
■1

пя

РАДИО

в

с

!

н

■' 1Р®
&ЖМн

V,* •

ПРЕГЛЕД!

>■

йИ ■ - ■■

|М<' ' '

«ъ >-’\Д
'■. > -• Д

-
‘^<х ■

миеж

!ж@ж- ..жк<-•■
ей

:’Й.Д-'

Дй ^^1.
ш&кд / '

БРОИ I. ГОД. XVII
СОФИЯ, 28. XII. 1961 г. (1. 1—7. I. 1962 г.)

%0&(10уЛ,
1962

й ' : 4 ; <
' •.-:••■ •■^акяИВ^;-

<\ Д\Ч5'^-я
В^Т-
ЕЙЙ

'.!, 1
'.’’;• ■ ■- ..&''

' * Г' > ' • Л :

МДВ8ИИ1.4-



ПРОГРАМИ НА РАДИО СОФИЯ -1962 г.
ЯНУЯРИ ДО 7 ЯНУАРИОТ 1

камерна музика.

1 януари
ПЪРВА ПРОГРАМА

(506, 202, 245, 267, УКВ—4.33, 4.46 м.)
Запис на пиесата „Вокален конкурс“

РадиотеаПьр

„Работническов.

(506, 202, 362.7, УКВ—4.33. 4.46 м)

(506, 202, УКВ—4.46 м)
(Петър Дннев) '

/

(506, 202, 245, 267 м)

из

(506, 202, 39.11, УКВ — 4.46 м)

ТОРА ПРОГРАМА101

(362.7, 39.11, УКВ—4.33

ТГднеД^ник

ййжинви
ГИНЧЕВ

/

*

п

*

ре-

сандн

(506, 202, 362.7, 245, 267, УКВ-4.33, 
4.46 м)

се 
трескава

9.05 Радиотеатър за мла
дия слушател: „ДВАНАЙСЕТ
ТЕ МЕСЕЦА“ - пиеса от Са- 
муел Маршак

18.00 Точно време от астр. обсер
ватория

Новини
18.05 Волфганг Амадеус Моцарт 

— Симфония № 40 в сол миньор.

<ят телефоните 
'ърсят го в 
юма му. Се> 

(угарката 
не по-м1 
журито, 
ансамбъл 

I ония.
които 

са

1пппцппапаппппцппппааппппппппппс
16.00 Радиотеатър: „ВОКА- 

| ЛЕН КОНКУРС“ — радиопие- 
п са-комедня от Антон Иванов- 
■ Тоннч

Руслан Райчев; 3. Ария на дон 
скуале нз оп. „Дон Паскуале“ 
ницети). Изп. Михаил Попов 
симф орк. на БРТ, дир. Васил Сте
фанов; 4. Ария на Енхен из оп. 
„Вълшебният стрелец“ (Вебер). Изч. 
Соня Шьонер с орк. на Лайпцигско
то радио, дир. Кегел

9.00 Точно време от астр. обсер
ватория 

. Преглед

Всяка планина има своя хубост, 
всяка планина ще ви подслони, те 
ви възхити, ще ви разкаже чудни 
приказки, ще ви дари със сила и 
бодрост. „Елате с нас на ски“ —- 
приканва ни един възторжен младеж 
ки глас. Хижите са отворени за вас, 
млади приятели! А изкачите ли се 
горе, застанете ли под звездите на 
планинското небе, заслушате ли се 
в глухия гългол на заледените пото
ци, в звънливия шепот На заскре* 
жената гора, вгледате ли се в при
чудливите очертания на покритите 
със сняг върхове, чуете ли веднъж 
зимната песен на бурята, вие нико
га не ще забравите планината.

»,Елате с нас на ски“ ~ слушайте 
това младежко предаване на 7 яну
ари от 15.00 часа по първа програма.

(Сарасате)
21.40 Естрадният оркестър на Бъл

гарското радио и телевизия свири 
за вас

10.30 „ХУМОР И МУЗИКА“
11.16 Пионери, предаваме за вас: 

„Новогодишен поздрав от велика
та съветска страна“ — приветствия, 
стихове и изпълнения

11.31 Танцова музика

16.49 Естрадни песни
17.20 „Вито сей хоро извило“ — 

весели хороводнп песни от цялата 
страна

Неговата поезия е едно от пре
красните достояния, на руската 
класика. Тя е. както казва вели
кият му съвременник Пушкин, 
„поетия, изпълнена с дълбоки ми
сли, с ярхя багри, с новост и си
ла на езика**. Неин епнграф биха 
могли да бъдат думите на самин 
поет: „За да цъфти поезията, ко
рените й трябва да бъдат а зе
мята.“ 
За земята. могъщата кърмил- 
вица на живота и на неговата пое
зия, Тютчев писа:

„Да скрия моето пристрастие 
към теб, земя, кс мога а^1 
Духовното безплътно щастие 
над мен отдавна няма власт...“ 
„Живият живот" непреодолимо 

бе привличал поета, живият жи
вот в своите мцоголики прояви — 
природата, човека, изкуството. Но 
Тютчев създаде най-нскрената си

неговия пред 
(ста му, гьр- 

Пдшмак- 
Гайта- 
члено- 

в

20.30 НОВИНИ
21.00 Пред микрофона са млади 

музикални изпълнители: 1. Антон 
Диков — пианист, ще изпълни: Ун
гарска рапсодня № 12 (Лист); 2. Ни 
колан Гяуров — бас: а) На музи
ката (Шуберт); б) Романс (Чайков- 
ски); 3. Георги Петков — виолонче
лист; а) Реквиеброс (Касадо); б) 
Малагуена (Албениц); 4. Пенка Кое 
ва — сопран: а) Не мога да повяр
вам (Шуман); б) Ценилия (Рихард 
Щраус); 5 Емил Камнларов — ци
гулар: а) Унгарски танц № 16 в ре

Гайтс 
фнятели, 
гма хората, 

имат 
фсът е в 
от сутрин

това, че директо- 
>ъл, другарят Еми- 

нонкурс за по- 
конкурс за бас »< 

няма и в топа,

12.00 Точно време от астр. обсер
ватория

Преглед на програмата
12.04 Смесен концерт — народна 

музика: 1. Тропливо хоро — изп. 
орк. с рък. Христо Тодоров; 2. Мал- 
кай мома цветя брала — изп. Верка 
Сидерова н Янка Танева; 3. Костен-

14.02 За децата: „Сурва весела го 
дина“ — сурвакане с участието на 
пионерските герои Весел Добри, Бой- 
ко-Песнопойко и Пионерски глаша
тай

14.32 „ВЕСЕЛО И ПРИЯТНО“ — 
концерт от оперетна, филмова, забав
на и танцова музика: 1. Ув. към 
оперет. „Гри'' Гри“ (Линке). Изп. 
орк., дир. Добринд, 2. Ария на Силва 
из оперет. „Царицата на чардаша“ 
(Калман). Изп. Надя Шаркова със _ . , _г__  ______
симф. орк. на БРТ, дир. Васил Стефа- миньор (Брамс); б) Хота Навара 
нов; 3. Малагеня (ххх), изп. орк. „101 '
цигулка“; 4. Очи на магееница (Ден 
ца), изп. Бениамино Джилп с орк., 
дир. Гьорн; 5. Танго на нощта (Рих- 
нер), изп. анс. от солисти на Гер
манското радио; 6. Каквото ще бъ
де, ще бъде (Ливннгстон) из ф. „Чо
векът, който знаеше много“, изп. 
Жаклин Франсоа с орк,; 7. Мексикан
ско рондо (Калве), изп. орк. на 
Франк Пурсел

15.05 Веселин Стоянов — I 
тескна сюита, Изп. симф. орк. на Б1 
дир. Васил Стефанов

15.30 РАДИОВЕСТИ

Изп. колегиум за 
дир. Саша Попов

18.30 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 Ритъм и настроение
19.30 „Пощальонът постоянно за

къснява“ — разказ от Богдан Гло- 
гински

19.50 Оперетни мелодии: 1. Интер
мецо из оперет „Хиляда и една 
нощ“ (йохан Щраус). Изп. Берл. 
фнлх., дир. Ройс; 2. В сепарето — 
из оперет. „Бал в операта" (Хойбер- 
гер). Изп. орк. за лека музика на 
Радиос Лайпциг, дир. Донерхак: 3. 
Унгарска танцова сюита из опере!. 
„Дяволски конник“ (Калман). Изп. 
симф. орк. на Берл. радио, дир. 
Косовиц

20.06 „ПЕСНИТЕ НА ВАШАТА 
АкЧАДОСТ“ — песни от градския 
фолклор

ско хоро — изп. на акордеон Стефан 
Демирев, съпр орк.; 4. Зажени се 
цар Иван Шнш.ман — изп Вълкана 
Стоянова с орк.; 5. Аксано, младо 
девойче т- изп. Илия Аргиров, съпр. 
орк. при Държ. анс. за народни пес
ни и танци в Благоевград; 6. Добре 
ми дошел, драгинко и Право хоро — 
изп. орк. за народна музика, соло на 
кларннет Христо Гешев; 7. Свирчица 
свири по поле — изп. Соня Кънче
ва с орк.

12.30 НОВИНИ
12.40 „Три години борба на героична 

КУБА“ — беседа от Димитър Ме
тодиев

12.50 „Празнува Куба“ — песенен 
концерт: 1. Ела с мир; 2 Веселата 
негритянка: 3. Пътищата на моята 
Куба; 4. Боямезката; 5. Горско ут
ро; 6. Казах на една роза

13.10 Естраден концерт — ЛЕКА 
МУЗИКА

5.30 Честита Нова година! — крат
ко поздравление до слушателите

5.33 Народна музика
6.00 Забавни мелодии
6.30 Преглед на 

дело“. НОВИНИ
6.40 Леки инструментални пиеси
7.00 Хорови песни от български 

композитори: 1. Лиляна, мома ху
бава (Добри Христов); 2. Повей, по
вей (Емануил Манолов): 3. Седи мо
ма на ливаде (Петър Дннев) '

7.20 Популярни симфонични пиеси
8.00 „За тези, които са на трудов 

пост“ — поздравителен конперт
8.30 Оперни арии: 1. Ария на

Алмавнва из оп. „Севилският бръс
нар“ (Росинн). Изп. Феручо Таляви- 
ни със симф. орк. на Радио Торино, 
дир. Тансини: 2. Валс из оп. „Ромео 
и Жулиета“ (Гуно). Изп. Петя Ива
нова със симф. орк. на БРТ. дир. 
~ ...................... Па-

(До- 
със

вечер звън» 
седател. Тт 
сят го у д< 
лиева и др; 
нова са г~ 
встс на 
хоровия 1 
фера За 
песните, 
ме. Те < 
лента и 
удоволствието да 
курсът приключва, 
взема отпуска, за 
те си . . . В това 
оформи решението, кои 
иай-подходяши за -----
ансамбъл. В това 
шаващи бяха т" 
не това, как се * 
датите. . .

Какво обаче се случи по-нататък? То
ва, драги слушатели, ще научите в по
неделник, 1 януари — 16.00 ч. по първа 
програма от комедията „Вокален кон
курс" от Антон Антонов — Тоннч,

на столичния печат

няма в 
I ансамб1 
, обгви 
:тава. К< 

чудно 
, както навсякъде, се 

ганалнте кандидати и 
I най-майко 

е самото 
ганоп към 
'псуват тех» 

в е най- 
има >

Последните дни на годината, коя
то си отива, зарадваха скиорите. 
Побеляха върховете, билата, скло
новете на планините. В бюлетините 
на метеорологичната служба все по- 
често започнаха да се срещат думи
те: „снегът е удобен за ски“. Ожи
виха се ски-плацовете на Витоша, 
Рила, Люлин. Оживиха се планин
ските пътеки, по които поеха хи
ляди младежи и девойки. На лю
бителите на този красив зимен спорт 
младежката редакция • посвещава 
предаването: „Елате с нас на ски“, 

,,. Китарен звън ... Гласът на 
артиста ни пренася в сърцето на 
планината ...

Една след друга се редят красиви 
зимни картини от Витоша и Рила. 
Незабравими часове сред вечно зе
лените борове, побелели от сняг!

лирика природата. Неговите 
малки лирични стихотворения не 
са празно любуване или превзето 
възхищение от хубостите на при
родата, а съвършено поетично 
слово, проникнато от дълбок фи 
лософски смисъл и непосредстве
но чувство. Пролетта или есента, 

( утрото или здрачът, бурята Или 
тишината у Тютчев са само по
вод, зя да загоаори поетът за чо
века — за трепетите, копненията, 
жаждите на човешкото сърце.

Но не всичко от наследството 
■а поета носи белега на голямо 
то изкуство. Много пт иеговито 
чисто политически стихове са 
проникнати от реакционни славя- 
жофилски тенденции. Тях времето 
— най-вярното мерило за ценно
стите — отдавна в забравило. Но 
то е съхранило в съкровищница
та иа руската литература иай- 
хубавнте постижения иа този ля- 
ряк-миелнтел, иа този тънък май 
стор иа словесната живопис и 
проникновен познавач иа човеш
кото сърце

На 4 януари, четвъртък, от 
21.30 часа по първа програма ще 
предаден незабравими страници 
из поезията на Фьодор Иваиович 
Тютчев.

М)

за‘^г"ПРОЧУТ11 певци пеят. 
н? ~ К0НЦеРт от изпълнения 
па Фьодор Шаляпин, Енрико Кару.

....
Стр. 3

иа 
I кабиш 
щретарката 
Парашкева 

|алко уморени от 
Таха да се каже 

5ъл цари трескава атмос- 
, конто се явяват. за 

пеят, няма да разказва- 
I овековеченн па магнитофонна 
нашите слушатели ще имат 

ги чуят. Най-сетне кон 
Другарят Гайтанов си 

да възстанови сили- 
време той успява да 

от явилите се са 
водения от него хоров 

_  решение естествено 
телефонните разговори, 
е бяха представили ка

Нищо чудно 
рът на хоровия 
липи ГаЛтиноп, 
пълване на със, 
мсцосопранн. Нищо 
че на този конкурс 
явиха между оста: 
такива, конто са най-майко подходящи 
за певци. Чудното е самото отношение 
на другаря Гайтанов към явилите се. 
Него не го интересуват тежките певчески 
възможности. „Не е най-важното да 
открием, кой от тях има хубав глас ■— 
говори убедително той на своята секретар
ка Пашмаклнева. — Това безспорно е 
важно, но не е най-важното .. . Зашото 
този, който има хубав глас, рано или 
късно ще си пробие път и сам, без на
ша помощ .. . Следователно журито се 
съставя за другите, за ония, които имат 
нужда от него ..." А тези „ония", спо
ред другаря Гайтанов, са хората с влия
телни приятели, близки, роднини ... с 
една дума хората, които — както дазва- 
той — имат силни „подводници". . . 
Конкурсът е в разгара си. Журито се 
поти от сутрин до вечер. От сутрин до

22.30 НОВИНИ
22.45 „С песни и танци по света“ 

- концерт
23.10 Оперна музика: 1. Танци ..- 

Гро- оп- "Руслан и Людмила“ (Глинка). 
БРТ, Изн. орк. ГАБТ, дир. Мелик-Пашаев; 

2.Каватина на Владимир нз оп. 
„Княз Игор“ (Бородни). Изп. Сер
гей Лемешев с орк. ГАБТ. дир. Не- 
болсин; 3. Сцена из оп. „Царска го- 
деница" (Римски-Корсакон). Изп. 
Надежда Обухова, Андрей Иванов и 
Веиямин Шевцов с орк. ГАБТ. дир. 
Л(елик-Пашаев

23.45 НОВИНИ



Севлиев-

3 януари
ПЪРВА ПРОГРАМА

(506. 202, 245, 267 м)
I, 
5.

на

Куба. Изглед от пристанището на Хавана
(362.7, 39.11 м)

10 41 Хорови песни

»

на оперния

(362.7, 245. 267, УКВ—4.33 м)

(506. 362.7, 39.11, 245. 267 м)

танцира-

,.КРЕМИКОВСКИ ДНЕВ-

2 януари
ПЪРВА ПРОГРАМА

(362.7. 39.1 1 м)

изп. ду-
— Концерт за цигулка и

кон

. Сцена

Стр. 4

4 1

СряДА

македонско хоро, изп. орк.; 4. Море
Ч11111ПППТ11П1-------------Т.................. .............................................................**** ученици: „Зло- 

-г весели стихове

4. Старият, 
Моят стар дом

1. Рихард Вагнер — Пъту-
ЧигАппп г ■ПлЛ., мм „

“Ч'1'ид ИМ ГС11П ИЛ VII. ,,^с! 

боговете“; 2. Игор Стра-
1-1 “ 1 в

”1 на-
„Пят-

вас: 
ва- 

Вколета

песни

песен: „Зада-
- но текст на

10.54 „МИЛИЯ АЛЕКСАН
ДРОВЦИ БАЛАКИРЕВ“ - 
беседа с музикални илюстра
ции по случай 125 г. от рож
дението на бележития руски 
композитор, диригент и музи 
кално-обтДествен деятел

Дьорд Лошонци — 
„Лаело Хукнали" 

симф. орк. на Унг,

ВТОРА ПРОГРАМА

(362.7. 245. 267. УКВ—4.33 м)

капрн- 
орк. на

Ернест '

(506, 202, 245. 267 м)

5.30 Новини
5.35 Хора и ръченици — 

хови оркестри
6.00 Радиогимнастика
6.10 Шеговити
6.30 Преглед на

дело“. НОВИНИ
6.45 Добро утро, мили деца — 

церт от зимни песни
6.55 Младежки песни
7.10 Оркестрова музика из опери
7.30 Народни песни: I. Китко зе

лена; Слана падна. Гане Галиш 
ма, момие ле — изп. Ангелина Пи
кова; 2. Любили ми се; ЛибеДимит

далечни страни 
-т и човека:

зо, Ауреляано Пертиле. Борис Хри
стов и Марио дел Монако

(362.7, 39.11, 245, 267, УКВ—4.33 м)

1 на народите 
„Работническо

(506, 202. 245. 267 м)
22.30 НОВИНИ
22.45 Концерт на Букурещката 

държавна филхармония под дири
гентството на Роберто Бенцц — нови 
записи: 1. Рихард Вагнер — Пъту
ване на Зигфрид по Рейн из оп. „За 
лезът на Г 2.
вински — „Петрушка“, бурлеска 
четири действия

23.29 Откъси из оперетата „Бедният 
студент“ (Мильокер). Изп. Рита 
Щрайх, Петер Андерс, Петер Вич, 
Рихард Капелман. Вили Шнайдер с 
хор и оперетен орк., дир. Марца- 
лек

23 45 НОВИНИ

Узунов със СО на БРТ, дир. Васил 
Стефанов

21.30 Хумор и сатира: „ИМЕННИ
ЦИ“ — раднофейлетон от Ганчо 
Краев

21.50 Народни песни от 
ско — изп Борис Машалов: Из ши
рока лъка: Вино пият петдесет юна
ка; Мари Недо, бяла Недо; Китка 
ти падна, Депо; Я излез, нане

22.08 НОВИ ЗАПИСИ — забавна 
музика: I. У дома при старите (ххх); 
2. Ела там, където моята любима 
мечтае (ххх); 3. Старото куче (ххх);

черен Джо (ххх); 5. 
в Кентъкп (ххх)

моме, мрена рнбо — изп. Илия Ар- 
гиров; 5. Я дойди, либе, я дойди — 
изп. Магдалена Морарова; 6. Чет
ворно хоро — изп. орк.; 7. Ой ти, 
моме, лудо ли си — изп. македонски 
анс. за нар. песни „Гоце Делчев

19.00 Новини
19.05 „НОВОГОДИШНА ПРИ

КАЗКА“ — радиокомпозиция по ба
лета „Лешникотрошачката“ от Чай- 
ковски

19.45 Фолклорен албум
20.05 „Красивите мелодии не оста 

ряват" — концерт от забавна и тан
цова музика: I. Преди да умра (Бу- 
ландже); 2. Песен (Лазаро); ’3. 
Римска китара (Ди Лазаро); 4.' Ра 
мона (Уейн); 5 Мексиканска сере
нада (Кенедп); 6. Танго на розата 
(Шюер; 7. Ла кукарача (Савино); 
8. Ще те чакам (Оливиери)

20.30 НОВИНИ
21.00 „ПЪСТРА КИТКА“ (повто

рение)

(506, 202, 362.7, УКВ—4.33, 
4.46 м)

20.30 НОВИНИ
20.55 Радиокоментаторът Огнян 

Велков отговаря на зададени въпро
си по международното положение

21.05 Арии из опери: 1. Ария на 
Шарлота из оп. „Вертер“ (Масне). 
Изп. Маргарита Лилова със СО на 
БРТ, дир. Васил Стефанов; 2. Ария 
на Отело из II д. на оп. „Отело“ 
(Верди). Изп. Тодор Мазаров със 
СО на БРТ, дир. Васил Стефанов;
3. Ария на Аида из I к. на оп. „Аи- 
да“ (Верди). Изп. Пенка Коева със 
СО на БРТ, дир. Васил Стефанов;
4. Разказ на стария циганин из оп. 
„Алеко“ (Рахманинов). Изп. Николай 
Гяуров с хор и орк. па Соф. нар. 
опера, дир. Асен Найденов; 5. Ария 
на Херман из VII к. на оп. „Дама 
пика“ (Чайковскн), Изп. Димитър

14.30 „За много години" — кон
церт с пожелания на народни певци 
и инструменталисти

15.20 Из страниците 
албум

„е Димитре; Мари Недо, Недо и 
Да знаеш, мамо, да знаеш —. изп. 
Янка Тодорова; 3. Гане, мораво ла- 
гино; Разсърди се кара Бою и Заспа 
девойке край море — изп. Тинка 
Пешева

8.00 Здравна беседа: „Режим на 
ревматично-болното дете през зима
та" —- от д-р Стефан Коларов

810 Камерен концерт
8.42 Музика из съветски филми 
9.00 Точно време от астр. обсер

ватория
Преглед на столичния печат
9.15 Марин Големинов — (<Из тан

цовата драма „Нестииарка“. Изп. 
СО на БРТ. дир. авторът

9.35 Танцова музика
6 10.00 Популярен концерт по писма 
на слушатели: 1. Серенада в ре ма- 
жор (Моцарт). Изп. камерен орк., 
дир. Фридрих Шилегант; 2. Липата 
(Шуберт), изп. Илия Йосифов; 3. 
Мечтание (Шуман). Изп. Даниил 
Шафран, съпр. на пиано Фрида Бау- 
ер; 4. Ув. към оп. „Норма“ (Бели
ни). Изп. симф. орк. на Радио То
рино, дир. Виторио Гуи

10.30 Новини

14.20 Концерт на самодейни колек 
тнви

14.40 Концерт на орк. от руски 
родни инструменти при хор 
ницки“

15.00 Точно време. Бюлетин за ни
вото на р. Дунав на български, ру
ски и френски език

15.07 Оперетна музика: I Ув. към 
оперет. „Бал в операта“ (Хойбер- 
гер). Изп. пражки симф. орк.. дир. 
Пинкас; 2. Ария на Елена из оперет. 
„Хубавата Елена“ (Офенбах). Изп. 
Надя Шаркова със СО на БРТ. дир. 
Васил Стефанов; 3. Откъси нз Ми- 
льокерови оперети. Изп. берл. опе
рен орк.. лир. Хаисгеорг Ото

15.30 РАДИОВЕСТИ
16.00 Новини

• 16.05 За средношколците: „Моят 
празник“ — радиодраматизация от 
Емил Стефанов

16.25 Антон Ареиски — Концерт 
за пиано и орк. Изп. Григори Гинз- 
бург със симф. орк. на Съв. радио, 
дир. Горчаков

20.55 Радиокоментаторът Огнян 
Велков отговаря на зададени въпро
си по международното положение

21.05 Танцова музика
21.35 Хоров концерт
21.50 Популярен концерт: 1. Куп

лети на Лакме из I д. на оп. „Лак- 
ме“ (Делиб). Изп. Мария Звезди
ца с орк. ГАБТ, дир. Неболсин; 2. 
Валс из бал. „Египетски нощи“ 
(Ареиски). Изп. симф. орк. на Съв. 
радио, дир. Орлов; 3. Тарантела 
(Внотан). Изп. Олга Пархоменко, 
съпр. Снежина Гълъбова; 4. Любо
вен възторг (Мартини). Изп. Зара 
Долуханова. Съпр. орк., дир. Кова- 
льов; 5. Фонтаните на вила д’Есте 
(Лист), изп. Ищван Антал; 6. Втора 
румънска рапсодия (Енеску)? Изп. 
симф, орк. на Рум. радио, дир. Джор 
джеску

5.30 Новини
5.35, Маршове
6.00 Радиогимнастика
6.10 Изп. на самодейни групи
6.30 Преглед на в. „Работническо 

дело“. НОВИНИ
6.45 Добро утро, мили деца; „Катя 

и крокодилът“ — повест от съветски
те писатели Гернет и Ягдфелд

6.55 Забавни мелодии
7.20 За селото
7.30 Симфоничн1п танци
7.45 Песни из съветски филми
8.00 Пионери, предаваме за 

„Как една дружинка прекарва 
канц.ията“ —репортаж от " 
Райкулева

8 15 Народни песни от Добрхджа: 
1. Димо Вълкано думаше — изп. 
Стоянка I осподинова; 2. Дали ма 
чуваш, любе мо — изп. Пенка Въле- 
ва; 3. Я помълчете, я послушайте и 
Дума тй давам, мър либе — изп. Пе
тър Стефанов

8.30 Лудзиг Шпор — Голям но- 
нет въз фа мажор. опус 31, изп. чеш 
ки нонет

9.00 Тачно време от астр обсерва
тория

Преглед на столичния печат
9.15 Народна инструментална му

зика
9.35 Откъси из комични опери: 1. 

Ув. към оп. „Джанина и Барнардо- 
не" (Чммароза). Изп. симф. орк. на 
Италианското радио в Торино, дир. 
Ардженто; 2. Каватина на Норина мз 
оп. „Дон Паскуале" (Донииети). 
Изп. Серафима Дпнева със СО на 
БРТ, дир. Васил Стефанов; 3. Дует 
на Фигаро и Алмавнва из I д. на оп. 
„Севилският бръснар“ (Росини) Изп. 
Тито Гоби и Луиджи Алва с филх. 
орк., дир. Галиера; 4. Ария на Нане- ' 
та из оп. „Фалстаф“ (Верди). Изп. 
Дина Палиуги със симф. орк. на Ра
дио Торино, дир. Тансини

10.00 За работниците: „Към утро
то на комунистическия ден“ — очерк 
от Георги Милев за бригада за ко
мунистически труд от ж. п. завод в 
София

10.10 Смесен концерт
10.30 Новини

10.41 Из съветското и бьлгарското 
симфонично творчество: I. Жул Ле
ви — Концерт за цигулка' и орк. 
Изп. Станул Станулов с ДСО в гр. 
Пловдив, дир. Добрин Петков; 2. 
Янис Иванов — Симфония № 7 в до 
миньор. Изп. симф. орк. на Латвий
ското радио, дир. Леонид Внгнер

11.35 Песенен концерт
•Ч11и|щщ|11„1и11„„?„1„„„„„„„„1„,|,|1|1111,11им1м)пв
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(506, 202. 39.11, УКВ—4.46 м)
17.00 Радиовестник „Пионерски 

пламък“: „Край светлинните на елха
та“ — раднорепортаж от новогодиш 
иите тържества в столицата

17.20 Масови песни: I. Партио, све 
тъл маяк (Димитър Петков); 2. Пе
сен за родината (Веселин Стоянов). 
3. Възхвала на дружбата (Боян 1Ьо 
иомов); 4. Страна на мечтите (Геор
ги Тимев); 5. Де е тази хубава стра 
на (Жул Леви)

17.40 Оркестрова народна музика: 
1. Две хора от пиринския край (обр 
Христо Тодоров): 2. Мари що гора;а 
на росен мирише (обр. Бенцион Ели- 
езер); 3. Водено хоро (обр. Марин 
Големинов); 4. Смесени хора (обр 
Александър Райчев); 5. Бъчванка 
(обр. Парашкев Хаджиев)

18.00 Точно време от астр. обсер
ватория

Новини
18.10 Куул — Танцова сюита. Изп. 

забавен орк. на Германското 
дио и телевизия, дир. авторът

18.30 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 Песни от д?
19.30 Социализмът

„ВСИЧКО ЗА ЧОВЕКА“ — беседа 
. от Трайчо Танчев (повторение)

19.45 Концерт от творби на Дими
тър Ненов

16.00 Хора и ръченици — НОВИ 
ЗАПИСИ

16.20 Капрични за оркестър: 1. 
Пьотр Илич Чайковски — Италиан
ско капричио. Изп. Чешката филх., 
дир. Карел Шейна; 2. Николай Рим- 
ски-Корсаков — Испанско 
чио — сюита. Изп. симф. орк 
Романска Швейцария, дир. Е| 
Ансерме

16.53 ЗАБАВНИ РАДИОВЪЛНИ
17.50 Из български опери: 1. Два 

откъса из оп. „Гергана" (М. Атана
сов). Изп. солисти, хор и орк. на 
Варненската народна опера, дир. 
Йоско Йосифов: а) Терцет, ария на 
Никола и хор. Солисти: Тинка Ско- 
луфанова, Йордан Знаменов, София 
Божилова, Станка Николова и Ли
ляна Николова с хор и орк.; б) 
Встъпление към III к. и хор, изп. 
хор и орк.; 2. Дует на Мария и Ан- 
дроник из оп. „Ивайло" (Марин 
Големинов). Изп. Надя Афеян и Ми
лен Паунов със СО на БРТ, дир. ав
торът; 3. Танци из оп. „Момчил“ 
(Любомир Пипков). Изп. симф. 
орк. на БРТ, дир. Михаил Ангелов

18.10 За младежта: „НОВОГО
ДИШНО ПЪТУВАНЕ“ — монтаж 
от Тоно Лазаров и Шела Аврамова

18.30 Концерт македонски на
родни песни н хора: 1. Бабиното де
войче — изп. групата „Хайдушка 
песен“; 2. Кажи, кажи, бабо — изп. 
Костадин Гугов; 3. Слязал Павле —

17.00 Смесен, концерт народна му
зика

17.30 Страж на родната земя — 
сборно предаване за Народната ар
мия

17.50 Кристоф Вилибалд Глук — 
Фрагменти из бал „Дон Жуан“. Изп. 
Акад. симф. орк. при БДК. дир. 
Константин Илиев »

18.10 Разучаване на I 
де се облак тъмен“ — 
Христо Ботев

18.35 Молдавски
19.00 Новини
19.05

НИК"
19.50“ За селото: „ХУБАВИ УС

ПЕХИ" — репортаж от Тодор То
доров за кооператорите от гр. Пав 
ликени, преизпълнили годишния си 
план

20.05 Весели новогодишни песни и 
хора

20.30 НОВИНИ
Радиокоментаторът

12.00 Точно време от-астр. обсер- 
. ватория

Преглед на програмата
12.04 Изпълнения на Държ. анс; 

за народни песни и танци в Благо
евград

12.30 НОВИНИ ’
12.40 „Кой ще спести повече метал?" 

— радиоконкурс-съревнование: „Ус
пехите на съветските работници за 
икономия на цветни метали“ — бе
седа _от инж. Христо Пандезов

12.50 Панчо Владигеров — Сона- 
тина концертанте за пиано, изп. Иван 
Ефтимов

13.10 Забавна и танцова музика
13.30 Из изложбените зали: „Из

куството на художника Васил Ива
нов“. Рецензия от Богомил Нонев

13.40 Из репертоара на унгарски 
оперни певци: Г.Калман Патаки — 
АРНЯ на Дон Отавиоиз II д. на оп/ 
„Дон Жуан“ (Моцарт). Съпр. орк., 
дир. Буш; 2. Михай Секей — На
здравица из оп. „Веселите виндзор- 
ки (Николай). Съпр. симф. орк, на 
м ГарСК2Т0 Радно» Дир. Варга; 3. 
Мария Базилидес — Ария на Дали- 
ла из оп, „Самсон и Далила“ (Сен 
-анс), съпр. орк.; 4. Юлия Орос, 

1ибор Удварди и Г
из оп.

(Еркел). Съпр. 
радио, дир. Комор 

14.00 За малките 
получим техници" - 
от Цветан Ангелов
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ВТОРА ПРОГРАМА
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20 10 Народна музика
20.30 НОВИНИ

мили деца: „Ка-
— повест от съ-

(506, 202, 362.7. УКВ—4.33, 4.46 м)

20.30 НОВИНИ
21.00 Естраден концерт — народна 

музика

5.30
5.35
6.00
6.10 

музика

(362.7, 39.11 м)

10.41 Откъси, из оперет. „Пролетта 
, ,, СОЛИСТИ, хор 

оперетен тса-

песен нас навеи 
самодейни

шан Трошанов; 2. Нестннарско хоро 
и Кръшно младежко хоро — изп.

на Новини
Масови песни
Радиогимнастика
Смесен концерт

17.00 Пионери, предаваме за вас; 
„Сурва, весела година“ — сурвакане 
с участието на Весел Добри, Пионер* 
сипя глашатай |< Бойко-Песнопойко 
(повторение)

17.30 Солисти >и оркестър на Румън 
ското радио <и телевиз-ия пред микро
фона, дир. Сяле Динику

18.00 Точно време от астр. обсер
ватория

Новини
18.10 Хора « ръчентци
18.30 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 Из оперното творчество 

класиците
19.30 Радиоклуб „На новото 

широк път“
20.10 „Нашата песен е наше оръ

жие“ — концерт от масови песни

21.30 „Незабравими страници“ — 
из поезията на руския поет Фьодор 
Тютчев

21.50 Концерт на Държавния ра- 
диоквартет „Аврамов“ в състав: Вла 
дчмнр Аврамов — цигулка, Стоян 
Сертев — цигулка, Стефан Магнев 
— виола, Константин Кугийски — 
виолончело В програмата: Чемберд- 
жи — Струнен квартет № 3

22.15 Танци на народите

22.30 НОВИНИ
22.45 Панчо Владнгеров — Сим

фония № I. Изп. СДФ, дир. Алек
сандър Владнгеров

23.33 Пее Има Су.мак
23.45 НОВИНИ

■I
<1

22.30 НОВИНИ
22.45 „Нежни струни“ — концерт
23.15 Фрагменти из оп. „Едип“ 

(Джордже Енеску). Изп. солисти с 
>хор на Държ. филх. „Джордже Ене
ску“ и орк. на Румънското радио 
. 23.45 НОВИНИ

рин Петков
15.00 Точно време. Бюлетин за ни

вото на р. Дунав на български, ру
ски и френски език

15.07 Музика от Чехословакия
15.30 РАДИОВЕСТИ
16.00 Новини
16.05 Сред книгите: „Четвърто из

мерение“ — стихове от Божидар Бо 
жилов. Рецензия от Веселин Йосифов

16.15 Из оп. „Мефистофел“' (Бой- 
то): 1. Дует на Фауст и Маргарита. 
Изп. Феручо Талявкни и Пма Таси- 
нарн с орк., дир. Фурхиис; 2. Сцена 
— изп. Аранджи-Ломбарди, Базари, 
Меландри и Бакалони с орк/, 3. Ария 
на Маргарита—изп. Мафалда Фаверо 
с орк.; 4. Балада на Мефистофел. 
Изп. Танкреди Пазеро със симф. 
орк., дир. Мардзоло; 5. Сцена-квин
тет. Изп. Аранджи-Ломбарди, Мон- 
тиконе, Меландри, де Анджелис и 
Вентурини с хор и орк. на Милан
ската Скала, днр. Молайоли

16.39 Сюита от народни песни от 
Стефан Кънев. Изп. орк. за народна 
музика, дир. Христо Тодоров

'6.30 Преглед на в. „Работническо 
дело“ НОВИНИ

6.45 Добро утро, 
тя >и крокодилът“ 
ветските писатели Гернет и Ягдфелд

6.55 Румънски танци
7.10 Забавна музика
7.30 Оперна музика
8.00 За най-малките: 

свирчица“ — предаване по писма на 
децата

8.15 Народна инструментална му 
зика

8.30 Курс по история на междуна 
родното работническо и комунисти 
ческо движение: „Основаване на 
Третия комунистически интернацио
нал“ — беседа от Вера Манолова

8.40 Хоров концерт
9.00 Точно време от астр. обсер

ватория
Преглед на столичния печат
9.15 Забавна и танцова музика
9.45 В помощ на слушателите от 

факултета за литература при На
родния радиоуниверситет — из фей
летоните на Христо Ботев

10.05 Песни и инструментални пие 
си от руски композитори: I. Чучули 
гата (Глинка—Балакирев), изп. на 
пиано Алиса Мишченко; 2. Аз все 
още го обичам (Даргомижски), изп. 
Елена Катулска; 3. Кантабиле 
(Кюп), изп. на виолончело Свето
слав Марчинкоз; 4. Разлюби ме ху
бавата девица (Бородин), изп. Ма
рия Максакова; 5. Етюд—картина 
оп. 39 № 5 (Рахманинов), изп. на 
пиано Емил Гилелс; 6. Моята гра
динка (Чайковски), изп. Георги 
Биноградов

10.30 Новини

10.41 Родопски народни песни —■ 
обработка на Филип Кутев и То
дор Попов: 1.) Пет характерни сред 
нородопскн песни за алт и орк. 
(Филип Кутев). Изп. Бойка Косеза 
с орк.. дир. Драгомир Ненов; 2. 
Сюита от пет родопски песни (То- 
лор Попов). Изп. Катя Попова с 
орк.. дир. Руслан Райчев

11.09 Симфоничен концерт: 1 Волф 
ганг Амадеус Моцарт — Концерт 
за валдхорна и орк. № 4 в ми бемол 
мажор. Изп. Деннс Брейн със симф. 
орк., дир. Херберт фон Караян; 2. 
Франц Шуберт — Симфония № 2 в

12.00 Точно време ог астр. обсер
ватория

Преглед на програмата
12.04 Инструментални пиеси
12.30 НОВИНИ
12.40 Нашият коментар
12.50 Народна музика: 1. Марийка 

поди за вода; Излезни, мале, да ви
диш и Проводи ме мама — изп. Тро- 
Г .. ’т'г п. ”--------- Г---- ---------
и Кръшно младежко хоро — 
орк. при Ансамбъла за песни 
БРТ, дир. Христо Тодоров

13.10 Италиански канцонети:

(362.7, 245, 267, УКВ — 4.33 м)

17 00 Концерт народна музика по 
писма на слушатели: I. Държавният 
ансамбъл за народни песни и танци 
в Благоевград под диригентството на 
Кирил Стефанов ще изпълни: а) По
вдигни си, мило либе, белото кърпе. 
Солистка Руска Стоименова; б) Ви
ла, развила гора зелена; в) /Море ай- 
да, айда, мило врано конче; г) Ох, 
леле, либе ле; 2. Калайджийски танц 
— изп. орк/. 3. Ансамбълът за маке
донски народни песни и танци „Г. 
Делчев“ с худ. ръководител Димитър 
Динев в София ше изпее: а) Пръ
стен ти падна. Нешо; б) Деяно мо
ме, Деяно; в) Дигни си, моме, очите; 
4. Огражденско хоро — изп. орк.

17.30 За граничарите — сборно 
предаване

17.50 Песенен концерт
18.10 Два малки разказа от съвет

ския писател Юлиян Семьонов — 
„Стопанин“ и „Коне и хора“

18.30 Смесен концерт — 
музика

19.00 Новини
19.05 За средношколците: „Тони“— 

разказ от Фрида Хофбауер (раз
казът се повтаря по желание на на
ши слушатели)

19.30 Пьотр Илич Чайковски 
Симфония „Манфред“. Изп. ДСО 
СССР, дир. Натан Рахлин

20.30 НОВИНИ
21.00 Танцова .музика
21.30 Оперни арии — изп. Бенна- 

мино Джили; 1. Каватина на Немо- 
рино цз оп. „Любовен елексир“ (До- 
ницети), съпр. орк,; 2. Ария на На- 
ДИр из оп. „Ловци на бисери“ (Би-

. зе). Съпр. орк., дир. Гусенс: 3. Пла
чът на Федернко из оп. „Арлезиан- 
ката“ (Чилеа). Съпр. орк. на Държ. 
берл. опера, дир. Зандлер-Вннх- 
лер; 4. Ария на де Грийо из III д. 
на оп. „Манон Леско“ (Пучинм). 
Съпр. орк. на Мил. Скала, дир. Бе- 
ретонн

21.47 Сюити от народни песни: 1. 
Сюита от новогодишни песни. Изп. 
орк., дир. Драгомир Ненов; 2. Сюита 
от нар. песни. Изп. орк., дир. Хри
сто Тодоров

22.07 Малки кантати: I. Слава на 
доблестната партия (Жорже Клепи); 
2. Кантата за дружбата (Димитьо 
Петков); 3. Слава на родината (Ма
ка ров) ; 4. Кантата за партията (Асен 
Карастоянов)

пее" (Кабалевски). Изп. 
и орк. на Московския < 
тър, дир. Столяров

11.15 „Родна
свързва“ — концерт на колективи

и.35 Фраисоа Купрен — Крал- 
ски концерт № 9 ‘ за цигулка, вио- 
лончело .ц клавесин „Портрет на лю
бовта . Изп. Хюгет Фернандез ’ — 
цигулка, Етиен Паские — виолончело 1 
и Лоранс Булей —■ клавесин

5.30 Новини
5.35 Народни песни
6.00 Радиогимнастика
6.10 Маршове и масови песни
6.30 Преглед на в. „Работническо 

дело“. НОВИНИ
6.45 Добро утро, мили деца.- „Катя 

и крокодилът“ -— повест от съветски 
те писатели Гернет и Ягдфелд

6.55 Народни песни и хора
7.20 За селото
7.30 Забавна музика
8.00 Радйоекскурзия: „Път до 

КЪРДЖАЛИ“ — от Боян Болгар
8.10 Оперен концерт
8.35 Песни и танци
9.00 Точно време от астр. обсерва- • 

тория
Преглед на столичния печат
9.15 Из песенното творчество _на 

български композитори: 1. Девойче 
ГДобри Христов), изп. Лиляна Баре- 
ва; 2. Конче имам (Венедикт Боб- 
чевски), изп. Димитър Кожухаров; 3. 
Морето (йоско Йосифов), изп. Илия 
Йосифов; 4. Пиян дядо (Мара Пет
рова), изп. Никола Христов; 5. Ще 
си отидеш (Марин Големннов), изп. 
Надя Афеян

9.30 За най-малките: „Приключе
нията на рисуваното човече Хоп- 
Троп“

9.40 Творби от стари майстори: 1. 
Ян Крстител Ва-нхал — Концерт за 
виола и оркестър. Изп. Васил Ива
нов със СО на БРТ, дир, Влади Си
меонов; 2. Ян Вацлав Щамиц----
Симфония в ми бемол мажор. Изп 
берлински градски орк., днр. Валтер 
Майндл

10.30 Новини

17.00 В помощ на слушателите на 
факултета за музика при Народния 
радиоуниверситет: „От музикалната 
предкласика до днес“ — концерт

18.00 Точно време от астр. обсер
ватория

Новини
18.10 Концерт на Ане. за песни на 

БРТ, дир. Михаил Милков: 1. Сюита 
за женски хор и оркестър (Асен 
Карастоянов), солистка Маргарита 
Ангелова; 2. Заплакала е Рила пла
нина (Тодор Попов) 3. Пролет шета 
навън (Добри Добрев), солист Доб
ри Маников

18.30 ГОВОРИ МОСКВА

14.00 Камерен концерт
14.42 Хоров концерт
15.00 Точно време. Бюлетин за ни

вото на р. Дунав на български, ру
ски и френски език

15.07 Откъси из оперет. „Време за 
любов“ (Димитър Вълчев). Изп. со
листи, хор *и орк. на Държ. муз. теа
тър „Стефан Македонски“, дир. Ро
сица Баталова

15.30 РАДИОВЕСТИ
16.00 Новини
16.05 Профсъюзна трибуна: „Пър

ва смяна започва“ — анкета
16.20 Украински песни
16.34 Рудолф Бей: „Вебериана“ — 

оркестрова сюита от свободни пре
работки на мелодии от Вебер. Изп. 
германски симф. орк., дир. авторът

21.00 Радиотеатър; „ПЛО
ЩАДЪТ НА КОТВИТЕ“ - 
радиокомпозиция по пиесата 
на Шок

17.00 Концерт на Ансамбъла за пе
сти и танци на Съв. армия, днр. 
Александров: 1. В горичката на фрон 
та (Блантер); 2. Къде сте вие, прия
тели от полка* (Соловьов-Седой); 3. 
На слънчевата полянка (Соловьов- 
Седой); 4. Песен за Днепър (Фрад- ■ 
кин)

17.20 Танцова музика
17.50 Йозеф Хайдн — Симфония № 

88 в сол мажор, Изп. унгарски симф. 
орк.

18.15 Училището —- близо до жи
вота — интервю с началника на от
дел „Народна просвета“ при РНС 
„Васил Левски“ за резултатите ат 
политехническото обучение

18.25 Смесен концерт — 
музика

19.00 Новини
19.05 Концерт за трудослужащите
19.25 Сцени из опери: 1. Сцена из 

оп. „Флис“ (Монюшко). Изп. Бодан 
Папроцки с краковски орк. и хор на 
Полското радио, дир. Герт; 2. Сцена 
на Деман и, Тамара из III д. на оп. 
„Демон“ (Рубиищайн). Изп. Алексей 
Иванов и Татяна Талахадзе с хор и 
орк. ГАБТ, дир. Мелнк-Пашаев; 3. 
Снема -из Ш д. на оп. „Чародейка“ 
(Чайковски). Изп. Наталия Шпи- 
лер, Георпи Нелеп и Михаил Соло-

• вьов със симф. орк. ГАБТ, дир. Ме- 
лик-Пашаев

_ ____________ __ ______ 1. 
Прозорецът, който свети (Белини): 
2. Гуапарня (Бовио); 3. Сън и фан
тазия (Каполонго); 4. Утро (Леон- 
кавало); 5. Последна песен (Тости)

13.30 НОВИ ФИЛМИ
13.40 Песни за социалистическото 

строителство
14.00 За пионерите: „Моята люби-| 

ма песен" — концерт, съставен по 
писма на децата

14.14 Симфонични творби от Ди
митър Ненов — по случай 60 години 
от рождението му: 1. Рапсодична 
фантазия. Изп. СО на БРТ, дир. Ва
сил Стефанов; 2. Четири скици за 
орк. Изп. ДСО в гр. Русе, дир. Доб-

19.03 Смесен концерт — народна 
музика

19.30 Радиоседмичник „Младост“
19.50 „Вашето мнение“ — концерт

(606, 202, 362.7. УКВ — 4.33, 4.46 м)

20.30 НОВИНИ
21.00 Музикален албум
21.30 Съвети за родителите: „Как 

да въздействуваме върху най-малки
те деца“ — изказване на Василка 
Манова, педагог

21.35 ТВОРБИ от български ком
позитори: 1. Симфонична поема „Со
фия" (Димитър Сагаев). Изп. СО на 
БРТ, днр. Васил Стефанов; 2. „Спо
мени от детинството" (Александър 
Попов) — тема с вариации за духов 
квинтет. Изп. духов квинтет в със
тав: Янков, Петков, Белнаев, Прош- 
ков и Стари; 3. Музика из оперет. 
„Анка“ (Парашкев Хаджиев). Съпр. 
СО на БРТ, дир. Виктор Райчев; 4. 
Дивертименто за струнен оркестър 
(Пенчо Стоянов). Изп. ДСО в гр. 
Пловдив, дир. Добрин Петков

(506, 362.7, 39.11, 245, 267 м)

12.00 Точно време от астр. обсер
ватория

Преглед на програмата
12.04 Смесен концерт народна му

зика: 1. Мнлкана са я искали: Ян- 
кпно деварче и Вьзкачила се Гер
гана — изп. Янка Рупюина; 2. Кои- 
"ово хоро и Шопско четворно хоро 
— изп. орк. от нар. инструменти; 3. 
Море сокол пие и Грозданке моме — 
изп. Севдалина Славова; 4. Копаии- 
ца — изп. орк. на Държ. анс. за г ?- 
сни и танци в София

12.30 НОВИНИ
12.40 На международни теми
12.50 Масови песни: 1. Песен за 

транспорта (Асен Карастоянов); 2. 
па разузнаване (Илия Драганов); 3. 
Песента на влака (Василе -Тимиш); 
4 Ние постигаме нови победи (Овп- 
диу Варга); 5. Поход (Коржинак); 
6. Комсомолци (Аркади Островсюи)

13.10 Танци и маршове из опери
13.30 Забавна -н танцова музика
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ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИКА

ФАКУЛТЕТ ЗА ЛИТЕРАТУРА

Пантелей Зарев в

ПОНЕДЕЛНИК - 1 януари

о

ВТОРИ СЕМЕСТЪР НА ФАКУЛТЕТА ЗА МУЗИКА

концерт

пр.) Радковсстпнк

лен!

..Как 
а“ —

ЧЕТВЪРТЪК

-Катя имили

ДВИЖАТ ЛИ СЕ КОНТИНЕНТИТЕ?ПЕТЪК — 5 януари
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се

свир-

СЪБОТА
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за

7 януариНЕДЕЛЯ
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пи-
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В помощ на слушателите на факултета е изготвен концерт ..От музи
калната прелкласика до днес“ — сряда, 3 янтари, от 17.00 часа по първа 
програма.

Но по-късно 
зата на Вегенер

пас: ..
1 ваканцията1 
(йкулсва

1 и 
къ 

не- 
кому

народа
ФАКУЛТЕТ ЗА НАУКА И ТЕХНИКА
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заяка
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клетките 
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на
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(I пр.) 
га“ —

герои 
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6.45 Добро утро, м 
ха, бяла Дунава“ — 
СТО Бо!

8.00 1- 
защо, защо? 
ване

16.30

>ез ти-
Хри-

„Движат ли се континентите?*' — на тази тема ще водим разговор 
с др. Димитър Минчев, кандидат на геолого-минераложките наука, па 5 яну
ари, петък, от 17.20 часа по първа програма.

вас: „Но- 
I съветска 

изпъл-

— 6 януари

мили деца: „Пре
— предаване за

младия слушател:
- пиеса от Са

ла ги 
нлищно

:не. . .
1амерят, щом 

е заключил 
често белия 
I не му да- 

минал 
затво- 

содилът 
>ъба, 
про- 

■урката 
реката-

На първи януари вие, пионери, 
ще седите край затоплените печ
ки и ще разглеждате подаръците 
от Дядо Мраз. Ше пада пухкав 
СНяг _  първият сняг на новата
година. В такива часове е прият
но да се срещнеш с приятели, да 
си побъбреш, да помечтаеш.

В 14.02 по първа програма ще 
ви дойдат скъпи гости. „Сурва, 
сурва, весела година“ ще викнат

те от радиоапарата.
Кои са тези гости? Досещате 

ли се? Ще дойдат Пионерският 
глашатай и Весел Добри, новият 
ви познат Наско Защото и Бойко 
Песнопойко. Те всички ще ви по
здравят и ще пеят за вас. А Пе
шо и Румяна ще ви се обадят от 
космоса. Половин час ще прека
рате с любимите си герои.

В помощ на слушателите на факултета за литература а. петък, 5 януа
ри, от 9.45 часа ше прочетем някои фейлетони на Христо Ботев.

>тев
Пионери, предаваме за вас: ..Защо, 
-тил?“ _ научно-популярно преда-

отхвърлена, защото 
основава на формален 
подход към основните 
проблеми на геогехтони- 
ката.

И все пак въпросът зт 
движението на континен
тите беше отночо пов
дигнат след като става
ха известни някои ое- 
зултаги от наб полония* 

. та по време на Чежду- 
народната геофизична го 
дина и данните от из
следванията с изкустве
ните спътници на 'Земя
та.

„Чив-чив-чив! Добър 
Дядо, ето ме и мен! 
Чух на свирката гласа — 
и при теб съм начаса! 
Чив-чнв-кив! Чив-чив-чив! 
Аз синигер съм игрив 
и певец не съм голям, 
ала много песни знам.“

Сега разбрахте кои са приятели
те на дядо Горан — зайчето Скок 
Подскок и синигерчето Чив-чив. Но 
защо ходят те по градове и села? 

,5 Какво търсят там? Това за сега е 
тайна, деца. Имайте търпение — 
скоро ще разберете всичко от пре
даването „Дядовата свирчица“, което 
Ще чуете на 5 януари, петък, 
8.00 ч.

■пува храна за зайци- 
петгодишната Милка, 

зайците н скореца, за 
за пъстри бонбоненн 

.юкодилът се покатерпа 
прозореца и тръгва по кор 

за ужас на съседи и

гай-малките: „Куб- 
>та“ — разказче- 

Мошиовски 
предаваме 
на композито-

да го
1а“ из-

Ми-

„Христо Ботев“ — лекция втора ше изнесе проф. 
събота, 6 януари, от 16.05 часа по първа програма.

двдилисетте месец,»
Обичате ли приказки, деца? Оби- 

. чате нали, особено новогодишни при
казки. В тях се разказва за какви 
ли не чудеса, които се.случват _й.гъ-..УУл„Ло:КЪСно
стата гора през тази дивна нощ. Ка- ........
то вълшебна книга гората разтваря 
своите снежни страници — трябва 
само да издебнеш и да надникнеш. В 
тая нощ животни и птици разговарят 
с човешки глас.

На полянката заекът играе на го
деница с две катерички и се оправ
дава, че не може да скача по клон
четата, защото опашката му била 
къса. Тук идва и заварената дъще
ря, за да събира съчки в гората. 
Бедното сираче — злата мащеха го е

бергите в морето плуват 
върху подложка от ба
залт — тежка, но пла
стична. Цялата суша — 
твърди Вегенер — пър
воначално е представля
вала само един общ кон
тинент—Пангеа. Поради 
приливните'и центробеж
ните сили, пораждани ог 
въртенето на Земята 
около остта й, той 
разло.мява. Тази хипо
теза доста убедително 
обосновава това със съв 
падането на западните 
брегови ливин на Европа 
и Африка с източните 
брегови линии на Аме
рика например. със 
сходството в геологичес
кия им строеж, с разви
тието на животинския и 
растителния свят там.

хнпоте-
беше нераложките науки.

Катя и
весела . -е. ,

за пре- 
Пастуш- 

I вакан-

на 
тази на 
Вегенер 

континен- 
на айс-

(ссе и кварти- 
и само за 
изпълнен с 

н страхо-

Радиотсатър за 
•тел и и на 
Траянов и 

14.02 (1 пр.) 
пламък“

Нима земната кора не 
е онази най-здрава осно
ва, върху която се раз
вива животът на човече
ството? Та нали от 
древни времена същест
вуват познатите ни пла
нини, реки, морета!

Но дали всичко това е 
точно така? Такива въп
роси са си задавали мно 
го учени, които са тър
сели най-правилно обяс
нение на природни явле
ния и процеси. Така са 
били създадени « раз
личните хипотези за дан 
женнята на земната ко
ра.

[ Една от най-разпро- 
с*1 ранените хипотези.съз- 

' дадена в началото 
нашия век е 
немския учен 
Според него 
тнте подобно

к крокодилът", 
• писатели Нина 
•дфелд, с една 

в която сс разказва 
на ученичката Кетя 1 
един ден на лятната

___________________ 1 • • 1 + , . • *■ * *

Тон е посветен на нашата родна 
музикалйа култура. В 19 лекции пре
подавателят при Българската дър
жавна консерватория Стоян Петров 
ще запознае слушателите с исто
рическия развой на б7>лГдрската му
зика, с различните н жанрови раз
клонения, с най-ярките й прояви в 
миналото и днес и с нейните мно- 
гобройни представители.

Първата лекция ще бъде1 за про
изхода на българското токово из
куство и на българската народна му
зи? а. Втората лекция е свързана 
с важната историческа роля, коя
то народното музикално творчество 
е изиграло през време на турското 
робство и най-вече по време на Въз
раждането и национално-револю
ционното движение. Следват три лек
ции, посветени на първите стъпки в 
нашата художествена музика, на

изпратила тук ц тази мразовита 
нощ. Но се случва чудно нещо — 
момичето се среща с братята месе- 

те му помагат да на
мери кокичета, за конто го изпращат 
мащехата и истинската и дъщеря. 
Защото капризната и своенравна ца
рица е обявила: „Който донесе на 
Нова година в двореца кошница с 
кокичета, ше получи кошница злато“.

Януари отстъпва своето място на 
февруари, февруари на март, март 
иа април и за малко в гората на
стъпва истинска ранна пролет. Коки
четата подават бели главички изпод 
снега и нещастното момиченце успя
ва да напълни кошничката сн с 1«х.

тяхното 
ли е да 
баща на 

. _ единия 
. който му досажда 
свири, а другият 

премеждия, се 
за торта; 

във г 
: литнал 

гното небе, 
бистрите 

—та находчив! 
: й и случай) 

премеждия. В 
пристига да си 

всички са там 
» имущество, 

пионерската

КИНЖКе 
метра,* : 

на Ми 
ето от 

учебен ден .Митя 
дадените му за 

са, два

Радиотеатър за м 
„Дванайсетте месеца“ — 
муел Маршак

11.16 Пионери, предаваме за 
вогодишен поздрав от великата 
страна“ — приветствия, стихове, 
пения

14.02 (I пр.) За децата: „Сурва, весе
ла година“ — сурвакане с участието на 
пионерските герои Весел Добри. Бойко 
Песнопойко и Пионерския глашатай

6.45 Добро утро, 
крокодилът“ (продължение) 

9.30 За най-малкнтг- 
на рисуваното човече

17.00 (I пр.) Пионери, 
вас: „Сурва, весела годш 
ренпе

младия слушател: 
света“ — радиопиесл от 
Вл. Мусаков по Ал. Бсляев 
Радиовестиик „Пионерски

Деца, научихте ли новината? Н?: 
5 януари в 8.00 часа за пръв път ще 
чуете по радиото гласа на една чуд
на свирчица. Тя е малка, съвсем 
обикновена наглед, издялана от 
върбово клонче, но крие голяма си
ла — който изсвири три пъти с нея, 
.може да повика най-добрите си прия
тели, колкото и далече да се нами
рат. Сигурно искате да узнаете чия 
е тази свирчица? Добре, ще ви ка
жа — на горския пазач дядо Го- 
раи. Той живее сам самичък в го
рата и си има двама верни прия-, 
тели, двама добри помощници. Те 
много обичат да пътуват,, да оби
калят градове и села. Но чуят ли 
гласа на дядовата свирчица, те ми
гом се връщат в гората, при ^я- 
до Горан, ей с тия думи:

а „Пак при теб е. дядо мили, 
}с твоя заю Скок-Подскок.

Тичах аз със всички сили 
през гора, поле и слог. 
И-нали съм дългоух — 
свпрчицата пръв дочух! 
И нали съм бързокрак — 
пръв при теб съм, дядо драг!“

16.30 (II пр.) За на, 
тя“ и „Трудната работ 

от съветския писател
16.40 (П пр.) Пионери. 

— из „Детски албум“ 
Светослав Обретенов

деца:

■е: „Приключенията 
„Хоп-Троп“.

I, предаваме за
•дина!“ — повто-

в а 
рата 
един 
радост 
вс.

Докато Катя 
те, сестричката 
пуска от 
меня костену) 
хартийки, 
от ваната 
низа на къщата 
минувачи.

И започва
Но лесно 

късогледият 
в гардероба 
котарак. ” 
ва да < 
през много 
рсн в кутия 
се е затъкиал 
щом скорецът е 
стори на лятг-- 
се гмурка в I

Но детскат? 
приятелките ь 
ват всички 
гато Л1итя 
ните, те 1 
държавното 
ческата и 
Пастушкова.

Откъси от повестта „Катя н крокоди
лът“ ще четем за нашите слушателчета 
през зимната ваканция всяка сутрин от 
3 януари, сряда, от 6.45 часа.

Април му подарява и малко пръстен 
че за щастие. После отново става 
зима. Но декември и януари задър
жат виелицата, додето момиченцето 
се върне у дома. После ... приказ
ката продължава, защото алчността 
на мащехата не свършва дотук, не 
свършват и нещастията на заваре
ната дъщеря. А може би злото все 
пак има край? И новогодишната при 
казка завършва щастливо? Кой знае!

Мили деца, на 1 януари 1962 г., 
понеделник, от 9.05 ч. слушайте 
„ДВАНАЙСЕТТЕ МЕСЕЦА“ - ра- 
днопостановка п° едноименната пие 
са на Самуел Маршак.

СРЯДА — 3 януари
6.45 Добро утро, мили деца: „Катя 

крокодилът“ — повест от съветските 
са тели Гернет и Ягдфелд

8.00 Пионери, предаваме за 
една дружйнка прекарва 
репортаж от Вйолета Ра(

ВТОРНИК — 2 януари
6.45 Добро утро, мили деца — 

зимни песни 1
За малките ученици: „Злополучни

весели стихове от Цветан

„Пионерски

6.45 Добро утро, мили деца: 
крокодилът“ (продължение)

8.00 За най-малкито:- „Дядовата 
чнца“

18.15 '(Н пр.) Пионери, предаваме за
„Нашите новогодишни подаръци“

4 януари

търсс! 
сс на 
Катя 

заяк вместо 
и 

заяк, 
намира 

щом крок( 
водосточната тр: 

I в сините 1 
а костену"*1 

води на ре» 
юст на Катя 
1ността преодоля- 

момента, ко- 
вземе жнвот- 

— спасено е 
спасена е учени

чест на Катя

успява да получи и отне 
си животните макар' 
ден. Ах, какъв ден, 

и много-много тревоги

Да. континентите се 
дьижат. Но как „ кои 
са някои от причините 
за движенията им, ще 
научите от разговора ни 
е др. Димитър Минчев, 
кандидат на геолого-ми-

пионерите иа професионалното твор
чество у нас — Емануил Манолов, 
Ангел Букурещлиев, Панайот Пип- 
ков и Александър Кръстев, на май
стора на песента Добри Христов н 
основоположника на българската 
национална опера Георги Атана- 
сов-Маестрото. Няколко лекц*:ч 
са посветени на кантатата <и орато
рията. Ще бъде отделено място и 
за народните артисти Панчо Вла- 
дигеров, Петко Стайнов. Любомио 
Пипков н Филип Кутев. В послед
ните лекции те бъдат разгледани 
основните жанрове на съвременна
та българска музика: симфоничното ч 
оперното творчество, балетното иопе- 
петното изкуство и камерната му
зика. Перспективите за по-нататъш
ното развитие на българската музи
ка също ще бъдат дадени.

Повестта „Катя 
сана от съветските 
пет и Григори Яг; 
ксторнйка, -------
межднята- 
кова през 
цня.

Преди пет години Митя, който току- 
що беше тръгнал на училище, получи 
от баща сн, капитан за -далечно плава 
Не, подарък' — -едно чудно яйце: от. Аф
рика. Никой не знаеше какво с .това 
яйце,,-Дълго -стоя то п една кутия до 
парйбто отопление. И един ден от него 
сс излюпи крокодилче.

Всички му се радваха, идваха 
гледат, дори в „Пионерска правд; 
лезе специална статия н снимка на 
тя «• крокодилчето.

Но крокодилчето растсшс и всеки ден 
все повече а повече показваше хищна
та си природа — ту пръст или пета ще 
захапе, ту обувка ще загризе, ту покрив 
ката на масата ще смъкне със сложени 
те върху нея лакомства и съдини. А 
когато майката на Митя прочете в ня
каква книжка, че крокодилите стигат до 
десет метра,* изтръпна от ужас. Тя за
повяда на Митя веднага да изнесе кро 
коднлчето от къщи. А в послед
ния учебен ден .Митя донася от учили
ще дадените му за временно пазене 
една костенурка, два заяка н един ско 
рсц.

Търпението на майката се изч( 
ето го Митя седи на стъпалата I 
щн със своите животни — тъжен 
доумяващ — какво да ги прави, 
да ги повери; Училищно имущество е 
това!

След дълги увещания Катя Пастушко-

9.05

чета

васЬ“



■у?*,*, -

за-б януари
ПЪРВА ПРОГРАМА

(506, 202, 245, 267 м)

в. „Работническо

(506, 202, 362.7, УКВ — 4.33, 4.46 м)

ВТОРА ПРОГРАМА пие и танцова музика

Ботев: На

(506, 202, 245, 267 м)

Йзп.

ВТОРА ПРОГРАМА
(362.7, 245, 267, УКВ — 4.33 м)

.Романтици“

„НЕЗАБ-

10.30 Новини

(362.7, 39.11 м)

стихо

, по

за мира

4 I

4___

Стр. И

сил 
Константин

мили деца: „През 
— предаване за

22.30 НОВИНИ
22.45 Танцова музика
23.45 НОВИНИ

5. Моята 
сиво е

жана 
чо Владигеров) - 
Лидия Янкова

13.00 Забавна
13.30 НОВИНИ
13.40 Въпроси на деня
13.50 Песни по текст на Христо 

прощаване; Делба; При

Димитър Димитров (19.17 ч.)

21.05 Продължение на оп. „Стър
шел“ от Спадавекия (IV—VII! к.)

известни
пее ДА-

Бюлетин за 
на български,

■ш

(Офенбах).
орк. на Дър:

,През тиха, бяла Цуиава"
но, а очите му греят с някакъв чу
ден блясък. Навярно той си пред 
ставя своите бъдещи четници как 
звънтят острите им саби и как 
народът ги среща с цветя и радо
стни сълзи.

Смели бунтовни мечти!
П тези мечти на Ботев се сбъд

ват.
Мнлн деца, слушайте на 6 януа

ри, събота, от 6.45 часа предава
нето „През тиха, бяла Дунава“, по
светено на Христо Ботев.

9.30 „Александър Николае- 
вич Скрябин“ — беседа с му 
зикални -илюстрации по слу
чай 90 години от рождението 
на големия руски композитор 
и пианист

20.30 НОВИНИ
21.00 Арам Хачатурян — Откъси 

из балета „Гаяне“. Изп. орк. при 
Ленинградския театър за опера и 
балет „Киров“, дир. Борис Ханкин

21.30 Сатиричен радиобюлетин
21.50 Танцова музика

Старозагорска народна опера — сцена от оп. ,’,Стършел“ (Спадавекия)
12.04 „Мирът 

та“ — ------—
Песен

а

Зимата на 1869 година.
В една стара, запустяла мелни

ца край Букурещ гори малък огън. 
До огъня са седнали двама прия
тели. Те се вслушват във воя на 
вихрите. Отблясъци играят по ли
цата им, лица, изпити от несгоди и 
недояждане. По-старият от двама
та потрива длани и като се ус
михва, високо запява.

— Много си весел, бай Василе 
— казва по-младият. Левски не от
говаря. Тогава Ботев слага една 
дъска на коленете си, взема хар
тия и молив п започва да пише не
що. Високото му чело е набразде-

за вас:

10.41 Танцова музика
11.10 Поетична страница 

ве от Евгени Винокуров
11.15 Пучини — Второ действие 

на оп. „Манон Леско“. Изп. соли
сти, хор н орк. на Миланската Ска 
ла, дир. Лоренцо Молайолн. В глав 
ннте роли: Мария Дзамбони -и Фран 
ческо Мерлн

(506, 362.7, 39.11, 245, 267 м)

12.00 Точно време от астр. обсер
ватория

Преглед на програмата
,ол* *’ р те победи война-

— концерт от масови песни: 1.
(Дмитри Шостако-

18.00 Точно време от астр обсер
ватория

Новини
18.10 Песни за партията: I. Водн 

ни, партио (Парашкев Хаджиев). 2. 
На партията (Асен Карастояиоз);
3. Песен за партията (Георги Боош)
4. Велика паотно (Веселин Добров- 
ски); 5. Ние сме комунисти (Сера
фим Туликов)

18.30 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 „Днес — повече от вчера“ 

— предаване за работниците От 
рудниците, металургията и флота
цията; поздравителен концерт

19.30 Народна музика
19.40 Запознаваме ви с 

естрадни изпълнители — 
ЛИДА

вич); 2. Напред, борци за мир 
(Илия Драганов): 3. Летим за мир 
(Иван Гъдев); 4. Ние защищаваме 
живота (Овид-иу Варга); 5. Вестите 
ли на мира (Саркизов); 6. За мир. 
за човешки праза (Бела Тардош); 
7. Лети белчят гълъб на мира (Егон 
Кемен)': 8. Марш на младите 
митници на мира (Левитин)

12.30 , На културни теми: „Всена
родна школа зЗ знание“ — беседа 
от Христо Дилков за народните уни 
верситети

12.40 Клавирни и цигулкови пиеси 
от български композитори: 1. Пре- 
люд (Любомир Пипков) — изп. на 
пиано Фредерик Геверс; 2. Скерцо 
(Боян Икономов) — изп. на цигул
ка Васил Стефанов; 3. Вариации за 
пиано (Георги Иванов) — изп. Сне

Варова; 4. Хумореска (Пан- 
нзп. на цигулка

хаил Ангелов
9.00 Точно време от астр. обсер

ватория
Преглед на столичния печат
9.15 Песни на народите

» за вас: _ _ __ __ _
научно-по- СТанала; Манци си; Я надуй, дядо,

кавала
14.17 Симфоничен концерт: 1. Фри- 

дерик Шопен — Концерт за п-нано 
и орк. А® 2 във фа миньор. Изп. 
Сесил Усет със симф. орк. на Белг. 
радио, дир. Франц Андре; 2. Сергей 
Рахманинов — Симфонична фанта
зия „Скала“. Изп. оимф. орк., дир. 
Николай Голованов

15.00 Точно време. Бюлетин за ни 
вото на р. Дунав на български, ру
ски и френски език

15.07 ‘ Фолклорна естрада
15.30 РАДИОВЕСТИ
(506, 202, 39.11, УКВ — 4.46 м)
16.00 Новини
16.05 Народен радноуниверситет 

— факултет за литература: „Хри
сто Ботев“ — втора лекция от про 
фесор Пантелей Зарев

16.25 Пее народната певица Маг
да Пушкарова: Стоян на сефер тръг 
нува; Комар муха одеше; Събрали 
ми са се. събрали; Сино ле, Георге 
златарю; Учител да го сториме

16.45 Валсове: 1. Утринни листа 
(Йохан Щраус); 2. Разходка (Ци- 
рер)

17.00 Предаване за жената
17.20 Концерт-загадка: 

РАВИМИ ГЛАСОВЕ“

5.30 Новини
5,35 Народни песни
6.00 Радиогимнастика
6.10 Маршове
6.30 Преглед на 

дело“. НОВИНИ
6.45 Добро утро, 

тиха бяла Дунава“ 
Христо Ботев

6.55 Песни н инструментални 
си

7.20 За селото
7.30 Оркестрова народна музика 
8.00 Пионери, предаваме ““

„Защо, зашо, защо?“ — н= 
пулярно предаване

8.10 Оперетна музика: 1. Ув. към 
оперет. „Лесничеят* (йохан Щраус). 
Изп. орк. на Берл. опера, дир. Лут- 
це; 2. Ария на Парне из оперет. „Ху 
бавата Елена“ (Офенбах). Изп. Лю
бомир Бодуров ,с орк. на Държ. 
музик. театър „Стефан Македон
ски“, дир. Борис Левиев; 3. Потпу 
ри из оперет. „Братовчедът от Динг- 
зда“ (Кюнеке). Изп. берлински 
оперен орк., дир. авторът; 4. „Често 
се говори в приказките“ — из опе
рет. „Госпожа Луна“ (Л-инке). Изп. 
Инге Нол с хор и орк. на Берл. ра 
дно, дир. Добриндт

• 8.38 Филип Кутев — Сакарска
сюита. Изп. СО на БРТ, дир. Ми-

16.43 Забавни песни: 1. Сормовска 
лнричЛка песен (Мокроусов); 2. 
Песен за Москва (Лепне); 3. Към 
космоса (Анастас Наумов, текст 
Първолета Прокопова)

(506, 202, 39.11, УКВ — 4.46 м)

17.00 Народни песни — пее Илия 
; Разболя се младо 

донче; ’Невесто, мори невесто; 
за Яне Сандански; Ой девойче, 
и дървено; Болна съм, тето; Зедоф 
жена мързелива

17.20 Народен
за

„Движат ли^се 
разговор 
дат на 
ки

17.40 Естрадни песни
18.00 Точно време от астр. обсер

ватория
Новини
18.10 Александър Длябиев — Кла 

вярно трио в ла миньор. Изп. трио 
в състав: Емил Гнлелс — пиано. 
Дмитри Циганов — цигулка, и Сер
гей Ширннски — виолончело

18.30 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 Филмова музика
19.30 Радиочас за селото: „ПЪР

ВЕНЦИТЕ ЖИВОТНОВЪДИ“ — 
репортаж; поздравителен концерт 
(506, 202, 362.7, УКВ — 4.33, 4.46 м)

20.30 НОВИНИ
20.55 Седмичен преглед на комен

татора по международни въпроси 
Огнян Велков

21.05 Хорови песни
21.30 За младежта: „Романтици“ 

— монтаж от Юри Визбор
21.50 Унгарска народна музика
22.10 Куба пее и танцува: 1. Кол 

ко хубава е Куба (Рамон); 2. Опоз
най Куба (Саборт); 3. Пачанга (Да’ 
видсон); 4. Пинокно (Кабаниляс);

16.00 Филмова музика
16.30 За най-малките: „Кубчета“ и 

„Трудната работа“ — две разказче 
та от съветския писател Мошнов- 
ски

16.40 Пионери, предаваме за вас 
— из „Детски албум“ на компози 
тора Светослав Обретенов

16.55 Инструментални пиеси: 1. 
Емпронтю във фа миньор (Шуберт), 
изп. на пиано Тамара Янкова; 2. 
Планера (Сарасате) — изп. на ци
гулка Васил Чернаев; 3. Пасторал 
(Фибих) — изп. на кларинет Петко 
Радев; 4. Дяволско внушение (Про- 
кофиев) — изп. на пиано Снежана 
Варова

17.15 Хоров концерт — изп. Дър
жавната академична капела „Дум- 
ка“, дир. Сорока: 1. Китка от ме

си бемол мажор. Изп. бостонски 
симф. орк., дир. Шарл Мюнш

(506, 362.7, 39.11, 245, 267 м)

12.00 Точно вре$1е от астр. обсер
ватория

Преглед на програмата
12.04 Забавна и танцова музика
12.30 НОВИНИ
12.40 „Същност на религиозните1 

празници“ — беседа от Благомир 
Босев

12.50 Феликс Менделсон-Бартол- Аргиров: Разболя се младо маке- 
д*и — Музика към пиесата на Шек- донче; ’Невесто, мори невесто; Песен 
спир „Сън в лятна нощ“. Изп. Ур- за Яне Сандански; Ой девойче,, бело 
сула Рихтср, Рут Кеплингер, женски ” ' ~ !
хор ц симф. радиоорк. в Берлин, 
дир. Ролф Клайнерт

13.30 Културна хроника от чужби 
на

13.40 Концерт на Ансамбъла за 
нар. песни на Българското радио « 
телевизия

14.00 Пионери, предаваме за вас:
— разучаване на „Пионерска песен“
— музика Борис Ибришимов, текст 
Стефан Стоянов

14.20 Из оперния репертоар «а съ 
ветските певци Галина Туфтина и 
Алексей Левицки със съпр. на СО 
на БРТ. I. Изп. на Галина Туфтина
— мецосопран: 1. Ария на Ваня из 
оп. „Иван Сусанин“ (Глинка); 2.

.Гаданието на Марфа.пз оп. „Хован 
шина“ (Мусоргски); ’ II. Изп. на 
Алексей Левицки — бас: 1. Песен 
на Варяжкия гост из оп. „Садко“ 
(РиМски-Корсаков); 2. Ария на 

Сусанин из оп. „Иван Сусанин“ 
(Глинка) 

, 14.42 Полски танци
15.00 Точно време, 

нивото на р. Дунав 
руски и френски език ,

15.07 Песенен концерт
15.30 РАДИОВЕСТИ 
16.00 Новини 
16.05 Седмичен книгопис 
16.10 Камерен концерт: I. Бела 

Барток — Петнадесет унгарски на
родни песни за. пиано, изп, Петер

0.00 ЕДИН ЧАС БЪЛГАРСКА 
МУЗИКА — концертна програма за 
чужбина: из творчеството на компо 
зитора Йосиф Цанков по случай 
50 годишнината от рождението му

17.00 На педагогически теми: „Съ
вестта не ми разрешава“ — очерк 
от Вълчо Христов

17.10 Симфоничен концерт: I. 
Франческо Джемпнианн — Кончер- 
то гросо оп. 7 А1» I в ре мажор. 
Изп. орк. „И музичи ди Рома“; 2. 
Йохан Себастиан Бах — Сюита 
№ 2 в си миньор за флейта и орк. 
Изп. Александър Корнеев с москов
ски камерен орк.. дир. Рудолф Бар 
шай

17.50 Народна музика
18.15 Пионери, предаваме 

„Нашите новогодишни подаръци“
18.30 Забавна и танцова музика
19.00 Новини
19.05 Масови песни
19.17 Антонио Спадавекия — Опе: 

ра „СТЪРШЕЛ“. Изп. солисти, хор 
и орк. на Старозагорската нар. опе 
ра, дир. Димитър Димитров (I— 
III к.) — НОВ ЗАПИС

20.30 НОВИНИ
20.55 Седмичен преглед на комен

татора по международни въпроси Ог
нян Велков

радноуниверситет 
наука и техника: 
континентите?“ — 

с Димитър Минчев, каяди 
геолого-минераложките нау-

— факултет

Симфоничен 1.
1 цн- 

о п орк. а ре миньор. Изп. Ва- 
Чернаев със СО на БРТ, дир.

народен 
... -...........  Брюньон“.

Изп. пражки симф. орк., дир. Зде- 
нек Кошлер

23.45 НОВИНИ

„Орфей в 
солисти, хор

Виктоц Р;
Янко Тунтов 

концерт:

Соли.мош; 2. Марин Големинов — 
Духов квинтет АЬ 2. Изп. духов 
квинтет в състав: Янко0» Петков, 
Белнаев, Прошков и Стари

15.2 ' ' * -
лнрнчЛк; (Мокроусов);

Родина (Велоц); 6. Кра- 
кубинското море (Морено) 

(506, 202, 245, 267 м.)

02 30 НОВИНИ
22*45 Из оперет. „Орфей в ада“ 

' ‘ Изп. солисти, хор и 
>ж. МУЗ. театър „Стефан 

Македонски“, дир. Райчев‘
. дир. на хора

23.05 С’»*.
Боян Икономов — Концертна 
гулка и орк. в ре „„^7

Илиев; 2. Дмитри Ка- 
балевскн — Увертюра и 
празник из оп. „Кола

И Тйв3О

И
ой



17.30

(508, 202, 39.11, УКВ — 4.46 м)

(362.7, 39.11 м)
1

Любен МинчевТаня Цокова Райна Михайлова

сти-
(506, 362.7, 39.11, 245, 267 м)

радиобюлетин

Програма на
&

репортаж“

(506. 202, 362.7, УКВ — 4.33, 4.46 м)(506, 202, УКВ — 4.46 м)

„ПионерскиРадиовестник музика н У7 януари
ПО1ЪРВА ПРОГРАМА

(506, 202, 245, 267 м) 01

(506, 202, 245, 267 м)народна

мулт-

изп.

опера от

ВТОРА ПРОГРАМА

СЪБОТА — 6 януари
концерт народна

„ВЕСЕЛпионерите:
Из предаването „Неспокоен гост“

4и

10.10 Хорови песни от български 
композитори

(382.7, 39.11, 245, 267, УКВ-4.33 м)

И.02 Смесен 
музика

ПОНЕДЕЛНИК —
1 януари

(ххх); 2. 
летеше 
казаците

20.40 ИГРАЛЕН ФИЛМ
22.10 Новини

,.С 
от

ТЕАГЛИГ1ИЯ

„Той не умира“ по 
„Хад- 

БРТ н
дир.

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ си 
запазва правото да прави промени 
в програмата.

19.05 Радиовестник „Наука и тех
ника“

19 25 Във вихъра на танца
20.10 Народни песни

Любят
Йовчо

Стр. 12

9.05 Радиотеатър за младия 
слушател: „ВЛАСТЕЛИН НА 
СВЕТА“ — радиопиеса от А. 
Траянов и Вл. Мусаков по Ал. 
Белясв (I част)

оперни арии: 
на Немея из оп. „Ако бйх 

(Адам) Изп. Лиляна Жаблен- 
орк.

изп. орк. 
от астр. обсср-

пред камерата нар. артист 
К. Кнснмов

цс на дружбата
4. Където сме 
ни Г . ” 
Зайдл)  

'ЗП

2030 НОВИНИ
21.00 Забавна и танцова 

от български композитори
21.30 Концерт за младежта — 

писма на слушатели
..22.00 „В жив ритъм" — концерт 

забавна и танцова музика

19.50 „Нашият
филм

20.00 Поетичен концерт — Бо
теви песни

20.30 Седмичен кннопреглед

18.30 'Арии и ансамбли 
уст“ (Гуно): 1. Сцена 
изп. 
но де Анджелис 
Хор — празник.
Гранд опера, дир. Клюитанс. Со
лист Роберт Жанте; 3. Рондо на 
Мефистофел. Изп. Николай Гяуров 
с сярк. на Соф. нар. опера, лйр. 
Асен Найденов; 4. Хор на войници
те. Изп. хоп и орк. на Френското 
радио, дир. Дерво: 5 Ария на Мар
гарита на чекръка Изп. Катя По
пова със СО на БРТ, дир. Васил 
Стефанов

19.00 Новини

...ЗО Бодро и весело
6.00 Смесен концерт 

музика 

„   __  . Робсв:
1. Я гльодай. майчо (Тодор Попов);
2. Русо мало моме (Тодор Попов);
3. Привечер

19.00 За
КОНЦЕРТ"

19.30 По света и у нае

18.00 Точно време от астр. обсер
ватория

Новини
18.05 Концерт на Хора на софий

ските девойки, дир. Георги ~Робсв:

СРЯДА — 3 януари

• 19.00 За най-малките  
филм

19.10 По света и у нас
19.30 Предаване от Софийска

та народна опера — „ПРОДАДЕ
НА НЕВЕСТА" — опера от Б. 
Сметана

22.30 Новини
писма
и Хайде, Калино.

12.00 Точно време от астр. обсер
ватория

Преглед на програмата
12.04 Народна музика
12.30 НОВИНИ
12.40 На международни теми
12.50 Музикален атлас
13.14 Симфоничен концерт: 1. Лю

бомир Пипков — Симфония № 1 в 
ре миньор. Изп. Соф. държ. филх.. 
дир. Константин Илиев: 2. Дариус 
Мило — Провансалска сюита. Изп, 
симф. орк.. дир. Роже Дезормпер

в София; 5. Петлите пеят.

16.00 Радиотеатър: „НЕРАВЕН 
БОЙ“ — радиокомпозиния по едно
именната пиеса на Виктор Розов

17.05 Пъстър ойеретен свят
17.32 Камерен концерт

19.00 За децата 
лултфилм

19.20 По света 
нас

19.40 Предаване по 
случай. националния 
празник на КУБА

19.55 Повторение на част 
НОВОГОДИШНИЯ КОНЦЕРТ 

21.35 Новини

14.30 Портрети на наши народни 
и заслужили артисти — Таня Цоко
ва, Любен Минчев, Райна Михайло
ва

15.31 Танцова музика
(362.7, 245, 267, УКВ — 4.33 м)
16.00 Популярни страници из твор

чеството на Йоханес Брамс
17.00 Народни песни
17.30 „15 минути поезия" —

хове от Людмил Стоянов
17.45 Забавни минути с оркестъ

ра на Мелакрино
18.10 Сатиричен

(повторение)

раннекн нар. песни (ххх); 2. Ой, 
дъб (ххх); 3. Ой летеше орлица 
(ххх)- 4 Засвириха казаците (ххх)

17.30 '„ГРАНИТНО ЕДИНСТВО“ 
— монтаж от Дженю Василев ча 
сп.за-с.чостта на страните от содин 
л :нческата система

7.51) Смесен концерт — народна 
м* • жа: I. Граовска ръченица и_ Хо 

•о на длъж — изп орк. с рък. Емил 
Коз'в; 2 Сяно Ваньо льо. Ваньо 
льо:' Зададе се. мамо и Ой епико. 
Стояне — изп. Цветанка Кръстева: 
3 Цигу.дарче слиза » Иван на Стан 
к ч думаше — изп. вокална група 
„Росна китка“: 4. Дайчово хоро и 
Сюита за народен орк.. изп. орк. 
при Държ. аьс. за нар. песни и тан 
ин в София; 5. Петлите пеят, съм
на се и Калинчине — изп. Стефка 
Стботинова

18.27 Оперни увертюрн от Росини: 
Ув. към оп. „Отело“ Изп. симф. 

орк. на Италианското радио, дир. 
Тансиня; 2. Ув. към оп. „Севил
ският бръснар“. Изп. Берлинската 
филх.. дир. Фуртвенглер; 3. Ув. към 
оп. „Внлхелм Тел“. Изп. орк. на 

Болшой театър, дир. Файер
19.00 Новини
19.05 Литературна програма: 

крнлете на времето“ — стихове 
съветски поети

19.30 Руска народна музика
19.54 Алексайдър Райчев — Сим

фония-кантата „Тс": 
баладата на Христо Ботев 
жи Димитър“ Изп. СО на 
БХК „Светослав Обретенов“, дир. 
Васил Стефанов. Солист Благой 
Спасов

20.30 НОВИНИ
21.00 Танцова музика
21.40 Популярни п&сни в народен 

дух — изп. Ане. за песни при БРТ: 
Плаиино Пирин, планнно; Тамо да 
леко; Когато буйна младост; Тнко 
тук нощем
'21.55 РАДИОРЕБУС

14.02 
пламък“

14.22 НЕЗАБРАВИМИ МЕЛОДИИ:
1. Потпури из оперет. „Фраскита“ 
(Лехар), изп симф. орк.; 2. Дует 
на Едвин (I Шаси из П д. на оперет. 
..Царицата на чардаша“ (Калман). 
Изп. Лиляна Кисьова и Минко Бо- 
сев с орк. на Държ. муз. театър 
„Стефан Македонски“, дир.. Росица 
Баталова; 3. На хубавия син Ду
нав (Иохан Щраус). Изп. Виенска
та филх.. дир. Краус; 4. Мама (Б-ик- 
сио) из ф. „Мама“. Изп. Джили 
с орк.. дир. Оливиери; 5. Върни се 
в Соренто (Де Куртис). -изп. орк. 
на Рикардо Сантос; 6. Моряшка пе
сен (Тости), изп. орк. на Армандо 
Тровайоли: 7. Кумпарсита, танго 
(Родриген) — изп. танцов орк.. дир. 
Мюлср

15 00 За младежта: ..Елате с нас 
на ски" — монтаж от Георги Бака
лов

1515 „Дай ръка, далечни друга
рю-*  концерт от масови песни: 1. 
Па-’ ька. да течни другарю (Сигиз-

д Кан): 2. Песен за дружбата 
(Александър Флярковски); 3. С?ън-

6.30 Преглед на в. „Работническо 
дело“, НОВИНИ

6.40 Танци на народите
7.00 Оперен концерт
7 30 Забавен концерт
8.00 Нашето семейство
8.15 Пиеси за цигулка от Край- 

слер: 1. Циганка — изп. Борис Гут- 
ников; 2 Речитатив и скерно — 
йозеф Сас; 3. Виенски каприз 
изп. Райна Манолова: 4. Румънска 
мелодия — изп. Станул Станулов.

Я Смесен концерт — народна 
музика по писма на слушатели: I. 
Минкичата и Хайде, Каляно. да

3. Привечер (Васил Казанджнев);
4. Под златната луна (Исак Дуна- 
евски); 5. Човека, когото обичам 
(Джордж Гершуин)

18.25 Хора и ръченици
19.03 „Днес — повече от вчера“ — 

предаване за работниците от руд
ниците, металургията и флотацията; 
поздравителен концерт

19.30 За селото: „Хора от първа
та редица“—очерк от Николай Нинов

19.50 Мелодии и ритми от цял 
свят

20.10 Популярни
1. Ария 
нар“ . ’ .
ска с орк. на Държ. муз. театър 
„Стефан Македонски“, дир. Виктор 
Райчев: 2. Ария на Артур из оп. 
„Пуритани" (Белини). Изп. Ауре- 
лиано Пертнле с орк. на Миланска
та Скала, дир. Сабайно; 3. Ария на 
Далила из оп. „Самсон и Далила“ 
(Сен-Санс). Изп. Вероника Бори- 
сснко с орк. ГАБТ. дир. Хаикин;
4. Ария на Лнндорф нз оп. „Хоф- . 
мановн разкази“ (Офенбах). Изп. 
Едмунд Косовски с орк. на Бидгош- 
кото радио, дир. Рьозлер; 5. Ария 
на Сузел нз оп. ..Приятелят Фрнц“ 
(Масканн), изп. Мафалда Фаверо с
орк.

(Василе Тимиш); 
- ..з ние, там са милио* 

(Гюнтер Кохан); 5. Среща (Ян

Чазо Р4ДИОВЕСТИ

идем — изп. сестри Кушлеви; 2. 
Лакевско хоро — изп. Иван Шиби- 
лев; 3. Кулско хоро — изп. орк. 4. 
Чер арапин и За кого да те припея — 
изп. Йордан Гемеджиев; 5. Добруд
жански ръченик —

9.00 Точно време
ватория

Преглед на столичния печат

из оп. „Фа- 
... .  из пролога,

Антонио Меландри и Назаре- 
с хор и орк.; 2. 
Изп. хор и орк. на

и хора: I. 
се Георги и Дена — изп. 
Караиванов; 2. Право хо

ро — изп. Борис Карлов с орк.; 3. 
Ела. Янче. да повечеряме — изп. 
Мария Кокарешкова с орк.; 4. Тодор 
Калинки думаше — изп. Иван Г»а- 
новски с орк.; 5. Копаница изп. 
орк. от нар. инструменти

20.30 НОВИНИ ’
21.00 ИЗ КОНЦЕРТНИТЕ ЗАЛИ 
22.00 Песенен концерт „Лунни 

нощи".

22.30 НОВИНИ
22.45 Концерт на наши симфонич

ни оркестри: 1. Георг Фридрих Хен- 
дел — Концерт за виола и орк. в 
си миньор. Изп Захари Чавдаров 
със СО на БРТ. дир. Илия , Те.м- 
кпв; 2. Лудвиг вая Бетовен — Сим
фония № 2 в ре мажор. Изп. ДСО 
в гр Разград, дир. Ромео Райчев

23.35 Приспивни песни
23.45 НОВИНИ

10.31 Симфоничен концерт: 1. Ро
берт Шуман — Концерт за пиано и 
орк. в ла миньор. Изп. Внлхелм 
Кемпф със симф. орк. на Романска 
Швейцария, дир. Ернест Ансерме; 
2. Ференц Лист — Симфонична пое
ма „Орфей". Изп. симф. орк. на 
Унгарското, радио, дир. Янош Фе- 
ренчик

11.15 Без песен не може войни
кът — концерт за бойците от едно 
танково поделение

11.35 Танцова музика

Мо 1

№

■ 

_ _ _ __

'>4



I

за
СТ1РЛ ЗДГОРА абла отгооз-

ПОНЕДЕЛНИК - 1 януари

по245 м на слушателикоментар

ПОНЕДЕЛНИК — 1 януари ЧЕТВЪРТЪК 4 януари СЪБОТА — в януариот бургяс-

пе-повторепис
СЪБОТА - 6 януари

ВТОРНИК — 2 януари

от Двор- семе- Новини

строител-и
сеНИ „Часовникът" —

тан- игрп

НЕДЕЛЯ — 7 януариВТОРНИК 2 януари ОсмянТурски песни изп.

Новини
СРЯДА 3 януари

ПЕТЪК — 5 януариработници И страни

пъгдържавнитена
НЕДЕЛЯ — 7 януари

Новинипечата.на
за

Из програмите не Радио Москва, Букурещ, Будапеща и Берлин
МОСКВА 1 — 1271, 10, 19, 25, 31 м

ла

Ь-'мапштофон

® ^В®ВЕШ-
БУКУРЕЩ 11 501 м

267 М

ПОНЕДЕЛНИК 5= 1 януари БЕРЛИН 491. 498, 278.1 М

СЪБОТА — 6 януари П1Г

ВТОРНИК - 2 януари

жи-

БУДАПЕЩА „Кошут"
НЕДЕЛЯ — 7 януари :сст- 

По-
сел-

ПЕТЪК 5 януари

ЛВ.

МССГНА ТГРОГРАМА

МА

„РАДИОПРЕГЛЕД“ — издание на Управлението на радиоинформанията и телевизията 
София — бул. „Г. Димитров“ 149; тел: 3-31-51; год. абонамент 20 ла; единичен брой 0,40

6.05 Народна музика, изп. самодей
ни колективи

СРЯДА — 3 януари
6.05 Народни хора, песни и ръче

ници

За ' Северн: 
За Южна

I ОрК< 
Истор

г па 
:д на

Галибов 
въпроси

Про- 
про-

М/1ИК.» 
стихове

1

ски 
от 
пие;
Оте,

из- 
му-

ь юг

13.33
19.00

на
I на 
чеш-

от 
МО1 
на

лирика 
ге 
3.15 

1ЛС1 
о.о

От-

в г
1, изп. 
Енеску“,

„Майска 
Увер- 

Песнн 
23.30 

на

шцерт
Изп.

1з репер 
народ-

I. Новини 
з балканските

(Гар- 
18.25 

.Рито- 
Кон- 

музика, 
онзведе- 
[опен.

:и из
Дюба- 

19.00 
цигулка 
Леонид 
оперни

Вср-

)оння № 2
Тодуца, •

.жордже Е

света
: - С- 

опус 
московския '

18.30 Новини от района
18.40 Сюита из филма „Девойка 

с китара“ ;
по ка-

по-

6.09 
естрадни •

13.30 П]

ре мн- 
Буку- 

. днр.

парка“ — сюита 
изп. орк., дир. Ото

ич.грументалнз 
I страниши“ —

румънски певци. 
8.00 За любите- 

музика —

Новини 
щулярни пес» 

селото — 
■•отми“: „1 
месела

концерт за 
промишлено

ст бъл- 
записи

нка 
„Най-важни задачи 
игтйо" — беседа 

на слушатели

6.00 Новини
Из репертоара 
театри 

(реглед
- „На 

. „При стро-

Новини
1лечни страни
Лътуване със 

разказ
«тията

солисти на ру- 
музика — певицата

13.30 Музика из филми — концерт 
по писма на слушатели

17.50 Новини от района
18.00 Песни и танци
18.30 За работниците — сборно пре 

даване
18.45 Валсове от Иохав Щраус*

ЧЕТВЪРТЪК — 4 януари
6.05 „Да строим неуморно, дру

гари!“ — песни за социалистическо
то строителство

13.30 Поглед върху вашите писма
17,50 Новини от района
18.00 Забавни мелодии
18.20 Комсомолски радиоднепник
18.40 Популярни инструментални

естраден 
ДЧр. Вщ,

6.00 Нашият утринен поздрав (все
ки ден освен неделя)

6.10 Хора н ръченици
14.00 Песни и танци

. 17.50 Предаване за физкултурни- I 
цнте и спортистите

18.00 Наши изпълнители ви чести
тят новата година — празничен кон
церт народна музика

18.40 Танцувайте с нас

6.00 Полки и валсове '
14.00 Концерт за работниците , 
17.50 Новини от района 
18.00 Народна музика
18.20 С микрофон из родния край 
18.40 Забавна музика

13.30 КОНЦЕРТ, съставен по про- 
. грама от кооператорите >и счетовод

ния колектив при ТКЗС в с. Добрин, 
Толбухинско, и други

17,50 Новини от района
18.00 Лек популярен концерт
18.30 За морето — сборно преда

ване
18.45 Малък концерт на Катя Цвет 

кова — пианистка (нови записи)

18.40 Популярни 
пиеси

19.00 За селото: „По села и поля“
— сборно предаване

19.15 „Хей гиди, млади години“ — 
любовни нар. песни

6.05 Балетна музика
13.00 Оперетна музика
17.50 Новини от района
18.00 Народни хора
18.30 Радиопреглед „Културен 

вот“ — сборно предаване
18.50 Танцова музика

- 13.10 Ун» 
музика.

» из операта „1 
от Вердц. 22.00 

унгарска 
.анцерт от про» 

Шо 
........ ->ТКЪС1 
„Мадам 
Мнльокер. 

за 
нзп. 
нзп. 
Брамс.

*1
СРЯДА — 3 януари

6.10 Хороводни песни
13,30 С бележник и

- Ко! 
1НЬОР.
) И- 

•арскн 
Олах. 
па танцовия

20.25 Ор- 
. Хайдн и 
0.00 Из со- 

и Барток.

ЧЕТВЪРТЪК — 4 януари

6.10 „Нас, ни вдъхновява ленин
ското знаме“ — съв. масови песни

13.30 Концерт по писма на слуша
тели — забавна и танцова музика

17.50 Смесен концерт — народна 
музика

18.30 Новини от района
18.40 Младежка увертюра (Пет

ко Стайнов) — изп, СО на БРТ, 
дир. Влади Симеонов

18.55 За младежта: „С крилете на 
младостта“ — сборно предаване

19.15 Малък концерт на вокалния 
квартет „Армейска песен“

17.05 Из 
концертни за- 

Голям концерт 
Нова година“. 

Нощен новогодишен

6.00 Новини от района (всеки лен 
оезея неделя)

6,05 Китка от песия и таици на ев
ропейските народи

13.30 За трудослужещнте
17.50 Новини от района
18.00 Концерт иа ансамбли, участ

вували в музикалните тържества 
„Варненско лято — 1961 г.“

18.30 За селото: „Нашите основни 
задачи“

18.45 „Цъфти, Украйна“ — песни и 
танци иа УССР

6.10 Славянски танци 
жак — изп. орк.

13.00 Радиовести
17.50 НОВИ ЗАПИСИ
18.10 „Весело и приятно" — 

нова музика
18.30 Новини от района
18.40 Поздравителен 

младежи, първенци в 
спа

19 00 Концерт за 
служители-първенци

0.90 Новини
6.09 Български хора и турски нар. 

син
13.30 Преглед на печата.
13.37 Музика от дал-......
13.48 За децата: „П- 

вата“ — познавателен
18.00 Песни за парти 

ството
18.11 Литературно 

ски дял“
18.21

7.00 Новини. Коментар
7.13 Избрани турски народни песни
10.30 Новини
10.37 Из социалистическите
10.46 Поздравителен концерт
11.06 „Пътуване до Цариград“ — 

ни бележки от Петко Игнатов
11.38 Забавна и танцова музика

БУКУРЕЩ I — 331 м
1 I — 9.30 Концс» 

детския хор при Ру& 
то радио н телепщ 
Теодор Картис, 
Марта Жожа. 
година, но ш 
нзп ьлннте.1.1 —• 
ка. 17.45 Първи 
лека музика за 
19.15 Пр<

4 18.00 Концерт по желание на коо
ператорите от ТКЗС „Начо Ива
нов“, с. Пет могили, Сливенско

18.30 Новини от района
18.40 Забавни минути

— 18.05 „Пред 
л елха“ — му

. 19.20 Ве- 
20.00 Лю
ка поетите 
републики. 
Песни на 

етна музика 
.00 Оперетен

13.48‘ За жената: „Л-Йля 
ря ил вашите въпроси“ 

18.00 Народни игри
18.11 Нашият курс по български език 

— осмо предаване
18.26 Забавни песни
18.40 Новини
18.48 Корим

международни

6.10 „Бодро в живота“ — утри- 
цев концерт

13.30 Из печата от района
13.40 Малка нощна музика (Мо

царт) — изп. Ленинградската филх., 
дир. Зандерлинг

17.50 За работниците 
строителната площадка“; 
нтелите на Марица-нзток'

18.10 Пеем за стари войводи —* 
„СТОЯН ВОЙВОДА“

18.30 Новини от района
18.40 Забавна музика

АПП Новини Новогодишно послание на 
Председателя % а Президиум, на Нарил- 

лото събрание
6.11 Народни игри
14 00 Преглед на печата. Новини
1408 Нови записи от турска музика
18.00 Новини п„тпя_я

• 18.07 Новогодишна естрада —

и пиано 
•ткъсн из

23 15 •
Колай 

инструменти.
' музика. 19.30 Ун- 

0.00 Оркестроза

6.00 Новини ■ „
6 09 Концерт па Кадрие Лятифова
13.30 Преглед на печата. Новини
13.37 Пионерски песни
13.48. За пионерите:

разказ
18.00 Забавна музикг
18.13 За селото:

пред селското стопанство*
18.23 Концерт по писма
18.43 Новини. Коментар

7.00 Концерт за първенци в 
ското стопанство

10.30 Радиовести
21.00 Арии из италиански опери —- 

изп. Анита Чиркуети — сопран (но
ви записи)

21.20 Забавна и танцова музика
22.10 Творби от стари майстори

1 I 62 г. 
ска народна 
Откъси из опер; 
лето“ с- ” — 
церт от 
0.20 Концерт от I 
нпя за пиано на

2 I — 18.15 01 
оперетата 
ри“ от 
Произведения 
от Паганинн.

Коган. 20.35 Мнхай Секей 
арии. 22.45 Песни от Лист, 
дн и Дебюсн.

3 I — 18.15 Музика на съветските на
роди. 19.35 Напълнения на оркестъра 
на Маитовани. 20 20 Поханес Ьрамс: - 
Симфония № 3 във фа мажор. -..-о Пре-

17.50 За селото — „Ежедневие па 
село": „Новогодишната нощ в коо
ператива“ — репортаж

18.10 Народни песни 
ския край

6.00 ' Новини
6.09 Турски песни

. 13.30 Преглед на печата.
13.37 Песни и тапии на 

народи

556.38 м

турското население в България
13 37 Турска »
13.48 „Избрани 

от Хри. го Ботев
18.00 Хубавите мелодии са вечпи
1813 Политическа просвета: „Пътят 

към комунизма — път към изобилието“ 
— бесела

18.23 Концерт по писма
18.43 Новини. Коментар

6.00
6.07 По1
6.13 За 

чествсн тют 
сеем“ — бес_._

13.00 Преглед на печата.
13.11 Ритъм и настроение
18.00 Седмичен радиовестник
18.31 За работниците: ..Въпросът 

решава сега“ — беседа
18.41 Весели народни
18.51 Новини

7.00 Поздравителен концерт 
първенци в селското стопанство

21.00 Концерт народна музика
21.30 Културен живот
21.50 Първо .действие на оп. 

„Травиата“ (Вердц) — <нзп. солисти, 
хор и орк. на Старозаг. нар. опера, 
дир. Любен Пннтев

22.20 „Празник в
(Курт Шврн) 
Цобрпндт

зрт на 
Румънско- 
1311Я, дир. 

на пианото 
12.35 Нова 

мелодт, пони 
лека муаи- 
мелодцп — 

1962 година, 
ледаване концерт на 

Румънското радио — народ
на и лека музика Изп. 

(сстъ|» и чп народил музика, 
Предеску н Силе Дпнику.

концерт —
прочути диригенти.

Предавания
1а България — 218.1. 477 м 

България — 312 м

пре»
— разказ от Ос

___  Азърбайджански
18.26 За младежта: 

портаж
18.36

Азизов
18.46

предаване от Торино — концерт от опер 
на музика. 0.30 Оторнно Респиги — Со
ната за цигулка и пиано в ла миньор.

4 1 — 19.00 Откъси нз опери върху 
Шилерови сюжети. 23 15 Танцова музи
ка. 0.00 Золтан Колай — Трио-сере
нада за струнни

5 1 — 18.15 Забавна 
гарска народна музика, 
музика.

6 I — 19.00 Едвард Грнг - 
за пиано п оркестър в ла ми» 
Оскар Левант с оркестър. 20.10 
тоара на оркестъра от унг: 
ии инструменти на Кал мая

7 I — 19.10 Изпълнения 
оркестър на Унгарското радио, 
кестрова музика от Позеф 
Волфганг Амадеус Моцарт. "' 
натното творчество на Шумак

31 XII — 21.30 Любими мелодии през 
1951 година. 22.15 Специална новогодиш
на програма. 14.15 Любцми румънски 
творби в чужбина — лека музика.

1 1 — 19.20 Успехи на румънски 
пълнители п чужбина (симфонична 
знка',

2 I — 15.10 Прочути ?•'*■■’ 
нзп. народна музика. !8.«« 
лите на румънска наоодна 
Н0.Ш записи.

4 1 — 13.25 Творби от ста?н румън-
1 композитори: Национална увертюрз 

Джордже Шефансску, симфонпчиста
:са „Зи.аГии впечатления" от Поя Н>ка 

Отеску, три оперетни танца от Едуард 
Каудела. 19.00 Поема за виолончело и 
оркестър от Думнтру Бугнч. солист Вла 
димир Орлов, съпр. симфоничният орке
стър при Румънското радио н телевизия, 
дир. Карол Литвнп.

6 1 — 16.00 Любовни песни 
гарски композитори. 19.15 Нозн 
румънска народна музика.

31 XII 61 г.
московските » 
ли. 18 20 
„Честита 
23.15 Нс 
концерт.

1 I 62 г. - 
новогодишната 
зикални привети, 
черен концерт. ! 
бовната 
от съветските

20,15 Естраден концерт. 23.. 
нишите приятели. 23.30 Ба. 
от съветски композитори. ( 
концерт. _

2 I — 18.30 Предаване театрален спек
такъл. 22.00 Арии из опери.

3 I — 18.45 Пьотр Илпч Чайковски — 
Първа сюита. 21.00 Песни по стихове на 
Исаковски. 22.00 Лека музика

4 I — 18.30 Предаване оп. „!•< 
нощ“ от Римски—Корсаков. 22.00 
тюри към оперети от Супе. 23.05 
и романси от руски композитори. 
Изпълнения на естраден оркестър 
Румънското радио.

6 I — 18.45 Лудвиг ван Бетовен — 
Фантазия за пиано, хор и оркестър. 
20.25 „Нашата младост е вечно жива“ 
— раднокомпозиция. 22.00 Нови песни от 
украински композитори. 23.05 Арии из 
руски опери. 23.30 Камерни произведе
ния от Цезар Кюи и Сергей Танеев. 0.05 
Музика из Филми.

7 1 — 19.00 „'Вечер на естрадни дуе
ти". 20.00 Литературен концерт по жела 
нпя на слушатели. 21.00 Концерт на ка
надската певица М. Форестер. 22.00 Пе
сенен концерт. 23.05 Откъси из оперета
та „Птицепродавецът“ от Целер. 23.35 
Концерт на струнния квартер при Азър- 
байджанската филхармония. 0.00 Орк< 
рови произведения от Едвард Григ. 
ханес Брамс и Антонии Дворжак.

песни
— „За повече н 
„Какви сортове да

ПЕТЪК — 5 януари
■ 6.10 Народна музика

13.30 Концерт за цигулка и орк. 
в ре мажор (Моцарт) — изп. симф. 
орк. на ГНС — Ст. Загоря, дир. 
Любен Пннтев, солист Боян Лечев

17.50 За работниците: „Нашият 
коментар“ /

2 I — 13.05 Обеден 
чути оркестри, 
чути изпълнители.

3 1 — 19.40 Прочути 
мънската народна 
Мария Латарсцу.

4 1 — 19.45 Предаване концерта на 
симфоничния оркестър при 'Румънското 
радио.

5 1 — 20.30 Симф< 
ньор от Снгизмунд 
рещката филх. „Дз 
Мирча Басапаб.

-сдаване: „Брат-
Орхан Кемал

песни и тайни
„Пътиша“ — ре-

31 XII 61 г. - 16.03 Кои 
церт иа Рудо.тф Шок — те 
нар. 18.50 Лудвиг ван Бето 
вен — Симфония № 9 в 
ре миньор със заключите
лен хоп върху Шилерова
та „Ода на радостта“.

1 I 62 г. — 13.00 Об. 
популярен концерт. 
Любими валсове. 18.15 _. 
къси из опери. 20.05 Изпъл 
нения на дрезденскн тан

цов симфоничен оркестър. 0.35 Хубави 
мелодии в полунощ.

2 I — 16 45 Популярен концерт. 1 
Весела музика за духов оркестър. I 
Изпълнения на танцовия оркестър 
Берлинското радио 22 00 Изпълнения 
струнен рркестър. 0 00 Съвременна 
ка камерна музика.

3 I - 11.00 Из света из оперетата. 
16.20 Поханес Брамс — Струнен квартет 
а си бемол мажор опус 67. 22.50 Из
пълнения на московския квартет „Бето
вен“.

4 I — 9.40 Естраден концерт. 11.00 Ве
сели сцени из опери на Лортцинг. 17.50 
Из оперното творчество на .френските 
композитори. 19.00 Южноамерикански 
ритми. 0.40 Из оперното творчество на 
нашето време.

5 1 — Н.00 Изпълпения иа естраден 
оркестър иа Германското радио. 16.0'» 
следобеден концерт. 20.Б0 Концерт на 
оркестъра на Берлинската комична опе
ра. Дир. Курт Мазур. Солист Мапфред 
Шерцер. В програмата: Лист — Симф. 
поема „Мазепа“; Мачаваряии — Кон
церт за цигулка и оркестър; Чайковски 
— симфония № 6 „Патетична“»
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педагог на- 
върху

:дмдем 
• от 1

/-
/

<г

ймемио —« ме
тални тоибро- 
-рументц, чрез 
'а и др. ком-

упс 
си МНСТ] 

ошеиие »> 
19.05 чя—

ПО

неговото творческо перо се проя
вява с особена сила.

На 6 януари, събота, от 9.30 
часа ще предадеш беседа с музи
кални илюстрации по случай 90- 
годншннната от рождението на 
Александър Ннколаевич Скрябнн.

пора програма ще пре; 
„ЛешникотрошачхатА"

ли 
разгръщане, 
иа 
намерила 

5ласгга на 
зрелище във 

подобно и а 
а останалите два

I радиоком* 
Чайкоаски.

да и 
«сто и една осо( 
1легга, защото 1..... 
| внушителен н ця- 

операта и драма- 
балета на Чай- 

музиката има важен дял в пре-

иещо твърде самобитно, а , 
I. Чрез търсенето.Ла ориги! . .. уДв|МШ10 лнстр)

(вънчета. налеете

60 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТЪР НЕНОВ
На 1 януари 1962 година се на- 

рожден-ието 
едн.а ярка

и 
югоизточни народи.

Освен като композитор големи 
са заслугите на Валакирев и като 
пианист и диригент и преди всич
ко като ревностен пропагандатор 
на руската музикална национална 
култура.

На 2 януари, вторник, от 10.54 
часа слушайте беседа с музикал
ни илюстрации за М. Ал. Балакн- 
рев. КЗКТО Ь п. 1 1,| .. >_/1Л1СрО~

яйчната, камерната и вокалната му
зика. И във всяйа една от тези об
ласти той остави произведения с ви
сока художествена стойност.

Дейността иа Димитър Ненов не 
се ограничаваше само на концертния 
подиум, н в музикалното творчество 
— той се проявяваше и като високо 
културен педагог. Неговото обаяние 
всред младото поколение музиканти 
беше действително голямо, защото 
всеки -имаше какво да научи от него.

Своя живот Димитър Ненов завър
ши през 1953 година в разцвета на 
творческите си сили, Неговото «ме 
обаче остана тясно свързано с по
стиженията иа българската музикал
на култура през последните няколко 
десетилетия.

По случай 60-годишнината от рож
дението на Димитър Ненов Радио 
София ще предаде концерт от него
ви камерни творби на 2 I от 19,45 
часа по първа програма и някои не
гови симфонични творби на 3 януа
ри, сряда, от 14.14 часа.

На 2 януари се навършват 125 
години от рождението на този та
лантлив руски музикант от втора
та половина на миналия век. Бе
лежитият композиторски 1 кръжок 
на прославените творци Мусоргскн, 
Зородин, Римски-Корсаков, Бала- 
кирев и Кюн стана известен в кул
турната история на Русия под 
името „Могъща група“.

В своето творчество Мнлий Ба- 
лакнрев следва традициите на 
Глннка. Основа па неговата музи
ка е руското народно творчество 

творчеството на някои близки

Скрябнн е един от бележитите 
руски композитори, живели и тво
рили в навечерието на Великата 
октомврийска революция. Със 
своята самобитност и с ценните 
сн новаторски завоевания той 
оказва въздействие върху музи
калното творчество на нашето сто
летие. Наистина музиката на Скря- 
бин има нндивидуалистичен ха
рактер, обаче в нейната напрегна 
тост и неспокойство не е трудно 
да се долови протестът на автора 
срещу тогавашната действител
ност, а в светлите й романтични 
страници се чувствува поривът 
съм красиви идеали.

Творчеството на Александър 
Скрябнн заема значително място 
в историята на- световното музи
кално изкуство. Един от най-голе- 
мите пианисти -на своето време, 
той обогатява клавирната литера
тура с твърде интересни и ори
гинални творби. Скрябнн е забе
лежителен майстор и на симфо
ничния оркестър. Тук именно, в 
областта на симфоничната музика,

вършват 60 години от 
иа Димитър Ненов — 
творческа личност, която с всестран
ната си I! плодовита дейност на из
пълнител; композитор в
ложи своя отпечатък върху раз
витието на нашата музикална култу
ра. .

На широката публика Димитър 
Ненов беше известен преди всичко 
като забележителен пианист. Със сво 
ите високоталантливй, стилни и дъл
боко проникновени изпълнителски 
прояви той издигна нашето клавир
но изпълнителско изкуство на много 
високо ниво.

При това той не беше от тези из
пълнители-композитори, които посве
щават творческите си усилия един
ствено на един инструмент. Ненов се 
проявяваше като пълноценен творец

„НОВОГОДИШНА ПРИКАЗКА"
РАДИОКОМпозиция

Светла жовогодяшна нощ. Празнично украсената елха странно блещука в при
тихналата стая. Лунната светлина придавь призрачен вид на всичко . ., . ’

Сгушено в голямото кресло, малкото момиченце нежно е прегърнало любимата 
си играчка — лешяикотрошачка вън форма на грозно дървено джудже. Момиченце
то се унася в сън, който го пренася в чуден, вълшебен свят. . .

Такова е съдържанието на балета • на П. II. Чайковски „Лешникотрошачката", 
създаден през 1Р92 година — една година преди смъртта на автора, по либрето на 
Мариус Петнпа.

„Лешникотрошачката" е една сл най-популярните и любими творби на Чайков- 
ски. Тя принадлежи към най-жизнерадостните страници, излезли изНод перото иа ве
ликия руски сърцевед. В нея са намерили пълен простор типичните черти иа музи
ката му — естествено бликащата, красив» и достигаща едаа ли не до разточктел- 
ност мелодия, убедителната логика в музикалното разгръщане, тематичното разно
образие» ярката и изразителна хармония, бистротата иа мисълта, яснотата да изло
жението, пълната вавършеиост иа формата. В нея е намерила място и една особено 
важна черта ма композитора — новаторството в областта на балета, защото Чай- 
ковскя се стреми да превърне този жанр от забавно ~— -  
лостем спектакъл, наситен с движение и драматизъм, 
та. Ето защо и а „Лешникотрошачката**, както и г ' 
козели („Лебедово езеро“ и „Спчщзта красавица"), 
даване иа съдържанието.

Но този балет разкрива и вш<о друго, и( 
обикновената колоритност на оркестрацията. 
ви съчетания, чрез майсторската употреба иа арфата и 
въвеждането па нови за времето си «нструмоити като .3 
позиторът проявява и в това отношение интересно новаторство.

На 1 януари, понеделник, от 19.0Б часа но ат 
позицията „Новогодишна приказка** по балета
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