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ЩАСТЛИВО
ТТЛАВАНЕ!

Кой от вас, не мечтае За     

 

деца,

   

    

      
  

  

  

 

ни, Дълно с много изненади и ра-
достни открития! Но навярно вие
дери н Ме подозирате, че с първия
учебен ден всеки един от вас тръг
ва на дългд---и интересно плаване.
из един наистина цеобятен океан. В
това ване всекиедин от вас е
сам капитан На своя, кораб, сойто
може 1да се нарече „Дръзки“ или
„Любрзнателни“ или така, както ва
сами “шите. А най-хубавоте.«че
пад За

 

     

дапечно плаване по морета и океа
| на ония, които за пръв път ще по-

 

вас наистина ви очакват безброй
радостни открития,  чови „светове,
които виз ще завладеете, ясни хо-
ризонти, които ще достигнете,
примамнр. далечини,
ще ви зоват напред...

Нека по-големите от вас подадат
с много обич ръка на по-малките и

които винаги

теглят из безбрежния океан на зна-
нието! Нека ги научат да не се боят
от трудностите, да се пазят от под-
водните скали на леноста м рап
нодушието, да намират винаги вер-
ния път по негаснещите светлини на
фаровете, запалени от велики твор-
ци, смени и откриватели.
На всички вас, „големи и малки

пътници из необятния океан на зна-

 

Своде

По покана на ръководството (на
Българското радно м тедевизня вчера
първия. секретар на ЦК на БКП и
председател на Министерския съвет
Тодор Живков заедно с члена на По-
литбюро и секретар на ЦК на БКП
Митко Григоров, председателя на Ко-
митета по културата и изкуството Па-

атев, завеждащия отдела „Про-
паганда н агитация“ на ЦК на БКП
Давид, Елазар, кандидат-нлена на ЦК
на БКП Милко“ Бадев посетиха Бъл-
гарското радно н телевизия, Посрещ-
нати от. главния директор на Българ-
ското радио н тедевизия Крум Васи-
лев, директора на телевизията Васил
Баев, др. Тодор Живков. н другите
гости. се“ запознаха с условията з:

в едно от телевизионните с
в техническата апаратна, в ед-

ва от прожекционните зали На. теле-
визията. В сградата на радното те раз
тледаха централната апаратна; дисле-
черския пулт, както м някон студиа.
Директорът. на Българското радно

Богомил. Нонев н техническият дирск-
тор на Българското радно и телевн-
зия инж. Жерко ЖЖерков осведомиха
др. Тодор Живков за някон постиже-
ния я трудности в работата на радно-
работинците.
След топа се състоя,

зите с ръководството На Българското
радно: н телевизия“: на която бяха 06-
съдени някои въпроси: на перспектив-
ното развитие на радното мо телеви-
зията.

     

  

   

Накрая в концертното студно.
стоя събрание-среща и с акт
Българското радио н телевизия н за-

грамофонни плочи
кантон“. Посрещнат много сърдечно,
др. Тодор Живков говори по пробле-
мите на вътрешното н международно-
то положение, както н по актуални“
те задачи на идеологическия Фронт,

 

   

нието, мскаме от сърце да по-
желаем „Щастливо плаване!”

Всъщност ние, вашите приятели
от радиото, като всички истински
приятепи не можем“ дз ви остави
сами, а също ще „тръгнем на пъ
Заедно с вас. Затова в н, рието
на. празничния ден -- на 14 сеп-
тември от 20,50 ч. -- сме записали
За вас приветственото слово на ми-
нистъра на- народната просвета Ган-

       

чо Ганев, а на. самия“ празник
(15. ПХ, четвъртък) ще ви за
радваме със стихове от стари

 

майстори на родната ни реч и със
скъпите за всяко „българско сърце
училищни песни. Нашият подарък
За всички първокласници ще бъде
приказката „Как играчките отидоха
да се учат“, която

>

слушайте от
11.03 ч. Както винаги н този път в
предаването за пионерите в 17.03 ч.
ще отекне многогласното ехо на
първия учебен ден, а вечерта. в
19.15 ч. ще пожелаем от. сърце „На
добър час“ м на всички средношкод.
ци.

 



ЦЕДЕНБАЛ НА

50 ГОДИНИ
Роден и израсъл в семейството

на беден ара, Юмжагийн още от
малък се проявява като будно и
ученолюбиво дете. Революцията от
1921 год, разкри пред монголския
народ нови хоризонти за знание и
просвета. Сбъдва се мечтата на уче-
нолюбивия Младеж и той заминава
дя се учи в СССР. Завършил фи-
нансово-икономическия институт,
Цеденбал се връща в родината и с
Жар и ентусиазъм раздава придо-
битите знания, прилага ги в изграж-
дането на нова Монголия. Препода-
вател в системата на Министерство-
то на финансите, заместник-минис-
тър и министър, кипяща дейност в
уланбаторската партийна организа-
ция, член на ЦК на МНРП и гене-
рален секретар На Партията -- та-
къв е неговият творчески път в
предвоенните години.

В годините на Великата отечестве-
на война Цеденбал ръководи Поли-
тическото управление на МНРА, ор-
ганизира помощта за Същетския съ-
ю3 и като заместник-главнокоманду-
ващ взема активно участие в раз-
грома на Квантунгската армия,
Страната се връща към мирен

живот и Цеде:Бел отново е на своя
пост. -- заместник-председател на
МС и председател на Държавната

планова комисия, а от 1952 год. и
министър-председател на МНР.

Юмжагийн Цеденбал е не“ само
изтъкнат партиен и държавен, рът
ководител на МНР, но и виден деец
на международното комунистическо
и работническо движение,
Беседа за Живота и делото на

верния син на монголския народ ще
предадем от 8.33 ч. на 16 септем-
ври, петък.

 

ПЛОВДИВ ОЧАКВА ГОСТИ ОТ ДЯЛ СВЯТ
На 18 „септември вратите на  Между-

народния мострен панаир в Пловдив.
ще се отворят за двадесет н втори път.
Ще се развеят националните флагове на
47 страни -- изложителки от всички кон
тиненти. За първи път тук ще се пред-
ставят официално Белгия, Гърция, Турция,
Етиопия, Мароко, Сирия, Сомалия, Шве-
ция.
Предвид увеличения брой на участву-

ващите държави изложбената площ та-
зи година с увеличена с около 20 Хиля-
ди кв; м.
По-широко участвуват в ХХИ между“

народен. мострен пананр в Пловдив н
българските изложители, Те ще покажат
стоки от машиностроенето,“ електропро-
мишлевостта, химията, металургията, ко-
рабострое: его, фармацията, |мебейната
индустрия, хранителното“" производство,консераната промишленост, спиртни“ нас
питки, тютюни. цигари, месо но месни
произведения, текстил, производства на
кожарската" промишленост, трикотаж,
конфекция, стъклария, селскостопански
производения, занаятчийски издедия и
др.
Съпетската палата предлага експонати

на 18 всесъюзни обединения, а също и
на Академията на науките на СССР,
Държаония, комитет за използуването. на
атомната енергия на СССР и ВАО „Ин-
турист“,

Очаква се тази година пананрът да
бъде посетен от около 800 хиляди души,
много от конто чужденци, Поканени” са.
правителствени. делегацин, министри. на
търговията и икономиката от. социалие
стически, западни и развиващи се стра-
ни, председателн на търговски камари -+
директори на международни пандири нм.други гости,
През дните на ХХ! международен мо-

стрен панаир в Пловдив ще се проведат
редица мероприятия от най-различен хач
рактер. Те ще допринесат още повече

  

  

за утвърждаването му като световен
Форум -- едно наистина голямо и важно
сжегодно събитие в международния сто-
кообмен,
Радио София, Радно Пловдив и Бъл-

гарска телевизия ще предадат на 18 сеп-
тември от 10.00 часа тържественото от-
криване на панаира. Ежедневно в про-
грамите на радиото и телевизията ще на-
мират широко място информационни и
други материйли от пандирния град,

 

 

 

ПЪРВА ПРОГРАМА
вовини

5.30. -- и календар (в еделни н празнич-
ни дни само календар)

8.30. -- и уподна статия ва в. „Работни:
ческо дедо“ (през есенно-зимния” сезов
<- и съобщения ва състоянието на пъ.
тишата)

800 - (без педеля п празнични дна.
През есенно-зимния сезон съобщение за
състоянт ето на пътищата)

9100 -- и преглед на столичния печат
10.00. 1100, 12.30 - в събота и предпраз

18.30 4, 14.00, 16.00. 16.00
неделя н празнични. дни)

18:00, 19.00 (без неделя и“ празнични
дни). 20.30, 22.80, 23.50

ВТОРА ПРОГРАМА
Новини 10.40, 12.00 (без меделя н праз-цични дни), 18.00, 16.30, 18.30 м 20.30 ч.

 

Спортин новини -+ в осведомнтелните бю-
„Летния всекн ден в 20.30 4.
Спортен бюлетив -- събота и неделя -
- 2080 , 1

Хидрометедрологичен бюлетин -- по пър-ва програма < 12 и 20:30

я.

повтора ПрОграми <- 13:00 я,
Бюлетив за вивото на р. Дунав -- 15.08 ч.(без педеля н празнични дни)Утриння гимнастика - всеки дет 6.00 я.(без неделя но праанични дниТочно преме от Асгрономическата  обсер:ватория - всеки дев 9.00; 12.00 и18.00 9.10. първа програма нов 16:30:74. (без неделя) - по вора програма дПреглед на програмата - делницумо дни1154 в. по първа програма. в неделя --103044 по втора програмав неделя

ПРОГРАМИТЕ НА РАДИО СОФИЯ СЕ.
ИЗЛЪЧВАТ ОТ СЛЕДНИТЕ ПРЕДАВА“

ТЕЛИ НА ВЪЛНИ (ЧЕСТОТИ) 7

  

 

  

 

 
 

   
ПЪРВА ПРОГРАМА,  Плегсн -- 506 ме(698 ккц), Столник - 488 м (778 клш.Благоевград - Зссм (863 кхцу Столник- 391 м (7670 "кажи -
440 (67.28 мха) в Пловдив заКК) я УКВ - 439 (6836 мо

ВТОРА. ПРОГРАМА, Вакарел. 3
-4

     
„(827 кХц) София - УКВ

мку). Варна - 267 м (1124 к-ра-Ззгора -о 28 ом (1998 кжг
ТЬЕТА УКВ ПРОГРАМА. Сос.-- 4.33 м (69.26 мхи) Ъ
ПРОГРАМА За СТОЛИЦАТА: Павлово
- 388 м (13 м) с:  

  



|

е

  

  
ПЪРВА ПРОГРАМА

5.35 Народни хора, изп: духов орк., дир.
. Владимиров   

6.45 Оркестрови пиеси
6.55 Фолклорен музикален албум на

народите - Е +

780 МУЗИКА И ВЕСТИ
8.05 Добро утро, мили деца

8.15 Масови песни
8.30 За средношколците

8.45 Странджански песни и хора: 1.
- Радо, бяла Радо и Стоян са болен

разболя -- изп, Янка Рупкина; 2.
Право странджанско хоро и Женсва
ръченица -- изп.  Странджанскаа
Трупа Е

9:10 Радиотеатър за младия слушател:
„Как петлето стана ветропоказател“  

 

   

   

радиодраматизация от Иван Вапца-
ров

9.44 Инструмевтални пиеси
« 10.03 Букет мелодии и ритки

11:03 ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО
11:38 Ник „Римски-Корсаков --
Фрагментииз операта „Снежанка“

12.00 Бълга и чехословашка народ-
на музика

12.40 Въпрос на деня
12.50. „Прияветрннка. -- концерт от
забавна и танцова музика

1880 СПОРТЕН РАДИОВЕСТНИК
1405 Нови кни а
1445 Тодор. Сийкрония, изп.

Бургаската Силх, дир
(

  
      

    

  
  

  

 

 

 

симф. орк, н4
Дано Е
#14.40 Музика: подъх от дунавските

брегове т
15.10 Виртуоз". пиеси за цигулка /

| 1530 РАДИО. ОТИ 5
1другарчета, ведрли чав

лни чвститри
и. физкултурн песна

ДУКИ ДА

рагменти из оп.

  

  

  

  
    

Ядн.

„Рицарят. Орландо:
18.05 ГОВОРИ МОСКВА
18.35 Забавна музика ваш избор: 1.4

  

; 2, Песен въвМоята глава (Адам г.
Финал“ из ф..влака „Мелддия“

„Кой какво може“ (Дюлай-Гал); 8.
"Град Цинцикати евост); 4.Ти си
моята съдба(Пол Анка); 5. Без теб
(Палавичини); 6. Тече река Волга
(Фрадкин) и

ВеЕДедиЕбеВТРВ

аРЕДиката
у Зен с #2 - Бойка Присадова; 2.

Цигуларско Хоро и Криво пловдив“
ско хоро -- изп. Хасан Чинчири на
цигулка

19.32 Арам Хачатурян -- Сюита из му-
зиката към драмата на Лермонтов

19.08

п онеделник РАДИО СОФИЯ

12. 1Х. 1966

„Маскарад“, изп. симф, орк. на Съз
Ветското радио, дир. Самосуд

 

(

19.50 „Измислиците за т. н. „рево (,
люция в доходите“ при капита (
лизма“ -- беседа от Райна По-
лякова, кандидат на
ческите науки

икономи-се

  

  20.00 «
; срез пан ин,

Е тегекродна
„СЕЛСКА СВАТБА“ -- текст.
Вазов, музика Добри Христов

20.50 На международни теми“

“ тЪДдифиаае
„моя люВОВ РАЗПИЛЯНА“ --
музика и аранж. Тончо Русев, текст
Дамян Дамянов. Изп. Маргарита Ди
митрова с орк. „Балкантон“, Ййр. Д.
Ганев

21.05. Пред микрофона -- румънски ес-
« традни изпъйчитеди и оркестри
24.40” Драматични мивиатюри от чехо-
словашкия писател Иржи Марек

22.06 Конмерт на самодейни колективи
29.48 За любителите на камерна музи-

ка две клавирни сонати от Сергей
Прокофиев, изп. Юри Буков: 1. Со-
ната Ме 2 в ре минор опус 14; 2. Со-
ната е 4 в до минор опус 29

23.21 Музикален атлас

Геадо

Иван

21.00.

 

   

 

позипори: 1. Парашкев Хаджиев --
„Сойта из балета „Сребърните пан-
трки“, изп. ДСО в гр. Шумен, дир.
Н Казасов; 2. Здравко Манолов --
Из ета „Змей и Яна“, изп. орк.

офийската народна опера, дир.
- Караманов

990 Песни из съветски филми
1005 Народна музика: 1. Изворовско

(. хоро и Новаковско хоро -- изп. са-
Мо нар. орк.; 2. Недо ле, „арна

девойко и Айде, дар ми везе -- изп.
Емил Ристосков; 3. Костадине, мили
сине и Завил се йоблак -- изп. Сто-
янка Бонева; 4. Калимановско хоро
и Памукчийска ръченица -- изп. Ди-
митър Стойков на акордеон

10.85 Франтишек Кромер-Крамарж --
Хармония за духови инструменти
опус 71, изп, Пражки духов камерен
ансамбъл

11.00 Пъстър концерт
12.03 Нашето интервю
12.10 Концерт на Сийка Петрова -- но-
ви записи, съпр. СО на БРТ, дир. В.
Стефанов:
„Кармен“ Ария на сля-
пата из | д. на оп. „Джоконда“ (Пон-
киели): 3. Ария на Сантуща из оп.
„Селска чест“ (Маскани) «.

12.25 Двадесет минути с оркестъра на
Макс Грегер

12.45 Песни за мира: 1. Летим за мир

   
  

  

300 Балетна музика от български ком-,

Сийка Петрова (1210 чу П пр.)

(Ив. Гъдев); 2. Мир, приятели (Бу-
гич); 3. Песен за мира (Лоран); 4.
Гласът на привържениците на мира
(Дехтерьов)

13.10 Нашият фейлетон: „Какво да #
пожелаем“ -- от Мирон Иванов (пов-
торение)

13.20 Вивалди--Респиги -- Соната за
цигулка и пиано в ре мажор, изп.
Боян Лечев -- цигулка, и Снежина
Гълъбова -- пиано

13:32 Народни песни: 1.Зънщето треп-
ти, да зайде; Огрялай Звезда алена
и На Милан гости Дойдоха -- изп.
Стайка Гьокова; 2. Покани, Гендо,
покани и Либе ле, либе денубо --
изп. Иван Пановски

16.00 Забавна и танцова музика от съ
Ветски композитори

16.35 Из“ камерното творчество на ро.
мантиците
17.05 Оперетна музика
17.30 Свири групата па Атанас Вълчев:
Корашлийско хоро; Пайдушко хоро;
Пазарджишко хоро; “Кюстендилска
ръченица е

17.45. „Преди 28 години“ -- радномон-
таж от Петър Парижков

18.00 Музика из филми
18.35 Революционни песни на народите
19.00 ЛЮБИТЕЛИТЕ НА МУЗИКАТА
НИ ПИТАТ е

20.00 Забавна и танцова музика
20.50 На международни теми
21.00 Симфоничен концерт: 1. Масс Брух

-- Концерт за цигулка и орк, в сод
минор Хе 1, изп. Йехуди Менухин с
Лондонската филх., дир, Зюскинд; 2,
Лудвиг ван Бетовен -- Симфония Хе
7 в ла мажор, изп. „Нюйоркската
филк., дир. Тосканини

22.02 Песни и танци на народите

ТРЕТА УКВ ПРОГРАМА

19.00 Симфоничен концерт: 1. Родион
Шчедрин -- Концерт за пиано и орк.
в ре мажор, изп. Иван Евтимов със
СДФ, дир. К. Илиев; 2. Бела Барток
-- Концерт за орк, изп. симф. орк,
дир. Караян

20.02 Песни н танци на народите
За
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ПЪРВА ПРОГР И

5.35 Народни песни и хора от събора-
надпяване в гр. Елхово

6.10 Масови песни
6.45 Оркестрови пиеси
6.55 Забавна музика
723 „Запознайте се с... 4 -- очерк
7.30 МУЗИКА И ВЕСТИ
805 Добро утро, мили деца
8.15 Концерт на Анс. за народни песни

на БРТ, художествен ръководител
Димитър Динев, дир. на орк. Коста
Колев

840 Изпълнения на съветски арфистки
9.0 ЗДРАВЕ И МЕДИЦИНА
9.25 Хорови творби от български ком-
позитори: 1. Пролет (Л. Лесичкова);
2. До утре (Жул Леви); 3. Друга-
рят Антон (П. Стайнов)

9.42 Сергей Прокофиев -“ Симфонична
сюита из оп. „Любовта към трите
портокала“, изп. парижки симф. орк.
„Ламурьо“, дир Мартинон.

10.03 Букет от мелодии и ритми
11.03 „Ехо отблизо и далеч“ --

на деца от различни страни
11.28 Оперетна музика
12.00 Народни песни и хора -- изп. орк.
при Анс. за народни песни на БРТ,
дир. Драгомно Ненов

12:40 „ЗНАМЕНОСЦИ НА ДЕВЕТИЯ
„КОНГРЕС“ -- тредаване за участни-
ците "в социалистическото съревнова-
ние

13.10 Еладимир Трошин пее песни из
филми

13.30 „СТОЛИЧНИТЕ ТЕАТРИ пред
новия сезон“ -- беседа -

13:40 Олга Шевкенова изпълнява сона-
ти за пиано от Доменико Скарлати

14.05 За селото: „Струи благодатни“ -
съревнование за най-резултатно напо-
яване

14.20 Пее. хор „Пятницки“: Хубавичък,
младичък: Цъфти, пролетна земя;
Руска красавица

14.28 Едуард Лало -- Фрагменти из 1
и Пд. на оп. „Царят на Ис“, изп.
Рита Гор, Полет Шаланда, Луи Мю-
зи ц Рафаел Романьони с хор и орк.
на Френското радио, дир. Клоез

15.10 Забавни песни от млади българ-
ски композитори

15.30 РАДИОВЕСТИ
16.06 За пионерите
16.25 МУЗИКАЛНИ ЧЕСТИТКИ
17.03 Радиовестник „Пионерски пламък“
17:23 Народни песни и хора, изп. Ле:
новската група

17.43 Песни на нашите приятели от со-
циалистическите страни

18.05 Записи от Международния музи-
кален конкурс „Чайковски“ -- 1966

Москва

песни

г. в

 

20.18 ПЕСЕН МИЛА, ПЕСЕН РОДНА

20.50 Радиокоментаторът Огнян Велков
отговаря на зададени въпроси по ме-
ждународното положение.

21.00 МЕЛОДИЯ НА СЕДМИЦАТА
21.05 За любителите на танца

21.40 Картинки от „свободния свят“
22.00 Песни и танци на народите
22.45 Рихард Вагнер -- Фрагменти из

оп. „Рейнско злато“, изп. солисти с
Берл. държ. симф. орк, дир. - Кемпе.
В ролите участвуват: Лиза Ото, Ме-
рита Мушей, Зиглинде Вагнер, Йо-
хана Блатер, Рут Зиверт, Хелмут
Милкерт, Рудолф Шок, Фердинанд
Франц, Йозеф Метерних и Бено Куше

28.36 Изпълнения на полския инстру-
ментален ансамбъл „Студио М--2“

ВТОРА ПРОГРАМА

9.00 Забавна и танцова музика
9.35 Музикална разходка из Прибал-
тика г

10.03 Симфонични творби от Боян Ико-
номов: |. Концертино за пиано и орк.,
изп. Вера Баева със СО на Бургас:
ката филх., дир: авторът; 2. Две пис-
си за струнен орк., изп. СО на БРТ,
дир. Др. Ненов

 

10.35 Народни песни -- изп.. оперни
певци: 1. Кажи ми, кажи, Катинке и.
Яно море, Севдалино -- изп. Павел
Герджиков; 2, Стига ме, майко, про-
водай и Тошо, Тодоро - изп. на Рад-
ка Конфорти; 3. Стояне, море Стояне
и Тодорке ле, либе ле -- изп. Ми-
ханл Попов Е “

11.00 Пъстър концерт
12.03 Международна мозайка.
12.10 Любими естрадни изпълнители: 7:
Лиляна Петрович -- Прегърни
силно (кхх); 2 Муслим Магомчев --
Не бързай (Бабаджанян); 32. Дили
Иванова << Адажио (Ан

 

 

риери): 5. Дойна Бадя -- Ден сл
ден (Йонеску); 6 Нат Кинг Кол
Безспокойство (Родригес); 7. Миме

  

Николова -- Спомен от лятото (ив...
Стойков)

12.38 Карл Мария фон, Вебер -- Кон-
церт за кларнет и орк. във. фа ми-
нор, изп. Атанас Колев съ. СДФ,
дир. К. Илиев

13.10 МУЗИКАЛНА РЕЦЕНЗИЯ

18.20. Оркестрова музика -- изп. орк.
при Държ. анс. за народни песни и
танци „Пирин“ в Благоевград, дир.
Ал. Кокарешков

13.38 „Води ни, Партийо“ -- концерт от
масови песни: |. Партийо моя, здра-
вей (И. Темков); 2. Води. ни, Партийо
(П. Хаджиев); 3. Работническа песен
(И. Драганов); 4. Песен за Партия-
та (Ст. Ременков); 5. Наша Партийо
могъща (В. Райчев)

16.00 Александър Глазунов -- Концерт
за пиано и орк. във фа минор, изп.

  

Олга Шевкенова 13.40 ч.)

Святослав Рихтер с московски мла-
дежки симф. дир. Кондрашин

16.35 Веседи Народни песни, изп. Донка“
Балканска: Баба на дядо думаше;
Тодоре, левент гидийо; Туй чудо не
съм видяла :

17:00 „Лети, наша песен армейска“ --
музикално: предаване “за Народната
армия :

17.80. ГОВОРИ МОСКВА
18.00 Пеят италианските естрадни изпьл.
нители Ориета Берти и Пино Д.
джо на се

18.35 „От север и юр“ -музика на
народите чи с

19.00 Маестйо Атанасов -- Второ дег-
 ствиена сп. „Запустялата воденица“,

изп. солисти, хор н орк. наРусенска-
та нар/ опера, дир. Р. Райчев. В ро-

 

  

  

< 7дите участвува: Пе 1 Маринова,
Неделао Павлов, Ник а Абаджима-
ринов, Кирил Захар в н Евгения
Бабачеза-Славчева:

19.37 Тацова музика от чехословашки
композ. тори

27.02 Хогу” концерт
20.50 Радиокоментаторът Огнян Велков
- отговаря на зададени въпроси по

международнотоположение.

 

 -21.00” Цикъл „От Глинка до Шостако-
вич“ -- композатори от Украинска

ССР: творби Лятошински, Кос-

 

Анатолски, Косенко, Майборода, Ва-

силенко, Кирейко, Данкевич и Щога-
ренко -

ЕТА УКВ ПРОГРАМА

19.00 Волфганг. Амадеус. Моцарт --
Струнен квинтет, изп ДРК „Авра-

мов“ със Стефан Сугарев -- виола
19.36 Две кантати от млади български
композитори

19:56. Танцова музика
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5.33 За селото: „Темвове на петилет-
ката“ -- обсъждаме проектодиректи-
вите на Деветия конгрес на БКП

6.10 Оркестровипиеси
6.45 Масови песни
6:55 Народна музика
7.15 Забавни мелодии е
1:30 МУЗИКА И ВЕСТИ
8.05 Добро утро, мили деца
8.15 Маршове
330 Оперетна музика от Йохан Щраус.
9.10 Пионери, предаваме за вас
9:25 Малки оркестрови пиеси от испан-

ски композитори -- изп. орк, ДИР.
 

10:08. Букег от мелодии и рими с
11.03 Концерт по желание на трудези
   

  
      
   

    

 

   

   

    

         

  

   

  

в концерт
Та трудово-правна “консулта-
си <
песни и хора: 1. Седе:

Панаир ми се сбираше
| Цвелкова; 2, Две пи-
-- изп. орк.; 3. Духни

Трец и Нещо искам, ба-
ам --изп. Илия Арги-

мари невесто -- изп.

  гитед. „Пиема: до госпо-
ман от-полския писа-

„ Брандис. Бележки от
откъси от книгата

ъпков -- Струнен квар:.
 

  | цигулка, |
Емил Аба (В --виола, и Никола

чело
щова музика от съ-

Соита Мол „Ар-
шката филх., дир.

сроче
<оашититиитиоте

 

и народни пеени: 1. ОП
Стано, Стано; Димитрице. млада бул:
ке и Пукацила сай Тодора -- изп.
„Константин Дурев; 2. Вчера  минак,

но. пусти Сано и Торнал

  

  

Тодо -- изп. Радка Кушлева

аз. „ ВабДедивееУтРр
19.18 Арии из опери, изп. Ненси Тей-

  

тъм, съпр. СО на БРТ, дир. Васил
Стефанов: 1. Ария на Аида из Г к.
на едноименната опера (Верди); 2.
Ария на Джоконда от ГУ д. на ед-
ноименната опера“ (Понкиели); 3.
Ария на Елизабет из Под на“ оп.
„Танхойзер“ (Вагнер)

19.36 Потпури от танцови  медодни
(кик) -- изп. солисти и орк. на Гер-
манското радио, дир. Веединг с

19.50. Социализмът и човекът: „Весела
пътуване със сърдити хора“ -- впе-
чатления на Митьо Радуков от едно
пътуване със селски автобус

20.05 ПЕСЕН МИЛА, ПЕСЕН РОДНА
20.07 Ковцерт на оркестър за народна
музика с диригент Христо Тодоров

: 20:50 Слово на ГАНЧО ГАНЕВ,

 

министър на народната просве-.
та, го случай откриването на

; новата учебна година ;
с

»949000вово4авоводооововоааовевводо:”,
21.00 Концерт на Детския радиохор и

хор „Бодра смяна“.
21.20 МЕЛОДИЯ НА СЕДМИШАТА
21.25 Изпълневия на наши естрадни пе

вци и оркестри
21:40 Творби фт български композито-

ри -- из творчеството на Димитър
“Сагаев: 1. Соната за кларнет и пна-
на, изп, Сава Димитров кларнет,
и Люба Енчева -- пиано; 2. Квартет.
за обой, Кларнет, фагот н арфа. Изп.
Златан Сираков -- обой, Фьодор Ана
ниевски -- кларнет, Димитър Пър-
жов -- фагот, и Цветана Кацарова --
арфа; 3. Сюита Мо 2 из балета „Ма-
дарският конник“ -- изп. СДФ, дир.

Е Стефанов
22:45 Пешди на народите
28.13 Симфоничен концерт: 1. Антон

СЕ Аренски -- Концерт за пиано и орк.,
изп. Григори Гинзбург със симф. орк.

Съветското радио, дир. Горчаков;
Феликс Менделсон-Бартолди.

народа „Рюн блаз“, изп. орк.
държ. опера, дир. Прювер

вел
00 Народни песви и хора
ОЗИторическо четиво: „Кажи им,

майко, да помнят“ -- от Гено Генов
10.00 Дуети из опери: 1. Дует на Суза-

 

на

 

гаро“ (Моцарт) -- Изп. Магда Янку-
леску и Октав Енигъреску с орк. на
Букурещкия театър за опера н балет,
дир. Бредичану; 2. Дует на Едгардо
и Лучия из Пк. на оп. „Лучия ди
Ламермур“ (Доницети) - изп. Ауре-
лиано Пертиле и Ана Роза с орк.: 3.
Дует на Маргарита и Фауст из Пд.
на оп. „Фауст“ (Гуно) -- изп. Пиерет
Алари и Леополд Симоно със симф.
орк. на Берл. радио, дир. Шенен: 4.
Дует на Елза н Ортруд из оп. „Лоен-
грин“ (Вагнер) -- изп. Еми Бетен.
дорф и Карин Бранцел с оперен орк,.
дир. Вайсман

10.35 Хорови песни
11.00 Пъстър концерт
12.03 Нашият репортаж

;

 

на и графа из оп: „Сватбата на Фи-

 

19 Димитър Сагаев (21.40 ч.)
12.10 Симфонични валсове
12:35 Малък концерт на Държ. анс. за
народни песни и танци с художествен
ръководител Филип Кутев

13.10 В СВЕТА НА КИНОТО
18.20 „За вас; бригадири“ -- концерт

оперетна, филмова, забавна н танцо-
ва музика.

16.00 Народна музика
16.35 ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО (повто-

рение) за
17.05 Танцова музика « /
17.30 НА НОВОТО -- ШИРОК ПЪТ
17.50 Народни хора, изп, духов орке-

стър :
18.00 Оперен концерт .
Е-венаннвеенннинааиеяняненеаианененанатт

18.35 За строителите от трудова
повинност: „ЛЕТОПИС на стро
ителната младост“

ЕЕЕЕЕНЕНННННЕРЕНННЯННАННННН.

19.00 Забавна и танцова музака
19:27 Човекът покорител: „Хората
депа и завоеватели на Слънцето“ --
беседа от инженер Кузо Кузов

1945 Веселин Стоянов -- Симфонич:
на поема „Кървава песен“, изп. СО “
на БРТ, дир. В. Стефанов 4 е

20.08 Лирични песни
20.50 СЛОВО НА ГАНЧО ГАНЕВ,
министър на народната просвета, за
началото на новата учебна година

21.00 Концерт на Детския радиохорн“
хор „Бодра смяна“

21.20 Радиотеатър: „Шестте бю-
ста на Наполеон“ -- раднодра-

Артур Конанматизация по
Дойл

 

22.08 Народна музика от Чехословакия

ТРЕТА УКВ ПРОГРА Е

19.00 Танци на народите
19.18 Арии и ансамбли из опери
20.08. Танпова сюита (Ролф Куул) -- м

изп. забавен орк. на Германското.
радио, дир. авторът
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ПЪРВА ПРОГРА

5.85 Народни хора -ч изп. орк за нар.
песни и танци при ОНС гр. Стара
Загора

5.53 За селото
6.10 Масови песни
8.45 Добро утро, мили деца.
8.55 Концерт от училищнк песни
7.10 Танци на народите.
1.30 МУЗИКА И ВЕСТИ

ААА

! 8.05 „ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА“ -- бе:
седа от Крум Мавродиев

АААААААААААААРЕААРАЛАААААР

8.15 „Републико наша,
масови песни

8.30 Народни песни и хора -+ изп, орк,
при Анс. за нар. песни на БРТ

9.10 Три изпълнения на оркестър „101
цигулки“: Продавачката на виолетки

здравей!“ --+

(кк); „Малагеня (ххх); Испански
празник (ххх)

9.30 Джакомо Пучини -- Трето дей-
ствие на оп. „Момичето от Запад“,
изп. солисти с хор и орк. на Римска-
та академия „Санта Чечилия“, дир.
Капуана. В ромите участвуват: Рена-
та Тебалди, Марино дел Монако, Кор
нел Макниил, Джорджо Тоци и др.

10.03 Букет от мелодин и ритми
11.03 За децата

12.00 Забавна и танцова муз-ка
12.40 СЛОВО по случай празника на
МВР

12.50 Поздравителен концерт за

жителите от МВР.

18.80 Говори Радио Варна: „При тър-
сачите на черното злато“ -- репор-

таж от Георги Великов
14.05 Народни песни на нашите съ-
седи

14.23 Симфонични
ком.лозитори

15.10 Свири Коста Колев на акордеон:
Белоградчишко хоро; “Радомирско

хоро;  Дамянвойводово хоро; Бучи-

миш -4 коро; Севлиевско хоро; Го-
дечка ръченица

15.30 РАДИОВЕСТИ

16.05 За пионерите.
16.25 МУЗИКАЛНИ ЧЕСТИТКИ

17.08 За учениците
17.33 Нови грамофонни плочи, произ-
водство на завод „Балкантон“ -- за-
бавна и танцова музика

18.05 ГОВОРИ МОСКВА
18.35 Народни песни:!. Що си повехна-

ла, Лено п Снощи конье не дойдо-
ха (песни от Западна България) изп.

случ

творби от чешки

Стр. 6

 

Павлина Радева; 2. Филиповите Чар-
даци и Росен, росен (песни от Кот-
ленско) -- изп. Иван Кремов; 3. Ен-
чица китки садила; „Хранила мама,
гледала и Вино пия (песни от Пър-
вомайско) -- изп. Марина Терзиева

19.03 „ТЕМПОВЕ НА ПЕТИЛЕТКАТА“
-- обсъждаме проектодирективите на
Деветия конгрес на БК!

19.18 Панчо Владигеров -- “Концерт
за пиано и орк, ХЮ 1, изп. авторът
със С! БРТ, дир. В. СтефановО на

3 Да ПЕСЕН МИЛА, ПЕСЕН РОД.

20.08 Народни песни и тори
21.00 МЕЛОДИЯ НА СЕДМИЦАТА
21.05 Любими забавни. мелодии: 1.
Зелени поля (ххх); 2. Керванът (И.
Цанков); 3. Далеч от вас (ххх); 4,
Очарование (Маркети); 5. Любовта
ще дойд. и на твоята улица (Льове);
6. Къщата на изгряващото слънце
(«кх) С

21.25 Пее съветският естраден изпъл-
нител Едуард Хил: Песен за мла-
достта (Дмитриев); В днъж, само
Веднъж (Сарт); Песен за любовта
(Островски); Когато човек тъжи (По
жлахов)

12.40 По паралели и мерьдиани
21.55 Музикална разходка из далечни
острови

2.45 Концерт н” ДРК” „Аврамов“ в
състав: Владимир Аврамов -- цигул-
ка, Стоян Сертев -- цигулка, Стефан
Магнев -- виола, и Константин Ку-
гийски -- виолончело. В програмата:
Франц Шуберт -- Струнен квартет
в ла мажор

28:25 Забавна музика

ВТОРА ПРОГРАМА

9.00 Франсис Пуленк -- Гастораген
концерт за клавесин и орк, изп. Ем+
Ван де Уел с орк. „на концертното.
дружество при“ Парижката консерва-
тория, дир. Претр

9.30 СВЕТЪТ СЕ СМЕЕ (повторечие)
0.50 Филмова музика
10.10 Песни и инструментални поеси от
Марин Големинов

10.35 Концерт на Родопския анс. га
нар. песни и танци в гр.
художествен ръков. Атанас Капита-
нов, дир. на орк, Апостол Кисов

11.00 Пръстър конщерт
12.03 Нашият репортаж
12.10 Хайдушки и партизански песни:

1. Панайот Бойки думаше; В село
хайдути дойдоха и Мама Стояну ду-
маше (хайдушки песни) -- изп. Йор-
данка Илиева; 2. Юнаци се записват
и Орел се вие, извива (партизански
песни) -- изп. Анс. за нар, песни на
БРТ

12.30 Фрагменти из италиански опери:
1. Увертора „Семирамида“ (Росини)
-- изп. симф. орк., дир. Тосканини;
9 Дрия па Амина из По дона оп.
„Сомнамбула“ (Белини) -- изп, Ли-
на Палиуги със симф. орк. на Ита-
лианското радно, дир. „Капуана; 3.
Разказът на пастира из оп. „Арле-
зианката“ (Чилеа) -- изп. Марио Ба-
зиола с орк; 4. Финален квартет из
УНГ к. на оп. „Трубадур“ (Верди) --

 

„изп. Аурелиано Пертиле, Мария Ка-

Смоляк,

   
  

 

   

     

    

    

   
   

   
        
  

 

   

 

     

  

Ден на МВР. (12.40

рена, Ирене Мингини 5-
Аполо Гранфорте: с 008
ската скала дир, Сабайно

13.10 „ПРОБЛЕМИ на с
българса поезия“ -- бра
залия Дикова 1

заструнен

  
18.20 Забавни песни.

  13:40 Вагид Лолов -- Ски
еторки "Кай. орк, при Ан

„ Дйр. авторът
16.00 Оперен концерт.
18.35 НАУЧЕН СПЕКТЪ
17.00: Народна дирика ше
слушатели: 1. Янкин 66:
маше<< изп. Соня Къз
ловска сватбарска
изп: на акордеон Иван!
Забденло ми аа
на Борис Машагов; 2 П
Дена, Магдалена --
раджова; 5. Маро,
Илия Аргиров; 6, Рал А
-- изп. на акордеон !)
Развий се, горо зеле!
далена Морарова; 8.
-т изп. орк,

17.30 „Страж на родна
даване за Народнат.
ният гарнизон“ --+ ра,

18.00 Из камерното тво
класиците +

18.35 „ЕЕПУБЛИКО
ВЕЙ!“ -- стихове за
слуо”? а) години от
нето аа България ча
публика 5

19.00 Песни от Куба.
19.15 За средношкодция
19.30 Из репертоара на: Анс: за песни
и танци на МВР.

19.50 Забавна и тан!
български композитор

 

земйв -- пре-
: „Далеч-

   

     

  

21.00 Карл Орф -- К: Кармина
Бурана”; изп. СОна Б Крунна
тослав Обретенов“ и ският радио
хор, дир. Л. Романс за

22.00 Свирят прочути оркестри за за-
бавна музика 1:

ТРЕТА УКВ ПРОГРАМА
19.00 Густав Малер Симфония Хо 1
в ре мажор „Титан“, изп. СДФ, дир.
Себастиан

19.52 Танцова музика

 



  

 

с РАДИО СОФИЯ

16. 1Х. 1966.

 

ПЪРВА ПРОГРАМА

и

  

ви
6.10 Забавна музика
6.45 Добро утро, мили деца
655 Оркестрови, фрагменти из опери
7.20 По страниците на в. „Стършел“
17.30 МУЗИКА И ВЕСТИ
8.05 За средношколците. с
8.15 Жан ФилипРамо -- Сюита, изп.
пражки камерен оркестър.

833 „Цеденбал на 50 години“ -- бесо-
да от Димитър Илийски

84 Монголска музика
9.10 За най-малките.
9.25 Хорови песни
9.45 Инструментални миниатюри: 1 Пе--
ещият часовник (Зауер), изп. на пиа
но Карбл Шретер; 2. Обертас ш--

я (Виенявожеа изп. на цигул-

 

    

    

  

   

 

  
  
   

 

  
     

 

  

ано Ви! Тержанов: 4.
а (Попер), изп. Ма виолон-

в Слободкин; 5. Минестрели
изп. на пиано Алдо Чи-
Циганка (Крайслер), изи.
„Борис Гутников <.
т ислодии и ритми

а „Вярност“ от Тодор
 

из опери на рускн ком
Ув. към оп. „Руслан и
динка) -- изп. Лондон-
дир. Даунс; 2. Ария на

до на ощ „Русалка“
-- изп. Евгения Смо-

а-Бодшой театър, дир.
Сцен! Ярославна И

„Княз Игор“

анс. за нарсщни пе-
ин“ в Бла(оевграл,

Е в.Кирил (Стефанов.
Зл. Кокарешков,

стидне. 70
На Стоя
ина в ла ми:

или Атанасова;

изп. Анато-
авторът -- пна.

 

14:15 Луиджи Бокерини -- Симфоние
в ре минор „Къщата на дявола“
изп милане камерен орк,

0

ди
Гатини.

15.10. Песни И Танци на турското“ на-
селение в Бъйгапия.

1530 РАДИО
предаваме за вас

1625 МУЗИКАЛНИ ЧЕСТИТКИ

  

721.25 Пее Лили Иванова: 1.

ь Джордж.Ланда
ар АПепа Дир. «

   

 

   

  

  

     
    
   

  

в с
17.08 Изпълнения на самодейни колек-
тиви

17.20 КОНЦЕРТ-ЗАГАДКА
18.05 Училище и общественост: „Пси-
Хологията на индивидуалния подход
в борбата с второгодничеството“ --
записи от  септемврийското |съве-
щание на учителите от >Габровски
окръг -

18.15 Пеят народните певици Ика, Сто-
янова и Виктория Крайселска: 1. Мно.
то" ходих и Седенка се кладе -- изп.
Ика Стоянова; 2, Гина бели на ре-
ката и Сви се оро -- изп. Виктория
Крайселска

18.83 Серрей Прокофиев -- Соната за
виолончело и пиано в до мажор,
изп. Венцислав Николов -- виолонче:
ло, и Ружка Чаракчиева -- пиано

ща

|

Вуеединеутри
19.18 ЕОТВИДНА ПАНОРАМА“
композиторът Бенцион Блиезер

19.50 Клуб, „СЪВРЕМЕННИК:
„За по:рационално разпределе-
Ние на производителните си:
ли“ -- бозеда от Стефан. Ба-
калов, началник отдел „Тери-
ториални пропорции“ при Дър-

уЖавния комитет по планиране
».

а. ПЕСЕН МИЛА, ПЕСЕН РОД.

20.50 Седмичен преглед на коментатора
по международни въпроси Огнян Вел
ково

210 МЕСОДИЯ НА СЕДМИЦАТА
24:05 Танцови мелодии 
 

Адажио
Ангел Заберски); 2. Песен из ф. „Съ
а на лятото“ (Димитър Вълчев);
ЗИ Дре песни от Йосиф Цанков: Съ:
ботаудечер; Море на младостта

   

 

2140 ОЕдате, хиляди младежи“ -- пре
«аване за бригадирите.
00. „Отблизо и далеч“ -- музика на
народите
45 Хектор Берлиоз -- Траурно-триум

- симфония, изп. парижки хорн
Дуков орк., дир. Донден, дир на Хо-

 

ната про ра Мартен, соло тромбон Хари Трю-
то 4

23.28 Забавна музика
  

  

 

    
   
  

 

9.00 Оперен концерт щ
9.30 „ДЖОРДЖЕ КОШБУК“ -- лите-

ратурно предаване по случай 100 г.
от рождението на румънския писател

"0.00 Весели народни песни и хора от
Запална България

2.35 Пиеси за лухови инструменти от
български композитори: 1. Песен. (М.
Големинов), изп. на флейта Янко
Янков: 2, Капрично (П. Хаджиев),
изп. на обой Златан Сиранав: 3. Бур.
леска (Ал. Райчев), изп. на флейта
Строимир Симеонов; 4. Въведение и

  

Бенцион Елиезер (19.18 ч.1

танц (Д. Сагаев), изп, на фогот Ди-
митър Пържов; 5. Песен (Илия Дра-
ганов), изп. на тромпет Петър Кър-
паров; 6. Гробът на партизанина (Л.
Пипков), изп. на валдхорна Кузман
Кузманов

11.00 Пъстър концерт
12.03 Културна хроника от чужбина
12.10 Ямпилов и Книпер -- Из Гд. на
балета „Красавицата Ангара“, изп.
симф. орк. на Иркутската филк., дир.
Маймескул с

12.32 Забавни песни от“
позитори. с

13.10 Свири на кларнет Петко Радев:
Право новаковско хоро; Мариченско
Хоро; Садовска гръченица. о

18.20 Концерт на Юри Мазурок. съпр.
орк. на Болшой театър, дир. Ас. Най
зденов

13.41 Немски народни танци.
16.00 Камерен концерт
18.35 Здраве и медицина (повторение)
16.50 Мария. Мицева и Константин Ка-
зански пеят песни от български ком-
позитори

17.10 Песни и танци на нарсдите
17.30 ГОВОРИ МОСКВА «
18.00 Симфонични поеми.
18.35 Песни и хора.

 ългарски ком-

лъвъттъч,

1858 ДЖУЗЕПЕ ВЕРДИ -
Операта „Силата на съдбата“
нов запис, изп. солисти с, хор
и орк. на Римската академия
„Санта Чечилия“, дир. Преви-
тади

дълълълълълълълълълтлъ

ТРЕТА УКВ ПРОГРА

19.00 Хоров концерт
19.21" Борис Лятощински -- >Украин-
ски квинтет, изп. Наум Будовски --
цигулка, Йосиф Биков -- цигулка,
Зенон Дашак -- виола, Михаил Крав
цов -- виолончело, и Даниил Юделе-
вич -- пиано:

20.04 Забавна и танцова музика

 

аникининавинианкина во:
Стр. 7



     

звън
ска
стой е посветил голяма
част от живота си и
много" сили за разпро-

своята >писател-

дейност Лев Тол-“ сшена» палитга « акран Ш
Драги. слушатели, приятели на изкуството, лятната ваканция измина и

ние сме на прага на новия културен сезон, Скозо театрите в столицата и
Страната ще вдигнат: завеси; от ионцертните зали, от подиумите и естрадите
ще слушаме концерти, рецитали, Най-разнообразни прояви на вдъхновените.

галериите м салоните ще се явят нови изложби...

сезон на- интересни културни събития, за които ще ви разказ-

аме в. нашия двуседмичен ибделен културен преглед -- предаването „Сце:
яа, палитра, екран“, изготвяно от редакция „Изкуство и култура“. След ед-
на пауза от близо три месеца ма 18 септември, неделя, от 11.00 часа по
зтора програма то отново: ще прозвучи по радиото.

Надяваме со, че м през новия сезон ще получаваме от- вас отзиви и
препоръки за „Сцена, палитра, екран“, Писмата си изпращайте на адрес:
Радио София -- редакция „Изкуство м култура", : с

с страняването на една
философия, чрез "която той се е 60-
рил с недъзите на съвременното му
общество. Разбирайки много добре
причините на тези недъзи, той обаче
не е виждал достатъчно ясно и пра-
вилно пътищата за борба с тях. Но
неговата съвест е могъща. Дюбовта
му към народа, към страдащите и
потисканите е беззаветна..

Един от най-годемите недъзи на
капиталистическото общество са бра-
ковете, сключени от матернални и
други подбуди, без всякакви морал-

ни устои и без здравина. „Кройце-
рова соната“ на Л. Н. Толстой е
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един порик за човечност, другар-
ство и чувство за дълг между

с. мъжа и жената Един.
протест срещу институ -
цията на брака, Изкъл-
чена и порутана От Кас
гитагизма. Строгата и
чества мисъл на вели-
кия писател и днес би-
чува остатъците на се-
биччост ин еснафщина в
съпружеския живо“

Радиотеатърът ще
представи драматизация
по „Кройцерова соната“
на 18 септември, неделя,
от 16.05 часа. Режисьор.
на постановката Р.Ар.
сениева, Музикаленофор.
митед Сл. „Мечецова:
Участвуват артистите:

   Дюк
С ошяк

ПЕВЕЦ НА

- Румънсното

СЕЛ ЯЧЕСТВО

КРОИЦЕРОВА СОНАТА”
  

 41
93
10
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На В септември 1866 г. се роди
народният поет на Румъния 5
дже бук. Още от ранна. младост
той започва да пише стихове, в кои
то възпява природата и бита На бед-
ното село. Народните. песни, прина:
ки м легенди заживяват трепетно в
неговото съзнание н са основен мо-
тив. на богатото му творчество. Мо-
ше би затова не е случайно, че голя-
ма част от неговите стихове сами с
е превърнали в народни песни и са
влезли в съкровищницата на румън-
смия фолклор.
Изучил основно гръцин м латин-

ски езим, Кошбук жадно поглъща
образците на дрезната класика и ос-
тавя пренрасните преводи на Оми-
ровгта „Одисея“ и „Божествена ко-
медия“ на Данте.
Зверсиата разправа с въстаналите

през 1894 г.. селяни дълбоко потър-
Сва гоета и той изразява своя про-
тест.о стихотворението „Ние искаме
земя“, След това се зареждат стихо-
ве и поеми, които разказват за бой-
ното минало на народа, за неговия.
гегоизъм и за вярата на поета в си-
лата и победата на народа.

През целия си живот Кошбун води
широна поетична ми публицистична
дейност, сътрудничи в много литера-
Турни списания заедно с такива го-
леми писатели от очова време нато
Караджале. В цялото си творчество
Кошбун никога не е изменял на на-
родната борба за национално и со-
циалко освобождение и жестоко е
клеймил народните изедници. Заради
изключително голямото му” творче-
ство той беше удостоен посмъртно
със званието „Член, на Румънсмата
академия на наумите“.

За мивота на Джордже Кошбук, за

неговите песни ще разкажем в пре-
даването на 16 септември, петън, от
9,30 ч. по втора програма.
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на раднодраматизацията „Кройцес в
<< актьорите Р, Ябанежнев Ь А, Чап.

Ясна гайда е писнала,
Залюляло се хоро,
млада булка се хванала
цяла в наниз и сребро.

А до нея юнак силен
скача весел и засмян,
поглед хвърля й умилен:
той е младий й стопан.

  

 

Андрей Чапразов, Рачко
Ябанджиев, |” Мариана
Аламанчева, Мими Бал-
канска, Димитър Е |1чев,
Тодор Младенов. , -

 

Стари сватове наокол
с пълни бъклици стоят,
често вдигат ги високо
един друг си честитят.

Скоро слънце ще да зайде,
мрак ще замени денят,
ала гласовити гайди
дор до утре ще ручат.

   



„Филята на
абатасъдба

През ноември 1861 г. руската
музикална общественост устройва:
на ДЖУЗЕПЕ ВЕРДИ един от

О цай-сърдечните си. приеми. Вели-
оо вият италиански оперен компози-
С лор посещава Петербург и Мос-

ква и остава в Русия до април
- на следващата година. Това дос-

та продължително пребиваване в
далечната страна било свързано

Ос ангажимент към дирекцията на
О пегербургския“ Марийнски теа-

тър -- на достигналия вече све-
товна слава музикант била поръ-
чана нова творба, предназначена
специално за руската сцена. За-
ввно с поета-либретист Фран-
«аско Мария Пиаве, деен сътруд-
ник в много от неговите опери,
Верди се спрял” на нашумялата
тогава трагедия „Дон Алваро“
или „Силата на съдбата“ от ос-
новоположника на спанския ро-

Ривас. Тя разказва за гнета на
нсизживените още в Испания през
18-то столетие феодални порядки.
Джузепе Верди решил да разгъ-
не пеоизведението си в широк
декоративен. план. Изгражлайки
пъстри картини с резки, неприми-
рими противоречия, често натру-

С пани в хьотичен безпорядък, той
С сякаш прави крачка назад в сра-

внение с целсустремения пълно-

мантизъм А. Сааведра конт де

|
|
|
|

„Риголето“ и „Травиата“ и като

- на Майербер.

 

      

 

че ли допуска нови компромиси.
с излинялата вече „голяма опера“.

Това предизвиква
остра критика от страна на не-
уморния борец за руско нацио-
нално изкуство Владимир Стасов.
Днес ние трудно бихме могли да
се съгласим със Стасов, тъй ка-
то в „Силата на съдбата“ въпре-
ки романтичната заплетеност, на-
помняща много на „Трубадур“,
могат да се открият сигурни
признаци на по-нататъшно  за-
твърдяване и задълбочаване на
гениалните. Вердиевски творчески
принципи, доведени до разцвет в
„Дон Карлос“, „Аида“, Реквиема,
„Отело“ и „Фалстаф“:
Слушайте на 16 септември,

петък, от 18.58 ч. по втора про-
грама нов запис на операта: „Си-
лата на съдбата".
 

кръвен „редлизъм, постигнато в

| „ВИНАГИ
ЗА всички нас двадесет и вто-

рата гор“шнина на свободата е
един висок впъх, от който с ясен

| поглед об7защаме изминатия път
и от които още по-примамливо се

| гразкгават пред очите ни хоризон-
чте на бъдещето.

| - вадесет и Ден
сенощ след нощ служи-

две години!

телите от Министерството на

вътрешните работи“ създаваха
А тя не

е просто история, затворена меж-
ду дебели корици, а жив непре-
съхващ извор на поуки и вдъх-
новение,
Мнозина от тях. слязоха в гра-

довете и селата заедно с парти-
занските отряди. Те бяха мечгали
за свободата през тежките похо-
ди и ожесточените престрелки,
бяха свързани с нея от“ кръвта
на падналите другари н от воля-
та да бъде доведено до край
великото й освободително дело.
Мнозина от тях жадуваха за ми-
рен градивен труд, но животът
изискваше друго, Оръжието не
биваше да се изпусне и те осга-
наха. войни,

своята славна летопис.

 

НА ПОСТ
Сега, когато се обръщаме на-

зад към това време, нас ни рад-
ва величието на техния подвиг.
Служителите на МВР нямаха
опит, а трябваше да се пребор-
ват с безброй трудности. Неви-
дими фронтове кръстосваха раз-
орената ни страна, която се на-
дигаше от мизерията ин безпра-
вието, за да положи основите на
новия, справедлив и  човечен
строй. През тези годиниза служи-
телите от Народната милиция
и Държавна сигурност подвигът
стана ежедневие. Затова сега ге
с. гордост. посрещат народния
празник. и”рапортуват пред Пар-
гията и народа, че с чест изпъл-
няват завета на Георги“ Димиг-
ров -- да нямат други цели, ин-
ереси и задачи освен целите,
интересите и задачите на народа.
На 15 септември служителите

от МВР и КДС тържествено ще
отпразвуват своя празник. В 12.40
часа същия ден Радио София ще
предаде слово по този случай,
а от 12.50 часа -- поздравителен
концерт,

 

“Аож кюбов.
рагиилянд

Текст Д. Дамянов. „Музика и аранж. Т. Русев

Изпълнява Маргарита Димитрова: с орк,
дир. Динитър Гакев ;
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ПЪРВА ПРОГРАМА

5.35 Народни песни от Добруджа --
пее Васила Вълчева

5.45 „Наука и плодородие“ -- преда-
„ване за научно-техническия прогрес в
селското стопанство.

6.10 Песди и танци ше
8.45 Добро утро, мили деца,
6.55 Популярен концерт.
7.30 МУЗИКА И ВЕСТИ
8.05 Забавни мелодни
8.15 Масови песни ин маршове
8.30 Поетична страница -- стихове от
младия съветски поет Пьотр. Вегин

8.35 Народни песни “и хора „изп, само“
дейни колективи

9.10 Пионери, предаваме за вас
9.20 Оперетен концерт
10.03 Букет от мелодии и ритми
11.08 Клавирни творби от български
композитори: 1. Ръченица (Д. Хри-
стов), изп. Лиляна Добри Христова;
2. Вариации върху една народна пе-
сен (А, Стоянов), изп. Людмила Сто:
янова; 3. Песен (П. Пипков), изп. Та
мара Янкова; 4. Прелюд (В. Стоя-
нов), изп. Антон Диков; 5. Тема с
вариации Ок Леви), изп, Богомил

„Стършенов; 6. Ръченица (П. Влади-
геров), изп. на Ото Либих

11.28 МУЗИКАЛНИ ЧЕСТИТКИ
12.00 Забавна и танцова музика
12.35 На културни теми: „Музенте --
огнище на патриотично и културно
възпитание“ -- беседа

12.45 Естрадни песни
18.00. „Като свирят, та дори думат“ --
народни песни и хора, изп. майстори
свирачи на народни инструменти: 1

Ямболска мелодия, свири на кавал

Драган  Карапчански; 2. Мелодия
за тамбура и народен оркестър, сви:

ри Осман Демов; 3. Песен н ръчени-
ца, свири на кавал Никола Ганчев;

4, Родопски хороводни мелодии, „ИЗ“

пълняват на две гайди Михаил Кал.
фов и Дафо Трендафилов; 5. Народ:

ни мелодии „свири на кавал Стоян
Величков: 6. Песен за Индже войвода
и Дайчово Хоро, изп. на гайда Ко-

стадин Варимезов; 7, Вечерно хоро,
изп. Странджанската група

13:50» Две съветски забавни песни
14.00 Концерт по предложение на слу-

шатели -- програмата е съставена
от Георги Борчаков от Пловдив: 1.
Встъпление към оп. „Хованщина” --
„Разсъмване над Москва река“ (Му“
Соргски) -- изп. орк на Пражката
нар. опера, дир. Халабала; 2. Самот-
"на лодка се белее (Варламов) -- изп.
Сергей Лемещев, съпре на пиано Ав-

рам Макаров; 3. Персийска песен

(Рубинщайн) -- изп. Артур. Бизеп,
анс. от цигулари при Болшой

 

съпр.
театър; 4. Увертюра-фантазия „Ромео

и Жулиета“ (Чайковски) << изп
СДФ, дир. Живоин Здравкович

14.35 Песни из филми
1455 На вашето внимание, граждани!
15.10 РАДИОВЕСТИ : с
1545 „Елате, хиляди младежи" -- ра
 диокомпозиция

Стр. 10 с

 

17. 1Х. 1966.

1946 г. Хаинбоаз --

16.25 Младежки песни

1630 НАЦИОНАЛЕН БРИГА-
ДИРСКИ СБОР -- предаване
от Димитровград

 

18.05 ГОВОРИ МОСКВА
18.35 Малки оркестрови пиеси -- #зп.
орк при Анс. за песни на БРТ, дир.
Др. Неов

19.08 „Приятна отмора, трудови хора“
-- поздравителен концерт

19.80 Пъстър музикален свят
20.25 ПЕСЕН МИЛА, ПЕСЕН РОДНА
21.00 МЕЛОДИЯ НА СЕДМИЦАТА
21.05 Да танцуваме
21.40 Хумор и сатира
22.00 Песни и инструментални пиеси

от български композитори: 1. Един
от двама ни (Черкин), изп. Ана То-
мова: 2. Класически менует (П. Вла
дигфов), изп. на обой Златан Сира-
ков; 3. Нощ (Д. Сагаев), изп. Антон
Янков: 4. Етюд Хе 1 (Д. Ненов), изп.
на пиано Бонка Недкова; 9. Твоите
очи (Б. Икономов), изп. Юлия Кира-
джиева: 6. Пасторал. (Л. Пипков),
изп. на цигулка Марги Белева; 7. Ле:
Тен ден (Ил. Илиев), изп. "Росица
Емануилова: 8. Малко рондо (В. Ка-
Занджиев), изп. на фагот Димитър
Пържов

22.45 Забавна и танцова музика
0.05 Музика след полунощ

Ее7ащаИ
9.00 „ДИМИТЪР НВНОВ“ -- очерк с
музикални илюстрации

9.5Г Песенен концерт
10.10 Арии из оперната >предкласика,

изп. наши певци, съпр. орк. при Анс.
за песни на БРТ, дир. Др. Ненов

   

10:35 Народни песни и хора
РАДИО СОФИЯ, 11.00 пано концерт г

12.03 Нашият репортаж.
12.10 Народни песни от Пазарджишко,

изп. Надка Караджова: Лало надо-
ло отвадя; Стой мома в росни лива-

 

на път за работа (16.30 ч.)

ди; Радо, Радо лец Заблеяло мире
агънце; Гане ле, Ганчице; Драганчи-
це, Драгано

12.30 Оперен концерт
13.10 „От неделя до неделя“ -- какво
ще ви предложи радиото пфбз идната
седмица

13.30 Концерт на съветски ансамбли.
16.00 Забавна и танцова музика
16.35 За средношколците
16.55 Народни песни и хора
17.15 Дуети из оперети :
17.40 Из социалистическите Фтрани: „В
“Монголската народна република“ ”

18.00 Волфганг Амадеус Дои
Серенада за духов октет Хе 12
минор, изп. духов октет "

18.35 Хорови песни от българске-ком-
позитори.

19.00 Из творчеството на съветския пи-
сател Фьодор Панфьоров

19.20 Популярни страници из опери
19.50 За тези, които обичат да танцува"
21.00 За първи път по нашия микри

фон, творби от съветските комп!
Геворк Арменян и Алфред Шнит
1.Геворк Арменян -- В картината
галерия на Вардчес Суреняну, симф..
миниатюри, изп. симф, орк. на Ар-
менското радио, дир. Катанян; 2. Ал-
фред Шнитке -- Малка сюита, изп.
орк. на Болшой театър, дир. Жюрайтис:

в до

  

 

 

 

“21:82 Български градски песни
22:00 „АНКЕТА“ -- фейлетон от Бла-

гой Калайджиев

22.10 Унгарска инструментална музика

ПипоДаби

19.00 Танцова музика
19:24 Лудвиг ван Бетовен -- Му-
зика към драмата на Гьоте „Егмонт“,
изп, симф; „орк., дир. Ремортел

20.08 Песни и танци на народите



 

 

ПЪРВА ПРОГРАМА

5.32 Песни за новото: село
76.00 Забавен концерт
6.40 Песни и танци
7.00 Оперна музика
7.30 МУЗИКА И ВЕСТИ
800 „Всичко българско и родно“ --
репортаж от Йордан Янев

8.15 „Детска китка“ -- стари училищни
песни.

8.30 Забавни мелодии
9.08 Радиотедтър за младия слушател:
„Малкият септемвриец“ -- радиодра-
матизация от Мария Громова по ед-
ноименния роман на Григор Угаров.

9.60 Масови песни

Съдътее аитбл

10.00 ОТКРИВАНЕ ХХП МЕЖ-
ДУНАРОДЕН МОСТРЕН ПА-
НАЙР |, ПЛОВДИВ

  

   

  

ълълълъ.

10.40 Народна музика.
10:50 Антонин Дворжак -- Симфония
Хо 6 вре мажор, изп. симфо орк. на
Чехословашкото радио, дир. Клима

11.80 „Без песен не може войникът“ --
предаване за Чародната армия

12.08 Народни песни и хора от Север:
на България: 1. Дей гиди Стоян,
млад Стоян (рецитира Миханл Ма-
ринсв) и Ходила ми е Бояна -- изп.
Соня Кънчева; 2. Сборенка -- изп,
оркестър; 2, Страхил войвода и Цо-
нин свако Шони дума -- изп. Мор-
дан Гемеджиев; 4. Топчийска ръка
-- изп. на акордеон Стефан  Геор-
тиев

7 12.40:Страни и събития
12.50 Шар“ Азнавур пее свои песни:
Торгадорът; С теб; Не казвай ни-
що; Още вчера; Колко е тъжна Ве-
пеция; На моята дъщеря

18.10 "Пиеси за пиино и оркестър от
Фрилерик Шопен: 1. Фантазия върху
полскатеми, изп. Владислав Кендра
<- пано, със симф. орк, на Варшав-
ката филк, дир. Межеевски: 2, Ва-
риации върху тема из оп. „Дон
Жуан“ от Моцарт, изп. Бекман Щер-
бина -- пиано, със симф, орк. на
7атекото радно, дир. Самосуд
18.45 Песни и танци на народите
14.10 Песни от млади български компо-
зитори: 1. Чайко моя (Н. Михайлов):

„2. Празник на младостта (Л. Лесич-
кова); 3. Бригадирска вечер (Ал. Та-
нев); 4. Комсомолска песен (Г. Мин-
чев); 5. Сватбено пътешествие (Ив.
Маринов); 6. Пролетна песен (Ив.
Маринов)

14.30 Радиовестник „Пионерски пламък“.
14:50 Забавна музика от съветски ком
позитори: 1. Александър Лукиновски
<- Ноктюрно за тромбон и оркестър:
2, Микаел Таривердиев -- Вокализ;
3. Андрей Ешпай -- Мелодия; 4. Мир
зов -- Романтичен валс -- поема
за голям струнен оркестър, арфа ин
китара

15.05 Из оперното творчество на Алберт
Лортцииг: 1. Ув. към оп. „Ундина“--

 

РАДИО СОФИЯ

18. 1Х, 1966.

Дсаапотааватенааааситетщаниз

изп. симф. орк. на Берл, радио, дир.
Шайнкопф; 2. Ария из оп. „Брако-
ниерът“ -- изп. Ирма Байлке с Берл.
оперен орк, дир. Шюлер; 3. Сцена
из Ш од. на оп. „Цар и дърводелец“
-- изп. Вилхелм Клем с хори орк.
на Лайпцигското радно, дир. Рьогнер

15.80 РАДИОВЕСТИ

еишшишининуниипиипипиницининициниониниоиияоциноцициатис

16.05 Раднотеатърхр  „КРОЙЦЕ- Б
РОВА СОНАТА“ -- радиодраг

Е матизация по творбата на Лев
Е „Николаевич Толстой, нова по: 5
Е  становка Е
в а

  

7адииниииоииципиииитижоиглвинииинеткикиисоинининиикитеикуица-

17.30 Хора н ръченици, изп. духов орк.
18.05 Оркестрови сюйти: 1. Николай
Римски-Корсаков -- “Испанско ка-
причио, изп. симф. орк. на Съветско-
то радио, дир.  Рождественски; 2.
Едуард Макдаул -- Индианска сюн-
та 2 в ми минор, изп. симф. орк.,
дир. Хансън

19.00 НЕДЕЛЕН РАДИОЧАС ЗА СЕ-
лото

20.00 ПЕСЕН МИЛА, ПЕСЕН РОДНА
20.08 Народни песни и хора от Тра-

кия: 1. Мъжко хоро -- изп, орк.; 2.
Отгоре хабер пристигна и Мама си
Коля сгодила -- изп, Вълкана Стоя-
нова; 3. „Априловско хоро -- изп.
орк; 4. Стоян през гора вървеше и
Руске ле, капке росицъ -- изп. Йов-
чо Караиванов; 5, Седи Донка -- па
зарджишко хоро

21.00 МЕЛОДИЯ НА СЕДМИЦАТА
21.05 Песни за нашето Черноморие
21.30 Концерт за младежта
22.00 Танцева музика.
22.45 Елисри концерт: 1. Пенчо Стоя-

7 нов -- Соната за пиано, изп. Ру-
мяна Станчева; 2, Бохуслав Мар-
тину -- Четири мадригала за духо-
во трио, изп, Януш  Бонашек --
флейта, Юзеф Форемски -- кларнет,
и Казимеж Пивковски -- фагот

23.20 Мелодии и ритми от цял свят

ВТОРА ПРОГРАМА

10:88, Фолклорен венец от
народите

музика на

  

11.00 „СЦЕНА, ПАЛИТРА, ЕК.
РАН“ -- културен преглед

ААА

11.40 Арии и ансамбли из български
опери: 1. Ария на Осман бей из Пд.
на оп. „Луд гидия“ (П. Хаджиев) --
изп. Георги Генов със СО на БРТ,
дир. Др. Ненов; 2, Ария на княгиня
Ирина из 1 д. на оп. „Цар Калоян“
(П. Владигеров) -- изп. Сийка Пет-
рова със СО на БРТ, дир. авторът;
3. Финална сцена на оп. „Ивайло“
(М. Големиков) -- изп. солисти, хор
и. орк. на Соф, нар, опера, дир. ав-
торът #

12.03 Забавна итанцова музика 

1 Шарл Азнавур (12.50 ч.)

12.88 Виртуозни инструментални пиеси:
1. Тема с вариации (Виенявски); изп.
на цигулка Леонид Коган; 2. На
морския бряг (Сметана), изп. на пиа-
но Вера Ржепкова; 3. Фонтан (Да:
видов), изп, на виолончело Казимир
Вилкомирски; 4. Трансцедентален
етюд „Блуждаещи огньове (Лист),
изп. на пиано Лайош Кентнер

18.15 Странджански народни песни --
изп. Комна Стоянова, „съпровожда
Странджанската група: Нанко кехая:
Булко Еленко, Елено; Провикнала се
Неранза; Добър ден, Манде

13.30 Музика из български оперети.

14.00 РАДИОРЕБУС
14.80 Едуард Лало -- Испанска симфо-
ния за цигулка н орк, изп. Игор
Ойстрах -- цигулка, със симф, орк.
на Съветското радио, дир. Ойстрах

15.06 Хоров концерт
15.30 Таний на народите

“16.00 ПРОЧУТИ ОПЕРНИ ПЕВЦИ: 1.
Елизабет Шварцкопф -- Ария на
Сузана из ГУ д. на оп, „Сватбата
на Фигаро“ (Моцарт), съпр. симф.
орк., дир: Прихард; 2. Танкреди Па-
Зеро-- Ария на дон Базилио из
Ш од. на оп. „Севилският бръснар“.
(Росини), съпр. орк. на Римската опе
ра, дир. Ричи; 3. Галина Вишневска
-- Ария на Норма из | д. на едно-
именната опера (Белини), съпр. орк.
ГАБТ, дир. Хайкин: 4. Джузепе Та-
деи -- Балада на Нелюско из Шад.
на оп. „Африканката“ (Майербер),
съпр. орк. на Римската “академия
„Санта Ценилия“, дир. Ереде; 5.
Мария Калас -- Ария на Химена из
оп. „Сид“ (Масне), съпр. орк. на
Френското радио, дир. Претр; 6. Юси
Бьорлинг -- Ария на Калаф из ШЕ
д. на оп. „Турандот“ (Пучини), уча-
ствуват хор и орк: на Римската опе-
ра. дир. Лайнсдорф; 7. Рената  Те-
балди -- Ария на Мими из 1 д. на
оп. „Бохеми“ (Пучини), съпр. орк.
на Римската академия „Санта Чечи-
чия“, дир. Бреде: 8. Марио дел Мо-
нако -- Речитатив и дриозо на Ха-
тенбак из ТУ д. на оп. „Ла Вали“
(Каталани), съпр. лондонски  симф.
орк, дир. Джулиета Си-

  



  

 

мионато -+ Песен на Азучена из 11
к. на оп. „Трубадур“ (Верди), съпрь
орк на Романска „Швейцария; 10.
Франко Корели -- Импровиз- на Ше-
ние из 1 д. на оп. „Андре Шенне“
(Джордано), съпр. симф. орк. на
Италианското радио, дир. Базилез |.
Елена Николай -- Ария на принцеса
Еболи из У к. на оп. „Дон Карлос“
(Верди), съпр. орк. на Римската опее.
ра, дир. Сантини; 12. Борис Христов.
-- Ария на Мефистофел из пролога
на едноименната опера (Бойто),
съпр. орк.

17.00 Забавна музика от български ком
епозитори
17.30 Минути за поезия -- етнхове- от
съвременни италиански поети

17.45 Хоров концерт
18.00 Народна музика
18.35 Науката в служба ма  мирав
„ТАЙНИТЕ НА ВОДАТА“ -- бесе-
да

18.50 Забавни песни: 1. Сините люлки
(П. Ступел); 2. Хубаво ми е да върг
вя (Варламов); 3. Танцьорка (Вучер)

19.00 Песни и инструментални пиесн от
Пьотр Илич Чайковски: 1. Ни дума,
о мой мили -- изп. Елизавета Шум-
ска; 2. Размишление -- изп. на цие
гулка Леонид Коган; 3. Пролет --
изп. Георги Виноградов; 4. Сантимен
тален валс -- изп, на „виолончело
Владимир Орлов; 5. Сърцето ми взе-
ми -- изп. Ирина Архипова; 6. Ху-
мореска -- изп, на пиано Тамара Ян-

 

 

кова
19.25 Музика от Холандия

1945 За приятелите на забавна и
танцова музика

21.00 Из творчеството. на романтицитез

со

ПОНЕДЕЛНИК -- 12 септември

14.00 Софийска хроника
14.10. Малък концерт на Софийския

духов оркестър, дир. Нончо Нонев
14.05. „Пионерн на техническия про-

грес“ -- очерк
1432 Мелодин из оперети -- изп.

солисти, Хор и орк. на ДМТ „Стефан
Македонски“

14.45 В услуга на гражданите
1450 Свири китарният състав „Ше-

ВТОРНИК - 18 септември,
14.00. Софийска хроника.
14.10 Из музикалните магазини на

столицата
14:40. „Новият проект за

гара“ -- репортаж
14.47 Танци на съветски народи

софийска

 

 

ЮБИЛЕЙНА ГОДИШНИНА
Тази година е юбилейна за младежкото бригадирско движение у

нас. Преди 20 години по призива на Партията и Георги Димитров в
Хаинбоаз се събраха първите две хиляди синеблузи ентусиасти. Про-
копаването Прохода на републиката бе първото тяхно завоевание.
Спед това се заредиха линията Перник--Волуяк, язовирите „Георги
Димитров“, „Васил Коларов“, градът на младостта -- Димитровград
м стотици други по-малки или големи обекти.

Преминало през различни етапи, преодоляло много трудности,
диес младежкото бригадирско движение отново е голям притегателен
център, който обединява ентусиазма на нашата младеж м е реален
израз на желанието й да служи на народа.

Юбилейната бригадирска година премина под знака на всеобщ
младежки подем. В шестте национални, 266-те окръжни и 574-те мест-
ни бригади участвуваха над 420 хиляди младежи и девойки.

Чествуването на 20-годишнината на бригадирското движение у
нас ще завърши с голям национален бригадирски сбор в Димитров-
град на 17 септември т. г. В него ще участвуват бригадири-първенци
и ветерани на бригадирското движение от цялата страна.

Млади приятели, слушайте специалните предавания, посветени на
юбилейната годишнина и националния бригедирски сбор в Димитров-
град. На 46 септември от 21.40 ч. -- предаването „Епате, хиляди мпа-
дежи“; на 17 септември от 16.30 ч. от Димитровград -- ТЪРЖЕСТВЕН

 

  

митинг.  
 

1. Франц Шуберт -- Симфония М 8
в си минор „Недовършена“, |изп.
дрезденски симф. орк, дир. Бьом;
Хенрик Виенявски -- Концерт за ци-
тулка и орк. 9 1 във фа диез минор,
изп. Юзеф„Каня със симф. орк. на
Полското” радио, дир. Барановски

21.52 Оперетна музика!

ТРЕТА УКВ ПРОГРАМА

19.00 Танцова музика
19:35 Бедржих Сметана -- Трето дей-
ствие на оп. „Продадена невеста“
изп. солисти, хор и орк. на Пражка-
та народна опера, дир. Зденек Хала-
бала

Е зА стод ите

СРЯДА -- 14 септември
14.00 Софийска хроника
14.10 Популярен концерт
14.25 „Новости в лечебната и научна

работа на ИСУЛ“ -- репортаж
1432 Пеят съветски естрадни изпъл-

нители
14.45 В услуга на гражданите
1456 Две инструментални пиеси
ЧЕТВЪРТЪК -- 15 септември

14.00 „Младежи, на учение!“ << ми-
крофонйн репортаж за започване на
учебната година

14.07 Концерт от изпълнения на уче-
нически колективи

14.29 Софийска хроника
14:30 Песни и танци на народите
14.45 В услуга на гражданите
14.50 Таншови мелодии

аи ПЕН

ПЕТЪК -- 16 септември
1400. „Посрещане на съветските вой-

ски в София“.
1408 „Привет на тебе, армия непо-

бедима, армия освободителка!“ -- кон
церт

14.20 Софийска хроника.
14.30 Забавни мелодии
1437 Нашата неделна екскурзия
14.47 Пее Константин Казански

СЪБОТА -- 17 септември
14.00 Софийска хроника.
14.10 Италнански канцонети
14.20. „Кооперативната собственост --

неприкосновена!“.
14.30 Три песни из ф. „Та си чудес-

на“, изп. Катерина Валенте.
14.40 Нови филми от понеделник по

столичните екрани
14.45 Естраден концерт

ОКСЕР

РАДИО СОФИЯ - бул. Др. Цанко

  

ЕЛ
ааа

   

в“ Ме 4. Телефонни номератори 721.01 и 7-10.44, от които се взематвсични реданции, отдели и служби дежурен по радио 7:62-57 (след 24.00 часа
7:11-23 и 8:3780.

БЪЛГАРСНА ТЕЛЕВИЗИЯ - ул. „Т. Страшимиров“ Мо 2. Телефони: номератор 4:63-21, от който се вземат.
всични редакции, отдели и служби: телевизион.

ВЕСТНИК „РТП” - орган на Българското радио и телевизия,
РАДИОРЕКЛАМНО БЮРО - ул. „Лавеле“ 32, тел. 7-91-02,

7-10-44), стенографи

на кула 66-12:41.
» ул. „Лавеле“ Ма 32, тел. 7-01-36, Год. Хж1
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ПОНЕДЕЛНИК -: 12 септември
655--7.30 Слушате ни на вълна 245 метра

(всеки ден освен неделя)
1320 Хора и ръченици ++ изпълнение на

акордеонисти.
- 1340 Песни из филм

19:00 За работниците: „Знамена над ске-
лите“ -- радиосъревнование
1915 Песни от български композитори, изп.

Георги Бнев
19:30. Новини от района
1940 Музикално ехо
20.00 За физкултурниците н. спортистите
20.10 „При извора на песните“

ВТОРНИК -- 13 септември
13.20 Забавни песни от български и, съвет-

ски композитори.
340 Родопски народни песни.
1800. Предаване за младежта:

рейд“

 

„Нашият

18.15 В ритъма на медисона.
18:30 Новини от района
18:40 Весели народни песни

СРЯДА - 14 септември
13.20 Музика и реклама
19:00 За Всекиго по нещо.
19.30 Новини от района
1940 Втора сюита из музиката към пие-

сата на Алфонс Доде „Арлезнанката“ (Би-
зе) -- изп. Чешката филх, дир. Дезормиер
20.00 За селото: „Силажиране в Ямболски

окръг"
ЧЕТВЪРТЪК -- 15 септември

13.20 Пиеси за цигулка от Сарасат
1340 Свири орк. на Армандо Тровайоли
1800 Популярен концерт
18:30

0

  

Новини от района.
1840 Народни песни от Сливенския край,

изп. Ружа Понева ин Господин Колев
19:00 Културен живот

гргеграгт

гг

 

ПОНЕДЕЛНИК -- 12 септември
645 - 800 ЧЕРНОМОРСКО УТРО (всеки

Изгледи за времето; Нашата бележка;
лед на районния печат: Справочник на

слушателя; Пощенска кути
1008 Букет от мелодии и ритми (всекн ден

освен неделя)
1103 Музикална панорама (всеки ден)
1130 Слънце, море, музика (всеки ден)
1205 Поздравителен концерт за трудови ко-

дективи
50 Народни хора

1300 Нашият репортер разказва
13.10 Радиореклами
1900 На синия фронт
2000 Новини от Черноморието (всеки ден

освен неделя)
05 Откъси из оперет:

ВТОРНИК 2: 13 септември
12.05 Записи от концерти н спектакли
1240 "Народни песни
13:00 Старнят капитан.
18.10 Поздравителен концерт за трудови ко-

дективи
13:30 Радиореклами
19:00: За работниците:

   

  

 

 

редконгресна ща-
фета“.

1945 Старинни, родни, напеви.
20.05 Забавна“ музика от български ком-

позитори.
СРЯДА - 14 септември

12.05 Поздравителен. концерт. за трудови
колективи

  

1250 Из цикъла „Тъжни песни“ от Асен
Марков по текст на Димчо. Дебелянов <- изп.
Александрина Милчева -“ мецосопран, съпр.
на пиано авторът
1300 Пътуваме по нашето Черноморие:

„Приморско, Китен“, -- пътни“ бележки от
Ст. Попов

13.10 "Народна музика, нзп. самодейни ко-
лективи

1330 Раднореклами.
1900 Музика из филмите „Във възрастта

на любовта“ н „Ваканция на море“
1980 За селото: „Под знамето на съревно-

ванието“
20.05 Оперна музика

ЧЕТВЪРТЪК - 15 септември
1205 Записи от „Варненско лято“.
1250 Унгарски масови песни.
1300 "Из далечното н близкото минало:

„Подвигът на петимата паршутисти“ -“ очерк
от Кольо Йорданов,

1310 Народна музика
1900 Изпълнения на Държавния симфонн-

ченгорк. във Варна. дир. Емил Главанхов
1945 Нашият разказ: „Росенският каменен

мост" -- от Ангел Каралийчев. откъс от ре-
цитала на артистката от Варненския драм
тичен театър. Нина. Стамова

20.05 Сааеиа народни песни
ЕТЪК -- 16 септември

1915. Поздввертедон монцере ак трудови ко-
дективи

 

 

 

Г. 746 ка

 

ПОНЕДЕЛНИК -- 12 септември
135 Музика, вести, любопитни факти
1330 „Медали за вината на Тракия“ -- пе-

портаж
13.40 Хорови песни

Лирика, естрада, песни, шеги
1630 Популярен. концерт
198 Свири оркестър от нар. инструменти

при Радно Пловдив
1930 НАШИТЕ НОВИНИ (всеки ден).
19:40 Минути на отмора.
20.00 На спортни теми
20.10Руски народни песни:

ВТОРНИК - 13 септември
6.00 За трудовите хора от селата: „Перс:

Пективи за равзитието на. животновъдството
през следните пет години" -- интервю със
специалисти при ОНС в Пловдив, Пазар-
джик н Смолян
1330 Музикареклама.
1600 „Традициите на Септември“ -- радно-

репортаж от Музея на революционното дви-
зжение в Пазарджик

16:10 Забавни песни н мелодии
16.30. Комсомолци, за вас: „Овощари-пър-

венци“
16.40: „Арлезнанката“, втора сюита (Бизе) --

изп. орк. ма операта“ Ковънт Гардън,  дир-
Морел.

19.40 Вашн любими естрадни певци
20.05 Нашето интервю: „Какви улеснения ще

има за гостите на панаира“

 

20.10 Изпълнение на Маноло Лейва.
СРЯДА - 14 септември

7.30 Музика, вести, любопитни факти
1330 „Пловдивският международен мострен

панаир -- световен търговски форум“ -- бе-
седа с директора на Българската търговска
палата

13.40 Филмова музика
16:00 Избрани мелодии и песни
16.20 „Първият училищен звънец“ -- есе от

Н. Казанджиев.
1630 Из опеетите на Офенбах
1918 Свири  Дълбокоизворската

група с
19.40 „Къде, кога, какво" - рекламно пре-

даване

народна

ЧЕТВЪРТЪК -- 15 септември
730 Поздравителен концерт за служителите

на МВР
1380 Говори Радио Пловдив: „През тези

дни в пананрното градче“
1345. Забавна музика --> пловдивски из“

пълнители
16.00 Концерт по предложение на трудови.

колективи
1620 В отговор на слушателите
16:35 Камерен концерт
1915 Пеят и свирят самодейци
1940 Из танцовия ни албум
2000 „Да е честита!“ -- репортаж за пър-

вия учебен ден
2012 Румънски народни. танци

ПЕТЪК -- 16 септември
6.00 За вас, родопчани: „С микрофон при

  

19.15 Петнадесет минути пря самодейтяте
от естрадния колекгив „Атанас Манчев --
Бургас, худ. ръков. Кирил Довчез

ПЕТЪК - 16 септември

13.20 Музика и реклама.
18:00 За селото: „Под контрола на народа”
18.10 Пее тракийската“ народна“ певица

Стайка „Гьокова, съйр. орк. с, ръководител
Панайот Янев
1830 Новини от района
1840 Такцови ритми

СЪБОТА -- 17 септември
1330 Радновести.
1900 Концерт по писма на слушатели
19:30 Новини от района
1940 Пее Едита Пиеха
2010 За младежта - първо предаване от

родния

 

радносъстезанието „Познавате ам
край“.

НЕДЕЛЯ -- 18 септемвую»
1.00. Забавни мелодии |.
730 Поздрав. от сърце.
8.00 Сюнт:
1900 Смесен концерт народна музика
19:30 Културен живот
1950 Танцови стъшки,

12.50 Народни хора.
1800 Културен живот: „Разговори за Те-

пертоара“ -- беседи и интервюта с директо-
рите на, театрите във. Варна, Бургас, Шу-
мен и Толбухин

13.15 Антонин Дворжак -- Четири песни за
смесен хор, изй. хорът на Чехословашкото
радно, дир. Пали

13.30 Раднореклами
19.00 Комсомолски маяк
20.05 Изпълнения на самодейни колективи

СЪБОТА - 17 септември
12.05 Записи от „Варненско лято“
12.45 Народна музика.
13.00 Радиореклами
19.00 Танцов спектър.
19.45 Пъстри факти за любознателните
20.05 Народна музика

ЕДЕЛЯ - 18 септември
19.00 Народна музнка
19.15 Опознаваме света на музиката
19.40 „ВЕСЕЛ ПЛАЖ" -- забавно-хумори-

стично Предавяне
20.00 Забавна и танцова музика

ПРЕДАВАНИЯ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
НА ВЪЛНА 312 м (всеки ден)

8.30 Новинн, прогноза за времето, култур-
ни вести
9.00 „България отблизо“ -- популярни очерци
1000 Букет от мелодии и ритми
11.00 Музикална панорама
1130 Слънце, море, музика
12.00 Новинн, културни вести, справочник

на, слушателя
1230 Българска музика нли поздравителен.концерт. 5 :

работниците от „Ерма река“ - радиорепор-
таж
1330 Музика-реклама.
16.00 „Върху крилете на песента“ - музи-

кално тематично предаване.
Фрагменти из опери

1918 Изпълнение на анс „Урошевич“.
1940 В ритъма на модерния танц
2000 За трудовите хора от селата: „По

гроздобер“ -- раднорепортаж от Брестовица.
Пловдивско н Виноградец. Пазарджишко

20.10 „Варнации из балета „Спящата кра-
савица” (Чайковски) -- изп. “орк. на Бол-
шой театър. днр. Хайкин

СЪБОТА -- 17 септември
7.30 Музика, вестн, любопитни факти
13.00 Ехо от естрадата
19:00 Нови записи -- забавна н танцова

музика
1940 За тези, конто обичат джаз,

 

„Петна в нашето ежедневие“ -- хумо-
СЕ сатирично предаване

НЕДЕЛЯ -- 18 септември
730 „За успехите ви -- поздрав и песни“ --

концерт за първенците в селското стопанство:
9.08 Панаирни радиореклами
1130 Седмичен радиовестник
17.00 Пандирни раднореклами
1720 Предаване от стадион „Девети сеп-

тември“ в Пловдив второто полувреме на
футболната среща между „Локомотив“ (Плов.
див) и „Славия“ (София).

18.10 Панаирни радиореклами
19.00 Сватбен концерт
1940 Неделен концерт.

00 „Стихове за Пловдив“ -- стихове от
наши и чуждестранни поети

20.15 Свири орк. на Кен Горн

 



   

ЗТредаване за пуурското насвленцше
8 Бъдгария, Стеттатттета

ПОНЕДЕЛНИК ++600 290 д: к 12 септември

Календар на деня;
селото: „Правилна структура на посевните

Народнв песни; За
площи“ 2. беседа: Инструментални. медо-
Дни: Новини; Песни н танн на народите;
Концерт по писма на слушатеди; Новини.

18.00 -- 14.

Песнн от Турция и хора от” България;
Преглед на печата, Новини; Концерт“ на
Хасан Родоплу: Седмичен преглед на спор-
Лните събития; Мелодни и песни от филми

18:80 << 21.30
Новини; Шаркъйар; Из нашата социалисти
Ческа родина: „Перспективи и.“ развитие
на Търговищки окръг": Народна >музика:
Новини. Коментар; „Американските бази
в Европа“; Танцова музика; Поздравителен
концерт за младеж<-> първенци в сел“
ското стопанство н промишлеността: Цен“
трален осведомителен бюлетин: По света:
случки, събития, факти; Народни песни

ОРНИК -- 18 септември
8.00 .-- 7.30
Календар ка деня: Стариннн песни и так:
спми; Новини: Песни и танци от балкан-
ските страни; Полезни съвет; Изпълнение:
на Съдика Ажмедова; Новини

18:00. <- 14.00.
Шаркълар; Преглед на печата; Новини:
Забавни минути; Из печата; Народни пес-
ни

18.30 -- 21.30
Новини: Народна музика; Литературно пре

 

 

 

даване: „В предните редици“ -- из книгата.
„Неотдавна“ от Славчо Трънски: Пеят са-
модейци; Новини. Коментар: Танцови рит-
ми: Популярна наука: Забавни песни:
ЦОБ: Кониепт по писма на слушатели.

СРЯДА -- 14 септември.
6.00 -- 1:30
Календар нй деня; Народна музика; Нови-
ни; Утринен концерт. За вашето здраве;

„Пазете очите си“; Народни песни; Новини
13:00. -- 14.00. и
Музика на съветски народи; Преглед на
печата; Новини; Шаркълар; Из" печата;
„Инструментални мелодии.

18:30 << 21.30
Новини, Изпълнение на Емрула  Топчиез:
За пионерите: „Сбогом, пнонерско лято“ --
поздравителен Концерт; Пионерски песни;
Новини. Керим Галибов -- коментар по
международни въпроси; Концерт на участ-
ницн в радиофестивала „Песните на моя
роден край“: За селот;” ЩОБ; “Концерт
по писма на слушителн; Новини >

ЧЕТВЪРТЪК -- 18 септември.
6.00 -- 7.30.
Календар на деня: Концерт на Васфие.
Шабанова н Ангел Георгиев; Новини. „Па

 

   
бележка: 3 Наша-

„Най-хубавото утро“; Училищни
песни; Новина.

13:00 -- 14.00:
Откъси из музикални комедии: Преглед
на печата. Новини; Народни песни; Из пе

Новини; Народна музика; За жените: „Из
дневника на селския лекар“ -- беседа:
Естраден концерт: Новини. Коментар: „Мла
дежко ехо“: ЦОБ; Поздравителен концерт
за служителите от МВР; Новини 1

ЕТЪК - 16 септември
6.00 -- 7.30
Календар на деня: Народни песни: За
селото; Игри; Новини; Музика от социали-
стичесинте страни: Концерт по писма на.
слушатели: Новини

18.00. <- 14.00
Дуети; Преглед на печата: Новини; Шар-
кълар: Из печата; Увертюри

18.30 -- 21.30
Новини; Изелненне на Местан Хюсеннов:ра

ИЗ ПРОГРАМИТЕ НА БРАТОКИ РАДИОСТАНЦИИ
МОСКВА 1 -- 1971, 1141, 269, 61, 26 м

12 ТХ - 10.00 „Среща с Песента" -- музи-
Кало” предаване. д

18 1 - 18.00 Откриване на концертния се-
зон в зала „Чайковски“. 20.00 Концерт“ на
народни артисти на СССР -- възпитаници на.
Московската държавна консерватория. 21:30.
Музикално предаване от Букурещ. 22.15, „Ба-
летите на Чайковски“ -- препредаван“ от
Ленинград.
4 1Х -- 18.00 К. Кондри -- „Детето и

ябълката“, „радноспектакъл. 20.30 „Вечерни.
светлини“ 1-- концерт На сдкестър На Мол-
даоското радно

15 1Х - 18.00 А. Толстой -- „Петър Г“,
спектакъл

16 1 - 18.00 „Литература и изкуство“.
1920” Концерт ва майстори На изкуството от
Азербайджан.» 20.15 „Бакински срещи” -- ес“
траден. преглед

17 Гр - 2130 Музикална програма „Добъо.
вечер“, 28.03 Пьотр Илич Чайковски -- Сек-
стет „Спомени от Флоренция“.

тв ПК - 1800 Из концертните зад. 19.15
Литературно предаване. 200 Естраден прег-
лед. „До ре:ми-фа:сол“.
МОСКВА 1 с. 198. 119. 488.5, 240, 41 м

ДЕН!
ИНФОРМАЦИОННО-МУЗИКАЛНА

ПРОГРАМА „МАЯК“
МОСКВА Ш -- 207.1, 344, 234.0; 14; 49, 41,

я м
12 1Х -- 17.00 Програма к2 радиостанция

„Младост“ (всеки Ден): 18.00 Предаване опе-
рата „Орлеанската дева“ от Чайковски

18 ТК - 1600 Из. концертните зали
МК - 1930 А. Крейн - „Океан“, радно-

композиция
15 Г - 1800 Концерт на

В. Горностаева
16 1 -- 1800 Из концертните зали. 10.10

„Пее Сибирският народен хор. “ 20.00 Кос
Церт-беседа „Творчеството На младите“,
Трак - 420 Откриване севона на Бол-

той театър << оп. „Война н мир“ от Про
хофнев
ОВК. 1800 Из концертите зади, 1900

„Спомняйки си белите нощи над Нева” са
Преглед на концертите от фестивала. 19.30
д. Дрбузов -- „Иркутска история“, спектакъл.
на театър „Вахтангов“.

пианистката.

 

БУКУРЕЩ 1 -- 285, 351, 1935 м
1. ТХ, - 15.15 Оперен рецитал на Марина

Крилович. 5
12. Х. -- 13.15 Съставите на Сле Динику.

и Пуя Герасе изпълняват лека музика. 1430
Оперетни дуети изпълняват Теодора Лукачу.
н Йон Дачиан,

| ТХ. -- 1.80 Концерт румънски мелодии.
20.20 Из грамофонните плочи на един певе!
в миналото: Джордже Никулеску <->“ Баса
арин из опери,

14. 1Х. - 015 Оркестър за народна му:
зика „Молдавска дойна" в Яш.

15. ТХ. -- 1055 Фрагменти из оп. „Иляна“
от Емил Монтия. 14.00 Народна музика из-
пълняват Мария Скнпор. Флорентин Йосиф и
Фъника Стънеску -- Романещ. 17.30 Рецитал
на Емилия Петреску-Чироняну:

16. ТХ. -- 1246 Среща с румънската лека
музика,

П., ТХ. -- 12.30 Класнци на румънската во-
кална узика: Теодор Теодореску. 18.15 Про-
грама на естрадния оркестър на Румънското.
радно и телевизия, дир, Паул Попеску.

2 БУКУРЕЩ П -- 588 м11. ТХ. -- 1300 Из репертоара на народния
певец Джика Петреску. 1735 Една изпълни
телка на олтянския фолклор -- Мария Ла
тарецу. 23.10 Концерт от творби на Михаил
Жора: „Молдавски картини" и, балетна сЮН-
та „На пазар".

12: ТК. - 17.15 Солнсти на народна музика.
21.05 "Нови записи румънска камерна музика
от Паул Желеску и Тудор Чнортя.

18, ТХ. -- 1107 Мелодии от Еужен Тегер,
20.35 Концерт 19 2 за пиано и оркестър от.
Паскал Бенцойо: солнстка София Косма.

14. ТХ. -- 2040 Рецитал на Октав Енигът
теску (баритон) -- оперни арии, 23.10 Сим-
фонична поема „Актеон“ от Алфред Алексан
дреску.

16, ТХ. -- 1230 Творби от Лаурендну Проч
фета: Симфонична сюнта. Фоагменти из бат
лета „Принц и просяк“. Народна му:
зика Пеят Шефания Стере, Думитру Бала.
шою н Нелу Стан.

Т7. ТХ. - 1225 Музика ст Йон Лумитреску
зз ф. „Прорязаната планина“. 17.15 Наролна
музика“ пеят Елеонора Бисорка но Йон Лне
пан,

 

  

 

   

  

Нолитическа просвета: „Постижения н пер
спективи на енергодобива" -- бесед
родна музика; За пионерите: „Барабанч!
ци“ -- драматизиран. очерк; "Пионерски
песни; Новини. Коментар; Танцова музика:
На социално-етични. теми: „Ръката (на
приятеля“ Народни песни; ЩОБ: Хумор
и музика: Новини

СЪБОТА -- 17 септември
6.00 -- 7.30
„Календар на деня; Таксими; Съвети за
домакнията; Гурбетчийски песни; Новини;
Песни за Новия живот; Нови книги; Нас
Родна музика; Новини

13.00 <-- 14.00 :
Шаркълар: Преглед на печата: Новини:
Арии от познати опери; Из Печата: На-
родни песни

18:80 -- 21.30
Новини: Концерт, от училищни песни; Нови
ни: Коментар: а битаф
за семейството: ЦОБ: Концерт на Улвие
Ахмедова н Джемил Шабанов Новини

„НЕДЕЛЯ - 18 септември
6.00 -- 1.80
Календар на деня: Народна музика от
цялата родина; Новини: Поздравителен
концерт; Литературно предаване: „Жела

т азказ от Халит Алносманов; Из-

    

  

  

 

ние --
пълненне на кларнет: Новини

10:30 -- 12.00 9
Приказен свят: „Човекът и царят на зве- 

-- драматизация на таджикска На-
родна приказка Песни за децата; Избря-

-- разказ от И.
Новини.

   

Йойков: Неделен концер
Е

Радиотедтър: Новини; Четвърто предаване
от радиофестивала „Пфените на моя пр-
ден крайт ст концерт” на Мустафа, Кар
кашев; Впеме Фа танц: ЦОБ  Наройни
песни; Новини

 

 

   (1) букучрещ.
1. 1Х, - 832 За нас, женн. 0.15 Предава-

не За децата н учащата се младеж, След
обед - Футбол. 19.00 Вечердн тел
зионен журнал (всеки ден). 190 Предпоь

 

   

  

таният изпълнител -“ народна музика по же,
лание на зрителите, 2035 Английски филм
„Хепри УШИ“, 20.05 Телевизионен спорт.

18, 1. 15.00 За най-малките: „Знаете „ди,
да рисувате?“ -- Първият учебен ден 5:
Учащата се младеж: „По улиците на г

 

    

 

    

  

  

ското село“. 19.15 Един припев за вас лека
музика в компания със солистите: 7 щн Сто-
ян. Лили Булаеш и състава „Синхрон
Документалният филм и неговите класи!
Джърис Ивънс. 1950 Телевизионна икон
мическа хроника. 20.10 Вечер На театър:
„Нищо не се губи, мили мой“ от Йонел Хри-
стя.

14. 1Х. - След обед - Футбол. 1
децата и учащата се младеж: мусот
звъни  звънчето“. 19.15 Разкази за жи-
вотните. 19.40 Една покана за тези, КОНТО-
още не са посетили... Вратите на Яломи-
па. 2000" Научно предаване: 100 години Ру:
мънска академия на науките“, 2045 Пет ме-
лодии върху портативния магнитофон <- ле-
ка музика със състава на Кория Ропча мн
Луки Маринеску. 2100 унгарски филм „Не“
приятен край“ -- музикална комедия.

18. ТХ. -- 18.00 Предаване за децата м
учащата се младеж: „Свързваме ви с... учи-
лището?; 19.15 Из изложбените зали. 19.35
Рисувани филми. 19:50 Телевизионна анкета,
20.15 Оперни страници.

16. ТХ. -- 19.15 Фолклорен атлас: Долина-
та на Джургиу. 1945 Галерия на инструмен-
тите,

17. 1Х. -- -8.00 Предаване за децата и уча-
щата се младеж: „Весело междучасие". 19.15
Колекции, колекционери увленения -- тлине-
ли фигурки. 1945 Кинокроника. 20.00 Телеви-
знонна енциклопедия. 21.00 Антената е на
ваше “разположение: Нашето студно предо-
ставя антената на гр. Петрошан. 2130 П!
метта на записа: „Спомените на градове"
2146 Невидимият човек, 22.15 Поети н ко!
позитори - мелодии, вдъхновенн от лири“
ката на Джордже Кошбук.

  

 

  



 
ПОНЕДЕЛНИК -- 12 септември

3.05 Добро утро, мили деца: Друм-
ник Сладкодумник разказва индийска
народна приказка
830 За средношколците: „В края на

ваканцията“ -- радиомонтаж
16.05 Слушайте, другарчета, весели

чавдарчета!
ВТОРНИК -- 13 септември

3.05 Добра утро, мили деца: „Радой
ко! -- разказ от Жак Конфино

11.03 За децата: „Ехо отблизо и да-
мечи х :

16.05 За пионерите: „Сбогом, черно-
морско лято" -- концерт ха

17.03 Радиовестник „Пионерск
мък“ з

20.23 Крилат Вятърко ви пожелава ле-
ка нощ, деца! 3

СРЯДА -- 14 септември
8.05 Добро утро, мили деца: Бойко

Песнолойко изпълнява училищна пе-
сен 5

9.10 Пионери, предаваме за вас: „По
бързо, по-висако, по-далеко!"

16.05 „Антена“ -- предаване за сред
ношколците

20.50 СЛОВО на минисгъра на народ-
ната просвета Ганчо Гакев

21.0! Концерт на Детския радиохор
и хор „Бодра смяна“

ЧЕТВЪРТЪК -- 15 септември
6.45 Добро утро, мили деца: „Учете

се, мои птички“ -- стихове от стари
поети

6.55 Концерт училищни песни
11.3 За децата: „Как играчките оти-

дога да с <- радиокомпозиция
от А. Дитрик ,

16.05 За пионерите: „Училище наше,

  

здравой" -- концерт от училищни
пес

17.12. За учениците: „Ехо от първия

 

учебен "ан"
19:15 1 гр. За средношкопците: „На

дс зър час!" -- радиомонтаж
ПЕТЪК -- 16 септември

6.45 Добро утро, мили дещ
ча страничка".
ток За средношколците: „Царевец --

възроден и въздигнат" -- стихове от
млади поети за Търново

9.10 За най-малките: „Чудното про-
зорче"
1605 Пионери, предаваме за в

„Велики откриватели и изобретатели --
Леонардо да Винчи" -- драматизация
от Георги Манджуков

СЪБОТА -- 17 септември
6.45 Добро утро, мили деца: „Злат-

ната книга"
940 Пионери,

„Чудни страници“
1635, ПО пр.

„Забаве.

  

предаваме за вас:

За средношколците:
„Млади симфоници" -- концерт на
Младежкия симф, оркестър -- Русе

НЕДЕЛЯ -- 18 септември
8.15 Детска китка: „Сладкопойни чу-

чулиги! -- стари училищни песни
14.30 Радиовестник

мък“
„Пионерски пла-

         

    
„Както на остров Буян
плиска се тук океан. 5
Сбърках и сто -- впоследствие,
чуйте, постигна ме бедствие,
Хора, спасете ме вие!
Острова кой ще открие?
Как му е името даже не знам.
Бързайте, хора, елате насам!
Радост отново дали ще усетя?
Помощ очаква ищееце

етя.“.

Да, лошо е да си крушенец на необитаем остров като Петя Мастиленото

петно и да пишеш такива сърцераздирателни писма, и то в пликове от черупки
на кокосови орехи.

Всеки ден Петя пуска в морето своите писма и всеки ден напразно очаква
помощ. Едва неговото 413-0 писмо попада там, където трябва -- в града на иг“

рачките, същите ония играчки, които: тръгват на училище вместо Петя по запо-
вед на Великата Фея на играчките. А защо става това, защо Петя Мастиленото:
петно попада на необитаем остров и кой го спасява оттам. вие деца, ще научите

от самата приказка „Как играчките отидоха да се учат", която ще чуете на 15

септември от 11.08 ч. Слушайте я и не забравяйте, че цялата тази цаглед неве-
роятна история с Петя и неговите играчки се случи в навечерието на учебната

година. И внимавайте да не повторите грешката на Петя, за да не попаднете н вие

на някой необитаем остров вместо в празнично украсената класна стая.

2 О0ОО0000000000000000000000000О

о “Маящи на науката
Драги приятели, сигур

но си спомняте от мина:
лата учебна година инте
ресните занимания” на
варненските пионери от
командата „Морски въл-
ци“, Заедно с. тях и вие
мислено пътешествувахте
„по море и по суша --
Към незнайни страни“,
участвувахте в. енспеди-
циите на смели изследо“
тели и мореплаватели,

достигнахте до най-затън
Тените кътчета на наша“
та планета,
А ето, че за тази учеб

на година „морските въл
ци“ са поканени да уча
ствуват в сбирките на
софийските пионери: от
кръжока, „Млад Изобре-
тател“. Надяваме се, че
нашите предавания“ ще
бъдат интересни за вас:
В тях ще се разказва за
живота и делото на ве-
пини. откриватели и изо-
бретатели. Началото ще
бъде поставено с Леонар.
до да Винчи.

лед непрогледния
мрак на Средновековие
то” в Европа настъпва
епока на подем в нау:
ната, културата и изнуст
вото; известна в история
та под името „Възри
не“. Тогава со” появяват.
хора, които вярвали в
силата на човека; призо-
вавали да се уважават
разумът и физическата
му красота, величаели

  

 

смелостта на човешките
мисли и дела, Тези про-
гресивни люде били На-
речени „хуманисти“,

В паметниците на. из-
нуството и културата на
дьевна Гърция и антич-
ния Рим“ хуманистите
виждали потвърждение
на своите идеи. Затова
дейността им била насо-
Чена преди всичко към
издирване и изучаване
(т. #. към възрандане)

изведенинта на из.
кустбото и науката” на
древността. Оттук произ
лязло и наименование“
то на епохата - Въз.
раждане. Скоро  обача
това” название придоби“
ва нов, по-широк смисъл,
То почва да означава не
само възраждане на стаг
ри, но и раждане, сът
здаване на нови култур-
ни ценности. Защото та-
зи епоха се “превръща
във време на нов,
дан преди разцвет на н:
уката, културата и изну:
ството,

Най-известните дейци
от епохата на Възражда.
нето Фридри. Енгелс
Нарича „титани по сила.
на мисълта, по страст и
характер, по. му згостран
ност и Ученост“, И Нан-
стина, Хуманистите Са
били хора с необикнове
но широки интереси и
задълбочени и разност-
ранни знания.

  

  

 

Един от най-забележи
телните представители на
епохата -- Леонардо да
Винчи -- е чудесен при:
мер в това  отнашени,
гениален художнин, скул
птор и изкуствовед, той
е бил наред с това и ве-
лии архитект и матема-
тик, философ и инженер,
лекар и механик. За не-
говил живот ще разна-
Жжем в радиодраматиза:
цията „Леонардо Вин
чи“ от” Георги Мандюуг
ков на 16 септември, пе
тъм, от 16.05 часа.

  

 



        

ПЕРааит

 

12. Ех.

19.05 Новини
19.10 Детски филм.
19.20 За децата „Нагоре към орлите“ -
филм

19.35

(РОДИНАТА ОЧАКВА“
ПЪРВО ПРЕДАВАНЕ ОТ ЦИКЪЛА ЗА

ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС

 

Пет години изминаха от времето,
когато на изобретателската и ра-
ционализаторската мисъл бе даде-
на зелена улица.
Хиляди, безброй са сега изобре-

тателските: и  рационализаторските.
предложения. Много от тях вече
ка внедрени в прсизводството и ри
зултатите са налице. Друга част все
още чакат своя път към цеховете
и машините. А останалите?! Техният
брой е също голям. Но участта им?
За съжаление те са захвърлени на
незнайни места или в папките, по-
тънали в прах, в папките на бюро-
крацията, Едно и две ли са таки-
ва предложения? Ще намерят ли
път те Ще бъде ли използуван
техният икономичесни ефект? Ще се
даде ли още по-широк път на безпре-
делната рационализаторсна и“ изо
бретателска - мисъл? Тези >въпро-
си ще третира новото циклово пре-
даване на икономическата редакция.
-- „Родината очаква“. То ще запозна
ва зрителите с изобретенията и ра-
ционализациите, вече намерили мл-
сто в производството, а също и с
чези, нойто от години стоят неизпол-
зувани.
В първото предаване

обявена и анкета-конкурс.

 

 

ще бъде

1950 Реклами
20:00 По света ну нас
20.20 Спорт
20.30 „ХОРАТА ИСКАТ ДА ЖИВЕЯТ“ -
Френски игрален филм”

22.00 Новини.

ШЕСТ ап.
(19.05 Новини
1910 За децатан „Как Савсга. се оплете
здравата“ - картинна книжка от Ми-

о хаил Лъкатннк

1520 За юношите - филм от серията
„Разкази за животните“

19.40 „Повече за обществото -- повече за
ие -- икономих1ско предаване |
20.00 По света и у нас

2020  „ОБСЪЖДАМЕ ПРОЕКТОДИ-

РЕКТИВИТЕ“ -- изказване На министъ-
за на външната търговия Иван Будннов.

20.30 „ЗА ЧОВЕКА" -- предава-
ще, посветено на Празника

|

на
органите на МВР н КДС

  

 

кю» 

„(РЕЩУ ОТ"

СЦЕНИ ИЗ РОМАНА

НА АНДРЕЙ ГУЛЯШКИ

 

 

Социалистическата криминално-при
ключенска литература показва ге-
рои, които осуетяват плановете за
вековечно господство на реакцията,
и служи на най-въжделените идеа-
ли на човечеството, провъзгласява и
символизира справедливостта и ху-
манността.

 

2135 Федтивал на военнид филм: „Гра-
нична застава“ н „Зимни ескизи" + къс
сометражни филми

20.05 Новини

тв. 1.
1830 Новини
18:85 За децата: „Звънчето школско пак

ни. кани“
1905 „Пълнолетие“ -- български доку-

ментален филм 1
1950 Лека нощ, деца
2000 По света и у нас
20.20 „Сугестопедия -- метод за ускоре-

но запаметяване“ -- разговор с др Г.
Лозанов
2050 „ЗЛАТНИЯТ ЗЪБ“ -- български.

игрален филм
20.10 „Школа за спортния зритед“ <<

подводно плуване
2220 Новини

тв.гх.
ПРОГРАМА НА МОСКОВСКАТА ТЕЛЕ-

визия

1600 За учениците: „Лястовичка“ -- те-
левизнонен журнал -- предаване от Тби-
диси.

16.15 „Икономисти около кръглата маса“

16.45 „В ефира -- младостта“ -- лите-

ратурна композиция
17.30 „Футболно първенство на СССР“ --

срещата „Динамо“ (Киев) н „Спартак“
(Москва) -- предаване от Киев

19.15 Телевизионен преглед

20.15 „СЕМЕЙСТВО ОРЛОВИ“ от Мак-

сим Горки -- телевизионен филм-спекта-
къл

22:00 „Пластика в танца" -- балетно
предаване от Букурещ

ЗЛО 17. 1х.
1630 СПОРТНО ПРЕДАВАНЕ
1815 Новини
18.20 Детски филм.
18.35 За чавдарчетата: „Пламъчета си-

ни“
19.10 Научно-популярни филми
19.50 Лека нощ, деца
20.00 По света и у нас
20:20 ПОЛИТИЧЕСКИ КОМЕНТАР
2030 „СЪБОТА ВЕЧЕР“ -- забавна и

музикална програма х
2130 „СУЗАНА И МОМЧЕТАТА" -- пол

ски грален филм
23.00 Новини.

меделя ПЕЕ

10.00 ОТКРИВАНЕ на ХХП меж-
дународен мострен пананр в град
Пловдив, предаване от град Плов
див

 

11.00 „ПОЛСКИ ПЛАКАТ“ -- предава-
ве от Варшава от цикъла „В света на
изкуството“
1630 ФУТБОЛНА среща от град. Паоп-

див между отборите на“ „Локомотив“
(Пловдив) н „Славия“ (София)
1835 Новини
18.40 За децата: „Вековете са разкрити

Пред нас“ -- съветски късометражен филм
19.10. „Карай по правия!“ -- късометра-

жен филм от цикъла „За безопасно дви-
Жжение“.

1930. Пътуване без паспорт: „Сенегал”
1950 Лека нощ. деца
20.00 По света и у нас
20.20 „ЗА ВАС, ЖЕНИ!“

21.00 Българската телевизия пре-
дава за Интервизията - ЗАБАВ-
НА НЕДЕЛНА ПРОГРАМА

 

2145 „Спортен екран
22.00 Новини

 

20101

Предавател


