia symbolu 
i ma coraz głębszy i większy sens - a między instynktem nonsensu, 
kiedy wyobrażamy sobie po prostu, bez żadnej przyczyny, jakby te 
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wąsy wyglądały na twarzy arcybiskupa Canterbury. W takim wypadku 
wąsy te należą do kategorii zmienionych „petits faits" bezsensu - do 

sfery absurdu, powstałego z przypadku. 
„A więc - pisze Oleg Sus - absurd egzystencjalny (zabsolutyzowany) , 

absurd skoordynowany (pośredni, zrelatywizowany); absurd pr_zypad
kowv. Co sobie wybrat'., czemu dać pienvszeństwo? Rozumie się: przy 
ich ~r ly t yczne.i realizacji. o nią przecież idzie. Pytani jest ,)czywiście 
nai\ ne. vVybór nie zależy od nastroju, usposobienia czy apriorycznych 
założeń. Zależy pośrednio od celu, który sobie twórca stawia, a prze~e 
wszystkim od jego światopoglądu. Egzystencjalista lub świadomy nihi
lista, będzie się skłaniał do typu „czystego" absurdu; socjali~lyczny 
komediopisarz wybierze raczej typ absurdu koordynowanego. Ale i na 
to nie ma przepisu. Naprzód trzeba sprawę wyjaśnić i opisać. Wedlu~ 
tego uprzytomnimy sobie, że nasze trzy uschematyzowane typy humoru 
absurdalnego są tylko typami „idealnymi", że mają swoje odgałęzienia 
i odchylenia, naturalne i sztucznie stworzone. Ich wszystkich nie obej
muje typologiczna tabela ... Jest tylko aproksymatywna. Trzem typom 
absurdu odpowiadają, z grubsza biorąc, odpowiednie typy absurd a 1-

n e go humor u". 

w oparciu o te wywody teoretyczne, o przykłady zaczerpnięte z twór
czości Camusa, Melville'a, Malraux i Kafki, a także Becketta i Dilrren
matta, powołując się na wypowiedzi w Dialogu Jerzego Koeniga i Grze
gorza Sinki, przeprowadza Oleg Sus analizę twórczości Mrożka. Oddaj
my słowo - powiada pouczającemu Dilrrenmattowi, albowiem odnosi 
się to także do Mrożka, choć jest on większym miłośnikiem absurdu 
niż paradoksu (aczkolwiek i ten nie jest mu obcy): przyrodniczemu 
ujęciu „hypotheses non fingo" przeciwstawia Dilrrenmatt swoje „hypo
theses fingo". Jego artystyczny model świata, jakby matematycznie 
obliczony, narusza empiryczne prawdopodobieństwo i zesztywniałe, kon
wencjonalne prawdy. Sytuacja wyjściowa komedii nie jest tedy pod
porządkowana ustalonej i ogólnie przyjętej teorii o świecie, na której 
„podobieństwo" została wymodelowana; na odwrót, powstaje fikcyjny 
model, umożliwiający nową swobodę myślenia, przyjęcie i zrozumienie 
tego co wydaje się nieumotywowanie paradoksalne, alogiczne, absur
dalne, niemożliwe . Skoordynowany paradoks (Dilrrenmatt) lub skoor
dynowany absurd (Mrożek) zawieszają, mówiąc obrazowo, fikcyjny mo
del nad realnym - z całą fakturą świata zmienionego i nieprawdzi
wego, deformacją i wyobcowaniem - tak aby powstała choćby możli
wość ich porównania w świadomości widzów. Na przykład u Mrożka 
konfrontacje dokonują się wyłącznie drogą pośrednią; model porównaw
czy nie jest po prostu obecny wewnątrz sztuki, są tylko jego elementy 
jego torsy, przeniesione w dodatku w dziwaczne okoliczności i współ
zależności. 
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„Przenikanie" obydwu modeli nie dokonuje się drogą symboli czy 
alegorii. Słusznie przeto twierdzi Mrożek, że jego sztuka Policja nie 
znaczy nic oprócz tego, co zawiera tekst - że nie jest to żadna meta
fora i nie potrzebuje inscenizacyjnych „chwytów" (podobnie rzecz ma 
się z Tangiem - przyp. red.). Wolfgang, Hildesheimer, zachodnionie
miecki autor i teoretyk teatru asburdu, także gardzi symboli ·ą, aie 
usiłuje obronić swoją „tezę roboc zą "; że teatr a.bsurdu tworzy par a -
bo 1 ę - parabolę bez odpowiedzi, złożoną z samych pytań, na które 
odpowiada milczenie; bez happy endu. jakim kończy się parabola 
o synu marnotrawnym. 

Sus zadaje sobie pytanie, jakie znaczenie mają sztuki Mrożka. Ostat
ni rozdział jego esej u nosi podtytuł: Logiczna destrukcja nielogicznej 
konstrukcji obiektywnego ducha: reductio ad absurdum. Można z peł
nym uzasadnieniem wątpić o tym -pisze Sus - czy sztuki Mrożka 
ujawniają jedynie całkowitą absurdalność istnienia ludzkiego i tym 
samym są „czarne", bezwyjściowe, według uproszczonej terminologii. 
Mrożek nie akceptuje egzystencjonalnego klimatu bezsensowności życia 
i jego ostatecznej niezrozumiałości; nie akceptuje też bohaterskiej re
wolucji absurdalnego Syzyfa, symbolu człowieka (u Camusa). Ostatecz
ni: heroizm, jako stereotyp jest dla niego podejrzany i podlega de
strukcji. Jego sztuki proponują nam całe ciągi refleksji, argumentacji. 
Z poznawczego punktu widzenia zachowuje się Mrożek jak adept feno
menologicznego opisu lub jeszcze bardziej - jak przybrany uczeń neo
pozytywizmu, który się przerzucił w dziedzinę wolnej sztuki. Między 
strukturą sztuki (fikcyjnym modelem) a strukturą świata istnieje za
sadniczy „przeskok" - inaczej: rozdźwięk. Mrożek bowiem nie prag
nie tylko bić i brać na muszkę zacofania, przeplatanego ze skarykatu
rowanym postępem; nie walczy tylko w słowie i piśmie z biurokracją, 
dogmatyzmem, bezmyślnością i tragicznymi błędami z okresu kultu 
jednostki. Można i to wyczytać w jego sztukach, ale taka interpretacj a 
byłaby niedostateczna. Tak zwane biczowanie niedostatków - jakkol
wiek byśmy je nazywali - jest bardzo ograniczone zasięgiem samego 
bicza, chłoszcze bowiem jednostki lub pośpiesznie sporządzone abstrak
cje, złożone z przeżytków i deformacji. To więc, co nazwane już zosta
ło światem ust ab i 1 i z o w a ny m, który objawia si jako solidna 
poręka, jako saturowana doskonałość z pewnymi peryferyjnymi wada
mi i błędami - ów trwały, „bezpieczny" trzeci model świata, daje 
w końcu komediopisarzowi egoistyczną, zarozumiałą i pewną siebie 
gwarancję. 

Wielkim czynem Mrożka - dowodzi Sus - jest właśnie to, że 

w swych sztukach burzy on ów hedonizm bezpiecznego punktu oporu, 
zamrożonego świata wzorów, przykładów, podpór, norm i reguł. Wywra-
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·a je, destabilizuje. Mrożek jest gr oż n~- \ najpiękniejszym tego 
słowa znaczeniu. Nie narzuca czytelnikom czy widzom żadnej własnej 

wizji ustalonego świata. Centrum securitatis Mrożka opiera się na 
zdrowym rozsądku. Kryje się w zapadniach logicznej analizy i destruk
cji „obiektywnego ducha", powstawania zbiorowej świadomości i jej 
form organizacyjnych, które zesztywniały i stały się stereotypami. Ob
nażanie ich absurdalnej logiki - przedziwnie oczyszczające - oto może . 

ten niebezpiecznie-niebezpieczny drugi model świata Sławomira Mroż
ka, trampolina jego komediowej im ma n en t n ej krytyk i. Imma
nentnej - gdyż wspaniałym ukoronowa\liem metody Mrożka nie jest 
ani czysty wymysł, ani groteska, ani satyra, lecz dialektyczne d o m y -
śle n ie re a 1 n ości do absurd u. Mrożek - konkluduj e Sus -
jest więc higienistą, choć nie chce się tym afiszować . Dostawia, dobu
dowuje absurdalność świata. Od niej dopiero można teraz odróżnić 

przeczuwaną normalność - spodziewaną. 

Ha1nlet prywatny 

Ten Hamlet wybiega na scenę nie z Próbami Montaigna, lecz z Pod
ręcznikiem anatomii szczegółowej. Artur - Hamlet studiuje medycynq 
i filozofię . Dlaczego filozofię? A dlaczego medycynę? Artur ma tremę , 

ma tremę przed światem i przed sobą. Ojciec, matka, Ala-Ofelia, 
a przede wszystkim Edek-Fortynbras . świat jest zły . Ale to stwierdze
nie nie wystarcza. T r zeba coś zrobić, coś zmienić, ale co? „Biedny 
chłopiec z książką w ręku ... " 
. W zagraconym mieszkaniu państwa Stomilów gigantyczna, karykatu
ralna parodia rzeczywistości. Rzeczywistości podanej w atmosferze ab
surdu skoordynowanego. Obywatele tego absurdalnego świata trwonią 
życie na nieustających partyjkach pokera, brydżyka - „cztery piki 
skurczybyki", na sloganofilstwie i snobistyczn 'fi eksperymencie, na 
przyprawianiu rogów i oddawaniu si ę wspomnieniom o libertyńskich 

ciągotac h młodości. „źle się dzieje w państwie Duńskim ... " 

„z kolein wypadł świat! Fatum ponure 
Czym się urodził, by go dżwignąć w górę?"' 

(Haml et I, 5) 

Ar tur-Hamlet postanawia - jak pisze Leonia Jabłonkówna - przy
wrócić formę amorficznej bezkształtnej bryle świata. Pragnie oczyścić 
i nadać pie rwotne znaczenie ludziom i r zec zom tkwiącym w swoim 
zaros łym br udem Eisynorze. Pragnie ustawić na właściwym miej scu 
i przywrócić właściwą funkcj puszczającej sic matce, ojcu rogac zo wi, 
rozwydrzonej babci, poślubić Ofelię ... „Właśnie ów ślub, ślub z pompą 
i ceremon i ałem , według wszelkich obowiązujących tradycyjnie za ad, 
ma być ukoronowaniem całego dzieła, widomym symbolem zwycięstwa". 

Artur-Hamlet nie odniesie zwycięstwa . Hamlet serce wyraża w sło

wach. Artur słowem i gestem. Bawi sic; w rozrzucanie garderoby, tu 
chce reformować. Powierzchowność jest najbardziej rzucająca się 

w oczy. „Słowa, słowa, słowa ... " Artur staje s i ę Hamletem nihilistą 
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brak idei. Ala-Ofelia już przed ślubem uczyniła zeń rogacza . . ,Dlaczego 
mi to -ZX.obiłaś .. . " - mówi płaczliwie Artur. Misterium - buffo Smierci. 
Fortynbras naszej współczesności, Edek zabija, jak rzeźnik Artura 
i nad jego trupem tańczy z Wujem Eugeniuszem „La Comparsitę". 

B 

„Fortynbras winien pomścić śmierci ojca. 
Hamlet winien pomścić śmierci ojca. 
Hamleta ciągnie Duch na tę samą drogę, którą sam za życia 
kroczył. 

Fortynbras podejmuje myśl, cele, zamiary 
plany ojca". 

idee, dążenia, 

(Wyspiański Studium o Hamlecie) 

,.ARTUR Tamtego wszystkiego już nie ma. 
STOMIL Czego? 
ARTUR T ych więzów , okowów, ~korup i tak dalej . Nie 

ma niestety. 
STOMIL Niestety? Sam nie wiesz, co mówisz! Gdybyś 

żył w tamtych czasach, wiedziałbyś, ile ·zrobiliśmy dla cie
bie. Ty nie masz poj ęcia, jak wtedy wyglądało życia. Czy 
wiesz, ile trzeba było odwagi, żeby zatańczyć tango? Czy 
wiesz, że tylko nieliczne kobiety były upadłe? że zachwy
cano się malarstwem naturalistycznym? Teatrem mieszczań
skim? Mieszczański teatr! Ohyda! A przy jedzeniu nie 
wolno by ło trzymać łokci na stole. Pamiętam manifestację 
młodzieży. Dopiero w tysiąc dziewięćset którymś co śmielsi 
zaczęli nie us tępować miej sca osobom starszym. My twardo 
wywalczyli śmy sobie te prawa i jeżeli dzisia j możesz sobie 
robić z babci ą , co ch cesz, to dzi ęki nam . Ty sobie nie zda
jesz sprawy z tego, ile nam zawd zięczasz. I pomyśleć, że 

po tośmy walc zyli. żeby ci stworzyć: t ę swobodn ą przy
szłość, którą t y t eraz pogardzasz". 

(Ta n y o I) 

K. Lewkowski 

[ 

MAŁA KRONIKA 
TEArfRU POWSZECHNEGO 

MEDALE I ODZNACZENIA 
DLA TEATRU POWSZECHNEGO W ŁODZI 

z okazji dwudziestej rocznicy Czechosłowackiej Republiki Socjali

stycznej, Czechosłowackie Stowarzyszenie dla Stosunków Międzynaro

dowych przyznało Państwowemu Teatrowi Powszechnemu w Łodzi 

medal - za zasługi dla rozwoju przyjaźni i współpracy z Czechosło

wacką Republiką Socj alistyczną. Odznaczenie to zostało wręczone na 

ręce trzyosobowej delegacji w składzie: dyr. Stanisław Piotrowski, Mi

chał Szewczyk i Marian Binkowski dnia 7 października 1965 roku 

w gmachu Ambasady CSRS. W związku z tym Zespół Teatru otrzymał 

pismo gratulacyjne podpisane przez Ambasadora CSRS w Polsce Oskara 

Jeleń a. 

Vl/ miesiącu wrześniu br. Polski Związek Esperantystów przyznał Ze

społowi twór ców spektaklu sztuki S. Wincelberga „Kataki", m edale 

pamiątkowe za reali zcję tego dramatu w j ęzyku esperanto i jego popu

laryzację za granicą . 

Prezydium Rady Na rodowej m. Łodzi prz znało Państwowemu Tea

trow i Powszechnemu Honorową Odznakę m . Łodzi . 
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Sł.A WOMIR MROŻEK 

TANGO 
UTWOR DRAMAT ZNY w TRZECH AKTACH 

EUGENIA 

EUGENIUSZ 

EDEK. 

ARTUR 

ELEONORA 

STOMIL 

ALA 

Reżyseria: 

ROMAN SYKAŁA 

Kier. muzyczne : 
BOGDAN PAWŁOWSKI 

I 
Osoby 

w kolejności pojawiania się na scenie: 

KRYSTYNA FELDMAN 

CZESŁAW PRZYBYŁA 

JANUSZ KUBICKI 

f ZBIGNIEW GEIGER 

l MICHAŁ SZEWCZYK 

HALINA PAWŁOWICZ 

ZBIGNIEW NIEWCZAS 

f HOMANA KAMIŃSKA 
l POLA RAKSA "' 

Scenografia: 
MARIAN STAŃCZAK 

As) tent reżysera: 
ZBI IEW GEIGER 

Frzedstawienie prowadzi: 
HENRYK KUROWSKI 

Przy egzemplarzu: 
STEFAN HEINE 

Premiera 18 grudnia 1965 roku na scenie Państwowego Teatru Powszechnego w Łodzi 



LIST DYREKTORA GENERALNEGO 
MIN. KULTURY I SZTUKI 

W m1es1ącu sierpniu 1965 r. Zespół w składzie dyr. dyr. Stanisław 
Piotrowski i Roman Sykała, aktorzy Czesław Przybyła, Michał Szewczyk 
i Lucjan Wiernek oraz kier. techn. Marian Binkowski wystąpili w Tokio 
ze sztuką „Kataki' S. Wincelberga w ramach 50 Swiatowego Kongresu 
;Esperantystów. Ministerstwo Kultury i Sztuki oceniło bardzo wysoko 
rekonesans naszego Teatru w Japonii. A oto list skierowany do Zespołu 
i Dyrekcji Teatru Powszechnego, podpisany przez Dyrektora General
nego Ministerstwa Kultury i Sztuki Stanisława Witolda Balickiego: 

„W związku z występami Waszego Teatru w Japonii przesyłam wszy
stkim uczestnikom tych występów najserdeczniejsze podziękowania. 

z prawdziwym zadowoleniem mogę zawiadomić Was, że według oceny 
Ambasady PRL w Tokio występy Teatru Powszechnego przyczyniły się 

do lepszego zaznajomienia japońskich artystów teatralnych z polskim 
teatrem, jego możliwościami i osiągnięciami. W szczególnie gorących 
słowach wyraża się kierownictwo Ambasady o ofiarności z jaką człon
kowie zespołu wykonywali swą pracę, o wykazywanym przez nich peł
nym zrozumieniu wartości występów dla propagandy sztuki polskiej 
w .Japonii. Swoją wymowę ma fakt, że Teatr Wasz, scena ściśle zwią

zana ze współczesnym życiem robotniczej Łodzi, dokonał udanego re
konesansu artystycznego w odległej .Japonii i z sukcesem zaprezento
wał tam polską sztukę sceniczną. 

Życzę Wam gorąco nowych s ukcesów artys tyczaych 
Stanisław Witold Balicki '" 

W REPERTUARZE TEATRU POWSZECHNEGO: 

ADAM MICKIEWICZ 

DZIADY 
Scenografia: 

ROMAN SYKAŁA 

Reżyseria: 

MARIAN STAŃCZAK 

Akt Il. Sceno ~biorowo. 



Akt III. Salon ·warszawskt, scena ::bioroica 

Akt III. Mirosław Szonert (Senator), .1er=11 S:purwr (P elikan). Brunon Bukowskt 
(Bcrjko u :), Stan isław M. K"miński (Dok t o r), Mar ia.n Wojt c::ak (Lolwj) 
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Mic/ial B<llucl<i „DOM OTWARTY" 
11 seria: R.OMAN SYK1\LA S ccnogra.fia : ANTONI UNIECHOWSIG 

M . S::ewc::yk (Bagatelka), A . Jedrzejewski (Wróbelkowski), Cz. Prcybyla 
(Fujarkieu;ic::) 



Cz. Przybyła (Fujarkiewicz), M. Szev: cz 11k (Bagatelka), ./. Prosnak !Stazi ko:osk l). 
A. .J ędr=ejewski (Wróbelkowskt), M . Szonert (Fikalskl), B. Sob i esiak (Zetsk i ) 

J. Mazanek. (Telesfor) 

T . Katuda (Żelsk.a) , B. Sobiesiak (Że lski), A. Knast (KamHa), L . Wtern ek. (Adolf). 
H. Pawłowicz (Pulcllerio), ./. Mazanek (Telesfor) 
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MAREK DOMAŃSKI 

l\.TOS NOvVY 
Reżyseria: 

ROMAN SYKAŁA 

Scenografia: 

EDWARD GROCHULSKf 

J ADWIGA SIENNICKA 

LEON NIEMCZYK 

W PRZYGOTOWANIU: 

THORNTON WILDER 

NASZE MIASTO 
Sztuka w 3 ak tach 

Przekład: JULIA RYLSKA 

Reżyseria : Scenografia: 

TADEUSZ ŻUCHNIEWSKI ZDZISŁAW TOPOLSKI 



KIEROWNICY DZIALOW 

Kier;:iwnik Techniczny: 

MARIAN Bil~KOWSKI 

Dekoracje: 

JÓZEF 
G E R T 
IGNACY 
J O Z E F 

KRO TO WSKI 
P Y D D E 

KOLODZIEJCZYK 
PIKORA 

WIKTOR LAS OŃ 

Kostiumy: 

MARIAN JÓŻWICKI 
HENRYK ŻWIKIEWICZ 

HENRYK KISZKA 

Peruki: 

STANISLA W SIEMIŃSKI 

Brygadier Sceny: 

STEFAN OLCZAK 

Kierownik Oświetlenia: 

MAKSYMILIAN KEMPA 

Kierownik Zaopatrzenia 

i Inwestycji: 

WIKTOR SERAFIN 

Kierownik Gospodarczy: 

TERESA KUCUCHA 

Kierownik Biura Organizacji 

Widowni: 

MIECZYSLA W KWINKOWSKI 

Kierownik Sekretariatu: 

IRENA MISZCZAK 

Główny księgowy: 

JERZY LENARCIŃSKI 

Biuro Organizacji Widowni - Łódź, ul. Obrońców Stalingradu 21, 

tel. 350-36. Przyjmuje zamówienia na bilety do Teatru Powszechnego 

(na miesiąc wcześniej) w godz. od 8-16. 

Kasa Teatru Powszechnego czynna przez cały tydzień od godz. 10-13 

i od 16 do rozpoczęcia przedstawienia (z wyjątkiem poniedziałków) -

tel. 350-36. 

Zakłady Graficzne RSW „Prasa" w Łodzi, ul. żwirki 17 
zam. 2965. N. 2500. xr. 65. N-1/4928 

• 

M H O A R T. W Ł Ó·K I f N N I G l Y M I 
poleca szeroki asortyment tkanin wełnianych 
nisko- i wysokoprocentowych oraz praktyczne 
tkaniny z elany na ubrania, kostiumy i sukien-

ki w różnych kolorach i' deseniach. 

Tkaniny te można nabyć w sklepach: 

ul. Wrocławska 7 
ul. Cieszkowskiego 4 

ul. Wojska Polskiego 72 
ul. Armii Czerwonej 94 

ul. Długosza 26 
ul. Boya Żeleńskiego 12 

ul. Wrzefoieńska 102 
ul. Wł. Bytomskiej 38 

ul. Zaolziańska róg Ciasnej 
(Pawilon handlowy) 

PRZEDSI ĘBIORSlWO TECHNICZNO- HANDLOWE ZMECHANIZOWANEGO SPRZĘTU DOMOWEGO 

.?':>.. 
ELDDM 

=-
poleca szeroki asortyment zmechanizowanego 
sprzętu domowego: pralki, lodówki, maszyny 
do szycia, odkurzacze, froterki, suszarki do 
włosów, maszynki do golenia, szczoteczki 
elektryczne do zębów oraz części zamienne 

do wyżej wymienionych artykułów. 

Adresy sklepów w Łodz i: 

ul. Pl. Wolności 2 
ul. Lutomierska 8 
ul. Piotrkowska 16 
ul. Piotrkowska 181 

ul. Armii Czerwone.i 9111 
ul. Gagarina bi. 105 
ul. Broniewskiego bi. 252a 
ul. Wojska Polskiego 146 

Adresy zakładów naprawczych w Łodzi: 

ul. Marynan,1rn 41 - lodówki 
ul. Rzgowska 79 - maszyny do szycia 
ul. Główna 17 - sprzęt drobny i grzejny 
ul. Al. Politechniki 27 - pralnice. 

sprzęt gazowy 
ul. Bydgoska 25 - pralki oraz drobny sprzęt 
ul. Obr. Stalingradu 71 - pralki oraz sprzęt 

drobny 
ul. Zachodnia 22 - pralki oraz sprzęt drobny 
ul. Swierczewskiego 63 - przezwa.la i naprawia 

silniki elektryczne 



Cena zł 2,50 

DYREKCJA LZG - RESTAURACJE 

zaprasza PT konsumentów do podległych lokali na 

smaczne posiłki i tradycyjne dansingi. 

1. REST. „ARKADIA" kat. II ul. Jakuba 10 
czynna od godz. 12.00-23.00. Tylko w tym 
zakładzie dansingi już od godz. 17-22. 

2. REST. „SIM" kat. I ul. Obr. Stalingra
du 2 - czynna od godz. 12-5.00. Od godz. 
12.00-18.00 obiady dietetyczne wg cen II kat. 
- dansing od godz. 21.00-3.00. 

3. REST. „TIVOLI" kat. I ul. Tuwima 1 -
czynna od godz. 12.00-2.00 - dansing od 
godz. 18.30-4.30. 

4. REST. „HALKA" kat. I ul. Moniuszki 1 
- czynna od godz. 12.00-2.00 - dansing od 
godz. 20.30-1.30. 

5. REST. „SAVOY" kat. I ul. Traugutta 6 
- czynna od godz. 12.00-2.00 - dansing od 
gcdz. 20.30-1.30. 

6. REST. „CASANOWA" kat. I ul. Zachod
nia 87 - czynna od godz. 21.00-5.00 - dan
sing od godz. 22.00-3.00. 


