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Ти не си само летописна дата, 
ти, Октомври, си ярка победна заря, 
ти си ленинско знаме, във боя развято 
и — оная звезда петолъчна, която 
над петте континента изгря.
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ВЕЧЕРЛили дщщРадиото възвести Октомврийската революция на първенците
Ле молкнет в ефире беседа с друзъями, 

оаАаи"
„ПК милъпсл а С1уиус исссс/и и муу-> 
На веех язиках разговор мм ведем.'

в
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Шостаковича от

и. в. м. м.

I

Александър Палиев

стленце на име Бебишок. Този Бе- 
бишок бил много мил!... В скоро 
време те ще го представят на вас, 
любопитни слушателчета. Ще ви 
представят и другия свой познат — 
Смехуран, който пък знае много и 
най-разнообразни случки с деца — 
тези, разглезените и немирни уче
ници. Само ще ви разсмива тех
ният Смехуранко! Но и ще усми- 
ва всичко лошо!...

Заю и Мечо много обичат свои
те приятелчета — вас, малки слу-

Той по- 
разкри 

всенародно

шателчета. Колко песнички само 
ви пеят! Много от тях вие сами ве
че сте научили... Тези песнички 
пише композиторът Петър Ступел. 
Още от самото начало той стана 
любим приятел на Зайчето и Ме
чето и винаги, когато го помолят, 
той им пише и разучава с тях пес
нички. И двамата наши герои мно
го са му благодарни!

Има ли нещо 
по-силно от техния устрем, когато 
той е в служба на правдата! Кол
ко много младежи и девойки уча
ствуваха във Великата Октомврий
ска социалистическа революция! 
Вгледайте се в снимките от ония 
дни. Пожълтели и с оръфани краи
ща са те, но колко ясно личат на 
тях и блясъка на младите очи и 
решителността, и вярата в утреш
ния ден, които изразява всяко мла 
дежко лице.

Младежи и девойки, в пореди
цата предавания, посветени на 40- 
годишнината от основаването на 
ВЛКСМ, Октомврийската револю
ция и IV конгрес на ДСНМ важно 
място отредихме на предаването 
„ВИХЪРЪТ НА ОКТОМВРИ“, 
което ще чуете на 3 ноември, по
неделник от 17.30 часа по втора 
програма.

Преди две години в детските ра- 
диопредавания се появиха двамата 
нови радиогерои: Заю-баю Добро
душни и Меченцето Послушно.

Весели и забавни, мъдри и поу
чителни, игриви и леещи — таки
ва са тези ваши приятелчета. А 
пък техните разговори винаги са 
римувани, за да бъдат по-интере
сни и по-приятни за слушане. Звън 
кото, малко.пискливо гласче на 
Зайчето и тромавият глас на Ме
чето, се слушат с голямо удовол
ствие. Често с тях се случват ве
сели неща: и те като малките си 
слушателчета понякога се поуспи- 
ват, понякога се поскарват по
между си ... Обичат да стават с 
тях различни приключения. Напо
следък, както си скитали из гори
те, срещнали едно момченце-пръ-

лясване илн пълно разваляне на ли
стата, а от там и до големи загуби 
за стопанствата.

Кои са условията, които трябва 
да се спазват при една правилна ма
нипулация? — на този въпрос се спи
ра др. Никола Донев, старши научен 
сътрудник в Института по тютюна в 
Пловдив, в беседата си, която сел
скостопанската редакция ще предаде 
на 5, XI., сряда от 7,20 часа<

В онази паметна нощ преди 41 го
дини, когато от крайцера „Аврора" 
полетя първият снаряд срещу Зим
ния дворец — символ на стария уми
ращ свят, когато легендарните моря
ци от Балтийския флот и славният 
петроградски пролетариат' щурмуваха 
цитаделата на омразния руски цари- 
зъм. радиото първо извести на све
та победата на Великата Октомврий
ска социалистическа революция — 
началото на новата ера в човешката 
история. Вълните на петроградската 
радиостанция понесоха по цяла Ру
сия крилатите думи: „Към всички! 
Към всички!“ — на първата прокла- 
мация на революционното пролетар
ско правителство. Етерът разнесе по 
четирите краища на земята Декретът 
на мира и той отекна в окопите по 
фронтовете, разтърси столиците на 
воюващите държави.

Оттогава — дни и нощи, месеци н 
години — непрестанно съветските ра
диостанции разнасят по цялата зем
на шир благородните идеи на Октом
врийската революция, историческите 
победи на социалистическия строй. 
Пръв великият Ленин оцени и мно
гократно подчертаваше огромното 
значение на радиопропагандата и ра
диосъобщенията. В едно от писмата 
си през 1922 год. той писа: „Важност
та на това дело за нас е изключител
на“. И непрекъснато приоваваше да 
не се жалят средства за развитие на 
съветската радиотехника и радиофи
кацията на страната. По негова ини
циатива бе построена радиостанцията 
в Москва, най-мощна по онова време.

Комунистическата партия на Съ
ветския съюз и съветското правител
ство неотклонно изпълняват Ленино
вите указания за развитието на радио- 
гехниката и радиопропагандата. През 
годините на съветската власт радио- 
го постигна бурни успехи. То спомага 
да се разкрият тайните на звездния 
свят » загадката на невидимия атом, 
да се регулира взрива на атомната 
енергия и да се направляват земните 
спътници. Все по-гъста става из ця
лата съветска страна гората от анте
ните на телевизионната мрежа.

Съветското радио се превърна 
огромна културна и пропагандна си
ла, която мобилизира трудещите се 
във величавото строителство на кому- 

• низма. На радиото и телевизията в 
Съветския съюз е чужд духът на ми- 
литарястичната пропаганда и човеко- 
нснавистничеството, присъщи на ра
диото в капиталистическите страни и 
преди всичко в САЩ. В гласа на 
Съветското радио се вслушват всички 
народи в света, защото той е глас 
на правдата, защото утвърждава 
идеите на хуманизма и прогреса, на 
мира н дружбата между народите.

В унисон с гласа на Радио Москва 
звучат и радиостанциите в НР Китай 
и другите социалистически страни. В 
това мощно съзвучие участвува и 
Българското радио. И този многогла- 
сен хор, който зове народите към. 
мир, свобода и дружба, никога ня
ма да бъде заглушен от злобния вой 
на империалистическите сирени, за
щото делото, което възвестява, е три
умфът на Великия Октомври. *

Симфония „1905 година
ните образи. Затова и отделните ча
сти на симфонията носят програмни 
обозначения, а в музикалната тъкан 
са вплетени популярни революционни 
мелодии. При това цялото развитие 
на творбата протича като едно ця
ло. Това единство прави симфония
та особено увлекателна въпреки ха
рактерното за Шостакович бавно 
протичане на формата и резките на 
места хармонични и темброви сблъ
сквания. Оше първата част, озаглаве
на „Дворцов площад“ със своята 
затаена тревожност привлича вни
манието на слушателя. Тя се въз
приема като някакво тежко, нерадо
стно предчувствие. Сподавено зву
чат в нея откъси от революционните 
песни „Слушай“ и „Арестант“.

Кървавата неделя — безмилостният 
разстрел на работниците, на техните 
жени и деца намира израз в мощната 
кулминация на втората част — „Де
вети януари“, която е изградена вър
ху музикалния материал на еднои
менната хорова поема от Шостако
вич.

В третата част — „Вечна памет“ 
песента „Вий жертва паднахте“ по--

Мисълта да въплъти в музика ре
волюционните събития от 1905 годи
на — „генералната репетиция за 
Октомври“, неведнаж е вълнувала 
творческото въображение на Дмит- 
рнй Шостакович, През 1951 г. той 
създаде цикъла „Десет хорови пое
ми" по стихове на руски революцион
ни поети от XIX и XX век., а мина
лата година написа своята Единаде
сета симфония, наречена от него 
„Симфония - 1905 година“. По такъв 
начин хоровият цикъл се оказа пред
вестник на 11-та симфония и то не 
само в идейно, но и в музикално-те
матично отношение, тъй като в нея 
са намерили място някои от най-за- 
бележителните моменти от цикъла. 
В това монументално произведение 
на съветската симфонична музика се 
разкриват и някои нови черти от да
рованието на бележития композитор. 
Това е преди всичко стремежът към 
изтласкване на заден план личните 
субективни преживявания в полза 
на народно-масовия музикален ри
сунък. стремежът към по-голяма 
яснота на изразните средства и най- 
вече към конкретизация на музикал-

Днм. Светлик

За навременна и правилна манипулация на тютюна
Тази година тютюнопроизводители

те прибраха висококачествена ре
колта. Изсушените при добри атмо
сферни условия тютюневи листа, 
предстои да се подложат на произ- 
в.одителска манипулация. Тя е 
важно мероприятие за запазва
не н подобрение качеството на тю
тюна. В много стопанства обаче, 
при тази работа се допушат съще
ствени грешки. Не се съблюдават 
ред изисквания, което води до мух*

Цонка Митева

Артистката Цонка Митева (Зай
чето) и артистът Александър Па- 
лиев (Меченцето) и занапред ще 
радват, забавляват и веселят с 
още по-голяма любов слушателче- 
тата си. Те искат да останат най- 
добрите, най-милите, най-любими- 
те на децата радиогерои!

Това ще бъде и най-ценната на
града за тях.

Поздрав и успех, мили наши 
Заю-баю Добродушни и Меченце 
Послушно!

„ВИХЪРЪТ НА ОКТОМВРИ“
Той бе велик и могъщ, неотра

зим по сила, той — вихърът на 
Великата Октомврийска социали
стическа революция... ~
мете вековното робство, 
светлите пътища за г 
щастие.

Вихърът на Октомври обля с 
огнения си дъх всяко честно сър
це, разгоря неугасимия пламък на 
любовта към всички онеправдани. 
Вихърът на Октомври бе вдъх
новен от безброй пламенни души; 
те му вляха живот, изпълниха го 
със съдържание.

Младите сърца!

„Да изпълним предсрочно пе- 
тилеткатаГ — това е главният 
лозунг днес. Вие, другари ра
ботници, които влагате своите 
сили и умение за най-добро из
пълнение на производствените 
задачи, знаете, че от това зави
си до голяма степен все повече 
да укрепва икономическата мощ 
на родината, все повече да бо
гатее страната ни и да се подо
брява нашият живот.

Но за да бъдат по-големи ус
пехите, необходимо е не само 
по-пълното овладяване и изпол
зуване на техниката, а и по- 
широкото и умело прилагане 
опита на първенците.

Първенци има във всички 
предприятия. Те са ваши дру
гари, с които работите в един 
цех, в една бригада, в един за
вод. И всеки може да стане 
първенец, защото това звание 
не се дава с декрет — то се из
воюва със собствения труд, със 
собствено умение и с помощта 
на другарите.

Колко навреме идва сърдеч
ното другарско напътване, как
во голямо значение има помощ
та на по-опитните това всеки е 
изпитвал. А във всяка професия 
има тънкости, които се усвояват 
в процеса на работата — един 
научава едно, друг — друго и 
когато този опит се обобщи — 
и на двамата е по-леко. Ето за
що Икономическата редакция 
започва ново радиопредаване 
„ВЕЧЕР НА ПЪРВЕНЦИТЕ“ — 
вечери, в които хора от произ
водството, първенци в своята 
професия, ще разказват пред 
микрофона за своя опит.

В тези вечери на първенците 
нашият микрофон ще ни свър
зва от близо и далеч.

Пишете ни кои въпроси от 
производството ви интересуват. 
Пишете ни какво искате да на
учите за повишаване на произ
водителността на труда във ва 
шата професия за да се свър
жете чрез нашия микрофон с 
вашите другари от другите пред 
приятни, които ще ви отговорят 
това, което знаят. „Вечер на 
първенците" е предаване на 
работническата производстве
на дружба.

Слушайте на 3 ноември, по
неделник от 19.15 часа по пър
ва програма предаването „Ве
чер па първенците“, в което 
първенците от силнотоковия за
вод „Васил Коларов“ ще споде
лят своя опит п производството 
п предложенията си за изпълне
те на петилетката п съкратени 
срокове.

лучава обширно симфонично разви
тие — от тиха скръб до мощен про
тест и светъл героичен порив. И 
когато последните тонове на песен
та замират, силно прокънтява мело
дията на „Беснейте, тирани“, а ско
ро след нея твърдо и решително зву- - 
чат откъси от „Варшавянка". Така в 
последната, финална част^със загла
вие „Тревожен звън" е изразена ре
шимостта на народа за борба. Ос
новните музикални мисли сега зву
чат с напълно друг облик, напрегна
тият, пропит с мъжественост заклю
чителен дял на творбата сякаш идва 
да ни убеди, че свободата изисква 
скъпи жертви, но рано или късно, тя 
ще възтържествува.

Със широтата на авторовата мисъл, 
с подчертания си драматизъм н сил
на коитрастиост, Единадесетата сим
фония на Шостакович е наистина ед
но вълнуващо произведение.

Слушайте на 4 ноември, вторник 
от 21,25 часа по II програма преда
ване, посветено на 11-та симфония на 
Дмитрий Шостакович,

■ 4



I

Стр. 5РАДИОПРЕГЛЕДБрой 44
Брой 44РАДИОПРЕГЛЕДСтр. 44

Разписание на вълните на които
ПРЕДАВАТЕЛИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

Радио „Хр

ОБЕД
ВЕЧЕР нцц/, и. ддсьгшма 

(ххх); 8. Хиляди

из

НОЕМВРИ ДО 9 НОЕМВРИ

Арно

на

ВЕЧЕР — I програма
и

оп.

БЪРБОРИНО I

I

ПОНЕДЕЛНИК

I
I

Радио „Христо Ботев“   362.7
Радио Стара Загора — 245

Радио Варна   267

сед
на

от
от

от 15.55 — 22.30 ч.
15.55 — 22.27 ч.
15.55 — 22 27 ч.

к

Радио Стара Загора — 245
Радио Варна _ 267

от 
от 
от

Москва. Болшой театър — сцена нз 
бал. „Ромео н Жулиета- от Проко 

фнеа

младия 
СЕДМО-

от 
дир.

класическа
ИВАИОВИЧ

II

12.00 Точно време от астр. обсер
ватория

Смесен концерт народна му-

от 15.55 — 24.00 ч.
от 15.55 — 24.00 ч.
от 22.30 — 24.00
от 22.30 — 24.00

Радио „Христо Ботев —. 506 м
(за София) —, 202 м

• — 362.7 м
— 39.11 м

Радио Стара Загора — 245 м.

Радио Варна — 267 м

ВЕЧЕР — II програма
17.00 Испански песни и италиански 

танци
17.30 За младежта: „ВИХЪРЪТ 

НА ОКТОМВРИ“ — монтаж от Бе
са Куцароаа

РАДИ® ВЕСТНИК;
22.10 Филмова музика: 1. Увертю- 

ра към филма „В 6 часа вечерта след 
войната“ (Хренников); 2. Песен на 
Марине (Цинцадзе) из филма „Луде
тината“; 3. Валс (Шостакович) нз 
ф. „Пирогов"; 4. Лирична песен (Ми- 
лютин) из ф. „Сърцата на четирима
та“; 5. Две мелодии (ххх) нз ф. 
„Върни се в Соренто“

22.30 НОВИНИ
22.45 СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ: 

1. Теза Дели Сабо — Увертюра за 
новия живот. Изп. орк. на Клуж- 
ската опера, дир. Антонии Чиолан; 2. 
Родиои Щедрин — Концерт за пиа
но и орк. в ре мажор. Изп. авторът 
със снмф. орк. на Съв. радио, дир. 
Евгени Светланов; 3. Карол Шнма- 
иовски — Симфония № 4. Изп. о^к. 
на Варшавската фнл.х., дир. Витолд 
Ровицкн, соло пиано Ян Екер

23.45 НОВИНИ

9.10 Радиотеатър за 
слушател: „ЦВЕТЕ
ЦВЕТЕ" — радиопиеса от Ва
лентин Катаев

от 
н от 

от 
от

от 11.55 — 16.55 ч 
от 11 55 — 16.55 ч

3 ноември 
СУТРИН

■ 5.30 НОВИНИ
5.40 Народни песни и хора 
6.00 Радйогимнастика
6.10 Масови песни

. 6.30 Преглед и уводна статия 
в. Работническо дело. НОВИНИ 
' 6.50 Герстер — Горнохесенски 
ски танци № 1. 2 и 4. Изп. орк. 
Берл. радио, дир. Добриндт

7.00 Добро утро, мили деца:

11.30 Забавна музика от български 
композитори: I. На къпалнята — 
фокстрот — интермецо (Емил Геор
гиев) из ф. „Две победи“. Изп. орк., 
дир. авторът; II. Забавна музика от 
Йосиф Цанков: 1. Интимна песен — 
Крум Пенев. Изп. Ирина Чмихова с 
'орк., дир. Васил Стефанов; 2. Оста
на ми спомен — Асен Разцветников. 
Изп. Иван Ахчийски с ДРО, дир. 
Васил Стефанов; 3. Абитуриентски 
валс — изп. салонен оркестър, дир. 
Ал. Райчев; III. Разтревожи ме ти, 
безсърдечен (Тодор Попов) т. Весе
лин Ханчев. Изп. Катя Попова със 
струнен оркестър, дир. Васил Стефа
нов). Изп. Ане. за песни при Радио 
нов). Изп. анс. за песни при Радио 
София, сол. Кръстю Михайлов, дир. 
Михаил Милков

ОБЕД

ОТ 11 55 — 16.55 ч 
от 11 55 — 16.55 " 
О1 11 55 — 16.55

и

„Селска
орк., дир. Гио- 
за Граал из 
(Вагнер). Изп. 

................. , дир.
.Риголе-
- тенор, 

■' сап-

Вотев — 506 и 
_ 362 7 м 
— 39 11 м

5.25 — 11.55 ч.
5.25 — 11.55 ч.

Ю.ЗО — 11.55 •. 
от 10.30 — 11.55 ч.

5.25 — 7.30 ч.
8 00 — 11.00 ч. 
5*25 — 7.30 ч. 
8 00 — 11.00 ч.

дина и Кавал свири, мамо, на поля
на — изп. Димитрина Делчева; 5, 
Чер арапин и Ръченица и Априлов- 
ско хоро — изп. орк. за нар. музика, 
дир. Коста Колев

18.00 Точно време от астр. обсер
ватория

НОВИНИ
18.10 Масови песни
18.30 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 Сюита от народни песни 

Александър Райчев. Изп. орк., 
автора

19.15 ВЕЧЕР НА ПЪРВЕНЦИТЕ
— „Разговор за качеството“

19.30 Концерт от забавна и танцо
ва музика — по желание на наши 
слушатели: 1. Концертно танго (Йо
сиф Цанков); 2. Мария (ххх) — валс 
3. Песента на славея (Серачини); 4. 
Обичам те (Продани); 5. Валс — 
мюзет (Коломбо); 6. Палома‘ (ххх); 
7. Малагеня (ххх); 8. Хиляди меч
ти (ххх)

20.00 За селото: „НАШИЯТ КРЪ
ЖОК“ — „ПОДГОТОВКА НА 
ОВОЩНАТА ГРАДИНА ЗА ЗИМА
ТА" — III беседа от Емил Попов

20.30 НОВИНИ
21.10 Седмица на съветското музи

кално творчество и изпълнителско 
изкуство — по случай годишнината 
на Великата Октомврийска социали
стическа революция — Фрагменти 
из оп. „Укротяване на опърничавата“ 
(Шебалин). Изп. солисти, хор и орк. 
ГАБТ, дир. Зденек Халабала

21.35 Мозайка от танци за пиано 
и голям оркестър (Ноак-Иленфелд). 
Изп. Зигфрид Щьокиг — пиано с 
орк. на Берл. радио, дир. Визенхю- 
тер

21.50 часа

Ралио „Хр Ботса — 506
(за София) — 202

Радио Стара Загора — 245
Радио Варна __ 267

от 
и от 

от 
в от

Радио София предава за страната 
неделни

17.00 ШУМАН — Соната за пиа
но аъв фа диез миньор, изп. Милена 

. Моллова
17.30 Смесен концерт народна му

зика: 1. Чолаковско хоро — изп. 
Иван Шнбилев — акордеон; 2., От 
планина слизаха и Крнвкоио фесче 
_ изп. Златка Милушева; 3. Либе 
Рало н Защо ма, майно, изкути — 
изп. анс. за народни песни при Окр. 
нар. съвет гр. Пловдив, днр. Асен 
Диамаидиев; 4. Драгана седи в гра-

I програма

от 16.53 — 24.00 ч. 
07 16 55 — 24.00 •». 
от 22 30 — 24 00 ч. 
от 22'30 _ 24 00 ч.

ВЕЧЕР _  II програма
от 16.55 — 22.30 ч 
от 16.55 — 22.27 ч. 
от 16.55.— 22.27 ч.

9.35 ЗАБАВЕН КОНЦЕРТ
9.58 Глиер — Музика из бал. „Чер

веният мак“. Изп. орк. ГАБТ, дир, 
Файер.

10.30 новини
10.41 Народни песни
11.00 ОПЕРЕН КОНЦЕРТ: 1. Увер 

тюра към оп. „Марта“ (Флотов). 
Изп. Дрезденската филх., дир. Ван 
Кемпен; 2. Сцена из оп. „Джокон- 
да" (Понкнели). Изп. Лаури-Волпи 
— тенор с хора и орк. на Метропо
литен опера, дир. Сети; 3. Ария на 
Манон из оп. „Манон Леско" (Пу- 
чинн). Изп. Фаверо — сопран с орк. 
на Мил. Скала, дир. Антоничели; 4. 
Куплети на Шение из оп. „Андре Ше 
ние (Джордано). Изп. Тодор Маза- 
ров с ДРО, дир. Васил Стефанов; 5. 
Интермецо из оп. „Селска чест" 
(Маскани). Изп. 
не; 6. Разказът 
оп. „Лоенгрин" 
Дел Монако — тенор с орк., ' 
гЛаДДИ; 7* Квартет из оп. „Г«. 
™ (Верди). Изп. Пертиле — т< 
Фрегози — баритон, Бардоне —1 
раи и Мингиии-Катанео — мецосоп- 
раи с оркестър

17.50 Популярен концерт: 1. Унгар
ска рапсодия № 14 (Лист). Изп. 
симф. орк. на Унг. радио, дир. Фе- 
ренчик; 2. Песен за Тулския цар и 
ария на украшенията из II к. на оп. 
„Фауст“ (Гуно). Изп. Виктория де 
Лос Анжелес с орк. на Парижката 
Гранд опера, дир. Клюитан; 3. Ем- 
пронтю (Панчо Владигеров). Изп. на 
пиано Тотю Лазаров; 4. Последна 
песен (Тости). Изп. Бениамино Джи- 
ли с орк., дир. Гьорн; 5. Където цъф
тят лимоните — валс (йохан Щра
ус). Изп. орк. на Берл. радио, дир. 
Добриндт

18.32 Народни песни от Тракия: 1. 
Баба на турчин думаше; Назланджа 
Добра и Вляла мома в градина — 
изп. Стефка Съботинова; 2. Гледача 
ходи из село и Донка мама си дума
ше — изп. Йовчо Караиванов; 3. 
Иван на Радка думаше; Чуйте мало 
и голямо и Тодоро, Тодорке

19.00 Забавна музика: 1. Канцоне- 
та (Д. Амброзио); 2. Звънете, кам
бани (Адам-Беко); 3. Серенада (Ан
дерсен); 4. Колко си хубава, Ита
лия (Биксио); 5. Спомен от бала 
(Вилер); 6. Концертен валс (Илюто- 
вич); 7. Кътче от стария Берлин — 
валс (Арндт); 8. Хей, оберечка-обе- 
рек (Квиечински)

19.30 Цикъл „Руска 
музика“: „МИХАИЛ 
ГЛИНКА" — второ предаване.;

20.30 НОВИНИ
21.10 Танцова музика
21.30 Художествено четене: 

трилогията „Ходене по мъките“ 
от Алексей Толстой

21.50 Камерен концерт — творби 
от стари френски майстори: 1. Льо- 
клер — Трио соната за две цигулки 
и виолончело с клавесин в ре ми
ньор. 2. Дьо Оттер — Соната за 
обой и клавесин в ре мажор. Изп. 
Пиерло — обой шОбер- — клавесин; 
3. Купрен — Три .пиеси за .чембало, 
Изп. Сузана Ружичкова; 4. Боамор- 
тне — Концерт за пет инструмента с 
клавесин в ми миньор.

зика
12.30 Преглед на столичния печат. 

НОВИНИ
12.50 Песни за дружбата: 1. Брат

ска дружба (Асен Карастоянов); 2. 
Песен за дружбата (Фляриковски); 
3. Наздравица за дружбата (Тодор 
Попов); 4. Песен за дружбата (Фи- 
липенко)

13.05 Филмова музика от Дунаев- 
ски и Лелин

13.30 ПЕНЧО СТОЯНОВ — Сим
фония. Изп. ДРО, дир. Михаил Ан-

. гелов
14.00 За' средношколците: „Най- 

младите войници на Партията“ — 
очерк за Менахем Леон Папо —по 
случай 15 години от разстрела му

: 14.20 Концерт на полския държа-
, вен ансамбъл „Мазовше", дир, Сиге- 

тинскн
14.40 Оперни арии
15.06 Бабаджанян — Клавирно 

трио във фа диез миньор. Изп. Да
вид Ойстрах — цигулка, Святослав 
Кнушевицки — виолончело, 
Бабаджанян — пиано

15.30 РАДИОВЕСТИ
16.00 новини
16.05 Музика из унгарски оперети
16.30 За най-малките: „Какво ми 

• разказа едно малко щурче“ — при
казка от Магдалена Папо

16.45 Сибелиус — Симфонична пое
ма „Финландия*. Изп. Филаделф. ор
кестър, дир. Стоковски

7.10 Народни песни и хора: 1. Как
во лудо, море, отдалеко иде; Не бой 
се, Радо от кърджалии и Заспала 
Стана — изп. Анушка Михайлова; 2. 
Анке, лъко перо и Гюра бели бяло 
платно — изп. групата „Наша пе
сен“; 3. Ганкино хоро и Ръченица — 
изп. Никола Диников — акордеон

7.30 Календарна страница: „40 го
дини от основаването на Австрийска
та компартия"

7.40 Потпури из оперети: 1. Фанта
зия из оперет. „Цигански барон“ 
(йохан Щраус). Изп. орк. на Берл. 
радио, дир. Мелихар; 2. Мелодии из 
оперет. „Мартин Рудокопачът“ (Це- 
лер). Изп. орк., дир. Стасевич; 3. Ме
лодии из оперет. „Хубавата Елена" 
(Офенбах). Изп. орк., дир. Самосуд; 
4. Потпури из оперет. „Госпожа Лу
на“ (Линке). Изп. Берл. държ. опер. 
орк., дир. Добриндт

8.02 Смесен концерт от песни 
танци на народите

8.32 Камерен концерт: 1. Соната 
за цигулка и пиано в сол миньор 
„Дяволски трилери" (Тартини). Изп. 
Давид Ойстрах и Владимир Ямпол- 
ски; 2., Квартет във фа мажор за 
флейта, кларинет, корна и фагот (Ро- 
сини). Изп. духов квартет

9.00 Точно време от астр. обсерва
тория

Из колоните иа печата

делнични дни
сутрин

5.25 — 1040 ч 
.. 5.25 — 1040 ч 
от 10.40 — 11.55 ч. 
от 1040 — 11.55 я.

5.25 — 7.30 ч. 
8.00 — Ю40 ч. 
5.25 — 7.30 ч. 
8.00 — 1040 я.

от 11.55 — 15.55
от 11.55 — 15.55
от 11.55 — 12 30 ч.
от 13.05 _ 15.55 я.
от 11 55 — 15.55 ч
от 11.55 — 15.55 ч
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ОБЕД

4 ‘ноември
СУТРИН

5 ноември
СУТРИН

Чешката ид
на

от

Анни

—I

ВТОРНИК

секо-
• изп.

„НАВРЕМЕННА
МАНИПУЛАЦИЯ

5

БъЛГарИЯ
--~-л концерт народна

21.30 -Радиокоментаторът ОГ
НЯН ВЕЛКОВ отговаря на 
зададени въпроси по междуна
родното положение

19.03 Седмица на съветското 
музикално творчество и изпъл- 
нителско изкуствопо случай 
годишнината -
томврийска 
революция —

ВЕТСКЙТЕ НАРОДИ

12.00 Точио време от астр. обссрва- 
тория

Революционни песни на народите
12.16 Сюита (Брусиловски) из му

зиката към филма „Неспокойна про
лет“. Изп. естр. орк. на Съв. радио, 
дир. Григори Столяров

12.30 Преглед на столичния печат.

за
5.30 НОВИНИ
5.40 Маршове
6.00 Радиогимнастика
6.10 Народни песни — изпълняват 

самодейни групи
6.30 Преглед и уводна статия на в. 

Работническо дело. НОВИНИ
6.50 Естрадни песни
7.00 Добро утро, мили деца: „Дег 

ска сюита“ — от Боян Икономов
7.10 Забавна музика
7.30 Календарна страница —• Геор 

ги Димитров разобличава Гьоринг
7.40 Народни песни и хора: 1. Сла

вей пее и Бият се турци с московци 
изп. Иванка Харизанова; 2. Камен 
човата и Копаннца — изп. Емил Ко
лев — акордеон; 3. Мама Тодору ду
маше и Дойди, либе ле — изп. Лал- 
ка Павлова; 4. Момина шега и До
бруджански ръченик — изп. орк. от 
нар. инструменти

8.02 Малък симфоничен концерт: 1. 
Парашкев Хаджиев — Концертино за 
флейта и оркестър. Изп. Янко Янков 
с ДРО, дир. Васил Стефанов

8.30 Беседа с лекаря: „КАКВО НА
УЧИХ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ“ — 
от София Вранчева

8.40 Оперетна музика от Иохан 
Щраус: 1. Из оперет. „Прилепът":а) 
Увертюра — изп. Виенски симф. орк., \ 
дир. Сваровскн; б) Ария на Адела 
— изп. Дочка Гаманова с орк. на 
Държ. музик. театър „Стефан Ма
кедонски“, дир. Борис Левиев; 2. 
Валс из оперет. „Цигански барон“. 
Изп. орк. на Берл. държ. опера, дир. 
Мелихар

9.00 Точно време от астр. обсерва
тория

Из колоните на печата
9.10 Популярен концерт
10.00 КУЛТУРНИ ВЕСТИ 

ЧУЖБИНА
10.10 Румънски народни танци
10.30 новини
10.41 ОПЕРЕН КОНЦЕРТ
11.01 Забавен концерт: 1, Веселата 

хармоника (Бол); 2. Нино, моя Ни- 
нет (Валери-Асо); 3. Танц на сел
ската поляна (Донерхак); 4. Отворе
те прозорците (Паидзути); 5. Забавни 
минути с Алфонс Бауер (Кулцер); 6. 
Остров Майорка (Гонзалес); 7. Мо
мичето от Испания (Еванс); 8. Пъ
тищата на твоето сърце (Ларедо)

11.32 Брамс — Соната за кларинет 
и пиано в ми бемол мажор оп 120 
№ 2. Изп. Жак Лансело и 
дЛрхо

цикъл „Разкази 
за песента“: „НЕ ЩЕ ЗАМЛЪКНЕ 
СЛАВАТА НА ТЕЗИ ДНИ“ - III 
предаване

17.35 Забавен концерт
18.00 Точно време от-астр. обсер

ватория
НОВИНИ

18.10 Изпълнения на Ансамбъла 
за народни песни при Радио София

18.30 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 Оперен концерт: 1. У в. към оп. 

„Вербум нобиле“ (Монюшко). Изп. 
орк. на Полското радио, дир. Фнтел- 
берг; 2. Хор из оп. „Безименни ге
рои" (Еркел). Изп. мъжки хор на 
Унг. радио с орк., дир. Полгар; 3. 
Ария на Фернандо из оп. „Фаворит
ката“ (Доннцстн). Из Ауреалнано 
Пертиле с орк. на Миланската Ска
ла, дир. Сабайно; 4. Разказът на па- 
стноя из оп4 „Арлезианката" (Чц-

21.45 Танцова музика
22.30 НОВИНИ
22.45 Яначек' — Трето действие на 

оп. „Иенуфа“, Изп. солисти на оп. 
лЯначек“ в Бърно; смесен хор на 
Държ. театър в Бърно със симф. орк. 
на Еленското радио, дир. Бакала

^о.15 Смесен концерт
23.45 НОВИНИ

ВЕЧЕР — П програма

ни 00п^П.ИСИ НА ГРАМОФОН 
ЛИП ^ЛОЧИ ~ производство на 
МУЗИк^РадиопРом'‘ - ОПЕРНА

.Забавен концерт
ни и „т?"церт "а Ансамбъла за пес- 
ни, И танци при МВР, дир. Беню То-

ЗЕМЯ° СТРАЖ НА РОДНАТА 
сили ва~БъРл“с аа въоръжените 

музика Естраден

НОВИНИ
12.50 Поздравителен концерт 

работниците от строителството
13.30 Оперна музика: 1. Увертюра 

към оп. „Фенела“ (Обор). Изп. орк. 
на Съв. радио1, дир. Самосуд; 2. 
Ария на Елвира из оп. „Пуритани 
(Белини). Изп. Мерцедес Каспир с 
орк.; 3. Сцена и дует на Дон Кар- 
лос и Родриго из оп. „Дон Карлос 
(Верди). Изп. Марио Филипески, Ти- 
то Гоби и Плинйо Клабаси с хора 
и орк. на Римската опера; 4. Сцена в 
черквата из оп. „Фауст“ (Гуно). Изп. 
Труде Айперле и Георг Хан с орк.

14.00 За малките ученици: „ГОР
СКО ВЕСТНИЧЕ“

14.20 Творби от Волфганг Амаде- 
ус Моцарт — по желание на наши 
слушатели: 1. Увертюра към оп. „Въл 
шебната флейта“. Изп. Виенската 
филх., дир. Карл Бьом; 2. Малка но
щна музика Изп. Ленингр. филх., ди
ригент Зандерлинг; 3. Дивертименто 
№ 1 в ми бемол мажор. Изп. ка
мерен оркестър на Берл. радио, дир. 
Хаарт

15.06 Оперетни увертюрп от Супс: 
1. Увертюра към оперет. „Бокачно“. 
Изп. симф. орк., дир. Стърнище; 2. 
Увертюра към оперет „Хубавата Га- 
латея“ Изп. симф. орк. на Берл. ра
дио, дир. Косовиц; 3. Увертюра към 
опер. „Леката кавалерия“. Изп. Берл. 
радиоорк., дир. Добриидт

15.30 Р АД ПОВЕСТИ
16.00 новини
16.05 Песни на съветски народи: 

1. Гледай наоколо — молдавска пе
сен — изп. Янина Левицка; 2. Моя 
Армения — изп. Шара Далян и Дер- 
меджян; 3. Девойки — азербайджан
ска песен. Изп. Ходжоу Анадур- 
деев; 4. Сулико — грузинска песен 
— изп. анс.; 5. Вълните на Волга — 
татарска песен — изп. анс.; 6. Лод
ката плува — песен — изп. ансам
бъл

16.30 Радиовестник за пионерите

ВЕЧЕР — I програма
17.00 Масови песни
17.14 СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ: 

1. Любомир Пипков — Симфония № 
1. Изп. СДФ — дир. Саша Попов; 2. 
Бела Барток — Унгарски картини. 
Изп. Унгарски държ. симфоничен 
оркестър, дир. Янош Ференчик

18.00 Точно време от астр. обсерва
торияновини

18.10 Народни песни. 1. Брей, гле
дайте го, гледайте и Слънцето трепти 
изгрява — изп. Мария Микова; 2. 
От мед ли ти са устата и Торнал То- 
дю — изп. Радка Кушлева и Георги 
Чилиигиров; 3. Кога бояджика < 
ха и Кирчо на Ганю думаше — 
Пенка Павлова

18.30 ГОВОРИ МОСКВА

10.30 новини
10.41 Смесен концерт
11.05 Оперен концерт
11.35 Пиеси за виолончело

ОБЕД
12.00 Юровски — Сюита из балета 

„Червени платноходи. Изп. ори. иа 
Болшой театър, дир. Файер

12.30 Преглед на столичния печат. 
НОВИНИ

12.50 Песни за социалистическото 
строителства

13.10 Народни песни ще изпъл
нят групите „Хайдушка песен“ и „Ро
сна китка“

баю Добродушни 
лушно“

7.10 Три хора
7.20 За селото:

И ПРАВИЛНА
НА ТЮТЮНА“ — от Никола Донев

7.30 В ЖИВ РИТЪМ
8.02 Радиовестник за пионерите
8.22 Смесен концерт народна музи

ка
9.00 Точно време от астр. обсерва

тория
Из колоните на печата

9.10 Две забавни песни
9.17 СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ: 

1. Вивалди — Концерт за пиано и 
оркестър в си миньор. Изп. Салерно 
със симф. орк. па Торинското радио, 
дир. Пароли; 2. Купрен — Концерт 
в театрален стил. Изп. Парижки 
симф. орк. дир. Убрпдус, соло на кла 
весни — Левек

10.00 На педагогически теми: 
„Възпитателни методи“ — хуморн- 
етичен разказ от рум. писател Сади 
Рудяну

10.10 Концерт за трудови колекти
ви

Работническо дело. НОВИНИ
6.50 Масови песни
7.00 Добро утро, мили деца: „Заю-

~ - и Меченцето пос-

19.30 Радиокабинет по марксизъм- 
ленинизъм — консултация по лек
цията „Що е империализъм“

19.50 ЛЕК ПОПУЛЯРЕН КОН
ЦЕРТ: 1., Увертюра към оперет. 
„Страната на усмивките“ (Лехар). 
Изп. орк., дир. Хансгеорг Ото; 2. 
Ария на розата из оперет. „Птицепро 
давецът" (Целер). Изп. Любомир Бо- 
дуров с ДРО, дир. Васил Стефанов; 
3. Интермецо из оперет. „Хиляда и 
една нощ" (Иохан Щраус—Райтерер) 
Изп. Берл. филх., дир. Ройс; 4. Валс 
на щастието (Мильокер-Ричи), Изп. 
Джплп с орк,, дир. Бруно Зайдлер- 
Вннклер; 5. Менует (Падеревски). Из 
пълнява на цигулка Недялка Симео
нова със салонен оркестър, дир». Ва
сил Стефанов; 6. Слънцето е в сър
цето ми (Хартман). Изп. Олаф Сан-

■ дере с анс. на Курт Айхлер; 7. Раз
бра ли ме? — тарантела (Буланже)'. 
Изп. Жорж Буланже със овоя орк.; 
8. Ти остави сърцето ми (Хес-Плант). 
Изп. Жаклвн Фрапсоа с орк.> дир. 
Жо Бойер; 9. Концертна мазурка 
(Сейк). Изп. естр. орк., дир. Тихи; 
10. Песен за моряка из опер. „Мла
достта на маестрото“ (Виктор Рай- 
чев). Изп. Тодор Пантев и Борис Ста 
менов с орк. на Държ. музик, театър 
„Стефан Македонски“, дир. авторът

20.30 НОВИНИ
21.10 Стари руски революционни 

песни и песни от Гражданската война

19.20 Литературно предаване: 
„СЛАВЕИ И ИЗВОР“ — от Муса 
Джалил

19.30 Арии и дуети из опери — из
пълняват наши певци: 1. Вася Раде
ва и Веселин Дамянов — дует на 
Памина и Папагено из оп. „Вълшеб
ната флейта“ (Моцарт), съпровожда 
ДРО дир. Васил Стефанов; 2. Кирил 
Кръстев и Николай Здравков — ду
ет на Зурга и Надир из оп. „Ловци 
на бисери“ (Бизе). Съпр. орк. на 
Русенската народна опера, дир. Лю
бен Пинтев; 3. Надя Афеян — ария 
на Далила из оп. „Самсон и Далила“ 
^Сен-Санс). Съпр. орк. на Соф. на
родна опера, дир. Асен Найденов; .4. 
Михаил Попов — ария на Кончак из 
оп. „Княз Игор“ (Бородини). Съпр. 
орк. ГАБТ, дир. Неболсин; 5. Ко
стадин Шекерлийски — ария на 
Шакловити из оп. „Хованшина" (Му- 
соргски). Съпр. орк. ГАБТ, дир. Не
болсин

20.00 За селото
20.30 НОВИНИ
21.10 Танцова музика
21.25 „11 симфония („Симфония 

1905 г.“) от Дмнтри Шостакович“

13.30 „МИСЛИ ЗА октом- 
ВРИ“ — изказвания на наши 
писатели за Октомврийската 
революция 

леа). Изп. Марио Базиола с орк.; 
5. Валс из оп. „Кавалерът на роза
та“ (Рихард Щраус). Изп. орк. на 
Лайпц. радио, дир. Шарлиер

19.30 Радиоседмичник „МЛЛДОС1
20.00 Забавна и танцова музика
20.30 НОВИНИ
21.10 Народни песни: 1. Пустите 

кременци и Разигра се Черно море— 
изп. Анс. за народни песни при Ра
дио София; 2. Велика Русия — изп. 
Ева Георгиева и Ирина Димитрова; 
3. Пуста плевна мале — изп. гру
пата „Тракийска песен“; 4. В Русия 
ще идем — изп. Ева Георгиева; 5. 
Ой Дунаве, бял Дунаве и За 
вета на Стефан Караджа — изп. Анс. 
за песни при Радио София

21.30 НА МЕЖДУНАРОДНИ ТЕ
МИ

21.40 Творби от наши композитори: 
1. йси-иф Йосифов — Симфонична 
поема „Тъжа“. Изп. Варненския 
ДСО, дир. авторът; 2. Любомир Пи
пков — Струнен квартет № 1 в ми 
миньор. Изп. Държ. радиоквартет 
„Аврамов“; 3. Боян Икономов — Ба
лада за конниците. Изп. ДРО и 
хор на Ансамбъла за песни при Ра
дио София, дир. Васил Стефанов

22.30 НОВИНИ
22.45 Забавна музика
23.05 Унгарска народна музика
23.25 Виотан — Фантазия апасио- 

ната. Изп. на цигулка Райна Ма
нолова, съпр. на пиано Снежина Гъ
лъбова

23.45 НОВИНИ
ВЕЧЕР — II програма

17.00 Малък симфоничен концерт: 
1. Шосон — Поема за цигулка и 
оркестър. Изп. Недялка Симеонова 
с ДРО, дир. Васил «Стефанов; 2. 
Лист — Симфонична поема „Проме- 
тей“. Изп. симф. орк. на Съв. радио, 
дир. Николай Голозанов

17.31 Революционни песни на 
родите

17.50 Народна музика
18.10 Соня Шьонер изпълнява две 

опернп арии: 1. Твоя съм, ария из 
оп. „Царят — пастир“ (Моцарт). 
Съпр. орк. на Берл. радио, дир. Харт, 
соло цигулка Михайлов; 2. На сън 
видяла мойта баба — ария на Енхен 
из оп. „Вълшебният стрелец“ (Ве
бер). Съпр. орк. на Лайпц. радио, ди
ригент Кегел

18.24 Забавен концерт
19.00 Концерт за трудоваците-акти

висти на ДСНМ
19.30 Седмица на съветското му

зикално творчество н изпълнителско 
изкуство — по случай годишнината 
на Великата Октомврийска социали
стическа революция: 1. Арам Хача- 
В’рян — Ода на радостта. Изп. 
Гоар Голагян с хор, анс. от цигу
лари, арфа и орк. на Болшой театър, 
дир. Мелик—Пашаев; 2. Сергей Про- 
кофиев — Симфония № 4. Изп. ДСО 
на СССР дир. Генади Рождественскн

20.30 НОВИНИ
21.10 Раднотеатър; „ЕГОР БУЛИ- 

ЧОВ П ДРУГИТЕ“ — пиеса от Мак
сим Горки. Участвува нар. артист 
Кръстьо Сарафов
) 21,45 Забвана ц танцова музика

13.40 Забавна музика
14.00 Концерт за пионерите: „Моя

та любима песен"
14.15 Оперна музика от стари май

стори: 1. Ария на Медуза из оп. 
„Персей“ (Люли). Изп. Фалк — со
пран със струнен орк., дир. Селие; 2. 
Увертюра към оп. „Весталката" 
(Спонтини). Изп. Милански симф. 
орк., дир. Гуарниери; 3. Ария на Ло- 
рета из оп. „Ричард Лъвското сърце“ 
(Гретри). Изп. Катулска — сопран 
с орк. ГАБТ, дир. Пирадов; 4. Ларго 
из оп. Ксеркс“ (Хендел). Изп. Джи- 
ли _ тенор с орк., дир. Барбироли

14.35 Концерт на орк. от нар. ннетр. 
при Съв. радио, дир. Иванов-Крам- 
ски

15.06 Малък камерен концерт: I. 
Бенцион Елиезер — Сонатина за 
цигулка и пиано. Изп. Георги Бай- 
нов — цигулка и Лиляна Байнова

пиано; 2. Мушел — Сюита за кла
вирен квинтет. Изп. квинтет на 
Узбекската държавна филхармония

15.30 РАДИОВЕСТИ
16.00 новини
16.05 Концерт народна музика — 

съставен по програма на наши слу
шатели

16.30 Концерт на арменския хор 
„Камо" — София, дир. Гаро Гара- 
бедян

ВЕЧЕР — I програма
17.00 Музикален

прсрнта“:

5.30 НОВИНИ
5.40 Народна музика
6.00 Радиогимнастика
6.10 Славянски танци от Дворжак.

Изп. Чешката филхармония, дир. 
Талих

6.30 Преглед и уводна статия 
в. Работническо дело. НОВИНИ

музикално творчество

на Великата Ок- 
социалистическа 

___ КОНЦЕРТ от 
ПЕСНИ И ТАНЦИ на СЪ-
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Шуми октомврийският вятър ИШ ШЗНА И Ш01А

☆ ☆ ☆ '

)

Ленинско зна.ие

Шуми тоя вятър, 
довял есента, 
издигнал над селото 
леки листа, 
развеял косите 

. на наште моми.,а

Изгрява спокойния 
есенен ден. —
Шуми Октомврийския вятър 
над мен.
Огъва тополите 
с меки ръце 
и плисва прохлада 
по мойто лице. —

Вълнува сърцата ни всичко, 
което
ни спомня Октомври, 
студът, боевете.

съветската 
насочва

Разсъмва се.
Тракат по пътя коли.
Зад къщите в тъмното 
пеят петли..
Светлее, 
стопява се бързо нощта. 
Прозвънват по клоните 
сухи листа.

на- 
със 

сред 
. то

Шуми, октомвриецо мили, 
шуми! , х

АНАСТАС-СТОЯНОВ

Октомврийски славен ден 
най-велик си ти за мен, 
че след бойните полета 
ти на нашата планета 
в руски къщи, не във зали 
истинска звезда запали. 
За да бъдат светли дните, 
а пък хората — честити. 
Октомврийски славен ден, 
с победи пременен 
ти и в моята родина 
в ранна есен с песен мина 
и в селцето и града 
светна твоята звезда.

ТОНО ЛАЗАРОВ

д Стр. 8

Концерт на Ленинградска 
та филхармония, дир. Ли Д| 
Лун; гост-солист Снежан;

Навярно е същия, 
буйния вятър, 
в Октомври размирно 
шумял в знамената. 
Разнасял . 
бунтовните думи на Ленин 
и позиви, 
позиви с букви червени. 
Разнасял бунтовно 
гърма на „Аврора“, 
вратите на „Знмннй“ 
със трясък разтворил.

т Арктика ледна до зноен Ханой 

ънти песента му и сбира ни в строй — 
ой твърдо калява войнишкия щик, 

примчва реките и.лумва светлик, 

орета разплисква в пустинната шир, 

раждите пресича и тласка към мир, 

уши нищетата, прославя труда 

космоса праща звезда след звезда!

то мъдро ръководство стана прог
рама. определяща пътищата към 
потолям разцвет на съветското му 
зикално творчество.

От друга страна музиката на на
родите на СССР даде на съветски
те композитори онова, без което 
няма музика, — което съставлява 
особеността на съветското музикал 
но творчество — нейната народно
стна основа. От великите класици 
на руската музика: Глинка, Боро- 
цин, Римски-Корсаков, Мусоргски, 
Чайковски, съветската музикал
на култура наследи хуманистиче- 

___ ската насоченост на творчеството, 
във в. Правда постановление на стремежа да се изразяват високи 
ЦК на КПСС „За изправяне на 
грешките в оценката на оперите 
„Великата дружба“, „Богдан Хмел- 
ницкий" и „От все сърце“, изигра 
огромна роля за насоката на съвет
ското музикално творчество. Нека 
си припомним и приветствието на 
ЦК на КПСС до Втория общосъю- 
зен конгрес на съветските компо
зитори, в което се изтъкна, че 
дейците на съветската музика са 
призовани да отразяват действител 
ността във вълнуващи, прекрас
ни поетически образи, проникнати 
с оптимизъм и с човечност, да въз
пламеняват сърцата за труд в 
името на победата на комунизма.

Така грижата на Партията ста
на база за по-нататъшното разви- 
тие на съветската музика, нейно-

рижата на КПСС към 
проблемите на съвет
ската музика не вед- 
наж е била ярко изра
зявана в разни партий
ни документи. Публи
куваното на 28 май т. г.

Ти навред озарявал земята, 
ти събуждаш и вдигаш човека 
и е кръвта, 
в славни битки пролята 
на народите сочиш пътека. 
Вей се знаме, ти ленинска слава, 
вей се знаме 
води, '■ 
побеждавай!

ДИМИТЪР ТОЧЕВ >

ЗА НАШИТЕ МАЛКИ СЛУШАТЕЛИ 
.Окшмврнйекл зйезра

„Изкуството принадлежи на 
рода. То трябва да прониква 
своите най-дълбоки корени < 
широките трудещи се маси, 
трябва да бъде разбираемо за тези 
маси и обичано от тях.“

В. И. ЛЕНИН

свят звучи съветската масова 
песен, която насочва мислите, 
чувствата, стремежите на младеж
та по цялото земно кълбо, затова 
тя е знаме в ръцете на милионите 
борци, против капиталистическия 
и национален гнет. Затова про
изведенията на Шостакович, Ха- 
чатурян, Хренников, Кабалевски, 
Прокофиев и на много други още 
световно известни съветски ком
позитори звучат във всички стра
ни на света и за тях няма прегра
ди. '

По случай годишнината на Ве
ликата Октомврийска социалисти
ческа революция, Радио София 
урежда „Седмица на съветското 
музикално творчество и изпълни
телско изкуство“. В седмицата са 
включени концерти от симфонич
на, оперна, н камерна музика, как- 
то и масови и народни песни. Ще 
бъдат включени н концерти на 
прочути изпълнители: Леонид Ко- 
ган, Зара Долуханова, Георг Отс, 
Святослав Рнхтер, Тит Куузик н 
ДР-

идеали, прогресивни мисли, благо
родни чувства. В това се коре
ни и нуждата на съветските музи
кални творци да търсят и откри
ват най-съвършената красота на 
музикалните форми.

В произведенията на съветски
те композитори на преден план 
стои новият духовен мир на съвет
ските хора, трудният път на съ
ветския народ към социализма и 
комунизма, борбата на народите 
от цял свят срещу колониализма и 
капитализма. Такава е съвремен
ната тематика на съветската му
зика, която я прави близка до 
сърцето не само на съветския на
род, но и на цялото прогресивно 
човечество. Затова в устата на 
милиони прогресивни хора от цял

Колко битки 
и колко куршуми 
бяха твоето бойно кръщение... 
В теб отекваха клетвени думи 
на герои от две поколения, 
и се вплитаха бойни сигнали, 
и шумяха победни салюти, 
с теб в атаки бойци са вървялн 
с теб са влизали в битките люти. 
Светло знаме 
в октомври развяно, 
на света колко огън раздаде!.«. 
Ти изгряваш със слънцето рано 
за да пламнеш по новите сгради 
за да влезеш в полята 
и в мините 
със жетварите 
и със миньорите, 
за да водиш на поход Родината 
все напред 
във просторите!

ИВАН КОЛАРОВ

Страницата, изготвиха члвно- ■
^натле.тива '
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со-
10.00 часа

0 ноември /
СУТРИН

и
му-

комедия

Сцена из новия съветски филм „18 година"

22.45
1 ноември

535Г-~ ВЕЧЕР — II програмаСУТРИН
Около 12.30 Маршове

ОБЕД

13.30 Преглед на столичния печат. ’■ Селска полка (Куликов)
23.45 НОВИНИ

ВЕЧЕР — I програма
16.00 НОВИНИ

ЧЕТВЪРТЪК

ОБЕД
12.00 Точно време от астр. обсер

ватория
Забавни мелодии

12.15 Песни за мира
12.30 Смесен концер'т : народна 

музика

зия 
на

П р егл ей на в.1
АИТВ1Ж7»ФРОНТ

О' I
1

21.45 Седмица на съветското музи 
кално творчество и изпълнителско 
изкуство — по случай годишнината

. от Великата Октомврийска социали
стическа революция" — концерт на 
видните съветски артисти Зара До- 
луханова и Святослав Рихтер

22.15 Хорови песни от български 
композитори

22.30 НОВИНИ
Забавна и танцова музика:

23.45 НОВИНИ

Около 20.10 НОВИНИ
Около 20.20 Продължение на пре

даването — КОНЦЕРТНА ПРОГРА
МА

. 22.00 Оркестрови пиеси
22.30 НОВИНИ
22.45 ИЗ РУСКИ ГЕРОИЧНИ 

ОПЕРИ: 1. Второ действие на оп. 
„Иван Сусанин" (Глккка). Изп. Свет
ла нов и Скобцов с хора и орк. на 
Болшой театър, дир. Мелик-Пашаев;
2. Втора картина , на оп. „Борис Го- 
дунов" (Мусоргскн). Изп, Борис Хри
стов и Андре Биелецки с орк.. на 
Парижкото радио и хор, дир. Доб- 
ровен

23.25 Концерт на оркестри от Ру
ски народни инструменти, дир. Оси- 
пов: 1. Концертни вариации за ба- 
лалайка (Будашкин); 2. Танц (Реч- 
менски) соло на домра Симоненков;
3. Под ябълката (обр. Андреев); 4. 
Не една пътечка има в полето; 5.

19.00 Предаване ТЪРЖЕСТВЕ
НОТО СЪБРАНИЕ по случай 
41-та годишнина на Великата 
Октомврийска социалистическа 
революция (362.7 м)

16.00 ПОПУЛЯРЕН КОНЦЕРТ: 1. 
Станислав Монюшко — Увертюра 
към оп. „Новият Дон Кнхот“. Изп. 
симф. орк. на Полското радио, дир. 
Фителберг; 2. Бедржих Сметана. — 
Хор из I д. на оп. „Продадена неве
ста“. Изп. хор и орк. на Московския 
Болшой театър; 3. Парашкев Хад
жиев — II част — Адажио из Соната 
за цигулка и пиано № 2. Изп. Боян 
Лечев — цигулка и авторът — пиа
но. 4. Рн.мски-Корсаков — Трета пе
сен на Лел из оп. „Снежанка*. Изп. 
Максакова с орк.; 5. Золтан Кодай — 
Интермецо из сюита „Хари Янош". 
Изп. Будапещенската държ. филх., 
днр. Ференчик; 6. Панч0 Владигеров 
— Две песни: а) Вила сей гора; б) 
От планина слиза младо овчарче. 
Изп. Михаил Попов със СДФ, днр, 
Саша Попов; 7. Веселин Стоянов — 
Етюд. Изп. на пиано Олга Шевкено- 
ва; 8. Модест Мусоргскн — Песен 
на Варлаам из оп. „Борис Годунов“, 
Изп. Борис Христов с орк., днр. Доб- 
ровси; 9. Петко Стайков — Симфо
нично скерцо. Изп. ДРО, днр. Васил 
Стефанов; 10. Пьотр Чайковскн — 
Песен на черевичките из оп. „Чере- 
впчки“. Изп. Кругликова с хор я 
орк.; 11. Джордже Енеску — Втора 
румънска рапсодия. Изп. симф. орк. 
на Рум. радио, днр. Джорджеску 
с 17.00 Хора и ръченици,

12.50 Седмица на съветското 
музикално творчество и изпъл
нителско изкуство“ — по слу
чай годишнината на ВО.СР — 
КОНЦЕРТ НА МЛАДИ ИЗ
ПЪЛНИТЕЛИ

5.30 НОВИНИ
5.40 Забавна музика
6.00 Радиогимнастика
6.10 Инструментална народна 

вика
6.30 Преглед и уводна статия на 

в. Работническо дело. НОВИНИ
6.50 Маршове
7.00 Добро утро, мили деца: — 

^Концерт за деца по случай го
дишнината на Октомврийската рево-’ 
люция“

7.10 Забавни песни
7.20 За селото: „ОТГОВОРИ НА 

ПИСМА“
7.30 Смесен концерт — народна му- 

вика: 1. Тръгнала Рада за водица и 
Мама Петранка думаше — изп. Люб
ка Василева; 2. Тракийска ръченица 
и Дайчово хоро — изп. Христо Ге
шев — кларннет, съпр. орк.; 3. Ку
ме ле, куме и Марийка двори ме- • 
теше — изп. Мара Василева; 4. 
Добруджанско хоро и Самоковска 
ръченица — изп. орк. за народна му
зика; 5. Стоянова мама — изп. Над- 
ка Караджова

8.02 Оперна музика
8.40 Руски революционни песни: I.

21.30 Седмичен преглед на ра- 
диокоментатора по международ
ни въпроси ОГНЯН ВЕЛКОВ

дров: I. Марш-песен (Блантер), со
листи: Иван Диденко и Андрей Ку- 
слеев; 2. Русия е моята родина (Му- 
радели), сол. Артур Ейзен; 3. Ще се 
разпръснат вълните (Мокроусов). Со
листи: Иван Савчук и Андрей Кус- 
леев; 4. Чакай войника (Мохроуоов), 
солист: Иван Букреев

17.30 Народна музика
18.00 Точно време от астр .обсер

ватории
НОВИНИ

18.10 ГОВОРИ МОСКВА
18.43 Съветски и български масови 

песни

10.10 Песни от Марин Големинов 
и Георги Златев-Черкин

10.30 новини
10.41 „От Палестрина до Бетовен

- СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ: 1. 
Бах-Бранденбургски концерт № 6 в 
си бемол мажор. Изп. камерен орк. 
на гр. Щутгарт, дир. Мюнхингер. Со
листи: Кирхнер — виола, Байер — 
виола и Бархет — виолончело; 2. 
Моцарт — Симфония в До мажор № 
41 „Юпитер". Изп. симф. орк. днр. 
Годфри; 3. Бетовен — Увертюра „Ег- 
монт". Изп. Берл. филх., дир. Фурт- 
венглер

11.40 Из музикалната 
„Кето и Коте“ (Долидзе)

16.05 Раднотеатър: „СЛЕД 
ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ" — 
пиеса от Михаил Спетлов

10.00 ПРЕДАВАНЕ ОТ ПЛО
ЩАД „ДЕВЕТИ СЕПТЕМ
ВРИ“ манифестацията на тру
дещите сс от столицата по слу
чай 41-та-годишнина от ВЕ
ЛИКАТА ОКТОМВРИСКА СО 
ЦИАЛИСТНЧЕСКА РЕВО
ЛЮЦИЯ

НОВИНИ
13.50 Концерт от творби на ПЬОТР 

ИЛИЧ ЧАИКОВСКИ — п0 случай 
65 години от смъртта му: 1. Първа 
част — анданте состенуто из Квар
тет № 13 в ми бемол мажор. Изп. 
квартет „Аврамов“; 2. Трета картина . 
из оп. „Евгений Онегин“. Изп. Ан
дрей Иванов и Елена Кругликова с 
хор и орк. на Болшой театър, дир. 
Ал..Орлов; 3. Увертюра — фантазия 
„Буря" И.зп. симф. орк., дир. Го- 
лованов

14.50 НОВИ ФИЛМИ
15.06 Песни и танци на народите-
15.30 Естраден концерт
16.00 НОВИНИ
16.05 „Наши писатели за Октом

ври“ — стихове от ХРИСТО СМИР- 
НЕНСКИ.

16.25 Празничен концерт за пионе
рите

ВЕЧЕР — I програма
17.00 На икономически теми: „Пло

дотворно сътрудничество“ — беседа 
от доцент Никола Вълев

17.10 Концерт на Представителния 
ансамбъл за песни и танци на съвет
ската армия, дир, Борис Алексан-

17.30 Народна музика «
18.00 Точно време от астр. обсерва

тория
НОВИНИ

18.10 Руска оперна музика: 1. 
Встъпление към последната картина 
на оп. „Приказка за цар Салтан* 

(Римски-Корсаков). Изп. орк. дир. 
Головянов; 2. Ария на Тамара из 
оп. „Демон“ (Рубиншайн). Изп. Та
тяна Талахадзе с орк. ГАБТ. дир, 
Мелик-Пашаев;

18.30 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 Съветска забавна и танцова 

музика
19.30 ПОЕТИЧЕН КОНЦЕРТ 

Творби от съветски, български 
чуждестранни поети за Октомврийска
та революция"

20.00 Народна музика
20.30 НОВИНИ
21.10 Малък симфоничен концерт

5.25 Химн на НР България 
Химн на Съветския съюз 
Интернационалът

5.37 НОВИНИ
5.45 Народни песни
6.00 Оркестрови пиеси от български 

и съветски композитори
6.30 Преглед и уводна статия на 

в. Работническо дело. НОВИНИ
6.50 Масови и революционни песни 

и лозунги
7.30 Песни и танци на народите 
8.02 Забавна музика
8.30 Народни хора и ръченици
9.00 Точно време от астр. обсерва

тория
Празнични увертюри от съветски 

композитори: 1. Арутюнян — Праз
нична увертюра. Изп. симф. орк. 
на Арменската държ. филх.; 2. Вла- 
сов — Празнична увертюра. Изп. 
симф. орк. на Съв. радио, дир. Гаук, 

. 3. Глиер — Тържествена увертюра. 
Изп. симф. орк. на Съв. радио, днр. 
Гаук; 4. Шостакович — Празнична 
увертюра. Изп.’Московски младежки 
симф. орк., днр. Рождественски

0,30 Масови песни

Ние сме ковачи (ххх); 2. Измъчен 
от тежка неволя (ххх); 3. Червено 
знаме (ххх); 4. Варшавянка (ххх); 
5. Разхождаше се по Урал героят 
Чапаев (ххх); 6. Ще отидем смело 
на бой (ххх)

9.00 Точно време от астр. обсер
ватория

Из колоните на печата
9.10 За най-малките: „Непослуш

ният Нацко" — разказчета от Йор
дан Димонов

9.20 Лек популярен концерт: 1, 
Увертюра към оперет. „Хубавата Еле 
на“ (Офенбах). Изч. ДРО, дир. Ва
сил Стефанов; 2. Дует на Нинон и 
Раул из оперет. „Теменужката от 
Монмартр“ (Калман). Изп. Кра- 
совицка и Михайлов с орк/, 3. „Танц 
яа пристанището“ из оперет/ „Кой 
се нуждае от пари“ (Мазанец) Изп. 
орк. на Лайпц. радио, дир. Кегел; 4. 
Неаполитанска серенада (Таляфери). * 
Изп. Кръстю Михайлов с орк. при 
Радио София, дир. Борис Хинчев; 5. 
Испания — рапсодия (Шабрие). Изп. 
Берл. филх., дир. Исерщедг, 6. Ро
манс (Козма). Изп. Жулиет Греко 
с орк. на Андре Грсси; 7. Мелодия 
(Атуел). Изп. иа пиано Уинифред 
Атуел с инстр, ансамбъл на Тед Хиид

12.43 Народна музика
13.10 Забавна музика
13.30 Преглед иа столичния печат.

НОВИНИ
13.50 Балакирев — Източна фанта- 

„Исламей“. Изп. на пиано Ни- 
_  Емелянова

14.00 Слово по случай 41-та годи
шнина на Великата Октомврийска 
Социалистическа революция

14.10 Съветски масови песни
14.30 ПРАЗНИЧЕН СИМФОНИ

ЧЕН КОНЦЕРТ: 1. Бетовен — Увер
тюра „Кориолаи“. Изп. СДФ, днр. 
Абеидрот; 2. Бородип — Симфония 
№ 2 в си миньор „Богатнрска *. Изп. 
симф. орк. под дир. на Голованов

15.10 Народни хора, забавна и тан
цова музика

ВЕЧЕР — II програма
17.00 Забавна музика
17.30 СТРАЖ НА РОДНАТА ЗЕ

МЯ — за граничарите
17.55 СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ: 

1. Хвцунов— Симфонична поема 1905 
г. Изп. симф. орк. на Одеската филх, 
днр. Дубровскн; 2. Веселин Стоянов

Да бъде ден — кантата по сти- 
на_хРИСТ0 Смнрневски. Изп. 

ЬлК „Светослав Обретенов", хорът 
при Ансамбъла на МВР и ДРО 
дир. Влади Симеонов. Солист Христо 
Маринов — баритон; 3. Боян Ико- 
П°РЛВ ~ „ГеР°нчан прелюд. Изп.

ДИР’ Влади Симеонов
18.43 Съветски и български масови 

песни
™9ГЪКОР4МиЗ"е ТЪРЖЕСТВЕНО
ТО СЪБРАНИЕ по случай 41-та го
дишнина на Великата Октомврийска 
социалистическа революция
нВ паузата около 20.10 — НОВИ-

Около 20.20 Продължение па пре- 
~ “ КОНЦЕРТНА ПРОГРА-

22.00 Оркестрови пиеси

1м
АИ



Г

Брой 44РАДИОПРЕГЛЕДСтр. 12 Брой 44 Стр. 13РАДИОПРЕГЛЕД

1.

8 ноември

СУТРИН Иван С. Тургенев

музика

социалистическиотВЕЧЕР — II програмана ВЕЧЕР — II програма

09

ОБЕД
народна

Пенка Коева

9 ноември
10.00 часа СУТРИН

консултация

ВЕЧЕР — 1 програма

са

ВЕЧЕР — I програма

СЪБОТА

10.15 Френски песнр
10.30 НОВИНИ
10.41 СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ;

18.00 Точно време от астр. обсер
ватория

НОВИНИ
18.10 Хорови песни от български 

композитори
18.30 ГОВОРИ МОСКВА

16.00 НОВИНИ
16,05 Раднотеатър: „РАЗВОЙНИ

ЦИ“ — от Фр. Шнлер

Концерт на симфоничния оркестър на Арменската ССР, солистка Коар 
Каспарян

I. Дмитри Кабалевски — Концерт за 
цигулка и оркестър в до мажор. 
Изп. Давид Ойстрах с ДСО на СССР, 
дир. авторът; 2. Хелмер — Райнер 
Синисало — Симфония „Горски бога- 
тири“. Изп. симф. орк. на Карелско- 
то радио, дир. Катаев.

11.24 Оперетна музика.

ОБЕД

22.30 НОВИНИ
22.45 Забавна и танцова
23.45 НОВИНИ

9.10 Трето действие на оп. „Про
дадена невеста' (Сметана)

Преглед иа новия брой

Раднотеатър за младия слу
шател: „Антон и Точица“ — по 
Ерих Кестнер

■ ш

Очерк за нефтодобивниците; 3 „За
водски вечери“ — репортаж.

822 Концерт народна музика 
по желание на наши слушатели: 
Никола дума на Дена — изп. Любка 
Василева; 2. Дойди ми, либе, дойди 
ми — изп. Ирина Ангелова; 3. Тра
кийско хоро — изп. първомайската 
група; 4. Ерген ходих — изп. Стефан 
Иванов; 5. Любе, любе, първо лю
бе — изп. Соня Кънчева; 6. Болен ле
жи млад Стоян — изп. Лиляна До
кова и Стефан Иванов; 7. Селченска 
ръченица — йзп. Садовската група; 
8. Помниш ли, Добро — изп. Койчо 
Каменов; 9. Марольо, Марудо — изп. 
Стефан Филипов; 10. Изкачил ми се 
е. млад Стефан — изп. Стайка Гьоко- 
ва

9.00 Точно време от астр. обсерва
тория

Дир. Елиасберг
19.50 За селото:

КОСТАДИН“
20.30 НОВИНИ
21.30 Концерт за младежта
21.40 На културни теми: „ПОВЕ

ЧЕ СЦЕНАРИИ С ОБЩЕСТВЕ
НО И ИДЕЙНО ЗНАЧЕНИЕ“ — 
беседа от Христо Антов

21.50 Танцова музика
22.30 НОВИНИ
22.45 Музика на балкански народи
23.15 АНСАМБЛИ ИЗ ОПЕРИ
23.45 НОВИНИ

21.50 На педагогически геми: „Съ
чинение за дружбата“ — беседа от 
Г. Гълъбов

22.00 Музика от далечни страни

17.00 За жената: „Жените са в 
първите редици" — от Ралф Пар- 
кер; Разговор за семейството; Ново
сти в общественото хранене

17.30 Хора и ръченици

5.30 Новини
5.40 Масови песни.
6.00 Радиогимнастика
6.10 Хора и ръченици — изпълнява 

духов оркестър
6.30 Преглед и уводна статия 

в. Работническо дело. Новини
6.50 Забавни песни
7.00 Добро утро, мили деца: „Руж

ка Дружка разказва приказки отцяд 
овят“

7.10 Вайнберг — Две пиеси за 
оркестър. Изп. симф. орк. на Съв. ра
дио, дир. Самосуд: а) Интермецо 
б) Валс
. 7^20 За селото: „СВОБОДНО ОТ
ГЛЕЖДАНЕ НА КРАВИ В ГДР“ — 
беседа от Ханс Шмид

7.30 Народни песни и хора
8.02 Забавен концерт
8.40 Клавирни пиеси от Стефан Ре- 

менков и Веселин Стоянов
9.00 Точно време от астр. обсерва

тория ,1

16.00 Популярен симфоничен кон
церт: 1. Хендел — Двоен концерт № 
28. Изп. Берл филх., дир. Бенда; 2. 
Бетовен — II част — ларго из Кон
церт за пиано и оркестър № 1 в до 
мажор. Изп. Гнзекинг с орк. на Бер
линската опера, дир. Розбауд; 3. Шу- 
берт — Първа част — алегро модера- 
то из Симфония № 8 „Недовърше
на“. Изп. Лонд. филхармония, дир. 
Бичъм; 4. Шпор — Концерт за ци
гулка и оркестър в до миньор. Изп. 
Куленкампф с Берл. филх„ дир. Исер- 
щедт: 5. Вебер — Увертюра към’ оп. 
„Прециоза“. Изп. Берл. филх., дир. 
Клайбер

17.00 Концерт на БХК „Светослав 
Обретенов“, дир. Димитър Русков: 
1. Сяно Дамяне (Филип Кутев); 2. 
Жетвари (Христо Манолов); 3. Пе- 
руннко (П. Хаджиев); 4. Леле Недо, 
бяла Недо (Петър Динев); 5. Хай
душка невеста (Св. Обретенов), сол. 
Таня Добрева; 6. Баба и дядо (Ма
рин Големинов)

17.20 Смесен концерт народна му
зика

17.50 МУЗИКА ЗА ОТДИХ
18.17 ВЕРДИ — Фрагменти из оп. 

„Аида“. Изп. Рената Тебалдн, Марио 
дел Монако. Еббе Стннянн, Алдо 
Проти с орк. на Римската академия 
Санта Чечнлия*, дир. Ереде

18.40 РАДНОВЕСТИК „НАУКА И 
ТЕХНИКА“

19.00 Смесен концерт народна му
зика

19.30 „ПРОЗОРЕЦ КЪМ БЪДЕ
ЩЕТО“ — разговор с писателя Ан
дрей Гуляшки и заел, артистка Ол
га Кирчева за съветската книга.

19.50 Танцова музика
20.30 НОВИНИ
21.10 Песни от Добри Христов
21.30 ИЗ КОНЦЕРТНИТЕ ЗАЛИ

19.03 Концерт на Пенка Коева — 
солистка от Пловдивската народна 
опера — лауреат на международния 
певчески конкурс в Женева, сЪстоял 
се тази година

19.30 Литературно предаване: „ВЕ
ЧЕР на ТУРГЕНЕВ“ — по случай 140 
години от рождението му

20.00 Концерт за членовете на 
ТКЗС и работниците от МТС и ДЗС

20.30 НОВИНИ
21.10 Седмица на съветското му

зикално творчество и изпълнителско 
изкуство по случай годишнината на 
Великата Октомврийска социалисти
ческа революция — КОНЦЕРТ ЗА- 
БАВНА И ТАНЦОВА МУЗИКА

21.30 Хумор и сатира
21.50 НИЕ ВИ КАНИМ НА ТАНЦ

12.00 Точно време от астр. обсер
ватория

Песни за мира и дружбата
12.16 СИМФОНИЧНИ ВАРИА

ЦИИ от Шопен и Бонгарц върху те
ми из Моцартовата опера „Дон Жу
ан“: 1. Шопен — Вариации върху 
тема из оп. „Дон Жуан“ от Моцарт. 
Изп. на пиано Бекман-Щербина със 
симф. орк. на Съв. радио, дир. Само
суд; 2. Бонгарц — Вариации 
и фуга върху тема из Моцартовата 
опера „Дон Жуан“. Изп. СДФ, дир. 
авторът.

13.00 Забавен концерт
13.30 Преглед на столичния печат.
НОВИНИ
13.50 Народни песни и хора
14.20 Гавронски — Соната за вио

ла и пиано. Изп. Залерски и Баце- 
вич

14.40 Песни и танци на народите
15.06 ОПЕРНИ АРИИ — изпъл

няват български певци
15.30 РАДИОВЕСТИ
16.00 НОВИНИ
16.05 Трудово-правна
16.15 Естрадни песни
16.30 Радиовестник за пионерите

17.00 Песни и инструментални пие
си

17.30 ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ
ТЕ СТРАНИ

17.50 Концерт, изнесен на 5 ноем
ври пред работниците от мет. завод 
„Ленин“.

18.10 Забавна музика
18.30 Народни песни
19.00 Литературно предаване
19.20 Предаване записи от Залц

бургския музикален фестивал — 
1958 година — БРУКНЕР — Сим
фония № 7

20.30 НОВИНИ
21.10 Народна музика
21.30 Танцова музика

17.30 ЗА НАРОДНАТА МИЛИЦИЯ
17.50 Украински хорови песни

' 18.10 За младежта: „ВЕЛИКАТА 
ДРУЖБА“

" 18.30 Забавен концерт
19.00 „ТЕ ВИДЯХА ПЪРВИЯ 

ДЕН“ — спомени на участници 
Октомврийската революция

19.20 ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ
20.30 НОВИНИ
21.10 Танцова музика
22.00 Музика на народите от со

циалистическите страни

Из страниците на

12.00 Смесен концерт — 
музика

12.30 Преглед на столичния печат. 
НОВИНИ

12.50 ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ — 
лека музика

13,26 ЧАЙКОВСКИ — Концерт за 
пиано и оркестър № 1 в си бемол ми
ньор. Изп. Емил Гилелс с ДСО на 
СССР, дир. Самосуд

14.00 Радиовестник за пионерите
14.35 Арии из популярни опери: 

I. Ария на Марфа из оп. „Царска го
деница“ (Римски-Корсаков). Изп. Ва
лерия Барсова с орк. ГАБТ. дир. Не- 
болсин; 2. Каватина на Владимир 
из оп. „Княз Игор* (Бороднн). Изп. 
Сергей Лемешев с орк. ГАБТ, дир. 
Неболсин; 3. Ария на Халка из оп. 
„Халка“ (Монюшко). Изп. Зоя Гай- 
дай с орк. ГАБТ, дир. Орлов; 4. 
Ария на Херман из оп. „Дама пика“ 
(Чайковски). Изп. Георги Нелеп с 
орк. ГАБТ, дир. Неболсин

15.00 За младежта: „ДОСТОЙНИ
ЯТ СИН“ — худ. беседа от Стефан 
Поптомов

15.15 Инструментални пиеси
15.30 РАДИОВЕСТИ

17.30 Концерт на Лиляна Барева — 
сопран, Стефан Дишлиев — баритон 
и Стежан Варова — пианистка

18.00 Точно време от астр. обсерва
тория

НОВИНИ
18.10 Хора и ръченици
19.03 Седмица за съветското му

зикално творчество и изпълнител
ско изкуство — по случай годишни* 
ната на Великата Октомврийска со
циалистическа революция — ВА
ДИМ САЛМАНОВ — „ДВАНАДЕ
СЕТТЕ' — оратория — поема за хор 
и оркестър. Изп. голям хор на Съв. 
радио и симф. орк. на Моск. филх.,

„МИЛАДИН И

10.00 Песни 
страни

10.20 СТРАНИ И СЪБИТИЯ
10.31 ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ — 

Седем симфонични български танца. 
Изп. ДРО, дир. авторът

11.15 СТРАЖ НА РОДНАТА ЗЕ
МЯ — предаване за народната ар
мия

11.40 Забавна и танцова музика — 
от Александър Цфасман

5.30 НОВИНИ
5.40 Маршове и полки
6.00 Народни песни и хора
6.30 Преглед и уводна статия на в. 

Работническо дело. НОВИНИ.
6.50 Масови песни
7.00 Забавен концерт
7.30 Календарна страница: „40 

години от началото, на революцията 
в Германия“

7Л8%2ОПЗеАРН\\виЦИТЕ - 1. 
«Гигантът край Девня" — репортаж.

на ° нАРОДнА

КУЛТУРА

[
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Стр. 15Брой 44 РАДИОПРЕГЛЕДБрой 44Стр. 14 РАДИОПРЕГЛЕД

Местна програма на Радио Стара Загора — 245 м.

ПЕТЪК — 7 номвриПОНЕДЕЛНИК — 3 ноември м. върху

По програма на Радио София6.00—6.10 Нашият утринен поздрав СРЯДА — 5 октомври
СЪБОТА — 8 ноемврицял

му-

ПРАГА I — 470.2 м.ми-

МОСКВА II — 326.8, 547.4, 41 м.
НЕДЕЛЯ — 9 ноември

ВТОРНИК — 4 ноември

хо-

Местна програма на Радио Варна — 267 м.
До нашитеСРЯДА — 5 ноември ПЕТЪК — 7 ноемвриПОНЕДЕЛНИК - 3 ноември

МОСКВА III — 344, 25, 31, 41 м.програма на Радио София слушателиПо

СЪБОТА — 8 ноември
на

БУДАПЕЩА „Кошут“ — 556.58 м.

в

НЕДЕЛЯ — 9 ноември
му-ВТОРНИК - 4 ноември

закаля- в.Радио Москва

„ПРЕДДържавен полиграфически комбинат „Димитър Благоев"

I

предава 
на български 

език

ЧЕТВЪРТЪК — 6 ноември

6.05—6.30 Съветска филмова 
зика

13.00—13.15
историята

«От 
и

концерт, 
Тан

(всеки ден, освен неделя)
6.10— 6.30 Пее младежта от 

свят
13.30—14.00 Концерт народна 

вика по писма на слушатели
17.50—18.10 Инструментални 

ниатюрд
18.10— 18.30

6.05—6.30 Оперетна музика
13.00—13.30 Радиовести
17.50—18.10 Културен живот: „Ве

чер на младия литературен работник“
18.10—18.30 Забавен концерт
18.35—19.00 За бригадирите

СССР

на
17.30

На първа страница: . 
ЩУРМА“. Худ. Г. Савмнов.

Физкултура и спорт
18.30—18.40 Новини от района (все

ки ден, освен неделя)
18.40—19.00 Концерт на Лиляна Зла 

тева — сопран от Старозагорската 
народна опера, съпр. Гинка Михай
лова

7.00—7.30 Вести от кооперативни
те стопанства

10.30— 11.00 Предаване на турски 
език

21.10—21.30 Свири танцов орке
стър, ръков. Емил Георгиев

21.30— 21.50 Хумор и сатира: „Го
вори местната радиоуредба*

21.50—22.30 Дворжак — Симфония 
№ 5 в ми миньор „Из новия свят".

6.10— 6.30 Народни песни
13.00—13.10 Из. страниците на в. 

Септември
13.10— 13.30 Радиовести
17.50—18.10 Народна музика — 

НОВИ ЗАПИСИ
18.10— 18.30 Културен живот — 

очерк за ремсиста Георги Янков
18.40—19.00 Концерт по желание

ЕЖЕДНЕВНО (освен неделя) от '18.30—19.00 ч. 
на вълни 202,506 м. (Говори Москва)

6.05—6.30 Руски революционни 
песни и песни от Гражданската война 

13.30—14.00 Концерт по писма на 
трудови колективи

17.50—18.10 Из творчеството 
Пьотр Йлич Чайковски

18.10—18.30 За селото: „ПО ПЪТЯ 
НАЧЕРТАН ОТ ВЕЛИКИЯ ОК
ТОМВРИ“ — беседа от. Стойко Ге
оргиев

18.40—19.00 Народна музика

МОСКВА I — 1271, 16, 19, 25, 31
6 XI — 22.00 Предпразничен кон

церт «Пеят и свирят солисти и му
зикални колективи от съюзните ре
публики".

7 XI — 17.30 Танцова музика. 19.00 
Из московските концертни зали и 
театри. 20.10 Естраден концерт. 
22.00 Танцова вечер. 23.05 Песни и

* танци на народите от социалистиче
ските страни.

8 XI — 18.20 Концерт от симфо
нична и оперна музика. 22.00 Танцо
ва музика. 0.00 Арии и сцени из опе
рети от съватски композитори.

7 XI — 19.35 Танцова музика. 23.20 
Оперетни увертюри. 0.00 Шостакович 
— Симфония № 11.

9 XI — 17.15 Френски песни. 18.15 
Откъси из операта „Отвличане от 
сарая“ от Моцарт. 21.20 Откъси из 
оперетата „Виенска кръв“ от йохан 
Щраус. 23.40 Концерт на симф. орк. 
на Унгарското радио под диригент» 
ството на Гуила Борбели,

Москва

„Радио- 
във 

станции в

4 XI — 18.20 „Майстори на съ
ветската естрада“. 19.00 Предаване 
концерт на симф. оркестър и хора 
на Съветското радио, дир. Гаук. 
20.30 Лека музика. 21.00 Камерни 
творби от руски композитори.

5 XI — 18.20 Предаване на опера. 
22.00 Естрадни миниатюри.

6 XI - 18.20 Концерт „Гласът на 
другарите". 22.00 Един час танцова 
музика.

7 XI — 18.40 Инструментални ми
ниатюри. 19.05 Предаване празничен 
концерт от Колонната зала на Дома

6.10— 6.30 Народна музика
13.30—13.40 Из печата на района
13.40— 14.00 Оперетна музика 
17.50—18.10 Валсове из филми
18.10— 18.30 ЗА РАБОТНИЦИТЕ: 

„ПРЕД ВЕЛИКИЯ ОКТОМВРИ 
ПО ФАБРИКИ И ЗАВОДИ“

18.40— 19.00 Наооднп песни и 
ра — изп. Петкана Захариева

3 XI — 17.15 Камерна музика. 19.15 
Бетбвен — Хорална фантазия

4 XI — 20.05 Унгарска народна му
зика. 20.35 Концерт на пианиста 
ЛаЙош Хернади. 21.30 Танцова музи
ка. 23.55 Предавана операта,,Сестра 
Анжелика" от Пучини.

6 XI — 18.20 Предаване празничен 
концерт от Октомврийската зала на 
Киевския дворец на културата. 21.30 
Танци. 22.30 Популярен концерт от 
творби на Вагнер, Берлиоз и Роси- 
ни.

7 VI — 18.00 Един час танцова му
зика. 21.00 Концерт на артистичната 
младеж. 22.00 Народни песни и тан
ци.

8 XI —- 17.00 Концерт на млади из
пълнители-лауреати на между
народни конкурси. 17.30 Естраден 
концерт. 19.00 Предаване от Колон
ката зала на Дома на съюзите — 
празничен концерт. 21.30 За любите
лите на симфонична и камерна музи
ка.

6.10— 6.30 Съветски масови песни
13.30—13.45 Предаване на турски 

език — новини от района
13.45—14.00 Малък концерт на би

товия хор при читалище „Дружба" 
— Харманли

17.50—18.10 Танцова музика
18 10—18.30 Предаване за селото: 

„ВЕЧЕРИ НА СЕЛО“
18.40—19.00 Концерт на Марсел Фо 

рне Немска — пианистка
ЧЕТВЪРТЪК — 6 ноември

6.10— 6.30 Хороводни народни пес
ни

13.00—13.10. „Спомени за влияни
ето на ВОСР у нас" — беседа

13.10— 13.30 Руски революционни 
песни.

17.55—18.40 С бележник и магнето
фон

19.00 Предаване от София — тър
жественото събрание по случай 41- 
годншнината на Великата Октом
врийска социалистическа революция

6.00—6.05 Новини от района (все
ки ден, освен неделя)

6.05—6.30 Популярни валсове
13.30— 13.45 Радиовестник „Спорт

на страница"
13.45—14.00 Забавни мелодии
17.50—18.10 Песни и танци на съ

ветските народи
18.10—18.30 За работниците: „По 

фабрики и заводи“
18.30— 18.40 Новини от района (все

ки ден, освен неделя)
18.40—19.00 Народна музика — сме 

сен концерт

„РАДИОПРЕГЛЕД“—Издание на Управлението на радиоинформацията. Редакция- СоЛия 
ул. Цар Шишман № 30; телефон 7-37-08; годишен абонамент 20 лв Единичен бР- 0 «

ПРАГА II — 1102.9, 233.3 м.

3 XI — 12.00 Цезар Франк — Со
ната за цигулка и пиано в ла ма- 
жор. 13.15 Чешки съвременни песни.

7 XI — 14.15 Народни песни и 
танци от Средна Словакия. 14.30 
Танцови мелодии. 17.00 Камерни про 
изведения от Дворжак: Балада за 
цигулка и пиано, Клавирен квинтет 
в ла мажор.

8 XI — 17.00 Концерт на майстори 
на изкуството. 17.30 Музика за цим
бал. 18.10 „С песни около света". 
23.50 Концерт от произведения на 
Шостакович.

18.50 Унгарски песни н
19.15 Записи от класическа

20.16 Камерна музика. 22.50 
Откъси из класически оперети.

8 XI — 17.30 Оркестров
18.50 Концерт на Ана Бетн. 20.15 
цова музика.

9 XI — 18.00 Танцова музика. 19.10 
Прокофиев — Кантата „Александър 
Невски“. 20.00 Творби от Лео. ВаЙ- 
нер. 21.00 Камерна музика. 22.12 
Филмова музика.

6.05—6.30 Народна музика
13.30—13.40 „Родители, 

вайте децата!“ — беседа
13.40— 14.00 Изпълнения на пионер

ски оркестри
17.50—18.10 Изпълнение на Георги 

Койчев — баритон, артист от Народ
ната опера — Варна

18.10—18.30 За младежта: 
класните стаи — в работилниците 
заводите"

18.40— 19.00 Концерт на Стойка 
Делчева и Димитър Стойков

3 XI — 15.00 Симфоничен концерт 
— творби от Хайдн, Резничек и 
Рихард Щраус. 18.30 Танцови мело
дии. 23.20 Новак — Струнен квар
тет опус 66.

5 XI — 11.30 Приказни мотиви в 
музиката. 15.00 Оперни мелодии. 17.40 
Съвременна чешка музика. 19.23 Тан
цови мелодии. 21.00 Концерт от твор
би на Чайковски. 23.20 Творби за 
пиано от Шопен.

8 XI — 9.05 Чешки работнически 
песни. 14.30 Пиеси за пиано. 18.30 
Концерт на съветски артисти. 23.20 
Популярни мелодии от Чайковски, 
23.50 Танцова музика.

Из програмите на Радио Москва, Прага и Будапеща
на съюзите. 22.00 Фантазии 
теми из оперети.

8 XI — 18.00 Инструментални
миниатюри. 18.20 Предаване на опе
ра 21.30 Танци. 22.00 Музика из 
съветски филми. 22.30 Испански ме
лодии.

певица и Колю Диков — акордео- 
нпет

Принос към изучава, 
не историята на революционното 
движение в родния край — „ВРЪЗ
КИТЕ НА ВАРНЕНСКИТЕ МАР
КСИСТИ С РУСКОТО РЕВОЛЮ- 
ЦИОННО ДВИЖЕНИЕ" - беседа 
от П. Близнаков

13-15—13.30 Руски революционни 
песни

19.00 Предаване от София — 
тържественото събрание по случай 
41-годишнината на Великата Октом
врийска социалистическа революция

Последни новини и коментари на актуални теми са пре
дават ЕЖЕДНЕВНО от 19.30-20.00 ч. на вълни

257, 337, 41,49 м.

БУДАПЕЩА „Петьофи“ — 252.75 и.

5 XI — 17.45 Арии из опери. 18.40 
Танцова музика. 22.05 Унгарски на
родни песни. 23.00 Популярна симфо
нична музика.

6 XI — 18.30 Оркестров концерт. 
19.35 Филмова музика. 21.00 Арии 
из опери.

7 XI — 
танци, 
музика.

7.00—7.15 За селото: „Как дядо 
Ильо не умря“ — хум. разказ от 
Тодор Чакъров

7.15—7.30 Народна музика
10.30—10.40 Предаване на турски 

език — новини от района
10.40— 11.00 Концерт по желание 

па слушатели-турци
21.10—21.40 Танцов ритъм
21.40— 22.00 Хумор и сатира: „ЧИ

ЧО ИЛИЯ И СТРИНА МАРИЯ 
ГАДАЯТ"

22.00—22.30 Концерт от любими 
мелодии по писма на слушатели

Редакцията на вестник „Ра- 
диопреглед“ съобщава че або
нирането за вестника за 1959 го
дина започна.

Вестник „Радиопреглед“ из
лиза седмично и помества сед
мичните г.рограми на Радио 
София, Радио Стара Загора и 
Радио Варна, бележки и ста
тии по предаванията и по въ
просите на радиото.

Абонирането за 
преглед“ може да става 
всички пощенски 
страната, от пощенските разда
вачи, междуселските куриери 
и пълномощниците по печата 
в предприятия, учреждения, 
ТКЗС и МТС.
Годишен абонамент — 20 ле

ва, полугодишен — 10 лева.
АБОНИРАЙТЕ СЕ

за в. РАДИОПРЕГЛЕД!
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степен голямо и осно-

си

цикъл]
ска клАСИчес^ 
АУУЧУГКА

на 
на

автори, 
з веднага 
широките

Седмица на съветското 
музикално творчество 

и изпълнителско изкуство 
по случай годишнината 

от ВОСР

8 НОЕМВРИ. 21.10 ч. I пр. —
Забавна музика

9 НОЕМВРИ. 19 03 ч. I пр. —
Симфоничен кон-

3 НОЕМВРИ, 21.10 ч. I пр. —
Оперна музика

4 НОЕМВРИ. 19.03 ч. I пр. — '
Народна музика

5 НОЕМВРИ. 19.30 ч. II пр. —
Симфоничен кон
церт

6 НОЕМВРИ. 12.50 ч. — Кон
церт на млади 
изпълнители
17.10 ч. I пр. — 
Концерт на Чер- 

веиознаменния 
ансамбъл.

НОЕМВРИ. 14.10 ч. - Ма
сови песни 
21.45 ч. I. пр. — 
Видни съветски 
изпълнители

разно творчество Чайковски проя
вява явно предпочитание към сим
фоничната музика — любимата об
ласт, в която той създава най- 
прекрасните си страници. Музи
ката на великия композитор по 
своя характер остава дълбоко руска, 
макар Чайковски да използува мно
го рядко цитати от народното музи
кално творчество.

Концерт от творби на П. И. Чай- 
ковскн, по случай 05 години от 
смъртта му, ще предадем на 6 ноем* 
ври, четвъртък от 13.50 чаещ

РП а 6 ноември т. г. се навършват» 
11 11 65 години от смъртта на великия 

руски композитор Пьотр Илич 
Чайковски. Чайковски е един от ряд
ко щастливите автори, чието 
творчество получава веднага пъл
но признание от широките слу
шателски кръгове. Тяхната любов 
сЪпътствува композитора и създава 
неговата слава, тогава когато отдел
ни музиканти и критици отричат 
творчеството му, обвинявайки го във 
вулгаризапия на музикалния език, в 
насаждане нездрави, песимистични 
настроения. Но въпреки течи единич
ни гласове на отрицание, Чайковски 
още приживе спечелва световно при
знание и днес с пълно право може да 
се счита за един от най-любимите ав
тори на милионите почитатели на му
зиката.

Чайковски твори с еднакъв успех 
и в областта на романса, и на сим
фоничната и камерната музика, и 
на операта, Навсякъде той създава 
истински шедьоври—седем симфонии, 
оперите „Евгени Онегнн*, „Дама 
Пика**, квартети, триа, цикъла „Го
дишните времена“ и много други. Но 
цъпрекц това огромно п разиоо0-

С името на Глинка — първият 
класик на руската музика — е свър
зано началото на онази забележител
на епоха в културната история на 
Русия, която издигна руската на
ционална музикална школа на висо
тата на най-големите достижения на 
световното музикално изкуство.

Художествената дейност на Глинка 
носи отпечатъка на бурното време, в 
което той живее, времето на голе
мия подем, настъпил в руския обще
ствен живот през първата половина 
на 19 век, непосредствено след Оте
чествената война от 1812 година.

Творчеството на Глинка обобщава 
резултатите от един период в исто
рията на руската музика — форми
рането на националната руска музи
кална школа — и открива пътя на ней 
ния следваш период — класическия, 
който обогати музикалната култура 
на човечеството с неповторими и 
изключителни ценности.

Велик художник на своя народ и 
епоха. Глинка утвърждава в творче
ството си народните и демократични 
тенденции, които бяха подети и раз
вити от Даргомижски. Мусоргски, 
Римски-Корсаков, Чайковски Глинка 
е създател на руската■ героична 
(„Иван Сусанин“) и приказно-епична 
(„Руслан и Людмила“) класическа 
опера. Признанието за великото зна
чение на. Глинка в тази област е на
мерило израз в думите на неговия 
бележит съвременник Одоевски. кой
то пише следното по повод операта 
„Иван Сусанин“: „С операта на Глин 
ка се появява това, което отдавна 
търсят и не намират в Европа — но
ва стихия в изкуството, и започва 
нов ■ период в неговата история: .пе
риод на руската музика. Такъв под
виг, нека кажем с ръка на сърцето, 
е дело не само на талант, но и на 
гений!“ ■

В същата степен голямо и осно
вополагащо е значението на Глинка 
и в областта на симфоничната музика. 
Неговата фантазия „Камаринска" съ
перничи на най-съвършените образци 
на световната музикална класика.

По своето неувяхващо обаяние и 
сила на художественото въздействие, 
музиката на Глинка може да се срав 
ни с поезията на Пушкии, чиято 
историческа роля в развитието 
руската литература е подобно

тази, която творчеството на Глин
ка изигра в развитието на руската 
музика.

В две последователни предавания 
от цикъла „Руска класическа музи 
ка“ слушателите ще имат възмож
ност да се запознаят с живота и твоо 
честното на велики» руски класик.

Слушайте първото предаване зз 
Михаил Иванович Глинка на 3 ноем
ври. понеделник от 19.30 ч. по втора 
програма.

(В


