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1966 година! Тя пде в нашата земя „сурова н 
весела“, с жизнерадостни песни и светли надежди. 
Поела от старата си посестрима факела на време
то, тя ще осветлява пътя ни през бъдните 365 дни.

За нашия народ новата година е уверен старт 
към нови творчески дела и успехи, начало на пе
тата петдлеткд — петилетка на големи дръзнове- 
ння и строителство. Новата система за планиране 
и ръководство-на народното стопанство ще бъде 
могъщ^осг Та^още по-пълно разгръщане на тру
довите сиди,\'за цялостно и пълно осъществяване 
на социализма в нашата страна. Бащинска грижа 
за благоденствието и добруването на народа ни е 
постановлението за повишаване жизненото равни
ще па трудещите се.

Плодоносна и щедра обещава да бъде новата 
година и за братските народи на Съветския съюз 
и страните от социалистическия свят, стиснали 
здраво десници във великия поход към комунисти
ческото бъдеще.

1966 година ще бъде обдче ^Година на сериозни 
изпитания в борбата иа народйтй Йа осуетяване ми- 
литаристичните попълзновения на. империалистите, 
за осигуряване па мира в света;' зк опазване свобо
дата и независимостта па народите.

На своя ндеологичеи и културен пост през но
вата година ще бъдат и Българското радио и теле
визия. Приятели и верни
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№
слушатели и зрители, те ща~гз_вдъхповяват с 
зика, слово п картини в техния неудържнм^стреЙ- 
към процъфтяване на родината.

И нека в полунощния час^--когатггра  диато, те
левизията и оръдейните изстрели възвестят на
стъпването иа новата година, да дигнем дружно 
наздравица:

ДА БЪДЕ ЧЕСТИТА, ПЛОДОНОСНА И МИР
НА 1966 ГОДИНА!
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Радиопиеса от Илина Райкова 
по руски народни балади
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На четвъртия национален 
преглед на българското 
музикално 
Пловдив 
1959 г ' 
първи 
с интерес 
фония нВ 
главена 
смърт.“

Симфонията е 
на 
на 
ка 
чатления 
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Ст. Димитров, М. 
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Отдавна в древни времена жи
вял край град Муром селянинът 
Иван Тпмофеевнч с жена си Еф- 
росина Яковлевна. Имали те един 
единствен спи Иля. Обичали го 
те, но мъка изпълвала сърцето 
им щом го погледнели. Цели три
десет години Иля на печката ле
жи, нн ръка, ни крак помръдва. 
Ръстът му богатирски и умът би
стър, и погледът ясен, а не може 
да ходи. Така минавали дни, ме-

Музика Йосиф Цанков Текст Владимир Башев
Изпълнява Кирил Семов с Естрадния оркестър на Бъл

гарското радио и телевизия, диригент Милчо Левиео

Живо (шн-гмн)
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Радиопиеса от Антоанета Войникова 
по едноименната книга на Джани Ра
дари, режисьор Г. Костов

ог
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сура ламя, 
Протекоха 
първа река — 
втора река — 
трета 
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„Жълто 
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мед я
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циите и агресивните дей
ствия на американския 
империализъм. Въпреки 
трудностите, въпреки по
стоянните заплахи Куба 
постигна големи успехи в 
своето икономическо, кул
турно и политическо раз 
витие. Същевременно 
със своя пример Остро
вът на свободата все 
по-ярко разпръсква свет 
липата на революцията 
из цяла Латинска Амери 
ка. Социалистическото 
строителство в Куба с 
нестихваща сила вдъхно
вява латиноамерикански 
те народи на борба сре
щу господството на САЩ, 
за свобода и национална 
независимост.

вълнупа- 
насите- 

1ката и романти
чните преддепс- 
...“.скн дни.

Симфонията на Жул Ле
ви и романът на Димитър 
Ангелов послужиха за ос
нова »«а радиокомпози- 
цията „НА ЖИВОТ И 
СМЪРТ“* която слушатели
те ще имат възможност да 
чуят на 29 декември, сря- 

17.03 я.

СЯ’-ПО ЗЯ Р1Е-ИЕ 
ЦЕ 7Е ЦЕ-ЛУ-НЯ

Сб

Деца, чуйте свирката на приказното влак
че „Синята стрела“! То ще отмине заедно а 
новогодишния празник. Защото приказните 
влакчета пътуват само в такива празнич
ни нощи като новогодишната, нощи, в кои
то всички желания се изпълняват.

„Пътешествието на „Синята стрела“ е но
вогодишният подарък за децата от Радио- 
театъра. Слушайте я на 1 януари от 9.30 
часа.

** В’тРНС-ТЯ ШЕН-СЕТ н РЕГ 
В ГРНС-ТН ШЕН-СЕТ Н ПЕТ 

у В™

РЯ- Е ВЕД-НЛЖ 
ЯЯ-ЖЯ ВЕД- НЯЖ

Рано рани добър юнак, 
рано ми рано на добър ден 
да си коси зелен синур, 
Рано ми рано на добър дея. 
Че срещна сура ламя, 
еура* ламя тросглава. 
Расърди ео добър юнак, 
че извади остра сабя, 
че удари еура ламя.

НА СНИМКАТА: В Ха- 
вана — столицата на 
Куба

НН 8'РЪ-ВН 
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й №
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Съвпадението, че на 1 
януари Куба чествува и 
своя национален праз
ник има свой вътрешен 
смисъл —■ мъжественият 
кубински народ още по- 
тържествсно и още по- 
оптимистично чествувв 
победата на революцията 
в своята родина.

За седми път героич
ният народ на Куба шс 
приветствува свободата 
н безбрежните простори 
за всестранен прогрес, 

-който разкри пред него 
революцията. Социалисти 
ческа Куба ще чествува 
на 1 януари победата си 
над империалистически
те сили, своята непоклд- 
тимост пред икономиче
ската блокада, провока-

-1
ПО- НЕ ВЕД- НЯЖ, 

С* е

вдъхнове- 
от едноименния роман 

Димитър Ангелов, д та 
също и от личнц впе- 

н преживявания 
автора. Без да следва 

конкретно сюжетната линия 
нд романа, композиторът 
е изградил едно 
що произведение, 
но с героиг" 
кота на бури 
тосептсмприйс!

Българският народ сър 
дечно приветствува свои
те кубински братя и им 
пожелава по случай 
ционалния им 
нови успехи 
труд.

Нашето радио урежда 
поредица предавания и 
концерти с кубинска му
зика. а на 1 януари 
12.40 ч. извънредният 
пълномощен посланик на 
Куба в София Ернесто 
Мелендес Бач ще произ
несе слово по радиото.

И тъй — всеки 
ден. Чичовците 
сърбат сладкото 
турско кафе, би
стрят политиката, 
т. е. въсточний 

въпрос, одумват враж
дата между селямсъза 
и Варлаама и чакат да
но дойде свободата... 

На 1 януари от 16.05 
часа Радиотеатърът ще 
представи „ЧИЧОВЦИ“, 
радиопостановка по ед
ноименната повест на 
Иван Вазов. Драма
тизация Мария Громо- 
вач Постановка на ре
жисьора Николина То
мящи-а. Музикално офор 
мление Васил Мари
нов. Участвуват арти
стите: Л. Комфорти. Р. 
Ябанджиев, Г. Геор
гиев С Д .. 
Дупаринова, М. 
кова, Г. Раданов, 
Гарванов, й. Матев 
др. Четец Апостол 
рамитев.

00- НЕ ВЕД-НЯК' О- ЦЕ ВЕД - 
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на 
творчестпо в 

през декември 
6р изпълнена за 
път и посрещната 

програмната снм- 
Жул Леви, оза-

,.На Ж1гвот н

ПО ДЯ ПЕ-НЕ
ЧЕ ЗЕ-НД-78 е а!»

ТТ ичовци — ще ги 
Т. намерите най-че

сто да стоят в 
Джаковото кафене на 
сладка приказка. Всич
ки те обичат да взимат 
участие в сериозните въ 
проси, които се раз
искват тук. Дълбокомуд 
рено да разсъждават за

1®
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I сеци... А' Иля все лежи и лежи.
Един ден дошли странници. 

Дали на Иля да пие вода, съ
брана от всички реки и езера на 
матушка Русия, роса от поляни
те зелени, от горите високи, от 
нивята хлебородни. В тази вода 
била събрана сила от цялата рус 
ка земя. И станало чудо невиж
дано — станал Иля велик бога- 
тир. И тръгнал да се сражава с 
враговете народни, да мъсти за 
грабежите диви, за лютите ра
ни... Бил се, сражавал се...

„ИЛЯ МУРОМЕЦ“ е постанов
ка на режисьора Георги Костов. 
Музикално "оформление Мир^о 
Сливенски. Слушайте я на 2 яну
ари от 9.08 часа.

Дин ЯЯ • шн ЯГ
ДНН СВН-РЯП НУ- ЯН1

■у^-Н-у > .11
СЕ ЗДРЯ-80 Д8Д-НН
Н ТН ЦЕ-ЛУ- НН 

112.03

троеглажа.
до три режи, 

жълто жито, 
руйно — 

река — мед и 
юнак проговаря:

► жито по орачи, 
■ино по лозари, 
маело по овчярн".

е мило.
Мичо Бейзадето 
Русия, и тирадите 
Иванчо йотата за право- 
писанието, и патриотич
ният патос на даскала, и 
мпролюбието на Хад
жи Смион, конто винаги 
и с всичко се соглася- 
ва ... А пренията 
между „волтериании и 
елиннети“?...

това и онова, за поли
тиката, за кокошките 
или за луната, за пра- 
вопнеанието или за Ру- 
сията.

Нашите любнмц чи
човци. Ние им се смеем 
заедно с Вазов, но съ
щевременно ни е много 
тъжно за тях. Така, 
както и нему е било 
тъжно. Всичко у тях ни 

И любовта на 
към 

на

, ■ ' УНиИ
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Вторник
Понеделник „Пионерски пла-

нацио

20.00

ДОБЪРРАНИ

21.00

„НОВОГОДИШНА на ста-
Се.мов

кон-

РАЗГО-

радио-

ЧЕСТИТКИ от

Iот II

Стр. 5

ПЪРВА ПРОГРАМА

ПЪРВА ПРОГРАМА

ВТОРА ПРОГРАМА |

ТРЕТА УКВ ПРОГРАМА

ТРЕТА УКВ ПРОГРАМА

РАДИО СОФИЯ

27. XII. 1965.

РАДИО СОФИЯ

28. XII. 1965.

КЪМ 
симф.

Нар. артист Асен Найденов (21.30 ч., 
II пр.)

пре- 
про- 

(повто-1 „РАНО МИ
ЮНАК“

20.50 На международни темн

«ХОРИЗОНТ»

—Л-

съпр. 
дир. 

. . из ОП.
.Мантията“ (Пучини) съпр. орк., дир.

IV д.
(Зандо-

„Добре 
Себаг 

[а Ванда
—

19.00 Забавни мелодии
19.26 Иозеф Сук: „Буря“ — морска фан 

тазия за солисти, смесен хор и орк. 
Изц. хор на Чехословашкото радио и 
Държ. филх. в Бърно, дир. Бакали. 
Солисти: Улрих. Халирж, Височанска, 
Шайнерова. йеденантик и Веверка

0
19.03

тесен ш, Й^ОтесекО

Тъпков — Пет скици върху народни 
песни

18.05 Говори Москва
18.35 Концерт по желание на слушатели:

1. Кафето (Модуньо); 2. Сърце (Ро
си); 3. Есперанса (Кабрера); 4. Мал
ките рибари (Фантел); 5. Не ми ха
ресва това (Петачини); 6. Мария, 
единствена моя (Лекуона); 7. Любов 
по телефона (Куртис); 8. Рок-енд-рол 
(Бери)

19.00 Обсъждане тезисите за новата си
стема за планиране и ръководство на 
народното стопанство

19.15 Из репертоара на Владимир Тимо* 
хин — тенор, съпр. СО на БРТ, дир. 
В. Стефанов: I. Ария на Ленскн из 
V к. на оп. „Евгени Онегин“ (Чанков- 
ски); 2. Речитатив и ария на херцо
га из 1П д. на оп. „Рнголето“ (Вер- 
ди); 3. Ария на Туриду «з оп. „Сел
ска чест“ (Маскани)

19.32 Забавни мелодии, /
19.50 „Традиции и съвременност“ — бе

седа от Атанас Дишев — радиостанция за младежта
20.18 Песен мила, песен родна
20.50 Радиокоментаторът Огнян Велков 

отговаря на зададени въпроси по 
международното положение

21.00 Мелодия на седмицата
21.05 Пеят известни естрадни изпълни

тели
21.40 ХУМОР И САТИРА
22.00 Пеят любими народни изпълните

ли: 1. Раде, бяло Раде и Огрелай 
звезда алена — изп. Станка Гьркова;
2. Леле, шо е убава и Духни ми, тих 
ветрец — изп. Илия Аргиров; 3. Тем
па е мъгла паднала и Море, та нали 
вчера думахме — изп. Роза Цветко
ва

22.45 Дмитри Шрстакович — Симфония 
№ 6, изп. СО на БРТ, дир. В. Сте
фанов

23.15 Музика на влюбените

Иван Кнрев
17.00 „Лети, наша песен армейска“ — 

поздравителен концерт1 за младежите 
от Трудова повинност

17.30 Говори Москва
18.00 Из камерното творчество 

рите майстори
18.35 Стихове, които обичам: артистката 

Зорка Йорданова чете стихове от 
наши поети

19.00 „ХАЙДУТИ“ - народни песни от

19.30 ВТОРИ КОНЦЕРТ на симфонич
ния оркестър на Българското радио и 
телевизия из цикъла „Подиум на на
ши и чужди изпълнители“ солист Мин 
ка Русчева, дир. В. Стефанов — пре
даване от Конгресната зала на Пар
тийния дом: 1. Жул Леви — Симфо
нична фантазия; 2. Ференц Лист _
Концерт за пиано и оркестър № 2; 3. 
Ференц Лист — Симфонична поема 
„Прелюдии“
(В паузата — новини)

20.50 Концерт на хора на Румънското 
радио и телевизия

21.15 Оперни увертюри
21.43 Забавна и танцова музика

17.03 Радио вестник

17.23 НАШИТЕ НОВИ ЗАПИСИ — на
родна музика

17.45 Малък концерт на хор „Кавал“, 
дир. Ат. Маргаритов

18.05 Танцова музика
18.35 Популярни арии из опери: 1. Ария 

на Наднр из I д. на оп. „Ловни на 
бисери“ (Бизе) — изп. Бениамино 
Джили с орк., дир. Гусенс; 2. Речи-' 
татив и ария на Леонора из II к. на 
оп. „Трубадур“ (Вердн) — изп. Леон- 
тин Прайз с орк. на Римската опера, . 
дир. Базиле. В ролята на Инес — ' 
Лаура Лонди; 3. Ария на Дик Джон
сън из I д. на оп. „Момичето от За
пад“ (Пучини) — изп. Франко Коре
ли с орк. на Италианското радио, 
дир. Веряиери; 4. Ария на Сантуца из 
оп. „Селска чест“ (Маскани) — изп. 
Елена Николай със симф. орк., дир.
Гионе

орк. на Чехословашката кинематогра
фия, дир. Вацлав Паржик. соло ци
гулка Иван Кавачук • \

11.00 Пьстър концерт
12.03 „Издателство „Народна култура“ 

през 1966 година“ — интервю с Да-, 
мян Бърняков, директор на издател
ството

12.10 Из песеъно’о творчество на френ
ските композитори

12.30 Забавна и танцова музика от бъл
гарски композитори

13.10 „Съдбоносни искри“ — фейлетон 
от Г. Друмев (повторение)

13.20 Здравко Манолов — Белоградчиш 
ка сюита, изп. симф. орк. при БРТ, 
дир Др. Ненов

13.38 Песенен концерт _  нови записи:
1. Две песни 01 Дунаевски: Младежка 
песен; Изчезнаха стройните мечти; 2. 
Крача из А\осква (Петров); 3. Ще се 
върнат корабите (Шамо); 4. Ще по
чукам на твоето прозорче (йордан
ски)

16.00 Концерт на Ансамбъла за песни на 
БРТ, дир М. Милков

16.35 За селото: „Повест за големия род“ 
(повторение)

17.05 Камерна 1 музика
17.30 Новогодишен поздравителен 

дерт за служители от МВР
18.00 Песни «и танци на турското населе

ние в България
18.35 РУСКО-БЪЛГАРСКИ

ВОРНИК
19.00 „ХЕКТОР БЕРЛИОЗ“ 

драматизация
20.00 Страници от танцовия ни албум
20.50 На международни теми
21.00 Народна музика
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1 21.30 Цикъл „Наши видни музикал 1 
= ни изпълнители“ — концерт- = 
Ц очерк за Асен Найденов Ц
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9.00 Музикален полъх от Средиземно- 
морието

19.35 Джакомо Пучини — Първо и 
второ действие на оп. „Бохеми“. нзп. 
солисти с хор и орк., дир. Тосканннн

5.35 Да послушаме народни свирачи
6.10 Масови песни от български компо

зитори
6.45 Добро утро, мили деца
6.55 Забавна музика
7.23 За селото
7.30 МУЗИКА И ВЕСТИ
8.05 За средношколците: „Хамлет“ — 

радиокомпззниия
8.25 Ян Маклакевич — Сюита № 2 из 

балета „Златната патица“, нзп. орк» 
на Краковското радио, дир, Баранов- 
ски

8.45 Народни песни — изпълняват Цве
танка Кръстева, Тома Янчев и Файка 
Сиракулевач

9.10 Ради театър за младия слушател: 
„Новогодишен карнавал"

9.33 Забавни песни от съветски компо
зитори

10.03 Букет от мелодии н ритми 
11.03 ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО
11.33 Из творчеството на предкласици- 

те — малък симфоничен концерт: 1. 
Две симфонии от Джузепе Торели — 
изп. инстр. анс. „Жан Мари Льоклер“, 
дир. Пайар: Симфония в до мажор; 
Симфония за два тромпета в ре ма
жор, солисти: Людвик Вайян и Фер
динанд Дюнисон; 2. Ария от Йохан 
Себастнан Бах — нзп. Филаделфийска 
та филх., дир. Ормандн

12.00 Народни песни « хора
12.40 Въпросц на деня
12.50 Арии из италиански опери: 1. Ария 

из операта-пасторал „Постоянството в 
любовта“ (Кялдара) — изп. Вася Ра
дева с орк. при Анс. за песни на БРТ, 
дир. Др. Ненов; 2. Каватина на Немо- 
•рнно «з I д. на оп. „Любовен елек
сир“ (Доницети) _ нзп. Бениамино
Джили с хор и орк.; 3. Ария на Ами- 
на из III д. на оп. „Сомнамбула“ (Бе 
лини) — изп. Лина Палиупи с орк. 
на Римската академия „Санта Чечи- 
лия“, дир. Ереде; 4. Монолог на Же
рар из III д. на оп. „Андре Шение“ 
(Джордано) — изп. Етзре Бастиани- 
ни с орк. на Римската академия „Сан
та Чечилия“, дир, Гавацени

13.10 Двадесет минути с инструментал
ния ансамбъл „Джанини“

13.30 СПОРТЕН РАДИОВЕСТНИК
14.05 Нови книги и списания: „Обшият 

пазар“ от Евгени Каменов. Отзив за 
книгата от Тончо Трендафилов, кан
дидат на -икономическите науки

14.15 Панчо Владигеров — Концерт за 
пиано и орк. № 5, изп. автзрът със 
симф. орк. на БРТ, дир. Ал. Владиге- 
ров

15.10 С песен по Дунава
15.30 РАДИОВЕСТИ
16.05 За малките ученици
16.25 МУЗИКАЛНИ —

близки и познати
17.03 Народни хора, изп. духов орке

стър
17.20 ОТ АТОМА ДО ВСЕЛЕНАТА
17.40 Изпълнения на Дамския камерен 

оркестър, дир. Росица Баталова: I. Ве 
селия Стоянов — Адажио; 2. Димитър

Стр. 4

ЦЕЛУВ-
КА“ — текст Владимир Башев, ^музи- 
ка Йосиф Цанков. Изп. Кирил 
с ЕО на БРТ, дир. М. Левиев
21.05 Забавна и тайцзва музика от съ

ветски композитори
21.40 Четем романа „Съвест“ от съвет

ската писателка Дора Павлова
22.00 Малък концерт на хор „Морфова 

— Прокопова“ при Народната библио 
тека „Кирил -н Методий — София, дир. 
Стоян Ангелов

22.20 Забавни мелодии
22.45 За любителите на камерна музика

— Цикъл прелюдии и фуги ~ 
темперирано пиано“ от йохан 
стиан Бах, изп. на чембало 
Ландовска: Четвърти концерт — от 
двадесет до двадесет и '4^гвърти пре- 
люд и фуга из първа тетрадка

23.22 Южни мелодии и ритми

9.С0 Безсмъртни, виенски валсове
9.30 „Хоровото изкуство през вековете" 

— концерт от творби на композито
ри-романтици

10.05 Народна музика
10.35 Джакомо Майербер — „Кънкьори 

те" — балетна сюита (аранж. Лам- 
берт), изп. орк. на Ковънт Гардън, 
дир. Рннолд

11.00 Пъстър концерт
12.03 ААеждународна мозайка
12.10 Димитър Сагаев — Младежка сю

ита, изп. СО на БРТ, дир. Влади Си
меонов

12.30 Забавна и танцова музика
13.10 МУЗИКАЛНА РЕЦЕНЗИЯ
13.20 Мелодии из филми
3.33 Концерт на Марио дел Монако: 1 
Ария на Алфрсд из II д. на оп. „Тра 
виата“ (Вердн), съпр. орк. на Рим 
ската академия „Санта Чечилия" 
дир. Ереде; 2. Ария на Елназар 
оп. „Еврейката“ (Халеви) — съпр

9.00 Франц Шубер! — Дует за цигулка 
и пианз в ла мажор, изп. Давид Ой- 
страх — цигулка, и Всеволод Петро- 
шански — пиано

9.24 Музикална разходка из Прибалтнка
9.42 Парашкев Хаджиев — Трето дей

ствие на оп. „Луд гидия“. Изп. соли
сти, хор и орк. на Соф. нар. опера, 
дир. Кр. Марев. В ролите участвуват: 
Христо Христов, Диню Динев, Йордан 
Знаменов, Николай Смочевски, Таньо 
Божков Соня Хамерник, Валентина 
Александрова, Георги Динев, Алексей 
Милковски и др.

10.35 Сюита (Троян) из музиката 
ф. „Славеят на Кесаря“, изп.

5.35‘Народни песни от Първия
нален събор на народното творчество 
в град Копривщица

6.10 Словашки танци
6.45 Добро утро, мили деца
6.55 Изпълнения на духовия оркестър 

при Радио Лайпциг, дир. Бауман, но
ви записи

7.10 Забавни песни
7.23 „Запознайте се с...“ — очерк
7.30 МУЗИКА И ВЕСТИ
8-05 „45 ГОДИНИ ФРЕНСКА КОМ

ПАРТИЯ“ — беседа от Илия Русчук- 
лнев

8.20 Инструментална народна мизика
8.35 Оперен концерт: 1. Ув. към оп. 

„Майска нощ“ (Римскн-Корсаков) — 
нзп. .орк.; 2. Сцена на Наина и Фар- 
лаф и рондо на Фарлаф из оп. „Ру- 
слан и Людмила" (Глинка) — изп. 
Марк Рейзен и Елена Корнеева с орк. 
ГАБТ, дир. Мелик-Пашаев;/3. Ария’ 
на Мечника из II д. на оп. „Омагьо
саният замък“ (Монюшко) — изп. 
Анджей Хиолски с орк. на Краков
ското радио, дир. Герт; 4. Дует на 
Иглика и Дамян из III д. на оп. 
„Хитър Петър“ (Веселин Стоянов) — 
изп. Лиляна Барева и Георги Сапун- 
джиев^ със СО на БРТ, дир. К. Или
ев; 5. Танц на козарчетата и танц на 
самодивите из музикалната приказка 
„Златната птица“ (Марин Големинов) 
— изп. СО на БРТ, дир. авторът

9.10 ЗДРАВЕ И МЕДИЦИНА
9.25 Свири оркестърът на Били Воун
9.41 Любомир Пипков — Юношески 

сборник от дванадесет пиеси за пиа
но, изп. авторът

10.03 Букет от мелодии и ритми
11.03 В помощ на учителя по музика
11.33 Забавни мелодии
12.00 Фолклорна мозайка
12.40 „НАШИЯТ ВЛОГОВ ЛИСТ“ — 

предаване за съревнованието между 
трудовите колективи за производство 
на допълнителна продукция

12.50 За тебе, Партийо, венец от песни: 
I. Аз съм. Партийо. твой (Хр. То
доров); 2. Песен на комуниста (Цв. 
Цветанов); 3. Песен за(Партпята (Ив. 
Маринов); 4. Родина — партия (Б. 
Икономов)

13.05 Песни и инструментални пиеси от 
Пьотр Илич Чайковски: 1. Звездите 
кротко ни светеха —. изп. Ани Руме
нова; 2. Пред камината — изпълне
ние на пианиста Ото Либих; 3. Бла
гославям ви, гори — изп. Христо Ма
ринов; 4. Мелодия — изп. на флейта 
Янко Янков; 5. Била ли съм тревника 
в полето — изп. Лиляна Барева

13.30 За селото
13 40 Инструментална народна музика 
14.05 ИЗ ИЗЛОЖБЕНИТЕ ЗАЛИ

' 14.15 Лудвиг ван Бетовен Снмфони 
№ 6 във фа мажор „Пасторална 
изп. симф. орк. на Леиипградскат; 
филх.. дир. Мравипски

15.10 Оперетна музика
15.30 РАДИОВЕСТИ 

ЕВйГш"-»
близки и познати

Минка Русчева (19.30 ч., II пр.)

■орк. на Римската академия. „Санта 
Чечилия“, дир. Ереде; 3. Речитатив и 
ария на Родриго из III д. на оп. 
„Сид“ (Масне), съпр. Новият лондон
ски симф. орк., дир. Ереде; 4. Речи
татив и ариозо на Хагенбах из IV л. 
на оп. „Ла Вали“ (Каталани).
Новият лондонски симф. орк., 
Ереде; 5. Ария на Луиджи 
„Мамгитиа** (Пучини) съпр. 
Гионе; 6. Ария на Ромео из 
на оп. „Ромео и Жулиета“ ..... 
най), съпр. Новият лондонски симф. 
орк., дир Ереде

16.00 ЦИКЪЛ „ПЕСНИ ОТ ЗЕМНА
ТА ШИР“

16.35 „Наука и плодородие“ — 
даване за научно-техническия 
грес в селското стопанство 
рение)

16.50 Народни хора, изп. орк., ръков.
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18.05 Говори Москва
18.55 Песни за новото село

на- 
пе-

повин-
— ра-

лианското 
пуана

I

17.03 „НА ЖИВОТ И СМЪРТ“- 
радиокомпозииня по романа на 
Димитър Ангелов и едноимен
ната симфония на Жул Леви „Бал с 

с орк., 
" > и

19.00 Танцова музика
19.35 Арии и ансамбли

Верди: 1. Речптатив

3 п 

I я
* ] |у«.и • «м на д .ъими МП" В

гелов. Постановка. на Народния ° 
театър за младежта |

22.45 Напеви и ритми от цял свят
23.05 Джакомо Пучини — Фрагменти 

из оп. „Мадам Бътерфлай“. Изп. со
листи с хор и орк. на Римската ака
демия „Сайта Чечилия“, днр. Сера
фим. В ролите участвуват: Рената Те
балди, Карло Бергонци, Фиоренца Ко
сото, Енцо Сордело и Анджело Мер- 
куриали

| 19.30 „РОДИНА, МАЙКА, ЛЮ-
5 БОВ“ — лирична вечер

гРС 
Словашката

5.35 Народни хора и ръченици, 
духов орк.

в.10 Забавна музика
6.45 Добро утро, мили деца
6.55 Песии от равна Добруджа — изп. 

Василе Вълчева, Петър Стефанов, Дн 
митрина Кунева и Иван Георгиев

7.23 За селото
7.30 МУЗИКА И ВЕСТИ
8.05 Пионери, предаваме аа не
8.23 Съветски масови песни
8.40 Популярни песни и инструментал

ни пиеси
9.10 Оперетна музика от Недбал
9.30 Симфоничен концерт: 1. Тихои Хрен 

пиков — Концерт за виолончело и 
оркестър, изп. Валентин ФеОгнн със 
СДФ, дир. Д. Петков; 2. Стефан Ре- 
менков — Симфония № 2 „Детска“, 
изп. СО на БРТ, дир. В. Стефанов

10.03 Букет .от мелодии и ритми 
11.03 Музикална кутийка

Сряда

5-35 Изп. на самодейни народни
8.10 Младежки песни
6.45 Добро утро, мили деца
6.65 Забавна музика
7.23 За селото
7.30 МУЗИКА И ВЕСТИ
8.05 Лео Делнб — Сюита

22.45 Концерт на ДРК „Аврамов" в съ
став: Владимир Аврамов — цигулка, 
Стоян Сертев — цигулка. Стефан 
Магнев — виола, н Константин Ку- 
гийски — виолончело. В програмата: 
Волфганг Амадеус Моцарт — Стру
нен квартет в ре мажор

23.10 С песен по света
23.30 Забавна музика

22.19 Забавни мелодии

19.00 Забавна й танцова музика
19.30 Камерни творби
20.08 Хоров концерт

из опери на 
... и ария на Ру- 

долф из II д. на оп. „Луиза Милер“
— изп. Марио дел Монако с орк. на 
Римската академия „Санта Чечилия“, 
дир. Ереде; 2. Дует на Симоне и Фпе 
ско из пролога на оп. „Симоне Бока- 
негра“ — изп. Тито Гоби и Борис 
Христов с орк. на Римската опера, 
днр. Сантими; 3. Ария на Леонора из 
III д. на оп. „Силата на съдбата“ — 
изп. Рената Тебалди с орк. на Рил
ската академия „Санта Чечилия“, дир. 
Прадеди; 4. Сцена в гробницата из 
VII к. на оп. „Анда“, изп. Юси Бьор- 
линг, Зннка Миланова и Феодора 
Барбиерн с хор и орк. на Римската 
опера, дир. Пирлеа; 5. Сцена и ария 
на Амелия из III Д. на оп. 
маски“ — изп. Ерва Неллн _ _г 
днр. Тоскашшн; 6. Дует на Яго 
Отело и хор из И д. на оп. „Отело“
— изп. Джузепе Тадей и Карлос Ма
рия Гишандут с хор и орк. на Ита-

радио в Торино, днр. Ка-

12.00 Оперетна музика от йохан Щраус
12.40 На международни теми
12.50 Свирят народни оркестри
13.09 Из репертоара на Никола Гюзе- 

лев, съпр. СО на БРТ, дир. Р. Рай- 
чев: 1. Ария на Сусакин из VI к, на 
оп. „Иван Сусанин“ (Глинка); 2. 
Ария на клеветата из оп. „Севилски
ят бръснар“ (Росини); 3. Ария на 
Фнеско из пролога на оп. „Симоне 
Боканегра“ (Верди); 4. Песен на Ва- 
ряжкия гост из IV к. на оп. „Садко“ 
(Римски-Корсаков)

13.30 Нашата трудово-правна консулта
ция

13.37 Песенен концерт
14.05 Сред книгите: „Чинарите зашумя

ха“ от Емил Коралов и „Сбогом, лю
бов“ от Рангел Игнатов. Рецензии от 
Димитър Попиванов и Георги Григо
ров

14.20 Боян Икономов — Соната за вио
лончело и пиано, изп. Светослав Ма
нолов — виолончело, и Лили Попова 
— пиано

14.39 Мозайка от филмови мелодии
15.10 Ямпилов-Кннпер — Музика из ба

лета „Красавицата Ангара“, изп. 
симф. орк. на Иркутската областна 
филхармония, дир. Маймескул

15.31 РАДИОВЕСТИ
16.05 За средношколците
16.25 МУЗИКАЛНИ ЧЕСТИТКИ 

близки и познати

9.00, Забавна и танцова музика
9.30 „ХУМОР В ПОДВЪРЗИЯ“ (пов

торение)
9.50 Симфоничен концерт: 1. Александъо 

Глазунов — Концерт за цигулка и 
орк. в ла минор, изп. Боян Лечев 
със СДФ. дир. Влади Симеонов; 2. 
Здравко Манолов — Пасакалия и фу
га, изп. СДФ, дир. В. Стефанов

10.35 Народна музика: 1. Йорданка се
ди в градинка и А бре, Станчо — 
изп. Канушка Драгоева; 2. Пайдушко 
хоро и Чуканото — изп. орк. при 
Ане. за народни песни на БРТ; 3. Ле
лина. мамо, Лалина и Ой Милице — 
изп. Латинка Симова; 4. Цъфнало цве 
те шарено — изп. Мария Кокарешко- • 
ва, и Магда. Магда, Магдалена — 
изп. Мария Кокарешкова и Василка 
Иванова

11.00 Пъстър концерт
12.03 Нашият репортаж
12.10 ,,3а мир и дружба между наро

дите“ — концерт от масови песни
12.30 Арии из опери — изпълняват на

ши певци: 1. Ария на Русалка из ед
ноименната опера (Дворжак) — изп. 
Лиляна Барева със СО на БРТ, дир. 
Р. Райчев; 2. Ария на Онегин из III 
к. на оп. „Евгени Онегин“ (Чайков- 
ски) — изп. Асен Селимски със СО 
на БРТ, дир. Р. Райчев; 3. Ария на 
звънчетата из оп. „Лакме“ (Делнб)
— изп. Петя Иванова със СО на 
Берл. радио, дир. Р. Райчев; 4. Ария 
на Зурга из III к. на оп. „Ловци на 
бисери“ (Бнзе) — изп. Кирил Кръ
стев с орк. на Русенската народна 
опера, дир. Л. Пинтев; 5. Разказът 
на Азучена из III к. на оп. „Труба
дур“ (Верди) — изп. Надя Афеян с 
ДСО — гр. Перник, дир. Р. Райчев

13.10 Народна музика
13.20 Музикална мозайка
16.00 Камерен концерт: 1. Парашкев 

Хаджиев — Соната за цигулка и пи
ано № 1, изп. Владимир Аврамов — 
цигулка, и авторът — пиано; 2. Кор: 
нел Траилеску — Духов квинтет, 
изп. квинтет

16.35 НАУЧЕН СПЕКТЪР (повторение) 
16.55 Народна музика по желание на

слушатели: 1. Вино пият петдесет 
юнака — изп. Борис Машалов; 2. 
Море, сваке. сваке, — изп. Славка 
Секутова; 3. Панайот Бойки думаше
— изп. Йорданка Илиева; 4. Огън 
ми гори Брезово — изп. Костадин 
Гугов; 5. Филиповско хоро — изп. 
на акордеон Ибро Лолов; 6. Стоян и 
дружина — изп. Петкана Захариева:
7. Загърска ръченица — изп. орк.
8. Росице, мари хубава — изп. На
дежда Хвойнева

17.30 „Страж на родната земя“ — пре

даване за Народната армия: „Иде 
Нова година, армейски другари!“

13.00 Сергей Прокофиев — Второ дей
ствие на оп. „Любовта към трите пор 
токала“ — изп. солисти на ГАБТ, на 
Всеруското театрално общество, на 
Съветското радио, оперетен хор на 
Ане. за песни и оперно-симф. орк., 
дир. Далгат *

18.35 Четем романа „Съвест“ ог съвет
ската писателка Дора Павлова

19.00 Хорови песни от Франц Шуберг 
и Роберт Шуман

19.15 За средношколците
19.30 Народна музика
19.50 Забавни и танцови мелодии
21.00 Симфоничен концерт: 1. Феликс 

Менделсон Бартолди — У в. „Финга- 
лова пещера“, изп. симф. орк. на 
Герм. радио, дир. Абендрот; 2. Камий 
Сен-Санс — Концерт за цигулка и 
орк. № 3 в си минор, изп. Дзино 
Франческати с Нюйоркската филх., 
дир. Митропулос; 3. Цезар Франк — 
Симфония в ре минор, изп. симф.
орк. на Френското радио, дир. А. Клю 
итанс

22.16 Танцови .мелодии
9.00 Фолклорен музикален албум
9.30 Историческо четиво: Из „Записки 

по българските въстания“ от Захари 
Стоянов

10.00 Любими оперни композитори: I. 
Белини — Ув. към оп. „Норма“, изп.-< 
орк. на Пражката опера, дир. Фол- 
прехт; 2. Доницети — Ария на Лео- 

.нора из П д. на оп. „Фаворитката“, 
изп. Федора Барбиерн с орк. на Рим
ската академия „Санта Чечилия“, дир. 
Молинари-Прадели: 3. Верди — 
Квартет из IV д. на оп. „Риголето“, 
изп. Ренато Чони, Джоун Съдърлънд, 
Стефания Малагу и Корнел Макниил 
с орк. на Римската академия иСанта 
Чечилия“.' дир. Сандзоньо; 4. Джор- 
дано — Любовна сцена на Шение и 
Мадлен из II д. на оп. „Андре Ше
ние“ — изп. Рената Тебалди и Ма
рио дел Монако с орк. на Римската 
академия „Санта Чечилия“, дир. Га- 
вацени

10.35 Хорови творби от Тодор Попов и 
Димитър Петков — изп. Ане. за пе
сни на БРТ, дир. М. Милков

1.1.00 Пъстър концерт
12.03 Нашият репортаж
12.10 Народни песни: 1. Сестра брата 

за обеда ока и Стоянови вечераше — 
изп. Анушка Михайлова; 2. Овчарче 
милно. байново и Що си ме родила, 
мамо — изп. Марин Дуденски; 3. За- 
люби Иванчо Тодорка и Мама на Бог

дан думаше — изп. Радка Радева: 4 
Залюбила е Неделя, изп. Радка Ра
дева и Йорданка Никова

12.30 Танцова музика
13.10 В СВЕТА НА КИНОТО
13.20 Георг Филип Телеман — Сюита ч 

ла минор за флейта и струнен орке
стър, изп. Христо Владовски със СО 
на БРТ, дир. В. Стефанов

16.00 Дуети из френски опери
16.35 Полезно и приятно (повторение)
17.05 Български градски песни: 1. Що 

ми е мило и драго — изп. мъжки 
хор, дир. Любен Митрополитски; 2. 
Гугутка гука в усои — изп. дамска 
вокална група, дир. М. Милков; 3. 
Гурбетчия, солист Димитър Черкозов 
и Заточеници — изп. групата „Гу- 
сларска песен“, дир. Я. Тунтов; 4. На 
нощта си ясен месец; Свири нощната 
фъртуна и Селска сватба — изп. Ане. 
за песни на БРТ, дир. М. Милков

17.30 „НА НОВОТО — ШИРОК ПЪТ“ 
17.50 Шопен — Балада в сол минор

опус 23, изп. Артур Рубинщайн — пи
ано

18.00 Забавна и танцова музика от Ата
нас Бояджиев

18.35 За младежите от Трудова 
ност: „Строители в шинели“ 
диорепортаж от Петър Ненов

19.00 Народни песни и хора
19.30 Разкази за живата природа: „Веч 

ните пилиграми“ — от Мара Георгие
ва

19.45 Записи от Залцбургския музикален 
фестивал — 1965 г. — концерт на Ка
мерния оркестър при Моцартеума, 
дир. Паумгартнер. В програмата 
творби от Волфганг Амадеус Моцарт: 
1. Концерт за пиано и орк. в ми бе
мол мажор № 9, солист Алфред Брей-, 
дел; 2. Ария на Аминта из оп. „Кра
лят пастир“, солистка Рита Щрайх -— 
сопран; 3. Симфония в до мажор
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■ 21.00 Радиотеатър: „КРИВОРАЗ-
■ БРАНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ“ —
п от Добри Войников, литера-
п турна преработка на Пеньо Ап-

19.00 „РАЗГОВОР ОКОЛО КРЪГ 
ЛАТА МАСА“ — преглед на 
международните събития през 
годината •

19.45 Оркестърът на. Били Мун свири 
за вас

20.05 Песен мила, песен родна
20.12 Драгомир Ненов — Сюита о

родей дух, изп. орк. при Ане. за
сни на БРТ, дир. авторът

20.45 Социализмът и човека: „В АВТО
БУСА“ — радиодраматизация от Ни
колай Хайтов

21.00 Мелодия на седмицата
21.05 Танцови мелодии
21,18 Пее Георги Кордов

!«111111111111111111111111Ш1111111111Ш
21.40 Цикъл „С ПОГЛЕД КЪМ Д 

СЪВРЕМЕННОСТТА“ — беле- Ц 
жки с музикални илюстрации = 
за българската музика през по- а 
следните години а
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20.00 Песен мила, песен родна
20.05 Сюити върху народни песни — 

изп. орк. при Ане. за песни на ЬР1. 
днр. Д. Ненов: I. Боян Икономов 
Хърсовска сюита; 2.' Цветан ■ Цвета- 
нов _ Сюита върху две народни пе
сни

11.00 Мелодия на седмината
21.05 ПОЛОВИН ЧАС с нашия музи

кален редактор
21-35 Да танцуваме
22.10 Из нашата хорова класика

о.оо лео делнб — Сюита из балета 
. „Копелия“, изп. орк. на Радио Лайп

циг, дир. Шрьодер
8.30 Народна музика — изп. Славка 

Тренева, Манол Манолов и Ружа Пе
нева

9.10 Николо Паганини — Четири сона
ти за цигулка и китара опус 3, изп. 
Карел Щроубек — цигулка, и Зденек 
Питер — китара

9.32 Песни и танци на съветски народи
10.03 Букет от мелодии и ритми
11.03 За средношколците
11.23 Арии из славянски опери
12.00 Народни песни и хора
12.40 На международни теми
12.50 Музика из съветски филми
13.10 Популярни пиеси за цигулка: 1.

Хороводна тема с вариации (Св. Об- 
ретенов), изп. Леон Суружон; 2. Гъ- 
дуларска (М. Големинов), изп. Боян 
Лечев; 3. Поема (Ал. Райчев), изп. 
Лидия Янкова; 4. Валс — каприз (Г. 
Златев — Черкин), изпълнение на 
цигуларката Недялка Симеонова

13.30 Говори Радио Варна — „Моряш
ка наздравица“

14.05 Мильокер — Откъси из оперет. 
„Бедният студент“, изп. Рита Щрайх, 
Петер Андерс, Петер Внч, Рихард Ка- 
пелман, Вили Шнайдер, хор и орк., 
дир. Андре

14.22 Сергей Рахманннов — Концерт за 
пиано и оркестър № 3 в ре минор, 
изп. Марнса Регулес със 
филх., дир. К. Илиев

15.10 Румънски песни в изпълнение 
Мария Латарецу

15.30 РАДИОВЕСТИ
16.05 Концерт за пионерите
16.25 МУЗИКАЛНИ ЧЕСТИТКИ 

близки и познати
17.03 Пионери, предаваме за вас
17.33 „Коледари“ — новогодишни 

ледни песни
18.05 Говори Москва
18.35 Забавни минути с кнтарння състав 

„Санто и Джони“
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18.05 МУЗИКАЛНА ДЕТЕЛИНА

Ще чуете първите мелодии от досе
гашните три предавания и имената на 
тези, вече събрали по 60 точки.

Нова година — нов късмет!
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19.03 ------------- -------------------------------
НОВОГОДИШНО СТИХОТВОРЕНИЕ

19.06 Преди да кажем „ДОБРЕ ДОШ
ЛА“ — кратки репортажи и интервю
та с музика

20.05 Песен мила, песен родна
20.10 За най-малките: „НОВОГОДИШ

НА НОЩ“
21.00 Мелодия на седмицата

Събота
1 ЯНУАРИ

★
[а НР България 

ТВОЙ“ _

1 ОП.
на

Тир. 
шЬю- 
Ърия

19.00 ..ЧЕСТИТА НОВА ГО. 
НА“ — голям концерт на нзг 
пати музикални изпълнители

Е

ЛЕНДАРЪТ И ДЕЦАТА“ — радио- 
драматизация от Леда Милева

17.43 Песни за новото 1. 
знаеш, мале — изп. Любка 
в а; 2. Слънцето трепти, залязе г 
изп. Господин Колев; 3. Рано 
Петко подрани — изп. Мита Стой
чева; 4. В Гро^денското стопанство — 
изп. Петкатф^Овйариева; 5. Снощи, 
мамо, се ^«Й^щ-ах — изп. Груйчо 
Дочев

СЪБРАНИЕ И 
СЪВЕТ КЪМ Г 
РОД ПО СЛУЧАИ 
НА НОВАТА

(Продължава на

РЕДАКЦИЯТА ЗА ХУМОР, САТИ
РА И ЗАБАВА ви кани да посрещате 
с нея новата година. Понеже на този 
ден всеки си опитва късмета, ще мо-‘‘ 
жете и вие да опитате вашия. Наред 
с музиката ще чуете откъси от преда
вания на редакцията, излъчени през го
дината. Който познае от кои предава
ния са взети откъсите, печели 100 лева. 
Ще бъдат раздадени и три утешителни 
печалби по 50 лева. От 22.00 ч. музикал 
пият редактор Ангел Георгиев ви кани 
да попеете заедно с нас песни, които 
и без друго ще пеете тази нощ.
22.30 Новини

ОТНОВО СТЕ С РЕ
ДАКЦИЯТА ЗА ХУ
МОР, САТИРА И ЗА
БАВА. В този час никак 
не е хубаво виното да 
се смесва със зелев сок 
(бульон трезве), затова 
ви предлагаме музика с 
епиграми — най-добро
то средство . за изтрезняоане през ця
лата година.

13.40 „ПЛОДОНОСНА ГОДИНА“ 
есе от Барух Шамлиев

I

•»35 Народни хора и ръченици
6.10 Забавна музика
6.45 Добро утро, мили деца
6.55 „Народът с надежда ни гледа“ •— 

концерт от масови песни
7.10 По страниците на в. „Стършел“
7.30 МУЗИКА И ВЕ^ТИ
8.05 За средношколците: „Снежанка“ — 

лирическа поема от Дамян Дамянов
н 18 Весели народи песни
8.35 Оперетна музика
9.10 За най-малките
9.25 Популярни симфонични творби’ 
10.03 ” 
11.03 
11.25 
12.00

11.00 „В СТРАНАТА НА ЛЮБОВТА“

Там, драги слушатели, ще се 
срещнете с велики нейни певци от 
древността до наши дни: Сафо, 
Катуул, Рудаки, Петрарка, Шек
спир, Пушкин, Врълицки, Галчин- 
ски и много други.

14.30 „ДЕЦАТА ОТ НАШИЯ КВАР
ТАЛ“ — новогодишна раднокомпози- 
ция от Катя Воденичарова

15.10 МУЗИКАЛНИ ЧЕСТИТКИ 
близки и познати

12.33 ---------------------------------------------
НОВОГОДИШНО СТИХОТВОРЕНИЕ

12.36 Арии и ансамбли из опери: 1. 
Ария на Васко де Гама из оп. „Аф
риканката“ (А1айербер) — изп. Шан- 
дор Коня с орк., дир. Кулка; 2. Хор 
и дует на Розен и Милно нз I д. 
на оп. „Царят на Ис“ (Лало) — 
изп. Полет Шаланда и Рафаел Ро- 
маньони с хор и орк. на Френското 
радио, дир. Клоез; 3. Ария на Неда 
нз I д. на оп. „Палячо“ (Леонкава- . 
ло) — изп. Райна Кабаиванска със 
СО на БРТ, дир. В .Стефанов; 4. Го- ( 
ляма сцена на Жерар и Мадлен из • 
III д. на оп. „Андре Шение“ (Джор- 
дано) — изп. Еторе Бастианини и Ре 
ната Тебалди с орк. на Римската 
академия „Салта Чечилия“, дир. 
Гавацени

13 00 Забавна и танцова 
български композитори

11.40 Неувяхващи мелодии из оперети:
1. „Веднъж се живее“ — валс нз 
оперет. „Царицата на чардаша“ (Кал 
ман), изп. орк. на Виенската опера, 
дир. Хаген; 2. Индианска песен из 
ожерет. „Роз-Мари“ (Фрнмл), изп. Ане

0.СО Из симфоничното творчество на 
Лудвиг ван Бетовен: 1. Ув. „Корио- 
лан“ — изп. СДФ, дир. Д. Петков;

Симфония № 7 в ла мажор, изп. 
симф. орк., дир; .фон Карани

10.60 Мозайка от лекй музйка
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16.05 „ЧИЧОВЦИ“ — радиопие | 
_ са по едноименната повест па = 
= Иван Вазов от Мария Громова = 
| (нова постановка} |
\1П1111П11П1111111111ПП!ПППП1П1ШП1П1ПП1Н1ИИ11111Пи11..:Ч

17.00 МУЗИКАЛНА ДЕТЕЛИНА (поз 
торенне)

17.50 Инструментални пиеси
18.05 Говори Москва
18.35 „СУРВА, ВЕСЕЛА ГОДИНА“ — 

репортаж от сурвакането на партид
ни и държавни ръководители

19.00 Народна музика

0.10 Хнми на пе ьългария
„Аз съм, Партийо, ■гвой"_:..-ш, Яв 

0.17 ДА ТАНЦУВАМЕ И СЕ вЕСЕ- 
. ЛИМ ДО ЗОРИ — с поздре иния 
п за тези, които са на трудов пост

I 5.30 Календар
■Ж—6.32 Новогодишни весели песни и хора

6.00 Честита Нова година с музика
6.40 Песни и танци на народите
7.00 Популярни оркестрови пиеси.
7.30 Народни песни и хора
8.00 Любими оперни композитори: 1. Ве 

бер — Ув. към оп. „Оберон“, изп. 
симф. орк. на Берл. радио, днр. Клан- 
нерт; 2. Тома—Полонеза на Филина нз 
II д. на оп. „Миньон“, изп. йоланда 
Маркулеску с орк. на Пражката опе- ■ 
ра, дир. Фолпрехт; 3. Флотов — Квин 
тет из оп. „Марта“, изп. Урсула Рих- ' 
тер, Хернии Есер, Гертруд Тренцлов, ■ 
Манфред Юнгвирд н Херберт Рьослер 
с хор н орк. на Берл. радио; 4. Джор 
дано — Ария на Лорис из II д. на оп. ; 
„Федора“, изп Франко Корели с орк. 
на Италианското радио, дир. Базнле; 
5.Гуно — Танци изп. оп. „Фауст“, изп. 
орк. ГАБТ, дир. Самосуд

8.30 Поздравителен концерт 
конто са на трудов пост

9.15 Хорови песни: 1. Каква мома .... 
дях, мамо (Ем. Манолов); 2. Леле Ве 
ло (Ф. Кутев); 3. Севдалина. (И. Чеш 
междиев); 4. Млад делия (Г. Спасов); 
5. Вело моме. (Хр. Тодоров); 6. Цане 
мари (Ас. Карастоянов)

9.30 Радиотеатър за младия, слушател: 
„ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА „СИНЯТА 
СТРЕЛА“ — раднодраматнзапня по 
едноименната книга на Джанн Рода- 
ри от Антоанета Вонникова

10.30 „Празнични багри и ритми“ — но 
ви записи от забавна и танцова му
зика

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ЦЕНТРАЛ
НИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКА- 
ДА.КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

ОТО 
<ия 
НА- 

ПВАНЕТО 
•ДИНА

13.50 „В МИРНИ ГОДИНИ“ — кон- 
церт от масови песни

14.15 Из съкровищницата на музикал
ната романтика: 1. Франц Шуберт — 
Симфония № 8 в си минор „Недо
вършена“, изп. Лондонската филх., 
дир. Бичъм; 2. Хектор Берлиоз — Ув. 
„Римски карнавал“, изп. симф. орк. 
на Френското радио, дир. Л1артинон

14.50 На вашето внимание, граждани!
15.15 РАДИОВЕСТИ

16.05 ----------------------------------------------
НОВОГОДИШНО СТИХОТВОРЕНИЕ

16.08 МУЗИКАЛНИ ЧЕСТИТКИ 
близки и познати

17.03 За децата; „ЧАСОВНИКЪТ, КА«

9.00 Песни и танци на народите
9.30 Драматични миниатюри: „сЖеят“
— разказ от Андерсен
10.01 Арии из любими опери: 1. дрия 

'Нюрма из I д. на едноименната

невска с орк. Г.‘ (
Ария на Рудолф из I д. на оп. „Бо- "1 
хемн“ (Пучини) — изп. Никола Ни
колов със СО на Берлинското ра
дио, днр. Р. Райчев; 3. Ария на 
Джилда из II д. на оп. „Рпголето“ 
(Верди) — изп. Ерна Бергер с орк., 
дир. Челинн: 4. Ария на Жермон из 
II д. на оп. „Травпата“ (Верди) — 
изп. Николае Херля с орк. на Ру
мънското радио, днр. Бобеску; 5/ 
Ария на Далила из II д. на оп. „Сам' 
сон и Далила“ (Сен-Санс) — изп. 
Зенаида Пали с орк. на Румънското

ров — Еврейска поема, изп. СО на 
БРТ, днр. Ал. Владнгеров

18.35 Из хоровата романтика
19.00 ДА ПОСРЕЩНЕМ ПРАЗНИЧ

НАТА ВЕЧЕР С МУЗИКА
19.40 „Шегица“ — разказ от А. П. Че- 

хов
19.55 Народни песни и хора
21.00 Концерт на наши лауреати от 

международни конкурси: 1. Антон 
Днков — Соната за пиано в ла ма
жор опус 101 (Бетовен); 2. Петко Ра 
дев — Първа част из Концерт за кла 
рииет и оркестър № 1 във фа ми
нор (Вебер), съпр. СО на БРТ, дир. 
В. Стефанов; 3. Маргарита Лолова — 
Ария на Шарлота из III д. на 
„Вертер“ (Масне), съпр. СО 
БРТ, дир. В. Стефанов;
лимски — Пролог КЪМ ОП1 
(Лео,нкавало), съпр. СО на 
Р. Райчев; 5 Благовеста К 
на — Песен за тулския а 
на украшенията из оп. „Фжуст- 4 
но), съпр. СО на БРТ, дгпЛж!. 
фанов; 6. Емил КамилародечОб 
скерцо (Чайковски), съпрр.4Й/1й 
Снежина Гълъбова / / пТГ

22.00 НОВОГОДИШНИ СТИХОв!
22.10 Потпури от . танцовн^еЗюдйв 

(ххх) — изп. орк.-ня-Бил Савйл

радио, дир. К. Бобеску ' «
10.35 Народни хора и ръченици
11.00 Пъстър концерт
12.00 НОВОГОДИШЕН РАЗГОВОР 

КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ
12.10 „Среща с най-добрите певци 

оркестри“ — концерт от забавна 
танцова музика

13.10 Преглед на новогодишната про
грама и програмата през идната сед
мица

13.30 Песни и инструментални пиеси от 
български композитори: 1. Господ- 
ско хоро из сюитата „Български пес
ни и танци“ (П. Владнгеров), изп. на 
пиано авторът; 2. Хан Татар (Ас. 
Димитров) — изп. Елена Маркова; 3. 
Тъдуларската (М. Големинов) — изп.

,’л на цигулка Боян Лечев; ,4. Момини 
жалби (Георги Златев—Черкин) — 
изп. Пенка Коева; 5. Три танца из 
балета „Мадарският конник“ (Д. Са- 
гаев) — изп. на обой Златан Сира
ков; 6. Прелюд (Л. Пипков) — изп. 
на пиано Фредерик Геверс; 7. Твоите 
очи (Б. Икономов) — изп- Юлия Ки- 
раджнева; 8. Прелюд (Д. Тъпков) —• 
изп. на арфа Малина Христова

14.00 Музикален атлас
14.30 РЕПОРТАЖИ ОТ НАШИТЕ КО

РЕСПОНДЕНТИ И ДОПИСНИЦИ
14.45 Северняшки народни песни и хора
15.20 Оперен концерт
16.00 Кубинска народна музика 

случаи националния празник 
Куба

16.35 За малките ученици: весело 
бавно, предаване

16.55 Народни хора и ръченици
17.30 Говори Москва
18.00 Български симфонични творби: |. 

Лазар Николов — Концертнио за пиа 
но и камерен оркестър, изп. Мелита 
Колил със Софийския камерен орк., 
дир. К. Илиев; • 2; . Панчо Владиге-

та Цанкова със СО на БРТ, днр. Др. 
Ненов; 3. Интермедия из оперет. „1091 
наш“ (йохан Щраус), изп. виенски 
симф. орк., днр. Вьос; 4. Песен из 
оперет. „Птицепродавецът“ (Целер), 
изп. Хилде Копейки с виенски симф. 
орк., дир. Въос; 5. Дяволски марш из 
оперет. „бандитски шеги“ (Супе), изп. 
виенски симф. орк., дир. Вьсс

12.03 Любими народни песни: 1. Провик 
нала се Неранза — изп. Комна Стоя
нова; 2. Зайко, кукурайко — изп. Ко
стадин Гугов; 3. Злато моме — изп. 
Пенка Павлова; 4. Тръгнала е мома 
Рума — изп. хор и орк. при Ане за 
народни песни и танци „Пирин“ — 
Благоевград, солист Илия Аргиров: 5. 
Излел е Дельо хайдутин — изп. На
дежда Хвойнева; 6. Свири не свири 
кавало — изп. Надка Караджова; 7. 
Гугутка гука в усои — изп. дамска 
група

12.40 Слово на Ернесто Мелендес Бач, 
извънреден и пълномощен посланик 
на Куба □ София по случаи национал 
ния празник на Куба

12.50 Кубински революционни песни: I. 
Социалистическа Куба (ххх); 2. Ще 
победим (ххх); 3. На народа (ххх»: 
4. Марш на революцията (ххх); 5. 
Завинаги моя Куба (ххх); 6. Да жи
вее социализма (ххх)

13.05 Популярен концерт: 1. Ария на 
Ивайло из V к. на едноименната опе
ра (М. Големинов) — изп. Павел Гер 
джиков с орк. на Соф. нар. опера, 
днр. авторът; 2. Три пиеси за пиано 
(П. Владнгеров) — изп. на пиано Ан 
тон Диков; 3. Рапсодия (В. Стоянов) 
— изп. СО на БРТ, дир. В. Стефанов 

13.35 Танцова музика
• 14.00 Песни и_танци на народите

мома ви-

0.00
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16.05 Радиотеатър: „ВОЛПОНЕ“ 
— комед-ия от Бвн Джонсън, за 
пие на постановка на Народния 
театър „Иван Вазов“

зпавппивипипив?»

младия слуша ■
МЕЦ“ - пие- !

= .......и с и орииЯ
Ц бор на народното творчество

0.00 ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ЦЕНТРАЛ
НИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА 
КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРЕ 
ЗИДИУМА НА, НАРОДНОТО СЪ
БРАНИЕ И МИНИСТЕРСКИЯ СЪ
ВЕТ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД 
ПО СЛУЧАИ НАСТЪПВАНЕТО НА 
НОВАТА 1966 ГОДИНА

0.10 Химн на НР България 
„Аз съм, Партийо, твой“

0.17—3.00 Да танцуваме и се 
в новогодишната нощ

4. Аз помня този ден (Шапорнн) — 
Зара Долуханова

’0 РАДИОВЕСТИ

слушате ш 
.. дд от 

може би нид 
ще бъдат изпъл-

21.00 Любими песни през 1965 година

2143 ---------------------------------------------
.МУЗИКАЛЕН КАРНАВАЛ" - в не

го участвуват ваши любими герои из 
опери и оперети. Те ще ви се представят 
скрити под своите маски. Но как ще 
ги познаете тогава..,? Не се тревоже
те. Всички те са твърде знаменити и са
ми ще се разкрият със своите арии и 
дуети. И ето че вие, драеи приятели, без 
усилие ще смъкнете от лицата им за
гадъчните маски. Заповядайте на нашия 
.Музикален карнавал" — за това е нуж
но само да отворите радиоапаратите в 
посочения час.
22.45 Да танцуваме
0.05 Забавна и танцова музика

5.30 Народни песни 
6.00 Забавен концерт
6.40 Симфонични миниатюри — 

симф. орк., дир. АргеНта
7.00 Музика на балканските
7.30 МУЗИКА И ВЕСТИ 
8.00 „И аз ще стана поет“

Георги Русафов
8.10 Новогодишна „Детска китка“
8.30 Оперен концерт: 1. Ув. към оп. „Се

вилският бръснар" (Рооинп) — нзп. 
симф. орк. на Берл. радио; 2. Ария 
на Мария Из II д. на оп. „Дъщерята 
на полка“ (Донниети) — изп. Лина 
Палиуги с хор и орк. на Римската ака

.демия „Санта Чечилия", дир. Молина- 
ри-Прадели; 3. Хор из I к. на оп. 
„Фауст“ (Гуно) — изп. хор н орк. иа 
Френското радио, дир. Дерво; 4. Танц 
на часовете из IV к. на оп. „Джокон- 
да“ (Поикиели) _ изп. орк. на Виен
ската държавна опера, дир. Алибврти

V

9.07 Свирят бележити инструменталисти)
1. Изпълнение на Хенрик Шерннг — 
цигулар: Цапатеадо (Сарасате); 2. Из 
пълнение на Святослав Рнхтер — пиа 
нист: Полонеза в ми мажор (Лист);
3. Изпълнение на Мстислав Ростропо- 
внч — виолончелист: Елегия (Форе);
4. Изпълнение на Жан-Пиер Рампал 

— флейтист; Танц на козичката (Оне-
гер); 5. Изпълнение на Натан Мил- 
щайн — цигулар: Билет за бала 
(Блох); 6. Изпълнение на Клаудио 
Арау — пианист: Сюита (Дебюси)

9.50 „С хубавата музика идва и добро 
то настроение“ — новя записи от за 
бавна и танцова музика

10.30 НОВОГОДИШНИ ДАРОВЕ
Редакторите от редакция .Българска 

литература" посетиха писателите Дими
тър Талев, Валери Петров, Михаил Лъ- 
катник, Станка Пенчева и Вътьо Раков
ски и ги помолиха да участвуват със 
свои нови творби в новогодишната про
грама. И те се отзоваха. Димитър Талев 
даде откъс от новата си книга. Поети
те. разбира се, дадоха нови стихове, а 
Михаил Лъкатник — сцена от новата си 
пиеса .Мъже в морето". Това са техни
те и нашите новогодишни дарове за ра- 
диослушателите.

многобройните слушатели = 'СРпл иппппа" =
вече свои традиции, тези кои- Ц 
церти станаха любими на почита- = 
телите на народното творчество. И Е 
този път в концерта ще участву- Ц 
ват изтъкнати народни певци и Е

10.38 Танцови ритми
11.00 ..СЦЕНА. ПАЛИТРА. ЕКРАН“ - 

културен преглед
11.40 Песни и инструментални пиеси от 

български композитори: 1. Тема с ва
риации (Жул Леви) — «зп. на пиана 
Богомил Стършенов; 2. Синеоката

11.00 Избрани страници из българската 
симфонична музика: 1. Любомир Пип 
ков — Концерт за цигулка и орке-^ 
стър, изп. Боян Лечев със СДФ, дир/ 
К. Илиев; 2. Марин Големинов —'Сю 
ита за симф орк. из танцовата драма 
„Нестинарка“, изп СО на БРТ, дир. 
авторът

12.03 Забавен концерн

Онези, 
при-.

а те веро- — 
..~.а настроят з 

Е радиоапаратите си на нашата пъп-
ва програма, за да го слушат.

^11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111116

21.00 Мелодия нд седмицата
21.05 Каним ви на танц
21.30 КОНЦЕРТ ЗА МЛАДЕЖТА
22.00 Забавна и танцова музика от бъл

гарски композитори: 1. Танго фанта
зия (Й. Цанков); 2. Една малка звез 
дица (Жул Леви); 3. Калинка-Малин- 
ка (П. Ступел); 4. Средношколско 
и-ха-ха (Д. Вълчев); 5. Сто нежни 
думи (Ем. Георгиев): 6. Калиакра (А. 
Заберски); 7. Младост (Г. Ганев); 8. 
Виолета (Б. Каради.мчев); 9. Добруд- 
жана (Л. Леспчкова)

22.45 Франц Шуберт — Клавирен квин
тет в ла мажор „Пъстървата“, изп. 
Ролф Райнхард — пиано, Хайнц.Ен- 
дрес — цигулка. Фриц Руф _ виола. 
Адолф Шмидт — внолончело и Георг 
Хьортнагел — контрабас

23.26 Пречи 13 ц” "гжем лека

9.08 Радиотеатър за младия с.
тел: „ИЛЯ. МУРОМЕЦ“ — ни“- „ 
са от Илина Райкова по руски ; 
народни балади, нова постановка 5

Соня Кънчева (20.07 ч., II пр.)

18.00 Хорови песни от български ком
позитори

18.35 Комични оперни герои: 1. Ария на 
Гелнелмо и терцет изп. оп. „Така пра
вят всички“ (Моцарт) — изп. Хорст 
Гюнтер, Петер Щрайер и Тео Адам 
със симф .орк. на Берл. радио, дир. 
Льовлайн; 2. Дует на Розина и Фига 
ро из II д. на оп. „Севилският бръс
нар“ (Росини) — изп. Петя Иванова 
и Асен Селимски със СО на БРТ, 
дир. Руслан Райчев; 3. Каватина на 
Норина из оп. „Дон Паскуале“ (До 
ницети) — изп. Серафима Динева със 
СО на БРТ< дир. В. Стефанов; 4. Ду 
ет на Иглика и Дамян из I д. на оп. 
„Хитър Петър“ (В Стоянов) — нзп. 
Лиляна Барева и Георги Сапунджкев 
със СО на БРТ, дир. К. Илиев

19.00 Забавна и танцова музика

19.45 „ЗИМНА РАЗХОДКА“ — монтаж 
||| По заснежените пътища на на

шата земя ще ни водят трима на-
I ши майстори на словото: Елин Пе 
|( лин, Емилиян Станев и Пордан 

||| Радичков.

свирачи, между които и носители 
на златни медали от Първия съ-

Е Копривщица, както и известни би- 
е| тови групи и артисти-хумори- 
Е сти. Концертът „Весела нова го- _ 
= дина“ ще се състои в Конгресната Е 
Ц зала на Партийния дом. =
Е които нямат възможност да 
Е съствуват в залата — е 
= ятно ще са много — нека I 
Е радиоапаратите си на нашата пър-

„ВЕСЕЛА НОВА ГОДИНА“ — | 

= голям концерт от народни песни, § 
| свирни и битов хумор, предпазна- ц 
= чен за -----

на „ВЕСЕЛА НЕДЕЛЯ“. Добили

12.35 Оперни арии и ансамбли — изпъл 
няват наши певци: 1. Ария на цари 
цата на нощта из II д. на оп. „Въл
шебната флейта“ (Моцарт) — изп. 
Серафима Динева със СО на БРГ. 
дир. М. Ангелов; 2. Дует на Уберто 
и Серпина из I к. на оп. „Слугинята- 
господарка“ (Перголези) — изп. Алек 
сей Милковски и Лиляна Барева с 
камерен орк., дир. Ас. Найденов; 3. 
Серенада на Мефистофел, из оп. „Фа 
уст“ (Гуно) — изп. Николай Гяуров 
с Лонд. филхармония, дир. Даучс; 
4. Хабанера из оп. „Кармен“ (Бизе) — 
нзп. Йорданка Димчева с орк. ГАБТ, 
дир. Неболсин; 5. Дует на Марженка 
и Вашек из II д. на оп. „Продадена 
невеста“ (Сметана) — изп. Кати По
пова и Кирил Дюлгеров с ДСО — гр. 
Перник, дир. Р. Райчев

13.15 Музика на балканските народи 
13.45 Хумористични дуети из оперети 
14.00 „Поезия и музика от острова на

свободата“ — литературно-музикално 
предаване

14.80-----------------------------------------------
„МУЗИКАЛНА ЛОТАРИЯ“ - както 

подсказва самото заглавие, печалбите ще 
представляват различни музикални из
пълнени», а участници в тази своеоб
разна лотария ще бъдат хилядите наши 
радиоолушатели. За нея билети не ще 
се продават, достатъчно е само да бъде
те радиоабонат. Печалбите ще се отпра
вят веднага чрез микрофона към пече
лившите, Хубавата музика ще бъде уте
шителна печалба за всички, на които 
щастието не се усмихне.

15.15 „Пожелаваме ви щастлива Нова 
година“ — поздравителен концерт навидни народни изпълнители

„30 от 5 000“
Един час за любимата музика, 

любимите стихове, любимите ар
тисти, .Час за новогодишни по
здравления към близки и прияте
ли, за отговори на въпроси, за 
интересни цифри и факти из жи
вота на световната младеж, из
готвен по желание на младите 
слушатели. Но тъй като жела
нията са многог а времето огра-. 
ничено — само един час — мла
дежката редакция сумира пред
ложенията на своите с.:;;:::;

I 6- своеобразна томбола: 30 
| многобройните.
I б 000 желания 
| нени.

20.07 Народни песни: 1. Каралай Дон
ка, изп. Соня Кънчева; 2. Раде, бяло 
Раде, изп. Станка Гьокова; 3. Девой
ко, мари хубава, изп Константин Ду- 
рев; 4. Боряна, млада войвода, изп. 
Вълкана Стоянова; 5. Завил сей об
лак, изп. Стоянка Бонева; 6. Злато 
ле, златна ябълко, изп. Пелагия Ко
стова; 7. Звънче дрънка в честа го
ра, изп. Мария Томова и Живка Газ 
рилова

21.00 --------------------------------:--------------
ЗА ДА НЕ ПРОПУСНЕТЕ НЕЩО, 

ЦЯЛАТА ПРОГРАМА НА РЕДАК- 
ЦИЯТА ЗА ХУМОР, САТИРА И ЗА
БАВА ОТ ВЧЕРА ЩЕ БЪДЕ ПОВТО
РЕНА. ДАНО ТОВА НЕ ПОСЛУЖИ 
ЗА ОПРАВДАНИЕ НА НЯКОИ ДА 
ПОВТАРЯТ СТАРИТЕ СИ'ГРЕШКИ. 
НОВА ГОДИНА — НОВА СИСТЕМА 
ЧЕСТИТО!

19.60 Джузепе Верди — Фрагменти из 
оп. „Трайната". Изп солисти, хор на 
Берл. държ. опера и Берл. държ. орк., 
дир. Вплхелм Шюхтер,

19.40 Танцова музика

10.05 Концерт на самодейни колективи 
10.35 Празничен симфоничен концерт: I

Модест Мусоргски — „Нощ на голия 
връх“ — симфонична картина — нзп. 
симф. орк. на гр. Хамбург, дир. Вино- 
град; 2. Пьотр Илич Чайковски — 
Симфония № 4 във фа минор — изп. 
орк. на Романска Швейцария, ' дир. 
Денцлер

11.30 „Без песен не може войникът" — 
предаване за Народната армия

12.03 Народна музика: 1. Дайчово хо
ро и Кюстендилско хоро — изп. Хри
сто Гешев — кларниет; 2. Слънце на 
заода; Седело Яне _ изп. Олга Бори
сова; 3. Джоката — изп. на акордеон 
Димитър Стойков; 4. Мама на Ангел 
думаше; Снощи отидох. Стойне ле — 
нзп. Елена Граматикова; 5. Стано, 
стамбол гадно; Чула баба, разбрала
— изп. Стефка Съботинова и Тинка 
Пешева; 6. Яне ле. ягне ле — изп.

" Живка Гаврилова и Мария Томова
12.40 Страни и събития
12.50 Хорови пеонп от български компо

зитори: 1. Се запали, пиле Трено (Д. 
Христов); 2. Мари моме (Н. Бехте- 
ров); 3. Хубава Калина (Г. Спасов); 
4. Яна (Д. Петков); 5. Ситно хоро 
(Ас. Карастоянов)

13.10 МУЗИКАЛНО-ПОЕТИЧЕН КОН
ЦЕРТ

13.50 Забавна и танцова музика
14.30 За най-малките
15.00 Песни и инструментални пиеси от 

съветски композитори: I. Украински 
степ из балета „Тарас Булба“ (Г.тиер)
— изп. на две пиана Джулпя Гане
ва и Тамара Червонкова: 2. Девойка 
пееше (Василенко) — нзп. Иван Коз- 
ловскп; 3. Арменска песен (Айвазян)
— нзп. па цигулка Владимир Аврамов;

16.00 ----------------------------------------------
„ПО СВЕТОВНИТЕ КОНЦЕРТНИ 

ПОДИУМИ" — богат и разнообразен 
музикален живот кипи в големите 
културни центрове по света. Ние 
решихме да се поразходим с вас, драги 
слушатели, в продължение на един час 
да посетим някои от тези културни цен
трове, да присъствуваме на интересни 
концерти. Така ще можем да чуем пър
вокласни изпълнения на прочути орке
стри и диригенти, на именити солисти — 
певци и инструменталисти. Нека се въз
ползуваме от тази възможност,,.

||| 17.00 I"--------- ----  и

Записва се раднопиесата „Иля Муро- 
мец“ (9.08 ч.)

(Мара Петрова) — изп. Юлия Кирад- 
жиева; 3. Песеш (Ил. Драганов) — 
изп. на внолончело Бончо Бонев; 4. 
Пролет (П. Ступел) — изп. Веселин 
Дамянов

12.03 Забавни и танцови мелодии
12.35 Леон Аржелнер — Кубинска

та за струнен оркестър, изп. орк.
13.15 „ПРИЯТЕН ОБЕД" - забавно 

предаване
13.45 Пее Георги Рафаилов: 1. Хубава 

си, моя горо — т. Л. Каравелов; 2. 
Стройна се Калина вие — т. Пенчо 
Славейков; 3. По моря се скитам ази 
_ т. Петко Славейков

14.00 РАДИОРЕБУС
14.30 Фрагменти из български опери: 1 

Дует иа Никола и Гергана из I д. на 
оп. „Гергана“ (Маестро Атанасов) — 
изп. Йордан Знаменов и Тинка Ско.ту- 
фанова с орк. на Варненската нар. 
опера, дир. И. Йосифов; 2. Ария иа 
Осман бей из II д. на оп. „Луд гидия" 
(П. Хаджиев) — изп. Георги Генов 
със СО на БРТ, дир. Др.-Ненов; 3. 
Дует на Мария и' Андроник «з IV к. 
на оп. „Ивайло“ (М. Големинзв) — 
изп. Надя Афеян и Милен Паунов със 
СО на БРТ, дир. авторът; 4. Въведе
ние и тааии из оп. „Момчил" (Л. Пип 
коз) — изп. СО на БРТ, дир. М. Ан
гелов

14.55 Музика и шеги (повторение)
16.00 Популярен концерт: 1. Токата и 

фуга в ре минор (Бах _ Стжовски)
— изп. СО на БРТ .Дир. В. Стефанов;
2. Екосез (Бетовен), нзп. на риано 
Джулня Ганева; 3. Аве, Мария (Шу
берт) — изп. акс. от цигулари на Бол 
шой театър, дир. Реентович; 4. Кава
тина на Фауст из III к. на едноимен 
ната опера (Гуно) — нзп. Николай 
Джеда с орк. на Парижката Гранд 
опера, дир. К.тюитанс: 5. Етюд във 

форма на валс (Сен-Саис) изп. на 
Цигулка Валентин Жук; 6. Ария н > 
Анда нз I к. на едноименната опера 
(Верди) — изп.’Юлия Вииер _ Ченн- 
шепа със симф. орк. на Берл. радио, 
дир. Р. Райчев; 7. Любовни мечти 
(Лист) — изп. орк. със соло пиано;
8. Вакхаиалня нз I д. на оп. „Танхой- 
зер“ (Вагнер) — изп. Берл. филх., дир. 
Маркевич

17.48 Забавни мелодии
18.05 Волфганг Амадеус Моцарт — Кои 

церт за флейта и оркестър в ре ма
жор — нзп. Строимир Симеонов с орк. 
при Ане., за пеони на БРТ, дир. Др. 
Ненов
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21.50 Опепетна музика

нзпъл-

ВТОРНИК — 28 декември
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ш за

■о о
»от

сюита

СЪБОТА —• 1 януари 1966 г.

ЧЕТВЪРТЪК — 30 декември

7]
НЕДЕЛЯ — 2 януари

радно-

ПЕТЪК — 31 декември
Иван Димитров, началник отдел „Кул-

Опе| 
Да хумори-

от

о

СРЯДА — 29 декемвриПОНЕДЕЛНИК 27 декември “У“

на-
*

Софийска народ- нзп. орк.

СЪБОТА — 1 януари 1966 г.на
композитори през следващата

' 7.30 Музикален поздрав на слу

ка
„АР- 
гжбн.

огВТОРНИК — 28 декември НЕДЕЛЯ
се )ДНН песни, хора н ръченици —

телевизията, ул. „Лаисле" №
таланти“ заключителен

ПЕТЪК — 3» декемвриI радиодрама»го-

.3

ТРЕТА УКВ ПРОГРАМА

; ПРЕДАВАН Е 3 А СТ ОА И И АТА- 2О2м

■

народи 
репор-

П24 Кхц
267 м

Цанков" № 4 Теле фолк:  
дежурен по радио 7-62-57 (след

на 
македонски

I н хора 
1онд

1223кхц 
245 м

певец Иван Калчев, 
Янев

19.15 Новини от района
19.20 Да танцуваме и се веселим

- - х *\ „иалс,
17.10 Из 

столицата
17.40 „За нови успехи на културата 

и изкуството в столцитаа“ — беседа от

нзп. со- 
народна

|

номератори
2-!

ча
РАДИОЕСТРАДА

настроение
„Към още по-ви- 

1966 година“ —

I

Танцова 
„Година

746 кхц
  402 м

|бро 
геми:

през

от район;
ЦИШНА Г

нашето ежедневие“ — ху- 
предаване 
серт 
нбачева

> годишни 
Ст.

дуета Сарневски — 
народни песни

шулярен концерт 
«есен концерт — 
-- . района 

музика 
живот 

„Ленинградска н 
Димов),

декември 

поздрав (веокц

здравнца“
16.00 ''
16.20
16.40

от цигулки при
19.15 Тракийск!

13 20 Пред микрофона — известни естрад
ни изпълнители п___  ..______ пмчшж^ние иа труДО-

16.00 „Върху хрилете на песента“ — 
знкално-тематнчно предаване

16 30 Мелодия и ритъм
19.10 Оперетна музика
19.40 „Приятели, наздраве!“ — новогодиш

но предаване

нощ“ — симфонична 
, изп. градският пред

, , ------------------- 1 пиеси
17.53 В услуга на гражданите 

^СРЯДА — 29 декември

I от концерти и спектакли 
лешника на народния контрольор

!И Каменов
.1 Новини ст района

18.05 Младежка

по-
Ковачев

!ВЦН. които 
Радио Вар

« 7.21-01 и 7-10-44 
М.00 часа 7 10-44)

~ ^1«а^,и“ИР0ВМ Я 2' ТеЛ‘‘Ф0'”’:

™ в 
чудес =

13.30 Говори Радио Варна
19.00 Новини от района
19.05 Изпълнения на народни певци, 

гази година за първи път пеят по Г--». 
на

19.30 ’
19.50

монтаж

а: „Рамо
с Радио

■ новогодишен разказ 
вечер за вас мо-

1И" — масови песни 
района 

звата

, пр нещо
района

онцерт
„Новогодишна пъстра брое-

концерт с

7.30 Музика, вести, любопитни факти
13.30 За работниците; „Новогодишна 

а“ — поздравителен концерт 
Избрани песни и мелодии
„Коледуване“ — предаване-есе 

Оркестровн миниатюри
— при Болшой театър 

,г  <и хора
19 40 Културен справочник

ЧЕТВЪРТЪК — 30 декември

7.40 „В мирни I
13.20 Из печат;
13.20 „Говорим

■пране“
13-30 Концерт за колектива „а ДП „Транс- 

пред“ — Димитровград
18.00 За младежта: „Героични страници“ — 

очерк

ВТОРНИК — 28 декември
• 13.20 Записи

13.50 Ил бел< 
Младе!

18 00

АРНА

тура и изкуство- при СГНС
17.47 Две инструментални

ПОНЕДЕЛНИК - 27 декември
17.00 Софийска хроника: „Обсъждане 

тезисите по новата система на органи
зиране и ръководство на народното сто 
панство“ — кореспонденция

17.12 Песни за Партията и родината
17.25 „Хора от фермите“ — репор

таж
17.30 Песни за новото село

ските композитори: 1. Изповед (”. 
Лесичкова) — изп. Надя Афеян; 2. 
Плакало м« мойтз либе (М. Големи- 
нов) — изп. Ани Руменова; 3. Песен 
за любимия (П. Владигеров)  нзп. 
Елисавета Даскалова; 4. Все по теб

17.45 В услуга на гражданите
. 17.50 Мелодии за устни хармоники

ВТОРНИК — 28 декември
17.00 Софийска хроника: „С темпове 

те на новата година“ — репортаж зз 
ТПК „Бакелиткооп“.

17.10 Из музикалните магазини

17.00 Познавате л
17.15 „75 години 

на опера“
17.22 Концерт от изпълнения на изтък 

нати оперни певци
17.42 Нови филми 

седмица
17.45 Музика из филми

СРЯДА — 29 декември
13.20 Оперетна музика

• 13.40 Да послушаме 
остров Тринидад

н сатира
и ансамбли из опери — 

на Старозагорската

За работниците; „Срещи със

‘I

18.15 Пее народният 
съпр. орк. с ръков. П. ...

18.30 Новинп от района
18.40 Мелодии за отдих

1
служби; телевизио. иа кула 6-12-41.
Управлението на радиоинформацията и

ЧЕТВЪРТЪК — 30 декември

нашата

В него редакция „Култура и из
куство“ ще ви срещне с храбрия 

-------- Т-Х?.. ц 

и < "

’ годиш
1та от ра!

за но)

7.30 Музика, вести, любопитни факти
• 13.30 За работниците: иЛетопнс на годи
ната. която си отива“

13.45 Музика нз филми
16.00 „Петна в “

морнстично-сатирично _.г
16.30 Популярен концерт
19.15 Пеят Елена Грибачева и Станка Ан

донова
19.30 НАШИТЕ НОВИНИ (всеки ден)

19.40 За вашето доб|
20.00 На спортни т< 

соки спортни успехи 
интервю

20.10 Изпълнение 
Илиева:

декември
(всеки ден)

”|ят коментар, 
културен справоч

ставптелен хор и симф. орк. при ГНС — Ста
ра Загора, дир. авторът. Солисти: Иван Бог
данов — пиано, и Лиляна Зля-сва

ПЕТЪК — 31 декември
7.30 „Говорим за новата система 

ране“
7.45 Кръшни хора
13.30 Букет от г
— НОВОГОД1

за
на

музика 
на възмъжаване“

7.30 Нашият утринен 
освен неделя)

7.40 Хумор I
13.20 Арии I 

листи с орк. 
опера

19.00 
листа"

19.15 
не ни I

19.30

13.30 Културен живот: „Ново! 
желания“ — радиорепортаж от <

19.00 Шсни и танци

СРЯДА — 29 декември
,зрт на*. битовия ансамбъл от село 

Старозагорско, с ръков. Пейо

вземат всички редакции,
ВЕСТНИК „РТП" - 

тел.: 7-01-35. Год. XX.
РАДИОРЕКЛАМИ© БЮРО — ул. „Лавслс“ 82, тел.: 7-91-92.

17.40 ПЪСТЪР
КОНЦЕРТ

НЕДЕЛЯ — 2 януари 
17.00 Познавате ли нашия град? 
17 Ш 7К ....... л •« „ г г-

7.40 Народна музика 
съседка

13.20 Пог
18.00 Смц ... 
18.30 Новини от р;
18.40 Танцова
19.00 Културен
19.15

импресия (Иван

НЕДЕЛЯ — 2 януари
7.30 „Поздрав от сърце“ — концерт 

кооператори първенци
19.00 Каним ви на новогодишни хора
19.30 „Човешки радости“
19:45 Ревю на танца

система на пла-

7.30
сен“ 
панство

11.30 Седмичен ралнопестннк
19.00 „НОВАТА КЪЩА“ 

тизация от Г. Стоянов
19.40 Страници из нашия танцов албум

8.00
19.00 На|
19.15 Мас
19.30 Конце) 

стър при пре 
работници — .. ,

19.45 „ВЕСЕЛА 
етична

20.00

19.00 ...
КОНЦЕРТ 
Прилагането 
ране

19.30 Новини с
19.45 НОВОГОД1

7.30 За трудовите хора от селата: 
До рамо" — съвместно предаване с 
Стара Загора

13.30 Музика — реклама
16.00 Зимна разходка
16.30 Комсомолци, за пас
19.00 Песни от далечни страни
19 40 Вечерно настроение
20 05 Нашето интервю
20.Ю Песни и танци на народите

8.30 Музика, вести, любопитни факти
14.00 Бележити изпълнители
16.00 Концерт, съставен по писма 

шателн
19.00 Нашата празнична новогодишна про

грама

и ръченици 
мелодии и песни 

(ИШЕН ПОЗДРАВИТЕЛЕН 
колективи, отличили се в 
новата система на плани-

Георги Рафанлов (13.45, II пр.)

17.00 Народна музика: 1. Стефанка Сте
фан думаше и Андрей мама си проду
ма — изп. Пенка Динкова; 2. Росен, 
росен; Индже на Гочо думаше изп. 
Иван Кремов; 3. Враждебско Лиле; 
Япаджанска ръченица — «зп. Петър 
Карчев — акордеон; 4. Кажи ми кой 
теб те лаже и Йордан залюби мома 
ханъМка — изп. Невена Сулева

17.30 Минути за поезия — стихове 
български пое ги

17.45 Из любовната лирика на българ
ските композитори: I. Изповед (Л. •

(П. Хаджиев) — изп. Георги Кордов 
18.00 Песни и танци от далечни страни:

I. Рагасиана и Ла бамба — музика 
от Мексико; 2. Реката на стария чо
век — американска песен; 3. Между 
Сан Хуан и Мендоса — народен танц 
от Аржентина; 4. Бразилска песен 
„Самба“; 5. Медена уста — танц 
Парагвай; 6. Старата ехлупена ко
либка — австралийска песен; 7. Ново
зеландска песен; 8. Кастанети от коко
сови орехи — народен танц от Фили
пините

18.35 Научна фантастика: „Планетолетп 
към Амалтея1* драматизация от Кн 
рил Василев по повестта на Братя 
Струганки

19.00 ПЕЯТ ПРОЧУТИ ОПЕРНИ ПЕВ
ЦИ: 1. Роберта Питърс — ария на 
Сузана из IV д. на оп. „Сватбата на 
Фигаро“ (Моцарт)*, съпр. орк.; 2. Кар- 
ло Бергонци — куплети на Шенне из 
IV д. на оп. „Андре Шение“ (Джор- 
дано), съпр. орк. на Римската акаде
мия „Санта Чечилия“, дир. Гавацени;
3. Мария Калас — Речнтатив и кава- 
тина на Амина из I д. на оп. „Сом
намбула“ (Белини), съпр. хор и орк. 
на Миланската Скала, дир. Серафин;
4. Леонард Уорън — Пролог из оп. 
„Палячо“ (Леонкавало), съпр. орк., 
дир. Челини; 5. Ана Мофо — ария на 
Динора из едноименната опера (Майер 
бер), съпр. орк. на Римската опера, 
дир. Серафин

19.30 Танцова музика

16.00 Концерт по предложение 
пн колективи

16.20 В огговор на слушателите
16.32 Продължение на оп. „наоуко 

Джузспе Вердн
19.15 Народ»-- 

нзп. самодейци
19.40 „Млади 

концерт

7.49 Конце]
Гълъбово,
Пеев

13.20 Музика п реклама
19.00 За всекнго по нещ
19.30 Новини от Г- "
19.40 Естраден кош
20.00 За селото:

ница“

= Андрей, стареца Плюшкин
= ния Тил Ойленщпигел. и.

телния Остап Бендер и много дру 
ги герои от световната литература 
и изкуство. В предаването участву 
 ват наши изтъкнати артисти.

17.00 Софийска хроника: „По щандо 
вете на ЦУМ“ 1

17.10 Забавни мелодии
17.25 Самодейците от столичните чи

талища се готвят за новата година
17.40 В услуга на гражданите-
17.45 Танцова музика от български 

композитори
ЧЕТВЪРТЪК — 30 декември

17.00 Софийска хроника
17.10 Танци на балканските
17.25 „При новодомците“ — 

таж
17.31 Песни от съветски
17.45 В услуга на гражданите
17.50 Мелодии за китара

„За успехите ви — поздрав и пе- 
— концерт за първенци в селското сто-

РАДИО СОФИЯ - бул. „Др. 
всички редакции отдели и служС,. 
и 8-37-80.

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ
(акции, отдели
... - орган на

ПОНЕДЕЛНИК - 27
6.55 ЧЕРНОМОРСКО УТРО
Изгледи за времето; Нашш

Преглед на районния печат; Ку.' 
ннк

13 20 Радиореклами
13.40 Народни песни
19.00 Новини от рай<
19 05 Откъси из премиерни спектакли на 

Варненската наремна опера — постановки 
през тази година

И 30 На синия фронт- „Край кпрлбчлта 
елха“ — раднодраматизацня от Петър Льочев

СЪБОТА — 1 януари 1966 г.
8.30 Приветствие към сътрудниците и слу

шателите на Родно Стара Загора по слу
чай Нова година

8.35 За нашите слушатели — музикален по
здрав
14.00 Новогодишни радновести

19.00 Празничен поздравителен 
музика н кратък текст

19.40 „Нощ в бяло" ■
20.00 В празничната 

дерни танци

от които се вземот 
стенографи 7-17-23

номератор 4-63-21, от който

Комсомолски радиодневннк
’ 1роднн хора. нзп. духови оркестри 

шови песни
ерт на пионерския струнен орке- 
юфдружеството на транспортните 
- Бургас, дир. Христов 
------ ПЪРЗАЛКА“ —

радиоестрада
Забавна н танцова музика

ПЕТЪК — 31 декември
17.00 .„Честита Нова година, столи

чани!“ — приветствие от Владимир Ви
денов — първи секретар на ГК на БКП

17.05 Музика за настроение
17.20 „Столицата пред Нова година“ 

— радиорепортаж
17.35 Танцови ритми

 СЪБОТА — 1 януари 1965 г.
НОВОГОДИШЕН

19.00 Копнеш ни-Държавния «пиамоьл 
за народни песни и танци „Пирин“ — 
Благоевград, худ. ръков. Кмрнл Сте
фанов, дир. на оркестъра Ал. Кокареш 
ков: 1. Кой ке ти носи билото кепе; 2. 
Слезнал Павле от балкана; 3. Гуйчо 
ле, Гуйчо юначе — нзп. Руска Стои
менова, съпр. орк.; 4. Фндо, Фидо иър 
ноока, нзп. Василка Карадалиева, 
съпр. орк.; 5. Пиеса за кавал и наро
ден оркестър, изп. Никола Костов със 
съпр. на орк. 6. Народна игра и танц 
от Петричко нз танцова сюита „Сре
ща“; 7. У наше село, дилбер моме, со
листка Василка Карадалиева; 8. Из 
танцова постановка на сватба „Неве
сто мори“ и финал

19.25 Сюити от стари майстори: 1. Хен
ри Пърсел — Сюита „Крал Артур", 
изп. камерният оркестър на Френско
то радио, дир. Жирар; 2. Йохан Себа- 
стиан Бах — Сюита № 2 в си минор 
за флейта и оркестър — изп. Жан- 
Пиер Рампал с анс. на Загребскнте 
солисти, дир. Янигро

20.04 Забавна и танцова музика
I

новогодишна естрада

танц „калнпсо“

19.00 Новини от района
19.05 Две части из симфоничната 

„Шехеразада“ (Римски-Корсаков)
19.30 Песни от български композитори, нзп. 

самодейни колективи
19.50 По села и поля: „Златно плодородие“

— радиоочерк от Марин Маринов

7 30 За пас. родопчани: „Пред Нова 
дина п родопските села н градове

13.30 Музика - реклама

8.00 ЧЕНОМОРСКО УТРО
14.00 Лек пъстър концерт
19.00 Новини от района
19.05 Народна музика — изпълняват първен

ци от прегледи и фестивали през 1965 година
•19.30 Повторение на младежката нового

дишна естрада

2 януари

ьчи11111П11П11111111111111чч1шш1111111Ш111Ш11Ш1111тш1и^
| 21.00 КАЛЕЙДОСКОП НА ИЗ- | 
| КУСТВОТО

В войник Швейк, сър Тоби

Тил Ойленшпигел, изобрети- §

специа.
| Петнадесет минути романси — 
на цигулка

.1 Новини от района
19.40 За физкултурниците и спортистите
19.50 В ритъма на танца
20.10 „При извора на песните“

к
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ЬЕСЕЛА НОВА ГОДИНА, ДЕЦА!ПОНЕДЕЛНИК — 27 декември

Вятърно ви пожелава

ВТОРНИК — 28 декември

весе-

2 януари

Улане Ах-
пла-дехемврн

Вятърно пожелавави

Полезни съ-

СРЯДА — 29 декември

! Ахм< ><а 
Из Нови*музика:

ЧЕТВЪРТЪК — 30 декември

програма
-9

НЕДЕЛЯ — 2 януари

СЪБОТА — < януари

1рия

лопу-

,.Внучките наот

А
I 

нап .много са се потрудили през изтеклата година, за да бъде торбата на дя
до Горан винаги пълна с хубави гатанки, поговорки и пословици.

Весела Нова година!
й

Юсуфов; Преглед 
Познати опери;

Нови- 
печат:

гика в 
■30 Пре- 
младеж.

менни 
туз! 
21.а

(

; Новини: 
направени 
' — музн- 
‘"омнтелен

Ласредии

то 
бългг 
на 
Таи

нция 
зала на Кои- 
„Снежинки“ —

19.15, II пр. За средношколците: 
..Зрелост на младостта" — очерк от 
Звса Куцаром

вдъх- 
фол- 

тланини“ 
шито из-

Синята стрела" — 
по едноименната 

Джани Родари от Антоанета

от балканските 
събития, факти

гя: Концерт на
Азизов (нови записи): 

вести: Концерт по пи- 
Нопини

.Не концер 
и концерт) 

„По с

9.30 Раднотеатър за младия слушател: 
„Пътешествието на 
радиодраматизация 

•книга на Г °

радностан- 
1“ури 365-ия 
йцн на кул- 
>ай брега на

СЕВ. БЪЛГАРИЯ- 1295КХЦ.53Г5М

мелодия от хиля- 
композитори 
илбум с Мария

на деня: „Национален'празник 
Народна музика (нови запи- 

всекпго по нещо“ — койцерт;

южнд бьлгария - 1160 кхи. 259 «

страниците на провинциалния печат; Шар
кълар

18.30  21.30
Песни и игри. Новини; Ке| 
коментар по между 
балетите на Делиб; 
годишен поздрав" 

■■"I и текст; За 
план 
гаж; На]

на деня; Музика 
 света: случки,

Народна музика от цялата

1141, 289, 81, 49 м 
гка през седмицата. 
1ладнмоа — „Послед- 

20.15

6.45 Добро утро, мили деца: Друм- 
разказва българска

7ра Карасан: Преглед на 
Увертюри; Из днешния 

песни

предаваме за вас:
— радиомонтаж

ПЕТЪК — Л декември /
6.45 Добро утро, мили деца: „Бле

стят звезди върху елхата" — стихово 
от наши поети за Нова година

8.05 За средношколците: „Снежан
ка" — лирическа поема от Дамян Да
мянов

9.10 За най-малките:

концертните зали, 20.00 
майстсцш на нзкуство- 
с мен, Дядо Мраз“ —

гм Галнбов — 
въпроси; Из 

„Ново
ст детски 
прензпъл- 

година“ — 
нтрален осве

6.45 Добро утро, мили деца — 
ли стихове от Асен Босев

11.03 В помощ на учителя по музи
ка — „Нашият оперен албум"; „Чере- 
вички" от Пьотр Илим Чайковски — 
предаване за деветите класове (повто
рение)

16.05 Концерт за децата — изпълне
ния на групата „Детска песен"

17.03 Радиопестник „Пионерски 
мък"

20.23 Крилат 
лека нощ, деца!

6.45 Добро утро, мили деца: „Къщич
ка в гората" — концерт от румън
ски детски песни

8.05 Пионери, г^“
„Среща с бъдещето"
от Чавдар Аладжов

16.05 За средношколците: „Цветята са 
за вас" — радиомонтаж

20.23 Звезда Вечерница ви пожелава 
лека нощ, деца!

— 8.о0 Ободрителна гимйаст) 
за домакинята. 9.30 
и учащата се

за селото. 19,00 Телевизионен 
[рнключенията на Робии Худ. •
- Лилмл» 20.00 Ка-

!ермиседже- 
.. Водолази“.

••лл еви-

1ар на деня; Песни н танци от цял 
младежта: „Сребърни звуци“ — 
Народна музика;. Новини

Войникова (нова постановка)
14.30 „ДЕЦАТА ОТ НАШИЯ КВАР

ТАЛ" — новогодишна радиокомпози- 
ция от Катя Воденичарова

всички; Новини; Ансамблови 
(нови записи); Раднотеатър: Дра- 

I миниатюри по разкази на Елин 
|нц; Централен осве-. 
Поздравителен кон-

8.10 Новогодишна „Детска китка" — 
зимни лесни на деца от различни стра
ни

9.08 Раднотеатър за младия слуша
тел: „Иля Муромец" — пиеса от Мли
на Райкова по руски народни балади, 
нова постановка

14.30 За най-малките: „Даровете ме 
дядо Горан" |

•>!

За новогодишния празник, мили децая радиото ще ви зарадва с много но
ви предавания.

На 31 декември, петък, утринен поздрав за вас ще бъдат стиховете на пое 
тите Цветан Ангелов, Росен Василев и Димитър Михайлов в предаването „Бле 
стн звезда върху елхата**. Същия ден от 9.10 часа слушайте новата музикал
на приказка „Внучката на Дядо Мраз“, а от 16.35 часа, II пр., не пропускай
те да се посмеете заедно с веселия клоун от нашето забавно предаване. Ве
черта пък от 20.10 часа при вас ще дойдат Крилат Вятърно и Звезда Ве
черница. Но този път те няма да ви напомнят, че е време за сън, както пра
вят обикновено, а ще пожелаят да празнуват заедно с вас в новогодишната 
нощ. И дока го чакате Дядо Мраз край грейналата елха, те ще ви разкажат 
две хубави новогодишни приказки.

В събота — 1 януари 1966 година — от 14.30 часа ще.чуете предаване
то „Децата от нашия квартал“, за да заживеете с радостите и вълненията на 
децата от квартал... Не! Това няма да ви съобщим. Слушайте предаването! 
Репортажа „Сурва, весела година!" за сурвакарите, гости на Политбюро на 
ЦК на БКП. ще предадем в 18.35 часа.

„Новогодишна китка" от песни, на ваши приятели от близо и далече ще 
свием за вас в неделя, 2 януари, 8.10 часа. Този ден в 14.30 часа дядо Горан, 
зайчето Скок-Подскок и синигерчето Чив-Чив ви канят на голяма новогодиш
на забава в гората. На нея ще има и лотария с подаръци за ония от вас, които

ИЗ ПРОГРАМИТЕ НА БРАТСКИ РАДИОСТАНЦИИ
МОСКВА- I — 1271,

27 XII — 18.00 Музиз
28 XII — 18.00 В. Владнмоа — „После 

ният хоризонт“ — радиопостаповка. 
„Из театралния бележник“.

29 XII — 19.20 Из концертните зали. 20.30 
„Над село вечерта се спусна" — музикално 
предаване за тружениците в селското сто
панство.

30 XII - 18.00 „Из 
н концертни естради" - 
21,30 Вечерна 
рят естрадни орк<

81 XII - 1610 ,
ция „Младост“. 17/20 
ден“. 19.10 „Г 
турата“. 20.00 
новото море“, 
ция „Младо

I I 66 - 
„Младост“, 
ден коне-'

фона 11.00 Букурещка естрада в чужбина — 
записи от. спектакъла „Ревю на любовта“. 
18.00 Красотата на румънския народен танц-

ник-Сладкодумник
народна приказка

8.05 За средношколците: „Хамлет" —
радиокомпозиция

9.10 Раднотеатър за младия слуша
тел: „НОВОГОДИШЕН КАРНАВАЛ"

16.05 За малките ученици: „В горска
та република"

20.23 Крилат
лека нощ, деца!

26. XII. - ;
дома. 9.00 Рецепти 
даване за децата 
11-00 Предавана 
журнал, 19.15 П| 
19,45 „На лов“ — филмов репортаж. 
.. - ^Кме',ти: «Крепостта „Сег 

91Улп ч,20,30" Опасни професии: „Водол; 
21.00 Концерт на ЕО на РРТ. 22.30 Те; 
аИ27Не»п УРНа.Ло^П°Рт (исвкн дв«>

Телевизионен журнал, 19,15 
За децата и учащата се младеж: „Спорт 
^... микроскоп“. 20.00 „Въпроси, на кои 
т Л2?₽еИ°-“ въпроси, на които още 
"тпиворено - научно предаване. 20Л5 

ВиТр91 м РД ,и п₽” свдмии«та" — с момента- 
Р 2В212°|ГГУ°П“ -Червената ръка“ -филм 

~ Телевизионен журнал, 19 15 
-Малки любители на големи сюрпризи“ ~ 

“ д'цата' 20 00 -Д“»««т"Рн. крГ 
«вицата - румънски телевизионен филм 
20.31 Стихово аа родината. 20.45 Вечер на 

30 ХИ 18М тата" °Т Карл°
За »,с деи. *УР»«л- 10.15то пискюл“!-. & См*мХК’Т5|МЧТо'Х’ 
преииерат.. 21.15 Сп.ктдкм “ Пр“Л“ 

XII.  22.00—1,00 Новогодишна прогр,.

каридплл да децата „ млодежта 2030 От

-......., -,ерн)
(улародии е  
5; За пионерите: 

— концерт “ 
песни и текст; За селото: „С 
нен план посрещат Новата 
репортаж; Народни песни; Цен . 
домителен бюлетин; Танцова музика; По
лезни съвети: „Да се подготвим за весе
ло посрещане «а новогодишния празник".

ЧЕТВЪРТЪК — 30 декември 
6.00 - 7.30 

Календар на деня; Испа! 
снкански мелодии; Из 
страни • 
ния пра: 
ня; Из 
Якубова 

13,00 - 14,С 
Изпъни 
чата. I 
Нар''"“ 

18,30 
Народна »* 
фонична П< 
наука; Ша| 
разказ от 
мелодии; 

„За

(нови записи); 
записи. 1

пирокня свят" 
нтрален осведо? 
анекдоти за Н;

щеки песни и мек- 
мелодип; Из социалистическите 
предаване по случай национал- 

13ИМК на Куба; Изпълнение на Ка- 
нашата поща; Концерт на Ремзи 

I и Ахмед Джумалквв; Новини 
4.00 
пение на самодейци; 
Новини: Танга; Из 

1родни песни 
— 21,30

музика; Новини. Коментар: Снм- 
поема; Завоеванията на родната 
1ркълар: „Последният копнеж“ — 

Аргивнс Митропулос; Забавни 
Централен осведомителен бюле

тин; „За тези, които ще бъдат на трудов 
пост но Нова година" — поздравителен 
концерт 

ПЕТЪК — 31 
6.00 — 7.30

Календар на деня; Народни песни; За се
лото: „Работят за петата петилетка“ — 
репортаж; Музика отдалеч; .  . 
вети (повторение); Концерт на Пакизе Ха 
санова; Новини 

13.00 - 14.00
Народни песни; Преглед I 

ни; Песни от филми; Из 
Инструментални мелодии 

18.30 — 1.00
Смесен концерт' народна

Дядо Мраз" — новогодишна музикал
на приказка от Надя Трендафилова

17.03 За децата: „Часовникът, кален
дарът и децата" — радиодраматизация 
от Леда Милева /

20.10 За най-малките: „Новогодишна 
нощ"

16.35, II пр. За малките ученици — 
весело забавно предаване

радиопостановки“,
1 I 66 - 19.00 Из кош

Концерт на съветски 
то. 21.00 „Потанцувай 
концерт-композиция.

2 I — 17.00 Концерт-валс, В програмата — 
произведения от Чайковски и Рахманинов.

БУКУРЕЩ I — 285. 351, 1935 И
26 X — 16.40 Новости,— народна музика.
27 XII — 22.20 Лека музика от Флорнн 

Богардо и Камелия Даскалеску
28 XII — 17.32 Популярни мелодии
29 XII — 11,00 Сюита „Народно веселие“ 

от Сабин Драгой
30 XII — 12.35 Симфонични творби, 

повени от красотата на румънския 
клор: Симфонична сюита „западни п; 
от Марциан Негря. 20.55 Из най-хуба! 
пълнения на Николае ХсРля

31 ХИ — 12.45 „Босилек, цвете любимо" — 
народни песни и танци

1 I — 16.00 Рапсодия № 1 в да мажор от 
Джордже Епеску
БУКУРЕЩ II — Х38 м

26 XII — 11.00 Предаване-концерт на симф. 
орк. на Държ. филх. „Джордже Енеску“, 
лир. Попеску, солист пианистът Алсксаидру 
Деметриад; 21.00 Предавано от концертното 
студио — концерт на млади солисти

27 XII 17.45 Народна музика, изп. София 
Попа

28 XII - 12.30 „Една 
дн“ — лека музика от рум. >

29 XII — 21.20 Фолклорен п. 
Бутачу

30 XII — 21.20 Избрани пиеси 
лярна музика

81 XII — 17.20 „Побратимяване" — хоре
ография рапсодия от Паул Копстантинеску

I 1 — 9.30 Румънски оперети пред микро-

НЕДЕЛЯ
6.00 — 7.30

Календар нп дсн| 
медова и Осмян . 
Музика и филмови 
сма на слушатели;

10.30 - 12.00
Народни песни: „Шехеразада“  монтаж 
по едноименния балет на Рнмски-Корса- 
ков

18.30 - 21.00
Концерт за 
песни ( ~ 
магични
Пелин: Време за тан1 
домителен бюлетин; П 
церт за трудоваците

на печдта. 
а днешния

ПОНЕДЕЛНИК « 17 декември
6.00 — 7.30

Календар на д«ня; Игри; За селото: „Гри
жи за овощните градини през зимата“ — 
бесеДа от Емил Попов; Музика на съвет
ски народи; За вашето здрава: „Успе
хите на нашето здравеопазване през IV 

13 00ТИЛе14 00 ^а₽0Д,,н пвсн“: Новини

Шаркълар; Преглед на печата. Новини; 
Откъси из оперети; Преглед на спортните 
събития през седмицата

18.30 - 21.13
Народна музика; Новини. Коментар; За
бавни песни; Хаксевер Хасан; Концерт на 
Осман Азизов и Зейнеб Каяджиева; Цен
трален осведомителен бюлетин; Танцова 
музика; По света: случки, събития, факти

ВТОРНИК — 28 декември
6.00 — 7.30

Календар : 
свят; За I 
репортаж;

13.00 — 14.00
Изпълнение на Ду] 
печата. Новини; 3 
печат; Народни 

18.30.— 21.30
Концерт по писма на слушатели; Новини. 
Коментар; Песни от филми; Политическа 
просвета: „С нови енлн напред" — беседа; 
Инструментални мелодии; За нашите слу- 
шателкй: „Гости от Лудогорието“ „ ре
портаж от Али Ибрахнмов; Валсове; Цен
трален осведомителен бюлетин; Народни 
песни; Литературна странника: „Къде си 
щастие“ — хумористичен разказ ст Мех
мед Бекиров

СРЯДА - 29 декември
0.00 — 7.30

Календар н, 
страни; По 
(повторение);  
родина; Новини 

13.00 — 14.00
Концерт на Ахмед 
цечата. Новини; Из

ЗТредаВане за турското 'население
8 България

ни; На естрадата *-» любими изпълните
ли; Новогодишен концерт за жени активи
стки с кратки очеркови скици, стихове, и 
пр.; Танцова музика; Централен осведоми
телен бюлетин; Младежка наздравица — 
поздравителен концерт за младежта; Но
вогодишна естрада; Приветствие от Цен
тралния комитет на Българската комуни
стическа партия, Президиума на Народно- 

събрание и Министерския съвет към 
лгарскня народ по случай настъпването 

новата 1966 година; Народна музика; 
нцова музика

СЪБОТА — I януари 1966 г.
6.00 — 7.30

Календар ; 
на Куба“; 
си); „За 
Новини

13.00 - 14.00
Шаркълар (нови записи); Преглед на пе

чата. Новини; Народни игри (нови записи 
изп. на саз Анг. Георгиев); „Бисери от 
народното творчество“ — концерт

18.30  21.30
Народна музика 
Млади изпълнители, 
през 1965 г; „По ши 
кална разходка; Цен 
бюлетин: Музика и 
Ходжа

Преглед на пе- 
днешння печат:

6.45 Добро утро, мили деца: „Що е 
щастие" — приказка от Елин Пелин

11.03 Зз средношколците: „Цоетята 
са за вас" — радиомонтаж (повторе
ние)

16.05 Концерт 1а пионерите: „Ехо от 
близо и далеч" — песни на деца от 
различни страни

17.03 Пионери, предаваме за вас: 
„Пътници с червени връзки" — радио
монтаж от Цилия Лачева

20.23 Звезда Вечерница ви пожелава, 
лока нощ, деца!

19.15, II пр. За

I музикалните театри 
— музикален преглед, 

музикална програма — сой- 
сестри.
| Програма яа р 
” „Днес дежу] 

.Приветствуват ви дейци 
' „Новата година кра»

 _._г_ . 20.10 Програма на радиостак- 
.Младост“. 21.20 „Весела наздравица“
“ - 16.00 Програма на радиостанция

17.10 „До-ре-мн-фа-сол“ — астра 
онцерт. 18.00 „Празничен бал".
— 16.00 Програма на радиостанция 

ДЦладост“. 17.00 „1965 година в света ма из
куството и литературата”. 17.10 „По теат-. 
ралиите сцени“. 21.30 „Кръгозор“ — Как 
посрещнахме Нова година.

МОСКВА III — 1 500, 779, 344 , 55 м
27 XII — 18.00 Предаване операта „Вели

ката дружба" от В а но Мура дели. 21.00 „В 
зимната вечер" — лиричен концерт.

28 XII — 17.00 Програма на радиостанция 
„Младост". 18.00 В Голямата зала на Кон
серваторията — концерт. 20.00 
естраден концерт.

30 XII — 18.00 Програма иа радиостаицич 
„Младост". 19.00 На Празниха ка песните в 
Прибалтика. 21.30. „Не концертната естрада".

31 XII — 18.00 Из концертните зали. 20.00 
. ..'чгурен концерт „По страниците иа

/ /Л- .

«има»
Ьл-.-



Штелевизия •я

27. XII.

31. XII.

I
>грамата 
ТЕАТЪР

Г&\Н1г\'Офк$т
ОТ ТАМАРА ГАББЕ

1. I.

малки

Светлик,

Гол- 2. I.

I. гледа“

се

от серията „Едни ден

29. XII.

кино- съвет-

22.00 НОВОГОДИШЕНсиек^ър.

30. XII.

(31. XII., 22.00 ч.)

п ОНЕДЕЛНИ К

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕАЯ

СРЯДЯ

ЧЕТВЪРТЪК

■Ш 
■ 
н

4■ 
■
■ 
■

музика
година,

18.10 КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК
18.40 ЗА ДЕЦАТА

забавни 
песни и вълшебства ще 

куклено 
РЪК^-

ли своя 
телевизно-

съветскн
22.30

1Я на 
Апо- 

на

.ДЕТЕ И ВЪЛШЕБ- 
Гавел, предаване от

ще гледаме в новогоднш- 
. на про( 
1ИЯТ

1та „Фю[ 
I и у

Всички деца знаят приказката 
на народния писател Елин Пелин— 
в това не се съмняваме. Но как
во е станало по-нататък с оби
тателите на дядовата ръкавичка 
Мишката-Гризанка, Заю-Баю
Средногорски, Кумчо Вълчо, Ку
ма Лиса и Мецана?

За техните хитрини, 
игри, 
научите от новото ни 
предаване „ДЯДОВАТА . . ... 
ВИЧКА". Автор на първата пиес 
ка е поетът Димитър С 
режисьор — Благой Стратев.

19.20 „Светлани на петилетката"
20.00 По света и у нас
20.20 Спорт
20 30 „ВЯРНОСТ“ — от Джон 

;}ъртн, английски филм-спектакъл

болести, за всички — новият пре
парат „НОВСПЕ“. Правят се се
риозни опити чрез съединение от 
ябълков сок и цианкалий (на вър
ха на ножа),, да добием елекси
ра на доброто^настроение „НОВ
СПЕ“. 3 ритмите ще почувствуват 
въздействид/сгМ^ашите твор
чески усилия* В лабораторните 
опити сме подпомогнати от най- 
добрите певци, естрадни изпълни
тели и оркестри, народни певци 
и инструменталисти, и всички, ко
ито могат да предложат съответ
но количество „НОВСПЕ“.

18.10 Научно-популярен филм
18.40 Дружно, пионери!
19 20 За децата: „Враждата“ 

новела от серията „Фюри“
20.00 По света и у нас

18.10 КУРС ПО РУСКИ ЕЗИК
18.40 За децата: „Това се случи срещу 

ова година" — ■ новогодишен разказ от 
р. Угаров
18.50 За юношите: „НОВОГОДИШНА 

КОМИСИЯ“ - «бавен концерт
19-30 „КООРДИНАТИ НА ПРОГРЕСА“ 

— предаване за постиженията на българ
ската наука и техника през годината

20 00 По света и у нас
20.20 Новото стихотворение

21.45 Беседа на председател! 
Държавния планов комитет 
стол Пашев аа изпълнението 
годишния план н основните пока- 
«ателн в плана за 1988 година

„Тръгнал ■ дядо за Златица 
изгубил си ръкавица.,.“

21.00 МЛАДЕЖКИ НОВОГОДИ
ШЕН БАЛ — предаване от зала 
Универсиада“

град 
бър- 

логика, талант н находчивост 
•дставнтелпн младежки отбори 
Хасково и Перник /

18.10 За най-малките: „Кой е най-ху
бавият кът?“ — картинна книжка

18.25 Детски филм
18.35 За средношколците; „Дядо Поцо 

драматизация по едноименния
разказ на Ив. Вазов

19.00 В страната на строящия се ко
мунизъм: „От Иличовск .,до Целииоград“

19.25 Филм 
мира“

20.00 По (вета и у нас
20.20 Спортен екран
20.35 „СУРВА, СУРВА ГОДИНА!" — 

злободневни куплети, епиграми и реп- 
ризи

20.00 „ЗИМНА ФАНТАЗИЯ“ 
ски филм-ревю на лед

21.30 По света и у нас

20.20 „ПОЗНАВАТЕ 
КРАЙ?“ — младежки 
нен турнир

Този път за честта яа своя 
ще се състезават с познания, 
за логика, талант н 
пре^ 
от

2025 „КАПИТАНЪТ ОТ ТОЛЕДО“ 
френско-италиански игрален филм 

21.55 „Накъде на Нова година?“

иа поета

Студио 3 на Българската те
левизия е странно преобразено — 
колби, епруветки, тръбички, хи
мически реакции разтърсват' ка
мери и прожектори. В лаборато
рия на алхимици ли сме попад
нали, или в космическа ракета? Ре 
жисьорът Л. Анжел бърза да ни 
успокои: „В усилено търсене сме 
на новия препарат за всички' въз 
расти „НОВСПЕ“. Българска те- 

' левйзия ще предложи определени 
дози от този препарат, получен 
в научноизследователската лабо
ратория на студио 3, под вещото 
ръководство на специалистите Т. 
Лолова и Г. Парцалев, за граж
дани над 50 години, за ученици и 
войници, за младежи и девойки, 
за точен мерник на нашите фут-

16.00 За децата: „ДЕ 
СТВО“ — опера от Ра1 
Ленинград

18.00 „Какво ще глед: 
мата вечер?“ — преглед

18.15 ТЕЛЕВИЗИОНН! 
ПРЕДСТАВЯ ЗА ДЕЦАТА

22.05 Повторение от курса по немски 
език

18.05 Новини
18.10 Концерт народна
18.40 „Честита Нова

приятели!" — програма от детски филми
19.25 НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА 

КУБА
20.00 По света и у нас
20.20 .НОВОГОДИШЕН ПАНАИР" — 

телевизионен забавен филм 
Новини

Пиеса по мотиви на известна
та приказка „Пепеляшка". В ро
лята на Пепеляшка — Гинка 
Станчева, Принцът — Сава Ха- 
шъмов. Участвуват, и В. Бахче- 
ванова. Л. 'Алексиева, заел. арт. 
Сл. Славова;■ДрГанева, П. Пей- 
ков, Ц. Мйтева.^Ас; Кисимов, М. 
Михайлов и др~ Постановка на 
Асен Траянов. Оригинална музи
ка за пиесата е написал Дими
тър Вълчев.


