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N
adchodzący tydzień o hiszpań•ko - włosk iej pO;l 
bejmuje daty od 'l! tak '. m właśnie tytułem . K \ ) 
do 27 września I pro chce uczestniczyć w po.sz•1-
szę. . . Ani się czło- kiwaniach zag'nione~o W}

wiek obejrzał. a ju2 nalazcy rakiety kosmiczneJ. 
koniec miesiąca. potem bę- niech się wybierze do .,Pio 
dzie POCZątek nowego - .," niera". Kto natomiast 
powiedź pory szarugi gry- chciałby zobaczyć. iak dzi~c 
py. ziemniaków na zimę i ko może być dla ojca prz:1-
kfopotów: gdzie znaJe;,ć kładem odwagi. szlachetn:·ś 
krawca. który by był li- ci I wielkości uczuć - niech 
skaw ze sta,rej jesion.ki zrn- w dniach 25 - 28 bm kup 
bić n.ową. Brrr. Leoiej o sobie bilet na film jug05!,,
tym nie myśleć, oderwać 
się choć na dwie godziny 
od tvch spraw orzvz;emn.vct. 
i ziemniaczanych A więc ... 
Zapraszamy na.„ bal do 
Savoy'u. 

„BAL W SA VOY'U" 

To oryginalny tytuł operE"t 
kl Abrahama. którą nasza 
Sląska Operetka wystawia 
pod tvtulem „Ta.ngolita". 
„Tangolite" mo7.na zobaczyć 
w Gliw;„ach jutro I po
jutrze. W naszej gaz"<"ie na 
tomi.ao;t „. zdjęc i e z „Tango 
lity". Przvkro nam. że je3t 
miejsce tylkn na ied:no i nie 
możemy Cz.vtelnikom za
prezentować wnvstkich mi
łych wvkonawców tej ~pe
retki. Zaległość tę postara
m:v się nadrobić 

W Teatrze kał<>wickim -
przedpremierowy ruc>h · 27 
września wchodzi na afisz 

„ZEMSTA" 

z czcigodnym jubilatem 
Bo-lesławem Mierzejew-
skim w roli ~nika. 

w 
teatrze 
•lnie 
rad ie 
tel"wlz.jl 

sień". O godz, 15.45 będ~e 
z kolei „Rozmowa o kultu
rze" na temat co dobre a · cJ 
zle w kulturze dla mało 
PrzYgotowanego odbio:·cy: 
Rozmawiają : Celestyn Kwie 
cit"ń w imieniu „Domu 
Książki", Ja.n Achtelik w 
Jmleniu OZK., Czesław 
Mądry w imieniu wyd·l. 
kult. MRN i redaktor Alek 
sa.nder Widera W progra
mie muzycznym tego dn ;::i 
o 16.05 „Grają Polskie o kie 
stry taneczne" - JerzeJO 
Haralda, Edwarda Czerny i 
Kazimierza Turewicza. 

22. 9. o godz. 18.tS 
Teatrzyk Rad;owy przedsta
wi słuchowisko 

„WCZASY, WCZASY I PO 
WCZASACH" 

Autorami słuchowiska są: 
Krystyna Grajewska. Ma
ria Oi>olska. Leonard Drze
wie('ki i Władysław Boche
nek. 

23. 9 .. godz. 17,30 „KOll
cert solistów" w w.vkonaniJ 
Natalii Stokowackiej i Jan„ 
Lukowskiego. A o 18.10 w 
audycji poetyckie] .. Pieśni' 
Ja.na Kochanowskiego. 

25 września o 18.10 
„Pierwsza miłość'• - opo
wiada nie Mieczysława 
Dziaci:ka 

27 o l 7,30 znowu rozmo
Wl:l. Tym razem na tema. 
przyszłych Międzynarodo
wych Kankursów im. Karo 
la Szymanowskiego w Ka&o 

wieach. A w sobotę po ;x>lud 
oiu. o 16.45 - „Za:>Dmniane 
melodie" - stare, a tak er 
bec:nie modne, piosenki. 

NA EKRANACH 
TELEWIZYJNYCH: 

W niedzielę 21-go, god& 
15,55 

DRUGA POŁOWA MECZU 
„POLONIA" W-WA - RE 
PREZENTACJA JUNIO
ROW POLSKI ORAZ ZA
KO~CZENIE WYSCIGU 

DOOKOLA POLSKI 
W poniedziałek, godz. 

20,15 

„CRAINQUEBILLE" 

- inscenizacja według Ana 
t-0Ia France'a z Jackiem Wo 
szczerowiczem w roli głów
nej. 

We środę 0 20-ej 

„FRA DIA VOLO" 

- opera komiczna w wyko 
naniu zcsPOłu Opery Slą
!>kiej. 

Dla dzieci. we czwartek <> 
16-ej - in.scenizacja telewi 
zyina według prześliczneJ 
książki Molnara 

„CHŁOPCY Z PLACU 
BRONI" 

A dla doro.stych, o 21-ef 
,.Kobra" przedstawia drug<\ 
część sensacyjnej insceniza
cji ,.One dwie i on jeden„. 

W piątek, 26-go o godz. 
19-eJ 
„MIARKA ZA MIARKĘ"' 

Jan Kiepura jest uu:lęblo 
ny. Za to zespół Wicharego 
cieszy ;;ię dobrvm zdrowiem 
i wystąpi w dniach od 21 
do 24 września w Bytrnnn 
- w Domu Kultury „Gó:-
nik", a od 2:l - 28 w17.eśn•a 
w Częstochowie. kino „ Wo! 
ność" godz. 22-l?a. 

„Dorośli I dz/Pei" 

„GOZIE JEST PRO„. 
HAMILTON?'• 

- Otóż je!it. W Chorzo
wie, w kinie „Pionier•·. ul 
22 do 26 bm. film produkc;i 

wiański pt. ,.DOroślł I dzle 
ci". 

Radio Jak radio. Zawsze 
gra. Chyba. że jest wylączo 
ne. Ale radzimy włączyć: 

W niedzielę 21 Wt7.e5ma 
o godz ll ,30 na „R.m;m.owę 
'I. Janem Krenzem" o no
wym sezonie muzycznym, 
:-Ianach WOSPR i przygo;o 
wa:niaeh do koncertu inau
guruJącego „Warszawską je 


