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Така нарекодме програмата, кол-
то ще се излъчи вечерта на 26 яну
зри -- събота, изготвена изцяло по
желание на слушателите. С това от

говаряме на многобройните писма, в
които спушателите питат защо не
се организирват по-често музикални
дни на слушателя и настояват те
да се провеждат всеки месец. Изгот
вянето на една целоднеона  прог-
рама по желание на слушателите,
каквато представлява „музикалният
ден“, е свързано с много трудности
и изискаа дълга подготовка. Стремей
ки се да отговори на повика на мно:
гобройните си слушатели, радното-
занапред периодично ще организира
„вечери на желаната музика", кои-

ние“.

на музикалинте дни, но в по-малък
жащаб. Първата вечер на же-
ланата музика ще се излъчи на 26 1.
от 17.00 ч. до края на  предапа-
нето по двете програми на Радио
София.
Какво ще предадем в тази вечер!

Творби от Глук, Хайдн, Моцарт, Бе-
товен, Шуберт, Чайковски мо други

 

Нихолай Гяуров Катя Попова

СВегои нас зхедякдуии. лузикк
пюбими
те на оперното изкуство ще чуят
концерт на оперни певци, посоче-
ни от слушатели: Катя Попова, Ни-
кола Николов, Юпия Винер, Николай
Гзуров.
телите на
ват известни естрадни изпълнители.

В концерта „Избрана по ваше мне
ние забапна и танцова музика" ще
намерят място псички пиеси,
брени в рубриката

Ще бъдат предадени също
така песни по текст на Вазов, Сла-
вейков, Яворов. В концерта
зо и далеч” нашите спушатели ще

могат да поздравят свои
у нас и в чужбина, както н да бъ-

то ще бъдат проведени по подобие! дат поздравени от тях. И накрая ня-
ма да бъдат забравени почитателите
на съвременната музика,
ще се предаде концерт от творби
на Прокофие!
Лазар Николов,
бъдат включени още далматински н
кубински песни.
ОЧАКВАЙТЕ „ВЕЧЕР НА ЖЕЛАНАТА
МУЗИКА!"

ронзводствената 1963
тодина има решаващо
значение за изпълне-

нието на първата петилет-
ка от периода На |нашия
поход към комунизма. Го-
лемите задачи налагат 0с0-
бен, динамичен ритъм, без
който е немислимо срочното.
и доброкачествено >изпъл
пение на годишния план.
Достигнат ли е вече >този
особен ритъм на 1968 го-
дина в“ промилилеността,

 

строителството, транспорта

ин търговията на Габровски
окръг? Работят ли с пълна

мощност наличните маши-
ви, ще се спазят ли сроко-
вете. ючване в работа
на но производствени

ощности? Как се при.
Габровски окръг починът

на съседите от Ловеч? Кои
са начело в изучаването И
прилагането на опита на
първенците от миналата го-
дина? Ком колективи вОДЯТ
многохилядната >работниче-
ска армия от Габровски ок-

  

 

   

  

  

                   

  

      

  

 

композитори. Почитатели-

По желание она люби
пеката музика ще госту-

одо-
„Вашето мне-

Отбли-
 

близки

за които

Стравински, Барток,
В програмата ще

 

Юлия Винер

РИТЪМЪТ
"963

ИНА.
ръг към бъдещето? Има ли
опашкари, които Дадо Мраз
е пропуснал да суровака?

С тези въпроси замина за
Габровски Окръг група ре-
дактори и сътрудници на
Радио София. Какви са от-

 

 

 

   

говорите и поздравителен
концерт за водещите колец-
1иВи и работници от б-
ровеки окръг по
ритъма на 1963 година --

 

го:
слушайте в понеделник, 21
януари, от 19.30 часа в на-
шата рубрика  „Работниче-
ски радночас“.

Никола Николов



 

Съюзникът на работническата класа
: в борбата за комунизъм
Работническата класа е най-про- ват постоянна к безкористна помощ:

гресивната обществена сила в Наше- За по-нататъшното укрепване ма
то съвремие. Тя, начело със своя “ТКЗС, за превръщането им във ви-
комунистически авангард, води по- „сокодоходни стопанства.
следователна борба за унишожава- В историческата борба на работни-
нето на Капитадистическата експлоа- чеоката Класа за революционното
тация. за победата на пролетарската преустройство на обществото у нас
резолюция и изпраждането на социа- тя има верни съюзници в лицето на
лизма и комунизма. кооперираните селяни. Верен, съюз-
Под натиска на нейния револю ник на Партията в социалистическо-

пионен устрем победи социалистиче- то строителство е и БЗНС.
ската революция у нас, паднаха с Осмият конгрес на, БКП отбеляза,
трясък устонте на капитализма и Че съозът на работйическата каса
върху неговите развалини вече се и кООПерираните селяни н общата
издига величествената сграда на со- борба на БКПа БЗНС ще кграят
циализма. Дребното и разпокъсано голяма (оля при завършване строй
еднолично селско стопанство е прео-  телсъвото на сопнализма н започва-
бразувано в едро кооперативно. с0- не постепейния преход към  „кому-
циалистическо стопанство. Вековната  низма к
нужда, която тегнеше като бреме над На този въпрос е посветена бесе-
трудещите се селяни, остана в ми: дата на кандидата ия истприческите
налото. Социалистическата промиш: науки Димитър Тишен -- 21 януари,
леност н народната държава охад- понеделник, 17.30 часа

    

 

  

 

  

   

 

социалистическо то то празвитие,. Затова го на генералната перспек-
ни селско стопан- вори и фактът, че и тива трябва да се обър

през изтеклата 1962 го- не внимание и на таки-
ържавните земе: ва. високодохолии кул

ство през перио:
на генералната перспек- дина

 

  
  

  

 

тнва -- до 1980 годн- делски стопанства у тури, „каквито са яго-
на -- трябва да се пре- нас постигнаха добри дите, малините  хмела,

върне във. „високопро: френското грозде
дуктивен И високодохо: В полите на Рила е
зен отрасъл на ша В ПОЛИТЕ пмзположено държавно
икономика. Селскосто- и то „земеделско стопан-
панската продукция ще НА РИЛА ство н град Самоков.

се увеличи два и поло: През 1962 година кодек
вина пъти, Това ще ста ливът от това стопанст-

 

не с помощта на селско успехи. И тъй като в вс постигна добри успе
стопанската наука, коя: съгласие с програмата хин в отглеждането на
та ше се вмелри наши: на Съвета за икономи- Хмела, „ягодите, фпен-
роко в практиката. Тру- ческа взаимопомощ со- ското «грозде и

-

мали-

дово-коолеративиите. зе циалнстическите страни ните“ Какви са тези
меделски стопанства ще представляват едно успехи? На какво се
имат. възможнато“ да еднино “семейство, (в пължат те?” Какъв е   
изйодзвит с. пълна сие което на“ Народна пе: опитът на „работниците

постиженията на публика България е от- от държавното земедел-
науката. За: техен обра. педемо ла пазнива ло- ското стопанство в град
зец безспорно ще слу- зарството, овощарствот: моков?

жат зъпжавните земе- пеленчукопроизволств 0 За всичко това ше

делеки. стопанства, кои: то и - редица други разкажем“ в поедаванс-
то са сняблени с модер. отрасли на селско. то за селото „В полите
на техника носа отит. стопанското пронавод- на Рила“ -- понедел-
ли лалеч напред в свое ство, през годините ник, 21 януари, от 7:20 ч.

  

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ РАДИОКОНКУРС - И ТУР

ПЪРВА ЗАДАЧА
Решете системата: а

където „а“ е параметър.
ВТОРА ЗАДАЧА:
Изчислете стойността на израза.

 

з з
за х-1201472+/20-14/2.
ТРЕТА ЗАДАЧА: ?
Ви трвъгълник. по дадени:

 

ЧЕТВЪРТА ЗАДАЧА:
Намерете триъгълвиците, за кото «- у- 28

а+се 28
Решенията на задачите изпращайте на адрес: Радио София -- Сред-

ношколска редакция. Краен срок 15. П. т. г. СИНИв следващото ни
предаване на 25 февруари, понеделник от 8.00 ч.

 

 

 

  
   

 

Пори,

Да. се предвижда бъдеще-
то на науката, да се каже
какви открития ще бъдат на-“
правени в даден период е
практически. невъзможно. И
все пак нашият поглед тряб-
ва да бъде насочен към бъ-
дещето. Без това не може да
има перспектива, не може да
има замах при поставяще на
задачите. Науката не би “мог-
ла да се развива без замах,
без стремеж към непостижи:
мото -

 

А на бъдеще-
то?... Очевидно, това ще бъг
де царство на киберпетичните:
машини, които правят всичко
сами -- осигуряват развитис
на произволствоо, управляват
сами своята работа.

През следващите десетиле-
тия ние не знаем дали тези
машини ще започнат да се

 

Усъвършенствуват сам Но
себе си човек непременно ще
усъвършенствува. Най-важ-
ното в това самоусъвършенст-
вуване на човека е да бъдат
разкрити тайинте на живота
и смъртта
Защо човек трябва изобщо

да умре? Не може ли ла се
намери начин да се изключи
механизмът, който “заставя
клетките да остаряват? И то-
гава постоянно обновяваният
в процеса на бнологическата
обмяна с околната среда чо-
вешки организъм ще стане
безсмъртец. +
Такива въпроси, драги ра-

диослушатели. поставя беседа-
та „ТАЙНИТЕ НА ЖИВОТА

И СМЪРТТА“, която ще чуете

в предаването „В света на на-
уката“ на 27 януари, неделя,
от 19.05 часа по втора про-

грограма.
В това научно-познавател-

ко предаване може да слуша:
те още интересни факти, явле-
ния, хипотези. обяснени науч-
но, страничка за любознател-
ните, научна хроника и други
занимателни материали из 06-
ластта на науката. 1
Слушайте през седмица

сборното  научно-позка
предаване „В СВЕТА НА
НАУКАТА“.

  

 

  

  



  ТрогрАми на Радио София

ОТ 21 ЯНУАРИ ДО 27 ЯНУАРИ
4

21 януари

ПЪРВА ПРОГРАМА

5.35 Народни хора,
нисти, събр. орк.

6.00 Радиогимнастика
6.10 Забавна музика
645 Добро утро, мили деца
6.55 Масови песни
7.20 За селото: „В полите на Рн-

ла“ -- репортаж от Бичо Енчев
7.30 Народна музика
800 „Младежки патрул“
8.10 рол КУРПИНСКИ -- Му-

зика из балета „Марс Флора“.
Изп. орк. на. Полското радио във.
Варшава, дир. Стефан Рахон

8.37 Немски фолклорни ритми
9.15 Из песенното творчество на

нашите композитори: 1. Конче имам
(Венеликт Бобчевски), изп. Дима

язп. акордео-

 

  

  

   

тър. Кожухаров; 2. Хайдушко либе
(Марин. Големинов), “изп. Райна
Михайлова: 3. Проща: (Георги
Златев-Черкин), изп. Иля Йоси-
фов; 4, Изповед (Лили Лесичко-
за). изп, Надя Афеян
КИ иициции и  

9.30 Радиотеатър за младия
слушател:  „КОМЕНДАНТЪТ

Е нА СНЕЖНАТА КРЕПОСТ
Е -- пиеса по едноименния сце-

нарий на Аркади Гайдар --
нова постановка

ки

  

  

 

10.07.
1041 Феручо БУЗОНИ -- „Туран

Забавна н танцова музика

дот“, сюита. Изп. симф. орк. на
Италнанското радио в Милано, дир.
Марно Роси
1059 „ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО“
11.29 Смесен концерт -- оперна

музика: 1. Ув. към оп. „Ифигения
в Авлида“ (Глук). Изп. орк, на
бамбергските симфоници, дир. Йо-
зеф Кайлберт; 2. Ария на Констан
ца из Под. на оп. „Отвличане от
сарая“ (Моцарт). Изп, Мария Ко-
рели с голям орк. на Берл. радио,
дир. Ото Добрнидт; 3, Речитатив и
разказ на Ерик и сщена нз Пд. на

„Летящият холандец“ (Вагнер).
Изп. Карл Остертаг и Виорика Ур-
судек с орк. на Баварската опера,
дир. Клеменс Краус; 4. Въведение
към Пд. на оп. „Дон Карлос“ (Вер-
ди). Изп. оск. на Римската опера,
дир. Габриеле Сайгинн

12.05 Концерт от руски револоци-
омни песни и песни за Ленин:
Ние сме червени войници (ххх); 2.
Червено знаме (ххх); 3. Ще отидем
смело на бой (ххх); 4. Млада гвар-
дия (ххх); 5. С Ленин в сърцето

 

   

 

  

 

ОСВЕДОМИТЕЛЕН. ВЮЛЕТИН
Всеки ден

ПЪРВА ПРОГРАМА

Новини -- 5.30 ч.
празнични дни)

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

Преглед на столичния печат --
9.00 ч.

Новини -- 1030 н.
празукани дни)

12.30 ч. (в събота и предпраз-
вични ани -- 13.30 4.)
Бюлетин за ниното на р. Дунав

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

Новини -- 1800 4,
и празнични дни)
- 18.00, 2030, 22.30 и 23.45 ч
Точно време от а» грономическа

та обсерватория -> всеки ден к
9.00. 12.00 и 18.00 ч. по | програ-
ма и в 17.00 ц. по П програма

Преглед на програмата -- всеки.
лен в 12.00 ч.. в неделя -- 10.30ч.

(без неделя и

(без неделя н

(без неделя

 

 

ВТОРА ПРОГРАМА

Новини -- 13:30 ч
деля)

(само в не-
1900 н 20.30 ч.  

 

6. Песен за Ленин
(Ходминов)

12.50 Концерт на Държавния ан-
самбъл за народни песни и танцис
худож. ръков. Филип Кутев
по Инструментал пнеси: 01.

а (Сметана) -- изп. на пиано
рак, След един сън
(Форе) -- изп. на виолоичедо Кон-
стантин Попов; 3. Лодита танцьор-
ката (Турние) -- изп, на арфа Ма-
лина Христова; 4, Разходка (Дел-
ма) -- изп. на кларинет Петко Ра-
дев; 5. Три миннатюри  (Синисало)
-- изп. на флейта Янко Янков; 6.
Цапатеадо (Сарасате) -- изп. на
цигулка Васил Чернаев

13.30 Физкултура н спорт
13.40 Поздрав от Прибалтика
14.00 Нови книги и списания:

„Машината -- нейното минало, на-
стояще и бъдеше“ -- сборник от
Беркович, Василев, Ляпунов, Пеке-
лис н Перля. Отзив от Милко Ан-
гелов

14.10 Симфоничен концерт: 1,
Джордже Енеску -- Втора румън-
ска рапсодия. Изп. симф. орк., дир.
авторът: 2, Дмитри Кабалевски --
Концерт за цигулка н орк. в до ма-
жор. Изп. Давид Ойстрах с ДСО на
СССР, дир. авторът; 3, Золтан Ко-
дай -- Сюита „Хари Янош“. Изп.
Лондонската филк, дир. Дьорд
Золти

15.07 Дари музика от българ-
ски Композитог

1530 РАДИОВЕСТИ
16.05 За най-малките.

  

  

 

   

 

16.20 Оперна музика
17.00 Популярен концерт: 1. 193-ти

сонет на Петрарка (Лист), изп. на
пиано Святослав Рихтер: 2. Афаго-
неза (Росини). Изп, Адриана Мар-
тино, съпр. на пиано Джордже Фа-
варето; Валс из балетната сюнта
„Есмералда“ (Дриго). Изп. орк. ка

 

ой театър, дир. Файер; 4. Ду-
ет на Венсан и Мирей из Тд она
оп. „Мирей“. (Гуно). Изп, Мишел
Сенешал и Жанин Мишо с хор и
орк. на Френското рално, дир. Гре-
сие; 5. Марш и балетна ария из
„Живописни сцени“ (Масне),  Изп.
орк. на Радио Лайпинг, дир. Пфлю-
ср
17.30 „Съюзникът на работническа-

та класа в борбата за комунизъм“
<- беседа от Димитър Тишев, кан-
дндат на историческите науки

  
1745 Музика из филма „Куба тан-

цува“ Вълшебната флейта  (Ро-
мец); Негър от обществото
(Охса); 3. Магьосничество (Фиоре);
4. Къде отива Мария (Герра)

18.10 Песни от руски композито-
ри: 1. Заспаха гълъбпте (Глинка),
изп. Зара Долуханова: 2, Не каз-
вай, че любовта ще м (Глинка),
изп. Иван Козловски; Титулярен.
съветник (Даргомижски), изп. Мак“
сим Михайлов; 4. Тук е хубаво (Рах
манинов). изп. на Максимо-

; 5. Сепенада щайн), изп,
А Иванов: 6, о (Римски-
Корсаков). изп. Вепоника Борисе!
ко; 7. Славей (Чайковски), “изп.
Сергей Лемешев

1830 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 Фолклорна естрада
19.30 Работнически радночас: „Ри-

тъмът на 1963 година“ -- за изпъл-
кението на конпреоните решения в
Габровски окръг

21.00” Втори радиофестивал на
народната музика -- пирински на-
родни песни

30. „Януарският мраз“ -- раз-
кад от Константин Паустовски

22.00 Забавна и танцова музика
2245 За любителите на камерна

музика: Бетовен -- Соната за пна-
но в си бемол мажор опус 106 „Ха-
меоклавир“, изп, Вилхелм Бакхауз
2327 Хоров концерт

ВТОРА ПРОГРАМА

     

      

  

17.00. Сатирични стихове от Ни-
кола Ланков и Крум Вълков
170 Хорови песни от Димитър.

Петков
17.25 Симфоничен концерт от твор

би, посветени на Владимир Илич
Ленин: 1. Арам Хачатурян -- Тра-
урна ода в памет на Ленин. Изп,
симф. орк. на Пражкото радно, дир.
авторът; 2. Дмитри Шостакович.
Симфония Ме 12 „1917 г. в ре мие
Ньор, посветена На Ленин. Изпь
 

 



 

симф. орк. на Ленинградската филх.,
дир. Евгени Мравински

18.15 За младежта: „Завръщане:
то на Факи“ -- радиодраматизация
от Петър Кръстев

18.34 Сюйти върху народни песни
-- изп. духов орк, дир. Никола Цо-
нев: 1, Иван Златарев -- Ерма,
трънска сюита; 2. Димитър Сагаев
-- Сювта за духов оркестър

1856 НОВИНИ

 

  

Камий Сен-Санс

19.01 Камий СЕН-САНС -- Опе-
ра „Самсоц и Далила“ (и П д.).
Изп. солисти, ход н орк, на Папиж-
ката Гранд опера, дир. Лун Форе-
стие В ролите участвуват: Далила
-- Елен Бувие. Самсон -- Жозе
Лючнони. Абимедек -> Шарл Кам“
бон, Върховният жоец -- Пол К
банел, Старият евреин -- Анри Ма-
дю.

2100 Продълженне на оп. „Саме
сон и Далила" от Сен-Санс (Пд)

21.39 Танцова музика
22.00 Из самебитното музика

тво чество на руския народ

 

  

  

 

  

22 януари

ПЪРВА ПРОГРАМА

5.35 Валсове
  Радиогимнастика.
6.10 Народни песни

„ 645 Добро утро, мили деца
655 Маршове.
7.10 Румънски песни
730 Песни и инструментални пие-

си
800 „Дълголетието зависи само

от вас -- беседа От проф, Драго-
мир Матеев

8.10 Народна музика -- изп. на-
родни инструменталисти: 1 Родоп-
ски хороводни мелодии -- изп, Ми-
хаил Калфов и Дафо Трендафилов
на две гайди: 2, Сестро >Лилянке,
Лилянке и Хоро -- изп. Странджан-
ската група; 3. Грънчарско Хоро --
изп. Цвятко Благоев на кавал, съпр.
орк. при Анс. за нар. песни „на
БРТ: 4, Ихтиманска копаница; Стар

 

свекър Янки думаше и Хоро -- изп.
орк. при Анс. за нар. песни на БРТ

8.30 Оперетна музика
915 Рихард ЩРАУС -Симфония

„Доместика“. Изи. Виенската филх.,
дир. Митропулос. К

10.00 КОНЦЕРТ за колектива на
ДИП „Пролетарий“.

1041 Маестро АТАНАСОВ -- Пър
й „Запустялата во-

“ Изпо содисти, хор и орк.
ча Русенската нар. опера, дир. Ро-
мео Райчев, В ролите участвува:
Пейка Маринова, Накола Абаджи
маринов, Кирил Захариев, Кирил
Кръстев и Евгения Бабачева-Славо“

  
 

ва
11:16 Танцови мелодии
140 Хоров ковиерт.
12; Народна музика
1250 Песни за дружбата: 1. Пе-

сен за дружбата (Геойгн Иванов);
2 Възхвала „на дружбата (Боян
Икоиомов, т- Дим. Точев). солистка
Ал. Милчева; 3. За мир и дружба
(Георги Костов. 7. Вл. Селянов), со
лист Ст. Мипчев; 4. Братска друж-

(Ас. Карастоянов, т. Ив. Бурин)
13.05 Карл ЩАМИЦ -- Концерт

за виола и оркестър. Изп. Захари
Чавдаров със СО на БРТ. дир. Ва-
сил Стефанов.

1330. Страници от календара на
изкуството:

13.40 Пеят Константин Михайлов-
Стояп и Ризо Ризов 1 Константин
Михайлов-Стоян ще изпълни (две
народни песни, съйр. на пиано Вя
па Карамихайлова: Г Заплакала е
гората; 2. Заплакала е вдовица;
Изп. на Ризо Ризов, съпр. на пнаво
Андрей Башев: 1. Епиталама на
Виндекс из оп. „Неро“ (Рубин-
шщайн); 2. Ария на Игор из оп.
„Княз Игор” (Бородин)

14.00 За малките ученици
1420 Забавна н танцова музика
15.07 Изпълнения на ансамбъла

на Вацлав Кучера
1530 РАДИОВЕСТИ
16.05 „АНТЕНА“ -- предаване за

средношколците
16.25 Камерен концерт
17:00. Радновестнико „Пионерски

пламък“
17.20 НАШИТЕ НОВИ ЗАПИСИ
18.10 Сюита върху народни пес-

ни: 1. „Пиринска китка“ -- сюнта
от нар. песни (обр. Боян Иконо-
мов). Изп. орк, при Анс, за народ-
ни песни на БРТ. дир. авторът; 2.
Сюита върху три добруджански
песни (обр. Пар. Хаджиев) -- изп.
орк. при БРГ. дир. Драгомир Ненов

1830 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 Музика из оперет. „Птице-

продавецът“ (Целер) -- изп. соли-
сти, хор н орк, на Съветското ра-
дио, дир. Столяров

19.30 Радиокабинет по марксизъм”
ленинизъм -- отговори на въпроси

19:45 ТВОРБИ от наши компози”
тори, посветени на Осмия конгрес на
БКП: 1, Цветан Цветанов -- „Вели-
кото начало“, симфонична поема за
четец и орк. по текст на Владимир
Башев. Изп. Йордан Матев и симф.
орк, на БРТ, дир Васил Стефанов:
2. Жул Леви -- Кантата за БКП по
текст на Димитър Точев Изп. Анс.
за песни н танци на БНА, солист
Богомил Манов, дир. Алипи Най-
денов

20.04 Танци на народите

  

  

  

 

  

2055 Радиокоментаторъто Огнян
Велков отговаря на зададени въп-
роси по международното положение

21.05 Танцова музика
2130 Хумор и сатира: „Два ло-

тарийни билета“ -- разказ от Йон
Караджале +
2150 Клод ДЕБЮСИ -- Прелю-

дни за пиано -- Първа тетрадка,
изп. Алдо. Чиколини
9945 Да помечтаем с музика
23.08 Два кониерта за духови ин-

струмейти: 1. Жан-Мари Льоклер --
Концерт за 0бой и струнен орк. в
до мажор. Изп. Пиер Пнерло с ка-
мерен орк. „Льоклер“, дир. |Жан
Франсоа Пайар: 2. Волфганг Амаде-
ус Моцарт -- Коншерт за фагот и
оркестър, Изп Лобромир Лефтеров
-- фагот, с орк при Анс. за песни
на БРТ. дир, Драгомир Ненов

ВТОРА ПРОГРАМА

17.00. Нови грамофонни плочи,
производство на „Радиопроме --
ЗАБАВНА МУЗИКА

17.30 Страж на родната земя:
„Хайлути" -- радиодраматизация ог
Никола Гаговски

17.50 Музика от Молдавия

18.10 Разучаване на кубинската
песен „Звездички“, български текст
Росен Василев

1835. Оперни арии: 1. Ария на
пажа из сп. „Хугеноти“ (Майер-
бер). Изп. Елизавета Чавдар, съпр.
на пиано Ив Острин: 2. Ария на
Шарлота из оп „Вертер“ (Масне).
Изп. Иванка Митева, съпр. на пиа-
но Любен Кондов; 3 Песен за
бълхата из оп. „Проклятието наз
Фауст (Берлиоз). изп. Леон Ро-
тие съе съпровод на пиано: 4. Ария
на Васко де Гама из оп. „Африкан-
ката“ (Майербер). Изп. Марко Лан-
ца, съпр. на пиано Джакоп Джим“
пъл: 5. Ария из оп. „Ромео и Жулие-
та“ (Гуно), изп. Пол Планкон със
съпровод на пгано

19:05. „Кремиковски дневник“.
19:50 За селото: „По пътя на лов-

чайци“ -- кореспонденция от Ди-
митър Желев

20.05 Народни песни от Тракия:
1. Донка за вода отива ин Стойке.
ле, луда, млада, гиздава девойко--
изп. Елена Попова; 2 Заспала е
малка мома и Каква сей“ пролет

 

  

  

задала -- изп. Господин Колев; 3.
Стойчо седи на дюкяна и Иван на
Рада думаше -- изп. Йорданка
Илиева; 4. Пушка пукна; Дунав те-
че, и Стано, Стамбол ябълко -- изп.
Анс за народни песни на БРТ
2055 Радиокоментаторът Огнян

Велков отговаря на зададени  въ-
проси по международното положе-
ние

21.05 Хорови песни: 1, Аве Ма-
рия (Бах--Гуно); 2, Старец (Йозеф
Х з 3 Приспивна песен (Франц
Шуберт): 4. По езерото (Феликс
Менделсон); 5. Песен за любимата
(Клод Дебюси) ,

21.20 Срещи с творци на музика-
та -- „При композитора ПЕНЧО
стоянов“

22.00 Танцова музика
0.30 Българска народна музика за.

<душателите в чужбина

 

 



г

 

25 пнуари

ПЪРВА ПРОГРАМА

5.35 Изпълнения на народни гру-
пи

6.00 Радио имнастика
6.10 Маршове
645 Добро утро, мили деца
655 Оперетна музика от Дунаев-

ски.
7.20 За селото :
7.30 Народни песни: 1. Слънцето

трепти; Мома войвода и Сал сади-
ла Рада -- изп. Пенка Георгиева;
Ой Търно, Търно: Цъфтяла е пу
жа в градина и Ой ти дърво, дафи
пово -- изп. Стояйка Бонев; Гая
ке ле, Ганчице: Заблеяло ми агъйце
и Похвали се Дена -- изп. Надка
Караджова

8.00 Пионери, предаваме за вас
815 Александър Райчев -- Първа

сюита из балета „Хайлушка песен
Изп. СО на БРТ, дир. авторът.

850 Забавни песни: 1. Загаснал“
огньове (Палелски), изп. Георг От
с вокален анс. н орк.; 2. Интимна пе
сен (Йосиф Щаиков, т. Крум“ Пе:
нев) Изп. Ирина. Чмихова с орк.
дир. Васил Стефанов

9. Концерт на Владимир Тимо
Хни --тенор. Съпр. СО па БРТ,дир
Васил Стефанов: Ария на Ленски
из У к. на оп. „Евгени Онегин“ (Чай
ковски); 2. Ария на Херцога из И
д. на оп. „Риголето“ (Верди):
Ария на Турнду из оп, „Селска чест
(Маскани)

9.32 Фанцова музика

Ог 10.00 до 10.10 ч. (Софийска хро:
ника само на ср. вълни 202 м и по
софийския градски радиовъзел)

  

     

 

 

  

10.00 За работниците: „Новатори:
-- кратки очерци от Белчо Стоев

10.10 Из песенното творчество на
Глинка и Даргомижски

10.41 Подски танци

11.03 Симфоничен концерт:
Франц Шуберт -- Симфония ав
до миньор „Трагична“, Изп, виенски
симф. орк., дир, Курт Вос: 27 Фелике.
Менделсон-Бартодди -- Концерт 34
щигудка и оркестър в ми мИНЬО.
Изп, Натав Мидшайн с лондоиски
симф, орк, дно. Дьорд Зодти

12.05 Забавна и танцова музика

1250. Популярен концерт от твор
би на руски композитори: |. Алексан
дър Бородин -- Танц на половецки-
те девойки из Пд на-оп „Княз
Игор“. Изп. орк, на Болшой театър,
дир. Мелик-Пашаев: 2. Сергей Рах-

  

  

  манинов -- Вокализ. Изп. Филадел-
фийската филх, дир. Ойген Орман-
ли: 3. Антон Аренски -- Валс из ба
лета „Египетски ношн“. Изп. симф,
орк. из Съветското радио, дир. Ор-
лов; 4. Александър унов
Сюита з средните векове“, Изп,
симф. орк. на Съвет. радио.
рлов: 5. Чайковски -- Стравински

+- Тема с варнации из бал. „Спяща-
а красавица“, изп. орк, при Анс.

за песни на БРТ; 6. Николай Римски

 

  

  

    

Корсаков -- Интродукция и шест-
вне из оп. „Златното петле“.  Изп.
симф. орк. на гр. Детроит, дир. Пол
Паре
1330 НОВИ ФИЛМИ
1340 Народна музика, изп. опер-

ни певци: 1. Която мома стомни ня-
маи Запей ми, Добро --изп. Дими-
тър Узунов; 2. Мари Радо и Марий-
ка, севдалийка -- изп. Асен Селим-
скн; 3 Донесете ситно сито # Две
се змийки бият -- изп. Бойка Ко-
сева; 4 Първи ми петли пропяха и
Да знае мома, да се не жени --
азп. Димитър Кожухаров

14.00 Пиомери, предаваме за вас
14.16 Камерен концерт
1445 Концерт на акордеонния 0р-

иляна Димитро-

     

кестър при чеще а
ва“

15.07 Арии из чешки опери
1530 РАДИОВЕСТИ
16.05 Сред книгите: „Пътят КЪМ

Тофия” -- роман от Стефан Дичез.
Рецензия от Георги Димов
1615 Музика от Испания
1643 Пиеси за цигулка

  

1700. Народен радноуниверси-
тет -- факултет за музика:
Обобщително занятие върху
изминатия през П-я семестър
материал. Колоквиум

18.10 ПЕЯТ НАШИ СОПРАНИ:1
Вадентина Александрова -- Речита-
тив и ария на Сузана из ТУ д. на ой
„Сватбата на Фигаро” (Мощарт).
Съпр. СО на БРТ. дир, Васил Сте:
фанов: 2Лиляна Василева Арин
па Мими из И д на оп. „Бохеми“
(Пучини). Съпр. на БРТ, дир:
Васил Стефанов: 3 Юдня Винер --
Ария на Лиза из Ед. на оп, „Дама
Пика“ (Чайковски). Съпр. орк, на
Сф. нар. опера, дир. Асен Найде-

Пенка Коева -- Ария на Ад-
риана из оп. „Адриана Лекуврьор“.д

  

  

 

  

    

  

 

(Чилеа пр. СО на БРТ, дир.
Васил Стефанов

19.03 „Седянка се събира“ -- се-

 

денкарски песни
1920. Радноседмичнико „Младост“
950 „ВАШЕТО МНЕНИЕ“ --

концерт

21.00. Хоров концерт
130 За родителите:

ка разказва“.

2135 Творби от български компо-
зитори: 1. Васил Казанджиев - Кон
церт за цигулка и оркестър. Изп.
Боян Лечев със СДФ, дир. автоът:

Констаитин. Илиев -- Симфония
» 4, Изп, СДФ , солист Павел Гер

джиков, дир. авторът

29.45 Песни и танци,
23.15 ШУМАН -- Струнен. квартет

в ла мажор Хе 3. Изп. софийски стру
нен квартет в състав Емил Мин-
ков -- цигулка, Огнян Николов -- ди
гулка, Иван Шамлиев -- виола, Ма
рин Иванчев -- виодоичедо

ВТОРА ПРОГРАМА

17.00 Оперна музика: 1. Встъпле-
иие към оп, „Дайси“ (Палиашвили).
Изп. голям симф. орк. на Съвет. ра
дно, дир. Азмайпарашвили; 2. Сце-
на на Наина и Фаплаф н рондо на
Фарлаф кз оп „Руслан но Люд-
мида“ (Глинка), "изп. Марк“ Рей-

   

   на май-

  
  

 

зен и Елена Корнеева с „орк.
ГАБТ. дир. Мелик"Пашаев; 3 Ария
на Ерекле из оп. „Измяна“ (Иполи-
тов--Иванов). Изп Витали Килчев-
ски със симф. орк. ГАБТ, дир. Не-
болсин;: 4. Хор на рибарите из оп.
„Брегът на бурите“ (Ернесакс).
Изп. хор и орк. на театър. „Есто:
ния“, дир. сп: 5 Народен
танц „Ензели“ и шествие на хана на
оп. „Шах Сенем“ (Елиер). Изп.
симф: орк. на Съвет. радио, дир. ав-
торът

17.30 „ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО“
(повторение)

18.00 Лиричии песни: Запей, хар
монист (Георги Иванов, т. Вес. Хай
чев), солист Кирил Дюлгеров: 2.
Моряшка песен (Вес. Добровски, т.
Тихомир Йорданов), солист Крън
стьо Михайлов: 3.
(Лили Лесичкова, т. Петър Кара-
анов), солист Георги Спиров: 4
Разтегни, Аилрей, акордеона (Тодор
Попов. т. Методи Христов), содисти:
Георги Кордов и Георги Спиров.

1815 За  средношколците
1825 Забанеи концерт: 1. В кра-

сивата долина на Изар «Льор). Из.
орк. на Радио Лайпциг, дир. Рьо-
гнер; Любовна нощ (Де Ке:
шенцо), изп. Джили с орк: 3. Балет
на сцена (Хелмесбергер). Изп. орк.,
дир. Далибар Бразда; 4. Бих иска-
ла веднъж да бъда така влюбена
(Супе)- Изп. Хела Янзен с орк” на
Терм, радио. дир. Бруно Зенгер; 5.
Мария, Мари (Ди Капуа). изп ойк.
на Рикардо Сантос: 6. Морячето (Гам
бардела), изп. орк. на Армандо Тпо-
зайол:

1905” „Часови на народа“ -- пре-
даване за Народната милиция

19.25 Камереп концерт

 

  
  

    

 

     

20.08 НАРОДНА МУЗИКА -- нови
записи

 

        

 

21.00 Радиотеатър: ,
ВО ЦАРСТВО“ -- радиопоста
новка по сднонменната пис-
са на Георги Райчев

 

 

 

 

22.10 Танцова музика

Пеиера
24 януари

ПЪРВА ПРОГРАМА

535 Масовн песни
6.00 Ралиогимнастика.
6.10 Наодни песни, записани на

съборите-валпяване.
645 Добро утро, мили деца
655 Балетиа музика
720 За селото: „От първите дни

 

ва годината -- по график“
7.30 Опепетна музика от българ-

ски. композитори << изп. солисти.
хор н орк. на ДМТ „Ст. Македон-
ски“

8.00 „Вечеря в Крушовица" -- ре-
портаж от Иван Маринов

 

Стр. 5

Вечер в клуба”

 



8.10 Народна инструментална му“
зика

8.30 Арии и ансамбли из полски
опери
о15 Гръцки песни: | Хубавата

циганка Маринела -- изп. Йоану с
орк.; 2. Откраднаха ми агнето --
изп, Айдинян с орк.; 3. Децата на
Пирея -- нзп. Йоану с орк.

9.30 За най-малките
Творби от стари майстори: Т.

Хендел -- Концерт за две виолонче-
ли и орк, Изп. Раду Алдулеску в
Владимир Орлов със СО на БРТ,
дир. Васил Стефанов: 9, Хайдн --
Симфония Хе 103 в си бемол ма-
жор. Изп. камерен орк. дир. Васил
Стефанов

10.41 Забавна н танцова музика“
1.15 „Родна песен нас навек ни

свързва“ -- предаване За музикал-
ната самодейност: концерт на само-
дейни колективи

1140 Паул ХИНДЕМИТ -- Сона-
та за кларинет и пиано, Изп. Мил-
чо Левиев -- кларинет, и Снежина
Гълъбова -- пиано

12.05 Народни песни: 1 Омиле мн,
Ягодо; Чича рече да ме жени; Пей-
те ми, пиленца н Айде бре, Яно --
изп. Гюрга Пенджурова; 2 Дойне,
загубанко; Похвалила се Милкина
майка; Де гиди млади, мамо, годи-

 

ни и Дохождай, либе -- изп. Ни-
колай Хантов

12.50 Песни: за нашите >социали-
стически строежи: | апрре пе-
сен (Георги Димитров): 2, Марш на

емиковеките. строители (Добри
обрев): 3. Разцъфти, родино

(Илия Илиев); 4. Да строим (Ас.
Карастоянов),

1305. Инструмейтадни пиеси 1.
Рапсодия в си миньор (Брамс), изп,

 

  
на пиано Лиляна Байнова; 2. Ве-
черна песен (Шуман), изп, па вио-
лончело , Константин Попов; Ху-
мореска в до мажор (Регер), изп.
на пиано Величка Савова: 4 Кап“

 

риз (Елгар). изп. на цигулка Недял
ка Симеонова Островът на ща
стнето (Дебюси), изп, на пиано Лю-
ба Енчева

1330 Забавна и танцова музика
1400 Симфоничен концерт: 1. Ме-

числав Карлович -- Концерт за ци-
гулка и орк. Изп. Райна Манолова
със СО на БРТ, дир. Васил Стефа-
нов; 2, Любомир Пипков -- Симфо-
ния Хе Т в ре миньор. Изп. СДФ,
дир. Константин Илиев

15.07 Песенен концерт „От север
до юг

15.30 РАДИОВЕСТИ
16.05. Разговор за общественото

хранене: „Защо в заведенията за
обществено хранене не се сервират
типичните национални ястия“  --
трето предаване.

16.20 Фрагмеити из популярни
руски опери: | Сшена на Демон и
Тамара из ПТ д. на оп. „Демон (Ру
бинщайн) -- изп. Алексей Иванов и
Татяна Талахадзе с хор и орк.
ТАБТ. дир, Мелик-Пашаев: 2. Мо-
нолог на Борис, сцена и финал на

   

 

Под. на оп. „Борис Годунов“ (Му-
соргски) -- изп, Иван Петров, Па-
вел Чекин, Варвара Гагарина и
Фьодор Годавкин с орк. ГАБТ, дир
Мелик-Пашаев

17.00 Пионери,

Стр. 6

васпредаваме за
 

17.20 Волфганг Амадеус МО-
ЦАРТ -- Симфония във фа мажор
„Селска“. Изп. симф. орк, на Мос
ковската филх., дир. Натан Рахдин

18:10 Музика из съветски филми:
1, Интермедо (Паделски) из ф.
„Опасни завои“; 2. Ех ти, любов
(Филипенко) из ф. „Ако обичаш“;
3. Лиричен валс (Колмановски) из
ф. „Вълшебното огледало“; 4. Не
-вярвай (Соловьов-Седой) из ф. „По
редният рейс“; 5. Встъпление и валс
(Лепин) из ф „Срещали сме се
някъде с вас“

18.30 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 ПЕЯТ известни съветски и

български оперни певци: | Катя
Попова -- Ария на Ла Вали из ед-
ноименната опера (Каталани)..
Съпр. СО ча БРТ, дир Руслан

 

Райчев: 2, Константин Лаптев --
Ария на Каскар из оп. „Заза“ (Ле-
онкавало), съпр, орк.; 3. Сийка Пет-
рова -- Ария на Тоска из едноимен
ната опера (Пучини), Съпр. СО на
БРТ, дир. Васил Стефанов: 4.
рис Гмиря -- Песен на Олоферн из
оп „Юдит“ (Серов).  Съпр. орк.
на Киевската опера, дир. Владимир
Пирадов -- нов запис: 5. Любомир.
Бодуров -- Ария на „Йеник из оп.
„Продидена невеста“ (Сметана).
Съпр. СО на БРТ, дир. Руслан Рай
чев: 6. Галина Вишневска -- Ария
ва Леонора из оп.

 

  бата“ (Верди). Съпр. орко ГАБТ,
дир. Борис Хайкин

19.30 „Детство“ -- разказ от ин-
дийския писател Кришан Чандър

19.45 Народни хора и ръченици,
нап, духови оркестри

20.10 Песни за Партията: Ти ни,
Партийо, поведе (Ас, Иие
2. Партийо родна (Вес. Добровски),
солист Христо. Казаков; 3. пее за
Партията (Боян Икономов);
твоето име (Георги Костов): 2 Пе-
сен за Партиита (Пенчо Стоянов
6. Води ни, Партийо (Пар. Хад-
жиев)

21.00 Песни и танци
21.30 По паралели и меридиани
2148 Из песенното творчество на

романтиците
05 НЕЖНИ СТРУНИ
15 Концерт на Държавния ра-

диоквартет „Аврамов“ в състав: Вла
димир Аврамов -- цигулка, Стоян
Сертев -- цигулка, Стефап Магнев
<- виола, и Константин Кугийски --

гончело: 1. Пиетро Нардини
Струнеи квартет в до мажор; 2.

Джоакино Росини -- Струнен квар-
тет в сол мажор
2315 Оперетна музика

ВТОРА ПРОГРАМА

17.00 НАРОДНА МУЗИКА по пи-
ма на слушатели: 1. Петър си
либи хубава Янка -- изп Атанас
Панайотов; 2. Малъмка крави дое-
ше -- изп. Атанаска Тодорова: 3.
Право хоро -- изп. Борис. Карлов:
4 Вино пият петдесет юнака -- изп.
Борис Машалов; 5. Лале ли си, зюм

 

    

  

  

бюл ли си -- изп, Верка Сидеро-
ва: 6 Трите пъти -- изп, орк. при
Анс, за народни песни на БРТ: 7.

“ През гора вървяха -- изп. Държ,
анс. за народни песни н танци

17.30 Концерт за граничари-отлич-
ници

17.50 Валсове от Йохан Щраус: 1.
Рози от юг -- изп. симф. орк., дир.

Урбаие, 2. На хубавия син Дунав
<- изп симф. орк, дир. Крипс.

18.10 Народен  радиоуниверситет

 

-- факултет за литера: „Иван
Сергеевич ТУРГЕНЕВ“ -- втора
лекция от Евдокия Метева, поепо-
давател в Софийския държавен уни
верситет

18.30 Из опери на Джакомо Ма-
Пербер: 1. Из оп. „Пророкът --
Марш на коронясването. Изп. Берл.
филх., дир. Блех; П. Из оп. „Аф-
риканката“: | Ария на Васко де
Гама, изп, Енрико Карузо с орк.: 2.
Ария на Нелюско, изп. Тита Руфо
с орк; Ш. Из оп. „Хугеноти“ 1.
Ария на Раул, изп, Нино Пикалуга.

 

с орк; 2, Ув. към операта.  Изп.
Бер, филх, дир. Прювер

19.05 За средношколците.
19.20 Италнански песни: 1. Есен в

Рим парен -- изп. Нила Пиши с
орк, на Армандо Тровайоли; 2 Две
песни от Модуньо: а) Сама -- изп.
авторът с орк: 6) Сбогом -- изп.
Клаудио Вила с орк. на Анжелини

19.30 Предаване от зала „Бълга-
рия“ -- КОНЦЕРТ на СДФ, дир.
Васил Стефанов, солист съветският
пнанист Владимир Ашкенази: 1. Ди-
митър Сагаев -- Втора сюита из

„Мадарският конник“; 2. Сер-
гей Рахманинов -- Концерт за пиа-
но и орк, М. 3; 3 Дмитри Шостако-
вич -- Симфония Ф 1 във фа ма-
жор
(В паузата -- НОВИНИ)
21.30 Забавна и. танцова музика
22.09 Песни от Жул Леви

  

25 януари -

ПЪРВА ПРОГРАМА

535 Навраки хора но ръченици
6.00 Радиогимнастика.
6.10 Масови песни

Добро утро, мили деца

 

   

  

Забавен концерт
Наро; Я се, Гер-

гиво, ожей - кичи, Тодоро;
Дай си ма, очи н
От мен ти изйн, юнаце -- изп. Ня-   дежда Хвойнева Море чуена Ра-
ла, фалена; Я дойди, либе, я дойли;
Леле Яно и Бре Пегруно, малжо мо:
ме -- изп. Магдалена Морарова

8.00 „Към ловешкия почин -- де-
лова отзивчивост“ -- интервю със се-
кретаря на ОК на БКП -- Ямбол

8:10 Пиеси за чембало: 1. Три пие-
си от Бърд, изл. Сузана Ружичкова:
а) Свирките и тъпаните: 0) Тъжно
шествие; в) Ла волта; 2, Капризна-
та (Букстекуде), нап. Рут Цехлин

8.30 За най-малките
846 Хоровн песни от български

композитори: 1. Писмо от кораба
(Тодор. Попов); 2, Моите ски (Бен-
цион Елиезер); 3. Песен за люби-
мия (Панчо Владигегов): 4. Моряко
мой (Ал, Райчев): 5. Продет шета
навън (Добри Добрев)

9.15 Симфоничен концерт: 1. Жак
Ибер -- Кониерт за флейта н орк,
Изп, Зденек Брудерханс с поажки
симф. орк.. дир Сметачек; 2, Рихард
Шрвус -- Симфовична поема „Весе-
лите шеги на Тил Ойлениигел“,



радно,Изл. Даме орк. на Дит
дъ: Гаук

149 Из творчеството на АНГЕЛ
КАРАЛИЙЧЕВ -- литературно пре-
даване

10.09 Филмова музика
10.41 Из репертоара на Софийска-

та народна опера - Първо и трето
действие на оп. „Риголето“ (Верди).
Изп. солнсти, хор и орк, на  Соф.
нар. опера, дир. Михаил Ангелов: В
ролята на Риголето гостува Михайл
Арнауту -- артист от Румънската
нар. кепублика. В останалите роли
учествуват: Херцогът -- Йордан Зна

 

менов, Джилда -- Петя Иванова,
аф Монтероне Борис Игнатов
стов, Маруло -- "Владимир Же-

лязов, Борса -- Георги Сапунджиев,
граф Чепрано-- Никола Диков, пра-
финя „Дейрано -- Интерна Русинова

месен концерт
Лети и пей, крилата мла-

<- концерт от младежки пес-
1. Лети и пей, крилата младост

Сагаев); 2. Песен за моя Ком
сомол (Тодор Попов): 3. Празник на
младостта (Лили Лесичкова); 4. Пе-
сен за волната младеж (Боящ Ико-
комов): 9. Младежка песен (Геор-
ги Атанасон); 6. Комсомолски марш
(Добри Добрев); 7. Свирете радост
во, фанфари (Христо Тодоров.
Младежки марш (Ас. Карастояпов)

19:50 Концерт на орк. от нар, нн-
струменти Оте, 1. Руска фан-
тазия (Будашкин); 2. Некрички --
валс (Андреев); 3. Тани (Речменски).

13:05 Пее Катя Попова: 1. Ария
на Зорница из оп „Луд Гидия“
(Пар. Хаджиев). Съпр. орк. на Соф.
нар опера, дир. Ас. Найдено
Две арин на Марженка из оп.
дадена невеста” (Сметана).

 

  
  

   

 

 

  

 

 

  

в пр. Перник, дир. Руслан Рай
чев; 3. Песен към месеца из оп. „Ру-
салка“ (Дворжак! СО на
БРТ, дир. Асен Найденов

1330 „РОДНА РЕЧ“ -- предаване
за бъдгарския език

1340 Народни песни и хора -- нап
Анс: за народни песни на БРТ

14.00 Пионери, предаваме за вас
14:20 Забавна и танцова музика

  

15.07 Пиеси за духови инструмен-
ти: 1. Кадрил (Ганнка), изп. на

й Корнвев; 2. „Грузинска
изп. на тромпет

Новелета (Спорк),  
на кларинет Петко Радев; 4.

изп. на фагот
изп.

изп,
Емпроито (Глиер).
Иван Лаптен: 5. Валс (Дебюси),
на флейта Наум Зайдел

15.30 РАДИОВЕСТИ
1605. Музикална рецензия
16.15 Асен КАРАСТОЯНОВ --

Симфония 2 в ре мажор „Дунав-
ска“. Изп, СО на БРТ. дар. Васил
Стефанов

17.00 Забавна музика: 1. Испански
цигани (ххх). изп. орк, „101 цигул-
ки“: 2. Магаленя изп. орк.
„101 цигудки“ с вокален ансамбъл

17.20 Народен радидуниверситет --
факултет за наука и техника: слу-
шателите отговарят

17.40, Народна музика -- свири
орк. при Ансамбъла за песни на
БРТ

 

 

 

 

 

18.10 Музика от Югославия
18.30 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 Камерен“ концерт: 1. Изаи

-- Соната за соло цигулка Хе 4, изп.
Георги Бадев; 2. Равел -- Интродук-
ция и алегро за арфа, флейта, Клари-

 

нет и Струнен квартет. Изл. Асен Ар-
наудов -- арфа, Иван Бончев --
пи) Петко Радев -- кларинет, и

а
„ПЪ-

 

  

  очас За селото:
СТВАО ГРАДИНА“

20,55 Седмичен преглед на комен-
татора по международни въпроси
Огнян Велков

21.05 Танцова музика
21.30 За вас, студенти!
21.50 Арии, ансамбли и увертюри

из итадиански, френски но немски
опери

22.45 Концерт на Хора на Румън-
ското радио
2305 Рейнголдд ГЛИЕР -- Симфо-

ния Ф 1. Изп. симф: орк, на Със
ветското радио, дир, авторът

ВТОРА ПРОГРАМА
17.00 На педагогически теми:

векът се формира в труда“
седа от Гесги Мавров

17.10: Концерт пр желание на слу-
шатели, уанайетаватие в роео
пакт „КОНЦЕ

„Чо-
-- бе

 

    
 1750. Песенен ковцерт: Напиши

писмо на граничайя (Тодоо Попов,
т. Иван Ралбев), солнег Георги Ра:
фанлов; 2, Вечерна песен (Емиа Ге-
оргиев, т Димитър. Светлин), со-
дистка Маргрета Николова; 3. Лю-
бима Софня (Георгй Черкин); 4.
Вале нам жката дружба (Жул
Леви. т. „Михаил Дарени), солистка
Женка „Абаджиев увката --
валс (Арлити): 6, Аз аййкоди (л
дова). солистка Цветана. Лютова; 7.
Вечеон в Подмосковието (Соловьов-
Седой), сопист Стефви. Дишлиев

18.15 Пионери, предаваме за вас
18.32 Народна м 1. Ботю на

Плевен ще иде и Излезни, м, да
видиш -- изп. Трошан Трошанов;
Пайдушко” хоро -- изп: орк. с р
ководител Коста Колев; 3. Не мятай
се, не хвърляй се н Петруно пиле
-- изп, Надка Пановска; 4. Белоро-
ченско хоро -- изп, Петко Радев
ТА СКДрофитт бу съб: па
орк; Ъ 9

 

 

  

 

  

  

  

 

 

     

  

Имре“ Калман

В 19.05 >Раднопостановка на
зперетата „Царицата на чар-
даша“ (КАЛМАН)

ииа

   

ЛА
2656 бедмичен прегледНа комен-

татора по международни въпроси
Огнян Велков

21.05 Ивам. СПАСОВ -- „Поема-
плакат „Октомври -- 1917 год“ --

+ оратория за хор. орк. н четец, Изп.
ДСО в пр. Пловдив и хор при Анс,
на МВР. дир. Александър Владиге-
ров, рецитатор Никола Николов
2139 Танцова музика
22.10 Ехо отдалече

0.00 „ЕДИН ЧАС БЪЛГАРСКА
МУЗИКА“ -- концертна праграма за
чужбина

 

26 януари

ПЪРВА ПРОГРАМА

35 Танци на народите
6.00 Радиогимнастика.
6.1) Самодейни колективи
645 Добро утро, мили деца

Масови песни
720 За селото
7.30 Оперна музика
8.00 Пионери, предаваме за вас
8.10 Весели наролидулелщ ст За

падна България: 1. Ангелино моме
и Грозданке ам. -- изп, Севдали.

Яце, лумай
ка моме -- изп. Руска

Божилова: 3. Слънчице, дете малено
н Лозо. Лозано -- изп. Роза Цвет-
кова.
827 Камерен коншерт
9.15 Из оперетната класика: 1. Ув

към. ойепет. „Орфей в ала“ (Офен:
бах). Изп. симф, орк, на Белг, ра-
дно, дир. Из ойе-
рег. чардаша“ (Кал-
ман). солисти, хор н орк. на

Македонски“, дир. Роси-
: а) Ария на Силва.

 

  

   

Франи Андре; 2.
„Царицата на
Изп.

 

  Пиляна Кошлукова; 6) „Помниш.
ли ти“ дует на Под. Ияп, Лиля
на Кошлукова ни Минко Босещ 3,

 

Дует на Камий и Валентина из Та
на оперет. „Веселата вдовица“ (Ле-
Хар). Изп. Лидия Станева-Попова
и Тодор Пантев с орк, на ДМТ „Ст.
Македонски“, лир, Росица Батало-
ва; 4. „Ти и тн“ -- валс из оперет
„Прилепът“ (Йохан Щраус), Изп.
пражки симф, орк, дир. Вацлав
Нойман

9.48 В помощ на слушателите от
факултета за музика при Народния
радиоуниверситет.

1041 Популярнн творби от бъл-
гарски композитори: 1. Филип Ку-

“ тев -- Народни танци за симф. орк
Изп. СДФ, дир. авторът; 2. Параше
кев Хаджиен -- Сюита за камерен
оркестър, Изп. орк. на Анс, за пес-
ни при БРТ, дир. Миханл Милков

1.21 Поетична страница -- стихо-
ве от кубинския поет Хосе Марти

11:28 Две забавни сюити
12.05 Забавна и таноцва музика

(Продължава на стр, 10)
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айтарскинт
приз

През един мразовит >януарски

ден на 1924 година Москва се

прощаваше с вожда на револю-
цията -- Владимир Илич Ленин.

Безкрайни редици от скръбни хо-

Ра се движеха към Колонната за-

ла на Кремъл. където сред цветя

и алени знамена лежеше стихна-
ло най-човечното от всички сър-

ца. Тези хора бяха дошли от по-

крайнините на града, от краймос-
ковските селища. от полята, ОТ
спрелите заводи, от всякъде. Бя-
ха дошли, въпреки ужасния студ,
за да докоснат за последен път с
поглед оня. който им бе отдал
без остатък мъдростта, сърцето и
живота си.

Сред тези печални редици бе-
ше и един млад мъж с тъмни про-
ницателни очи -- бъдещият голям

 

писател Константин >Паустовски.
Както толкова други тогава и

той потопи душата си във вели-
кото мълчание на тия >мигове
пред ковчега на Ленин, а по-къс.
но, когато годините ги отдалечи-
Ха и превърнаха в спомен. могъг
щото му слово ги претвори в
разказ. Разказ за величнето на
един живот, за мъжествената
скръб на един народ...

На 21 януари в 21.30 ч. наши-

те слушатели ще чуят „Януар-

ският мраз“ от Константин Пау-

стовски.

горе гисити

 

Пенчо Стоянов
Има срещи съвсем случайни. Но

срещата ни с младия композитор
Пенчо Стоянов съвсем не е случай-
на. Ние пожелахме да се срещнем с
него и той охотно ни прие в своя
дом. Повелохме непринуден, сърде-

чен разговор. Вероятно нашите слу-

шатели се. досещат, че на този раз

говор бе поканен и сдин наш неот-

менев спътник -- микрофонът:

Ние не искахме от Пенчо Стой-

вов предварително ла подготвисвое
ане ни да Го прочете пред
а. Не, напротив. Ние за:

почнахме разговора така както той

се води между добри приятели, не-

принудено, Откровено. Нашата“ цел
беше младият творец сам да ни раз
каже как работи, какво го вълнува,
какви са новите Му творчески проек
ти, какво мисли по някои въпроси
на! съвременното изкуство,

  

Пенчо Стоянов е роден през 1931
г. в София. Започва да учи музика
при проф. Камен Попдимитров през
1946. т. След завършване на гимна-
зиадиото си образование постъпва
в теоретичния отдел ва Консервато-
рията. Композиция учи при Параш-

кев Хаджиев, а впоследствие и при
Панчо Владигеров. През 1955 г. за

вършва с отличие Консерваторията
и става там пое“
подавател по му-
зикален анализ.
Пенчо >Стоявов

е автор на две со-
нати за пигудка н

пиано, два струнни квартета. две
концертини за цигулка н пиано, сим-
фония, дивертименто за струнен ор-
кестъо, редица песни и други творби

Нашите слушатели ще чуят бесе-
дата с композитора Пенчо Стоянов
в негози творби в рубриката „СРЕ-
щи С ТВОРЦИ НА МУЗИКАТА“
на 22 януари, вторник, от 21.20 ча-
са по втора програма.
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Иги

изкуството на Запад. центра
тема за всички честни творц
разобличаване опитите за
раждане на фашизма с щед
благословия на задокеанските

гати покровители. Радиопиесата „Маймуната
ва за черепа си" по едноименния роман на
Домбровски ни разкрива именно такъв типи
случай.

За да може бившийт гестаповец Гардкер
ново да започне своето античовешко дел
необходимб много малко -- хората да п
бравят за ужасите на миналото. Изминалото-
ме благоприятствува за това, но то е нау
и мнозина на друго -- че най-малките ком
миси и отстъпки пред „господата“ водят до
ни последствия. Това го е разбрал най-добре
страдалият, синът на убития честен профе
младият журналист Ханс Мезоние. Актьоръ
Бинев в ролята на Ханс изгражда “ <оаз на «
просветен млад човек, който бъ Да # к
нист, се възправя против Гарднер и морал
убиийци на баща си, против оная просло

„демократическа“ система и „правосъдие“
ито търсят не същността на нещата, а пе
тичната формална справедливост, готови се
раболепничат пред новите господари. Хан
Бинев спокойно и по човешки топло, разв
вано и-силно разобличава ония, които са с

ни бързо да забравят и с това. да позволят
ново на маймуните -- Гарднеровци, гест:
ци -- да убиват. Но Ханс и хиляди други

него разбират и вече не се плашат и не
гат, а остават на поста си, за да разкажат
всички, да предупредят за опасността от
раждането на фашизма.

 

Радиопнесата „Майнуната идва за черепа
ще бъде изпълнена за пръв път на 27 ян)
неделя, от 16.00 часа.

НАРОДЕН
РАДИОУНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛТЕТ ЗА НАУКА И

ТЕХНИКА

Петък, 25 януари, от 17.20 ча
са -- слушателите отговарят

е

ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИКА
Обобщително занятие върху из“

минатия през третия семестър ма-
териал, Колоквиум -- сряда, 23
януари, от 17.00 часа.

В помощ на слушателите от фа
култета за музика при Народния
радиоуниверсйтет 26 януари,
събота, от 9.48 ч.

е

ФАКУЛТЕТ ЗА ЛИТЕРАТУРА

„Тургенев“ -- втора лекция оп
докия Метева, преподавател в

Софийския държавен университет
<- четвъртък, 24 януари, от 18.10
часа по втора програма
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Върховното командуване на въо-
ръжените сили на Съветския съюз
съобщава: „Противникът е отблъс“
нат. Съветската армия запоцна пов-
семестно. настъпление по всички
фронтове.“ Е 5

Тържествено звучи „Свещена вой-

на“, Чува се продължително и въз“
торжено „ура“.
Дните на Отечествената война са

дни на боеве и м цу две групи
деца. Трябва да се превземе Снеж-
ната крепост. Това е заповед. Тряб
ва да се воюва, но честно и спра-
ведлнво, като бащите, които защи-
ават родината от врага. Епизоди-
2 на истинската война и войната“

 

  
   

 

 

  

 

  

 

игра се редуват. За Снежната кре-
пост също има жертви -- Саша е
болен на легло, с температура

Накрая е взето. мъдро решение:
Крепостта да бъде обща!“ Всички

весело запяват:
„Под трясък и пукот, н вой, от

1 снега
надигна „се идшата пехота
Но първа от всичките срещу врага
се втурна четвъртата рота.

Другарю, напред! Не забравяй, една

е нашата цел във живота.
Отдала дълга си На свойта страна
се втурна четвъртата рота...”

Млади другари, в понеделник, 21
януари, от 9.30 часа ще чуете радно
пиесата „Комендантът на Снежната
крепост“ по. едноименния сценарий
на Аркади Гайдар.

 

СТРАНИЦИ
ОТ КАЛЕНДАРА

НА ИЗКУСТВОТО

В тази рубрика, драги слушатели,

 

за интересни неща от календара
куство, Ще следим тиорческиге
майстори на сцената, на
ди и откриватели в науката
Убедени, че шне ще обикнете наш

на месец
през която ще ви запоз
ми. художници:

този.

  

Николаевич Бакшсев -- най-старият
чиято 100-годишница от рождението
съветската културна общественост

Животът но творчеството на

реалистично изкуство. +
По-подробно за тях ще ви разкажем в нашето предаване „Стра

ници от календара на изкуството“, косто може да чусте на 22 януа
он, вторник, от 13.00 часа.

Фоменданта на
снежната Крепост

и жизне:
любими артисти,

Накратко казано

  

ем с живота и
френския жниописецерсалист

Курбе, от чиято смърт наскоро се навършиха 85 години, но В.
1 руски и

тези големи майстори на четк
са протекли в различни епохи, вдъхновявани са от различин по своя.
та национална н политическа същност
и двамата са вървели по правилния пъг на жизнено-правдивото и

    

 

Бившите момчетд

Железопътна гара.
Влак, готов за тръгване.
Суетене преди замина-
ване, шум, откъслечни
разговори, от които мо
же да се разбере, че
заминаващите са“ от-
давна познати и тръгват
на далечен път. Това са
зсе млади хора, които
отиват да строят. елек-
тростанция. Отива и Ли
да. До заминаването на
злака остават 20 минути.
Лида уговаря Володя да
тръгне с тях, Но Воло-
дя не може да замине.
Има причина, която го
задържа. Той трябва да
остане на работа в дет-

 

ние. често.

 

на художници,

него,
м. страница на

 

н демократ

 

неща,

 

Но въпреки то:

ще ви разказваме
на българското и

с годишнини на прочути.
мислите-

ние сме дълбоко.
„Календар на изкуството“

нетърпение ше очаквате да прочетем нова страница от
ние ще разгър

световното из-

не

календара,
зкуството на двама голе-

Густан
иам

съветски. художник,
неотдавна бе отбелязана от

 

те

ския дом заради Саня
Тюриков. Иначе Саня ще
избяга оттам, а той е
без майка, баща му ев
затвора... Да, Володя
остава, И той“ намира
смисъла на живота: си
в тази работа, „Ние ви-
наги сме отговорни. за
всички онези, които въз
питаваме" -- казва френ
ският писател Антоан де
Сент Екзюпери. В това
чувство за. отговорност
Володя открива щастие-
то си. Той мисли, че/да

„Запис на пиесата
(арт.чета“.

 

се строи  електростан-
ция това е прекрасна ра
бота за човека, но той
знае и друго -- на зе-
мята има много прекра
сни работи, важно е да
си избереш тази, която:
можеш да вършиш най-
добре.

Млади другари, слу-
шайте в неделя, 27 яну
ари, от 9,05 ч. пнесата
„БИВШИТЕ МОМЧЕТА“
от съветската писателка
Нина Ивантер.

 

„Бившите мом-
Лора Керанова н Пе-

тър Пейков)

  



 

- цови миниатюри
от български композитори: 1. Тан-

А з ) ВааВЪТ.нгел Заберски). Изп, на ;,
дир. Марис Аладжем; 2, Морско-
то момиче Варна (Димвтър Вълчев,
т Ва, Башев). Изп. Росица
лова с ЕО на БРТ, дир, Милчо Ле-
виев; 3. На ски (Емил Георгиев и
Морис Аладжем). Изп. танцов орк.,
дир. Емил Георгиев, соло саксофон
Морис. Аладжем; 4. Приказка (Йо-
сиф Цанков, т. Веселин Ханчев).
Изп. Георги Кордов с ЕО на БРТ,
дир, Емил Георгиев; 5. В ритъма на
танца (Атанас Бояджиев). Изп. орк.,
дир. Емил Георгиев

12.30 Литературна програма
стихове от наши поети

12.40 Народна музика: 1. Нае има
ме две ябъйжн; Минчо Мария дума-
ше и Радо 4 Радке ле -- изп.
Стоян Ненков; 2, Хоро „Абдал“ --
изп. орк., дир. Коста Колев; 3. Я
обядвай, мамо; Георги си стадо па-
семе и Стуянка по двор, ходеше --
изп. Соня. Кънчева

13.00 Оперни арии и ансамбли --
изп. наши певци: |. Надя Афеян --
Песен на Марфа ИЗ оп. „Хованщи-
на“. (Мусоргски), Съпр. СО на БРТ,
дир. Русдан Райчев; 2. Йордан Зна-
менов и Тинка Сколуфанова -- Ду-
ет на Никола и Гергана из оп. „Гер
гана“ (Маестро Атанасов). Съпр
орк. на Варненската народна опера,
дир. Йоско Йосифов; 3.  Димнтър
Кожухаров -- Песен на Галицки из
оп. „Княз Игор“ (Бородин). Съпр
СО на БРТ, дир. Васил Стефанов;
4, Пенка Коева н Любен Влахов --
Сцена и дует на Марта и Педро и3
оп. „В долината" (Д" Албер). Съпр.
орк. на Пловдивската народна опе-
ра, дир. Васил Лолов: 5. Мария
Бохачек -- Ария на Мими из 0п.
„Момичето от“ Запад“ (Пучини).
Съпр. СО на БРТ, дир. Васил Сте-
фанов

1350 Музика от Индия
14.15. Симфоничен коншерт: 1. Фри-

дерик Шопен -- Концерт за пиано
и орк. Ж 2 във фа миньор. Изп.
Артур Рубинщайн с Варшавската
филх., дир. Витолд Ровицки; 2, Бедр.
жих Сметана -- „По чешките поля
н гори“ из цикъла „Моето отечест-
во“. Изп. Чешката филх., дир. Яро-
слав Кромхолщ.

15.07 РАДИОВЕСТИ
16.05 Вазови разкази: Из „Карда-

шев на лов“

ВЕЧЕР НА ЖЕЛАНАТА МУЗИКА

1625 Популярен концерт: 1. Ув.
към оп. „Норма“. Изп. симф. орк. на
Радио Торнно, дир. Гун; 2, Ария на
Сантуца из оп, „Селска чест“ (Ма-
скани), Изп. Елена Николай с орк.,
дир. Гионе: 3, Мечтание (Шуман),
изп, Даниил Шафран; 4. Валс в до
днез миньор Ме 2 опус 64 (Шопен),
изп, Артур Рубиншайн; 5. Две песни,
изп, Беннамино Джили: а) Мама
(Биксно); 6) Върни се в Соренто
(Де Куртис); 6. Санта Лучил (Гор-
диджано), изп. орк. на Рикардо Сан-
тос: 7. Квартет из ГУ д. на оп. „Ри-
голето“ (Верди). „Изп, Аурелнано
Пертиле, Джулио Фрегози, „Ванда

    

 

 

 

 

Бардоне и Ирене Мингини-Катанео

 

17.00 Предаване за жената
17.20 ИЗБРАНА ПО ВАШЕ МНЕ-

НИЕзабавна н танцова музика
18.10 Хора и ръченици, пожелани

от вас.
18.30 ГОВОРИ МОСКВА
19.03 Забавни и танцови песни от

български композитори: |. Песен за
първия космонавт (Ем. Георгиев, т.
Дим. Точев);2. Влюбеният телефон
(Морис Аладжем, т. Надя Кехлиба-
рова), 3. Приказка.(И. Цанков, т.
еселин Ханчев); 4. Пее обичта (И.

Цанков, т. Надя Кехлибарова); 5.
Първата среща (Анг. Забврски, т.
Росен Василев); 6. Когато луната
изплува (И. Цанков, т. Дим. Точев);
7. Старият ефрейтор (Дим. Вълчев,
т. Дамян Дамянов: 8. Ропотамо
(Ат, Бояджиев, т. Радой Ралин)

19.30 За вас, любители на класи-
ческата музика: 1. Ув. към оп. „Ифи,
гения в Авлида“ (Глук). Изп. орк.
на бамбергските  симфоници, “дир
Кайлберт; 2 Ария из Сюнта Ю 3 в
ре мажор (Бах). Изп. колегиум за
камерна музика, дир. Саша Попов:
3. Анданте -- ромайс из „Малка
ношна музика“ (Моцарт). Изп. Де-
вически симф. орк
серватория. дир. Васил Стефанов: 4.
Романс във фа мажор (Бетовен).
Изп. Давид Ойстрах със СДФ, дир.
Димитриади; 5. Симфония Хе 53 в ре
мажро (Хайдн). Изп. Акалемичен
камерен орк. на Моцартеума, дир:
Паумгартнер

21.00 Песни от любимата съветска
страна: | Летете, гълъби (Дунаев-
ски); 2, Обичам те, живот (Колма-
новски): 3. Вечер в Подмосковието
(Соловьов-Седой); 4. Надалеч. нада-
леч (Носов); 5. Бих взел бандурата;
6. Реве и стене широкият Днепър
2130 С МИКРОФОН ИЗ НАШИ-

ГЕ ЕСТРАДИ

  

Катерина Валенте

21.50 Гостуват ни по ваше жела-
ние Владимир  Трошин, “Клаудио
Вила, Далида, Модуньо, „Катерина
Валенте и Хари Белафонте
2245 Далматински песни, изп. Ива“

на Пандурович
23.00 За почитателите на съвремен-

ната музнка: 1. Лазар Николов -<
Финал из Концерт за струнен орке-

при Държ. кон“.

стър. Изп. струнният състав при СО
ка БРТ, дир. Емил Караманов; 2, Бе-
ла Барток -- Соната за соло цигуд-
ка, изп. Иври Гитлис; 3, Сергей Про-
кофиев -- Дяволско внушение, изп,
Снежана Барова; 4. Игор. Стравин-
ски -- Фрагмевти из бал: „Пролетно
тайнство“. Изп. симф. орк. на Фрез-
ското радио, дир. Мартинон

ВТОРА ПРОГРАМА

ВЕЧЕР НА ЖЕЛАНАТА МУЗИКА“

(
Въд

1600 НАРОДНИ ПЕСНИИ ХОРА

по ваш избор
16.30 За най-малките

16.40 Пионери, предаваме за вас

17.00 ПЕЯТ НАШИ  ОПЕРНИ
ПЕВЦИ: 1. Мия ва Маргарита и3
от. „Фауст“ (Гуно), Изп. Катя По-
пова със СО на БРТ, дир. Асен Най-
денов; 2. Арня из оп. „Палячо“ (Ле-
онкавало). Изп. Никола Николов със.
СО на БРТ, дир. Руслан Райчев. 3.
Ария На Леонора из УП к, на оп:
„Тоубалур“. (Верди). Изп. Юлия Ви-
нер. с орк, на Соф. нар. опера. дир.
Асен: Найденов; 4. Ария на крал
Филип из ШЕ д. на оп. „Дон Кар-
лос“ (Верли). Изп. Николай Гяуров
със СО на БРТ. дир. Васил Стефа-
вов

  

  0 Из социалистическите страни:
ехи в труда и урата в
„ Полша и Унгария“
50 Песните разказват...

18.10 МОЗАЙКА от вашн желания:
1. УвЛ „Фингалова Пещера“ (Медел-
сон). Изп. симф. орк. на Германско-
то радно. дир, Абендрот; 2, Първа
и втора част из Концерт за цигулка
н орк. в сод маньор Ж 1 опус 26
(Брух). Изп. Леонид Коган със
СДФ, дир. л Главанаков; 3. На-
злравица Та. на оп. „Травната“
(Верди), изп. Джилда да ла Ридза
я. Джовани Манурита с Хор н орк.
на Миланската Скала; 4, Луизина
полка (Сметана), изп. Ема Бернато-
ва: 5. Ръченица из Тракийски танци
(Петко Стайнов). Изи СО на БРТ,
дир. Васил Стефанов .

19.05 „Нунча“ -- разказ от Мак-
сим Горки

19.30 Песни от героична Куба.
19:50 Поздрав отблизо и далеч
21.00 Танпова музика

21.20 Творби от Франц ШУБЕРТ:
1. Аве Мария - изп. анс. от щигу-
лари нри ГАБТ и дует арфи, „худ.
рък. Реентович; 2. Две песни: а) Се“
ренада -- изп. Илия Йосифов, съпр,

  

  

  

 

  
  

 



“Едена Миндизова; 6) Липата -- изп.
"Нина Кюркчнева, съпр. Евгения Ге-
оргиева; 3. Симфония Хо 8 в си ми-
ньор „Недовършена“ -- изп. дондон-
ски филх. орк., дир. Бичъм

22.00 Нашият раднофейлетон

с За слушателите с прошарени

коси: 1. Стройна се Калина вие; 2

сапощата фъртуна; 3. Възпо-
менание; 4. Повея вятър есенен; 5.
По райските долини

а
27 януари

ПЪРВА ПРОГРАМА

5.30 Народна музика
6.00 Забавен концерт
640 „Руска красавица" -- код-

хозни песни
7.00 Ансамбли из популярни опе-

 

  

и
730 Забавен концерт
8.00 „Моят клас“
8.16» Пиеси за цигулка от Пага-

нини: 1. Две пиеси -- изп. Нели
Шкодникова: Кантабиле и Менует;
2. Варнации „Палпити“ из опус 13.
изп. Емид Камиларов

8.35 Народна музика -- изп. са-
модейни колективи.

уипишишниинизитиииниоиионниннииининипиитлиннине:

 

  

9.05 Радиотеатър за младия Е
слушател: „БИВШИТЕ МОМ- Е
ЧЕТА“ -- радиопиеса от Ни: Е
на. Ивантер. (нова постанов. Е
ка) +

   амищициноининаиииериниикекииииаИИИИИНИН

951 Забавна и танцова музика
10:35 Симфоничен. концерт
11.80 Без песен не може войникът

-- предаване за Народната армия
11.50 Спомени за Гершуин (ххх)-

изп, лайоцигски та
12.00 Народни

ти мой съньо;
ви хоро играят и Бре
Еленка -- изп,
2. Скарали ми се, гази: През" го
ра вървяха; Иван на Дена думаше;
Заплакала е гората и Любят се
Георги и Дена -- изп, Йовчо Ка-
раиванов.

12.40 На международни теми
12.50 Двадесет минути с песните

на кубинския народ
13.10 Представяме ви прочути

певци и певици -- „Христо БРЪМ-
БАРОВ и Евгени КИБКАЛО“

1356 „Музикална мозайка“ -- за-
бавна и танцова музика
1430  Радиовестник

пламък“
14.50 Симфоничен концерт: 1. Пай

чо Владигеров -- Концерт за пиано
и оркестър МФ 4 Изп, авторът --
пиано, със симф, орк. на Съветско-
то радио, дир. Натан Раклин: 2.
Рихард Вагнео -- Увертюра към оп
„Забрана на любовта“. Изп. орк.
на Берл. опера, дир: Алоис Мелихар

15:30 РАДИОВЕСТИ

 

   

орк,
Съпьо,

Две етър
даиаднали

 

„Пионерски

 

16.00. Радиотеатър:
МУНАТА ИДВА ЗА пее:
ПА СИ“ -- радиодраматиза-
ция по романа на Домбровски
(нова постановка),

16.38 Забавен концерт.
17.00. Песни и танци
17.30 Оперна музика
18.05. „Весела неделя“ -- концерт

от народни песни и Хора
19.03 Солисти н оркестър на Ун-

„гарското радио пред микрофона
19.30 Хумор за селото
19.50 Симфонични творби от бъл-
аи иоздезенри

Живи ритми“
210 Концерт за младежта
22.00 Танцова музика
2945 Песенен концерт.
23.14 Камерец концерт

ВТОРА ПРОГРАМА

1035 Хорови песни от български
композитори: 1. Изп. на Кор „Гус
ла“, дир. Асен Димитров: Се за-
пали, пиле Трено (Добри аи
2 Дафино вино (Добри Христов); 1
Мари моме (Николай Бехтеров); 4
Млад дечия (Георги Спасов); 5.
Черней, горо (Христо Манолов); Г
Изп. на БХК „Св, Обретенов“, дир.
Светослав Обретенов: Що ми не
дохождаш (Александър Кръстев);
2. Ябълката цъфтеше (Драгия Ту-
мангеловн); 3. Бре Благатка (Филип
Кутев)

11.00 ХУМОРИСТИЧНО УТРО
11.30 Филмова музика
12.00: А ВСЕКИГО ПО НЕЩО“

<-- концерт, съставен от слушатели
1240 Музика за отмора »

10 Инструмецтални пиеси от
български композитори: 1, Ръчени
ца (Добри Христов), изп. на пиано
Лиляна Добри Христова; 2. Гъду
ларска на Сюита за соло. цигулка
(Марин. Големинов), Боян Ле-
чев; 3. И (Любомир Пипков),
изп. на флейта Янко Яиков:; 4. Па-
сторал (Илия Драганов). изп. на
виолонче: Бончо Бонев; 5. Тока-
та (Евгени Чешмеджиев), изп. на
пиано Божидар Ноев, 6. Концерти:
но за шигулка и пизйо, изп Вла-
цимир Аврамов удка, и Свет“
па Протич -- пиано

1340. Естраден концерт 1 Ла
спаньола. (Винченцо ди Гнаре); 2.
Венецианска любовна песен (Не
вин): 3. Само теб обичам (Биксио):
4. Предградие Сен-Мартен (Мон-
ниобработиа Жуа Леви); 5 Есту
диантина лдтойфел)

14.00. РАДИОРЕВИС
14.80 Оп музика: 1, Ув. към

оп. „Хане Плин“ (Маршнер).
Изп. орк. на Бер. рж. опера, дир.
Лутие; 2. Ария на Луиза из еднои-
менната опера (Шарпантие), изп.
Нинон Вален с орк: 3. Дует на Зур
га и Надир из оп. „Ловци на бисе-
ри“ (Бизе), изп. Джузепе де Лука
и Бениамино Джили с орк; 4, Фраг
менти из оп „Хофманови разкази“
(Офенбах), Изп. Ани Фринд, Илде-
гарде Ранцак, Ева Либенберг, Кон“
стантин Стелакис и Ханс Райнмар с
хор на Берд, опера и орк. на Берл
филх; 5. Интермецо из оп, „Селска
чест“ (Маскани). Изп, орк, днр.
Гионе.

  

  

 

 

    

  

  

  

 

    
  

  

  

Ц

15.00 За младежта: „Стихове (и
песни за Димитровския Комсомол“

15.15 Танцова музика
16.00 Избрани творби из руската

музикална класика: 1. Глинк: Ув.
към оп. „Руслан и Людмила“, Изп.
орк. на Болшой театър, дир Кирил
Кондрашин; 2. Варламов -- Самотна
лодка се белее, изп. Сергей Леме-
шев: 3. Балакирев -- Ориенталска
фантазия „Исламей“, изп, на пиано
Йозеф Паленичек; 4 Даргомижски
-- Старият ефрейтор, изп. Борис
Гмиря: 5. Чайковски -- Втора и
трета част из Концерт за цигулка
и оркестър в ре мажор, Изп, Лео-
нид Коган със симф. орк на Съ-
ветското радио. дир. Васили Небол-
син; 6. Бородин -- Ария на Кон-
чак из ТУ к, на оп. „Княз Игор“,
Изп. Борис Христов с орк. дир.
Исай Добровен; 7 Рахманинов --
Етюд-картина в ми бемол миньор,
изп. на пнано Емил Гилек; 8, Ля-
дов Симфонична картина „Кики
мора“. Изп, симф. орк. на Съветско-
то радио, дир, Ковальов

17.00 Музика от Йохан ШЩраус:
1. Приказки от Виенската гора. Изп.
чешки филх орк, дир. Сваровски:
2, Пролетни гласове, изп. Ерна Зак
с орк. дир. Ханс Шмидт-Исершедт:
3. Пицикато полка, изп. филаделф.
симф, орк, дир. Орманди: 4 Валс,
Изп. срАнсп, хор и орк. на Герм.
радио, дир, Ото Добриндт: 5. Галоп
из балета „Пепеляшка“. Изи. симф.
орк, на Берл. радио, дир. Косовиц.

17:30 Минути за “поезия -- сти-
хове от Невена Стефанова /

17.45 Песпи и танци

    

Едуард Лало

1812 Творби от Едуард Дедо по
случай 140 години От рождението
на композитора: |. Фрагменти из 1
д. на оп „Царят на Ис“. Изп. Ри-
та Гор, Полет Шаланда и Луи Мю-
зи с хор и орк, на Френското радио,

 

дир. Гюстав Клоез; 2. |Испанска
симфония за цигулка и оркестър,
Изп, Йон Войку с >Вукурещката
държ. филк., дир Джордже Джорд+
Жеск

19,  В света на науката
19.25 Хора и ръченици
19.45 „Във вихъра На танца“
21.00 ИЗ КОНЦЕРТНИТЕ ЗАЛИ
22.00 Оперетна музика

 

Стр. 16



 

 

шкооузлалооои - 1.1
19.00 Забавни минути с орк, на Ра

кардо Сантос: 1. Целувката (Арди-
та); 2. Санта Лучия (Гордиджано);
3. Мария, Мари (Ди Капуа); 4. Вър
ни се в Соренто (Де Куртис): 9
Утро (Леонкавало); 6. Серенала (Та
зели); 7. Ще те чакам (Оливиери);
8. Танго (ххх)

19.28 Италиански забавви песни:
1. Чуй ме (Бучионе), изп. Серджо
Бруни с орк.; 2. Още една увка
(Девили), изп. Мариза Фиордали:
зо с хор и орк; 3. Не си щастлива
(Вантелини), изп. Джан Кастело с
нистр, анс. „Днскоболи“: 4. Фонта-
нът и Треви (Девили), изп. Катини
Раниери с орк. на Риц Ортолани;
5. Сбогом (Модуньо), изп. авторът
с орк. на Нелло Джангероти; 6, Слън
чево опиянение (Манлно), изп. Нила
Паци с орк. на Армандо Тровайоли

1948 Популярни симфонични. твор.
би:

1.

Франц Шуберт - Първа част
из „Недовършена симфония“, Изп.
лондонски филх. орк. дир, Томас
Бичъм; 2. Едвард Григ--Първа част
из Концерт за пияно и оркестър.

Изп. Ричърд Харел със симф орк.,
дир. Джордж Уелдън; 3 Антоник
Дворжак -- Славянски танц Хо 10
в ми миньор. Изп. Чешката филха
дир. Вацлав Талих; 4. Пьотр Илив
Чайковски -- част нз „Па-

тетична симфони Изп. симф. орк
на Ленигр. държ. филх. дир. Ев-
гени Мравински

посУЮЗесаит - 221,
19.00 Вокалното гуно „Лос инднос“

пред микрофоиа: 1 Мулатчица
(Фрад); 2. Мургава индианка (Кар

досо); 3. Погали ме (Гомас); 4.
Песен на Мимбу (Балби)

19.16 Музикална дъга
19.46 Концерт на френската цигу-

ларка Мишел Бусино -- вови запи-
си, съпр. на пиано Снежина Гълъбо-
ва: |. Сен Санс -- Интродукция “и
рондо капричиозо опус 28, 2. Де
Файя Испански танц из „Краткият

живот“ Морис Ра -- Рапеолия

„Циганка“.
2011 Песви в нар

- В

19.00 ЖИВИ РИТМИ
1935 Пее Хари Белафонте: 1. Ан

желика (ххх); 2. Слънчевият остров

(ххх); 3. Три песни от Бърджес: а!
Тримата приятели; 0) Никога не ме
обичай; в) Корделия Браун

1950 Популярен. концерт: 1. Танц

на дървените обувки #3 ИГ д на оп.
„Ца. и дърводелец“ ” (Лортцинг)

Изп симф. орк. на Берл. ралио, дир

  

 

   

 

  

  
  

  ден дук

   

  

(4.46 м 61.28 мх)
Клайнерт; 2. Валс в си мииьор (Шо.
пен), изп. на пиано Артур. Рубин-
щайн; 3. Говори  (Ардити), изп.
Екатерина Апостолава; 4. Легенда
(Виенявски). изп. на цигулка Еду-
ард Статкевич: 9. Да забравиш тъй
скоро (Чайковски), нза. Елисавета
Даскалова; 6. Валс (Вечей), |изп:
на флейта Василе Жеяну; Рапсоц
дия 2 17 (Лист), изп. Святослав
Рихтер; В. Квартет из ГМ 4. На оп.
„Риголето“ (Верди) -- изп. Пенка
Маринова, Лиляна Тошева, Нико-
лай Здравков, Кирил Кръстев с орк.
на Русенската нар. опера, дир. Кон-
стантин Илиев

асуакасхаз - 24,1,

19.00 Музикална мозайка
19.39 Клаудио Вила пее за вас: |.

Една разходка до Кастели (ххх); 2.
Донеси ми много рози (Биксно); 3.
Колко е хубаво да дюбиш (Ххх); 4
Любовен мадригал (Гаудиозн); 5
Небесна серенада  (Ручионе); |6.
Сбогом, мечи за слава (Иноченци)

1956" Лудвиг ван БЕТОВЕН --
Концерт за пиано и оркестър ХР 1 в
40 мажор. Изп. Валтер Гизекинг с
зрк. на Берл. опера,

итнЗАдраиеа
19.00 Весело и приятно
1931 Във вихърз на  валса: 1

Юлия (Лафорг), изп. орк. на Франк
Пурсел; (Неуме), изп
орк. на Рикардо Сантос: 3. Кита-
ра, слънце и море (Зеегер), изп. тав
цов орк.; 4. Вале „Парк Авеню” (Бо
уън), изй. орк. на Мелакрино; 5. Пъ
стри пеперуди (Щайнке), изп. апс,
от солисти на Герм. радио

19.46 Хоров концерт
20.06. Танци на народите

иза(охЗаА Иуиит - 20, |,
19.00 Майстори на световната ест

рада пред микрофон; геня
( ), изп. орк, „ОГ “ с во
кален анс; 2, Младоженката (Мо-

лара). Изи, Клаудно Вида,
Слвио Монти и веговият. оркестър;
Компарсита (Родригес). Изп. го-

лям. танцов орк, дир, Вернер Мо-
дер; 4. Изповед (Вадико и Мариво
Пииго). Изп. Мария-Елена Рапозо
г инетр, секстет, дир. Паулу Мауро;
5. По-далече (Грофе), изп. орк. на
Франк Пурсел; 6. Несебър (Пфай
фер), изп. орк. на Зигфрид Май; 7.
Мелодия на дюбовта (Нина ин Фре-
дерик). изп. авторите с инструмен

лец ансамбъл; 8. Буги за китари
(Велк). изп. китарен състав „Ша-
довс“: 9, Чадърчета (Хертед). Изп.
Мария Котербска, съпр. орк, за тан-
цова музика, дир. Черни; 10. Праз

    

  
 
 

 

   

  
 

  

 

   

 

   

 

  

  

  

  

 
  

  

  
 

вик на духовите инструменти (Ел-
пидифоров), Изп. естр, орк. на Съ
ветското радио н гелевизия, дир. Ро
стислав Меркулов; И. В ритъма на
калипсото (Боруг-Лесняк), изп. тав
цон оркестър на Белградското радио.
и телевизия. дир. Войслав Симич;
12. Планината (Алгеро-Морен), изп.
вокален анг „Лос Еспаньолес“: 13.
Мелодия за китара (Кречмар). Иза
Мирослав Кефурт -- китара, хор и
танцов орк, на Берл. радио, дио.
Гюнтер Голаш: 14. Това „аз не мю-
га да забравя никога (Начински)
Изп. ВербелВаххоли с „Хеман“-
тет и хор, съпр. орк. дир. Начинс
15. Буги за штулки (Бадя)
струнен танцов орко ма Унг
радио и телевизия; 16. Под ръка
(Бросей); изп Далида с орк. на
Лефевр: 17.  Тиродски момичета
(Хорват). Изп. инструментален ан-
самбъл, пир. Керменди: 18. Мамбо
(Калас), изд. орк. на Карел Краут
гартнер; 19. Ча-ча фламенко (Мен-
дес-Утреро), изп. Катерина Валецте
и Силвио Франческо със своята ки-
тара; 20. Песен ва тромпетиста (Ан
дерсон), изп. орк, на Рей Антони; 21
Финландия-бегин (Гайпел). Изп. го
лям танцов орк. на Германското ра-
дио, соло тромпет Гюнтер  Карпа,
дир. авторът; Даниела (Гарва-
ренц-Магол), изп. Непино ди Капри
н неговите Рокерс: 23. Игра на кар
тн -- фокс за 4 тромпета и орке-
стър (Айхенберг). Изп. танцов опк.
на Лайпцигското радио, дир. авто-
рът; 24, Продавачът на фъстъци

     

 

 

  

  

   

   

  

(Симоне), изп. орк, на Фернандес
Прей г

 

  
19.00 Пее Жаклин Франсоа: 1.

какво ти прилича това? „(Декер)
Песента па улицата (Гоер): 3. Рък
в ръка (Коуел!; 4. Тя остави сърше-
го, ми (Хес)

19.16 За любителите на тангото: 1.
Танго (Бат); 2. Танго (Вейан); 3
Даниела (Хауптфогед); 4. Ел пасо
(Херман); 5. Сбогом, момчета (Сан-
дерс); 6. Танго. (Гоер)

19:36 Мелодии без залез: 1. Ла ку
карача (Грен); 2, Оле гуапа (Мадан
10); З. Рамона (Цейн); 4. Молитва-
та за твоите очи (Хортис): 5. То-
ва не е за теб (Мотиг); 6. По ку-
бински (Валтер); 7. Амапола (Ла-
кале)

19.55 Пее Борис Христов: 1. Две
руски народни песни, съпр. хор: а)
Бандура: 6) Дубинушка: 2. Две
песии от Мусоргски, съпр. на пиано
лександър Лабински: а) На Дне-

пър; 6) Видение: 3, Две оперни арии,
съпр. орка а) Ария на крал Филип
из оп. он Карлос“ (Верди); 6)
Ария на Мефистофел из едноименна:
та опера (Бойто)

 

 

  

   

 

  

 

 

  

  

 

   

  

 

Вестник „Р ТП” -- орган на Управлението на радиоинформацията и телевизията. София --

бул. „Г. Димигров” 149, гел: 3:31-51. Год. абонамент -- 2 лв., ед, брой -- 0.04 лв. Год. ХУТЛ.



а
ПОНЕДЕЛНИК -- 21 януари

  

600 Нашият утринен поздрав. (всеки
освен неделя)
0 Румънски народни песни и танци

730 Хумор н сатира
750 Вале-фанлазия (Глинка) -- изп.

сниф. орко на Съветското радио. дир.
Самосуд

1230 Масови. песни
1500 Новини от района.
1910 „Копцерт на Георги Динев -- ба-

ритон ог Стипозагорската народна опера,
съпр, Ивам, Богданов

1930 За физкултуриицитен спортист
па Забавен концерт.

За младежта: „Поглед към звез-
<- радновепортаж

 

  
   е

 

Дагаи

 

15 Народни песни от Свилвиградско,
изп, Кичка Сивома

ВТОРНИК -- 22 апуари
610 Народна музика
740 Из балета „Гамне“ (Ханатурян)
1830 Преглед на иемата: ос района
19Филмова музк

За работниците: На
та лава

Ли Две рапсодин 01

  

строителна:

Ферени Лист
  18:40 "Новини ог района.

1840 Двадесет минути за приятелиле
на танца

 

ПОНЕДЕЛНИК - 21 ануари
 6.00 Забавна музика

730. Музика нз филми
1330 Песни но танши
190 Новини ог района.
190 Съвейски )

   

  

1930 За селото: „Неотложни грижи за
овощните градини: през" Зимата“ -- бесе
да от Ив Левков

19.40. Народиа музика по писма она

Узика
ВТОРНИК - 27 януари.

6.40 Народна музика
720. Радиовести.
1330 Концерт за работниците -- пър

цн в труда.
17.50 Изпълнения на самодейния колек-
а ва

тас
1810 „Крайт на балканската чета“ --

очерк ог Боян Върбанов
1830. Новини от района
1840 Забивна музика

СРЯДА - 23 януари
600 Комсомолски песни
730 Забавни мелодии

 

 

 

транспортните работници --- Бур

  

 

ПОНЕДЕЛНИК -- 21 януари
730 По седд н градове
740 Песни за. майката
1330 За работниците: „Ръката не ду»

тария“ от Генчев

 

1340 Руски народни песни -- изп. Анс.
на Съветската армия „Александров“, дир.
Борис Александров

6.00” „Петна в на ежедневие“ --  ето
хумористично-сатирично предаване

1630 На спортни теми: „Производстве-
ката гимнастика в предприятията от Па-
зарджик“ -- интервю

1640 Песни от Шуберт -- изп. ученици
от Музикалното учнлище

1900 Местен осведомителен
(всеки. ден)

19.10 Танцова музика

ВТОРНИК -- 22 януйри
7.30 За трудовите хора от селата: „С

ума и сърцето на първенците“ - ри
дьо епортеж от Ив Щерев:

Танци на съветските народи
1330 Музика н реклама.
1600 Песни от далечни страни
1620 Из живота ма организациите:

бюлетин.

„Часове, в които живеем с мечтите“ -
репортаж.

1630. Комсомолци, за вас: поздравите“
лен концерт за отличили се комсомолци

1910. Пет Петкана Захариева но Ние
колай Хантов

СРЯДА -- 23 януари
В10 Песни от сълетски кокпозтори
7230 Народни песни от Сливепския край

бележник но магнитофон.
  

 
 осици от района

Коицерг на Иван Евтимов -- пия-
За селото: „За да има повече зър-

«За всекиго по нешо“ -- концерт
ма на слушатели.
ЧЕТВЪРТЪК -- 24 януари

#10 Сянрит мструментаянсти от Стран

 

   
0 Забавни мелодии.
За Музика и реклама
80 Свирят малки

състави
1810 За. младежта --

нищие: „НАШИЯТ ПЕ

инструментални.
Героичии. стра:

<- очерк
 

  Ре

  

  

1каз Битъм настроение:
1900 Новини от района.
1910 Култупен живот: „СВЕТЛО ОГНИ.

ЩЕ“ <- очерк
ПЕТЪК - 25 януари

610 „Маршове но полки

 

  

 

   

7.0 На агечстични геми
740 За наните слушатеди оп. Родок

ския край
1030 Общесгвено политически жи-от

ГО ГРЕТО

1330. Концерт по програма. на трудо-
и ог районапесин << нз. Йор

да ик Сколуфанова,
съпр. Мария Янишевска

1930 За селото. „Отново между пър-
вите: репортаж 

19:45 Пее народната певица Янка. Тодо-
ови
2000 Концертен живот

ЧЕТВЪРТЪК - 21 януари
600 Народни хора
730 Оперетна м зика.
13:10 Въпроси но отговори
1349 Валсови мелодин.

  

17:50. Младежка сюита (Димитър Са
гаси). Изп СО на БРТ. дир. Влади Си-
меонов

1819 Младежта запява народната песен

 

1830 За работниците: „Бързо. култур“
но. за образцовв търговия“ - радиоан-

Хорови песни
Новини от района.
Забавна музика  
СРЯДА -- 28 януари

7.30 Музикаден поздрав
Тао Танци из опери

За работниците: „Петидерката--
годишнината на Девети септем.

ври“ коресповденция.
13.40 Симфонични творби от български

коипозитори
Музика из индийски адии

- 1824 “бред. артистите ет кално-
драматичния театър в Изжрдмака -
репортаж

1840 Откъси из оперет.
Чанита” -9 от Милютин

1905 За трудовите хора от“ селата:
„При строителите на язовир „Мечка“ --
Бепортаж от Г. Даскалова

1945 Свири садовски народен оркестър
с ръков. К

 

де

 

„Целувката на

Колев

 

оста
ЧЕТВЪРТЪК -- 24 януари.

130 По села и градове
40 Буройи Мона” КИ измие: Че-

хословаки
1830 Консомолци, за вас: „Младежка

сще
1345 Изпълмения на Тодор Кювлнев и

Тодоо Кацаров -- предзватели в Музи:
калното училище в Пловдив - новя за-
писи

1600 Далматински но македонски
1620 За нашиге слушателки.

  

 

песни.

 

1340 Концерт по желание на слушате:
лите ог отдел „Просвета н култура” при
ОНС - Стара" Загора

170 За” селото: „В кръжока по агро-
техника” -- паднорепортаж

1800 Забавна и танцова музика
1830 Новини от района.
18.40 Тракийски народни песин -- изп

Анс при ОНС в Стара. Загора, ръководи“
Тед П. Янев

СЪБОТА -- 26 януаря.
Народна музика.

730 Популзрен. концерт
19.00 Радиовести.
1900 Новини от района.

 

  

   

10:10 НОВИ ЗАПИСИ
Страници: из“ творчеството“ на

стаблов
Концерт за работници н служи-

пърсенци

 

НЕДЕЛЯ -- 27 януари
700 КОНЦЕРТ за първенци в селското
 

  

  

стопанство
740 Ехо от далечин страни
ако Тандувяйте с нас

ДА Хоеитирнна еейяс” „СГИЗЕНИЕНТА
ноз ще

 

Изфрдна мачика. < изпълнавяме
ши желая

 

  

  
ПЕТЪК - 25 януари

600 Ансамблоки песни от наши щ
чужди

зо
жк по писма на слушатели
1750 див” музика
1840. Комсомолски раднодневник.
1840 Новини от района
1840 Инструментадии. пнеен.

СЪБОТА -- 26 инуари
6.0 Народни песни 

 

7.30. Бадетиа музика
13:00. Танцова. музи
1900. Новини от района.
1910 НАШИТЕ НОВИ ЗАПИСИ
1930 Културен живот
1950 Забайна и гаицова музика

НЕДЕЛЯ - 27 впуари.
7.40 КОНЦЕРГ за ци. в селско-

то стопанство
730 Радиовести.
19.00 Народна музик
930. ХУМОРИСТИЧНА

първе

 

РАДИОЕСТРА-

1950 Танцова музика

трити

ПДДИ2ос
а

ри

аа
а

прос
ти:

1635 Свири ЕО на Румънското радко
и. телевизия

1910 Забавни мелодни
ПЕТЪК - 25 внуари

7.30 За трудовите хора от Родопите
720 Песни от Водопския край
1330. Музика н реклама
1600 Пеят Катерина Валенте и Гюне

тер Холке
16:20 За работниците: „Да поговорим за

зъншния вид. н опаковката на стоките“
1635 Лек популярен концерт.
1910 "Танцова музика |

СЪБОТА -- 26 Януари
730 По села и градове
740 Утрицен концерт
13:00 "Оп копцертния поднум

 

16.00 Френски. забавни песни
Зали Крисононая, за маса, „Паймвкеи:

а живота“.
1630 КОНЦЕРТ, със

слушатеди
19.10 Мелодия и ритъм

НЕДЕЛЯ -- 27 ануари.
1.30 «За Успехше ви -- поздрав м пен.

сен“ <<” концерт
1130 Седмичен радновестник )
1805 Забавни минути
1830 Музикальа естрада
1910 Вечерно настроение

  



ПРЕДАВАНИЯ ЗА ТУРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

 

За Северна България -- 218.
За Южна

 

; 434, 477 м
ългария -- 312 м

ПОНЕДЕЛНИК -- 21 януари
6.00 „Обикнах едно девойче от Герло-

26одг рака песов

 

6.Н Смесен конщерт от турска народна
музика:

13.30 Песен за ловеца
1335 Преглед на печата, Новини
13.45 Солови песни.
1900 „Мукадес“ -- турска песен
19.03 „Стройм за родината“.

таж, за тУдовашките бригади от

 

епор:
едет“

Песни за строителството -- изп.
Анс. за масови песни иа

19.25 Съйети на лекаря:
зим от
седа

1935 Самодейците пред микрофона
2000 Новини Коментар
20.15 Танцова и забавна музика

„Да се, предпа-инфекциозни заболявания“ <- бе:

ВТОРНИК -- 22 януари
6.0) „Оредът отлетя във висините” --

турска "песен
6.04 Новини.
612 Тур  песни и български хора

За ЗНасреща ми мигри Денении <-    1
песе:

1944 Преглед на печ
1344 Музика от

"50 За децата:
Новини

далечий страни
„Вълшебното огледа“

ло“ -- разказ от В” Станев
1802 Пионерски песни
15.10 За жената.
1820 КОНЦЕРТ. съставен. по пиема на

 

  

  вт
3 Новини. Коментар.

СРЯДА -- 23 януари
500 уЦаряваж дни” << турска песен
613 тур. игри и български песни.
в» етете птици“ -- турска пе-

сен
1348 Преглед на печата. Ноинни
1345 Народни игри
1900 Хорови. песпи.
19.20 За селото: „Пътища за повиш:

не. производителността на труда в тютю-
ноппоизводството” -- беседа

1930 Окъсн из популярни оперети.
1940” Утрешният ден на нашата роди-

дина: АТЗ - Стара Загора. в годините на
генералиата перспектива” -- беседа

19.50 Народна музика
2000 Новини Керим Галибов -комен-

тар по международни пъпроси
2018 Спортни мелодни

"ЧЕТВЪРТЪК -- 24 януари
8.00 „Много ли са стръмни пътищата в

 

 

 

  

 

София? -- турска песен
606. Новини
614Популярнитурски песи

280 момче" <> турска песен  
В РР папата Мади
1348 Из пецертодра на държавните ес-

   

 

традни театри.
1750 За децата: „Хайде, Косе. на ра-

бота” - драматизация по българска на-
казка

р Солови песни
50 «Моят роден край“ -- четвърто

предаване.
1825 Филмова музика.
1848. Новини. Коментар.

ПЕТЪК - 25 януари
600 „Между планините“ -- турска пе:

сен
6.05 Новини.

613 Утринен. концерт.
13.30 „Черешово клонче"

сен.
1835 Преглед на печата Новини.
1345 Турска ниструментална Музнка
17:8) Весели турски песни

„1890 За младежта: „Комсомолска сват-

<- турска пе-

 

9810 КОНЦЕРТ, съставен по пима на
слушатели

1530 Политическа просзета: „Два ста-
па в нашето обществено развитие“ --
беседа

1840. Новини.
БОТА.

  

Коментар.
Ааа инуари.

ързим, вървим, з пътят
крайт 7. песен ,

6.05. Новнин.
6.13 Турски песня и игри
6:20 За селото: „Да достигнем и над-

  

  

  

минем пъовенщите от 1962 година“
1330 Таксим и каршълама
13:05 Преглед на печата. Новини
1315: Турски ижродин песви:
190) Песни и таици на народите
1942. „Нови книги на турски език

през 1963 година“.
1922 Старинфи турски. песни.
1930 15 мниути за нашите слушателки

музика.  1947. Азърбайджан:
2040. Но

 

20.15 Тан
НЕДЕЛЯ н

700 „Финджан” - турска песен
704 Новини:
71? Избрайн песни
1900. Поздравитеден концерт за пър-

венци в. промишлеността +
1922 Пред картата на света: „Индия“
1930 Хаксепеп Хасан.
20.00 „Новин!
20.08 Танцова музика

 

Из програмите на Радио Москва, Прага и Букурещ

 

 

  
    

  

МОСКВА 1 -- 1271, 18, 19, 25, 38 м
211 -- 19.15 Дванадесета

симфония от Дмитри Шос-
такович, посветена па Лес
нин, 10.20 Изи на Предста
вителния ансамбъл за песпи.
ин танци на Съветската ар:
мия „Александров“. 22.15
Из твбрчеството на младите

 

съветски композитори.
22 КО. Театърът

пред микрофона. 2130 Кон-
церт на ла: „Ленин:   

5 025 Вариации върху руски  концертните зали. 19.05
раната ня симфоиме“

 

„Пътешествие в
#2! Копер

24 - 1860
сриейата

 Звездна вече!
Монтаж на оперет.

от Стрелвиков. 19.40 Концерт
Загадка „Познайте КОЙ пее“. 2020 Ком-
церт. на майстори на иакуството 2
Руски песни. 22.15 Сергей Рахманинов --
Симфония З9 3. Из, синф. ок и
везското радно, дир. Годованов.

26 ДА ра пиерои пичен
ко, -- препредаване от Киев, 2130 Кон-
церт по Желания на студенти 2215 Но-
ви записи в музикалната фонотека на
радного

27 1 - 1715 „Страници, изинсани от
Глника” -- музикално предаване от Ле:
инигрод. 1800 „На радндестрадата - май
стори на изкуството ог цялсвят“. 1900
Музикално-литзратурна викторина „Позня-
вате ли вий света на прекрасното“. 20.10
Музикадво певю „До-бе-ми:фа-сол“: 22.15
Концерт. „От песни към танци" “23:03
Нощен койцерт от оперна и симфонична
музика.

 

    

  

ЧЕХОСЛОВАШКО РАДИО -- 4702 м
2 1 -- 10.00 Инструмен-

тадни: сола. 1200 Обеден
концерт. 1515“ Изпълнения
на голям естраден орке-
стър 1550 Симфоничен кон.
церт: Бетовен
„Леонора ЗМ Г
Симфония в ре-мажор „Лон.
донска“. 23.00 Золтан Кодай
- Дуо за цигулка н вио-
лончело.

22 1 - 1000 Концерт на

   

симфоничния оркестър. на Братиславско:

      

то радио. 11:00 Изпълнения на танцовия,
оркестър па Густав Бром. 1530 Концерт:
Чайковски -- Увертюра:фантазия

го и Жулиета“; Фьорстер <>“ Струнен
квартет н до мажор: Сибелиус - Снм
фония ХМ 7 в до мажор 18.0) Предава.

посветено ма диригента Дьорд. Ле

 

19.19 Естрадна музика.
 

    

  

28 1 100 Откаки из балети на С
Прокофиев. 1530” Предиване съкратена-
та опера „Марта“ ог Флотов. 18.00 Из-
пълнения па оркестъра на Карел Влах
2230 Пее Ярмила Шулакова... (23.00
Симфоничен концерт: Моцарт << Ув
ра към операга „Идоменео“; Шуберт --
Симфония 28 7 в до мажор.
241 13:46 Популярен концерт 14:13

Изпълнения на Остравски радиоопкес“

 

1800 Предаване, посветено ма композито-
ра Витолд Лугославокн. 21:00 Концерт на

 

 

Словашката” филхармония: Рявед -- Ис
иска рапсодия; Сен-Санс - Концерт

за пиано н оркестър 9 2: Дебюси --
Симфонична поема „Морето“,

25 1-- 100 Коицерт на симфоничния
опкестър на Братиславското радно 1400
Концерт Шуман -> Увертюра „Манфред“;
Франк -- Соната за цигулка но пиано в
лв мажор: Лядов -- Две полонези за
оркестър: Свендсей-Норвежски кариавал
на артистите, 2130 Изпълнения на сОЛИ-
сти с“оркестъра на Густав Бром. 2.15
Брамс - Дуети за алт и баритон със
съпровод Ва пиано. 23.10 Концерт от
реа на Витолл Лутославски,

 

1 -- 1000 Инструментални сола.
136 Оневна мувика: Я1О Изпълнения ма
забавен оркестър от Братислава. 0.
Нощен” симфоничен „концерт: Дворжак
Увертюра „Отело; Моцарт - Диверти-
менто в ре мажор.

7? 1 - 12.00 Симфоничен концерт:
Лист -- Симфонична поема „Това кое“
то чуваме в планината“: Шуман - Симо
фония Ми 1 „Продетна”. 1430 Откъси.
из чешки опери 1830 Позеф Хайдн -
Симфония За 97 в до мажор. 19.05 Из.
пълнения на оркестъра на Карел Валда
уф. 21.00 Откъси из операта „Продеде-
ма невеста“ от Сметана.

  

 

 

 

   

БУКУРЕЩ 1 -- 301, 538, 1935 м
201 - 630 „Музикален

пътеводител руската
Концерт. за.

цигулка и оркестър от Мир.
за Баслоаб, 2040. „Сюята

от Джордже   
24 -

фагот н орк
830 Концерт за

стър лну
Мерешяну 11.05 Соната за
Кларимет но пиано от

фан Никулеску н Сюита А 1 за
от Хилда Жеря
231 - 1840 Сюита в театрален

сически стил от Теодоо Григориу
211 - 1000 Сцени из оп. „Орлова

гора“ от Тудор Жардя. 1150 Нацнои:
на увертюра от Александър Флезтенма-
хер и Румънска рапсодия от Чиприян
Порумбеску.

25 1 -- 1240 Две симфоничиикартини
от Сабин Драгой

26 1 „1030 Поема за цигулка по»
оркестър от Мирча Кирияк, 1930 Пое
даване отконцертното студио -- кон
церт на естрадиня и народния оркестър
на Румънското радио и телевизия.

   
пиано

 

клан.

   Е

 

  

БУКУРЕЩ ПО - 285, 351 м
20 1-- 1:00 Предаване от зала „Ате

неум” -- концерт па хора в симфонич.
ния оркестър на „Държ. филк, „Джорд
же Енеску“, дир. Мирча Кристеску. 18.08
Музикален сбориик.
2 1 -- 12.15 Кантата „Гласът н:

Нин“ от Алфред Менделсон. 22.00 г.
оперим певци: Виктория де Лос Анже
ес -- сопран, н Петре ШЩефанеску --
Гознга -- баритон

23 1 -- 1530 Румънска симфонична
сюита от Виктор Георгиу и Симфонич.
ната поема „Любовен връх“ ото Йон
Хартулари Даркле, 1940 История н
мънския лиричен театър

  ле

24 1 - 1430 Симфония З 8 във фа
мажор от Димитоне Куклин, 22.20 Ци
къл „Джордже Енеску комнозитор”



ПОНЕДЕЛНИК -- 21 януари

645 Добро утро, мили деца: „Сед
мината братя“ --.корейска народна
приказка, преразказана от Ангел Ка
ралийчев

9.30 Радиотеатър за мпадия слуша“.
тел: „Комендантът на Снежната кре-
пост“ -- пиеса по едноименния сце-
нарий на Аркади Гайдар (нова по-
становка|

16.05 За най-малките: разучаване.
на зимната песничка „В детската гра

дима" (музика Христо Недялков,
текст Димитър Спасов)

4
ВТОРНИК -- 22 януари

645 Добро утро, «|мили деца:
концерт от детски песни на Свето-
слав Обретенов

14.00 За мапките ученици: „Съкро
вището под крушата" драматиза-
ция от немския автор Георг Вилрода

16.05 Предаване за средношколци-

ДЕН
„Пионерски.

 

17.00 Радиовестник
пламък“.

СРЯДА -- 23 януари

645» Добро утро, мипи деца:
“Кражба” -- разказ от Младен Де:
кев

8.00 Пионери, продаваме за вас
„Момчетата от нашата улица“ --
разказ от Данко Димитров

14.00 Пионери, предаваме за вас:
„Ехо отблизо и далеч“ концерт
от детски песни от цял свят“

18.15, П пр. За средношколците:
„Когато всичко е пред теб"

  
 

 

ЧЕТВЪРТЪК -- 24 януари

 

в3а бас, делата ототи,

Хайле „Иоподов
„Павлик на Красная Пресня
от бронз застана сам.
Връстник и пример за всеки
наш пионер навеки

той ще: остане там!“

С тези стихове завършва ши-
роко известната поема на големия
съветски поет Степан Шнчипа-
чьов.
ПАВЛИК МОРОЗОВ е изве-

стен и обичан от всеки български

пионер. За първи път цялата пое:
ма ще "прозвучи в български пре:

вод на 24 януари, четвъртък, от

17.00 ч.

сел разказ от Николай Широв-Та-
рас

 

9.30 За най-мапките: „Хоп Троп
рисува"

17.00 Пионери, предаваме за вас:
645 Добро утро, мили деца: „Павлик Морозов“ -- поема от

„Всяко левче е на някого" -- ве- Степан Шчипачьов

ипишниицийиоинитиннипниглиноиникокикинининиикоийойонийийийиНо(ИНАЧИНИНИИНИИНИИНИНИНЕИЦИИИ5

„КОГАТО ВСИЧКО Е ПРЕД ТЕБ“
Под такова заглавие започна излъчването на нов цикъл пре-

давания за средношколците.
; Какво е истинското другарство? Какво трябва да бъде отно-

шеннето ни към родители и преподаватели? Как да стигнем до
щастието? Как да изберем своята бъдеща професия? -- приблизи-
телно такива въпроси вълнуват ученичката Христина.

Може би много от нашите млади слушатели са чули вече на
2 януари първите страници от дневника на Христина. Следващото
наше предаване от този никъл ще бъде излъчено на 23 януари,
сряда, от 18.15 ч. по втора програма.

Средношколци! Очакваме вашите отзиви! ,
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19:05, Пар. За средношколците:
„Вечери на интересните срещи" --
разговор с проф. Калицин

ПЕТЪК -- 25 януари

645 Добро утро, мили деца:

Г)
(в я. 69„Скллот,

-- разказ от Владимир Селянов
“ 830 За най-малките: 0„Веселият

14.00  Пнонери, предазаме за вас:
„Детска сюита" от Тамара Пото-
пенко

18.15, 1 пр. Пконери, продаваме за
вас: „Подигонът „Звездна ракета“--
радиодраматизация от Лада Панева

 

СЪБОТА -- 26 януари

6.45 Добро утро, мили деца:
„Хитър Петър и неговото внуче:

8.00 Пионери, предаваме за
„Чудни страници"

16.30, П пр. За най-малките: „Зай
чето Питър" -- английска приказка

16.40 Пионери, предаваме за вас--
юбилвен концерт на учениците от
детската музикална“ школа „Васил
Левски" -- София

НЕДЕЛЯ -- 27 януари

8.00 „Моят клас"
9.05 Радиотевтър за младия спу-

шател: „Бившите момчета" -- радио
пиеса от Нина Иантер (нова поста-
новка|
1430 Радиовесник „Пионерски.

пламък“.

  



 

 

    ра

19.00 За децата:
на книгите“

19.30 По света и у нас

19.50 „Между две смени“ --
филмов очерк

20.05 Късометражен филм
20.35 Преглед „ИЗКУСТВО“

21.45 Спортен екран
21.55 Новини

19.00 За

мултфилм

19.30 По света и у нас
20.05 „Когато цифрите ожи-

веят“

.15

ЦЕРТ
20.4

ТЕ
22.00 Новини

Ера

19.00

филм

  

 

За децата

19.10 „Дружно, пионери!“

най-малките

ЕСТРАДЕН

5 „ПРОТИВ БОГОВЕ-

-- полски игрален филм

 

„В света

КОН-

Сиена от

Усилена
ботата на

  

пнесата „Живият труп“

ПРЕГЛЕД „ИЗКУСТВО"
пгарското

уча-и задълбочена е ра-
те колективи
матография“.

година те ще

  

поднесат на българския зрител но-

  

-7 МУЛТ- ви игрални филми, ще почнат ек-
ранизирането на нови сценарии,
работата По който в момента е
на привършване. В разгара си е

 

  

  
19:30 По света и у нас и театралният сезон. Една

>

след

с < з. ц ; Спа. Друга на сцените на нашите теар-
20.05 За младежта: „Клас- и излизат премиери.

но в 21.30“ -- филмов очерк Тези нови постановки и нови

90) 15 ; екранизацин са в центъра на те-
20.15 Телевизионен театър равен ГОРЕ:

„ВЕСЕЛАТА ВДОВИЦА“ --

оперета от Лехар
22.15 Новини

гарска
на своите

понеделник. от 20.35 ч. На-ри.

левизионното и
ГЛЕД „ИЗКУСТВО“, което Бъл-

телевизия представи
на 21 януа-

ще
зрители

000000000000000000000000О0О0О

олко спомени. на
трепетни вълнения
крие в себе си ду

мата училище. Спомени
за учители и. другари...

Звънецът вече е бил!
Учениците са по места:
та си. Но кои са те? То
ва са трудови хора, мла
деи и девойки, които
не жалят своите сили,
своята почивка, а търсят
знания. Какво ще им до

несе този
в 21.30.
Колко безсънни нощи

са нужни, за да може
от разтворените пред

„КЛАСНО
в 2130“

тях тетрадки след този
час да се оцени неумор

час Класно ният им труд. Те са съ-
средоточени. Мислят. Но
дали за това е причина
само класното.
За тези, които отиват

на учипище, когато дру
гите почиват и се весе-
пят, за мислите, които
ги вълнуват, ще разкаже
филмовият очерк на

мпадежката редакция в
събота, 26 януари, от
2005 ч. „КЛАСНО В
21.30.“

О000000000000000000000О0О0ООС

  

(арт. Ас. Миланов и Р. Ябанлжиев)

„Разговор за 65.
в който ще вземат

ръководителите на
ворчески колектива в

В кинематография” --
Жавдов, Антон Маринович
сто Писков и Борнс Шар:

ред
   

 

 

кино”,
стие

 

  

   

  

 

   

 

   

ще бъ авени н откъс от
пиесата твият труп" (с участие
то наз Ас Миланов а
Рачко дует из опе-
рата . изпълняван ог
Катя 1 и Дим Цолов.
В предаването зрителите ще мо-
гат да видят моменти от неотдав!
вашното връчване на Нобеловата
награда за дитература ва писате-
ля Джон Стайнбек н ще чуят от-
къс от романа му „Тортила флет“.

 

 

БЕЗ ДУМИ  
С:

Предавател


