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КОНЦЕРТ „ЛЮБИМИ МЕЛОДИИ Марио Дел Монако«

над

Лев Сборин

се

Н. Шншманова

ос-

Р. Мелаиед . Т. Михайлова К. Карапсгров

на 
на

Второто предаване 
нити с------

НА ПЪРВА СТРАНИЦА: Учител
ката Мария Ценева пред микрофона 
на Радио София.

13
н

Учителката Мария Теодосиева 
Ценева

които бихте желали да чуете, за 
шите предпочитани композитори 
изпълнители. Пишете ни и за работа
та си, за успехите си в производство
то и в учението.

Слушайте концерта „Любими мело
дии“ в неделя, 4 ноември, от 21.00 ча
са по първа програма.

душите на граничарите, 
им поздрав от родния

от моя опит я 
това тя

Било преди сто години, далеч в 
тъмните дни. Под схлупени покриви 
блещукали прозорците на читалища
та. Тук била люлката на нашия теа
тър. Тук, в малките стаи с импрови
зирана сцена млади и стари са пла
кали заедно с многострадалната Ге- 
новева, вдъхновено са пели ведно с 
артистите бунтовните песни па даскал 
Добре! Чинтулов. . . Дълъг път ми
нал от тогава нашият театър -столет
ник. Видял е и хубави и лоши дни, 
но винаги е служил с любов и пре
даност на народа, на своите най-мно- 
гобройни поклонници от галерията. . .

През този сезон празнуваме рож
дени ия ден на българския театър и 
поискахме да се запознаем с паметни
ците от славното му минало. Тези па
метници се съхраняват в музея на 
Народния театър „Кр^-стю Сарафов“. 
Разбира се, тук не ще намерите нищо 
за кършите театрални представления 
в Дам и Шумен, но ако разтворите 
„История на българския театър“, йо

на 
колектив, пре- 

учебно-възпитател- 
"о и любовта, 
към нея. ста-

Учителската си дейност Мария Це
нева започва в годините на реакция
та след Септемврийското Народно въ
стание — 1923 година.

Когато я запитате кои са аай-лю
бимите й часове в живота тя отго
варя: „когато постъпих учителка“.

Обикновена и вълнуваща е нейна- 
на история. Като учител-възпитател 
тя работи от 1926 година. В нейно

учениците, 
дател на 
училището, на което се изнасят показ
ни лекции и се поставят на разисква
не различни методически въпроси. Тя 
се старае да работи повече със сла
бите ученици.

Другарката Мария Ценева е 
нователка на първия детски хор в 
училище. Вече 17 години откакто тя 
урежда забавя в училището „Кирил 
и Методи“. Колективът на класа й е 
задружен и сплотен. Доколко той е 
привързан към нея говори следния 
факт: „Налагаше се от нейния клас 
да бъдат преместени няколко учени
ци в друг клас, обаче вито един не 
искаше да напусне. Стана необхо
димо — казва др. Димитрова, зам. 
директорка на училището — и ние 
да се намесим. Но преместените уче
ници не се помириха, мъчно им беше 
както за учителката така и за съз
дадения от нея задружен и сплотен 
учени.ески колектив“.

„Именити съветски
инструменталисти“

Ценева непрекъснато крои 
какво да прави че по-добре 
усвоен преподавания мате- 
ученицпте. С вълнение тя . 

_____ за положението на учителя- 
преди Девети септември: „Всеки ра-

нас“

Облъхана с топлата атмосфера 
другарския ученически 
дала се всецяло на у"? 
ната работа, училището 
която изпитват децата I“

::а силата н като учител- 
Затова и нашата народ- 

с медал „За тру-

ставена на един от рафтовете ще про
четете и коя пиеса са играли родо
любивите българи и кои са били пър
вите наши артисти. В музея се пазят 
и документи за репертоара, програми 
за представленията и снимки на го
лемите наши майстори в различни 
спектакли. Уцедничката на музея ще 
ви разкаже вълнуващи случки из не
забравимата 1907 година, когато се 
открива Народния театър в София. 
Като скъпа реликва тук ще намерите 
запазени различни костюми и лични 
вещи па Адриана Будевска, Васил 
Кирков. Ако разгърнете дебелите, в 
синьо подвързани папки, ще прочете
те рецензии за пиесите за десетки го
дини ...

Искате ли заедно с нас, драги чи
татели. да надникнете зад кулисите 
на миналото, слушайте предаването 
„Културен живот у нас“ на 31 ок
томври ог 13.30 часа.

„Истинско удоволствие е да слу
шаш радиопредаването „Концерт „Лю
бими мелодии“. Редят се мелодиите 
една след друга и е невъзможно да 
кажеш'коя е по-хубава, коя повече 
ти харесва. Та нали хубавата, люби
мата музика прави човека по-добър, 
по-красив, облагородява мислите и 
чувствата му.“.

Така започват своето писмо девой
ките Маргарита Иванова и Маргари
та Стоянчовока от село Бреница, Бе- 
лослатинско. В Младежката редакция 
се получават много писма за концер
та, който се предава всяка неделя 
вечер от 21.00 часа. Особено топли и 
сърдечни са писмата за концерта 
„Любими мелодии“, който от една го
дина насам предаваме всяка първа 
неделя от месеца. В своите писма 
слушателите разказват кои са техни
те любими мелодии, с какви спомени 
са свързани те за тях, какви прежи
вяващия им напомнят. Мнозина ни пи
шат творчеството на кои композитори 
предпочитат, кои изпълнители — пев
ци и инструменталисти харесват най- 
много и ни молят да изпълним люби
мите им мелодии.

Група младежи от Стара Загора 
желаят да чуят песента „Свири хар- 
моиико“ от Тодор Попов. „Тази песен 
винаги ще ни спомня веселите, слав
ни бригадирски дни, когато давахме 
своя ентусиазиран труд за родината, 
когато вечер край лагерните огноО- 
ве укрепвайте младежката ни друж
ба“ — пишат те.

„С нетърпение очаквам предаване
то за младежта „Любими мелодии“— 
пише Петър Петров, учител в град 
Мездра. Любимата ми песен „Напи
ши лисмо на граничаря“ възкресява 
за мене прекрасни спомени от родната 
граница, незабравимите образи на

бойните другари от различни краища 
на Родината, застанали на пост 
мирния труд на народа ни. Тази пе
сен стопля 
изпращайки 
край.“

Другарката Виена Кънчева от село 
Якимово. Ломско ии пише, че неин 
любим композитор е Мокроусов. А 
др. Стефа-пка Георгиева, служителка 
от Държавния консервен^ комбинат 
„Георги Кирков“ в Плевен пише: 
„Обичам да слушам изпълненията на 
заслужилия артист Михаил Люцка
нов. Често пъти съм слушала изпъл
нение на каватинатз на Фигаро из 
операта „Севилският бръснар“. Когато 
човек слуша Михаил Люцканов в ро
лята на духовития бръснар Фигаро не 
може да не остане възхитен от спо
лучливо изпълнените виртуозни паса
жи във високия регистър на барито- 
на, така както са написани от голе
мия оперен композитор Росини. Моля 
да изпълните .моята любима ария ' из 
същата опера със заслужилия артист 
М. Люцканов“.

Много и разнообразни са писмата 
на младите слушатели от градове и 
села. Те винаги се посрещат с радост 
и благодарност в Младежката редак
ция.

Пишете ни и за напред, драги слу
шатели, за вашите любими мелодии,

ва-
и

Д«ми- 
бше в на- 
тя е една 

много надеждна учителка и я поощря
вах в това отношение. Тя непрекъсна
то посещаваше мои часове, учеше се 

... в резултат на всичко 
растеше и сега е една много 

добра учителка.“
Мария 

планове, 
да бъде 
риал от 
разказва 
те гг 
ботеше за себе си..— Нямаше да ка
жат, ето този е добър учител — да го 
наградим. Материалната база на учи
лището преди 9 септември беше край
но оскъдна. Сега, както виждате, сгра
дата е много хигиенична има 20 учеб
ни стаи, два кабинета по химия и фи
зика, стая за директора, стая за зъ
болекаря, за лекаря и прекрасен 
физкултурен салон — учениците с не
търпение очакват часа по физкул- 
тура".

В светлите просторни учебни стан, 
учението е удоволствие. Учителят 
преглежда работата на всеки ученик, 
грижи се за неговото обучение и въз
питание, интересува се от състояние
то на домашната обстановка, защото 
нашият народен учител знае, че ло
шата семейна обстановка оказва от
рицателно влияние върху успеха и 
поведението на ученика.

Мария Теодосиева Ценева е пен- 
сионерка. Но поради образцовата й 
работа и огромен опит тя продължа
ва да учителствува.

На 25 октомври от 21.40 ч. по вто
ра програма на Радио София в пре
даването „С микрофон из столицата“ 
бе включено и изказване на др. Ма
рия Ценева във връзка с предложе
нията на Министерството на народ
ната просвета за по-нататъшното раз
витие иа общото образование.

Италия — страната на световно из
вестни оперни певци с красиви и до
бре поставени гласове, се гордее осо
бено със своите тенори. Заели са вид
но място в историята на певческото 
изкуство бележитите майстори-тено
ри Ферпандо Де Лучия. Енрико Ка- 
рузо, Джовани Мартинели, Аурелиа- 
но Пертиле, Джакомо Лаури Вол ли, 
Тито Скяпа, Франческо Мерли и дру
ги. Но те вече са слезли от оперните 
сцени, а някои от тях са и покойни
ци. От младите италиански тенори ка
то най-достоен наследник на знаме
нитите си предшественици се явява 
Марио Дел Монако.

Марио Дел Монако притежава то
пъл и мощен тенор с почти чисто дра
матичен характер. Една барятонова 
плътност е характерна за тембъра на 
целия му глас, включително и височи
ните му, които при него започват още 
от „ми“ на първа октава. Особено ши- 
рокозвучни и ефектни са крайните ви
сочини на певеца. Над най-високите си 
тонове, благодарение на една особена 
фалцетна постановка, Дел Монако мо
же да пее и височини, които излизат 
вън от пределите на теноровия диапа
зон.

Дел Монако е рядко задълбочен ин- - 
терпретатор. Трябва да се подчертае, 
че продължавайки забележителните ар
тистично-певчески традиции на Ка- 
рузо и Пертиле, Дел Монако страня 
от имитациите и остава самобитен. В 
неговото пеене всичко е преживяно 
и осмислено през собствено виждане, 
затова изпълнението му е убедително 
и носи личен отпечатък.

В своето певческо поприще Марио 
Дел Монако се ориентирва към най- 
тежкия и отговорен теноров репер
тоар, състоящ се от лирико-драматич- 
ни и драматични тенорови партии. 
Тук спадат родите на Отело от едно
именната опера на Вердп, Андре 
Шение от едноименната опера 
Джордано, Полноне от „Норма“ 
Белини, Туриду от „Селска чест“ на 
Масканп и др.

Интерпретацията на Дел Монако а 
ролята на Отело е необикновенно вил
на и индивидуализирана. Певецът до
стига апогея на своето майсторство 
при изпълнението на смъртта на Оте
ло, която той предава с голяма човеч
ност и поразяващ реализъм.

Нашите слушатели ще имат възмож
ност да чуят тенора Марио Дел Мо
нако в неговия самостоятелен кон. 
церт, в неделя, 4 ноември от 13.20 ч.

наха извор на 
възпитател. 
на власт я награди 
дово отличие“.

Учителката Ценева е обичана <1 от 
своите колеги. Тя помага на по-мла
дите и ги поощрява в тяхната рабо
та. Ето какво разказва ДР- Ценева за 
Венета Димитрова, сега зам. дирек
тор в училище „Кирил и Методи“: 
„Когато постъпи учител др. Дими
трова беше много млада. 
чадото аз забелязах, че

лице се разкрива чистия морален об
лик на българския народен учител.

•Мария Ценева е учителка в 
средно смесено училите „Кирил 
•Методи“ — София. То е първото на
ше училище, което се създаде в стра
ната непосредствено след освобожде
нието ни от турско робство. Оше от 
изграждането му.в него преподават 
прогресивни учители, които възпита
ват учащите се в дух на народен па
триотизъм.

Няколко думи за прекрасния образ 
на учителя-възпитател Мария Ценена. 
Когато тя стана учителка беше на 20 
години, преподаваше по български 
език, аритметика и пеене. Учениците, 
както тогава, така и сега много я 
обичат. Учителката Ценева умее да 
предизвика интерес у децата при пре
подаване на учебния материал. Свър
звайки учебната с възпитателната ра
бота, тя е не само много добър учи
тел. но и възпитател. Независимо от 
нейната 30-годишна практика за все
ки нов урок тя се готви старателно и 
сериозно обмисля темата на урока, 
целта, нагледните средства, които ще 
й са необходими и какви изводи тряб
ва да се направят. Прилагайки анали
тично-синтетичния метод тя винаги 
проподава новия урок чрез беседа с

Мария Ценева е предсе- 
методическо обединение в

„Културен живот у

------------ фт цпкьла „Име- 
съветски инструменталисти“, ко

ето ше мине в сряда, 31- октомвр1 
т г в 18.00 часа -по втора програма, 
средни вълни 506 метра е посветено 
на бележития съветски пианист Лев 
Оборин

Изпълнителският облик на Оборин 
се изгражда почти по непрекъсната 
възходяща линия. Възпитан в тради
циите на руската музикално изпъл
нителска класика, той усвоява нейни
те основни черти: човечност, простота, 
естественост и изразителност на из
пълнението, без всякаква следа от 
външни ефекти или самоцелна вир
туоз ност. Отличителен белег на него
вото изпълнение е вярното и тънко 
чувство за художествена мярка. У не
го откриваме и нежна лирика, и яс
на музикална мисъл, и силен драма
тизъм. но всичко уравновесено, хар- 
мониращо. Тези йзпълнителски каче
ства определят и обаянието, което из
лъчва изкуството на Лев Оборин.

Една от най-силните страни на из
пълнителското изкуство на големия 
пианист е мелодичността. Под неговите 
пръсти мелодията винаги доминира 
като води след себе а! и подчинява 
останалата музикална тъкан-. При из
пълненията си Оборин постигни мек, 
напевен тон, сочна и плътна звучност, 
отличаваща се с релефност л красота. 
Това му дава възможност да предава 
много сполучливо немоти, лирични на
строения и краски. Лириката е област, 
в която талантът на Оборин се проя
вява с най-голяма сила. Затова тъй 
много му допадат произведенията на 
Шопен, Чайковски и Рахмаиинов

Голям дял от артистичното амплоа 
на Лея Оборин заема творчеството 
на Шопен. Не случайно бележитият 
пианист носи славата на един от най- 
добрите тълкуватели на Шопен.

Оборин притежава голяма музикал
на култура. Това му дава възможност 
Да се справя успешно с най-различни 
музикални стилове. Той е събрал в 
своя репертоар най-цеииите творби 
на световната клавирна литература. 
С голяма любов Оборин популяризи
ра и съветските клавирни творби.

Лев Оборни бе първият съветски 
пианист, който посети България след 
9 септември 1944 година. Нашите слу
шатели дълго <ие пазят спомена за 
неговото светло, пропито със жюке- 
ност и оптимизъм изкуство,



Стп 5Бпо’“ 44 РАЛИОПРЕГЛЕЛБрой 44
РАЛИОПРЕГЛЕЛСтр 4

ОТ 29
„ПО РОДНИТЕнарздио-

IрТ
МУЗИКА

29 октомври

ПЪРВА ПРОГРАМА

иОТ

За работниците

(Пауза от 10.32 до 11.55 ч.)

РТЦ нямат

печат.
песни и

(Супе)

I

Вечер: ч.
и танцов

(По Радио София II — 506 м.)

песнич. «а

НРС „Христо Ботев“ и РС
(Тир-

КЪМ СЛУШАТЕЛИТЕ

Радиоинформа-

концерт народна

он<

А

Обед:
РТЦ нямат местни предавания

Обед:
РТЦ нямат местни предавания

Обед: 
местни предавания

ПРОГРАМНО РАЗПИСАНИЕ 
местните предавания 

? централи 
1956—1957

6.10-6.20 ч.
7.45-8.00 ч.

Симфоничен концерт на Соф. държ. 
филхармония

Вторник — И пр. 19.30 ч.
От Управлението 

на радиои и формация та.

СУТРИН
Предаване за селото

Понеделник
‘Вторник
Четвъртък
Петък — 6.00—6.10 ч.

Понеделник:
Вторник:
Сряда
Четвъртък:
Петък:
Събота:
Неделя:

Сутрин:
Делнични дни:
Неделни дни:

Понеделник:
Вторник:
Сряда
Четвъртък:
Петък:
Събота:
Неделя:

6.10-6.20 ч.
7.45—8.00 ч.

Понеделник: 
Вторник 
Сряда 
Четвъртък: 
Петък: 
Събота: 
Неделя:

Понеделник:
Вторник:
Сряда:
Четвъртък:
Петък:
Събота:
Неделя:

. при
Константин

17.30— 18.00 ч.
19.00-19.30 ч.
17.30- 18.00 ч.
19.00-19.30 ч.
17.30- 18.00 ч.
19.00—19.30 ч.
17.30— 18.00 ч.

които препрадават от 
в гр. Стара 

им

Сутрин:

6.10-6.20 ч.
7.45-8.00 ч.

Делнични дни:
Неделни дни:

Вечер:

17.30—18.00 ч.
17.20—18.00 ч.
17.30—18.00 ч.
17.30—18.00 ч.
17.30—18.00 ч.
17.20—18.00 ч.
17.30—18.00 ч.

Вечер:
17.30—18.00 ч.
17.20- 18.00 ч.
17.30—18.00 ч.
17.30—18.00 ч.
17.30—18.00 ч.
17.20— 18.00 ч.
17.30—18.00 ч.

Делнични дни: 
Неделни дни:

VI. РТЦ, 
Радио Софи- 
Загора и 
Футболни

Вечер:
18.00—18.30 ч.
18.45-19.12 ч.
18.00—18.30 ч.
18.00—18.50 ч.
18.00—18.30 ч.
18.00—18.37 ч.
18.00—18.30 ч.

но разписание, 
държанието 
ваиията. 

Писмата 
дио София 
ш атолите".

Кир.мае — 1 Цигулка, Георг Хандщедт 
— II цигулка, Арнолд Матц — вио
ла, Хелмут Вайман — влолончело

23.20 Откъси из съветски оперети
23.45 НОВИНИ

17.00 Точно време от астр. обсерва
тория

ЗА УЧЕНИЦИТЕ
17.30 Песни и танци на народите
18.00 НОВИНИ
18.10 Предаване на Радио Москва 

за България
19.00 Смесен 

музика
19.30 Забавна музика

С въвеждането на есенно-зимното 
разписание на радиопрограмите Управ
лението иа радиоииформацията напра
ви редица промени в часовете на ня
кои от предаванията. Съображенията 
за тези промени са да се даде въз
можност на слушателите в по-удобно 
за тях време да могат да чуят преда
ванията.

период
, Сутрин:

III. За РТЦ, които препредават от 
районните радиостанция и в селищата 
им има турско население:

9.52 Смесен концерт — оперна му
зика: 1. Увертюра към оп. „Гуаранн“ 
(Гомец) изп. симф. орк., дир. Рей- 
буолд 2. Ария на граф Алмавнва из
I д. на оп. „Севилският бръснар“ 
(Росили) изп. Феручо Талпа вит със 
симф. орк., дир. Тансини 3. Ела лю
бими — ария на Елвира из оп. ..Пу
ритани“ (Белини) изп. Мерцедес Кап- 
енр с орк. 4. Балетна музика,из оп. 
„Сид“ (Масне) изп. орк., дир. Рул- 
ман 5. Песен на маркиз Шатоньоф из
II д. на „Цар и дърводелец“ (Лор- 
цинг) изп. Юлнус Фолберг с хор и 
орк. на Берл. радио, дир. Добоиндт 
6. Въведение към IV д. на оп. „Кар- 
мен) (Бизе) изп Чешката филхармо
ния, дир. Клайбер

могат да препредават от 
1я или от РС — гр. Стара 

Варна предаванията на 
срещи.

Програми на Радио София
ОКТОМВРИ ДО 4 НОЕМВРИ

Каторжник (Дрюон—Лео Пол) 
Ив Монтан 3. Направи ме щастлив, 
полка (Дросте) изп. струнен танцов 
оркестър, дир. авторът 4. Последно 
писмо (Живцов) изп. Яковенко с естр. 
орк. на Съв. радио, дир. Силантиев 
5. Стакато за ксилофон и духов орк. 
(Израел) изп. Юдеке с духовия орк. 
на Берл. нар. полиция, дир. Опитц 6. 
Танц на селската поляна (Донерхак) 
изп. Лайпцигски радиоорк., дир. Ке
гел. 7. Колхозен кадрил (Тихонов) изп. 
инстр. квартет

8.30 Точно време от астрономическа
та обсерватория

Симфонични творби от руски ком
позитори: I. Балакирев — Източна 
фантазия „Исламей“, изп. ДСО 
СССР, дир. ’ Гаук 2. Рахманинов 
Циганско капричио, изп. голям симф. 
орк., на Съветското радио, дир. Гаук 
3. Рубинщайн — Тореадор и андалуз-

V. Времето за програмна работа на 
РТЦ, които имат една смяна техници:

Сутрин: от 6.00— 8.00
от 12.00—12.50 ч.

----- —.„3 ч.

8.00— 8.10 ч.
Радиотеатър

Сряда — II пр., 21.00 ч.
Неделя — I пр., 16.00 ч.

Радиовестник за пионерите 
Неделя — I пр. 14.00 ч.

Предаване опера
Понеделник — II пр. 18.50 ч. (за

пис)
Петък — II пр. 19.00 ч. (от Народ

ната опера)

15.04 Руски хорови
15.30 РАДИОВЕСТИ
16.00 Технически новости: „Изпол

зуване на дървесинните отпадъци“ — 
беседа от С. Карапанчев

16.10 Музикален речник: Музикален 
инструмент „КОНТРАБАС“

16.31 Естрадни песни

Обед: < ------ 2С:
Вечер: от 17.00—22.00

♦ ♦ ♦

IV. За РТЦ, които вечер препре
дават програмата на Радио София II.

В селища, където НРС „Христо Бо
тев“ и РС не се чуват, РТЦ могат да 
предават вечер програмата на Радио 
София II.

П. За РТЦ, 
районните радиостанции 
Загора и гр. Варна и в селищата 
няма турско население:

20.00 За селото:
' СЕЛА“

20.30 НОВИНИ
21.00 ТАНЦОВА
21.30 Въпроси на науката-: „Нашата 

лесовъдна наука в помощ на социа
листическото строителство“ — беседа 
от акад. Борис Стефанов

21.45 ПИЕСИ ЗА ПИАНО — НО
ВИ ЗАПИСИ

От Управлението 
на Радиоииформацията.

Сряда
Събота —. 6.00— 6.10 ч.

— 10.20—10.30 ч.
. Нашият календар

7.22— 7.30 ч.

«е..каи„реПор\кГХХХ^ 

а така същ0 и по съ. 
и изпълнението ца преда-

ка, изп. орк. на ГАБТ, дир. Файср"
9.00 Радиотеатър за младия слуша

тел: „Клан недоклан“ — драматиза
ция по народна приказка

9.22 Малък концерт на хора 
Румънското радио, дир. Г 
Петрович

9.37 Инструментални ( 
Танц (Тодор Стойков) изп......
ка Марти Велева 2. Песен (Алексан-

ВТОРА ПРОГРАМА
Радио София II — 506 м.

17.00 Точно време от астр. обсерва
тория

КОНЦЕРТ
17.45 Лигературна програма: „15 ми

нути със световните класици — Пе- 
трарка“

18.СО КОНЦЕРТ-ЗАГАДКА
18.30 За младежта: „Прочети тази 

книга“
18.50 ЛЕОНКАВАЛО — ОПЕРА 

„ПАЛЯЧО“ — В 2 действия. Изп. 
солисти с хор на Съветското радио 
и орк. на Московската държ. филхар
мония, дир. Самосуд. В ролите уча
ствуват:: Канио — заел. арт. Дими
тър Узунов; Неда — Александра Яко- 
вонко: Силвио — Павел Лисицан; То- 
нио — Владимир Захароз; Бег.о — 
Генади Пишчаев

20.16 Забавна музика
20.30 НОВИНИ
21.00 Из симфоничното тврчество на 

нар. артист Панчо Владигеров: I. Кон
церт за цигулка и оркестър във фЗв 
мин. Изп. заел. арт. Недялка Симео
нова със симф. оркестър на Берл. ра
дио, дир. нар. арт. Асен Найденов; 
2. Импровизация и токата. Изп. симф. 
оркестър на Лайпцигското радио, дир. 
авторът

21.46 Хорови пеаш
22.00 Седмичен преглед на спортния 

живот
22.10 Концерт на солиста 

орк. на Унгарското радио: 1. Добро 
настроение (Вадя), дир. авторът; 2. 
По това време вечер (Чанак), Со
листка. Елина Загон. дир. Дьорд Ти- 
бор; 3. В седем часа вечерта (Фе- 
ньсш), дир. Имре Жолдош; 4. Се
ренада (Хорват), Солистка: Марта За
ран; 5. Аз, само аз (Банк), Солист: 
Лаело Чакани: 6. Не го изоставяй 
(Алено), дир. Имре Жолдош; 7 2 
велосипеди (Сердахей). Солист: Ро
берт Ратони. дир Имре Жолдош; 8. 
Об Iчам, кота то настане зима (Тир- 
дош). Солистка: Илона Холош

22.30 НОВИНИ
22.45 Йоханес Брамс — Струнен 

квартет оп. 51 № 1 в до миньор. 
Изп. струнен квартет в състав: Фритц

НРС „Хр. Ботев“ — 362.7 м.

5.30 НОВИНИ
5.40 Народна музика
6.00 За селото: „Как да запазим 

цвеклото и цвеклените резенки от 
гниене през зимата“ — от В. Богда
нов

6.10 Радиогим наетика
6.20 Забавни пиеси от Ребиков, изп. 

голям симфоничен оркестър на Съвет
ското радио, див. Гаук

6.30 Уводна статия на в .Работниче
ско дело. НОВИНИ

6.50 Добро утро, мили деца
7.00 Смесен концерт — 

танци на народите
7.22 Нашият календар
7.30 Народни песни и хора
7.45 ТАНЦИ ИЗ ОПЕРИ
8.00 Забавен концерт: 1. Увертюра 

към оперет. „Бокачио“ (Супе) изп. 
орк. на Берл. опера, дир. Мелихар 2. 
Каторжник (Дрюон—Лео Пол) изп.

Съобщение
Управлението на радиоинформа- 

цията при Министерството на култу
рата въвежда от 29 октомври т. г. 
есенно-зимно разписание на 
програмите.

В есенно-зимното програмно разпи
сание се правят следните промени в 
часовете на някои от основните пре
давания-:

ВЕЧЕР
Предаване за селото — I пр.

Понеделник
Четвъртък
Петък — 20.00—20.30 ч.
Неделя — 19.20—20.00 ч.

За работниците
Вторник I пр. — 19.30—19.50 ч.

Стопанска беседа
‘Вторник — II пр. 19.20—19.30 ч. 
Четвъртък — 1 пр. 19.00—19.10 ч.

Беседа по марксизма-ленинизма
Сряда — 1 пр. 19.30—19.50 ч.

Въпроси на науката
Понеделник — 1 пр. 21.30—21.45 ч. 

На научни теми
Сряда — II пр. 19.50—20.05 ч.

Отговори на въпроси
Четвъртък — II пр. 19.20—19.30 ч.

Из дейноста на 
народните съвети

Сряда — I пр. 17.30—17.40 ч.
На международни теми

Вторник ’— 1 пр. 21.30—21.40 ч. 
Сряда — I пр. 21.30—21.40 ..
Четвъртък — II пр. 18.50—19.00 ч. 
Петък — I пр. 21.30—21.40 ч. 
Неделя

12.00 Точно време от астр. обсерва
тория

БАЛЕТНА МУЗИКА
12.50 Преглед на столичния 

НОВИНИ
12.50 Концерт — песни и танци на 

народите, съставен по писма на слу
шатели

13.30 Смесен концерт — народна 
музика: I Заспала Стана чичина, 
изп вокална група от село Станчов
ци, Трьнско 2. Изпълнение на Йордан 
Гемеджиев: Страхил войвода < Сно
щи отидох на Алтън чешма 3 Изп. 
на орк. за народна музика: Хоро. Ръ
ченица и Четворно хоро 4. Изп. на 
Държ. анс. за македонски народни 
песни и танци — гр. Благоевград: 
Бпе, не ми ход» из Неврокопско; Мъ
гла мъгли 5. Изп. на орк. от народни 
инструменти: Русенска ръченица

14.00 За пионерите: „Флагът на Ле
пя“ — ПРЕДАВАНЕ ЗА ОКТОМ
ВРИЙСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

14.20 ОПЕРНА МУЗИКА
14.50 Преглед на вестник „Прав

да“

на 
радиотранслационните 
през есенно-зимния ""

От 29 октомври т. г. Управлението 
на радиоинформацията въвежда есен
но-зимно разписание на радиопрогра
мите.

Местните предавания на радиотранс
лационните централи през есенно-зим

ния период ще бъдат:
1. За РТЦ, които препредават 

НРС „Хр. Ботев“:

пиеси: I. 
. на цигул-

дър Попов) изп. на обой Златан Си
раков 3. Песен (Лили Лесичкова) изп. 
на виолончело Тодор Бахаров 4. Не- 
стипарско хоро (Сия Чалъкова) изп. 
на пиано Ото Лмбн5с
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Из творчеството на
компоти

30 октомври

31 октомври
ПЪРВА ПРОГРАМА

1
ВТОРА ПРОГРАМА

групи
(Радио София II — 506 м)

за

- ра-

НРС „Хр. Ботев“ н РС

г

ТОРНМК

„Славей“ 
на пиано

Ри- 
дир.

д

И

юг и 
) ИЗП. 

със съпровод на пиано —

17-00 Гочно време от астрономиче
ската обсерватория

ПЪРВА ПРОГРАМА
НРС „Христо Ботев

5.30 НОВИНИ
5.40 Народни хора н ръченици
6.00 За селото
6.10 Радиогимнастина
6.20 Физкултурни песни
6.30 Уводна статия на вестник „Ра- 

ботничееско дело“. НОВИНИ
6.50 Добро утро, мили деца
7.00 Народни песни и хора
7.30 Валсове: 1. Вълшебството на 

сирените и Кънкьорите (Валдтойфел);
2. Виенски граждани и Разходка (Ци- 
рер)

7.45 Италиански песни: И. Неапали- 
танска песен (Де Куртис), изп. Ал- 
банезе: 2. Нова луна (Коста — Ди 
Джакомо), «зп. Енцо де Муро Ло- 
манто; 3. Сурдате (Нардела-Бовио), 
изп. Тито Скипа; 4. Идеал (Тости), 
изп. ДЖино Сини-мберп

8.00 ОМЕСЕН КОНЦЕРТ
8.30 Точно време от астрон. обсерв.
Литературно предаване: „По гроз

добер в Перущица“ — репортаж от 
К Коцез

8.40 Арии из опери: 1. С усмивка 
и милувки — ария на Блонда яз II д. 
на оп. „Отвличане от Сарая“ (Мо
царт), изп. Емми Лоозе с орк. на 
риенската филх., дир. Бьом; 2. На
здравица из оп. „Веселите виндзоркн“ 
(Николай), изп. Михай Секей със 
симф. орк. на Унг. радио, дир. Варга;
3. Сбогом, майко — ария на Туриду 
из оп. „Селска чест“ (Маскани), изп. 
Бениамино Джил-з с орк. на Милан
ската Скала, дир. Сабайно; 4. Оби
дената гордост, господа — каватина 
и ария на Гомец да Силва из I д. 
на оп. „Ернани“ (Верди), изп. Бо
рис Христов с оркестър, Д1р. Добро- 
вен

9 00 ЗАБАВЕН КОНЦЕРТ
9.50 Туйле — Секстет в си бемол, 

мажор оп. 6. Изп. духов квинтет в 
сьстав: Христо Владовски — флейта, 
Константин Чилев — обой, Трифон 
Жеков — кларинет, Марко Минев — 
фагот и Карел Стари — валдхорна с 
Лиляна Антова — пиано

(Пауза от 10.32 до 11.55 ч.)
12.00 Точно време от астр. обсерва

тория
Народни песни « хора
12.30 Преглед на столичния печат. 

НОВИНИ
12.50 Популярни оперни уверпоря: 

1. Уверпора към оп. „Русалка“ (Двор- 
жак), изп орк. на Пражката опера, 
дир. Халабала; 2. Увсртюра към оп. 
„Две вдовици“ (Сметана), изп. орк. 
на Пражката опера, дир. Шквор; 3. 
Уверпора към оп. „Руслан и Людми
ла“ (Глянка), изп. симф. орк., дир. 
Голованов

13.00 Трибуна на културните дейци 
„Спомени на стари актьори“

22.45 Оперетна музика
23.05 Песни от албански 

тори
23.25 Леки оркестрови пиеси: 1. По

ема (Фибих); 2. Сцени от бала (Хел- 
месбергер); 3. Ноктюрно (Корман); 
4. Италианска серенада (Хупо Волф)

23.45 НОВИНИ

(По Радио София I! — 506 м)
15.04 Рудолф Бей: Веберпана — сю

ита в свободна преработка по мело
дии на Вебер, изп. германски симфо
ничен оркестър, дир. авторът

15.24 Две песни от Даргомнжски, 
изп. Андрей Иванов — баригон: 1. 
Не се сбъднахте, мои мечти 2. Къдри

15.30 РАДИО ВЕСТИ
16.00 За пионерите: „Чудни страни

ци
16.20 ОПЕРЕТНА МУЗИКА
16-40 Народни песни от Югославия:

13.10 МЕЛОДИИ ИЗ ФИЛМИ
13.40 Песни и ннструм. пиеси от 

нар. арт. Любомир Пипков — лаур. 
на Дим. награда: 1. „Игра“ — «зи
на флейта Янко Янков; 2. Затрила 
а! Гана криво перо — изп. Снежина 
Минчева; 3. Народна песен, изп. на 
виолончело Милош Садло; 4. Татари
— изп. Райна Стоянова — мецосопран; 
5. Старинен танц — изп. на пиано 
Ото Либих; 6. Любимата — изп. Илия 
Йосифов — тенор

1'4.00 На педагогически теми: „Бе
лежки на бащата“ — Б. Ммткаров .

14.10 МУЗИКА ЗА ДЕЦА
14.20 Забавна музика
14.50 Преглед на централния печат.

(По Радио София II — 506 м.
15.04 Концерт иа народните артисти 

на СССР лауреати иа Сталинска^ на
града Валерия Барсова и Марк Рейзен

15.30 РАДПОВЕСТИ
16.00 За младежта: „Есен“ — ре

портаж от Хр. Симеонов
16.15 Рудолф Грофе — симф. сюита 

„Големият каньон“. Изп. симф. орк. 
на Нюйоркското радио, дир. Тосканини

17.00 Точно време от астр. обсерва- 
тор 1Я

За пионерите: „Моят бащин край“
— -монтаж по стихове от Н. Зидаров

17.20 Концерт по писма на слуша
тели: 1. Валс нз балета „Спящата 
красавица“ (Чайковски), изп. орк. на 
Болшой театър, дир. Файер; 2. Речи- 
гатив и ария на графинята из оп. 
„Дама Пика“ (Чайковски), «зп. Ил
ка Попова с ДРО, дир. Асен Най
денов; 3. 0, мила Аида — а-рия на 
Радамес из I д. на оп. „Аида“ (Вер
ди), изп. Тодор Маза ров с орк. на 
Соф. нар. опера дир. Асен Найденов; 
4. Ария на Киал Филип из оп. „Дон 
Карлос“ (Верди), «зп. Борис Христов, 
с орк.» дир. Добровски 5. Увертюра 
към оп. „Летящият холандец“ (Ваг
нер), изп. орк. на Баварската опера, 
дир. Клеменс Краус

18.00 НОВИНИ
18.10 Предаване на Радио Москва 

за България
19.00 НАРОДНА МУЗИКА
19.30 Предаване за работниците: 

„Поглед върху строежите на социа
лизма" — монтаж

19.50 Популярен концерт: 1. Балет
на музика из оп. „Вилхелм Тел“ (Ро
сили), изп. орк. на Миланската Ска
ла, дир. Марицуци; 2. Последна песен 
(Тости), изп. Таикреди Пазеро; 3. Ин
термецо и валс из балета „Найла“ 
(Делиб). изп. орк. ГАБТ, дир. Файер;
4. Увсртюра към оп. „Орфей в ада“ 
(Офенбах), изп орк., дир. Стасевич;
5. Испания — рапсодия (Шабрис), 
изп. Берлинската филхарм.. дир. Исер 
шедт; 6. Полск1 цветя (Шейн) изп. 
на цигулка Ллфред Тома с естр. орк. 
иа РНР, д«р. Патрики; 7, Отплата на 
неверните (Пориш-Рим)/«зл. Жаклии 
Фраисоа: 8. Фантастичен марш (Пе- 
шек), изп. голям естр. орк., дир. Ки- 
рал

20.30 НОВИНИ
21.00 ТАНЦОВА МУЗИКА
21.30 На международни теми
21.40 „За любителите иа камерна

17.00 Гочно време от астрономиче
ската обсерватория

Румънска народна музика
.17.30 Литера|урно предаване
18.00 Цикъл „Именит съветски ин

струменталисти“ — ЛЕВ ОБОРИН
19.00 За средношколците: „Първи 

творби“ — из творчеството на сред
ношколците

19.20 Концерт на ансамбъла за 
песни при Радио София, дир. Мих. 
Милков

19.40 Аренски — Фантазия на тема 
от Ряблнин, изп. на пиано Гринберг 
съпр. оркестър

19.50 На научни} теми: „Какво пред
ставляват инстинктите" — беседа от 
Мара Георгиева

20.00 Народна .музика
20.30 НОВИНИ
21.00 Радиотеа1ър: „Макбет“ 

диопостановка по У. Шекспир
22.00 СМЕСЕН КОНЦЕРТ
22.30 НОВИНИ

...”~45 Из ннкълл „Чешкият к 
Шумава в песни“ (Карел Вайс) 
Карел Лай —
Кредба

23.05 Скандинавска сюита (Фре- 
дсрик Сей) |цп орк, дир. Вюил 
Стефанов, лаур. На Дим. награда.

23.21 Макс Регер — Четири сим
фонични поеми по картини на Ар
нолд Бьоклнн, изп. симф. орк. на 
Лайпцигското радио, дир. Хермав 
Абендрпт

23.45 НОВИНИ

ли: 1. Песен за френските докери 
(Сюливан) изп. С.мирнов с орк. 2 Ня
ма да допуснем , войната (Новиков) 
изп. анс., сол. Зара Долуханова 3. 
Комсомолска песен (Соловьов—Се- 
цой) ИИ1. представителен анс. на Съ
ветската армия, сол. Размовски 4. 
В открито море (Светослав Обрете- 
нов) изп. анс. за песни при Радио 
София, солист1 Георги Спиров 5. Лю
бовта на овчарчето (Нутил) изп. ака
демичният хор „Георги Димитров“,со
лист. Данаил Николов 6. Песен за 
Ереван (Хачатурян) изп. анс. за пес
ни и танци при Главното управление 
на трудовата повинност, солист Ни
кола Томов 7. Сулико (ххх) — гру
зинска нар. лесен, изп. анс. за песни 
и танци на Грузинската СССР 8. И 
кой го знае (Захаров) изп. хор ,,’Пят- 
ницки“, запяват Прокошина и Клодни- 
на 9. Казачок — украински народен 
танц, изп. орк. от нар. инструменти

9.20 Симфонични творби от П. И. 
Чайковски: 1. Увертюра „Буря“, изп. 
голям оимф. орк., дир Голованов 2. 
Симф. фантазия „Фоанческа да 
мини“, изп ДСО на СССР, 
Константин Иванов

10.00 ОПЕРНА МУЗИКА

НРС „Хр. Ботев“ и РС

5.30 Новини
5.40 Младежки песни
6.00 За работника
6.10 7 Радиогимнастика
6.20 Народна музика
6.30 Уводна статия на в. Работни

ческо дело. НОВИНИ
7.00 Популярни песни и инструмен

тални пиеси: I. Валс (Кьолер) изп. 
на флейта Кирил Костов 2. Пъстърва
та (Шуберт) изп. Катя Попова, со
пран 3. Скерцо в ми миньор (Мен- 
делсон) изп. на пиано Нейна Иконо
мова 4. Неаполитаиска мандолина 
(Талиафеон) изп. Владимир Водени
чаров — тенор 5. Водоскок (Вечей) 
(изп. на цигулка Ференц Вечей 
6. То беше в ранна пролет (Чайков
ски) изп. Вера Фирсова — сопран 7. 
Вариации върху песента 
от Алябиев (Глинка) изп. 
Исак Михновски

7.22 Нашия календар
7.30 Народни хора: 1. Право хоро и 

Ганкино хоро, изп. Коста Колев на 
акоодеон, съпр. малък орк. 2. Изп. на 
орк. от нар. -инструменти при Радио 
София, дир. Борис Петров: Седи Дон
ка (Панагюрско хоро), Ръченица и 
Право хоро

7.45 Песни от съветски композито
ри: Валентин Левашов и Андрей Но
виков. Изп. сибирски народ, хор. худ. 
ръководител Валентин Левашов: I. 
Песни от Левашов: 1. Под прозорче
то седях 2. Широки степи 3. Разля 
се морето безкрай 4. Над полята свет
ла зора; II. Песни от Новиков: 1. 
Хубава си ти, гъста ръж 2. Сега у 
нас на село е весело

8.00 Популярен концерт: 1. Ув. към 
оп. „Дойна Диана“ (Резпнчек) изп. 
Берл. филх., дир. Клайбер 2. Наоодна 
песен и дует из оп. „Марта“ (Флотов) 
изп. Ерна Бергер и Петер Андерс с 
орк. на Берл. опера, дир. Шюлер 3. 
Капризната (Рис) изп. Куленкампф, 
цигулка 4. Любовен възтоог (Марти
ни) изп. Зара Долуханова с орк., 
дир. Ковальов 5. При ма балерина, пог- 
пури от балети (ххх) изп. орк. на 
Берл. държ опера 6- Наздравица из 
оп. „Селска чест“ (Маскани) изп. 
Т-ино Патиера с орк. и хор, дир. Вайс- 
ман

8.30 Точно време от астрономиче
ската обсерватория

„Дворец под «смяга“—репортаж за 
ВЕЦ „Батак“ — от К. Банков

8.40 Концерт но писма на слушате-

музика“ - Из творчеството на Ян 
Гибелите: 1- Няколко песни, изп. Же* 
рап Сузан - баритон, съпр. на пиано 
Далтои Балдуин: а) Изгрев слънце 
б) Тихият град; в) Песен за ротата;

-- —- в полето; д) Песен
-- 2. Струнен квартет. Изп. 
„Сметана“ в състав: Новак — 
Костелецки—цигулка, Шкам- 

и Кохоут — виолончело

За най-малките: „Работливите зай
чета“ — поема от Лиана Даскалова

17.15 Леон Клеппер: Пътят иа Ду
нава към Черно море — симфонична 
поема, изп. симф орк. на Рум. ра
дио, дир Жоржеску

17.30 Из дейността на народните 
съвети: „Работата на народните съ
вети в Бургаски окръг по жалбите 
на трудещите се и опачззне на соти- 
алистическата законност“ — беседа 
от А. Бешковски

17.40 КОНЦЕРТ
18.00 НОВИНИ
18.10 Предаване на Радио Москва 

за България
19.00 Народни песни и хора
19.25 „Партията на тесните социа

листи подкрепи миролюбивата поли
тика на съветското правителство по 
време на Октомврийската революция“ 
— беседа от Кирил Василев

19.45 Симфоничен концерт: 1. Хен- 
денл — Двоен концерт № 28 изп. 
Берл. филх, дир. Бенда 2. Хзйдн — 
симфония в Пе мажор М» 104 „ Лон
донска“. изп ДРО, дир. Влади Си
меонов

20.30 НОВИНИ
21.00 Откъси из румънската опере

та „Дайте ми да пея“ (Дендрино) 
изп. солисти и анс. на Дьрж. опере
тен театъо — Букурещ, дир авторът

21.30 На междунаронди теми
21.40 ТАНЦОВА МУЗИКА

(Пауза от 10.32 до 11.55 ч.)
12.00 Точно време от астрономиче

ската обсерватория
Лек популярен концерт
12.30 Преглед на столичния печат. 

НОВИНИ
12.50 Концерт на вокалните групи 

„Росна китка“ ,и „Хайдушка песен“
13.10 ЗАБАВНА МУЗИКА
13.30 „В музея на Народния театър 

„Кр. Сарафов“ — репортаж
13.40 Оперно арии: I Ария на За- 

растро из оп. „Вълшебната флейта“ 
(Моцарт) изп. Лудвиг Хофман с оок. 
2. Не вярвай на миражи, ария на 
Амина из оп. „Сомнамбула“ (Белини) 
изп. Маргерита Карозио, с голям сим
фоничен орк. 3. Монолог на Форд нз 
оп. „Фалстаф“ (Верди) изп. Франк 
Гуарера с орк на Метрополитен опе
ра, дир. Пелетие. 4. Ах. не вярваше 
ти, ария на Вилхелм из III д. на оп. 
„Миньоп“ (Тома) изп. Тито Скипа с 
орк.

14.00 За средношколците; „Художе
ствена самодейност“

14.20 Смесен концерт
14.50 Преглед на централния съвет

ски печат

г) Мами че пее 
за розата; 2. С 
квартет 
цигулка, 
па — в-пола

ВТОРА ПРОГРАМА
Радио София П — 506 м.

17.00 Точно време от астр. обсерва
тория

Ннколае Буйклну — Соната за вно- 
лончело « пиано. Изп. Серафим Ан- 
тропов и Мария Фотино

17.19 Концерт на самодейни колек-
ТИВИ I/ 1 АЛ

17.40 Нова музика от Корея: 1. Моя 
Родина (Пк Ен-пхир), изп. хор и орк. 
на Центр. Корейско радио; 2. Две из
пълнения на Юй Юй-лан: а) Песен 
за крушевня цвят, б) Напдо Ариран; 
3. Песен за пролетта (Ли Мен-хан), 
изп. училищен хор; 4. Две песни, изп. 
хора на Нентр. Корейско радио: а) 
Песен за каменаря (Син До Соя), 
б) Песен на носача (Ки-м Хек); 5. 
Много пшеница и ечемик се роди (Ким 
Мук Гьоо), изп. хор и орк.

18.00 Димитър Сапаев — Младеж
ка сюита. Изп. ДРО, дн-р. Влади Си
меонов

18.20 За народната армия: „На 
войнишката естрада“

18.50 Из оперния репертоар н-а на
шите певци: 1. Ария на Леонора из
II д. на оп. „Силата на съдбата“ (Вер
ди), изп. Пенка Коева, съпр. Георги 
Златев-Черкин; 2., Ария на Ренато из 
I к. на оп. „Бал с маски“ (също от 
Верди), -изп. Михаил Зидаров с орк. 
на Сталинската нар. оп., дир. Емил 
Главанаков; 3. Ария на Рудолф нз 
I д. на оп. „Бохеми“ (Пучини), изп. 
заел. а-рт. Илия Йосифов, с ДРО, дир. 
Васил Стефанов; 4. Ария на Зурга из
III д. на о-п. „Ловци н-а бисери“ (Би- 
зе), изп. Кирил Кръстев с орк. на 
Русенската нар. оп., дип. Любен Пи:ь 
тев;5. Ария па Орфей из оп. „Орфей 
и Евриднка“ (Глук), изп. заел. арт. 
Га«ня Цокова с ДРО, дир. Васил Сте
фанов; 6. Печален съм, сцена на ко- 
ронацията из оп. „Борис Годунов“, 
изп. н-ар. арт. Христо Бръмбаров е 
хор и орк. на Соф. нар. оп., дир. нар. 
артист Асен Найденов

19.20 „Ленин- — велик организатор 
и ръководител на Октомврийската1 ре
волюция — беседа от Кирил Ваиев

ПГ)Л1>иПлР^ДАВЛНЕ 0Т ЗАЛА 
БЪЛГЛ! ИЯ КОНЦЕРТ НА СДФ В 
уХ™паТа:пТ“°₽&11 от Бетовен I. 
за п1™а ”Лсо||°1>а" № 3; 2. Концерт 
■за цигулка и оркестър. Солист П Хрнетосков; 3. СимфоНи,, № Х

Около 20.15 ч. (в паузата) Новини
Ли’ерагУ1’|1° предаване: „Хо- 

на ЛлОТ Ъ,'1,Т<; “ ,|ете"е 113 Р™“3 на Лл. Гол стой
22.15 Френски песни — ИЗ(П л.ц,ро
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С МИКРОФОН Ь КЛАСНАТА СТАЯ
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НРС

(Текст п снимки)

Ст. Страхинов
София

на 
за

Част от учителския колех
.Методи1

— завърши изказването си той.

*

„Фла- 
за

Два месеца изминаха от първия учебен 
ден.

Необичайно тихо е в приветливия и облян 
в слънчева светлина, коридор на 13 средно 
училище „Кирил и Методи“ в София. Всич
ки ученици са в час.

Шум се чува само от вратата на шести „в“ 
клас. Пионерите имат свободен час, защото 
днес учителката им по български език отсъ- 
ствува. Моментът е удобен редакторът на „Ра- 
лиовестник за пионерите“ Димитър Точев да 
поговори с пионерите и да направи своя ре 
портаж за неделния брой на вестника.

Пионерът Румен Христов — отряден пред 
седател на пионерите от класа, разказа за от 
личния успех на учениците и за дисципли 
ната, с която класът за сега не може да се 
похвали.

А физкултурният отговорник Стефан Йор
данов Динев разказа за добрите физкултурни 
прояви на своите другари: „Нека учениците 
от другите училища дойдат да си премерят 
силите с нас. Няма да им отстъпим нито на 
футбол, нито на гимнастика, нито на народра 
топка“ — завърши изказването си той.

Хорът при 6-в-клас изпълнява песни за преда
ването „Радиовестник за пионерите“

Когато училищният звънец оповести края 
га изминалия свободен час, радпорепортажът 
„На гости на пионерите от 13-то училище“ 
беше готов. Когато приготвят уроците си, 
пионерите няма да забравят в следобедния 
неделен ден да включат в домовете си радио
приемниците за да чуят как разказаха 
другите свои другари от цялата страна 
тяхната прилежна работа и за тяхния задру
жен живот.

Чуйте и вие, драги читатели, този репор
таж в „Радиовестник за пионерите“ на 4 ное
мври — неделя от 14.00 часа.

младежта: „Из на- 
- -- — очерк за с. 
Варненско (по Радио

Говори София!
М змж уеца 9 (‘къпи е 

слушянте!
Втора програма

18.20 За Народната армия:
„На войнишката естрада“

СРЯДА — 31 октомври
Първа програма

6.50 Добро утро, мили деца!
14.00 За средношколците:

„Художествена самодейност“
16.00 За пионерите: „Чудни
16.10 Румънски пионерски 

песни (по Радио София II)
17.50 За най-малките: „Ра

ботливите зайчета“ — поема 
от Лиана Даскалова

Втора програма
19.00 За средношколците:

„Първи творби“ — из творче
ството на средношколците

ЧЕТВЪРТЪК — 1 ноември
Първа програма

6.50 Добро утро, мили деца!
8.30 На педагогически теми: 

„Интересен филм“ — фейлетон 
от Димцтри Усалцев

13.30 За младежта: „Добри 
другари“ — от Румяна Савова

14.00 За пионерите: „При
ключенията на тримата дру
гари“ — разказ от Чавдар 
Алалжов

за младежта

16.45 Концерт за деца 
Радио София II)

17.30 Предаване за гранича
рите: „Меламед Папо — ра- 
диокомпозиция

ПЕТЪК — 2 ноември
Втора програма

6.50 Добро утро, мили деца!
9.00 За най-малките: „Жи

вели някога“ — руска народ
на приказка

14.00 За средношколците: 
„Бързина и сила“ — разказ 
от А. Светов

Първа програма
17.30 Из живота на мла

дежта
18.30 За Народната армия: 

„Майка“ — разказ от Илия 
Игнатов

СЪБОТА — 3 ноември
Първа програма

6.50 Добро утро, мили деца!
14.00 За малките ученици: 

„Ежко Бежко разговаря с уче
ниците“ — репортаж.

15.45 За пионерите: „Весе
лата хармоника“ — стихове 
от Ат. Босев (по Радио Со- 
!>ия II)

17.00 Концерт за пионерите: 
Детска симфония от Хайдн

Втора програма
18.40 За младежта: „Силата 

а младостта“ — репортаж
НЕДЕЛЯ — 4 ноември

Първа програма
9.30 Радиотеатър за младия 

лушател: „Кралството на 
ривите огледала“ — драма- 
чзация от Н. Трендафилов

14.00 Радиовестник за пио- 
ерите
15.10 За г- 

аата родина“ 
Зяла, Г 
София II)

2П00 Концерт

Редакторът на „Радиовестник за пионерите“ в 
разговор с пионера Р. Христов

ПОНЕДЕЛНИК — 29 октомври
Първа програма

„Хр. Ботев“ — 362.7 м. 
6.00 Добро утро, мили деца! 
9.00 Радиотеатър за младия 

слушател: „Клан недоклан“ — 
драматизация по народна при
казка

14.00 За пионерите: 
гът на Леня“ — предаване 
Октомврийската революция 

17.00 За учениците
Втора програма

Радио София II — 506 м.
18.30 За младежта: „Прочети 

тази книга“
ВТОРНИК — 30 октомври

Първа програма
6.50 Добро утро, мили деца!
14.00 На педагогически те

ми: „Бележки на бащата“ — 
от Б. Митраков

16.00 За младежта: „Есен“ 
— репортаж от Кр. Симеонов 
(по Радио София II)

17.10 За пионерите: „Моят 
бащин край — монтаж по сти
хове от Н. Зидаров

Отрядният ръководител Румен Христов разказвз 
за отличния успех но другарите си

■I!
■В
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НРС „Хр. Ботев“

НАРОДНА ВТОРА ПРОГРАМА

МЛА-

Самуелпредаване:

Радио Москвана

народна

Пауза от 10.32 до
астрон. обсер-

печат.

оперети

\

12.00 Точно време от 
ватория _____

— оркестъра 
Ч диригенството 
Балетна музика

Евгени и По
койник“; 2.

(По Радио София II — 506 м.)

15.04 Пиеси за цигулка. Изп. Иван 
Попов. Съпр. «а пиано Борис Стефа
нов: 1. Славянски танц № 10 (Двор
жак); 2. Валс-каприз (Виенявскн); 
3. Андалузки романс (Сарасате); 4. 
Родно капричиозо (Сен—Сан)

15.30 РАДИОВЕСТИ
16.00 Писатели и книга: „КНИГО- 

ПИС“
16.20 Из оперите на Серов и Рубла

та йн: I Из оперите на Серов: 1. Ва- 
ряжка балада нз оп. „Рогнеда“. Изп. 
Вероника Борисенко със симф. орк. 
ГАБТ. дир. Неболсин; 2. Руски танц 
из същата опера. Изп. орк. ГАБТ, 
дир. Самосуд 3. Из оп. „Вража сила“: 
а) Песен на Ерьомка из II д. на оп. 
Изп. Шчегалков и Турчина с хор и 
орк. ГАБТ, дир. Кондрашин; б) Песен 
на Груня из II д. Изп. Вероника Бо
рисенко с орк. ГАБТ, дир. Кондра
шин; II.' Из оперите «а Рубинщайн: 
1. Епиталама на Виндекс из оп. „Не
рон“. Изп. Андрей Иванов с орк. 
ГАБТ, дир Худолей; 2. Танц на свет- . 
ливите из оп. „Фераморс“. Изп. голям 
симф. орк., дир. Вайоман; 3. Романс 
и сцена из оп. „Демон“. Изп. Алексей 
Иванов и Татяна Талахадзе с орк. 
ГАБТ, дир. Мелик-Пашаев

16.45 КОНЦЕРТ ЗА ДЕЦАТА 
I

НРС „Хр. Ботев“ и РС
17.00 Точно време от астрон. обсер

ватория
Концерт на Ансамбъла за песни и 

танци на народната армия, дир. Дра
ган Проколиев

17 20 Симфонични сюити: 1. Мари- 
нуци — Сицилианска 'сюита. Изп 
симф орк., дир. Белеца; 2. Борммо
ли — Цингареска и тарантела из Тан
цова сюита, Изп. Марио Салерно с 
камерен оркестър на Италианското 
радио, дир. Галино; 3. Бизе — 'Ме- 
нует, адажието и карион из „Арле- 
зианката“, сюита № I. Изп. орк. чц 
Лайпцигското радио, дир. Пфлюгер;
4. Григ — Танц на Аяитра из „Пер

5.30 НОВИНИ
5.40 Народни хора
6.00 За селото
6.10 Радногимнастика
6.20 Маршове
6.30 Уводна статия на в. Работниче

ско дело. НОВИНИ
6.50 Добро утро, мили деца
7.00 Народни пссви и хора
7.30 Два валса от Йозеф Ланер. 

Изп. голям орк. на Берл. оадиокоми- 
тет, дир. Ото Добриндт

7.45 Руски песни
8.00 Оперна -музика: 1. Песен из 

оп. „Каменният гост“ (Даргомижски) 
Изп. 'Мария Максакова с орк., дир. 
Мелик-Пашаев; 2. Ария «а Жсрмон 
из оп. „Травиата“ (Верди). Изп. заел, 
арт. Михаил Люцканов, съпр. орк. на 
Соф. нар. оп., дир. нар. арт. Асен Най
денов; 3. Полтавският бой — симф. 
картина нз оп. „Мазепа“ (Чайковски). 
Изп. орк. на Болшой театър, дир. Са- 

‘ мосуд; 4. Дует на Лейла и Надир из 
оп. „Ловци на бисери“ (Бизе). Изп. 
Пенка Маринова и Николай Здрав
ков с орк. на Русенската нар. оп., дир. 
Любен Пинтсв; 5. Трета песен на Лел 
из оп. „Снежанка“ (Римски-Корса- 
ков). Изп. София Преображенска с 
орк. на Лснингр филх., дир. Грику- 
ров; 6. Полка из оп. „Две вдовици“ 
(Сметана). Изп. орк. на Пражката 
нар. оп., дир. Шквор; 7. Ария на Ар
тур из оп. „Пуритани“ (Белини). Изп.- 
Джакомо Лаури Волпи с орк.

8.30 Точно' време от астр. обсерва
тория

ЗАБАВНА МУЗИКА
9.00 За най-малките: „Живели ня

кога“ — руска народна приказка .
• 9.20 Музикален речник: — Музика

лен инструмент „КОНТРАБАС“
’ 9.40 ПЕСЕНЕН КОНЦЕРТ

10.00 Пиеси за пиано: I Рондо в 
сол мажор (Бетовен). Изп. Татяна 
Николаева; 2. Чучулигата (Глннка- 
Балакирев). Изп. Лев Оборни; 3. Пре- 
люд в сол миньор (Рахманинов). Изп. 
Яков Флиер 4. Скеоцо в ми миньор 
(Менделсон). Изп Атнеш Борда ш; 5. 
Полетът на * бръмбара (Римски-Кор- 
саков) изп. Лев Оборни

11.55 часа)

НРС „Хр. Ботев“

5.30 НОВИНИ
5.40 Народни песни и хора
6.00 За селото
6.10 Немски танци
6.30 Уводна статия на в. Работни

ческо дело. НОВИНИ
6.50 Добро утро, мили деца!
7.00 ЗАБАВНИ ПИЕСИ
7.30 НАРОДНИ ПЕСНИ
7.45 Ало Кол: Сюита. Изп. Лайп

цигски орк., дир. Герхард Пфлюгер
8.00 Музика изпълнена на V мла

дежки световен фестивал
8 30 Точно време от астрон. обсер- 

ва тория
На педагогически теми: „Интересен 

филм“ — фейлетон от Димитри 
Усолцев

8.40 Симфония № 5 от Дворжак
9.40 Музика нз филма „Повест за 

родината“ (Тодор Попов и Димитър 
Петков) изп. СДФ, орк. на нар. опе
ра, БХК и хор „Бодра смяна“, дир, 
Веселин Павлов

10.02 Арии из опери: 1. Ария на 
Лаурета из оп. „Джани Скики“ (Пу- 
чини). Изп. Ана Кирова, съпр. Хер- 
мина Асадур; 2. Ария на Риголето нз 
оп. „Рнголето“ (Верди). Изп. Коста
дин Шекеолийски с орк. на Болшой 
театър, дир. Неболсин; 3. „Лучета е 
хубаво име“ — ария из оп. „Чети
римата грубияни“ (Волф-Ферари). 
Изп. Феручо Талявини с орк. на Ра-

___ __г. Тансвпги; 4. „Върху 
'_____________________ ж-потта“ — "3

Изп. 
дир.

ОП.

13.40 Смесен концерт-народна му
зика: I. Изп. на орк. при Държ. анс. 
за нар. песни и танци: 1. Хоро „Три
те пъти“; 2. Копаница; II. Изп. на 
сам. кол. с. Бяла река, Първомайско:
1. В селото турци дойдоха; 2. Карало 
Раде кервана; III. Цзп. на ^ордапка 
Илиева: 1. Посъбра Добри дружина;
2. Менците дрънкат

14.00 За средношколците: „Бързина 
и сила“ — разказ от А. Светов

14.20 Арии из опери: 1. Ария на 
Каскар из оп. „Заза“ (Леоикавало). 
Изп. Веселин Дамянов, съпр. Линка 
Сокерова; 2. Твоя съм — ария из оп. 
„Царят-паспгр“ (Моцарт) изп. Соня 
Шьонер с орк. на Берл. радио, дир. 
Херберт; 3. Ария на водния дух из 
оп. „Русалка“ (Дворжак“). Изп. 
Едуард Хакен с орк. на Пражката 
народна опера, дир Кромхолц

14.35 Концерт на оркестър от руски 
народни инструменти, дир. заел. арт. 
на РСФСР Осипов

14.50 Преглед на централния съвет
ски печат

(По Радио София II — 506 м.)

15.04 Инструментални пиеси: 1. Па
сторал (Филип Кутев). Изп. на флей
та Кирил Костов; 2. Пет пиеси за вио- 
лончело (Илия Драганов). Изп. Бон
чо Бонев, съпр. на пиано Вера Бо
нева

15.30 РАДИОВЕСТИ
16.00 „Ехото на Октомври“ — отгла- 

ои в прогресивния печат
16.15 Падеревски — Полска фан

тазия. Изп. Болеслав Войтович с го
лям симф. орк на Полското радио, 
дир. Ян Кренц

16.40 ЗАБАВНА МУЗИКА

НРС „Хр. Ботев“ и РС

17.00 Точно време от астрон. обсер
ватория

Литературно
Маршак

17.30 Концерт по желание за тур
ското население

18.00 НОВИНИ
18.10 Предаване

за България
19.00 Смесен концерт

музика: I. Изп. на Асен Шакрачкн:
1. Седи мома в ливаде; 2. Стоян и 

” тт - на Магда

мобиле (Паганини); б) Китара (Мош- 
ковсми); в) Прелюдии № 16 и 24 из 
оп. 34 (Шостакович)

20.00 За селото: „Подготовка за 
годишното приключване на сметките“ 
— беседа

20.30 НОВИНИ
21.00 Концерт на Лайпцигския за

бавен радиооркестьр с дир. Ерих До- 
нерхак

21.30 На международни теми
21.40 Сръбски лирични песни: I. 

Дрямка ми се дреме. Изп. Да жица 
Обренич; 2. В градината зюмбюл цъф
ти. Изп. Зорка Буташ; 3. Къде си. ду- 
шо. Изп. Пропя; 4. Жалба за мла
дост. Изп. Зора Дремпетич

22.00 Шуман — Концерт за цигул
ка и оркестър в ре миньор. Изп. Ку- 
ленкампф с Берл. филх., дир. Исер- 
шедт

Радио София II — 506 м.

17.00 Точно време от астрономиче
ската обсерватория

Песни от Богословски
17.12 Пиеси за разни инструменти: 

1. Адажио (Кюне) изп. на цугтром- 
бон Дюрин Иванов; 2. Песен (Чула- 
ки). Изп. на цигулка Емил Камила- 
ров; 3. Грузинска песен (Балакирев). 
Изп. на тромпет Димитър Ангелов; 
4. Прелюд (Кабалевски). Изп. на пиа
но Красимир Карадимчев

17.30 ИЗ ЖИВОТА НА 
ДЕЖТА

18.00 Концерт на самодейни колек
тиви: I. Самод. колектив от село Бя
ла (Варненско): 1. Залюбила е Тодо
ро“; 2. Стапяното либе; 3. Мома вино 

. продава; II. Сам. колектив от село 
Грудово (Бургаско): 1. Откърши ми, 
Янке ле; 2. Похвали се буля с Кали
на, сол. Костадинова и Стоянова; III. 
Сам. колектив от село Бачково (Асе- 
нозградско); 1. Торнала мома тор- 
нала; 2. Бяла съм бяла юначе; IV. 
Самод. колектив от село Сатовча 
(Гоцеделчевско): 1. Мома войвода; 2. 
Марушо. Марушке; V. Сам. колектив 
от село Писарево (Плевенско): 1. Пу
стата слана есенна 2. Дона на порти 
седеше; 3. Бре Петруно; VI. Сам. ко
лектив от село Тръстеник (Русенско): 
Зарекох се, закълнах

18.30 За Народната армия: „Май
ка“ — разказ от Илия Игнатов

19.00 ПРЕДАВАНЕ ОПЕРА
Около 21.50 Културен живот в Пол

ша
22.00 ЗАБАВНА И ТАНЦОВА МУ

ЗИКА
22.30 НОВИНИ
22.45 Симфоничен концерт: 1. То

дор Попов — Симф. картина „Ро
жен“. Изп. ДРО дир. Васил Стефа
нов; 2. Лудвиг Подеш — Симф. кар
тина „Раймонда Диен“. Изп. симф. 
орк. на Бърненского радио, дир. Ян 
Плихт

22.16 Унгарски, немски и датски хо- 
.рови песни

23.45 НОВИНИ

Димитър Узунов с ДРО, дир. нар. 
арт. Асен Найденов; 3. Фонтаните на 
вила 'Д’Есте (Лист). Изп. Ищван 
Антал на пиано; 4. Ария на Динора 
из оп. „Динора“ (Майербер). Изп. 
Коар Каспарян с опер. орк., дир. Са
мосуд. Соло на флейта—Корнеев; 5. 
Танц на дървените обувки“ из оп. 
„Цар и дърводелец“ (Лорцинг). Изп. 
Берл. филх., дир. Исерщедт; 6. Марш 
на циганите из оперет. „Циганска 
любов“ (Лехар). Изп. хор „Фелдени“ 
със симф. орк. на Унг. държ. оп., 
дир. Винце; 7 Хоро стакато (Динику- 
Владигеров изп. Лайпцигски ра- 
диоорк., дир. Владигеров

13.30 За младежта: „Добри друга
ри“ — от Румяна Савова

13.40 Дивертимеито за оркестър 
(Юровски), дир. ЮрьЬв

14.00 За пионерите: „Приключения
та на тримата другари" — разказ от 
Чавдар Аладжов

14.20 ИТАЛИАНСКА 
МУЗИКА

14.50 Преглед на централния съвет
ски печат

ЗАБАВНА МУЗИКА
12.30 Преглед на столичния 

НОВИНИ
12.50 Малък концерт на 

На Болшой тсатьр под д::; 
на Юрий Файер — ~
от Глиер: 1. Сцена на 
рпша нз бал. „Медният 
Из бал. „Червеният мак“

13.20 Дневник па соцнплнсгнчсского 
съревнование

от съвременши компо- 
щтина за обой и пиано 

. ._..г (Ханс Хайнрих Мнхеел- 
зен). Изп Ертел — обой и Ервнц 

— пиано; 2. Музика в ста
ил (Рудолф Вагнер-Регени) 
—ьт: 3. Тп.ил «>•> цигулка, 

(Гюнтер

дио Торино, дир. Г __
бързите вълни на живота“ — ария из 
оп. „Бракониерът“ (Лорцинг). 
Ирма Байлке с Берл. оп. орк., 
Шюлер; 5. Ария на Лионел из — 
„Марта“ (Флотов). Изп. Алфред Пи- 
кавер с орк., дир. Гурлит

10.20 „За постиженията в хигиени
зирането на село Мраченик, Левски- 
градско“ — беседа с д-в Павлов

(Пауза от 10.32 до 11.55 часа)

12.00 Точно време от астрон. обсер
ватория

Народни песни и хора: 1. Лалка 
Павлова: Г. Снощи мин-ах, тънка Фи- 
дано; 2. Пустото турче Алия; II. Ин
струментален квартет с ръков Коста 
Колев: 1. Берковско хоро; 2. Женско 
хоро; III. Хор пои педагогическо учи
лище в гр. Пловдив — Люлки вейки 
полюлейки; IV. Сийка Измирлиеза ше 
изпълни: 1. Месечинко ле; 2. Ирин- 
ка седи в градинка; V Оркестърът 
при Радио София, дир. Михаил Мил
ков ще изпълни: 1. Старешка ръче
ница; 2. Пала.марско хоро

12.3(1 Преглед на столичния печат. 
НОВИНИ

12.50 Популярен концерт: 1. Ув. към 
оп. „Семирамида“ (Росяни). Изп. го
лям симф. орк., дир. Тоскаиини; 2. 
Ария на Манряко из V к. на оп. 
„Трубадур“ (Верди) изп. заел. арт.

1. ' Седи мома в ливаде; 
Станка пойдоха; II. Изп. 
Пушкарова: 1. Наню ле. еланджио ле;
2. Недке ле, лезенградчанке; III. Изп. 
на <?рк. при Анс. за песни при Радио 
София: 1. Брезнншко хоро; 2. Хоро 
Добруджанка; 3. Тракийско хоро; IV. 
Изп. на анс. за народни песни при 
Радио София: I. Рано Димитър под
рани, сол. Надка Ковачева. 2 Седян- 
ка се кладе 3. Донка пере на реката

19.33 Концерт на млади съветски 
инструменталисти: 1. Изп. на виолон
челиста Юри Едигарнан, лаур. от V 
свет. млад, фестивал вьв Ваошава: 
а) Вокалюа (Рахманинов); б) Скер- 
цо (Кленгел); 2. Пан. на пианиста 
Сергей Деренскн, лаур. от V свет, 
млад, фестивал във Варшава: а) Кам- 
пансла (Паганпни-Лист); б) Девойката 
Жулиета из балета „Ромео и Жулие
та (Прокофиев); 3. Изп. на цигуларя 
Юлиан Ситковецкн: а) Перпетуум

Гинт“, сюита № 1, изп. ДРО.
Владя Симеонов

18.00 НОВИНИ
18.10 Предаване на Радио Москва 

за България
19.00 „Всестранна и навременна 

подготовка за строителството през 
зимата“ — беседа от инж! Тричков

19.10 ПЕСНИ ЗА НОВОТО СЕЛО
19.30 ЗАБАВЕН КОНЦЕРТ
20.00 За селото; „Селскостопанска

та изложба в Москва“ — репортаж 
от Амалия Василева

20.30 НОВИНИ
21.00 Концерт по желание от Радио 

Москва
21.30 Дуети из опери, изп. Марля 

Бохачек, сол. от Рус. нар. опера и 
Г. Костов, сол. от Варненската нар. 
опера. Съпр. ДРО, дир. Васил Сте
фанов лаур. Дим. награда: 1. Дует 
нз I д. на оп. „Мадам Бътерфлай“ 
(Пучини); 2. Дует на Сантуца и Ту- 
рнду из оп. „Селска чест“ (Маскани)

21.51 ЗАБАВНА И ТАНЦОВА МУ
ЗИКА

22.10 ИЗ ПЕСЕННОТО ТВОРЧЕ
СТВО НА МОДЕСТ МУСОРГСКИ

ВТОРА ПРОГРАМА
Радио София II — 506 м.

17.00 Точно време от астрон. обсер
ватория

ЗАБАВНА МУЗИКА
17.30 Предаване за гранннарите: 

„Меламед Папо“ — радпокомпозиция
18.00 Концерт на анс. за «ар. песни 

при Радио София, днр. Борис Петров
18.15 Оперна музика: I. Потпури из 

оп. „В долината“ (Д’Албер) Изп. 
орк., дир. .Шлегер; 2. Романс на Во- 
демон из оп. „йоланта“ (Чайковски). 
Изп. Витални Килчевски с орк. на 
Болшой театър, дир. Неболсин; 3. 

•Куплети на Лакме из оп. „Лакме“ 
(Делиб). Изп. Мария Звездина с орк. 
на Болшой театър, дир. Неболсин; 4. 
Каватина на Фауст из едноим. оп. 
(Гуно). Изп. Хелге Розвенге с орк.; 
дир. Мелик-Пашаев

18.50 На международни теми
19.03 Сюита из музиката'., към фил

ма „Водният спорт е народен спорт" 
(Ернст Хойер), изп. голям орк., дир. 
Герхард Визенхютер

19.20 Педагогическа беседа — от 
Каоаиванова, научен сътрудник при 
Педагогическия институт на БАН 
нат^йСстори^ИИЗМУЗИКАЛ-

20.30 НОВИНИ
21.00 Концерт па Държ. радпоквар- 

тет. „Авоаьмов“: Константин Илиев ~ 
Струнен квартет № 1 .

21.22 ТАНЦОВА МУЗИКА
21.40 С микрофон из столицата
22.00 Смесен концерт унгарска му

22.30 НОВИНИ
22.45 Творби ст ;■ 

зитори: 1. Сопатина 
в сол миньор (" 
аеп). Изп 
Милцкот — 
рниеи стил
Изп. авторът;’3. Тию за 
ниолеииело и пиано оп. 4 
Кохап)

23.20 Откъси из
23.45 НОВИНИ
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ПЪРВА ПРОГРАМА

на
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3
изп.

ъюника“
НАЙ-МАЛ- ' 23.45 НОВИНИ
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ОПИСАНИЕ НА УПРАЖНЕНИЯТА4 ноември
НРС „Хр. Ботев" и РС

ПЪРВА ПРОГРАМА

НРС „Хр. Ботев“
Песни на

1.пиеси:

с хор и орк., дир. Ротер

музика

&

ЪБ ОТД

новини“
I слушате-

да 
не 
за-

21.00 ЗАБАВНА И ТАНЦОВА МУ
ЗИКА

22.00 Арии из руски опери

НРС „Хр. Ботев“ и РС
12.00 Точно време от астр. обсерва

тория
Концерт по желание за членовете 

на ТКЗС
12.30 Преглед на столичния печат. 

НОВИНИ.
12.50 Симфоничен концерт: 1. Лист

— Концерт за пиано и орк. № 2. Изп. 
Томас Васари с Брюкселски радиоорк. 
дир. Франц Андре (записът е напра
вен по време на концерт); 2. Вагнер
— Тържествен марш. Изп. симф. орк., 
дир. Зигфрид Вагнер

44'’

к

13.40 Две песни из оперетата „Пе
вецът от Мексико“ (Лопец—Винцн) 
изп. Луис Мариано с мъжки хор и 

е

А

вдовица“ ■: 
г ллппм.'|М1орк. при

14.00 За малките ученици: „Ежко 
Бежко разговаря с учениците“ — ре
портаж * '"*■

14.20 Народни песни и хора
14.50 Преглед на централния съвет

ски печат

(Пауза от 10.32 до 11.55 ч.)

12.00 Точно време от астрономиче- 
сата обсерватория

Оперна музика: 1. Балетна музика 
из оп. „Хензел и Гретед“ (Хумлер- 
динк) изп. Берл. филх., дир. Вайсман 
2. Триумфална песен из оп. „Проро
кът“ (Майербер) изп. Сигизмунд Пи- 
лински с хора и орк. яа Берл. оп.,

изп. Луис Мариано с мъжки хор 
орк., дир. Жак-Анрн Рис: а) Това 
един кът от Франция б) Славей

13.46 Чешка сюита (Индржнх) 
орк., дир. Васил Стефанов 
~ 14.00 За малките ученици:

■и

1

НРС „Хр. Ботев“

5.30 НОВИНИ
5.40 Забавна музика
6.00 За работниците
6.10 Радиогимнастика
6.20 Народна музика
6.30 Уводна статия на в. Работни

ческо дело. НОВИНИ
6.50 Добро утро, мили деца
7.00 Симфонични миниатюри: 1. Ла

ло — Скеоцо, изп. Парижки орк., 
дир. Волф 2. Сметана — Пражки кар
навал. изп. орк. на Чешкото радио, 
дир. Йеремнаш 3. Римски—Корсакоа 
— Сръбска фантазия, изп. симф. орк. 
на Съв. радио, дир. Орлов 4. Лазер
на — Тонадиля, изп. Каса до с Бер
линската филх., дир. Исершедт 5. 
Мусоргски-------Скерцо, изп. оимф.
орк. на Съветското радио, дир. Ор
лов.

7.30 Народни песни
7.45 Леки инструментални пиеси

1. На брега на един извор (Лист) 
изп. на пиано Антон Дяков 2. Канцо- 
нета (Д.Амброзио) изп. на цигулка 
Недялка Симеонова 3. Танц (Грена- 
дос) нзп. на пиано Мария Фотино 
4. Танц на огъня (Де Файя) изп. на 
виолончело Светослав Кнушевицки

8.00 ОПЕРЕТНА МУЗИКА
8.30 Точно време от астрономиче

ската обсерватория.
Глиер — Танци из оп. „Шах Сенем“ 

нзп. симф. орк. на Съв. радио, днр. 
авторът

8.53 Забавни песни от Фрадкин: 1. 
Ходи из полето девойка, изп. Нечаев 
с орк., дир. Кнушевицки 2. Звънчен- 
ца звънят, изп. Киричек с нар. орк.,

17.00 Точно време от астрономиче
ската обсерватория

Концерт за пионерите: 
румънските пионери

17.20 Народни песни от Тракия
17.40 Концерт на Държ. капела бан- 

дуристи на УССР. дир. Минковски, 
изп. Украински народни песни: I. 
Бих взел бандурата, сол. Борис Гми- 
ря 2. Реве и стене широкият Диепър 
3. Черни вежди, кафяви очи, сол. Иван 
Козловски 4. Плувай, малко пате

18.00 НОВИНИ
18.10 Предаване на Радио Москва 

за България
19.00 Симфоничен концерт: 1. Ваг- 

нев — Въведение към III д. на оп. 
Нюрнбергските майстори-певци“, изп. 
Берл филх., дио Кпапертсбуш 2. 
Хачатурян — Концерт за пиано и ор
кестър 3. Рихард Щраус - Симф. по
еми „Веселите шеги на Тил Ойлеи- 
шпигел“, изп. голям симф. орк. на 
Съв. радио, дио. Гаук

20.00 Концерт от народна 
по писма на слушатели

2030 НОВИНИ
(.

дир. Осипов
9.00 Из страниците на в. Стър

шел
9.15 Изпълнение на чехословашия 

ансамбъл „Мир“, дир. Иржн. Старек
9.34 Нар. арт. Любомир Пипков: 

„Пътуване из Албания“ — 16 карти
ни — вариации за струнен оркестър 
върху една албанска народна песен. 
Изп. ДРО. дир. Константин - Илиев, 
лаур на Дим. награда

10.05 Оперни арии: 1. Ария за кле
ветата из оп. „Севилският бръснар“ 
(Росини) нзп. Танкреди Пазеро с орк. 
2. Ария на Маргарита из оп. „Фауст“ 
(Гуно) изп. Труде Айперле с орк. 3. 
Разказът за Граал из оп. „Лоен- 
грин“ (Вагнер) изп. Франц Фьолкер

№ 3 в до миньор, с орган, изп голям 
симф. орк., дир. Пиеро Копала

21.52 Песни от Ернст Майер, изп. 
Ингеборг — Вал — Ладе — сопран, 
съпр на пиано Зигфрид Щьокинг ,

22.00 Преглед на международните 
събития

22.15 ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ТАН
ГОТО — НОВИ ЗАПИСИ

22.30 НОВИНИ
22.45 НОЩЕН КОНЦЕРТ - ЗА-

№ № 5 _______ .
орк., дир. Бьом

7.30 ЗАБАВЕН КОНЦЕРТ
8.00 На международни тсми
8.10 ПЕСЕНЕН КОНЦЕРТ

тор»ш Т0Ш° ВРСМС °Т аСТр> обсеРва*

Радиовестник „Седмични I
9.00 Концерт по писма и а 

ля — нар. музика

17.00 Точно време от астрономиче 
ската обсерватория

ФИЛМОВА МУЗИКА
17.30 Из страните от социалистиче

ския лагер
18.00 Марин Големинов — Пет ски

ци за струнен квартет, изп. Държ. 
радиоквартет „Аврамов“ ,лаур. на Ди
митровска награда

18.16 Концерт на нар. хор „Кавал“ 
дир. Атанас Маргаритов, лаур. г 
Дим. награда

18.40 За младежта: „Силата I 
младостта“ — репортаж

19.00 Оркестрова народна музика
19.30 Литературно предаване: „Бер- 

нард Шоу“
20.10 „ОТ ЕДНА МЕЛОДИЯ КЪМ 

ДРУГА“
20.30 НОВИНИ
21.00 Симфоничен концерт: 1. Шо- 

сон — Поема за цигулка и орк., нзп. 
Недялка Симеонова с ДРО, дир. Ва
сил Стефанов 2. Сен-Сан — Симфония

(По Радио София II — 506 м)
1

15.04 РАДИОВЕСТИ
15.45 За пионерите: „Веселата хар- ___

моника“ — стихове от Асен Босев / БАВНА И ТАНЦОВА МУЗИКА
15.55 КОНЦЕРТ ЗА --------------

КИТЕ
16.05 КОНЦЕРТ ЗА ОТМОРА
16.40 Предаване за жената: „Съ

ветските жени във Великия Октом
ври“

5.30 НОВИНИ
5.40 Народна музика .
6.00 Забавна музика
6.30 Уводна статия на в. Работни

ческо дело. НОВИНИ.
6.50 Естрадни песни
7.10 Малки сифонични пиеси: 1. 

Шуберт— Немски танц № 2. Изп. орк. 
2. Менделсон — Рондо капричиозо. 
Изп. голям орк. на Берл. радио, дир 
Добриндт; 3. Григ - Норвежки танц 
Аг 2. Изп. орк. ГАБТ, дир. Мелик— 
йзшаев; 4. Брамс — Унгарски танци

5 ИгЛ Изп. Саксонски държ.

(По Радио София II — 506 м.)
10.32 Симфоничен концерт: Моцарт ! 

Симфония № 31 в ре мажор. Изп. < 
симф- орк., на Рочестер, дир. Хари- ; 
сън

10.50 Литературно предаване: „Не- < 
забравим и майстори на нашата сце- < 
на“ — ВЯРА ИГНАТИЕВА

11.20 НОВА СЪВЕТСКА ЗАБАВНА ! 
И ТАНЦОВА МУЗИКА

1. Упражнение за ръцете н раменния 
пояс. Изходно положение — основен 
стоеж. Бавно повдигане ръцете отстра
ни до горе и кръстосване на китките 
над главата. Дълбоко вдишване. Погле
дът е отправен нагоре. (1—2). Снемане 
на ръцете отстрани долу в ихчодното 
положение, леко навеждане напред и 
пълно издишване. (3—4).

2. Упражнение за коремните муску
ли. Изходно положение — седеж, ръ
цете напред на височина на раменете. 
Повдигане и свиване на краката в 
коленете. (1). Обтягане краката напред 
и поставяне на пода. (2) През време 
на изпълнението тялото трябва 
бъде добре обтегнато, дишането 
трябва в никакъв случай да се 
държа.

3. Упражнение за тръбната п корем
на мускулатура. Изходно положение 
основен стоеж, ръцете напред. Изна
сяне десния крак напред на пръсти и 
извиване на тялото надясно. (1) При
биране десния крак при левия и из-

* тялото напред в изходното 
положение. (2)

4. Упражнение за страничните му
скули. Изходно положение разкра-

Марио Дел Монако 
в ролята на Андре Шепне от едно- 

именната опера на Джордано

13.20 КОНЦЕРТ НА ИТАЛИАН
СКИЯ ТЕНОР МАРИО ДЕЛ МОНА
КО — НОВИ ЗАПИСИ. Съпров. орк., 
Дир. Франко Гионе: 1. През; свежия 
май — ария (из оп. „Лорелай“ (Ката- 
лами) 2. Пучинп: а) Ария на Луиджи 
из оп. „Мантията“, б) Ария иа №- 
лаф из оп. „Тураидот"; в) Ария 1 
Цжонсоп из оп. „Момичето от запад 
3- Ария на Андре Шенпс из едПои‘. 
°пера на Джордано 4. Сицялиана 
оп. „Селска чест“ (Маскани)

13.40 'Музика из комедията иа Ло- 
Пе до Вета „'Валсициаиска 
(Хачатуряи). Изп. естр. 1 
Съв. радио, дир. Ковальов

14.00 Ридиоиссгиик за пионерите

чен стоеж, ръцете встрани. Повдигане 
дясната ръка горе, снемане лявата 
зад кръста и наклон вляво с трикрат
но пружиниране. (1 — 3). Изправяне 
в изходно положение, ръцете встрани. 
(4). Същото се изпълнява и вдясно. 
(5—8). Навеждането се изпълнява точ 
но встрани. Главата също се наклоня
ва. При навеждането се издишва п при 
изходното положение се вдишва дъл
боко.

5. Упражнение за краката. Изходно 
положение—основен стоеж. Трикратен 
подскок намясто със събрани крака. 
(1—3). Подскок намясто с 1/4 обръща
не наляво. (4). Същото се изпълнява 
п с обръщане надясно. Подскоците се 
изпълняват с отпусната мускулатура. 
Дишането е дълбоко и равномерно.

Следва бягане и ходене, придруже
но с дълбоки вдишвания и пълни из
дишвания.

След провеждането на упражнението 
се провежда водна процедура. Тялото 
се паплпеква добре със студена вода, 
след което се разтрива със суха кърпа 
до зачервяване на кожата.

,*441

дир. Вайсмап 3. Циганска песен из 
оп. „Кармен“ (Бизе) изп. Аурора 
Буадес със солистки и опк. на Ми
ланската Скала, дир. Молайолн 4. 
Хор на финала на оп. „Фиделио“ 
(Бетовен) изп. хор и орк. на Виен
ската опера, дир. Бьом 5. Ария на 
Еболи шз оп. „Дон Карлос“ (Верди) 
изп. Таня Цокова с орк. 6. Вакха- 
налия из оп. „Самсоп « Далила“ 
(Сен-Сан ) изп. орк. на Френската 
национална опера, дир. Фурестие

12.30 Преглед на столичния печат.
НОВИНИ

12.50 ЗАБАВЕН КОНЦЕРТ
13.10 Леки оркестровн пиеси: 1. Са

ва Панев — Въведение и ръченица, 
изп. ДРО, дир. Васил Стефанов 2. 
Светослав Обретенов — Пайдушко 
хоро и Ръченица, нз „Симфонични 
танци“, изп. ДСО в гр. Димитрово, 
дир. Давид Недялков 3. Петър Хри- 
стосков — Мото перпетуо, изп. ДРО, 
дир. Васил Стефанов

13.30 Програма на Студио Пловдив

9.30 РадиОтеатьр за младия слуша
тел: „Кралството на кривите огледа
ла“ —• драматизация от Н. Трендафи
лова
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# I и

села 
турски

Съдбата
на барабанчика

Тайната
на вечната нош

Тайната 
на вечната нощ

1. Майстори на грузин
ския балет

2. Египет днес

Съдбатана барабанчика
А1омичето от

„Черния кос“
Убийство

на ул. Данте

Любовта 
на пианистката

Светослав Марчинков
7.10—7.30 Маршове
1330—14.00 Забавна музика

ежедневно има
СПАЛНИ ВАГОНИ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

ДСП „СПАЛНИ ВАГОНИ“
Гара София — тел. 8-21-21 вътр. 26-05 и 30-83

„За
на

I

Съдбатана барабанчика

! ноември 
песни и хора от

СТОЛИЧНИТЕ КИНОТЕАТРИ ПРОЖЕКТИРАТ 
от 29. X. до 4. XI.

Д, Благоев
тел. 7-07-07

Г, Димитров
тел. 7-11-84

Ц, Церновски
тел. 3-10-52

Млада гвардия
тел. 7-28-77

Москва
тел. 7-31-78

Отдих и култура
тел. 3-20-48

Македония
тел. 7-41-81

Славейков
тел. 8-02-42

Левски
тел. 4-35-55

Севастопол
тел. 3-22-61

По Радио София II — 506 м.)
14.30 РАДИОВЕСТИ
15.10 За младежта: „Из нашата ро

дина“ — очерк за с. Бяла Варненско
15.20 Румънски и юголавски народ

ни песни и танци
НРС „Хр. Ботев“ и РС

16.00 Точно време от астр. обсерва
тория

Радиотеатър:
ВА“ —

20.00 Арии и еяса-мбли из италиан
ски опери

20.30 НОВИНИ
21.00 Концерт за младежта
21.30 ЗАБАВНА И ТАНЦОВА МУ

ЗИКА
22.10 ФРЕНСКИ НАРОДНИ ПЕС

НИ, ПЕЕ ИВ МОНТАН
ВТОРА ПРОГРАМА

Радио София II — 506 м.
16.00 Точно време от астр. обсерва

тория
• Из руската музикална класика —

17.00 НАРОДНА МУЗИКА
17.30 Пред картата на света: „Йор

дания“ от Кр. Босев
17.40 Ансамбли и оркестрови откъ

си из опери
18.10 СМЕСЕН КОНЦЕРТ

19.00—19.10 За физкултурниците и 
спортистите

19.10—20.00 МАЛЪК КОНЦЕРТ НА 
СВЕТОСЛАВ МАРЧИНКОВ, челнст, 
съпр. на пиано Мария Янишевска: 1. 
Касадо — серенада 2. Гранадос — 
андалузка 3. Гранадос — гоиескас — 
интермецо

ВТОРНИК — 30 октомври
7.00—7.30 Украински народни песни 

и танци
14.20—14.50 Концерт, съставен по 

програма от служителите при околий
ски противотуберкулозен диспансер— 
Каварна

19.30— 20.00 За младежта
20.00—20.30 Концерт за селото

СРЯДА — 31 октомври
7.00—7.30 Народни хора и ръчени

ци, изп. малък оркестър от нар. ин
струменти при Радио София, ръков. 
Тодор Боянов

13.30— 14.00 За работниците; „И в 
жега, и в студ“ — репортаж за нсф- 
тоработниците

19.50—20.00 Концерт по желание от 
народна музика

20.00—2030 За селото: Писма и но
вини от родните села

9

К у л тура
Солун 
тел. 8-05-79

Освобождения
тел. 3-28-78

бланкова
тел. 4-27-11

Иван Вазов
тел. 5-22-16

Асен Златаров
тел. 3-15-11

Петър Берон
тел. 5-23-67

Красно село
тел. 5-60-29

Княжево
тел. 5-70-85

От. Пешев
тел. 3-83-27

Захаона фабрика
тел. 5-34-42

Кирил и Методи
тел. 3-17-14

Наскоро българския художествен филм
ЕКИПАЖЪТ НА „НАДЕЖДА“

ВАЖНО ЗА ПЪТНИЦИТЕ
В съставите на вечерните влакове, движеши се по 

линиите от София—Бургас, София—Варна, София— 
Русе, София—Видин, София—Димитровград—Кърджа
ли—Подкова и ОБРАТНО

Светослав Марчинков — чело, 'Мария 
Янишевска — пиано: 1. Серенада 
(Брага) 2. Елегия (Даргомижски) 
3. Съмнение (Глшиса), 4. Украинска ' 
песен (преработка Йедличка)

СЪБОТА — 3 ноември
7.00- 7.30 Румънски нар. песни и 

хора н инструментално изпълнение
13.30— 14.00 Концерт за
19.30— 20.00 Културен живот

НЕДЕЛЯ — 4 ноември
6.50—7.00 Пионерски песни
7.00—7.30 За селото
10.30— 11,00 Предаване 

език
20.00—20.30 За селото

ДТ.П. „НАРОДЕН МАГАЗИН“
СОФИЯ

Граждани и гости на столицата, 
За есента и предстоящия зимен сезон

ПОСЕТЕТЕ МАГАЗИНИТЕ
ЗА КОНФЕКЦИЯ

Жданов 18, 20, 23 ;
Леге 3, 4

Г. Димитров 4
Екз. Йосиф 3

Янко Сакъзов 20

СРЯДА — 31 октомври 
7.00—7.10 Новини
7.10—7.30 Хайдушки народни песни
13.30— 14.00 ЗА ВСЕКИГО ПО НЕ

ЩО
19.50—20.00 Концерт по желание
20.00—20.30 За селото: „Един ден 

в село Книжовник“
ЧЕТВЪРТЪК - 1 ноември

7.00—7.10 Новини
7.10—7.30 Тракийски народни пес

ни
13.30— 13.40 Песни, изп. Ив Монтан
13.40—14.00 Предаване на турски 

език: Новини
19.30— 20.00 За младежта: 

песни и музика обичаме“
ПЕТЪК — 2. ноември

7.00—7.10 Из печата на .района
7.10—7.30 Народни песни
14.20—14.50 Концерт по писма

слушатели

ЧЕТВЪРТЪК — 1 ноември
7.00—7.30 Народни песни
13.30— 14.00 Изпълнения на Раз

градския и Кола ровградския ДСО
19.30— 20.00 За ВЛ1С ,

ПЕТЪК - 2
7.00—7.30 Народни I 

Югославия
14.20—14.50 Предаване 

език
20.00—20.30 Изпълнения .г..„ ~ 

състав: Йорданка Тенчева — сопран, 
п чело, 'Мария

1. Серенада

„УЛИЦА ЩАСТЛИ-
пиеса от Принцев

17.30 НАРОДНИ ХОРА И РЪЧЕ- 
НИЦИ

18.00 НОВИНИ
18.10 Предаване на Радио Москва 

за България
19.00 Респиги — Антични танци и 

ария за лаута. Изп. камерен орк. на 
Берл. фнлх., днр. Бенда

19.20 ЗА СЕЛОТО

ПРОГРАМА НА РАДИОСТАНЦИЯТА В ГР. СТАРА ЗАГОРА — 245
ПОНЕДЕЛНИК — 29 октомври

7.00-7.10 НОВИНИ
7.10— 7.30 Родопски народни песни
13.30— 13.40 Репортаж за ТЕЦ

Кричим
13.40—14.00 Песни от Блантер

Мокроусов
18.00—18.00 Осведомителен

тин (всеки ден. освен неделя)
19.00—19.10 Физкултура и спорт
19.10— 20.00 Песен за Гита и Геор

ги Господинови
ВТОРНИК — 30 октомври

7.00—7.10 Из. печата на района
7.10— 7.30 Народна музика
14.20—14.50 Предаване на турски

език: Предаване за трудоваците
19.30— 20.00 За работниците: „Раз

говор за качеството“
20.00—20.30 Популярен концерт от 

песни и инструментални пиеси

ПРОГРАМА НА РАДИОСТАНЦИЯТА В ГР. ВАРНА — 237 м.
ПОНЕДЕЛНИК — 29 октомври

7.00—7.10 Новини от района (всеки
ден, освен неделя)

ОБУВКИ
Сталин 8, 19

Леге 13, 19
Жданов 13

Борис I 150
Янко Сакъзов 38

ВЪЛНЕНИ ПЛАТОВЕ
Екзарх Йосиф 3

Руски 8
Сталин 19, 63

Лавеле 32
Янко Сакъзов 34

Спортни
Посетете магазините на

„НАРМАГ“ — СОФИЯ

18.35 Песни и нструментални пиеси 
19.00 Хумор и сатира
19.22 ТАНЦОВА МУЗИКА
19.50 Писатели и книги: „ВРЕМЕ 

ДА СЕ ЖИВЕЕ, ВРЕМЕ ДА СЕ 
МРЕ“ — роман от Ернх Мария Ре- 
марк (рецензия)

20.00 Народни песни и хора
20.30 НОВИНИ
21.00 ИЗ КОНЦЕРТНИТЕ ЗАЛИ
22.30 НОВИНИ
22.45 Концерт от произведения 

Джордж Гершуин: 1. Рапсодия в си
ньо. Изп. на имано Ото Либих с 
орк., днр. Борис Симеонов; 2. Лято, 
песен из операта „Порджи и Бес“ 
Изп. солистка, хор*и орк.; 3. Човекът 
когото обичам. Изп. орк. на Костсла- 
нец; 4. Любовта настъпва

23.15 Смесен концерт
23.45 НОВИНИ

20.00—20.30 Концерт на Ма реел Фор- 
не—Немска — пианистка

СЪБОТА — 3 ноември
7.00—7.10 Новини
7-10—7.30 Инструментална 

музика
10.20—10.35 Радиовести
13.30— 14.00 Из живота на младеж

та
19.30— 20.00 Културен живот: 

честта на пагона“ — на сцената 
Ямболския-народен театър

НЕДЕЛЯ — 4 ноември
6.50—7.00 Музика из съветски фил

ми
7.00—7.30 Вести от нашите
10.30— 11.00 Предаване на 

език: Концерт по желание
20.00—20.30 Концерт за работници

те и служителите^първенци

па турски

Спалните вагони са достъпни за всички пътници, 
снабдени със ж. п. билети I и II класа.

Всяка сряда и петък има директен спален ва
гон София — Белград — Будапеща — Прага — Берлин и 
обратно.

Продажба на билети в София — от 
градското ж. п. бюро на ул. „Жданов“ ъгъла 
бул. „Г. Димитров“, в провинцията от 
градските ж. п. бюра, а за Берлин — чрез 
„Балкантурист“ — София.

Пътуването в спалния вагон е удобно, приятно и 
неусетно I

Пътници, пътувайте за чужбина и у нас с 
БЪЛГАРСКИТЕ СПАЛНИ ВАГОНИ!
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Словакия

Верди.
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от Мо-изпълнени

1

23.20 Роберт Шуман — Симфония

рожде
но и

му 
ль|а-

Кон- 
радио: 

Мендел-

народни песни и танци, 
съвременна австралийска

3. XI. — 10.30 Бородин — Секстет. 22.10 Откъси из 
оперите „Палячо“ от Леонкавало и „Селска чест“ от Ма- 
скани. 23.00 Симфоничен концерт: Глук — Увертюра „Ал- 
честа“; Куртаг — Концерт за виола и оркестър; Сибелиус 
— Симфония № 4.

ПРАГА I - 470.2 м.

Словашки
от

31. X. - 10.35
1. XI. — 23.50 Концерт 

музика.
2. XI. — 11.40 Народни песни от Западна 

12.30 Концерт от творби на Морис Равел.

ПРАГА II - 233.3, 1102.9 м.

29. X. — 19.00 Сцени из операта „Фалстаф“ от ]
30. X. — 12.00 Глук — Сюита из балета „Дон Жуан“ 

Изп. Пражки камерен оркестър.
31. X. — 13.00 Сергей Борткиевич — Балетна сюита 

„Хиляда и една нощ“. Изп. симф. орк. от град Прага. 
Дир. Сметачек.

1. XI. — 18.20 Концерт от произведения на съвремен
ни композитори: Паленичек — Малка сюита за кларинет 
и пиано; Шром — Скерцово трио за цигулка, виола и вио- 
лончело; Кабелач — Пет моравски приспивни песни за ор
кестър. .
., 3. XI. — 10.00 Валсове от Шопен, 

ник де ла Брюшолери.
4. XI. — 12.00 Концерт

II
I

на Чешката филхармония под 
диригентството на Карел Шейна, по случай 60-ия 

1ен ден. 23.00 Концерт на Жан Мари Даре — 
I Пол Тортелие — виолончело.

ГЕРМАНСКИ ПРЕДАВАТЕЛ - 383.6, 340.5, 49 м.

29. X.’— 20.30 Препредаване от Хамбург симфоничен 
концерт под диригентството на Карл Бьом.

31. X. — Малък симфоничен концерт: Й. С. Бах — 
ре мажор към Кантата № 42; Г. Ф. Хендел — 

във фа мажор. 21.15 Предаване операта

Н ирщше на Радш йсж Будапеща Прага, йри и ЗагрзО
МОСКВА I- 1271, 1734, 1987, 344, 41, 49, 50 м.

30. X. — 17.15 Римски-Корсаков — Испанско капри- 
чио. Изп. оркестър. Дир,. Кондрашин 22.25 Свиридов — 
Цикъл песни по текст на Роберт Бернс.

31. X. - 23.05 Сен-Сан - Концерт за цигулка и ор
кестър N0 3 (солист Игор Безродни) и балетна музика.

1. XI. — 22.00 Из страниците на оперите на Белини
2. XI. — 22.00 Симфонични творби от Чайковскй и 

Рахманинов.
■ 3. XI. - 00.30 Алябиев — Соната за цигулка и пиано 
Изп. Циганов и Ги леле.

МОСКВА II - 547, 882.9, 226.9, 430.5 м.
29. X. — 16.15 Концерт от произведения на Скрябин.

17.30 Концерт на италианските певци Гали Курчи, де 
Лука, Карузо, Руфо, Гоби. 23.25 Вебер — Увертюра към 
операта «Вълшебният стрелец“ и Концерт за фагот и ор
кестър.

30. X. — 23.25 Концерт от норвежка музика.
31. X. — 19.00 Предаване от Колонната зала на Дома 

на съюзите концерт от Прегледа на творчеството на мо
сковските композитори.

1. XI. — 22.00 Народна инструментална музика. 23.05 
Давилов — Концерт за виолончело и оркестър. Изп.
Лузанов с ДСО на СССР. Дир. Неболсин.

’2. XI. — 23.30 Симфоничен, концерт от произведения 
на Йоханес Брамс: Трагична увертюра; унгарски• танци; 
валс

Симфония в
Кон^ерто гросо
„Надхитреният съдия“ от Глук.

2. XI. — 15.30 Френска камерна музика: Алберт Ру- 
сел — Три клавирни пиеси; Дариус Мило — Еврейска 
поема; Шарл Лефебр — Сюита за духов квинтет.

РАДИО БЕРЛИН - 491,498,328.9,278.1,1250.8 м.

31. X. — 00.00 Жоскен де Пре — Осем мадригала.
2. XI. — 17.00 Камерна музика. Творби от Шопен и 

Шуман. 01.05- Симфоничен концерт: Списак — Токата; 
Брух — Концерт за цигулка и оркестър; Казела — Сюита.

РАДИО ГДР - 567.1, 576.9, 538.6, 521.7, 457.3 м.

29. X. — 16.30 Камерна музика: Карл Филип Емануел 
Бах — Соната за чембало в ла мажор; В. А. Моцарт — 
Квартет за флейта цигулка, виола и виолончело 23.35 
Волфганг Фортнер — Симфония 1947 г.

31. X. — 00.15 Концерт от творби на Й. Ф. Райхард, 
Ф. Шуберт и Ф. Бек.

2. XI. — 16.30 Франц Шуберт — Струнен квартет в 
си бемол мажор. Изп. квартет „Босе“.

ЗАГРЕБ - 264.7 м.

28. X. — 21.00 Инструментални пиеси от Пърсел, Фи
лип и Рахманинов. " ~
№ 4 в ре миньор.

29. X. — 21.00 Концерт на Белградската филхармония. 
В програмата творби от Бетовен, Райчич и Рихард Ваг
нер. Диригент Здравкович.

30. X. — 20.00 Бркановлч — Далматински диптнх.
22.30 Бокернни — Концерт за виолончело и оркестър. 
Солист Антонио Янигро. 23.20 Италиански песни.

2. XI. — 20.00 Бетовен — Струнен квартет опус 18 
N0 1. 22.20 Творби от югославските композитори Крато 
Одак и Степан Шулек.

3. XI. — 20.00 Югославска народна музика. 23.20 Тдн- 
цова музика.

МОСКВА III -■ 344,. 262, 47, 49, 50 м.
28. X. — 21.00 Музикално предаване за балета „Пег- 

рушка“ от Стравински. Изп. симф. оркестър на Ленин
градската, филхармония. Дир. Мравински.

. 29. X. — 18.20 Пиеси' за пиано от Гаяне Чеботарян, 
изп. на .пиано авторът. 22.00 ‘.Менделсон — Концерт за 
цигулка и оркестър. Солист Комисаров.

30. X. — 18.20 Австрийски народни песни.
31. X. — 18.20 Английски песни, изпълнени от Д. 

Вивиан. 22.00 Монтаж на операта „Вълшебната флейта“ 
от Моцарт.

3. XI. — 18.40 Шимановски — „Маски“, изп. Анжей 
Чайковскй. 22.00 Григ. — Симфонични танци.

БУДАПЕЩА „Кошут“ - 556.58 м.
30. X. — 16.10 Творби' за орган. 18.10 Из оперетите 

на Лео Фал и Йене Хуска. 21.20 Камерна музика: Серван- 
ски — Трио; Коза — Песни; Равел — Струнен квартет 
във фа мажор.

31. XI. — 16.55 Симфоничен концерт: Моцарт — Сим
фония в до миньор; Лист — Концерт за пиано и орке
стър в ми бемол мажор; Мусоргски — Увертюра към опе
рата „Хованщина“.

2. XI. — 13.10 Унгарска народна музика. 15.35 Откъси 
из операта „Златото и жената“ от Кенешей. 22.20 
церт на симфоничния оркестър на Унгарското 
Хайдн — Симфония; Шугар — Дивертименто; 
сон — Шотландска симфония.

3. XI. — 9.10 Симфоничен концерт: Гретри — Балет
на сюита; Григ — Концерт за пиано и оркестър в ла ми 
ньор; Лядов — Омагьосаното езеро. 11.10 Откъси из ко
мични опери. 16.10 Бетовен — Сонати във фа миньор и 
ла мажор. Изп. Вилхелм Бакхауз. 20.00 Из оперното твор
чество на Моцарт и Бетовен.

БУДАПЕЩА „Петьофн“ 344 м.
29. X. — 18.50 Моцарт — Кларинетен квинтет. 23.00 

Откъси из френски опери.
30. X. — 20.00 Предаване от Фестивала в Залцбург 

операта „Нюрнбергските майстори-певци“ от Рихард Ваг
нер.

1. XI. — 15.00 Хорове из опери. 17.50 Камерна му
зика: Брамс — Трио; Франк — Соната в ла мажор 23.00 
римски—Корсаков — Симфонична сюита „Шехеразода“

2. XI. — 16.00 Симфоничен концерт: Шуберт — Сим
фония N° 6; Кабалевски — Концерт за виолончело и ор
кестър; Сен-Сан г-) Танц на мъртвите,


