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СЛУШАЙТЕ ПРЕДАВАНИЯТА:

5

политическа стачка на

предаване за

свобода и правда.

пиеса от Атанас

вие

игла

разтърсват 
нея звучи

.Колоната на смърт- 
“1 август,

хора, 
отреда 
гове. 
броди

В_ ДЕВЕТОСЕП- 
■ — — 6 септем-

концлагера край мина „Пирин“, с. 
Брежани. Активно участие 
отредът

& 'гпмспг"

Брежани. Активно участие взема 
«Никола Калъпчиев“ и в 

голямата акция на Рилопиринския 
отред на 24 август 1944 година по 
долината на река Рилска.

Населението на Горна Джумая 
на 10 септември с възторг посрещ
на народните партизани. Но исто
рията на отреда не свършва тук: 
една част от него под ръководст
вото на Юли Дерменджиев взима 
участие в боевете при с. Звегор, в 
първата фаза на Отечествената 
война, където дава скъпи жертви; 
друга — под командуването на Ки
рил Граменов участвува активно в 
смъкването на фашистката власт в 
Серес и областта и има голяма за
слуга за установяване на братски 
отношения с гръцкото население.

Със своята смела борба срещу 
монархо-фашистите и хитлеристки
те нашественици отредът „Никола 
Калъпчиев“ си спечели любовта на 
народа.

Слушайте разказите на партиза
ните от отред „Никола Калъпчиев“ 
на 1. IX. от 19.30 часа по първа 
програма.

Под тая рубрика всеки вторник 
от 19.30 часа най-активни участни
ци от съпротивата разказват свои 
спомени.

Петнадесет години вече изминаха 
от най-светлата дата в историята 
на българския народ. Трудещите 
се в нашата страна уверено строят 
своето светло настояще. Но мрач
ното минало и героичната борба за 
свобода и социализъм, в която за
гинаха хиляди верни народни сино
ве и дъщери, не ще забравим ни
кога. За героизма на трудещите се 
от Благоевград и околията под ръ
ководството на Българската кому
нистическа партия, за живота и 
историята на партизанския отред 
„Никола Калъпчиев“ на 2. IX. т. г. 
ще разкажат спомени другарите 
Стойне Лисийски — секретар на ГК 
на БКП — Благоевград, полковник 
Кирил Граменов и Васил Христов 
— бивш ятак и партизанин.

Юни 1941 година. Само някол
ко дни са изминали от вероломното 
нападение на фашистка Германия 
над Съветския съюз. По решение
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Обретеноа и стихове на Камен Зидаров, 2 септември, 
17 РАдЙ0СЕДа"ЙчнЙк „МЛАДОСТ“ - изказва- 
ния на млади работници от промишлеността, 2 сеп
тември, 19.30 часа по I програма.

СРЕД КНИГИТЕ: „Радиосборник „15 години пое
зия“ — стихове от наи-младите, 3 септември, 16.05 
часа. г-г

малката парти- 
уншцожава сиренето 
в Белоселската ман- 
и самата й сграда, 
и превзема складо- 

от царските 
издадените от 

I народни вра- 
партизани 

I носа

ГЕРОИЧНА ЛЕТОПИС: „Колоната на 
ните“ — спомени от Дафин Дафинов, 31 
7.00 часа.

„ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ РОДИНАТА ВЪВ 
ВЪЗХОД“ — радиовечер за София, 31 август, 16.55 
часа по I и II програма.

„Нашата столица в миналото и днес“ — очерк 
от Дим. Попов председател на изпълкома на СГНС, 
31 август, 17.15 часа по I програма.

„Имена на безсмъртни“ — раднокомпозиция,
31 август, 17.30 часа по I програма.

Слово на Георги Костов, член на ЦК на БКП н 
първи секретар на ГК на БКП — 31. VIII, 19.30, I пр. 
септември, 31 август 19.30 часа по I програма.

„ДУМА—ЗАКОН“ — репортаж за изпълнение на 
обещанието във връзка с 15-годишнииата на Девети 
септември, 31 август, 19.45 часа по 1 програма.

С микрофон из столицата в навечерието на Деве
ти септември — 31 август, 21.25 часа по I програма.

ЗА ПИОНЕРИТЕ: „Дворецът ви очаква" — ре
портаж за подготовката на новата учебна година 
в Двореца на пионерите. 31 август, 17.50 часа по II

„ПРОДЪЛЖИТЕЛИ НА ГЕРОИЧНИ ДЕЛА" — 
очерк за софийската работническа младеж, 31 ав
густ, 18.10 часа по II програма.

„ПРОБУДЕНИЯТ ГРАД“ — художествен мон
таж за София, 31 август, 19.00 часа по II програма.

ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО ВСЕКИДНЕ
ВИЕ — 1 септември, 10.00 часа.

ГОВОРЯТ РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАШИ ОК
РЪЗИ — 1 и 4 септември, 12.50 часа.

ЗА СРЕДНОШКОЛЦИТЕ: „С труда си славим 
делото на 9 септември“ — репортаж, 1 септември, 
13.30 часа.

ЛИТЕРАТУРНО ПРЕДАВАНЕ: Нови стихове 
от Станислав Вихров, Найден Вълчев и Иван Тре- 
нев, I септември, 16.05 часа.

БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА РАЗКАЗВАТ: 
Спомени на Стойне Лисийски и полковник Граменов 
за отряд „Н. Калъпчиев“, 1 септември, 19.30 часа по 
I програма.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН КОНЦЕРТ ЗА ПАРТИЗАНИ 
И ЯТАЦИ — 1 септември, 20 часа по I програма.

СТРАЖ НА РОДНАТА ЗЕМЯ: „Без песен не мо
же войникът“ — поздравителен концерт за отлични
ци. проявили се в чест на 9 септември, 1 септември, 
18.10 часа по II програма.

ЛИТЕРАТУРНО ПРЕДАВАНЕ: „В една нощ. в 
един ден“ — разказ от Веселин Андреев, 1 септем
ври. 19.00 часа п0 втора програма.

-„ДА СТРОИМ НЕУМОРНО, ДРУГАРИ“ — 1 
септември, 19.20 часа по II програма.

ГЕРОИЧНА ЛЕТОПИС: „Към масови политиче
ски стачки и въоръжени демонстрации“ — беседа от 
Ст. Вълкова, 2 септември, 7.00 часа.

ИЗ ИЗЛОЖБЕНИТЕ ЗАЛИ: „Девети септември 
и нашето изобразително изкуство“ — изказвания на 
художници, 2 септември, 13.30 часа.

„ПАРТИЗАНИ“ — радиомонтаж по едноименна-

Млади слушатели, вие много 
обичате да четете и слушате раз
кази за необикновената и героична 
борба за народна свобода на на
шите партизани. Тези разкази ви 
разкриват непознатите и непре- 
живени от вас смели дела н 
подвизи на силните хора, готови 
да дадат живота си за свободата 
на народа. Затова Радиотеатърът 
за младия слушател подготви ра- 
днопнесага „В полето“ по еднонмен 
ната повест на Павел Вежннов..

В полето се появява малка пар
тизанска група. За фашистите днопнесата „В ПОЛЕТО“.

нечувана дър- 
'тето! Как та-
Та нали може

необикновена 
сък н трясък 
н ехото от 
мината. Врагът е страшно обезпо
коен. Водят се следствия и раз
пити. звънят телефони, правят се 
доклади. Към мястото на действие
то в полето се съсредоточават и 
придвижват големи войскови части. 
Сам генерал Козарев ги команду- 
ва. Но ще успеят ли големите 
наемни сили на фашистите срещу 
малкото, но храбри партизани? 
Та как ще успеят срещу такива 
хора, като командира на отряда, 
полнтко.мнеаря Тимошкин, Стоян
ко. гимназиста Янко, младия Клн.м 
м всички други, конто са готови с 
цената на живота си да извоюват 
народната свобода!

Млади другари, слушайте
□о едно

именната повест на Павел Вежи- 
нов в неделя, 30 август, от 9.00 ча
са. Обявената аа същата дата п 
час раднопиеса „СКЪПИЯТ ПО
ДАРЪК“ ще предадем от 9 00 ч"гп 
иа 6 септември, неделя.

„Равноправни и свободни“ 
изказвания, 5 септември. 17.00 часа по I програма.

БОЙЦИ НА КОМУНИЗМА: „Георги Димитров", 
септември, 19.30 часа по 1 програма.
„ВЕЛИК ПРАЗНИК“ — концерт за децата, 5 * 

септември, 16.40 часа по II програма.
РАДИОСБОРНИК: „15 години белетристика“ —

• откъс от романа „На живот и смърт“ от Димитър 
Ангелов, 5 септември, 19.00 часа по II програма.

„ИЗ ГЕРОИЧНОТО МИНАЛО НА НАШИЯ НА
РОД" — партизанското движение, отразено в твор
чеството на българските композитори, 5 септември, 
19.43 часа по II програма.

ГЕРОИЧНА ЛЕТОПИС — политическа стачка на 
трамвайните работници; формира се Втора софий
ска народоосвободителна дивизия — 6 септември, 
7.00 часа. ’

„КЛАСА РАБОТНА, НАПРЕД!“ — 
работниците, 6 септември. 8.02 часа.

3* МЛЖХТА: ..Героични дни“ — монтаж, 6 
септември, 15.00 часа.

КУЛТУРНИ ТЕМИ — изказвания на народ- 
на поо* ПТИ ПеТЪРг ДимитР°в. Любомир Пипков и 
™ П п?огРамДаНМНР ГеОрП1ев’ 6 септември, 15.45 часа

РАДИОТЕАТЪР: „Любов" - г~ 
Наковскн, 6 септември, 16.05 часа то7“прогр"ама7

" нТ'- •-4'”“' ‘

СТРАЖ НА РОДНАТА ЗЕМЯ: „Пред празни
ка" — предаване за граничарите, 3 септември, 17.30 
часа по II програма.

„ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ В БЪЛГАРСКОТО 
СИМФОНИЧНО ТВОРЧЕСТВО" — радиомонтаж 
със стихове от Богомил Райнов и Пантелей Матеев, 
4 септември, 9.40 часа.

ЗДРАВЕЙТЕ, МАЛКИ СЛУШАТЕЛИ: „Героите 
разказват“ — спомени пз партизанския живот, 5 
септември, 7.30 часа.

„ДРУЖНА ПЕСЕН ДНЕС ДА ЕКНЕ“ — кон
церт от революционни лесни, 4 септември, 19.45 часа 
по I програма.

ЗА ЖЕНАТА:

група. За 
топа е неочаквана и неч: 
зост. Партизани в поле., 
ка? Как са посмели! Та 
да им со пресече пътят към плани
ната. да се поставят засади, да со 
вдигне на крак цялата полиция, 
войска, жандармерия и да се 
обкръжат п унищожат? И сякаш

на областния комитет на БКП из
лизат първите нелегални другари, 
около които трябва да се сформира 
партизански отред. Но полицията 
беснее и скоро повечето от тях 
загиват геройски. Загива й секре
тарят на областния комитет на 
партията Гроздан Николов. Това е 
един много тежък удар за партий
ната организация в града и за пар
тийната работа в цялата област. 
През юли 1942 година четирима 
верни комунисти —- Стойне Лисий
ски, Арсо Пандурски. Стойне Крек- 
мански и Кирил Граменов — под 
ръководството на Никола Парапу- 
нов поставят началото на парти
занския отред „Никола Калъп
чиев“. Първият удар отредът нана
ся върху германската комендату
ра, намираща се в Горна Джумая, 
която е вдигната във въздуха. На
родът. десетки години измъчван от 
фашистите и михайловистките бан
ди, чувствува, че не е сам. Отредът 
бързо се увеличава.

Голяма е организационната и 
разяснителната работа, която отре- 

ИИ

дът извършва — укрепва партий 
ната и ремсова организация в града 
и околията, снабдява другарите в 
отреда с оръжие, води широка ра
зяснителна работа сред население
то. През ноември 1943 година ос
вобождава 13 политзатворници от

Слава, партизани!
Слава вам, безименни борци, 
цял народ ви днес отдава 
почит е песни и венци!

През мрачните годиПи на фашизма, когато непо
силна мъка бе сковала всяко честно сърце, когато 
обиран и подтискан, българският народ стенеше под 
страшен ярем, неговите най-смели синове, водени 
от партията, се вдигнаха на въоръжена борба. 
Родните планини и лесове приютиха хиляди парти
зани — безстрашни бойни за 
Разделиха се тогава син от майка, мъж от невеста... 
Нашата земя стана свидетелка на много мъки, на 
много неизплакани сълзи: майка-партизанка, тъгу
ваща по невръстното си дете, девойка от равнина
та, скърбяща за своя любим ...

А пътят до победата бе дълъг и труден. Же
стоки и коварни бяха враговете. Те заливаха стра
ната с кървав терор — палеха, грабеха, убиваха. 
Много герои паднаха за щастието на своя народ, за 
тържеството на светлите идеи на комунизма.

Но през това време Червената армия смилаше 
хитлеристката военна машина. Великата Сталннград- 
ска битка реши окончателно хода на войната: ар
мията — освободителка иа народите, помете фашиз
ма. Посрещнати от ликуващия народ, нашите парти
зани слязоха от планините. Села и градове кипяха 
от нестихващ възторг. И започна тогава невиждано 
строителство: безчет въодушевени хора се заеха да 
превърнат родината в същински раи

Такова е съдържанието на създадената от Све
тослав Обретенов през 1948 година оратория за со
листи. хор и оркестър „Партизани“ по текст на Ка
мен Зидаров. В това произведение напълно се е изя
вило типичното за композиторската природа на Обре
тенов съчетание на ярка партийност с творческо 
майсторство във вокално-масовия жанр.

Слушайте на 2 септември, сряда, от 17.00 часа 
по първа програма радиомонтажа „Партизани“ по 
едноименната оратория на Светослав Обретсиов.

напук на врага 
занска група 
и кашкавала 
дра, запалва 
после напада 
вете със сено, събрано 

изпълнява 1 
присъди на 

Шепата смели 
из равнината под носа на 

фашистите, сее за враговете страх 
и смърт, а за народа носи вяра в 
победата, в близкото освобожде
ние. Бързите и решителни дей
ствия се превръщат сякаш в една 

мълния, чиито б.тя- 
полето, 
из раз-

та оратория за солисти, хор и оркестър от Светослав концерт, 6. IX, 2000 ч пп п СКИ 
• ч. по II програма.
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1 септември

4 идеи,

К. Карапетров

м ВЕЧЕР — I програма

ВЕЧЕР — II програма

ОТ 31 АЙГУСТ ДО 6 СЕПТЕМВРИ
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: 16.55 „Петнадесет години ро
дината във възход“ —радио- 
вечер за София 16.55 „Петнадесет години ро

дината във възход“ — радио- 
вечер за София

с ори. 
хаил

младия
КОН“

РАДИО ВАРНА: 
никога не спи“ — радио-

ДЕ“ ■ 
уа: В.°АИ

(Алекс:....
тъл маяк
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{ II 1»Н ГРАНИ НА 
ЦШ голина

12.00 Точно време от астр. обсер- 
"ПТЛпид г

Преглед на програмата
„12.10 „ТИ НИ, ПАРТИО, ПОВЕ- 

.“■^концерт от песни за партия- 
уа НИ( партио (Парашкев
/д?*иев ’ 2’ г««асът на партията 
^Александър Райчев); 3. Партио, сив

-.вях (Димитър Петков); 4, На

-17.00 „Нашата столица в миналото 
и днес“ — историко-географски очерк 
от Димитър Попов, председател на 
Изпълкома на СГНС

17.15 Песни за София
17.30 Димитър Сагаев — Симфо

нична поема „София“. Изп. СДФ, 
дир. Влади Симеонов

17.50 За пионерите: „ДВОРЕЦЪТ 
ВИ ОЧАКВА“ — репортаж за под
готовката на новата учебна година 
в Двореца на пионерите

18.00 Малък концерт на хор „Бо
дра смяна“.

18.10 „ПРОДЪЛЖИТЕЛИ НА ГЕ
РОИЧНИ ДЕЛА“ — очерк за со- 

I фийската работническа младеж.
18.30 Концерт на самодейни колек

тиви от София
19.00 „ПРОБУДЕНИЯТ ГРАД“ — 

художествен монтаж
19.30 Руски и съветски песни из

пълнява младежки хор при общона
родния комитет за българо-съветска 
дружба „Владимир Маяковскп“, дир. 
Стефан Ракпловски: I. Серенада 
(Танеев); 2. Признание (Глинка); 3. 
Чучулига (Калинников); 4. Ела по- 
скоро (Дунасвскп). Солисти Цвета
нова, Иванова и Манднчева; 5. На
здравица (Дунаевски). Солистка 
Жечка Абаджиева

19.50 Изпълнения на солисти» хор 
п ора па Соф. пар>. опера

Коннерт на софийските до
чуела“, „Кавал“ и „Хора на

ва; 5. Дует на Катрин и Наполеон 
из оперет „Мадам Сан-Жен“ (Па
рашкев Хаджиев). Изп. Мими Бал
канска и Борис Стаменов, дир. Вик
тор Райчев; 6. Песен на китобоеца из 
оперет. „Бялата акация““ (Дунаев
ски). Изп. Борис Аврамов, дир. Ро
сица Баталова; 7. Дует на Янка и 
Иван из II д. на оперет „Българи 
от старо време“ (Асен Карастоянов). 
Изп. Дочка Гаманова и Видин Дас
калов, дир. Виктор Райчев

19.30 Слово на др. Георги Костов, 
член на ЦК и първи секретар на ГК 
на БКП

19.45 „ДУМА-ЗАКОН“ — репор
таж за изпълнението на обещание
то във връзка с 15-годишнината на 
Девети септември

20.00 За първенците от столичните 
предприятия — музикален привет

20.30 НОВИНИ
21.00 Коннерт на 

рове „Гу< 
СГНС“.

21.25 С микрофон из столицата
21.45 Концерт на Софийската дър

жавна филхармония: 1. Филип Ку- 
тев — Симфонична поема „Герман“, 
дир. Васил Стефанов; 2. Сергей Про- 
кофиев — Концерт за пиано и орк 
3 в до мажор, опус 26. Солист Яков 
Зак, дир. Константин Илиев

22.27 Закриване на радиовечер за 
СОФИЯ

22.30 НОВИНИ
22.45 Забавна и танцова музика
23.45 НОВИНИ

'И песни: 1. Тоаа е Л10.
СЪКрсшцщ,

20.30 НОВИНИ
21.00 Забавна и танцова «узиха — 

изп. орк. на Държ. сатиричен теа* 
тър, дир. Бенцион Елиезер: 1. Кога-

21.15 „СОФИЯ през погледа на' 
чужденците“

21.25 Концерт на Държавния ан. 
самбъл за народни песни и танци —* 
София, рък. Филип Кутев, дир. на 
орк. Живка Клинкова

21.45 Литературна програма: Сло
вото на художника“

22.05 Концерт на БХК „Светослав 
Обретенов“, дир. Светослав Обрете
нов

22.27 Закриване на радиовечер за 
София /

Приказният свят заема централно 
място в творчеството на великия ру
ски композитор Римски-Корсаков. ■ 
„Антар", „Шехерезада“, „Садко“ — 
от симфоничните му творби, оперите 
„Майска нощ“, „Снежанка“, „Сад
ко“, „Приказка за цар Салтан“, 
„Златното петле“, „Безсмъртният Ка- 
щей“ и др. са създадени върху при
казни сюжети, зад които често се 
крият значителни обществени 
като любов към родината, ненавист 
към самодържавието. вяра в търже-

Черкин). Изп. на цигулка Васил Сте
фанов; 3. Испански танц (Гранадос), 
изп. на виолончело Даниил Шафран;
4. Хумореска в ла мажор (Панчо 
Владигеров). Изп. на пиано Милена 
Моллова

8.02 Смесен концерт — 
зика

8.40 Полски и немски танци
9.00 Точно време от астр. обсерватория г 1
Из колоните на печата

ка. Най-значителният оркестров епи
зод в операта е симфоничната карти
на „Три чудеса“, рисуваща чудесата 
на град Леденей. Твърде ярки са и 
другите два симфонични епизода: 
„Салтан отива на война“ и „Море с 
плаваща по него бъчва". Корсаков 
великолепно е отразил в музиката си 
народно-приказния дух на Пушкино- 
вата поема с всичките й нюанси. Тук 
майсторски е пресъздаден безобид. 
пият народен хумор, изразен най-спо- 
лучливо в образа на цар Салтан. Не 
по-малко релефен от образа на цар 
Салтан е образът на царкиня Лебед, 
обрисувана в музиката особено пое
тично в светъл приказен колорит.

„Приказка за цар Салтан“ е една 
от най-често играните опери на Рим
ски-Корсаков. Представена за първи 
път в Москва през 1900 г., тя не сли
за и до днес от сцената на прочутия 
Болшой театър. На 4. IX. от 19.00 ч. 
по I програма нашите слушатели ще 
имат възможност да чуят запис на 
магнетофонна лента от спектакъл на 
„Приказка за цар Салтан“, изнесен 
от солисти, хор и оркестър на Бол
шой театър, дир. В. Неболсин.

СУТРИН
5.30 НОВИНИ
5.40 Масови песни
5.50 За селото: „Животновъдство

то високодоходен отрасъл в ТКЗС 
— Иваново, Русенско“

6.00 Радиогимнастика
6.10 Народни песни и хора
6.30 Преглед и уводна статия на в. 

Работническо дело. НОВИНИ
6.50 „Интермецо“ от’ Модест Му- 

соргски. Изп. симф. орк. на Съвет
ското радио, дир. Александър Орлов

7.00 Календарна страница — „15 
години от смъртта на партизаните 
Васил Неделчев, Рангел Георгиев, 
Димитър Карагьозов и Денчо Атана
сов от бригада „Васил Левски“

7.08 Оперен концерт.
7.30 Здравейте, малки слушатели- 

стари училищни песни
7.40 Песни от репертоара на Чехо

словашкия държавен ансамбъл за 
песни и танци

8.02 Забавен концерт
8.30 Здравна беседа: „ПРОФИЛАК

ТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИ
ЦИТЕ“

8.40 Народни песни
9.00 Точно време от астр. обсерва* 

тория
Из колоните на печата
9.10 ЧАЙКОВСКИ — Клавирно 

трио опус 50. Изп. трио в състав! 
Емил Гилелс — пиано; Леонид Ко- 
ган — цигулка; Мстйслав Ростропо- 
вич — виолончело

10.00 Проблеми на трудовото все
кидневие

10.15 Музика из филми
10.30 новини
10.41 Концерт на самодейни 

лективи
11.00 Производствена гимнастика
11.12 СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ! 

I. Любомир Пипков — Концерт за 
цигулка и орк. Изп. Боян Лечев с 
ДСО — гр. Русе, дир. Константин 
Илиев; 2. Ейно Тамберг — Симфо
нични танци — първа част. Изп, 
Държ. симф. орк. на СССР, днр. Ни
колай Аносов
«ми1М111ии111111111(|||||и1Шмни«ии|1М41пи|им1<1П1т11пв
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9.00 Радиотеатър за 
слушател: „ДЪРВЕН 
от Иван Шиваров

. ството на справедливостта ... При 
казката е стихията на Римски-Корса 
ков - неговата музика сякаш сама 
израства от приказния сюжет, на Р 
свои специфични звукови багри, гр 
дн ярки образи.

Римски-Корсаков взема за сюжет 
на своята „Приказка за цар. Салтан 
едноименната поема на Пушкин. 1 о- 
дината на създаването на операта 
1899 _  е свързана със стогодишни
ната от рождението на великия поет. 
По този начин Корсаков отново из
казва своето голямо уважение към 
паметта и делото на Пушкин. Воден 
от необикновено силен наплив на 
творчески сили, Римски-Корсаков за
вършил своята опера, включително и 
оркестрацията й, за няколко месеца. 
През януари 1900 г. партитурата би
ла готова.

В „Приказка за цар Салтан“ Рим
ски-Корсаков, подобно на предхожда
щата я опера „Садко“, използува 
различни средства за обрнсовката на 
реалния и фантастичния свят. Реал
ният, „истински“ свят — това е цар
ството на Салтан. Музиката на този 
реален свят е близка по дух до рус
кия песенен фолклор. Фантастичният 
свят е обрисуван почти'изцяло със 
средствата на симфоничната музи-

5.30 НОВИНИ
5.40 НАРОДНА МУЗИКА, изп. на 

акордеон
5.50 За селото
6.00 Радиогимнастика
6.10 Забавна музика
6.30 Преглед и уводна статия на 

в. Работническо дело. НОВИНИ
6:50 Маршове
7.00 Героична летопис: „Колоната 

ва смъртните“ — спомени на Да
фин Дафинов

7.08 Народни песни и хора
7.30 Здравейте, малки слушатели: 

„Оранжевото камъче“ — разказ от 
Воронкова

7.40 Популярни инструментали 
пиеси: 1. Фантазия емпронтю (Шо- 
пея). Изп. на пиано Лили Атанасо
ва; 2. Севдана (Георги Златев —

Борис Петров
13.30 ГОВОРИ 

„Градът 
монтаж

14.00 Спортен радновестник
14.20 Песни из филми
14.31 Малък симфоничен концерт: 

1. Силвестра Ревуелтас — В чест на 
Гарсия Лорка. Изп. Мексик. държ. 
симф. орк., дир. Луис Хсрера де ла 
Фуенте; 2. Светослав Обретенов — 
Симфонични танци: сватбарско хоро; 
пайдушко хоро; ръченица. Изп. ДРО, 
дир. Васил Стефанов

15.06 Забавна музика
15.30 РАДИОВЕСТИ
16.00 НОВИНИ
16.05 КАМЕРЕН КОНЦЕРТ — но

ви записи: 1. Вивалди-Респиги — Со
ната за цигулка и пиано в ре мажор. 
Изп. Боян Лечев и Снежина Гълъ
бова; 2. Хайдн — Соната за пиано 
в ми миньор. Изп. Катя Карадимче- 
ва

16.30 За най-малките: „Слънче
вият камък" — поема от Иван Кръ
стев

16.43 Молдавски танци

ии94°р Ненов"- Сюита Е Ди' 

СКИ ПеСпри^

т из балета „Майка ми ХКат»« 
ноа запис. Изп. симф. Ори г>~ 
“рмСеК“ ШВеЙ“а₽ИЯ’

10.16 Забавни ;
боата (Феста)! 2. Моето

паотията (Асен Карастоянов); 5.
Песен за партията (Боян Икономов);

12.30 Преглед на столичния печат.
НОВИНИ

12.50 Оркестрови откъси из руски 
опери

13.10 Концерт на Ансамбъла за на
родни песни при Радио София, дир.

(Завалета — Арсубиока); 3. Забра
нена музика (Касталдон)

10.30 НОВИНИ
10.41 Арии и ансамбли из съветски 

опери: 1. Ария на Степан из оп. „Се
мейството на Тарас“ (Кабалевски). 

/Изп. Георги Генов с ДРО, дир. Ата
нас Маргаритов; 2. Дует на Елена и 
Шчепин — Ростовски из Ш к. на оп. 
„Декабристи“ (Шапорин); Изп. Нина 
Покровска и Владимир Ивановски с 
орк. на Болшой театър, дир. Ме- 
Лик-Пашаев; 3. Ария на Люба из оп. 
«Млада гвардия“ (Мейтус). Изп. 
Александра Яковенко с орк. на Съв. 
радио, днр. Брон; 4. Песен из оп. 
„Тихият Дон“ (Дзерджински). Изп. 
Хор и орк.

11.00 Производствена гимнастика
11.12 Забавна и танцова музика 1

у........... . --------
17.00 „Нашата столица в миналото 

и днес“ — историко-географски очерк 
от Димитър Попов, председател на 
Изпълкома на СГНС

17.15 Песни за София
17.30 „ИМЕНАТА НА БЕЗСМЪРТ

НИ“ — радиокомпозиция
17.50 Песни от нашето революци

онно минало
18.00 НОВИНИ
18.10 Народни песни от Софийско!

1. Седете моми, предете и Кемане 
ми дрънка — изп. Борка Тричкова;
2. Пушка пукна в гора зелена и Ста
нала една неделя — изп. Василка 
П&ткова; 3. Малка мома вада копа 
и Снощи кони не дойдоха — изп. 
Валентина Дсспотова; 5. Всяка ве
чер — изп. Севдалина Славова

18.30 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 Оперетна музика — изпълня

ват солисти, хор и орк. на Държ. 
муз. театър „Ст. Македонски“: 1. 
Помниш ли ти — дует из II д. на 
оперет. „Царицата на чардаша“ 
(Калман). Изп. Лиляна Кошлукова 
и Минко Боссв, днр. Росица Бпта- 
лова; 2. Ария на розата из оперет. 
„Птицепродавецът“ (Целер). Изп 
Любомир Бодуров днр. Борис Ле- 
виев; 3. Дует из II д. на оперет. „Ве
селата вдовица“ (Лехар). Изп. Диа
на Попова н Тодор Пантев дир. Ро
сица Баталова; 4. Песен на Чана и 
Хор из оперет. „Целувката на Чани- 
та“ (Ммлютин). Солистка Лидия Ста
нева —9 Попова днр- Росица Батало-



ОБЕД

2 септември
СУТРИН

български кия
на

3 септември
ДР Виетнам — ансамбъл от старинни нар. инструменти (16 корди) СУТРИН

камерна

ВЕЧЕР — I програма

ВЕЧЕР — II програма

му-

от астрономиче-

г 1.
печат.

IЛехар

и държавни

стпо вв

ВЕЧЕР — 11 програма

концерт аа
смесен

СРЯДА••

ЧЕТВЪРТЪК

Подготовка на почвата 
за сеитба

20.00 Поздравителен 
партизани и ятаци

17.00 Забавна к танцова музика
17.30 Масови песни
17.45 Народна музика —• 

концерн

жи-
на

17.00 ПОПУЛЯРЕН КОНЦЕРТ
17.30 Г 

ска песен“ 
рение)

Го- 
арт. 
оп.

I
I

21.00 Радиотеатър: „СВЕТЪТ X 
Е МАЛЪК“ — от Иван Радоев 
— нова постановка на Бургас- 

театър „А. Будевска“

син 
на славея
цитра (Фрондойфер)

ВЕЧЕР — I програма
„Пионерски

вас: 
поема 

(четвърто преда-

арт. Димитър Узунов; 4. Ария из оп. 
„Самсон и Далила“ (Сен-Сан), изп. 
Радка Гаева; 5. Каватина и марш на 
Гомец да Силва из I д. на оп. „Ерна- 
ни“ (Вердн), изп. Борис Христов

14.45 Виетнамски песни: 1. Полета
та се надигат; 2. Светлината върху 
моста на Виет-Три; 3. Чакам те ви
наги; 4. Моето свободно родно село;
5. Четирите годишни времена

15.06 ТВОРБИ от български ком
позитори: 1. Панчо Владигеров — 
„Ноктюрно на пустинята“. Изп. СДФ, 

. дир. Васил Стефанов; 2. Димитър

17.00 „ПАРТИЗАНИ“ — радио- 
монтаж по едноименната ора
тория за солисти, хоо и орке
стър от Светослав Обретенов 
и стихове от Камен Зидаров

5.30 НОВИНИ
5.40 „Лястовици от Австрия" (По- . 

зеф Щраус). Изп. Берл. филх., дир. 
Клайбер

5.50 За селото — Новости в 
вотновъДството: „Приложение 
карбамида в ДЗС — Айтос“

6.00 Радиогимнастика
6.10 Народни песни
6.30 Преглед и уводна статия на в. 

Работническо дело. НОВИНИ
6.50 Младежки песни
7.00 Календарна страница; 

години от рождението на Ж. 
рее“

7.10 Леки оркестрови пиеси

КОНЦЕРТ 
концерт за

Разучаване на „Септемврий
ки" от Ст. Ременков (повто-

17.50 Музика из филми 
на родната

Тъпков — Концерт за флейта и орк. 
Изп. СДФ под дириг. на Васил Сте
фанов. Солист Янко Янков

15.30 РАДИОВЕСТИ •
16.00 новини
16.05 Литературно предаване — 

„Нови стихове“
16.25 Забавна музика

Б.ЗО НОВИНИ
5.40 Народна музика
5.50. За селото
6.00 Радиогимнастика
6.10 Хорови песни от 

композитори
6.30 Преглед и уводна статия 

в. Работническо дело. НОВИНИ
6.50 Пъстра балетна сцена (Шауб) 

— изп. духов орк. на Лайпц. радио, 
дир. Крумбайн

7.00 Героична летопис; „Към масо
ви политически стачки и въоръжени 
демонстрации“ — от С. Вълкова

7.05 „ОТ СТАРИТЕ МАЙСТОРИ 
ДО ДНЕС“ — инструментални пиеси

7.30 Здравейте, малки слушатели: 
„Заю-баю Добродушни и Меченцето 
Послушно

7.40 Народна музика
8.02 Пионери, предаваме за 

„Лесньо дири леснината“ — 
от Добри Жотев 
ване)

8.22 ЗАБАВЕН КОНЦЕРТ
9.00 Точно време от астр. обсерва

тория
Из колоните на печата
9.10 СИМФОНИЧЕН --------------
10.05 Поздравителен 

трудови колективи
10.30 НОВИНИ
10.41 Забавни мелодии — изпълня

ва салонен орк. дир. Васил Стефанов: 
1. Веселият ауфтакт — увертюра 
(Ало Кол); 2. Лятна идилия (Зиде); 
3. Валс (Илия Илиев); 4. Любовни 
мечти (Бече)

11.0.0 Производствена гимнастика
11.12 Оперна музика
11.25 Забавна музика: 1. Хуморес

ка (Кохман); 2. Последна чаша (Ка
паро); 3. Кавалкада (Жан-Жан); 4. 
Хайде, конче (Динику); 5. Тарантела 
(Негря)

18.20 На педагогически теми; „При
ятели на децата“ — драматизация от 
Бистра Жечкова

18.30 Забавни песни
19.00 КОНЦЕРТ ЗА ТРУДОВА

ЦИТЕ
19.30 Из творчеството на съветски

те композитори.
20.30 НОВИНИ

13.40 Арии из оперети
14.00 Концерт за пионерите — пеят 

съветски, китайски и български пир- 
ЯСрП *

12.00 Точно време от ас 
ватория

Преглед на програмата
12.10 Народни песни за 

Иванка дари тъчеше; Ра 
Черно море и Ой Дунаве, 
изп. Ане. за нар. песни при 
фия, дир. Борис Петров. В 
шли руснаци; Изгряло ясн 
Пусти Плевен; Посъбрала 
санка и Руските юнаци — 
за песни при Радио Соф

12.30 Преглед на столич! 
НОВИНИ

12.50 15 години народна 
гбворят ръководители на 
окръзи

13.00 ПОПУЛЯРЕН КО1 
лека музика

13.30 За средношколците: 
ДА СИ СЛАВИМ ДЕЛОТС 
ВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ — р

13.45 Украински песни
14.00 За малките ученици 

ратурно четене по случай 15 години 
на Девети септември

14.20 ПЕЯТ НАШИ ОПЕРНИ 
ПЕВЦИ — Концерт, съставен по же
лание на наши слушатели: 1. Сцена 
на коронацията из оп. „Борис 
дунов“ (Мусоргски) изп. нар. 
Христо Бръмбаров; 2. Ария из 
„Джоконда“ (Понкнели) изп. Мария 
Бохачек; 3. Ария на Туриду из оп. 
„Селска чест" (Маскани), изп. заел.

19.30 Борците против фашизма 
разказват — спомени иа Стой
не Лисийски и полковник Гра- 
меиоа за отряд „Н. Калъпчиев“

Гоцеделчевско: 1. Роза’ Цветкова 
изпълнява песни от Гоцеделчевско: 
а) На път одам; б) Слънце е 
йода; 2. Магдалена Морарова 
нява 1----- ‘ ~

7.30 Здравейте, малки слушатели: 
„СБОГОМ ПИОНЕРСКО ЛЯТО“ — 
репортаж

7.40 Оперетна музика
8.02 Народна музика
8.31 Камерен концерт
9.00 Точно време от астр. обсерва

тория.
Из колоните на- печата
9.10 За най-малките: „Училище на 

двора“ — поема от Димитър Светлия
9.20 Забавна и танцова музика
10.00 По страниците на в. Литера

турен фронт
10.10 Из оперния репертоар на съ

ветски певици — мецосопрани: I. Ма* 
рия Максакова — Трета песен на Лел 
из оп. „Снежанка“ (Римски Корса- 
ков), съпр. орк.; 2. София Преобра- 
женска — Песен на Азучена из III
k. на оп. Трубадур (Вердн), съпр. 
орк.; 3. Вероника Борисенко — Хаба- 
нера из I д. на оп. „Кармен" (Бизе)) 
с хор и орк.; 4. Зара Долуханова — 
Каватина на Арзаче из оп. „Семпра- 
мида“ (Росинн), съпр. орк., дир. Ко- 
вальов

10.30 новини
10.41 Виетнамска народна музика:

l. Песента на Зоя; 2. Любовна песен; 
3. Виетнамски народен танц; 4. За
връщане в родното село; 5. Пеперуд
ки летят около благоухаещите цветя

11.00 Производствена гимнастика
11.12 „От Палестрина до Бетовен** 
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Бързо се изнизват дните на август. 
Скоро ще дойдат септември, октом
ври — усилните дни на есенната се
итба, времето, когато трябва да бъ
дат сложени основите за получаване 
на богата реколта от зърнените жит
ни култури през 1960 година. От то
ва, кога, как и с какво ще засееш, 
Зависи и' какво ще получиш, каква 
реколта ще прибереш! Това е много 
добре известно на нашите селски 
труженици. Но решаването на тази 
задача сега е от извънредно голямо 
значение, тъй като от нея най-много 
зависи добивите от зърнените житни 
култури да бъдат тройно по-голе.ми, 
отколкото полученото през 1958 го
дина. И едно от най-важните усло
вия тук е да бъде извършена високо
качествена подготовка на почвата за 
сеитба. ,

От какво зависи висококачествена
та подготовка на почвата за сеитба 
на зърнените житни култури? Кога 
и как трябва да бъде направена тя? 
Какво показват в това отношение 
опитите на нашите селскостопански 
научно-изследователски институти и 
практиката на челните трудово-коо
перативни и държавни земеделски 
стопанства?

По тези въпроси Ше се говори _ 
предаването за селото „Висококаче
ствена подготорка на почвата за се
итба“ на 31 август, понеделник, от 
5.50 часа.

-■ лтааяицсти-и -тп 1И чатзтагап»
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да; „Сто 
Жан Жо-

14.15 СОНАТЕН КОНЦЕРТ — но
ви записи: 1. Телеман — Соната за 
обой и чембало в сол миньор. Изп. 
Георги Теодосиев — обой и Трифон 
Силяновски — чембало; 2. Моцарт — 
Соната № 2 за цигулка и чембало. 
Изп. Владимир Аврамов — цигулка и 
Сузаиа Ружичкова — пиано

14.42 Забавни песни: 1. Палома 
(Буонджовани); 2. Парагвайска пе
сен (ххх); 3. Цял век отсъствие 
(ххх); 4. Закачлив припев (Бути- 
Мариони-Картони); 5. Хълмът на за
бравата (Лареа)

15.06 ГЛИЕР — Танци из оп. „Шах 
Сенем“. Изп. симф. орк. на съв. ра
дио, дир. авторът

15.30 РАДИОВЕСТИ
16.00 НОВИНИ
16.05 ЗАБАВНА И ТАНЦОВА МУ

ЗИКА, концерт, съставен от наш слу
шател от град Плевен: 1. На хубавия

Дунав (й. Щраус); 2. Песента 
(Серачини); 3. Пееща

4. Като пепе
руда (Конголи); 5. Тази нощ ти ми 
се присъни (Василеску); 6. Серенада 
за китари (Функ); 7. Планински зву
ци (Олиас-Мьосер); 8. Мексико (Ло- 
пец-Винци)

16.43 Албански песни: 1. Карамфил 
в саксия; 2. Пролет дойде; 3. За пър
ви път те видях; 4. Когато излизам 
на порти

е на за-
- изпъл-

песни от Банско; а) Окол Пле
вен;, б) Девойчнце, деоойчице; в) 
Петруно, пиле шарено

18.30 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 Оперетна .музика от

и Калман

17.00 Радиовестник 
пламък“

17.30 Оперна музика
18.00 Точно време

ската обсерватория
НОВИНИ
18.10 Народни песни от Банско

ОБЕД

12.00 Точно време от астр. обсерва
тория

Преглед на програмата
12.10 Песни за дружбата
12.30 Преглед на столичния 

НОВИНИ
12.50 Партизански песни
13.15 Песни от Виетнам: 1. Песен 

на биволаря; 2. Песен от Северен 
Виетнам; 3. Моето село; 4. Бране на 
зеленчуци

\ з
\ 13.30 „Пътят на българското |

Ъ изобразително изкуство след 
Ъ Девети септември“ — беседа

17.33 Валсове от йохан Щраус
18.00 Точно време от астр. обсер

ватория
НОВИНИ
18.10 Народни песни
18.30 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 Смесен концерт оперна 

зика
19.30 Радиоседмичник „Младост“ — 

изказвания на млади работници от 
промишлеността

20.00 Танцова музика
20.30 НОВИНИ
21.00 Народна музика — смесен 

концерт; 1. Иван Иринка думаше и 
Сватбата тръгна — изп. Надка Ко
вачева; 2. На лозе пойдох и Ой Яно, 
Яно — изп. Надка Караджова; 3. 
Бъчванка н Пайдушко хоро — нзп. 
орк. дир. Христо Тодоров

21.20 Вечерен радиовестннк
21.40 ТВОРБИ от български ком

позитори: 1. Александър Райчев — 
Симфония № 2 „Новият Прометей"* 
Изп. Държ. симф. радиоорк. дир. Ва
сил Стефанов

22.30 НОВИНИ
22.45 Смесен концерт
23.15 Оперетна музика
23.45 НОВИНИ

18.10 Страж на родната земя: 
„Без песен не може войникът" — 
поздравителен концерт за отлични
ците, проявили се в чест на Девети 
септември

1пп^ йародни песни и.хора * 
19.00 Литературно предаване: „В 

една нощ, в един ден“ — разказ от 
В7аопН п"дпеев — П предаване 
ДРУГАРИ“ СТР0ИМ НЕУМОРНО,

19.50 Оперни арии, изп. съветски 
певци

20Д6 Песни от Мексико, изпъляя- 
ва Трио Камипаитес

20.30 НОВИНИ
21'00 ДР'Виетнам“’-------------------

мелодии
на камерния орке-

- дир. Васил 
Георг Хсидсл — Кон-

Хайли °’1Ус 61 № '2. 2. По.зеф 
«ор >17соСВш,'Й1,я № 101 » рр >'»■

20.30 НОВИНИ
21.00 Рационализаторски радиокон- 

курс — консултация
21.10 „За любителите на 

музика“
21.45 Радиокоментаторът ОГНЯН 

ВЕЛКОВ отговаря на зададени въ
проси по международното положение

22.00 Танцова музика
22.30 НОВИНИ
22.45 Хорови песни
23.05 СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ: 

1. Лазар Николов — Концерт за 
струнен оркестър. Изп. Държ. симф. 
радиоорк., дир. Емил Караманов; 2. 

Оолтан Кодай’ — Сюита „Хари 
Янош“. Изп. Лондонската филх., дир. 
Дьорд Золти

23.45 НОВИНИ

селото: „Селското стопан-

21.30 Забавни

Ч<*рто гросо.

до-

нашите

ра се 
Дунаве



й

на

носител

петно

сосюия
говори

по-подробно ще научите 
„Дворецът ви очаква“.

радиокомпо- 
:е срещу фашизма.

. потъналч в 
Дворецът на пионер) 
който лъкатуши из

срещу фашпзма. Градът се въз- 
световна война — свободен 

. за сегашното й значение 
и партийни органи- 

на Димитър

пата са поста- 
и букви е на- 
. а на народа.

на артисти от Со- 
на първенците от 

и танцова

старопланински

,„2ФИЙСК( 
и

Се I

в живо дело, 
посветен

животът в столичния град. Много 
човек, ако тръгне из софийските 

........... а __ я магазини. В радиовсстник 
из столицата" репортерите на Радио София са 

запишат някои отличителни момен- 
големия празник.

на ТЕЦ. конто оттук изглеждат като големи, сивя, димящи 
чаши. И над всичко, над цялото море от камък и блестящо 
стъкло, от слънце и зеленина, се издига рубиновата петолъчка 
на Партийния дом — символ на нашата социалистическа сто
лица, символ на новия живот. Нашата радиовечер е посве
тена на София — сърцето на родината. Градът, близък и скъп 
на всеки българин.

Средец. Сердика, стара София — векове са преминали над

Трудовата младеж на столицата е носител и урод.ължител 
на борческите традиции .на пролетарска София. Днес този бор- 

щурмуване на сроковете на 
нашата

коя Загьрнала С7^йиата ни
К°"т0 се откриел»»»”

н’”"1 « Я-1Ч.И в"' 
насрсща ,, „К|>

бърда ,,д КуР11* 
а,,..

<о пме. го“п
I «раси»" ”.......
Мжд, с««атя

• Зелецц $
корпуси н» сгрели* 

■ комини нате и 
стриалния район, равномерната червена г-— 
малките спретнати къщи в тихите жилищни

Изгрялото слънце избистря леката мъгла, 
града. Сега могат да се различат прави 
щади, отделни големи постройки. Ето правата линия 
булеварда, който води за Княжево, масивния блок на 
ситета, красивото правоъгълно здание на ЦУМ, блестящите 
позлатени покриви на „Александър Невски“, огромното тъмно 

в източния край — Парка на свободата, постройките

чески дух се изразява в героично 
петилетката, в творческия труд на нашата комсомолска мла
дост. „Продължители на героични дела“ се нарича очеркът за 
софийската работническа младеж,

В 18.30 часа вълнуващата мелодия на „Широка страна, моя 
зодная“ ще прозвучи в радиоприемниците. Говори Москва! 
Москва поздравява братска, социалистическа София .. .

Петнадесет години свободен живот донесоха много промени 
в града и в живота на хората. За петнадесет години градът 
израсна и се разви. Израснаха нови хора в новия град. За 
големите промени в нашата столица, за дружбата със СССР и 
за безкористната съветска помощ се разказва в художестве
ния монтаж „Пробуденият град".

В своето слово членът на ЦК на БКП и първи секретар на 
ГК на БКП др. Георги Костов ще разкаже как софийските 
трудещи се готвят достойна среша на големия празнпк.

„Дума — закон". Това е репортаж за изпълнението на обе
щанието, дадено пред партията в чест на петнадесетгодишнн- 
ната на Девети септември и съревнованието с гр. Пловдив. 
Думата на строителите на социализма е закон. С упорит труд 
законът ще се превърне в живо дело. На първенците от сто
личните предприятия е посветен концертът в 20.00 часа по 
първа програма.

Богат и многообразен е 
неша може да види и научи 
заводи, предприятия, учреждения и 
„С микрофон I.- .......... .
се постарали да открият и

П-ТЪЗ|8Т 0° 
на севеР

-наддта 2.“„

турските поробители, по-късно с~— 
роди из развалините на Втората < 
И красив. За историята на София, 
като средище на централните държавни I 
зацни и културни институти се говори в беседата" 
Попов, председател на градския народен съвет.

На много стени и ъгли по сградите в столиц— 
вени скромни, бели мраморни плочи. Със златни . 
писано там името на героя, загинал за свободата 
Монументални паметници и музеи разказват за подвига на без
смъртните.

„Имена на безсмъртни" — така се нарича | 
пщнята за борбите на софийските трудещи се':;™

В югоизточния край на града, в един от тихите.
зеленина кътове на парка, се намира Дворецът на пионерите. 
От сутрин до вечер малкият трамвай., който лъкатуши из бо
ровата гора, е изпълнен с весел детски глъч и смехове. Пионери 
от всички столични училища се стичат тук. привлечени от чу
десните зали, клубове и кръжоци. Тук има ... Но по-добре и 
по-подробно ще научите за пионерския дворец от предаването

нждалп ли сте София 
височината на Витоша? 
се е случвало. През ] 
ляди софиянци 
прекрасна планина, 
от юг. Гледката, 
да се види от всеки. 

Първите слънчеви л 
лото на планината. 1 
кръглените с— 
ло се обагрят. Долу, 
вина, сред равното 

още спя. Един град развит в ясни, прости* 
Град-градина. Дори оттук, от височината, 
зелена маса на дървета, градини, паркове, 
утринния полумрак се открояват стройните >

учрежденията в центъра, фабричните комини на ЯНДУ 
площ от Покр1<вите 

кчартадн, 
която се нося над 

булеварди- пл0‘ 
на 

универ-

Много неща могат да се разкажат за нашата красива сто
лица. Но най-хубавата поема за София е животът на трудещи- 

се хора, конто строят своето щастливо бъдеще.

„София през погледа на чужденците“. Интересно е да се чуе» 
какви впечатления имат чуждестранните гостя от нащия град. 
Всеки от тях е видял част от живота тук. преценил го е по 
своему. Но общата оценка е една: „Красив град — щастлива 
хора.“

Тези трудолюбиви хора умеят не само добре да работят, но 
и добре, смислено да прекарват свободното си време. Театрите 
кината, концертните зали, естрадите са винаги пълни с публи
ка. София е център на културния живот в страната. Тук се 
развива един сравнително нов вид изкуство — художественото 
слово. Рециталите на редица наши изпълнители утвърдиха 
това изкуство. За това изкуство се говори в предаването 
„Словото на художника“.

В нашата радиовечер не е забравена и музиката. М-ного 
рубрики и предавания са посветени на музикални произведения 
и изпълнения, свързани със София. По двете програми звучат 
песни за София, народни песни от Софийско; оперетна музика в 
изпълнение на Държавния музикален театър „Стефан Македон
ски", руски и съветски песни с изпълнения 
фийската народна опера; музикален привет 
столичните предприятия; хорови песни; забавна 
музика и др.

1'

. •

^,""4

града, израснал в котловината между две планини. Много 
исторически събития са ставали тук. Водели са се борби срещу: * 0
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ОБЕД

5 септември4 септември
СУТРИНСУТРИНВЕЧЕР — II програма

Юлиямузика от

Москва — Болшой театър

НА

ВЕЧЕР — I програма

ПЕСЕН

симфоничен

10.03 часаФилип Кутев

ВЕЧЕР — II програма
на

народнивърху

време от астр. обсер.

ВЕЧЕР — I програма

10 стр. 11 стр.обсср-

(ЪБОТАПЕТЪМ

I палячоГ 
г____ _ _____ „Палячо“

(Леонкавало), съпр. Атанас Атаиасон

българ- 
• - ра-

земя —
„ПРЕД

»миче« 
Как- 

ия-

стопанство 
за него 

стопанство, 
тази година 

изпълни 
показатели

иа °‘нАродн А
КУЛТУРА

!ието ия 
■а? Кяк е 
(митриика 
ля внедри

едно . 
панство у нас. 
новение и на

орк. на Румънското радио 
ол М.......л нз съветски оперети

ОБЕД

ПррглрЗ на 
новия брой

22.09 Песни на народите
22.30 НОВИНИ
22.45 Забавни мелодии
23.08 БЕЛИНИ — Трета картина 

на операта „Пуритани". Изп. Солисти 
с хор и орк. на Мил. Скала, дир. Се- 
рафин. *

23.45 НОВИНИ

19.00 Гостува ни Болшой 
театър — предаване за първи 
път операта „Приказка за цар 
Салтан“ (Римскн-Корсаков)

17.00 Съветската икономика по пъ- 
тия на комунизма: „КУРСКАТА МАГ
НИТНА АНОМАЛИЯ“

17.15 ПОПУЛЯРЕН 
концерт

18.00 Точно време от астр. обсер
ватория

НОВИНИ
18.10 „Те пяха на първия републи

кански младежки фестивал“ — изп. 
на самодейния хор при СГНС, дир. 
Михаил Милков: 1. Песен за Пар
тията (Александър Райчев); 2. Про
лет шета навън (Добри Добрев); 3. 
Х\баво (Дунаевски); 4. Муха и ко
мар (Милоевич); 5. Листа (Ковал)

18.30 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 Забавна музика

19.45 Смесен концерт народна му
зика

20.30 НОВИНИ
21.00 Свирят съветски танцови ор

кестри
21.30 Хумор и сатира,- „С ДОБРО 

СЪРНЕ“ — хумористичен пътепис
21.50 Концерт на държавния ра- 

диоквартет „Аврамов“ в състав: Вла
димир Аврамов — цигулка. Стоян 
Сертев — цигулка, Стефан Магнев — 
виола и Константин Кугийски — вио- 
лоячело. Боян Икономов — Струнен 
квартет № 5.

7.00 Героична летопис: 
Съветското правителство за 
не война на България“

7.05 Хорове из опери
7.30 Здравейте, малки слушатели: 

„ГЕРОИТЕ РАЗКАЗВАТ“ — споме
ни из партизанския живот

7.40 Лека музика
8.02 За пионерите: „Чудни страни

ци“ .
8.12 Смесен концерт народна му

зика: 1. Трена сакаф, Трена узех и 
.Жална майка коя сина няма — изп. 
Борка Тричкова; 2. йовино хоро — 
изп. Борис Карлов — акордеон; 3. 
Трендафилче бюл бюл и Седи мома 
в ливаде — изп. Асен Шакрачки; 4. 
Угърчинско хоро; Ситно шопско хо
ро и Ръченица — изп. орк. от нар. 
инстр., рък. Цвятко Благоев

8.40 Из песенното творчество на 
романтиците

.9.00 Точно време от астр. обсер
ватория

Из колоните на печата
9.10 Симфонични творби от руски 

композитори — НОВИ ЗАПИСИ: 1. 
Александър Глазунов — Симфония 
№ 7. Изп. симф. орк. на Съв. радио 
дир. Николай Голованов; 2. Николай 
Рймски-Корсаков — Испанско капри- 
чио. Изп. симф. орк. на Романска 
Швейцария, дир.. Ернест Ансерме

10.13 „Дунавски мечти“ — концер
тен валс (Шолц). Изп. салонен орк., 
дир. Васил Стефанов

10.30 новини
10.41 Музика от Египет
11.00 Производствена гимнастика
11.12 Арии нз оп. „Вълшебната 

флейта“ (Моцарт): 1. Ария на Та- 
мино нз I д. Изп. Херберт-Ернст Гро 
с орк., дир. Хегер; 2. Ария на цари
цата на нощта из I Д. Изп. Вася Ра
дева с ДРО, дир. Васил Стефанов; 
3. Ария на Папагено из I д. Изп. 
Свен Олаф Зандберг с орк. на Берл. 
оп., дир. Грюбер; 4. Ария на царица
та на нощта нз II д. Изп. Серафнма 
Динена с ДРО, Михаил Ангелов; 5. 
Ария на Зарастро из П д. Изп. Алек 
сей Милковскп с орк., дир. Халаба- 
ла; 6. Ария на Памнна нз II д. Изп.

17.00 Две сюити
песни

17.30 За народната милиция
17.50 Дариус Мило — „Сътворе

нието на света“ — балетна сюита. 
Изпълнява Румънската държ. фнлх. 
„Джордже Енеску“, дир. Джордже- 
ску

18.10 За младежта
18.30 Забавна и танцова музика

12.00 Точно време от астр. обсер
ватория

Преглед на програмата
12.10 Съветски естрадни песни

- 12.30 Преглед на столичния печат. 
НОВИНИ

12.50 ГРИГ — Симфонични танци, 
опус 64. Изп. Ленинград, фнлх., дир. 
Карл Елиасберг

13.23 Две забавни песни
13.30 НОВИ ФИЛМИ
13.40 Концерт на ансамбъла „Гоце 

Делчев“ — София, дир. Димитър 
Динев: 1. Ой девойче църнооко; 2. 
Пушка пукна; 3. Сам съм одил, Гюр- 
го; 4. Карамфило-фнло; 5. Грозда 
мома; 6. Чие ва мома убава; 7. Бла- 
зе си ти

14.00 Оперен концерт
14.30 Музика на съветски народи
15.06 Камерен концерт
15.30 РАДИОВЕСТИ •
16.00 НОВИНИ
16.05 Сред книгите: Радносборник 

„15 години поезия“ — стихове от 
най-младите

16.25 „Скъп ми е момъкът-тракто
рист“ (Василеску). Изп. Дорина Дра- 
гич с орк.

16.30 Концерт за децата — стихове 
и песни за партията и родината

нз полски

19.30 „ПОД ЗНАМЕТО НА 
ТВОРЧЕСКИЯ МАРКСИЗЪМ 
КЪМ НОВИ ПОБЕДИ НА 
РОДНАТА НАУКА“ — изказ
ване на акад. Тодор Павлов

13.00 „ЦЯЛАТА ЗЕМЯ Е 
СТРАЖА“ — песни за мира

13.15 Забавни мелодии: 1. Естра
ден марш (Вайн); 2. Песен за Мос
ква (Хренников); 3. Валс (Черняв- 
ски);

13.30 Културни вести от чужбина
13.40 Руски песни
14.00 За средношколците
14.20 СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ: 

1. Бедржих Сметана — „По чешки
те поля и гори“ — симфонична пое
ма из цикъла „Моето отечество“ 
Изп. Чешката филхармония, дир 
Шейна; 2. Константин Илиев — Кон- 
цертино за флейта и орк. Изп. Хри
сто Владовски с ДРО. дир. Васил 
Стефанов; 3. Дмитрий Кабалевски 
т— Увертюра към оп. „Кола Брю- 
ньон“. Изп. голям симф. орк. на Съ-

. ветското радио, дир. Паверман
15.06 Оперетна музика
15.30 РАДИОВЕСТИ
16.00 НОВИНИ
16.05 ПО СТРАНИЦИТЕ НА МЕ

СТНИЯ ПЕЧАТ
16.15 Шумак — Карнавал, изп. 

пиано Еми Бехар
16.45 Концерт на Атанас Иванов- 

тенор: 1. „Мило гледам на вси ху
бавици“ — балада на херцога из оп. 
„Риголето“ (Верди), съпр. Любен 
Кондов; 2. О, Лола! — сицилнана из 
°п. „Селска чест“ (Маскани). Съпр. 
Любен Кондов; 3. „Смей се
*— ария на Канио из оп.

20.30 НОВИНИ
21.00 Продължение на операта 

„Приказка за цар Юалтан*4 (Римскн- 
Корсаков)

17.00 За децата: „Грозното патен- 
Це“ — приказка от Андерсен

17.30 Предаване запис на част от 
концерта, изнесен пред работниците 
от ф-ка „Текстилна слава“

18.00 Точно време от астр. 
■втория

НОВИНИ
18.10 Песни от руски композитори
18.30 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 „ЗВЕНОТО ЗНАМЕ РАЗВЯ

ВА“ — концерт от народни песни
19.30 15 години народна власт
19.45 ДРУЖНА ПЕСЕН ДНЕС 

ДА ЕКНЕ“ — концерт от револю
ционни песни

20.00 Румънска забавна и танцова 
музика

20.30 НОВИНИ
21.00 За селото — Нашите резерви 

в действие
21.30 Сюита по мотиви из оперета

та „Самодивско изворче“ (Маестро 
Георги Атанасов). Изп. орк., дир. Ва
сил Стефанов

21.45 Седмичен преглед на радио- 
коментатора по международни въп
роси ОГНЯН ВЕЛКОВ

22.00 Песни и танци на народите
22.30 НОВИНИ
22.45 СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ:
23.35 Три песни от Новиков
23.45 НОВИНИ

5.30 НОВИНИ
5.40 Народна музика
5.50 За селото
6.00 Радиогимнастика
6.10 Частушки
6.30 Преглед и уводна статия на 

в. Работническо дело. НОВИНИ
6.50 Забавни песни
7.00 Календарна страница: „15 го

дини от убийството на Методи Ша- 
таров“

7.10 Народни песни и хора.
7.30 Здравейте, малки слушатели: 

„С ТЯХ ДОЙДЕ СВОБОДАТА“ — 
за българо-съветската дружба

7.40 Инструментални пиеси
8.02 Забавен концерт: 1. Моите 

Карло (Недбал); 2. Девойката на 
люляка (Ноен); 3. Рапсодия от об
ластта Марк (Ноак-Иленфелд): 4. 
Сватба (Овчинннков); 5. Танц (Пау- 
ер); 6. Ти си така хубава (Ларедо); 
7. В пратера отново разцъфнаха дър
ветата (Шолц)

8.35 Арии и ансамбли 
опери

9.00 Точно време от астр. обсерва
тория

Из колоните на печата
9.10 Забавна музика: 1. Флорен

тински марш (Фучик); 2. Приказка 
(Парашкев Хаджиев); 3. Танц (Тро
ян): 4. Мила Франция (Трене); 5. 
Краковяк (Статковски-Рьозлер); 6. 
Черно море (Фелцман); 7. Спомени 
от Семеринг (Лукезле)

9.40 „Девети септември в С_„. 
ското симфонично творчество“ —

със ■ стихове от Богомил
„Ба- 
„Де-

от

диомонтаж _......
Райнов и Пантелей Матеев: 1. 
лада за седемте партизани“ и , 
вети септември блести и сияй“ 
Александър Райчев; 2. Героична 
увертюра „Девети септември“ от 
Панчо Владигеров; 3. Кантата „Де
вети септември“ от Филип Кутев10.30 новини

10.41 Народни песни
11.00 Производствена 'гимнастика
11.12 Лауренцо Профета — Сюита 

„Ваканционни дни“ — НОВ ЗАПИС, 
изп. ср” ::с ----------

11.34 Музика

5.30 НОВИНИ
5.40 Маршове
5.50 За селото
6.00 Радиогимнастика
6.10 Забавни песни
6.30 Преглед и уводна статия на 

в. Рабслгническо дело. НОВИНИ
„Нота на 
обявява

на столичния печат.

12.00 Точно 
ватория

Преглед на програмата
12.10 Народна музика: 1. Петър на 

Пенка думаше; Прочу се Вела и До
бра из пътя вървеше —■ изп. Йовчо 
Караиванов; 2. Деля звеноводка и 
Сноши мале отидох — изп. Петкана 
Захариева; 3. Мъжко хоро и Дайчо- 
во хоро — изп. орк. на Ане. за нар. 
песни при Радио София, дир. Борис 
Петров

12.30 Преглед 
НОВИНИ

12.50 15 години народна власт — 
говорят ръководители на нашите ок
ръзи

17.00 Забавна
Хайду

17.30 Страж на родната 
предаване за граничарите: 
ПРАЗНИКА“ о

17.50 Песни из филми
18.10 Арии нз опери
18.30 Народна музика
19.00 За средношколците: „ЗДРА

ВЕЙ СВОБОДНО ПОКОЛЕНИЕ“ — . 
очерк за средношколците от с. Мъг
лиж

19.20 „Родната руска земя“ (Дех- ’ 
тярев). Изп. хор и орк. от руски нар. 
инстр. при Съв. радио, солисти Кар- 
тавенко и Дементев

19.40 Литературно предаване: „Раз- . 
кази за нашето време“

20.00 Танцова музика
20.30 НОВИНИ
21.00 СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ
22.00 Танцова музика

Използуване 
на карбамида

Има едно държавно земеделско сто- 
където творческото дърз- 

спецналисти, и на работ
ници дава вече много добри плодове. То
ва е държавното земеделско 
в град Айтос. Не случайно за него се 
казва, че е образцово стопанство. За 
първото шестмесечие на тази година ко
лективът на стопанството изпълни пла
на си почти по всички показатели и в 
растениевъдството, и в животновъдството. 
Не може да има никакво съмнение — 
така говорят сега всички в стопанството, 
— че годишният план ще бъде далеч пре
изпълнен. И тази вяра почива на твърда 
основа, защото специалистите в стопан
ството. конто ръководят отделните отра
сли. и работниците, които осъществяват 
набелязаните мероприятия, са се слели в 
един общ. творчески колектив, който раз
гръща широко своите сили н проявява 
голяма самоиниииатива. Науката и прак
тиката тук вървят ръка за ръка. Смело 
се дава път на новостите. Ето благодаре
ние на този метод на работа и животно
въдството тук е издигнато на висотата 
на главен и високодоходен отрасъл. Фу
ражният проблем е изцяло разрешен. 
Бързо се подобрява и поредният състав 
на животните. Ала сега специалистите и 
работниците от животновъдните Ферми се 
вълнуват от друго — да осигурят най- 
пълнопенно и същевременно най-евтино 
хранене иа животните. Резултатите? Те са 
наистина много добри. Зърнените фуражи 
са заменени изцяло със зелени. Повечето 
от животните са иа лагер. Използуват се 
в значителни размери отпадъците от пре
работвателните предприятия. А тази го
дина в стопанството намери прием и една 
аруга новост — употребата на карбами
да като храна иа животните и по-специал
но като храна ия прасетата.

Какъв е ефектът от използува, 
карбамида зя храня ия прасетата 
могла младата зоотехничка Ли, 
Димитрова от ДЗС в Айтос 
използуването иа карбамида и при хране
нето иа прасетата? Какъв е икоио! 
ският ефект от това нововъведение? 
ви перспективи се разкривят в тази 
сока?

Слушайте предаването „ИЗПОЛЗУВА
НЕТО НА КАРБАМИДА В ДЗС - АЙ
ТОС" в четвъртък, 3 септември, от в.КО ч,

1;Г

МП



„Велик

от
ВТОРНИК — 1 септември

ПреДА-

СРЯДА — 2 септември

ЧичоГеорги Димитров

ЧЕТВЪРТЪК — 3 септемвриРадиовестник „Пионерски
партизански и революя

6 септември
българскиотСУТРИН

ОБЕД — II програма
на

ПЕТЪК — 4 септември

ВЕЧЕР — I програма

ко«

ут.

15-годншнината

смесенмузика —

репертоара на самодейни
Новини

ВЕЧЕР — I програма 
16.00 НОВИНИ

. ..а пьрвенцнге- 
Деветосепгемврпйнкого

ОБЕД
12.00 Точно време от астр. обсер

ватория
Преглед на програмата

19.00 „НЕОЦЕНИМАТА ПО
МОЩ НА СЪВЕТСКИТЕ УЧЕ
НИ“ — изказвания

:нн за новото сало 
Соментар

Предавания за турското 
население в България

ПОНЕДЕЛНИК — 31 аагуст

Соло-
Дунаевски 

„ГЕРОИЧНИ

19.20 ТАНЦОВА МУЗИКА
20.00 СПОМЕНИ НА ПАРТИПНИ 

ДЕЙЦИ за революционните работни
чески песни

20.30 НОВИНИ
21.00 Народни песни и хора
21.20 КАНИМ ВИ НА

Пролетта на влюбените.

НЕДЕЛЯ

1Й-малкнте
„Обичам те. отечество

музика 
Коментар

ОБЕД — I програма

12.00 Точно време 
тория

Преглед на програмата

Новини 
от източните - съ-

на печата, песни за 
децата: „Дя;

17.30 Нашите творчески ус- 
ехи; „СЪВРЕМЕННАТА БЪЛ 
ГАРСКА ДРАМА“ — беседа 
от Мицо Андонов

I ‘
I

16.05 Профсъюзна трибуна: 
„50 ГОДИНИ ПРОФСЪЮЗ 
НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ЛЕ
КАТА И ХРАНИТЕЛНАТА 
ПРОМИШЛЕНОСТ“

16.15 Народна 
кониерт

16.30 За най-малките: „Доктор 
Петър" — радиопиеска от Йордан 
Стратиев ............................ .

12 стр.

окръг
:азване на  
"тем Русафов
.и.20 Музикално-образователно

10 Новини. Коментар

НЕДЕЛЯ — е септември

7.02 Избрани
7.15 Новини
10.32 Новини
10.47 Концерт по писма иа мушатвак
11.10 Културеи живот

. 11.40 Танцова музпьаI

6.00 Турски народни пе*сни
6.16 Новини
13.30 Преглед на печата. Новнин
13.38 Песни за социалистическото строи* 

гелство .
13.48 За работниците
19.00 За селото
19.15 Турски пес1
19.30 Новини. К(

Райна Михайлова с ДРО, дир. Асен 
Найденов

11-37 Сюита (Александър Попов) 
из музиката към филма „Сто дни с 
параход „България“. Изп. симф. орк., 
дир. Сашд Попов.

6.00 Турски народни песни и български 
народни хора

6.16 Новини
13.30 Преглед на печата. Новини
13.38 Песни за най-1
13.48 За децата: 

мое! — монтаж
17.50 Турски  
18.05 Политическа просвета: 

лийски 
НЗК1 
Русте 

18.! 
ване 

18.4(

турски пеели

от астр. обсерва-

„Кърджа- 
в непрестанен възход“ — 

председател на ОК на ОФ

21.00 Художествено четене: „Те се 
сражаваха за родината“ — от Ми
хаил Шолохов

21.50 ЧАС за танцова музика
22.30 НОВИНИ
22.45 ОПЕРНА МУЗИКА
23.15 Смесен концерт
23.45 НОВИНИ

17.40 НОВИ ЗАПИСИ из БЪЛ
ГАРСКИ ОПЕРИ. - I. Из. оп. „Хи
тър Петър“ (Веселин Стоянов): 1. 
Два дуета. Изп. Лиляна Барева и 

. Георги Сапунджиев с ДРО, дир. Кон
стантин Илиев: а) Тук всяка влюбе
на двойка, дует из I д., б) Иглика, 
от сън ли те събуди моят глас, дует 
из III д., II. Встъпление и ария на 
царица Мария из оп. „Цар Калоян“ 
(Панчо Владигеров). Изп. Сийка Пе
трова с ДРО, дир. авторът

18.10 Хумор и сатира 
ЗЛАТИ и ЕВСТАТИ и техният поз-

14.00 Народни песни и хора
14.30 ИЗ КОМИЧНИ ОПЕРИ
15.00 Забавна и танцова музика:
15.45 На културни теми — изказ

вания на дейци на науката и изку
ствата за Девети септември

12.10 Концерт на Ансамбъла на съ
ветската армия, дир. Александров

12.30 Популярен СИМФОНИЧЕН 
КОНЦЕРТ: 1. Алберт Лортцинг — 
Ув. към оп. „Цар и дърводелец“. 
Изп. голям орк. на Берл. радио, дир. 
Добриндт; 2. Феликс Менделсон — 
Скерцо и сватбен марш из музиката 
към пиесата на Шекспир „Сън в 
лятна нощ“. Изп. симф. орк., на 
Берл. радио, дир. Клайнерт; 3. Карл 
Мария фон Вебер — Покана за танц. 
Изп. Берл. филх., дир. Фуртвенглер; 
4. Джузепе Верди — Балетна музи
ка из IV к. на оп. „Аида“. Изп. Берл. 
филх., дир. Шмндт-Исерщедт

13.00 Народни песни: 1. Дюлберим 
Недо хубава и Прочу се село Мах- 
лата — изп. Атанаска Тодорова; 2. 
Раде ле и Комар муха одеше — изп. 
Магда Пушкарова; 3. Мела Рада 
дворове и Рофинка болна легнала — 
изп. Георги Чилингиров; 4. Стоян ма
ма си думаше и Събрали ми се, съб
рали — изп. Димитрина Кунева; 5. 
Яне, Яне — изп. нар. анс. за песни 
и танци — Пловдив, дир., Асен Дна- 
мандиев

13.30 Преглед на столичния печат. 
НОВИНИ

13.50 „Българо-съветската дружба 
в музикалното изкуство“ — концерт 
на гостували у нас съветски артисти:
1. Изпълнение на Игор Безродни — 
цигулар: 1. Унгарски тЯнц (Брамс);
2. Фрагменти из симфоничната при
казка „Петя и вълкът“ (Прокофнев);
3. Валс (Глиер) II. Изпълнения на 
Зара Долуханова — месоиопран: 1. 
Къщичка (Григ); 2. Прибежище 
(Волф); 3. Само розите увяхват 
(Метнер); 4. Прохладна нощ (Шапо- 
рин); III. Изпълнения на Святослав 
Рихтер — пианист: 1. Прелюд в сол 
диез миньор (Рахманинов); 2. Скер
цо и марш (Лист)

14.25 ЗАБАВЕН КОНЦЕРТ
15.06 Оперни арии
.15.30 РАДИОВЕСТИ

16.00 НОВИНИ
"• 16.05 Радиотеатър: „ЛЮБОВ“ — 

радиопиеса от Ат. Наковски за жи
вота на строителите на един язовир

17.30 Народни хора

ародни
■ублнки 

селото
19.00 За жената: „Това е вече минало4
19.15 Концерт по писма на слушатели
19.30 Новини. Коментар

18.10 Хумор И е'11 
ЗЛАТИ И ЕВСТАТИ 
нат СТАМАТ

18.30 Смесен концерт от народна 
музика: 1. Чолаковско хоро — изп. 
Иван Шибилев на акордеон. 2. Ни 
прела гора, ни ткала и Топа бели на 
реката — изп. Гюрга Пинджурова. 3. 
Четворно хоро — изп. орк. за нар. 
музика при Радио София. 4. Пейни 
ми, пейни, Петкано и Какво е слънце 
пекнало — изп. Каию Бедров. 5. Бу- 
чимиш — изп. инструментален квар
тет. рък.-Коста Колев

ВАЛС: 1. 
 (Месие), 2. 

Нежности (Начинскп), 3. Защото те 
обичам (Конте), 4. Хиляди цигулки и 
ти (Кнайфел), 5. В Ява (Трене), 6. 
Завръщането на лястовичките (Тро- 
не), 7. В един кръг на валса (До- 

СЛ21.39 СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ- 
аипижирз бележитият френски диригент АНДРЕ клюитанс (нови 
ЗАПИСИ): 1. Хектар Берлпоз — Ув. 
Беатриче и Бенедикт“. Изп. орк. ка 

Парижката Гранд опера. 2. Цезар 
Фоанк — Симфония в ре миньор. 
Изп. симф. орк. на Френското ра
дио

и турски песни за

солови песни

16.40 Концерт зя децата: 
празник“

17.00 За жената: „РАВНОПРАВ
НИ И СВОБОДНИ“ — изказвания

17.30 КОНЦЕРТ — ЗАГАДКА
18.00 Точно време от астр. обсер

ватория
НОВИНИ
18.10 Съветски естрадни песни
18.30 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 КОНЦЕРТ на лауреати 

първия републикански младежки фе
стивал

СЪБОТА — 5 септември

6 00 Из 
лектнвн

6.16 Ед.
13.00 Преглед на печата. Новини
[3-?? ?еТСки 4^'ни за Девети септември 

За пионерите
19 00 „ОСМАН н бай ДРАГАН“
19.15 Забавна
19.30 Новини.

6.00 Туреки игри н български народни 
песни

6.16 Новини
13.30 Преглед на печата.
13.38 Народни песни 

ветски реп’
13.48 За

песни я танци; 4. Ганкино хоро и 
Родопско хоро — изп. Държ. радио- 
оркестър

18.20 „Пеят съветски и български 
естрадни изпълнители“

19.00 Радиосборник: „15 ГОДИНИ 
БЕЛЕТРИСТИКА“ — откъс от ро
мана „На живот и смърт“ от Дими
тър Ангелов

19.30 Песни за мира
19.43 „Из героичното минало на 

нашия народ“ — III предаване — 
партизанското движение, отразено в 
творчеството на българските компо
зитори: 1. Тодор Попов — Квартет 
№ 1. Изп. държ. радиоквартет „Ав
рамов“ в състав: Владимир Авра
мов — цигулка, Стоян Сертев — ци- 
гтлка, Стефан Магнев — виола и 
Константин Кугийски — виолончело; 
2. Иоско Йосифов — Симф. поема 
„Тъжа“. Изп. ДСО, гр. Варна, дир. 
авторът

20.30 НОВИНИ
21.00 Танцова музика
21.50 На международни теми
22.00 „СВИРЯТ СВЕТОВНО ИЗ

ВЕСТНИ ЦИГУЛАРИ“: 1. Скерцо 
— тарантела (Виенявски), изп. То- 
си Шпиваковски; 2. Импровизация 
(Блох), изп. Натан Милщайн; 3. 
Танц със саби из балета „Гаяне“ 
(Хачатурян), изп. Леонид Коган; 4. 
Андалузки романс (Сарасате), изп. 
Хенрнк Шеринс; 5. Румънски народ
ни танци (Барток), изп. Давид Ой- 
страх.

Държ. орк. от 
•з Белоруската

ВЕЧЕР — п програма

16.00 ПОПУЛЯРЕН КОНЦЕРТ —
17.00 Забавни мелодии от наши 

композитори

6.00 Масови турски песни
6.16 Новини |
13.30 Преглед на печата. Новини
13.38 Детски песни за родината
13.48 За децата: „Дядо Ад и разказва 

приказки"
17.50 Български

вото село
18.05 За селото
18 20 Концерт по писма на слушатели
18.40 Новини. Коментар

18.00 Точно време от астр. обсер
ватория

новини
18.15 Предаване запис от концерта 

изнесен по случай 15-годншннната 
на Девети септември

, 19.30 За селото — МИЛАДИН н 
КОСТАДИН

20.00 Забавна и танцова музика
20.30 НОВИНИ
21.00 КОНЦЕРТ на

младежи в Д
съревнование

5.30 НОВИНИ
5.40 Забавна музика
6.00 Народни песни и хора
6.30 Преглед на уводна статия 

в. Работническо Дело. НОВИНИ
6.50 Масови песни
7.00 Героична летопис — Полити

ческа стачка на трамвайните работ
ници; формира се Втора Софийска 
народоосвободителна дивизия.

7.10 Петко Стайков — Тракийски 
танци. Изп. ДРО, дир. Васил Сте
фанов

7.29 Забавен концерт
8.02 За работниците: „КЛАСА РА

БОТНА, НАПРЕД!“ — есе от Йор
дан Радичков

8.22 Народни песни, хора и ръче- ■  
ници — по писма на наши слушате
ли: I. Заправил Богдан калето и 
Иван на Рада думаше — изп. Мита 
Стойчева, 2. Право хоро и четворно 
хоро — изп. Борис Карлов на акор
деон, 3. Самоковска ръченица — изп. 
орк. за нар. музика, рък. Иван Ки
ров, 4. Мама Елка буди и Провикнал 
се е Никола — изп. Борис Машалов, 
5. Камеиовско хоро и Тополовска ръ
ченица — изп. Първомайската група.

9.00 Точно време от астр. обсер
ватория

Радиотеатър за младия слу
шател: „СКЪПИЯТ ПОДАРЪК“ ~- 
нова патриотична пиеса от Георги 
Марков 1

10.31 СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ 
— творби от Лудвиг ван БЕТОВЕН- 
1 Ув. „Прометей“, изп. симф орк. 2'. 
Концерт за пиано и оркестър № 5 в 
ми бемол мажор, оп. 73. Изп. Емил 
Ги леле със симф. орк. на Ленингр 
държ. филх., дир. Зандерлинг

11.15 Страж на родната земя — 
предаване, посветено На Съветската 
армия-освободителка

11.40 Концерт на ” 
нар. инструменти на 
ССР.

6.00 Български 
ционни песни

6 16 Новини
13.30 Преглед на печата. Новини
13.,й Песни из съветски Филми
13.48 Културен живот: „Нашите култур

ни успехи“
17.50 Концерт на турски самодейни ко

лективи, участвували в републиканския 
преглед на художествената самодейност 
през 1959 г.

13.05 За младежта: „Бригада за ударен 
комсомолски труд“

18.20 Български песни за партията н 
мира

18.40 Новини. Коментар

19.30 Бойци на комунизма — „ГЕ
ОРГИ ДИМИТРОВ“

20.00 Концерт за членове на ТКЗС 
и работници от МТС'

20.30 НОВИНИ
21.00 Арии и ансамбли из опери — 

изпълняват наши певци: 1. Лиляна 
Анастасова — Ария на Амелия из 
оп. „Бал с маски“ (Верди). Съпр. 
орк. на Вари. нар. оп., дир. Емил 
Главанаков; 2. Пенка Маринова, 
Лиляна Тошева, Николай Здравков 

. и Кирил Кръстев — квартет из оп- 
„Риголето“ (Верди). Съпр. орк. на 
Русенска нар. оп. дир. Константин 
Илиев; 3. Михаил Попов — ария на 
Марсел из оп. „Хугеноти“ (Майер- 
бер). Съпр. ДРО, дир. Асен Димит
ров; 4. Мария Бохачек и Тодор Ко
стов- — дует на Сантуца и Туриду 
из оп. „Селска чест“ (Маскани). 
Съпр. ДРО, дир. Васил Стефанов

21.30 Хумор и сатира — Чичо Зла
ти и Евстати и техният познат Ста
мат

21.50 Танцова музика
22.30 НОВИНИ
22.45 Забавна и танцова музика
23.45 НОВИНИ

ВЕЧЕР — II програма
16.00 МОЗАЙКА от оперетни ме

лодии
16.30 За най-малките: „Днес и 

ре“ — поема от Д. Заходер
16.40 Концерт за децата: „ВЕЛИК 

ПРАЗНИК“
16.55 Из съвременни балети
17.30 Из социалистическите страни
17.50 Народни хора: 1. Трите пъ

ти и Добруджанско хоро — изп. 
Иван Шибилев — акордеон; съпр. 
малък орк.; 2. Буеиек; Зидаровската 
ръченица и Пайдушко хоро — изп. 
„Странджанската група“; 3. Сват
барска ръченица и Грънчарско хо
ро — изп. орк. на Държ. анс. за нар.

12.10 ТАНЦОВА МУЗИКА
НОВ1?НИРеГЛеД на СТ0ЛН1,ния печат.

12.50 Смесен концерт от народна 
музика: 1. Марийка дума батя си и 
Калино Радо — изп. Иван Кремов, 

. 2. Родопско хоро и Трите пъти — 
изп. орк.„ 3. ИзгреЯло е ясно слънце; 
Пусти Плевен и Добър юнак — изп. 
Анс. за народни песни при Радио 
София, дир. Мих. Милков

13.12 Обеден СИМФОНИЧЕН КОН 
■ церт: 1. Дмитри Кабалевски — Кон

церт за цигулка и оркестър в до ма
жор. оп. 48. Изп. Давид Ойствах с 
ДРО на СССР, дир. авторът. 2. Мо- 
дест Мусоргски — Картини от една 
изложба. Изп. СДФ. дир. Саша По
пов

14 00 
пламък“

14.30 Филмова музика от 
вьов-Седой. Лепин и ,

15.00 За младежта:
ДНИ“ — монтаж

15.15 Хорови песни < 
композитори

15.30 РАДИОВЕСТИ

: ■ ■

! IД. ДЬ А'*
ИИМу
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НЕДЕЛЯ — 6 септемвриПОНЕДЕЛНИК — 31 август СЪБОТА — 5 септември

.Впечатления и
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0

ВТОРНИК — 1 септември

4

и

СРЯДА — 2 септември

ВТОРНИК — 1 септември

ЧЕТВЪРТЪК — 3 септември

НА СЪОБЩЕНИЕ

на '
СРЯДА — 2 септември

български за
мело-

ПЕТЪК — 4 септември
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА 
УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

От 20 АВГУСТ е открита подписка за записване 
абонаменти за

ТРУДЕЩИ СЕ, 
абонирайте се

БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ
IV тримесечие на 1959 година

I! I'*1 гвд

6.10 Хорови песни от 
композитори

12.50 Концерт за летовниците
13.30 Към 15-годишнината на Де- 

• вети септември — спомени
13.45 Песни от варненски компози

тори, написани в чест на 15-годишни
ната на Девети септември

19.00 Новини от района
19.10 Художествена самодейност
19.30 Забавна и танцова музика
20.00 За селото

6.10 Хора и ръченици
13.30 С бележник и магнетофон
17.50 Из печата на района
18.00 Песен-поема за ^ита и ^

хариева
18.30 За младежта: „Връстници, 

свободата“
19.00 Новини от района
19.15 Серенада за струнен орк. оп

48 (Чайковски)

~_________ __ Г____ 1 Ге-
Господинови, изп. Петкана За-

6.10 Родопски народни песни
13.30 Из печата на района
13.40 Забавна музика
17.50 Народни песни и хора
18.20 За работниците: „СЕПТЕМ

ВРИ Е ВЕЧЕ МАЙ“
18.45 Новини-от района

_____  жи-
,Под знамето на Партията“:

6.00 Нашият утринен поздрав (все 
кен ден освен неделя)

6.10 Забавни песни
13.30 За младежта: „Бх.^, 

от фестивала във Виена“
19.00 Новини от района
19.15 Народна музика
19.45 Физкултура и спорт
20.00 Оркестрови пиеси

Варна 
"ПИ*

НЕДЕЛЯ — 6 септември

7.00 За селото
10.31 Радиовесли
21.00 Чичо ИЛИЯ

РИЯ
21.30 Да танцуваме всички

6.10 Танци на съветските народи
13.00 Радиовести
19.00 Новини от района
19.15 КОНЦЕРТ за работници 

служители
19.40 Хумор и сатира: 

РАДИОЕСТРАДА“
20.05 Оперетни увертюрн

ЧЕТВЪРТЪК — 3 септември
6.10 Песен за новото село
13.30 КОНЦЕРТ по програма, 

предложена от кооператорите и слу
жителите при нар. съвет в с. Водица, 
Варненски окръг

17.50 Две пиеси за виолончело
18,00 За работниците
18.20 Концерт народна музика — 

по желание на слушатели
19.00 Новини от района
19.10 Естрадни песни
19.30 Масови песни

6.10 Масови песни и маршове
13.30 Обществено-политически.

вот — „Под знаме._ _ 
„КОМУНИСТИ“ — очерк

13.45 Изпълнение на самодейни ху
дожествени колективи

19.00 Новини от района
19.15 Лек популярен концерт
19.40 За селото: „Рожба на народ

ната власт“ — репортаж за тютю
невата опитна станция, в Харманли

20.10 Двадесет минути ТАНГА

ПЕТЪК — 4 септември
6.10 Руски песни и танци
12.50 Концерт за летовниците
13.30 За младежта: „Пред големия 

празник“ — репортаж за комсомолци
те за РЕМ-завода — Толбухин

13.45 Младежки
17.50 Концерт за 

труда
18.30 Новини от района
18.40 За ВМС: „В БОЯ ЗА СВО

БОДА“ — разкази
СЪБОТА —- 5 септември

Сюита 
Франсе

2 IX -
Корсаков. 15 00 Забавна 
музика. 23.00 Естрадни 
лодни.

3 IX — 11.40 Оперетни мелодии от 
Дунаевски. 16 05 Предаване съкрате
ната опера „Шарка“ от Фибих. 17 10 
Чешки народни песни и танци. 2355 
Концерт от творби на Бела Барток: 
Унгарски картини за оркестър; Кон
церт за цигулка и оркестър.

4 IX — 17.10 Артур Рубиншайн из 
пълнява ноктюрни от Шопен. 18.30 
Танцови мелодии.

и стрина МА-

програмите
МОСКВА I - 1271, 16, 19, 25, 31 м

— 20.15 Бето- 
‘ -л за пиа-

•н 25. 22.00 
опери и бале- 

компози- 
| музика.

■ Кон- 
и орк.

6.10 Албански народни песни
13.30 Народна музика по писма на 

слушатели
17.50 Пъстър

ЦЕРТ
18,20 За селото
18.45 Новини от района

18.15 Тържествена увертюра 1812 
година (Чайковски) — изп. Амстер- 

• дамски си.мф. орк., дир. Менгелберг
18.30 Новини от района
18.40 Народна музика

Москва. 22.00 Откъси Л|13
Е. Александров. 2.3.05

ПОНЕДЕЛНИК — 31 август
6.00 Забавна музика
13.40 Говори радио

„ГРАДЪТ НИКОГА НЕ СПИ* — 
радномонтаж

19.00 Новини от района
19.10 Партизански народни песни
19.30 По писти и игрища
19.40 Вариации върху една тема 

на Добри Христов (Марин Големи- 
нов). Изп. ДСО — Тр. Варна, дир. 
Константин Илиев

20.00 За работниците
20.15 Наша танцова музика

АБОНИРАНЕТО се извършва в ПТТ станции, при пъл
номощниците по печата, пощенските раздавачи и мезкду- 
селските куриери в цялата страна.
КРДЕН ОРОК за абониране или възстановявано 
досегашния абонамент е

20 СЕПТЕМВРИ т. г.

6.10 Забавни -песни
13.00 Хора и ръченици
13.15 Радиовести
19.00 Новини от района
19.10 Героична увертюра „Девети 

септември“ (Панчо Владигеров) — 
изп. СДФ, дир. Саша Попов

19.30 Културен живот
20.00 Концерт от любими

Дни, съставен по писма на слушате
ли

„РАДИОПРЕГЛЕД“—Издание на Управлението на радиоинформацията. Редакция: София, 
" ул. Цар Шишмаи № 80; телефон 7-37-08; годишен абонамент 20 лв. Единичен бр. 0.40 ля;

6.00—6.10 Новини от района (все
ки ден освен неделя)

6.10 Народни песни, хора и ръ
ченици

13.30 Забавен концерт
17.50 Две песни за партията
18.00 За младежта: „ЧЕДА 

СВОБОДАТА“
18.15 Тържествена увертюра

7.00 Вести от кооперативните сто
панства

21.00 Нови записи
21.20 Културен живот: „КАБЛЕ

ШКОВО ГОРИ“ — драматизиран 
откъс от едноименния роман на 
Емил Коралов

21.45 Забавна и танцова музика

песни 
първенците в

на Радио Москва и Прага
МОСКВА II — 362.8, 547.4, 41 м ПРАГА I

коштХитл- 17-30 Песни от съветски 
гоапск Т0₽"’ ,|зпълнени от ленин
градски артисти. 18.01 Танци. 19.00 
Лии С" 0Т ,ЧаИКО8СКИ. 19.15 СкрЯ- 
ОИН — Симфония № 1. 21.40 Арии

"3 ,?пере™ от Жилинскн, 
Милютин н Дунаевски. 22.06 Гершу- 
ин Симфонична сюита върху те
ми из операта „Порги и Бес“.

1 — 17.30 Романси от Чайков
ски. 18.20 Предаване от Болшой те
атър откриването на новия оперен 
сезон с оп. „Иван Сусаннн“ (Глинка)

3 IX — 19.00 Мелодии от Индо
незия. 19.10. Естраден концерт. 20.00 
Концерт на Емил Гилелс. 20.30 Пес
ни от съветски композитори. 21.20 
Монтаж на оперетата „Трембита“ от 
Милютин.

4 IX — 17.30 Концерт на пианиста 
Скавронски. 18.00 Откъси из опери 
от киргизки композитори. 20.00 Ка
мерна музика от съветски композито 
ри. 20.30 Лека музика. 22.10 Откъси 
из оперети на Супе. 23.35 Оперни ме
лодии.

5. IX — 17.20 Концерт от произ
ведения на Мусоргски. 21.00 Симфо
ничен концерт 21.40' Танци. 22.30 
Музика из съветски филми. 23.05 
Откъси из оперети на Мильокер. 
23.35 Камерна музика от съветски 
композитори.

6 IX — 18.00 Изпълнения на ци
гуларя А. Марков. 20.30 Концерт от 
руска музика. 21.25 Естраден кон
церт. 22.25 Песни от съветски компо
зитори. 23.05 АренсЛ — Концерт за 
цигулка и оркестър. 23 25 Лека му
зика.

31 VIII - 22 
вен — Сонати 
но № № 24 
Откъси из е- 
ти от съветски 1 
тор.,. 23.05 Лека „ 
2о.оо Ьарчунов — 
церт за балаланка I

, IV 1°7Тчп мР' инстРУментщ
1 IX — 17.30 Музикална новела 

18.30 Заключителен концерт от Де
кадата на карелското изкуство и 
тература в Г 
оперети на Б.
Концерт от руска музика.

2 IX — 17.05 Глинка — Музика 
към „Княз Хол мек и“. 22.00 Концерт 
на млади изпълнители участници в 
радиофестивала за руски песни. 23.35 
Романси и арии из опери, изпълнени 
от В. Ивановски.

3 IX — 17.05 Северни руски народ
ни песни. .18.20 Предаване операта 
„Риголето“ от Верди. 21.15 Инстру
ментални , пиеси от Прокофиев. Хре- 
ников и Раков. 23.35 Гавронскц — 
Соната за виола и пиано.

4 IX — 17.45 Белгийски песни. 18.20 
Руска класическа музика, изпълнена 
от участниците в художествената са
модейност. 23.05 Лека оркестрова му
зика. 23.40 Балакирев — Кантата, 
Посветена на Глинка.

5 IX — 17.05 Изпълнения на цигу
ларя В Пикайзен. 17.45 Песни от 
съветски композитори. 20.20 Коннерт 
на американски и съветски артисти. 
22.00 Естрадна музика

6 IX — 18.20 Музикален антракт 
21.00 Музика за танн. 23 05 Хорове 
из съветски оперети. 23.35 Камерна 
инструментална музика.

31 VIII — 15.05 Симфо
ничен концерт — творби 
от Лист и Рахманинов. 
17.30 Откъси нз опери на 
Чайковски. 18.30 Тан
цови мелодии. 23.00 Но 
щен концерт от френска 
камерна музика.

1 IX — 9.40 Словашки народни 
песни и танци. 12.30 Балетна музика. 
15.05 Концерт от произведения на 
Моцарт: Концерт за пиано и оркестъо 
№ 15; Серенада № 1. 21.00 Забавна и 
танцова музика. 22.00 Концерт на 
Чешката филхармония: Хендел — 
Кончерто гросо в ре мажор; Онегер 
— Концерт за виолончело и орке
стър в до мажор; Дворжак — Сим
фония в ре миньор. 23.50 Записи 
от музикалния фестивал в Бордо 1959 
г.: Жоливе — Серенада за две ки
тари: Сор — Дивертименто; Абсил — 

върху римска народна тема;
— Малък квартет.

12 30 Творби от Рим ки- 
и танмова 

и танкови ме



Издигайте се, мои песни, като светли химни!

Дончо Лазаров Димитър Точев

Росен Василев

Иван Коларов

{

'Литературният колектив „ХРИСТО 
БОТЕВ" ни гостува

Две очи имам аз, тебе дар ги ги давам и двете 
до последния час да прегръщат гори и полета, 
да те гледат догде в тежка старост и те ослепеят, 
та сърнето ми все чудни песни за тебе да пее.

с с
5
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насочил към нас перископа: 
трудът ни със залп да смути, 
с юмрук по софрите да тропа...

Две очи имам аз — да се радвам на твоята есен, 
. с дъх на пресна шира, на листата с прощалната песен, 
да се взирам далеч към селцата ти с къщички бели 
сред липи и лозя, тънка прежда в небето изпрели.

Заглъхнали са девненските воденици, Не еква глъч. Не трополят колите 
и ден, и нощ не се разнася звук. 
Понякога над тях прелитат птици, 
ала и те гнезда не вият тук . . .

Две очи имам аз, да ги мамят с омайваща сила 
твойте млади гори, езерата нз снежната Рила 
и в потайни лъкп пролетта ли земята отключи, 
да ги плиска с искри белогривия ручей . . .

Аз бдя денонощно на смяна — 
с гръдта си закрилия Балкана!

Две очи имам аз, със коиТЬ сърцето ми гледа 
твоя изгрев сребрист, върховете ти ледени 
и ония жита, волно люшнати в равна Златия, 
и ония поля, гдето Дунав с вълните си мие.

Звезди! Вий, дето кичите небето с полилеи 
и сочите на влюбените тихите алеи, 
вий, дето нощем на децата сънища шептите 
и над унесения млад поет до сутрин бдите, 

« тъй както гаснете сега една след друга чисти — 
'■ угасваха пред утрото мъжете комунисти. 
Г Тъй както гаснете сега над родните могили, 
; угасваха и комунистките, жените мили.

Аз виждам техните очи, очи на хора честни.
Аз чувам как ечи скръбта в предсмъртните им песни

■ И развълнуван, вдъхновен, над масата надвесен,
■ аз бързам да завърша свойта героична песен, 

преди да грейне утрото, преди да се разсъмне, 
та в ярки слънчеви лъчи окъпана да гръмне;
та в римите и в ритъма да екнат гласовете 
на тия, дето сяха, но не браха класовете; 
на тия, дето бяха много жадни, но не пиха, 
копняха за живот, но мряха със усмивка тиха. . . 
Зори, зора! Отстъпвай, мрак, с останките си димни!

към Добруджа във есенния мрак.
И старите пътеки са покрити 
завинаги с трева и буренак . •

Шуми вода. Безсмислено върти тя 
голямото, прогнило колело — Сега човешките пътеки водят 
по неговите стъпала прочита към белите комини на завода . » 
това, което нявга е било . .

Г Тук няма гранична бразда, 
ни чужда гранична застава — 
пред мен се синее вода, 

г Балкана зад мен се възправя.

■; Но граница има и тук
< — незримо дели тя морето — 
Г. минава от север на юг 
С и спира до бряг с минарета.

И враг има, който слухти, 
иоглиип кгм иае пепископа:

г
(


