
ТЕЛЕВИЗИЯ*РАДИО равносметка на
вдиммн
трудови дела

ИЗДАНИЕ НА КОМИТЕТА

ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО

51

по български
въстания

(На стр. 8-а)
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„Лиляна

МИМИ»

БДМ На малкия екразв
'<77 отново

Седемнадесет мига 1

20 дскоморм, 19.03 часа

Началото на пътя

I

БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗАПОЧВА 
СНИМКИ НА МНОГОСЕРИЯНА 
ТЕЛЕВИЗИОННА ПОРЕДИЦА ПО КНИГАТА 
НА ЗАХАРИ СТОЯНОВ.
АВТОР НА СЦЕНАРИЯ И ПОСТАНОВЧИК
3. А БОРИСЛАВ ШАРАПИЕВ

12. XII. 1974-г.
СОФИЯ

ИНТЕРЕСЕН ЛИ Е ЖИВОТЪТ ВЪВ ВАШИЯ 
КОЛЕКТИВ?

най-гопемия комсомолски строеж 
в Съветския съюз.

В цошъра гсз 
на цялата съветска отрека 
е отромтелстоото иа

БАЯКАЛО-АМУР СКАТА 
МАГИСТРАЛА —

филм на Централната 
съветско телевизия, 
посветен на 
строителите на 
този огромен по споите 
мащаба м значение обект.

1 нзгря първото атомно слънце над родината .,« 
•акторът.

Съвместна инициатива на главна редакция „ВЪ=- 
ТРЕШНА И ВЪНШНА ПОЛИТИКА" при КТР и ра
диостанция „МЛАДОСТ"
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През тази година 
АЕЦ Козлодуй. Ре;
Пред микрофона о героят иа социалистическия труд Найда Маичвва>

.х.

УДАРИЛ 'ДНГПп

таа]гудт1ЙЖШ!!

ДЕКЕМВРИ
(18. XII. — 22. XII.)

7 77 - ...

Ь<й7

от пролетта
По желание на мног® 

зрители Българската то> 
левизия започва повтор 
но да излъчва от 15 до 
кември, всяка оочер боа 
петък, многосерийниа 
филм на Централната сь 
ветска телевизия МС©=* 
демпадесет мига от пра» 
лвтта“.
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НА ЕКРАНА ЩЕ БЪДАТ ПРЕСЪЗДАДЕНИ

I Записки
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о ОТИВА СИ ОЩЕ ЕДНА ГОДИНА...

О ГОДИНАТА, В КОЯТО СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКА БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩНА С ДО
СТОЙНИ ДЕЛА СВОЯ ЮБИЛЕЯ.

...ЯВ нашил трудов колектив животът е интересен. Коехомодсе® 
то ли дружество е задружно. Ходим на екскурзии заедно, изпраща 
ли сме войници заедно. Въобще живеем един задружен живот ш си®? 
доволни... “

...„Когато е по-интересно,' когато има интересни меропринтаа^ 
човек е лекота работи, с желание...“

... „Харесва ми, че в бригадата съществуват добри взанмоотЕзкз® 
ння, специално между младите хора, че хубавите повода винаги СЗЗ 
събират.“

Това са част от сгтгоЕор1гге па стоте анкетирани аохссоаоаш (з5? 
Завода за т&лефоетиа и телеграфна техника, въз основа на годзш 
бе изготвено предаването, което ще взяъчни иа 16 декември <и? 
14Л0 часа по програма вХр. Ботев® (Яв я?я

Цялата страна живя и работи , под знака 
на'задачите, поставени в Отвореното пис
мо на ЦК на БКП, Министерския съвет. и 
Централния съвет ма Българските проф
съюзи и от Националната партийна конфе
ренция.

Раждаха се една след друга нови ини
циативи — всички с една обща цел — 
рязко повишавано обществената произво
дителност на труда, гаранция за превзема
не на нови върхово в икономическото раз 
питие на страната, за още по-увереча крач 
ка в победния път към комунизма.

. <€ '7 77 '7.,... .
------------Л-, '
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Завод за телефонна а телеграфна техника. •
Добрият иодектип е гаранции за производствени успехи. Така е п младокзматд бригада 

Димитрова*3 за йзпроОвайо иа релейни комплекти с ръководител Г. Манарестов

О ГОДИНА НА СЪЗИДАНИЕ, НА НОБИ 
ПОРИВИ И УСПЕХИ В* МНОГОСТРАН
НИЯ ВЪЗХОД НА РОДИНАТА.

О ГОДИНА, КОЯТО ВСЕНАРОДНИЯТ ТРУ
ДОВ ПОДЕМ ПРЕВЪРНА В ЮБИЛЕЙ
НА—УДАРНА.

Имг&.

::

!7.777-7
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7 . 'ж

л ':" ;7!"7-7€:7.
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18.40 Музикален спектър

Поиедсмник 1С. XII.
)(

Петък ДЕКЕМВРИ 16 ДЕКЕМВРИ?0. XII.

съревнованието предаване

07

\
игрален

В|ПО|»Ш|к 17. XII.

.Снежанка'
еми-

сериен

петле" „Клуб

Спайоввпа 21. XII.
екран*

фейлетон„Уто-

18. XII.

ОСВЕДОМИТЕ-
аген-

ОТ 
(VI

концерт (09—88)

— ЧССР“
„Известия*

Недели 22. XII.

предаоане

„Драма на на поета
сто-

РАЙОННИ РАДИОСТАНЦИИсериенсъоетени

Средногористо“в
РТЦ ВАРНА - 338 мна

милион де гени1И0ИЛТ

РАДИО ШУМЕН — 232 «

Чеш^ьр тьк 19. XII.

(15

РАДИО СТАРА ЗАГОРА — 255
очерк

детски

пр< 
'лту

„Уто-

Т

програма ХР БОТЕВ

програма ОРфЕП

►

Телевизията и радиото 
правото на промени след 
на поредния брой на вестнико.

зна- 
на

7.30 Преглед иа новините
7.35 Песни за дружбата между наро

дите
7.50 Утринен ритъм
8.00 „От чистия извор*4 — народна му

зика
8.30 „Обичам този човек“. — очерк 

Славчо Чамов
8.40 Из опери

«ДЕСЕТ МИГА ОТ ПРО- 
тв филм (IV епи-

□олана" — репортаж 
)И

НА ЛЕД: „СССР — 
------ - вестник

ПРО- 
епи-

тил
20.30

10.00
11.00
12.30

>ди>.

на 'Южен Вметна!
18.30 „Ум, бе-“* 

сериен филм (С_
18.55 В селскот 

опит, култура: 
аонти“ (04 — 35)

19.15 Концерт

-ЧСГ 
„Извес-

програма — 
1920 година“

ВЪВ ■*

съветски 
-41) 

юграма

насрещните 
предаване

Сри да

шумента- 
миньорн ,

>рата „Си- 
изпълня-

предава- 

История: 

сата: „Корпус- 

струи“ —

I: „СССР 
вестникСахел —

• за по- 
кръст п

(43-и

и клуб „Знам 
пионерите

създаването на 
освобождаване

утро 
природ;

си запазват 
отпечатвано

Г1ОНЩЕЛНИК

торенне 
юане за 
на мла

..бавна пр<
1 (10 — 66) 

овини (11 —04)
ЮРВА: Финал за купата на Ео- 
-90)

20.15 Славянска рапсодия Л? 1 в ре ма- 
жор опус 45 от Дворжак — нзп. ам- 
сгердамски симф. орк., днр. Дората

щионен дневник 
морето — предаване ,

20.45 Смесен концерт _
21.00 Марин Големннов — Първа, вто

ра и пета картина на оп. „Ивайло“ — 
изп. солисти, съпр. хор и орк. на Со
фийската народна опера, днр. авторът 

22.00 Рецитал на пианиста Юрн Буков 
22.30 Осведомителен бюлетин
22.45 „Шест вечери с Лермонтов“ — лн 

рнка (първа вечер)
23.05 Пеят видни съветски певци, съпр. 

орк. на Болшой театър

19.00 В помощ па политическата просм 
та: „РОЛЯТА НА МАЙСТОРА В ИЗ- 
ПОЛЗУВАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ 
ФОНДОВЕ“ — разговор със старик 
паучпня сътрудник Васил Кунчев

20.30 ЦЕНТРАЛЕН 
ЛЕН БЮЛЕТИН

юдата на художника и „соо 
г“ (13 — 48)

>пинм (14—04)
)КЕЯ НА ЛЕД: СССР — ЧССР“ 

— среща за купата ма вестник „Извес
тил“ (15 — 00)

10.00 Новини
10.10 „Слалкарница Захарно петле" — 

предаване за пионерите
11.10 „Съвест“ — съоетени сериен филм 

(! епизод)
12.35 Страници: „Томас Мор 

пия“
13.10 Концерт народна музика
13.30 Информационен днеоник (01—05)
14.00 Спортна мозайка (02 — 06)
14.15 „Съвест" — съветски сериен 

филм (II епизод)
15.40 „Иво сред 

та Родина“ и „Щ; 
предавания за децат

16.30 ПРОГРАМА
НА РАБОТНИЦИТЕ ........    ..
УСЛУГИТЕ (04 — 07)
18.00 Новини (05 — 04)

18 15 Продължение на ПРОГРАМАТА 
ПО СЛУЧАИ ДЕНЯ НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ 
ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ (04-07)

19.50 Лека нощ, деца (06 — 71)
20.00 ПАНОРАМА (07—02)
21.00 СЕДЕМНАДЕСЕТ МИГА

ЛЕТТА“ — -ъветски тв филм 
зод» (08—41»

22.05 Празничен
Новини (10 — 04)

ХОКЕЙ НА ЛЕД:
среща за купата на 1 
(11—90)

РАДИО)

по немени език

10.00 По
10.30 „Иво

N мога" — пр<
11.05 „Изпи-
нокомедия
11.35 Забав.
12.05 „Роля-
12.30 Инфор
17.00 „Сладь

— предаоане
18.00 Новини (01—04)
18.10 „25 години „Енсргомонтаж“ (02— 

36)
18.30 В селското стопанство — зна

ние, опит, култура: „Мащаби на новото“
— първо предаване (03 — 35)
^18.50 Младежки клуб „Естрада“ (04 —
319.45 Реклами

19.50 Лека нощ, деца (05 — 71)
20.00 ПО СВЕТА И У НАС (06-71)
20.25 „Ерос и Танатос“ — публицисти

чен филм на проф. Б. Райнов (V част) 
(07—36)

20.45 „СЕДЕМНАДЕСЕТ МИГА ОТ ПРО- 
ЛЕТА“ — съпетсни тв филм (III серия) 
(08-41)

21.55 Вчера, днес, утре (09—33)
р 22.05 „Пекин на политическо безпъ- 

тме“ — документален филм (10—50)
22.55 Новини (11—04)

10.00 По света и у нас
10.30 „Две ръчички — десет пръста" 

— предаване за децата
11.05 Пионерска телевизионна 

ция „Звезда“
11.30 Агенци!
12.05 „Отгов 

планове~ 
(ТВС —

12.30 ...
17.00 Писмо 

за децата
17.15 „Там 

поясът на 
мощта на I 
Мавритания

17.30 Курс 
урок) (01 —43)

18.00 Новини
18.10 „Люлчг 

за младите »
18.30 В

мия, опит, култур; 
прогреса" (04 — 35)

18.50 Диалог с вековете
МЛ?9.10 Форум (06-18)

19.45 Реклами (07-11)
19.50 Лена нощ, деца (08 — 71)
20.00 ПО СВЕТА И У НАС (09 — 01)
20.25 „СЕДЕМНАДЕСЕТ МИГА ОТ ПРО- 

ЛЕТТА" — съветски телевизионен филм 
(IV серия) (10 — 41)

21.35 „Пътят на викингите" — научно
популярен филм (III серия) (11—43)

22.05 Виера, днес, утре (12 — 33)
22.15 Пети национален преглед 

оперното и балетното изкуство (ТВС 
Пловдив) (13 — 75)

22.45 Новини (14 — 04)

22.55 ХОКЕИ
— среща за нулата на 
тия“ (15—90)

|ма 
з телевизионно 

на дивата 
1 филм 
руски език (32 урок) 
Елена из операта „С1 

черни" от Верди 
. Кабаиванска

|формационен дневник (01—05) 
тхмат (02 — 90)

14.20 Спортен университет: Мини бас
кетбол (03 — 90)

14.30 ..Съ !сст" — 
филм (III епизод)

15 55 Атлас: „Село 
(04 — 44)

10.25 „Театър на дивата природа“ — 
научно-популярен филм (05—43)

16.50 Сорочински панаир (06 — 50) 
17.05 Ум. белият делфин — детски се

риен филм (07 — 70)
17.30 Щастл!-------- ------------- -----------

филм '08 — 70)
18.00 Новини (09 — 04)
18.10 На слука (10 — 66)
19.50 Лека нощ, деца (11—71)
20.00 24 ЧАСА — неделна информа

ционна емисия (12 — 03)
20.40 „СЕДЕМНАДЕСЕТ МИГА ОТ ПРО

ЛЕТТА“ — съветски телевизионен филм 
(VII епизод) (13 — 41)

21.50 ТВ обектив (14 —10)
22.10 На слука — продължение 

— 66)
Новини (16 — 04)

22.45 „Сопбс 
болния“ свят‘ 

23.00 Ног"“ 
23.05 ХО!

Панорам;
Детско 
„Театър 

научно популярен 
12.55 Курс по г 
13 25 Ария на I 

цилиански вече"1* 
ва н. а. Райна I

13.30 Ине 
14.00 Ша: 
14.20 Спс

кетбол (03-
14.30 ..С-

19.15 Хорови миниатюри
19.30 „Големият проблей — животновъд 

ството“ — обществена проверка ва 
Българското радио п вестник „Кооц^. 
ративно село14

19.40 Из музикалната класика
20.00, Добър вечер, деца!
20.05 Народни песни я кора, обрабо- 

Ст. Къпев
____ ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ

ЛЕН БЮЛЕТИН
20.45 Популярен концерт
21.00 Симфонични творби
22.00 Забавна музика
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Прочути романси
23.00 „Присъствие“ — стихове от М». 

хаил Берберов
23.05 Риуски—Корсаков — Сюита ю 

оп. „Снежанка“ — изп. орк. на Бол
шой театър, дир. Светлаиов

23.20 Новини

17.00 „Недовършен разговор“ — пуб
лицистично предавано

17.15 „Национален конкурс: Качество, 
ефективност: „Антени, насочени към бъ 
дещето“

17.25 „Иво сред хората“ и клуб 
м мога“ — предавания за

18.00 Новини (01—04)
18.10 Дневник на ------------------

(02-36)
18.20 „Воини зад волана" — репортаж 

Ва военните шофьори (03—30)
18.30 Човекът и законът „Безстопанст 

пеността това ни засяга“ (04—23)
19.20 Музика и танци на народите: 

^Златният паун“ — фолклорна програ
ма на Унгарската телевизия (05—83)

19.50 Лена нощ ,деца (06—71)
20.00 ПО СВЕТА И У НАС (07—01)
20.25 Спортен екрам (08-06)
20.40 „СЕДЕМНАДЕСЕТ МИГА ОТ ПРО

ЛЕТТА* — съветски телевизионен филм 
(II епизод) (09 — 41)

21.50 Вчера, днес, утре (10—33)
22.00 Агенция ЛИК (11—48)

^22.35 Свири Алскснс Вайсенберг (12—
7522.55 Новини (13 — 04)

където започва 
глада" — предаване 
Българския Червен I

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯТ ИНСТИ
ТУТ ПРИ КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ 
И РАДИО ПРОВЕЖДА ИЗСЛЕДВА- 
Н Е сред телевизионната аудитории в 
страната.
Целта на изследването е да събира ин ' 
формзция за оценките на зрителите за 
предаванията ма телевизията. Във връз
ка с това след всяко от заглавията на 
телевизионните предавания в отпечата 
ната програма, които са обект на изсле 
дване, в скоби са поставени цифри (ши 
фър), които са предназначени и важат 
САМО за анкетьорите от института, но 
не и за читателите на вестника.

I хората“, „Рисувам моя 
[летливият милион“ — 

»та (03-70)
» ПО СЛУЧАЯ ДЕНЯ 
: от търговията и

Творчески профили: .В ателието иа за
служилия художник Димитър Киров*: 
15.30 .Посоки“ • — програма на бюрото 
за тв и радиореклама (всеки ден освен 
неделя): 18.40 Информационно-музикален 

.блок -Добър вечер“ (всеки ден освен съ 
бота и неделя)

юна програма 
1та“ — полска тв новела 
■рмацнонен дневник 
(карннца „Захарно 
• за пионерите 
ни (01—0Д)

10.00 По света н у нас
10.30 Клуб „Знам и мога“ 
не за пионерите

11.05 Учебна р—»- 
„Неповторимата 1920 гбди»

11.55 Идеите във физик; 
кули 'и вълни“

12.20 „Животворни 
за Велинград

12.03 Информационен дневник
16.30 Учебна програма — повт<
17.50 „Горещи сърца" — преда! 

военно-техническата подготовка 
Я 18.00 Новини (01—04)

18.10 „14 години от 
Националния фронт за осен. 
на Южен Виетнам“ (02 — 07)

белия^ делфин“ 

лекото стопанство знания, 
••*: „Погледът търси хори-

19.15 Концерт народна музика (05 — 82) 
. 19.30 Поща „Съвременник“: „Колегиал
ност“ (06 — 36)

19.50 Лена нощ, деца (07 — 71) '
20.00 ПО СВЕТА.И У НАС (08 — 01)
20.25 „Ерос и Танатос“ — публици

стичен филм на проф. Богомил Райнов 
(VI част) (09 — 36)

20.45 „СЕДЕМНА, 
ЛЕТТА“ — съветски 
зод) (10 — 41)

22.00 Вчера, днес, утре (11—33)
22.10 Страници; „Томас Мор — 

ПИЯ“ (12-43)

10.00 По света и у нас
10.30 „Иво срод хората* — 

за пионерите
10.45 „Воини зад I 

за военните шофьор;.
11.00 Соирн Аленснс Вайсенберг
11.20 „Пътят на викингите* — сериен 

научно-популярен филм
11.50 „Златният паун“ — фолклорна 
програма на Унгарската телевизия

12.30 Информационен дневник
17.00 „Да живееш без радост" — пуб

лицистично предавано
17.10 Практична медицина: „Злополу

ки в къщи“
17.20 цикъл „Манна и дете“
17.30 Курс по руски език (32-м урок) 

(01 —43)
18.00 Новини (02—04)
18.10 „Очилармо“ — детски 

филм (03—70)
18.55 „Деца на земята" — до! 

лен филм за шестима братя I 
(04—ДО)

19.05 „Началото на пътя“ — филм за 
строежа на Вайкало — Амурската маги
страла (05 — 50)

19.50 Детски мултфилм (06—70)
20.00 ВРЕМЕ — информационна

еня на Централната съветска телевизия 
(07 — 07)

20.30 Московски срещи: Юри Завадени 
(08-48)

20.45 СЪВЕСТ — с
филм (IV епизод) (09 — ■

22.00 Забавна програ 
13-те стола

23.05 Ное
23.15 БС 

ропа (12 —

9.31 Инструментални миниатюри
9.40 Пейте и бъдете весели — концерт 

за пионерите
10.09 „Новаторът и неговото тпорчест- 

оо“ — обществена трибуна на Бъл
гарското радио

10.10 Филмова музика
10.30 Осведомителен бюлетин
10.35 Популярен концерт от руски ком

позитори
11,00 „Проблеми на културата в Ста

розагорски окръг“ — бележки от Ве
села Люцканова

11.10 Пее покаяният, октет „Дружба“
11.30 Забавни мелодии
12.05 Народна музика от Тракия
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Песни и танци на народите
13.00 Смесен концерт
13.25 „Шегата настрана“ •
13.30 За вас, за всички
14.00 „Строеж на бъдещето“ — разказ

ваме за Комския автоматичен завод
14.30 Увертюрн из съветски оперети
14.50 „Младежта па България — про

блеми, мисли, вълнения“ — анкета.
15.19 Любими песни, любими изпълни

тели
15.30 Рекламен компас
16.00 Радиостанция „Младост“: Радио

клуб „Аванград“
16.15 Свири духов оркестър
16.30 Осведомителен бюлетин
16.40 Из творчеството на българските 

композитори
17.00 „Разколннчсската дейност на Пе

кин в комунистическото движение“ 
— беседа от Захари Захариев

17.15 Хорови творби в репертоара на
самодейни колективи .

17.30 „Бъди готов!“ — срепГа* с писате
ля Александър Мурагов

17.45 Гласове от световната естрада — 
Рей Чарлз

18.00 „Полуинтернатнте — проблеми н 
перспективи“ _ размисли за възпита
нието

18.10 Инструментални пиеси
18.20 Литературен портрет

Николай Хрелков
18.30 Преглед на новините
18.36 Коментар на деня

(пе ръ' 
лаане за де| 
Пионерска 
-да“

«я ЛИК
.. шзсрността за

* — публицистично 
Пловдив) 
Информа!

-------- > от

ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА
УКВ София III — 71.45 мгхц РТВ София

14.00 Софийска хроника
14.10 .Със съзнанието ва добри 

пани" — коментар
14.50 .В услуга на гражданите*

7.00 Любовни народни песни, 7.15 -На 
срещни планове — израз Ма отноше
нието на трудещите се към производст
вото“ — кореспонденция: 7.20 Десет ми
нути с вокално-инструменталните съста 
ви .Щурците“ и .Сунйт*; 7.30 Преглед 
на новините от пр. .Хоризонт“ (всеки 
ден); 7.38 Записи от концертните зали; 
7.55 Новини от района (понеделник, сря
да и петък“); 15 30 Поздравителен кон
церт за търговските работници: 18.40 
Информационно-музикална програма 
(всеки ден освен неделя)

РАДИО БЛАГОЕВГРАД — 348 -

а Вести (всеки ден освен неделя): 
о.зз Изпълнение на духови оркестри: 
6.45 «Монетната украса в облеклото на 4 
българката от село Горно Церрй° • 
5 Забавна музика от наши автори; 
7.00 _.На преден план интензивните ФяК* 
тори — разговор; 7.10 Популярни фра? 
менти нз оперети; 19.00 Информацион
но-музикална програма (всекн лен)

света м у нас
сред хората* и нлуб „Знам 

-редаванил за пионерите 
•итанието“ — унгарска ни-

5.30 Забавна музика; 5.45 Хора н ръ
ченици; 6.00 Бюлетин за времето; 6.01 
Хоров концерт; 6.15 По градове и села; 
6.20 Музика. 6.30 Новини (всекн ден); 
6.35 От мелодия !гьм мелодия; 6.45 Звъ 
нете на тел. 3-01-96; 6.50 Народни пес
ни; 7.00 Нашите делници — събития, 
планове, дела (всеки ден освен неделя): 
7.10 С ритъм и настроение: 7.25 По пис
ти. басейни, стадиони:. 7.35 Ув. към оп. 
„Вълшебният стрелец“; 7.45 „Строител
ството — всенародно дело"; 7.52 Худо
жествени песни: 15.30 Вести, музика, 
полезни съвети (всекн ден, освен неде
ля); 18.30 Новини от района (всеки ден); 
18.37 Естрадни песни: 18.45 На еннпя 
фронт

9.00 Радиотеагьр за младия слушател: 
„РАЗХОДКА В ГОРАТА“ — радио- 
пиеса от Славка Матова

Програма за • населението о» гурск* 
произход е България — 118 * “

6.00 — 7.00 Ннформацнонно-музикал- 
на пР2гРама (всеки ден)1-.00 — 13 00 Пнформацнопно-музн- 

програма (всеки ден)
19.30 — 20 30 Новини. Коментар; Ли

рични песни н таксимн; Родният кран 
вчера, днес и утре: „Новият град А’гг<’Г 
ново" — очерк; Вечерна естрада.
диво младо семейство“ — юепергаж; сме 
сен концерт народна музика

5.30 Преглед на програмата. Снноптнч 
на справка. Нашият календар (всекн ден 
освен неделя): 5.45 Забавна музика; 6.00 
Вести (всеки ден освен неделя); 6.10 Се
мейни народни песни; 6.30 Новини от 
програма „Хоризонт“ (всеки ден): 6.45 
„Извор на самороднн таланти" — теат
рална самодейност; 7.00 „Гласове от реди 
цнте на авангарда" — разказват пърлен 
цн от клоновете на СД „Местна промиш 
леност и битови услуги — Ямбол; 7.05 
Псе Ева Сепешнова; 7.15 „Закон, етика, 
отговорност" — съвместна проверка с 
Комитета за държавен и народен конт
рол, Хасково; 18.40 Информационен днев 
нвк (всеки ден)

РТЦ ПЛОВДИВ « 007 м

5.30 Утринна мозайка. Програма за до 
ня и прогноза за времето; 6.00 „За внео 
иа култура на селското стопанство" — 
примерът на Пловдивски окръг (поред
но предаване); 6.10 Смесен концерт ■— 
народна музика; 8.30 Новини на програ 
ма „Хоризонт" (всеки ден): 8.40 „Нашата 
поща“ — по према на слушатели; 7.00 
Вокално-инструментални състави; 7^20

16.00 Афиш „Орфей“
16.15 „Златни страници“: „Житие и стра 

дание грешнаго Софрония“ от Софро
ний Врачански

16.32 Съвременна музика
17.32 „Майстори на съветския

— Михаил Улянов
18.00 Концерт на АПТ на Съветската 

армия, дир. Александров
18.30 Преглед на новините
18.36 Коментар на деня
18.40 Балетна сюита № 2 (Шостако- 

вич) — изп. орк. на Болшой театър, 
днр. М. Шостакович

19.00 „Доменнко Чимароза“ — очерк с 
музикални илюстрации по случай 225 
години от рождението па композито-

- Ра' ,

(02 — 04)
1чина песен“ —
майни (03 — 43) 

селското стопанство —
«««▼«па: „Измеренията

(04 — 3! 
13ЛОГ с
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РАДИО ШУМЕН - 232 «

7.00 Шуменски народни песни; 7.15 По 
окръг за по-вн- 
стопанство; 7.20

|узиката; 7.36 Сго- 
опери на Верди;

пре

дника
гого красота
•аботата на

РТЦ ВАРНА — 388 м
5.30 Народна музика; 
кби по света; о.53 Св1 

1ик; 6.00 Преглед 
: за времето (все: 

естрадни изпълните 
~; 6.15 Мо]

Балетна музика;
6.45 Дом, семейство 

>сни; 7.10 Музика ». 
•дствил; 
Зъл с

писател
Очерк за 

жятие от първите годи! 
в нашата сг_
Музика по

•дителност на 
7.20 Пее Ли

па съ- 
преглед 
четв ьр- 

по жело-

на . Д. 
(халите

___  Естрадна , ... 
штори: 7 00 За ученици': 
гски (среща-разговор); 
[узика

Ернст Теодор Амадеус 

пнесн: 1. Бурен 
нзп. на цигулка

5.50 Нашите 
1ири орк. на 

на печата;
■ки ден); 6.03 
тиители г 

>рски колейдос!
6.35 Забаг........
ю, бит“; ' 
а за

из съветска-

15.30 Рекламен компас '
16.00 Радиостанция „Младост“: „Сред

ношколска антена“
16.15 Народни песни ще изпълнят Иван 

Вълчев и Димитър Коларов
16.30 Осведомителен бюлетин
16.40 Музикален коментар
16.50 Пиеси за флейта

РАДИО БЛАГОЕВГРАД - 348 м
6 33 Из програмите на _ ДА .Пирин“; 

6.45 Участието на махалите Бабяк в 
съпротивата; 6.48 Естрадна музика от 
съветски автори; 7 00 За учениците — 
топли закуски (среща-разговор); 7.10 
Филмова

етика“ — размисли на писателя Цве
тан Ангелов

9.40 Детска китка — концерт
10.00 „Български електронен кардиолог“

— разговор с н. с. Пенчо Венков
10.10 Ритмични контрасти
10.30 Осведомителен бюлетин
10.35 Смесен концерт
11.00 Включваме РТЦ Варна
11.10 Изпълнение на АП на КТР, дир.

М. Милков
11.30 Забавни мелодии
11.40 Музикална разходка 

та страна
12.05 Пъстра 

и хора
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Две оперетни увертюри
13.00 Из творчеството на испански ком 

позятори: 1. Два танца из балета 
„Тривърхата шапка“ (де Файл) — 
нзп. ДСО на СССР, дир. Светланов; 
2. Цигански напеви (Сарасате). нзп. 
на цигуларката Недялка Симеонова, 
съпр. на пиано Лиляна Байкова; 3. 
Любовни стихове (Гомес) — изп. 
Бланка — Мария Сеоаие. съпр. на 
пиано Липен Санети; 4. Интермецо 
(Гранадос — Касадо) — изп. на ви 
олончело Стефан Попов, съпр. на пи
ано Божидар Ноев .

13.25 „Шегата настрана“ — фейлетон
13.30 За вас, за всички
14.00 „БОТЕВОТО ЗНАМЕ — ЗНАМЕ 

НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ“ 
14.20 Сарабанда, жига и бадинера (Ар- 

канджело Корели) — нзп. СО на

ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА

14.00 Софийска хроника
14.10 В Домостроителен
14.50 В услуга на

книги в софийските

5.30 Забавни мелодии, нзп. духови, орке 
стри; 5.45 Народни песни и хора; 6.03 
Фантазия за китара и орк. от Родри- 
го; 6.15 По стапели, докове, кейове; 6.20 
Пее Маргарита Радинска; 6.35 От мело
дия към мелодия; 6.45 Разговаряме на 
обществени теми; 6.50 Хора и ръчени
ци; 7.10 За любителите на забавната и 
танцова музика; 7.30 Срещи; 7.40 Музи
кална мозайка; 11.00 РТЦ Варна в’ про 
грама „Хр. Вотев“; 15.30 Поздравителен 
концерт; 18.37 Танцови ритми; 18.45

канджело Корели) — нзп. СО 
Московската филх., дир. Цеки 

’ 90 „За дома, за семейството“
Пред микрофона — Доника Венко 

и Клиф Ричард
15.00 Южни мелодии н ритми
15.10 Михаил Пеков — Музика за ка

мерен ансамбъл №2 — нзп. Колегиум 
за камерна музика, дир. В. Лолов

Програма за населението от 
произход о България

19.30 — 20.30 Новини. Комент! 
родна музика; ^Плодове на соцш 
ческата интеграция“ — за българ
ското обединение .Интрансми» 
репортаж; ”----- « -

ветскня ____
18.15 Народни :
18.30 Преглед I
18.36 Коментар ..
18.40 Мунзкален
19.00 „По някои икономически проблеми 

на съвременния капитализъм“ — раз 
говор със съветския проф. Борис Ни
колаев

19.15 Естрадни песни
19.30 Радиостанция „Младост“: „Строи 

тели с пагони" — предаване за БНА
20.00 Добър вечер, деца!
20.05 Партизански народни песни и хора
20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ

ЛЕН БЮЛЕТИН
20.45 Из популярни творби: 1. Въведе

ние и танц из сюита „Кармен“ (Бнзе) 
— изп. Ленинградската филх., дир. 
Темирканов; 2. Ария на Ренато из оп. 
„Бал с маски“ (Вердн) — изп. Ннко- 
лае Херля със СО на КТР. дир. В. 
Стефанов; 3. Серенада из - оперет. 
„Фраскнта" (Лехар) — нзп. орк. на 
Маитовани

21.00 Забавни мелодии
21.15 Мадригали от Хайнрнх Шютц
21.35 „Музикален свят“ — седмичен ра- 

диовестник
22.00 Радиостанции „Младост“: 

рен магазин“
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Серенади
23.00 Втора балетна сюита „Дафнис п 

Хлое“ (Равел) — нзп. ДСО на СССР, 
дир. Светланов

23.20 Новини

писател Виктор Астафиев 
хора 
на новините 

| на деня 
спектър 

икономически

(Доницетн) _ изп. Джузепе дн Сте
фано и Мария Калас с орк. на Май
ските музикални тържества във Фло
ренция. дир. Серафин; 3. Емпромтго 
в ла бемол мажор (Шуберт), изп. 
на пиано Святослав Рихтер; 4. Таран
тела (Попер), изп. на виолончело 
Венцислав Николов

13-25 „Шегата настрана“ — фейлетон
13.30 „Поздрави и песни“
14.00 Камнн Сен-Санс — Клавирно трио 

зъз фа мажор опус 18 — изп. Жан 
Лафорд — пиано, Леонел Гали — 
— цигулка, н Роберт Бекс — вио
лончело

14.30 „Тайнствените резерви“ — очерк 
от Светослав Цветков

14.40 Пеят естрадните певци Катя Фи
липова и Цветан Панков

15.00 „Творци на науката“ — очерк яд 
професор Владимир Кабанванов

15.10 Оркестрови пиеси
15.30 Рекламен компас
16.00 Странджанска народна музика
16.15 Нови гласове на естрадата в 1 

хословакия
16.30 Осведомителен бюлетин
16.40 Из творчеството на българските 

композитори: 1. Георги Костов — 
Младежка увертюра — нзп. СО на 
КТР. дир. В. Стефанов; 2. Алексан
дър Текелиев — Камерна симфония 
за струнен оркестър — изп. камерен 
орк. „Българска музикална младеж“, 
дир. И. Ангелов

17.00 Забавна музика
17.15 Свирят самодейни симфонични ор

кестри — Изпълнение на СО прн 
Окръжния съвет за изкуство и кул
тура — град Сливен, дир. Н. Нико
лаев: Кончерто гросо № 3 в ре ми
ньор (Вивалди)

17.30 „Чавдарче-другарче, здравей!“
17.45 Популярни песни в оркестрово кз 

пълнение
18.00 „ЧЕРЕШКАТА“ — разказ от съ-

кнтка от народни песни

1н миниатюри; 7.20 .Клуб на по- 
‘ — срещи със специалисти с 
-"и принос в движението за ико- 
«« ...игериалн от Пловдивски он-

7.30 Преглед иа новините
735 Песни за Българската 

ческа партия
7.50 Свири орк. „Клауд 9" 
8.00 Народна музика;
830 „Творецът е творец навсякъде“ — 

очерк от Христо Христов
8.40 Фрагменти из славянски опери: 

1. Ув. към оп. „Продадена невеста“ 
(Сметана) — изп. орк. на Пражката 
народна опера, дир. Халабала; 2. Пе 
сен на Баба Яга из I д. на оп. „Ру
салка“ (Дворжак) — нзп. Марта Кра- 
сова с орк. на Пражкото радио, дир. 
Кромхолц; 3. Дует на Зося и Франк 
из оп. „Флис“ (Монюшко) — изп. 
Поля Букетинска и Бодан Папроцки 
с орк. на Краковското радио, дир 
Герт; 4. Два фрагмента, съпр. орк. 
на Болшой театър: Каватнна на Люд 
мила из I д. на оп. „Руслан и Люд
мила“ (Глинка) — изп. Ламара Чко- 
ния с хор, ‘дир. Ермлер; Терцет из I 
д. на оп. „Царска годеница“ (Рим
ски—Корсаков) — изп. Ирина АГрхн- 
пова, Виктор Нечипайло и Георги 
Шульпнн, дир. Пашаев; 5 Танци из 
II д. на оп. „Момчил“ (Л. Пипков) 
— изп. хор и орк. на Софийската на
родна опера, дир. И Маринов

9.20 Народни хора
9.30 „По законите па комунистическата

16.05 Увертюра в до мажор (Рейха) — 
нзпГпражки камерен орк., дир. Кли
ма

16.15 Из словесния фолклор — наши
те юнашки песни

16.30' Из концертните зали
17.30 „Изкуството па . народния артист 

Стефан Генов“
18.10 Изпълнения на Клавдия Кудряшо 

ва — мецосопран, (нови записи). 
Съпр. орк. на Болшой театър, днр. 
Хайкин: 1. Две арии из опери на Чай- 
ковски: Сцена и романс на графиня
та из II д. на оп. „Дама пика“; Ария 
на Жана Д’Арк из I д. на оп. „Орле- 
анската дева"; 2. Ария на Кашчеевна 
яз II к. ва оп. „Кашчей безсмъртният“ 
(Римски—Корсаков)

18.30 Преглед на новините
18.36 Коментар на деня
18.40 Рецитал на цигуларката Такако 

Нишизакн, на рояла Шуку Ивазаки: 
1. Соната за цигулка и пиано № 4 в 
ре мажор (Хендел); 2. Две пиеси от 
Крайслер

19.00 Кантати от български композито
ри

19.30 КОНЦЕРТ НА КОЛЕГИУМА ЗА 
КАМЕРНА МУЗИКА ПРИ КТР - 
директно предаване от концертното 
студио на Българското радио

Около 20.20 Новини
Около 20.40 Продължение на концерта 

на Колегиума за камерна музика при 
КТР

Около 21.30 Балетна музика
21.50 „Житейските възгледи на ^котара- 

ка Мур“ от Гг - --- *....... -
Хофман

22.23 Инструментални 
танц (В. Лолов), по»». »»»» **•••/•••••• 
- - -- 2 Плетеница (Ас.
Карастоянов), изп. па флентиста Янко 
Янков; 3. Ръченица (Д. Караджов), 
изп. на пиано Стефка Пенчева

22.30 Осведомителен бюлетин
22.45 „Шест вечери с Лермонтов“ — 

рика (втора вечер)
23.05 Музика на XX пек

7Л0 Преглед на новините
7Л5 Инструментални пнесн за разнн кз- 

сгрументм
2-50 Свири инструменталният ансамбъл 

„Рококо“
8 00 Народна музика
8.30 „За да гледаш със спокойно и чис

то сърце хората...“ — очерк от Ко
стадин Попов

8.40 Луц Гаи — Фрагменти из оп. „Ко
медиантите“ — нзп. солисти с хор 
„Рене Дюкло“ н орк.. прн концерт
ното дружество „Ламурьо“, дир. Мар
та

9.00 За децата: „Весело 
„Бърборило"

9-20 Забавна музика
9.40 Малки изпълнители — инструмен

талисти
, 10.00 „От първия ден на новата годв- 

е на — ритмично производство“ — раз 
говор

10.10 Пъстри забавни минути
10.30 Осведомителен бюлетин
10.35 За ваше улеснение
11.00 Включваме Радио Стара Загора
11.10 Изпълнение на Българската хоро

ва капела „Светослав Обретенов“
11.30 Спомени от Москва (Вненявскн) 

— изп. Игор Иванов с орк. на Полско 
то радио, днр. Рахон

11.40 С музика по Дунава
12.05 Инструментална народна музика
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Из оперетната класика
13.00 Популярен концерт: 1. Мелодия 

ВЪВ „фа“ ^ОуАитнайиЧ - ичгт ОП!/
днр. Карсте; 1. __ ___ В-*— -
Лучия из оп. „Лучия ди Ламермур“

; 6.10 Концерт народна музика по 
ш на слушатели; 6.40 „В името на

Г — сборно предаване; 6.50 Ест- 
5Сни от Колкер, изп. Мария Па- 

7.00 НовшГи (всеки ден); 7.05 
ш класация яЕлнт“; 7.20 мНа 

ш“ — коментар
РАДИО ШУМЕН - 232 да

7.00 Инструментална народна музика; 
7.15 Обществената произЕяднтелност на 
труда — всенародно дело; 7.20 Пее Ли
ли Иванова; 7.36 Песни и танци 
ветските народи; 7.50 Новини н 
на печата от района (вторник, 
тък п събота); 15.30 Концерт 
ние
РАДИО БЛАГОЕВГРАД — 348 м

6.33 Народна музика; 6.45 „Пъту: 
към голямата обич" — пътни беле> 
6.48 Ритъм и настроение; 7.С“ 
сът на рационализаторите" — 
7.10 Симфонични танци

Програма за населението от 
произход  Българко — 218 и 232 м 

19.30 — 20.30 Новини. Коментар; Му
зика по желание: Литературно предава
не за съветски писател или поет; Музи
ка по жлание; Очерк за директор на 
предприятие от първите години сред на 
ционализацията в нашата страна от Тоя 
бухинскн окръг. Музика по желание

[уменски народи 
примера на Пловдивски 
соки успехи в селското стопанство; 
Песни, посветени на музиката; 7.36 
нта върху мелодия из опери на Ве; 
15.30 „Младежки антени“ — сборно : 
даване

17.00 За граничарите- 
жне“

17.15 „Пеят наши самодейци“ — 
пълнение на Камерната капела 
Дома па строителя • „Пеньо Пенев* 
— София, дир. И. Димитров

17.30 „Бъди готов!“ — предаване 
пионерите

17.45 Да послушаме оркестър „Хоро", 
Русе

18.00 „СТРОИТЕЛСТВОТО — ВСЕНА 
РОДНО ДЕЛО“

18.15 Из оперети на Калман
18.30 Преглед на новините
18.36 Коментар на деня
18.40 Музика из филма „Бягство в Ро

потамо“ от Иван Станков ,
19.00 „ИТАЛИАНСКИЯТ НЕОФАШИ- 

ЗЪМ И НЕГОВИТЕ ПОКРОВИТЕ
ЛИ“ — бесела от Антон Николов-

19.15 Оркесгрови творби
19.30 КОНЦЕРТ НА БЪЛГАРСКАТА 

ХОРОВА КАПЕЛА „СВЕТОСЛАВ 
ОБРЕТЕНОВ“ И СО НА КТР — ди
ректно предаване от залата на Старо
загорската народна опера

Около 20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИ 
ТЕЛЕН БЮЛЕТИН

Около 20.45 Концерт на Българската хо 
рова капела „Светослав Обретенов“ и 
СО на КТР — продължение на ди
ректно предаване от залата на Старо
загорската народна опера

21.30 Оркестрови сюити
21.45 Забавна музика
22.00 Панчо Владигсров — Скандинав

ска сюита — изп. СО на Унгарското 
РТ, дир. авторът

22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Танцови ритми
23.00 „Присъствие“ — стихове от 

глийския поет Джон Кийтс
23.05 Музика за струнен оркестър 

тер) — изп. камерен орк. дир. Бс
23.20 . Новини

16.05 Ув. към оп. „Селски панаир“ 
(Бенда) — нзп. пражки камерен орк. 
дир. Бенда

16.15 „Слънце над Полша“.— пътепис 
от Петър Караапгов

16.30 Концерт народна музика
17.00 Оркестрови пиеси
17.30 „Поезия и музика“ — Витезсла^. 

Незвал
18.00 Камерни ансамбли
18.30 Преглед на новините
18.36 Коментар на деня
18.40 Из опери на Допицети; 1. Ария 

на Мария из I п. на оп. „Дъщерята 
на полка“ — изп. Мария Калас с 
орк. на Парижката консерватория, 
дир. Решиньо; 2. Финал на оп. „Лу
чия ди Ламермур“ — изп. Николай 
Здравков и Неделчо Павлов с мъжки 
хор на Софийската народна опера, 
и симф. орк на КТР. дир. Ас. Най
денов

19.00 Радиотеатър: „СЛЕД ПРЕДСТА
ВЛЕНИЕТО“ — пиеса от Михаил 
Величков

19.42 Антоап Фредерик Гресник — 
Концерт за клавесин и оркестър в ре 
мажор — изп. Кристиан Жакоте — 
клавесин, с лиежеки симф. орк., дир. 
Картини

20.04 Концерт на духовния оркестър на 
Радио Лайпциг

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ
ЛЕН БЮЛЕТИН

20.45 Инструментални пнесн
21.00 „Сатиричен албум“ — „Приказка 

за стомната“ от Асен Разцветннков
21.05 „ВЕЧЕР НА КОМПОЗИТОРА ДИ 

МИТЪР САГАЕВ"
22.30 Осведомителен бюлетин
22.45 „Шест вечери с Лермонтов“ — 

поемата „Демон“ (III вечер)
23.05 Смесен концерт

ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА

14.00 Софийска хр(
14.10 „Да има много красота още 

първия ден" — из работата на Дома за 
деца н юноши

14.50 В услуга на гражданите

РАДИО СТАРА ЗАГОРА — 255 м
5.45 Полки и валсове; 6.10 Песни за 

стари воеводи; 6.40 Предизвикан разго
вор; 6.50 Свири орк. на Вени Гутман; 
7.00 „За безопасно движение" — репор
таж; 7 05 Марнла Родовия пее за вас; 
7.15 „На „ти" с техниката“ — репортаж 
от клуба на ТНТМ в Марбас, Димитров
град; 15.30 Пред Деня на търговския ра 
ботннк — поздравителен концерт за 
ОКС, Стара Загора

РТЦ ПЛОВДИВ — 402 м
6.00 „Селскостопанската наука — про

изводителна СИЛ51Г; 6 10 Свири Кону- 
шенската група;' 6.20 „Родопски светлн- 
пн“; 6.35 .Нашият днекоклуб"; 7.05 Снм-

РТЦ ВАРНА — 300 м
-1ВШ. 

Народни 
за кита! 

) стапели, док 
пита Радинсп 
„елодня; " 

теми; 
любителите 

музика: 7.30 Ср — 
мозайка; 11.00 РТЦ 

>ама „Хр. Вотев“: 
..щгцерт; 18.37 Таи 
Аудитория—74".

ра( 
храдн! 
летни 
ветски _ 
крофона; 
Балетна

по- 
За- 

_____ Вю- 
6.03 Съ- 

пред ми- 
скоп; 6.20 

ший мелодии;
• и, семейство, бит"; 6.50 Народни 

песни: 7.10 Музика за настроение; 7.25 
Шеги с последствия; 7.30 Изп. на ци- 
гулков ансамбъл с рък. Ив. Радославов: 
7.40 Достойнството иа българина; 7.4и 
Арин из опери; 18.37 Народни песни; 
18.45 Петилетката и ние
РАДИО СТАРА ЗАГОРА — 255 и

5.45 Естрадна музика; 6.10 Народна му 
зина; 6 40 Производство, проблеми, г 
тика; 6.50 Приятни минути с орк.
Нелсън Рндъл; 7.00 „Социалистическото 

съревнование н челният опит" — ннгс 
пю ; 7.05 Естрадни песни — пее з. 
Емил Димитров; 7.15 „Земя, години, хо
ра" — очерк за Маринко Господинова от 
завод „Динамо“ — Сливен, изпълнила 
петилетния си план; 15.30 .Музнкалем 
сувенир“
РТЦ ПЛОВДИВ — 402 м

5.30 Утринна мозайка. Програмата м 
деня и прогноза за времето. Кратки п®* 
сти от вчерашния ден (всеки лен), 6.00 
Предаваме аа пас, трудови хора от с—



Синина Ад. Кузманов
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ТОМАС МОР — «УТОПИЯ»

I'

■I

и мисъл

от

д-р

Л. Чухов

ОЧАКВАЙТЕ

Драма на идеи Адаптация по пиесата на френския драматург РСНЕ ДЕ ОБАЛДЧЙ

Дали

ПРЕЧИ

„Азот", Нар. арт. о.чг« Мирчев»,Д. Соломонож

Р

!

г г

г
20 декември, 20.30

ка 
на

Рафаел 
Мор 

устройство 
на несъ- 

остров

огром- 
за 

литерату 
развитието 

философската

ОВ1 
1ДШ1ОТО 

налагаше 
част иа ро^ 

1акрал. — нач

забавна, 
1 уредба 
и за но- 
„Утопия". 

свос- 
голе-

19 декември, 22.10 ч.

Й' ■ тч-К'1

■к.т *

иа принципи, 
валидни и за 
време. Той отрича 

натв собственост.

вкГА

уЛлъЪ ЦиЩ

ЮТО ми 
>вка 

юв 
Зече 
на ме] 
900 / 

гледат

често тя. 'Избухва 1 
враждебна и сурова 
телектуалпа схватка, 
словното орежняе 
пенно става възел 
противоречията

асимичссмм. Един син се е върнал » 
къщи свод дълго воюване. /Лайка му • 
безкрайно радостно, че си е дошъл .жив 
й здрав, без до подозира, че прод ивя 
о един психически труп. „Азот" о стра
стен попих хъм всички прогресивни хо
ро на планетата, да но се допуска от
ново война. Режисьор Св. Фингова.

Рено де Обалдиа е автор на ?лного 
романи, повести, стихосбирки. Някои от 
неговите пиеси са поставяни е Лион 
еиия театър, гостувал през месец ок
томври с голям успех у мас. вАзот“ 
© остро антивоеннв сатира, разкриваща 
всестокостта на военната машина, която 
убива хората но само физически, но и

н московски: срегцм“

„Утопия“ — златна 
книга, не по-малко поле 
аиа, отколкото 
за най-добрата 
на държавата I 
вия остров , 
Така о озаглавил 
то произведение 
мият английски мислител 
философ и писател То
мас Мор. Още самото

дан Спироп, Веселин Ва 
силов, Атанас Воденича
ров изпълняват драма
тизирани откъси.

Р. Буркопа

рича историята на нау
ката „драма на идеи".

Като се базира ва 
много примери от живо 
та н творческата дей
ност на много учени по 
света, заслужилият дея
тел на науката . профе
сор Кирил Василев -аги 
ра вйиманнето на зри
телите на обстоятелство 
то, че борбата в наука
та Не винаги е забавен 
дуел, в който галантно 
си подават ръка победи 
тели н победени. Много 

като
I ия- 
. Мн 
поете 

на 
в съще 

ствуващата социална си 
стема. Има н парадок
си: велики учени да се

Сцена ,|астанодната
ма Платмнанопа.

Подготвя се новогодишната програма — .Народни танци“

започнал 
академик 

за гу- 
„Няма 
ни за- 
фокус- 

вн-кГ Петдесет години 
преди това известни 

■ авторитети в Англия ос 
мивали Стефаисон и ве
зир валя, че локомотив 
уоже да се движ-и по 

. гладки релси.
КАК ВЪЗНИКВАТ Н СЕ РАЗВИВАТ ИДЕИТЕ 

НА УЧЕНИТЕ-РЕВОЛ ЮЦИОНЕРИ?
ДОКОЛКО ОБЩЕСТВЕНИЯТ СТРОИ 

ИЛИ ПОДПОМАГА РАЗВИТИЕТО НА НАУЧНИ 
ТЕ ИСТИНИ?

КОИ СА ПРИЧИНИТЕ ГЕНИАЛНИ УЧЕНИ ДА 
БЪДАТ В СЪЩОТО ВРЕМЕ Н КОНСЕРВАТОРИ? 
Ето част от зъпроон- предаването ..Драма и в 

ге, на която отговаря адсм".

,,аТой изкачи стремително стъпалата 
към второ студио па Радио София и 
задъхано се извини за няколко минут
ното закъснение. Започваше .записът иа 
двуседмичния културен преглед „Сце
пя, палитра, екран“, който Николай Би- 
пев чете вече четиринадесет години. Топ 
лл н мокрени очи, сърдечна усмивка, 
мек жест — топа бяха първите впечат
ления от непосредствената ин среща с 
артиста, когото бях виждал в няколко 
постановки на Народния театър за мла
дежта, в два-три филма, в спектакли 
да Телевизионния театър

Разказът за него може да започне п 
от родния град Сливен, където „меч
таех да уча музика и ако в десети клас 
ве бяха ме взели като изпълнител в ед
ва пиеска, кой знае дали щях да стана 
драматичен артист“; и от първите сту
дентски години във ВИТИЗ, години на 
упорита работа за усвояване умението 
да се превъплъщава; и от първия голям 
актьорски успех в ролята на Андрей от 
пиесата „Всяка есенна вечер“ па Ивап 
Пейчев. Такова е „встъплението“ към 
творческата съдба иа Николай Бинев. 
А сърцевината са десетки образи, десет 
кя характери, претворени в оетрня сблъ
сък между сърцето и ума ... Монахов 
от „Варвари“, Оспалд от „Призраци“, 
Кралят от „Обикновено чудо“. Джими 
Портър от „Обърни се с гняв назад“. 
Пол от „Кухнята“, Манагаров от „Чужд 
човек“, Стареца от „Въпрос иа прин
цип“, Сокраг от едноименната пиеса 
па Фигейредо ... В изпълненията на Би 
аев няма да забележим ярка вън
шна ефектност. Неговото изкуство 
идва и се налага в съзнанието нн не
усетно. без патетика н демонстратив- 
яост. Актьорът ни завладява трайно със 
своеобразния си маниер на мекота във 
взаимоотношенията, с изяществото 
пластическия рисунък, е лаконизма 
нзразните средства.

Макар че театърът си остава люби
мото му призвание, дълга е поредицата 
от превъплъщения на Николай Бинев 
в киното и телевизията, многобрбйнп 
са участията му в предаванията на ра
диото. В един разговор с него го попи
тах откога датира участието му в те
левизионни постановки к какво му носи 
това участие като творческо удовлетво
рение?

Народният орти
СССР и герой на социа 
дистичсския труд Юрий 
Завадени разказва за 
свод творчески път като 
егстьор.

■ ми уча 
| — дра 
„КАРТИ- 
не тре- 

?ра, ма- 
души  

милиони 
удоплетво- 
на

— За нас — актьорите — мн каза 
Николай Бинео, — свикнали да навлизат 
постепенно в ня колкоглссечния тРУД 
над една пиеса, свикнали на абсолют
на тишина по орсмо на репетиция, и най 
главното — на конта»сга с публиката, 
па този прословут „дъх“ на зрителната 
зала, беше много- необичайна срещата 
с червеното огънче на телевизионната 
камера, с непрекъснатото сновено из 
студиото на звукооператори, кабелисти, 
гримьори, осветители, организатори’ м 
гардеробиери ... Необичайното беше и 
това, че много често се налагаше да 
заснемем първо средната част иа ролята, 
после финала и най-накрая. — начало-

заглавие с дума, сътво 
рена от писателя, нова 
за европейските езици, 
която означава на стрро 
гръцки „несъществув- 
що място".

Докато първата част 
е задълбочен анализ и 
ярка критика не само 
на феодалното общест
во, а и на зараждащия 
се капитализъ/А, то вто-. 
рата част на книгата о 
смел полет, на мисълта 
на автора. Чрез измисле 
ния от автора герой — 
пътешественика 
Хитлодей, Томас 
разказва за 
то на живота 
ществуващия 
Утопия.

Още преди четири пе 
ка и половина той издиг 

които са 
нашето 

част 
наето

Сава Хаш». . цвета-
Снимка Ал. Нуаманоя

18 декември, 18.50 ч.
Ние сме съвременници 

вя праидиозпи научни 
открития, които са плод 
ва научно-техническата 
революция л света. Ща 
стлнвн сме, че живеем 
във века на щурмувапе- 
то в а Космоса и изпол
зуването па атомната 
енергия, която служат 
ва база яа нови епохал 
вя постижения на твор 
леската мисъл.

Съществува обаче пре 
вратното разбиране, че 
до голямата истина се 
стига безметежно и без 
опасно, след упорита, 
по спокйна работа в ти 
хи лаборатории. Д—— 
е така?

Исторически тс факти 
говорят, че научното от 
кривателство в повечето 
случаи е било свързано 
с мпого безсънни нощи, 
с борба на иден с много 
противници, в това чис
ло и държавнници, с 
мпого рискове, запла
щали нерядко със здра
вето и живота на не 
един учен творец. Айн
щайн вв случайно на-

. яза да со премахне екс 
лт/оатацията, а средства 
та за произсодство . до 

_са обществени, трудът 
да е право и задълже
ние на всеки гражданин, 
да се премахне разлика
та между физическия и 
умствения труд, между 
селото и града.

Творбата има 
но значение не само 
европейската 
ра, но и за 
на ;
в ‘Европа.

Водощ продаването е 
професор д-р Кръс
тьо Горанов, който в сво 
ята беседа анализира 
творбата на Томас Мор. 
Актьорите Асен Анге
лов, Анани Явашев. Йор

обявяват против попе 
научни открития. Учени 
ят Мерене написал гаси 
га против Галилей, в ко 
гло иронично поставил 
въпроса: „Как може Зе 
мята да се върти като 
кебап на шиш?“ Когато 
Демонсел за пръв път 
представил Едисоновия 
фонограф пред Френска
та академия на науките 
з . апаратът 
„да говори“, 
Бульо го. хванал 
шата а извикал: 
да позволим да 
блуждава един 
вн-кГ Петдесет 

това

Мкиах® 15 години от лърв< 
стио  телевизионна постано! 
матизацията на Асен Траяне 
НИТЕ“ по Алберт Малц. В( 
перя пред телевизионната I 
нар, и да зная, чо вместо 
-театралната зала, ме 
хора от- цялата страна. 
ренисто? — То е усмивките на хората 
по улиците, които са те познали от 
„снощната® телевизионна постановка.

-- Но, както е известно, „журналистиче
ската любознателност“ и?4а широк диа
пазон, затова използувах кратката пау
за между два записа в радиото, за да 
попитам Николай Бинев за любимите иу 
образи от телевизионни постановка н 
за творческите му предпочитания.

— Едни от наи-любнмите ми работи 
в телевизията (те са над 60) — ми от
говори Бинев, като бегло поглеждаше 
часовника си — са: разнообразните ро- 
л»Г от рубриката „СЦЕНА ПРЕЗ ВЕКО
ВЕТЕ®, образът на Айнщайн, участиетб 
км в пиесите ЩУЕЛ“ от Чингиз Айтма- 
тоз, мюзикълът „ДЕБЮТАНТКАТА“ от 
Ленени, „ПРОВИНЦИАЛ ИСТНАТА“ от 
Тургенев, а напоследък: „ПОСЕЩЕНИЕ
ТО НА ИНСПЕКТОРА“ от Пристли, „БА
НЯТА“ от Шечерович и „ЦИЛИНДЪРЪТ- 
на Едуардо де Филипо.. А към кое от 
четирите изкуства: театър, кино, радио 
и телевизия имам предпочитание? Хуба
вата роля с добър режисьор е предпо
читана от актьора където и да е тя. 
Но моята любов е била винаги театъ
рът — най-напред Младежкият, а след 
това Телевизионният и Радиотеатъ- 
рът . ,.

... Той се спусна стремително по стъ
палата. излезе от радиото на път за те
левизията, а оттам — за поредния елек 
такъл в Младежкия театър... Задъха
но • ежедневие на артиста, който щедро 
раздава своя талант на изкуството, са 
хората...
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Композиторът ПЕТКО СТАЙНОВ

разказва за свои творби

20 декември, 17.30 ч„ пр. „Орфей"

21.05 часа. Вечер на композитора ДИМИТЪР САГАЕВ

вече музей ...

бището".

Я.

А. В. АЛЕКСАНДРОВ“И

разнообразен

СТЛИВАТА“

Леоон Хачтурян — СССРНОВО НЕИДЕНТИФИЦИРАНО ЛЕТЯЩО ПРЕДАВАНЕ

80 години от рождението 
на Николай ХРЕЛКОВ

РАНО ПРЕСЕКНАЛА, 
НО БЕЗСМЪРТНА ПЕСЕН

М декември, 16.40 ч., 
вр. „Хр. Ботев11

«4 II ДЕКЕМВРИ 1 «.«• ЧАСА 
ац ИЗЛЪЧИМ

Й1

силен 
още

ОТ СТАРА ЗАГОРА
КОНЦЕРТ НА
БЪЛГАРСКАТА ХОРОВА КАПЕЛА 
^СВЕТОСЛАВ ОБРЕТЕНОВ"

СИМФОНИЧНИЯ ОРКЕСТЪР
ИА
КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ
И РАДИО.

са 
зашшагзв 

• Мария, .о 
разка*

АНСАМБЪЛА ЗА ПЕСНИ 
И ТАНЦИ НА СЪВЕТСКА
ТА АРМИЯ

Николай Хрел61 
което тоЙ 

•мхжреяо^ 
послаязв - 

вокал®8»

а работник порен глухо л ридай...
вата му, в неговата е®= 
престани а борба с трае 
пияната съдба ще оперя 
ем мащабите на дсетЕ= 
ческото л пражданскота 
дело иа __ ’ ~
ков. Дело, с 
остави своето 
вдъхновено 
към идващите 
пия.

шш

Големият и разнообразен посе
вен репертоар, силно емоционално
то, с героично-романтичен дух въз
действие на изпълненията обещават 
приятни минути пред радиоапарати
те на 16 декември от 18.00 часа по 
програма „Орфей".

18 декември, 
пр. „Орфей“

у
Има идна песен в моя роден край. 
Колко скръб изплаква със нея народа! 
Пее я жетварка сред поля безро&ни' —

Димитрова. Те предизвикаха 
обществен отклик и доказаха 
веднъж привързаността на компози
тора към значителните съвременни 
теми, към актуалннте събития. С вся 
ка следваща творба новата пробле
матика н тематичност, осъвремене
ният музикален език нахлуват все 
по-органичпо в творчеството на ком
позитора.

;-Ч>;

— Ако трябва да дам една фор
мулирана характеристика на симфо
ничната поема „Тракия“, бнх я на
рекъл „Тракия в песен я танц“. То 
ва е моята Тракия, там съм се ро
дил, там съм отрасъл, там съм се 
научил „да разбирам; да обичам та
зи земя и тоз народ“, както е казал 
поетът... Аз дори и досега, когато 
отивам в моя роден кран — Казан
лък, когато започвам да се прибли
жавам от Калофер надолу по доли
ната на Тунджа, вълнувам се и пре
живявам онези вълнения, които съм 
изпитвал още като дете. Аз не ис-

Четири стиха са дос 
татъчни понякога’, за да 
си върне човек атмосфе 
рата на цяло едно пое
тическо творчество. В 
баладичността на ‘ него 
внте строфи, във вяра
та му в тържеството на 
революцията, в пастел
ната нежност на чувст-

кам да кажа, че чувствата пе са ее 
изменили, но преживяванията в ран
ната възраст запазват спомени &а 
цял живот... Конкретни заемкн от 
народните песни в „Тракия" няма. 
Но смятам, че общо в мелодиката 
на творбата, както и в ритмичния й 
строеж, има нещо специфично, ха
рактерно за тази част на България. 
И това специфично няма да го тър
сим в конкретни мелодии или танци, 
а ще го търсим в характерните инто-

- нации па музиката в тази част на 
България.

нерка. През мниута-две 
влизат приятелките, До= 
рето — дъщеря й, нещо 
шушукат, нещо се смеят^, 

~.,и? тя
А

от вълнение 
струва, че но* 

забравила де 
трапезата,

Талантливи и енергични пропаган- 
дисти на съветската песен в Съвет
ската страна и далеч зад нейните 
предели — това са изпълнителите от

Литературното предаване »

ИМА ЕДНА ПЕСЕН В МОЯ РОДЕН КРАЙ
което ще излъчим на 16 декември от 18.20 часа п® 

пр. „Христо Ботев“, е посветено Ва осемдесет годшй 
кината от рождението на поета.

Софийската 
тенов** под

в този позабр»= 
модернизацията 

дом. Там, където без 
мота живее 
щастливата

За нея ще ВН 
жем в предаването ;,щд

20 декември, 8,30 ч. пр. 
„Христо Ботев“

Тя ©еди в своя дом, 
непроменен от години 
те, с побеляла коса и ус 
ннхнато лице с две пре- 
голеьсн очи — мечтател 
но потънали в меките 
ямички па орбитите. Не 
е* млада, ио с живосгта 
па всяка черта тя става 

. неусетно младата хуба- 
вивца Мария. Мария, 
която така хубаво пее
ше във вокалната група, 
известната краннетка 
Мария Балтарескова, 
щастливата Мария...

... Сложила е тънки 
пръсти на бродираната 

; покривка и й се вяр 
ва, че вече няма да хо
ди в комбината на рабо 
га, че ще бъде паноно

Професор Димитър Сагаев набли
жава синора на шестдесетте години. 
Обширцото му творческо дело е до
бре познато на всички, които се ин
тересуват от развитието на българ
ската музика — както балета „Ма
дарският конник“, така н операта 
„Под игото“, както симфониите и 
концертите, така и многото камерно- 
инструментални творби и особено ху 
дожествените му песни, оформени в 
циклите „Жив съм“, „Любов“, „Най- 
хубавото“, „Пътят до тебе“, „Вечер
ни песни“ н др... На прегледа „Но
ва българска музика — 74“ тази 
година чухме и най-новите песни от

Във вечерта, посветена на творче- 
твото па Димитър Сагаев, музико- 
ведът Копстатнин Карапетров ще 
разговаря с композитора за творче
ския му път н за някои музикално-

На 21 декември от 17.00 часа по програма „Христо Ботев" 
гговно редакция „Хумор, «тира и забоен" и по-точно нейната 
■идна представителка — специалистката леля Болка, ще осъщест 
о# нов, пореден контакт с извънземна цивилизация.

Слушателите ще бъдат раз
вълнувани от 'факта, че Втори 
марсиански флот дебаркира в 
района на Панчаревското озе 
ро, че край с. Ркацители се ро 
дят люти боево... Специал
ната кореспонденти^ Момина 
Сълза Попова периодично що

информира ное как е и защо 
о така. Ще влезе и сила и тай 
ното оръжие на земните жите
ли- — литературата. Слушате
лят ще стане съпричастния в 
премеждията на космонавтите 
Кочо и Бочо и-на съответните . 
им маглрота Тнлнлей и Офо 
пия, що со развълнува от ново

Разказа си за него ще започнем както в прикед 
ките: „Имало някога □ едно царство едно стрелба 
ще. Така нареченото „Срелбище на ШЗО".

Срелбище -в царство България... Вече го няма. 
Тоест царството отдавна вече го няма. А стрелба 
щето?.. То сега о музей.

Едва ли има в света срелбище, превърнато в 
зей. У нас има. Необходимо о да има!..

Една жестока приказка в едно жестоко царство.<•« 
Да беше приказка. Приказките обикновено са доб 
ри и вълшебни. Лъжат приказките! Нищо нито дс^ 
ро, нито вълшебно има в това —- да поведеш сш 
смърт шестима мъже. В едно е истината: тия мъже! 
са умрели по мъжки — честно, загледани в идеите 
си, в бъдещето, в жените и децата си, в идващия? 
свят. Те са знаели почти всичко. Те са знаели, ч© 

, „БОРБАТА Е БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКА“... Тия ше 
стима мъже обичаха своя народ. Тия мъжо с горе® 
ща кръв умряха под своето мъжко, българско но= 
бе. Нека ощо веднъж прозвучат техните имена: Зву 
чнн имена, прекрасно и навеки озвучени от стъгз 
кит© им, от охото на стъпките им, на последните им 
стъпки в сралбището — сега музей.

Антон Иванов, Петър Богданов, Атанас Ромаков? 
Антон Попов, Никола Вапцаров, Георги Минчев.

... Да, сега това стрелбище в вече музей ...
На тая тема е есето на Христо Бенковски „Строя

пещо гласят. Знае 
за подаръка мислят, 
на нея 
и се 
що е 
купи за 
чашите .няма да стигнат^

... г __

държавна филхармония м хоровата капела „Светослав Обре- 
диригентстпото на Димитър Манолов

че майка й и баща 1 ж 
другата щерка Димка 
няма да пристигнат гад 
време. Но ето ги! Блв&з 
ти вече чисто бялата из 
крнвка в средата на ста 
ята и се събират на пру. 
пи познатите й, близка 
хора... Отваря с<? вр&о 
татд и пак нахлува 
доотта 
вей от

лито „И кучетата летзха нис
ко" и „Кон бира пие ли" на 
нашия абсурдист Самусл Бо 
кет от Габерково, ще разбере, 
че на някои планети овесът 
по овесостанциите се дава сре 
щу боново... А накрая тежко 
ще преживее отвличането на 
видната специалистка по из
вънземните контакти леля Бон 
ка, което е програмирано да 
стане към 17.30 ‘«аса Ркацител 
ско време.
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■
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за

изп-

пгмември 19 ДЕКЕМВРИ
ДЕКЕМВРИ 20 ДЕКЕМВРИ

I

пътепис от
мъжкия камерея

ОСВЕДО-

И

за
„Вече-

Милано“,

пъ

ОСВЕДОМИТЕ-

/
по трудово-

от Лист,

„Лира

само-

РАЙОННИ РАДИОСТАНЦИИРАЙОННИ РАДИОСТАНЦИИ

гурскн

ЧЕТВЪРТЪК

програма •БОТЕВ програма ХР БОТЕВ

програма ОРфЕИ!програма ОРфЕП

цикъла
(Бах),

»нн 
I н

20.45 Из творчеството на руски компо
зитори

16.30 Композиция на Константин, Кара 
петров за операта „Иоланта“ от Пьо- 
тр Илич Чанковскн

френ- 
квин-

гсз-
на

Ах- 
фНЧНИ 
!СКО Об 

със 
нз-

'Рещи 
шталноГДОВН 

фоГ”‘

очер] 
1ОВ

6.00 .Предаваме за вас, трудови хора 
от селата*; 6.10 Родопски народни пес-

,1974 — ю( 
дневник на съревнование! 
питно петолиние“; 7.05 С1 
дар; 7.08 Малък концерт 
ввтс^я изпълнители; 7.2С

(ето на 
1инути 

ги ден в
— Кю-

ИЗ ИСТО| 
пристъ: 

чрк за па] 
з Боть< 

Му

13.30 „ои___,.... ___ ........
14.00 „Аз, т:, -
14.20 Народна музика
14.40 Мелодии от екрана
15.00 Радиоконсултацня 

правни въпроси
15.10 Трансцедентални етюди

изп. Дьорд Цифра
15.30 Рекламен компас
16.00 Радиостанция „Младост“:

и тръба“
16.15 Ботеви песни
16.30 Осведомителен бюлетин
16.40 Композиторът Петко Стайков раз 

казва за свои творби

17.30 „Бъди готов!* — предаване 
пионерите

17.45 „Пеят наши самодейци“ — 
на вокални групи

18.00 ..Каптннки от „свободния“ свят“
18.30

>ди; 7.15 Радио 
с цигулковия 

гър; 7.36 Ест- 
композитори 

юна

Около 20.30 ТЪРЖЕСТВЕН ЗАКЛЮ
ЧИТЕЛЕН КОНЦЕРТ НА ЛАУРЕА
ТИТЕ ОТ ШЕСТОТО ОБЩОБЪЛГАР 
СКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ПЕВЦИ И 
ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ — предаване 
от зала „България“.

лекаря" — оч 
° песните
—_ .рсъю: 
стендил; 1

Програма за
произход о Българко —

19.30 — 20.30 Новини, 
мед Тютюнджнев 
песни; Към развито 
щество; Забавен 
съветската стра! 
пълкенке на нар

„Картинки от „свободния“ 
Преглед на новините

18.36 Коментар на деня
18.40 Становища: „Западноевропейската 

капиталистическа интеграция и работ
ническото движешие“ — разговор

18.50 Смесен концерт: 1. Соната — фап 
тазия за пиано № 2 (Скрябин), изп. 
Владимир Крайнев; 2. Романс и скер 
цо (Рахмаиииов) — изп. ОСО на 
КТР, дир. М. Леви; 3. Дует на Ио
ланта и Водемон изп. оп. „Иоланта“ 
(Чайковски) — изп. Медеа Амираш- 
вили и Зураб Аижапаридзе с орк. на 
Болшой театър, дир. Хайкид

19.30 За селото
20.00 Добър вечер, деца!
Около 20.10 ЦЕНТРАЛЕН 

МИТЕЛЕН БЮЛЕТИН
Около 20.20 Народна музика

Фолклор] 
.реене 

Хаско- 
Репор- 

1гора; 7.05 
Иванова н 

".30 Пре 
(ия;

РАДИО ШУМЕН - 232 м
7.00 Тъпан бие,-хоро во; 

пост 69—81; 7.20 Минути 
ансамбъл на Болшой театъ] 
раднн песни от съветски 
15.30 С микрофон из рай<

РАДИО БЛАГОЕВГРАД — 348 м
6.33 Свирят инструментални състави;

6.45 .На приемателните пунктове — де
лово, по график“ — кореспонденция; 
6.48 Народна музика; 7.00 .Разораните 
коловози на автомобилния транспорт в 
Бобов дол“ — проблемно предаване;
7.10 Малки симфонични пиеси

21.00 Радиотеатър: „СТРАНИЦКИ 
НАЦИОНАЛНИЯТ ГЕРОЙ“ — радно 
пиеса от Фридрих Дюренмат

14.40 Забавни песни от Захари Геор 
гиев

15.00 Танци на народите
15.10 Камерни творби /
15.30 Рекламен компас
16.00 „Подиум на музикалната 

дейност“
16.30 Осведомителен бюлегна

Утринни ритми; 5.45 
>цни хора; 6.03 Две хоров 
—гтн за селото; 6.20 На] 

Забавни мелодии; 
; 6.50 Естрадни 

настроение;
[ерк за Васил
— гл. инженер

- запад“: 7.40 01 
:ард Щраус — 
Жуан“ — 
— Е. Главанаков

РАДИО СТАРА ЗАГОРА — 155 И
5.45 Естрадни песни; 6.10 

ритми; 6.40 .Потребителското тъ] 
неговото изучаване“ — кор. от 
во; 6.45 Оперни увертюри; 7.00 
таж от СД .МПБУ“ — Стара Заг~ 
Народна музика — изп. Донка 
Димитър Динен — кавалджия; 15.: 
дава нашата подвижна радиостанц] 
15 45 .Ориентир*

РТЦ ПЛОВДИВ — 402 м
8.00 .1974 — юбилейна. ударнаГ* 

дневник на съревнованието; 6.35 .Любо
питно петолиние“; 7.05 Спортен кален-

7.08 Малък концерт на видни съ- — 
“*.2О .Комсомолци, мнще

Около 22.00 Забавна музика
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Когато гаснат светлините
23.00 „Присъствие“ — стихове от мла

ди съветски поети
23.05 Алфред Калник — фрагменти из. 

оп. „Банюта“ — изп. Регина Фрин- 
берг и Артур Фринберг с хор и орк. 
па Латвийското РТ, дир. Тонс

23.20 Новини

от български компознто-

: концерт: 
чернова ск] 

_>аи Струма; 
ония дом на : 
7.10 Музикалн

с великия

РТЦ ВАРНА — 388 да
5.30 Утринни ритми; 5.45 Кръшни на

родни хора; 6.03 Две хорови песни: 6.10 
Минути за селото; 6.20 Народни песни: 
6.35 Забавни мелодии; 6.45 Сребърно 
звънче; 6.50 Естрадни песни: 7.10 С ри
тъм и настроение: 7.30 Профили — 
—- Очерк за Васил Станев Жур- 
налов — гл. инженер в АПК .Толбу
хин — запад*: 7.40 Оперетна музика; 
18.37 Рихард Щраус — Симфонична пое 
ма .Дон Жуан*ш-_ »зп-_ Варненската 
филх., дир. “ "

7.30 Преглед на новините
7.35 Пиеси за цигулка
7.50 Забавни песни
8.00 Народна музика
8.30 „Щастливата“ — очерк от Севда

лина Халова
8.40 Смесен концерт: 1. Увертюра в сол 

миньор (Бойс) — нзп. берлински ка
мерен орк., дир. Кох; 2. Ария на Ор
фей из П д. на едноименната опора 
от Глук — изп. Катлнн Фериър с лоп 
донски симф. орк., дир. Сарджъит; 3. 
Сицилиана (Бах), нзп. камерен ан
самбъл „Еолина^; 4. Фрагмент из 
„Трапезна . музика“ (Телеман) — изп. 
берлински Бахов орк., дир. Ем. Чакъ
ров; 5. Не е ли това моята обич (Рос 
си )— изп. Людмила и Мариана Бон 
чеви, съпр. на чембало Стефан Трая
нов; 6. Трио соната за тромпет, кла
весин н фагот в ми миньор (Люли) 
нзп. Морис Андре — тромпет, Ло- 
ранс Буле — клавесин, и Андре Се- 
недо — фагот; 7. Дует на Уберто и 
Серпина из I к. на оп. „Слугинята — 
господарка“ (Перголези) — изп. Алек 
сей Милковски и Лиляна Барева с 
камерен орк., дир. Ас. Найденов; 8. 
Плетачните (Купрен), изп. на пиано 
Мара Петкова; 9. Концерт за цигул
ка и орк. в ла миньор (Вивалди) — 

с камерен ансам- 
дир.

22.00 Радиостанция „Младост“: 
рей магазин“

22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 За любителите на тангото
23.00 Васил Казанджнсв — Концерт за 

тромпет н оркестър — изп. Васил 
Костов със СДФ, дир. авторът

23.20 Новини

за вас!"; 11.00 Включваме РТЦ Пловдив 
в пр. .Христо Ботев*

16.40 Творби
РИ

17.00 „Нови възможности пред модния 
л център „Боряна“ — репортаж от Цве 

тан Цачев
17.06 Фрагменти из оперети
17.30 „Чавдарчс-другарче, здравен!“
17.45 Една песен в три варианта — 

„Ела, ела" от Берне
18.00 „Най-хубавата книга за мен“ — 

разговор с художника Здравко Мав
родиев

18.15 Български градски песни — орке; 
строво изпълнение

18.30 Преглед на новините
18.36 Коментар на деня
18.40 Музикален спектър
19.00 „Полюси“
19.20 Изпълнение на

хор на КТР
19.30 Забавни мелодии
19.40 Смесен концерт
20.00 Добър вечер, деца!
20.05 Седенкарскн народни песни и хора

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ
ЛЕН БЮЛЕТИН

изп. Тино Бачета 
бъл „И солисти дн 
Ефрикиан

9.30 Забавни мелодии
9.40 „Ехо отблизо и далеч“ — 

ски детски песни, изп. вокален 
тет с инструментален съпровод

10.00 „Вторичните енергийни ресурси — 
резерв с огромни възможности“ — 
проблемно предаване

10.10 Из оперетното творчество на Па
рашкев Хаджиев

10.30 Осведомителен бюлетин
10.35 Музикална хроника

11.00 „Оптимистични маршрути“ — 
тепис от Дора Христова

11.30 „Влтава“ — симфонична поема из 
цикъла „Моето отечество“ (Бедржих 
Сметана) — изп. Лайпцигският Гев- 
вандхауз оркестър, дир. Нойман

11.45 Весели хорови песни
12.05 Северняшки народни песни и хора
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Забавни оркестровн пиеси
13.00 Популярен концерт: 1. Полонеза в 

ла мажор (Вненявски) — изп. Бро- 
нислав Химпел — цигулка, с варшав
ски национален симф. орк., дир. Рьоз 
лер; 2. Валс и сцена из II д. на оп. 
„Фауст“ (Гуно) — изп. Франко Ко
рели, Николай Гяуров, Джоуи Съдър 
лънд и Маргрета Елкиис с хор на 
„Хангейт скуул“ и лондонски симф. 
орк., дир. Бониндж; 3. Ноктюрно № 
3 в ла бемол мажор (Лист), нзп. на 
пиано Алдо Чиколиин; 4. Танц на 
съветските моряци из балета „Чер
веният мак“ (Глнер), изп. Леополд 
Стоковски със своя оркестър

13.25 „Шегата настрана“ — фейлетон
13.30 „За вас, за всички44 
14.00 „Аз, ти, другите..."

ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА
14.00 Софийска хроника
14.10 Поздравителен концерт за Деня 

на търговския работник

нн; 6.40 .Младежки микрофон“ — раз
говор; 6.50 Из репертоара на заслужи
лата артистка Пенка Коева; 7.05 Да по
слушаме естрадни изпълнители/от раз
лични страни; 7.20 .Петък в 7.20"

РАДИО ШУМЕН - 232 и

7.00 Хора и ръченици п изпълнение 
на духови оркестри; 7.15 .Община, съвет 
пик. избирател" — кореспонденция; 7 20 
Свири симфоничният оркестър при Пио 
перения дом в Русе; 7.36 Изпълнение на 
български вокално-инструментални съ
стави; 15.30 Младежки антени

РАДИО БЛАГОЕВГРАД - 348 м

6.33 Забавен концерт: 6.45 Сърце 
лекаря" — очеркова скица; 6.48 М> 
с песните край Струма; 7.00 Един г 
11Р.°42с,^1оз1Пш дом на културата _

на завеса

населението от туг____
»8 и ЙГ»

Коментар;
изпълнява лир| 

социалистичес 
» концерт; С] 
ща; Ииструме: 
фоднн песни

днр. В. Казанджнсв
13.25 „Шегата настрана“ — хуморнстич 

па сценка
13.30 „Поздрави н песни“
14.00 „Килифарево — вратата па про

хода“ — разказ от Кузман Шишков
14.20 Народни хора, изп. на цигулка 

Иван Бодчеп
14.30 „Големите резерви на технология 

та“ — коментар от Ангел Бонев

РТЦ ВАРНА — 388 «у

5.30 Народни хора н песни; 5.50 На
шите кораби по света; 5.53 Изп. орк. на 
Моимир Сепе; 6.03 Изпълнение на Мар
гарита Храмова; 6.15 Весел петък: 6.20 
Оркестровн миниатюри; 6.35 Забавни 
мелодии: 6.45 Разговаряме на общест
вени теми: 6.50 Хора и ръченици; 7.10 
Музика за настроение; 7.30 Пътуващо 
студио .Приморец"; 7.40 Изп. на вар
ненски певци и инструменталисти; 18.37 
Музикален антракт: 1*8.40 Прибой — из
куство, култура, общество

РАДИО СТАРА ЗАГОРА — 255 м

Програма за населението от турска 
произход  България — 218 и 232 &

19.30 — 20.30 Новини. Коментар; Му
зика; Образи из историята на моя на
род: .Той' не пристъпи партизанската 
клетва“ — очерк за партизанина Дра- 
ясан Костадинов Ботьо от село Иванскн, 
Шуменски окръг; Музика; Семейно ог-

зирят ННСТ] 
приемател! 
график“ 

фодна музика: 
зи на автомоби.’ 
Дол“ - 

[алкн снмфс

16.05 Ув. към оп. „Прециоза“ (Вебер)
— изп. СО на Баварското радио

16.15 Три изпълнения: „Ода на младост 
та“ от Адам Мицкевич

7.30 Преглед на новините
7.35 Пиеси за ннано
7.50 Свири оркестърът на Клаус Вуя* 

дерлих
8.00 Народни песни и хора
8.50 „С лице на изток“ —

Костадин Костов
8.40 Из съветски опери:,!. Встъпление 

н арнозо на Мнлана из III д. на оп. 
„Мнлана“ (Манборода) — изп. Ли

зания в Лондон“ (Каван) — 
Людмила Чешмеджиева и 
Даскалов

10Л0 Осведомителен бюлетин 
10.35 „За ваше улеснение“ 
11.00 Включваме РТЦ Пловдив 
11.10 Народна музика
11.30 „Диалози" — разговор с Янош

Комлош — директор на театър „Мих 
роскоп“, Будапеща

И.40 Песенен концерт 
12.05 Народна музика
12.30 Осведомителен бюлетин 
12.45 В минути на отдих
13.00 Из музикалната предклаенка: 1.

Багатели (Купрен), нзп. на чембало 
Сузана Ружнчкова; 2. Ария из I д. 
па оп. ..Алчеста“ (Глук) — изп. Ма
рия Калас с орк. на Френското ра
дио, днр. Претр; 3. Ларго (Верачи- 
пн) — изп. на цигулка Стойка Ми
ланова, съпр. на пиано Дора Мила
нова; 4. Прелюд и фуга в си бемол 
миньор из I тетрадка па 
„Добре темперирано пиапо“ х-----
нзп. Люба Енчева; 5. Пасакалня (Хен 
дел) — изп. софийски камерен орк,

17.30 „В света на Петко Славейков44
18.00 Свирят наши самодейци
18.30 Преглед па новините
18^6 Коментар на деня
18.40 Рецитал на Реса Колева — ме- 

цосопран ,на рояла Вера Баева: 1. 
Три песни от Димитър Ненов: Песен; 
Дървар; Угасна слънце; 2. Две песни 
от Вера Баева: Любовна игра на ор
лите; Младост, старост, ден и нощ

19.00 Арнолд Шьонб&рг — Пет пиеси 
за орк. опус 16 — изп. кливландскн 
симф. орк., дир. Крафт

19.15 Хорови песни
19.40 Симфонични творби от български 

композитори

20.30 ЦЕНТРАЛЕН
ЛЕН БЮЛЕТИН

20.45 Смесен концерт
22.00 Музикални вести
22.05 Еуген Сухон — Втора картина 

на оп. „Водовъртеж“ — изп. солисти 
с хор на Словашката филх. в Бра
тислава и СО па Чехословашкото 
радио в Братислава, дир. Фрещо

22.30 Осведомителен бюлетин
22.45 „Шест вечери с Лсрмонтов44 — 

Поеми (IV вечер)
23.05 Сонатен концерт

5.45 Забавна муз 
зина от Ямболския 
дълг“ — радиосър< 
обществена произв 
за строг режим 
дравителен к. 
ризъм“ — Ст« 
ня на търгове 
телец концерт за 
и Сливен

РТЦ ПЛОВДИВ - 402 и

лня Лобанова със СО на Украинско
то РТ, дир. Григоров; 2. Две арии, 
съпр. орк.: Ария на Антин из оп. 
„Златният _кон“ (Жилниски), нзп. 
Яннс Забер; Ария на Мавка из оп. 
„Горска песен“ (Кирейко), нзп. Диана 
Петриненко; 3. Песен на Алексей из 
II д. на оп. „Оптимистична трагедия“ 
(Холминов) — изп. Анатоли Мишчев 
ски с орк. от руски народни инстру
менти при Съветското РТ, днр. Фео- 
досеев

9.00 „Бъди готов*': Среща 
вълшебник — театъра

9.15 Забавни минути
9.40 Слънчеви пътечки — концерт 

децата
10.00 „Среща в десет“ — редове от ва 

шнте писма
10.10 Арии н дуети из оперети — 

пълпяват наши певци: I. Ария 
Джудита из едноименната оперет. 
(Лехар), нзп. Анета Цанкова; 2. 
Странно нещо любовта е — Дует из 
оперет. „Царицата на чардаша" (Кал 
ман), изп. Лиляна Кошлукова и Мин 
ко Босев; 3. ?рия на Елена нз опе
рет. „Хубавата Елена“ (ОФенбах), 
изп. Донка Шишманова; 4. Ария на 
розата нз оперет. „Птицепродавецът“ 
(Целер), изп. Любомир Бодуров; 5. 
Дует на Пеги и Лойд нз оперет. „Сея 

изп 
Видни

”’зика: 6.10 Народна му 
ж.л край; 6.40 .Повеля и 
'ревиованне за висока 
.зводителност на труда, 
на икономии: 7.05 Поз- 

концерт за ДСК .Отдих н ту 
'гара Загора; 15.30 Пред Де- 
)ския работник — поздрави 

СД .Търговия“, Ямбол

16.05 Ув. върху три руски песни (Ба- 
лакирев) — изп. ОСО на КТР, дир. 
Ст. Ангелов

16.15 Календар на изкуството — 100 
години от първия брой на Ботевия 
вестник „Знаме“

16.30 Свири Берлинската филхармония, 
дир. Караян

17.21 Две пиеси от Шуберт
17^30 „Стрелбището“ — есе от Христо 

Банковски
17.50 Инструментални пиеси: I. Вихър 

(Салцедо), изп. на арфа Вера Дуло- 
ва; 2. Разходка (Делма), изп. на кпар 
нет Петко Радев; 3. Скерцо (Стра- 
вински), нзп. на цигулка Семьон Сннт 
ковски

18.00 „Хорове, прославили България“ — 
концерт на представителния хор „Ге
орги Кирков“ при профсъюзния дом 
на културата „Георги Димитров“, 
дир. С. Видас

18.30 Преглед на новините
18.36 Коментар на деня
18.40 Из музикалната предкласика
19.11 Оперна музика
20.15 Новини

Около 20.30 ТЪРЖЕСТВЕН ЗАКЛЮ- 
ЧИТЕЛЕН КОНЦЕРТ НА ЛАУРЕА
ТИТЕ НА ШЕСТОТО ОБЩОБЪЛ
ГАРСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ПЕВЦИ 
И ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ — пре- 
даване от зала „България“

22.00 Културни вести
22.05 Смесен концерт
22.30 Осведомителен бюлетин
22.45 „Шест вечери с Лсрмонтов“ — 

нз „Герой на нашето време“ (V ве
чер)

23.06 Из репетроара на ДК „Аврамов“ 
на КТР

ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА
14.00 Софийска хроника
14.10 .В тон с новите изисквания“
14.50 Нашата неделна екскурзия



ОП.

ансамбли
ДЕКЕМВРИ 21 ДЕКЕМВРИ

ДЕКЕМВРИ 22 ДЕКЕМВРИ

сюита

ат

и орк. на Чешката филх., дир. Мар

Стереопрограма от 16.25 до 17.30 часа

Рахманя-

на Вик- ОС В ЕДОМИТЕ-

Днмит-

ОСВЕД9МИТЕ-

Кох

РАЙОННИ РАДИОСТАНЦИИРАЙОННИ РАДИОСТАНЦИИ
РТЦ ВАРНА — 380 и

програма ХР
програма ХР ЕОТЕВ

програма ОРфЕН

програма ОРфЕИ]

по лудории“ 
Лиана 
(втори

16.05 Радиотеатър: „ПЕТ РАЗГОВОРА 
СЪС СИНА“ — раднопиеса от Алек 
сандър Мешарнн

20.09 Две творби от Сергей 
нов

СЪБОТА

змма- 
;а‘ — 

три
тони

'вие“ — му-
7.05 Кон- 

■атели: 18.30 
за чнтерагу-

и ана- 
ишннната 
библиоте-

_нн за :
1 .Звезда
(ове на
!илнстре1

"ДНИ хо- 
..~луляр-

Здраве, 
!И И РИТ 
ьм мело- 
0.50 На- 
настрое- 
7.35 За 
Поздра 
музика: 

на водо- младост — цял 
Пеят Венера Мае] 
7.00 Книгата на 
интермедия

»то и пето 
- нзп. оолн 
I „Комик“.

17.10 Забавни песни
17.20 „Куклената фея“ — 

приказка по едноименния 
йозеф Байер

18.00 Оркестрова народна музика
18.30 Преглед на новините
18.36 Музикален спектър
19.00 Фолклорна мозайка

20.30 ЦЕНТРАЛЕН 
ЛЕН БЮЛЕТИН

музикална 
балет на

1тми; 5.45 Народш 
-—«... в.ОЗ Поп; 
пиеси: 6.15 Г
6.20 Мелодии . 

ЮДНЯ КЪГ" • 
изонти;

:вард;
15.30 

тцова 
“ дъх и

Благоев.

I г

10.06 Увертюра „Ехо от Осман“ (Гаде), 
нзп. Шведски симф. орк., дир. Кнуд- 
сен

16.20 Поетичен миг — стихове от Вла 
дислав Броневскн

— обой, Карл Лайстер — клар
" Герт

роман: „ГОРЕ- 
Иордан Радичков

оп. „Силата па съдбата“
15.00 Оркестрова народна музика
15.10 Роберт Шума» — Анданте с ва

риации за две пиана, две виолончели 
и валдхорна опус 46 — нзп.: Ашке- 
нази — пиано. Фрагер — пиано, Ша 
ховска — виолончело, Гутман — вио 
лончело, и Афанасиев — валдхорна

15.30 Рекламен компас
16.00 Драматична миниатюра: „Кварти 

ра на последния етаж“ — по разказ 
на английския писател Уйлям Тревър

16.30 Осведомителен бюлетин
16.36 Филип Кутев — Сакарска

иа Кай Уорнър

Програма за населеийею 01 гурски 
произход а българко — 218 и 232 м

10.00 — 20.30 Пеят популярни народни 
изпълнители; Пъстра съботна програма; 
Новини; Вечерни естрада

— нзп. СДФ, дир. авторът

17.00 „НЛП“
1730 Класическо м модерно
18.00 Народна музика •
18.30 Преглед иа новините
18.36 Коментар на деня
18.40 Музикален спектър
19.00 СТУДИО „СЪБОТА“: „Спечелена . 

любов“ — изказвания на чуждестран 
ни културни дейци за българското из
куство — автор Билиона Кънева

20.00 Пред микрофона — изтъкнати на
родни певци и инструменталисти

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ
ЛЕН БЮЛЕТИН .

20.45 Забавни минути
21.00 Вечерен концерт
22.00 Дискотека „Младост“
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Музика и мечти
23.00 Новото стихотворение иа поста 

Николай Христозов „Завръщане 1945 
година“

23.05 Сцена и дует на Сантуца и Ту- 
риду из оп. „Селска чест“ (Маска- 
ни) — изп. Ирина Архипова и Вла
дислав Пявко с орк. на Болшой теа
тър, дир. Ермлер

23.20 Новини

7.30 Преглед на новините
7.35 Наши танцови ритми
7.45 „На слука!“
8.00-Народни песни и хора
8.30 Политически камертон
8.40 Из руския музикален фолклор
9.00 „Куриерът Веселин“ — поздрави

телен концерт
9.30 Ст мелодия към мелодия

• 9.50 Детско утро от град Варна
10.30 Осведомителен бюлетин
10.35 Утринен концерт: 1. Импровиза

ция н токата (П. Владигеров) — нзп.

20.45 Хорови песни от Георги 
ров

21.00 Половин час грузински хумор

21.30 Камерен концерт: 1. Антон Рей- 
ха — квинтет за флейта, обой, клар 
пет, валдхорна и фагот в до мажор — 
изп. Ямес Гал вай — флейта. Лотар

пет, Гюнтер Писк — фагот, и 
Зайферт — валдхорна

Около 21.57 — „Златни записи“ — Лгод 
мил. Стоянов

22.02 Джузепе Верди — Струнен квар 
тет в ми миньор — изп. квартет „Бар 
ток“ в състав: Петър Комлош — ци
гулка, Шандор Девнх — цигулка, Ге- 
за Немет — виола, и Кароли Батпай

— виолончело
22.30 Осведомителен бюлетин

РАДИО ШУМЕН — 132 м

7.00 Веселя гами: 7.36 Песи] 
та; 7.50 Поетична антология 
„Зимни стихове“: 18.36 Град< 
десетилетието; Алфатар, С1 
окръг

РАДИО БЛАГОЕВГРАД — 348 м

6.33 Добро утро с музнк!
----- живот" — 

,‘ркова и Ган’ 
село; 7.10

13.00 Популярен концерт: 1. Ув. към 
оп „Кола Брюньон“ (Кабалевски) — 
изп. Чешката филх., дир. авторът; 2. 
Песен на пияния из музиката към 
комедията на Шекспир „Много шум 
за нищо“ (Хренников), изп. Никола 
Гюзелев; 3. Марш из оп. „Любовта 
към трите портокала“ (Прокофиев)
— нзп. Лондонската филх., дир. Курц; 
4. Песен на Индийския гост из IV к. 
на. оп. „Садко“ (Римски-Корсаков) — 
нзп. Димитър Цолов със СО на КТР,

-дир. Ат. Маргаритов; 5. При фонта
на (Аренски), изп. на пиано Леонид 
Зюзин; 6. Сцена и дует на Прилепа 
н Миловзор из III к. на оп. „Дама 
пика“ (Чайковски) — изп. Маквала 
Касрашвили н Елена Образцова сорк. 
на Болшой театър, дир. Ермлер; 7. 
Прелюд в сол миньор (Рахманинов)
— изп. бостонски младежки симф. 
орк., дир. Хеймън

13.30 В ЛЪЧА НА ПРОЖЕКТОРА
14.00 Сюита из балета „Фантастичното 

дюкянче“ (Росини—Реслнги) — изп. 
орк. на концертното' дружество „Ла- 
мурьо“, дир. Бенци

14.30 „Краят — следващата събота“: 
„Продажба“, роман от Васил Цонев
— продължение (шести откъс)

14.40 Концерт на Надя Савова и Геор
ги Боровански: 1. Изпълнения на Ге
орги Боровански, дир. Др. Ненов: 
Песен на Осмин из 1 д. на оп. „От
вличане от сарая“ (Моцарт), съпр. 
ОСО на КТР; Ария на Фиеско из 
пролога на оп. „Симоне Боканегра“ 
(Верди), съпр. СО на КТР: 2. Две 
арии из опери на Верди. нзп. Надя 
Савова с ОСО на КТР, дир. Б. Хин- 
чев: Ария на Леонора из VII к. на 
оп. „Трубадур“; Ария на Леонора из

22.45 Драматизиран
ЩО ПЛАДНЕ“ по

23.17 Жул Масне — Четвърт! 
действие на оп. „Манон“ — 

-=• сти, хор и орк. на опера
дир. Монтьо

'знка; 6.45 .Една
- очерк; 6 48 

■ Ганчо Николов;
,‘ЛО Музикална

7-30 Преглед на новините
7.35 Популярни пиеси 
7.50 Свири оркестърът 
8.00 Народна музика 
8^0 „Моят ро^ен край“ — пътепис от

Крум Григоров
0.40 Пред микрофона — известни със

тави за забавна музика от Полша и

9.00 За децата: „Шестица г: 
.— по едноименния роман на
Даскалова — продължение 
откъс)

9.10* Оперен концерт: 1. Ув. към оп. 
„Абу Хасан“ (Вебер) — изп* Дрезден 
ски държ. орк., дир. Рьогнер* 2. 
Ария на Маргарита из III д. на оп. 
„Фауст“ (Гуно) — нзп. Валери Попо
ва със СО на КТР, дир. Др. Ненов; 
3. Квинтет нз II д. на оп. „Кармен“ 
(Бизе) — изп. Жаиин Паниз, Жаклин 
Брудьор, Жан Род, Бернар Плантей 
н Жан Молнен с орк. на Парижката 
Гранд опера, дир. Бенци; 4. Куплети 
иа Шенне нз IV д. на оп. Лндре 
Шепне“ (Джордапо) — нзп. Джузе
пе дн Стефано с орк.; 5. Валс на Мю- 
зета и сцена нз II д. на оп. „Бохеми“ 
(Пучини) — нзп. Джама Д'Анджело, 
Фернандо Корена, Еторе Бастианшш, 
Карло Бергонци, Ренаго Чезари и Че- 
заре Снеми с хор и орк. на римска
та академия „Сайта Чечилня“, дир. 
Серафим

9.40 Нашата българска гордост: ^Маши 
ностронтели“ — очерк от Маргарита 
Грозлекова

9.56 Българска симфонична музика
10.30 Осведомителен бюлетин
10.35 Оркестрово изпълнение на песни 

из цикъла .'.Песен мила, песен родна“
11.00 „Съботна загадка“
11.15 Йозеф Хайдн — Ноктюрио № I

— изп. камерен орк., дир. Р. Райчев
11.30 „Валутната криза и цената на пет 

рола“ —< беседа от кандидата на ико
номическите науки Иван Димитров

11.40 Музика на славянските народи 
12.05 Весели народни песни и хора
12.30 Осведомителен бюлетин 
12.45 Забавни оркестрови пиеси 
13.00 Популярен концерт: I. У в.

РТЦ ВАРНА — 388 «
5.30 Утринни ритхл:., ... 

ра, изп духови оркестри: 
ни инструментални пиеси 
бодрост, дълголетие. —— • 
ми от брега. 6.35 От меле 
дия; 6.45 Девненски хорис 
родни песни; 7.10 С ритъм 
ние: 7.25 Приморски буле; 
приятелите на музиката; 
вителеп концерт; 18.37 Та: 
18.45 Нашият разказ — .С 
расли“ — разказ от Иван 
РАДИО С1ДРА ЗАГОРА — 255 м

5.45 Забавни мелодии — изп. на ДУ- 
хов оркестър: 6.10 Китка от тракийски 
народни песни и мелодии; 6.40 Естрадна 
музика; 7 00 .Постъпка, за която се го
вори“ — предаване на морално-етична 
тема, 7 05 .В минути па отдих“: 15.30 
Концерт от народна музика по писма на 
слушатели 
рти лловдив - <502 ~ -

6 00 .Нашият съвременник на сепо“; 
0.10 Концерт н.цюдна музика по писма

Коментар, Пъ- 
народнн музика; И та- 
Нпвинн* Забавил н таи-

кевич; 5. Етюд картина в ми бемол 
миньор (Рахманинов), изп. на пиано 
Павел Серсбряков: 6. Песен към ме 
села из I л. па оп. „Русалка“ (Двор 
жак) — изп. на Катя Попова със 
СО на КТР, дир. Ас. Найденов; 7. 
Симфонична поема „По чешките 
поля и гори“ из цикъла „Моето оте 
.оество“ (Сметана) — изп. Лайпциг
ският Гевандхауз орк., дир. Ноймаи

11.30 Забавна музика
12.05 „Шарена гайда, писана“ — народ 

па музика
12.30 Осведомителен бюлетин
12.40 Слово па председателката па ЦК 

па Профсъюза на работниците от търго 
вията Добринка Паунова

12.45 Нашата нова песен: „София — 
Москва“ — текст Георги Струмски, 
музика Бенцнон Елиезер, изп. Мар- 
грет Николова с орк. „Балкантон“. 
дир. Н. Трошанов

13.00 „МАГАЗИН 1001 УСМИВКИ“
14.00 Дуети из опери: 1. Дует на Клео 

патра и Цезар из оп. „Юлий Цезар“ 
(Хендел) — нзп. Ирмгард Зеефрид 
и Дитрих Фишер-Днскау с орк.; 2. 
Дует на Жакнно и Марцелина нз I 
д. ча оп. „Фиделио“ (Бетховен) — 
изп. Димитър Цолов и Мати Пинкас 
със СО на КТР, дир. Ас. Найденов; 
3. Дует на Барбара и Енцо Гримал 
до из I д. на оп. „Джоконда“ (Пои 
клели) — нзп. Пласидо Домннго и 
Шерил Милнс с лондонски симф. 
орк. дир. Гуаданьо; 4. Дует на Ам 
нерис и Аида нз III к. на оп. „Аида“ 
(Верди) — изп. Грейс Бамбрн и 
Биргит Нилсон с хор и орк. на Рим

'ската опера, дир. Мета
14.30 Литературна миниатюра: „Брян- 

пани“ - разказ от съветския писател 
Виктор Лихоносов

14.40 Популярни мелодии
15.00 „От два ъгъла“ — сатирично пре 

даване
15.10 Симфоничен концерт: 1. Камий 

Сен-Сапс — Концерт за виолончело 
й орк № 1 н ла миньор — изп. Пиер 
Фурнне с орк. на концертното дру 
же* тво „Ламурьо“, дир. Мартинов; 
2. Фоанц Шуберт — Симфония № 1 
в ре мажор — изп. СО на Берлинско 
то радио, дир. Клайнерт

16.00 Осведомителен бюлетин

19.15 Дирижира Евгени Светланоо: Пьо 
тр Илнч Чайковски — Симфония № I 
в сол миньор „Зимни мечти“ — изп. 
ДСО на СССР

20.00 Концерт на държавни 
за народни песни и танци

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ
ЛЕН БЮЛЕТИН

20.45 От мелодия към мелодия
21.00 Музика из оперет. „Жирофле, Жн- 

рофла“ (Льокок) — изп. солисти с 
хор на ДМТ „Стефан Македонсми“ ■ 
ОСО на КТР, дир. В. Райчев

22.05 Забавни пиеси
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Канцонети
23.00 Любовна лирика — стихове

Асен Разцветников
23.10 Симфонична поема „Фаетон“ (Ст. „ 

Ременков) — нзп. СО на КТР, джр.
В. Стефанов

23.20 Новини

16.25 Записи от международни музнкаа 
пи фестивали

17-30 Сцена „Орфей“ „Ролята, “ която 
искам да играя“ — заслужилата ар 
тиска Катя Дннева

18.02 Веселин Стоянов —•' Концерт за 
пиано и оркестър № 3 в си бемол ма
жор — изп. Антон Днков със СО ва 
КТР, днр. В. Стефанов

18.24 Токата в сол миньор за струпеп 
оркестър (Хенри Пърсел) — нзп. ка 
мерен оркестър е днр. Бритъц

18.30 Преглед на новините
18Л6 Инструментални пиеси: 1. Снцнли- 

апа и бурлеска (Казела), изп. на флей 
та Георги Спасов; 2. Романс (Форе), 
изп. на цигулка Валентин Стефанов;
3. Скерио (Ибер), изп. на арфа Ани 
Шалан; 4. Малка' пиеса (Дебюсн), 
изп. на кларнет Атанас Колев; б. 
Танц на елфите (Попер), изп. иа та 
олопчело Мстислав Ростропович

19.00 Сергей Прокофиев — Оратория 
„Иван Грозни“ — за хор, четец, со
листи и оркестър — изп. СО па Мо
сковската филхармония, дир. Стасе- 
вич

•V
Програма за населението от турени 
произход в Българи» — 110 м 232 м

10 00 — 20 30 Новини 
стър концерт от 
зн неделя е вас; 
цева музика

на слушатели: 6.35 „На младежка вълна“ 
— сборно предаване; 7.05 .Ново от на
шата фонотека“: 7.20 .Културен живот“: 
18.30 Новини; 18.45 Вечерно настроение

РАДИО ШУМЕН - 232 м
7.00 .Години на борба и труд" — бе

седа с Тома Томов, председател на ОНС 
в Търговище: 7 10 Музика за вашето доб 
ро настроение: 7.36 Смесен концерт на
родна музика; 15.30 Културен спектър

РАДИО БЛАГОЕВГРАД - 348 м
6.33 Песни и свирни от събора надпя- 

ване ..Пирин пее 74“; 6.45 Младежки мнк 
рофон; 7.00 Република .Пнонерия“ - — 
операция .Българска слава": 7.20 Забав
на му.знка

5.30 Черноморско утро 7.30 Комсомо 
леки маяк 18 30 Добър вечер неделя! ,

РАДИО СТАРА ЗАГОРА — 255 м
Неделно утро: 5.30 Музикален снего- 

пад: 5.45 Зимна приказка; 6.00 .Тук зи
мата дойд- най-напред" — репортаж от 
Стара планина: 6 05 Разходка с руска 
тройка; 6.20 Любопитното е около нас: 
.Кога как е започвала зимата“: 6 40 Пес 
ните на годината: 7.00 Летопис на бор
бата и победата: „Всичко за фронта, 
всичко за победата“; 7.10 „Едно от три“ 
— конкурс-загадка; 18.36 Културен жи
вот

РТЦ ПЛОВДИВ - 402 м
6.0,0 „Музикално пътешест! 

знкално-забавно предаване; 
церт по желание нл слушг 
„Марица“ — радпоалманах 
ра, изкуство и култура

СО на ♦ КТР, дир. Ал. Владигеров: 2. 
Я разтуряй, Цвето моме (Д. Хрис
тов?. изп. Илия Йосифов — тенор; 
3. Мазурка (Виенявски) — нзп. Бро- 
нислав Химпел — цигулка, с варшав 
ски национален симф. орк., дир. Рьо- 
злер; 4. Валс и финал из II д. иа оп. 
пИван Сусанин“ (Глинка) — изп. хор

16.05 Ув. към оп. „Лаело Хуниядн“ (Ер 
кел) — изп СО на Унгарското ра
дио

16.20 Майстори на българското слово: 
„Дрямка“ — нднлня от Петко То
доров

16.30 Михаил Глинка — Първо, второ и 
трето действие на оп. „Иван Суса
нин“ — нзп. солисти с орк. на Бол
шой театър, дир. Пашаев

18.30 Преглед на новините
18.36 Коментар на деня
18.40 Изпълнения на оркестъра па АП 

на КТР
19.00 „ПРЕДИ ВЕЧЕРЯ“ — компози- 
■ ция по едноименната пиеса на Вик

тор Розов
20.04 Квинтет за флейта и струнни на- 

струменти от Витолд Руджинскн

20.30 ЦЕНТРАЛЕН
ЛЕН БЮЛЕТИН

20.45 Смесен концерт: 1. Валс-романтик 
(П. Владигеров) — изп. СО на КТР, 
дир. В. Стефанов; 2. Ария на Ивайло 
из III к. на едноименната опера (М. 
Големинов) — изп. Павел Герджн- 
ков с хор и орк. на Софийската на
родна опера, дир. авторът; 3. Ада
жио (В. Стоянов) изп. дамски каме
рен зрк.. дир. Р. Баталова

21.00 „В страната на любовта“ — По- 
хан Волфганг Гьоте

21.40 Творби от български композито
ри изпълнява СДФ . ч

22.30 Осведомителен бюлетин
22.45 „Шест вечери с Лермонтов“ из 

„Герой на нашето врем«5“ (шеста ве
чер)

23.08 Джазов концерт
ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА

14.00 Софийска хроника
14.10 „Хранилище на мъдрост 

ння“ — бележка по повод годи 
от основаването на Народната С 
ка „Кирил и Методий“

14.50 Културен справочник
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В ТРИ ПОРЕДНИ ПРЕДАВАНИЯ ПОД ТОВА ЗАГЛАВИЕ ЩЕ
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РАБОТА
ОТРУПВА СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК, И ВЛИЯНИЕТО, КОЕТО ОКАЗВА

1

Ч
Ч

/

- МЛАДЕЖТА НА БЪЛГАРИЯ- 
.МИСЛИ. ВЪЛНЕ!-

<
■

та 
ма:

. . . »о ь 
на Бълп 
ве, коит

извънредният я пълното 
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пата дейност. На подми 
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ДОГОВОР
ЗА СЪВМЕСТНА

с® използуват за, увеличавано 
иа продукцията, за повишаване 
тивността на производството.

Камерата и микрофонът едновремен
но зовяха, мобилизираха, пропагандм-

В ТРИ ПОРЕДНИ ПРЕДАВАНИЯ ПОД ТОВА ЗАГЛАВИЕ ЩЕ ПОСТАВИМ 
НА ОБСЪЖДАНЕ НЯКОИ ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ НА МЛАДЕЖТА У НАС

>дншннната
:ннтс мкго-

' РЕДОВЕ ОТ ВАШИТЕ ПИСМА
. .. .Скъпи 

шито прод( 
ресват, защ

На тази тема бешо и разговорът ни с 
главния редактор на „Вътрешна инфор 
мация" при програма „Хоризонт" — 
Михаил Горинов.

по радиото зву- 
и стопански 

не

н 
на 

телевн 
Залепна 

за 
________  ,г____ през 
1975-76 година. Догово
рът предвижда .разширя 
вале я спец-иализн-раяе 
па досега съществува
щите 'връзки зъв. ЕСНЧНИ

Голям дял в този процес заема ин
формацията, която поднасят средства
та за масова информация. Особен инте 

‘ рее в този смисъл представляват сред 
ствата зо информация  съвременния 
капиталистически свят, където те са се 
превърнали  своето рода индустрия.

Уточнява се какъв дял информация 
или дезинфомрация получават читате
лите, слушателите или зрителите в за
падните страни, които са обект на това 
въздействие. Изяснява се механизмът 
на формирането на определени убежде 
ния или предубеждения.

Разкрива с® как западните средства

към 
н разго- осигуряването на условия за все по-ви

соката му квалификация, за важността 
на въпроса за микроклимата, в конто 
той попада. Анкетираните млади следна 
листи не само изразяват отношението 
си към тези въпроси, но й търсят пътн- 
ща за тяхното решаване. Всъщност още 
по-интересни мисли буди разговорът по 
този повод с участието па научни ра
ботници, специалисти и ръководители 
па предприятия.

Разговорът ще бъде излъчен на 26 де
кември от 14.30 часа.

В НЕГО СЕ РАЗГЛЕЖДА ПРОБЛЕМЪТ ЗА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК, КОЙТО 
ОТРУПВА СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК, И ВЛИЯНИЕТО, КОЕТО ОКАЗВА ВЪРХУ НЕГО.

Камерата м микрофонът имаха отго
ворната задача да уловят онова, съще
ствено ново, което личност и колек
тив внасяха във всеки участък на тру
да, да го превърнат в национално до
стояние, да очертаят образа на първи
те, да запознаят цялата страна с най- 
мзявенито строители на съвременна Бъл 
гария, да атакуват недостатъците в ра
ботата и помагат за тяхното отстраня
ване.

Ежедневно в своите информационни 
емисии и тематични предавания, в ре
портажи, коментари, интервюта Българ
ската телевизия и радиото популяризи
раха опита на челниците, разказваха 
за смелите дръзновения на хората на 
труда, за стремежа им да реализират 
икономии на суровини, материали и 
енергия, за резервите, които трябва да 

обема 
ефек-

ОТИВА СИ ОЩЕ ЕДНА ГОДИНА...

И както винаги, по традиция, в наве
черието на идващата Нова година ние 
са обръщаме назад, за да направим 
равносметка на изминатия път, на по
стигнатото във всички области на мате
риалния и духовния живот.

В този аспект — равносметката на 
извършеното, са изградени м програ
мите на радиото и телевизията през 
последните дни наго дината. Предава
нията щ© отразят оптимистичния дух 
ка строителите на новото общество, ще 
посочат многостранните измерения на 

.машато съвремие м отчетат изпълнение
то ка «адачмт®;

ио зовяха, мобилизираха, 
рахо.

На малкия екран и 
чеха гласове на партийни 
ръководители, на рационализатори, 
герои на социалистическия труд.

Появиха се нови рубрики „ЮБИЛЕЙ
НА — УДАРНА“, „СТРОИТЕЛСТВОТО 
— .ВСЕНАРОДНО ДЕЛО“, ЙБЪЛГА- 

ч РИЯ — 74“, „НОВАТОРЪТ И НЕГОВО
ТО ТВОРЧЕСТВО“, „СРЕЩА С ПЪРВИ
ТЕ“; „АКТУАЛНА ИКОНОМИКА“, 
дУСКОРИТЕЛ НА ПРОГРЕСА"..

В днито пред Националната партийна 
конференция Българската телевизия за
почна излъчването на поредица от ве
чери, посветени на строителите от голе
мите национални обекти.

Всички тези предавания разказва«а 
за дръзновенито дела на хората от 
строителните скели, от научноизследо
вателските институти, от транспорта, от 
всички сектори на народното стопанст
во.

младежки и стопански ръководители, о? 
разява грижите и важните проблеми, 
конто се решават нли предстои да са 
решават за все по-пълното задоволява
не специфичните проблеми па младеж
та.

Едно социологическо проучване на На 
цноналния център за научно и техниче
ско творчество на младежта, както и 
една радиоанкета оформиха кръг отин- 

. тереенн проблеми, свързани с ТРУДА 
НА МЛАДИЯ СПЕЦИАЛИСТ В ПРО
ИЗВОДСТВОТО: за възможностите му 
да работи по своята специалност, за

'одинатп икомо- 
ю-полнтическнто.

предавания па 
бъдат посвсто- 

:пехп на нашия 
ина, ща задъл- 
""овПте колек- 

шове за нд- 
грпжа и 
рочното из 

на плана за 
предавания 

■и ясурнали- 
партиП- 

ръководцте- 
що бъдат 
творчески

Работниците от 
търговията и услугите 
осъществяват неотклонно 
и последователно 
декемврийската програма 
на партията 
за осигуряване 
на необходимите 
стокови фондове 
за задовляване 
нуждите на народа 
в областта на търговията 
и за висока култура 
на обслужването. 
На многохилядната армии 
работници от търговията 
и услугите 
Българската телевизия 
посвещава специална 
програма на 
21 декември от 16.30 ч.

На 16 декември от 14.50 часа ще се 
излъчи разговор по НЯКОИ АКТУАЛ- 
НИ ВЪПРОСИ НА МЛАДЕЖКИЯ 
ТРУДОВ КОЛЕКТИВ В СТОЛИЧНИЯ 
ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА И ТЕЛЕ
ГРАФНА ТЕХНИКА. Този разговор е 
изграден въз основа па 100 анкетира
ни младежи и девойки, които отговарят 
на въпроса: „Интересен ли е животът 
във вашия трудов колектив?“

Отговорите, положителни или отрица
телни, отразяват желанията, тревогите 
и стремежите на нашата трудова мла
деж. Към тяхното изясняване, 
тяхното осмисляне е насочен 
ворът, в който участвуват комсомолци 
— младежки ръководители н журналис
ти.

На 23 декември от 14.30 часа ще бъде 
излъчено предаване на тема: ГРИЖИ
ТЕ И ОТЗИВЧИВОСТТА КЪМ ПРО
БЛЕМИТЕ НА МЛАДЕЖТА В ГАБ
РОВСКИ ОКРЪГ. Всъщност това е н 
въпросът, с който представители на ре-

А ...

за информация отразяват живота в со
циалистическите страни и комунистиче
ските идеи веднъж за западния кон
суматор и втори път за социалистичес
кия читател или слушател.

Разглежда се повишаването на роля
та на средствата за масова информация 
в условията на намаляване на между
народното напрежение в засилвано на 
идеологическата борба.

Накрая со изясняват основните прин
ципи на социалистическата информация 
и нейните задачи в съвременната епо
ха,

ч и хора* со под
«ята „-КОЗЛОДУЙ

посветена на хо-
••чат' Новата годн-

гьрвата атомна цен-

На 12 ноември в теле 
визнонния клуб в Пра
га първият заместник- 
председател па Комите
та за телевизия и радио 
ннж. Иван Славков 
главният директор 
Чехославашката 
зия д-р Ян 
подписаха ■ договор 
съвместна работа

и документална 
изпълнението на 
>ама през година* 

цествявачето 
за повишаване 

народа през 
шането ще съ
ши на партий-

дакцията са се обърнали към 100 мла
дежи и девойки от различни предприя
тия н селища в окръга. Състоялият се 
въз основа на техните отговори разго
вор в Габрово с партийни, държавни,

•

.Във възторг сме от съС 
'арената телевизия. Мн 
?» дадохте на моето семейство

>ще не могат да се забравят 
ма „Седемнадесет мига от пре 

ви, ако имате възможност, 
напрежение филм.“

сем. . ~г.
)ес и внимание предаването „Р 
‘“"чзонт“. Вашето предаване е 
„г__с контакт със слушателите

■ М. Кръстева
на с

другари от Българска телевизия! С жив интерес следим вл- 
давання Особно „Дкалози* н .Гражданска трибуна“. Много нн ха- 

(щото защищават интересите на хората .,.“ 
жителите на Мало Крушово, 
окр. Пловдивски 

съботната програма, по случай 15-го; 
Много, много ви благодаря за чудес) 
'"'СЙСТВО ...” 

инж. Албена Баева .
вълнуващите мигове прн излъчване?© 

юлетта .
. повторете този крайно интересен я

I. Гърбеви, София
зто „Разговор с вас" от сту- 

една хубава п кнто-

|»>* о%.«ева 
стария орех". То ръзвъляу-

Планова служба при АПК 
„ „Септември-

... „От скоро време съм слушателка па вашето предаване „Среща в до- 
сет*, но танк ми харесва, че очаквам о нетърпение всеки четвъртък, за да 
чуя вашите отговори. Има дори случаи, когато със сълзи изслушвам про
даването, като чувам какви хубави роботи има в живота.. .*

Анка Ганчева, с. Бели аея 
Михайловградско

... „Имаме възможност да слушаме програма „Христо Ботев" сб? преда
вателя във Видин. Чува со отлично тук, прн изворите на река Дукая( 
Приемете нашите благодарности ц сърдечни поздрави!..."

Вонцсл Мнхайлов м Исо Иванов 
Г. Франбург — ГФР

. .. „С особено внимание и доверя© следя рубриката „По писма па зрхт^ 
!ателн" и съм со убедил в ефекта от авторитетната пптервенцшг 

когато гражданите потърсят вашето съдействие ...
Асен Синдяков, София

Няма друг толкова славен и кратък 
период през изтеклите 30 години, в кой 
то бяха завършени най-крупните обекти 
на социалистическото строителство у 
нас: промишления комплекс Девня, Атом 
пата електроцентрала „Козлодуй“, газо 
проводя СССР — България, първият 
етап па каскадата „Белмексн-Ссстримо 
н много други.

В последните дни на гс 
мическите, обществено- 
културните и спортните 
програма „Хоризонт“ ще 
пи на забелеясителните ус1 
народ през ударната годи 
женнята, които поеха трудов 
тиви в своите насрещни пла: 
пата година, като основната 
внимание остава върху прсдсрс 
пълнение и преизпълнение 
шестата петилетка. В тези 
ще вземат участие изтъкнат) 
стн, публицисти, специалисти, 
ни, държавни и стопански 
пи. Голям брой предавания 
посветени на трудовите и 
планове на производствените колективи 
на изтъкнатите представители на нашц 

работническа класа, на творците п? 
1тернални и духовни блага.

В днито пред Нова година журнали
стите от програма „Христо Ботев" под

готвят предавания за националните пус 
кови обекти, за промишлени предприя
тия и* агрокомплекси, които ще раз

крият ентусиазма и вълненията на тру
дещите се от изпълнението на насрещ
ните планове, от постигнатите икономи
чески успехи през тази година.

За тези предавания ни разказа Маг
да Асенова — отговорен редактор в ре 
дакция „Пропаганда".

. .. „Слушам с интерес и 
дпото на програма „Хорнз 
ресна форма за по-широк

. .. „Слушахме предаването „Под клоните 
ва Целия отдел. Хиляди благодарности!"

В рубриката „Заводи 
готвя- раднокомпозиция 
ПРЕД НОВА ГОДИНА", 
рата, които що посрещш 
па за първи път в първ. 
трала на родината.

За строителите на нова Девня, са 
техните трудови делници и постигнати
те успехи ще разкаже продаването 
„ПРЕДНОВОГОДИШНИ ДНИ В ДЕВНЯ".

Редакцията подготвя 
раднокомпозиция за 
Декемврийската прогр: 
та — равносметка за осъщ 
па голямата програма 
лгпзненото равнище на 
юбилейната година. Преда) 
дъряса документални заши 
пи п държавни ръководители.

На тези, конто ще посрещнат Нова
та година на своя трудов пост, за които 
празничната нощ ще бъде един обикно
вен трудов ден, ще бъде посветено спе
циално предаване, в което ще чуете ре 
портажито на нашите журналистически 
екипи.

Много и отговорни бяха и задачите 
пред селскостопанските работници. Ни- 
то за миг не намаля напрежението в 
кооперативните стопанства. В декемврий 
ските предавания на радиото и телеви
зията що разкажем и за техните успехи.

Дима Тренчева — отг. редактор в 
селскостопанска редакция при редак
ция „Пропаганда" на Българското ра
дио,- сподели с нас, че со подготвя 
СРЕЩА в АПК — Елхово. В нея ще 
участвуват първенците в труда, тя ще 
съдържа разговор за това, което о на
правено, и което предстои да со напра
ви през новата година, за да се осигу
рят още по-големи успехи.

Постигнатото от трудовите колективи 
о страната през юбилейната-ударна го
дина, изпълнението и преизпълнението 
на насрещните планово, задачите, които 
предстоят да со решат през новата го
дина — топа ще бъде и постоянна тема 
в информационните емисии и осведо
мителните бюлетини на радиото и теле
визията.

Отива си още една богата на събития 
и успехи година. Година, която, що 
остано в трудовия летопис на Бълга
рия — ЮБИЛЕЙНА, УДАРНА.


