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Народният певец Борис Машалов

71

ме се произведоха 30 различни видове радиоприем-

кои го

изпълнят

2

щоженис 
изискват 
света.

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗА РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ

У
В студията иа Албш/с^го радио. Деца ст една детска градина пред 

микрофони па Радио Тирана.

Р11И
СЕДМИЧНО ИЗДАНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИ 0 ИНФОРМАЦИЯТА

X

радиораз- коратор-бояджия, той е обичаи и търсен от свои- 
* ... те другари заради хубавите песни, които пеел

непрекъснато през време на работа по скелите и 
бояджийските стълби. През 1937 голина се явя
ва на конкурс за изпълнител иа народни песни 
пред микрофона иа Радио София. Оттогава той 
изпълнява по радиото народни песни от Северна 
България и в скоро време добива голяма попу
лярност сред народа.

, които 
много се харесвали иа малкия Борис. Той бързо 
и с лесиииа заучавал слушаните от баща си 
песни. След завършването на прогимназия Борис 
Машалов изучава бояджиския занаят. Като де-

Борнс Машалов е роден в град Севлиево през 
1914 година в бедно занаятчийско семейство. Ба-

Обръщение на Международната организация за радиоразпръскване (ОИР) 
до организациите за радиоразпръскване и радиостанциите от целия свят

те за радиоразпръскване и телевизията е да ин- ща му- бил много добър певец иа народни песни 
формират правдиво и честно своите слушатели за и особено на хайдушките пародии песни, 
създалата се опасност. Все по-широки маси от «««.»«« к тлд
хора от всички страни решително издигат глас 
против тези планове.

Международната организация за 
пръскване (ОИР) призовава всички работници 
от радиоразпръскването и телевизията, на които 
са скъпи мира и живота на хората, всички орга
низации за радиоразпръскване и телевизия, конто 
ценят доверието на своите слушатели, решително 
да излезат с всички средства в подкрепа на на
растващата съпротива на народите от цял свят, 
против подгртовката на нова война, в подкрепа 
на искането за забрана на атомното и водород
ното? оръжие.

Атомното и всяко друго оръжие за масово упи- 
трябва да бъде забранено! Това из- 
жизнените интереси на всички хора в

Международната организация за радиораз- : 
пръскване (ОИР) подържа напълно приетото от < 
Бюрото на Световния съвет на мира Обръщение 
до народите от целия свят против атомната вой- : 
на, каквато днес се готвят да започнат тайно от I 
народите някои правителства. В този решителен 
момент, когато все още съществува възможността , 
да се попречи на осъществяването на плановете, ( 
които представляват изключително сериозна за- , 
плаха за цялото човечество, отговорността на ор- ] 
ганизациите за радиоразпръскване и работниците ( 
при радиото и телевизията в целия свят за раз
пространяването на информациите се увеличава , 
още повече.

Привържениците на атомната война се опитват 
да внушат на обикновените хора мисълта за ней- , 
ната неизбежност, без да се съобразяват с това, 
какви огромни бедствия и неизчислими жертви 
би донесла такава война особено за гъсто населе- . 
ните страни. Пред лицето па надвисналата зап
лаха от атомна война, дълг на чест и съвест на 
работниците от радиото и телевизията, които не 
желаят война, почетно задължение на организации- 
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УСПЕХИТЕ НА УНГАРСКАТА РАДИОПРОМИШЛЕНОСТ
ЛАИОШ НАД

ници от нов тип. Неотдавна беше изготвен модел 
на портативна радиостанция, предназначена за 
използуване в селското стопанство и в железопът
ния транспорт. Работи се и върху нов тип радио
предавателни станции, коиго ше бъдат пуснати 
серийно тази година.

Унгарските специалисти преди известно време 
конструираха магнитофон. Всичките части са при
готвени в унгарските радиозаводи. Унгарските ра- 
диоспсциалисти се усъвършенствуват и в областта 
на телевизията. Първото опитно предаване беше 
направено още през 1953 г. Днес унгарските ра- имаше фашнсткатЬ 
диониженери работят над модели — телевизори? народни песни, Борис Машалов

Пред радиопромишлеността е поставена задача— 
да се засили производството па радиоапарати за 
да се удовлетворят напълно нуждите на трудещи- _ 
ти се в Унгарската народна република от радио- ‘ 
приемници. Работниците от унгарската радиопро- 
мишленост полагат всички сили, за да 
с чест поставената пред тях задача.

0<Х>0000000--------------------------------------
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Производството на радиоапарати в Унгария бе
ше развито, оше преди войната. Цялата апаратура, 
обаче, се монтираше от вносни части. Всички ра- 
дипзаводп в стара Унгария бяха клонове от „Фл- 
,™пс", „Орион“, „Стандарт“, или „Телефункен . 

—<..1сд освобождаването на'.Унгария и установя- 
ване на народната ^власт, унгарската радиопро- 
мишленост започна да се развива с бързи крачки. 
Бяха възстановени разрушените и построени пови 
фабрики за радиоприемници и други радиочасти. 

Така се създаде заводът за вакуумна техника, 
в който се приготовляват автоматически части, не
обходими за производство на радиолампн и други 
части.

Мощността на радиопромишлеността в сравне
ние с 1950—1951 г. се е увеличила двойно. Изно
сът на радиоапарати от 1951—1954 г. нараства 
на два и половина пъти. Много унгарски радио- 
части се изнасят зад граница, където те се пол
зуват със заслужена слава.

Унгарските инженери достигнаха големи успехи 
,в производството на радиоприемници. За късо вре-

Поради пренебрежителното отношение, което 
власт към изпълнителите на 

не може да се 
отдаде изцяло на своето дарование като народен 
певец. Едва след 9 септември 1944 г. народната 
власт дава възможност па Борис Машалов да про-. 
яви и развие своя талант като истински майстор-* 
изпълнител на народната песен. Години наред по 
микрофона на Радио София, със своя сочен глас 
и хубави народни песни Борис Машалов весели 
и затрогва нашите трудови хора, които сърдечно 
ви пишат и молят да чуят народни песни изпълне
ни от него. Със своята ясна днкция н характерно 
народно пеене той предава вярно народните 
песни, които пее и заучава с увлечение, с при
мерно постоянство.

През 1950 година Борис Машалов постъпва ка
то солист в Ансамбъла за пссчи и танци при На
родната армия и заедно с ансамбъла обикаля Че
хословакия. Унгария, Албания и Германската де
мократична република, където разнася красотата 
на българската народна песен. Пак като солист 
на Ансамбъла за песни и танци при Народната 
армия -през 1954 година той посети и Китайската 
народна република, където от Северен до Южен 
Китай в много градове с голям успех пя китайски ж- 
пеенн на китайски език и български народни пес
ни.

През м. януари 1954 г. ее състоя 1-то общо бъл
гарско състезание за майстори на естрадното из
куство. Па тона състезание се явиха и бяха оце
нени наравно е майстори на художествено го сло
во и цирковото искуетво и народните певци и сви
рачи, между конто нашият редовен сътрудник на
родният певец Борис Машалов зае първо място н 
получи знанието Лауреат па I го общобългарско 
състезание за майстори на естрадното пекуство“.

На Г2. IV в 19.40 ч. но 11РС „Христо Ботев“ в 
цнккча „Изтъкнати народни певици, певци н пи- 
струмепталпстн“, ще чуеге малък концерт на Бо
рис Машалов н кратки болежнв! за него.



РАДИОПРЕГЛЕД Стр. 3рой 15

ДО 17 АПРИЛ
СЛУШАЙТЕ

астрономическата обсерватория

ВЕЧЕР — по 11 програма (506 и.)39.11 и.)

ЧУЖДИ ЕЗИЦИНАВСЕКИ ДЕН ПРЕДАВАНИЯ

детски

12 април
СУТРИН

пе

то пор
и

СУТРИН — делнични дни: (362.7 м., от 8.00 ч. — 506 м, и 39.11 м.)

6.00 — Новини
6.20 — Радиогимнастика

12.00 — Точно време от астрономическата обсерватория
12.30 — Преглед на столичния печат. Новини
14.45 — Преглед на централния съветски печат.
14.55 — Новини

1.00—6.30 ч. — на 49.42 м.
6.30—6.44 ч. — на 506 м., 39.11 м., 245 м. и 267 м.
6.45—8.00 ч. — на 506 м. и 39.11 м.

11 април
СУТРИН

14.00—14.15. ч. — на 41.35 м.
18.30—21.45 ч. — на 39.11 м. и 49.42 м.
22.00—0.30 ч. — на 39.11 м. и 41.35 м.

17.00 — Точно време от астрономическата обсерватория
20.30 — Новини
22.30 — Новини
23.45 — Новини

17.00 — Точно време от астрономическата обсерватория
18.00 — Новини
20.30 — Новини

6.00 Новини
6.10 За селото: 

лите“ — беседа

Програми на Радио София 
ОТ 11 АПРИЛ

8.30 — Точно време от
10.20 — Вести

ОБЕД — делнични дни: (362.7 и

ВСЕКИ ДЕН
ВЕЧЕР — по I програма (362.7 м.)

втори концерт
19.30 На научни теми: „Химия на високите до

биви“ — беседа
19.40 Симфоничен концерт: 1. Кабалевски — Кон

церт за виолончело <и оркестър, изпълнява Ша
фран с голям симфоничен оркестър на Съветското 
радио, диригент авторът, 2. Народен артист Любо
мир Пипков — Симфония № 1, изпълнява Софий
ската държавна филхармония диригент народният 
артист Саша По-нов, лауреат на Димитровска на
града

20.30 Новини
21.00 Литературно предаване — -по случай меж

дународния ден на бившите политзатворници и 
концлагеристи

21.30 Танцова музика: 1. Шептят тополите(Кор- 
ман), 2. Пътечка (Киркулеску), 3. Да танцуваме 
днес (Енгел-хардт), 4. Девойка (Винг) 5. Днес съм 
така радостен (Айхенберг), 6. Танц на пеперудите 
(Делмар) 7. Ноктюрно (Дендрино), 8. Радостен ри
тъм (Дросте) 9. Дон Жуан, валс (Иежек)

22.00 Седмичен преглед на спортния живот
22.10 Оперетна музика от Лехар: I. Увертюра 

към оперетата „Ева“ изпълнява оркестър, диригент 
Добриндт, 2. Песен на самодивата из оперетата 
„Веселата вдовица“, изпълнява Анета Цанкова, со
пран, съпровожда на -пиано Анна Зашева, 3. Ме
лодия из оперетата „Паганини“ изпълнява орке
стър

22.30 Новини
22.45 Смесен концерт: 1. Казала — серенада за 

малък оркестър. Изпълнява Лайпцигски симфони
чен оркестър, диригент Кегел. 2. Димитър Ненов — 
Токата. Изпълнява на пиано Люба Енчева, лауреат 
на Димитровска награда. 3. Шостакович — Симфо
ния № 1 изпълнява оркестър ГАБТ, диригент Кон- 
драшин

23.45 Новини

„Пролетно подхранване на пчс-

6.20 Радиогимнастика
6.30 Добро утро, мили деца
6.35 Масови песни: 1. Слава -на нашата Партия 

(Георги Златев —Черпни) пзп. хор и оркестър ;2. 
Партията е с нас, нзп. хор „Вашаш“ със симфо
ничен оркестър, солист Ищван Дулна; 3. Песен 
за Варшава (Градщанн), нзп. ансамбъл!

6.45 Уводна статия на в. „Работническо дело“
6.55 Новини
7.05 Народни песни II хора
7.30 Нашият календар
7.40 Чсрепнин — Части из балетната сюита „Па

вилионът на Ар мида-“: куранта и танц .на часовете, 
сцена на оживяването на гоблена, танц, на мач

ка го теб — ария из първо действие на операта 
„Ма.нон Леско“, изпълнява Пертнле — тенор с ор
кестър, диригент Сабайно 6. Де Файя — Танц из 
балета „Краткият живот“, изпълнява симфоничен 
оркестър диригент Фереро

13.30 Из страните с народна демокрация
13.40 Смесен концерт — лека музика; 1. Валс 

(Бузони), 2. Потпурн из „Приказка за Хонза“ (Цед- 
бал), 3. Пей за мен (Де Куртис), 4. Весел- марш 
(Шабрие), 5. Колко те обичам (Леон-Кирога), 6. 
Полка (Куликов)

14.15 На международни теми
14.25 Оперна музика. 1. Интродукция към опе

рата „Алеко“ (Рахманинов) изпълнява оркестър, 
диригент Головаиов, 2. Сцена па Любаша и Гряз- 
иой из операта- „Царска годеница“ (Римски Корса- 
ков), .изпълнява Руденко-мецосопран и Гришко— 
баритон с оркестър, 3. Сцена -на полудяването из 
операта „Русалка“ (Даргомижски) изпълнява Пи
рогов — бас -и Килчевски — тенор с оркестър

14.50 Преглед на вестник „Правда“ 
.ВЕЧЕР — 1 програма

17.00 Точно време от астр. обсервтория 
Предаване за учениците „Музика из 

опери“
17.30 Муз-ика из филми: 1. Песен (Бродсии) из 

филма „Катерина“ изпълнява вокален квартет, ди
ригент Рязанов, 2. Валс (Дунаевски) из филма 
„Пролет“ изпълнява оркестър, дир. Гинзбург 
3. Песен (Лепни) из ф. „Утро в степта, изпъл
нява Максакова, женска вокална група и орк., 
диригент Силантиев, 4. Аз виждам само теб, песен 
из филма „Универмаг“ изпълнява Вайдас, сопран 
с ансамбъл, 5. Куклен валс (Шварц) из филма 
„Златното ключе“, изпълнява оркестър диригент 
Рицнер 6. Пролетна песен из филма „Пролетен 
поток“, изпълнява Казанцева с оркестър, дир. 
Сдш-рнов ,7. Валс (Шостакович) из филма „Пиро
гов“, изпълнява оркестър, диригент Кнушевицки 
8. Валс (Сигетински) из ф. „Приключение в Ма- 
риенщадт“ изпълнява Богуцкп с хор и оркестър, 
диригент Цаймер.

18.00 Новини
18.10 Предаване за младежта „Неспокойна мла

дост“. монтаж за испанската младеж
18.30 Предаване на Радио Москва за България 
19.00Час за художествената самодейност
19.30 Народна музика
20.00 Предаване за селото „Новини от родните 

села“
20.30 Новини
21.00 Беседа — концерт за именития «руски 

вец Федор Шаляпин
ВЕЧЕР II програма

17.00 Точно време от астр. обсерватория- 
Песни и танци на- съветските народи

17.30 Радиовсстник „Седмични новини“
18.00 Концерт на Феруччо Талиави-ни —
Ина Таенияри —сопран
18.20 Естраден концерт — изпълнява Поетапни- 

чева, Шмельов, Маел токов и ннетрум. секстст
18.48 Танцови сюита (Кюнекс) изпълнява Бер

линската филхармбння, диригент авторът
19.10 Из песенното творчество па Чайковскп —

шемж

6.00 Новини
6.10 Песни за строителството: 1. Песен на тъ

качната (Александър Райчев) нзп. ансамбъл за
' песни и танци при ‘Министерство на вътрешните 
работи, 2. Песен на съревнованието (Жеря) изпъл
нява ансамбъл, .солист Флорин Дориан, 3. Ще ра
зорем сшгурнтс (Сволксз) изпълнява ансамбъл на 
Полското радио, сол. Дабровски 4. Как на Вол
га река (Мака-ров) изпълнява Шмельов с ансамбъл.

6.20 Радиогимнастика /
6.30 Добро утро, мили деца
6.35 Полски танци
6.45 Уводна статия на в. Работническо дело
6.55 Новини
7.05 Забавна музика
7.30 Нашият календар
7.40 Народни песни и хора
8.00 Изпълнение па албанските певци Зийни Бе- 

рати и Тефта Ташко Кочо: I. Две албански песни, 
изпълнява Зийни Берати: 1. Незабравимата сутрин, 
2,- Хей хубавице (Дунгу), II Монетата която ти ми 
подари, нзп. Тефта Ташко Кочо с орк.

8.11 Бетовен — Соната за пиано, опус 31 № 3, 
изпълнява Люба Енчева, лауреат на Димитровска 
•награда

8.30 Точно време от астр. обсерватория
Радиовестник за пионерите
9.00 Концерт на пионерския- хор при Двореца на 

пионерите „Вълко Червенков“, диригент заслу
жилия артист Бончо -Бочев, лауреат на Дими
тровска награда

9.13 Из творчеството на Волфгапг Амадеус Мо
царт: 1. Увертюра към музикалната комедия 
„Импресарио“, изпълнява симфоничен оркестър 
диригент Ла Роза Па-родя. 2. Концерт за пиано и 
оркестър в ре мажор. Каден ци от Вилхелм Бак- 
хаус. Изпълнява Бакхаус с Берлински градск 1 ор
кестър, диригент Цаун

9.50 Раднотеатър за малкия слушател: „Сребър
ното копитце“ пиеса по Бажов

ОБЕД
12.00 Точно време от астр. обсерватория

Естраден концерт — песни и танци па на
родите

12.30 Преглед на столичния печат. Новини.
12.50 Популярен концерт: 1. Па-нзиело — Ин

тродукция- към операта „Севилският бръснар“, из
пълнява камерен оркестър диригент Тансини, 2. 
Доницети — Ария па Лучия ди Ламермур из едно- 
имената одера. Изпълнява Каспаряи с оркестър, 
диригент Самосуд, 3. Паганини — вариации за- 
соло цигулка „Палпити", изпълнява Васко Аба- 
джиев, .лауреат на Димитровска награда, 4. Двор- 
жак — Славянски танци № 10 .Изпълнява симфо
ничен оркестър па Пражкото радио, диригент 
Ирачек 5. Пучини — Никога не съм виждал жена
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чия Милотп и Ибрахим Тукичи с орк. на Алб.

Ерих

песни

„Сатирични стихове“

„Изпитание“граничарите

14 април
СУТРИН I в л

дир. Орлов

хора

възраст:

1. Меиует

15 април
СУТРИН

ванита м та

. . _ 1. „Буен -поток“ п
„Смъртта и момичето“. Изп. Габриела Григорова

/Мерджанов 4. Първа част — ленто алегро 
Симфония № 3, изп. голям сюмф. орк. на 
радио, дир. Голованов

20.30 Новини
21.00 Концерт — очерк за заслужилия артист 

Филип Кутев. В предаването са включени: Първа 
часг от Симфония № 1, откъс от „Герман“, откъс 
от кантата „9 септември“, фестивална песен, До
на на порти седеше, Касъмско хоро, Копаница, 
Трите пъти, .музика из ф. „Под игото“.

22.00 Танцова музика
22.30 Новини
22.45 Рахманинов — Соната за виблончело и 

пиано, изп. Св. Кнушевицки — вмолончелб и Лез 
Оборни — пиано

23.00 Забавна и танцова музика
23.45 Новини

9.30 Из оперите на Александър Николаевич 
Ссров: I. Из операта „Вража сила“. 1. Песен на 
Ерьомка из II д. па операта, изп. Щеголков и 
Спиридонова — Турчина с хор и орк. 2. Песен на 
Груня из същото действие, изп. Вероника Бори- 
сенко с орк. II. Из оп. „Рогнеда“: 1. „Застенало 
синьото море“ — парижка балада, из Рогнеда, 
изп. Вероника Борисенко с орк. 2. Руски танц, изп. 
орк. III. Из оп. „Юдит“: 1. Хор па одалискнте 
и танц, изп. Казанцева и Александрийска с жен
ски хор и орк. 2. Марш — изп. орк. на Съвет- 
окото радио, дир. Ковальов

10.00 За децата от предучилищна възраст: 
„Пейте с нас“ — разучавано на майска песен

ОБЕД
12.00 Точно време от астр. обсерватория
Народна музика. 1. Дорде бе Ст-ано де

войка“ и „.Мома Калина“ изпълнява заел-, ар- 
гнетка Гюрга Пинджурова- съпровожда орке
стър. 2. Повило хоро — -изп. малък оркестър. 3. 
„Не разливай Иайле“ и „Отишла мома хубава“. 
Изп. Държ. анс, за народни песни и танци 4. Ган- 

, кино хоро и Кулско хоро, изп. Ибро Лолов на 
акордеон, съпровожда малък оркестър. 5. Стоян

йвода — изп. Борис Машалов — съпровожда 
малък оркестър. 6. Елеппно хоро — изп. орк. от 
и :р. инструменти

12.30 Преглед на столичния печат
12.50 Орксстрова музика из опери:

Йз операта „Аида“ (Верди)
8.30 Точно време от астр. обсерватория
Предавано за учениците от средните класове: 

„Среща с майстори на спорта“, репортаж
8.50 Масови песни: 1. Утринна земя (Будрюмас) 

изпълнява вокален ансамбъл на Литовското ра
дио, 2. Песен за борбата за мир (Филимон), из
пълнява вокален ансамбъл на Румънското радио, 
3. Ново жито (Якова) .изпълнява хор на Албан
ската филхармония, 4. Марш на съветските па
триоти (Мурадели) изпълнява хора при ансам
бъла на Радио София

9.00 Музикален календар — месец април
10.00 Беседа с лекаря „Балнеолечение“ — беседа
10.10 Брамс — Унгарски танци, — № 1, 5, 6 из

пълнява симфоничен оркестър
• ОБЕД

12.00 Точно време от астр. обсерватория 
Предаване за учениците — „Жсн шен“, корен 

па живота
12.30 Преглед на столичния печат. Новини
12.50 «Концерт, съставен -по .писма иа раднсслу- 

шатели: 1. Елате да се сватосаме (Новиков), 2. 
Ой, цъфти Калина — песен (Дуневски) из филма 
„Кубанскн казаци“. 3. Пред вратата (Мокроусов) 
из филма „Сватба със зестра“, 4. Песен за дружбаг 
та (Хреннякова) из филма „Верни приятели“, 5. 
Московски валс (Кац), 6. Мадамо — гръцка мело
дия, 7. Песен за бакинските иефтоработници (Ку- 
лиев) 8. Марш (Сигетински) из филма „Приклю
чение в Мариоишадт“, 9. Па дясно мост — на 
ляво, мост, (Градщайи)), 10. Разговори — валс 
(Райптп), II. Разходка с велосипед (Бсхоунек), 
12. Срещнах някъде тези очи — гръцко танго, 13. 
Флорианополис — танго

13.30 Омесен концерт — изпълнения! на видни 
наши 'певци и инструменталисти. 1. Народна арти
ста Райна Михайлова: ария из оп. „Мадам 
Бътерфлай“ (Пучиии), 2. Тамара Янкова-, лауреат 
на Дим. награда: „Тема с вариации в до ма-

жор" ^Моцарт). 3. Димитър Узунов — ария на 
манрико из операта „Трубадур“ (Верди), 4. Вас
ко Аоаджиев лауреат на Димитровска награда — 
цигански напеви (Сарасате), о. Димитър Кожуха- 
ров — Нощен -преглед (Глинка)

14.00 Физкултура и спорт
14.10 Румънска народна музика: 1. Дойна от Олт 

11 чучулига — румънски народни танци, изпълнява 
оркестър, 2. Когато се пукне ззрата — румънска 
народна песен, изпълнява Йона Раду с орке
стър. 3. Дсбре е в стопанството — изпълнява 
Емил Гавриш със оркестър. 4. Два румънски 
танца изпълнява оркестър Тандин. 5. Люлей се бо
ров връх, изп. /пария Латарецу 6. Лоро от 
Гюргево, изпълнява оркестър Никулеску с оркестър

14.30 Яначек — Лашки танци: Изп. симфоничен 
оркестър на Чешкото радио

ВЕЧЕР — 1 програма
17.00 Точно време от астр. обсерватория
Оперетна музика: 1. Ария на 1 юзел из опере

тата „'Моя Гюзел|“ (Александров) изпълнява Вим- 
ша-цка с оркестър, 2. Песен на Ашуга из оперетата 
„АШуг Мурад“ (Айвазяп) изпълнява Амбарцумян с 
оркестър, диригрент Пападжанян, 3. Дует из опере
тата „Славянка“ (Заславсюи), изпълнява Красо 
вицка и Бунчиков с оркестър, диригент Кац, 4. 
Валс из оперетата „Помощница“ (Стрсл пиков) из
пълнява оркестър, диригент Орлански, 5. Песен 
на Гриша из оперетата „Чужда дъщеря“ (Фелцман) 

' изпълнява Бунчиков с оркестър, диригент Пяти- 
горски, 6. /Мелодии из оперетата „Кариие“ (Чуха- 
джяд) изпълнява оркестър, диригент Столяров, 
7. Куплети на Сако из оперетата „Кето и Коте“ 
(Долидзе) изпълнява Канделаки с оркестър, ди
ригент Ковальов 

17.23 Предаване за 
пиеса от Пунченок 

18.00 Новини
18.10 Концерт на младата .пианистка' /Минка Рус- 

чева: 1. Етюд в до миньор (Лист), 2. Скерцо № 3 
в до диез миньор (Шопен), 3. Два етюда в-до диез 
■миньор и в до миньор (Също от Шопен)

- 18.30 Предаване на Радио Москва за България 
19.00 Въпроси на науката: „Наша родна теле

визия“ — беседа
19.15 Концерт по писма па слушателите
20.00 Час за селото: „Как работи Веренчанската 

/МТС“
20.30 Новини
21.00 -Концерт лека музика от Дунаевски. I. Му

зикален момент изпълнява Цфасман на пиано с 
оркестър, 2. Физкултурна песен из филма „Резер
вният играч“, изпълнява вокален ансамбъл- -и ор
кестър, 3. Валс изпълнява оркестър, диригент 
Кнушевицки, 4. Руска фантазия, изпълнява орке
стър, диригент Кнушевицки, 5. За здравето иа съ
ветските хора*, изпълнява Яковенко. Болшаков, 
хор и оркестър, диригент Силантиев. 6. Фантазия 
на теми из оперетата „Волен -вятър“, изпълнява 
оркестър диригент Фукс-Мартин ,

21.28 Концерт—загадка
ВЕЧЕР — II програма

17.00 Точно време от астр. абсорватория
Съветски естрадни песни: 1. Далеч‘от Роди

ната (Бакалов) изпълнява представителен ансам,- 
бъл на Съветското радио, солисти Виноградов и 
Катеринска 2. Вася—Васильок (Новиков) изпъл
нява представителен ансамбъл иа Съветската ар
мия,3. Песен за -краснодоиците (Соловьов—Седой) 

изпълнява Шмельов с оркестър, 4. При вратич
ката (Мурадели) изпълняват Виноградов и Скоб- 
цов с пиано, 5. Комсомолска песен (Соловьов-Се- 
дой) изпълнява Шмельов с оркестър, 6. На далечен 
път (Блантер) изп. Бунчиков с хор и оркестър 
от народни 'ияерументи, 7. Родна страна (Алексан
дров) изпълнява представителен ансамбъл па Съ
ветската «армия, 8. На добър час (Листов) изпъл
нява представителен ансамбъл па Съветската ар
мия солист Разумовски, 9. Волга—Дон (Листов) 
изпълнява Шапошников с оркестър 10. Иа слън
чевата поляна (Соловьов-Седой) изп. Неча- 
ев с трио баянисти, 11. Червеноармейока огнева, 
песен (Листов) изпълнява ансамбъл) па Съветската' 
армия

17.30 Вивалди — „Пролет“ п „Лято“ из „Че
тирите годишни времена“ изпълнява оркестър, 
диригент Молинари

18.00 Концерт на самодейни колпктивн
18.20 На международни теми
18.30 Арии из опери —- агзпълняват наши пев

ци: 1. Петранка Трифонова — сопран — Ария 
на царицата на нощта из оп. „Вълшебната флей
та" (Моцарт) 2. Павел Елмазов — бас, заслужил 
артист — Ария на Лепорело из оп. „Дон Жуан“ 
(Моцарт) 3. Надя Афеян — мецосонран, лауреат 
Димитровска награда — ария на Уля из оп. 
„Млада пвардня“ (Мейтус) 4. . Христо Марнноп 
— баритон, лауреат па Димитровска награда — 
Ария иа Игор из оп. „Княз Игор“ (Бородип) 5. 
Атанас Иванов — тенор — Ария на Каварадосн

песни: 1. Две
б) По Шпрее и по 

Панке, изп/Алфонс Шинеман, хор и танцов орк. 
на Г_г... \ ..
ме в очите, песен (Газе) изп. Олаф Сандерс 
ансамбъл на Курт Айхлер

19.24 Писатели и книги:
от Маяковски

19.44 Из творчеството на Александър Скрябнн. 
Концерт по случай 40 години от смъртта на ком
позитора: I. Три прелюда за пиано из оп. 11, изп. 
Софропицкп 2. Соната за пиано № 1. изп. Сере- 
бряков 3. Етюд в ре.диез миньор, изп. на пиано 
.. . п _ --------- — --------------- из

Съв.

нар. армия. 7. При мелницата — нар. песен (Лу- 
тославски), изп. тенор с орк. 8. Две кошубски пес
ни (Даленга), изп. Лидия Сковрон, със симф. 
орк. 9. При градината (Бакалов), руска песен, 
изп. Андрей Иванов със секстет от домри.

19.00 Народни песни и хора, изп. Надка Кова
чева и орк. при ансамбъла за песни при Радио 
София.

19.30 За Народната армця: „Страници от бой
ната слава“ —■. монтаж

19.50 Танцова музика
20.30 Новини
21.00 Клавирни вт цигулкови пиеси от нар. ар-' 

тист Панчо Владнгеров, лаур. Дим. награда. Изп. 
изтъкнати съветски инструменталисти: I. Пиеси 
за пиано: 1. Три акварели: малък прел-юд, меланхо
лия, танц. Изп. Наум Щаркман. 2. Прелюд, изп. 
Татяна Николаева. 3. Приспивна пе.сен и Селски 
танц, изп. Емил Гилелс. II. Пиеси за цигулка: 1. 
Поема опус 7 № 1, изп. Давид Ойстрах, 2. Бъл
гарска рапсодия „Вардар“, изп. Игор Безредни

21.30 Радиотеатър: „Кръжеца „Живо слово“
22.30 Новини
22.45 Музика из унгар. оперета „Витязът Янош“ 

(Поиграц), изп. Юлия Орос, Мнклош Сабо и Бу
дапещенски оркестър, дир. Погаи: 1. Увертюра. 
2. Ария на Илушка. 3. Ария на Янош. 4. Балетна 
музика,

23.00 Брамс — Симфония № 1 в до миньор. 
Изп. Берлинската филхармония, дир. Похум

23.4Б Новини

6.00 Новини
6.10 За селото: „Грижи за тютюневия разсад“ 

— беседа
6.20 Радиогимнастика
6.30 Добро утро, мили деца
6.35 Азербайджански народни песни: 1. Ти, кра

сива, обработка Хаджибеков — изпълнява хор 
на Азербайджанската държавна филхармония, 2. 
Елен в красива местност, изпълнява Нармина Л1е- 
медова със съпровод на народни инструменти, 3. 
Мулейли, изпълнява ансамбъл сазисти от дър
жавната филхармония

6.45 Уводна статия на в. Работническо дело
6.55 Новини
7.05 Народни песни и хора
7.30 Нашият календар
7.40 Полки и валсове
8.00 Из страниците на любими италиански опе

ри: I. Из операта „Севилският брл>слар“ (Росинп), 
2. Из операта „Мадам Бътерфлай“ (Пучиии), 3.

ИЗ ПО. „ 1 осла и. .-иши
пран — Ария иа Маион из едноименната

„Борис Годунов“

6.00 Новини
6.10 Две масови песни. 1. Поздрав (Георги 

Иванов). Изп. анс. при МВР, сол. Теменужка 
Иванова 2. Моя скъпа родина (Оловников). Изп. 
Иван Болотин с анс.

6.20 Радиогимнастика
6.30 Добро утро, мили деца
6.35 Десет минути мазурки
6.45 Уводна статия на в. Работническо дело
6.55 Новини
7.05 Глиер — Части из „Първа балетна сюита“. 

Изп. орк. иа Съв. радио,
7.30 Нашият календар
7.40 Народни песни и
8.00 Забавна музика
8.15 Песни от Шуберт.

— мецосопран. 2. Горски цар изп. Христо Мари
нов — баритон. 3. Пролетна вяра, изп. Елизабет 
Рутгерс — сопран

8.30 Точно време от астроном, обсерватория 
Предаване за учениците от средните класове:

„По нашата родина“ — монтаж
9.00 Цикъл образователни беседи — „Музи

кален речник“ — менует и скерцо
9.30 Из оперите на Александър

.Тоска“ (Пучиии) 6. Анна Кирова — со- 
/______________ --------- 1 опера

(Масне) 7. Николай Попов Гаубич — баритон 
— Монолог на Борис из оп. „Борис Годунов“ 
(Мусоргски).

19.00 Соната в до миньор и четири немски тан
ца (Бетовен) изп. мандолинен орк., дир. Г; 
Кремер

19.15 Немски естрадни 
(Хатвпг): а) Сталинова алея

Берл. радио, дир. Алфред Мачат 2^ Погледни
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дело

(Мьокел) 7. Надалеч
в

пиеса от

с

за

младежта

към

ГРАЖДАНИ,

ОЧАКВАЙТЕ НАСКОРО

новия български игрален филм

)

Сценарий — Ст. Ц. Даскалов 
Постановка — Дако Даковски 
Оператор — Емил Рашев
Музика — заел, артист Филип Кутев

В ГЛАВНИТЕ РОЛИ УЧАСТВУВАТ:
Иван Братанов, Цветана Николова, заел, артист Стефан 
Савов, Георги Георгиев, Михаил Джунов, Стефан Пет

ров, Димитър Бочев, Виолета Минкова, 
Борислав Иванов и др.

Производство на студията за игрални филми
1955 година

Продължава прожектирането
ВТОРА СЕДМИЦА

на
на
на

радио, 
Тролцхау-

„НЕСПОКОЕН ПЪТ“

Море, песен (Парашкев Хаджиев). Изп. Впргп- 
ния Попова с танц, орк., дир. Емил Георгиев.

15.00 Физкултура и спорт: „Готови сме за лет
ния сезон“ — репортаж

15.10 Песни и инструментални пиеси: 1. Рондо 
в сол мажор (Моцарт). Изп. на цигулка Васил 
Чернаев. 2. Разговор в гората (Шуман). Изп. 
Женя Стефанова — мецосопран. 3. Баркарола 
(Рахманинов) изп. на пиано Валмалет 4. Пер
сийска песен (Рубинщайн). Изп. Гмиря — баеба- 
ритон 5. Валс (Прокофиев). Изп. на виолончело 
Кнушевпцки

15.35 Танцова музика: 1. Не го изоставяй, тан
го (Алено) 2. Изабела, «валс (Иежек) 3. Обик
новена история (Йежек). 4. Усмивката е по-скъпа 
от златото (Корбарж). 5. Танго (Лосас). 6. Го-

” (Ма-

оперет. „Тревога сред момите“ (Мнлютин) изп. орк. 
дир. Кац. 4. Ария из оперет. „Най-съкровеното“ 
(Соловьов—Седой). Изп. Любомир Бодуров — 
тенор, съпр. па пиано — Дора Филипова. 5. Фан
тазия на тема из оперетата на Дунаевски „Волен 
вятър“. Изп. на пиано Цфасман. 6. Ариозо на 
Исламкул из оперет. „Чайката в планината“ 
(Стрелников). Изп. Усманов— тенор с орк.

17.30 Пред картата на света
17.40 Симфонични валсове: 1. Глазунов — валс. 

Изп. симф. орк. дир. Голованов. 2 Раков — валс. 
Изп. симф, орк., дир. Горчаков

18.00 Руски нар. песни в изпълнение на Предст. 
анс. за песни и танци на Съв. армия: 1. Ах, ти 
нощ (обр. Александров), сол. Никитпн. 2. В по
лето брезичка стоеше (обр. Александров). 3. Ко
са (обр. Глинка) сол. • Кузнецов. 4. Рябинушка 
(обр. Новпков). Солист Бабаев. 5. Не вятърът 
люлее клоните (обр. Александров). Сол. Вино- 
градов. 6. Лодкарска песен (обр. Александров)

18.20 Музика из филми: 1. Музика (Солозьов— 
Седой). Из ф. Шампионът па ринга“: а) Валс, 
изп. орк. дир. Кнушевпцки. б) В лодката, изп. 
Тимошаева с орк. 2. Песен (Сандлер) из ф. „Цен
тър нападател“. Изп. на пиано Комаров. 3. Пе
сен (Пушков) из ф. „Златна тайга“. Изп. Мариа
на Гордон с орк. 4. Музика (Мнлютин) из ф. „Не
спокойно семейство“, а) Люляк изп. Нечаев 
орк. б) Вий се пътя, изп. Казанцева с орк.^

18.40 Най-хубавото из оп. 1^™™“ 
Изп. солисти, хор и орк. на 
дир. Молайоли

19.20 Танцова музика
20.00 На културни теми: „Ленин за литерату

рата“-
20.10 Народна музика
20.30 Новини
21.00 Симфоничен концеррт. 1. Вагнер — Увер- 

тюра „Фауст“. Изп. симф. орк., дир. Коотс. 
2. Лист — „Прелюдии“, симф. поема. Изп. ДРО, 
дир. Васил Стефанов, лаур. на Дим. награда. 3. 
Цезар Франк — Симфонични вариации. Изп. на 
пиано Гнзекинг със симф. орк., дир. Ууд. 4. Ри
хард Щраус „Дон Жуан“, симф. поема. Изп. 
орк., дир. Бьом

22.00 Танцова музика
22.30 Новини
22.45 Концерт „За всекиго по нещо“: 1. Увер- 

тюра към оп. „Вълшебният стрелец“ (ВеберЗ Изп. 
СДФ, дир. Абендрот. 2. Звездни ноти (Шуберт). 
Изп. Ингеборг Вал-Ладе — сопран със съпр. на 
пиано. 3. Скерцо № 2 в си бемол миньор (Шо- 
пен) изп. на пиано Ян Екер 4. Ария на Мими, 
из оп. „Бохеми“ (Пучини). Изп. Нели Карова — 
сопран. Съпр. орк. 5. Интродукция и тарантела 
(Сарасате). Изп. на циг. Васко Абаджиев със 
съпр. на пиано 6т Валс (Дунаевски) из филма 
„Светлият път“. Изп. орк., дир. Кнушевицки

23.25 Танцова музика

на—Раза с орк. 2 
нз оп. __  __
ииамтю Джнли с орк. 3. „Огънят свети“, ария па 
Азучена из оп. „Трубадур“ (Верди). Изп. Федо- 
ра Барбисри с оркестър 4. Прелюдия <и сици- 
лиана из оп. „Селска чест“ (Маскани). Изп. Ан
тонио Меландри с оркестър.

8.30 Точно време от астр. обсерватория 
Радновестник „Седмични новини“
9.00 Концерт по програма на наши слушатели 

слушател; „Учи-

рещ темперамент 
риус)

на новия съветски .художествен игрален филм

„3 Е М Я“
(По едноименната повест на украинската писателка 

О. Кобилянска)
Сценарий: — А. Швачко

Режисьор-постановчици: А. Бучма, А. Швачко 
Б. Крижановски Музика: в Гомоля1(а

В ГЛАВНИТЕ РОЛИ:
Н. Ужвий, В. Сокирко, Ф. Фешченко, П. Грубник, 

Т. Алексеева, В. Бесполетова и др.
Филмът „ЗЕМЯ“ е драматичен разказ за живота 

украинските селяни от Южна Буковина през време 
австро-унгарското владичество, показан чрез съдбата 
едно семейство.

Граждани, гледайте новия съветски филм 
„3 Е М Я“

КИНОТЕАТЪР 
„М О С К В А“

„Кармен“ (Бпзс).
Миланската Скала,

10.30 Рахманинов — Концерт за пиано и орк. 
с Държ. симф

17 април 
СУТРИН

6.00 Масови песни
6.15 Народни песни и хора
6.45 Уводна статия на в. Работническо
6.55 Новини.
7.05 Забавна музика
7.30 Нашият календар
7.40 Разучавано на първомайска песен
7.50 Оркестрови пиеси: 1. Глинка — Тържест

вена полонеза. Изп. симф. орк. на Съв.
дир. Гаук. 2. Григ — Сватбен ден “ 
геи. Изп. орк., дир. Мейровнч

8.00 На международни теми
8.10 Оперна музика: 1. „Живях с изкуството“, 

ария из сп. „Теска“ (Пучини). Изп. Липа Бру- 
~ за с орк. 2 „Познавам една градина“, ария 

„Марнстсла“ (Пиетри—Салвини). Изп. Бе- 
~ ария па

ВЕЧЕР — I програма
16.00 Точно време от астр. обсерватория 
Преглед на централния съветски печат
16.10 Раднотсатър: „Лично дело“ — 

Ал. Щейн
17.00 Народни хора и ръченици
18.00 Новини
18.10 Естрадни песни: 1. Студентска песен 

(Дунаевски). Изп. Кнричек с анс. 2. Песен за 
Щорс (Блантер). Изп. Рейзен с анс. 3. Крачи 
май (Дектяръов) изп. Шмельов с орк. 4. Мома 
цвете продава (Карастоянов). Изп. анс. за песни 
н танци при Главното у-ние на труд, повий., сол. 
Стефан Въжаров. 5. Танцувай. Мария (Азрпел). 
Изп. младежки анс. на Лайпцигското радио. 6. 
Песен на френските докери (Сюливан). Изп. 
Смприов с орк.

18.30 Предаване на Радио Москва за България
19.00 Предаване за селото
19.40 Арии из опери, изп. наши певци: I. Ария 

на звънчетата из оп. „Лакме“ (Делиб). Изп. Ви
ся Радева, лаур. от IV млад, фестивал, съпр. 
Геновсва Списаревска. 2. Ария на Лионел из 
оп. „Марта“ (Флотов). Изп. Светослав Рамада- 
нов, лаур. Дим. награда, съпр. Лиляна Рамадано- 
ва. 3. Ария на Сантуца из оп. „Селска чест“ (Ма
скани). Изп. Мария Бохачек, съпр. заел. арт. 
Людмила Прокопова. 4. Куплети на Нила канта 
из оп. „Лакме“ (Делиб). Изп. Димитър Кожуха- 
ров, съпр. Ел. Миндизова

20.00Концерт по желание за
20.30 Новини
21.00 Танцова музика

ВЕЧЕР — I! програма
16.00 Точно време от астр. обсерватория 
Популярен концерт

17.00 Оперетна музика: 1. Увертюра 
оперет. „Синът на клоуна“ (Дунаевски). Изп. орк. 
дир. Кнушевицки 2. Песен на Елена из оперет. 
„Има градче на Волга“ (Лепни). Изп. Казанцева 
с женски хор и орк., дир. Пятнгорски. 3. Валс из

9.30 Радиотеатър за младия 
литна марка“ — от Шевцов

№ 3 в ре миньор. Изд. Гнлелс 
орк. па СССР, дир. Кондрашии

11.11 Литературна гатанка
11.41 Хорови песни

ОБЕД
12.00 Точно време от астр. обсерватория 
Концерт по желание за членовете на ТКЗС
12.30 Преглед на столичния печат. Новини 
12.50 Смесен концерт
13.30 Радновестник за пионерите
14.00 Корейски и китайски масови песни
14.20 Уводна статия на в. „За траен мир, 

народна демокрация.
14.38 Забавна музика: 1. Ноктюрно — лирична 

песен за София (Александър Райчев). Изп. 
Илия Йосифов с ДРО, дир. авторът. 2. Шофьор
ска хумористична песен (Емил Георгиев). Изп. 
Димитър Цолов с орк., дир. авторът. 3. Любовта 
на футболиста (Анастас Наумов). Изп. Пенчо 
Пеев с вок. квартет и орк. 4. Под люляка (Илия 
Драганов) изп. анс. за песни при Радио София, 
сол. Кръстю Михайлов, дир. Михаил Милков. 5. 
Любовта е дошла (Добри Добрев). Изп. анс. за 
песни при Радио София, дир. Михаил Милков. 6.



РАДИОПРЕГЛЕДСтр. 2

„Пръстенът па

Вагнер е „Тържествена 
пАпп“ иаНИПОИП ГАПИПО

и публицистични

ние, че Вагнер като велик немски художник-му
зикант стои безкрайно, неизмеримо по-високо от

година
Ханс

стои
на

научните заслуги и пло- 
на_А. Лв. Минц. Той е па

дна ордена „Тру- 
,.Червен а звезда“

Бром 15

Александър Скрябин

■. ■■

ционалната му и темпераментна музика наложи -
V п „ ППГ! ггптм <1 IX 11,11'1 1ЧХЧИ)

Рихард Вагнер и неговата опера 
„Нюрнбергските майсторюпевци“

(По случай изпълнението на операта на 15. IV., 18.30 ч. по Радио 
София II и РС — за първи път в България)

В. Р. Вагнер е роден на 22 май 1813 година в 
Лайпциг. В детството си той се увлича от театъра 
и литературата. Като студент в Лайпцигския уни
верситет започва да се занимава сериозно с музи
ка. Към това време се отнасят неговите първи съ
чинения.

деятел; най-хубавите творения на композитора се 
явяват живо осъждане на неговите собствени, че
сто пъти реакционни възгледи“.

С идеята за „Майстерзингерите" Вагнер не се 
е разделял повече от 20 години. В 1845 година 
се е родил първият вариант на литературния 
текст; в 1867 година операта била завършена. 
Премиерата се състояла на следващата 
(1863) в Мюнхен, под ръководството на 
Б голов.

В творческия път на Вагнер „Майстерзингерите“ 
са играли своеобразна роля па светъл, оптимисти
чен контраст. Сам той справедливо считал тази 
своя опера за комична по жанр (единствен пример 
в цялото му творчество), дълбоко народна по из
точници и разчитал па нейния успех сред широки
те народни маси.

Идеята на „Майстерзингерите“ е ясна, прекрас
на и неувяхваща: истинското изкуство е свободно 
от пътя на формализма и схоластиката, то черпи 
сили от народа, то е национално, то служи на 
обикновените хора н родината.

Живо въплощение на тази идея се явява, сред, 
повековният поет-син на народа обикновеният обу
щар Ханс Сакс. Темата на майсторството се явя
ва една от най-важните в операта. Без истинско 
художествено майсторство е невъзможно изкуство 
на големи идеи, на дълбоко съдържание.Но поня
тието майсторство съвсем не съвпада с абстракт
ното техническо умение.

В лицето на Ханс Сакс ние виждаме истински 
майстор, възпитан в най-хубавите народни тради
ции; в лицето на Валтер фон Щолцппг — пла
менен поет-новатор.

Много поучителна е сцената, когато Валтер, из- 
лезъл победител в състезанието, се отказва от зва- 
::::сто „майстор“, а Сакс решително му възразява: 
„Без майсторство, няма изкуство“.

_ __ ■ ■ ж |ГИ<ГТ I

от АР АМ ХАЧАТУРЯНБАЛЕТНА СЮИТА „ГАЯНЕ"
Арам Хачатурян е един от най-видните съвет

ски композитори. Той е роден в 1903 година. За
вършва Московската консерватория в класа по 
композиция на Николай Мясковски.

Хачатурян много рано се налага като компози
тор с ярко подчертана творческа индивидуалност. 
Със своя самобитен, оригинален стил, основан па 
богатите и пъстри интонации на арменската му
зика, Хачатурян създава произведения като кон
цертите за цигулка, пиано и виолончело, две сим
фонии, балета „Гаяне“ и др., с които завоюва 
световна известност като един от най-изтъкнатитс 
композитори на съвременността.

Едно от най-хубавите и популярни произведе
ния на Арам Хачатурян е балета „Гаяпе“. Ярко 
националното своеобразие на балета, силно емо-

Серенадата, с която Бекмесер дразни слуха на 
жителите на града във второто действие, се явява 
изумителен образец на музикалната сатира.

Много удачно е хрумването па Вагнер да поста
ви героите на операта в патриархалната атмосфера 
на средновековния Нюрнберг. Той много добре е 
изучил живота на средновековните цехове, изпол
зувал огромно количество материал за състеза
нията на певците из средите на хлебарите, обу
щарите, калайджиите, за строгите правила, от 
конто се ръководели певците.

Многото подробности, допълнени от фантазията 
па Вагнер, създават реален битов фон на операта. 
Самият факт, че в тази опера Вагнер се е обър
нал към реални хора, към историческата действи
телност, несъмнено усилва реалистинността на не
говото произведение.

Музиката на „Майстерзингерите“ е един от вър
ховете на майсторството на Вагнер. Оркестрация
та е забележителна. Хумористичната сцена на 
скарването в II действие, гениалният квинтет в 

съвместяне на трите 
главни теми в репризата на увертюрата — са са
мо няколко примера за полифоничното изкуство 
на Вагнер.

г  г  г.. Но най-ценното, което подкупва в „Майстерзин-
бергскпте майстори-певци“ (Майстерзингерите“). герпте“, се явява потокът от вдъхновени мелодии.

 .... Г „  Трите песни на Валтер (в II и III д.), песните на
ние, на Енгелс за Балзак: „Няма никакво съмне- Сакс в същите действия, ярко потвърждават това.

Това е музикална комедия на историко-битов сю
жет, произведение, в което побеждава дълбоката 

Вагнер-идеолога, философа, критика, обществения идея за тържеството на народното изкуство.

Дълбоко неудоволетворен от състоянието на съ
временната му буржоазна опера, от господству- 
ващите в нея щампи, Вагнер мечтае за реформа 
в оперния жанр, за създаване на монументален 
спектакъл, обединяващ в себе си няколко вида 
изкуства — музика, литература, театър. Такъв’ НПето „майстор“, 
спектакъл, „музикална драма“, по мнението на иб« нима .икуиш, .
Вагнер ще притежава огромна сила на въздей- На Сакс и Валтер е противопоставена фигурата 
ствие, ще може да стане мощно оръдие за социал- на Бекмесер, чието име е станало нарицателно за 
но преустройство на обществото. Идеалът на Ваг- всичко бездарно, сухо, педантично, 
нер се явява съчетаването в едно лице на компо
зитор и драматург. Започвайки от оп. „Риенци“, 
на всички останали опери той сам пише либре
тата.

Вагнер пръв, започвайки от операта си „Ле
тящият холандец", използува широко лайтмотива, 
издигайки го до принцип в музикалното развитие. 

Следващите опери на Вагнер са: „Танхойзер“, 
„Лоенгрин“, „Тристан и Изолда“, „Нюрнбергските 
майстори-певци“, тетралогията „Пръстенът на 
Нибелунгите“.

Последната опера на Вагнер е „Тържествена 
сценична мистерия Парсифал“, написана година 
преди смъртта на композитора.

Вилхелм Рихард Вагнер умира на 13 февруари, 
1883 год. във Венеция.

Изключителни са достиженията на Вагнер в 
областта на музикалния език, психологическата 
изразителност и образност на музиката, изобра
зителните средства на оркестъра.

„Инструментацията и експресията е доведена у 
Вагнер до висша степен па художествената из- . ----------- ,
разност, — отбелязва Н. А. Римски-Корсаков, — Ш действие, знаменитото 
блясъкът и изразителната сила на неговия ор
кестър са наистина изумителни ...“

Най-светлата, най-народната и демократична 
по характер опера на Рихард Вагнер е „Нюрп- 
^лг\('лг/гт'га „л илтлггЛ-гглптп/1 / ЛЛ '1!"|птапоч:гг’апт:та![1 

По отношение на Вагнер важи известното изказ

ва този балет в репертоара на най-големитс свс- 48 научни трудове и книги*и 45 научно-технически 
товни оперни театри. и публицистични статии. От 1921 година насам

Действието се развива в едни от колхозите па той е преподавател в редица висши учебни за-
Съветска Армения. В основата па балета стоп ведеиия в Москва и Ленинград.
борбата на съветските патриоти с враговете на Комунистическата партия и Съветското правн
ия рода, които се опитват да нарушат мирния ход телство оцениха високо 
па неговия живот, и конфликта на напредничавата дотвориата дейност I
колхозница Гаяне с нейния мъж Гнко — лентяй граден с два ордена „Ленин"? два ордена ,/Гру- 
и дез организатор на колхозния труд. дово червено знаме“, ордена „Червена звезда“

Балета „Гаяне“ е бил поставен за първи път и медали . Два пъти трудовете на Минц бяха удо- 
през 1942 година в Ленинградския театьр за опе- стоеин със Сталинска ’ награда I степен. През 
ра и балет „Киров“. 1950 г. Президиумът па Академията на науките

Балетната сюита „Гаяпе" от Арам Хачатурян на СССР присъди на А. Л. Минц златен медал 
ще бъде изпълнена по Радио София II на *16 „А. С. Попов" за съвокупността на неговите, бе- 
аирил, събота, от 18.20 часа, лежити трудове в областга на радиотехниката.

На 14 т. м. се навършват 40 години от смърт
та на големия руски композитор Ал. Скрябин.

Роден през 1782 год., Скрябин развива своя 
богат музикален талант под ръководството на 
Танеев, Аренски и Сафонов в Московската кон
серватория. В своето творчество, което обхваща 
предимно симфонични и клавирни произведения 
Скрябин се изявява като художник с изключител
но богата творческа фантазия. В клавирните си 
съчинения той доразвива създаденото от Шопеп 
и Лист, като разкрива нови изразни възможности 
на пианото. В симфоничните си творби компози
торът се домогва до Изключителна колоритност 
и блясък на оркестъра. Скрябин е голям иова- 
тор и реформатор и в областта на хармонията.. 
Служейки си с нови звукосъчетания и принципи 
за строеж на акордите, той разнообразява, раз
движва и обогатява в много голяма степен света 
на хармонията — нейните изразни средства и въз
можности за художествено въздействие.

В своите най-забележителни произведения: 
Трета симфония .(п^йЖОСТ&гма —
на екстаза“ и „Прометен“ за оркестър, десет со
нати, етюди, прелюдии, мазурки, поеми и други 
по-малки творби за пиано, Скрябин се изявява 
като автор от чиято музика лъха много свежест 
и богатство на настроения, замах па голям ар
тист и буйна неудържимост, устремност към бъ
дещето.

На 14 април от 19.45 ч. по случай 40 години 
от смъртта на композитора, ще предадем по Ра
дио София II концерт от негови творби.

Юбилей нз съватскйГучвПлвксандър Лв. йц
Наскоро- съветската общественост отбеляза 60- 

та годишнина от рождението на известния съвет
ски учен, конструктор и строител на големи ра
диостанции, лауреат на Сталинска награда и 
член-кореспондент на АН СССР Александър Лво- 
вич Минц.

Минц посвети повече от 35 години от своя жи
вот на развитието на съветската радиотехника. 
Още през 1916 година като студент във Физчко- 
математическия факултет. Минц публикува пър
вото си изобретение „Уред за парализиране дей
ствията на неприятелските радиостанции“.

В годините на гражданската война А. Л. Минц 
е един от първите командири-радисти в прос
лавената Първа конна армия. След завършването 
на гражданската война, възглавявайки радиола- 
бораторията па Висшата военна школа, младият 
учен построява първата лампова радиотелеграф

 на станция. През 1925 г. с помощта на Минц в
Соколипки е бил построен първият в света късо
вълнов радиотелефонен предавател, по който е 
започнало предаването на програми на къси вълни.

^Александър Лв. Минц е публикувал повече от
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I.

Ани Фншер — пианистка
Снимки: Папакочев

на Сузана из оп. „Сватбата на
19.00 Предаване руски език

от Грпг и Дворжак

6.00 Новини
6.10 Молдавски песни и танци. 1. Отишъл селя

нинът на работа, изп. Гссари с пиано. 2. Молдав
ски танц (обр. Шалаев), изп. дует баяиистн — 
Шалаев и Крилов. 3. Чучулига (обработка Тирцеу), 
изп. оркестър от нар. инструменти.

6.20 Радиогимнастика
6.30 Добро утро, мили деца
6.35 Песни от Дуиаевски. 1. Столица на 

стието — изп. Маслеиникова с орк. 2. Миньорски 
валс — -изп. миньорски орк. 3. Весели песни 
ф. „Светлия път" — изп. Любов Орлова с вок. 
трио и орк., дир. Дуиаевски.

6.45 Уводна статия на в. Работническо дело
6.55 Новини
7.05 Симфонични танци
7.30 Нашият календар
7.40 Народна 'музика
8.00 Оперетна «музика от съв. композитори: 

Увертюра към оперетата „(л временна любов“ 
(Стрелпиков), изп. с“ ‘ п *'--- ------- —
„Неспокойно щастие*

1. Ария па Яна из оп. „Явилите девет братя 
(нар арт. Л. Пипков); 2. Ария, иа Марфа из оп. 
„Царска годеница“ (Римски Корсаков); 3 Ария

четата, Бакхус и вакханката, танц на сенките, 
танц па шутовете. Изп. симфоничен оркестър на ( 
Съветското радио, дир. Орлов

8.00 Забавна музика ~ ’
8.30 Точно време от астр. обсерватория

Предаване за учениците от горните класозе: 
„Поет на съветската епоха“ — литературна компо
зиция за Маяковски

Ь.оО Концерт съставен по програма от студентите 
в Държавната консерватория: 1. Творби от Сер
гей Прокофиев: 1. Първа част — модерато схз Сим
фония № 7, изп. голям симф. оркестър на Съветско
то радио, дир. Самосуд: 2. Две пиеси за пиано: а) 
Марш из оп. „Любовта -на трите портокала“, пзп. 
Емил Еилслс; б) Токата, изп. Татяна Николаева; 
3 1\/ ч. — алегрисимо из Соната за цигулка и 
пиано № 1, изп. 'Ойстрах — цигулка и Оборил — 
пиано; 4. Части из втора балетна сюита „Ромео 
и Жулиета“: Монтеки и Капулети, Патер Лорендо, 
Танц на антилските девойки, Ромео пред гроба на 
Жулиета, изп. 'симфоничен оркестър на Ленин
градската филхармония, дир. Мрави-нскн; 5. Кон
церт за пиано и оркестър № 1 в ре бемол мажор, 
изп. Рихтер с Московски младежки оркестър, дир. 
Кон дра шии; 6. Вдигнете ее руски хора- и Битка 
върху леда из кантатата „Александър Невски“, 
изп. симф. оркестър и хор на Съветското радио, 
дир. Стасевич

10.00 Строители на социализма
10.10 Валс, опус 437 (Иохан Щраус), изн. орке

стър, дир. Клайбер.
ОБЕД

12.00 Точно време от астр. обсерватория 
Концерт на ансамбъла за народни песни при 

Радио София, дир. Борис Петров
12.30 Преглед на столичния печат. Новини
12.50 Забавен концерт: 1._Ще те чакам (.Мокро 

усов); 2. Снежинки (Цфасман); 3. Сормовска ли
рическа поема (Мокроусов); Рученче полка, (Бого
словски); 5. Тост за любимата (Лепни); 6. Любя 
те, валс (Кмох); 7. На кремълския бал (Фелцман); 
8. 'Младежки танц (Свиридов); 9. Танц (Пауер)

13.30 Литературно предаване: „Жива история“ — 
очерк за ДЗС с. Славяново — Плевенско

13.50 Оперна музика; 1. Увертюра към операта 
„Ако бях цар“ (Адам), изп. оркестър ;2. Сцена на

- Вертер и Шарлота- из оп. „Вертер“ (Масне), изп. 
Козловски — тенор и Рождественска — сопран с 
оркестър; 3. Ария на Костелничка из оп. „Нейната 
пастрскиня (Яначек) изп. Мария Подвалова — со
пран с оркестър; 4. Унгарски марш из оп. „Прокля
тието на Фауст“ (Берлиоз), пзп. оркестър; 5. Хор 
па девойките и ария ма Уля- из оп. „Млада гвар
дия“ (Ментус), нзп. Тамара Янко с хор и оркестър

,14.15 Трибуна на културните дейци: „В ателието 
на скулптура“

14.25 Хайдн — Симфония в ре мажор, изп. Лайп
цигски камерен оркестър дир. Шмидт

14.50 Преглед на централния съветски
ВЕЧЕР — I програма

17.00 Точно време от астр. обсерватория
Предаване за учениците от началните класове: 

„Как първото агънце стана последно“ — разказ 
от Ст. Ц. Даскалов.

17.20 Майстори на вокалното изкуство — Марк 
Рензен.

18.00 Новини
18.10 Отговори на въпроси
18.25 Песен (Гавриленко), изп. оркестър от 

народни инструменти, дир. Хяврич
18.30 Предаване на Радио Л1осква за България
19.00 Цикъл образователни беседи: „Музика

лен речник“ менует и скерцо
19.30 На международни теми
19.40 Концерт на народния певец Борис Маша- 

лов, лауреат от 1-то общобългарско състезание за 
майстори иа- естрадното изкуство

20.00 Предаване за селото
20.30 Новини
21.00 'Майстори на нашето диригентско изку

ство., Концерт под ръководството па Русла и Рай- 
чев, главен диригент на ДСО,.гр. Пловдив. Твор
бите се изпълняват от ДСО — гр. Пловдив: 1. 
Серенада за струнен оркестър (Дворжак); 2. Нар. 
арт. Панчо Владигаров — Еврейска поома

21.45 Танцова музика
ВЕЧЕР — II програма

17.00 Точно време от астр. обсерватория-
Смесен концерт: 1. Попътна ■песен (Глинка),

17.45 Малка литературна програма: „Басни иа
Дс-мян Бедим“

18.00 Леки оркестрови пиеси: 1. Менует (Бол- 
цон-и); 2. Покапа за танц (Вебер); 3. Италианска- 
серенада (Волф) 4. Поетични сцени (Годар) 5. 
Хоро на палавите (Д’Амброзио) 6. Полоиеза 
(Клима) 7. Музикални вечери (Роснни) 8. Сере
нада на луната (Ми-кели)

18.43 Концерт иа Юлия Кираджиева — сопран, 
съпровод на пиано Катя Вълсва, (нови записи);

19.30 Лист — Соната за пиано в си мажор, изп. 
Ани Фншер, лаур. на премията- „Кошут“

20.02 Концерт ма БХК, дир. Никола Бочев: 1. 
Песен иа -коз ар чето (Гутсав Доре), сол. Александра 
'Милева; 2. Бандура (Давндовски), сол. Виргиния- 
Цекова Кирил Дюлгеров, Йордан Мицев и Сто
ян Стоянов

20.30 Новини
21.00 Забавна- и танцова музика: 1. Втора вал

сова рапсодия (Од) 2. Етюд (Петренко) 3. Валс 
(Миронов); 4. Под дървения мост ('Мокроусов); 5. 
Да бъда е тебе (Левина); 6. Валс (ххх); 7. Веднъж 
(Де.тмар); 8. Срещу вятъра, фокстрот (Иежек); 
9. Песен за черпите братя (Ипдра) 10. Пея за Ис
пания (Иежек); 11. Танцова мелодия’(Киркулеску); 
12. Танго (Бнлерт) 13. Весели звуци (Зеегер)

21.45 Песни от руски композитори: 1. Била ли 
съм тревичка в полето (Чайковски), изп. Лиляна 
Барева— сопран; 2. Бедният певец (Глинка) изп. 
Илия. Йосифов. — тенор; 3. Замлъкна славеят 
(Римски-Корсаков), изп. Надя Афея-н — мецосо- 
пран; 4 .Пролетни води (Рахман-инов), изп. Дими
тър Узунов — тенор

22.00 Шуберт — Симфония № 5 в 
мажор, изп. Берлинската филхармония ■

22.30 Новини
22.45 Ернссакс — Трета -и пета картина на оп. 

„Брегът на бурите“, изп. солисти, хор и оркестър 
на Държавния оперен театър „Естония“, дир. Рауд. 
сепп. В главните роли участвуват: Петров — капи
тан на кораба — Талеш; Малл — девойка от село 
Хиллисте — Лунц; Лемет — бивш крепостник — 
Тарас; граф У-нгу — Вейкат

23.13 Румънски и унгарски песни и танци
23.45 Новини

Увертюра към оперетата „Съвременна любов“ 
(Стрелпиков), изп. орк. 2. Фантазия из оперет.

--------------- -------з“ (Мнлютнн), изп. орк., дир.

изп. орк., дар- Беряацки.
8 30 Точно време от астр. обсерватория
Предаване за учениците „Син па гордия Бал- 

кап“ _ очерк за ученика-партизанин Г. Стоовски 
‘9 00 Симфоничен концерт. I. Вебер — ув. към 

оп. „Абу Хасаи“, изп. орк на Берл. опера дир. 
Иохум 2 Чайковски — Симфония X» 6 (Пате
тична). Йзп. симф. орк. на Ленинградската фил
хармония, дир. Мравипски

9.50 Италиански песни. 1. Лястовичия иа люпов-
та (Броджн), изп. Карозио — сопран. 2. Любов
на пощ (Крешеицо) изп. Джили тенор 3. Ал
пийска пастирка (Роснни), изп. Казанцева — со
пран. „ .

10 00 Репортаж: „В една овцевъдпа ферма“
10 10 Песни за дружбата 1. Песен за дружба- 

ОБЕД
12.00 Точно време от астр. обсерватория
Симфонична сюити. Изп. ДРО, дир. Влади Си

меонов, лаур. иа Дим. награда, 1. Нар. арт. Петко 
Стайков, лаур. па Дим награда — Тракийски тан
ци, 2. Парашкев Хаджиев — Първа, втора и чет
върта част из „/Младежка танцова сюита ‘

12.30 Преглед на столичния печат. Новини
12.50 Концерт на паши ансамбли:
13.15 Песни и инструментални пиеси: 1. Романс 

(Блуме). Изп. «а цигулка Щанске. 2. А Вокела 
(Тости). Изп. Скипа — тенор. 3. .Сватбен ден в 
Тролдхаутен (Трит). Изп. на пиано Реберг. 4. 
Валс (Делиб), пзп. Максимова — мецосопран. 5. 
Полет иа бръмбара (Римски-Корсаков), изп. иа 
виолончело Алдулеску

13.30 Строеж на социализма: „Нашата социа
листическа пролет“ — монтаж

13.50 Валсове
14.15 Културен живот в Чехословакия
14.25 Народна музика
14.50 Преглед на цеатралиия съветски печат

ВЕЧЕР — I програма
17.00 Точно време от астр. обсерватория
Предаване за децата от предучилищна възраст:

„Тамарипа гара“ — поема от Г. Авгарски
17.15 Изпълнения на анс. за песни при Радио 

София, дир. Михаил Милков. I. Напред (гръцка 
револ. песен — обр. Шостакович). 2. Моряшка 
лирическа (Добровски), сол. Кръстю Михайлов.
3. Романс за Димитровград (Ал. Райчев), сол. 
Кръстю Михайлов. 4. Пролетни мечти_ (Виктор _
Райчев), сол. Дора Даскалова

17.30 Предаване за македонците в България — 
„Един сеитбен ден“ — репортаж

18.00 Новини
18.10 Родопски народни песни
18.30 Предаване на Радио Москва за България
19.00 Беседа: „Тежката индустрия — основа в 

развитието на нашата социалистическа икономика“
19.20 Концерт на СДФ
20.30 Новини
21.00 Забавна

тен валс (Кюнеке).
(Бранднер). 3. -г.
(Валнни). 5. В кръга на танца (Юхелка).

1 21.28 Нови записи оперна музика, изп. наши

ВЕЧЕР — П програма
17.00 Точно време от астр. обсерватория
Популярен Концерт: 1. Увертюра върху три 

руски песни (Балакирев). Изп. симф. орк. на Съв. 
радио, дир. Орлов. 2. Романс (Виенявски), изп. 
на цигулка Георгну. 3. Серенада (Абт), изп. 
Представ. анс. на Съв. армия, сол. Никитин. 4. 
Италианско капричио (Чайковски), изп. ДРО, 
дир. Влади Симеонов, лаур. на Дим. награда. 5. 
Каватина и рондо на Антонида изп. оп. „Иван 
Сусанин“ (Глинка), изп. Шумска с орк. ГАБТ. 
6. Алегро апасионато (Сен Санс), изп. на вио
лончело Кнушевицки. 7. Фантазия за Шопен, изп. 
на две пиана с орк., дир. Бунд

17.50 На международни теми
18.00 Концерт на Държ. радиоквартет „Авра

мов , лаур. Дим. награда в състав: заел. арт. 
проф. Владимир Аврамов — цигулка, Стоян Сер- 
тев — цигулка, Стефан Магнев — виола, Кон
стантин Кугнйски — виолончело

18.30 Песни в народен дух иа композитори от 
страните с нар. демокрация — изпълнения на 
солисти: 1. Пази като зеницата на окото си (Мун- 
ша), кит. песен, пзп. сопран и тенор с орк., от 
нар. инструменти. 2. Моя сладка, рум. нар. пе
сен (Монция), изп. Алексаидреску с орк. 3. Щър- 
к.м!. |К:7и1а ||1а — Унгар. нар. лесен (Ши-
моифп), пзп. Юдит Шаидор с орк. 4. Хей, това е 
моят мил - унгар. нар. песен (Шимонфи), изп.

Ш.ПСД’ баР“ТОн с оркестър. 5. Песента и I 
1Г1п Ут\,?атат албанска . нар. песен (Мюзюрн), 
?иП‘г \1гТа 1ашко К°чо с орк. от нар. ипструмен- 
тн. 6. На удариичката-тькачка (Гьонн), изп. Лу-

1. „Янинпте девет Сг.
2. Ария на Марфа из

Фигаро“ (Моцарт)

музика: 1. Прекрасната, концер-
2. Аз мечтая само за теб

3. Валс (Ланер). 4. Барабанчето

21.28 Нови 
певци
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романс.
I

10 април
СУТРИН

„Стахановецът

„Фейлетон на селска

11

от

изп. оркестър.
ПРГКЛ прпл“.

(Ма-
оп.

радио, дир. Лехел.
12.30 Преглед на столичния печат. Новини.
12.50 Концерт по програма съставена от члено

ве на профкомитетите на ДТП „Нармаг“ — Со
фийски централен клон: 1. Дядо оре на могил- 
ка-народна песен; 2. Алеи мак (х х х); 3. Ма
ма (Богословски); 4. Случайно се срещнахме 
(х х х); 5. Две песни изпълнени от Пол Робсън: 
Ние сме тук; б) Песен на водоносача; 6. Нок- 
тюрпо (Чайковски); 7. Андалузки романс (Сара-

23.05 Забавен концерт. 1. Пролет в Шпреевалд, 
валс (Клюк). изп. орк. 2. Две танцови импресии 
(Кашубек) Изп. авторът на пиано. 3. Малка мело
дия (Рьозер) изп. анс. 4. Неспокойни птици (Кон- 
фрей), изп. орк. 5. Слънцето е в сърцето ми, пе
сен (Хартман), изп. Олаф Сандерс с анс. 6. Пол- 
ка-пасионата (Ноак-Иленфелд), изп. орк. на Лай
пцигското радио. 7. Разцъфнаха кокичетата (Йо- 
неску), изп. Мпа Брайа с орк. 8. Весела среща 
(Фишер). Изп. голям Берлински оркестър. 9. Ве
село интервю (Цимерман) Изп. анс.

лаур. на Дим. награда: а) Овчар на мома дума
ше (маестро Георги Атанасов); б) Сивляна (До
бри Христов); в) Родна стряха (Димитър Са- 
гаев); 2. Изпълнения па заел. арт. Илия Йоси
фов, лаур .на Дим. награда: а) Морето (Йоско 
Йосифов; б) Балада из „Зимни вечери“ (1 еорги 
Златев — Черкин); в) Любимата (Любомир Пип- 
ков).

сате).
13.16 Забавна музика: 1. Полка (Хофман); 2. 

На Хордубадската пуста (Хузка) 3. Чардаш 
(Хорват); 4. Руски танц (Мошков); 5. Колхозни 
музиканти (Таутс).

13.30 Профсъюзна трибуна: „Трудно-правна 
консултация за радиослушатслите“.

13.40 Нови записи па песни от паши компози
тори: 1. Изпълнения па заел. арт. Надя Тодорова,

ВЕЧЕР — II програма
17.00 Точно време от астроном, обсерватория

Оперетна музика: 1. Увертюра към оперет. 
„Циганска любов“ (Лехар). Изп. орк. на Унг. 
държ, опера, дир. Отто Винце. 2. Откъси из 
оперет. „Куклен панаир“ (Надор): а) Песен на Ги- 
та, изп. Жужа Петреш със симф. орк. на Унг радио, 
днр. Томаш Броди, б) Дует на Маса и Гнчп, изп. 
Ката Миклош и Кмшхади със симф. орк. на Унг. 
радио, дир. Тамаш Броди. 3. Откъси из оперет. 
„Пъстрото теленце“ (Винце-): а) Танц, изп. орк., 
дир. Тамаш Броди, б) Сватба, изп. Анна Зентай, 
Жужа Петреш и Шандор Тскереш с хор и орк., 
дир. Тамаш Броди, в). Девойка, девойка, изп. Анна 
Зентай, и Роберт Ратони с орк., дир. Тамаш Броди

17.30 Джовани Плати — Соната за флейта и 
пиано в ми миньор. Изп. Кирил- Костов — флейта 
и Димитър Минков — пиано

17.43 Концерт на хор „Дим. Благоев" -при IV 
Благоевски районен съвет па депутатите на тру
дещите се — София, дир. Николай Попов; 1. В 
открито море (Св. Обретенов), сол. Сийка Пешева 

’2. Бригадирско хоро (Илия Темков). 3. Седенкар- 
сха (Марии Голом-инов). 4. В родната страна 
(Сотников), солисти Димитрина Групчева, Надеж
да Илиева и Цветана Стоева. 5. Тул-як (Естонски 
народен танц). 6. Песен за Сибир (Милютин). сол. 
Сийка Пешева

18.00 Инструментално изпълнение на руска на
родна музика

18.20 Преглед па културния живот у нас
18.30 Вагнер—опера „Нюрнбергските майстори- 

певци“ (Майстерзиигсри). Изп. солисти. Държ. хо
рова капела в Дрезден дир. Кемне, с хора на 
Държ, оп. в Дрезден, днр. Хинце. Оперета се 
изпълнява за първи път по Радио София

22.50 Новини

6.00 Новини.
6.10 За селото.
6.20 Радиогимнастика.
6.30 Добро утро, мили деца.
6.35 Забавни пиеси от Ребиков,
6.45 Уводна статия на в. „Работническо дело“.
6.50 Новини.
/.05 Народни песни и хора,
7.30 Нашият календар.
7.40 Немски масови песни: I. Песен за Ерпст 

Телмаи (Шмпдт), изп. Фриц Ни дерт с хор и ор
кестър на Германската свободна младеж; 2. Не
говото червено знаме (Герстер), изп. младежки 
ансамбъл на Лайпцигското радио; 3. Марш на 
активистите (Наумилкат), изп. младежки ансам
бъл на Берлинското радио; 4. Песен и танц па 
строителите (Мазанец) изп. Германски държавен 
ансамбъл; 5. Песен на земеделската бригада 
(Зандиг) изп. младежки ансамбъл.

8.00 Потпури и валсове из оперети: 1. Валс из 
оперет. „Прилепът“ (Йохан Щраус), изп. орке
стър, дир. Щок; 2. Потпури из оперетата „Пла
нинецът“ (Целер), изп. оркестър; 3. Гроздобер, 
валс из оперет. „Гроздобер (Недбал), изп. орке
стър, дир. Дик; 4. Потпури из оперет. „Гаспаро- 
не“, (Мильокер), изп. оркестър, дир. Вайсман; 
5. Валс из оперет. „Циганска любов-“ (Лехар), 
изп. оркестър.

8.30 Точно .време от астр. обсерватория.
За учениците от началните училища: „Ежко 

Божко“ — -предаване иа здравни и училищни 
теми

8.50 Инструментално изпълнение на румънска- 
на родна музика

9.05 Моцарт — Струнен квартет в си бемол 
мажор „Ловът“, изп. струнен квартет в състав: 
Кирмзе, Хандщадт, Матц, Вайман.

9.40 Концерт на нар. арт. на СССР Валерия 
Барсова — сопран: 1. Мечтата па Парася из оп. 
„Сорочински панаир“ (Мусоргски); 2. Ария на 
Снежанка из оп. „Снежанка“ (Римски-Корсаков); 
3. Севиляна из оп. „Дои Цезар дьо Базан“ (М«- 
сне); 4. Каватина на Людмила из I д. на 
„Иван Сусанин“ (Глинка).

10.00 Из страниците на в. „Стършел".
10.15 Фавн, валс (Андреев), изп. оркестър 

народни инструменти дир. Дорожкин.
ОБЕД

12.00 Точно време от астр. обсерватория.
Младежки песни: 1. Младежка песен за мира 

(Тодор Попов), изп. ансамбъла за песни л тан
ци при Главното у-ние на Трудовата повинност; 
2. Лирична песен (Виктор Райчев), изп. анс. за 
песни при Радио София; 3. Колко хубава е земя
та (Клауер), изп. младежки ансамбъл на Бер
линското радио; 4. На дясно мост (Градщайн). 
изп. Гоулевска с анс., 5. Хубаво е под майското 
слънце (Терентиев), изп. октет от ансамбъл на 
Съветското радио.

12.15 Ференц Сабо — Сюита върху унгарски 
народни песни, изп. хор и оркестър на Унгарското

на блуждаещите огньове из оп. „Проклятието на 
Фауст“ (Ьерлиоз), дир. Елиасоерг. 2. Откъса из 
Ш д. на о,1. „Полякът“ (Волф—Ферари), дир. 
Маринуци. 3. междуактна музика към Ш д. и а 
оп. „Вълшебния стрелец“ (Веоер) дир. Фуртвен- 
глер. 4. Балетна музика из оп. „Отело“ (вердч), 
дир. Нери.

13.Ю Албанск-а народна музика
13.30 Дневник на социалистическото съревну- 

вание.
13.00 Сюита из музиката към драмата на Лер- 

монтов „Маскарад“ (Хачатурян“). Части: валс нок- 
норно, мазурка, романс, галон. Изп. орк., дир. 
«ррантишек Дик

14.10 Две съветски песни: 1. Дудочка (Табач- 
ников) изп. Красовицка с орк., дир. Акулов
2. Песен за крачещия екскаватор (Гаутс) изп. 
Куузик — баритон със съпровод на пиано

14.10 Из страниците на в. „литературен фронт“
14.25 Песни и инструментални пиеси от чешки 

композитори: 1. По^гьжно (Сук). Изп. на виолзн- 
чело Милош Садло. 2. О, бездънно море на лю- 
уовта (Новак). Изп. Лида Червин-кова — сопран.
3. Две полки (Добиаш). Изп. на пиано Навел 
Степай. 4. Когато се върне май (Каан). Пзи. 
Ваша Шмел — бас, 5. Славянски танц № 2 (Двор- 
жак). Изп. на цигулка Ваша Пшнхода

14.50 Преглед на централния съветски печат 
ВЕЧЕР — 1 програма

17.00 Точно време от астр. обсерватория
Концерт, съставен по писма иа слушатели: 

1. Гретрн — Балетна сюита. Изп. орк., дир. 
Дезормие. 2. Хайдн — Серенада във фа маж. 
Изп. Берл., филх» днр. Клайбер. 3. Моцарт — 
Малка нощна музика. Изп. симф. орк. на Лайп
цигското радио, дир. Пфлюгер

17.30 Предаване за младежта: Разучаване и а 
„Студентска песен“ от Блантер

18.00 Новини
18.10 Стопанска беседа: „Изпълнението на пла

на за първото тримесечие 1955 година
18.20 Песни от Кюн. Изпълнява Веселин Дамя

нов — баритон. Съпр. на пиано Петър Ступел. 
1. Изгореното писмо. 2. Сват и младоженец. 3. 
Есен 4. За какво мечтая в нощната тишина

18.30 Предаване на Радио Москва за България
19.00 Литературно предаване; „Нов разказ за 

мира“
19.20 Пиеси за виолончело: 1. Ария- в ла ма

жор (Лотти). Изп. Райхерт. 2. Ларго и алегро 
(Марчело), изп. Суджия-. 3. Каро мио бен (Д-жор- 
дани) изп. Фоерман 4. Прелюд № 2 в ре ми
ньор (Бах), изп. Внкторов

1У.35 Концерт на ансамбъла за народни песни 
и танци при Окр. Н. С. гр. Пловдив — дир. Асен 
Диа-мандиев _

20.00 Предаване за селото: „Полевъдната бри
гада -в ТКЗС — основна форма на организация 
иа труда“

20.30 Новини
21.00 Танцова музика
21.27 Концерт по желание от Радио Москва

14.00 Програма на студио Пловдив.
14.30 Руски народни песни.
14.50 Преглед на централния съветски печат.

ВЕЧЕР — I програма.
17.00 Точно време от астр'. обсерватория.
Предаване за учениците от средните класове: 

„И ние сме за мир“ — изказвания на ученици.
17.20 Съветски масови песни: 1. Партио ти род

на (Новиков), изп. ансамбъл; 2. Мира ще побе
ди войната (Жуковски), изп. Белинник и Гмнря 
с хор и оркестър; 3. Песен за Мария Лисенко 
(Майборода), изп. Украински държавен ансам
бъл; 4. Песен за Мария Озерни (Майборода), 
изп. Украински държавен ансамбъл.

17.34 Симфоничен концерт: 1. Вебер — увертю
ра „Прециоза“, изп. оркестъра на Берлинската 
държавна опера, дир. Леман; 2. Респиги — „Пти
ците“ — сюита за малък оркестър, изп. симфо
ничен оркестър, дир. Фереро.

18.00 Новини.
18.10 Предаване за младежта: 

от Бургас“ — очерк
18.30 Предаване на Радио Москва за България.
19.00 Концерт оперна музика, съставен по пис

ма на слушатели.
19.30 Предаване за народната армия: „Из жи

вота па поделенията“.
19.50 Хумор и сатира: 

тема“
20.05 Концерт от народна музика — нови маг

нетофонни записи: 1. Шопска сюита, изп. орке
стъра при Държ. ансамбъл за песни и танци; 2. 
Тодоро Тодорке и Стойн волове пасеше, изп. 
Стайка Гьокова; 3. Криво хоро, изп. оркестър, 
дир. Михаил Милков 4. Далеко е Яна замрък
нала и Ганка китка садила, изп. анс. за народни 
песни, ръков. Борис Петров; 5. Две песни, изп. 
Борис Машалов: а) Момиче, момиче; б) Милка 
мама дума; 6. Хоро — Трите пъти, изп. оркестъра 
при Държавния ансамбъл за народни песни 
танци.

20.30 Новини.
21.00 Забавна и танцова музика.

ВЕЧЕР — II програма
17.00 Точно време от астр. обсерватория
Песни от Хренников: 1. Песен за френския ле- х 

тец и -Много отдавна, изп. Веселин Дамянов, ла
ур. на Световни младежки фестивали със съпро
вод на пиано; 2. Веселите очи, изп. Нечаев с 
оркестър; 3. Песен на Антония из музиката към 
пиесата „Дои Кихот“, изп. Красовицка с орке
стър.

17.12 Марин Големииов — Духов квинтет № 2, 
изп. духов квинтет при Народната опера в съ
став: заел. арт. Янков, Петков, Белнеев, Прош- 
ков, Стари.

17.30 Из страните с народна демокрация: Пре
даване изготвено от Радио Москва.

18.00 Концерт на хор „Кавал“, дир. Атанас 
Маргаритов: 1. Вила сей гора и Ганкината май
ка (Добри Христов), сол. Димитър Йоцов; 2. 
Изви се лоза винова. (Петър Динев), сол. Дими
тър Вълев; 3. Облог (Венедикт Бобчевски), сол. 
Николай Здравков и Антон Янков; 4 Имам либе 
партизанин (Панайот Бояджиев) сол. Димитър 
Йоцов

18.20 Хачатурян — музика из балета „Гаяне“
19.00 Литературно предаване: „Вечер на народ

ния артист Кисимов“
19.30 Концерт на вокалните групи „Росна кит

ка“ и „Хайдушка песен“; съпровожда оррестър, 1. 
Когато бях овчарче; 2. Който вадата прескочи;
3 .Снощи саках да ти дойдам; 4. Либили се двама 
млади; 5. Снощи се чула Тодора; 6. Жив е той, 
жив е; 7. Премени се горо.

19.50 Смесен концерт.
20.30 Новини.
21.00 Симфоничен концерт: 1. 'Мусоргски — 

„Нощ на галия връх“, изп. голям симф. оркестър, 
дир. Головаиов; 2. Лист — Торквато Тассо-сим- 
фонична поема, изп. Берлинската филхармония, 
дир. Цаун

21.30 Арии и ансамбли из руски опери
22.00 Преглед на международните събития
22.15 Румънски песни: 1. Тази нощ те сънувах, 

народна песен, изп. Александру Грозуца с наро
ден оркестър; 2. Край горичката, изп. Мария Ла- 
тарецу с оркестър; 3. По ручейчето, народна ба
лада, пзи. оркестър, солист Мнрча Бучу.

22.30 Новини
22.45 Забавна п танцова музика.
23.45 Новини.
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(всеки ден освен не-

картини“ — сюи-

наизп.

Добри

ВАЖНО ЗА ПЪТНИЦИТЕ

Годишен абонамент 20 ли. Отделен брой 40

МЪЖКА, ДАМСКА II ДЕТСКА КОНФЕКЦИЯ 
собствено производство

Министерство на транспорта
ДСП.СЛАЛНИ ВАГОНИ“ 

гара София — тел. 8-21-21, вътр. 26-05 и 10-83

„ЛЕГЕ“ 4
„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ 4

„ЖДАНОВ" 9, 20, 83
„ЕКЗАРХ ЙОСИФ“ 33

„ЯНКО САКЪЗОВ“ 30 и в 
кварталите „НАДЕЖДА“ и 

„ИВАН ВАЗОВ“

ЧЕТВЪРТЪК. 14 април
6.20 —6.30 Народни хора
14.10— 14.25 Художествена самодейност
14.25—14.45 Трио във В-ДУР от Бетовен, нзп. 

Христина Стоянова—цигулка, Светослав Мар- 
чинков — чело, и Цветана Караева — пиано

19.30—20.00 Предаване за бойците и команди
рите от Военноморския флот.

ПЕТЪК, 15 април
6.10— 6.30 Народна музика
7.05—7.15 Азербайджански

ВИСОКО КАЧЕСТВО
ОРИГИНАЛНИ МОДЕЛИ 

ФИННА ИЗРАБОТКА
х РАЗНООБРАЗИЕ В ДЕСЕНИ

ЗАПОМНЕТЕ:
За покупка на рокли, манта, костюми, лодепи, 

балтони и детски костюмчета, палта и др.
ПОС ЕТЕТЕ

КОНФЕКЦИОННИТЕ МАГАЗИНИ НИ „Н А Р М АГ"!

ПРОГРАМА НА РАДИОСТАНЦИЯТА В ГР. СТАРА ЗАГОРА — 245 м.
ПОНЕДЕЛНИК. 11 април

6.10—6.30 Народни песни, нзп. Иринка Танева 
и Зорка Желязкова

7.05—7.15 Осведомителен бюлетин (всеки ден
освен неделя)

7.15—7.30 Песни от съветски композитори
13.30—13.40 Беседа: „Безплодието и абортите

по селскостопанските животни"
17.45—18.00 Балетна музика

ВТОРНИК, 12 април
6.20—6.30 Народни песни, изп. Стойка Делчева
7.15—7.30 Забавна музика
14.25—14.50 За работниците

В съставите на вечерните влакове, движещи се по 2 
линиите от София—Бургас, София—Сталин, София— \ 
Русе, София—Видин, София—Димитровград—Кър- 4

<[ джали—Подкова и ОБРАТНО ежедневно има
СПАЛНИ ВАГОНИ. )

\ Пътуването със спалните вагони при изрядна \
чистота и културно обслужване е удобно, приятно и <1
неусетно. Спалните вагони са достъпни за всички

Р пътници, снабдени със ж. п. билети II и III класа. ?
Цена на спално легло от София до Пловдив и \

Видин е както следва: II класа — 28 лева, III класа —
20 лева; от София до гр. Сталин, Бургас, Русе, Ди-

л митровград—Кърджали—Подкова: II класа — 36 лева,
III класа 28 лева. /

Всеки петък има директен спален вагон: София — <1
Букурещ—Будапеща—Прага—Берлин и обратно.
Продажба на билети— в градските ж. п. бюра и 

в самия вагон, а за Берлин — в „Балкантурист“, р
к ул. Р а к о в с к и 127.

Трудещи се,
{ Не пропускайте случая при вашето пътуване да 

се възползувате от удобствата па спалните вагони!

Редакция ул. „Шишман“ 30. Редактира комитет, тел.: 7-37-08 Снимки: Папакочев

ПРОГРАМА НА РАДИОСТАНЦИЯТА В ГР. СТАЛИН — 267 м.
17.20—17.30 Масови песни
17.30—18.00 За младежта: Разучавапе на песен

СРЯДА, 13 април
6.10—6.30 Народна музика
7.05—7 " ”-7.15 Части из балетната сюита „Лъжли

вият годеник“ (Чулаки)
13.30—13.50 За работниците: „Фабричният ле

кар“ — очерк
14.25—14.45 Предаване на турски език
19.20—19.50 Концерт народна музика
19.50—20.30 За селото: „Думата на нашите пър

ви хора на село“ — репортаж

та от Компанеец
14.25—14.45 Предаване на турски език
17.30—18.00 За младежта: „През тези дни 

село“, репортаж
СЪБОТА, 16 април

6.20—6.30 Народна музика, изп.
кев от гр. Толбухин, Цветан Василев — кавал, 
Иван Петков — гъдулка и орк. от нар. иистр.

рова и Марийка Чакърова
7.15—7.30 Руски пародии песни
13.30— 13.40 Из живота на младежта
14.25—14.50 Предаване на турски език
19.20—19.30 Из печата на района
19.30— 20.00 Концерт по желание
20.00—20.30 За новото село: „Те се завърнаха 

при нас“

14.25—14.50 Предаване на турски език
17.00—17.10 Репортаж: „При краварите от е. 

Слами но, Ямболско
7.10—18.00 Концерт от народна музика, съста

вен по писма на наши слушатели
СЪБОТА, 16 април

6.20— 6.30 Народни песни, изп. Янка Кара Па
шева

7.15— 7.30 Песни от Мокроусов
14.00—14.30 Из строителните обекти: „Изгражда 

се слънчев и радостен Пловдив“
17.20— 18.00 Културен живот: „Мирът ще по

беди войната“
НЕДЕЛЯ, 17 април

6.15— 6.30 Народни песни и хора
7.05—7.15 Вести от кооперативните стопанства
10.30—10.50 Предаване на турски език
20.00—20.30 Концерт за работниците и служи

телите-първенци
21.58—22.30 Смесен концерт

и служителите: 
„Производствениците от ДМЗ в Габрово в пред- 
майско съревнование за високи успехи“

17.20—17.40 Песни в народен дух от . , , 
Христов и Маестро Атанасов, изп. заел, артист 
Борис Христов

17.40—18.00 Танцова музика
СРЯДА, 13 април

6.10—6.30 Народни песни, изп. Станка Чакъ-

ЧЕТВЪРТЪК. 14 април
6.20—6.30 Народни песни, изп. групата 

Илия Вълчев
7.15—7.30 Малки оркестровн пиеси
14.25—14.50 Предаване по програма на Студио 

Пловдив
19.30—20.00 За народната младеж: Литератур

но-музикално предаване за пролетта
ПЕТЪК, 15 април

6.10—6.30 Народни песни и хора, изп. Панка 
Пашова, Парашкева Боева и групата на Георги 
Коев

7.15—7.30 Младежки и физкултурни лесни
---------------------------------- -=О-л—«<5С>С=-—о-О----------------------------------

гсъдето можете да си изберете 
последните модели

ПОНЕДЕЛНИК, 11 април
6.10—6.30 Народна музика, изп. Тодор Праша- 

нов, Йовчо Караиванов, Коста Колев и Асенка 
Величков с нар. орк. и групата за нар. песни 
при Радио Сталин

7.05—7.15 „Моя Москва“ от Дунаевски
7.15—7.30 Новини от района — (всеки ден, 

освен неделя)
10.20— 10.30 Съобщения

деля)
13.30— 13.40 „Строителството в Генералтошев- 

ска околия"', репортаж
17.30— 17.45 Физкултурен живот
17.45—18.00 Танцова музика

ВТОРНИК, 12 април
6.20— 6.30 Народни песни, нзп. Ставка Петро

ва, Иванка Тасева и Стойка Делчева с нар. орк.
7.05—7.15 Леки оркестровн пиеси
14.25—14.45 Изпълнения на солисти от Сталин

ския държавен симф. орк.: Стилиян Стоянов — 
внолист и Петър Димитров — цугтромбон, аком- 
панира Лн. Вълканова

ПОСЕТЕТЕ КОНФЕКЦИОННИТЕ 
МАГАЗИНИ НА 

„НАРМАГ“

___  Атанас Ста-
гр. Толбухин, Цветан Василев —

•7.05—7.15 Валсови песни (Обрстепов, 
тер. Листов)

14.00—14.30 Културен живот
17.20—17.35 Забавна и танцова музика
17.35—18.00 Народна музика

НЕДЕЛЯ, 17 април
6.15—6.30 Народна музика, нзп. Т. Прашанов

— акордеон, Иван Ганев от Русе, Иван Янев —•
— мандолина и групата за народни песни с на
роден орк. при гр. Сталин

7.05—7.40 За селото: „Съвети на селскостопан
ския специалист“

10.30—10.50 Предаване иа турски език
20.00—20.30 Концерт по желание
21.58—22.30 Концерт по писма на слушателите


