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На 25 юни ще бъде открит Петн
ят международен фестивал на бъл
гарската естрадна песен 
Орфей“. Курортът 
отново ще стане столица на естрад 
ното изкуство, която ше събере ком 
позитори, поети, изпълнители, музи
канти, музиковеди от България и 
чужбина. Този фестивал от няколко 
години вече се утвърди като най- 
значителното събитие в областта на 

4 естрадата у нас, като преглед, който 
отразява равнището на естрадното ни 
творчество и изпълнителско изку
ство. като стимул за развитието на 
този жанр в нашата страна.

Тази година фестивалът има ня
колко нови елемента. На първо мя
сто това е вторият етап, който бе 
проведен в края на м. април в зала 
„България“. От допуснатите до него 
26 песни. 12 бяха определени от жу 
рито на конкурса за финала на

дат изпълнени не само от българ
ски, но и от певци от Франция, Ита 
лия, Англия, Холандия. Белгия. Швей 

е вто
рият нов. елемент на петия фести
вал. Чуждестранните • изпълнители 
ще представят българските песни в 
свой аранжимент и текст.

Като новост на фестивала тази 
година можем да отбележим реци
талите на българските изпълнители 
Лили Иванова. Маргрета Николова, 
Георги Кордов. Йорданка Христова, 
Мими Николова, Маргарита Димиг 
рова и Емил Димитров.

В своята програма „Златният Ор 
фей“ включва и международен кон
курс за изпълнители В него ще взе 
мат участие 36 естрадни артисти от 
28 страни. Задължително условие за 
участие в този конкурс е да се из
пълни една българска песен.

Интересни моменти от фестива-

с голяма международна известност. 
Със самостоятелна програма ше се 
представят такива майстори на ес
традата като Жулиет Греко, Орнела 
Ванонн, Вики. Ева де Марчик и дру 
ги.

За вас, драги слушатели. Радио 
София ще ‘ предаде директно ог 
„Слънчев бряг“ два от концертите на 
фестивала (на 25 и 29 юни), а оста
налите ше имате възможност да
чуете на запис.
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СМЪРТ НА понеделник
ФАШИЗМА!

РАДИОВЕ-

„Пионер-

град Силистра — Падура

8.00

пи а-
•I

народна

науката и

ФЛ-г....... -

КРУМ ГРИГОРОВ
19.45 Клуб „СЪВРЕМЕННИК“

20.00
Г;

Кутев.

орк.,
СИЛИСТРА — изглед от гради

музика:

Ме-
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Среши е оОиобенаша роуина
Първапрограма |

Втора програма
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силистренски 
ОКРЪГ

РАДИО СОФИЯ
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13.30 СПОРТЕН 
СТНИК

на 
нен 
изп.

.. .в 
между 
рипа 
се 
Бъ

1

■I

неделя, 
мик Г.г 
рис Ар; 
артист 
Васил;
Кузма! 
стов. 
чекова»

на ве-
Вечер,

виола, и Пиер Пенасу 
виолончело

Здравейте, 
малки слушате
ли: „И ти вяр
вам, де/етоми“— 
разказ от Весе
лин Андреев

съвет- 
ансам- 

,Маяк“, дир. Карами-

16.05 „Приятелство без 
стояние“ — 
за съветски 
нас

16.30 МУЗИКАЛНИ ЧЕСТИТ- 
КИ

„ВСИЧКО ОСТАВА 
НА ХОРАТА“

22.00 Песни и танци на наро
дите

22.50 За любителите на камер
на музика: 1. Ференц Лист 
— Соната-фантазия за пиа
но „След прочитането на 
Данте“, изп. Нина Аладжем; 
2. Йоханес Брамс — Трио 
за кларнет, виолончело и 
пиано в ла минор, изп. Ри
хард Шьонхофер — клар
нет, Лудвиг Хьолшер — вио 
лончело, и Паул ” 
Шкода — пиано

23.35 Оперетна музика от Со- 
ловьов-Седой

ни:
6.30 н

дело",
времето;

опортажи и

Раднокомпознцията „СМЪРТ ПА.
ШИЗМА" от Ташо Карапетров слушайте 
на 26 юнн от 18.03 часа.

5.35 Народни песни

отШеСйПдоОСеМ

Богомил Райков (21.40 ч.)

Малке _  цигулка, Вилфрид
Бетчер — виолончело, и Ха- 
нелоре Унри — чембало; 
3. Георг Фридрих Хендел 
— Трета картина на оп. 
„Порос“, изп. солисти с хор 
и орк. на 'Хенделовите 
тържества в Хале, дир. Мар- 
граф; 4. йохан Себастиан 
Бах _  Пасакалиа в до ми
нор, изп. симф. орк., дир. 
Стоковски

11.03 Сергей Рахманинов — 
Симфонични танци, изп. 
симф. орк. на Московската 
държ. фнлх., дир. Конлра- 
шин

11.39 Филмова музика: I. Му
зика из ф. „Старинната мо
нета“ (П. Ступел): Златни 
пясъци; Когато дойде любов 
та; 2. Мамбо из ф. „Някол
ко нощи“ (Хатвнг); 3. Сват
бена нощ в дъжд (ххх) — 
песен из едноименния филм; 
4. Фокстрот (Кееди) из ф. 
„Витата стълба“

12.00 Концерт на Ане. за пе
сни и танци на Съветската 
армия, дир. Александров

Писателят Крум Григоров заема значи
телно място в нашата съвременна беле
тристика. Искренатй му любов към селя
ните, към народа, сладкодумието му май
сторство, реалистичната атмосфера На раз
казите и повестите му определят грани
ците на неговото творчество. Роден и жи
вял години наред сред народа, той опоз
нава добре мизерията — вечния спътник 
на бедняците. За това забравено вече ми
нало той разказва в иай.-хубавите си про
изведения — мембарната четириногия, 
състояща, се от. повестите „Моето детство",

’ и „Раздол-

Към края на май и началото на 
юнн, 1943 година, се създава Четвърта 
въстаннчсска оперативна зона под ръ
ководството на изпитания партиен ръко
водител в верен народен син — Никола 
Парапунов — член на ЦК на БКП, сек
ретар на Областния комитет и полити
чески ръководител на зоната. В нея дей
ствуват пет партизански отряда. В споя 
боен път те записват славни битки п 
епични сражения -с полицията, жандарме
рията и войската. За шестия — сборния 
Рнло-пнрински партизански отряд насе
лението разказва легенди! В редиците на 
смелите въстаници се сражават и съвет
ски бойци. Със смъртта на храбрите за
гива лейтенантът от Червената армия — 
Ванюша Валчук.

За тези героични дни ще ни разкажат 
бившите партизани: Кръстьо Трнчкоя, ге
нерал Крум Радонов, Никола Рачев, Кръ
стьо Стойчев, Григор Марков, Борис 
Цветков, Коста Керемндчиев и други.

17.03 В света на 
техниката

17.23 Нашите нови записи — 
забавна и танцова музика

17.45 Народни песни

18.10 ГОВОРИ МОСКВА

16.00 Цикъл „Вечери 
лики композитори", 
посветена на творчеството

Клод ДЕБЮСИ: Стру- 
квартет в сол минор, 

. струнен квартет „Паре- 
нен“ в състав: Жак Паре- 
нен — цигулка, Жак Гестем 
— цигулка, Мишел Вале —

творби от 
1. Сюита 

Чешката 
Ли

рична поема „Госпожица 
Елю“, изп. женски хор н 
симф. орк. на Френското ра
дио, дир. Енгелбрехт. Соли
сти: Мадлен Горне — со
пран, и Жаклин йоли — 
мецосопран; 3. Три симфо
нични екскнза ,;Морето“, 
нзп. бостонски симф. 
дир. Кусевицки

тесен АШ тесен родна
—„АЙДЕ, СЛЪНЦЕ ЗАЙДЕ“, 

обр. Филип Кутев. Изп. 
хорът при Държ. анс. за на 
родни песни и танци, соли
стка Роза Цветкова

21.00 Забавна и танцова му
зика от наши композитори: 
1. Милчо Левнев — Блус в 
„9“; 2. Беицион Елиезер — 
Обич над Янтра; 3. Атанас 
Бояджиев — Тема; 4. Алек
сандър Йосифов —• Неза
вършена приказка;1 5. Йосиф 
Цанков — Облаци; 6. Емил 
Георгиев — Вечерна песен; 
7. Борис Карадпмчев — Бя
ла тишина; 8. Тончо Русев 
— Птица сред път; 9. Жул 
Леви — Пнрина; 10. Свето
зар Русинов — Пътешествие

17.45 „Винаги на пост“ — 
предаване за служителите 
на МВР

21.40 Антология „25 години 
белетристика“ — БОГОМИЛ 
РАИНОВ

В пиесата 
Альошии 
тът, пре; 
със смърта. 
смисъла на живота и г 
на човека. Радиотеатъръ: 
„Всичко остава на хорат 

ля, от 18.03 часа. В рбл 
Дроиов — заслужилия 
*табов. В пиесата уча 

Иван Коидов, заел, 
юилева, Николай Бяиеа, 

това и други. Режисьо! 
Музикално оформлеш..

. Роден през 
в Музикално 
студия, а след то! 
въртоп Военна 
ни работи като 
тературиата 
година, когато 
вази. По време 
ти в областта 
та му пиеса е

8.10 „За тебе пеем, партийо 
любима“ — концерт от ма
сови песни

8.30 Инструментална 
музика

1111111111111111111111111111111111111111111Ш1Ш
9.15 Радцотеатьр за младия 

слушател: „НЕРОДЕНА МО- 
. МА“ — радиодраматизацня 

по българска народна при
казка от Мария Вълчанова

Ш11111111Ш1111111111111Ш1111111!111||111Ш
10.03 ПОЛЕЗНО Н ПРИЯТ

НО — музика, вести, съве
ти

1913 г., Самуел Альошии учи 
училище и Художествена 

гова — 1835 година — за- 
академия. Няколко годи- 
инжеизр-конструктор. Ли 

си дейност започва в 1841 
печата хумористични раз- 

•ме па войната той прави опи 
на драматургията. Първа- 
„Мефистофел“. След това

18.40 Музика за настроение
19.03 Актуална политика
19.13 Хорови песни от българ

ски композитори
19.35 Лека нощ, деиа!

• РАДИОТЕАТЪР • РАДИОТЕАПР • РАДИОТЕАТЪР • "СР*А народа"» «Гимназист“

След 9-и септември Крум Григоров изда
ва ловече<от 12 творби, в които отрази ве
личавите и разтърсващи промени,' настъ
пили в нашето село след победата на на
родното въстание през 1944 година. Него
вите книги „Родилни дни“, „Игличево“, . 
„Жътва , „Председател на , солсъвета" ни 
разказват за ония решаващи съдбата на 
селяните години.

Литературното предаване 
. ", посветено *_ ~г,

чай неговата 60-годишнин^, ще

14.05 Радновестник 
ски пламък“

14.25 Концерт на Мария Боха- 
чек — сопран, съпр. СО на 
БРТ, дир. В. Стефанов: 1. 
Ария на Мадлен из III д. на 
оп. „Андре Шение“ (Джор- 
дано); 2. Ария на Сантуца 
из оп. „Селска чест“ (Ма

чкани); 3. Сцена на Ната
ша из IV к. на оп. „В бу
рята“ (Хренникоп)

14.40 Забавни пиеси от наши 
композитори: 1. Весели раз
говори (Д. Вълчев); 2. Бре
зите (А. Заберски — Д. Си 
меонов); 3. Фантазия от К. 
Драгнев върху 'мелодии на 
Петър Ступел

15.10 РАДИОВЕСТИ

края не юнн 1861 година 
гордите върхове на Рила н Пи- 

н спокойното величие нп Родопите 
се създава Първата партизанска чета в 
Българея! Тук на 26 юни 1941 година 
проечават първите партизански изстрели 
от мъжествената ръка на първия парти
занин в България - легендарния Иван 
Козарев!

раз- 
очеркови скици 
специалисти у

12.40 Антена на съревнование
то: „За юбилея — с паспорт 
на победата“

13.10 Песни за новото
1. Глас се носи из ,____
Загоре и Буйно ми, росно 
ливаде — нзп. Петкана За
хариева; 2. Екнало 'ми е 
полето и Залюля се вито хо
ро— изп. Грунчо Дочев; 3. 
Прочу се седо Ръжево; Ху
бава Гроздана; Язовир и 
Запели са нова песен — 
изп. Ане. за народни песни 
1Ю БРТ, дир, К. Колев

стопанство промишлена продукция са 
мо за 6 милиона лева, през 1968 го
дина тази цифра нарасна на 90 ми
лиона. Миналата година тук бяха 
произведени машини за близо 3 ми
лиона лева, през 1969 година тя*’4 
ното производство ще нарасне на 1- 
милиона, а в 1970 година — 48 ми
лиона! В Силистра е съсредоточено и 
успешно се развива производството 
на електронно-изчислителни уреди у 
нас. Синовете и дъшерите на няко
гашна земеделска Добруджа днес из 
работват прочутия в цял свят елек
тронен калкулатор „Елка“. Те из
градиха и най-големия в страната 
промкомбинат „Камъшит“, чнито раз 
иообразни и оригинални сувенири и 
други изделия се изнасят в 24 стра
ни. Бурно се развива и мебелният за 
вол „Липа“. Предвижда се до 
1970 година неговото производство 
да нарасне три пъти.

Със заслужена гордост силистренци ' 
се готвят да чествуват 25-годишния 
юбилей на свободата и 1 800-та го
дишнина от основаването на .техния, 
превърнал се през годините на на
родната власт в рог на добруджан
ското изобилие, град.

Драги слушатели, на 25 юни. пе
тък, от 19.00 часа ще ви разкажем 
за хората от обновения Силистренски 
край, за техния градивен труд, за 
колосалните им. успехи във всички 
области на живота и социалистиче
ското строителство.

18.00 Пиеси за пиано от Клод 
Дебюсн: I. Мннестрелн из 
първа тетрадка на цикъла 
„24 прелюда за пиано“, изп. 
Гиомар Новаес; 2. Островът 
на щастието, нзп. Щура 
Черкаскп; 3. Бергамаска сюи 
та,, изп. Валтер Гизекинг

18.35 Из песенното творчество 
на Клод Дебюсн

За Силистренски окръг някога се 
говореше като за далечна, изостана
ла в своето развитие провинция. С 
нищо особено не можеше да се по
хвали и град Силистра — една 
тъкачница с няколко стана, дребни 
занаятчийски работилници и малки 
ехлупени дюкянчета, пръснати из 
прашната му чаршня. До преди де
сетина години градът, който пръв по 
срещна със сол и хляб храбреците 
от освободителната армия на мар
шал Толбухин, стоеше далеч от го
лемия строителен подем, обхванал 
нашата страна. Достъпът до, този 
крайдунавски град по прашните и 
разбити шосета беше истински про
блем. Днес Силистра е модерен со
циалистически град, в който се*вли-. 
ват широки асфалтови магистрали. 
За удивително кратко време тук из
висиха корпуси съвременни модерни 
жилищни и обществени сгради, из
граден бе крупен индустриален квар
тал, който с ускорени темпове про
дължава да расте. И ако през’1959 
година Силистра даде на народното

16.35 Симфонични
Клод Дебюсн: 
„Иберия“, изп. 
фнлх., дир. Мюнш; 2.

поема „ Г,
женски

9.00 ПЪСТРИ РАДИОВЪЛНИ 
(повторение)

10.14 Светослав Обретенов — . 
Детски албум, изп. на 
но Люба ббретенова

10.35 Премиерен концерт на 
Ансамбъла за песни на БРТ, 
посветен на 25-годишния 
юбилей на свободата — за
писи от. концерта, състоял 
се на 27 май т. г. в Държ. 
сатиричен театър

'12.03 Интервю с председателя 
на Окръжния народен съ
вет за изкуство и култура 
в гр. Плевен

12.10 Малък симфоничен кон
церт: 1. Тодор Попов — Три 
миниатюри за струнен орке
стър. изп. Софийският каме
рен орк., дир. В. Казанджи- 
ев: 2. Анатоли Лядов — 
Симфонична картина „Кики- 
мора“. изп. пражки симф 
опк.

12.27 Музика из оперет. „Ли- 
зистрата“ (Дендрино), изп. 
солисти, хор н орк. на Бу
курещкия оперетен театър, 
дир. авторът

музика 
на 

инструментален 
„Маяк“, дир. 1 
(нови записи) 
Народни

- ИНФОРМАЦИОННО-МУ
ЗИКАЛНА ПРОГРАМА
В 0.00 Новини; 6.03 Утринна ги

мнастика: 8-30 Новини. Преглед 
на в. „Раб. дело", Коментар; 
Прогноза за времето; 7 00 Нпои- 
ни. мччнка, репортажи и вести

13.10 Забавна му 
13.20 Изпълнения

ския
бъл
шев

13.36 Народни песни, изп. 
' оперни певци: 1. Кое. е това 

момиче и Заплакала е, мо
ри. гората — нзп. Илия Йо
сифов; 2. Не' стой, Донке ле, 
на брега; Ирино, леко стъп
вай; Речи му. бульо — нзп. 
Надя Бърдарова

14.00 ПРЕДАВАНЕ ЗА СТО
ЛИЦАТА

15.00 Старинна музика: 1. 
Валтер фон дер Фогелвай- 
де — „Какви чудни неща 
стават по света“, за пеене, 
флейта, малък тимпан и 
звънчета, изп. старинен съ
став; , 2. Георг Филип 
^слеман — Квартет в си 
минор, нзп. Улрнх Гсбел — 
флейта, Хнлдегард Гебел-

написва „Директорът“, „Строгата девойка", 
..Сама“, „Всекиму заслуженото“ в други 

В пиесата „Всичко остава на хората" 
Альошии утвърждава идеята, че живо- 

!живян като подвиг, но свършва 
Това е пиеса-размисъл за 

: живота и предназначението 
”“ът ще представи 

* па 29 юии, 
гята на акадс- 

гжилилт артист Бо- 
1 участват: нар, 

... арт. Пенка 
Йорданка „.»» 

:ьор Георги Ко- к к' 
■ие Славка

/ ..но«авапе „Сред наро- 
■.И?_Крум Григоров по слу- 

излъчим
нв 27 юни от 16.05 часа,



I

I23. VI.

ЗагораСтара

нощ, деца

за
15.00 Нови книги

I

24. VI.

Стара1

ОТ Р31

Варна магнитен

Ружа Ж У
|

Славка II «р.)Петкова (16.20
откъси

/
2.

Радиостанция

самодейни

И МЕДИЦИ-

9.30 Народна музика: I. Неда

ЧЕСТИТ-

)

районнц. радиостанцци

цртдхрхттг зд ПРЕДАВАНЕ ЗАСТ0АИЦХТ1

/ПРОГРАМА ЗА ТУРСКОТО 
; НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Трвша програма

Трета програма

|;ра йо н н ц; р ад и ос та н ци и?-

Първа прЪЬ^ама

Г‘:
& /

■■ан«1явввЕ1Евя1жааав1Я1Я111и'.
4

I

19.00 Оркестрова народна му
зика

19.30 волфганг -Амадеус

- ИНФОРМАЦИОННО-
МУЗИКАЛНА ПРОГРАМА

РАДИО СОФИЯ
24. VI. 1969

нзп. 
на

иа — --
струм., 3. Невесто, 
невесто и Блаже. 
не

вода; I 
Тодорке ле 
Пенева1

Райчев — 
„Хайдуш-

изп. 
певица

15.15 В света 
музика:

текст 
пионер- 
/•наиа“

Димо 
Пелин,

изп. 
.би

Г и« 
колек»

Г

I

I

героите на Дими-
’.... . Ралиокомпо-

години

дта; Из
|гарня;
Музи»музика

от народна музика, 
съставен по предложение на слуша 
телн

Варна

сред хората** — очерк ' 
Христова
За вашето добро настрое-

12.03 Оркестровн

1(Ш ПОЛЕЗНО И ПРИЯТ-
— музика, вести, съвети 

и танци на наро-

5.35 Инструментална народна 
музика

отшесшдоосем

14.00 ПРЕДАВАНЕ ЗА СТО
ЛИЦАТА

ученици: 
ве-

) па
1р. на

, ,: Мо
царт — Реквием за солисти.

еглед на
■; „Комуни»

Алноо

,) И 
Шарлота 

„Вер 
Жорж 

радио.

1’^

|

Радиостанция „Родина“ предава всеки ден сутрин от =

„РОДИНА“

I. Ув ____
-Варианта“ (Вебер) 16.35 МУЗИКАЛНИ
Берл. държ. орк., КИ

Г

* I

16.00 За малките 
„Слушайте, другарчета, 
сели чавдарчета“

днр. Мюнш; 3. Вакханалия 
из I д. на оп. „Танхойзер“, 
изп. Берл. филх., днр. Мар- 
кевич

18.35 Песни и танци на наро
дите

8.25 Забавни песни от съвет
ски композитори

8.40 „НАЧАЛОТО“ — радио- 
монтаж по случай 28 годи
ни от решението на ЦК на 
БКП за всенародна въоръже 
на борба против фашизма и 
империалистическата робия

9.15 ЗДРАВЕ
НА

||й||
. -/■ /■/■'

Пловдив

16.05 „Сред 1 
тър Димов' 
зииия по случай 60 
от рождението му

П РОГ РАМА ЗА ТУРСКОТО 
НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

музика 
удар“ — хумо» 
предаване..

музика 
от

19.00 „Клод Ашнл ДЕБЮСИ 
— поет на тоновата палит
ра“ — радиодраматизация

д---- ~ _ Пето
и 
с 
и

““ „Ламурьо“. 
Фурне В ролите уча- 

Дьопра,

ри Лесай — тенор, и Бер- 
нар Копре — бас; 4." Три 
ноктюрни, нзп. хлр. и 
симф. орк. на Съветското 
радио, днр. Светланов

7.00—8.00 Музнк! 
литни факти — С 
не

13.30 „Героите , 
мини" — радиоком

16.00 „Весела 
ние)

16.30 Из Концерт 
и орк. в си минор опус 
жак) — изп. Мстислап 
пич с чешки* филх. орк., 
лпх — нов запис

19.13 Народна музика — нови за
писи

19.30 Нашите новини (всеки ден)
19.38 Минути за вас. любители на 

спорта
, 19.45 Музика—реклама

и танци на народите 
„Софийските студенти в из
меня“ — микроЛонен репор»

6.00 — 8.00 Черноморско утро: 
„Винаги 
от Др.

11.03 : 
ние 

12.??
рети

дорф — Снмфония-концертан 
те, нзп. симф. орк.' на Ун
гарското радио, дир. Лехел. 
Солисти Клара Сечи — вио 
ла, и Золтан Тибай — кон
трабас; 2. Карл Филип Ема 
нуел Бах — Симфония № 3 
във фа мажор, изп. ОСО на 
БРТ, дир. Ем. Караманов'

13.10 Музикална рецензия
13.25 Инструментална народна 

музика

13.39 „Възпев на родината“ — 
кантата за детски, девиче
ски, мъжки и смесен хор от 
Георги Димитров, 
Иван Вазов. Изп.
скипт хор „Бодра смяна“, 
Хорът на софийските девой 
ки, хорът на Ане. за песни 
и танци на БНА и БХК 
„Светослав Обретенов“, дир. 
Д. Русков.

из опе

пести
гира (повторение) 
цигулка и орке- 

[Фелнкс “ ----
нзп. Олга
орк. на М(

1ЛХ.. днр- ОП<

дър Томов — цигулка. Ди
митър Чиликов — виола, и 
Димитър Козев — виолон- 
чело

19.38 Джазов концерт — пзтък 
нати съветски джаз-изпълни
тели (повторение)

й

,_.1ка, пести, любо- 
блоково предава»

на Панагюрски 
>ком позиция 
събота“ (повторе» .

НО
11.03 Песни

дите
11.30 Из хоровата предкласика
12.00 Народни песни и хора: 

I. Ерина на стол седеше и 
Ой. Дунаве — изп. Асенка 
Янева; 2. Буенек и Ръчени-

— изп. орк. от нар. ин- 
калеш

мили си-
— изп. Петър Терзиев;

4. Сватбарско хоро и Право 
“ орк. за народ-

от йорданчо и Малой моме 
зелен бор садило — изп. 
Нада Стоянова; 3. Гемийка 
плава по море; Мома вой- 

Роса роен и Тоне ле, 
— -т — изп. Ружа

19.03 „От Септември 1923 г. 
към Септември 1944 г.“

19.18 Песни за нашето револю 
ционно минало

19.30 ПЕСЕН МИЛА. ПЕСЕН 
РОДНА

19.35 Лека
19.40

'ХОРИЗОНТ:
— радиостанция за младеж
та

ля) Героичен календар: За пет 
дневна седмица; Септември » “ 
живот: Летопис па свободата, 
ръ!ът през юбилея; Нашият утри
нен поздрав; Трибуна на РеД®“ 
ра; Вести от кооперативните стопан 
ства н други

13.20 Забавни
13.40 Хумор н сатира (повторение, 
14.00 Концерт за цигулка и орке

стър в ми минор (Феликс Мендел- 
сон—Бартолдн). нзп. Олга Пархо- 
менко със симф орк. на Московска 
та държ филх.. днр. Ойстрах

14.30 Избрани мелодии от нашата 
фонотека _ народна музика

19.00 За работниците: „Корабо
строители" — репортаж

19.15 Музикално ехо
19.30 Новини
19.35 Танцова 
20.00 Концерт

14.00 Софийска хроника
14.10 Песни - —.......... ..
14.25 "

питна сесия1

14.32 Младежки песни
14.45 В услуга на гражданите
14.50 Танцова музика

I
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аркълар; Политическа 
„Трета въставнческа 

на"; Музика от да-
Новини; Откъси из 

снета; Лека 
тен освен 

осведомителен
Н:

_ , 12.40 Народна
3 а г о о а / 13 00 «слънчев 

; ркстично-сатирнчно
“ ’ 13.10 Забавна »•;

13.30 Концерт от художествена 
музика по желание на слушатели

18.00 Народна музика — запи
си от фестивали

18.30 Изпълнения на именити съ
ветски инструменталисти

18.50 Новини от район:

заврт.шаме у дома“ 
гервюта от инк*ьла за 

бт>лгарскнте моряци I 
плаване; „Разкази 

пет годишните" — 
1НОВ 
[оздравителен 
•клямц" за

16.35 Песни и инструментални 
пиеси от руски композито
ри: 1. Едва те познах (Глин 
ка), изп. Сергей Шапошни- 
ков; 2. Предачка (Балаки- 
рев), изп. на пиано Стефан 
Икономов; 3. О, щастлива 
роза,. (Даргомижски), изп. 
Евелина Стонцева; 4. Сере
нада (Аренски), изп. на 
цигулка Станул Станулов; 
5. Прелюд в ре мажор (Гла 
зунов), изп, на пиано Катя 
Карадимчева; 6. Спящата 
княгиня (Бородин), нзп. 
Александър Ведерников;' 7. 
Серенада (Рахманинов), нзп. 
на виолончело Тодор Баха- 
ров

17.00 „Велик е нашият войник“ 
— предаване за БНА

17.30 ГОВОРИ МОСКВА

на камерната 
Юлиус Зарембски 

— Клавирен квинтет, изп. 
квинтет в състав; Тадеуш 
Вронски — цигулка, Игор 
Иванов — цигулка, Стефан 
Камаса — виола, Халина 
Ковалека — виолончело, и 
Владислав Шпилман — пиа
но

20.11 Народни песни и хора
Около 21.00 Концерт на Хо

ра на слепите в България, 
дир. Ст. Бабеков — преда
ване от зала „България“ вто 
рата част на концерта

Около 21.50 Забавна музика 
22.00 Симфоничен концерт

НОЩ. 
неделя); 

бюле- 
[ародна музи-

и игри; 
(упявият пе- 

1менна приказка, 
шини; Музика на

Бележит пи- 
!ратурно пре- 
Димни,р Ди- 

годнни от рож 
мблови песни;

19.00 Паул Хиндемит — Стру
нен квартет № 2 в до ма
жор опус 16. изп. квартет 
„Димов“ в състав: Димо 
Димов — цигулка, Алексан-

внолончело 
. „ 104 (Двор» 

:тпслав Ростропо. 
днр. Га«

^Ш1111|1«1ц' '1»11111111111!Н1|ППГ11111||||||||||||||111111111111111!11111111ПШ1Ш11111111111!1111111111П'
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= 7.00 часа (неделя — 8.00 ч.) бьл1арско време на средни 
= вълни 362,7 метра н на къси вълни в секюрии на 31,39 = 
= н 49 метра, а всеки ден вечер от 23.00 часа бьл1арско 
= време на средни вълни 362,7 метра и на къси вълни в 

I . . ....... ....... .
= в 18.30 н 20.00 ча»а ниочно-сIзидарIно нргме 
= 39,93 метра или 9.7 ме1аиикли. а

16.20 Народни песни, 
Славка Петкова, съпр.
тов орк. с ръков. Ив. Киров*
Мама Рада дума;
Тодорка думаше и
Пелин, зелен пелин

хор, оркестър и орган. Изп., 
хор. с орк. на Виенската 
филх., дир. Караян.- Соли
сти:» Леонтин Прайс, Хилде 
Рьосел-Майдан, Фрнд Вун- 
дерлнх, Валтер Бери н Ебер- 
хард Вехтер

мо — 7.30
ИНФОРМАЦИОННО-МУЗИКАЛ

НА ПРОГРАМА (всеки ден)
13.00 - 14.00

Новини. Преглед на печата; Сме 
сей концерт; „Комунист" — раз
каз от Халнт Алносманоо; За
бавни мелодии: Новини

18.30 _ 21.30
Новини; Шар“* 
просвета: 
оперативна тон 
лечни страня: ' 
оперети; По 
дена (всеки 
Централен ___
тин (всеки ден); 
ка; Новини

18.00 Оркестрови фрагменти 
нз Вагнсровп опери: I. Встъп 
лепне към 111 д. на оп. 
„Лоопгрпн“, изп. СО на БРТ. 
днр. В. Лолов; 2. Пътуване
то ил Зигфрпд по Рейн пз 
оп. „Залезът па боговете“, 

Дитерс- . пзп. бостопскп симф. орк.,

14.00 „В чест на юбилея“ — раз 
казваме чя трудльите колективи на 
25-те призивни предприятия с поз 
дравителен кониерт

14.20 „Летният отдих на столича
ни" интервю

14.27 Пиеси от 
Питър Неро с б< 
рей симф., орк.

14.40 В услуги иа гражданите
14.45 Малък концерт на БХК ИС> 

Обретенов"

6.00 - 8.00 
„Подвигът 
от Ст. Ян* 
днр Никол:

11.03 Слъ..,., ___
11.30 Музикална панорама (все

ки ден
12.03
12.40

8.00 За средношкол 
ците: „Седем
етажа“ — откъс 

. от новия роман 
на Цилия Ла- 
чева

Гершуни — изп. 
юстонски популя-

га печ;
•перна Бъ-Т1 
гейството;

>вини

вода наливала и Ой Яно, 
Яно — .изп. Цветана Камен- 
ска; 2. Излези на пенджере- 
то; Ми го затвориле млади-

7.00 ..Добра сре!
Родопите!" — сбо

7.40 Песни
13.30 Муз:

16.00 За Л1 
фонния запис

16.30 Млади съвременници: „Таки 
ва сме ние. пионерите“ — репор
таж

16.45 Из балета „Червеният мак“ 
(Г.тиер) — нзп. орк. на Болшой 
театър, днр Файер

19 00 Нашите обновени градове: 
ПЪРВОМАП

9.00 Камерен, концерт: 1. Фе- 
ренц Фаркаш — Стари ун
гарски танци от 17 век, изп. 
на пиано авторът; 2. Кон
стантин Илиев — Соната за 
цигулка и пиано № 1 в си 
бемол мажор, пзп. Боян 
Лечев цигулка и Петър 
Ступел — пиано 

9.30 Забавни песни 
френската естрадна 
Женифер

9.42 Франц Шуберт — Сим
фония № 7 в до мажор, нзп. 
берл. симф’ орк., дир. Сюит- 
нер ‘

10.35 Добруджански народни 
песни: 1. Ден дойде, Радо 
и Тодорината майчица 
изп. Атанаска Станева; 
Посадил ми дядо и Бях за
бравил да се женя — нзп. 
Петър Стефанов; 3. Заспала 
ми Еленка и Спровнкнала 
сей мома хубава — изп. Ма 
рия Михайлова; 4. Добрина
та мама н Всички турцн 
вечеряли — изп. Кольо Ка- 
връков

11.00 „ВЕЧНИ ТВОРБИ“ - 
Фрагменти из оп. „Сорочин- 
скп панаир“ от Мусоргскп

12.03 Международна мозайка 
12.13 Музика (Герд Начпнски)

из ф. „Горещо лято“ — нзп. 
солисти^ вокален ансамбъл 
„Колпбрис“ и -танцов орк. 
па Берл., радио, дпр., Голаш 

12.31 Симфоничен концерт: 1.
Карл Дитерс фон .

показа Четвър- 
------------ .,^^V1„Vд на 

българската драма и театър“ 
— беседа от Славчо Васев

13.45 Забавна музика от наши 
композитори: 1. Ела 
Бояджиев); 2. Твоите 
очи (" * ” - 
Фините (Д. Вълчев)* 4'

14.05 За
на моя роден край“ .......

14.25 Концерт по програма, 
млади прияте-

пнано Надежда Хлебарова
13.00 „Петилетката н цИе«*. . 

„При майсторите на плоско © 1* 
2ломр7жС^?ерт^Фо,;ц„пстап^^ 

5°’й'"ИМо^Я,’ “ К0Респи
13.30 Радиореклами
19.00 Новини от района
19.10 Запознаваме ви с гост* 

паши солисти н диригенти на 
знхалння фестивал „Варненско

19.30 „На синия фронт": ип 
сс заврт.шаме у дома“ — 
интервюта от циктла за успехи™ 
'иа българските моряци от дп’™» 
но плаване; „Разкази за дптпГ 
сет и пет годишните" — очепиН. Драганов р от

20.00 Поздравителен концерт 
бюро „Реклама" за трудови кс 
тиви

Пловдив

19.59 Клод Дебюси — ..
действие на оп. „Пелеас 
Мелизанда“. изп. солисти 
хор „Елизабет Брасьор“ 
парижки орк. 
днр 
ствуват:' ‘ Ксавие 
Мишел Ру и Марсел Виние- 
рол

21.00 Вечер, посветена на твор 
чеството на Клод Дебюси: 
1. Малка сюита, изп. СО 
на Московската държ. филх., 
дир Конлрашин; 2. Прелюд 
„Следобедът на едни фавн“, 
изп. симф орк. на Унгарско
то радио, днр Лехел; 3. Кан 
тата „Блудният син“, изп. 
орк. на Френското радио, 
дир. Енгелбрехт; Солисти: 
Мадлен Горнс — сопран, Ан-

дир. Конвични;’ 2. Ария на 
Норма из I д. на едноимен
ната опера (Белини) — нзп. 
Анита Черкуети с хор 
орк.; 3. Дует на

' и Вертер из 1 д. на оп.‘„ 
тер“ (Масне) - изп.
Норе и Женевиев Моазан 
орк. на Френското 
лир. Греене

13.30 „Какво (------
тият национален преглед 
българската драма и театър“

21.00 Концерт на съветски ест
радни певци и оркестри

21.40 Градски песни: 1. Строй
на се Калина вие; Хубава 
ои, моя горо и От сън сла
дък кой ме буди — изп. Ге
орги Рафаилов; 2. Катунари 
и По моря се скитам аз — 
изп. орк. при Ане. за песни 
на БРТ; 3. Хубаво либе си 
иМам; Тамо далеко н Свири 
нощната фъртуна — изп. 
Анс. за песни на БРТ

22.10 Музика за настроение
22.50 Джузепе Всрди — Пър

во действие на. оп. „Лом
бардия“. Изп. солисти, хор 
и орк. на Миланското ра
дио, днр. Ферарн. В ролите 
участвуват: Марио Петри, 
Алдо Берточи, Мириам Пи- 
райини. Мария Витале и 
Марио Фросини

23.29 Южни мелодии и ритми

:ща стопани от 
— ^бопне предаване 

I *‘г Тихон Хренников 
1ика—реклама 
1юбнтел»-те на

време на средни вълни 362,7 метра и 
сектора на 39 метра.

За Северна Америка радиостанция „Рппииа“ предана
, ... р на пълна

39,93 метра или 9.7 ме!аиикли. ц «а Южна Америка »• 
20.00 часа и в 21 .10 ча»а буенщайре» но нргме н сест
рите на 25,31 н 19 ме!ра или 11,765, 9.700 и 15.310 ки- 
лохерца.

Всички писма с въпроси, препоръки и пожелания сле
два да се изпращат на адрес: Ралиос 1аииия „Роди
на“ — София, бул. „Дра1ан Цанков“ № 4.

17.03 Пионери, пре
даваме за вас:

„Обичам те, мое 
мило Отечество“ — 
радиовикторнна

17.33 Александър
Сюита из балета „лапмд — 
ка песен“, изп. ДСО в гр. Ру 
се, дир. авторът'

18.03 Слово на публициста
18.13 Концерт на самодейни 

колективи
18.37 Изпълнения на флейти- 

Цта Янко Янков: 1. Гавот 
(Глазунов); 2. Прелюд (Ля 
пунов); 3. Импровизация 
(Полоиски); 4. Гавот (Про- 
кофиев)* 5. Тапи на Аиша 
и танц на девойките из ба
лета „Гаяие" (Хачатуряи);
6. Ситно хоро и Хумореска 

(П. Владигеров)

19.00 Радиофестивал на бъл
гарската оперета — Радио- 
постановка на музикалната 
новела „МОМИЧЕТО, КОЕ
ТО ОБИЧАХ“ от Ж. Леви

5хоро — изп 
на м/зика

12.40 „Заводи и хора“ — очерк 
за колектива на Храиител* 
ния комбинат в с. Долна 
Митрополия. Плевенски ок
ръг

13.00 Оперен концерт: 
към оп.
— ИЗП.

13.00 — 14.00
Новини. Преглед 
пълнители 07 Се1 
За бита, за сем< 
ка от Хавай: Нов 

18.30 — 21.30
Новини; Народни песни 
Драматизация. „Гл; 
тей“ — по едноия 
Дуети и триа; Но; 
балканските народи; 
сател-реалист: лите| 
даване за писателя 
мов по случай 60 г- 
деннето му; Ансам». 
Новини

13.25 Музика и реклама
14.00 За младежта: „Миньорски 

дневник" — радносъревнованне меж 
ду миньорските бригади пт Мар- 
бас — трето предаване

14.15 Масови песни от Димитър 
Петков

14.30 Избрани мелодии от нашата 
фонотека’— народна музика ‘

18.00 За всекиго по нещо — кон
церт

18.30 Новини
18.35 Овчарски народни песни

(Ат.
/л о’,”' ,М1/П*С сини(А. Заберски); 3. Дел- 

;Д. 2И„-,СО‘. 4 Нея 
теб (Т. Русев)

пионерите: „Песните- -
14.25 Концерт 

съставена от 
ли на музиката

15.10 РАДЙОВЕСТИ

Черноморско утро: 
г на командира" — очерк 
[нев за партийния коман- 
1лаЛ Лъсков 
лънце, море, музика 

нора
освен неделя)
Народна музика

----- Пее Детският хор
БРТ, днр. Н. Недялков, същ



сряда
25 VI

Демон
желание

Старо Загора

Струнен

на

сто-

===

1Йконцерт

вокални

9.00

I

17.40 „Пионер*му-

Пе-

21.30
(Продължава на стр. 10)

I

Районни радиостанции
Първа програма

ПРЕДАВАНЕ И СТОЛИЦАТА

Трета програма

ем1ф39
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Фьодор Шаляпнн (13.40 ч.)

13.20 Пиеси за духови инстру-

РАДИО СОФИЯ
26. VI. 1969

Елена Камбурова;
покоряват със смелост,

от шест до осем
. ИНФОРМАЦИОННО-МУ
ЗИКАЛНА ПРОГРАМА

РАДИО СОФИЯ
25. VI. 1869

кон- 
радио 

I ОТ 
Желез

ГЛОБУС
ПАНОРА-

из оперет.
I мадам

на 
бесе-

14.00 ПРЕДАВАНЕ ЗА 
ЛИЦАТА

5.35 Пеят самодейни 
групи

Варна: 
прня-

ше 
две арии, съпр.

пет Костадин Григоров; 
Емпронтю (Глиер), изп 
фагот Иван Лаптев: 6 Ария 
(Ал. Райчев). изп.-на (флей
та Иван Бончев

13.39 Музика от Ставрос Ксар 
‘хакос из ф. „Да танцуваме 
сиртаки“

Арно 
тайга

I

I. Ди-
Сонатина

из-
СО

5. 
нз

I

танц (Гулде)— 
Берл. радио.
радноестрада

на печата; Сме 
социалистически 

гане на ато- 
СССР“; Пес

18.30 — 21 ДО
Новини; Певци от Родопи' 
учно-популярни знания: 
сипането на водите и въз: 
един сериозен -проблем“;

18.10 ГОВОРИ МОСКВА

18.40 Катя Георгиева
ПЪЛНИ 2Т..Г.
на БРТ, дир. В. Стефанов:

Радновестник 
ски пламък“

I. Я стой, 
малка

ПРИЯТ-
музика. вести, съве-

Го- 
из 

изп. орк, на 
професио-

ми- 
.Камиларов 
дио. В. Сте

пения па 
руллах Т( 
от Гърция; 
на първите“: 
Вечерен концерт;

.. . . I
думаше — изп. Димитър Ко 
жухаров

18.30 МУЗИКАЛНИ ЧЕСТИТ- ки
1111111111111111Ш11111Ш1Ш111|111111|11Ш111|1Ш|1Ш
17.03 „КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА 

ГЕРМАНСКАТА ДЕМОКРА 
ТИЧНА РЕПУБЛИКА“ — 
викторина с радиото на ГДР

И11111111111111111111111111Ш11П111111ПШ1Ш111!Ш

концерт 
вести 
Ансамбъла 
на БРТ,

1те; На- 
„Зам ьр- 
>духа — 

Изпъл-

„Пловдцв
I Чет

на 61x1 
_ онен-

14.00 Софийска хроника
14.10 Оперетна музика от съветски 

композитори
14.25 „Таксиметровите служби в 

София" — коментар
14.32 Забавна и танцова музика
14.45 В услуга на гражданите
14.50 Две инструментални пиеси 

от български композитори

8.00 „Петият 
тинент“ — |
драматизация 
Владимир 
ников

1. Ария на Дездемона из IV 
. д. на оп. „Отело" (Верди):

2. Ария на Чо-Чо сан нз II 
д. на оп. „Мадам Бътер- 
флай“ (Пучнни)

19.03 „Смърт на фашизма“ — 
радпокомпознцпя за антифа
шистката борба в IV въста- 
ннческа оперативна зона

19.45 Клуб „СЪВРЕМЕН
НИК“

се 
изп. 
сни 
Синята танга — нхп. 
слим Магомаев; Моят 
изп. Едита Пиеха, Не 
чн - . Г..__
ров; Спомен — 
Татлян

20.25 ПЕСЕН МИЛА, ПЕСЕН 
РОДНА

цова музика по 
шатели

----- По села
- очерк от М 

талиите разхс- 
I продукция?

1я от Хр. I 
1овшш от р;

20.00 Забавни песни от съвет
ските композитори Алексан
дра Пахмутова и Арно Баба- 
джанки: 1. Музика от Алек
сандра Пахмутова: Руска 
песен — изп. Юри Гудяев; 
Нежност — иап. Мая Кри-

13.10 Изпълнения иа естрадни
те певци Мария Минева . н 
Кирил Семои

13.30 Говори Радио
„Бряг иа слънцето и 
телството“ — репортаж от 
Петър Казаларскп и Влади
мир Павловци

14.05 Нашият оперен албум: 
„ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН“ (Пуш 
кин—Чайковска) — радио- 
композиция

15.10 РАДИОВЕСТИ
10.05 „Литературни портрети — 

Мартин Андерсен НЕКСЬО", 
по случай ЮО-годпшпината 
от рождението му

5.35 Свири духов оркестър, дир.
Б. Владимиров

5.45 „Браздите стигат хоризон 
та“

Веселин Стоянов

18.10 ГОВОРИ МОСКВА

18.40 Народни песни: 1. Море 
сваке, сваке и Думая мама 
и гата — изп. Славка Секу- 
това; 2. Рано е Радка' рани
ла и Момиче бяло, черноо
ко — изп. Стефан Симеонов; 
3. Анка Бакалска и Тръгна
ла е Неда — изп. Пенка Па 
влова

19.03 Четвърти национален пре 
глед на българската драма 
и театър — заключително 
предаване от Народния теа
тър „Ив. Вазов".

19.45 Клуб „СЪВРЕМЕННИК“
20.00 „Хубава си, моя горо“ — 

музикално-литературно пре 
даване

20.25 ПЕСЕН МИЛА. ПЕСЕН 
РОДНА

21.00 Половин час с музикал-, 
ния редактор на „Хумор, са 
тира и забава“

15.00 Иа музикалната класи
ка — творби от .Лудвиг ван 
Бетовен’ I Симфония № I 
в до мажор. изп. Виенската 
филх., дир. Караян; 2. Кон
церт за пиано и оркестър № 
2 в сн бемол мажор, изп. 
Емил Гплелс със симф. орк. 
на Московската държ филх., 
дир. Ярви

16.00 Народни песни, изп. опер 
ни певци: !. Мари Радо и 
Марийка, севдалийка — изп. 
Асен Селимски; 2. Стано, 

' Станке и Провикнал се е 
млад Сдоян _ изп. Реса Ко
лева; 3. Ворви, зоми отклю- 
чене и Ой Гане, Гане — изп. 
Христо Бръмбаров; 4. Сти
га ме майко, проводяй и То 
шо. Тодоро — изп. на Радка 
Комфорти; 5. Първи ми пет
ли пропяха и Димова мама

Пеев; 3. Куцата и Криво хо
ро — изп. орк. при Ане. за 
народни песни при БРТ; 4 
Радка мама си думаше и За 
люби Иванчо Тодорка — 
изп. Радка Радева: 5. Бре- 
зовско хоро и Право хоро, 
соло кларнет Петко Радев — 
изп. орк. с ръков. Ив. Шн- 
билев

15.10 РАДИОВЕСТИ
16.05 Дневник на Четвъртия 

национален преглед на бъл
гарската драма и театър

16.30 МУЗИКАЛНИ. ЧЕСТИТ
КИ

17.03 „Веселин Стоянов" — 
очерк с музикални илюстра
ции

12.40 Антена на съревнование 
то: „Юбилейните пускови 
обекти — в срок"

19.00 Вокални сюити: !. Тодор 
Попов _ Сюита от пет ро-

2.
__ __  ... и 

Наполеон нз оперет. „Мадам 
Сан-Жен“ (П.
изп. Диана Попова и Борис 
Стаменов; 3. Ария на Раи 
из оперет. „Старият Раи" 
(Калман), изп. Веселин Да
мянов. 4., Дует на Клерет и 
Анж Пнту из оперет. „Дъ
щерята на мадам Анго“ 
(Льокок), изп Лиляна Ки
сьова в Павел Куршумов. 

•5. Легенда за рицаря Синята 
брада (Офенбах), изп. То
дор Пантев; 6. Втори финал 
на оперет. „Граф фон Люк 
сембург“ (Лехар), изп, Душ 
ка Тонева, Емил Иванов, Бо 
жана Продева. Хрнсанд Бъч 
варов, Лиляна. Кисьова и Ви 
дин Даскалов

23.42 Морис Равел — Испан
ска рапсодия. нзп. .СО на 
Варшавската филх., дир. Ссм 
ков

СВЕТОВНА
МА (повторение)

9.52 Оркестрова народна 
зика

10.10 Из. хоровата романтика:
I. Цигански живот и Песен

• иа гъсарчето (Шуман); 2.
По езерото (Менделсон): 3. 
Четири любовни > песни по 
поетични творби от XII век 
(Вайсман); 4. Ах ти ясно.

Кадрие Лятифовя и Ем 
'отчлео; Новнич; Музика 

За селото: „С факела 
Естрадпз музнказ 

НОЗИНИ

13.00 — 14.00
Новини. Преглед 
сен концерт: Из _ , 
те страни: „Използува 
ма за мирни цели в ( 
ни от СССР; Новини

допскн песни, изп. на Катя 
Попова ,съпр. орк., дир. Р. 
Райчев; 2. Парашкев Хаджи 
ев — Сюита за глас и ор
кестър, изп. Светослав Ра- 
маданов с орк., дир. Др. Не 
нов

19.25 Симфоничен концерт: 1. 
Николо Паганини — Кон 
церт за цигулка и оркестър 
№ 1 в ре мажор опус 6, изп. 
Леонид Коган — цигулка, 
със симф. орк. на концертно 
то д-во при Парижката кон 
серваторня, дир. Брюк; 2. 
Позеф Хайдн — Симфония 
№ 45 във фа диез минор 
„Прощална“, изп. щутгартски 
камерен орк.

зика нз балета „Тривърхата 
шапка", изп. симф. орк., дир. 
Маазел

12.00 Народни песни н хора: 
1. Слънце зайде и . Лозо, 
Лозано — изп. Павлина Ра
дева; 2. Леководно хоро и 
Старозагорско хоро — изп. 
Иван Шибилев на акордеон; 
3. Мари моме дяволице и 
Гуйне, Гуйниче — изп. Ру
ска Стоименова; 4. Хоро и 
Тракийско хоро — изп. орк. 
с дир. К. Колев; 5. Цонки- 
ната майка и Куне моме — 
изп. Кайчо Каменов

6.00 — 8.00 Черноморско утро: 
„Проблеми на сезонната търговия 
в Толбухински окръг" — бележка 
от Р. Паскова

11.03 Народна музика
12.03 Поздравителен концерт 

бюро „Реклама"
12.40 Естраден концерт
13.10- Народна музика
13.30 Радиореклами
18.00 Концерт от забавна и таи-

16.35 Ленин през погледа на 
неговите съвременници: ГОР
КИ ЗА ЛЕНИН

16.55 Песни от съветски компо
зитори

17.10 Танци на наши съседи
17.30 Из социалистическите 

страни
18.00 Хенрик Виенявски —: 

Концерт за цигулка и орке 
стър № 1 във фа диез 
нор, изп. Емил 
със СО на БРТ, дир. В- 
факов

(Вайсман); 4. Ах т 
синьо небе (Зилхер)

10.35 Симфоничен I 
12.03 Икономически

• 12.13 Концерт на
• за народни песни 

«ипХУД0Ж’ РЪ,К°В- А’
Нл орк’ К- Колев 

1^-45 Антонио Карлос 
мес -- Балетна музика 
оп. „Гаурани“, р™ — 
Сдружението на г- '■ 
ЖяирйпаМуЗИКа2гТИ де
Жанейро, дир. Перакн

- месечно радиосписание за 13.10 „Културен летопис 
съвременна българска лите- юбилейната година“ 
Ратур* ' да от Стефка ЯнъковТ

иа слу
хтели

18.30 По села и поля: .Пом* 
плери“ — очерк от М. Маринов; 
„Материалните разходи много, а 
общата продукция? . .. “ — коре
спонденция от Хр. Вълчанов

19,00 Новини от района
19.10 Полски песни и танци

ПлОВДИВ

7.00-8.00 Музика, вести, любопит
ни факти — блоково предаване

13.30 „Между два празника“ — 
равносметка на една изтекла годи
на по случай Деня на работниците 
от транспорта и (любщеннята

16.00 „Одобрено от вас“ _ музи
ка. за която са получени най-мно
го отзиви

16.20 Сцена и зр тели:
ският драматичен театър на 
въртия национален пре:лен 
гарската драма й театър* 
ки. изводи, предложения

16.35 -Из оперното гворчестн»» на 
Йохан Щраус

19.23 Свири акордеонистът Дими
тър Манахилов

19.45 Пеят български н ст ветски 
естрадни изпълнители

20.00 „С добра дума и песен“ — 
поздравителен концерт

отшеипдоосем
— ИНФОРМАЦИОННО-МУ

ЗИКАЛНА ПРОГРАМА

8.00 Здравейте, малки слуша
тели: „Трите баби“ — при
казка от Елин-Пелин

8.10 „От извора“ — фолклор
но предаване с народни пе
сни, приказки и гатанки

8.25 Поздравителен концерт за 
трудови колективи

9.15 Камерен концерт: 
митър Сагаев — С

- за пиано, нзп. Николай Ев- 
ров; 2. Бохуслав Мартину 
— Четири мадригала за .ду
хово трио, изп. Япуш Бона- 
шек — обой, Юзеф Форем- 
ски — кларнет, и Квзпмеж 
Пипковски — фагот

9.45 Весели хорови песни

10.03 ПОЛЕЗНО И ПРИЯТ
НО _ музика, вести, съве
ти

11.08 „Антена" — предаване 
за средношколците

11.33 Манусл де ФоПя — Му-

Обединени електроенергетичнц заво
ди - ГДР (17.03 ч.)

сталинска; Русия —

менти: 1. Престо (Енеску), 
изп. на флейта Христо Вла- Н 
довски; 2. Малка пиеса (Де- ,
бюси), нзп. на кларнет Пет- •
ко Радев, 3. Баркарола в 
сол мажор (Пейко). изп. на 
флейта Ал. Корнеев; 4. Ме
лодия (Раков), изп. на гром . 

18.35 Забавна и танцова му
зика от съветски композито
ри

18.58 Из оперния репертоар на 
Стоян Попов, съпр. СО на 
ЬРТ, дир. М. Ангелов: 1. Мо 
полог на Жерар из III д. на 
оп. „Андре Щение“ (Джор- 
дано); 2. Арпозо на Демон 
нз III д. на едноименната 
опера (Рубиншайн); 3. Ария 
на княз Игор из II д. на ед- 
поименната опера (Бородин)

19.13 Разкази за живата при
рода: „Багрите на живо
та“ — беседа от Леонид Со 
лодкин

19.30 Оркестрова народна му- 
‘ зика
20.00 Популярен концерт

11111111111111П1111!1П111!1111111|1111111111111111||||||||

21.00 ПЕТИ МЕЖДУНАРО
ДЕН ФЕСТИВАЛ НА БЪЛ
ГАРСКАТА ЕСТРАДНА ПЕ
СЕН „ЗЛАТНИЯТ ОРФЕЙ“ 
— предаване от „Слънчев 
бряг"

11111111111Н111Н11111|||||1||||||||1111||11||||11111111,

Около 22,00 Оркестрови пиеси

8.15 Забавна и танцова музи
ка от Тончо Русев и Морис 
Аладжем .

8.45 Народни песни: 
почакай; Заспала е 
мома и Повей, ветрьо — 
изп. Руска Кръстева; 2. Де
ка се чуло, видело и Ай де, 
пушка пукна — изп. Коста
дин Гугов

9.15 Рейнголд Глиер — Вто
ра» балетна сюита,. изп. орк. 
на Болшой театър, дир. 
Жюрайтнс

10.03 ПОЛЕЗНО И 
НО 
ти

1103 Любителите на музиката 
ни питат

12.00 Поздравителен 
' за работниците ог транспор

та и съобщенията

12.40 Антена на съревнованието: 
„За юбилея — с паспорт на 
победата"

13.10 Песни за социалистичес
кото строителство

13.30 Трудово-правна консулта 
ция

13.40 'Пее ФЬОДОР ШАЛЯ- 
ПИН, съпр. орк.: 1. Ария на 
Лепорело из I д. на оп. „Дон 
Жуан" (Моцарт); 2. Рондо 
на Фарлаф из II д. на оп. 
„Руслан и Людмила“ (Глин 
ка); 3. Ария на воденичаря 
из I д. на оп. „Русалка“ 
(Даргомижски); 4. Сцена и 
рондо на Мефистофел из II 
д. на оп. „Фауст" (Гуно)

14.05 „Антена“ — предаване 
за средношколците

14.30 Народни песни и хора: 
1. Рада си'платно тъчеше и 
Научила се Тодора — нзп. 
Стояна Лалова; 2. Деля в 
градинка седеше и Слънцето 
трепти, изгрява — изп. Пейо

13.20 Фантастичен 
изп. голям орк. на 
дир. Добрнндт ■

13.30 Младежки
(повторение)

14.30 Избрани мелодии от наша
та фонотека — концерт на извест
ни естрадни изпълнители и състави

18.00 Трето действие на оп. ,.Тра
вната“ (Верди) — нзп. солисти, 
хор и орк. на Миланската скала, 
дир. Вотто

18.30 Новини
18.35 Предаване за селото: „Пъст 

ра. броеница" — сборно предаване

Во рно

ИЗП.
Градове

Едуард Хил; 2.
от Арно Бабаджаняп: 

Му
тра д 

. мъл-
— изп. Владимир Мака- 

- изп. Жан

22.50 Концерт на ДРК ..Авра
мов" в състав: Владимир 
Аврамов — цигулка, Стоян 
Сертев — цигулка, Стефан 
Магнев — виола, и Констан 
тин Кугийски — виолончело: 
Васил Лолов — Струнен 
квартет № 1

23.11 Музика из оперети: 1- 
Ария на Елена из оперет. 
„Щастливецът“ (В. Райчев). 
изп. Илинка Григорова;
Дует на мадам Сан-Жен

Хаджиев),

I ж



ЗА ТЕБЕ, СВОБОДА

Ре-

и

Генерал Гурко

□Е
24. VI.а 23. VI. Е 25. VI. 26. VI, 27. VI. 28. VI.

18.15 Новини 18.00 Новини
18.30 Новини

10.00 Шахмат18.00 Новини18.25 Реклами
18.40 За младежта: „ЛИЛЯНА" —

19.00 Коппер1 от народна музика.

19.35 Реклами'
на Светската

19.50 Лека 17.50 Новининощ, деца!
18.55 Реклами до.

калпа — пол- глед‘20.00

20.00 По света22.00 Мелодия на месеца
за

22.05 Спортен екран

22.25 Новини

I пиузв теми
.Накрая Новини

11 паУ”

. .7. /
I

таовд.

понеделник тд] сряда четвъртък неделясъботапетък

71лга1)ска елевизия

„Пъстър киносият“
II паузд - Ноанпп

срортпи
- Новини

И ЯН" 

серия

19.00 ВЕЧЕР НА ФИНЛАНДСКА 
ТА ТЕЛЕВИЗИЯ

не
и какви

нейната орби-
неяабравимия'

С предаването на 24 юни от 18.10 часа, 
ще пожелаем на машите млади творци — 
абитуриенти ПА ПЛПТ.Р (1АС’“

/вечер на
ФИНЛАНДСКАТА 
ТЕЛЕВИЗИЯ

ва
за 

ме-

ПРОГРАМА НА МОСКОВСКАТА 
ТЕЛЕВИЗИЯ

20.20 Лека вот, деца

20.30 Поздравителен концерт 
транспортните работници

21.00 „ЗЛАТНИЯТ ОРФЕП“-69, 
предаване от „Слънчев бряг"

I пауза — Културни пести

П пауза — Новини

преда-
■ аби- ..

трезвеност“ — предава- 
гжта

19.50 Лека Деца

По света п 3

18.30 Новини

18.40 Детски филм

У мас
„Семеоо в браздите"

филм

11.40 Новини

и у нас

20.20 Лека нощ, депа!

18.30 За младежта: „Клуб „Елек
трон“

22.35 ДЕКАДА „ВЕЛИКИ СИМ- 
ФОНИНИ“ — предаване от „Слън. 
чем бряг“

18.10 „На добър час“ — 
аане за млади творци - 
туриенти от софийските училища

19.30 Новости в съветската 
ука и техника — хиножурнал 
постиженията Н" —- 
дишшска яаукв

10.30 „Атлас“ — „Брат на океа
на“

Около 20.30 
нас

18.10 „За 1 
не за младее

20 20 Вечер на Финландската 

лепизия (продължение)

11.10 „Барбара и Ян“ — полски 
телевизионен филм (повторение)

и им, май 0а помнят
В своята книга „Кажи им, майко, 

да помнят“ генерал Гено Генов ни 
води по стръмните пътеки на героич 
ната борба на дейците от Втора опера 
тивна зона от Средногорието с 
Пловдив. При условията на

■ч Но за Ли- 
Той водеше

........................................  —______ Тя меч‘

■аеше и се бореше за новия живот, който дойде със светлия 
1ен на свободата. На нея тя посвети и поднесе в дар мла
достта си.

На екрана ше видим местата, свързани с голямата
пост “ ” ■” ■"

20.30 Четвърти 
лед на Г 
тър

21.00 „ЗЛАТНИЯТ ОРФЕЙ--69. 
заключителен концерт

Накрая повици

ИИ
1|т '■ 2. ^-|.

ЛИЛЯНА
„Някаква грамадна врата ше се отвори и ние ше се из

намерим в съвсем нов свят. Може би някой ше ни 
посочи пътя към тоя живот или пък някой ше ни открие и 
просто ще каже — хайде с нас .. “ И сто вратата «се отваря 
и открива пътя към този свят, път дълъг и труден 
тяна Димитрова това беше единственият път. .. 
гремително нагоре, към най-високите върхове. .

филмов очерк 30 л. д„и|пром 

19.00 „Хора и дела"

щата на баба Мота 
ятачка на 
на Търновския 
люцнонен 
мът, в 
тирувал 
щата, в която 
Вазов като депутат 
Народното събрание; по- 
нататък е домът на Вела 
н Димитър Благоев, на 
Стефан Стамболов.

Нашият филмов разказ 
е за едни днешен ден на 
улипа „Гурко“ и покрай

На 24 юни от 19.00 ч. Българската 
телевизия ще предостави няколко 
часа от своята програйа на Фннланд 
ската телевизия.

Страна на хиляди езера н без
крайни гори, на снежни „пустини“ и 
северни елени — това е може би 
всичко, което знаем за Финландия. 
Сега, чрез филмите на нейната те
левизия, ние ще я видим по-отбли
зо, ще се срещнем с хората, с тех
ния бит и нрави.

В програмата ще има документал 
ни филми, детски предавания, игра
лен филм и забавни минути.

името си майстор Колю 
Фичето, много къщи раз 
казват за свидни име
на, бележити личности,

_ ... _ център
Пловдив. При условията на тежко
то нелегално ежедневие гой ни сре
ща с десетки прекрасни хора в Плов 
див. Засадите, полицейските хайкп, 
престрелките са нещо обикновено за 
тези, които са посветили живота си 
на борбата за свободата на народа. 
Авторът ни води по партизански
те пътеки на романтичното Средно
горие. По какви ли не перипетии 
преминава борбата и какви чудни 
хора се включват в 
та! И сред всички

За Вечерта на Финландската теле 
визия ще ни гостува тяхната говори- 
гелка^ Леена Линден. която ще води 
програмата заедно с говорителя на 
Българската телевизия Никола Фи
липов.

Левски
рево- 

комитет; до-
който квар- 

ген Гурко; къ- 
е живял 

от

18.40 „Пусковите обекти в срок“ — . 
. из цикъла за циментовия завод 

край Златна Панега ,

19.00 Заключителен концерт на I 
армейската художествена самодей
ност — предаване от Софийската 
народна опера

ежедневието на сегашни
те й жители, уникалната 
архитектурна и пейзаж- 
на панорама на града 
ще се -опитаме да се до 
коснем до неповторимата 
романтика на уликата, 
станала символ на бъл
гарщината

20.00 По света п у пас

По света и у

Всяка година хиляди младежи н девой
ки завършват средното си образование и 
пред тях неминуемо възникват въпросите: 
Накъде? По кой път да поемат? Кьде най- 
добре ще изявят призванието си? Едни 
ще влеят своя труд в производството — 
ще застанат пред машините във фабрики 
и заводи, други ще строят нови слънчеви 
сгради, трети ше се подготвят за бъдещи 
лекари, инженери, работници в областта на 
изкуството и културата.

В предаването „НА ДОБЪР ЧАС!“, по
светено на абитуриентите, ще вн предста
вим някои от тези, които ще поемат труд
ния и отговорен път на изкуството. Те 
ще изпълнят свои стихове, музикални 
творби, ше прочетат свои разкази, от кон
то струи свежестта на непосредствените 
младежки впечатления и вълнения.

образ на Страхил — командирът на 
партизанския отряд „Стефан Кара- 
джа“.. С много любов авторът раз
казва за този безстрашен партизав 
ски командир, погребан сред дивна 
та природа в едно от най-краси
вите места в Средногорието — 
„Барикадите“. Животът и подвигът 
на Страхил се превръщат в символ 
на .безсмъртието, пример на само
жертва за свободата на »народа.

Очаквайте наскоро предаване по 
книгата на генерал Гено Генов 
„Кажи им, майко, да помнят“, 
жнсьор Димитър Пунев.

Лиляна Днмнтропа (а центъра но групата) по време
* на екскурзия (1938 г.)

-- __ -............... .............,___ г_____  ДбЙ-

на Лиляна Димитрова като секретар на Окръжния ко
митет на РМС в София, а по-късно член на Централния ко
митет на РМС Ще оживеят спомени на нейни бойни другари.

За прекрасния човек, за обаятелния ремсов ръководител 
ще разкаже нашият филмов очерк „Лиляна“ на 25 юнидот 
<0 «л „„..я

19.00 ПАНОРАМА

19.30 „УЛИЦА „ГУРКО“ - 
кумепталеа филм

20.00 По света п у нас

ПРОГРАМА' НА БЪЛГАРСКАТА 
ТЕЛЕВИЗИЯ:

21.00 „ЗЛАТНИЯТ ОРФЕЙ"-
69“ — предаване от „Слънчев бряг“

I пауза — Репортаи от" залата 
на фестивала

II науза — Новини

Има една улица в ста 
ропрестолния град, която 
всеки турист непременно 
ще обходи, на която все 
ки художник, рисувал в' исторически събития: къ- 
Търново, ше опъне плат
но — улица „Гурко“. Не 
е голяма — започва от 
скалите над Янтра и за
вършва до новите квар
тали в града. Едва 
ли в родината ни има 
друго място, което така 
цялостно стилно да съче 
гава в себе си историята, 
чрхитектурата и бита на 
българина от края на 
миналия и началото на 
днешния век. С тази улн 
на е свързал завинаги

18.00 ФУТБОЛ: ЦСКА „Септем
врийско знаме“ — „Тракия“

В паузата „БТ — седмичен прс- 
"■ея“20.55 ТТ: Юнаци е умни 

пи“

21-00 „ЗЛАТНИЯТ ОРФЕЙ--65. 
V иежлунаролен фестивал па въл 

гарската естрадна ресан _ поела- 
пане от .Слънчев бряг-

1 пауза —

20.00 По света и у нос

20.^0 „БАРБАРА 

скя телевизионна

18.30 Сериен филм за деца н 
юноши: „КАПИТАНЪТ НА ТЕН- 
КЕШ“

29. VI.

Четвърти национален прег- 
бългярсната срама и теа-

20.20 
„Обзор"

■Зл*т,Ж..°р?ЕН“-т.

&

I • ■

Я '''
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петък

песни5,35 Народни концерт
СТО-

г*

медицинаипесни от Тодориз-

и
из

Филмова

от

пСв.26. VI.

,.В първото утро“ — народна му-Сторо Загора знка
и

12^00 Фрагменти из опери на НАЧАЛО НА ЕДНО БЕЗСМЪРТИЕже

на ш ата

на(повто-

на

'I

в оно
слушателю!

Катя Георгиева (18.40 ч,) км, съвет-

Трета проарамя

първа-пррарама'

йПЛ|

Влгора дроарама-,

.районни радиостанции
хроника 

б\к

РАДИО СОФИЯ 
27. VI. 1969

21.00 Радиотеагьр: „КЪМ ОТ
ВЪДНИЯ БРЯГ“ - радио- 
пиеса от Димитър Гулев

21.40 Лирични песни
22.00 Забавна и танцова му

зика

> в
Пет-

изп.
и

дух. 
Лу- 
сей

вой*
БНА

■■■Н'1ввааяаа1вявяя1а1аав1аая1»
10 поговорим

Люлинско"
н танцова музика

на
- беседа

морето*
12.40
13.00

I Лйфер 
иджисв; 
; въста- 

„Мо- 
зд 

музи- 
за

съревнование- 
-Д — с па-

оперативна 
ю“ — заба! 
Новини; Г 

ературно 1
Крум Гр1 

години от 
1ИЙСКМ 
ювиин

текла е вода; Ангелино мо-

■' на стЛет
1. Арня

съветската
от

из 11 
сила“,

21.30
;ХОРИЗОНТ>

— радиостанция за младеж
та

22:50 Музика

14.05 Пионери, пре 
даваме за вас: „С 
факела на мисъл
та“ — радиодраиа 
тнзацня за Гали- 
лео Галилей от 
Георги Маяджуков

Киушевпцки — 
и Лев Обо-

любовна , песен, 
Андре Костела-

жа и реклама
от »

муЗика
концерт

— раз- 
трудовите колективи на 

1пчп предприятия с поз- 
концерт
по-добро админнетратнв 

и търговско обслужва-

16.10 Из оперети на Офенбах, 
изп. наши артисти

16.35 В света на науката 
тенхиката (повторение)

16.55 Народна музика по 
лание на слушатели

— 8.00 Черноморско УтрО|
9 Романтика на „Калник- 

репортаж от Е. Станков 
11.03 Народна 
12.03 Естраден

Народна музика
«Такива ви виа<

отшееш до осем 
_ ПНФОРМАЦПОННО-МУ 

ЗИКАЛНА ПРОГРАМАЬ' - д й|

Родена на 17 юли 1918 година в Цариград, Лиляна Димит
рова расте и се учн в София. В осмн клас тя влиза в маркс- 
лекннекия кръжок на гимназията.

Като студентка Лиляна е душата на много прогресивни 
прояви, поради ксето става любимка на студентите. Вълните 
на жестоката борба срещу хитлеристите и техните агенти у 
нае издигнаха Лиляна до членка на ОК на РМС в София, а * 
след това до негова секретарка и член на ЦК на РМС.

Па 27 юни 19-14 година в едно сражение с полицията, за 
да не попадне жива в ръцете й, Лиляна Димитрова запазва 
последния куршум за себе си.

Лиляна обичаше живота с голяма, ботевска любов. Тя от
даде всичките си сили за свободата на народа. Пламъкът на 
нейното огнено сърце вечно ще гори в сърцата на младите 
български патриоти.

Драги слушатели, по случай 25 години от героичната смърт 
па Лиляна Димитрова слушайте на 27 юни, петък, в програ
мата на .Младежката радиостанция „Хоризонт“ очерка „12 ча
са от живота на Лиляна“.

20.00 Феликс Менделсон-Бар- 
толди — Концерт за цигул
ка и оркестър в ми минор, 
изп. Пехуди Менухпн с Лон
донската филх., дир. Курти

16.05 „СРЕД НАРОДА“ -ли
тературно предаване, посве
тено на Крум Григоров, по 
случай 60 години от рож
дението. му

танц от 
изп орк. 
за напоиш 

„Пирин“ в Благоевград, 
„_.г, Ал. Кокарешков; 5. Ле
ле Яно — изп. Димитър Ко
ларов

19.00 Песни из съветски фил
ми

МОН -
— цигулка/ Серж Коло — 
виола, и Робер Сал — вио- 
лончело; 2. Дариус Мило — 
Сонатнна за флейта и пиа
но, изп. Жан Пиер Рампал — 
флейта, н Робер Верон-Ла- 
кроа — пиано; 3. Бела Бар 
ток — Музика за струнни и 
ударни инструменти, изп. 
Лондонската филх., дир. Зол 
ти

23.48 Песни на народите

па.печата: Сме- 
соииално-етичнн 

деца, родип- 
шлмова музн-

19.15 „Първи творби“ — из 
литературното творчеството 
на средношколците

16.30 Музика от далечни стра
ни

17.30 „Велик е нашият 
ник“ —предаване за

18.00 Камерен концерт: 1. Пе
сни от Модест Мусоргски: 
Защо ви са любовни думи, 
изп. Нина Боброва; Къде си 
ти. звездичке, изп. Николай 
Джеда; Бавачка нз цикъла 
„В детската стая“, изп. Ни
на Дорлиак; Глухо шумоля
ха листата, изп. Борис Хри
стов; 2. Мили Балакнрев — 
Октет в до минор, изп. ок- 
тет

18.35 Народни песни и хора 
от Петричко; 1. Излязох да 
се разшетам я Мори Злато ле 
— изп. Стоян Андонов; 2. 
Петричко хоро — изп. Петко 
Радев на кларнет и Костл 
Колев на акордеон; 3. Йор
дан залюби ханъмка и Ка
жи ми кой‘теб те лаже — 
изп. Невена Сулева; 4. На
родна игра. И танц от Пет
ричко — изп орк. при 
Държ. аис. за напоиш пе
сни ” 
дир.

16.30 МУЗИКАЛНИ ЧЕСТИТ
КИ

17.03 „МУЗИКАЛЕН СВЯТ“ 
_ двуседмичен радновестннк, 
втори <онски брой

18.10 „Ехо от скелите" — пре 
даване за строителите

18.25 Концерт по желание на 
слушатели, успешно участву
вали в предаването „Кон
церт-загадка“

|1П11ПП1111111111111И1ПИ1111111111111|Г|111111111111Л

19.03 „СРЕЩИ С ОБНОВЕНА 
ТА РОДИНА“ — Вечер, по
светена на СИЛИСТРЕН
СКИ ОКРЪГ

.................111111111111111111111111111111111111111111

21.00 Забавна н танцова музи
ка

Михайлова 
на заел. ■ артист 
— лауреат на 

“курси 
дна 
музикална га

6.00 - ° — ■■ ; __
„Новата романтика на
Ра“ — репортаж от Е.

музика
концерт „Ехо рт

по «>«
. ьсров и Даргомижски: I. Из 
опери на Серов: 1. Песен на 
Ьрьомка из П д. на оп. 
«Вража сила“, изп. Иван 

на

музикално-литературно преда • 
ване

13.10 Виртуозни музикални пие 
си

13.20 „За нашата 
младост“ — малък 
от младежки и 
песни

спортна концерт спортни
— цигулка, Морис Крю 13 35 Оркестърът на Мантова- 

- изпълнява оперетна му-

9.00 Хорови творби от българ
ски композитори: I. Матро
ска балада (д. Петков) — 
изп. Ане. за песни н танци 
на БНА. дир. Ал. Найденов, 
солист Тодор Тодоров; 2. 
Моята родина — балада (П. 
Стайнов)_ изп: БХК „Св.
Обретенов“. дир. В. Арнау
дов; 3. Балада за белия па
метник (Д. Добрев) — изп., 
Ане. за песни на БРТ. дир. 
М. Милков, солист Сабин 
Марков ’

9.30 „Римуван смях“ 
рение)

9.50 Из творчеството на пред- 
класиците: I*. Георг Фридрих 
Хендел — Концерт за орган 
и оркестър в ре минор, изп. 
Едуард Мюлер с камерен 
орк., дир. Вениингер; 2. Ан
тонио Вивалди — Концерт 
в ла .минор, изп. СДФ, дир. 
Бонйвллонтл

10.19 Пее народната певица 
Севдалина Славова:' Мор? 
сокол пие; Всяка вечер; До-

8.00 Здравейте, малки слуша
тели: „Тънкият Шишко“ — 
поема от Цветан Ангелов

8.10 Камерен концерт: I. Цо
кан Себастнан Бах — Ан
глийска сюита № 2 в ла 
минор, изп. па пиа.но Фрид
рих Гулда; 2. Марен Маре 
— Соната за виола и пизно 
в ре минор, изп. Андре Фо- 
шьо — виола, и Андре Ко
лар — пиано

8.43 Забавни
’ Попов

12.40 Антена на с-_------
то: „За юбилея " — 
спорт на победата“

13.10 Поздравителен г 
за трудови колективи

13.30 Седмичник на животновъ
да

13.50 Песни в народен 
изп. Никола Николов: 
ковнтскн моми: Вила 
гора; Сивляиа

БРТ, дир. В.

Султурен жнпот: „Един пло 
| сезон“ — предаване за 

подел театър
;сни в репертоара на.

- <. ! м
14.00 „В чест на юбилея" 

казваме за. 
25-те призн! 
драни телен

14.20 ..За 
но, битово 
не“ _ сборно преда пане

14.27 Пеят съветски естрадни 
пълнители

14,40 Нови филми по екраните на 
столичните кина

14,45 Китка мелодии (Ннчке) 
ф. „Съперници на кормилото"

13.00 - 14.00
Новини. Преглед 
сей концерт: На 
теми: „Ооииоиеннте , 
илте и съседите“; Ф1 
кя; Новини 

18.30 — 21,30
Новини; Изпълнения на 
Садъкова и Лхмет Тютюн 
Политическа просвета: „IX 
кическа оперативна зона“; 
рето зове“ — забавни песни 
морето; Новини; Народна 
ка; Литературно предаване 
писателя Крум Григоров по слу
чай 60 години от рождението 
Гурбетчийски песни* Вечерен 
нерт; Нс

13.25 Циганска , 
(ххх), нзп. орк. на 
леи

14.00 Музикс :: р:
14.30 Избрани мелодии 

фонотека — народна
19.00 Поздравителен 

бюро „Реклама"
19.30 Новини
19.35 Свири ЕО

Казасян
20.00 К’ 

дотворен 
Бургаския нар<

20.20 Три пес 
Едита Пиеха

:и от музикални праз* 
----- зрнето

>азказ: „Утре ня-
— разказ от Ж.

; 9.15 За най-мал-
И1б""пче“”-РХ-о 

1тт11Иии монтаж

I 9.30 Жорж Бизе — Второ ден 
- ствие на оп. „Ловци на би- 
I сери“. Изп. 'солисти, хор и 

орк. на Русенската народна 
‘* опера, дир. Л. Пинтсв. В 
, ролите участвуват: Кирил 

Кръстев, Никола^ Здравков, 
Пенка Маринова и Борис-Дн 
митров

ПОЛЕЗНО И ПРИЯТ- 
музика, вести, съ-

Роза Цветкова (20.25 ч.)
21,00- От мелодия към мело

дия

21.40 Творби от български 
композитори: I. Мара Пет
рова — Ув. „Моята роди
на“, изп. СО на БРТ, дир. 
М. Лефтеров; 2. Найден Ге
ров' — Речитатнв. танц и 
хорал, изп. Олга Шевкено- 
ва със СО на БРТ, дир, В. 
Стефанов; 3. Боян Иконо
мов — Симфония № 3 в ре 
минор, нзп. СО на БРТ, дир. 
В. Стефанов ,

22.50 С песен по света 13А5 Хппа
23.19 Сергей Танеев — Кла

вирно трио, изп. трио в съ
став: Давид Ойстрах — ци
гулка, Святослав Кнушевиц- 
ки — виолончело, и Лев 
Оборни — пиано

I

__ .. . на хх век: 1. 
Длбер ” Русел — Струнен 
квартет в рв мажор, нзп. 
струнен квартет на Френско
то радио в състав: Жак Дю

14.25 Симфоничен концерт: 1. 
Джоакнно Роснни — Ув. 
към оп. „Танкред“, изп орк. 
на Виенската държ опера, 
дир. Сваровски; 2. Пиколо 
Паганини — Концерт за ци
гулка и оркестър № 2, изп. 
йехуди Менухпн със симф. 
орк., дир. Ереде

15.10 „Родна реч" — предава
не за българския език

15.15 РАДИОВЕСТИ

9.00 Веселин Стоянов — Сюи
та № 2 из балета „Папеса 
Йоанна“, изп. СО на БРГ, 
дир. В. Стефанов

9.30 Половин час с музикал
ния редактор на „Хумор, са-1 
тира и забава" (повторение)

10.00 Свирят наши духови ор
кестри

10.35 Народни песни и хора.
1. Стоян си кола правеше и 
Месечинко, Маврудо — изп. 
Славка Тренева; 2. Право 
хоро и 'Сватбарска ръчени
ца .— нзц. орк. с ръков. Ем. 
Колев; 3. Радо ле, Радке ле 
и Калино, Радо булина — 
изп. Стоян Ненков; 4 Мет-

‘ рото и Черкезката — изп. 
орк. с дир. М. Милков

11.00 Свири Валтер Гизекинг: 
1. Моцарт — Соната в ла 
минор; 2. Бетовен — Сона
та в ми мажор опус 109; 3. 
Дебюсн — Сюита „Детски 
ъгъл“

12.03 На международни теми
12.13 Забавни оркестровн пие

си от съветски композитори
12.35 „От Момчил юнак до 

партизанската землянка" —

ни
зика

14.00 ПРЕДАВАНЕ ЗА 
ЛИЦАТА

15.00 Страници из музикална
та романтика: I. Шуберт — 
Соната за пиано в ла мажор, 
нзп. Святослав Рихтер; 2. 
Вагнер — Дует на холанде
ца и Даланд из I д. на оп. 
„Летящият холандец“, изп. 
Ханс Хотер и Георг Хан с 
орк. на Баварската опера, 
дир. Краус; 3. Лист — 
Симфонична поема „Проме- 
тей“, изп. симф. орк. на Съ
ветското радио, дир. Голо- 
ванов

16.00 Концерт на Ансамбъла 
за песни на БНА

16.35 Здраве
(повторение) 

16.50 Николай
Соната за

7.00—8.00 Музика, вести, любоппт- 
блоково предаване

13.30 Музика-реклама
16.00 Концср! по предложение на 

трудови колективи
16.20 За нашите

сборно предаване
16.35 Бележити съветски кзпт>лнн 

тели
!п‘!л Арменски народни песни
13.40 Пародии песни п оркестрово 

изпълнение
20.00 „Да поговорим за народните 

обичай в Смел
20-12 Забавно

ски братя!": 
очерк от Н.

13.15 Концерт
Стефан Циг-анчев 
международни конкурси 

19.00 Новини от райо!
19.10 Радиоклуб на 

самодейност
19.30 Запис!

ннцн по Черномо!
20.00 Нашият рг 

ма да работим" - 
Липов

20.15 Танцови ритми

п л о в П и в

Мясковски 
виолончело 

пиано № 1 в ре мажор. изп. 
Святослав 
виолончело, 
рин — пиано

17.10 Градски песни

17.30 ГОВОРИ МОСКВА
18.00 Симфонични танци от 

български композитори’ 1. 
Светослав Обретенов — Сим
фонични танци, изп. СО на 
БРТ, дир. В. Стефанов; 2. ' 
Димитър Сагаев — Симфо
нични танци, изп. ДСО 
гр. Пловдив, дир. Д. 1 
ков

18.35 Филмова музика
19.00 ПРЕДАВАНЕ НА ОПЕ

РА
(В паузата — новини)

: 10.03 
му: ! НО 
кон ; вети,

П.ОЗ Културна 
чужбина

НЛЗ Концерт на 
; Обретенов“ 
; Ч.ЗО Оркестрова

19,00 Из нашия сонатен ал
бум — две сонати от Мо- , 
царт: 1. Соната за пиано в ! 
си бемол мажор, изп. Свя- | 
тослав Рихтер; 2. Соната за : 
цигулка и пияно №15 в 
си бемол мяжор, нзп. Да
вид Ойстрах — цигулка, и 
Владимир Ямполски — пиа
но

19.56 „Музикален калейдоскоп" 
— мвдригални сцени за со
листи, хор и четец (Банкие- 
рп), нзп.* солисти и хорът 
на радиото на Италианска 
Швейцария, дир. Лоерер

10.35 Из репертоара 
ски оперни певци: 
из оп. „Кралицата-фея“ 
(Пърсел) — изп. Клара Ка
дийска с аис. от цигулари 
при ГАБТ, худож. ръков. 
Юри Рееитович. на пианото 
Ирина Шчебрииа; 2. Речи- 
татив и ария па граф Алма- 
виаа из III л. на оп. „Сват
бата иа Фнгаро“ (Моцарт) 
— изп. Владимир Валайтис 
е орк. на Болшой- театър, 
днр. Ермлер; 3. Варяжка ба
лада па Рогнеда из оп 
„Вража сила“ (Серов) — 
изп. Вера Лпвнлова е орк.;
4. Речитатпп и кпватнна на 
Владимир -Иглпеп’14 ит П д. 
на оп. „Княз Игор“ (Боро 
лин) — изп. Япис Забер г 
орк.: 5. Ария на Апда из. I 
к. па едноименната опера 
(Вепдн) — изп.1 Жермека 
Хвйие-Вагнер с орк. па Лат- 
вийгкото радио, пир. Вигнеп 

11.00 Забавна музикална мо
зайка

12.03 „Среща с времето и хо
рата" — раднопътепис

12.25 Пеени от Добри Христов
12.40 Забаяии оркестрови пие

си
13.10 „Въпроси 

литература" - 
Ивав Цп-тков

13.25 Оперен концерт 
и ръченици.

Петко Радев па клапнет 
Иван Кит-п иа акордеон 

14.00 ПРЕДАВАНЕ ЗА СТО-
ЛИЦАТА

15.00 В света на симфоничната 
. музика: I. Панчо Владигеров

— Концерт за пиано и ор
кестър № 2. изп. авторът 
със СО иа БРТ, днр. В. Сте 
фанов; 2. Дмитри Шостако- 
вич — Симфонична поема 
„Октомври“, изп. симф. орк. 
на Московската държ. 
фЧЛХ„ дир. Кондрашнн 

16.00 „Детска китка“ — кон- 
, церт

Ария иа ____
зз0- Борис Гмиря с орк. на 

, киевската опера, дир. Пп-
РПДов-, Марш, изп. орк. на 
“Светското радио, днр. Ко- 
альов; II. и3 0Перц па Дар 

гомижекп: I. Втора песен па 
"аУРа из I д. ,1Я оп. „Ка
киният гост“, изп. Ирина 
«Радпово е ОСО на Съвет- 
2 °1° I радио, дир. Хайкин; 
•Горист цз I д. па оп.

илУсалка“ „зп. Пирогов, 
оп,?1“0““ " Чубеико, съпр. 
Н«оХиш°ЛШоП ТСаТЪР’ Д"Р'

опери на Серов: 1. Песен 
ьрьомка из II д. 1 
«Вража сила“, нзп.

-ТВОВ С мъжки хор и орк.
Болшой театър, дир. Па- 

^в:2. Из оп. „Юдит“: 
Олоферн из II д„ 

I с орк. на 
' опера, дир. 

, изп. орк. 
задно, дир.

гочижскнГ Г.1 Втора 
"аУРа из I д. 11а Оп. 
‘'синият



гг

дир.

27. VI
из

ЗагораСтара

19.54

Пловдив

Варно Берл.

Иван Чокосв (13.50 ч.)

Крум Григоров (16.05 ч.)

18.00 Оперен концерт

19.00 СПОРТ И МУЗИКА

музика

1! 1П111II11111II1IIIII1111111III11111ППП11111ПП11II.

из

на

21.50 Забавен концерт
колекти-

Песни и танци на на-

28. VI.

Стара Загора
меч

ка

в

радиовест-
ОНО

свобо-от

12

Трета проарама
^ЦЦЦ.районни;, радиото;

■Трета проерама

ЗпРЕДманЕ зд столицам]

огряма'

1БЗЗ>П
13

20.00 Оркестрова народна му
зика

18.35 „Велик е нашият войник"
— предаване за БНА

Рада
овен

Пана
ма й-

Е

нре 
вас:

(Леонкавало), 
Кабаиванска,

Черноморско 
- репортаж

на
из балета

меч-

неделя" 
предложи 

сед-

22.14
родите

По
!ОЗ

мо! 
на ;

хор ча 
орк на 

опера.

(В. Ка-
ЕО на

„В е- 
а пре- 
[овини

рито: 
)г 
•кнте

ж

утро: 
пред 

борно

13.00 — 14.00 
Новини. Прегле 
ден 
сп. , 
дни.

18.30 -

зя- 
н и 
Съ-

й

гъл ....
20.00 

шаване 
стопанст!

'ТКЗС

„Млади талант!
„Младост“
Концерт по желание на слу

Гюрга Пннджуровп 
(21.00

I РАДИО СОФИЯ
28. VI. 1969

19.00 Калман — Музика 
оперет. „Графиня Марица14, 
изп. солисти, детски 

хор и 
народна 

Паулик

отънееш до осем
— ИНФОРМАЦИОННО-МУ 
ЗИКАЛНА ПРОГРАМА

-

гр. Виена, 
Виенската 
дир.

К. Колев; 3. Севдалено мо
ме и 
ше 
ва;

8.00 Пионери.
даваме за
Златни ръце 

аритметика и 
ги“ — радиомон- 
таж

(пълнения на състав „Сунн 
ьрс“ 
йкпо предлагате за 
"чтабилността въп 
«Г _ анкета

ц
Ш •■' ■

Новини: Смесен концерт; 
пика на годините — 19»6—I 
Музика от далечни 
вини. Коментар: Му: 
даване: 
зикатл“; 
ни .

17.00 Свири академичният ка
мерен оркестър при Моцар- 
теума в Залцбург под-дири
гентството на Бернхард Па- 
умгартнер: 1. Йозеф Хайдн 
— Симфония N2 53 в ре ма- 
жор „Императорска“; 2. Волф 
ганг Амадеус Моцарт — 
Симфония във фа мажор

19.03 Преглед на международ
ните събития през седми
цата

19.13 ПЪСТРИ РАДИОВЪЛ
НИ

20.25 ПЕСЕН МИЛА. ПЕСЕН 
РОДНА

13НИК на 
музика — 

ългарската 
съдба н

концерт: изтък 
.1 джаз-нзпълни

ьстра китка 
)впнн от района

13.20 25 години художествена са
модейност

13.45 Сюита от полски танци, изп. 
орк. на Полското радио, дир. Ра- 
хон

14.00 Предаване за МВР
14:10 Забавни песни
14.30 Избрани мелодии от нашата 

фонотека — танцова музика .
18.00 Концерт по програма, съста 

вена от слушатели
18.30 Новини
18.35 При извора на песните

;Жетва“ — литературно-пу 
блицистнчна 'раднокомпози- 
ция

18.10 ГОВОРИ МОСКВА

Стойно- 
_ ___ врат

;;яла и Чудно хоро 
Павел Сираков: 5. Пра

во хоро — изп. орк.

хоро;
Ситно ___г

14.00 В света
14.10 Музика

филми

18.40 Народни песни: 1. Залю 
бих си малка мома и Дене 
ле, либе ле — изп. Тинка 
Пешева; 2. Христовце, мла 
да невеста и Маро льо. Ма 
рудо — изп. Стефан Фили
пов; 3. Тропнете, скокнете и 
Иван на Янка думаше —изп. 
Величка Станева

13.30 Пеят съветските естрадни 
изпълнителки Раиса Немено 
ва и Мая Кристалинска

14.00 ПРЕДАВАНЕ ЗА СТО
ЛИЦАТА

12.18 Пред
■ Държ. ансамбъл за народ

ни песни и танци „Пирин“, 
Благоевград, гл худож. ръ- 
ков. Кирил Стефанов, дир. 
на орк. Ал. Кокарешков

21.00 МИКРОФОНЪТ Е НАШ, 
предаване на редакция „Ху 
мор, сатира и забава“

22.00 Съветски хумор
22.50 Джазов 'к'"'""лт'— 

нати съветски 
тели

23.40 Забавни песни от нашр 
композитори: 1. Всяка обич

г на 
(Римски-Корса- 

ков) — изп. на пиано * 
ра Янкова; 6. 
„Палпити“ опус 
нини) — изп. на 
Емил Камиларов

19.40 По морета н океан»: 
„Електролов на риба“; „Град сред 
морето“

19.50 Танцов спектър

Пловдив

«л ми

утро: 
от 3.

12.40 Инструментални пиеси 
от български 'Композитори: 
1. Бурен танц (В. Лолов) — 
изп. на цигулка Райна Ма
нолова; 2. Пайдушко и ръче
ница (Д. Караджов) — изп. 
на пиано Стефка Пенчева; 
3. Песен (Б. Икономов) — 
изп. на флейта Кирил Кос
тов; 4. Песен и танц (М. Го- 
леминов) — изп. на пиано 
Катя Колева

песни и хора: 1. Дошъл ,е 
Киро • и Брайно ле — изп. 
Станка Узунова. 2. Згура 
ле. момче загорче и’ Станка 
дрехите простира — изп 
Тома Янчев: 3. Странджан
ско хоро и Грудовско хоро 

изп. Странджанската гру 
па; 4. Георге ле, любе ле н 
Булко Еленко, Еленко — 
изп. Комяа Стоянова

9.15 Поздравителен концерт за 
трудови колективи

9.45 Младежки песни

19.00 Из творчеството на Алек
сандър Райчев- 1. Младежки 
албум от десет малки пиеси 
за пиано, изп. Константин 
Ганев; 2. Соната-поема 
за цигулка и оркестър, изп. 
Боян Лечев — цигулка, със 
СДФ, дир. К. Илиев; 3. Ора 
тория „Октомври 50“ по текст

№ .......

13.50 Народни хора и ръчени
ци. изп. па акордеон Йоан 
Чокоев; Право северняшко

6.00 -
„Разгра; 
юбилея 
предаване

11.03 Народни песни :
12.18 Народни песни. 

Петрова
12.35 Таланти, родени 

дата
13.00 Радиореклами
19.10 Пъ<
19.30 Ноь

14.00 Софийска хроника
14.10 Забавна и танцова 

от български композитори
14.25 „На свое място" — очерк
14.35 Италиански кзнионетн
14.45 В услуга на гражданите
14.50 Танцови миниатюри 

засян и А. Заберскн). изп. 
БРТ, дир. М. Аладжем

Йовчо Караиванов 
часа по втора програма)

Лисициан с орк. на Болшой 
театър, дир. Брон; 3. Ария 
на Неда из I д. на оп. „Па- 
лячо“ (Леонкавало), изп. 
Райна Кабаиванска, съпр. 
СО на БРТ. дир. В. Стефа
нов; 4. Ария на Рудолф из 
I д. на оп, „Бохеми“ (Пу- 
чини), изп. Феручо Таляви- 
ни. съпр. симф. орк. в Го
риво, дир Сантини; 5. Ария 

на Сантуна из оп. „Селска 
чест“ (Маскани), изп. Клау- 
дия Муиио, съпр. орк., дир.
Молайоли

— 8.00 Черноморско 
|дскн окръг а дните 

на свободата“ — сборно

н танци 
, изп. Кагя

, е песен (Г. Кордон), 2. Скри 
та любов (Б. Елиезер); 3. 
Пътува любовта (Св. Руси- 
Тон): 4. Преди да тръгнеш 
П- Русев); 5. Търновска им 
просия (Ив. Стайков) 
•V» Мелодии в нощта — кои 
порт от забавна и танцова 
музика

тередорф): 3. Адажио (Гра- 
циоли); 4. Серенада (Рахма 
ников); 5. Пиеса във форма 
на хабанера (Равел); 6. Ма 
лагеня (Албепии)

15.10 РАДИОВЕСТИ
16.05 Из

гарскип 
Мориц

,16.30 МУЗИКАЛНИ ЧЕСТИТ 
КИ -

17.03 За дома, за семейството!

«да

13.30 Радиореклами
18.00 Страж на родния бряг: 

„Стреля бордовата артилерия“ — 
репортаж от П. Йорданов: Щур* 
манът с комсомолска книжка“ — 
очерк от Я. Куцаров

18.30 Новини от района
18.40 Народни песни, изп. Соня 

Кънчева

17.38 Народни песни от Шу
менско: 1. Яно, Яно, Енице 
ле и Запил ми се Стоян на 
меана — изп. Канушка Дра
гоева; 2. Избяга Рада в 
гората и Стоян си овен из
губи — изп. Атанас 
Йотов; 3. Стояновата 
чица и Прехвръкна гълъб — 
изп. Златка Дончева

на Мая Любомирова, изп. 
СДФ, хорът на Ане. за песни 
на БРТ и Академичният хор 
при БДК. дир. К. Илиев; со
листи: Константин Коцев — 
баритон, Лилия Келерджи- 
ева — мецосопран; Реци- 
татор Борис Арабов

Белянска ръченица; 
северняшко хоро 
с-ста на киното

български

характерни сред 
м!.’'’’"4*“' пес“» За алт и .Рксстър (Ф, Кутев), изп.

5.35 Народна музика — изп.
9 самодейни групи и 

ви

7.00—8.00 Музика, вести, любопит 
ни факти — блоково предавано 

‘13.05 „Млади таланти“ 
16.00 ”
16.30 

шателн
18.40 В слънчевия юг — фантазия 

(Кьостер). изп. лайпцигски заба- 
вей орк.. дир Донерхак

18.50 Предаване от стадион „Де
вети септември“ а Пловдив второ
то полувреме на футболната среща 
„Академик“ — София и „Локомо
тив“ — Пловдив

19.40 Нашите ноанни
19.50 „Дунавски момичета“ — 

валс от Похан Щраус, изп голям 
орк. на Берл радио, дир Добонндт

20.00 „Добре беше, да не беше“ 
— хумористично-сатирично предава 
не

творби ОТ Лю- 
Га ...... изп. БХК

»Св. Обретенов“: 1. Цареви- 
,1а ранна, солисти: Елка 
Кичева и Моне Леонов, дир. 
Г. Робев; 2. Цяло се село 
събрало, дир. Св. Обретенов; 
Ф Нани ми, нани, Дамянчо; 
енлнстка Виргиния Цекова, 
Дир. Д. Русков; 4. Чудното 
хоро, дир. Д. Русков; 5. 
Пролет, дир. В. Арнаудов; 
о. Усети ли вятъра, дир. В. 
Арнаудов

21.00 Цикъл „Наши артисти, 
получили звания по случай 
юбилейната годишнина“ — 
нар. артистка Гюрга Пин- 
джурова и заел, артнрт Йов 
чо Караиванов

16.35 За пионе- 
„Псят деца 

сониалнстпче- 
страни“ — 

концерт

10 03 ПОЛЕЗНО И ПРИЯТ
НО — музика, вести, съвети

11.08 Песни на народите
11.30 Оперетна музика
12.00 Малки пиеси за оркестър 

със соло пиано: 1. Мечтание 
из оп. „Таис“ (Масне); 2. 
Тема от Шведска рапсодия 
(ххх); 3. Тема от рапсодия 
за валдхорна (ххх); 4. Нок- 
порно (Шопен); 5. Любовни 
мечти (Лист)

12.35 „На добър час" — пре
даване за водачите на мо
торни превозни средства и 
за пешеходците

13.05 Популярни оперни арии: 
1. Ария на Елвира из III д. 
на оп. „Пуритани“ (Белини), 
изп Мария Калас, съпр. орк. 
на Миланската скала, дир. 
Серафин, 2. Ария на Рена- 
то из IV к. на оп. „Бал с 
маски" (Верди), изп. Павел

14.00 Софийска хроника
14,10 „На гости при шопите"
14.25 „Как софийската промишле

ност се готпи зо изпълнение на 
плана за второто полугодие" — бе 
села

14.35 Танцови мелодии
14.50 Нашата неделна екскурзия

„Хро- 
1960 г “: 

от далечни страни; Но- 
коментар: Музикално пре: 

„В чудния свят на му- 
Народна музика: Нови-

13.00 — 14.00

Новини. Преглед на печата; Из
пълнения на Пакнзе Хасанова и 
Ахмед Джумалнев; Хумор и му
зика; Естрадни мелодии; Новини

18.30 — 21.30

13.30 Пъстър конно;
14.00 Музика г
14.30 Наводни 

ченнцн
19.00 Поздравителен концерт 

бюро „Реклама“
19.30 Новини
19.35 Пред микрофона _ българ 

ски есграднп изпълнители
20.00 За младежта: „Велик е на

шият войник“ — сборно предаване

Виртуозни инструмен
тални пиеси: 1. Перпетуум 
мобиле (Вебер) — изп. на 
пиано Люба Енчева; 2. Ин
тродукция и тарантела (Са- 
расате) — изп. на цигулка 
Георги Бадев; 3. Транснеден 
тален етюд № 4 „Мазепа“ 
(Лист) — изп. на пиано Кра
симир Гатев; 4. Алегро апа- 
сионато (Сен-Санс) — изп. 
на виолончело Святослав 
Кнушевицки; 5. Полетът 
бръмбара (?—"””*

‘ - -::з Тама
Вариации 

13 (Пага- 
цигулка

14.35 Концерт на цигуларя 
Леон Суружон: 1. Сицилия 
на и ригодон (Франкьор — 
Крайслер); 2. Скерцо (Ди-

15.00 Из концертните зали 
16.00 Народна музика: 1. Отго

ре турци слязоха и Тръг
нала е малка мома — изп. 
Цветана Кръстева; 2. Дай- 
чово хоро и Балканджинска 
ръченица — изп. орк. с дир.

Вси ноч коньи недойдо
— изп. Славка
4. С коле баба 

запиняла 
изп. Г

изпъл- 
’певци: 

песни (обр. Б. Ико- 
изп Надя Афеян, 

орк., дир. Др. Ненов; 
1 народни песни <обр.

6.00 — 8.00 
„На жътва“ 
Георгиев

11.03 Слънце, море, музика
12.03 Из оперет. „Волният 

гър“ (Дунаевски), изп. солисти 
съпровод на симф. орк. на < 
ветското радио, дир. -Акулов

12.40 Концерт от народна музи
ка, съставен по писма на слуша
тели

13.10 Отгласн — пра: 
българската симфонична 
Бургас: „Празник на бъл! 
музика в Бургас: „Моята < 
моето творчество са родени от на
родната власт“ — среша с писа
теля Пордан Тодоров

ПпПКН К°СеВа " °РК- 
Др. Ненов

10.35 Хорови те
бомир Пипков,

8.10 Оперен концерт: 1. Ув. 
към оп. „Щастие в неща
стието“ (Каменски) — изп. 
симф. орк. на Полското ра
дио. дир. Фителберг; 2. Пе
сен "към месеца из I д. на 
оп. „Русалка" (Дворжак) — 
изп. на Катя Попова, 
съпр. СО на БРТ дир. 
Ас Найденов; 3. Сцена на 
Ярославна с девойките из 
I д на оп. „Княз Игор“ (Бо 
родин). изп. Евгения Смо- 
леиска с хор и орк. на Бол
шой театър, дир Пашаев

8.30 Поетична страница
8.35 Странджански народни

13.10 „От неделя до
— какво ше ви 
радиото през идната 
мииа

фТ 
н реклама

I песни хора и ръ-

7ДЮ За вас, родопчани: „С вло
гова книжка пред юбилея" — сбор 
но предаване с концерт

7,30 Вебер — Ув. към оп. „Въл
шебният стрелец". изп.
фплх.. дир. Фуртвенглер

7.40 Песни на социалистически 
страни

13.30 Музика—реклама
16.00 Концерт на пианиста То* 

дор Кювлнев •
16.20 Очерци за наши съвременни 

ци: „Синът на партизанина“ —• 
очерк

16.35 Пролог н първо действие из 
оп. „Палячо" (Леонкавало), изп. 
солисти с хор и орк на академия 
та „Свита Чечнлия“. дир Прадели

19.13 Наши музикални дейци: 
„Рада Стамболова — музикален пе 
дпгог"

19.40 Изг'
сннгър(

„Какво предлагате за пови 
! рентабилността въп вашето 
ство?" _ анкета ■ в едно 
от ‘Пазарджишки окръг

творчеството на уп-
писател Жигмонд

11.60 Един час с музиката на 
Арам Хачатурян: 1. Танц със 
саби из балета „Гаяне“; 2. 
Втора и трета част на Кон
церт за цигулка и оркестър: 
3. Валс из музиката към ф. 
„Маскарад“; 4. Пробуждане 
и танц на Айша из ' балета 
„Гаяне“; 5. Танц на Егииа 
и вакханалия 
„Спартак"; 6. За какво 
таят децата

12.03 „Наука и плодородие“ 
микрофона —

1ед на печата: Обе* 
концерт: Из страниците на 

„Пени хаят“; Джазови мело- 
и. Новини
— 21.30

Новини: Съботен концерт; 
чер на младежта“ — сборно 
даване; Народна музика; Но

•00 ..МУЗИКАЛЕН СВЯТ“ 
двуседмичен

"вк (повторение) ’
9 песин,

I в^ъ наши оперни 

Номов) 
2Ъ"тР- ' 
ТТ -1 неин»!
«?; 1ъПКОВ), ИЗП. Илия По- 
нов°2.СП°тРКч Д"Р' ДР' "е‘ 
^Родопски

I

......... ...

л'' '



неделя
29. VI.

Сторо Загора
кул-

на

о на
Боян Лсчсп (18.03 ч.) п

с

Новини

и» слушайте еськи ден

веех» ден в 70.30 е.

ОТ Пе-

мла-
14 хора]

I

Районни рад иортани.ииТрета програма
Иьрва^розрама

■ да

ГВтораг^дграма:

ВТОРА ПРОГРАМА

Й празнични дни)* 13.00, 18.30, 18.30 и 20.30 ч.

РАДИО СОФИЯ
29. VI. 1969

21.30
♦ХОРИЗОНТ»

За

ре мажор, изп.
филх., дир. Бьом

11.30 „Велик е нашият войник“
— предаване за БНА

17.14 Позравителен концерт .за 
трудови колективи

Туриду из
(Масканн)

15.10 РАДИОВЕСТИ

— радиостанция 
дежта

Валдемар Кмент и 
Гюдец е Виенската 
дир. Караян

младия 
готов,

3.
4.

живота“ — 
Музика за

17.20 Пиеси
„песи — ::
Сииилиана
₽)\ Г2. Елеонора 
(Прокофлев) — изп.
' Христоаа; 3. Латерна 

— изп. квар 
арфистки; Елеонора 

‘ -- е;--------- . *лз
и Наталия

)за •
гр.

р

полиците на живота“ — Ими 
Планински; Музика за отм »ра: 
Песните на моя роден край; Но
вини

ЙИМ ,л-

19.00 Забавни пиеси от 
гарски композитори. 1.

10.00 За ср“.г 
„Спирка „Мечта’ 
от нови

10.30 _ 12.00
Нозхшс .1! та™ неделя с вас”:

21.00 Хорови песни от българ
ски композитори: 1. Малка 
е мойта страна (М. Голе.мн- 
нов); 2. Родна земя 
Големинов); 3. Цъфнало 
кокиче (Г. Димитров); 
Вечерний здрач (Г. Ди:. 
ров); 5. Ес 
Икономов);
лада (П. Стайков)

Новини 10.30, 12.00 (без неделя 
(само в неделя и празнични дни)

и чет-
„Лу-

ИЗП. со-

Л О В Д И в

I Ирннка^ кроили 
Радка Т"?““.

Татарев-
- при

г
. Съньо,
*• ..„а Л(

-"1 за арфа: Ь 
— изп. 

за

зедаване: 
Народна 
" кри-

На 1 Юни се навършиха 200 годи
ни от. рождението на видния полски 
композитор, диригент, педагог, теоре 
1ик и музикално-обществен деятел 

' ЮЗ ЕФ ЕЛСНЕР (1769—1854). по вто-

ь«. '

ошШеСТП доОСбМ
— ИНФОРМАЦИОННО-МУ 
ЗИКАЛНА ПРОГРАМА

8.00 Неделен радиоклуб: „За 
вашето любимо занимание"

8.30 МУЗИКА И ВЕСТИ

(М. 
е 

4. 
___ Г__  (Г. Димит- 
>ов); 5. Есенна балада (Б. 

'; 6. Урвич — ба-

НАШИТЕ
АДРЕСИ

Йордан Попвидов, дир.
Маргаритов; 3. Хубава

17.45 Народни песни — изп. 
Държ. ансамбъл за народни 
песни и танци с глав. худож. 
ръков. Ф. Кутев

18.03 Цикъл „Наши видни му 
зикални изпълнители“ 
БОЯН ЛЕЧЕВ

9-Ю ГЛОБУС
— СВЕТОВНА' ПАНОРАМА

Ат.
. . - .   Ка

лина (Г. Спасов) — изп. 
хор „Кавал“, солист Христо 
Филипов; 4. Китка от бъл
гарски народни песни (А. 
Б^курещлиев) — изп. БХК 
„Св. Обретенов“, солист Бо
жидар Л1итрушев, дир. Д. 
Русков; 5. Мама Иванчо ду
маше (Ем. Манолов) — изп. 
БХК „Св. Обретенов", солист 
Димитър Узунов, дир. Св. 
Обретенов; 6. Жетвари (Хр. 
Манолов) изп. БХК „Св. 
Обретенов“, дир. Д. Русков

14.00 СВЕТОВНА ЕСТРАДА

5.32 Народни песни и хора, 
изп. участници в Национал
ния събор за народно 
творчество в гр. Копривщи
ца

та
„А“ РФГ
на ЦСКА

10.35 Празничен симфоничен 
концерт: 1. Лудвиг ван Бе
товен — Увертюра „Леоно- 
ра Хз 3“, изп. снмф. орк., 
дир. Караян; 2. Йоханес 
Брамс — Симфония № 2 в 

Виенската

19.03 НЕДЕЛНО ПРЕДАВА
НЕ ЗА СЕЛОТО

20.25 ПЕСЕН МИЛА, ПЕСЕН 
РОДНА

Спортни .сипни - • РАДИОДНЕВИИКА
Спортен бюлетин — неделя — 20.50 ч.
Хидрометеорологичен бюлетин — по първа програма — 12.40 ч. н 20 30 

ра програма — 13.00 ч.
Бюлгтни аа нивото на р. Дунав - 18.03 ч. (без неделя н празнични дни)

Утринна гимнастико — есемн ден 6.00 ч. (без неделя и празнични тни)
Точно време от Астрономическата обсерватория— всеки ден в 9.00, 12.00 и 18.00 ч. 

по първа програма и п 12.00, 18.80 ч. (без неделя) по втора програма.
Преглед на програмата — делнични дни 11.54 ч. по първа н втора програма, в не

деля — 10.30 ч по първа пртрама и и 10.33 ч. по втора програма.

Михаил Глинка — Ув. към 
оп. „Руслан и Людмила“, 
изп. Лондонската филх., 
дир. Даунс; 2. Модсст Му- 
соргскн — „Картини от една 
изложба“, изп. Чешката 
филх., дир. Клюптанс

авппппанзппапапааапи
14.00 Радиотеатър за 

слушател: „Бъдете 
Ваше величество“ — радио- 
пиеса от Лев Касил

■■■■вивиасанвяпанвдв
14.54 Песни и танци на наро

дите.

ттро:
: рабог- 

— е Стой- 
?л на ОКПС 

в гр.

ната — хоро, изп. орк. 
ръков. Ив. Кпрев

13.10 На международни теми
15.20 Симфоничен концерт: 1.

7.00 Народна музика по писма па 
слушатели

7.30 „За успехите ви — поздрав и 
песен" _ поздравителен коцерт

11.30 Литературно огнище
19.00 Неделна панорама

бъл- 
-г........ Ек

спорт (Ж. Леви); 2. Делни
чно утро (М. Левиев); 
Ръченица (Г. Костов); 
Етюд (Ат. Бояджиев)

19.16 Гаетано Доницети 
Първа, втора, трета 
върта картина на оп. 
чия ди Ламермур“. 
листи, хор и орк. на Милан
ската скала, дир. Сандзоньо. 
В ролите участвуьат: Еторе 
Бастианини. Реката Ското, 
Джузепе ди Стефано,' Иво 
Винко и Стефания Малагу

7.00—8.00 „Час за всеки“ — 
турно-развлекателно предаване

11.00 Усмивка през годините
19.00 Поздравителен концерт

бюро „Реклама“
19.30 Новини
19.40 Културен спектър — сборно 

предаване
20.00 Танцови ритми

"денТе^иКЖ 
ГАРСКАТА ЕСТРАДНА ПЕ 
СЕН „ЗЛАТНИЯТ ОРФЕЙ" 
-- предаване от „Слънчев 
бряг“

22.50 Концерт от произведения 
на Юзеф Елснер: 1. Две 

“оперни увертюрн: Ув. към оп.
„Лешек Бели“, изп. орк. на 
Варшавското радио, дир. 
Рахон; Ув. към оп. „Султан 
Вампун“. изп. орк. на Бнтгош 
кото радио, дир. Рьозлер; 2. 
Симфония, изп. орк на Бит- 

гошкото радио, дир. Рьозлер 
23.32 Оперетни арии и дуети:

1. Ария на Нина нз оперет. 
„Севастополски валс“ (Ли
стов), изп. Татяна Саннна с 
орк. на Московския оперетен 
театър, дир. Осовски; 2. 
Дует на Мария и Влади
мир нз оперет. „Бал на же
ните“ (В. Райчев), изп. Диа
на Попова и Павел Куршу- 
мов с орк. на ДМТ „Ст. Ма
кедонски“, дир. акторът; 3. 
Ария на Парне из оперет. 
„Хубавата Елена“ (Офен- 
бах), изп. Любомир Боду- 
ров с орк. на ДМТ „Ст. 
Македонски“, дир. Б. Ле
виев; 4. „Извинете, мадам“ 
— дует из оперет. „Викто
рия“ (Абрахам), изп. Ма- 

. рика Немет и Дьорд Ме
лиш с естр. орк. на Унгар
ското радио, дир. Броди; 5. 
Ария из оперет. „Теменуж
ката от Монмартр“ (Кал- 

. май), изп. Анета Цанкова с 
ОСО на БРТ, дир. Др. Не
нов; 6. Дует на Розалйнда 
и Айзеишамн из оп. „При? 
лепът“ (Йохан Щраус), изп.

Хилде 
филх..

12.02 Весели тракийски народ- 
• ни песни: I. Тръгнала е Йов 

ка и Тодоро, кротко тропай 
_  изп. Стайка Гьокова; 2. 
Стойновото булче; Заправи 
си дюлгер Тодор и Рекох 
ти, Цоне, казах ти — изп. 
Йорданка Илиева; 3. Дона 
на порти седеше и Прочу се 
Вела — изп. Йовчо Кара
иванов; 4. Стояне, синко Сто 
яие и Дръж се, Ташке, на 
хорото — изп. Маргарита 
Димитрова; 5. Разсърдила 
се булката — изп. Господин 
Колев

12.40 Пиеси за цигулка от 
Пабло Сарасате: 1. Испан
ски танц в ла минор —
изп. Иван Попов; 2. Мала- 
геня — изп. Васил Чернаев; 
3. Цапатеадо — изп. Иван 
Карафнлов; 4. Хота нава- 
ра — изп. Емил Камнларов 

13.00 Популярни страници из 
оперети

13.30 Из нашата хорова кла
сика: 1. Вардар и Рила (Д. 
Христов, обр. Ал. Танев) — 
изп. хор „Гусла“, дир. В. 
Стефанов; 2. Шо ми не до
хождаш (Ал. Кръстев) — 
изп. хор „Кавал“, солист

средношколците: 
••рита“ — концерт 
песни

16.05 Радиотеатър: „ВСИЧКО 
ОСТАВА НА ХОРАТА“ — 
радиопнеса от Самуел- Альо- 
шнн

ПРОГРАМИТЕ НА РАДИО СОФИЯ СЕ ИЗЛЪЧВАТ ОТ СЛЕДНИТЕ ПРЕДАВА- 
ТЕЛИ НА ВЪЛНИ (ЧЕСТОТИ)

ПЪРВА ПРОГРА.МА. Плевен — 608 м (зад «жц), Стелниж — 388 и (773 <чи), Бла
гоевград - 348 м (883 кжц), Столннж - 39.11 м (7870 кхц), УКВ - София - 
4.48 (87.28 мхц), УКВ — БВ — 4.23 и (70.88 мгжи) а Пловдив — 402 м (748 
кжц) н УКВ - 4.39 (83 35 мжи.) '

ВТОРА ПРОГРАМА. Вакарел - 
мш). УКВ - БВ - 4.14 м 
гора — 245 м (1223 кжц.)

ТРЕТА УКВ ПРОГРАМА. София - УКВ - 4.53 (89.28 мжн).
ПРОГРАМА ЗА СТОЛИЦАТА Вакарел - 383 м. (827 кжц).
ПРОГРАМА ЗА ТУРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ - 359 м (1160 кжц).

- 362.7 м (827 кхц), София — УКВ — 4ЛЗ м (69.28 
м. (72.44 мгжи) Варна 287 м (11,24 кжц) и Стара За-

ПЪРВА ПРОГРАМА-НОВИНИ

5.30 — и календар (в неделни и празнична дни само календар)
От 8 до я - информационно-музикално програма.
9.00 — и преглед на столичния пЪчат
10.00, 11.00. 12.30 — о събота и предпразнични дни и в 13.30 ч„ 14.00, 15.00, 18.00

17.00 (без неделя и празнични дни), |Н.оо. 19 ф).
20.30 (само в неделни и празнични дни) 12.3Л, 00.00 ч.

ЗО-ЯО РАДИОДНЕВНИК - по първа н втора ярем рама (без неделя а празнич
ни дни).

14.51 Концерт на Франко Ко
рели: 1. Каватнна па Фер- 
нандб нз IV д. на оп. „Фа
воритката“ (Доницети), съпр. 
орк.; 2. Три арии. съпр.
снмф, орк. на Италианското 
радио, днр. Базиле: Ария
на Лорис из оп. „Федора“ 
(Джордано); Речитатив и 
ария из III д. па оп. „Ло- 
лолета“ (Масканн); Ария иа 
Турпду из оп. „Селска чест“ 
(Масканн)

РАДИО СОФИЯ — бул „Др Цанков“ № 4. Тел. 87-21-01 в 87-1М4. стентрафн 87-17-23 а 88-37-80 
БЪЛ1АР( КА 1ЕЛЕВИЗИЯ - »л. „I Страшнмиров“ М 2. Тел. 44-63-21. Телев кула 65-12-41. 
ВЕСТНИК „РП1“ — ор:ан на БРТ, ул. „Лааеле" М 32. Тел. 87-01-36. Год- ХХ1У Цена 4 ст.
РАДИОРЕКЛАМНО БЮРО — ул. „Лавеле“ 32, тел. 87-91-92, ТВ РЕКЛАМА 44-35-74.

1.Ч.30 _ 21.30 I
Новини; Музикално предаване: I 
„От струна па етруна“; Народна 
музика; Радиотеатър: „По 1

Заидерлинг
17.00 Нароуцщ песни н

10.38 Забавни песни 
тър Ступел

11.00 „ЕКРАН НА РЕВОЛЮ
ЦИЯТА“ — второ предаване

11.30 Пиеси за пиано от Фри- 
дерик Шопен: 1. Брилянтни 
вариации, изп. Юдит Мол- 
>1ар; 2. Голям брилянтен
валс в мп бемол мажор, 
изп. Дину • Липатн; 3. Ем- 
•пронтю в сол бемол ма
жор, изп. Артур Рубннщайн;
4. Мазурка в ре мажор, 
изп. Александър Юнински;
5. Полонеза в до минор, изп. 
Юри Буков '
12.02 Мелодия и ритъм —кон* 
церт от забавна и танкова 
музика

12.40 Народни песни и хора: 
1. Бре Стояне и Иоге, ма- 
лай моме — изп. Стамбол- 
ка Генадиева; 2. Лисичето!и 
Дайчово хора — изп. орк. 
при Държ. анс. за народни 
песни и тапии; 3. Остаря, 
мамо и Тръгнала е Гана —- 
изп, Соня Кънчева; 4. Сит-

_г; Две 
'“пиеси - и3"- Вера

Скцилиана за лютна (обр 
респнги); Арабеска А» 1 
Гцебюси); 2. Елеонора 
(Прокофнев) — изп. Мали- 
11а Христова- 3 Латепиа 
/Щостакович), 
' рлЖип-т
ТСТ ОТ &ГТ-;------ - .1 •
Кузмичевз, Ала Бузкова, Ма 
рина Смнрнова н Наталия 
Кочурина

17.35 Научен спектър
18.00 Предаване па футболна- 

среша за първенство иа 
“ “" между отборите 
___ „Септемврийско 

знаме“ и „Тракия“
19.45 Хора н ръченици
20.00 Оперна музика

тн мой съньо и 
”«ке ле- ГЮЛЮМ батюва— 

Стефка Съботинова; 2. 
"’р,„п Иринка кроили - 

Радка Тодорова; 3. 
МГОВСКО хоро И 
.0 хоро - изп- ори- 5 ,’е -Ленин“ с ръков. 

ФИЛИПО!

6.00 — 8.00 Черноморско уп 
„Празник на транспортните 
инпн" — пред микрофона I 
чо Стойчев, председател 
па транспортните работници 
Варна

12.00 Народна музика
12.30 Радиореклами '

на 
па 
ската 
пснската 
кон

13.30 Комсомолски маяк: 1. „Сим 
воли, ритуали, традиции“ — бесе
да с Г. Михова — първи секре
тар на ДКМС гр. Варна; „Госто
приемен бряг“ — репортаж за 
международния пионерски лагер

19.00 Новини от района
19.10 Вито хоро
19.30 Хумор, музика, забава
20.00 Забавна и танцова музика

13.20 Ария на Амелня нз III к.
I оп. „Бал с маски“, изп. Лиля- 
I Атанасова, солистка на Варно!

опера, съпр. орк. на Вар- 
I опера, дир. Е. Главаиа-

Покрай големите му заслуги за издига
не на родната музикална култура особено 
важно значение има дейността му като ди 
Ректор на Консерваторията във. ^Варшава, 
където е възпитал няколко поколения пол
ски музикални творци. Сред тях е и 
прославеният Фридерик Шопен. ,

Елснер е създал много произведения в 
ан-раздични области и жанрове. Но в 

центъра на художествените му интереси 
тГЛГ? е СТ0ЯЛа мисълта ла създаде на 

оиална опера. Не случайно някои него- 
кЛВ0 « от този Род като .Лешек Бели“, 

" ,,рал Локетек“ и „Ягело в Тенчин“, напи- 
на то ВЪрХт7СЮжетн из историческото ми 
чпп.,А..На Е1олша, имат основополагащо значение.

^ОО години от рождението на 
Ьрмадем .?еделя’ 29 юнн’ от 22-50 ч- 

дем концерт от негови произведения.

15.20 Арии из български опе
ри: 1. Ария на Страхиловата 
майчица нз оп. „Страхил 
войвода“ (П. Наумов). изп. 
Елена Маркова, съпр. снмф. 
орк. йа БРТ, дир. Ем. Ка- 
рамаиов; 2. Ария на йвайло 
из Ш к. на едноименната 
опера (М. Големинов), изп. 
Павел Герджиков с хор 
и орк. на Софийската 
нар. опера, дир. авторът; 3. 
Ария на Зорница из I д. на 
оп. „Луд гидия“ (П. Ха
джиев), изп. на Катя Попо
ва, съпр. орк. на Соф. нар. 
опера, дир. Ас. Найденов; 4. 
Ария на Бойчо Огнянов из 
оп. „Под игото“ (Д. Сагаев), 
изп. Петко Маринов, съпр. 
СО на БРТ, дир. Б. Хннчев

15.40 Минути за поезия — сти
хове' от Уве Бергер

16.00 Прочути инструментални 
концерти: 1. Моцарт — 
Концерт за цигулка и орке- 

х стър № 4 в ре мажор, изп.
Волфгаиг Шнайдерхан — 
цигулка, с Виенската филх., 
дир. Бьом; 2. Рахманинбв,— 
Концерт за пиано и оркестър 
№ 2 в до минор, изп. Свя- 
тослав Рихтер — пиано, с 
Ленипгр. държ. филх., дир.
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бр. 6 на „Вълна 69“, са

НЕШ

КЛОД
ДЕБЮСИ

чуете на 23 юни, п.”"?":::: 
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X 
* 
X 
с;
0) 
ш

х

също 
него.
тво-

X 
о. 
ф 
т 
ф

ч И

“...>..■-30
Всеки изминал ден ни приближа

ва до големия празник и затова ми* 
елите ни все по-често летят 
към- преживяното, към ония 
незабравими мигове, когато

от (, 
образи живот; Борис Морев — 

романа: безскрупулният

На 23 юни от 16.05 
|ушате предава 
•рсен Нексьо", 
ура“ отбелязва 
теля.

свята — 
буржоа-

о. 
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1ването: .,Л) 
с което 
100-1ОДИШ1

е широко и 
по съдържа- 

средства. 
нан-харак* 
него до- 

всеки

посветени на този ден. В редакцията 
се получиха и стихове за Ленин от 
Ламар, стихове от Димитър Пан* 
телеев и от младите поети 
Шопов 
брой 
санне ще слушате и интервюта 
грима писатели за* някои от " 
бите, предложени 
награда, очерк от Дончо Цончев 
други материали.

По случай 60-годишнината от рож
дението на големия наш писател Ди 
мнтър Димов ще говори проф. Роза
лия Ликова.

Драги приятели на литературата, 
каним ви пред радиоапаратите на 25 
юни от 21.30 часа, за да слушате по 
първа програма брой 6-и на „Въл
на 69" — месечно радноепнеание за , 
съвременна българска литература.

Големият наш писател 
Димитър Димов прив 
лича с дълбокия психо 
логизъм в произведения 
та си. Образите. коит« 
рисува, носят сложна I 
противоречиш душевност 
Те обичат и страдат. гр< 
шат н осъзнават грешкт 
те си. гинат в стремежа 
си да задоволят пороч 
ните си страсти, борят 
се в името на идеалите 
си.

„Тютюн“... Романът- 
епопея ни разкрива 
на широк план 
у нас в навечерието 
освобождението 
шизма. С много 
се срещаме в

о началото 
юг, той веднага 

1нстическия реа- ! рЪко. 
го нарича 

книги са 
) и хуманизма 
<еАски писател, 

ия. 'боеви проле- 
гят", ^Загубеното 

живота и бор- 
„Дита, рожба 

женски

На 26 юнн т. г. се навър 
на един от големите евр< 
Мартин Андерсен Нексьо. 
зидар, детството на писателя е 
труд на пролетарско дете. Едва 
да работи като последователно сменя разли< 
Но дали ще бъде говедар или селски рап 

Мартин Андерсен Нексьо 
.‘дства за самообразовани! 

завърши Висшето народ!

назад 
славни 

___ г_____  __ .... _____  посре
щахме свободата. Много от нашите 
творци на словото разказаха за гня 
мигове. Слушателите на радиоепн* 
санието за съвременна българска ли 
тература ще имат възможност да 
чуят на 25 юни от 21.30 часа тре
тата част от спомените на Веселин 
Андреев за оня „Ден първи“.

И стиховете на Димитър Василев, 
включени в бр. 6 на „Вълна 69“, са

живота отровата на капитализма ната от рождението 
“ж~” .. — на- пнсателя сме

ър Пан- 
Драгомнр 

и Хинко Георгиев. В новия 
на литературното радиоепн* ..._ .. с 

гвор- 
за Димитровска 

и

Неговото творчество 
многообхватно както 
ние, така и по изразни 
Въпреки това обаче 
терното, н изпъкващо у 
пуска повече, отколкото при 
друг композитор, аналогии с нови
те тогавашни навеи в изобразител- 

| ните изкуства и преди всичко в жн 
вописта. със стремежа на много ней 
ни представители да обръщат пове- 

1 че внимание на светлината и околна 
та атмосфера, отколкото на самия 
предмет. Нашумелият по това вре
ме символнзъм в поезията, с илю
зорното търсене на някаква си скри 
та загадъчност в явленията, 

„не е останал без следи върху 
Но както става с -всеки голям 
рец, дарованието на Клод Дебюси 
се оказва далеч по-гол<мо и по-из- 
дигащо го над всякакви временни 
увлечения. За това говори преди всич 
ко неговата интересна еволюция, 
която очертава различни, но еднак
во привлекателни страници. От „Ара 
бескнте“ н „Бергамаската сюита“ до 
„Следобедът на един фавн“, а о! 
там до неподражаемата по изтънче 
костта сн лирика на операта „Пе- 
леас и Мелизанда“ може изпяло да 
се проследй неспокойния трепет на 
неговата непрестанно търсеща при
рода. Той ни изненадва още. по-сил 
но с контраста на оркестровите 
ноктюрни, с убедителната картни* 
ност на симфоничните ескизн „Мо
рето“, с пъстрия свят на прелюдиите 
за пиано и накрая с майсторското 
претворяване на нововъзникващата 
битова музика в новия модерен град.

На Клод Ашил Дебюси е посвете
на нашата вечер от цикъла „Вечери 
на велики композитори“, която ще 
чуете на 23 юнн, понеделник, от

фшват сто години от рождението 
ропейскн писатели-хуманисти — 

Роден в семейството на беден 
изпълнено с непосилния 
петгодишен, той започва 

<чни професии, 
•ай. обущарски , 

>о непрекъснато 
те. Вече 20- 
1но училище

на Димитър Димов“.

Ирина — един честен и татор, заслепен за всичко Слушайте го на 24 юнн. 
прям човек, доведен от светло в живота от бе- вторник, от 16.05 часа.

зумната си жажда за

ВД ССрОИТИС НСС реаври-
жи; Лила — една бъл
гарска жена, която дири 
светлината и щастието 
чаедно с другарите си.’ 
смела, самоотвержена, не 
преклонна.

„Тютюн“ е роман- 
1анорама на епохата 
)ще много герои живеят 
1 него — всеки със свое 
ро отношение към света 

хората, със своя пози
ция в онзи голям сблъ
сък на двата — 
агонизиращата 
зия у нас и воюващата 
за своята правда работ
ническа класа.

По случай 60-годишни 

на до абсурдността да на- писателя сме изготвили 
фа мери свое място в новия предаването „Сред герои 

с''—■" • - те 1
експлоа-

воюващи 
Червени] 
епопея за 
романа ся 
забележителните

от I 
Анде| 

, ДСТС1 в< 
на пролета| 

>аботи като — 
дали ще бъде 

работник или зидар 
търси пътища к 
годишен той 
а Копенхаген

Своятя литературна 
90-те години на XIX 

д Горки приема 
(нзъм и през цел| 
юдно начало. И ... 
-канднпавския Горки, 
фопитн от великите > 
I а съшото време той ' 
мито 
□риат 
ОКОЛ( 
ите на 
овешка 
бразн в световната литература.

сар. 
и сре;

успява та 
и става учител.

литературна дейност Нексьо започва 
-..........  У1Х век. Писател-комунж

принципите на социалн
щя му творчески път за него те са 
неиапразно народът на Дания 

Страниците на неговите 
иден на човеколюбнето 

време той е първият западноевропс
) герои са представители на -----
1Т. Неговите романи «Мартин 

соление“ и „Жанет“ са прекрасна епо! 
а работническата класа, а в 
;а“ Нексьо съзтава един от

по първа програма ше можете да 
(итерятурни портрети- Мартин Ан- 

редакция „Чуждестранна литеря- 
лтната от рождението на писа-
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