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ретата кремиковска
е много по-люта от. пре
дишните. Но сякаш напук
на пея блидо 20-хидядни

ят колектив сега е поградостен н
по-горд. Доскоро“ обектете на
огромната строителна площадка
на Металургичпия комбинат се
обоаначанаха со малки. дървени
табелки. Те служеха ис за
пътеунадатели. Първите строители
дойдоха като ято възторжени итн:
ци, И вместо криле разгвориха
чертежите. А след тях от различ
ните краища на родината дойло-
Ха нови хиляди и хиляди работни
ци.
В рапорта за изминалата годи.

ва са вписани много трудови под
визи. В народното стопанство вли

  

 

 

ват пече своите пресни сили за”
водът за строителни конструкции
но ремонтно-механичният. завод,
кислородната станция, рудинкът И
други обекти.
Но тдди година ще бъде още

по-благодатна. В строя ще влязат
топлослектрическаа“ централа
първа доменна пещ, първа кокго
ва батерия, обогатителната фабри.
ка ит. н.

Над една година вече в преда
ването си „Бремиковски дневник
Радно София популяризира пре
красните Дела па хилядите строи.
тели-монтажнини и специалисти.
Вземайки под близък поглед обек-
тите. в много случаи чрез похват:
Н критика „Кремиковски дневник“
помагаше да се спазват пусковите
срокове, Да се постигне по-голяма
Съгласупаност между районите:
През 1968 година в предаване:

то се запазват действените рубри
„Писма по микрофона“. „Букет

от песни и мелодин“ но од
други. Вземайки пред. "И )
вид желанията на стро-

(Продължава на 2)
чарт

       

1963 г.

  

  

 



 

сичето толкова се бе:наиСори  

   

 

 

 

 

  

  

ча преди десетина дни. 3
за за първи ден ма новатагодина, бяда почистили.
те. укравиха ги с сдхови вой
кизеги подредиха по Нова. ске-ма, която изработиха техноао-Зие, Приготвнха материалите.
а зсотежите, приготейха на
За първия работен ден,То козкото по-добпе започнат в
началото на новата Година, тол |
ова. по-спокойни ще“ дочакат
кран Н. Тогапа заводът. ще
паботи по-добре, хората ше
получават по-годеми заплати и
Дядо Мраз ще идва по-щедър
за техните деца.

Не, детето нямаше да раз.
бере. всичко, затова той му
показа само новите си дрехи,

тави с вдоста му. А нали
трябваше да се приготви н за
работа. Започваше во първата
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смяна н искаше началото да
бъде добро:

С. такива мисли: започнаха

 

 работата си в утрото на. но
та година много трудови хора.
Затова още в първите йо дни
Те отбелязаха ц пърите си
Успехи. в производството, Ре-
портажи н поздравитедеи. кон. 

церт За тях ше чусте в преда-
 нето“ „Работнически радно-
чвсн на 7 януари, понеделник,
от 1930 часа.  
 

Кремиковски дкевник

(Пподължение от стр. 1)
итединя колектив > да има пове-
че хумор и прнтика, се въвежда
нов постоянен сатиричен. герой,
представител на обществения кон.

трол - Спас Дюлгеров -> Инше-
мера, братовчед на Мидадни и
Костадин.
Ние поканване многобройните

слушатели на „Кремиковски днев-
кик“ да станат активни помощни

ци на Спас Дюлгеров в посочв
нето, разкриването но преодолява-
нето

на

съществуващите слабости
и недостатъци, за да може още по-
скоро да бъде построен първене-
цът на четвъртата петилетка --
Креминоският металургичен ком-
бннат.

  

тата

„За да можем, трябва да знаем“

И тази. зима интересът към. аике-
тата-конкурс „За да можем, трябва.
да знаем“,
с Министерството на“ селскостопан“
ското производство, преднавика го
лям интерес у нашите слушателн
кооператори, механизатори, предсе-
дателн на ТКЗС, агономи, зоотех-
ници и други селскостопански специ-
алисти. За това говори и фактът, че
писматаготговори са много на брой
Много от участниците са ци познат:
от миналите зими. Те изказват Р:
доста сн, не предаването „За да
можем, трябва да знаем Започва.
да се излъчва отново. „Много вре-
ме измина, много вода изтече, от:
както се разделихме и ето снощи
отново: се появиха вашите въпроси
Аз толкова се радвам па това пре:
даване, че нямам думи да опише

водството си“ -- така започна пи-

    

  

  

смото си Допо Христов от село Ти.
шевица, Врачанско. Костадин Ко-
стадинов от село Горна Липница,
Търновско, също е доволен, защото
„като участвувак в конкурса, аз
прочетох много селскостопанска ли:
тература -- както ни пише той, --
и научих как трябва да водя бор:
бата за високн добиви, за да имам
Успех, ето зашо бързам да изпратя.

 

организирана съвместно /

отговора сн н сега...“ Писма, пие
Те са толкова разнообразни и

интересни. И всяко едно носи стара-
телно подготвен. отговор, челен опит,
който би дал добри плодове, силно
желание н тази. зима да бъдат съ-
брани пови знания, които безспорно:
ще помогнат с успех да бъдат 13-
пълцени големите задани, поставени
пред нашето селско стопанство. За
хубавите отговори комисията, КОЯТО.
преглежда писмата. отрежда високи
награди. Александър Петров, поле-
въден бригадир в село Ковачица,
Михайловградско, получи. едни тран-
Зисторен. радноапарат, „Ивац Атанас.
сов, полевъден бригадир от ТКЗС
Път към комунизма” в град Павлне

Кени << също, нт. н. Раздадени са
и много киш! За отбелязване е,
че през тазн зима броят на Коопес.
раторкитеучастинчки в. предаването,
е голям. И това е също радостно!

   

  

Искаме да обърнем внимание на
участниците в авкетата-конкурс „За
да можем, трябва да знаем“ да не
чакат последния срок за изпращане
на своите отговори, а да побързват,
защото това ускорява работата На
комисията.

 

зазазавоааазаазазазазовоосаоозевавогозазазаззазава

Като истински
стопани

Нашата социадистиче-
ска промишленост. по-
стигна небивали досега
темпове на“ развитие.
Бърдото увеличаване на
продукцията дава въз:
можност не само по-лъд

дял има н
организация.
пример на

на е надпланова продук-
ция за 261.000 дева,
За тезн успехи голям

за въвличане на работ-

трудова надпреваод има
рещаващо значение.

„Слушайте на П януа-
ри, петък, от 8.00 часа
разказа на нашия прате
ник. Варвара Ковачева.
-- «Като истински сто-
пани". В него се описва
опитът на партийната ор
ганизация в завод „Ис-
Кра“ за повишаване про
изводителността на. тру-

партийната.
Личният

комунистите

но да се задоволяват на Ниците в тази. голяма да.
растващите изисквания
ча Народя, Но и да се -аааа Зи амиаи

 

изнасят. годеми“ количе“
ства промишлени нзде-
лия на международния.
павар.
Но не само това, За:

едно с увеличаване 0бе-
ма на продукшията Тр.
дещите се у нас полагат
големи грижи за увелн-
чаване производителност
та на труда.
На този важен фронт

през изтеклата годнна
работи с всички сили и
кодективът на завод „Ис
кра“ -- София. Това бе
нанстива. забележителна
за него година. Всеки из
манат ден от Нея бе низ
от герончни дела.
Работници, “техинци,

инженера я изпращат с
гадостна  равносметк:
пронзводителността (ва
труда е нараснала с
52На. сто, печалбата е
с 331.000 лева повеце от
заплануваната. израбоге“
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РОС ПРОГРАМНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
Оганизпраниятот отдел „Райоянии раджовъзанс при Управлението на раднокиформация.номесеев квати

Фикациомен. курс По радпожурналистика завърши#сго участвумава редамтори На. местната, програградовте. радновъззно чо иекок стотин: Фабриако-заслаки радиоърсдби.Пред ПиОГрАМАНТС работници. бяха. онесени. редица.
раднопропатанда: къв врузка с радможанровсте но Васноформите, организацията ма (Работа.терииата. ба. Говор нм запнся, музквалнсто и звуковаобормявднс на редввинията. ко др. Особско вниманиее Побарнато на правтичската. подготовка она. курсксите За целта наред с Редицата семинари запима-
Бий бяха оргайкзтрана но дас творчески срещи с воЗекпеите ва ОДИТ ОАромкс мо Обунщия: завод +зецерис а София
покизакапрограмните Ваховодители А Взрагранките Бъксводител Алскомняра, Бог.ПУВЕ Баскаиа  ЗОйстОта от Йовев, Батин5; Петре. Нина. Нванова. от Търноко, Слаза порлакова ср Казантк. и Георгк Георгиек 6 Тър.Ба

След изпя се състоя друарска среща;иасзай. йчадткът на Управде.

Телевизията атори за тодина: 

ажни проблеми нз

 

ог.

   

радностанции.

 

планирането.

ит отдичен успех

  



 

ШедгайДИ

7 знуари

ПЪРВА ПРОГРАМА

535 Народна музика, изи,
деонсти.

600. Радногимнастика

акор:

 

мелодии
655 ЧЕМБЕРДЖИ -- Откъси (1

„Сън Дремович“. Изп.  симф
дир. Горчаков
За селото

30 Народни пи
800 „Будни очи“ -- репор- ф

„Спмеонов п Бор Сантурджиев:
8.10 Забавна музика
8.28 Камерсн концерт
9.15 Естра. щ: 1.Моряшка

песн (Тости); 2, Само теб обичам
(Биксио): 3. Столица на щастнетс
(Дунаевски; 4. Почияа родната сто.

„ диша (Лепин)

  

   

 

 

 

  

 

    

 

иаициия:

 

 нивибиндитци

 

пиши
940 Раднотеатър за младия 5

Злушатеаг „ТРИМАТА БРА.
ТЯ и ЗЛАТНАТА ЯБЪЛК,
-- радиодраматизацияот Надя
Трендафидова по мотиви на
български” народни приказки

Аиипитиишитицининвонстиниаонпитци

 

 

 

    
  

 

    
10.08 Ивоперния репертоар на на:

ши певци: 1. Ария на Джеронимо на
оп. „Тайният брак“ (Чимароза) -

   

 

ОСВЕДОМИТЕЛЕН. БЮЛЕТИН.
Всеки ден

ПЪРВА ПРОГРАМА
Новини -- 5.80ч.

празнични дни)
Преглед на в. „Работническо де

ло“ Новини -- 8.30 ч.
Преглед на столичния печат --

9.00 ч.
Новини -- 1030 ч. (без неделя и

празничнидни)
-- 12.30 ч. (в събота н предпраз-

вични ана -- 1330 4)
Бюлетин за нивото на . Дунав

-- 1900 ч. (без неделя и празнич-я див)
Новини -- 1600 ч. (без неделя

а. празнични дни)
- 1800. 2030. 22.30 и 23.45 ч
Точно време ог агтрономическа

та. обсерватория -- всеки ден г
9.00. 1200 и 1800 ч. по Г програ.
ча ив 1700 ч, по П програма

Преглед. на програмата << всеки
лен в 12.00 ч., в пелеля -- 10.30ч.

+ ВТОРА ПРОГРАМА
Новини -- 1330 4

деля) 1900 в 20.30 ч.

 (без неделя и

 

   

 (само в не:   
изп. Ив. Масларов, съпр.
 

 

на пиано
Атанас Атанасов: 2. Ария на херцоти-
ня Елена из оп. „Сицилиански ве“
черни“ (Верди) -5 изп. Емилия
Георгвева, съпр. на пиано Людмила
Поокопова; 3. Серенада на Арлекия
#з Пд на оп. „Йалячо“ (Леонка:

 

Програми НА Радио София

от 7 ЯНУВРИ ДО 13 ЯНУВРИ

вало) -- изп. Кирил Дюлберов,съпр. на пиано Георги Стефанов: 4,
Песен. на варяжкня гост из оп
„Садко“ (Римски-Корсаков) -- изп
Хойсто Кулелиев, съпр. на

 

пиано
Атанас Атанасов; 5. Импровизо на
Шение из Гад на ол. „Андре Ше

с” (Джордано) -- изп. Никола

 

Николо, съп
дева.
1041 За. малките учевици.
1100 „ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО“.

11.30 Танцова муз!
1205 ОПЕРНА МУЗИКА по из-

бор на наши слушатели: 1. Ария На
< Джонсън а3 оп. „Момичето от

Запад“ (Пучини) -- изп. Марно дел
Монако с орк. дир. Гионе: 2.Ария
ча Лушя из ФУ. к. па оп. „Лучия ди
Ламедмур“ (Довицет изп. Ко“
зо Каспарян с олерещ орк.“ дир.
Самосуд, содо: на флейта Платонов.
3. Ув. към од. „Фенела“ (Обеп) --изп. симф. орк. на Съвет. радно, дир,
Самосуд

1250)
музика

1810” Концерт на Ансамбъла задесни на БРТ: 1. Сватбено пътеше
ствие (Ив. Маринов), 2. Вецерца пе-
сен (Добре Добрев): 3.“ Поолетни
мешта” (Виктор. Райчев): 24. Моряше
ка песен (Вес. Доовски): 5. Песен
за Боровец (Ал. Райчев)
„13.30 Физкултура и спорт

1840. Забавна музика: 1. Шамнан
ско (Бадя): 2. Малкото Цвете (Бе:

Спомен за любимата жена
4. Циганска любовна пе:

сен (кк; 5. Опомен от“ Италия
(Лолец): 6. Сена (Лафарж)

14.00 Нови книги ис списания:
„Океания“ от Любе Мелнишки. От-
зив за китата от Мария Геоогиева

14.10 Симфоничен концерт: 1. Йо-
Ханес Браме -- Първа част от Кон-
церт за цигулка н оркестър вре: ма-
жор. Изп. Георги Балев със СДФ,
дир. Рене Дефосе; 2. Фридерик Шос
пен -- Трета част из.“ Копцерт за
пиано и оркестър Хе 2. Изп. Бела

на пиано Катя Въг

 

  

   

  

 

     

Инструментална народна

 

 

кер):,
(Натоди);

 

 

  

Давидович с Московски. младежки
симф. орк, дир. Комдрашии: 3. Ри-
хард Щраус -- Сумфонична поема
„Дон Жуан“. Изп.  Амстердамска-
Та фил, дир. Йохум

15.07 Украински песни
1530 РАДИОВЕСТИ
15.05. За най-малките.
1620 Боян ИКОНОМОВ -- С.

нен квартет опус 28 Хе 4. Изп. квар
тет при СДФ в състав: Иван Кара-
филов, Крум Мутафов, Емил Абад-
жнев н Никола Чакадов
5170 Лудвиг ван БЕТОВЕН. --
Музика из бал. „Прометей“, Изп,

  

стиф. орк. на Чехословашкото ра-
дно, дир. Ирачек

 



 

1730 „НЕПОСЛУШНИЯТ БУДО-
ЛИНЕК“ -- приказка

18.10 Ансамблн из оп. „Царяг на
Ис“ (Едуард Лало). Изп. солисти.
С Хор н орк. на Френското радно,
дир. Гюстав Клоез: 1. Хор, дует на
Маргарет н Розен и сцена На вли-
зането на Карнак из Гд. Изп. Рита
Тор, Полет Шаланда н Лун Мюзи
с кор и орк: 2. Финал на Пд Изп.
солист, Хор н ор

1830 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 Филмова музика
1930 Работнически радиочас: „В

УТРОТО НА ГОДИНАТА" -- крат-
ки. репортажи, заппсп п поздрави“
телен коншерт за успехите на ра:
ботниците поез първите дни на 1963
годвва

21.00 Втори радиофестивал на на-

  

родната музика -- народнно песни
от Пазарджишко.
2130 Безсмъртни страници: „РУ-

СКИЯт ХАРАКТЕР“ от Алексей
Толстой

21:54 Забавна музика: 1. Лека
нощ (Старостин): 2. Аромат на ка-
нела (Мареш): 3. Някоя прекрасна
вечер (Роджърс н Хамерщайн; 4.
Само ние двамата (Ромберг); 5. Ле:
ка пощ. любима (Нобъл-КембелКо
нели): 6, Неждосг (кх); 7. 0, мой
татко (Бъжхврд)
2245 За любнтедите На

музика: Фрац ШУБЕРТ <<
във фа мажор опус 166.
ск: октет
2327 Две забавнипесни:

рование (Ардиги), изп. Ел
рьо с орк: 2. Без никого (Барбие-
ви - Де Куртис), изп. Бейнамнно
Джили с сок.

 

камерна.
Октег
виен-

    
изп.

  
  

 

ВТОРА ПРОГРАМА

 1700 Въпроси на литерагурата:

 

   

„Новости в полската зитературн
беседа от Боян Ничев.

17.10 Хоров ковщот: 1 Пътян
спомев агао Аро): 2. На люде
ките (Едгар Аро): 3. Предавка 

(жо); 4. Там,
(Гудавицюс): 5

ъдето зеленее борът
Нощ през сенокос

 

(Кавяцакае: 6. Ой дъб (юд: 1.
Частушки (Пегляр)

17.30 Забавна музика” 1. Естрад-
На увертюра (Бол):-2. Рапсодия За

  

 

  

   
 

  

шигулка и модерен оркестър (Хазент
пфлуг): 8. Марш (Кохан)

1750 Конщорт ча Димитър Боз
дугачов - вполист, а Ружка Чарък
чиева -- пианистка. 1. Изп. на Ди.
митто Бозаутанов, съпр: на“ пиано
Катя Кгбад: мчева: 1. Гавот. (Со:
за): 2. Ария : 3. Алегро
(Корели): 4 деот: 5.
Жига (Вавалаи): П. Изд. на Руж
Ка Чапъхниева: Г. Епод опус 10
5 (Шопел): 2, Павана (Енеску) 3,
Терасата при лунна светлина (Де-
боси)

  1815. „Из дневника ма комсомо:
ския секретар“ -- очерк от Констан.
тн Дуфев

1830 Народни хора в ръченици
1905 „БАЙ ГАНЮ“ -- радноком-

 

позъция по едноименната гротескна
сюнта от В Стоянов но кви-
Гата на Алеко Константинов по слу
чай 100 години от рождението на
писателя.

1947 Танцова музика
21.00 Танцова сюита от Кюнеке --

изп. Берл. филх. дир. авторът.

 

2120 Оперен концерт: 1 Ув, към
оп. „Наталка-Полтавка“ (Лисенхо),
за. симф. орк. 2. Речитатив и арня
на Иоитек из оп. „Халка“ (Монюше   ко). Изп. Франтишек Арно с орк. на
Позианската опера, дир. Бердяев: 3.
Дует на Иглика н Дамян из ПЕд.
на оп. „Хитъо Петър” (Вес. Стоя

Изи. Лиляна Барева и Георги
Сапунджиев със СО на БРТ, дир.
Константин Илцев; #. Песен На Вар-
лаам из оп. „Борис Годунов“ (Му-
соргски), изп. Борис Гмиря с орк
5. Ария на Лиза из ПУ кона оп:
„Дама Пика“ (Чайковски). Изп
Юлия Въщео с орк. на Соф. народна
опера, дир. Асен Найденов; 6. Ин.
тродукцияи шествие из оп, „Златно:
то петле“ (Римски-Корсаков). Изп
симф. орк. на гр. Детроит, дир. Пол
Паре.
2200 Румънска народна музика:

1. Сърба --изп. орк. при Рум. ра-
. Под навеса на моя дом --

 

    

 

 

    
 

 

атарещу с орк.; 3. Хоро и ру-
<- изп. орк. За па. музика;

Хубаво е пуйното вино -- #зп.
с орк: 3. Ънвъртита -- изп.

орк, за нар. музика: 6. Кой тъгу
ва -- изп. Лазареску с орк: 7. Хоро
пищикато <- изп. орк. за пар. музи
ка: 8. Къде си, моя любов -- изй.
Фъту с орк.

2: м
5 торник

8 януари
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53
600
610
649
705
7:30

 

Радиогимнастика.
Народна мозика
Масови песви.
Забавни мелодии
Песви л. виструментадни

си: 1. Циганка (Крайслер) изд.
на шигулка Васил. Стефанов: Мо
мичетата от Кадикс (Щелио) -- 1

  

пие:

  

      
  

  

Вася Радева; 3. Малагуепа (
шщ) -- изп. на виодощчедо Георти
Петково 4. Лястовиш (Таляфери) <<
изп. Георги Белев; 0. Скерцино (Ане
дерсеву << изп: на флейта Иван Бон
чев; 6. Теча с вариации (Прох) --
изп: Серафима Дилева: 7. Етод във
Фа мъньоо (Лнст) -- нап. на пиано
Ото Либих
КО „Краят на сдин мит" -- ре-

портаж от Георги Блок

810 Народна музика

830 Забавен койцерт
9.15 Симфоничен концерт: 1. Джо-

зкино Росини -- Първа соната за
струнен оркестър в сол мажор. Изп,
загребски камерен орк, дир. Анто“
нно Яннгро; 2 Феликс Мевделсове
Бартолди -- Симфония 28 5 „Рефор
мационна“, Изп. СДФ, др. Джуро
Якшч

9.58 КОНЦЕРТ по желавне на
трудоян. кодектиян: 1. Дитер << бу-

  

ти (Райжн); 2. Спете, скъш осн
ОКировяну): 3. Малкото цвете (Бе-
кер); 4. Звездияка (ххх), текст. Ро-
сен "Василев: 5. Замбези (кк: 6.

 

Тишвна (Колмановски): Шоко-
лад (Мизи): 8. Мънучка  серенада
(Ферно); 9, Ла кукарана (Горен);
10, Пинокио (Кабанялис)

1041 За малките ученици
1051 Фрагменти из: румънски оле-

ри
11.09 Хоров концерт: 1. Стара се.

майка не ложе: (Тодор Попов): 2
Цъфнадо е кокиче (Георги Димет.

   

00в); Синигерова сватба (Г. Ди-
митров); 4. Девойче бяло,  цървено
(Филип Кутев): 5. Бое Стоене (Пар.
Хаджиев); 6. Отидох, мамо. в лива-
де (Ас. Карастоянов); Яна (Дим.
Пегков)
1123 Сонати от Йозеф Хайдн в

репертоара На наши инструменталие
“ти: 1. Совата за флейта и пиано в

  

мажор. Изп. Строимно Симео-
нов -- фаейта, и Лиляна Стефанова.
-- пийно: 2. Соната в ми. миньор.
изп. на пиано Катя Каадимчева

 

12.05 Песни за социалистическото:
сгроителство: 1. В строителен
(Из. Марвнов): 2. Крилати дни (Ан.
Наумов): 3. Марш на корабострои-
тедите (Виктор Райнев): 4. Песен
за транспорта (Ас. Карастоянов);
Ликувай, родичо (Ас. Карастоянов):
6. Песей от завода (Лобри Добрев):

 

   

  
 

  

 

 

7. Пъсен за светлия труд. (Ббян
Икономов: Марш ща металур-
зпе (Ас Райчев)

1250 Популярен концерт: 1. Ув.
„Егмовт“ (Бетовен) -- изп. Бер
   дк; 2. Рондо в сол мажор (Мо-

на цигулка Васвл Черцарт) <- изп.
пасв: 3, Липата (Шуберт) << изп.
Нина Кюркчиева; 4. Рикорданца
(Лист) со изп. на пнано Ото“ Ли:
бих: 5. Танц (Римски-Корсаков) --

ча виола Захави Чавдаров: 6.
неза из оп. „Евгени Онегин“

(Чайковски) -- изп. орк, дир. Ор
дов,

1330 Из изложбените зали
1340 Пеят оперни певци: |. Орад

дядо -- изп, Миханл Попов: 2 Я
ставайте: онашн -- Кап. Муилен Пау-
цон: 3. Месеинко ле, войно ле --

„Бойка Косева: 4. Сложи ми,
0 мори - изп. Димитър Уза:

нов: 5. Ой Гане, Гане -- изп. Хри:
сто Бръмбарав.
1100 За малките ученици

   

  
 

 

 

 

 

14.20. Потпури ог познати мело-
диц, изп. орк. на Пиер Сомерс.

1507 Бояв Икономов -- Поема на.
труда. Изп. СО на БР: дир. Влади.
Самеоков

1530 РАДИОВЕСТИ.
16.05. „Антена“ -- предаване зе

средношколците (ваканционен ров)
  1625 Песни под северното сиянис

1700. Радиовестнико „Пионерски
пламък“

0 НАШИТЕ НОВИ ЗАПИСИ
<- песни от Любомир Пипков, Изп,
Анка Алекснева п. Павел Герджиков.
съпр. на шнано авторът. Г. Изп. на
Ана Алеконева: Синесоката: Унес;
Айшенце мъвенко: П. Из. на Павел.
Герджиков: Зимец сън: Тракия; Лю:
бавта На Хамалина; Воденичар: Кон.
зици.

1750 ХАИДУ -- „Радост На земя:
та“, сюита. Изп. орк, дир. Тамаш
Броди

18.10

 

   

 

гродии пеойн и кора --



изп. Ансамбъдът за народни
на БРТ. дир. Борис Петров.

1830 ГОВОРИ МОСКВА
19.08 Танцова музика
1930 Радиокабинет по марксизъм“

ленинизъм -- отговори на въпроси.
19:45 Оперетна музика: 1. Ария па

Евридика из оперет. „Орфей в ада“
(Офенбах). Изп. Анета Цанкова
орк. на ДМТ. Македонски“,
дир: Виктор Райчев: 2, Ув. към оп
пет: „В царството на Индра“ (Лив-
ке): Изи. опереп корк. дир. Ало

песни.

    

    

 

   

 

 

 

Мелцхар: 3. Из оперег. „Прилеп
(Йохан Щраус). Изп. солисти с опк.
на ДМТ „Ст. Македонс: Ро:
сица Бататова: з) Сер ка А
фред. изп. Тодоп Пантев; С) Терцег
на. РозалиндаАйзенщайн и Алфред.
Изп. Анета Цанкова, Лобомир Бо.
дуров н Тодор. Пантев.
2010 Хорояи песни.
2050 Радиокоментаторът Огнян

Велков отговаря на. зададени въпро:
сн по международното подожение.
2105 Музяка из филми
2130 Хумор н сатира -- Из рома-

ча „Златният теле“ от Илф и Пет
ров” (продължение)
2150 Концерт от творбина Аркан.

 

 

  

джело Корели по случай 250 години:
от. смъртта на композитора: 1. Со-
ната за шгулка и пано Хе 19 „Ла
Фолия“. Изп. Артур Гоюмьо << Ши.
тулка, и Рикардо Кастаньоне -- пиа-
по: 2 Кончерто. гросо в ре. мажор,
изп. сок, „И музиви ди Рома“
22 15 Музика от Чехословакия
2245 Алберт ЛОРТЦИНГ -- Вто:

ро действие ща оп. „Бракоинерът"
Ивп. солисти с хор и орк. на Бво-
линското падно: ди. Валтер Шарт-
нвр. В ролите участвуват: Арно Ше-
ленбергео, Анегизе Мюлер. Герхарл
Унгер, Ани Шлем, Хайнрих Пфланил
и Манфред Шефер

23.18 Забавен колцерт

 

 

  

 

 

ВТОРА ПРОГРАМА

1700. Записи на грамофонни пло-
чи, производство на „Радиопроме --
народна музика.

1730 „Страж на родната земя“ --
предаване за Народната аумия.

1750 Концерт на наши самодейни
колективи"

1810 Разучаване на песента „Ел-
на девойка буди моя град“ << музи.
ка Нисец. текст Росен Василев

18.35 Забваен коншерт.
1905 „Кремиконски дневник“
1950 Предаване от студиото на

Радно София концерта на СО на
БРТ, дир Васил Стефанов, солист
Георги Байнов: | Хендел -“ Уверто-
ра: 2; Бах -- Концерт за цигулка и
орк. в ми миньор: 3. Чайковски --
Фантастична симфония. „Франческа
да Римини“

(Около 2020 НОВИНИ)
Около 21.10 Песни н танци.
2135 Тапиова музика
22.10 Камерен концерт
29.28 Дзе италиански песне 1
и в Рим (Ларичи). изп. Нила

Пици с орк. на: Марчело ди Марти
но; 2. Спомни сн (Нардела-Бовно).
изп. Серджо Боуни с орк. на Джу
зепе Анапета
030 Българска народна музиказа

слушателите в чужбина. Е

 

  

 

  

  

9 януари
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535 Народни песни и хора
600
60

Радиогимнастика.
Масови песни.
Забавна музика.
За селото“

30 Концерт на. самодейци колек:
  

 

 

  
  

   

тави:
300 Пнонери, предаваме за вас
812 Пиесв за: цигулка, изп. Хев

рик, Шеринг: 1. Испански танц на
„Краткият живот (Де Файя):
Звездица (Поне-д са
сикански танц (Хозе
Андалузки романс (Сарасате)с 5,

 

Цапатеадо (Сарасате)
835 Потпури на одерети
915 Жул МАСНЕ - Втора и

шеста картина на оп. „Манон“: Изл

  

  
 

солисти. хор н орк. па Русенската
пародиа опера, дир. Руслан Ра
чев. В полите: Пейка“ Маринова
Николай Здравков, Асен, Селимеки и
Анастас Анастасов

Ог 1000 до 100 ч
(Софийска хроника -- само на ср.

вълни 202 м и по софийския град:
ски радиовъзед)

 

10:00 За работниците: „Пернишки:
машиностронтеди” -- раднорепортаж.
от Вили Брюкпер

  

1010 Песми но танци от Шотлан
дия: 1. Валсирайте с Джими Шена
<- вайсови. потури: изп. орко 2
Старата къща << народна“ Песен
изп. Маккслар с орк 3 Гей гор:
дънс << танц, изи, оркс 4. Роуанско:
то дърво << народна посен, изп

 

Маккеларс орк; 5.Смелият бялсер
жвит -- танц, из. орк.: 6. Това моме
че Джони -- народна песен, изп.
вокално трио

1041 За малките ученици з
1051. Симфоничен концерт: 1.Ди

митър Христов -- Концерт за пиано.
  

 

 

    
 

 

я орк. Изп: Георги Азманово със
симф. орк на БРТ, дир. Васил Сте-
фанов: 2. Сергей Прокофиев << „Зи
Мец огън“ с детека сопта за сим.
орк и хор. Изп. голям симф, орк
на Съветското радио, аир, Самунл
Самосуд
ПАН Танцова. музика
1209 Народни песни.
1950 Концерт на Владимир Ва-

лайтис -- баритон, и Николай Тим-
ченко -- тенор: 1. Изп. на Владимир.
Валайтис. Съпр. орк, ГАБТ, дир
Марк Ермлер: 1. Рецитатив и ария
ча графа из ПГ до на оп. „Сватба

 

та па Фигаро“ (Моцарт): 2. Куп
лети на. тореадора из Пд на оп

  

  

 

„Кармен“ (Бизе); П. Изп. на Нико-
лай. Тимченко: Съпр. орк.“ ГАБТ,
дир Марк Ермлер: 1. Романс на
«ияз Синодал из Г дона оп „Де:
мон“ (Рубинщайн): 2. Ария на Лен
<ки из У к. на оп. „Евгени Онегин“.
(Чайконски)

13.14 Забавни мелодии
1330 Нови филми
1340 Концерт на Ансамбъла за

десни и танци на Съветската армия,
дир. Александров: 1, На път (Со:

повьов-Седой):. 2. От Волга до Дон
(Заславски Мандолина (Позд-
ияков); 4. Ой поле, поле (Книпер):
5. Време е за път (Соловьов-Седой).

1400 Пнонерн, предаваме за вас
14.18 Константин ИЛИЕВ -- Коц-

цертино за флейта н оркестър. Изп.
Христо Владовски със симф. орк.
ча БРТ. дир. Васпл Стефанов.

1440: Молдавски песни: 1. Птичко,
смеци гиездото си и Срамежливият
момък -- изп. Мария Юрчак с орк
2. Излиза девойка от колибата и
Моята жена -- изп. Георги Ешану

    

  

   

 

со орк: 3 Дойпа н Ела, мили -- изп.
Тамара Чебгн

1507 Камерен: ковцерт: 1. Фран
кьор -- Соната за виолончело и
пиано, изп. Владпмпр Орлов -- вио-
дончедо, и Дагоберт Бухолц -- пиа-
ок 2. Скарлати -- Три сонати: в
  мажор, във фа мажор и в ре
мажор, изп. на пиано Лев Оборив
1530 РАДИОВЕСТИ.
1609 Сред книгите: „Позиция“ --

стихове от Любомир Левчев, рецен-
зия от Емид Петров и стихове от
книгата

 

 

  

  

1625 Из оперети: 1. Ария на Джу-
дита из опрет. „Джудиа“ (Ле:
хар). Изп. Анета Цанкова със симф.
орк. на БРТ, дир. Драгомир Ненов;
2. Унгарска танцова сюита из оперет.
„Дяволски коншик” (Калмав). Изп
Симф. орк. на Берд. радно, (дир
отфрид Косовиц: 3, Ария на Парис

оперет. „Хубавата Елена“ (Офен  
бах). Изп. Лобомир Бодуров с орк.
на Държ. муз театър „Ст. Маке
доиски”, дир: Борис Левиев; 4 Фи-
над на Ед. на оперет, „Прилепът“.
(Йохан Щраус). Изп. Анета Цавко-
ва, Тодор Пантев и Хрисанд Бътва-
ров с орк. на ДМТ „Ст. Македон-
ски“, дир. Росица Баталова: 5
Фантазия върху песеша „Аз“ съм
един бедец скилник“ из оперет, „Бра
товчедът от Дишади (Кюнеке),
изп, орк.
сан ала

1700 Народен: радноуниер-
ошег <- факултет за музика.
„Ударнии други инструменти“
СС декшия от Димитър Тъпков

  

 

   
1810 „Дай ръка, далечни друга-

рог Концерт от масови песие 1.Дейръка. далечни другарю (Сигиз-
муна Каш: 2 Дружбата е по-скъпа.
от всичко (Вано “Мурадели): 3.

на дружбата (Василе  Ти-
4. Цялата земя е на стра-

жа (Василе Попович): 5 Песен за
дружбата между народите (Вереш
Ранки): 6. Мир ез оръжие (Кон-
стантив Листов)

1830 ГОВОРИ МОСКВА

19:03 Народна музика --обр. Сте-
фан Кънет Руске ле, изп. Стайка
Гьокова: 2 л ти се найде. баба.нап. Асен Шакрачки: 3. Неполс << Хоро, изп. Пето Радев надринет и Иван Кирев па акорде
он, съпр. орк. с дир, Христо Тодо:-
р0в; 4. Тръгнала е малка мома, изпХорът при Анс: за наролни песнина
БРТ, дир. Борис Петров: 5. Не бър-Зам, слънчо, изп. хорът на АнсамоЛа За народни песни н таш

  
 

 

  

 

    

 

  
  

  

 



Благоевград, дир. Кирид Стефанов:
6. Иван на Рада думаше. изп. Йор
данка Илиева, съпр. орк, с“ дир,
Коста Колев; 7. Пролетно хоро, изп
Стоян Величков на кавал, съпр, орк,
от народни инструменти; 8. Костен.
ско хоро -- изп. Стефан Демирев на.
акордеон, съпр. орк. с дир. Драго.
мир Ненов

1930. Радноседмичнико „Младост“
1950 „ВАШЕТО МНЕНИЕ“

концерт
21:00 Тапцова музика.
2130 „Една майка разказва“
2135 Творби от български компози-

тори: 1. Александър Райчев -- Шест
енигми, изп. Анастасия Налбантова:
2 Димитър Сагаев -- Шест песне
върху китайски текстове. Изп, Пенка
Коева, съпр. на пиано Снежина Гъ:
лъбова; 3. Димитър Ненов -- Рапсо.
дична фантазия. Из. СО на БРТ.
дир. В. Стефанов
2245 Лек популярен концерт
23.15 Песни и танци

ВТОРА ПРОГРАМА

 

  

 

17:00 Забавен концерт.
1730 „ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО“

<- повторение.
1800 Песни от Сергей Рахмани.

нов: 1. Не пей, красавице, изп. Ве:
роннка Борисенко: 2. Вчера се срещ-
нахме, изп. Александър Огиивцев:
3. В мълчанието на“ тайнствената
нощ, изп. Зара Долуканова: 4. Ста
ринби валс, изп. Надежда Обухова

18.15 За средношколците:  „Клус
ча младите изобретатели“ -- репор:
таж от Снежина Каменова

1825: Народни хора и ръченици
1905. „Часови на народа“ -- пре-

даване за Народната милиция
19.25 Концерт на Пенка Коева --

сопран: 1. Две арии из опери на
Верди: а) Ария на Амелия из оп
«Бал с маски“. Съпр. ДСО -- Пер-
Чик, дир. Руслан Райчев; 0) Ария
на Леонора па ол. „Силата на съд:
бата“. Съпр. СО на БРТ, дир. Васия
Сещнов: 2. Разко на Мара лв

7 „В долината (Д, Албер). Съпр.
орк. "на. Пловдивската пар“ опера,
дир. Васил Лолов, участвува и Алек
сей" Милковски: 3,Ария на Адриана
Лекуврьор на едноименната опера
(Чилеа), Съпр. СО па БРТ. дир
Васил Стефанов

1952 Танцова музика

   

 

 

21.00 Радиотеатър:
СТВО ОРЛОВИ" -- драматич-
на миннатюра по езнонмеви
та повест на Максим Горки

  

 

21.43 Концерт на Хоровата капела
ча Украциската съветска социалисти“
ческа република „Трембитас 1
Град Колбмия“ (Кос-Анатолски):
2. Пролетна песен (Козак); 3. Зад
градината. патиците плуват (обр.
Леонтович): 4. Свирач (обработил
Леонтович): 5. Служик 33 ус пана
(кк6. Нова верховина“ (Кос-Ава
толски)

22.08 Солисти и орк. на Унгарско:
то разно пред микрофона

 

Стр. 6

 

10 януари

ПЪРВА ПРОГРАМА

 

535 Валсове
600. Радногимнастика.
610 Народни песни.
645 Инструментални пиеси
655. „Звучи руският бан!
120 За селото
730. Популярен. концерт.
800 „Читалище-столетник“ -- ре

портаж от Асей Миланов
810 Народна музика -- изп. сви:

рачи на. народни инструменти
830 Из италиански опери. 1: Ре:

читатив и каватина на Амнна нз 1
1; на оп. „Сомнамбула“ (Белини)
Изп. Мария Калас с хор и орк: на
Миланската Скала, дир. Тулио Сера

 

 

фин: 2. Дует на Линда но Карао
из 1 дМа оп. „Линда ди Шамуци“
(Доницети). Изп. Лина Палиуги в
Франко Перулн с орк. на Радио То:
рино, дир. Франко Капуана; 8. Ария
па Неда из оп. „Палячо“ (Леонка:

 

вадо). Изп. Мария Бохачек с ДСО
в тр. Русе, дир, Руслан Райчев; 4
Дрия из П до на оп. „Навуходоно:
сор“ (Верди). Изп. Танкреди Пазеро.

   

   

с орк. на Миланската Скала, дир. Са
байпо: 5. Сцена из Гл на оп. „Ма
нон Леско“ (Пучини). Изп. Фрайчесе
ко Мерли с хор-и орк. на Миланска:

 

та Скала, дир, Поренцо Молайоди
915 Песни из стари филми
930 За най-мадките
9.40 Николай Римски-Корсаков

Симфонична. сюита „Шекеразада
изп, орк. на Мартин Голд

1041 За малките ученици.
1021 Забавна п таниова музика
1.19 „Родна песен нас навек, ни

свързва“ -+ предаване за музикал
ната самодейност: концерт на само“
дейни кодевтиви

11.44 Парашкев ХАДЖИ:
чата за цигулка мо пиано Хе 1 изп

 

 

  

 

Владимир Аврамов -- цигулка си
вторът -- пиано
12.05 Пет Едно Мауро и Жакдин

 

Франсоа
1249 „С музиката в поетичния свят.

ча приказките“: 1, Пьотр Илич Чай
„Тебедоно езе:

Болшой. театър,
дир: Юри Файе Габриел Пиер:
нес Бодетна: сола „Сидалиа пн
сатирът“. Изп симфр: орк. на Френ
окото радно, дир. Пиер Дева; 3

ковски -- Из балета
на,ро”. Изп. 00

    

Анатоли Лядов -- Симфонична кар:
тина „Кикимора“. Изп. симф. орк, на

КовальовСъвет. радно, дир.

 

   
    

 

13.30 Говори Радно.
„При. проучвателите на
ците недра" -- репортаж

Варна:
земе

  

14.00 Сюити върху народни песни
1420 Камерен кояцерт
1507. Хорови песни от български

омпозитори
1530 РАДИОВЕСТИ
1605 15 минути за търговията „За

що в заведенията за обществено

В -- со”

кранене не. се сервират типичните на
ционални ястия“ -- разговор пред.
микрофона
1620 Дмитри ШОСТАКОВИЧ --

Фрагменти из 0п. „Леди Макбет от
Мценска околия“ Изп. Държ, берл
орк. солистка Зигрид Ексхард

1638 Унгарска народна музика
1700 За. децата.
1780 Рейнгодд ГЛИРР --

на бадета „Червеният мак“.
ГАБТ, дир” Юри Файер
1810 Народни. песни, изп.

Кънчева << нови записи
1830 ГОВОРИ МОСКВА
1908 Хоров концерт
19.30 „Селото на щъркелите“.

очерк, от Генчо Стоев

  

Музика
Зи. орк.
 

  

Соня

    
  

1955 Забавна ц танцова музика
21.00 Напеви и ритми от юг

„По паралели. н мериднани“
5 Оперни арии -- изп. Карло

баритон: 1 Ария из оп
; МС Раткдифе (Маскани),
Съпр. орк, 2Молитвата на Валенти
из оп, „Фауст (Гуно). Съпр: орк
на Миланската Скала, дир, Лоревцо
Молайоли; 3: Ария на дон Кардос
па ШЕ д. на оп „Срнани“ (Верди) с
Хор и орк. дир. Поренцо: Молайоли:
4. Каватина ща Фигаро из ол. „Се:
вилският бръснар“ (Росини). Съпр.
Орк. дир. Лоренцо Модаполи
2201 Забавна музика.
2045 Концерт на Държавния ра-

диоквартет „Аврамов“ в съста
кир Аврамов -- цигулка,
ртев -- цигулка, Стефан Магнев--

виола, и Константин Кугийски
виолончело. В програмата: 7
тименти от Волфганг Амадеус
царт
28.15 Оперета зи!

ВТОРА ПРОГРАМА

17:00 ФИЛМОВА МУЗИКА по же-
пание на слушатели: 1. Жажда (Еп
пай) нз едноименния филм: 2. Много
здатни огньове. (Молчанов) из ф.
Случапт в Пенков“: 3. Не съм ти
казал всички думи (Ешпай) на ф.

     

  

 

ика.

   

 

  
На поправилия се трябва да се.

вярна“; 4 Планински звуци (Олиас)
из ф. „Симфовия в злато“: 5. Ще ти
кажа (Шолш) па ф. „Ревю па мес

; 6. Момичето с куклата (Дойч).
из ф. „Лили“: 7. Раздяла (Фуско)
1 Ф. „Делфинитев: В. Песен, (Белаш)
из ф. „Роман и Франческа“! 9. Тани

   

    

 

  ог ника. (<кк) из ф. „Във въз
растта на люб 10. Шесен. па
Кангасейро (Милвори) из ф. „Канга-
серо“

1730 „Сватбари на границата“ --
задиокомтозиция от Никола Гагов-
ски

17:50 Смесен, концерт --
музика

народна.

1810 Народен. радиоунивер-
ситет <- факулиет за литера-
тура: „А. Н. ОСТРОВСКИ“--
лекция от Станчо Костов, пре
подавател в Софийския. дър-
жавев университет

  
1830 Фрагменти из български опе

1. Танц на самодивите нз оп
„Гергана“: (Маестро Атанасов). Изп.
орк. на Варненската народна опера,
дир, Йоско Йосифов; 2, Ария на Ма:

 



рия из оп. „Ивайдо“ (Марин Големи.
нов). Изп. Надя Афеян със СО на
БРТ, дир. авторът; 3, Финал на
ТК. наз оп, „Момчва“ (Сю. Пил:
ков). Изп. Димитър Узунов с каме:
рен мъжки Хор н орк. на Соф. нар
опера, дир. Асен Найденов: 4. Два
танца из оп. „Шар Калоян“ (Панко
Ваадигеров): Изп. СО на БРТ, дир.
авторът,

19.05 За средношкодците: „Шастли.
вещът“ -- радиокомпозиция от Геор-
ги. Аврамов за Алеко Константинов

1930” Предаване от зала „Бълга-
рия“ -- КОНШЕРТ на Софийската
държавна филхармония

(В паузата -- НОВИНИ)
2130 Танцова музика.
2205 Хоров концерт

11 януари

ПЪРВА ПРОГРАМА

535 “Народна музика
610 Бадетни фоагменти.
600 Радногимнастика.
645 Маршове
7:00 Оперетна музика
730 Народни Песни в инструмен-

тално изпълнение
800 „Като истински стопани“ --

бесела от Варвара Ковачева
8.10 Оперен. концерт: 1. Ария на

Васко де Гама из оп. „Африкацка-
та“ (Майербер). Изп. Марио Ланца
с орк, дир. Константин Калиникос:.
2. Ария на Миньон иа еднонменната
олера (Тома). Изп. Вера Соукупова
с орк. на Пражкото радио. дир. Фран
тишек Дик; 3. Дует на Зурга и Н
дир из 1 д. на оп. „Ловци На бис
ри? (Бизе). Изл, Андре Бакле н
Анри Льоге с орк. на Френското па-
дио, дир. Гюстав Клоез: 4. Ария на
тата из оп. „Вълшебният стрелец“
(Вебер). Изп. Тиана Лемниц с опе-
Тен. орк; на Берл: радио, дир. Арт
Ротен; 5. Сцена и терцет на Джи.
ла, Мадалена н Спарафучиле из ТУ д
на оп. „Риголето“ (Верди). Изп.
Бона Бергер, Нан Мериман и Ита-
то Тайо с хор и орк, дир. Ренато
Челини ;
830 За най-малките.
845 Полски песни: |. Отиде девой-

Ха в гората -- изп. На. капела н
вокален анс: 2. Свети ясният месец
<- изп. Анс. за песни и танци „Вар:
шава: 3. Кукувичка и Цит, ши --
изп. Мис. за пеощи и танци „Мазов-
шев
919 Популярни пиеси за пиано:1.

Рондо в сол мажор (Бетовен), изп.
Вера Бонева; 2. Емпронто в мн Ое-
Мол мажор (Шуберт), изп, Лили Ата
насова; 3. Полет (Шуман), изп. До-
0а Лазарова -- Дананлова: 4. Ка-
причио в ми бемол мажор (Пагани-
ви-Лист), ап. Светла Протич: 5
Подишинед (Рахманинов). изп, Емв
лия Русева: 6. Прелюд в до мажор
(Прокофиев), изп. Венцислав Янкод:
7. Трифантастични тапца (Шостако:
вич). изп. Константиц Ганев

945. „Приказки и песни На наро-
дите? 2. виетнамски легенди

   

   

  

  

  

10.05. Танцова музика.
1041 За мадките ученици.
1051 Симфоничен концерт: 1. Ве:

селин Стоянов -- Концерт за цигул-
ка и оркестър във Фа днез миньор.
Изд. Васил Чернаев със СО на БРТ,
дир. Влади Симеонов; 2. Радион Ще:
дрин -- Първа сюита из бал. „Кон-
че:Вихрогонче“, Изп. голямо симф.
орк. на Съвет. радио, дир. Алгис
Жюрайтис

11.40 Музика из съветски. филми.
12.05 Из оперното наследство на

Рихард Вагнер

1250 Песиц за мида: 1. Напред,
борциза мйо (муз. Илия Драганов,
т. Станислав Вихров), Ние защи-
щаваме живота (Овидиу Варса); 3,За мир, за човешки права (Бела Тао
дош); 4. Ние сме за мир (Николай
Дремлюта)

1305. Танцова музика
1330 Културна хроника от чуж

бина
1340 Клавирни пиеси от Купрен

и. Ремо в депертоара на. Елен Бог
ши: 1. Четлон пиеси от Купрен: Ра-
стящите лилии; Алеманда; Сарабан:

 

 

да; Куранта; 2. Четири пиеси от Ра-
мо: Пфелюд, Алеманда: Малката
фанфара: Тои ръце г 

14.00 Пионери, предаваме за вас
1420 Поздрав от Мадагаскар
1440 ОПЕРЕТНА МУЗИКАв из

 

    пълнение на съветски артисти --
нови записи: 1. Из оперети на Кал“
ма: а) Песен на Раджом из Гал.
На оперет: „Баядерка“. Изп. Георг
Оте с естр. орк, на Съв. радно н те-
девизия, дир. Силантнев: 0). Доня
на Внолета нз, оперет. „Внодетката
от Монмартър". Изп. Коралесйна с
орк, на Московския Оперетен театър,
дир. Осовеки: 2. Песен на Миноза
из оперет. „Гейша“ (Джонс). Изп
Балайас орк. на Московския опере-
тен театър, дир, Осовски; 3. Септет
из оперет. „Веселата вдовица“ (Ле:
Хар). Изп. солисти, Хоо и орк. на
Московския оперетеи театър,“ дир.
„Осовски

1507 Концерт на дуков оркестр
с диригент Владимир Недков.

1530 РАДИОВЕСТИ
1605 Музикална рецензия
16.15 Симфонични пиеси от Панчо

Владигеров: 1. Дизергименто. Изи.
орк, пра Анс, за песна ца БРТ, дир
Борис Хинчев: 2. Класично и роман:
тично. Изп. СДФ. ди. Миханл Лев-
теров: 3. Песен <- изп. цигулкованс,
при ГАБТ, художествен ръководител
(Юли Реейтович, Ирина Зайцева --
пано; 4. Хоро стакато (Динику--
Владигеров). Изп. симф. орко на
Лайпцигекото одлно, дир. авторът

17.00 Забавни минути с ок, На Ар
майдо Тровайоди.

  

ет
17:20. Народен радноунивер-

ситег -- факултет за наука и
техника: „Законите на микро-
мщра" <<" лекция от“ Петър.
Райчев.

 

  
1740 Концерт на Държавния ан:

самбъл за Народни песни и танци
с худ. ръководител Филип Кутев.

18.10 Ати ЗОНИНЕН -- Сюита из
бал. „Песни и Илюзия“. Изп. симф.
орк, на Радно Хелзинки, дир. авто-
рът

 

1830 ГОВОРИ МОСКВА
19.08 Танцова музика.
19.30 Радиочас за селото:

СТРА ГРАДИНА“ -- предаван
поздравитеден концерт.
2055 Седмичен. преглед на комен.

татора па международни въпроси
Огнян Велков

21.05 Песни от нашето певолюци-
онно минало -- изп. Ансамбълът за
пеоци па БЪТ, двр: Михаил Милков:
1. При буките (обр. Христо Тодо-
ров); 2. Церноморски партизани (060,
Христо Тодоров); 3. Покапват лист
по лист (обр. Миханл Милков); 4,
Бунтовна песен (обр. Стефав Драг:
нев): 5. Час победец (Емануил Ди.
Митров); 6, Към гревистите“ (069.
Христо Тодоров)
2130 За вас, студенти!
2150 Лудвиг ван БЕТОВЕН --

Клавирно трио в сн бемол мажор
опус 97. Изп. чешко трио с състав:
Александъо Плоцек <-> цигулка, Са-
ша Вечтомов -- виодончело, н Йо-
зеф Паленичек -- пиаво
2245 ЦЕЛЕР -- Откъсииз оперет.

„Птицепродавецът“: Изи. Ани Щлем,
Ачелизе Ротенбергер, Петер Аиде
Вили Хофман, Фпидрйх Химелман,

   

    

„Саншайн“-квартет. и „Корнел"-трид
Със смесен Хор но орк. днр. Франш
Марцалек

23.02 Симфоничен концерт: 1. Ане
дрей Бшпай -- Концерт цигулка
и оркестър. Изп. Едуард Грач с орк.
на Съвет. радио, дир. Евгени Свет:
ланов: 2. Здравко Манолов -- Паса“
касия н фуга; Изп. СДФ, дир. Васил
Стефанов.

  

ВТОРА ПРОГРАМА

17.00 На. педагогически теми: „За
щастливо семейство“ -- беседа от
Стоянка Желева ;

1710 Концерт по желание На уча-
стниците в предаването „Концерт.
загадка"

17.50 Забавна и танцова музика от
съзстски. композитори

1815. Пнонери,  предаваме за вас
18.30 Песни от събора-надпяване

на Роже: 1. Алтънджийче,, шекер-
джийче и Защим ми минеш, Севди:
но -- изп. Фатме Лютвцевд; 2 У
вас да дойда и Сънливо любе --
изп. Надежда Бочукова: 3. Китко
зелена, червена и Излези. майчо, по-

  

Гледни -- изп. Георги Петканов: 4.
Не мой ма, майчо и Назад, Дойке,
Чавад -- изп. Живка Лазарова

19.00 ПРЕДАВАНЕ ОПЕРА от
Софийската народна опера

21.05 Продължение предаването на.
операта.
2145 Забавна и танцова музика
22.15 Китарен звън
 

000 „ЕДИН ЧАС БЪЛГАРСКА
МУЗИКА“ -- концертна програма
за чужбина

(Продължава ка стр. 10)

 



(13. 1, 11.00. ч., П. програма),

Драги слушатели, за втори.
път литературният отдел излн-
За с предаването „Литератур-
но угро".
Какво ще чуете в него?
Предстоящо е“ чествуването.

на. 100-Годишнината от рожде-
нието на Алеко Константинов.
В нашето предаване ще наме-
рят място откъси от произведе:
ния на Алеко. Освен това ще
чуете откъс от „Маскарад“на
Лермонтов в изпълнение на ар
тистите Катя Зехнрева и Бо-
рис Арабов. Ще чуете българ
ски и съветски стихове, инстру-
ментални и музикалниизпълне:
ния:
Нашето „Литературно утро“

има за цед да представи. на
слушателите избрани творби от
класиката и съвременното из-
куство” в изпълнение на наши
известни актьори Нис можем
ла. се съобразим с вашите же“
лания. Затова пишете они
какво харесвате, какво бих-
те Желали да чуете в пре-
даването. Изпращайте. пис-
мата си на адрес: „Радио Со-
фия Литературен отдел --
за „ЛИТЕРАТУРНО УТРО“.

   

240
скорели

Навършват се 250 години от
смъртта на стария италнански май-
стор -- бележития цигулари ком“
позитор АркандЖело Корели.

сАжянурна

 

Роден през 1693 година във. Фу-
синяно при Равена, Корели отдава
целия сп живот На музикалното из  

 

куство. като заема последователно
длъжности на цигулав и на капе
майстор в оазлични грахове на Ита-
лия. Франция и Германия. Със своя-
та оригинална нвисоко талантлива

 

 

  

творческа лейност Корели поставя
началото "на прочутата пталйанске
цигулкова школа -- основа. на със
временния цигулков виртуозитет.
дванадесетте си цигулкови сонати
валният италйански предкласик из-
подзува напълно възможностите за.
онова време На цигулката като. пъл:
ноценен. концертен солнраш инстру
мент.
В областта а оркестровата музп-

ка Корели създава нов музикален

риятедите му го нарича-
Ха така. Не защото има-
ше -ботапство и обществе-
но положение. Защото ня:

маще: Защото вътрешно беше се
освободил от задължението да

 

   

 

   

служи на едно общество, което
презираше:

Той. беше. „щастливец“, защото
остана верен. на себе си, на иден-
те си и ва творчеството си. Ни-
10 един компромис, вито едно от-
клонение от пътя: който“ си беше
избрал: като: гражданин и писа:
тел.

В джоба му често нямаше ня:  
колко гроша, За
Но оптимизмът
паем: Келивката "не
одухотвореното«лице;
то и. сарказчът бликаха.

Алеко. Константинов. създаде
класичесви произведения в бъл
тарската лигература. „Бай Ганю“ е
гордост ка нашата кул
тура. И не само „Бай
Ганю“ -- цялото твор
чество на Алеко Кон
стантинов е на изключително ви:
соко идейно п Художествено рав
нище. и

Има автори, предпочитани от
определи кръг хора. Алеко Кон
стантинов няма свой кръг цените
ди. Обича Го Целият народ, всички
български читатели.

да си купи потюн.
му беше неизчер:

тизаше от
остроумие:  

 

 

 

 

2а3етти

  

А това е достатъчно,
1. наречен „Щастливецът”.
Предаването за средношколците

„Щастливецъте -- страници из жи
вота н творчеството на Алеко Кон.
стантинов, ще слушате на 10 яну:
ари, четвъртък, от 19.05 часа по
втора програма.
 

 

 вид -- така наречените“ кончерти
гроси -- произведения за оркестъо
с прупа солиращи инструменти. Ос
вен това той“ композира редица
други ниструментадин, камерни он
оркестрови творби, важно“ място
между кото заемат неговите“ 48
трио-сонати -- една част от тях
изпълнявани с успех он днес. Най:
популярното. произведение на Коре-
дн. обаче е шигудковата му соната
наречена „Ла фолия“. която влиза
в репертоара на понти всички кон
цертирашщн. циголани:

Своя живот

 

видният. италиански.
Рим ма БК

)
годишнината от тази дата на В яну:

от 21:50
дадем концерт от негови творби.

композитор. завършна в.
    януари 1713. година. По случай

ри, вторник, часа ще пре

 

„Жзофино
 

 

Мали депа помните ак още Бу
|. ратитоз ЗС налиИ обинитад Дазбива кг, кик май.

сто"Череша: подари парче дървона своя приятел Джевето. който.
направи от. него ЗУдното дървено
Чамеме пинокиА познавате ди Ккодино?
| овви, мънички Кводино, сн-| кът на татко Пилукка: с Нес То

   

и познавате <“ Кьодийо, желяз-
| тона от    задния

Роже св вайздбавия кинаперде ниви подала
| она обмен с ден.

 

 

птедндст. Той не с образещо наършенство, но не с и вирогда-

Къодно с весел но здрав же |
Ра тека | дезей немирник, с” много

недостатъци но много добри” каче

Той с. кстинска, сладка нозза
рожба на фантазията на мирто време

 

 

ис жия, много жив... Толкова.жив. че просто ме ти се иска дазяркаш, че с желязна Кукла +
Кьодино < приказно” момче,

косто пие ще станете добри приясНЛО но няма да ви се иска де<< раздедяте никога с.

 

 

 

Асет Е тихо
Когато се ражда нещо“ хубано.
Затова полека да огворки вр.тата на стария професор нова.

пръсти да влезем и Паботняницага.заното Къолино вече се ражда:
Слушайте прикаоката за Коди.в чевъртък, 10 януари, втоо а. |
  

 



Наоден гадуоунивврситет
ФАКУЛТЕТ ЗА НАУКА И ТЕХНИКА

„Законите на микромира“ -- лекция от Пегър Райчев -- петък,
11 януари, от 17.20 часа, +

о
ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИКА

„Ударни и други инструменти“ -- лекция от Димитър Тъпков --
сряда, 9 януари, от 17.00 часа

е

ФАКУЛТЕТ ЗА ЛИТЕРАТУРА

„Александър Николаевич Островски“

 

лекция от Станчо Костов,
преподавател в Софийския държавен университет -- четвъртък, 10 яну.
ари, от 18.10 часа по втора програма.

 

Александър Николаевич Островски засч
ма едно от най-безснорнихе места рус“
ката литература. Неговото творчество е
пронизано от високи човешки идеали <-

 

  

началото на 30-те трино. вълновата механика. коя стремеж към свобода и правда, към

година. на нашето“ Резултатите от изслед” то“ обяснява “микропро.  Подстиенаистинакриво„товедо
полегне бе мале. занията на теоретична: Песше при елементарни СТАВЛЯМА ШИООКАКОРЧА наРУСИЯот

нена структурата на та физика показват, че те частици. когато дворянството се разлагаше ис на
зпома - едно. щенс за всички тези влемешер., В класическата меха”  псгою мястознхождашееисинлитрално 400. съста. иа, се Приема; че вала. ФОНА ДАВАсВУРНОКАТК 4На.
вено от. пдотона и не: Ко тяло: във всеки МО: анно и саринача
утрони, около Което оби.
  
  

Рише
Ду

мент има едво напълно В продължение на 40 години Остров:
 

  
 

  

 

 

Н.зСТРОВСНИ

Халят електрони. При определено. подожение, Фи зсинваше м бирвае в миогоброрине
бяпзитено по същото една наплдно, преледе: 16хемеиивлакжицалъмя
време: бяха открти ИЦЦИДЦМиасковост Ела де ае
аориа оае Самаанаи,
<тищи. Така през 1998 ци частиши не са падна микропроцеситево кон. Лам слнжник пиевнем Стана“ обвний.година Дирак предсказа ни законите на класиче то участвуват слементар. тег и на малата социална. система“ на
теоретически 4 Авдер“ ската механика. Тях ние ните частици, това не е ЦАРСКА Русия. снстена, която законаящесон откри ОНТНО 8 КОС не трибва да снги пред. така, Ма какви Заноно паазмииневоскоувииненичерксинамическото лъчение ОЩЕ ставяме като обикновени. мерности се ПОДЧИНЯВаТ щаше във все цо-пълновластен господар.оребеапасВрунтава ааа раОтаи,ща -- позитронди: По- мери. Създадена бе ана тър Райчев в лекцията: "емеинческото адйесио Освевеки пба:късно Паули. обоспова съвършено. нова механи „си „Заноните на микро "Мелосонсвемиидем, складесъществуването на неу- ка -- квантовата или мира“. чват срешу произвола н подтисничеството.

НОИНОИНИНИНИИИЦИНИТИИЦОИАЩОЩИНИНОНИНОЕЦИЦИЦИ ННИН

ВАШЕТО МНЕНИЕ?

Радио София под-

готвя ново разписа-
ние на програмите.
си. Във връзка с то-

ва каним нашите
слушатели да изпра-
тят до 31. 1. 1963 г.

своето мнение и
препоръки.

Попъпнете
тапона и
го изпратете!

    

ОИТИНООИИЦИНМИНИЦОИЦИЦИНИИИИЙНИИИНи

РАДИО СОФИЯ

Отдел „Писма и мнения на слушателите“.
1. Кои от посочените. предавания. слушате с най-голям интереПодчертайте я отговорете с „да“ Или „не“.

 

Новини -- 5304 а. 630 а ралаПреглед на печата -- 9004. ЛОВ азлища
12:30 4 паалва (и в неделя - 1330 4. Пор) 1
1600 ч. (на А „18.00 ч. ат а 90 ча
(Потрра 9 ЗОРО а па път ордена саби
23.45 Е ар а убита

Работнически ращиочас -- понеделник, 10.30 моа ооРаднокабинет по марксизъмеленинизъм -- вторник, 1930 ч 1 +Социализмът н човека -- понеделник, 1730 ч. Борси
Радиоседмичник. „Младост“ -- сряда, 1930 и ооо
Предаване за децата -- 6.45 ч. „ М00 ч заеа

17.00 ч.
За средношколците -- вторник, 16.09 ч,

 

сряда,
1815 я, П пр. „и четвъртък, 1908 4, Потр. >

 

лите, че. би трябвало да се излъчват в

 

Кои предавания ма

 понииишишииошибишининикокиниитокикиткиИЦНИНИИН,

  
я



 

12 януари

ПЪРВА ПРОГРАМА

585 Масови пеои
600 Радногимиастика.
610 Инструментална народна му-

зика
645 Забавна музика
7:20 За сейото 3
7.30 Любими оперни мелодни
800 Пионери,  предаваме за вас
510 Народни песни
8.28 „Верен син на работническа-

Та класа" -- спомеви от Борис Бог
данов за Харалампи Стоянов по слу-
чай 75 г. от оождението му
835 Симфонични танци
9.15 Песенен Сукет
945 В помощ на слушатедите от

факултета за музика при Народния
радноуниверситет: „Инструмевтите
симфоничния оокесгър“--Вариаци п
фуга от Бенжамън Бритън върху
тема от Хеври Пърсел.

1041 За малките Ученици
1024 „Оперетна музика от българ:ски. композитори
1.14 Поетична. страница -- стихо-

ве от пръшкия. поет Менелаос Лун:
демис.

1.19 Камерен концерт.
1205 Кантати от български ком“

позитори: |. Кантата за Георги Диг
митров (Боян Икономов): 2. „33 ми-
лиона комунисти“ (Любомнр  Пип-
ков): 3. Кантата за БКП (Код Ле-
ви)

1230 На културни теми: „Читалн-
щата в големия път“ -- беседа от
Петър Панев

12.40 За любителите на тангото.
1300 Оперви арии: 1. Ария на Ми-

Касла нз оп. „Кармен“ (Бизе), изп.
Теодора Лукачу с орк, ка Рум. р:
Дио и телевизия: 2. Серенада на Ме:
Фистофел из оп. „Проклятието на
Фвуст“ (Берлиоз), изп. Рикардо
Страчарис орк: 3. Песен. на Фолко
из оп. „Изабо“ (Маскани). Изп. Бе-

 

 

  

ниамвно Джилис орк. на Мил. Ска“
ла, дир. Беретони; 4, Ария на Про:
зида из оп. „Сицилиански вечерни“
(Верди). Изп. Никола Роси- Лемени
със симф. орк: на Унг. радио. др.
Виктоо Васи: 5. Ария на Джоконда
из еднойменната опера (Понкиели).
Изп. Радка Конфорти с орк. на Съв
радио, дир. Онисам Боон; 6. Моно-
лог на Жерар из Пд на оп. „ди:
дре Шение“- (Джордано). Изп. Геор-
ти Койчев със СО на БРТ, дир. Р.
слан Райчов

1350 Смегей копцерт -- народна
музика

14.15 Пьотр Илич ЧАЙКОВСКИ --
Симфония Х 5 в ми миньор, Изп.
симф. орк. в пр. Минеаполис. дир:
Антал Дороти

15.07 РАДИОВЕСТИ
16.05 Вазови разкази: „Иде ли?..“
1625 Миниатюри от музикалната

предкласика
17.00. Предаване за жената
17.20. Танцова музика
18.10 Из песейното творчество на

ромаптиците: 1. Покрий ме с шве:
тя (Куго Волф). изп.“ Близабет
Шварикопф: 2. 0; мнрти,о рози (ШУ
изи), изп. Ева Молнар: 3. Душевен
живот (Дюпарк), изп. Кристиан Ка-
стелли; 4. Вървяхме двама (Брамс),
изп. Петре Щефанеску -- Гоанта; 6
Мапдолина (Форе), изп. Зара Долу:ханова

18.30 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 Народна музика, избрана от

наши слушатели: 1. Дойди, дойди,
пп. Методи Дийков: 2. Граоаско хо:
ро, изп. Борис Карлов: 3. Снощи сп,
мамо, замръкнах, изп. Йорданка Или
ева; 4. Право хоро, изп. Ивач Ка.
рев и Петко Радев с ок; 2. Беда
си Донка бедили, изп. Ивал Пано

 

   

 

 

  

  
ски: 6, Хоро надлъж, изп. орк. с ръс.
доводител Емил Кодев

19:30 Пъстър музикаден свят: 1.
Увертюра към оп. „Черното дома.
по“ (Обар). Изп: симф. орк. на Съв.
оало. дир. Самуил Самосуд 2.
Ария На Филипето из Пк. на оп.
„Четиримата грубияни“ (Волф-Фера-
ри). Изп. Феручо Талявини със
симф. орк. ва Радно Торино, дир.
Уго Тансини: 3. Андалузки романс.
(Сарасате). Изп. Леонид Коган на
цигулка, съпр. Андрей Митник: 4.

„поинишииаиИОИИООИИСИОООКИНОКНЕИННОНИИНОКНИЦИОИПОЩИНИ:

3. Какви предавания бихте предпоч
от 6.00 до 0.00 ча от 12.00 до 1400

4. Какви други бележки и препоръки имате по разписанието п
програмите на Радно София? 1. а.

Изпраща:
Адрес: +
Работи в

„аонишиииититииишииниининниннионинининипнининининониниииннинииоци

 

да слушате в часовете
ча и от 17.00 до 21.00 ч.2?

  

 

Тани ца дървените обувки из оп.
„Шар. и дърводелещ“ (Лортщинг):
Изп, симф. орк. на Берд. радно, дир.
Ролф Клайверт; 5, Лястовиците се
връщат в гнездата си (Де Крешен-
цо), изп. Бениамино Джили с ори
6. Тарантеда, из „Венеция я Неа“
пол“ (Лист). Изи. Карол Щретер ца
пиано с годям. симф. орка 7. Дует
из оп. „Доп Паскуале“ (Донищетя).
Изп. Георг Отс и От Раукас с орк,

 

  

 

дир. Кирил Раудсеп 8. Менуето и
Карион из „Арлезнанката“ -- сюита
Хе 1 (Бизе). Изп, Чешката фллх,
дир. Роже Дезормиер: 9. Дует из
оп. „Порги п Бес“ (Гершуни). Изп.
Франк Гуарера и Дороти Стад с
орк. дир. Уилфрид Пелетие; 10, Пот
пури. из оперет. „Бва“ (Лекар), изп.
орк;

21.00 Песни итанци
2130 Хумор и сатира
2150 Най-хубавото от нашата фо-

нотека: 1. Водопад (Мапсард): 2.
Аз живея с музика (Бат): 3. Молит-
вата 34 твоите Очи (Кортио); 4.
Ел пас (Дамраш): 5. Сбогом, девой-
ко, сбогом. (Мосол): 6. Ако имах
пари (Беко); 7. Винаги местая за
теб. (Нобъл): 8. Някъде (Калодже-
ра); 0. Ориент (ЮЖиванович); 10
Кокетство (Спенср); П. Продава
за манго (Нина и Фредерик); 12.
Фокс интермецо (Бехар); 13. Пей.
За мен (Нанински): (14. "Приятна
история” (Толксдорф)
2245 Забавна н танцова музика

ВТОРА ПРОГРАМА

16.00 Изпълнения на духови оркеч

 

  

стри1030 За най-малките
1640 Пионери, предаване за вас
17.00. Музика из филми
17:16 Пиеси за струнни инструмен

ти от български композитори: 1.
Жетва из „Пег скици“ (Марин Го-
леминов). изп, на цигулка Боян Ле-
чев; 2. Иародна песен (Любомир
Пипков), изп. на виолончело Милош
Садло: 3. Скерцо (Боян. Икономов),
изп. па виола Стефан Сугарев.

17.30 Из социалистическите стра-
пи: „Страници из живота в Демо.
кратична република Виетнам“

1750 Смесен концерт
1825 МУСОРГСКИ -- Вторд и

трета картина на оп. „Борис Году-
пов“. Изп. содисти с Хор и орк. на
Френското вадно. дир. Исай Добро:
вен. В ролята на Борис и Памен --
Барис Христов; Шуйски -- Авдре
Биелешки; Самозванеща -- Николай
Джеда

1905 „Вечер на Яворовата, поезия“
по случай 85 години от рождението:
па поета. Рещитал ща Любомир Ка-
бакчиев

1980 „Да танцуваме но се весе-
дим“
2100 „Безсмъртни творби“ << сим

фоничен. концерт: 1. Рихард Вагиер
<- Уверпора към оп. „Летящият хо-
ландещ, Изп. орк. На Баварската
опера, дир. Клеменс Краус: 2. Робер
Шуман -- Копцеот за пиано и брке-
Со в ла мвньор. Изп. Ван Кли-
Зърн с чякагеки симф. орк. дир.
орщ Райнер: 2. Рихара Шваче
Снифанична поема „Дон Жуан“,
Изп. СПФ, дер. Константни Илиев
2200 Нашият радиофейлетон
22.10 Песни в цароден дух
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15 януари

ПЪРВА ПРОГРАМА

5.30 Смесен концерт -- народна

 

музика. ;
6.00. „Добро утрв“ с музика
640 Фолклорни ситми
7:00 Оперенконцерт.

+ 1730 Дека музика
> Щраус.

8.00 „Моят каас“.
8.15 Песни и инструментални пие:

си от български композитори: 1,
Жетварска песе: (Йоско Йосифов),
изп. Илия Йосифов; 2. Севдана (Ге:
орги Здатев-Перкин), нап. на вно-
донцело Казимир Вилкомирски: 3

#Насреща. ми „седеше ти (Илия И.
св). изп. Росица Цветкова: 4. Пе-
сен, (Тодор Попов). изп. на цигул.

от Йохав

  

  

 

  

ка Иван Попов: 0. Пролет (Лили
Лесичкова), изп Надя Афеян; 6
Токата (Александьо“ Владигегов),
изп; на пйано авторът
840 Музика из филми

„заишиитишшшициионцинитиоцинининицнен
9.05 Радиотеатър за младия

слушател: „ГЕНКА ПИЖОВ
ПЪРВИЯТ ЖИТЕЛО НА

БРАТСК” -- раднодпаматиза.
ция по едноимевцата. повест

Е на съветския писател Никога!
5 Печерски
Бишише

    

 

аанийриинианиииаиииция

 

и

10.14 Народни. песни, изп. содист:
ки на Държ. ансамбъл за народни
песви и таншя в Благоевград: |. Яно
Хубавице н Мари Гълъбо изп
Мария Томова; 2 Що ми е смще
трогнало и ОП Моване -- изп. Ва-
силка Караласиева: 3 Юнак шета
пяз Горица зедена. изпълняват Ва-
силка Карадалнева и Гътъбиа По-
пова: 4, Мари моме, изп. Венета
Цветкова и Жнека Гаврайлова

1035. Симфоничен концерт: 1
Алексвнлъо Бородин -- Симфония
на картина „В степике па Средна
Азия“, Изп симфе орк. на Съвегско-
То радно. дир. Александър Орлов:

Сергей Рахманинов. --Концеп
а пиано и оркестър ДЪ 3 в пе ми
пьор. Из Ван Клибърн. със сичфо:
ниачия аре на Московската, дътж
филх. лир Кириг» Кондрашин

11:30 „Без песен не може войни
кът-- предаване за Народната 27:
мия
1150 Забавия. мелодни
1200. „Най-хубавото на вашите

пнема“ - 7концерт от народни песи
и хора
1240 На международни! теми.
1250 Танцови. мелодин.
13.10 Представяме ви прочути пей.

   

 

    

  

  

 

 

 

ши и певици -- Георги НЕЛЕП, Ни
кола НИКОЛОВ и Марио дел МО.
АКО
1355 Забавна и танцова музики

от Сългарски композитори
430 Радиовестнико „Пионерски

пламък
14:50 „Музика на, севера" -- сим

фоничеп койцерт: 1. Едвард Гонр --

Койцерт за пнано и оркестър в ла
Мащьор. Изп. Диву Липати с филх,
орк. дир. Алчео Галиера: 2. Ян Си.
белиус -- Симфонична поема „Фин-
ландин“. Изи. филаделфийски” оркоДир. Леопода Стоковски.

1530” РАДИОВЕСТИ.

Е 16.00 Радиотеатър: „СЪД.
БАТА НА ЧОВЕКА“ -- радио-
драматизация по едноименна.

Е. разказ на Шолохов

 

 

 

17:09 Арни и ансамбаи #3 гуски
опери.

17:38 Танцова музика;
18.05 „Веседа неделя“ -- смесел,

концерт нар. музика
1835 Забавен концерт
19.03 Хоров. концерт: 1. Розата е

цветната леха (обр. Сабин Драгой):
2. Две пиши (Корчелку Мереш); 3
Ехо (Йон Киреску); 4. Звезда Ве
чера (обр. Копосов); 5. В дивата гс
ра (обр: Станислав Вйеховия): 6
Легенда из

   

    
каз з. Тошево"

19.50 Образи из митологията, пре
ткорени в симфойичното творчество:
| Цезар Франк --Смфонична пое.
За „Псвжен. Изп орк, на Концерт
но Дево при Парцжката „консеоватория, дир. Анаре Клюнтдщс 2,Мо.
рис Равел -- Втора сюита Из балетз
„Дафнис и Хлов“ Изд. симф, орк.
на Москонската държ, филх, дирКурил Кондраши

00 “Танцова музика,2130 КОНЦЕРТ ЗА МЛАДЕЖТА
22.00 Танцоза музика
2245 Дмитри ШОСТАКОВИЧ --

Сойата за виолончело и пиано опус
40. Изп. Даниил Шафран -- виолон-
Чело, и. авторът -- пиано

2: Музика отдалече

 

 

 

 

 

ВТОРА ПРОГРАМА

1039 "Хороа концерт.
1100 ЛИТЕРАТУРНО: УТРО:
11:30 Оперни арии. изп. паши пев-

ци: 1; Ария на херцога йз Ед. на

  

оп. „Ригодето” (Верди). Изп. Йор:
дан Знеменов със СО на БРТ, дир.
Руслан Райчев: 2. Ария на Аида и   
Гк. ка. еднояменната опера (Верди)

    

  

 

  

Изп. Евелина Стонцева съ СО нз
БРТ, двр. Атанас. Маргаритов; 3
Пролог към од. „Палячо“ (Лека:
вало). Изп. Димитър. Димитров с
ДСО в гр. Перник, дир, Руслан Рай
чевр 4. Смъртта на Лю на Шдоно
оп. „Турандот“ (Пучини). Изп: Ма
рия" Христова С орк. на операта +
гр. Тулуза; дир. Роже Геро 5
Мия на Далила из оп. мсон #
Дама“ (Сев. Само). Изп. Ана, Ге:
оргиева със СО на БРТ. дир, Ру:
слан Райчев

12.00 Пъстра музикална” мозайка:
1. Увертора към оперет. „Госпожа
Луна". (Паул Линке). Изп. орк.
1ир.: Кречмар: 2. Никога не ще за
брави. (ху), изп. Хела Янзен с орк.
ща Германското радио: 3. Испански
дигани (ККК). изп. орк, „ОГ. щит
ки": 4. О, слънце мое (Щи Кап
Палуро), Изп, Далида с орк, на Пол
Морна и Ремо Лефево: 5. Около
света (Лекуона) из ф. „80 дни око-

  

  

   

Досиета”. Из на щипка, Хелуахариас с орк. На Бернво:6. Мисля за тео (Щарфендергер) из
Ф. „Когато Кони и Петер, изп. Ха:
ра Граф. с орка, 7. Танцова мелодия(Олах). Изп. орк, За танцова музика, дно. Балаша
1230 Избрани творби из музикал-

ната предкласика: 1, Франсоа Ку-
щен -- Концерт в Театрален стит.Изп. камерен орк, дир, Васид Сте:
фанов: 2 Йохан Себастиан Бах --Концерт за. цигука и оркестър 9 2В ми мажор. Изп. Блонислав Хубер:ман с Виенската филх. дцо. ИсайДобровен

1310 Хоров ковщерт
1340 Фолклорен албум: 1. Чакам

те, момко, с нетърпение, изп. Чо:
бану; 2. Мартовско хоро, изп. орк;
3. Моята любима е Аполенка, нап
Халиож; 4. Танщ с брадви" изп
оркд 5. Колко е голям тоз свят.иза, Шандор; 0. Два унгарски так
ца, изп. Орк:
00 РАДИОРЕБУС
1480 Песни н инструментални пле:

1. Скерцо в ми бемол“ миньо(Брамс). изп. на пиано Тереза Тут-
Конска: 2.

Когато саушам песента.
(Шумай), изп, Дан Йордакеску: 3Пебедът СенСао). из: на виодоч:
Чело Владимщо Ордов: 4. Песен, за
Жана (Шабрие), изп, Кристнан Ка
стели 5. Мазурка (Изан), изп. на
шигулка Виктор Пикайзен 6. Вока-

 

   
  

 

зиза (Равел), изп. Ева Бандровска-Турска: 7 Хумористичяо скеоцо(Прокофиев), изп. Владимир Соф-

 

Нейният ден“
-- разказ от Цилия Лачев

5 Опеветна музика от Офен:
Ив оперет. „Хубавата Елена“:

1. Ария на Блена: изп, Надя Шар:кова. със СО на БТ, дир. Васил
Стефанов: 2. Дует на Елена и Па-рис. Изп, Надя Шаркова и ЛюбомарБодупов с орк. на ДМТ „Ст. Маке.донеки”, дир. Борис Ленев: П. Ме:пует н канкан из оперет. „Орфей вада". Изп. Велм Даскалов, Лидия.Станева: Попова н Сабина Тянковас хор и орк ка ДМТ „Ст. Македод-ски”, дир. Виктор Райчев, дир. наХора. Янко Туятощ
1535 Народни музика: 1. ЗаблеялоМа агънце и Похвади се Дена --изп. Надка Караджова:

2.

СмесеноХоро н копанища, изп. ок; 3. Станамома ранои Засвцойлиса, Дойнеизп. Борис Машалов
1600 Шекспяр в музиката1700. Неси и тапи
1730 „Минути за. поезиям -- сти-

Хове от Станка. Пенчева
1745 Музика за отмора
1817 Любомо ПИПКОВ -- Сим-Фоция Хе 2 в да миньор. Изп. СДФ,дир, Константин Илиев19.05 В света на науката
19.25 Песни за подуване. Из,групата „Росна китка“ с о0к, дно,Борис Владимиров: "Свинска. Глава.васильова: ОП Ладо. Ладо: Здеава.Здрава годиници: Сбирайте се, мал:

кн моми; Провикна се Здравко.1940 За вашето хубаво настроепас
2100 ИЗ КОНЦЕРТНИТЕ ЗАЛИ22.00 Оперетна музика

 

бах. 1
 

  

 

  

  

Стр, 11



РЕ АЗ АХ УДИ
 

вокорхалиалоюдои - 1.1,
19.00 Забавна и таащова музика:

1. Тенцови  маннатюри (Вили Ка:
засян и Ангел Заберски!: 2. Аз обн.
чам живота (Маскерови/: 3. Пананр
<- валс (Цимерман); 4. Румба (Ди-
митър Генков); 9. Цролетед празник
в Куба (Херман): 6. Това не е тай:
на (Ендреди): 7. Мамбо (Хагвиг);
8. Колкос хубаво (Хаваши): 0. Тан.
го (Дьовд): 10. Сбогом, мести за
слава (Иноченши); П. Фокс --
интермецо (Хониг);. 12. Фантазия
за пиано н оск. (Бенцион Елиезер)

1950 Йохац Себастиан БАХ
Концерт за две пиана и оркество в
до мажор, изп. Ханс н Курт Шмид
със СДФ, дир. Коястанзин Илнев
2010 Концерт на Ансамбъла. за

народни песни и танци в Благоев
град, худож. ръководетедо Кирил
Стефанов. дир.на орк. Александър
Кокарешков: 1. "Гръгнала е мома Ру-
жа, солист Илия Аргиров: Юнак
шета из горнца зелена, солнстки: Ва
силка Карадалнова и Гълъбина По-
пова: 3. Либето ми дойде, изп. Илия
Аргиров. съпр. инстр. квартет: 4Две песни, изп. хорът на ансамбъл
Комар мука водеше; Тъпането дум-
кат: 5. Гуйгу де, Гуйгу юначе, сол
Руска Стонменова: 6. Леле Яно, со-
листка Елена Коракашева

КОЛА - В. |,

1900 Танцова музика: 1. Орке:
стров нарад (Кьорнер); 2. За толко.
ва много любов жадувам (Кене): 3
Ритъм и настроение (Йосиф Цан-
ков): 4. Обичам те (Лема); 5. Тай-
на (Фенеш!: 6. Концертва  румба
(Волберг): 7. Китариемамбо (Хуй-
делай): 8. Танго (Бат): 9, Замък на
любовта (Блок); 10. В ритъма на
клип.„го (Боруп-Десияк): И. Чара-
стон (о1ефер); 12. Танцова мелодия
(Олах): 13. Да, господище (Смелич

 

     

ка); 14. Слънше н сянка (Йежек);
15. Чудесно нещо (Вишки): 16 Топ
лите кестени, (Никола); 17. Сушнг
(Годвив)

19:55 Песни но танщи

летни ДРИТИА - В

1900” Забавна но танцов музика:
1 Шлагерни успехи (Шпилхауз); 2.
любеният и тамбурина (Мери-Ша:

брие-Тестони): 8. Финландия --
гив (Гайпел); 4. Багател (Кес)
Сереголла (Фенеш); 6. Празник на

  

   

  

духовите инструменти (Елпидифо-
ров). 7 Буги за китари (Вели: 8.
Рамона (Уеб: 9 Празник на Шпрес
(Кубичек); 10 Китари но ригъм
(Громлин): ПМ. Когато «е влюбе.
(Джонович); 12, При мене пак си ге

4.46 (61.28 мх)
(Данверс): 13. Потпури от танцови
Мелодия (Рам); 14. Здравей, здравей
(билинич)
1950 Популярен, концерт: 1. Увер

пора към оп. „Сицилиански вечер -
ци“ (Верди). Изп. СО ва БРТ. дир
Васил Стефанов; 2, Романс във Фа
мажор за цигулка н орк. (Бетовен).
Изд, Александър Плоцек,с Чешката
филх., днр. Карел Шейна; 3. Старият

  

ефрейтор. (Даргомижски). Изп. Ни:
колай Гяуров, съпр. На пиано Зла
тинка Мишакова; 4 Нокторно Хе 3

 

в ла бемол мажор „Любовни мечти“.
(Лист). изп. Едит Фарнади; 5. Фина-
лен квартет из оп. „Бохеми“ (Пучи
ни). Изп. Джачинто Прандели, Ре-
ната Тебалци. Джовани Ингилери и
Хилде Гюден с орк. на „Римската
академия „Санта Чезилия“, дир. Ал-
берто Ереде

- Е
19.00 Танцова музика: 1. Прекрас-

ният танц (Кефурт): 2. Ало, Мери.
Лу (Блехер); 3. Градина с роза
(Шлиц); 4: Сватбен ден (Дукач);
5. Песен за първата целувка (Тама:
ши); 6. Да, да, Елена (Хорват): 7.
Тавя (Ролф): 8 Песен (Лазаро): 9.
Мълчи, сърце (Бриньоне); 10. Вим.
ски бряг (Керменли): ИП. Мамбо
(Домокос); 12. Танцово музикално
рандеву (Кермевди); 13 Тя ще съ.
зжаляваш” (Холидей): 14 Вили (Ро-
ди); 15. Ел пас (Дамраш): 16. То:
ва е прекрасно (Портър)

1945 Инструментални, пиеси: 1,
Славянски танц в ми миньор (Двор:
жак). изп. на цигуджа Петър Хои-
стосков; 2. Етюд в си бемол миньор
(Менделсон). изп. ва пиано Катя
Карадимчева; 3. Фантазия н рондо
(Вебер). язл. на кларинет Сава Ди-
митров: 4. Край извора (Лист), изп
на пиано Анточ Диков
2005 Хорови песни от български

 

 

композитори: 1. Изп. на хор „Гусла“,
дир. Васил Стефанов: а) „Вият се.
облаци черни (Георги Димитров);
5) Вежни ми сено косено“ (Петър.
Динев): в) Като Пена нийде няма
(Асен Димитров): 2. Изп. на Хора
На слепите в България, пир. Михайл
Карамихайлов: а) Косач (Миханл
Шекерджиев): 6) Момина жалба
(Николай Бехтеров); в) Дамян та-
нец води (Ал. Могфов); 3. Роса.
линка. (Асен Карастоянов) -- изп
Анс. за песни на БРТ, днр. Михаил
Милков

винаУАЗ авав- 1. |,

19:00 Забавни минути с орк, на
Фернандес. Прей: 1. Мама“ Инес
(Гренет: 2 Румба негра (Фернан:
ес Поей)

1 Мар
даванът

3. Табу:часча (Леккона):
болеро (Лекуона); 5. Про:
за фъстъши (Симоне); 6

 

 

 

 

Сбогом (Мадригера); 7. Спбоне (Ле:
куона).

 

19.20 Танцова музика: 1. Звездна
серенада (Май): 2. Вокализа (Таи:
вердиев): 3. Колко хубаво (Падан):
4: Пад облаците (Биро): 5. Несебър
(Пфайфер): 6. Ти отново ме увери
(Пайер); 7. Огражение (Пфайфер):
8. Град „Онеш“ (Поп): 9. Мигове
па мечтание (Клин Аврамов): 14,Лунна нощ. (Модуньо)

1950 Симфоничен концерт -- творс
1

 

 

 

 

би от Модест Мусоргски: 1.Втсър
ление към оп. „Хованщина“. Изп.
симф, орк, дир. Васили Неболсин:
2. Картини от една изложба. Изп.

 

СДФ. дир. Саша Попов.

„СЪБОТА  поучиа

1900 Френски а нталнански забав
ни песни: 1. Мое слънше, моя лобов
(Азода:Грофе-Лемаск); 2. Красива
и мургава като кафе (Мерео Брат
ке); 3. Ни топло, ни студено (Ки-
сед): 4. Ти остана сома (Гладко):
5. Задръж ношта (Азнавур): 6. До-
виждане, Рим (Рашел); 7. Смей се,
смей сеГ (Алоизи)

19.20 Танцова музика; |. Игра на
карти (Айхенберг); 2 Днес ще оти-

 

    

дем да таншуваме (Хониг); 3. Дом
ника (Опенхаймер); 4. Анжелина
(Грайс); 5. Много зими изминаха
(Шоул: 6. Фантастища самба
(Толадо): 7. В ритъм(Деак): 8. Кон-

 

тики. (кк): 9. Чадърчета (Херт

 

  

10. Ла кукарача (Гоев); П. Нали
н ти искаш (Надаш)
1950 Порулярен концерт: 1. Вебер

-- Ув. към ол. „Вълшебният стпе-
леш. Изп. ДСО в Русе, дир. Илия
Темков: 2, Пучини -- „Наричат ме,

<- ария из Гд. На ол. „Бох
ми“. Изп. Катя Попова -- сопран,
със СО на БРТ, дир. Асен Найде-

 

 

 

 

нов: 3. Шопен --Вале в до диез
миньон, изп. Барбара Хесее-Буков-
ска: 4. Росини -- Бурята, сим. от-
къс из Ш од. на оп. „Севилският:
бръснар“, Изп, орк, дир. Алчео Га-
диеса; 5. Паганини -“ Капрично
Хо 23 в ми бемол мажор, изп. Елу-
ард Грач: 6. Сен-Санс -- Тани на

 

мъртвите, Изп. пражки симф. орк.
Солисти Бруво Бйелчик, лнр. Вацлав
Сметачек.

паЗПИЗЕдиив - 13. |,
19.00 Пъстър забавен. концерт: 1.

Увертюра (Кул): 2. Младоженката
(Далара): 3. Йохана - валс (Лил-
ма); 4. Чача фламенко (Мендес);
5. Инпрада (Клайн): 6. Вслобените
(Легран-Лвомарк): 7. Андалузки мо-
мичета (Хану“Кюну): В. Щастливи

(обр: Нина иФредерик); 0.
десело. настсоение (Хедм)
19.38 Таниова музика

   

 

Вестник „Р ТП” -- орган на Управлението ча радноинформацията и
„ Год. абонамент -- 2 лв.ед. брой -- 0.04 лв. Год. ХУШ.,бул. „Г. Димитров 149; тел.: 3:31

 

телевизията. София --



    

 

 

    
 

 

 

   
 

 

ПЕРИГЕЗГЕСВ

 

  

 

 

 

  

   

 

       

понеделник Ст зоднов даш
ср НАДонрувев опезарави оса ФЛспавоайо.обки маде  омабова

ЗаоснеЖ ЕЕ марка ЗЕ Попианенияо ка откябтон за Иагод

Иса бобриванива, ВО ма Вр ди ПО ОМовини се районе

ДИ Наи

а

РАДио алое ССОД. Дните ДИа конлс
РТБВР Ва фибрите 1 сориеие УЩО за всекио по нещо

<

коне

ова тена 5о Песни от Шуман -с изп. Ани.
ВТОРНИК -- 8 януари. Руменова -> сопран, съпр Иван Богда-

край и 18.10За младежта крилете на мла-

по пт ОЦознни от радова

ди Пори

 510 Народна музика730. адновести1930 "Конщерт за“ работницитепърженци.
з. труда1750 Мадък концерт на кор. „Роднизвуци” -- “Коларовград. дир. Венета Вес
Дива. на пианото Ана Вишиякова

 

ПОНЕДЕЛНИК - 7 знуари >
730 По села и градове.100 Народна инстрементаана“ музика.
1520 „За строга финансова, дисциплина.

още в Началото на Годината“ - беседа.1340 Музика из немски Филми.
1600 „Петна во нашето ежедевиен --

хумористично: сатирично. предаване
1680 На спортин теми1840 Свири еркестърът” на Доменико.

Сарагон1000" Местен: осведомителен: бюлетин
(огекк ден)Ци1о «Вечерно настроение" <- концерт

 

ВТОРНИК - 8 януари
730. “На сърсвнованне за повече ца-

ревица на  полняци вдоши през Тази го
дикес10 Танци на народите1950 Музка но реклама:

1600 Из живата Ма “организациите:
„движението за” комунистически трудов 

Пловдивски окръг през 1963 година“ <<
интервю.

1610 Забавни песни ст съветски компо-
зжтори

1630 Комсомолци, за вас: „Дни на въл
1610 "Свири сокестърът на Барбу Лау-

  

1250 Пнесиза цигулка ог Чайковски1610. Младежта здпява народната пе
1830 „Бързо. културна -- за образцова.

търговия с дикета163 Любими съветски. песни
1900 Нови от района

1910 Пеят Атанаска Тодорова н Груйчо
Дочев.

 

СРЯДА -- 9 януари.
730. Музикален поздрав
10 Уигарока песни и. танци.1950 Поздравителей концерт, за рацно-

нздизатори вт ДУП „Горубеот1600 Италнайски и Френски“ заб,
1620 „Лампата свети до късно“ --

дитературен портрег Ва писателя Свето:
мир Бабаков.1640 Фрагменти на балета -Лебедовоезеро“ отг: Чайковски. изд. орк. ва Бол-
шой театър, дир. Файер1503 „Пазарджншки окръг пред големи.
и опговдрни задам в седското“ стопа“
ство през новата годинас с беседа

1915 "Спири Странджанската ГРУП.
ЧЕТВЪРТЪК - 10 януари

730 По села н градове из Пазарджиш
ки окръг.740" Подлери.1330 „Път ще се прокара тук“ -- рез
портаж За тоудоваците1600 Да послушаме танца „ча-ма“

1620 За цашите слушатели.
1635 Опепент: зувергориПОЛО Смесей концерт <- народна музика

  
 

  

740 Народни песни и хора от Първо:
майско. изп Златка Петрова но Първо
мийската тру
(40 обществено-политическн. Мивог
1840 Концерт по желание ма КОЛЕКТНА

па при епергоснабдяване < гр. Кързжас
1750 За. селото: „Нашето нитервю“.

 

 1650 Забавна но танцова музика
150 Новини от района.
Вю „Любили се двама мазди“

 

концерт От любовни народни песни
СЪБОТА 12 януари

610 „Весело сърце

-
-

кръвни хора н

 

ръченийи190 бюнта Из балета „Любовна ма:
пниб  (ануел де Фай) Иза СО не
ВРт. но. Коистантин Илневс сбащет.
ка Таня Добрева < мецосопран.

1з0о" Бадновести.
1000 Новини от района.1910 Нови. записи“1930 Приятен На музик
2000 Концерт за работници щ

 

 

 

 

 

 

 

първейци.НЕДЕЛЯ -1 януари
70 Кощерг За първенши во Селското

стопанствоаи Песни ог дадени страни
1900 Танцувайте с нас
узи ПОС Яворов“ - радиомонтаж

по. стучвй годишнината от ролсдениеко му
1823 Народна музика с изпълняваме

старт
1910 Мелодии от Манос Хаджидакие а

4. „Квартал МентаПЕТЪК
по

януари
640 Полхи ни валсове
730 радновести
19зо Забавна н
17 Хо Унгарски десни н танци(610 За мдадежта: „Верия на клегвата”

 

 

1ЕЗ0 Новним ох района
1640 СМя югоог Алпите“ -- сюйта от

Болсг Фишер Изл. пражка семф орк,
дир. Дазибор БраздаСЪБОТА 11 януври

 

во Песни н хора.
250 Популярен койцерт.1500 Оперетна музика
(Го Новини гот "района.

 

по нАШите нови ЗАПИСИ130 Културен живот: „Огеьовете ка
къатуратя1950 Забавна н танцова музика

НЕДЕЛЯ <- 19 анугри700. Концерт за селото.
730 Радновести
1600 Маводна музика1930 ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР
1950 Танцова музика.

 

ПЕТЪК - 1 януари.
130 За трудовите хора от Родопите:

„Нови зора” <- репортажТа) "Бодопски: народни песни
1920 Музика. и рехлама1509. Изпълнения ча

трио „Лос Панчов:1626 За работниците:
стросжн в пъропредаване.1635 Изпълнения на
Джузепе ди Стефано.1510 Ревю на такца.СЪБОТА С 1? януари.

730 По села н градове.
790. Угринен концерт1500 "От концертния подиум1600 Естовдни вокални ансамбли.
1615. Комсомояци, за. <За повече.

ч пбсевтина животинска Продукция“

„По заводи оке дни на Тодината  
Мврно Лонща в

 

 

 

1830 "Концерт. съставен по пнема ма.
слушатели1510 "Настроение в. ратъмНЕДЕЛЯ - 13 акузри.

130 „За успехите ви-- поздрав и пехсене 7 концерт. за

  

    първенци в съревнПЗО“ Седмичен.
1К05. Забавни минути
1530 МУЗИКАЛНА ЕСТРАДА
1910 Музикадна дъга



  

За езерна България 21л, 434
За Южна България 30 м
ПОНЕДЕЛНИК --640 Да чуя гласа ти.

608 БовиниВа Лериди. песни.

 

зиуари
 

 

 

 

150” СВода тенс. песен,1 Преглед на ненвод: Повяни(45 Народни нари.1902 „Любовта в Пъжовиа“ <- турска
ТВО За работницике: „Наналоо едобро: С репортаж

(Музика ог далечни страни.Сънети ма декаря: „ПОРок На сър
с беседаТурски

 

    

  

народни. песин.
 

 

 

Комситав,15 Забавна и танцова музика
ВТОРНИК СА днудри”600 „Спизам. от крепости тур:

504 Новини
Смесен конаре. от туоека наро)  

 

Да се ожени за либето сн:
турска народил песен,ПЪЗ Преглед. на печата.
раМузика из филми1752: За депата: „В нашата детска гранна“ -- пепоотаж.1802 пионерски песни.1610. За жената:
1820” Концерт по.

Новина
   

    < разжал
писма на слушатели

1843 Новини: Коментар
СРЯДА в януари.840 „Ак кайза е тазно селска девойкат с Тбека народна Песен605 Новини.

613 Турски наро)  
тупека песен,НовиниВ ските ракети

1502 Турска. инструментална мазна1920 За ссаото: „За по правилна орга:
Ция и мормирайе на труда в ТКЗС.20 Пеени за цовото село

1940. Узрешният ден на нашата роди-
„Машиносгрвенето. през“ следващи.години сбеседа

Лео Музика на, СС Ски народи,2000 Новнин. Керим. Гадибов 5 кос
ментар по международни, въпроси.

2О1В. Неседи танцови. мелодииЧЕТВЪРТЪК 0 януари.
610 „Дахуя Гласа тие -Турска песенов Новини.613 Тупски
1980 Таксим. и. каршъдама
118. Преглед. на печата: Новини114б ИЗ репертоара на държавните ес

  
 

  

 

 

   

 

пгри н български. народни

Хайде. Кос. на ра:
ЗаЦия па българска На.

 

водния, приказ!
10 Детски песни.
1еЛо „Моят роден край“ -- трето пре:Даване би лилераткрния конкурс

 

 

иа (Народна муза1ЪНд. Новини. “Комейтар
ПЕТЪК ТИ януари

800 „Орехов” дистт - турска песещ605. Новини
613 Самолейци1530 „Моята
193 "Преглед: на нечата.1948. Родопски песни

пред: микрофона.
“Левая ме“ напусна    

Новини

1752 Хорови несни1500За младежта:кита красота“,
10" Концерт.

 

опнема на. слушатели.
  1530 Подиическа. просвет рева.

не нас мин дружбата между балкан.ските народи беседа1540 Музика. на балканските нагоди.
1546. Нопни. "Коментар.СЪБОТА 1 То януари

А 600 „Край кладенена "ватър да не 
 

 

 

 

 

50 Новнш :
014 "Из репертоара на самодейцн.соди-
520 За селото: „През бълните дни“1з0о Нзподиа. игра.
1409 Преглед на. нечата. Нояник1адо Търеки пвеня
1902. Каршълами по иифтетелли.
1912 Лилературно предаяамес «Алеко

„Константиново 51 по стущай 00 години„рукланиио му
   

 

 

ме ва соцнадистическите
СВОБ тоз. не е. фантазия" << пази
популжино предаване

ПОТ греха кародна. музика.Гар Новини. Коментар.

 

„19. забавна музйка ст
познтори НЕДЕЛЯ януарита пловлнаска:

   

Поздвивитеен. концерт за. мека-
1122 Из социдлистическите страни.1920, „Хаксевер Жасди“

 

200) Нови2008 Танцова музика: 

 

Из програмите на Радно Москва, Прага, Берлин и Букурещ
маса 1 шъ вж инлее Ворас

прие
СОАИК оо

 

 

 

Театър:Вот:00 Рапсо:естраден 00.
поп МО Алек:

 

 

 

 

Г 806. Препрсдаване кощерог.
„Ленинерадг 1. Аоканджело Корели 5 Кои-черто просо: 2. Нови записи На солнесног.дейнгралските. опери тевзри 1908 Ра
дповестиик  смезикалният” Лениигра
2 15. „Некрасов н руската песек с музиоглитератепен концерт: Е0 15 Еро Премнера на раднопо:

становка 2343 Камепен концерт от пронз-
вслешет она Чайковски. Рахманинон онРибки: Кореаков. Из. В. Гмиря но пие
суметален: секстет,МИ во АВ свободното времемузикално предаване“ мовнии нз худос
ествената самодейност 2130 Концерт на

20 В съботната “вечер”.
1920 Концерт „Те дойдоха от «крана"

 

 

 

 

 

  

 

ЧЕХОСЛОВАШКО РАДИО - (02 м
тр 1550 Симфовиченконцерт. Берлиоз с. Увер“

тора. -РимекиФранк Симфонична
На. уПрокеллатиясодай СО Танци от.
шеек. 2300 Бетовен,Текст ми бемод мажор запиано ко четири духови ин:
ВТ 000 Конщерс на

симфоничния” оркестър она
Боатисдавското” радно. 103 "Изпълнения.на Ханцотия оркестър ка Густаво Бром.1930 Симфоничек концерт: „Сметана --
Съзфовична поема сричард ИГ. Шуман
<1 "Концеот за внодончело оркестър вла мивьог: „Ямет с Симфонична поема.
“Токвато Тасос 1915 "Изпълнения онаСолнетн от «стрединя оркестър ма Рас

карнавал“:

 

   

 

до Бърно аз. СуУИ И
дат ог Верди
Дламе

 оно МенаморфощОткжи на операта Ан:
15:40” "Предиване  комидна:

Рооиберкеката кожи г.Ето "Изпълнения на. оркестола 8Каред Влах. 230 "Вецепеи конщерт: Де.
бика -- Фантазия за пано и оркзес с. Цикъл песни за мецосоп
 

  

 

 

 

 

 

         

 

   

    

 

косо Р Щрае с обрифениУбмарт и првеветаение:ПИТА Го) Мабика ог. Лоан Шпазе Мао. Изпълнени на ОспавакиЗнобуксстъл. Зе Предаване спъпоятачаст от концерт ща Мевиезта диленрмон:ми В програмата: Вебер ХвсвиюряОбнинс Брег Дон зе Пир
тов Творби на Миша Крейн новитеблав овен1 КО чешки: народни деснизли: МОО“ Спифоничен: кондерте ТоняЕ Първа боза сйеп Тинтеа Межделбок

с Варлбадие Кондев за шиздаиСознок Бркестър в ре мнимаи иезСимротитд Певща „Прометей кой из

   

пълнения на ехословаикия, държавен.
ансамбъл за песни и танци. 2130 Забавей:концерт 2216 Равел С Мадагаскарски.песни Задо Александър Райчев Симе
Фония Зе 2 „Новият Прометей

БврЛИНО 9, 496, затва м.
11 - 1600 Оперен кон:    

    

    

   

  
    

церт с участнето ма белта. дейци 290 Музика
За отмора. 242) Попелярей
Концерт ОкоСъМЕИ музика

 

Сепенада за духов клинтет
амин с Сойата за цигул

1440 Забавен кон:

 

 

сте хор и
17ВЕ Откъ:Глук

ро “Популярен  ОАВО Ваше любими мегодни:
Барток << Струмено “картет

Фр - 1100 Немски народни песни

 

1600. Камерек концерт: Бетовен - Соня:Та за ннано опус ЗЕ а Г в сол мажоШуберт << Несиз цикъла „Зимен пън
Забавен концерт 2160 "Перли иа

творчеството на“ старите” майстори. 040
 

 

Тапцова музика1 НЮ Опкъси. из. нднй. оперети40 Изпълнения на духовни орксстви иеРадио Сайпцие 2800 Из олериото Фвоне
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ас. 2306 Спмдения за| 2врс мажор от Бетовен,аи спмфе оок.калната Фидхари
рдже. Енескъже” Джорджеска

    
 

 

   
 

   

ЗЕ ИО Симвоничекконцерт: дир. Антонин Мо.
ВИ -- 1500 Скифония Зазо до минор от С- < мъсим. ри на Държ.фиах,  „Джордже Бисскоа дирпи приео оо цивасу композитори: Квертег А21 един вемал мажор, Изд падноквавс.

ТО. 1545 Сюрта „Народен пазник“от Сабин Драго с капо стедиен срне.Сър снан рег Вадис. по телевизия. дир.Карол. литни, 1А16. мумкаднМейет, скерщо, 1640 Симфоннумеят от Хайдн -. мадо симф. дон. Да Държ. фиах. „Джордже Енескъс, днот
Роберто "Бенщи (880 Предаване от ков-цертното студио -- концерт На симф:
опк. на Румънского радио но телевизия,
дир: Ливну Понеске, болнст ВладимирОрлов (виолончело)е 1545 Симвокична поема „Фа
ма? от. Константня Вобеску изп. стеДек орко на Бум. родно но телевизия
Дир. автор. Ло Арин в пусти Шаодепети на Франц Лехар, изп, румънски
пеана.
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ПОНЕДЕЛНИК - 7 януари

930 Радиотезтър за младия слуша
тел: „Тримата братя и златната ябъл
ка“ 2. радиодраматизация от Надя
Трендафилова по мотиви на българ-
ски народни приказки

10.41 За малките ученици
то на Хитър Петър разкази
ката на Елин Пелин „Торбаланци“

16.05 За най-малките: „Маффин и

   

  „Внуче-

 

 неговата знаменита тиквичка" -- ан
глийска приказка.

17:30 За децата: „Непослушният.
Будолинек“ -- приказка

ВТОРНИК -- 8 януари
1041 За малките ученици: Сюн

та от съветски песни по желание на
слущатели, изп. групата „Детска пе“
сен“ с орк,

14.00 За малките ученици: „Слу-
шайте, другарчета, весели чавдарче-
та". весели приказки и стижо
за ваканцията

16.05

„ДНПЕНА.
<- предаване. за средношколците

17.00 Радиовестник „Пионерски пла.
мъки

 

 

 

 

СРЯДА -- 9 януари
8.00 Пионери, предаваме за.

„Пътешествие по 43-и паралел“ --
радиодраматизация ст Георги Мане

 

джуков
10.41 За малките ученици: „Стъпки.

по снега" -- разказ от Николай Дра.
ганов

14.00 Пионери, продавамеза зас--
концерт от Френски детски песни

1815, П пр. За средношколците:
„Клуб на младите изобретатели“ --
Репортаж от Снежина Каменова

ЧЕТВЪРТЪК -- 40 януари
930 За най-малките: „ХопТроп ри

сува"

 

10.41 За мапките ученици: „Забав-
на страничка!

17.00 За децата:

 

„Приключенията
на Кьодино" -- драматизирака при

 

Обмяна Лето (2)
д, Феговойъо Е   

 

Мили деца,
Преди няколко дни Хигър Петър получил от своето внуче едно

чудно писъзще. В него пишело:

„Дядо Петре, стар хитрец,
пиша ти на жълт листец,
тук ела, ела у нас,
за да те надкитря аз.“

Ваед писмото старият хитрец и тръгнал на път със своето ма“
таренце...

Сега” снегът е завил планините,затрупал е пътищата с бяла
покривка, Като стари пушачи димят комините. Вашият стар познат
Хитър Петър седи при своето внуче и се надхитрят. КОЙ ди ще
победи, кой ли ще разкаже повече и по-интересни приказки? Петърчо.
с мадън и затова се надява на вас - да му помогнете са

А състезанието продължава, На 7 януари от 10.41 часа ще чуе
те приказката „ГОРБАЛАНЦИ“, която ще ви разкаже Хитър Ше:

г.
Слушайте тези предавания н ни пишете.

козка от Габриела Парка и Марче- СЪБОТА -- 12 януари
ло Арджилли. д  

800 Пионери, предаване за пас:
„Чудни страници”
1041 За малките ученици: „Дър-
врат" -- турска приказка, прераз“.

казана от Ангел Каралийчев
1630, П пр. За най-малките:

ПЕТЪК .-- 44 янури

 

830 За най-малките: „Малкият гра
ничар“ -- разказ от Любомир Рос  „Се.
вера водрешко и Бързобежко” -- при-
1041 За малките ученици: „Дядо-  Казка в стихове от Леда Милева

зата катеричка" -- разказ из мо. 16.40 Пионери, предаваме за вас:
„В детската музикална школа при.
Централния дом на Народната ар-зата книга на Христо Стоянов Стой-

14.00 Пионери, предаваме за пас:
„Песните на моя роден край --
Жалки изпълнители на народни песни

18.15, П пр. Пиенери, предаваме

Фе со”

НЕДЕЛЯ -- 43 януари.

9.05 Радиотеатър за мпадия слуша.
тел: „Генка Пижов -- първият жи“
тел на Братски -- радиодраматиза-
ция по едноименната повест На съ

 

 

зетския писател Николай Печерски
1430. Радиовестнико „Пконерски

пламък“,

  



 

19.00 За най-малките -- мултфилу
19.10 За децата: „Майстор Умей-

1935 По света и у нас
1955. „Неизвестни Оиографин“ --

документален филм.
20.10 За младежта: „Волни като

плиците“ -- филмов репортаж.
20.20 Пътуване без паспорт: „ЛУ-

ВЪР“ -- филмов разказ
2040 Страници из любими опери
21.10Спортен екран.
2125 Новини

19.00 За средношколците:
и сръчност“,

19.40 По света и у нас.

   

Знанис.

 

2015 „Република на четири рекн“
<- филмов очерк

20: пулса на времето“ -- раз-
товор за съвременната
литература

20.55 „ПОЛКОВНИК ШАБЕР" --
френски” игрален фи.

българска

 

19.00 За най-малките - мултфилм.
1910 За децата: „Шурецеовнрец“
1930 По света и у нас
1950 Пътуване без паспорт: „КИ:

пър“
2010 „Разказът на госпожа „Н“

-- съветски Гелевизионен Филм- 2040 КИНОЗАГАДКА по пр
  

 ченски иди.
10. Кокцерт.
30. Новини

   

ВЕНЕРА МИЛОСКА (ас

увър Едно съ-
Кровище в центъ“
ра на Париж! Бо-

 

ПЪТУВАНЕ
БЕЗ ПАСПОРТ

на един бастион в све-
лилинк, в извор на
най-възвишена радост
за чонека.
Милнони минават

през това царство на
Тенните, за да отнесат
в сърцата сн. частица
от. тяхното беземър-
тие.
Каним н вас, драги

зритедн, на една малка.
разходка из Лувър.
Знаем, ке не ще бъде
възможно да покажем
всичко, което притежа
ва този изключителеп.
музей! Надяваме се оба
че, че попе малко ще
допринесем за опоана-
ване на някон. от чуд-
ните тоорбн на Лувъ-
ра, копто отразяват
вечната красота и же-
ланнето на хората да
вникнат в нейната същ
пост.
И тъй -- очаквайте

на 7 януари, понедел-

 

татство от бисери на НИК, в 20.20 часа на
изкуството! шата филмова разход-

Революцията превър ка на Лувър!

 

 

„об приятил на фощата
| Българска телевизия си|
запазва правото да прави
промени в програмата:

   

Малки телевизконни зрители, чужте ли
новината за вашия ноп приятел!

Ех, откъде пи пък ще я чуете! .. Та
напи той самият ня забрани да съобщава:
не за него. „Искам -- Казва -“ Да изне:
надам. децата. А след това ще се пиож-
даме често -о
Може би той е прав, тъй като. всеки ме

сец ще бъде ваш гост. А със свонте при:
ятели при псяка среща ще ви разказва
интересни неща за музиката, ще разуча-
вате заедно песели песнички.
Не се учудвайте: както умее да раз:

казва, дввж по-добре знае да свири к пе
нашият герой. Та той преди псичко: е му-
зикант
Мили: деца, очаквайте на 12 януари,

събота, от. 19.40 ч. срещата с вашия ноя
приятел.
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 Предавател


