
 

софия, 10. 1. (14. 1--20. 1.) 1963 г.

  
Да посрещат и из:

пращат навреме при

стигащите и заминава:

щите влакове и то с та-

кава точност, че хора
Та започнат по тях

да си сверяват часов-
ниците -- такава е се:
та една от най-важни-

те задачи пред много

бройната армия от же
лезничари,

факторите, които га

рантират  движениетс

на влаковете в график.
Но основният си оста-
ва. умението на желез-

ничарите така да съг-

ласуват действията на

отделните звена, че те

да работят като часов-

ников механизъм.

 

 

Много: са

ГИ НАВРЕМЕ

   
  

 

В репортажа „ВИ
НАГИ НАВРЕМЕ“ от
Николай Методиев,
който ще чуете в руб-
риката „За работници-
те“ на 16 януари, сря-
да, от 10:00 часа, се
разказва За опита на
сплотения колектив от

гара Бургас, който за-

воюва първите места в
предконгресното сърев-

нование, организирано

под лозунга „Повече,
по-бързо и в график!“

   

Железничарите от

гара Бургас и сега по-
лагат много усилия, за

да могат всички

кове от тяхната
да пристигат и
нават навреме.

 

вла-
гара

зами-

Слате с нас
сиеария

(неделя, 20 януари, от 15.00 ч.
по втора програма)

 



 

СМЕЛО ПО ПЪТЯ
НА ЛОВЧАНЦИ

Втора година селскостопански-
те труженици от кооператива
„Червеният октомври“ в село
Смолница, Тоабухински окръг, се
радват на рекордни за Добруджа
добиви от царевица, „отгледана
при неполивни условия. И въпре-
ки че цифрите са скучно нещо,
нека споменем само няколко, тъй
като за тях сега се говори из
цяла Добруджа. Ето - от 11
хиляди декара, засети с тази ос-
новна зърнено-фуражна култура,
<моднишките. кооператори успяха
Да получат по 448 кг. цареви
по зърно от декар, а бригадата
в село Козлодуйци достигна 505
КГ. и то от 3,000 декара непо-
ливна площ. Наистина завидни
успехи! Но кооператорите от
ТКЗС „Червеният октомври“ ня-
ма да спрат дотук. И в този че-
лен кооператив нашироко се раз
гръща високо патриотичният по-
чин на Ловешки окръг „Да до-
стигнем и надминем успехите на
първенците от 1962 г.“ Тези, ко-
ито извоюваха богата реколта от
царевицата през 1962 г. са ре
шили да тръгнат смело по. пътя
на ловчанци. Те си поставиха 34
задача да достигнат и надминат

първенците: от 1962 г. и през 1963
г. отново да се наредят в реди
ците на челниците; на тези, които
ще получат високи добиви от. ца
ревипата и от другите селскосто“
пански култури.
Как успяха кооператорите ог

ТКЗС „Червеният октомври“ да
получат рекордни добиви от ца-
ревицата през 1962 г. ?

Кое е основното и най-важно-
то в опита на челниците-майсто-
ри на високи добиви от пареви-
чата?

Как е подет и организиран
по-инът на ловчанци в кзс
„Червеният. октомври“?
Тези въпроси разглежда преда-

  

време
на ра-
подеха

важна и
тема --

произво-
на труда.

- В последно
членоцете:
диоклуба

разговор на
интересна
увеличаване
дителността
Те обещаха на своите
многобройни слуша-
теди, че ще посещават
фабрики и заводи, ще
вземат примерх къде и
как, с какви методи и
чрез какви организаци
онни и технически но
вовъведения се е увелн
чила производителност
та на труда.
В предаването на ра

диоклуба на януа-
ри, понеделник, от
9:30 часа слушатели-

 

РАДИОКЛУБ

„НА НОВОТО -
те ще узнаят много и
интересни неща за увс
личаването на произ“
водителността на тру-
да в Оловно-цинковия
завод в Кърджали. То
зи завод вече се сла-
ви в цялата страна с
амбициозния си трудов
колектив, който си по-
стави задача да достиг
не и надмине „пай-на-
предналите сродни за
води в света.

т същото предава-
не на радиоклуба слу-
шателите ще могат да

 

ШИРОК ПЪТ!"
научат как вече се осъ
ществява тази задача,
какво е направено, за
да се превърне лозун-
гът „Завод, в който вси
чки се учат” в дело и
още «много други не-
ща за постиженията на
инжеперите и работни
ците в Оловно-цинко-
вия завод в Кърджа-
ли. В него ще има и
поздравителен кон-
церт за поватори, ра-
ционализатори и борци
за технически про-
грес:

 

ПРОБЛЕМИ НД ПРЕХОДА КЪМ ЕДИННАТА
 КОМУННСТИЧЕСКА СОБСТВЕНОСТ У НАС

Изграждането
то общество, към

зо и
гъс създаването на
ническата база то

ските обществени

Постоояването
кия обществен стро

 

и

  

на комунистическо-
което се е устре-

мил и нашият народ: е трудно, слож
продължително дело.

материално-тех-
изисква

ленното формиране на комунистиче-
отношения.”
а социалистическа на сощ

преминаване.

ните две Ф

В процес
Наред

чия особен,
и посте-  мът

блем,

 

- щонародната) и

мунистическите обществени

за преобразуването

веците отношения на: село. Този про
поставен

опми -- държавната (06:
кооперативната.

а на възникването на ко-
отноше-

о място заема и пробле-
на общест-

от самата
иалистическото

практи-
строител-

ство, бе разработен от историческия
(ъм. строителството на комунизма Осми конгрес на БКП.
поставя на дневен ред други го- Какво е състоянието и какви са
земи теоретически и практически Про тенденциите в развитието на обще-
Злеми. ствечите отношения у на?” Какви
Кон са тези проблеми? Първият са най-актуалните проблеми в раз-

от тйк се отнася ло по-нататъшното витието на собствеността? На тези
зазвитие на социалистическите про- въпроси е посветено следващото пре

изводствени отношения в нашата
страна: и преди всичко: до развитие-.
то на собствеността. В тясна Връз-

ка и в резултат на усъвършенст-
вуването ша производителните силн

ването за селото в понеделник, ще продължава да се развива и со:
14 януари, в 7.20 часа. Селско- инилистическата собственост в ней-
стопански труженици, слушайте
това. предаване!   
10 години от премиерата на оп. „Трубадур“

Непосредствено след написването на операга „Риголето“, Верди пристъпид към
създаването на цруг свой шедьовър -- „Трубадур“. Баботата на композитора над опе-
пата била затруднена ог редица неприятни събития: загубата на любимата му май-
ка. неприятностите с цензурата около сюжета на „Риголето“ но неочакваната смъри
ка дибретиста на „Трубадур“ Камарано. Либретото останало недовършено н Верди
бил принуден да се обърне към либретиста Бардаре с молба да помогне. След ня
колко месеща напрегната работа новата опера била завършена. „Грубадур“ се появила
за първи път пред публиката на 19 януари 1898 година н Рим.

За сюжет на „Трубадур“ послужила едноименната пиеса на испанския писа:
тел Антонно Гутерес, Действието се развива във феодална Испания по“ време на
Градските въстания. В трагичната но наситена със силни страстно романтика на
„Трубадур“ Верди намерил много допирни точки с гордня н непокорен дух, излъч-
Защ се от драмите ма така уважавания от композитора Юго. Независимо от редица
недонзяснени иоложения в пиесата на Гутсрес и либретого на Камарано, Верди създал
вълнуваща опера. чиято музика по своята изразителност н разточителство“ на мел
дичното богатстна се издига като едни от върховете в творчеството на великия ма!
стор, е

 

 

Борческият. и Оурен характер на Вердневата музика бил веднага поцувствуван
н обикнат от публиката. По характера На свойта сравнително статична драматургия,
по. своя романтичен патос и соцнален протест „Трубадур“ прилича на операта „Ерна:
ви“ също от Верди. Но същевременно „Трубадур“ е далеч по-ярка като музикален
израз и музикално-драматургично единство. Пенхологичееката обрисовка на героите е
по-убедителна, трагичният патос. завладява със своята непосредствена простота и
“скреност.

ПО. случай 110-годишнината от премиерат
даде на 19 янудри, събота, от 17.20

на „Трубадур“ Радно София ще пре
са фрагменти из операта.

  

лаване на радиокабинета по маркси-
"зъм-ленинизъм.

Слушайте беседата
па икономическите.
Пиновска „ПРОБЛЕМИ

на кандидата
науки Василка

НА ПРЕ-

 

ХОДА КЪМ ЕДИННАТА КОМУНИ-
СТИЧЕСКА СОБСТВЕНОСТ У НАС“
на 15 япуари, вторник, от 19:30 часа,

  
1

Джузепе. Верди



 

ОТ 14 ЯНУАРИ ДО 20 ЯНУАРИ :

  ше!Де

14 януари

ПЪРВА ПРОГРАМА

Масови песни и маршове,
Радиогимнастика
Народни хора н ръченици
Добро утро, мнан. деца.

657 Забавна музика
7.20 За селото: „Верен път“ -- ко-

респонденция от Янчо Петров
+ 7.30 Фердинанд. Да -- Сюита

зп.

5.35.
6.00
6.10
6.

  

„Големият каньон“.
дир, авторът
8.00 За средношколците:

симф. орк,

8.15 Народни песни: 1. Стефан То
дорки думаше и Цоне, лелина --
изп. Лалка „Павлова; 2. Възкачила 
се Гергана и Милкана са я искали
-- изп. Янка “Рупкина; 3. Леле,
Яно; Марко кове, нане и Девойчи-
це, девойчице -- изп. Магдалена Мо-
рарова

828 „Христо Кабакчиев-ви-
ден партиен ръководител“ -- споме-
Ни по случай 85 години Ог рожде
нието му от Любен Дюкмеджиев

8.35 Димитър ЕВ -- Сона-
га за цигулка и пнано в сод“ миньор.
Изп. Иван Попов -- цигулка, и Бо:

 

 

рис Стефаноя -- пиано
9.15 Танци на народите
   

930. Радиотеатър за младия
слушате, „ЗАБРАНЕНАТА
ИСТИНА“ -- радиопиеса от
Александър Хаджихристов

    

  

 

 

10.05 Песенен концерт
1041 Танцова музика
11.00 „ПОЛЕЗНО И Приятно“
11.80 Из. чешки опери: 1. Ув. към.

БА реа веае аси.
Изп” Берл. фил, дир. Клайбер: 2
Хорова сцена из оп. „Днбуша“ (Сме
тана). Изп. Мария Подвалова с хор
н орк. на Пражката опера, дир
Вашата; 3. Ария на Водния дух из
оп. „Русалка“ (Дворжак) -- изп.

 

  

Евгени Червенюв с орк; 4 Сцена у
Марина Мнишек из оп „Димитри“
(Дворжак), Изп, Людмила“ Червин
кова и Бено Блахут с хор и орк. на
Чехосл: радно, дир. Ди . Сцена
на мащехата из оп. „Йенуфа“ (Яна-
чек). Изп Мария „Подвалова с
орк. на Чехосл. радио, дир. „Нед:
бал

12.05 Забавна и танцова музика
12:50 Любими оперни хорове: 1.

Марш из оп. „Фауст“ (Гуно). Изп.
хор и орк. на Парижката Гранд
опера, дир. Клюитанс; 2. Хор из оп.
„Навуходоносор“ (Верди) --
Воайер с хор и ор! Хор на с
центите из оп. „Хофманови разкази“
(Офенбах). Изп. солисти с хор и

  

 

ОСВЕДОМИТЕЛЕН. БЮЛЕТИН
Всеки ден

ПЪРВА ПРОГРАМА

Новини -- 5.30 ч;
празнични дни)

Преглед на в. СРАОО1НнчесКО де:
ло“. Новини -- 6.30 ч,

Преглед на столичния печат --
9.00 ч..

(без неделя и

Новини -- 1030 ч. (без неделя и
празнични дни)

-- 12.80 ч. (в събота н предпраз:
вични дни -- 13.30 ц.)
Бюлетин за нивото на р. Дунав

-- 1500: ч. (без неделя и празнич
чи дни)

Новини -- 1600 ч.
а празнични дни)
-- 1800. 2030, 22,30 и 23.45 ч
Точно време от авгрономическа

та обсерватория -- всеки ден Е
9.00, 12.00 и. 18.00 ч. по Г програ-
ма и в 17.00 ч. по П програма
Преглед на програмата -- всеки

ден в 12.00 ч.. в неделя -- 10:30 ч,

ВТОРА ПРОГРАМА

Новини -- 13:30 ч
деля) 1900 и 20.30 ч.

(без. ведедя

(само в ве:   
 

орк. на Френското радио, дир. Гре-
сие (

13.05 Смесен” концерт -- народна

330 Физкултура н Спорт
Песни от далечни стра-

Нови книги и списания: От:
зив от Пеньо- Иванов за сборника
„От религиозната заблуда -- към
истината“

14.10 Симфоничен концерт: |. Лю
бомир Пипков -- Концерт за цигул-
ка и оркестър. Изп. Боян Лечев със
СДФ, дир. “Константин Илиев; 2.
Ото Райнхолд -- Триптих за орке-
стър. Изп. Берл. симф. радиоорк.,
дир. Ролф Клайнерт

15.07 Из оперети на“ Милютни.
Изп. солисти. хор и орк. на Москов
ския оперетен театър, дир. Столя“
ров.

15.30 РАДИОВЕСТИ

16.05 За малките ученици
16.20 Песенен концерт

17.00 Симфоничен концерт:
Ззепе Верди -- Ув. към оп.
Милер“. Изп. орк. на Римското ра-
дио, дир. Марио Роси; 2. Сен-Санс
-- Симфонична поема „Фаетон“.
Изп. СО на БРТ, дир. Васна Сте-
фанов; 2. Ференц Лист --. Симфо-
нична поема „Прометей“. Изп. симф.
орк. на. Унг. радио, дир. Карой Га-
рагуйа

17.30 Социализмът н Човека -- от
говори на Слушателски писма по

  

  

предаването

ни“

17:45 Хорови песни от млади бъл-
гарски композитори: 1. Раждане на
зората (Иван Спасов, т. Христо Ясе
нов); 2, Тиха вечер. (Хр. Тодоров,
т. Найден Вълчев); 3, Песен за моя
град (Жул Леви, т. Димитър То-
чев); 4. Кремиковски романс (Цв.
Цветанов, т. Стоян Етърски)

18.10 Оперни арии: 1. Ария на
Наташа из оп, „Русалка“ (Дарго-
мижеки).  Мап. Евгения Смолен-
ска с орк. ГАБТ, дир. Небодсин: 2.
Ария на менестреда из оп. „Орле-
анската дева". (Чайковски) -- изп.
Гришанов с орк; 3. Валс на Вене-
ра нз оп: „Ененда“ (Лисенко) --
изп. Елизавета Чавдар с орк.; 4.

манс на младия циганин из“ оп.

о“ (Рахманинов) -- изп. Ана-
голи Орфенов с арфа; 5. Речитатив
н песен на Галицки из ул. „Княз
Игор“ (Бородин) -- изп, Александър
Пирогов с хор и орк. ГАБТ

18.30 ГОВОРИ МОСКВА
19.08 Танцова музика
19.30. Радноклуб „На новото --

широк път“

21.00. Втори радиофестивало на
народната музика
2130. „Станиславски и. български-

ят театър“ -- разговор с професоп
Стефан Каракостов по случай, 100
години от рождението на Станислав
ски
22.00 Забавен концерт

22.45 За любителите на камерна
музика: 1. Паул Хиндемит -- Сона-
та за соло виола опус 25 Ме 1, изп.
Лалислав Черни; 2, Бела Барток --
Нощна музика. изп. Петер Шолмош
на пиано; 3. Константин Илиев --
Струнен квартет Хе 1, изп. ДР!
„Аврамов“

23.27 Концерт на орк. при Радно
Братислава

„Старите са излиш-

 
 

      

ВТОРА ПРОГРАМА

17.00 Оперетна музика: 1. Ув, към
олерет. „Орфей в ада“ (Офенбах).
Изп. симф. орк, на Белгийското ра-
дио, дир. Франц Андре; 2. „Помниш
ли ти“ -- дует из П д. на оперет:
„Царицата на чардаша“ (Калман)--
нап. Диляна Кошлукова н Минко
Босев. Съпр. орк. на ДМТ „Ст. Ма:
кедонски“, дир. Росица Баталова;
3. „Елна вечер при Паул Линке” --
потпури из негови “оперети. Изп.
оперетен орк, дир. Ханс Бунд; 4
Дует на Розалинда ни Айзеншайн из
Ш д. на оперет „Прилепът“ (Йохан
Щраус). Изп. Анета Цанкова н Лю:
бомир Бодуров с орк. на ДМТ „Ст.

 

Македонски“, дир: Росица Батало-
за

17.34 Камерен концерт
18.15 За младежта: „Приятелите

 



  

на Рубенс“ -- очерк от Георги Ди-
митров

18:30 „Палома“ в различни изпъл-
нения

19.05 „ЛЮБИТЕЛИТЕ НА МУЗИ-
КАТА НИ ПИТАТ“ -- отговаряме
на въпроси? на наши слушатели.

20.15 Концерт на Ансамбъла за
песни при БРТ, дир. Миханл Мил-
ков: 1. Романс за Димитровград
(Ал. Райчев, т. Стоян Балабанов),
солист Кръстьо Михайлов; Моряг
шка песен (Георги Костов, т. Дим.
Светлин), солист Георги Кордов; 3.
Ветроходна песен. (Бенцион  Елие-
зер, т. Кръстьо Станишев); 4. Моите
Ски (Бенцион Елиезер, т. Владимир
Голев); 5. Лирична песен (Виктор
Райчев, т. Крум Пенев): 6. Скнор-
ска песен (Люб. Пипков, т. Диляна
Стефанава).

 

 

21.00 Италиански забавни песни:
1 Някакъв звук лолита до меч
"Бенедети) и Портретчето -- изп.
Серджо Бруни; 2, Есен в Рим (Ла

  

ричи) и Песен за седемте морета
(Ручноне) -- изп. Нила Пиши 3.
Колко е хубаво ца любиш (ххх) и
Една разходка ло Кастели -- изп.
Клаудио Вила

21.20 Симфоничен концерте 1. Бе-
товен -- Троен "концерт за пиано,
цигулка, внолончело и оркестър в
по мажор. Изп. Давид Ойстрах --
цигулка, Лев Оборин -- пиано, и
Святослав Кнушевиики -- виолонче-
ло, с ДСО на СССР, дир, Констан-
тин Иванов; 2. Вагнер -- Вакхана-
лия из Гд. на оп. „Ганхойзер“. Изп.
Берл. филх, дир. Игор Маркевич
22.10 Песни на народите

15 януари

ПЪРВА ПРОГРАМА

535 Народни песни от Тракия

 

 

600 Радиогимнастика
610 Маршове:
645 Добро утро, миди деца.
655 Кристоф Вилибалд ГЛУК --

Сзагменти из бал „Дон Жуан“,
"л. академичен симф. орк, при

Константин ИлиевБЯК. дир

7:15 Полеки песни --изп. ас
„Мазовше“ , з

7.30 Весели народни песни
800 „За ползата н вредата от ле-

карствата“ -- беседа От проф. Ма-
рия Комендантова

8.10 Оперня музика: 1. Балетна
музика из оп. „Анда” (Верди). Изп.
Берл. филх, дир. Исерщел:
Ария на  Скарпия из оп. „1
(Пучини). Изп. Михаил а с
орк. на Пражката опера „Сметан:
дир. Вогел; 3. Хор на камбаните из
оп. „Палячо“ (Деонкавало)., „Изп.
кор и орк. на Римската академия
„Санта Чечилия“, дир. Ереде; 4. Се-
зенада на Вулкан из оп. „Филемов
п Бавкида“ (Гуно) -- изп. Иполит

хор и
„Ловци на бисери“

 

   

 

Белом с орк; 5. Речитатив,
сцена Из 0П.

 

(Бизе). Изп. солисти, хор и орк. на
„ Френското радио, дир. Клоез

8.40 Забавен концерт
9.15 Камерен концерт: 1. Верачи-

ви -- Соната за цигулка и пиано в
ми мюньор, нзп. Георг Гарай и Ище
зам Антал: 2. Модарт -- Струнен
<вартег в сол мажор, изп струнев
хвартет

10.00: КОНЦЕРТ по желание на
трудови колективи: 1. Ропотамо. (Ат.
Бояджиев, т. Радой Ралнн); 2. Свет
лана (Компанеец); 3. Даяна (Под
Анка); 4. Пее обичта (Йосиф Цан-
ков); 5. Карнавална утрин. (Бонфа)
-- песни из ф, „Черният Орфей“; 6.
Карти за игра (Фейху); 7. Китарата
пее (Веселовски); 8. Стюардесата
(Кунерт); 9. Даниела (Гарварену-Мо.
гол)

1041 Из” славянското сймфонична
творчество: 1. Петко Стайнов -- Ле-
гейда. Изп. СО на БРТ, дир. Васил
Стефанов: 2. Антонин Дворжак --
Симфония Хо 4 в сол мажор, Изп.

 

  

 

Зимф. орко на Радно Прага, дир.
Алоис Клима

11.36. Оперетна. музика: 1. Мелос
дим из оперег. „Жени в Метропол“

: Изп. орк. за лека му
2. Музика из опе

ет. „Кой се нуждае от пари?“ (Ма
анец): а). Моряко, забрави ли ме --

изп. Карола Шмидт и Роберт Лал-
Хьофер с хор н орк: наРадио Дайп-

     
   

   

 

циг, дир. Кегелр 6) Танц на при-
станището: Изп. орк, на Радио
Дайациг, дир. Кесел

1 Народни песна -- изп. Анс,
за ра при БРТ, дир. Михаил
Милков: 1. Едно лудо-младо Сто-
яне, па “Стоян: 3. Иван на Стан:

4  Дружина вярна; 5,
; 6. Сещайсе, Цвето мо:

ме -- солисти: Трошан Трошанов п
Дора Даскалова; 7. Славке, ревииш
ми се; 8. Пиленце пее; 9. Снощи е
мама Янка сгодила

1 Популярен, кощерт: 1. Ув,
стълба“ (Ро-

  

към оп. „Копринена:

 

 

сини). Изп. Бера. филх. дир. Исер.
щедт; 2, Речитатив и ария на Суза:
на из ТУд. на оп, „Сватбата на Фи-
саро“ (Моцарт).  Изп. “Валентина.

 

Александрова със СО на БРТ, ди
Васил Стефанов; 3. Концертен етюд
в ре бемол. мажор. „Въздишката“
(Лист), изп. Зигфрид "Грудайс; 4.
Тържествеца  подолеза във фа ма:
жор. (Глинка). Изп. СО на Съвет.
радио, дир. Гаук: 5. Песен за бъл:
хата (Мусоргски), изп. Борнс Хри.
стов. Съпр. сймф. орк. на Френско:
то радио, дир. Щиинв: 6. Соита МА
1. „Дрлезианката“ (Бизе). Изп. СО
на Радио Лайпциг, дир. Пфлюгер

30 По театралните сцени
13.40 Френски забавни песни
14.00 За малките ученици
1420 Песий от български, компо-

зитопи: 1. Две песни от Добри Хр
стов: а) Хайдушка песен, изп. Дим.
Кожухаров 6) Години, Млади годи-
чи -- изп. Таня Добрева; 2,Две пе:
син. от Ал, Кръстев, изп. Надя Афе:
ян: а) Що ме мъчиш, душо Яно; 6)
Що ми це докождаш: 3. Ганините
очи. (Георги Спасов), изп. Таня Цо-
кова

14.40 Немски танци
15.07 Концерт на Росица Цветко

ва и Георги Белев; Т. Изц, на Ро-
сица Цветкова -- сопран, съпр. Вер-
ка Баева: 1. Ария на Снежанка из

 

 

   

 

 

 

едноименната опера (Римски-Корса-
ков); 2. Ария на Маргарита Из оп.
„Фауст“ (Гуно); П. Изп. на Геор-
ги Белев -- тенор, съпр. Георги Сте-
анов: 1. Защитата на Андре Шение
Из едноименната опера (Джордано);
2. Монолог на Отело из едноимен-
ната опера (Верди)

15:30 РАДИОВЕСТИ
1 За средношколците.

25 Забавни мелодии
зо Хорови песни
1700 Радиовестник

пламък“
17.20 НАШИТЕ НОВИ ЗАПИСИ--

оперна музика
18:10 Филмова музика: 1 Китка

мелодии (Ничке). из ф. „Съперници
ча кормилото“; 2. Каквото ще бъ-
да, ше бъде  (Ливингстон) из ф.
„Човекът, който знаеше много“; 3.

  
   

„Пионерски.

 

Мелодин. (Ливингстон) из ф. „Теми и
ергенът“.

18:30 ГОВОРИ МОСКВА
1

 

03 Смесен концерт -- народна
музика: 1. Моме ле, хубава: Ай да
цлем, Яно и Магда си иде -- изп.
Мария Кокарешкова: 2. На пояс и
Трите пъти -- хоро, изп. Досю Мил-
ков на кавал с орк; 3. Аксано, мла-
до девойче; Либето ми дойде и ОП

 

девойче -- изп Илия Аргиров със
съпровод ца орк 4 Ръчерица --
язп. Георги Атанасна кларинет с
орк.

19.30 Радиокабинет по марксизъм-
денинизъм: „ПРОБЛЕМИ на прехо-

към  елиината комунистическа
собственост у нас“ -- беседа от Ва-
оилка» Диновска, кандидат на иконо-
мическите науки

19.45 Танцова музика
2055. Раднокоментаторът. Огнян

Велков отговаря на зададени въпро-
си по международното положение

21.05. Танцова музика
2130 Хумор и сатира: Из романа

„Златният телец“ -- от Илф и Пе-
тров

21.56. Руски песни: 1. Воробей --
изп, уралски народен хор; 2. Проща:
вай, радост -- изп. Штоколов с орк.;
3. Помня още когато бях млада --
изп. Благосклонова с орк; 4. Водж-
ки напеви -- изп. сестри Фьодоро-
зи: 5. Еднозвучно звънят звънците
(обр. Свещников), изп. Бутов с рус-
кн акад. хор
2010 Оперетни уверщорис 1. Ув,

към оперет. „Бапдитски шеги” (Су
пе). Изп. Берл. филх., дир. Лео Бор
хард; 2 Ув. към оперет. „Хубавата.
Елена“ (Офенбах): Изп. СО на
БРТ, дир. Васил Стефанов: 3. Ув,
към оперет „Гри-гри“. Изп. орк.
дир. Ото Добриндт

22.45 Хоров концерт -- творби от
стари майстори: 1.  Подиграният
(Джакомо Гастолди); 2. Две свежи
пози. (Дидре Габриели); 3. Игра
(Александра Стриджо); 4. Нежните
цветя (Джовани  Палестрина
Ехо (Орландо ди Ласо)
23.00 Забавни мелодии
24.15 Сергей ПРОКОФИЕВ -- Со-

ната за цйгулка и пиано Хе 1 във
фа миньор. Изп. Давид Ойстрах --
цигулка, и Лев Оборин -- пиано

ВТОРА ПРОГРАМА

17.00. Леки оркестрови пнес
17.30 „Страж на родната земя“ --

предаване за Народната армия: „Ра

     

   



  

(неделя, 15.00 ч. И. пр.)

кета“ -- радиомонтаж по еднонмен-
ната пиеса на съветския писател
А. Улянински

17.50 Камерни творби от българ-
ски композитори: 1. Стефан Ремен-
Ков -- Соната за пиано, изп. Олга
Шевкенова; 2. Димитър Тъпков --
Пет скици върху народни песци за
струнен квартет -- “Първа сюита,
Изп, струнен квартет в състав: Емил
Мивков -- цигулка, Огнян Нико-
лов -- цигулка, Иван Шамлиев --
виола, Марин Иванчев -- виолон-
чело :

1810 Разучаване на песента „Ед-
на девойка буди моя град“ -- му-
зика Нисен, български текст Росен
Василев (Яовторение)

1835. Танцова музика
19.05 „Кремцковски дневник“
1950 "Предаване от студиото на

Радно София - КОНЦЕРТ на сим-
фоничния оркестър на" Българското
радио и телевизия под диригентство-
то на Васил Стефанов, солист Теодор,
Мусев -- пианист. В програмата: |.
Моцарт -- Дивертименто Хе 1 в ре
мажор; 2. Хайдн -- Концерт за пи-
ано и оркестър; 3. Шуберт -- Оим-
фония Хо 6.
Околд 20.25 Новини
Около 21.20 Песни й танци
21.40 Забавна музика
22.05 Хоров концерт
030 Българска народна музика за.

слушателите в чужбина

Фр.

16 януари

ПЪРВА ПРОГРАМА.

 

5.35 Забавна “музика
6.00 Радиогимнастика
6.10 Народни песци -- изп. бито-

ви вокални групи
645 Добро утро, мили деца
655 Забавен концерт
720 За селото
7.30 Оперна музика
800 Пионери, предакаме за вас
8.19 Масови песни от български

композитори: 1. Песен за Георги
Димитров (Георги Димитров. т. Ата-
вас Душков); 2. Песен за Партия
та (Боян Икономов, т. Елисавета
Багряна); 3. Марш на физкултурни-
ка (Асен Карастоянов, т, Павел Ма:

 

  

тев); 4: Петилетката (Александър
Райчев, т. Станислав Вихров); 5.
Воювай за светъл. живот (Виктор
Райчев, т. Кирил Масларски)

 

8.30 „Държавното и стопанското
ръководство -- на равнището ва но-
„вите задачи“ -- беседа от Гриша
Филипов, заместник-председател на
Държавния комитет за планиране.
8.40 Инструментална народна му-

 

зяка -- изп. орк. на Държавния ан-
самбъл за народни песни и танци;
Грънчарско хоро; Трите. пъти; Дай-
чово хоро: Иглика -- пролетен танц;
Момина шега
9.15 Творби от съветски компози-

 

тори: 1. Балне Дварионас -- Кон-
церт за пиано, к оркестър. Изп. Алдо
на Дварионайте -- пнано, със СО
на БРТ, дир. „авторът; 2. Фикрет
Амиров -- Сюйта „Азърбайджан“.
Изп.. азърбайджански симф, орк.
дир. Таги Заде Ниязи

От 10.00 до 10.10 ч. (Софийска
хроника само на ср. вълни 202 м.
и по софийския градски радиовъзел)

1000 За работниците: „Винаги на-
време” -- репортаж от Николай Ме:
тоднев

10.10 Концерт на танцовия орке-
стър при Полското радио

1041 Забавна и танцова музика
11:20 Камерен койцерт: 1. Хенри

Пърсел --  Стародиглийска солта
Изп. Васил Чернаев -- цигулка, и
Недялка Чериаева -- пиано; 2, Йо:
хан Себастиан Бах << Трио-со-
ната за флейта, цигулка и пиано.
Изп. Борис Стоянов -- флейта, Бо:
ян. Лечев -- пигулка, и Люба“ Ен-
чева -- пиано

12.05 НОВИ ЗАПИСИ -- румън-
ска народна музика
“12.50 Революционни песни на на-
„родите: 1. Руска работническа мар-
силеза (кхх); 2. Ние сме червени
“войници (ко): 3. Варшавянка (ХХХ)
4. Затворник (куха): 5. Ние отива:
ме в бой (уха): 6. Бандера роса
(кос)

13.10 Фидип КУТЕВ -- Сакарска
сюита. Изп. Софийската държавна
филх, дир. Филми Кутев

1330 НОВИ ФИЛМИ
1340 Народни песни, изп. само-

дейни. колективи
14.00 Пионери, предаваме за вас
14.15 Забавна и танцова музика
15.07 Камерен концерт: 1. Три

песни от Брамс: 1. По пътя към люби
мата-- изп. Дьорд Мелиш; 9. Ловец

 

   

  

  

изп. Ева Молнар; 3. Серенада --
-- изп. Ева Морнар: Шуберт --
Соната за Виолончело и пиано в
ла миньор, изп. Даниил Шафран --
виолончело, и Нина Мусинян -- пи-
ано

15.30 РАДИОВЕСТИ
16.05 Сред книгите: „Обезсилена

земя“ -- роман на кубинската писа-
телка Дора Алонсо. Рецензия от
Станчо Костов и откъс из романа

16.25 Оперна музика: 1. Ув. към
оп. „Горските пазачи от Коженицка-
та гора“ (Курпински). Изп. орк. на
Краковското радио, дир. Хас; 2. Хор
на селяните из оп. „Княз Игор“ (Бо-
родин), изп. хор и орк.; 3. Песен на
Станислав из оп. „Вербум нобиле“
(Монюшко). Изп. Анджей Хиолски
с орк. на Бидгошкото радио, диг.
Рьозлер; 4. Финален хор из оп. „На:
талка-Полтавка (Лисенко). Изп. хор

 

н орк. ва Киевската опера „Тарас
Шевченко“; 5, Ария на Цвета из
едноименната опера (Маестро Ата-
насов). Изп. Надя Тодорова |със
СО на БРТ, дир. Асен Найденов: 6.
Хор из оп. „Далибор“ (Сметана).
Изп. Степанка “Йелинкова и Индр-
жих Блажичек с хор и орк. на
Пражката опера, “дир. Вашата; 7.

сийски танц из оп. „Хованщина“
оргски). Изп.. милански симф.

орк, дир. Молайоли

 

  
      

 

17.00 „Народен радиоунивер-
ситет -- факултет за музик:
„Развой на оркестъра, видове
оркестри но оркестрацнии“ --

| лекция от Димитър Тъпков

   

   

18:10. Концерт на Ансамбъла -за
народни песни на БРТ с дир. Ди:
митър Динев т

18.30 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 Оперен концерт: 1: Ув. към

оп. „Тайният брар (Чимароза).
Изп. Милански симф. орк, дир. Мо:
-лайоли; 2. Хор из оп: „Мирей“ (Гу-
но). Изп. хор ин орк. на Френското.
радно, дир. Гресие: Ария из оп.
„Царят-пастир” (Моцарт). Изп На-
талня Шпилер” със СДФ, дир. Кон-
стантин Илиев; 42 Финал на Г к.
на, оп. „Бад с маски“ (Верди). Изг.
Тодор Костов, Лиляна Чорбаджий:
ска, Михаил. Зидаров, Ранко Дюлге-
ров и Йордан Чифудов с хор и орк,
ва Варненската народна опера, дир.
Емил Главанаков; 5. Балетна музи-
ка из оп. „Вилхелм Тел“ (Росини).
Изп. орк: на “Миланската Скала,
дир. Маринуци

19:30 Радиоседмичник „Младост“
19.50 „ВАШЕТО МНЕНИЕ“ ---

концерт по писма на слушатели: 1,
Влюбеният телефон (Моис Алалжем,
т. Надя Кехлибарова): 2 Старият
часовник (Димитър Вълчев, т. Да-
мян Дамянов); 3. Звезди в лятна
нощ (Димитър Генков); 4. На стру-
ните на китаоата (Шербан); 5. На
сцената на едно градче (Йоханес
6. |Пътешествие “към щастието
(Алан); 7. В лодката сами (Жул
Леви); 8. Във влака (Георги Робев,
т. Димитър Точев): 9. Румба (Емил
Георгиев): 10, Протегни ми ръка
(Данверс); 1. Първа среща (Ане
гел Заберски, т. Росен Василев)

21.00 Музика из съветски. оперети
2135 ТВОРБИ от български, ком“

позитори, посветени на нашата мла-
деж: 1, Петко Стайнов -- Младеж-
ка увертюра. Изп. СО на БРТ, дир.
Влади Симеонов: 2. Веселин Стоя-
вов -- Из сборника „Клавирни пие-
си за деца и юноши", изп. авторът;
3. Цветан Цветанов -- Детски пиеси
за цигулка, изп. Владимир  Авра-
мов, съпр. на пиано -- Светла Про“
тич; 4. Парашкев Хаджиев -- Мла-
лежка танцова сюита. Изп. СО на
БРТ, дир. Васил Стефанов

20, Унгарска народна музика
23.15 Забавен кониерт

„ ВТОРА ПРОГРАМА

 

    

 

  

  

17.00 Смесен концерт -- народна
музика  1. Бойка на порти седеше и

  



 

Кон похлопа -- изп. Пенка Павло“
ва; 2, Хоро и Ръченица -- изп. орк,
за народна музика: 3. Иван Иринка
лумаще и Сватбата тръгва 5 изп.
Надка Ковачева; 4. Кулско хоро и
Сборенка -- изп. орк:; 5, Тодора хо-
оо водеше -- изп. Маша Белмуста-
кова

17:30. „Полезно и приятно“.
горение)

18.00 Песни на пОдинезийците
18.15 За средношколците
18.25 Забавен концерт (
19.05. „Милиционерският старшина

Варадин“ - сатирично предаване
“19.25 КОНЦЕРТот творби на бъл
гарски и румънски композитори: 1.
Марино Големинов -- Вариации
върху тема от Добри Христов. Изп.
СО на БРТ, дир. Васил Стефанов;
2, Джордже Енеску -- Трета симфо:
Ния в до мажор за оркестър, орган,
чиано и хор, изп Букурещката

и хор на името на. Джордже
Бнеску, хормайстоо Бойтес -

  

(пов-

   

пиеса: от Чехов по слу-
100-годишнината от рож-

С
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585 Народна музика -- изп. ду-
кови оркест!

600 Радидгимнастика
6.0 „Зора над съветската стра-

на“ -- колхозни пейни.
645 Добро утро, мили деца
6.55 Оперетна музика

7.20. За селото
730 Смесен кОнцерт -- народна

музика

8.00. Радноекскурзия: „СЛИВЕН“
-- от Първолета Прокопова

8.10 Забавна музика

8.20 Балетна музика от френски
сомпозитори: 1. Андре Претри --
Балетна сюита. Изп. СДФ, дир. Кан
зтантин Илиев; 2. Едуард Лало --
Из бал, „Намуна“. Изп: парижки
зимф. орк. „Ламурьо“, дир. Алберт
Волф
9.15 Из репертоара на Георг Отс:

1. Песен на раздялата (Флярков.
ски); 2. Две песни от Паделски: За-
гаснали огньове и Размишление; 3,
Вечерна песен (Соловьов-Седой)

9:30 За най-малките 2
9.40 Фрагменти из оп. „Хитър Пе:

гър“ (Веселин Стоянов) ин из оп.
„Едип“ (Джордже Енеску): Г. Из
оп. „Хитър Петър“ (Веселин Стоя-

1. Дует на Иглика и Дамян,
Изп. Лиляна Багева и Георги Са-
пунджиев със СО на БРТ, лир. Кон
стантин Илиев; 2, Павтомима и фи-
нален танц, Изп. СО на ВРТ, дир.
Константин Илиев; П, Из оп. „Едип“

Стр. 6

 

“ та самодейност:

 

(Джордже Енеску): 1. Втора карти-
на из Пд. Изп. Габриел Наружа и
Константин Строеску с орк. на Ру-
мънското: радио; 2. Танци нз | д.,
#зп. орк. на Румънското рашо
1014 Сюнта „Комедианти" (Каба-

певс Иза. симф. орк, на БРТ,
дир. Михаил Ангелов

1041 ШУМАН -- Фантазия за пи
зно в до мажор, изп. Юри Буков

11:16 „Родна песен нас навеко ни
свързва" -- предаване за музикална

очерк за хор „Ка-
вал“ и интервю с дир. Атанас Мар-
гаритов
1145 Грабнер -- Весела >музика

за малък оркестър, Изп; сймф. орк:
на Лайпцигското радно, дир Пфлю-
те

  

  

 

 

р
12.05 Оперни арии и ансамбли,

изп. наши певци: 1. Събчо Събев--В

  
 

 

Ария на дядо Недялко из оп. „Гер-
гана“ (Маестро часов). Съпр.
орк, дир: Асен Найденов; 2. Катя

 

Попова и Любомир Бодуров -- Ду-
 

  

 

ет уа Марженка и Иешияс из ол.
„Продадена „цевеста“ (Сметана).
Съпр. ДСО Перник, дир. Руслан
Райчев: 3, Георги Енев -- Ария на

 Кончак из оп. „Княз Игор“ (Боро
дим). Съпр. орк, на Старозагорска-
та цар. опера, дир. Руслан Райчев:
1. Мария Бохацек и Кирил Кръстев
< Сщепа на Мария и Мазепаиз оп.
„Мазепа“ (Чайковски). Съпр. орк.
на Русенската народна олера, дир.
Ромео Райчев

12:50 Народни пени
1310 Инструментални пие"

 

 

 

13.30 Говори Радио  Плов-
див: „Светлини под земята“--
микрофонен репортаж за ми-
вьорите от Рудозем

 

млащи българ:
лександър Рай

а „Хайдушка

14.00. ТВОРБИ от
ски композитори: Г.
чев -- Сюнта из 0

“Изи, СО
9. Стефан

ано и оркестър.
тя ева съ СО на
дир. Влади Симеонов; 3. Васил Ка-
занджиев -- Дивертименто.“ Изп
СДФ, дир. Добрин Петков

15.07. Филмова музика: 1.

 

    
церт за г

 

Тихо
езеро (Зибер) из Ф. „Морето зове“;
2. Песен за прекра
тард Аро н Уво
„Случайна сре!
из ф.

Талин (Ед:
1ео0) из ф.

 

    

 

„Сънят - Момичета
та (Дойч и Капер) из ф
5. Ако те обичах (Роджърс)

из ф. „Въртележка на любовта“
15.30 РАДИОВЕСТИ.
1605 По строежите на четвърта-

та петилетка: „Нова родопска кас-
када“ -- очерк от Атанас Бочев

16.20 Концерт на Ансамбъла при
Радио Ленинград: Тече реката; Из
губих ои пръстенчето; Над полята;
Из планината расте калина; Е, гра-
дина, моята градинка; Защо не звъ-
ни чашата по масата “

1635. Забавна музика
17.00. Пионери, предаваме за вас
17.30 Забавен концерт
18.10 Ивак МАРИНОВ -- Симфо:

нична поема „Илинден“. Изп, СО на
БРТ, дир. Васил Стефанов

18.30 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 Забавна и танцова музика

  

 

  

Поглед към гр. Сливен (8.00. ч.)

1930 Гостува Ни редакцията" на
списание. „Септември

1950. Народни п!
ским край: 1.

н от  Родоп-
Изплела съм ти, Мех-

  

 

   

меде и У вас да дойда -- изп, На:
дежда Бочукова: 2. Карат ли те,
Руске ле и Мари” момице, червен.
трендафил изп. Георги Чилингн-
ров: 3. Загалил бях, замам

 

Мари Марийо, Марийо 5 изп,
ринка Мурджева: 4 Под зим съм,
мале, "легнала; Момне ле, мари хуг
бана и Дважди, трижди минах --

  

   

 

 

изп. Бойка Присадова
20.15 Песни за Партията: 1. Пар

обедител (Боян Икономов, т.
мир Башев); 2.Песен за Пар-

тията (Евгени Аврамов); 3.На пар-
тията (Асен Карастоявов, т. Иван
Полименов); 4. Комунисти,  цапреа
(Алексавдър Райчев, т. Иван Генов)

 

21:00 Песни и танци

2130 За младежта: „ГОРЧИВО!“
-- монтаж от Марко Педяков
2145 Пеят прочути тенори и ба-

ритони, солисти. на американски и
Немски оперни театри: 1. |Валтер
Лудвиг -- Романс на Фентон из оп

  

  
 

„Веселите  вивдзорки” (Николай)
Съпр. орк. на Берл, радио; дир, Ро
гер; 2, Паул Шьофлер << Ария на  

 Фигаро из оп: „Сватбата на Фига-

   

 

ро“. (Моцарт). Съйр. орк. на Виен
ската филх, дир. Бьом; 3. Марно
Ланца Ария на Калаф из оп.
„Турандот“ (Пучини), Съпр, орк,
1ир. Хайндорф; 4: Франк Гуарера--
Монолог на Форд из оп. „Фалстаф“
(Верди). Съпр. орк. на Метрополи-
тен опера, дир. Пелетие; 5. Алфред
Пикавер -- Ария на Каварадоси из
оп. „Тоска“ (Пучини), Съпр. внен-
ски оперея орк, дир. Прювер: 6
Ханс Хотер -- Ария на Холандеца из

„Летящият холандец“ (Вагнеп).
Съпр, орко на Баварската опера,
дип Краус

22.15 Танповн мелолни
22.45 Концерт на ДРК „Аврамов“

з състав: Влалимир Аврамов -- ши-
гулка, Стоян Сертев -- цигулка, Сте
фан Магнев -- виола, “Константин.

   



 

„ащо ин орк. Хе

Кугийски -- виолончело. В програ-
мата: Дворжак -- Струнен квартет
във фа мажор
231 Оперетна музика: 1. Финал

на | д. на оперет. „Царицата на
чардаша“ (Калман). Изп. |Лилян
Кошлукова. Минко Босев, Коста |
нов, Александър Филипов с Хор и

   

-орк, на ДМТ „Стефан Македонски“,
дир: Росица Баталова. дир. на хо
ра Янко Тунтов; 2. Небесни Цицидки
-- медодии из оперети на Лео Ф
Изп. Анелизе Ротенбергер, Петер
Аидерс, Лони Келнер, Вили Хофман,
Вили Шнайдер. Хаизи. Томс, хор и
орк, дир. Марцалек

ВТОРА ПРОГРАМА

17.00 Концерт от песни и танци
по желание на слушатели: 1. Дуби-
нушка -- руска нар. песен; 2. Ля-
стовичка -- арменска нар. песен; 3
Хубавата щиганка Маринела -- пръй
ка нар. песен; 4. НЯпиши ми, майхо
<-- далматинска песен; 5. Това мом.

 

 

   

че Джони -- шотландска песен; 6
Всичко за аграрната реформа -т пе-
сен от Куба; 7. Я Марита -- бра:
зилска песен: ВТакива сме, Ние Ог
Халиско -- мекоиканска песен; 9
Айо. мама -- индонезийска песен
1780 За граникарите: „Куриерът

Веселин“ -- “забавно-кумористично
предаване

12:50 Арин. и: иа
Ария из оп. „Лас, (Ер:
<ел). Изп. Тибор Удварди със симф
орк. на Унг. радио, дир, Вигмош Ко
мор; 2, Песен на чичо Марци из оп.

  

„Хари Янош“ (Кодай). Изп. Оскари
Малецки с орк. на Унг. държ. опе-
ра; 3; Ария на Балтаф из оп. „Годе-
ници“ (Полгар). Изп. Михай Секей
със симф. орк. на Унг. рапио, дир.
Янош Ференчик; 4. Ария на, Сула:
мита из оп. „Царицата на Саба“
(Голдмарк). Изп. Ирен Сечьоди С.
хор и орк, на Унг. държ. опера,
дир.,Вилмош Комср

 

   18.10 Народен радиоунипер-
ситет -- факултет за литерату
ра: „ТУРГЕНЕВ“ -- - първа
лекция от Евдокия Метева,
преподавател в Соф: държ.
университет

ашишишилидисошииишшиикииинининиснкииндиниигеин

18.30 Сюйти върху народни пес-
ни: 1. Боян Икономов -- Македон-
зки напеви. Изп. орк. при Анс. за
песни на БРТ, дир. авторът; 2. Дими
тър Сагаев -- Сюнта върху странд
жански наг. песни. Изп. орк, дир
авторът

19.05 За средношколците: „Ангел
те върна в нашия клас“ -- оцерк от
Константин Дуфев

19.20 Забавни песни
9.30. пиеот зала „Бълга“

рия“ -- КОНЦЕРТ на Соф: държ.
филх, гост-диригент Живзин Злра-
кович; солистка Олга Шевкенова --
пиано: 1. Пьото Илич Чайковски --
Ув. фантазия „Ромео и Жулиета“; 2.
Фридерик, Шопен -- Концерт за пи-

„3. Йоханес Брамс
-- Симфония МО 1
В паузата -- Новини
Около 21.30 Танцова музика
22.10 Хорови песни от наши ком-

гозатоси
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5.35 Съветски масови песни
6.00 Радиогимнастика:
610 Народна музика. изп, акордео

висти
645 Добро утро, мили деца.
655 Димитър САГАЕВ -- Младеж

ка сюйта Изп. СО на БРТ, дир.
Влади Симеонов

7.15 Песни от Фрадкин из филми
7.30 Популярен" концерт
8.00 „Когато се проявява инициати

ва“ -- кореспонденшия от Давид Сог
ломонов

8.10 Народни песни: 1. Гълъб фър
ка през небето: Мъри малка девой-
чице и Кисимлийче; кисимдарче; 2.
Мара в градина седеше; Калина Не
да за вода ходи и Я ойне. тойне, Оя
та Тодора -- изп. Тома Янчев: 3.
Писал се Петър, писал се; Цветице
де, мила Цвето и Месечинко, Мавру-
до -- изл. Славка Тренева

8.30 За най-малките

8.45 Два валса: 1. Валс за милио-
На (Фучик): 2. Забързване (Йохан
Щраус)

9.15 Ансамбли из поле
опери

9.45 Безсмъртни страници -- Из
поезията на румънския народен поет
Михаил Еминеску.

10.06 Забавна и танцова музика
1041. Симфоничен. концерт
11:38 Гръщки песни -- пее Авула

Йовну: 1. Две чернокоси циганки; 2.
Хайде да се оженим: 3. Новата ро
кля мВОго ти прилича; 4. Една Це:

    

пи руски

 

 

Пувка: 5. Децата на Пирея е
12.05 Песни за мвра н дружбата:

1. Страж ва мира (Асен Карастоя-
н 2. Наздравица за дружбата
(Тодор Попов); 3. Вестители на ми-
ра (Саркизов): 4.. Слънце“ на друж-
бата (Василе Тимиш); 5. Марш на
мира Лудвиг Подеш); 6. Мир, мир.
на света (Ищван Ранч): 7. Клетва
за мира (Арам Хачатурян); В. Песед
за дружбата (Аркади Филипенко)
и Популярен: симфоничен кон-

церт: Ув. към оп, „Норма“ (Бе:
пиви):ириф орк. на Радио То
рино, дир. Гун; 2. Цигански напеви

 

(Сарасате). Изп. Рудолф Пикерт --
цигулка, с голям оркестър на Лайп-
щигското радио, дир. Клайнерт:
Рондо капричиозо (Менделсон
Изп. орк. на Берл. радно, дир. Доб-
риндт; 4. Валс -- скерцо (Чайков-
ски). Изп, Леонид Коган -- цигулка,
с голям симф. орк. на Съветското
радио, дир. Гаук; 5. Ув. към оп. „Ве
селите виндзорки (Николай). Изп.
Берл. филх, Дир. Клайбег.

13.30 Културна хроника от чужби-
На

13:40 Народна музика: Заспала
е Тана: Събрали ми са, „събрали;
Цимка из двори кодеше и Залюби
Дена, Дено му -- изп. Господин Ко
пев; 2. Пайдушко хоро; Бъчванка и
Плетено хоро -- йзп, орк. с ръков,
Кристо Тодоров

14.00 „Пионери, предаваме за вас!

  

 

14.20 Пее Вера Фирсова: 1. Кава:
гина и рондо на Антонида Из оп.
„Иван Сусанин“ (Глинка), Съпр.
орк. ГАБТ, дир. Васили Неболсин; 2,
Ария на Оксана из П ок. на оп.
„Нощ пред Рождество". (Римски-
Корсаков). Съпр. орк. ГАБТ, дир.
Евгени Светланов; 3. я на Рози-
за из И д. на оп, „Севилският бръ-
гнар“ (Росини). Съпр. орк. на Съ“
ветското радио, дир. Самуил Само-

14.42 Танцови мелодии
15.07 Песенен ковшерт „Дойна“: 1,
Ена „Горе на хълма, на поляна-

та“ -- изп. Латарецу с орк2. Вче-
па вечерта в мрака; Ако бих знала,
момко. че: ше дойдеш и Дойна --
изп, Фъту/с орк; 3. Обгърна ме тъ-
га -- изп. Мойсеску с орк; 4. Олтян
ска дойна -- изп. орк,

15.30 РАДИОВЕСТИ
16.05. Музикална рецензия
16.15 Панчо ВЛАДИГЕРОВ --

Клавирно трно опус 4. Изп. Панчо:
Владигеров -- пнано, Васил Стефа-
нов -- шигулка, и Бончо Бонев --
вдолоичело:

   

шки народни песни: |.
Георги войвода и Грозпьо льо, един
на мама -- изп. Вълк Стоянова:
2. Песен за Лалуш войкода - рес
цитяра Георги Попов и През гора
вървяха -- изп. Йовчо Карайванов

17.20. Народен радиоуниверкитет--
факултег за наука и техника: отгО-
вори. на въпроси

17.40 Из оперетната класика: 1
Ув. към оперет, „Веселата вдовице.
(Лехар: Изп. орк. на Берлинската
опера, дир. Ото Добринат: 2. „Стран
во нещо любовта е.“ -- дует #3
оперет, „Царицата на  чардаща“
(Калман), Изп. Петрана Ламбрино-
ва и Минко Босев с орк. на ДМТ
„Ст. Македонски“, дир. Росица Ба-
галова; 3. „В сепарето“ -- из оперет.
„Бал в операта“ (Хойбергер). „Изп
орк за лека музика на Радио Лайп-
циг, дир. Ерих Донерхак
аеао Песни за нашия трудов жи-

+ В строителен поход (Иван.
Изриконт 2. Народът с надежда ни

лександър Райчев); 3. Марш
орзите (Александър Рай-

чев);: 4. Песен на младите строите-
ла (Никола Михайлов); 5. Ликувай,
подино (Асен Карастоянов): 6. Пе-
сен за"стронтедите (Петър Ступел)

18:30 ГОВОРИ МОСКВА

19.08 „Испански празник“ -- кон-
церт: 1. Крайбрежни острови -- изп.
Валдерама с китара: 2 Марта --
изп. Аморал с орк; 3. Твоята митув
ка -- изп, вокален дует мъже с

с

     

  

орк: 4. Кастанети -- изп Санчес
орк; 5. Андалузия н Сомбреро
изп. Мартинес с орк.; 6. Гранада --
изп. Кастило с орк,

19.30 Радиочас за селот" а да
можем, трябва да знаем“ -- анке-
та-конкурс и поздравителен концерт
за първенщи

20.55 Седмичен преглед на комен-
гатора по международни въпроси Ог
чян Велков

21.05 Танцова музика
21.30 За младежта: „Да погово-

   

(Продължава на стр. 10)

 аниониимени

 



предаването „СТАНИСЛАВСКИ
И БЪЛГАРСКИЯТ ТЕАТЪР“
на 14 януари, понеделник, в
21.80 ч.

Името на Станиславски е
скъпо за българските театрал-
ни дейци, С него е свързано
възпитанието, и оформянето на
поколения нащи актьори и ре
жисьори -- светила на родния
театър. Неговото високо рево-
люциокно изкуство определя ре
шително реалистичния път на
българския театър. Неговата
система стана За сценичните
ни творци символ на социали
стическия реализъм.
В разговорс професор Сте-

фан  Каракостов. „който ще
се състои пред микрофона,“ на:
шите слушатели ще се запозна

 

К.С.СТАНИСЛАВСКИ
По решение на Световния

съвет на мира ще бъде честву-
вана 106-годишнината от рож“
дението на видния съветски те
атрал-режисьор. актьор, педа-
гог. и теоретик Константин Сер
геевич Станиславски.

На него ще бъде посветено

 

СицОтдбЮОкА, Сщекк)Свен сто
Представете си, драги слушатели.

пъстроцветната сцена на нашата ху-
дожествена самодейност. Тя е на-
всякъде -- н. в големия град, и в
сгушеното планинско село, в шумна-
та училлщна „сграда и в заводския
клуб, на >граничната застава и в
красивия културен дом -- навсякъде,

 

ят с голямото влияние, което
великият реформатор на теа-
търа оказа на българското те-
атрално изкуство. Ще бъдат из

несени и нови, неизвестни фак
ти за отношението на Ста!

славски към нашия театър и
отделни актьори.

  

където самородни народни таланти
творят с вдъхновение в името” на
естетическото и комунистическото
възпитание на народа.
От тази сцена започва--Излъчване-

то на“ новото ни предаване „Само-
дейната сцена свети“. То е посвете-
но на ония безкористни и- вдъхнове-

 

12илиза

(20. 1. НЕДЕЛЯ, 16.00 часа)

о много “оригинален. худо-
жествен начин Фридрих Дю
ренмат разкрива психоло-
гията на хората, които

имат възможност Да живеят

 

в света на най-модерната и съ-
вършена в техническо отно-
шение западна цивилизация. Със
държанието прилича на един
анекдот, действието е като една
нгра от реалното към  измисле-
ното. И точно в това преливане
в предестта на творбата. Така ге
роят, без се усети, се разкри-
за, И Алфред Трапс сам призна-
ва, че той просто е бил прину-
ден да действува така. За да бъ-
де животът му по-добър, да 16
де той по-уВажаван, да има нов
„Студебейкър“, скъпи любовни
ци -- той трябва да убие! И ако
генералният" представител на фир
мата „Хефестън" е претърпял ав
томобилна авария, то. граждани-
нът Алфред Трапс „претърпя по-“
страшна, душевна авария, която
може да се случи на всеки от
нас“, Трапс е жертва именно: на
оная западна „безнравствена ци-
вилизация, която от ден на дей
губи устоите си, превръща
се в хаос, в който човек не мо-
же да намери пътеводна звезда“

Всичко в пиесата „Авария“ с
разказано по един колкото заба-

вен и невинен, толкова дълбок и
убедителен начин. Трапс се раз-

крива не пред официален съл
защото той по законите на обще-

   

 

 

 

  

ни от безчислената армия
на културата. които безшумно вла-
тат в своята работа много любов в
зтарание... В нашето предаване ще
зазказваме за колективите на тед-
тралната, музикалната, танцовата: Н
зстрадната самодейност, за любите:
лите ма живописта, скудптурата и
синото, за литературните работници
от кръжоците. Специалисти ще го!
зят по проблемни въпроси на само
дейността. Ще бъдат пускани запи-
Зи от изпълнения на самодейни ко-
Лективи, ше Се споделя опитът на
зай-добрите.
В първото предаване на 19 явуа-

ри, събота, в 19.05 ч. по втора про-
грама, ще ви запознаем със само-

дейците при. Студентския. културен
дом в София, в

Крушовица,

 

 

 

  

 

в село >Чепеларе.
Режисьорът. Леон

Цаниел ше сподели мисли за ИзКу
ството „на художествената самодей-

 

  

вни участвици в нашето пре-
даване ще бъдат самите самодейци.
Заради това техните писма, предло-
жения и препоръки ще бъдат. особе-
но ценни. Ние ги очакваме.



Найдмен радиониверситет
ФАКУЛТЕТ ЗА НАУКА И ТЕХНИКА

Петък. 18 януари. от 17.20 часа -- отговори на въпроси:

ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИКА

„Развой на оркестъра, видове оркестри а оркестрацин“ -- лекция
от Димитър Тъпков -- сряда, 16 януари, от 17.00 часа,

ФАКУЛТЕТ ЗА ЛИТЕРАТУРА

„Тургенев“ -- първа лекция от Евдокия Метева, преподавател в
Софийския държавен университет -- четвъртък, 17. януари, от 18.10
часа по втора програма.

ството е невинен и се е изплъз-
нал, а на вечеря пред бивш съдия,
прокурор и адвокат, в една игра
па процес. Истината за живота
проблесва между звъна на ча-
шите, пълни с искрящо старо ви-
но, сред желанията на домаки-
ните-пенсионери да се позабавля-
ват, да живеят и... да съдят нс
тински, по най-справедливата ч0-

която не прощава
ни на императори, ни на генера-
ли, ни на търговски представи:
теди. Съвременното западно 00-
щество се нуждае именно от т4-
къв съд. Тогава съдбата на най-
ощастливените в него не би би-
ла по-завидна от тая на героя на
радиопиесата „АВАРИЯ“ Алфред
Трапс.

вешка съвест,

С И.С. ТУРГЕНЕВ
" Тургенев принадлежи към ония
ашсатели, чицто книги са слава
ц гордост ка руската национална
султура. В творчестабто му ка-
мери отражение цяла историческа
епоха в живота на Русия. на
границата от феодалко-клепостни
ческия строй. Голям художник-реа
лист, Тургенев. разкрива в. произ
веденията Си. яркия. летолис на
руското "общектвено Овижение --
от напредничавите студентски
кръжоци в Московския универси
тет от 30-те години до, -отиване-

 

то срод. марода през. 1874--
1876 г.
Неговите книги“. „Записките: на

ловеца”, „Рудин, „Дворянско
гнездо”. „В навечерието”. „Бащи
а децот и др. разкриват Силата
и богатството ма таланта ми,
ичидват със съвършенството на
формите си, с изящния си стил
4 езшк, Тургенев. проявява май-

  
  

   

  

 

   

  сторството: си във: всички жанро:
ве: стихотаорения, поващ. раз-
кдаи и повести, драма и коме-
дая, мемоари и критика. "Но пре
ди всичко той е годян романист.
Съвременниците лу се учидвали.
че с огромна иконолшя на худо-
жествени средства Тургенев успя
вада накара читателя да понца
стаува продължителността и пл
нотата на действието. илобразя-
вано; в неговите произведения,
при крайна сбитост на. компози-
цията.
В историята ка руската: лите

ратура И. С. Тургенев е пряк
продължител. на традициите на
Пршкин ш Гогол Неговото твор
чество е по-нататъшна. пазвитие
на критическия поализъм. В свои.
те произведения той запечата, кат
то тях, цяла епоха от руския жи
вот.

  
  
   

  
   
   
   
   

       

   

    

   
  

   

    

    

 

ПОАЗЕМНА
ЛОАКА „117“
За вас, млади слушатели, радио-

театърът е подготвил новата радио-

пиеса „Подземна лодка „127“ от
Иван Шиваров. Много от вас, като
чуят тази пиеса, ще завидят на ге-
роите й за чудното им приключение
под. земята. Друга навярно ще по-
желаят като тях да... Но това
за сега е тайна...
Слушайте „Подземна лодка „127“

на 20 януари, неделя, от 9.05 ч.!

Запис на пиесата „Подземна лод-
ка „2“. НА СНИМКАТА: Таарът
Ив. Шиваров, режисьорът М. Вълча-
нова, тонреж. Е. Кокошаров и тонол,
С, Сергиев 



рАм от сърце“ -- трето предаване
от цикъла „У човека всичко тряб-
ва да бъде красиво“

21:50 Симфоничен концерт: 1. Йо-
хан. Себастиан Бах -- Концерт за
три пиана и оркестър в до мажор,
Изп. Збигнев Джевиещки, Ян Хоф.

и Ян Екер с Унгарски  държ.
дир, Станислав Вислоцки; 2

Оторино Респиги -- Антични танци
н ария за лаута - сюита М 3 от
свободни преработки за струнен ор-
кестър, Изи. девически струнен орк
при БДК, дир. Васил Стефанов.

45 Да помечтаем с музика
23.09 Камерен концерт

ВТОРА ПРОГРАМА

 

  

 

  

17.00 На педагогически теми: „Би
сер от блатото“ -- разказ от Никола
Пенчев.

17.10 КОНЦЕРТ-ЗАГАДКА
50 Песчи в народен дух: 1. Та

Джуне: Тръгнал е Мите и
се вие -- изп. Димитър

2. Два бука н Вишните
пъфтяха -- изп. групата „Гусларска
песен“ с дир. Янко Тунтов: 3. Хуба-
ва си, моя горо; Нямам мило, нямам
до аго; Оставай сбогом. о любезна н
Когато буйна младост -- изп. Анс.
за песни на БРТ, дир. Михаил Мил-

 

  

    

  

    

  

  

 ксв
18.15 Пионерски кръжок „Прияте-

ди на науката и техниката“

1830 Тайшова муз

  

19.05 Сергей ПРОКОФИЕВ--
Опера „Повест за“ истинския
човек“, Изп. солисти, Хор
орко ГАБТ. дир Марк
Ермдер и Пд)

 

зазивишиишицини пигищиитииинцице.

2043. Новини.
2107 Седмичен преглед на комене

татора по международни въпроси
Огнян Велков

21.17 Продължение на оп. „Повест
за истинския човек" от Сергей Про-
кофиев (1 д)

21:54. Забавна и танцова музика

 

 х.
0.00 „Един ЧАС БЪЛГАРСКА
МУЗИКА“ -- концертна
За чужбина

програма

 

19 януари

ПЪРВА ПРОГРАМА

535 Народни хора и ръченици
6.00. Радногимнастика +
6.10; Забавна музика
645 Добро утро, мили: деца!
655 Балетна музика
720 За селото
7.30 Народни песни в хорово из

пълнение
8.00 Пионери, предаваме >за вас

8.10 Популярви пиеси за цигулка:
1. Водоскок (Вечей), изп. „Станул
Станулов; 2. Андалузка >серенада
(Ранцато), изп. Петър Христосков;
3. Игра на вълните (Грасе), изп.
Недялка Симеонова; 4. Хумореска
(Дворжак), изп. Иван Попов; 5. Сев
рана (Георги Златев-Чаркин), изп.
Васил Чернаев; "6, Испански  тани
(Де Файя), изп. Леон Суружон; 7.
Хумореска (Панчо Владигеров) изп.
Боян Лечев
835 Концерт на Представителния

ансамбъл за песни и танци на Със
ветската армия, дир. Александров

9.15 Забавна и танцова музика

947 „Симфония „Манфред“ от
Пьотр Илич Чайковски“ (по Бай-
роя) -- радномонтаж с участието на
народния артист Владимир Трендафи
лов. Изп. симф. орк. на Съветското
оадно, дир. Голованов

10.41 Песни и танци

11.10 Нови стихове от млади пое-
ти

11.15 Из опери на Рихард Вагнер!

2.05 Танцова музика

12.30, На културни теми

12.40 Из песенното и инструмен“
талното творчество на немските ро
мантици.
1300 Народни песни от Северна

България
13.50 Страници из руската музи“

  

„Калца класика: 1. Александър Боро
дин -- Симфония Хе 3 в ла миньор,
Изп. голям симф. орк, на Съвет,
радио и телевизия, дир. Неболсин;
2. Антон Аренски -- Концерт за пи
ано и оркестър. Изп. Григори Гинз
бург със симф орк. на Съветското
радио, дир. Горчаков

14.38 Кубинското: вокално трио
„Портабалес“ за първи път пред ми
крофона на Радно София (нови за
писи)

15.07 РАДИОВЕСТИ

1605 Вазови разкази: „Една бъл“
гарка“.

16.26 Прочути оркестри свирят за
вас з

17.00 Предаване за жената,
17:20 Фрагменти из оп. „Трубадур“

(Верди) по случай 110 години от
премиерата на операта: 1, Разказът
на Ферандо из 1 к, изп. Танкреди
Пазеро с орк; 2, Ария на Леонора
из Ш к, Изп. Мария Калас с орк,
на Мид, Скала, днр, Хербер фон Ка

раян. В ролята на Инес -- Луиза
Вила; 3. Хор на циганите из Ш к.
Изп. хор ин орк. ва Миланската Ска-
ла, дир. Херберт фон Караян; 4.
Дует на Манрико и Азучена из
к, Изп. Еди Рул и Елена Николай
с орк, дир. Емидно Тиери; 5. Ария
на Манрико из УГ к. Изп. Карло
Бергонци с орк. на Римската ака-
демия „Санта Чечилия“, дир. Джан
андреа“ Гавацени; 6. Стрета на
Манрико из съшата каргина. Изп.
Тодор Мазаров съ СО на БРТ и“
камер. мъжки хор, дир. Васнл Сте-
фанов; 7. Сцена нз МИ к. Изп
Юлия Винер и Любомир Бодуров с
хор на Соф. нар. опера и СО на
БРТ,. дир. Васил Стефанов; 8. Фи
нален квартет из МП к. Изп. Джу
зепе ди Стефано, Мария Калас, Фе
дора Барбиери. и Роландо Панерай
с орк. на Миланската Скала, дир.
Херберт фон Караян .

18.10 Песенен концерт
18.30 ГОВОРИ МОСКВА

  

19.03 Народна музика по ваш из
бор -- концерт по писма наслуша-
тели: 1, Кюстендилска ръченица,изп.
Иван Кирев с орк.; 2. Дощеро, моя
майчице, изп. Надежда Хвойнева; 3
Филиповско хоро, изп. Ибро Лодов
с орк; 4. Заблеяло ми агънце, изп
Борис Машалов; 5- Криво садовско
хоро, изп. Иван Кирев и Петко Ра

+ дев; 6, Кацнал бръмбар на трънка,
изп. Павел Сираков

19.30 Пъстър музикален свят

21.00 „ЗАБАВНА ВЕЧЕР“

22.00 Песни и инструментални пие
си

22.45 Забавна и танцова музика

ВТОРА ПРОГРАМА

16.00 Оперна музика
16.30 За най-малките

1640 Пионери, предаваме за вас
17.00. Песни отруски композитори:

1. Изгря в небето месец ясен (Ба-
лакирев), изп. Мария Максакова; 2.
При хората в къщи (Бородин), изп,
София Преображенска; 3, Червен са-
рафан (Варламов), изп. Надежда
Обухова; 4. Тихо догаря вечерта“
(Булаков), Изп. Бровченко но Гру-
дина

17.15 Филмова музика
17.30 Из социалистическите страни:

„Страници из живота на трудещите.
се от Полската н Унгарската народ
на република“

17.50 Пее народната певица Йор

данка Илиева: 1. Заправи си дюл-
гер Тодор; 2. Посъбра Добри дружи
на; 3, Менцита дрънкат 4 Овчари



чукат кърмило; 5. Стойчо седи на дю
кяна

18.10 Майстори на естрадното изку
ство пред микрофона

19.05 „Сомодейната сцена свети“
-- литературно предаване
19.30 Дмитри Шостакович -- Кон

церт за цигулка н Орк. в да миньор.
Изп. Давид Ойстрах с Нюйоркската
филк, дир. Димитри Митропулос

20.10 Концерт на Хора на слепи-
те, дир. Михаил Карамихай.ов
21.00 Един час в ритъма на танца
22.00 Нашият фейлетон
22.10 Музика отдалече

  

 

20 януари

ПЪРВА ПРОГРАМА

530 С музика н весело настрое-
ние да започнем деня

600 Народни песни
6:40 Симфоиини пиеси от Михаил

Ганнка
700 Забавна музика
730 Песни и инструментални. пие

си от стари майстори
800. „С микрофон из Столица-

8.15 Смесен
музика

8.35 Оперни арин, изп. наши пев
ци и

концерт -- народна

 

96Баднотевевр са маздия

 

слушател: „ПОДЗЕМНА ЛОД
КА „2“ -- радиотиеса ог
Иван Шиваров (нова поста-

| новка)

 

9.47 Танци на народите
10.04 Хоров концерт
10.35 Симфоничен концерт: 1. Карл

Мария фон Вебер -- Ув. към оп.
„Прециоза“, Изп. Берлинската филх,,
дир. Ерих Клайбер; 2, Лудвиг. ван
Бетовен -- Концерт за цигулка и ор
кестър в ре мажор. Изп. Йехуди Ме
нухин с лондонски филх. орк, дир.
Вилхелм. Фуртвенглер

11.80. „Без песен не може войни-
кът” -- предаване за Народната ар

 

 

я
11.50. Спомени за Гершуин.

изп. лайпцигски танцов орк.
12.00. Най-хубавото из вашите пис

ма -- народни песни и хора
12:40 На международни теми
12.50 Любими съветски песни
13.10 Популярен. концерт.
1355 Музика за отмора
14.30 Радиовестнико „Пионерски

пламък“
14:50 Из френски и италиански опе

ри: 1. Из френски опери: 1. Ария на
Мирей из едноименната опера (Гу
но). Изп. Жанин Мишо с орк. на
Френското радио, дир. Жюл Гресие:
2. Каватина на Фауст из Пк. на ед
воименната “опера (Гуно), Изп. Ни
колай Джеда с орк. на Парижката
Гранд опера, дир. Андре Клюитанс:
3. Ария на Марсел из оп. А
ти“ (Майербер). Изп, Михаил Попов
със СО на БРТ, дир. Асен Димит
ров; 4. Финал на | д. на оп. „Ца

(ххх),

 

 

(Лало). Изп. солисти.
с хор и орк. на Френското радио,
дир, Гюстав Клоез; П. Из италиан-
ски опери: |. Романс на Енцо из оп.
„Джоконда“ (Понкиели). Изп. Ни-
хола Николов с орк. на Софийската
народна опера, дир. Асен. Найде-
чов; Дуег на Неда и Силвио из
Гд. на оп. „Палячо“ (Леонкавало).
Изп. Мария Бохачек и Михаил Зи
даров със СО на БРТ, дир.) Васил
Стефанов; 3, Ария на Ирис из ед
ноименната опера (Маскани).  Изп.
Аугуста Олтрабела с орк. на Ми-
ланската Скала, дир. Франко Гионе;
4 Финал- на Г до на оп. „Тоска“
(Пучини). изп, Пиеро Комподонги.
2 хор и орк,

15.30 РАДИОВЕСТИ

оят! на, И“

  

  

  

  
  

    

   
1600 Радиотеатър: „7

РИЯ“ -- радибдраматизация,
по: едноимешното произведение
на: Фридрих Дюреимато (нова
постановка)

;

 1642 Музикален албум: 1. Когато
аятото дойде и Мой славей -- ал
бански песни; 2. Полка (полски
танци); 3. Ай, ай, ай и Градана --
испански песни; 4. Мексикански танц.
Нани, нани -- шотландска песен

17.03 Пиеси от Лист в репертоара
на съветския пнанист Святослав Рих

 

  

  

 

 

  
тер: 1. Ноктюрно М 2 в ми мажор;
2. Пейчаж; 3. Погребалио Ба щ
Полонеза в мн мажор

 

17.33 Концерт на самодейни колек
тиви

18.05 Оперетна музика: 1. Откъси
из оперет. „Една нощ във Венеция“
(Йохан Щраус). Изп. Рита Щрайк,
Рут Вайгелт. “Петер Андерс, Люси
Щулц, Вили Хофман, смесен Хор с
орк, дир. Марцалек; 2. Откъси йа
оперет. „Дъщерята на мадам Анго“

 

  

 

(Льохок). Изп. Лемишел дьо Рой,
Луиза Баласи, Андре Моро и Ре-
дакер с хор и орк дир. Вайс
1830 Народни Хора и  ръченици,

изп. духови оркестри
19.03 Забавна и танцова музика от

български композитори: 1. Ангел За
берски -- Твонте сини очи. Изп. тан
пов орк. дир. Васил Стефанов: 2.
Емил Георгиев, текст Димитър, Свет
пин -- Вечерна песен. Изп. Георги.
Кордов с орк, дир. авторът; Ди
митър Вълчев -- Пролетна ра ход
ка. Изп. естр. орк. на БРТ, дир:
Морис Аладжем; 4. Йосиф Цанков,
т. Веселин Ханчев -- Може бие по-
добре така, изп. Пенко Маронов с
ЕО на БРТ, дир. Емил Георгиев: 5.
Морис Аладжем -- Мечти. Изи. ЕО.
на БРТ, дир. Емил Георгиев; 6.
Иван Стайков -- Весело и приятно.
Изп. на БРТ, дир. Емил Геор-
гиев; 7. Бенцидон Елиезер, т. Ста
менка "Илиева -- Очакване. Изп. Ми
ми Николова с вок. квинтет „Прия-
тели на песента“ и малък инстру-
ментален ансамбъл; 8. Атанас Бо-
яджиев, т. Радой Ралин -- Ропота
мо. Изп. вок. квинтет „Приятели на
песента“, солистка Маргрета Нико-
лова, съпр. естрадният орк. на БРТ,
дир. Д. Ганев

„ПОВЕСТ ЗА ГО

 

  

  

 

 
 

 

19.30 За селото:
ЛЕМИЯ РОД“

19.50 Оперни фрагменти
21.00 Танцова музика
21.30 Концерт за младежта

22.00 Танцова музика
2245 Симфоничен концерт
23. 31 Вокайното трно „Лос Пан-

чос“ пред. микрофона

ВТОРА ПРОГРАМА

10.35 Танцова музика
1100 „Сцена, палитра, екран“
11:30 "Смесен, концерт: 1. Догаря

на небето залезът (Левашов), изп
Улянова с анс; 2, Вълнуващото се
езеро Балатон + (Хубай), изп. орк.
3. Две птици (Мереш), изп, хор: 4
Четири селски танца от Горен Хе
сен (Герстер), изп. орк.

12.00 Популярен симфоничен кон-
церт: 1. Едвард Григ -- Първа сюи
та из музиката към пиесата на И6-
сен „Пер Гинт“. Изп, СО на БРТ,

2. Мануел де
Музика из балета „Любов-

на магия“. Изп. СО на БРТ, дир.
Константин Илиев, солистка « Таня
Добрева

12:41 Живи ритми
18,10.Ивструментални пиеси от бъл

гарски композитори: 1. Козарчета
(Парашкев Хаджиев), изп. Строи-
мир Симеонов на флейта; 2. Песен
яз „Нестинарка“ (Марин. Големи-
нов), изп. на виола Стефан Сугарев;
3. Прелюд (Веселин Стоянов), изп.
на пиано Антон Диков; 4. Арабеска
(Боян” Икономов), изп. на обой Зла
тан Сираков; 5. Романс (Панчо Вла-
цигеров), изп. на цигулка Иван Ка
рафилов
1340 Оперетна музика от Лехар
1430, Фолклорни страници
15.00. За младежта: „Елате с нас

в плацината" -- репортаж от Ясен
Ангок

5 Филмова музика
5. Хоров концерт

класиката до съвремей-

 

 

  

  

  

  

 

-- популярен: концерт
17:00 Половин час със солисти и.

оркестри от Г демокра-манската

 

гична република
17.30; Минути за поезия -- „Миха-

ил. Исаковски“.
17.45. „Весела неделд-- концерт

от народна музика
18.30 Пеят бележити съветски пев

ци: 1. Ирина Архипова <> Ария на
Жана дАрко из оп. „Ордеанската
дева“ (Чайковски). Съпр. симф. орк.
на Съветското радно и телевизия,
дир. Борис Хайкин: 2, Евгени Киб:
кало -- Каватина на Алеко из едно
именната опера (Рахманинов)
Съпр, орк, ГАБТ, дир. Борис
кии; 3. Тамара Милашкина << Ария
ва Аида из У картина на едноимен
вата опера (Верди). Съпр. орк.
ГАБТ, дир. Евгени Сижти 43раб Диджапаридзе С Ария ни
дон Хозе из Под. на оп. „Кармен“
(Бизе). Съпр. орк. на Болшой тса
тър, дир: Александър Мелик-Пашаев

19.05 Науката в служба. на мира:
„Биохимия “и растения" -- беседа от
Юри Ракитин, член-кореспондент на

  

  

  

Академия на науките на Съветския
съюз

19.20 Изпълнения на вокален сек:
стет „Лука Маренцио“.

1940 Танцова музика.
21.00 ИЗ КОНЦЕРТНИТЕ ЗАЛИ
22.00 Песни и танци

 



 

 

сокххалуало ди- 1.1,
1

19.00 Забавна и танцова музика“
19:45 Инструментадни пиеси: 1.

Фантазия „Мойсей (Паганини),
и: на цигулка Георги. Байнов; 2.
Кампанела (Паганини--Лист), изп.
на пиано Тамара Янкова: 3. Реквие-
брос (Касадо). Изп. на виолончело
Теорги Петков; 4. Етюд в ре диез
миньор (Скрябин). Изп. на пиано
Златинка Мишакова

20.05 Песни и танци: 1. Обичам пе
сни и танци -- румънска песен: 2.
Джампаралеле -- рум. тани; 3. Ци-
гански унгарски песни; 4. „Кокоша
сцена -- весела полка; 5. Хубавата
Севиля --испанска песен; 6. Фарау-
ка -- испански танц; 7. Без вярност
-- парагвайска песен; 8. Ножовете
-- мексикански танц

-ва
19.00: Кубински ритми: 1. Любими-

ят танц ча-чача (Ариса), изп. в0-
кален ансамбъл с ор Колко ху-
Сава е Куба (Ромон). Изп. семей-
ство Велос с орк. на Северино Ра-
мос; 3. Красиво е кубинското море
(Морено), изп. Тахардо със. своя
ане.: 4. Дай ми една целувка (ххх),
изп. вокален дует братя Кастилия;
5. Две изпълнения Ва вокалния санс.
„Шокодадовите звезди“: Не ме из-
чака (ХХХ); Ще живееш в сърцето
ми (ххх); 6. Върни се, мой >живот
(ххх); Изп. вокален дует „Кабрисас
-- фарач“ с орк. на Освалдо Ести-
вил

19.25 Танцова музика
1950 Популярен концерт: 1. Ария

на Руслан из оп. „Руслан н Людми“
да“ (Глинка). Изп. Александър Пие
рогов с орк, ГАБТ, ди. Мелик-Па:
шаев; 2. Из „Картини от една из:
ложба“ (Мусоргски). Изи |СДФ
дир. Саша Попов: 3 „Ни дума“
(Чайковски). Изп. Иван Попов, съпр.
на пиано Любен Кондов; 4. Музика
лен момент в ми миньор опус 16 Ме
4 (Рахманинов), изп. на пнаво Лю-
ба Енчева; 5. Встъпление към оп
„Хованшина“ (Мусергски), изп. ор
дир. Неболсин

ракле(КОИ рия- 16, |,

19.00 Забавна н танцова музика:
„1. Самба на звездите (Фулиш). изп.
танцов орк. на Радио Лайпциг: 2.
Целувай ме (Мерлин). Изп.  Хелга
Брауео с ганшов оркг на Радно
Лайпциг; 3. Римска китара (Ди Ла-
Заро). изп. орк: на Ксавиер Кюгит.
4 Бялата ивица (Росадо), изп. во.
кален ан, с орк; 5. Фокстрот (ХХХ).

изп. орк. на Рикардо Сантос: 6. Ко-
гато в Амстердам” пристигне кораб

 

 

  

14.46 м 61.28 мх)
(Бушер), изп. Катерина Валенте с
орк; 7. Мексиканско рондо (Калве),
изп. орк. на Франк Пурсел; 8. Смей
се, смей се (Алойзи Фиденко). Изп.
Нико Фиденко, Лунс Аврикас и не-
говият оркестър: 9, Кариока  (Уй-
ман), изп. орк. на Фернандес Прей:
10. Когато ти си отиде (Кокатри);
изп. Саша Дистел с орк; П. Ча-ча
(Певдорф); 12. Ела (Атанас Бояд-
жнев). Изп. ЕО на БРТ с дамски
вокален анс. дир. Емил Георгиев,
13. Девойката с големите очи (Пале
ка), изп. Милан Хладил с орк. на
Карел Краутгартнер; 14 Сюнта вър-
ху стари мелодин,на Йосиф Цанков
(Иван Стайков). Изп. ЕО на БРТ,
дир. Емил Георгиев“ г
1950 Популярен симфоничен кон“

перт

ЕТВЪРТЪ. - ЩЕ

19.00 Забавна и танцова музика
19.45 Концерт на Българската Х

рова. капела „Светослав Обретенов“,
дир. Димитър Русков: 1. Мотет
7 (Мохан Себастиан Бах); 2. Хорал
аз мотет Фо 3 в ми миньор (И: С.
Бах); Краснорече (Йозеф
Хайдн); 4 Славеят (Франц Шу-
берт); 5. Цигани (Роберт Шуман);
6. Песен на гъсарчето (Роберт Шу-
ман); 7. Бурна нощ (Йоханес
Брамс); 8. Три миниатюрни  валса

  

  

 

 

за хор и пиано (Йоханес Брамс):
Спри, о музо; Мрачен лес: Нежни
храсти

20.10 Танци на народите

ЗА - 18, 1,
19.00 Забавна и танцова музика
1950 Арии и ансамбли из опера

на Пьотр Илич Чайковски: 1, Ария
на Елецки из оп. „Дама Пика“, изп.
Павел Лисициан с. орк; 2. Дует на
Прилепа и Миладзор нз същата опе-
ра, изп, Вера Фирсова и Вероника
Борисенко с орк.: 3. Ариозо на княз
Юри из оп. „Чародейка. Изп. Пе-
орги Нелеп с орк. на Московската
пърж. филх, дир. Самуил Самосуд;
4, Ария на княз Гремин из ТУ кар
тина на оп. „Евгени Онегин“.  Изп.
Александър Огнивцев с орк. на Съ
ветското радио, дир. Александър Га-
ук; 5. Арнозо на Мазепа из П к. на
едноименната опера. Изп. Кирил Кръ.
стев с орк. на Русенската народна
опера, дир. Ромео Райчев; 6. Дует
из оп. „Йоланта“. Изп. Катя Попо-
ва и Любомир Бодуров с орк, на

   

    

Софийската нар. опера, дир. Асен
Найденов

сегдодеаАИртяв - 19, 1,
1900 Пъстър концерт -- лека

музика: 1. Увертюра (Куул).  Изп.

“ цигулка

 

 

естр: орк, на Герм, радио, дир. Ку:
ул; 2 Финал на Пд на оперет.
„Прилепът“ (Йохан Щраус). Изп,
Анета Цанкова, Дочка Гаманова,
Любомир Бодуров, Коста >Райнов,
Хрисанд Бъчваров и Стефан Анаста
сов с хор и орк. на Държ. муз
театър „Ст. Македонекн“, дир. Ро:
сица Баталова, дир. на хора Янко
Тунтов; 3. Продавачката на внолет
ки (кхх); изпъпорко 101 шигудки“ с
вокален ансамбъл; 4. Не те обичам
повече (Тости), изп. Чезаре Снепи
с орк., 5. Балетна сцена (Хелмесбер
гер), изп. орк., изп. Далибор Бразда;
6. Тарантела (Лаваниньо), изп. орк.

  

 

  

  ча Армандо Тровайоли; 7. Песен
(Орюк) по тема на Брамс из Ф.
„Обичате ли Брамс“, изп. Далида
С орк. на Лефевр: 8. Поздрав от
Куба (Вили Казасян). Изп. ЕО на
БРТ, дир. Милчо Левиев; 9. Щастла
ви дни (обр. Нина и Фредерик), изп
Нина и Фредерик; 10, Аве Мария
(кхх); изп. Артуро Длащ със своя
орк; П. Романтична любов (Мо:
сол), изп. Клаудио Вила с орк. на
Елвйо Монти; 19. Китарни и ритъм
(Громлин), “изп. „китарен състав
„Шадове“; 13. „Красива и мУргава
като кафе (Братке), изп. Вико То-
риани с хор и орк; 14. Самба за

(Керменди), изп. орк. за
забавна музика на Унгарското ра-
дио и телевизия, дир. Дюлай-Гал;
15. Твоята китара (Йосиф Щанков),
т Димитър Точев. Изп. Маргрета
Николова с ЕО на БРТ: 16. Несебър.
(Пфайер), изп. орк. на Зигфрил
Май; 17. Песен на тромпетиста (Ан-
дерсон), Изп. орк. на Рей. Мартич;
18. Чадърчета (Херте). Изп.
Мария Котербска. съпр. орк. за тан
пова музика, дир. Черни; 19. Куме
дариста. (Родригес). изп орк, на
Вернер Мюлер: 0. Ла кукарача
(Грен). Изп. танцов орк, дир. Гроф

паКОЕ - 20, |,

19.00 Танцова музика
19:50 Популярен концерт: 1. Хор

па войниците из оп „Фауст“ (Гуно).
Изп. Червенознаменният ансамбъл 32
песни и танци. дир. Борис Алек-
<анлров; 2 Елегия (Форе). изп
Мстислав Ростропович на виолог
ло; 3. Ария на Виолета из ГУ. д. на
оп. „Травиата“ (Верди). Изп. Мария
Корели с голям орк. на Берлинско-

   

то радио, дир. Ото Добринат; 4. Ме
ламхолична  серенада (Чайковски),
изп. на цигулка "Петър Христосков;
5. Ноктюрно 3 в ла бемол мажор

 

„Любовни мечти“ (Лист), изп. Едит
Фарнади; 6. Две Мария (Шуберт).
Изп. Ане от цигулари при Болшой
театър на” СССР, дует арфи: Надеж-
да Толстоя и Нина Ванецян, худ.
фъководител Юли Реентович.
 

Вестник „РТ П“ -- орган на Управлението на радиоинформацията и телевизията. София --

бул. „Г. Димитров“ 149; тел.: 3-31-51. Год. абонамент -- 2 лв, ед. брой -- 0.04 лв. Год, ХУШ,



мл естни

 

програми

 

ПОНЕДЕЛНИК - 14 януари
6.00 Нашият утринен поздрав

ден освен. неделя)
6.10 Елковски народни.
130 Културен. живот

(50 Танц на часовете из оп. „Джокон
да“ (Понкиели), изп. Берл. филх.
1330 С. поглед в бъдещето:
13.40 „За мир се борим и строим“ -

масови" песни
19.00 Новини от района
19.10 Сюита из танцовата драма „Кърд-

(всеки
песни.

 

 

жадни“ (Иван Димов). Изп. орко на
Старозагорската“ народна опера. дир
Димитров
1940 За физкултурниците н спортистите
1940 Свирим за любителите на танца
20:00 За младежта: „По пътеките на до-

верието“ -- очерк
2018 Тракийски народни песни.

 

- изп,
Величка Бикева и Иван Кремов.

ВТОРНИК -- 15 януари.
610 Лек утринен концерт
730 Народна музика
1330 Преглед на печата от района.
13.40 Песни из филми

  

 

  

„ „СРЯДА - 16 януари
6.10 Инструментална народна ма
7:30 Пиеси за пиано от Шопен
1330 С бележник и магиитофон
19.00. Новини от района
1910 Алегро модерато из Концерт за

цигулка, и оркестър в ре мажор (Чай

 

конски). Изп. Леонид“ Коган със  симф.
орк. на ВРК. дир. Неболсин.

19:80 За селото: „Ежедиевие на овчари-
  те“ -- репортаж
19.50 „За всекиго по нешо” --

по. писма на слушатели
ЧЕТВЪРТЪК - 17 януари

610 „Дружбата е по-скъпа от всичко“
+- масови песни.

концерт

 

730 Смесен концерт народна "музика.
1330 “Музика и реклама +

Уверпора-- фантазия „Хамлет“. 1
(Чайковски) 7 изп. голям симф. орк. на
ВРК. дир. Стасевич.

18:10 За младежта: „Комсомолска строи
телна хроника“
 1ВЗа Концерг по желание на коопера-
торите от село Щоброселец. Ямболско

  

    

    

17:50 За работниците: „Цялата мощ 19:00 Новини от района
ва техниката -- в действие!“ 19:10 Културен живот в радиорайона:18.10. Песни за вехти войводи пет Езера

1830 Новини от района СЗО саби Е
18:40 Забавци песни от различни стра- 6.10 Вес народни. песни

пи 780 За възнитанието

Разерайео авронав- 26:

ПОНЕДВЛНИК -- 14 януари став: Живка Бечева -- Цигулка, “Марта
Петкова -- виолончело, Мария Грусва

6.00 Народни мелодии. - пиано.
6.19 Филмова музика СРЯДА - 16 януари
730 Популярни инструментални пиеси 6.0 Народна музика1330 Лека музика 730 Песни и танци
19.00 Новини от района. 13.30. Концерт по писма на трудови ко-
19.0 Свирят танцови оркестри пективи
19.30 За работниците: „Дад си дума -- 19.00 Новини от района. НИ

изпълни я!“ -- беседа 19.0 Худежествени песни, нзп. Стефан1940 Концерт от народни хора и ръ-  Циганчев - бяс, н Благовеста Ганчева --ченици по желанне на кооператорите от. гопран, съпр. Богдан Костовг. Оборище. Варненско 103) По села и поля
20.00 Оперна музика 1945 Пее народната певица Маринка

ВТОРНИК -- 15 януари Кръстева, получила първа награда На
6.00 Новини от района (всеки ден освен ! Добруджанското. надпяване в тр. Тервелнеделя) » 2010 Концертен живот
6.10 Оперетна музика ЧЕТВЪРТЪК - 17 януари
7.30 Радиовести 6.0 Масови песни.
13.30 Концерт за работниците-първенци. 7:30 Популярен концерт.

в труда, 13.30 „Из нашата поща" -- предава-
17.50 Песни от Соловьов--Седой. не по пнома на слушатели
18.10 „Пламенни сърца“ -- очерк от 17.50 Забавна музикаПевчо Борисов 1610 Музикална смяна -- изпълнения18.30" Новини. от района на Румяна Атанасова -- пиано, и Алек
1840 Първа и втора част на Клавир«. сандър Спиров -- цигулкаНо трио в ре миньор (Феликс Мендел-

сон--Бартодди). Изп. дамско трио в съ:
1830 „Под червеното Знаме на строежа“.

< очерк,

 

5прожопгпРптт

ПОНЕДЕЛНИК -- 14 януари
730 По села и градове.
7:40 Песни: и танци на социалистическите. страни
13.30 „За работниците: „Зима на МОК

„Медет“ -- репортаж от“ Катя Сарнева
1340 Концерт по предложение на ра:

ботниците от МОК „Медет“.
1600 По страниците на местния печат
16.10 Да послушаме танца „Болеро“1630" На спортни теми: „По снежнитеписти на Рододите“ <> микрофонен ре.портаж
1640 Руски и украински. народни песни

<< изп. Борис Христов и Борис Гмиря
19.00 Местен осведомителено бюлетин

(всеки ден)
1910 Смесен концерт -

зика

 

народна. му.

ВТОРНИК -- 15 януари
17.30 За трудовите хора от селата:

получихме високи добиви щйревица“
из опита на с. Ивайло, Пазарджишко.

7.40 Тракийски и родопски песни -+
язп, нар. ансамбли

13:30 Музика н реклама
16:00 Песни от далечни страни.
1620 Комсомодци, За вас: „Да се

да работим и живеем по комунистическ
Балетна музика

19:10 Ритъм и настроение

  

СРЯДА -- 16 януари
7:30 „Конниците на капитан Бураго“

с- Историческа. справка
7.40 Италиански и испански

песни
1330 „За тези, конто работят и учат“

<- поздравителен концерт за работници
от предприятията в Пазарджишки окръг.

1600 Северни напеви А
1620 Наш гиздав роден край: „По

стъпките ма дювите кози“ - пъвепис от
Централна Стара планина

Лек. популярен: концерт
1907 За трудовите кора от селата.

народни.

 

19.15” Хора и пъченици, изп. на окор-
деон

ЧЕТВЪРТЪК - 17 януари.
1:30 По села и градове
740 Пеят Мита Стойчева и Йордан

Гемеджиев
18.30 Говори Радно Пловдив:

пини под земята“ -- радиорепортаж
Рудозем.

1610. Музика из филми
1620 Въпроси и отговори.
16.35 Славянски танци от Дворжак
1910 Свири естрадният оркестър

Германското радно.
ПЕТЪК - 18 януари

1.30 За трудовите хора от Родопите:
-Яови паботиднкци за Услуги“ -- зко.
деспонденция

Свел-
от

 

на

7:40 Оперетна музика
13.30 Обществено-политически живот
1940 Концерт по желание на инжене-

по-техническия персонал при Държ. меч
що предприятие „Марица-изток“ -- руд
ник „Трояново“,

1750 За, работниците
18:00 Забавна и“ танцова музика
1830 "Новини от района.
1840 Млади изпълнятели пред. микро:

фона на Радио Стара Загора
СЪБОТА -- 19 януари

610 Унгарски народни танци.
730 Народни песни. хора и

от Сливенско
1300 Радиовести
19.00 Новини от района
1910 Забавен концерт
1940 Пеем за стари войводи

НЕДЕЛЯ -- 20 януари
710 КОНЦЕРТ за първенци в селското.

стопанство:
740 Валсове
19.00. „Весело и

музика
19.40 Хумор и сатира: „Гостуват.

радностършелите ог Хасково“.
1950 НАРОДНА МУЗИКА

ваме «ваши желания

Зан БА

 

 

ръченице.

приятно“ -- танцова

 

на
<- изпълня.

в У

 

18.45 Пнеси за акордеон
19.00 Новини от района

+ 1910 Народна музика
ПЕТЪК -- 18 януари +

6.10 Полки н ьалсове
7.30 Радиовести
1530 Концерт по писма на слушатели--

ова музика
174) Изпълнения на Добруджански:

ансамбъл за народни песни при ОНС -
Толбухив. дир Петър Крумов

1810 Комсомолски радиодневник.
18.20. Новини от района
1840 Леки. оркестрови. пиеси,

СЪБОТА 9 19 януари
6.0 Песни и танци
7.30 Забавна музика
13.00 Народна музика
19.00 Новини от района
19.10 Нашиге нови записи
19.30 Културен живот
19.50 Забавна и танцова музика

НЕДЕЛЯ -- 20 януари
7.00. Концерт за селото 1
730 Радиовеста
19.0 Народни песни
1930 Хумор и сатира
1950 Танцова. музика.

  

Хора и ръченици

7.40 Родопска народна музика
1330 Музика и реклама.
16.00 Съветски естрадни изпълнители
16.20 За работниците: „Да поговорим

за външния вид и опаковката На сто:
«ите -- разговор

1635 Откъси из оперет. „Веселата
вдовица“ от Лехар

19.10 Да танцуваме
СЪБОТА - 19 януари

+ 730 По села н градове
7.40 Утринен концерт.
1300 От концертния подиум
15.00. От ритъм в ритъм
16.21 Комсомодци, за вас: „Достойни за

комунизма“ -- репортаж
1630 Концерт по писма / на слушатели
19.05 „Петна в нашето ежедневие“ -<

хумористично-сатирично предаване
НЕДЕЛЯ -- 20 знуари

7.80 „За успехите ви -- поздрав, и песен“ -- койцерт за ТКЗС, отчелн висо:
ки доходи. през 1962 г.

11.30 Седмичен радиовестник.
18:05 Музикална естрада
1830 Културен живот
1845 Инструментални пиеси, изп, пре.

подаватели от Музикалното училище вПловдив. -- нови записи
29.10 Музикалва дъга <

 



РЕДАВАНИЯ ЗА ТУРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

   

  

  

    

     

  

 

  

   

 

  
    

 

   

   

 

   

    

   

  
 

  

  

  

За Северна България -- 218.1, ати 605 Новини Преглед на печата. НовиниЗа Южна България - 312 1 Зони песни и 6 Филмова музика

ПОНЕДЕЛНИК -- 14 януари а -- турска пее «Сноп слънчеви

ск80).„Красавицата. на Родопа” <+ турс 195 Предел на печдуд, Новини ТЕ рсбонасрен екодобили нааапесен 160 Трева тен : сащ
62 Турска народна музик: 19.20 За селото: „Материалният  сти- 4 Ю „Политияеска: иаицапаренср ДОКНАРОДН МУВИВА по ааран МУЛ -- Основа за Уппехите в ТКЗС“ ен” тържествуват“. даРИКА треви: - р: 193) Малък концерт от турска народ- е Що Музика от ебпкариеавер

ПО Преледа ПЕЧАТНОВИНИод “1940 Утрешинит ден ня нашата роди. 1846 Нопини.“ Коментар
жалийския държавен естраден тейтър ПаИДеИОа обидиВЛ с: СЪБОТА 19 хнуари9.02 „Нафиля" -- турска песен А ри з) а - щ1907 За работниците: „Първите успехи ДОДАЛЕЛЕ оадка нарса реаоаДаоернет 2000 Новини. Керим Галибон -- комен 600 Турска песен

1917 Музика ма съветските Народн. Ил раслезнародии жъпроси Ведии19: Хакгеве аи е род! 20.18 Забавна музика 6.13 Популярин песни в игри
Край ри и ие Дреоосине: Е 6.20 За селото: „Да достигнем н над-
Ра, еще. А ЧЕТВЪРТЪК - 17 януари. минем. първенците от 1962 година”
а беседаДеаучно кодек „Селска красавица“ << турска пе СИ „Цичо воденичарю” -- турски пе.

Новини. 1309 Преглед на печата, Новини
ВТОРНИК -- 15 жнуари. Хорови. 1315 Естрадна“ музика

„Козано! -- турска песен: 190 Таксими и кючеци600 Песенза Делиорман Ер спане ае ПИ еуро ЕНеабидия
6.13 Турска инструментална музика Танци на наподите “ Ф1 Ека щ За дещата | 2 „Това не в фантазна“ -- научно-аа„Насреща мн могря“ месечивк пориаа 1 рине

РК дас, „Нашият курс по. ългарски 1 7 Липични песни
ш:4 Ира ит и: м -- пето предаване 00 Новини. Коментар

та па ида а: НИТЕ Аррде Любими БИВЕ Танцова музика.
е “ Новини за Конго, по случай го-

„Струба мн ке, че иде мевеста“ дишнината от убийството на Патрис. НЕДЕЛЯ -- 20 януари

1813 За жената: Лейля абла отго- Ком: 70 Турска песензаря на ваши въпроси“.
моааи ПЕТЪК -- 16 януари Саааа ,ра пиана ОДИ раДАреки а нърирн

1543. Новини. Коментар 6.05 Новини ци-овчар!ри

СРЯДА -- 16 януари ода аръака Е Литературно предаване.600 „Авгомобилът пристига като по- 1330 „Вървим, вървим, а пътя няма 2010 Новини
вой“ - турска песен Край“ - турска песен 2008 Танцова музика.

Из програмите на Радио Москва, Прага и Букурещ

МОСКВА 1 -- 1271, 16, 19, 25, 31 м 2130 Провути сарщи. за „колоратурен сай. БУКУРЕЩ 1 - 351, 598, 1935 м.
204. Изпълнеция Вий. „200 Комерс конщерте Бетовенна орикста Фа Мапълнения “Соната за пияно опус #2 „Лупназа Де ци 2040 Симфонияв

Ваеее, ЕНАРОДНИ НИС боси <- Соната за флейта. З9Фа ц.вибла, ре мажор (Джордже Ене
но. 22.15 Концерт „От ме: 15 Г- 10.00 Ян Цикер -- Словашка ку), - изп. симф. орк. на

д! рТ с Е Румънското радно и телеви-а РИ НЕпе СО Черна агаСОПО анаоАИНА Рубънсноте радо итеОткъсн. из класически опвре Танцовия“ оркестър на Густав Бром. 18 ЕТ 140 Инетруденти на Щра: Офенбах. Ле- Концерт Бенда -- Симфония за стру Зали музика Бе ти Па
Хар и Калман. оркестър в си бемол мажор: Сук -- Че: ВЕНКСа, ПОцет ВЕ

1 - 1800 Театърът. тири пиеси за цигулка и пиян; Марти оута: Нера бюлта хана:
пред микрофона. 21:30 Пре: ну -- Серсвада За камерен оркестър Ле? козрва иатрицие едпредавяне ор Ленинград де“ 1740 Мопивскн песни и танши 1610 Пре гр Винклер); Две симфонични

: Дичерл. 2215 Портрет на“ композитора „скици (Доу Попович),
18Из концертните зали. Отакар Остричил. ие Ц: Бас; з, Симфонички. ф. варнациа

Във вихъра на танца. 2343 Каме 6 1 20:00 Изпълнения на оркестъпо (МИРУ ПРАВИ се а Иосифетрико а,Церг ог. произведения на руси. от изподпи ниструмейри ка Валио Върма ДЪРЖ„фиак. „Джордже Бнеску дир.композитори
7 Е -- 1800 Преданане тържествена ве

  

 

   

  

цер, посветена на 100-годишнината ог
зождениего. на, Станиславски. 21.20 „Зву-
чи музика ог. Щраус но Валдтойфел“

Пея солисщ от Свердловския, теа-
за опера И балет „Лунанарски“.
1. 1500. Музикално иредалане

познайте се, дпугари“. 19.05, „Украйна и
Русия“ -- музикална раднонецер,  посве-
гена на пружбата между Украйна и
Русия -- предаване от Киев. 22.15 Кон“
церт „За любителите на естрадата“.
1 Г. 1720 „В съботната вечер“

18:00 Препредаване от Ленинград „С
микрофон из“ концертните зали“. (19:10:
Театърът пред микрофона.

20 -- 1800 Радиопреглед „По теат: оние сн ковцеренана ЗнОяО ВОЛО отайо:
21.15 Концерт на млади арти.
Песни мн. оркестрова“ музик

от съветски композитори.
ЧЕХОСЛОВАШКО (РАДНО << 103 м

<- 12:00 Обеден кон-
падвера ван
ие към оп. „Сорочински
пананр“: Лядов 2- Осем рус
ки. народни песни за ор-
кестърг Хачатурян -- Сюнта
„Валенцианска вдовица“
1550 Симфоничен концерт:
Сметана -- Симф. поема „Ха
кон Ярл“: Хайдн - Концерт

1 за оргац. и оркестър в до
мажор. 19.05 В танцов ритъм,

   

 

23.00 Инстгументални концерти: Хайдн --
ерт за тромпет и оркестър в ми

бемол. мажор: Бетовен - Концерт за
цигулка и оркестъп в ре мажор.

10:00 Концерт и Пилзенски
1345 Популярен концерт.

 

  
  

  
из опери на Каел Вайс:

посветено на композито:
УЯлямс. 2030 Предява-

 

не съкратената оперя
Верди,

18 1 -- 110 Концерт ка симфоничния
оркестър на Братиславското радно, 14:00
Симфоничен концерт: Шуман - Увере
тора. скерцо и. финал; Респиги - Сюнта
„Птиците“; Хайдн <> Симфония в ре
мажог
1 -- 1145 Шуберт - Балетна му“

зика към. пмесата „Розамунда”. 2130
Пее Иван Козловски... 0.15 Нощен кон.
церт: Брух -- Концерт за цигулка кооп:
кестър в сол миньор: Гуно -- Малка сим
фония:
Ю Г--. 12:00 Концерт ма симф, орк

на Братиславското радно: Дворжак -
Ув. „Карнавал“; Чайковски -“ Симфония
За 6 „Патетичка“. 14.30 Откъси. из опе“
ри, изп. соднсти на Братиславската опе-
ра. 2030 Предаване съкратената опера
Севилският бръснар“ от Росини.

„Бал с маски“ от

  

  

БУКУРЕЩ ПО -- 285, 361 м

МОЕ 15:00 Кокцерт в ре. мажор за
виолончело и оркестър (Хайдн). изп,
ду Айдулеску. Съпр. симф. орк.

  

   

 

ърж филх. „Джордже Енеску
Джорлжеску

16 1 -- 1430 Пее заслужилата артна
стка Лия Хубик --сопран. 23.10 „Цикъл
„Джардже Енеску“ -- композитор: Сона-
та зя виолончело и пиано във фа ми-
квор опус 26, изп. Раду Алдулеску и
Мирон Сояпек.

171 -- 15:80 Фрагменти из оперет. „Сре-
ща с любовта“ (Никодае Кристеску).
17:00 Сонзта в пет части за цигулка см
пиано (Ливиу Йонеску) -- изп.“ Габи
Грубя и Вкатерина Вайда.
181 -- 2145 Цикъл „Страници на съв-

ременната. музика": Фрагменти из „Мак-
рокосмос“ (Вела Барток), на пнаното
торът.

19. 1 - 410 Соната в ла мажор за
флейта и пиано (Тудор Чнортя). 18.30 Со.
листи на Музикалния театър в Галя
Елена Патрикн н Висиле Мартинойу. 19.00
(Из симфоничните творби. на композтора.
Константин Нотара: Концерт в пе миньор
За цигулка и оркестър; Олтянска скица

       



ва бере, уеза?ва 1091812
ПОНЕДЕЛНИК -- 14 януври

6.45 Добро милиутро,

„Каро“
разказ от Добри Жотев

8.00 За средношколците: „Матема

деца:

тически радиоконкурс“  -- втори
тур

9.30 Радиотеатър за мпадия слуша

  

тел: „Забранената истин:
пивса от Александър Хаджихристов
1605 За малките ученици: „Пър-

вият изстрел" -- радиомонтаж з3в
Тодор Каблешков

<- радио-

ЧЕТВЪРТЪК -- 47 януари

6.45 Добро утро, мили деца: „Зи:
ни дни" -- стихове от наши поети.

9.30 За най-мапките: „Баба Косте
нурка разказва“ -- драматизиранг
народна приказка „Кумчо „Вълчо ри
ар“ 5
17.00 Пионери, предаваме за па:

„Голямото междучасие! -- радио-
драматизация от Леда Милева”

19.05, П пр. За средношколцит:
„Ангел се върна в нашия клас" --
очерк от Константин Дуфев

  

ПЕТЪК -- 18 януари

 

  6.45 Добро утро, мили доца: „Хи
тър Петър и неговото внуче“ -- пов
торение с
830 За най-малките: „Дядовата

свирчица“.

 

ВТОРНИК -- 15 януари.

6.45 Добро утро, мили деца -- кон
Церт от песни за зимата

14.00 За малките ученици: „Чудна
та градина" ,

16.05 За средношколците: „Учени
ческа радиоестрада“ -- инструмен-
тални изпълнения на ученици от Му
зикалното училище в София

17.00. Радиовестник
пламък“.

„Пионерски

СРЯДА -- 46 януари

6:45 Добро утро, мили деца: „Бог
лецът" -- разказ от Виктор Барух

8.00 Пионери, предаваме за
„Планинска приказка" -- радиодре
матизация от Георги Булиа

14.00 Пионери, предаваме за.
„Моята любима песен" -- концерт
по писма на малки слушатели

18.15, П пр. За средношколцит:

„За вас, млади конструктори“ --

разговор с директора на Станцията
на младите техници

  

 

  

14.00 Пионери, предаваме за вас:
„Ние сме малките музиканти"

18.15, П пр.. Пионерски кръжок
„Приятели на науката и техниката“:
„Героят на Севера" -- радиодрама
Тизация за Фритьоф Нансен от Ге
орги Манджуков

  

Фритьоф Бансен
18.15 ч.(петък, 18. пнуари, от

по. втора програма)    
СЪБОТА -- 19 януари

645 Добро утро, мили деца: „Хи
тър Петър и неговото внуче" -- пов

“ торение
8.00 Пионери, предаваме за вас:

„Защо, защо, защо!"
16.30 За най-малките: „Зимно уго

щение" -- приказка от съветската.
писателка Ника Павлова

16.40 Пионери, предасаме за вас:
„Свирят ваши другари“ -- концерт
от изпълнения на ученици от Дър
жавната музикална школа 5

НЕДЕЛЯ -- 20 януари
9.05 Радиотезтър за младия спуша

тел: „Подземна лодка „12-- ра-
диопиеса на Иван Шиваров (нова.
пестановка) г
1430 Радиовестнико „Писнерски

пламък“

еееГент)Пеесеа)ПеенеПееПенета)ПесенГостГенаПеня

ГОЛЯМОТО МЕЖДУЧАСИЕ
Приятели, какво мо

же да се случи през
голямото междучасие?
За това ще ви разка-
же “Петьо:  „Днеш-
ният ден тръгна” ня-
как наопаки. Ако бя
суеверен, щях да по-
мисля, че съм станал
от деглото с левия
крак, Но аз съм пио-
нер и не вярвам в та-
кива приказки...“ Та
ка започва нашата ра“
диодраматизация. Как-
во се случва по-ната-
тък, ще узнаете като

слушате предаването
за пионерите на 17 яну
ари, четвъртък, от
17.00 часа. А сега
главният герой Петьо
ще ви разкрие края:
„Никога не съм се чув
ствувал тъй  отпочи-
нал след голямото меч
дучасие, макар че лак-
тите и пръстите на ръ
цете малко ме болят...
И никога не съм бил
тъй радостен! Ако не
вярвате, питайте Здрав
ко, Гошката и Борко.
Сигурен съм, че и те

ще ви кажат същото...
И още нещо. Някои

народни поговорки тря
бва да се променят.
Днешният ден започ-
на „наопаки, а по:
сле. С една дума
искам да кажа, че де-
нят не винаги се позна
ва от сутринта!“

Искате ли да се за-
познате с Петьо и с не

 

говите съученици, слу
шайте радиодрамати:
зацията „ГОЛЯМОТО
МЕЖДУЧАСИЕ“ от
Леда Милева.



ГорчаЕ та

 

19.00 За най-малките -- мулте
филм

19.10 За учениците: „Занимател-
на математика“

19.30 По света и у нас
19.50 „Изобилието кълни сега“

-- филмов репортаж
20.05 „СОФИЯ -- университет-

ски град“
20.20 Телевизионният театър

представя: „КРЕДИТ ПРИ НИЕ.
ЛУНГИТЕ“ -- пиеса от Фриц Кун

22.00 Спортен екран
22.10 Новини

19.04 За най-малките: „На го-
сти на мама“ -- репортаж от дет-
ска градина |

19.30 По света и у нас

20.05 „Разковничето“ -- филмов
репортаж

20.15 „АЗБУКАТА НА СТРА-
ХА" -- игрален филм 

21.45 Концерт

22.15" Новини

 

19.00 За най-малките -- мулт-
филм

19.20 По света н у нас
19.50 „Патетична оратория“ --

късометражен. филм
20.10 „ЗЛАТНИЯТ зЪБ“  --

български игрален филм
21.40 Концерт
15 Новини

 

Телевизионният театър

ще представи на 26 яну-

ари, събота, за втори път

„ВЕСЕЛАТА ВДОВИЦА“

-- оперета от Ф. Лехар

  
 
„Кредит при. нибелунгите" << Искра: Халжиева (Амелия Грубер), Петър

Пейков - (Клайн)

АРЕДИТ ПРИ
НИБЕЛУНГИТЕ

„През 194 тодина в едно от подземията
на райхскавцдерството в Берлин побе
дителите над фашистка Германия намерн-
Ха два овъглени трупа. Единнят от тях
беше на онзи, който превърна Европа в
кърваво пепелнще, на онзи, когото нари-
чаха „мой фюрер“. Фюрерът. заедно с
налудничавите си плашове, стана за чове-
чеството един кошмарен спомен, но за
онези, конто отмятаха ръка. ревейки „Знг
Хайд“, палеха села и командуваха пъд
чищата с черепи на фуражките. за тях
Адолф Хитаер остана една надежда. едни
символ за германското господство над це-
лия свят. Но нека да оставим настрана
историята я Да Се обърнем към” послед:
ните събития: на деня -- нима не знае.
те, че фюрепът е жив и се занимава с
търговия в Испания? Та старата гвар-
дин вече се готви да г9 посреща, а
„Кръжецът на нибелунгите“ разпределя ми
истерските кресла На нова Германия, ръ
ководена пак, естествено, от. любимия
фюрер.

Не мислете, ча стдва дума за сеайс
жа някой спиритически клуб изи: случка
из ежедневието на някой лудница -- дей-
ст есата „Кредит при нибедун-
гитетот Фриц Кун се развива в Запад-
на Германия: в един голям град и. раз.
бира се, в каши дни.

Телевизионният театър ще ви предста.
вж па 14 януари, понеделник, от 20.20 ч.
сатирата „КРЕДИТ ПРИ НИБЕЛУНГИ-
ТЕ" с участието на артистите Наум Шо-
пов, Искра Хаджиева, Георги Калоянче
Енчо Багаров, Петър Пейков, нар. арт.
Невена Буюканева, засл. арт. Олга Кир-
чева, засл. арт, Л. Бобчевски и др., ре-
жисьор Павел Павлов.

 

   

    

 

на г  
 

  

 Предавател


