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Ja w czule, r4y autor był
umJera,JĄcy, a w Burople dopalała
1111 wojna. Trełll JeJ to manea.le
1tanz. .o pana o tym, Jak nlleły
ukarall do 1 cbclw~f przy pomo•
cy leWeJ łUuaeJI, llrycanero aa·
moJu i poełyckOłcl. W ntuce teJ
Jeet Jedna wielka rola, wlałale
tytułoweJ wartatłll
mteu.k&JI\ceJ
na paeyaklm przedmldcłu Cball·
lot. Halina Oryrlauewaka, grała
Jlł pllllulle l s pełnym przekooa•
niem. Inal - sekundowali wedle
łrodk6w
doatarcaooycb
pnea
tekń. NaJładaleJ robJJy to plllife
Orlika l Nlwl6ak&. Zwłu!Eell&
ta a.tałillla była alezwykła w IWoJeJ ltal"CZeJ dzlewlczołcl.
Keyltyaa l!lkuazallka zaproJektowała to pl'llłMhtawlenle a pe1n1y·
mi oJiclłlłelllpll, InacaeJ rryw&Jo
l1ę Je kllkaddn!Ąt lat temu, lna•
eseJ obeCIIIła. lll&czeJ, rd;vł mamy
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wierzył!, ogiĄ·
medlę ze mu
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łwlata, ł l·

Ta praypowleU Jeet Jedaalr ml·
mo to
a llln. .o
ro co od1Zedł l ale wrelei alelte·
ty, Obeeale aree.._ mamy lePize
•P"oby na dyell bpltalllt6w lllł
te, lrt&re na niell qotow&Ja łłryezaa warlatka a ~edwoJennero pa·
rJ"'kk..e pnodmlełcla. (MASZ.)

Wari.atka z Chaillot

r; Olraudouz ,.Warlatka z Cbail·

lot". Ret. K. SJr:uazanlra. SCen.

R. CIOI. Mw:. l. Kuzyc:kl, Wyk~
aawcy: H. Oryrlauewau, z. NI·
Jut 1a 10b4 odkrycie teatru Wit• wili&kf, I. arata, L. Korwln, :w:.
llaeero l "Kabaret Staraaycb Pa• Andruszldewlc:z, St. Rydel,
H.
n6w". z tych wiUale dwóch :lrO• Knyald, T. Sl:ybowald, A. Balce•
del W)'WodaĄ Ull nuze wyobrate- · rzak, T. Huk, :r. Harasl.wtcz, :w:.
ala o pOltaclach wya..pujĄeyell w Cebuh!Jd, K. Podfónld, M. Dzlę
teJ u;tuce, bo atmosfera przedwo- dale!, l. KopaC:ZrNikl, l, Adam•
Jeanycb pne4mldll parylklch a ald, w. · Zlętankt, Zb. Bator, E,
małymi reetauracyJkaml, a miel- Rllc:skowakl, H. Matllllszyn,
M.
acowyml typam.J, łazikami l swa• Nowotanka, M. Prllybylaka, I.
rlawanyml atannzkaml Jeet
dla Szramowaka, 1. Ancłrueld,
A.
IlU dołll nleezytełna. l!lłĄd l IZłU•
Klllnc:Uk, W. Kruplńlkt, L, Kub
ka ta mołe byt w Pol1ce wap411• nelc, 1. Sal&n, Wł. Sokalakl.

