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Химкомбинатът в Плевен

КРИЗАТА В ПЕКИН И ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯТ КУРС НА МАС ИСТИТЕ

Александър МИТЕВ

ДИАЛОГЪТ «ТВОРЕЦ-ПУБЛИКА» Н. Шопоа Иванчо

Четете на стр. 4

РАДИО - ПРОГРАМА

„ХРИСТО БОТЕВ"

29 юни, 9.30 часа

Слушайте документал

пия разказ
„РЕКАТА(На 5-а стр.)
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Телевизия, I програма 
28 юни, 20.30 часа 

Заключителен кон
церт на лауреатите на 
VI международен кон 
курс за млади оперни 
певци — директно пре 
даване от Софийска
та народна опера.

Адрес иа редакцията: 
бул. „Др. Цвиков" 4 
тел.: 65-30-97
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сълта и чувството, но посте
пенно разбирахме колко недо 
статъчно е това, защото всич

ко в този град е неделимо ця
ло: атмосфера, порив, всеотдай 
ност, необходимост, обич. И ни 
обземаше чувството, че къса
ме само отделни мигове от не 
делимото единство на художе
ственото творчество в Плевен: 
заслепяваше ни багра, сепваше 
ни стих, покоряваше ни мело-

(Тодор Живков — из предизборната 
му реч на 28 май 1976 година)

3. а. П. Слабаков 
йотата в сцена от

„Па сътрудничеството ни е 
другите социалистически стра 
и и се гледа като на важно ус-

Българско радио: 
бул. „Др. Цанков" 4 

Тел.: 85-41. в. 420. 423

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДИРЕКТНИЯ РАЗГОВОР ОТ 9 ЮНИ
ЧЕТЕТЕ НА 12 СТРАНИЦА ПРО ДЪЛЖЕНИЕТО НА ДИРЕКТНИЯ

_____________________________ РАЗГОВОР ОТ 9 ЮНИ
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Българска телевизия: 
ул. „Т. Страшимироа“ 1 
тел.: 44-81

На 28 юни Българ
ска телевизия започва 
редовни предавания 
за чуждестранните ту 
ристи в България, кои 
то ще се излъчват на 
четири езика — руски, 
немски, френски и 
английски.

ИЗДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО

„Ние отлично знаем, че без сътрудничеството със сграниге 
от Съвета за икономическа взаимопомощ и преди всичко — 
без най-тясното сътрудничество с икономически силния, с не
изчерпаеми природни ресурси Съветски съюз, Народна репуб 
лика, Бъл1 ария никога не би могла да се изтръгне от съдбата 
на беден селскостопански придатък и да стане равноправен 
партньор на индустриално развитите държави. И ако сега ние 
си поставяме такива грандиозни задачи за петилетката и за 
следващите 10—15 години, ние си ги поставяме, защото има 
Съвет <а икономическа взаимопомощ, защото има Съветски 
съюз, с когото ние сме Свързани с миналото, настоящето и. 
бъдете го."

форми на сътрудничество: дву
> странна и многостранна спс- 

• циалнзацня и коопериране на 
довие за изпълнение на Седма- производството,- съвместно из--- 

“ граждаие на нови производст- - I
вени мощности, създаване на . 
съвместни предприятия на ме
ждународни стопански органи
зации и др.

Вървейки по този път,< ние 
се специализираме в произвол 
стадо на над 400 вида машипо 
строителни изделия. По някои 
от тях, като електрокари н 
електротелфери и др., се създа 
доха условия за крупно серни 
но производство и заемаме ед
но от първите места в света. 

. И през Седмата петилетка 
интеграцията ни със страните- 
членки на СИВ, ще продължи 
с ускорени темпове. В бесе
дата се изнасят конкретни дан 
ни за съвместната производство 
на дейност, която се предвиж
да. Особено се подчертават ма 
щабите на сближението на на
шата икономика с икономиката 
на Съветския съюз. Това се виж 
да от участието ни в събмссшо 
то производство на широк кръг 
изделия, в съвместното изграж 
дане на крупни обекти. Както 
изтъква авторът, през Седма
та петилетка ежедневно през 
нашата граница ще премина- . 
ват български и съветски сто-. 
км за пад 13—15 милиона руб 
ли.

ПОД НЕБЕТО НА ПЛЕВЕН
Косато бяхме в Плевен, часо 

вета, дните просто препуска
ха, защото се срещахме с хора 
та, които отглеждаха богатата 
градина на изкуството и исках

ме от тях. да ни разкажат за 
условията, които я създават, ■ 
за ония благодатни ветрове, 
подготвили щедрото й лято, за 

светкавиците, очертали нейния 
възход... Поднасяхме микро
фона, за да улоаим духовните 

хоризонти чрез думите, 
интокационните багри на

та петилетка. Тази политика 
на партията ярко е показана в 
приетите от XI партиен кон
грес Основни насоки за разви* 

■■ тисто иа страната през следва 
щите пет години“.

Тези мисли се съдържат в 
беседата, която ще изнесе 
Георги Георгиев — заместник- 
председател на Държавния ко
митет за планиране. В нея той 
ще запознае радиослушателите 
със значението на социалисти
ческата икономическа интегра
ция за изпълнението на наша
та нова петилетка.

Участието на България в 
социалистическата икономиче
ска интеграция през Седмата 
петилетка е поставено на здра 
ва планова основа. Това е по
стигнато чрез взаимните кон
султации по основните въпроси 
Ца икономическата и научно- 
техническата политика на стра 
ните—членки на СИВ, в съвме 
стната работа по прогнозиране 
то и най-вече в процеса на 
координацията-на техните пови 

. петгодишни планове.
В резултат на съвместната 

планова дейност иа нашата 
страна с другите социалисти
чески страни ще продължи раз 
шйряването на производстве
ните връзки п ще бъдат нзпол 
зуванн нови, по-прогреенвнн-
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Ж1®2 К\1 шм
В ИМЕТО НА ХОРАТА

Да откриеш
неповторимото

Петър К>1ТИНСКИ

,1

По следите на постановление №...

МОЯ млада земя СПЕЦИАЛИСТИ БЕЗ

Студия за телевизионни филми „ЕКРАН“

галото

Веселин АВРАМОВ Нали ДИМИТРОВ

документален

9 %

Райна ДОКОВСКАшшмишгг .шии» : Ъ] .1 I. и ■; ш ч

Здравей,

ТЕЛЕВИЗИЯ, I ПРОГРАМА НАСКОРО

ТЕЛЕВИЗИЯ, I ПРОГРАМА
2 юли, 17.40 часа

звучи новата 
позигора 
„Песен за

смя» 
за

РАДИО — ПРОГРАМА 
„ХРИСТО БОТЕВ“ 
28 юни, 16.00 часа

1

това заболяване
пият 1
гппп? ”а.Ч0ВеКа - м^1И 
среда. Тъй като болестните 
менения засягат

на ком-
Буюклиен 

______  „„ „_г__  български 
партизанин", посветена на Иван 
Коза рев.

чините за у----------
правят характеристика на за- 

и негооата ПрОфп_

РАДИО — ПРОГРАМА 
„ХРИСТО БОТЕВ“ 
29 юни, 19.30 часа

Стъргалото, движението, шпа 
рцът... Едно интересно, по
чти неизследвано . явление с 
много наименования и много 
физиономии. Стъргалото е пе 
отменим елемент от ежедневие 
то на почти всеки български 
град или селище.

Филмът не се характеризира

И тъй: 20 .минути върху 
проблемите на подготовката. ' 
разпределението и перспекти
вите на младите ■ специалисти 
с виеше образование.

сомолш!, конто се отличават 
със своето трудолюбие при вие 
дряването на новите техноло
гии за отглеждане на животни 
те.

В АПК „Ленин" функциони
ра клуб за ТНТМ. Ръководите 
лят на младежката промишле 
на бригада Рачо Георгиев раз 
казва за неговата дейност: 
• „. . Демонстрация за нашата 
работа е приспособлението за 
скубане па фасул, създадено 
от ,младия механизатор Иван 
Атанасов. Той създаде косачка 
за /фасул, която, допуска раз- 
-пиляване до •2%,' докато при 
ръчно' прибиране' разпиляване 
то надминава пет и повече про 
цента.•/

Интересен п разнообразен е 
животът на младежите от се 
лата. Думите на Христо“ Мари 
нов, комсомолски секретар ‘ на 
село Малина: „Щом човек умее 
да живее, той може да живее 
пе само в града, но и на се ' 
ло“, потвърждават това.,

Джеки БЕНАДОВ

„ПОЗНАТИ МИСЛИ ЗА ПОЗ 
НАТИ КАРТИНКИ" — така са 
озаглавени диалозите за вреда 
та от алкохола, които що бъ
дат излъчени в рубриката.

„ЗА ДОМА, ЗА СЕМЕЙСТВО. 
ТО“

Радостта — профилак- 
е на медицинска тема.

свърза- 
хнперто- 

на филма с
лекари 
~г при

I

СПЕЦИАЛНОСТ, ИЛИ? ...
ТЕЛЕВИЗИЯ, I ПРОГРАМА 

29 юни, 19.30 часа

„Ние наричаме лекарската 
професия „благородна“, защо 
то лекарите се грижат за здра 
вето на хората. Това сега мо 
же да се каже и за гражданс 
ката отбрана .Нейната роли е 
свързана със защитата па на 
селението, на хората — най-скъ 
пото за една страна.

Тези думи звучат в предава 
нето ..Радпоалбум „Зпсзда“, из 
готвено от главна военна реда 
кцня „Звезда" при Българско 
то радио. Неговият пореден 
брой е посветен па многохиляд 
ния отряд работници и акги 

. внетн на Гражданската отбра 
на в нашата страна. В него те 
ще се срещнат със заместник- 
министъра па.отбраната и на 
чалннк на Гражданската отбра 
на на Съветския съюз генерал- 
полковник" Александър Геренти 
евич Алтукпп.

За участието на партийните 
и обществените организации в 
република Куба при решаване 

■то на проблемите на Граждан 
ската отбрана разказва Ману

ПРОГРАМА „ХРИСТО БО
ТЕВ“, 30 юни, 9.30 часа

по програма „Христо Ботев“ 
па 30 юим от 14.30 часа.

с някаква конкретна н катего 
рнчпа позиция — „за“ или 
„против“. Авторите са поста
вили и проследяват дълбока 
цел — какви са причините, 
които пораждат стъргалото, 
движещите му сили, негласни 
те закони, на които се подчи 
нява то? Дефинирането на про 
блема обхваща социалния и 
възрастовия състав, пенхоло-

„Да откриеш неповторимо- 
то“ — така се нарича преда
ването от рубриката „На мо 
рално-етични теми“, което ре
дакция „Пропаганда“ предла
га на споите приятели.

На основата на конкретни 
примери от живота журналист 
ката Ирина Александрова спо 
деля свои размисли за твор- 
ческото начало в нашето со
циалистическо ежедневие.

Да откриеш неповторимото 
— това означава винаги да го 
риш с порива към красивото, 
към смисленото, към достойно 
то за човека. Означава да от
криваш щампата и баналност 
та, да воюваш срещу тях във 
всичкн сфери на нашия обшест 
пен живот. Баналното и щам
пата, пошлото и неестетичпо- 
то в същност това са лошите 
деца на нехайството, на нес
пособността, на мързела, на 
престъпно лекия поглед към 
живота. От това, доколко на
време ги откриваме в нашия 
бит, около, нас, на работното 
място, доколко имаме жела
ние, а не рядко и гражданска 
смелост дз гн отричаме, да ги 
разобличаваме, зависи онзи та
ка ткизнено необходим чист 
тон в трудовия ни живот.

Различни са причините, кон
то" пораждат безвкусицата и 

• псевд ©естетичното. Те варират 
от .лошия, неразвития вкус до 
липсата на правилен идеен и 
политически поглед, -до пра
вилното. отношение към каче
ството на произвежданата 
продукция. А чувството за при 
миреяне. благодарение на кое
то в много сфери на живота 

", се подвизава грозното и пот
илото, най-ярко проличава в 

ритъма на трудовото ежедне
вие. . Стремежът към неповто
римото, към . красивото, към 
истинското винаги разгаря же
лание. устрем, усилие, твор
чески поглед към дейността, 
задължава да се работи с ум 
н сърце, а всичко това вече оп 
редели нравствеността на един 
човек, на един колектив, на 
цял народ. Да откриеш непов 
торимото — това е нравствен 
закон па нашия социалистичес 
кн живот.

Рубриката е отдавна позната 
па слушателите на радиостан
ция „Младост“. Този път ще 
се срещнем с младите хора от 
АПК „Ленин* в Генерал Тоше 
во, ннй-големия в страната. 
На територията на този район 
в селата Преселенци и Малина 
работят младежки бригади, за 
минаващи се със зърнопронз 
водство и животновъдство. Тях 
пото обещание — „Годината 
за десет месеца“, вече се прев 
ръЩа в дело. През първите че 
тири месеца от тази година 
младежките производствени 
едннпци от двете села постпг 
паха първите успешни резулта 
тн — планът за зърнопроиз- 
водството е преизпълнен от 15 
до 25%. а младежкото хсивот 
повъдпо звено е дало 30 000 
дева над плана.

. Мустажеб Шабапов,, Стефан . < 
Йорданов, Каля Цветанова,. . 
Иринка Маринова, това се кои •

Радостта-профилактиката
функциите на централната нер 
вна система, науката търси ко 
раните на хипертонията в сре
дата и в психологическия кли 
мат, в които е поставен да 
живее и работи човек.

При лечението на хиперто
нията лекр-ште търсят инди
видуален подход към всеки 
болен — откриване и отстра
няване на най-силния дразни
тел. Стига се до едно много 
важно заключение.— всеки е 
длъжен да работи н постъп
ва така с хората, че да спо
мага за създаването на здрав 
психологически климат в дома, 
в работата, в почивната стан 
ция. Защото радостта и спо
койствието са основна предпос 
тавка за предпазване от хнпер 
тония.

гмческата мотивация на ипдп 
вида и групата, участници, в 
движението, техния интелекту 
ален ц емоционален спектър 

•— демонстрацията, срещата, 
противопоставянето на различ
ни, често разхюпосочнп амби
ции и интереси. С една дума 
— филмът „Стъргалото“ е 
опит да се обхване същността 
на това уникално социално и .

. психологическо явление.
Автор-режисьор Никола Ко

вачев, редактор Чавдар Па
пазов, оператор Христо Ра- 
чев и звук Жени Парлапанова

Това заглавие предаването 
• получи в последния момент. С 

мълчаливото единодушие на 
авторите то до последния мо
мент се. наричаше „Накъде с 
тази специалност?"... А това, 
вече подсеща за критичния три 
през тези двайсетина минути 
на екрана. Бъдещите млади хи 
•мини, биолози, микробиолози 
са в’ последния си* семестър. 
Последните. им . учебни часове 
в аудиторните и в лаборатории 
те за упражнения обаче са 
свързани с твърде неоптимис

заеха
команди 

з’ в целия
Именно това ни даде възмож 
пост да излезем с призив към 
всички фабрики и заводи в 
Шуменски окръг за благородно 
социалистическо съревнова
ние. ..“

В предаването за първи път 
з песен — 
Иван 
първия

Съветският 
филм 
тиката“ _ _  ___
Третира проблемите, 
ни със заболяването 
ния. Създателите 
помощта . на съветски 
са се опитали да покажат 

хипертонията, да па 
• • «,|\<1 на

болявапето 
лактика.

Хипертонията е едно от най- 
разпространеннте заболявания 
в наше време. Лекарите 

основните прнчипи
са ..динампч- 

жнвот и взаимротноше- 
с околната

преди. ВСЦЧКО

сл Мартинец.
Предаването пи запознава и 

с редица изтъкнати и всеот
дайни деятели па Гражданска 
та отбрана у пас. Звучат ин
тервюта с ръководители п ак 
тнвнетн па Гражданската от 
брана от Шумен, Кърджали, 
Петрич и Габрово. Един от 
тях е началник-щабът па Гра
жданската отбрана във фабри 
ка „Вела Пискова“ — Христо 
Николов. Тон споделя:

„Тази година ние заехме пър 
во място като шаб и комапду 
пане. Три от специализираните 
отделения заеха първо мя
сто. Две команди са на 
първо място в целия окръг.

Сценарий: Антоанета Огня
нова. Режисьор Венета Сер- 
кеджиева, редактор Веселин 
Аврамов.

тичпата мисъл за разпределе
нието. За кон ли път то ще 
се извърши формално, недоста 
тьчно обвързано с реалните 
нужди на народното ни сто
панство! Какво мислят и как ь:- во правят по въпроса ангажн 
раните инстанции? А ръководи 
телите на съответните ВУЗ-ове?

Синхронните загаГсп с тях, 
както и с абсолвенти' от СУ 
„Климент Охридски“,. правят .. 
разговора интересен, за да за 
върши" той на‘една'висока' но 
та* монологът . на. биоложка-, 

.та, дипломирала се преди "5 
години. И може би тъкмо, 
слушайки за нейните .митарст.. 
ва от щат па щат.. . без щат," 
си бяхме намислили онова за 
главие, по.. .нейсе!

И
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Беседата „ПРОБЛЕМИ

ЗАДАЧИ НА

ТО И КОМУНИСТИЧЕСКО ДВИ

ЖЕНИЕ В КАНАДА" от Христо

Малеев слушайте по програма

I

В

I

Митрев в

редакция „ЛЪЧ"Главна

САЩ и политиката ВИЕНА - ЩАГЛГАСЕ № 14
ТЕЛЕВИЗИЯ, 1 ПРОГРАМА с

20 юни, 22.05 часа

Стефан НИКИТОВ

ИДЕИ, НО КАКВИ?
в ляворадикалното

РАДИО — ПРОГРАМА

„ХРИСТО БОТЕВ"

койтв

ВОДИ 
та

Антидържавнически заблуждения 
младежко движение

Разказ за разцвета 
културата в Унгарската

пъп Великата 
! — полк. Ни 

ген.-майор

„Добро- 
редакция

I
I
I 
I 
I

I
I

РАДНО — ПРОГРАМА 
„ХРИСТО БОТЕВ“
2 юли. 13.40 часа

!
I 
I

Будапеща-парламен гът

УНГАРСКИ МОТИВИ

Кирил Величков и 
Испания

Български интербригацисти 
базата Албасете

отрасли, 
оборудва- 

фабриките 
беше модернизирано. Унгария 
уверено крачи по пътя, начер
тан от партията..

Думите на 
председател на

население 
нарастват 

Бяха създадени 
промишлени

на икономиката и 
народна република

заплашили уо

ДОБРОВОЛЦИ
ТЕЛЕВИЗИЯ, II ПРОГРАМА

1 юли, 20.40 часз

Япония и на 
освободителна 

САЩ красноречиво 
опасните последици 

погрешната идейна плат 
форма, изградена върху анар
хистичното гледище за държа
вата.

Фактите, с които е наситено 
предаването, са неопровержи
мо доказателство за разочаро
ванието па ляворадикалното 
младежко движение на Запад 
от избрания псевдореволюцио- 
нен път за борба с капиталис
тическото общество.

д

Преди година следователят 
Цанков заяви: „Моята практи 
ка показва, че близо 80 на сто 
от направилите опит за неза 
конно преминаване на граница 
та са криминални елементи, на 
които тук е тясно.“

Вярно ли е наблюдението на 
дългогодишния служител?

Преди година и половина 
във Виена един беглец с пие 
толет в ръка приключва остра 
саморазправа. За какво? При
ятелите го ограбили, а прия
телката с тяхна помощ му сло 
жила рога. Когато поискал да

„Христо Ботев“ 
15.00 часа.

Ищван Хусар,
Държавното

Темата на разговора, 
:дн неотдавна журналистка- 
ГЖана Русева с Мери Ко- 

накчиева от Института за съв 
ременни социални теории към 
БАН, ще събуди интереса на 
слушателите и със своята ак
туалност, и с оригиналната 
трактовка на проблема.

През шестдесетте н начало
то на седем десетте години 
на века ляворадикалното мла
дежко движение беше едно от

РАДИО — ПРОГРАМА 
„ХРИСТО БОТЕВ44 
30 юни, 19.00 часа

Журналистите Стефан Тих- 
чев и Радослав Велев и стар
ши научният сътрудник Дими
тър Димитров ще се съберат 
пред микрофона на разговор за 
Съединените американски щати 
и политиката на разведряване
то на световната арена. Те ще 
се спрат на икономическите, 
военните и политическите при
чини от международен и вът
решен характер, които при

ма 2 юли от

Загадките
ПСИХСФ113ИОЛОГИЧЕСКОТО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЛОВОТО 
ТЕЛЕВИЗИЯ, I ПРОГРАМА 

29 юни, 21.20 часа
Един от основните белези, 

отличаващи човека от живот
ните е говорът. Това единстве 
но средство за предаване на 
информация и общуване меж
ду хората е оказало огромно 
въздействие върху формиране 
то на човешката култура и 
прогрес. Още в древността за
белязали, че словото може да 
има н друго предназначение — 
да-влияе върху човешката пси 
хика за добро или лошо. Жре
ците, шаманите и всевъзмож- 
ните магьосници и лечители са 
умеели да внушават на хората 
посредством словото си не са
мо различни емоционални със 
тояння, но и да лекуват ня
кои психически заболявалия.

Във филма „Пснхофизноло- 
гическото въздействие на сло
вото“ от рубриката „Загадки
те“ на редакция „Пламък“ вид 
ни наши учени като д-р Днн- 
чо Трайков, д-р Митев и др. 
демонстрират различни начини 
на психофнзнологическо въз
действие и научно разясняват 
механизма на обезболяването, 
„чудодейното“ лечение на ня
кои психически заболявалия и 
др.

Новото в живота на възро
дена социалистическа Унгария 
властно и непринудено прив
лича вниманието на всяка 
крачка. Споменът за графове
те и нищетата остана в музей 
ните зали и прашните 'анали 
на историята. Потомците на . 
Шандор Петьофн станаха вла
стелини на живота, ковачи на 
бъдещето.

. .Доходите на 
то започнаха да 
много бързо, 
нови 
производственото 
не на заводите и

се разберат, 
убийство

Какви са били тези приятели? 
Австрийската полиция доказва
— международни мошеници и 
аферисти, фалшификатори на 
паспорти и други документи.

Точно ги характеризира Сто 
яи Стефанов- „За Николай Кй 
лев научих в Австрия, че е ле 
жал няколко пъти и затвора на 
Западна Германия, че нищо не 
работи, а неговата професия 
са кражбите на радиоапарати 
от колите и друг багаж. От то 
ва живее. .

Живота на бегълците и 
взаимоотношенията между тях
— иа това е посветено предава 
нето „Виена — Щаглгасе“ №14.

на разведряване
нуднха САЩ да възприе
мат политиката на разведря 
вапе. Ще бъде разгледай и въ 
просът за поврата в америка- 
но-съветскнте отношения, как- 
то и становищата на против
ниците на разведряването в 
САЩ. Авторите ще' разяснят 
по-подробно социално-поли
тическата принадлежност и 
обективните възможности на 
онези кръгове, чиито усилия 
са насочени към отклоняване 
на страната от политиката па 
разведряване.

жоазиня реформизъм.
„Възкръснаха“ с нова сила 

и станалите модни напоследък 
анархистични настроения, кон
то намериха израз в лозунга 
„Държавата е враг номер ед 
по иа трудещите се!“

Изграждането на проанар- 
хистичиите групировки от ти
па на „Фракция „Червена ар
мия“ в Германската федерална 
република и в 
„Симбиози ата 

1)1 нармия в 
говори за 
от

2 юли, 14.00 часа

планово управление на Унгар
ската народна република, са 
подкрепени от примерите, 
които е наситено предаване
то на главна редакция „Друж 
ба“. Журналистката Емилия 
Гергова и Геза Кучар. един 
от главните архитекти по въз
становяването на бившия крал 
ски дворец в Будапеща и пре 
връщането му в национален, 
културен комплекс, ще разка
жат на слушателите за култур 
мото строителство в унгарска 
та столица, а Лаело Шюве- 
теш, ръководител на група 
при конструкторското бюро 
за строеж на локомотиви, ще 
запознае приятелите на . „Дру
жба“ с успехите на трудовия 
колектив на завод „Ганц-Ма- 
ваг“, най-старото предприя
тие в страната, едно от основ 
ните звена в тежкото маши
ностроене на УНР.

„Малка е земята на бълга
рите. .. Малък и трудолюбив 
е нейният народ...“

„Българинът никога не е бил 
себичен патриот и шовинист. 
Той никога никого не е предпз 
виквал, но предизвикван или на 
паднат, никога никому не е ос 
тавал длъжник.“

Тези мисли очертават основ 
ните мотиви, върху които е из 
градено предаването 
волци“ на главна р ....... .
„Дружба“. В него с много до 
кументален . материал е оиагле 
дено участието на българите в 
освободителните борби на дру 
ги народи.

Наши съотечественици са 
станали легендарни герои в ис 
торнята на балканските стра
ни, на Италия, Франция, Бел 
гия, Испания, Чехословакия, 
Унгария...

Спомени за участието си в 
Испанската гражданска война 
разказват другарите Карло Лу 
канов и геи. Захари Захариев, 
във Френската съпротива — 
Кирил Величков, ь ” 
отечествена война 
кола Коджснков, 
Полина Недялкова.

Предаването „Доброволци“ 
е посветено на 3. VII — Меж 
дународния ден на участници
те в съпротивата.

Екатерина ГЕОРГИЕВА

най-ярките доказателства за 
нарастващата активност на 
най-широките обществени слое 
ве в резултат на изострените 
социално-политически кон
фликти в капиталистическия 
свят. То претърпя сложна к 
противоречива еволюция. Най- 
значителната част от неговите 
ревностни привърженици под
ложи на критично преосмисля 
не екстремизма на своите про 
дишни позиции и се свърза с . 
класовата борба на трудещите 
се. Обаче активното малцин
ство издигна като своя макси 
ма безогледния терор. А се на 
мериха и такива, конто пре
минаха иа позициите на бур-
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ЖИВОПИС СОФИЯ76
3. а. Николай Бинев — Хаджи См йон

те още секат черешата.чичовцире-

на малкия екран
ТЕЛЕВИЗИЯ, I ПРОГРАМА

вявахме

пДЯ-

1

Очаквайте новия

РИМ

• *

Режисьорът Иля Велчеа н
М. НИКОЛОВА

вов.
на

Димитър Остоич — изкуст
вовед:

една 
един

Вазов 
роб-

Втора международна 
изложба на реалистичната

лг₽

телевизионен филм

ЗАВРЪЩАНЕ ОТ

I

ТЕЛЕВИЗИЯ, II ПРОГРАМА
19 юни, 20.45 часа

За втори път София е дома
кин на международна излож
ба на реалистичната ангажира
на живопис.

Тя бе открита от председа
телката на Комитета за изкуст
во и култура др. Людмила Жив 
кова, която в своето слово 
каза:

„Целта ма изложбата и ней
ното конкретно художествено 
покритие явно свидетелствуоат 
за зрялото, съзнателно отноше 
име ма творците към художест 
вените процеси, тяхната творче 
ска и гражданска ангажира
ност към проблемите на съвре 
менното общестзено-историче 
ско развитие, по достоен и ка
тегоричен начин защищават го 
лямото и отговорно значение и 
място на изкуството за форми 
ране на човешкото съзнание за 
решаването на проблемите, кои 
то настоящият етап от еволю
цията поставя пред човечество
то.“

За тази изложба главна ре
дакция ЛИК е изготвила поло
винчасово предаване. Телевизи 
онната камера обхожда залите 
ма художествената галерия на 
уп. „Шипка" 6, за да ни запоз 
нао с най-значителните от из
ложените 450 творби. Техни 
създатели са 275 художници от 
19 страни.

Темата на представените про 
изведения е свързана с най- 
прогресивните идеали на чове
чеството, с борбата за мир, 
против социалното неравенство 
и расовата дискриминация. На 
ред с топа изложбата нагледно 
н убедително доказва, че соци 
алистическият реализъм раз
крива най-широки възможно
сти за изява на творческите ин 
дивидуалности, за истинска тво 
рческа свобода.

В предаването са включени и 
интервюта с наши и чуждест
ранни културни дейци. Ето из
вадки от оценките, които те да 
ват на изложбата:

ма екрана.

Филмът „Чичовци" е заснет 
по сценарий на Орлии Орли- 
нов. Композитор е Симеон Пи 
ронков, а оператор — Йордан 
Йорданов.

В ролите участвуват: народ
ните артисти Олга Кирчева. 
Иван Кон дои и Коста Цонев; 
заслужилите артисти Наум Шо 
пов, Николай Бинев, Николай 
Узунов, Петър Слабаков, Люба 
Алексиева, Лора Керанова и 
Васил Михайлов и артистите 
Иван Гайдарджиев, Вълчо Ка 
марашев, Домна Ганева. Люд 
мила Захариева, Петър Петров. 
Николай Узунов, • Петър Сла-

Петър Деспотов и Цвета- 
Димитрова.

Във филма ще видим също 
заслужилите артисти Катя Зе- 
хирева, Наум Шопов, Виолег 
та Донева и др. Оператор и 
художник-постановчик — Кон
стантин Джидров. Музика —• 
Митко Щерев.

Райна Василева: Моята ге
роиня е сърдечен хирург. За 
нея професията о не само до
бре изпълнен дълг, а съдържа 
ние на живота й, което тя по
ставя над всичко. Не зная да 
ли ще успея, но искам да 
докажа всеотдайността й, воля
та й, които макар и странно, 
черпят сила и упояание а неж
ността на чувствата.

Иля Велчев снима 
телевизионеч филм 
нарий на известния 
Антон Дончев. Както

Главна редакция ЛИК под
нася на телевизионните зрите
ли четирисерийния телевизио
нен филм „Чичовци" по едно
именната творба на Иван Ва
зов. Безсмъртната „галерия от 
типове и нрави български в ту 
рско време" оживява на мал
кия екран. Нейните герои — 
„прости хорица, ограничени в 
дребнавите интереси на бита" 
— се вълнуват, спорят, закан
ват и възторгват. Те водят дъл 
бокомислени разговори, със 
страст обсъждат политически- 

събития . И нищо не може 
помрачи вярата им в 

1Ип ло и

операторът Константин Джидров между два кадъра 
Сн. Стефан АТАНАСОВ

в спектакъла „ЧИЧОВЦИ*

Помолен да сподели свои 
мисли за постановката, режи
сьор-постановчикът Павел Пав 
лов заяви:

— Щастлив съм. че на мен 
се падна да екранизирам ге
ниалната Вазова творба „Чи
човци“. Само шест години

„Завръщане от Рим” — 
под това заглавие режисьорът ■ 

трисериен 
по сце- 
писател 

в пре-

която 
утрешните априлци ще изнесат 
като реквизит в големия теа
тър на въстанието... Какво да 
се прави!! „Чичовци"-те са 
все още бащите на утрешните 
герои от бунтовната пролет 
иа 1876 година.

Бихме се радвали, ако зри
телите обикнат нашия филм, 
както ние бяхме влюбени във 
Базовата творба, докато л ожи

след Освобождението 
се изврьща назад към 
ските години и с доброду
шието но мъдрец ни по
казва въжделенията на мла
дата, жаждуща знания нация, 
пропита от духа на просвеще
нието, погълната от църковни
те борби и от големите све
товни политически събития. 
Желанието на тази млада на
ция да се утвърди е толкова 
по трогателно, през колкото 
повече перипетии тя трябва да 
премине.

Безсмъртната коммчност на 
творбата се крие във философ 
ската категория на хумора — 

ч. разминаването на прмвидности 
те със същностите: ще рече 
— онова, за което се мислят 
нашите чичовци, и това, което 
те в същност са. А техният 
кръгозор е тесен като географ 
смия хоризонт на градеца, 
сврян между Балкана и Сред- 
ногорието, както са ограниче
ни източниците на тяхната ин
формация — случайно попад
нали влашки или цариградски 
вестници и пророческата кни
га на Мартин Задека. Затова 
те още само говорят много.

„Изложбата вече стана 
довно триенале — ще се пов
таря на всеки три години с иде 
ята да се превърне в 
мощна манифестация, в 
форум на обединение на всич
ки прогресивни сили, на всич
ки онези творци, които в свое
то творчество се придържат 
към принципите на реализма.

Аз съм дълбоко убеден, че 
именно социалистическият реа 
лизъм разкрива най-широки 
възможности за изява на твор
ческата индивидуалност."

Дора Бонева — секретар на 
секция „Живопис“ при СБХ: 

„Виждаме художници от най 
старото и от по-младото поколе 
ние — всичките различни и съ 
щевременно всички имат оно
ва, което е необходимо за та
зи изложба — един политиче
ски запяд."

Такам — представител на 
японската делегация на излож 
бата:

„Организирането ка една та 
кава изложба на реалистичната 
живопис е необходимо и по
лезно за културното опознава 
не между народите**.

Жале Джалдан — журналист 
ка от турското списание „Еди 
пон“:

„Тази изложба ни открива 
света ... Когато изкуството чрез 
реализма служи на общество
то, това означава, че служи и 
на светозния мир. Защото най- 
силната любов е тази към чо
века."

Нар. художник Светлия Ру
сев — председател на СБХ:

„Благодарение на едно ясно 
и съвременно разбиране за ро 
лята и значението на излож
бата, за мястото и позицията 
на съвременния творец и не иа 
последно мясго на отговорно
то отношение на съставителите 
ние имаме една силна и бога
та на национални тенденции и 
лични стилове реалистична из
ложба."

.<^8

дишните си филми „Дубльорът" 
и „Сладко и горчиво", така и тук 
Иля Велчев е привлечен от 
остротата на съвременните 
проблеми, пред конто са из 
правени действуващите лица. 
Външната форма на предста
вената история — любовния 
конфликт между д-р Ани Ми
лева, д-р Кирил Милев и Вла 
димир — служи за разгръща
не на филмовия разказ в ин
тересен драматично-емоцио
нален план.Въпросът за взаи
моотношенията между отдел
ните личности в семейството 
и обществото прераства в 
спор за нравствеността, за 
професионалния дълг, за граж 
данските позиции на героите. 
И именно в този конфликт 
се раждат измеренията на лич 
ното щастие, при което всеки 
воюва за себе си.

Антон Дончев: Аз посветих 
моя сценарий на Международ 
ната година на жената, която 
с право бе продължена в Де
сетилетие на жената. Стремил 
съм се чрез образа на д-р 
Ани Милева да докажа онази 
жизненост, която е типична 
за българката. И още нещо 
— без да идеализирам Ани, 
исках тя да израсне в сим
вол на съвременната жена. Тя 
се преосмисля в живота чрез 
всички онези функции, които 
времето през вековете е на
лагало на нейните предшества 
ничии, за да израсне в пъл
ноценен социалноангажиран 
член на нашето общество.

Милен Пенев: Д-р Кирил 
Милев е силно конфликтна 
личност. Постигнал съвършен
ство в професията, той остава 
чужд на вълненията и колеба
нията, които носят човещина
та и радостите на съществува- 
нето. Той смята, чо може да 
решава житейските си пробле 
ми с категоричността на хирур 
гическия скалпел и това го 
превръща в неудачник.

Юри Ангелов:* След „Слад- 
ко и горчиво" тук отново ми 
се налага да се преборя с 
възрастта на образа. Влади
мир мо завладява с устреме- 
ността и волността на харак
тера му, с обичта му към при 
родата. Далеч съм от мисъл
та да се отъждествявам с не
го, но искам да защитя тези 
негови черти, които са достой 
ни за уважение.

те 
Да 
до Иван".

Филмът е посветен на 100- 
годишнината от Априлското 
въстание.
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Разговорът за творческото теле- НАШИ ВИДНИ 11ЖМУЗИКАЛНИраангов и з.

ИЗПЪЛНИТЕЛИпо
1

програма „Христо Ботев" Иванна

Дреников
I

I

От ОМИР до днес
ПОД НЕБЕТО НА ПЛЕВЕН,Три вечери с творчеството
(от 1-а стр.)на СВЕТОСЛАВ МИНКОВ

Мария АРНАУДОВА Румяна КАЦАРОВА

С ТЯХ I".------- ;;

Юлия Петрова

ще 
към

вечната 
остава- 

мен 
всички

I

5

РАДИО — ПРОГРАМА 
„ХРИСТО БОТЕВ" 
2 юли, 16.40 часа

из- 
най- 
пе-

7

/

музиката 
и ценността 

еднаква според 
.о време, във

вдъхновение с поета Петър Ка 

Йорданка Куз- 

манова ще бъде излъчен

ДИАЛОГЪТ «ТВОРЕЦ- ПУБЛИКА»

РАДИО — ПРОГРАМА 
„ОРФЕЙ". 22.30 часа

от големи или по-малко 
известни руски художници. 
Още през месец юли ще слу 
шате предаването, посветено на 
руския живописец Павел Фе- 
дотов.

„Съветска палитра" — как- 
то личи от самото заглавие, те 
зи минути са отредени за попу 
ляризиране на най-ярките и 
вдъхновени творби на многона 
ционалното съветско изкуст
во. То ще ни доближи до тър 
сенията и вълненията на твор 
ците, създаващи част от обли 
ка на художествения живот в 
съветската страна, 
време ще чуете 
за живота и творчеството 
Александър Дейнека, ще 
срещнем с неговата най-ярка

„Във всички „американски" 
разкази — казва Минков — аз 
съм вземал САЩ като наи-ти-> 
личната буржоазно-капиталис
тическа страна, като символ 
М квинтесенция ма капиталис
тическата действителност."

■Светослав Минков извървя 

сложен път на развитие. През 
иронията и сатирата той стиг
на до „светлия" смях, до тъ
гата за самотния, забравен в 
главоломния бяг за печалба 
човек в капиталистическото об 
щество.

от нас с увлечение че 
слуша предавания за 

’ " 1 и съкрове

дия, проблясваше мисъл, об
раз ... И беше така необхват
но, повторимо и мъдро това 
единство със своите ненадейни 
върхове и примамливи широки 
поля, също като хармонията в 
природата, в живота ...

Когато бяхме в Плевен, часа 
вете, дните просто препуска
ха ... И ако трябва да използу 
ваме някакво сравнение, и ако 
то е традиционното — „вре
мето изтичаше като пясък ме
жду пръстите ни" — то непре 
менно трябва да добавим: 
„златоносен пясък". Защото от 
блясъците му останаха в нас: 
„Лицето на жената, която ни 
подари сред полето на село 
Ставерци букет полски цветя, 
беше срещало цял живот сльн 
цето и вятъра на плевенската 
равнина" — разказани младият 
поет от Плевен Руси Русев.

А сега тази жена ни срещна 
с думите: „Канто ние отглеж
даме цветя и жито, грозде, та
ка и оио отглеждате песни н 
картини, книги и танци,... как 
то на вас ви е нужна хубостта 
на цветето и топлината на хля
ба ,така м ние очакваме ваши
те песни да ни омаят..." 
И осмислихме неговия разказ 
едва когато попаднахме сред 
полудялата зеленина на Пле
венския край, когато улавяхме 
пъстрите забрадки, високите 
нефтени горелки, меките каф
яви очертания на набъбнала

„...В 
стойност I 
и тя е е* 
във всяко 
векове..."

пръст, белокаменните паметни 
ци на братския подвиг...

„Доста често съм играла на 
сцената селска жена — споде 
ляше з. а. Саша Филипова — и 
много силно впечатление са ми 
правили по време на нашите 
културни бригади сред полето 
ръцете на селските жени, дър
жали допреди малко класове. 
Сега те почиваха, красиво сгъ
нати пред гърдите им, и сякаш 
светеха с попуканото си досто 
йнство..."

Скоро видяхме, вече на яае, 
и други ръце. Те ликуваха на 
сцената на читалище „Георги 
Димитров" в Плевен в Пролет 
ната сюита на Северняшкия ан 
самбъл. Пред очите ни грейна 
пъстър и ведър като дъга след 
дъжд Гергьовден. Нежни мо
мини ръце пърхаха като ла
стовичи криле. И тези ръце ни 
изпяха най-светлия си химн — 
че са млади, че е пролет, че 
наблизо ги чакат момци и люл 
км...

А в Кукления театър на гра
да попаднахме в приказка от 
засияли детски очи пред свет
лата сцена. Детската публика 
ръководеше героите, актьори
те питаха децата как да постъ
пят, защото развитието на дей 
ствието зависеше от техните ре 
акции, от техните представи за 
добро и зло, за красиво и гро 
зно, за лъжа и истина и де
цата имаха възможност да про 
верят себе си чрез изкуство-

През месец юли програма „Орфей 
започва да излъчва три нови предавания, 
посветени на изобразителното изкуство. 
С тях ще ви запознае редакторката

то ... А диалогът „творец — 
публика" продължаваше в това 
безкрайно равноденствие на из 
куството...

И ние вече си представяхме 
колко неловко празнично се 
чувствува орденоносецът—стро 
ител Станиш Харизанов в мал
ката концертна зала на Клуба 
на плевенските културни дей
ци. И колко му е чудно, че ху
дожникът така добре го е нари 
сувал, че поетът, който гово
ри, толкова много е узнал за 
него. И стои Станиш там, сред 
бригадата си, сред приятели и 
близки и бързо преодолява не 
ловкостта, защото суровият 
стих на Пеньо Пенев е проря
зал въздуха и клубът сякаш е 
притихнал, защото, сътворен от 
мечта и реалност, е дошъл НЕ 
ГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЧОВЕ
КЪТ...

И още много и много злато 
носни песъчинки проблясваха ■ 
нас, когато дните препускаха, 
когато бяхме в Плевен аз и мо 
ите колеги (поетесата Теодора 
Ганчева, музикалната редактор 
ка Жейна Папазова, художест
веният критик Енчо Мутафов, 
журналистът Иван Крадлеков). 
И дано успеем поне част от 
това, което видяхме и преживя 
хме, което отнесохме със себо 
си, да предадем □ Радиоденя 
на програма „Орфей" (29 юни 
от 16.00 до 24.00 часа), посве
тен на културния живот в Пла
вен.

в...В изграждането на един 
изпълнител според мене има 
много фактори, които форми
рат неговата личност и него
вия мироглед. Но естествено, 
първостепенно значение има 
самото учене при различните 
преподаватели и професори. 
Аз съм много задължен на 
моята първа учителка Възкре 
сия Вълчанова, на професор 
П. Пелишек. особено значение 
за мене има контактът и уче
нето при професор Панчо Вла 
дигеров. Друг фактор специал 
но беше моето следване в 
чужбина при един от най-голе 
мите пианисти на века Арту- 
ро Бенедетти Микеланджели и 
при големия педагог Винчен- 
цо Витале."

Със слушането на голо 
ми изпълнители човек ведна
га си дава сметка колко без
бройни проблеми съществуват 
и колко трудно нещо е интер 
претацията и правенето на му

картина — „Отбраната на Пет 
роград", с изкуството на съ 
ветския скулптор Евгений Ву 
четич и с още много творци 
от СССР.

„Световни майстори на чет 
ката" — така наричаме тези 
предавания, в които ще проз 
вучат вдъхновени и я'рки слова 
за безсмъртни майстори, влез 
ли в пантеона на световната 
съкровищница на изобразител 
ното изкуство. Рембранд, Маза 
чо, Леонардо да Винчи, Дю- 
рер •— само от тези имена ли 
чи на какви творци е посве 
тена тази рубрика.

Специално място се отрежда 
в програма „Орфей" и на из 
куството по българските земи. 
Без да спазваме хронология, 
ще ви запознаваме с най-забе 
лежителните творения на худо 
жествения гений на нацията 
през вековете. Ще се разкри 
ват нови, по-малко известни 
страни при откриването или. 
съхраняването на шедьоврите 
на нашето изкуство, от творчес 
ката съдба и търсенията на де 
сетки художници от Възражда 
нето до днес. Първите предава 
ния от тази рубрика са посве 
тени на Панагюрското съкро 
вище и Казанлъшката гробни 
ца, на непубликувани досега ми 
ниатюри...

С тези предавания ще приоб 
щим нашите слушатели към сък 
ровищницата на нашето, съвет 
ското и световното изобрази
телно изкуство.

На 1 юпи Българската 
■изия м радио ще предадат 
директно от Варна откриването 
на Международния музикален 

фестивал „ВАРНЕНСКО ЛЯТО 

—76". Телевизията и радиото 
редовно ще отразяват богатата 
програма на фестивала.

е според мене грешка. Този 
отпечатък идва сам по - себе 
см и не трябва да се налага 
насилствено от самия изпълни 
тел."

зика."
„... Много съвременни 

пълнители съм почитал 
дълбоко и п определени 
риоди на моето развитие съм 
смятал, че някои от тях оби
чам най-много. Мисля, че с те 
чение на времето харесвам 
все по-широк кръг изпълните 
ли и това трябва да бъде 
крайният резултат от развитие 
то на една творческа личност, 
която не трябва да смята, че 
само нейните творчески прин 
ципи са най-правилни."

. За мене беше безкрай
но интересно да надникна в 
духовния мир и принципите на 
Алексис Вайсенберг, тази из
ключително голяма и ерудира
на личност."

„...Аз съм против тези, кои 
то желаят в произведението 
да сложат споя отпечатък на
сила или преднамерено. Това

В един разговор с литерату 
рния критик Симеон Султанов 
Светослав Минков задава въп 
роса: „Ако се налага моето 
творчество да бъде изобразе
но метафорично, да кажем с 
образа на някакво домашно 
цвете, как мислиш кое цвете 
трябва да бъде предпочетено?" 
И сам отговаря на въпроса: 
„Кактус".

Топа определение иай-лод- 
хожда за цялото творчестпо 
на Светослав Минков. То е яр 
ко и колоритно като ярките 
цветове на кактуса. Може би 
иай-самобитното в нашата ли
тература и което о още по-ин
тересно, извън традицията 
без следовници в по-сетнешно 
то й развитие.

Светослав Минков о роден 
в Радомир в семейството на 
военен. Но твърде отрано у 
него се развива остро кри
тично чувство, което му пома
га да види всички противоре
чия на капиталистическото об 
щество. Като всеки хуманист 
Светослав Минков се интере
сува не само от съдбата на чо 
вечестпото днес, но и от съд 
бата на човечеството утре.

Всеки 
те или 
творческата съдба 
ното изкуство на велики и не 
забравими майстори на четка 
та, перото и длетото ... Всеки 
от нас се е вълнувал от лич
ността и изкуството на художни 
Ци като Репин и Ван Гог, Ан
дрей Рубльов или Владимир 
Димитров-Майстора, от сътво 
реното от ръката на незнай
ния Боянски майстор. Новите 
предавания на програма „Ор
фей" имат за цел да задопо 
лят този интерес...

Една от новите рубрики на 
ричаме ..Руска палитра", която 

ни направи съпричастни 
богатия и необозрим 

свят на изкуството, сътворяван 
големи или 

руски

В близко 
предавания 

на 
ви

19 юим от 18.00 часа

]



I ПРОГРАМА I ПРОГРАМА

30 юнн, 19.15 часа

от-

6 ЕЛЕВИЗИЯ
19.40 „Щъркелчето Кич“ — детски филм 07ПЪРВА ПРОГРАМА

на

20.15 „С автомобил из Българин“ — филмов

пътепис

20.25 Гастрономически съвети28. VI. игрален

ВТОРА ПРОГРАМАПЪРЧА ПРОГРАМА
.Милиондетската гради-

а,
телевизионен роман

29. VI. (ст.

ПЪРВА ПРОГРАМА

за

30. VI. на науч-
от

детски

телевизионен
- Десе
ти р.“ и

филм
от

1. VII. български
филмова рецензия

ПЪРВА ПРОГРАМА
района

дет-

фолнлорна

2. VII. — забавно-музикална про
бъпгар-ни игрален

21.35 „Опера 76* — забавна програма

ПЪРВА ПРОГРАМА
детски

лризна-

репортаж
телевизионен роман

3. VII. 22.00 ..Канго

зелевизион- ранона
Д. и.

4. VII.

17.40 Днезннн на съревнованието 02—209

17.50 Камера — транспорт 03 — 017

17.55 Реклами 04 — 099

грама“ 07—705

22.25 Новини 08 — 010

предаване за пноне- 

на Тото 2 08—013

програма

20.05 „КОЗНЯТ РОГ* 
филм

20.30 „НОЗИЯТ РОГ- — български 
филм

►

го 
СЯ 
СС 
О_ 
О

-2С 
О 
I 
О 
о 
05 
05 
Л 
ос

ос 
ос 
05 
05 
05 
X

изг
I п>

18:

ЛАУ- 
нон-

от камък и дърво“ 

родопски гайди"

I

о о. 
е

со 
Е 
05

Е

но-популлрен филм 02—405

18.00 „ЛЯТО —76“ — новини на руски, нем
ски, френски и английски език 03 — 011

19.00 „ГОЛЯМОТО ПРОТИВОСТОЯНЕ“

1 юли, 22.00 часа 

„ЗА НЕГО — ЧОВЕКА“ 

българекм телевизионен филм

го 
Е. о ю
о

ВТОРА ПРОГРАМА
19.00 „Чудната

ние- —

Г Е 
' 05

■ с

О- 
о' 
Е 
со

22.00 „ЗА НЕГО — ЧОВЕКА“ — 
телевизионен филм 10—400

22.45 Спорт —76 11—055
23.10 Новини 12—010

Н 1 
'МК б"_„ 
(ванова

— резултати 
<и 02 — 256

и лечени)

на рус/ки, нем- 
»зици 04—011 
•а: „Обзор“ 05 —

сграда
НЬтйя н< 

юрчество
НО1

детски мултц^ 

телевизионен

I

17.05 „Пионерско лято, здравей“ — преда
ване за пионерите

17.30 Новини 01—004

10.00 По света и у нас
10.30 Клуб „Знам и мога“ — предаване за 
пионерите
11.00 „Неврозите“ — научно-популярен

Концерт народна музика 06 — 601 
>ка нощ, деца 07 — 750

20.00 ПО СВЕТА И У НАС 08 — 001

18.00 „Лято—76“ — новини на руски, нем
ски, френски и английски език 05 — 011

19.00 „Вселената“: „Слънчевата система“ — 
сериен научно-популярен филм 06—308

ночнни » 
и английски е: 
на петилетката

20.30 Музикална програма — директно 
Москва • *. ..

амузеите“: „Археологичен

20.30 „* 
(1 част) 
21.20 3 
действие 
21.55 По

10.00 „Голямото .противостояне,“
•''ален филм (II серия)

" Джазов концерт
___ ..Чичовци“ — телевизионен роман (I и 
част)

1.10 К<

ски, френски и английски език 03 — 011 
19.00 ,.Оръжие срещу кариеса“ — научно- 
популлрен филм 04 — 405
19.10 Хроника ма времето 06 — 403
19.30 „По следите на постановление №... 
07 — 211
19.50 Лека нощ, деца 08—759

20.00 ПО СВЕТА И У НАС 09 — 001

ВТОРА ПРОГРАМА (ИЗЛЪЧВА СЕ ЗА ЦЯ
ЛАТА СТРАНА)

19.50 Лека нощ, деца 08 — 750

20.00 ПО СВЕТА И У НАС 09-001

20.30 ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН КОНЦЕРТ НА
РЕАТИТЕ НА VI МЕЖДУНАРОДЕН
КУРС ЗА МЛАДИ ОПЕРНИ ПЕВЦИ — директ 
но предаване от Софийската народна опера 
10 — 556

22.00 Вчера, днес, утре 11—205

22.10 Агенция ЛИК 12—504

22.45 Новини 13—010

дневник 01—005 
телевизионен роман

18.00 „ЛЯТО 76“ — 
ски, френски 
19.00 Класове 
210 
19.30 
19.50 Ле1

2С.30 ОТКРИВАНЕ 
НЕНСКО ЛЯТО“ - 
Варна 09 — 556

18.30 „Милион □ чувала" — 
пликационен филм 21—751

19.00 „Черните облаци“ —
филм (У-ти епизод) 22—401
19.50 „Автографи от СССР“; Владислав Тре- 
тлк 23 — 550 .
20.00 Възрожденско изкуство: „Търновски
те реставратори" 24—403
20.15 Концерт на. мъжки хор при техниче
ски институт — Познай, Полша 25 — 554
21.15 Младежки клуб „Естрада“: „Ритъм“ 27 
— 251
21.30 София — нашата столица 28 — 018
21.50 Обзор на деня 29—012

ПЪРВА ПРОГРАМА
10.00 Сладкарница „Захарно петле“ — пре
даване за пионерите
10.55 „Радостта — профилактика“ — науч
но популярен филм
11.15 „Сонати, концерти, симфонии“ — за
бавна програма (ст. Пловдив) 
11.45 „Мечтател" — българска 
иа ноеела
12.40 Операта през вековете 
13^30 Информационен 
14.00 .Чичойци“ — 
(111-та .част) 02—453 
14.50 „В снета на »■“ 
музей — Силистра“ 03— . .
15.20 „Ноти кон стоп“ — забавна програма .. 
04—705
16.00 „Човекът и неговото тяло“: „Мотор на 
кръпообръщонието“ — сериен научно-попу 
лярен филм 05—405

„ЛЯТО 76“. — програма на руски език 
чуждестранните туристи 21—011

19.00 . „Съкровищница“ — документален 
филм
19.20 „Отвъд надвесените пор ги“

19.40 Български ритми
20.00 „ВРЕМЕ“ — информационна емисия на 
Централната- съветска телевизия

ВТОРА ПРОГРАМА (изльчза се за 
на Черноморието по 26-ти канал)

ЛЯТО —76 — Програма на френски 
език за чуждестранните туристи 21—011 

талсн"филм°бЪР път’ Б,ьлгаРИл“ — докумен 

19.30 „Сътворено 

19.45 „100

10.00 По
10.30 БТ
ння дек“

11.00 За учителите, преподаващи в IV клас:
«’тични ДР°3и“ и „Геометрични поня-

11.55 ..Вселената“: „Слънчевата система“ — 
сериен научно-популярен филм
12.30 Информационен дневник
17.10 „Празник на розите в детската гради
на“ — предаване за децата
17.30 Новини 01—004
17.40 Дела, планове, перспективи 02—209
17.50 Практична медицина: „Профилактика

ю на детските зъби“ 03 — 305

.ЧИЧОВЦИ“
.) 10 — 453
Загадките: „Психофизиологичното въз 

на словото“ 11 —403
_____ писма на зрителите 12 — 106
22.05 „Виена Щаглгасе 14" 13 — 211
22.35 Сонати, концерти, симфонии 
Пловдив) 14 — 556 
23.05 Новини 15 — 010

език за чу-

Народният театър „Иван Вазов" 

ново в своята сграда“

17.30 Новини 07—г004
17.40 Спортна мозайка 08 — 051
18.00 „Приказки за изкуството“; . Етоу- 

предаване за пионерите 09 — 751
скн^"^ТГое_АЗОП?НЛ ’876 Р-
лен ф;п«У1ПГ-403МИПТ ГраД“ - А0НУ“'нТа-

19.35 Концерт народна музика 12—601 
19.50 Лека, нощ, деца 13 — 750

20.00 ПАНОРАМА 14—002

21.00 „ЧИЧОВЦИ“ — 
(III част) 15—453

21.45 „Мелодия 76“ — класация на нови бъл 
гарски естрадни лесни 16—695

22.35 Новини 17 — 060

филм
11.30 Празник на гимнастиката в столицата
12.30 Информационен дневник
17.30 Новини 01—004
17.40 „Това е моята Родина“ •- “ 
от конкурса за детски рисунки 01 
17.55 Мелодия юни 03 — 655 
18.00 ЛЯТО — 76 — новини 
сми, френски и английски език 
19.00 Реклами 95 — 099
19.15 Народният театъо „Иван Вазов“ отно-

ВТОРА ПРОГРАМА (излъчва се на 26 манал

се казва машинално“ — научно 
популярен филм 24—405

22.20 Обзор на деня 25—012

НЕ НА ФЕСТИВАЛА „ВАР- 
— директно предаване

11.25 „Лешникотрошачната“ — филм —балет

11.50 „За него — човека“ — български те
левизионен филм

12.30 Информационен дневник

17.30 Новини 01 —004

17.40 „Радостта — профилактика" — науч-

та част)418 —453 ~ ™еви’Ирмен роман IV- 

се’н °19'2бйЛаДеЖНИ КОНКУРС естрадна пе 

22.05 Новини 20 — 010

»9Л5 Изпълнения-и?®пН’Та И н«пвзмата“ 

пг" "ийн«;гар,:на икона
на Г?
. ,4 . ,?.1 ра Длполо“ — опера от Обер

играх 
11.05 
11.30 
II 
1X10 Концерт народна музика 
13.30 Информационен дневник 01—005 
14.00 „Нови делници“ и „Нашият хляб“ — 
публицистични предавания (ст. Русе) 02— 
211
14.25 „С полета на птиците“ — 
(студио Русе) 03—008
14.45 „Един мъж и една жена".— френски 
игрален филм 04—409
16.25 „Неукротеният Свят“ — сериен науч
но-популярен филм — „Южноамерикански 
племена“ 05—303
16.45 ТВ клуб „Легия“ 06 — 256 ' . .

16.30 „Клоунът Фердинанд и дивите живот 
ии^ — детски сериен филм III епизод 06 — 

16.55 „Мила мамо“ — 
рите 07-752
17.25 Теглене тиража
17.30 Новини 09 — 004
17.40 „България на петте Континента“ 
„Трикольорни крнле“ 10—403
18.10 „Насаме" — филмов очерк за з,- 
Ангел Вълчанов 11—406
18.25 Реклами 12—099‘ 2 ч' ’ . . >,
18.35 Романтизмът срещу иласицизма: Ро
ден 13—308
19.00 Телевизионен обектив 14—098 Л.( •
19.30 Доктор ^улитъл“ — сериен анимацко
19x50%ека нощ, деца! 16—750 ‘ 4

20.00 „24 часа“ — неделна информационна
емисия 17—003

в района на Черноморието).

„ЛЯТО—76. — Програма 
език за чуждестранните туристи

19.00 „Златото иа тракийския ноннин“

20.00 „24 май — един български празник“

10.00 По света и у нас
10.30 „Крокодилът Гена и Чебурзшка“ — 
детски филм
10.50 Загадките: „Психофизиологичното въз 
действие на словото“

ВТОРА ПРОГРАМА
19Л'0 ,Хлед ^седмата приказка“ —

19.10 „ЧЕРНИТЕ ОБЛАЦИ“ — 
филм (VI епизод) 22—401
20.00 Трето действие на балета „Ромео
Жулиета“ от Прокофиеа 23 — 555
20.40 ..Доброволци“ — докумен . ален 
24 — 403
21.15 „23 флага на 7495 метра“ — докумен
тален филм 25 — 403
21.40 „По свой път“
26 — 406
22.00 В края на седмицата 27 — 914
22.10 Обзор на деня 28--012

свирка“ м „Първо 

детски филми 21—751

20Л0 „Варненско лято 76“ — директно пре

даване от Драматичния театър — Варна 23 

— 556

английски 
21 — 011

во в своята сграда 06—403
19.40 Пред 111-тйя национален събор на на
родното творчество Копривщица 76 07—403
19.50 Лека нощ, деца! 08 — 750
20.00 ПО СВЕТА И У НАС 09 — 001

20.30 „ЧИЧОВЦИ“ — телевизионен роман (II 
част) 10—453
21.20 Вчера, днес, утре 11—205

2Ъ30 „Пътища“ а документален филм 12—

21.55 „Джазов концерт“ 13 — 705

22.10 Пред националния преглед 
но-популярния филм 14—405
22.30 Новини 15 — 010

9.40 „Празник на розмте в 
на“ — предавано за децата 
10.00 По света и у нас
10.30 ..Пионерско лято, здравей“-------преда
ване за пионерите
10.55 „Балкан, тук Шумава“ — предаване 
за Народната армия
11.20 Операта през вековете
12.10 „Златен ли е златният телец“
12.30 Информационен дневник
17.00 „Клуб „Знам и глога“ — предаване за 
пионерите
17.30 Новини 01—004
17.40 „В три училища на Варшава“ — доку 
ментален филм 02 —403
18.00 „ЛЯТО—76“ — чоаини на руски, нсм-

на руски, нем- 
04—011

•".ПЪРВА ПРОГРАМА
и у нас 

за Интсовизия: „България в днеш-

ски игрален филм (II серия) 04—751

20.00 „Време“ — информационна емисия на 

Централната съаетска телевизия 05 — 006

20.30 „БЕНЕФИС“



7АДИО

15

05
наспектър

19.15 Танци ма съветските народи

22.30 „От Омир до днес“ — Стефан
от

му- 18.15 Пее Магдалена Морарова
18.30 Новини

български ’

19.30 Радиоалбум „Звезда“ — преда(Манербер). нане за БПА

• Около 20.30 Новини

Около 20,50-Продължение на концгр
лятието. на Фауст'

фпл-

изп..

за

23.57 Химн на НРБ

3 т
о
Е

Жул Леви — Днвертименто-

.Христо Владовски “със СО

65.84 |
72.56 мгхц (4.13]

- тър, 
и а

19.15 Хорови песни от 
композитори

•сен 
тип.

< 

<

о а. с

мгхц 
66.02 

м),

0)

о

м), 
м). 
м), 
м).

X 
X 
2 
о гч

X 
X 
2
СО гч

София 71.45 мгхц (4.20 м]. връх „Бо 
тев“ 71.66 мгхц (4.19 м]. Ст. Загора 
70.22 мгхц (4.27 м]. Кюстендил 66.98 
мгхц (4.48 м) Слънчев бряг 66.80 
мгхц (4.19 м) Кърджали 66.62 мгхц 
(4.51 м]. Шумен 71.78 мгхц

„идьл1шиенис — р 
Петър Караангов н

Кузманова

23.05 С музиката на Сергей Проке 
фисв

за
,,Р<11КЛ}. I VI-. 

17.45 Гласове 
да - 
18.00 
18.30

„За ведро небе, за чиста земя“
___  Забавни минути
13.25 „Шегата настрана“ — фейлетон
13.30 Поздрави н песни

»Христо

детски камерен хоп прй *Б^К.

17.30 „Чавдарче дручари^ ^здравей!“

21.50 Плевенската държавна 
хармония пред нови задачи

21.55 Бела Бапток — Коццепт зя ор 
кестър. и<п Унгарски СО, днр.- Фе- 
ренчик |

»Орфей«
Ботеб«

I „Птиците“ (Респнги), 
КТР, днр. Ал. Владиге-

прн АНП па КТР; 6. Стоян из яво
ри ходеше — нзп. Канушка Драгое
ва; 7. .За кого си чуваш, Дано, очите 
— изп. Константин Гугов; 8. Право 
хоро — изп. орк., на АНП на КТР 
(2.30 Осведомителен бюлетин 
12.45 Пови записи на оперетна 
зика 
13.00 
13.15

16.00 РАДЧОДЕН, ПОСВЕТЕН НА 
КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ В ПЛЕВЕН

разговор с 
.1 з. а. Пор-

22 30 „Надвесен над дълбоката..чо
вешка участ“ —’ г’пст\нат ни лите
ратурни творци от Плебеи

575 кхц ($12 М), 1223 кхц (24$ 
962 К1|< (312 м), 944 кхц (318 
1142 «ц (263 м]. 746 кхц (402 

... ............ кхц (259

16.00 Радиостанция „Младост“: „Здра 
вей, моя млада земя“
16.15 Български' народни хора — 
изп. духов оркестър
16.30 Осведомителен бюлетин
16.40 Из български опери: 1. Ария 
на кърмачката из И д. на оп. „Та- 
хир Беговииа“ (Д.' Хаджигеоргиев), 
изп. Елена Маркова с ОСО.на КТР, 
дир. Ем. Караманов; 2. Ария на Ла 
тннка из оп. „Страхил войвода“ (П. 
Паунов), изп. на Виргиния.Карано 
ва с-ОСО на КТР, днр. Др. Ненов; 
3. Ария на Бончо Огнянов из I к. на 
оп. „Под игото“ (Д. Сагаев), нзп. 
Петко Маринов със СО на КТР, дир. 
Б. Хинчсв: 4. Сцена и хор из I д. 
и танц на самодивите из IV д. на 
оп. „Гергана“ (Маестро Атанасов), 
нзп. солисти н хор и орк. на Вар 
ненската нар. опера, дир. Й. Йоси
фов.
17.00 „Закрито ли е делото ЦРУ?“ 
— статия, публикувана в съветско 
то списание „САЩ, икономика, поли 
тика, идеология“
17.10 Пеят наши самодейци _ хор 
„Г. Кирков“ — София, дир. Вндас
17.30 „Бъди готов“ — предаване 

пионерите: Републикански сбор
, Рапорт VI-та петилетка“ 
" *“ Г/___ ? от световната естра-

- Хосе Фслисиапо
„Съветски паралели“ 

Новини
18.35 Музикален

Жеромски, из романа „Предпролст“

22.50 Инструментални пиеси
23.00 Вести

16.40
’ концертанте № 2 за флей-Га н оркес- 

изп.. .Христо ““ “
КТР, днр. авторът .

18.35 Музикален спектър

19.00 „Дисциплината — отношение 
към социалистическия строй“ — бе
седа от доц. Илия Вълков — зам.- 
завеждащ отдел „Организационен“ 
на ЦК на БКП

17.00 „В обсега да рентгеновите те
лескопи“ — беседа от дош .'Никола'

'ГГ СОЧ- 11,1 ЛИСТИ

17.15 Пеят наши- самодейциСту1,

22.05 Сюита 
нзп. СО на 1 
ров

17.45 Популярни песни в оркестрово 
изпълнение
18.00 .^Вдъхновение" — 
поета 
данка

19.00 Теория, политика, практика: 
„Социалистическата икономическа ии 
теграция — важно условие за изпъл 
пенис на Седмата петилетка“, бесе
да от Георги Георгиев, зам.-предсе 
дател на Държавния комитет за пла 
ннрапе

1 0»'Р1-оп' — Клпперт
И оп-л-ТЪП, »ПП ЛЯСЛО 

Мач'.’п сър ГО пч Братиславското ра 
ч’|.). пир. Трглн” ?

23.22 Гвппбн зл ппгр”: 1 Ппелю1’ м 
' Ф?.»гя п си миньоп'УБах|л »изп '1“П- 

пт Ройчмяп: ‘ Уаплл , пт, «ийьор
(Франк), нзп. Виолета Минчева

16.35 „Реликвите разказват" — Пле 
вепският пантеон и богатирите па ед 
па епопея
16.50 Среша в Плевенската народна 
опора
17.20 „Привечер в клуба“ — Плевен 
18.00 Вести
18.05 На гости в студио „Музика“ при, 
Окр. библиотека „Хр. Смирненски“ ■ 
ДМУ „П. Пииков“ — Плевен
19.00 При плевенските художници
19.20 Инструментални пиеси

19.30 Гала концерт на лауреатите 
на Шестия международен конкурс за 
млади оперни певци — София-76. 
Директно’: предаване’ от зала „Бълга 
рия“

Стереопрограма от 21.10 до 22.00 н 
от 22.05 до 22.30
21.10 Симфонични творби от Феликс
Менделсон — Бартолди
22.00 „Сатиричен албум“ — Георги
Стаматов •

„Дон Сезар дьо Базан" (Масие), 
нзп. Коар Каспарян с орк.; 3. Араб 
ски танц на музиката към пиесата 
на Ибсен „Пер Гиит" (Григ). изп. 
СО на КТР, днр. Др. Ненов; 4. Май
ски звънчета — вокален дует (Меп- 
делсон-Бартолди), изп. Елисавета 
Даскалова и Таня Добрева, съпр. на 
пиано Марсела Форне—Немска; 5. 
Танц на нажовете и принцесите със 
златните коси из бал. „От приказка 
към приказка“ (Недбал), изп. СО на 
Чехословашкото радио, дир. Дик 
11.00 Проблеми на културата: „На
родното творчество — извор на гор 
дост и родолюбив“ — разговор с 
председателя на ОСИК — Ловеч 
Христо Ха.раланов
11.10 Изп. па БХК „Св. Обретснов", 
дир. Л. Митрополитски
11.30 Из творчеството на Марин Го 
леминов
12.05 Български народни песни и хо 
ра — изп. ДАНПТ „Пирин" — Бла 
гоевград
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Фолклорна мозайка
13.00 „За ведро небе, за чиста земя“ 
13.15 Забавни минути
13.25 „Шегата настрана“ — фейле- 

■ тон
13.30 За вас, за всички
14.00На .-гости в Дома на народна 

та армия •— Велико Търново“ — 
радиоочерк от Панка Захариева

' 14.15 Болеро (Морнс Г 
СО. на Московското РТ, дир. Марке 
впч.
14.30 „На военно-политически теми“ 

. — коментар.
14.40 От мелодия към мелодия
15.00 Инструментални пиеси: 1. Джи 
гнтски тани (Леман). нзп. на днгул 
ка Любомир Драгов; 2. Танц в сол 
мажор (Пейко>, нзп. на флейта Кар 
неев; 3. Токата (Хачату.рян), нзп. на 
пиано Калайджан
15.10 Фрагмент из оперет. „Страна 
та на. усмивките“ (Лехар), изп. со 
листи с голям оперетен оркестър, 
дир. Марцалек
15.30 Рекламен компас

14.00 „Необгърната земя“ — пътни 
бележки от Борис Дянков
14.15 Интродукция и алегро за стру 
нен квартет и струнен оркестър (Ел 
гар), изп. англ. кам.-анс., дир. Бри 
тъп
14.30 „Хумор & Подвързия“: из кни
гата „Огледало за обратно вижда- 
не“ йа Марко Ганчев
14.40 Концерт на български естрад
ни изпълнители -
15.00 „Големият .проблем — животно 
въдството“ ” — обществена проверка 
на Българското радио, и в-к „Коопе
ративно село“
15.10 Соната за виола г
миньор (Глинка). изп. Вадим Бори- 
совски ■— виола; и Александър Гол- 
денвайзер — пиано
15.30 Рекламен компас,
16.00 Български народни песни — ор 
кестрови изпълнения

16.15 Забавйи’ оркестрови пиеси

16.30 Осведомителен бюлетин

6.00 Химн на НРБ
6.05 Българска народна музика
6.10 ..Пет минути по проблемите на 
противопожарната охрана“
6.15 Утринни ритми
6.30 Новини
6.40 Армейски песни и маршове
6.50 Днес програма „Христо Ботев“ 
7.00 Весело петолиние
7.15 „Бътгария — дела и документи“
7.30 Новини
7.35 Забавна музика
7.45 „Особен човек“ — очерк от Цаи 
ко Живков
8.00 Български народни песни и хора
8.30 За децата: „Весело хорце“ — 
Бърборило
8.50 Маршове из опери: 1. Марш из 
I д. на оп. „Фиделио? (Бетховеп), 
изп. орк. на Виенската държ. опера

-• -дир. Бьом; 2. Марш на коронанията 
из оп. „Пророкът“ (Манербер). изп. 
Лондонската филх.. дир. Кури; 3. 
Марш из оп. „Крдл Ищван“ (Еркел), 
изп. Унгарският държ. СО. днр Пол 
гар; 4. Удгарски' марш из оп. .Ппок 
лятието. на Фауст“ (Берлиоз). изп. 
орк. ня Гранд опера, дир. Клюитанс;
5. Марш на. Черномор из оп. „Руслач 
и Людмила“ (Глинка); изп. ДСО на 
СССР, днр. Светланов

. 9.10 Свири орк. на Едуарло Лукння
9.30 „За гражданска доблест“: ..Чо
векът от жълтата кола“ — очерк от 
Людмил Пауновскн
9.40 Песните на моя роден край: 
нзп. па фолк. анс. при • Двореца на 
пионерите ...

’ 20.00 „Добър вечер, деца!“ '

22.05 Българска народна музика

20.80 ЦЕДТРгХЛЕН ОСВЕДОМИТЕ- 
й пиано- в ре ’ ЛЕН’ БЮЛЕТИН

20.45 Гала концерт на лауреатите 
от VI международен конкурс за мла 
дн оперни пенцн -- София-76. Ди- 
ректро..предаване от зала'„България" 
втората част на концерта

Около 21.50 Танцови ритми

22.00 Радиостанция „Младост“ — ли 
тературно-музикалйо предаване.

22.30 Осведомителен бюлетин

22.40 Каицонетй .

23.00 Творби от Г
1. Концерт за камерен , ,
бъртой-окс‘‘ — изп. кам. анс. от сл- 

ма;ГО па. Московската .държ
филх.. 2. Прътетно . тайнство — ба
лет, изп. ДСО на СССР, дир. Свет- 
ланов ■. ■ - -

16.00 Афиш „Орфей“
16.20 Дмнтрий Шостаковнч — Кон 
церт за внолончело и оркестър № 2 
изп. Карине Георгиян с Макленбург 
ски ДСО, дир. Тенщед
17.00 „Златни страници“ — ^лексей 
Толстой, из романа „Осемнадесета 
година"
17.15 Из камерното творчество 
Димитьр Сагаев
18.00 Вести
18.05 Из репертоара на украинската 
хорова капела „Думка“
18.30 „Писател и време“ — разго* 
вор на тема „Работническата класа 
в съвременната ни белетристика“
19.00 „Вагнер за операта и музикал 
мята драма" — музикално.предаване
20.30 Рецитал на Росица Емануило 
на — сопран

"21.00 Информационен бюлетин „Ор
фей“

19 30 Вечер с'музикага на Волфганг 
Амадеус. Моцарт
20.00 „Добър вечер, деца!“
20.05 Българска народна музика

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ- 
Равел). нзп. ЛЕН БЮЛЕТИН

20.45 Из. репертоара на. български 
изпълнители
21.00 Вечер с музиката на Волфганг 
Амадеус Моцарт — продължение 
22.00 „Паричката“ — разказ от Ан
гел Каралнйчев
22.15 Забавни ритми
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Лека нощ ви ,пожелава оркес 
търът на Дон - Бенз
23.00 „Присъствие“ — стихове 
Стефан Поптонев.
23.05 Вечер с музиката на Волфганг 
Амадеус Моцарт — продължение 
23.57 Химн на Народна република 
България

10.00 Низ от забавни мелодии
10.30 Новини
10.35 За ваше улеснение
11.00 Включваме Радио Стара Заго
ра
11.10 Изп. на хор „Гусла"
11.30 „Качество и ефективност
Ц.45 Песни и танци на народите
12.05 Българска народна музика-’ 
I. Сън си съпувахг-*- нзп. Вълчо 
Иванов; 2. Данчово хоро — нзп. орк. , Николов 
3; Пооди- Стоял, .поскита и Нрошег 
на се Ряко — изп. Райка Алекеова;
4. Не разливай таз* •— нзп. Ка
линия Взлчева и Йовчо Караиванов;
5. Капанска ръченица язп. орк.

6.00 Химн на Народна република 
България
6.05 Български народни хора
6.10 ..Пет минути по проблемите.иа .• 
промишлеността“
6.15 Утринни ритми
6.30 Новини
6.40 Българска народна музика — 
инструментални изпълнения
6.50 Днес програма „Христо Ботев“
7.00 Бодро и весело
7.15 „България — дела и документи“
7.30 Новини
7.35 Наши танцови .ритми
7.45 „Организирано професионално 
насочване на учениците, завършили 
средно образование“ — разговор 
8.00 Българска народна музика: „От

. чистия извор"
8.30 Програма „Христо Ботев“ през 
седмицата
8.45 Вннченцо Белини — фрагменти 
из оп. „Сомнамбула", изп. солисти с 
хор и орк. на Майските муз. търже

- с-тва. дир. Бояиндж -
9.00 Раднотеатър за младия слуша
тел: „ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА 
СЛЪНЧЕВОТО ЗАЙЧЕ“ — радио 
драматизация по книгата иа Алек
сандър Куммиа и Сергей Рупге

-• 9.40 „Пейте и бъдете весели“ — кон
• церт

10.00 „Не им Върви на колелата, и 
това су. е...“ — проблемна статия 
от Божко Богданов
10.10 Филмова музика
10.30 Новини
10.35 Популярен концерт: 1. У в. „Ма 
ринарела“ (Фучик). нзп.' Пражкият 
СО. дир. Сметачен; 2. Севилиана из оп.

22.50 Изп на представителния сме- 
хпп -..Китя п«лпва" — Плевзн, 
Божко Шойкор

•23.00 В^сти .

Игор Стравойски'23.05 Аптур
ген оркестър „Дъм 1 вчопоп”е,ин

827 кхц (363 м)

962 кхц (312 м], 944

872 кхц (344 м], 1160 
7670 кхц (39.11 м).
УКВ: 69.26 мгхц (4.33 м], 68.36 
(4.39 м], 72.44 мгхц, (4.14 м), 
мгхц (4.54 м), 66.20 мгхц (4.53 
65.84 мгхц (4.55 м]. 72.56 мгхц



8 всенарод-

нейна-
9.30 „Критиката — наше оръжие“ —

на
пъте-го

ос
20.45 Музикален аптракт

о

>
13.00

22.50 Хорови песни

23.00 Вести

4

19.20 Естрадни пести

Е

Томанерхорна

от

[

X

2

I

23.00 Смесен концерт

23.57 Химн на НРБ

Е 
ф

6.00 Химн на НРБ
6.05 Български народни хора
6.10 „Пет минути по проблемите 
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22.30 „От Омир до днес“ — Мария 
Майерова, из романа „Сирена“

18.05 Хорови творби от съветски кои 
поз втори

18.30 „Поезия и музика“ — Николай 
Некрасов
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Ч-I19.00 Из творчеството на български
те композитори: Александър Райчев
— второ действие ра оп. „Тревога“, 
нзп. солисти с орк. на Соф. нар. опе
ра, дир. Ив. Маринов

»Христо
Боте6«

»Орфей«

18.30 Новини
18.35 Музикален спектър
19.00 Полюси

22.00 Концерт
Лайпциг

4< о.

16.05 Габриел Форе — музикална ра 
диокомпозиция
16.46 Испанска народна сюита от Ма 
нуел де Файя
17.00 Руска палитра — Павел Федо 
тов
17.16 Любомир Пипков — втора н 
трета картина на оп. „Ан ти го на 43“, 
изп. солисти с хор и орк. на Пловдн 
вската нар. опера, дир. Ив. Маринов, 
хормайстор Ан. Христов.
18.00 Вести
18.05 Хорови творби 
композитори
18.30 Сред героите на романа „Стър 
тел“ от Етел Лилнан Всйнич
19.00 Рецитал на Едуард Град — 
цигулка
19.30 Духов квинтет (Клугхард), изп. 
Димитър Георгиев — флейта, Васил 
Петров — обой, Христо Мутафов — 
кларнет, Евгени Банков — фагот, и 
Владислав Григоров — валдхорна

20.00 Международен музикален фе
стивал „Варненско лято-76“ — тър
жествено откриване. Концерт на СО 
па Варненската държ. филх., директ
но предаване

21.00 Дуети из опери: 1. Дует на 
Норма и Полионе из II д. на оп. 
„Норма“ (Белини), изп. Джоун Съ- 
дърлънд и Джон Александър с Лон
донския СО, дио. Бониндж; 2. Дует 
на Азучена и Мачрикю из VIII к. на 
оп. „Трубадур“ (Верди), изп. Фио- 
ренца Косото н Карли Бергонци с 
орк. па Миланската скала, дир. Сера 
фин; 3. Дует на Барнаба и Енцо Гри 
малдо из I д. на оп. „Джоконда“ 
(Понкнели), изп. Пласидо Домингои 
Шерил Милнс с Лондонския СО, дир. 
Гуаданьо ;4. Дует на Тоска и Кава- 
радосн из I д. на оп. „Тоска“ (Пу- 
чини), изп. Джани Поджи и Антони 
ета Стела с орк. на театър „Сан Кар 
ло“ в Неапол, дир. Серафин
21.30 Забавни мелодии
21.40 Смесен концерт: I Арам Хача 
турян — Трио за кларнет, цигулка и 
пиано, изп. Благой Симеонов — клар 
пет, Станул Станулов — цигулка, и 
Лилян Томов — ппаио; 2. Дмитрий 
Шостаковпч — из цикъла „Четири мо 
нолога“ — изп. Павел Герджиков; 3. 
Сергей Ппокофпев — Симфониета в 
ла мажор — изп. ОСО на Съв. РТ, 
дир. Да.тгат
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Мелодии за теб
23.00 „Присъствие“ — стихове от съ 
ветски поети
23.05 Жул Масне — I д. на оп. 
„Таис“. изп. солисти с хор и орк. на 
Гранд опера, дир. Себастиан
23.57 Химн на НРБ

21.00 Информационен бюлетин 
феи“

21.10 Вечер с изкуството на СДФ

23.05 с музиката на Сергей Проко- 
фисв — пролог, първо и второ дей
ствие на оп. „Любовта към трите 
портокала“, изп. Виктор Рнбннски, 
Люцея Рашковец, Борис Добрин, 
Юри Елников, Нина Полянова, Нина 
Постамшчева, Владимир Махов, 
Иван Будрнн и др. с хор н орк. на 
Съв. РТ, дир. Далгат

16.30 Осведомителен бюлетин
16.40 Музикален коментар
16.50 Инструментални пиеси
17.00 „Черноморски вълни“ — пре
даване за БНА
17.15 Пеят паши самодейци
17.30 „Бъди готов“ — предаване за 
пионерите
17.45 Сюита от три разлежки 
ни (Хр. Тодоров), изп. орк. с 
авторът
18.00 „Строителството — 
по дело“
18.15 Валсове из оперети
18.30 Новини
18.35 Музика от Иван Стайков из ф. 
„Бягство в Ропотамо“
19.00 „САЩ н политиката на развод 
ряване“ — разговор на журналисти
те Радослав Велев и Стефан Тихчев 
със ст. н. с. Димитър Димитров
19.15 Хорови песни
19.30 Творби от Ференц Лист 
20.00 „Добър вечер, деца!“
20.10 Български народни песни

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ
ЛЕН БЮЛЕТИН

22.Б0 Пяесм яа обой, изп. Христо 
Късметскн; 1 Романс в ла миньор 
№3 (Шумак); 2. Капрично (П. Хад 
жнев); 3. Метаморфоза за соло обой 
(Бритън)

23.00 Вести ’

от славянски

23.05 С музиката на Сергей Прокофк 
ев, изп. Юри Буков: 1. Соната за 
пиано № 6 в ла мажор; 2. Соната 
за пиано № 9 в до мажор

10.35 Андрей Петров — сюита из 
бал. ..Сътворението на света“, изп. на

22.30 „От Омир до днес“ — Свето
слав Минков, разказът „Дамата с 
рентгеновите очи“

17.15 Оргаиов концерт: 1. Пиеси 
(Букстехуде), изп. Ханс Хайнпе; 2. 
Органовн хорали (Бах), изп. Амаде- 
ус Веберзиике

18.00 Вести

Около 21.00 програма „Орфей“ и 
програма Хр. Ботев“: Международен 
музикален фестивал „Варненско ля
то-76“, посветен на 100 години от 
Априлското въстание — тържестве
но откриване. Концерт на СО на 
Варненската държавна филхармо
ния, директно предаване втората 
част, на концерта

Около 21.45 Забавни мелодии

22.00 Радиостанция „Младост“ — 
музикално-публицистична програма
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Китари в нощта

6.00 Химн на НРБ
6.06 Български народни хора
6.10 Денят започва от сутринта
6.15 Утринен ритъм
6.30 Новини
6.35 Забавни песни за духов оркестър
6.50 Днес програма „Христо Ботев“ 
7.00 Бодпо н весело
7.15 „България — дела п документи“7.30 Новини7.35 Забавни минути
7.45 „Пътят на Яшар“ — очерк от 
Пенка Хаджиколева
8.00 Български народни песни и тан
ци — записи от Първия национален 
събор на народното творчество — 
Копривщица
8.30 „Бъди готов!“ — предаване за 
пионерите
8.45 Арии из опери на Даргомижскн 
и Римскн-Корсаков: Из опери на 
Даргомижскн: 1. Две песни на Лау 
ра из I д. на оп. „Каменният гост , 
изп. Людмила Фнлатова с орк. на 
Държ. академичен театър за опера 
и балет „Киров“, дир. Калентиев; 2. 
Ария на Водстичаря из I д. на оп- 
„Русалка“, нзп. Александър Ведер- 
ников с орк. на Болшон театър, дир. 
Ермлер; 3. Ария на Наташа из IV 
д. на същата опера, изп. Юлия Ви- 
нер—Ченншева със СО на КТР, дир. 
Ат. Маргаритов. Из опери на Римски 
Корсаков: 1. Песен на Индийския 
гост нз IV к. на оп. „Садко“, изп. 
Виргнлиус Норейка с орк. на Болшой 
театър, дир. Хайкнн; 2. Ария на 
Сервнля из III д. на едноименната 
опера, изп. Галина Пнсаренко със 
СО дир. Хайкнн; 3. Ариозо на Ликов 
нз 1 д. на оп. „Царска годеница“, 
изп. Евгений Райков г. орк. на Бол 
шой театър, дир. Ермлер
9.10 От мелодия към мелодия
9.40 „Неразделни другари — децата 
и песента“
10.00 „Среща в десет“ — редове от 
вашите писма
10.30 Новини
10,35 За ваше улеснение
11.00 Включваме РТЦ Пловдив
11.10 Българска народна музика — 
нови записи: 1. Буля Марийка ду
маше и Загорка бяла и червена —•

19.30 Избрани страници из славянски 
опери: 1. Ув. към оп. „Лешек Бели“ 
(Елснер) нзп. орк. на Варшавското 
радио, дир. Рахон; 2. Ария на Ка- 
ролина из I д. на оп. „Две вдовици“ 
(Сметана), изп. Ана Каябова-Пеняш- 
кова със СО на Братиславското ра
дио, дир. Режука; 3. Дует па Мас
ларска и Масларски нз I д. на оп. 
„Милионерът“ (П. Хаджиев), изп. 
Анета Цанкова и Николай Смочевски 
с орк. на ДМТ „Ст. Македонски“, 
дир. Б. Хинчев; 4. Руски танц из III 
д. на оп. „Черевички“ (Чайковски) 
изп. СО на Съв. РТ, дир. Федосеев

20.00 „Добър вечер, деца!“

20.05 Българска народна музика — 
познати и любими песни и хора

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ
ЛЕН БЮЛЕТИН

пее Янка Танева,, 2. Капнтановско 
хоро — нзп. Видинската група; 3. 
Мори Гроздено — изп. Стоянка Бо 
пева; 4. Два са млади залюбиха — 
изп. хорът при ДНП — Пазарджик;
5. Ръченица — изп. на кавал Тодор 
Караколев; 6. Заспала е бяла Кали
на и Стойне ле, мари хубава — изп. 
Елена Димитрова
11.30 „Същността на империализма 
не се е променила“ — беседа
11.40 Песни за родината н партията 
12.05 Българска народна музика: 
„Пъстра китка от песни и хора
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 В минути на отдих
13.00 „За ведро небе, за чиста земя“
13.15 Забавни пиеси
13.25 „Шегата настрана“ — фейлетон
13.30 Поздрави и песни
14.00 „Град Своге“ —- радиокомпози- 
пия от Андрей Нухов
14.20 Български народни хора — 
нзп. па гъдуларя Минчо Недялков
14.30 Из съветската страна: „Токто- 
гул — легенда, поезия н любов“ — 
очерк юг М. Илиев
14.40 Забавни песни от Митко Ще- 
рев
15.00 Георги Свнрндов — Клавирно 
трио в ла миньор опус 6, изп. Еду
ард Грач — цигулка, Евгени Алтман
— внолончело, н Вера Гюриостаева
— пиано
15.30 Рекламен компас
16.00 Подиум на музикалната само
дейност
16.30 Осведомителен бюлетин
16.40 „Юристът в нашия дом“
16.50 Шест прелюдии за пиано (Св. 
Обретеиои), изп. Люба Енчева 
17.00 Актуална икономика
17.10 Из съветски оперети

17.30 „Чавдарче-другарче, здравей!“

17.45 Една песен в три варианта: 
„След тебе“ (Панас)
18.00 Нов разказ: „Над всичко“
Димитър Коруджиев
18.15 Българска народна музика, 
нзп. орк. с дир. Хр. Тодоров

6.50 Днес програма „Христо Ботев“ 
7.00 Весели акорди
7.15 „България — дела н документч“
7.30 Новини
7.?5 Забавна музика
7.45 „Вечерите на Запрянов“— до
кументален разказ от Васко Жеков 
8.00 Български народни песни и хо
ра: 1. Ръченица — изп. орк.; 2. Чи
човите синове и Тръгнало е було — 
изп. Лалка Павлова; 3. Сака Стоян 
Латина — изп. Йордан Еленин; 4. Ку 
цата — изп. Русенската народна гру
па: 5. Снощи си, мамо, отидох и Тръг 
нала е Яна — изп. Янка Танева; 6. 
Сборенка — нзп. орк: 7. Море, та 
нали вчера думахме — изп. Роза 
Цветкова; 8. Калотннско хоро — изп. 
орк.
8.30 Из опери на Шарл Гуно: 1. Ув. 
към сп. „МвреЙ“, нзп. орк. на Кон
цертното д-во при Парижката кон
серватория, днр. Клюнтанс; 2. Фаран 
дола н песен нз II д. на същата опе
ра, изп. солисти с фестивален хор от 
Екс-ан-Прованс и орк. на Концерт
ното д-во при Парижката консерва
тория, дир. Клюнтанс; 3. Две арии из 
I д. на оп. „Ромео н Жулиета“: 
пада за царица Маб, изп. Мн1 
Дан с орк. на Гранд опера, дир. Клюн 
танс и Валс на Жулиета, нзп. АнаМо 
фо със СО на Баварското радио, 
дир. Айххорн; 4. Куплети на Сафонз 
едноименната опера, нзп . Мерилия 
Хорн със СО на Романска Швейца
рия, дир. Левис; 5. Два фрагмента 
из IV д. на оп. „Фауст“ (Гуно): Хор 
на войниците, нзп. хор н орк. на 
Соф. нар. опера, дир. Ас. Найденов 
и Терцет и финал, нзп. Виктория 
Лос Анджелес, Николай Джеда 
Борис Христов с хор и орк. 
Гранд опера, дир. Клюнтанс 
9.05 Свири орк. на Каравелн
9.20 Български народни хора — нзп.

Трайчо Сннапов на акордеон 
г _ г ------
беседа от Желязко Калчев
9.40 „Детска китка“ — концерт 
10.00 „Живот сред природата“ 
очерк от Емил Кръстев
10.10 Ритъм н настроение
10.30 Новини 
10.35 Андрей Петров — сюита

СО на Съветското РТ, дир. Свещнн- 
ков
11.00 Забавна музика
11.10 Концерт на Хора на слепите п 
България
11.30 „АПРИЛ 1876“: ВОДИТЕЛИ 
— Даскал Никола Дабев
11.45 Инструментални пиеси: 1. Пе
сен и ръченица (Ф. Кутев), нзп. на 
кларнет Атзнг.с Колев; 2. Хумореска 
(Ст Ременков), нзп. на цигулка Ро
сица Зидарова; 3. Ронднно (В. -Стоя
нов), нзп на пиано Мая Трайкова; 
4. Ласки (П. Владигеров), нзп. нави 
олончело Яков Слоболкин
12.05 Българска народна музика от 
Тракия
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Арии нз опере ги, изп. Елиза
бет Шварикопф с филх. орк., днр. 
Акерман
13.00 „За ведро небе, за чиста земя"
13.15 Забавни минути
13.25 „Шегата настрана“ — фейле
тон
13.30 За вас,.за всички
14 00 Из творчеството на Антонии 
Дворжак: 1. Славянски танц № 1 в 
до мажор, изп. Виенската филх., дир. 
Райнер; 2. Серенада за струнен ор
кестър в ми мажор, изп. кам. анс. 
„Софийски солисти“, дир. В. Казан- 
джиев
14.30 За дома, за семейството
14.40 Изпълнение на Паша Христо
ва н Никола ди Вари
15.00 Руски народни танци
15.10 Константин Илиев — Струнен 
квартет № 4, изп квартет „Барток“
15.30 Рекламен компас
16.00 Радиостанция „Младост“: „Сред 
ношколска антена“
16.15 Български народни песни — 
изп. Добра Савова и Любен Божков

19.30 Радиотеатър: „МАНЕКЕНЪТ" 
— радиопиеса от Гюнтер Рюкер
20.33 Концертът „Из творчеството на 
българските композитори“ продължа 
на с творби от Панчо Владигеров: 
Концерт за пиано и оркестър № 4 
Изпълнява авторът с Големия симф. 
оркестър на Съветското радио и теле 
визия, дир. Н. Рахлин /-

Л>Р-

16.05 „При изворите на песента^ 
„Българската народна песен и 
та обработка“
17.00 „Писма от Манила“ — 
пие от Йордан Милев
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22.00 Забавна музика

22.15 Из пашата хорова класика

22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Радиопанорама „Младост“

23.57 Химн на НРБ

Ленин
22.30 ..От Омир до днес“ — Свето
слав Минков, разказът „Асфалт“
22.50 Хоров-й миниатюри
23.00 Вести

16.00 „Строители с пагони“ — преда 
ване за Строителни войски
16.15 Български народни хора — 
изп. орк. при АНП на КТР

»Христо
Ботев«

7.35 Забавни мелодии

7.45 „Нашата земя хубава“: „Черве 
ни н зелени шарки“ — пътепис ог 
Георги Кирилов
8.00 Българска народна музика: 
Грънчарско хоро — изп. орк.

фиев
24.00 Стихове в полунощ — Хуаиа 
де Ибарбуру

00.05 Съвременна музика

»Орфей«1..
&
2

■■ с ■

ре мажор 
изп. СО I 
Кланаерт

9.20 Свири ЕО на Съв. РТ
9.30 „Училище край морето“ — 
очерк от Атанас Благоев
9.40 „Ехо отблизо и далеч“ — пеят 
деца от различни страни
10.00 „Ускорител на прогреса“ — 
предаване за реконструкцията и мо 
дерннзацията
10.10 „Роден край“ — забавни пес

00.05 Позсф Сук — Симфонична по
ема „Лятна приказка", изп. СО па 
Чехословашкото радио, дпр. Кромй- 
ходи.

23.05 Срещи с
силенд
24.00 Стихове и полунощ — 
Адн

16.05 Парашкев Хаджиев — оп. „Юл
ска нощ“ изп. солисти със СО на 
КТР, днр. Ив. Маринов
18.00 Вести
18.05 Българска народна музика
18.30 Библиотека „Кръгозор“ — пред 
ставаме ви сборника „Млада гръцка 
поезия“.

20.00 Хайдушки песни и хора

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ
ЛЕН БЮЛЕТИН

20.45 Музикален антракт

21.00 Вечерен концерт: 1. Струнен 
квартет в ре мажор опус 20 №4 
(Хайдп), изп. квартет „Димов“: 2. 
Симфония в сол миньор №40 (Мо
царт). изп. Кьолнски СО, дир. Су- 
дант

► 6.00 Химн на НРБ
• 6.05 Сборенка, изп. орк. при АНПТ 
< — Русе, обр. К. Колев
1 6.10 „Изследване и лекуване на без 

плодието при жената“ — беседа от 
професор Бранимир Папазов
6.15 Утринни ритми
6.30 Новини
6.40 Български народни

6.50 Днес програма „Христо Ботев“ 

7.00 Весело петолинне

7.15 „България — дела н документи“
7.30 Новини

I. 
---- . при 

ДАНПТ — София; 2. Стефан дума 
Стефана и По-леко тропай, млад бо 
заджио — изп. Маргарита Димитро 
ва; 3. Недо, море Недо, изп. Петър 
Терзиев; 4. Ихтиманска копаннца — 
изп. на гайда Илия Димитров; 5. 
Огън гори — изп. Стефан Симеонов; 
6. Мари момиченце малечко, изп. Ма 
гдалена Морарова; 7. Криво'хоро — 
изп. нар. група с рък. Ат. Вълчев 
8.30 Симфонични творби: 1. Концерт 
за две флейти и оркестър (Чимаро 
за), нзп. Кирил Вълчев и Атанас 
Трендафилов с ОСО на КТР, днр. 
Др. Ненов; 2. Симфония № 101 в 

„Часовникът“ (Хайдн), 
на Берлинското радио, днр.

ЯНСШ/, 11311 идпла шпапдс|ляаи свС 15.00 „ПогЛв.Ч ?"* ГУ” 
СДФ, дир. В..Стефанов. ботническо движение“ -
10.05 „Моя обич и песен“ — концерт Христо Малеев, кандидат 

посветени на първенците

върху канадското ра- 
1жение“ — беседа от 
, —..... «..г на нсториче

ските науки
15,10 Из сонатното творчество на бъл 
гарските композитори
15.30 Рекламен компас
16.00 Драматична поредица: „Пъту
вайте, момчета!“ от Кольо Николов; 
първи епизод: „Хайде да стигнем сър 
ннте!“
16.20 Български народни хора — нзп. 
орк. с дир. Емил Колев
16.30 Осведомителен бюлетин
16.40 Конкерт за кларнет и камерен 
оркестър (Л. Пипков), изп. Петко Ра 
дев с кам. анс. „Софийски солисти“ 
дир. В. Казанджнев
17.00 Радиоантре
17 30 Избрахме за вас — концерт
18.00 Българска народна музика — 
П! национален събор на народното 
творчество — „Копривщица-76“.
18.30 Новини
18.35 Музикален спектър
19.00 Сгудно „Събота“: „Забравени 
имена“, автор Луко Захариев
19.50 Александър Бородпн — симфо
нична картина „В степите на Средна 
Азия“, изп. СО, дир. Леополд Сто- 
ковски

16.40 Наши видни музикални изпъл 
нители: Иван Дреников
17.30 „Бъди готов!“ — предаване за 
пионерите
17.45 Пеят наши самодейци — Хо
рът на софийските учители, дир. 
Л. Димитрова
18.00 „Записки на малолетните“
18.30 Новини
18.40 Дружба: „Унгарски мотиви“ — 
радиокомпозиния от Юлиан Михай 
лов
19.00 Концерт на изтъкнати певци и 
инструменталисти: 1. Владимир Спи 
ваков — цигулка: Валс-скерцо (Чай 
ковски); 2. Владимир Атлантов— 
куплети на Шение из IV д. на оп. 
„Андре Шепне“ (Джордано), съпр. 
орк. на Соф, нар. опера, днр. Рус 
лай Райчев; 3. Юри Буков — Кон 
нерт за пиано и оркестър № 2 в ла 
мажор (Лист), съпр. СДФ, дир. К. 
Илиев
19.30 За селото
20.00 „Добър вечер, деца!“
20.10 Българска народна музика — 
нзп. на Гюрга Пннджурова и орк. 
при АП на КТР
20.30 ЦЕНТРАЛЕН 
ТЕЛЕН БЮЛЕТИН

18.50 Концерн на български музикал
ни изпълнителя — творби от Дми- 
трий Шостакович: 1. Кам. анс. „Со
фийски солисти“, дир. В, Казанджи- 
ев ше изпълни „Поелюд и скерцо“; 2. 
Виолончелистът Венцислав Николов 
със СО на КТР под диригентството на 
Васил Стефанов ще изпълни „Кон
церт за виолоичело и оркестър №1“

19.30 Радпотеатър: „Маскарад“ —ра 
днокомпозяция по едноименната дра
ма пя Михаил Юоиевич Лермонтов
20.54 Нонет (Ханс Айслер),изп. Ко
легиум за каменна музика при КТР, 
дир. В. Стефанов

21.00 Информационен бюлетин „Ор- 
(Ьен“
Стереопрограма от 21.10 до 22.30 ча
са
21.10 Симфонични творби: 1. Кон
церт за пиано и оркестър във фа ди
ез миньор ^"пябин). изп. Станислав 
Нейгауз с ДСО на СССР, днр. П\’б- 
ровски; 2. Фантастична симфония 
Жеплпоз). изп. Лондонски СО, дпр.

ни за родината
10.30 Новини
10.35 Музикална хроника 
11.00 Идеологически спектър
11.30 АПРИЛ 1876: „ОТКЛИК“ 
Иван дьо Вестил
11.40 „За безсмъртието възрасти 
ма“ — песни за Георги Димитров — 
12.05 Партизански народни песни — 
вокални и оркестровн изпълнения

12.30 Осведомителен бюлетин

12.45 Ритмични мелодии

13.00 „За ведро небе, за чиста земя“

13.15 Забавни минути

13.25 „Шегата настрана“ — фейле
тон
13.30 За вас, за всички

14.00 „Иден, но какви?“ — разговор 
с Мери Конакчиева на тема: „Антн 
държавнически заблуждения в ляво- 
радикалното младежко движение“, 
автор Жана Русева

14220 Български народни песни: I. О, 
Яно, Янке — нзп. Янка Рупкиша и 
Калинка Вълчева; 2. Стойке, млада 
меренджико — изп. сестри Груеви;
3. Рано ми е слънце огреяло, изп. 
Олга Борисова и Павлина Горчепа;
4. Залюбнла е Неделя — изп. Рад 
ка Радева и Йорданка Пикова; 5. 
Стоилка ходн по дворн, изп. Йовчо 
Караиванов и Груйчо Дочев; 6. Чули 
са зрели ягоди — изп. вок. трио; 7. 
Огън гори на планина — изп. Вера 
и Надежда Аджови
14.40 Филмова музика
15.00 Радиокоисултацня по трудово
правни въпроси

15.10 Игор Стравински — Октет за 
духови инструменти, нзп. духов ок
тет с рък. Васил Лолов
15.30 Рекламен компас '

20.45 Хорови песни от съветски ком 
позитори: к Пасторал (Мависака- 
лян); 2. Литовска полка (Абарюс); 
3. Страната на белите брези (Кал 
ним); 4. Иска ми се да бъда сокол 
(Кос-Анатолски); 5. Ой, дъб, дъб 
(ххх)
21.00 Вечно на сцената:* „Д-р4 
Бранислав Нушич

21.20 Българските композитори в кон 
гресната година: Бенцнон Елнезер
22.10 Забавни мелодии
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Музика и мечти

23.00 Новото стихотворение на пое
та Нино Николов — „Бузлуджа“
23.05 Михаил Иваповяч Глинка: тре 
то действие па оп.- „Иван Сусанин“ 
изп. солисти с хор и орк. на Бол- 
шой театър, днр. Хайкин

от песни, 
от АПК, 
10.18 Забавни песни
10.30 Новини
10.35 Българска народна музика — 
оркестровн изпълнения.
11.00 Писма до съвременници
11.05 Танци на съветските народи
11.15 „Гласове“ — съветският поет 
Николай Тихонов
11.30 Из творчеството на Фредернк 
Шопен
12.05 Българска народна музика — 
„Шарена гайда, писана“

12.30 Осведомителен бюлетин
12.40 Слово на Сгоян Сюлемезов, 
председател на ЦКС, по случай Л1с- 
ждународиия кооперативен ден 
12.50 Забавни оркестровн пиеси 
13.00 Популярен концерт: 1. Ув. към 
оп. „Крадливата сврака (Росини), 
нзп. СО, дир. Караян, 2. Пъстървата 
(Шуберт), нзп. Елизабет Рутгерс, 
съпр. на пиано П. Владнгеров; 3. К.ап 
рнчио в ми бемол мажор №23 (Па- 
ганинн), изп. на цигулка Исак Перл- 
маи; 4. Трансцедентален етюд „Виели 
ца“ (Лист), изп. на пиано Мирослав 
Лангер; 5. Дует ня Адииа и Немори- 
но из I д на оп. „Любовен еликсир“ 
(Донниетн). изп. Хилде Гюдеп и Джу 
зеле ли Стефано с орк.; 6. Финален. 
галоп из бал. „Копелля“ (Делиб), 
нзп. орк. на Болшой театър, дир. 
Файер.
13.30 „В лъча на прожектора“ — ки- 
ножурпал
14 00 Борис Асафиев — музика из 
бал. „Пламъците ва Париж“, нзп. 
орк. на Болшой театър, дир. Журай- 
тис.
14.30 „Краят — следващата събрта“: 
„Разкази за петте океана“ от Петър 
Незнакомов, продължение

14.40 Пее н. а. Николай Гяуров — 
герой на социалистическия труд, 
съпр. Лондонският СО

16.05 Симфоничен концерт: 1. Алек
сандър Райчев — симфонични моме 
нтп „Лайпциг 33“, нзп. СО на КТР, 
днр. В. Стефанов; 2. Марин Големи 
нов — оратория „Титан“, изп. БХК 
„Св. Обретенов“ и СО на КТР, днр. 
К. Големннов. Солисти Надя Афе- 
яп, Стефка Попангелова, Павел Гер 
джиков и Любомир Бодуров-
17.00 „Календар на изкуството“ — 
Ричард Бринсли Шеридън
17.15 Музиката през вековете“ — 
Виенска класическа школа — Вол 
фгаиг Амадеус Моцарт
18.00 Вести
18.05 Пьотр Илич Чайковски — сиМ 
фонична фантазия „Франческа да 
Римипи“, нзп. Академичният СО на 
Ленинградската държ. филх., дпр. 
Мравпнски, кларнет Безрученко
18.30 „Сърце за всички“ — спомени 
за Георги Димитров от Петър Игна 
тов
18.50 Инструментални пиеси 
Стереопрограма от 19.00 до 21.00 И 
от 21.10 до 22.30
19.00 Симфонични творби от българ 
ски композитори
19.34 Александър Холминов — оп. 
„Оптимистична трагедия“, изп. солис 
та с хор и орк. на Болшой театър, 
дир. Ермлер (1 и II д.) ,
21.00 Информационен бюлетин 
феи“

21.10 Продължение на оп. „Оптнмис 
тнчна трагедия“ (Холминов) (III д.) 
21.45 Камерни ансамбли
22.30 „От Омир до днес“ — Свето
слав Минков, разказът „Лунатнн!... 
Лунатик!... Лунатик!... “ —
22.50 Инструментални пиеси
23.00 Вести
23.05 С музиката на Сергей Проко

6.40 „За 
песни 
6.50 Днес програма 
7.00 Весели акорди 
7.15 „България — дела н документи“
7.30 Новини
7.40 Време и хора

8.00 Българска народна музика — 
весели песни и хора: I. Йорданоле, 
йорданчице и Видях стадо голямо — 
изп. Величка Стамболова; 2. Четвор
но хоро н Ломска копаннца — нзп. 
Иван Чокоев на акордеон и Васил 
Първанов па кларнет; 3. Сред село
— изп. АНП на КТР; 4. Пойде Гана 
за водица, изп. Валентина Деспотова 
5. Татаревско хоро—изп. на тромпет 
Иван Хаджийски; 6. Три кози паса
— изп Любка Апева 7. Пазарджиш
ка ръченица. Пайдушко хоро и Из
ворско хоро — изп. Петко Радев на 
кларнет.
8.30 За децата: „Артист“ — разказ 
от писателя Стоян Даскалов
8.40 Оперни увертюри: 1. У и. към оп. 
„Багдатският халиф“ (Боалдьо.) изп. 
новият Лондонски СО, дир Бониндж; 
2. Ув. към оп. „Веселите уиндзорки“ 
(Николай), изп. орк. на Мюнхенска
та държ. опера, днр. Хсгер; 3. Ув. към 
оп. „дойна Диана“ (Резничек), изп. 
Ливерпулски филх. орк., дир. Гроуз 
4. Ув. към оп. „Раймонда“ (Тома), 
изп. Нюйорската филх.. дир. Бърп- 
стейн; 5 Ув. към оп. ..НаР и дърво
делец“ (Лортцинг), изп. Дрезденски 
дъпж. орк., дир. Хегер.
0.15 Нашата българска гордост: 
„Българското село“ — есе от Стефан 
Поптонев
9.30 Симфонични творби от българ
ски композитори: 1. Четири симфонии 
пи приказки но Елин Пелин (Д. Гъп- 
ков), нзп. СО на КТР, днр. М. Ан
гелов; 2. Концерт за цигулка и ор
кестър във фа диез миньор (В. Сто-
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Влади-пиеси

ф музика 18.00 Вести
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ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД
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„Тракийска сватба“, 
- София.

Политически

I » 
1
* >

< 
2

13.00 
рала

на-
Ев-

о 
О- с

Предаване 
за 
столицата

I
I»

1г/

I

»ментар; 
книга* 

Му-

гар; Во 
!тилет- 

. Крач* 
1Н роди*

67.5В мгхц (4.44 м), 67.76 мгхц (4.43 \
м), 67.97 мгхц (4.41 м], 67.40 мгхц

1 в ми бемол ма 
Карл Райнер Бьоме

ИНФОРМАЦИОННО- 
МУЗИКАЛНА

пиеси
Ботев“

4. Ария
оп. „Луд гидия“ 

Мишо Минев
КТР, дир.

ч
I / н

, I

21.00 Информационен бюлетин „Ор 
фей“
21.10 Инструментални пиеси

6. 1 ..
„Хоро’
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Нашата нова песен

14.00 Софийска хроника
14.10 „Деца на море“
14.50 В услуга на гражданите 1 юли

Коментар; 
1ркин; Спо 
Музика /Ь 

по пие 
Ахме*.

»Христо

млади 
I“

ната за орган №~1 
жор, изп. Г , "

■ар; 
на 

,.зп. на 
Лятнфо- 
грация в 
1И от со*

14.00 Софийска хроника
14.10 „Нараснали възможности“ — 
изказване
14.50 Нови филми

14.00 Софийска хроника
14.10 Строежи на седмата петилетка
14.50 Нови книги в софийските кин* 
жарници

УКВ София III — 71.45 мгхц, 
София
ПОНЕДЕЛНИК - 28 юни

23.05 Жорж Бпзе — първо 
вие на оп. 
с хор и оркестър 
ра и хор „Бодра 
Маринов24.00 „Стихове в полунощ“ — Але 
ксандър Войчеховски
00.05 Сонатен концерт

фрнични вариации 
стър (Франк), г' 
кинг със 
фония

на сто 
чет*

- (сря- 
Новинм 

на

Ботев«

14.00 Летният отдих на столичани

1160 кхц (259 м). 1295 кхц (232

ПОНЕДЕЛННЦ — 28 юни
6.00—7.00 Ннформацнонно-музнкал 

на програма (всеки ден)
12.00 — 13.00 — Инфс

музикална поограма (все»..
19.30 — 20.30 Новини. 

Шарини н такснмн; Нови 
идеологическата диверсия; 
Джемнл Шабаноо и Кадриа 
ва: „Социалистическата интеп 
действие“ — изказва» 
циалистичесннте стра!

ВТОРНИК 
-------- 20.30 ‘

14.20 Хорове и танци из опери: 
1. Хор на ловците из VI к. на оп. 
„Вълшебният стрелец“ (Вебер), изп 
мъжки хор с орк. на Старозагорс
ката' нар. опера, дир. С. Фетфаджн-

9.40 Неделен поздрав с музика

10.00 Осведомителен бюлетин

10 05 Детски празник в Благоевград
10.35 Камий Сен-Санс — „Карнавал 
на животните“, изп. орк. при кон
цертното дружество, на Парижката 
консерватория, дир. Жорж Претр, со
ло пиано — Алдо Чиколиии и Алек 
сис Вайсеиберг

23.00 „За две ръце, протегнати 
среша“ — любовна лирика от 
тнм Евтимов

— ч Мама Ди 
изп. Верка Сиде 

не съм заспало 
Васил Виденови;

орк.

_,__г___ ,, ___ ) на
 дир. Голованов; 3. Хор 

на войниците из VII к. на оп. „Фа 
усгг“ (Гуно), изп. хорът н орк. на 
Софийската 
Найденов;
„Явиута“

(оментар; 
юспонден- 
I висока 

Ру- 
зада- 

на певци от

ИЗГг.
нар. опера, дир.

4. Цигански танц из оп. 
„лвиуАи (Мошошко), изп. орк. на 
Краковското радио, дир. Ровицки;

»Орфей«

17.30
18.00
18.30 Новини
18.35 Забавни орксстрови
18.45 Програма „Христо 
през следващата седмица

19.00 Забавни орксстрови

19.15 Пеят лауреати на VI между
народен конкурс за млади оперни 
певци — „София — 76*’

> дейст- 
„Кармен“, нзп. солисти 

на Соф. нар. опе 
смяна“, дир. Ив.

19.00 Камерно студио — н.а. Иваи 
ка Димитрова
19.30 Симфонични творби: 1. Сим
фонични вариации за пиано и орке 
стър (Франк), изп. Валтер Гизе- 
кинг със СО, дир. Караян; 2. Сим 
фония Мг 4 „Романтична“ (Брук- 
нер), изп. Загребската фнлх., днр. 
■Матечнч

20.49 Йохан Себастнан Бах — Со-

5. Хор из оп. „Алеко“ (Рахмаяи- 
нов), изп. хор със СО на Съв. РТ 
днр. Голованов; 6. Вакханалия из 
III д. иа.оп. „Самсон и Далнла“ 
(Сенс-Саис), изп. Виенската филх., 
дир. Алиберти; 7. Танц на седемте 
воала пз оп. „Саломе“ (Рихард 
Щраус) изп. филх. орк., дир. Отто 
Клемперер; 8. Хор на пленниците 
из IV к. на оп. „Набуко“ (Вердн), 
пзп. хор със СО на Нюйоркското 
радио, дир Тосканнни

23.10 Смесен концерт: 1. Симфоннч 
но скерцо (П. Стайков), нзп. СО 
на КТР, дир. В. Стефанов; 2. Две 
пиеси (А. Стоянов), изп. Росица 
Емануилова — сопран, съпр. на пи 
ано Снежана Варова; 3. Три аква
рела (П. Владигеров), изп. на пиа 
но Божидар Ноев; 4. Ария на 
Илия из III д. на ” 
(П. Хаджиев). изп.  
— тенор, съпр. СО на КТР, дир. 
В. Стефанов; 5. Симфонична поема 
„Калиакра“ (Б. Икономов), изп. 
СО на КТР. дир. В. Стефанов

23.57 Химн на НРБ

18.05 Евгений Светланов — Симфо 
ния в си миньор, изп. ДСО на 
СССР, дир. авторът

14.00 Софийска хроника
14.14 „Обещанието — от всеки колек 
тнв по всички показатели“ — съв
местен рейд
14.50 В услуга на гражданите

„Петрушка“ — съветска

1>ормацнонно- 
(км ден) 

момент.
форми 

Нз1
>дрне
А ИНТСГ 

1не; Песн! 
анн.

 29 юни
19.30 — 20.30 Новини. Ко1 

Музика по желание; Откъс от » 
та „Как се каляваше стоманата* ; му
зика по желание; „Председателят“ — 
очерк; Музика по желание.

СРЯДА —
19.30 — 20?30 Н< 

Сонрн Ангел Геор1 
цип от Шуменски 
култура в селското 
ски пенн и романс)

— разговор; И;
кавнитс театри.

8.35 Военна поща
9.00 Радиотеатър за младия слуша
тел: серия „България в образи“ — 
„РАЖДАНЕТО НА ПОЕТА“, радио 
пиеса от Георги Руса^ов

20.30 ЦЕНТРАЛЕН 
ТЕЛЕН БЮЛЕТИН

20.45 Музикален ант.ракт

22.00 Да танцуваме

деля — 8.45) 8.30 Из живота на 
лицата (понеделник^ вторник и 
въртък). Културен справочник 
да, петък и неделя), 9.00 
(вкл. и неделя) 9.02 Бележки за 
цйонални празници и други кален
дарни дати, 9.30 Културна хроника 
(понеделник, вторник и четвъртък). 
Актуален микрофон на изкуството 
(сряда). Родна реч (петък). За ваше 
то здраве (събота). 9.45 „Неделя-150“ 
10.00 Новини. 10.02 Из съветския и 
чуждестранния печат, 10.30 Корес 
понденции за живота в страната. 
11.00 Новини (без неделя). 11.30 Из 
социалистическите страни, 12.00 Но- 
Иини (без неделя). 12.30 Осведомите-

- лен бюлетин. Времето. Спорт. 13.00 
Рубрика за вътрешно-икономически 
материали. 13.30 На спортни теми. 
14.00 Новини (без неделя). 14.05 Хо
ра, пътища, автомобили (събота) Пъ 
тепис от чужбина (неделя). 14.30 На 
шето интервю (понеделник, сряда, 
четвъртък и петък). Панорама „Зна
ние“ (вторник), 15.00 Новини (без не
деля). Спортна мозайка (неделя). 
15.05 Сведение за ниаото иа река 
Дунав (без неделя). 15.30 Ново... 
пет (сряда и петък). Стършел в 
аванс (четвъртък). Говори Москва 
(неделя). 16.00 Новини. 16.00 — 20.30 
„Разговор с вас“ (петък), в който се 
запазват: 17.00 Новини, 17.30 Говори 
Москва, 18.00 Новини, 18.30 Светьт 
днес. 19.00 Новини. 19.30 Актуал- 
на политика, 20.00 Новини и спорт 
ни вести, 16.30 Преглед на партийни 
списания и нови книги (вторник). 
17.00 Новини (без неделя),17.30 Го
вори Москва (без неделя), 18.00 Но
вини, 18.05 Срещи със съвременни
ка. 18.30 Светьт днес (в неделя — 
преглед на новините). 19.00 Новинч. 
19.30 Актуална политика (без събо
та и неделя). Политически радиома- 
газин от Франция (събота) Полити
чески радиомагазнни от Москва (неде 
ля) 20.00 Новини и спорт. 20.30 Цен
трален осведомителен бюлетин 
Спорт Времето 21.00 Новини, 21.05 
■Музикална стълбица (втори и четвър 
ти четвъртък с повторение в петък 
от 10.35 ч.) Хоризонт на вълните на 
младостта — младежка програма 
(първи иI -трети четвъртък) с НОВИ 
НИ в 22.00 и 23.00 ч.) 21. 30 Матери 
ал на литературна редакция (поне
делник, вторник, сряда и събота). В 
света на киното (петък). 22.00 Нови 
ни. 22.30 Отразяване на културни 
събития. 23.00 Новини. 23.30 Хора и 
страни, за които се говори.

16.05 Празничен концерт: I. Клавм 
рен квинтет (Г. Минчев), нзп. квар 
тет „Аврамов“; 2. Песни от ГЕ 
Владигеров, изп. Евелина Стойнева 
със СО на КТР, днр. Ал. Владиге 
<ров

17.00 „Златни записи“ 
мир Трандафилов

17.05 Записи от международни му 
зикални фестивали

11.00 „Сцена, палитра, екран“ — 
двуседмичен преглед на културни
те събития

12.05 Българска народна музика 
— „Пъстра шевица от песни и хо
ра“: 1. Стефан Диляна думаше — 
изп. Вълкана Стоянова; 2. Гюл де
войка, леле — нзп. Павлина Горче 
ва; 3. Сливнишко хоро — нзп. на 
акордеоннета Мишо Гюров; 4. Ро
сен, росен, зелен росен н 
мнтру думаше — ”
рова; 5. Три нощи 

изп. Игнат и 
Щръклевско хоро — изп.

•чпг»“

ев; 2. Полонеза из оп. „Борис Го- 
дунов“ (Мусоргски), нзп. СО 
Съв. РТ, I

00.00 Химн на НРБ. Обобщение на 
новините от -изминалото денонощие, 
00.30 Спортни -вести (без вторник и 
неделя) 01.00 Новини 01.30 Отвся
къде за всичко 02.00 Новини, 02.30 
Материал на актуална обществено-по 
литичсска тема (понеделник, втор
ник и сряда) 03.00 Новини. 03.30 Ма 
териал на актуална културна тема. 
04.00 Новини. 04.30 Времето. Състо
янието на пътищата. Спортни вести. 
Предстоящи събития. Стоп на авто
произшествията 05.00 Новини. Вре
мето. 05.30 Календар на деня. 05.48 
Р-адиогнмнастика 06.00 Обобщение 
на новините. 'Времето. 06.15 Някол
ко минути с проблемите на селото. 
06.30 Преглед нз столичния печат. 
Уводната статия на в. „Работничес
ко дело“ 6.50 Добро утро, мили де
ца. 7.00 Новини Бележка иа съветс
ка тема. 7.15 България — дела и до 
кументи 7Л0 Коментарен преглед 
иа новините. 8.00 Новини и. предва
рителна информация. 8.20 Из прог
рамите на радиото и тслеоизията (ие

- 30 юни 
Новини. К< 
>гиео; Кор< 
окръг за 
» стопанство; 

——  „Вашите
чн“ — разговор; Изп. - — 
държавните театри.

ЧЕТВЪРТЪК — 
19.30 до 20.30 Новини. 

Ахмед Тютюнджиев пее ша| 
мени за Георги Димитров; 
филми; Сабахат Абла отговаоя 
ма на слушатели; Пеят Съдина 
дова и Ахмед Джумалисв.

ПЕТЪК — 2 юли
19.30 — 20.30 Новини. Комент; 

кални дуети; „Проблеми на пет 
ната ; Инструментална музика; 
на по крачка по обновената нн 
на; Песни за родината.

СЪБОТА — 3 юли 
“ 20,30 Но“нни. Коментар; 

Стари градски песни; Пъстра събот
на програма; Новини; Народни песни 

НЕДЕЛЯ — 4 юлн
19.00 — 20.30 Новини. Коментар; 

Фолклорна китка; И тази неделя с 
I вас; Новини; Естраден концерт

21.30 „Половин час сред 
та среда на човека“ — 
радиокомпозиция

22.00 Хорови песни 
композитори
22.20 Драматизирана повест „Жи
вей и помни“ по едноименната тво 
рба на съветския писател Вален
тин Распутин, трета 
23.00 Вести

6.00 Химн на НРБ
6.05 Чсшннгнровско хоро — изп. Са 
довската група
6.10 НАСЛУКА
6.21 Утринни ритми
6.30 Новини
6.40 Български народни хора и ръ 
ченици
6.50 Днес програма „Христо Ботев“ 
7.00 Наши танцови ритми н песни 
7.15 „България — дела и докумен
ти“
7.30 Новннн
7.35 Найден Геров — Сюита върху 
четири народни песни, изп. ОСО на 
КТР, дир. Ст. Ангелов
7.46 Забавни минути

8.00 Българска народна музика — 
Сватбарски песни и хора: 1. Дили 
били — изп. Стефка Съботинова; 2. 
Кукувичката кукува — нзп. Стоян 
Нейков; 3. Булчснска ръченица — 
нзп. Петко Радев на кларнет н Иван 
Кирев на акордеон; 4. На Милан го 
стн дойдоха —  нзп. Стайка Гьоко 
ва; 5. Пил бях вино — нзп. Иван 
Симеонов; 6. Сватовска ръченица — 
нзп; на цигулка Иван Михов; 7. 
Даряване, кумово хоро и обща ве
селба из музикално-танцовата поста 
иовка „Тракийска сватба“. изп. 
ДАНПТ —

14.00 От мелодия към мелодия

14.00 Софийска хроника
14.10 „Из дейността на 
съвети“ — коментар
14.50 Нашата неделна екскурзия

15.00 Дискотека „ХСЗ“ — хуморис 
тични и сатирични дуети
15.15 Популярни симфонични твор
би: I. Сюита „Вебериана“ (Бей), 
нзп. СО, дир. авторът; 2. Концерт 
за цигулка и оркестър № 2 в ои 
бемол мажор (Паганиии), нзп. Ие 
худи Мснухин с Дойд, филх., дир. 
Е реле
16.00 Осведомителен бюлетин
16.05 Радиотеатър „ОРАНЖЕВИ 
ТЕ ПАНТОФИ" — радиопиеса от 
Олга Кръстева — нова постановка 
16.55 Пъстър оперетен свят — нзп. 
наши артисти и ОСО па КТР 
" „Пионерски клуб „Неделя“

Български хора и ръченици

20.00 Българска народна
— изп. известни певци и свирачи: 
1. Пандела и Бучимнш — изп. Кос 
та Колев; 2. Като седиш, Кино, Ки 
«че — изп. Недялка Керанова; 3. 
Любил е Кольо Диляна — изп. Ян 
ка Рупкина; 4. Тракийски мелодии
— нзп. на кавал Стоян Величков; 
5. Хубаво Стойне — нзп. Илия Ар 
гнров; 6. Пайдушко хоро — изп. 
на тамбура Румен Сираков
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Пловдив
СЪБОТА — 3 юли

Благоевград
863 кхц (348 м)

ПОНЕДЕЛНИК — 28 юни4 юлиНЕДЕЛЯ

773 кхи (388 м)
ПОНЕДЕЛНИК — 28 юни

ВТОРНИК — 29.ЮИИ-

НН ЕО•г '

ЧЕТВЪРТЪК — 1 юли

НЕДЕЛЯ — 4 юли

сугепир“

лианскн 
родни песни

11.30
11.40

(еж- 
по^

1ПСО- 
зетс- 
'чанс 
про- 
1ерт;

Ст. Загора
1124 кхи (267 н)

Шумен
1295 кхц (232 м)

жени< 
за 
от 
РТ1. 
мов; 
7.45 I 
мен“ 
На 
от 
бО1

15.30 Поздравителен концерт; 
17.00 Срещи с приятели на на 
родната музика; 17.30 Популя 
рен концерт; 18.00 Радиоалма 
нах „Време; 18.40 Гласове от 
световната естрада

ление“ — сборно предаване; 
17.30 Народна музика;’ 18.00 
„Огнище“; 18.20 Из оперети на 
Мильокер; 18.40 Естрадни пес 
ни

7.00 Изп. на солисти н орк. 
за нар. музика при радио Шу
мен, рък. X. Мисакян; _/.15 
Предаване за селскостопански 
труженици; 7.40 Пее Цветан. 
Панков; 7.55 „Камбанка“ — 
анкета сред децата; 15.30 Ра
диоклуб „Приятели на музика
та“; 18.00 Минути за вас ,лю-~ 
бнтели на спорта; 18.15 Воюва
щи лесни; .18,30 Новини, от. Ра 
дио София (всеки ден); 18.36 
Музика • и вести (всеки ден)-

6.00 Добро утро с музика;
6.15 С песните на родния'край;
6.40 Срещи в утрото; 6.45 За- 
бдвеи коинерт с продължение; 
7.00 Адреси па дружбата; 19.00 
Музикална мозайка; 19.20 Ус
пехи и проблеми на почивното 
дело и туризма в Благоеврал- 
ски окръг; 19.28 Фрагменти из 
оперети; 19.40 Екскурзоводите 
разказват; 19.46 Кллснчпо и 
съвременен араижпмсйг

7.00 Добруджа пее п играе;
. 7:15 Икономически коментар; 
7.20 Песни и танци на балкан
ските народи; 7.35 В ритъма 
на рягтанма; 7.50 Строителст
вото — всенародно дело; 15.30 
Общество и време; 15.40 Из 
творчеството. на Панчо Владя.-* 
геров; 18.02-Вести от побрати
мените градове; 18.07 Популяр-

1 
О- ..

• I —

се, ако ти е смешцо“ — фей
летон; 7.30 Леки оркестрови 
пиеси; 7.54 Поетична антоло
гия „Звезда“ — стихове от 
Енчо Русев; 18.00 Неделна ра- 
диопанорама

ПЕТЪК — 2 юли
.7.00 Преславски нар. песни: 

7.15 В събота и неделя по спо
ртните терени; 7.35 Изп. иа 
български поп-групи; 7.50 „Ста
ндартизация, унификация и ти
пизация на промишленото про
изводство“ — коментар; 15.30 
Младежки антени; 18.02- Редо
ве от нашата поща; 18.05 Ес
традни песни за любовта

СЪБОТА — 3 !рлн
7.00 Пред 1300-годишнпната 

от създаването на българската 
държава — 1275 години от 
смъртта на хан Аспцрух— ра- 
днокомпозиция; 7.10 Хора и 
песни от родния край; 7.35 С 
ЕО на СРТ; 7.54 .Контролен 
пост; 15.30 Концерт1 по жела
ние; 18.00 Културен' спектър

НЕДЕЛЯ - 4 ЮЛИ
. 7.00 Па мегдана, насред село, 

вито хоро се извило; 7.15 „Смей

Неделно утро: 5.30 С песни 
в утринта; 6.00 На този ден 
— „Международен кооперати
вен ден“;1 6.05 Български яаро 
дни хора и ръченици; 6.30 Но 
вини, 6.45 Любопитното е около 
нас; 7.00 „Край Тунджа“ — 
репортаж; 7.30 Гостуваме на 
Културния дом при ОКС; 7.45 
Неделна поща; 17.00 — 19.00 
Неделно студио

6.00 Забавни мелодии; 6.15 
Из нашия фолкл. албум; 6.40 
Младежки микрофон; 7.05 Му 
зикална ннтермедня; 19.06 Цзп. 
на С. Оннкян и X. Фелисняно; 
19.20 Тези сладки мелодии от 
мандолини; 19.28 Рапсодия за 
цигулка и пиано (Барток); 
19.40 25 годния от създаване
то на Международната федера 
ция на участниците в съпро
тивата; 19.46 Пейте с нас

СРЯДА — 30 юпн
7.00 Кръшни хора и ръчени

ци; 7.15 Редове от нашата по;
. ща; 7.18 Пеят Маргарита Хра- 

■ нова и Никола дн Вари; 7.50
• Младежки микрофон; 15.30 Из
концертните,зали; 18.00 В ава- .1 
нгарда на класата; 18.07 Ху-

• бавата песен, пе старее

ЧЕТВЪРТЪК —.1 юли
7.00 Лудогорски напеви; 7.15 

Предаване за. селскостопански
те труженици; 7.35 С орк. на 
Пол Морна; 7.50 Раднопост 
5-68-25; 15.30 С микрофон из 
района; 15.40 Пиеси за духо
ви инструменти; 18.02 Право и 
дълг: „Постановление 127 тря
бва да'се спазва“; 18.07 Модер
ни аранжименти

ПОНЕДЕЛНИК — 28 юни
5.30 Народни песни и хора;

6.00 Преглед на програмата и 
-------1 за времето (всеки 

Забавна . музика;
6.20 Народни 

(всеки 
I ме 
тел.

15.30 Предава нашата ПР;
15.45 От мелодия към мело
дия; 17.00 „Ежедневие и бит?; 
17.30 Изп. ца пионерски хоро 
ви състави . от , района; 17 40 
на актуалии темп; 17.50 Инстр. 
народна музика; 18.10 ‘„Кое за 
бавя ритъма“ — корс^понцен
ния; 18.20 Пее Ела Финдже- 
рал; 18.40 Унгарски рапсодин 
(Лрст) *. ...

ПЕТЪК'—* 2 юли

15.30 „Музикален сувенир“ 
—■ рек.4. предава/ье; 17'00 „Го 
дина пц>Ьад годила на насгцп

18.00 Промишлено земеделие; 
18.10 Симфоничен концерт; 
18.37 Народна музика

ПЕТЪК -2 юли
5.30 Народни песни и хора; 

5.50 Нашите кораби по света; 
6.03 Естрадни песни; 6.18 Ор
кестрови миниатюри; 6.35 От 
мелодия към мелодия; 6.45 Ве 
сел петък; 6.50 Хора и ръчени 
цн; 7.10 С ритъм и настр*оение; 
7.25 Петилетката и ние; 7.35 
Туристически меридиан; 15.30 
Поздравителен концерт; 17.00 
За приятелите на музиката; 
17.30 Звънете на тел. 3-01-96; 
17.35 Народна музика; 18.00 
Паралели на дружбата; 18.08 
Оперни фрагменти; 18.37 За
бавна и танцова музика

СЪБОТА — 3 юли
5.30 Народна музика; 6.03 

Утринни ритми; 6.18 Изп. па 
„Самоцвети“; 6.35 Забавни ме 
лодки; 6.45 Здраве, бодрост, 
дълголетие; 6.50 Народни пес
ни; 7.10 Музика за настроение; 
7.25 Девненски хоризонти; 7.30 
Забавни песни; 7.45 Съвремен 
ност, творец; 17Л0 Пътища и 
хора; 17.10 Записи от концер
ти и спектакли; 17.30 При- 
бой — изкуство, култура, об
щество; 17.50 Художествени 
песни; 18.00 Лирична тетрадка; 
18.10 Танцова музика; 18.37 
Народна музика

НЕДЕЛЯ — 4 юли
5.30 Черноморско утро; 7.30 

Комсомолски маяк; 17.30 До
бър вечер, неделя; 18.30 Народ 
на музика по писма на слуша 
тели

юдеи фес1
а музика а 
ансамбъл

*" В. Казанджиев
.— 3 юли
-"'.ка народна му-
'тримен ритъм; 6.35

бюлетин 
ден); 6.03 
6.15 За селото; 
песни; 6.30 Новини 
ден); 6.35 От мелодия към 
лодия; 6.45 Звънете на • 
3-01-96; 6.50 Леки оркестрови 
пиеси; 7.00 Нашите делници —- 
събития, планове, дела (всеки . 
ден освен неделя); 7.10 ,С ри
тъм и настроение; 7.25 По пие 
ти, басейни, стадиони; 7.35 
Туристически меридиан; 7.57. 
Програма па чужди езици 
(всеки ден); .15,30 Вести, музи, 
ка, полезни съвети (всеки ден 
освен неделя); 17.00 Писма от 
района; 17.06 Народна музи
ка; 17.30 На синия фронт; 
17.45 Мелодии и ритми от бре
га; 18.00 С микрофон при на
шия съвременник; 18.08 Опе
ретна музика; 18.30 Новини 
от района (всеки, ден освен не 
деля); 18.37 Забавна и танца- . 
ва музика

ВТОРНИК — 29 юни
5.30 Кръшни народни хора; 

-5.50 Нашите кораби по света;
6.03 Естрадни песни; 6.15 Прег . 
лед на печата от района (все
ки ден освен неделя); 6.18 Ду 
хови оркестри; 6.35 Забавни ме 
лодин; 6.45 Дом, семейство, 
бит; 6:50 Народни песни; 7.10 
Музика за настроение; 7.25 . 
Шеги с последствия;. 7.30 За
бавни1 песни; 7.45 Срещи; 17.00 
Жизнена среда — настояще, 
бъдеще; 17.10 Народна музика; 
17.30 Петилетката и ние; 17.45 
Български естрадни изпълни
тели; 18.00 
коп; 18.05

6.00 Весели ритми; 6.10 Пре 
глед на седмичната програма; 
6.15 Партизански нар. песни; 
6.30 Делници край коловоза; 
6.40 .„Четирилистна детелина“ 
—. очерк; 6.45 Естрадни песни; 
7.00 „По верен път“; 7.05 Ме
лодии из филми; 19.00 Вести 
(всеки ден освен неделя); 19.06 
Пеят сстр. изпълнители; 19.20 
За културната програма на 
ОСИК—Благоевград; 19.28 Пое 
ма за партизаните (М. Големи 
нов); 19.40 Спортен преглед; 
19.46 Вечерен ритъм

746 кхц <402 м) 

ПОНЕДЕЛНИК - 28 юни
5.30 Концерт за ранобудни

те; Обяояоане на програмата 
за деня; Исторически кален
дар. Утринен ритъм (всеки 
ден); 6.15 „Големнят проб
лем — животновъдството“; 6.20 
Българска народна музика; 6.30 
Новини на пр. „Хр. Ботев* (все
ки ден); 6.40 Нашата поща; 7 00 
Забавна музика с продължение; 
7.15 „Седмицата, която започ
ва“; 7.30 Новини на пр. „Хр. 

.Г Ботев“ (всеки ден); 7.35 С му
зика по Дунава; 7.45 Макси
мално да се пести времето на 
хората; 7.50 Музика из ф. 
„Операция“ „И“; 16.00 „Посо
ки“ — програма на бюрото 
тв и радиореклама (всеки ; 
освен неделя); 17.00 Музикална 
класация „Елит“; 18.00 „В края 
на театралния сезон в Пазар
джик“; 18.10 Из камерното тво
рчество на Моцарт; 18.30 Но. 
вини на пр. „Хр. Ботев“ (всеки 
ден освен неделя); 18.40 Нови
ни (всеки ден освен неделя);
18.50 Българска народна музи
ка — нови записи

УКВ — 68.36 мгхц
11.10 Мелодии и ритъм; 

Икономически коментар; 
Забавна н танцова музика

- ВТОРНИК __ 29 юни
-в.05 Българска народна музи

ка; 4.15 Вести ((всеки ден); 6.20 
Утринен ритъм; 6.35 Фолклор
ни ритми; 6.45 „Комплексната 
програма за зърненото произ
водство п Пловдивски окръг в 
действие“; 6.50 Забавна музи
ка с продължение; 7.15 На 
спортни трми; 7.20 Песни от 
Тракия; 7.35 ВИС „Моидиал“;
7.45 Културен живот; 7.50 Из 
оперет. „Москва —’ Черьомуш- 
ки“ (Шостакович); 17.00 Худо
жествени песни ' от руски и 
съветски композитори; 17.20 
За вас, бойци и командири; 
17.30 ВоК. инстр. състави; 18.00 
Дневник на съревнованието; 
18Л0 Пее Милва

УКВ — 68Л6 мгхц
. 11.10 Инструментални мело

дии; 11.30 Младежки антени;
Музика из съветски фил- 

• ми.
. СРЯДА — 30 юни

6.05 Българска народна музи 
ка; 6.20 Утринен ритъм; 6.35 

. ' Фолклорни :ритми-~От Полша;
6.45 „Качество—ефективност“;
6.50 Забавна ’ музика с продъ
лжение;' 7:15- „Всеки селскосто
пански специалист — с личен

___ план“; 7.20 Солисти, и орк. от 
народни инструменти при РТЦ 
Пловдив, дир. Хр. Урумов; 7.35 
Хана За го рова; 7.45 „Млади
ните проблеми през вашия 

. глед, другарю председател?! •— 
разговор; 7.50 Унгарска раг 
дия НЬ Гз (Лист); 17.00 Съв< 
ка естрада; 17.20 -Още ведн; 
за баташките къщи" — п| 
верка; -17:30 Смесен концерт; 
18.00 Нашият дисноклуб; 18.50 
Музика за отмора

УКВ — 68.36 мгхц
11.10 Ози.на Били Воун; П-30 

'•• • '' и?реди XXII международен пло 
вдивени панаир4 — интервю; 

, 11,30 Пеят-любими естрадни
■• ‘ - изпълнители

ЧЕТВЪРТЪК — 1 юли
5.05 Българска народна му- 

'•'' зина; 6.20 Утринен ритъм; б.зО 
Музикално пътешествие из съ
ветската страна; 6Л5 „Конгре
сните решения — □ дела“; 6.50 
Забавна музика с продължение; 
7.00 Новини, Спортен календар; 
7.14 Актуален микрофон; -7.20 
Хумористични народни песни; 
7.35 Инстр. анс. „Рококо“; 7.45 
Да хубавее нашият дом, наша
та улица и нашият квартал; 7.50 
Ув. към оперет. „Бокачо" (Су- 
пе); 11.00 Включваме Радио 
Пловдив в пр. „Хр. Ботев“; 17 00 
Хорове из онези; 17.20 „Факти, 
причини, последствия“; 17.30 
Популярни песни и певци; 18.00 
Добър вечер, стопани; 18.50 
Хорът на Герд Михаелис с 
Берлински студиен оркестър

УИВ — 68.26 мгхц
11.10 Забавни песни; 11.30 

„Срещи в делника4 — сборно 
предаване; 11.40 Пеят българс
ки естолцни изпълнители

ПЕТЪК 2 юли
6.05 Хора и ръченици; 6.20 

Утринен ритъм; 6.35 Танци на 
наоодите; 6.45 Стооителната 
Седма петилетка; 6.50 Забавна 
музика с продължение; 7.15 
„За високоефективно планинс
ко земеделие“ — анкета; 7.20 
Български народни песни и 
хора от. Родопите; 7 35 Песни 
из нашето пеполнзционно мина
ло; 7.45 Младежки микоофан; 
7.50 „Циганката“ (Равел): 16 40 
Оонестпопн мелп«г»и; 17 00 Опе
ретна музика; 17.20 „Бригадире 
но лято — 76“; 17.30 Известни 
естрадни песни и певци; 18.00 
Концертен подиум-7б; 13.50 
Първомайската група

УКП — 63.36 мгхц
11.30 Из дейността на ГНС — 

Пловдив; 11.45 Записи от XII 
международен фестивал на 

■ камерната музика и Пловдив — 
камерен ансамбъл СпсЬийени 
солисти“, дчо. В.

СЪБОТА — 
6.05 Българска 

зина; 6.20 Утрин“

на съветските народи; 
сРеЩИ по ваше желание; 

6.50 Забавна музика с продъл.
кие; 7.15 „Голямата грижа 
гората“; 7.20 Солисти и орк.

_ нар. инструменти при 
’ТЦ — Пловдив, дир. Хр. Уру-

Пее Петър Чернсз; 
Културен обзор; 7.50 „Кар- 
— Сюита № | (Бизе); 17.00 

младежка вълна; 17.30 Ново 
нашата фонотека; 18.00 Лю- 

-□питно петолиние; 18.50 Из 
бал.^Лешникотрошачката“ (Чай 

_лУКВ — 68.36 мгхц 
11.30 Културен преглед“ — 

сборно; 11.45 Вок. инстр. със
тави

НЕДЕЛЯ — 4 юли
6.05 Българска народна му

зика; 6.20 Утринен ритъм; 6.35 
Фолклорна мозайка; 6.45 На; 
шият фейлетон: 6.50 Забавна му 
зина с продължение; 7.15 Пред 
микрофона е н. а. Димитър Па
нов; 7.20 Леновската група; 
7.35 ВИС „Стил“; 7.45 Ние и 
нашите деца; 7.50 Из Соната 
за цигулка и пиано № 5 опус 24 
във фа мажор „Пролетна“ (Бе-, 
тховен); 17.00 „Марица“ — ра- 
диоалманах за литература и 
изкуство; 17.30 Популярен кон- 
Церт; 18.00 „Песните на плане
тата“ — музикално-тематично 
предаване; 18.30 Забавни ме
лодии

СРЯДА — 30 юнп
6.00 Инстр. съставп; 6.10 Пре 

глед -па в. „Пиринско дело“
• (сряда, петък и. неделя); 6.15 

Из репертоара па ДА „Пирин“; 
6.40 С адрес до всички; 6.45 
Забавна музика; 7.00 Кабинет 
на педагога; 7.05 Балети из 
оперети; 19.06 Гласове от ес
традата; 19.20 Очерк за фре- 
зметка; 19.40 Успешен старт; 
19.46 Забавна музика

ЧЕТВЪРТЪК — 1 юли
6.00 Утринни ритми; 6.15 На 

родна, музика; 6.40 Опитът на 
първите —; практика -за всич
ки; ,6,45 Популярна • естрада; 
7.00- Нов занод край Струма; 
7.05 Инстр. миниатюри; 19.00 
Информационно-музикална про 
грама

ПЕТЪК — 2 юли
6.00. Забавни мелодии; 6.15 

Популярни песни н изпълните 
ли; .6.40 Детско утро: 6.45 Съ
ветски вок. и инстр. състави; 
7.00 „С грижа за работници
те“; 7.05 Симфонични танци; 
19.06 Фолклорни напеви; 19.20 
Разказваме за вас, работни
ци . от селското стопанство; 
19.46 Забавна музика;

СЪБОТА — 3 ЮЛИ

ВТОРНИК — 29 юпи
6.00 Инстр. музика; 6.10 Пре 

глед на в. „Пиринско дело“ 
и „Звезда“ (вторник, четвър
тък и събота); 6.15 Гласове от 
Шопския край; 6.30 Вести (все 
кн ден освен неделя) 6.40 Дет 
ско утро; 6.45 Забавен кон
церт; 7.00 Кой нарушава гра
фика за изкупуване на зелен
чуците; 7.05 Оркестрови пие
си; 19.06 Музика н танци на 
съв. народи; 19.20 „Обмисле
но начало — репортаж; 19.30 
Младежки микрофон; 19.50 Сту 
Дио „Ален мак“

Морски калейдос
коп; 1о.мм Оперетна музика; 
18 37 Музикална мозайка 

СРЯДА — 30 юни
5.30 Инстр. народна музика; 

6.03 Утринни ритми; 6.18 Ба
летна музика; 6.35 От мелодия 
към мелодия; 6.45 Разговаря
ме па обществени теми;^ б.оО 
Хора и ръченици; 7.10 С ри
тъм и настроение; 7.30 Туристи 
чески меридиан; 17.00 Младеж 
ей радиоклуб; 17.30 По стапе 
ли, докове, кейове; 17.38 За
бавна и танцова музика; 18.00 
Промишлено земеделие; 18.10 
Симфоничен концерт; 18.37 На 
родна музика

ЧЕТВЪРТЪК — 1 юли
5.30 Инструментална народ

на музика; 6.03 Пее Петър 
Черней; 6.18 Инструментални 
пиеси; 6.35 Забавни . мелодии; 
6.45 Сребърно звънче; 6.50 Хо 
ра и ръченици; 7.10 Музика за 
настрооине; 7.30 Хора от челни 
те редици; 7.40 Музикал
на мозайка; 17.00 Музикално- 
текстово предаване; 17.30 По 
станели, докове, дейове; 17.38 
Забавна и танцова музика;

ПОНЕДЕЛНИК — 28 юни
5.30 — . 8.00 Утринен инфор. 

мационно-музнкален блок (все 
ки ден освен неделя) V 15.30

. „Ежедневие и бит“ — реклам 
но предаване; 17.00 Поздрави
телен концерт; 1730 Са моден 
нн хорови колективи: 17Л0 
„Вагоностроители“ — репор- 
тдде; .17-50 Инструментални"\ми 1

. виатюря; 18.00 Трибуна на -пу 
, блициста; ...16.10 Пеят -Ирена 

Яроцка и Мустафа Чаушев; 
1830 Информационен дневник- • 
(всеки ден освен неделя);

, 18.40 Българска народна' му
зика.

ВТОРНИК — 29 юни

15.30. „Ориентир“ — рекл. 
: предаване; 17.00 Тематично 
предаване от Хасково; 17.30 
Българаси градски песни; 17.40 
„Те мечтаха за ..този ден“ — 
срещи; 17.50 Народна музика; 
18.10 АПК — „Ежедневие н 
проблеми“; 1830 Пее Исабела 
Парра; 18.40 Из мюзикълн '

СРЯДА — 30 юни

15.30 „Ориентир“; 1700 За
писи от муз. дни „Недялка Си 
меонова“ — Хасково; 17.30 Ру 
ски романси; 17.40 Предизви
кан разговор; 17.50 С орк. на 
Манфред Мпних; 18.00 Зе
мя, години, хора“; 18,15 Ита

канцонетн; 18.40 На-

Ф- 
ссо- 
) за 
Ден 
1лна

В кра 
Паза|



Фо-След излъчването на всяко предаванеТ1»| ФОРУ/А читателите на „Телевизия — Радио щерум
наФОРУМ

те на програмното време за излъчване.ФОРУМ

П Е КИНВКРИЗАТА
И ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯТ КУРС НА МАОИСТИТЕ

ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ, ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА „ПАРТИЗДАТ"

Димитър Тодорови,

1 '

».•

китайската история,

в

.X

намерят на страниците на вестника отговор 

въпросите, които не са били включени в рамки-

демонст-
„Тянан-

своя
Ции

на

и 
ки-

I класа? 
Николов,

на 
приI 

!
I,

у-

нултур; 
по и а/ 
ни 
обуч< 
нито 
ми и 
МИ, муз) 
ластта I

• ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДИРЕКТНИЯ РАЗГОВОР ОТ 9 ЮНИ
• НА ВЪПРОСИТЕ НА ЗРИТЕЛИТЕ ОТГОВАРЯ Г '

— Пекин се отнася отрица
телно към инициативите на съ 
ветското правителство за нор 
мализиране и евентуално по
добряване на взаимоотноше-

противоречия между маонзма 
и империализма и едните, и 
другите са заинтересовани от 
отслабването на соцйалистичес 
ката общност и преди всичко 
на Съветския съюз — опората 
на световния социализъм. Имен 
но антисъветизмът 
идейно-политическа

прнсъст- 
директор 

I телеви- 
|ОВ, накто

0--ТРУДН1 
институ 

I радиото Д1 
шършват обг 
I, отраз 
разлиш 

1ССКИЯ
>т, предавания, I 

гауката, нултуратс 
>ата и изкуството, 

си и

пре _
<ил и 

на

а

? / ! Ь

I

вървящи 
път“ пар 

смисъл

маоистите се страхуват да 
предоставят на част от висши 
те военни командири да ръко 
водят продължително време 
едни и същи поделения. Неот 
давпашното разместване на 
командирите на някои провип 
ции последва непосредствено 
след започването на кампания 
та за критика на т. пар. „десни 
ревизионисти“, насочена срещу 
Дъи Сяо-пии, и очевидно е 
свързано със сегашните борби 
в китайското ръководство.

е онази 
платфор

ма, която обединява днешните 
китайски лидери с представи 
телите на международния импе 
риалнзъм. Па тази плоскост ус 
тановяват общност пекинските 
екстремисти и заклетите враго 
ве на социализма от буржоаз 
ния лагер.

Каквн са политическите 
икономическите права на 
тайската работническа 
— пита Константи I 
град Толбухин.

— Маонсткото

Какъв е смисълът 
ните реорганизации?

т- Армията беше и продъл
жавала е опората на маоист 
кня режим. Това показа както 
„културната революция", в хо 
да на която армията беше из 
ползувана като инструмент за 
разправа с противниците

добно отношение е почти ма 
ниакалпият страх, че съприкос
новението с чужда култура мо 
же да се окаже пагубно за 
маоистката идеология. Извест 
но е, че маоистите разглеждат 
като опиум и опасна зараза 
музикалното наследство па Бе 
тховен и Чайковски, творчество 
то на Шекспир и Шолохов. За 
тях цялата съвременна со
циалистическа култура е опас 
на ревизионистична отрова. 
При подобна постановка не 
може да става и дума за ду 
ховно общуване с културата 
на останалия свят.

Зачитат ли се от официални 
те власти в Китай прогресии 
ните, демократичните традиции 
в историята на китайския на 
род? — пита Светла Даскало
ва, ул. „Асен Хадживасилев", 
Сандански.

— На думи днешните китай 
ски ръководители се предста 
вят за приемници на револю
ционните и демократични тра
диции от миналото. На прак 
тика обаче маоистите възкре 
сяват най-мрачните страници 
от китайската история, ут-

1 И 
консервативни фигури от близ
кото и далечното минало. През 
последните години китайската

на воен-

разправа с противниците на 
Мао Цзе-дун, така и най-нова 
та политическа акция на пло 
щад „Тянанмън“, която ‘ бе на 
силствено задушена от армия 
та н така нареченото опълче
ние.

Този факт обаче не означа
ва, че всички военни са съг
ласни и готови да следват без 
критично политиката, провеж-* 
дапа от Мао Цзе-дун и него
вата група. Напротив, из сре 
дите па армията излязеха мно 
го критици на маонсткия ре
жим, ксето наложи неколко- 
кратното подменяне на висшия 
команден състав на армията. 
Не случайно шефовете на Ге
нералния щаб и на Главното 
политическо управление на ки 
тайската армия бяха сменяни 
почти всеки две-три години. 
Само една година след миете 
риозния случай с Лин Бяо бя
ха разместени 8 от всичко II 
командуващи военните окръзи 
а страната, което говори, че
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Нова спогодба за сътрудничество
На 17 юни т. г. първият за 

местник-председател на Коми
тета за телевизия и радио ннж. 
Иван Славков и генералният 
директор иа Датското радио и 
телевизия Ханс Сьолвьой под
писаха в Копенхаген нова Спо 
годба за сътрудничество меж
ду двата института. В област 
та на радиото двете страни 
ще извършват обмен на ннфор 
мации, отразяващи постиженн 
ята в различни области на нко 
комическия и обществен жи
вот, предавания, посветени на 
науката, културата, литерату
рата и изкуството, радиопиеви 
от класически и съвременни 
автори, текстови и музикални 
предавания за живота на мла
дежта, детски програми, запи
си на музикални произведения, 
спортни предавания и инфор 
мации. В областта на телеви. 
зилта що со разменят кратки 
филмови материали, посветени 
иа различни аспекти на живо
та в двете страни, филми и ху 
дожестосни очерци из областта 
на литературата, изкуството и

ръководство 
представя сегашния режим в 
Китай като диктатура на про 
летариата. На практика оба
че този режим е насочен сре 
щу жизнените интереси на ки 
тайскнте работници и селяни. 
Формално маоистите управля
ват от името на китайската ра 
ботническа класа, но нейното 
реално влияние е максимално 
ограничено; Работническата 
класа в КНР продължава да 
е безправна и изолирана от 
управлението на страната. С 
цел да създадат видимост, че 
зачитат правата на работничес 
ката класа, в последно време 
маоистите възстановяват про
фесионалните съюзи, но този 
процес още не е завършил. Ра
ботниците не само загубиха 
предишното си значение в по 
литическия живот на общест
вото, но бяха лишени и от ли 
чна свобода — избор на профе 
сия, месторабота и жителство. 
Маоистите разединяват работ 
ническата класа, като противо
поставят неквалифицираните 
работници на квалифицирани
те. Най-новите събития в стра 
пата показаха, че формално 
оповестеното право на стач
ки и демонстрации на трудещи 
те се е чиста демагогия.

Как маоистите - посрещат 
предложението на Съветския 
съюз за нормализиране на от 
ношенията с КНР? — писа 
Добрина Димитрова, с. Бело
градец, Варненско.

вина на. 60-те години показва, 
че истината е съвсем друга. 
Фактите говорят, че така паре 
чената „велика пролетарска 
културна революция“ бе на
правлявана отначало докрай 
от Мао Цзе-дун, конто, опирай 
ки се па верни лично - нему 
партийни кадри и главно на 
армията и част от. политически 
незрялата младеж,' разгроми 
своите политически противници 
в ККП, които произволно об 
вини като „буржоазни елемен
ти“, „шпиони“ и „злодеи“. Без 
силен да противопостави со
лидни аргументи срещу песъ 
гласните с неговия авантю
ристичен политически курс, 
Мао Цзе-дун прибягна до лю
бимата си тактика — обяви ги 
за политически врагове. Него
во изобретение е измислицата 
за „буржоазия вътре в партия 
та“. Той приписва този грях 
на всеки опонент, независимо 
от неговите концепции, с цел 
да го дискредитира полнтичес 
ки. Не случайно маоистите се 
га отправят срещу несъгласни 
те с техния курс същите обви 
нення, както и по време на 
„културната революция“. Въп 
реки че беше проведена под 
„леви“ лозунга, „културната ре 
волюция“ не можа да реши 
социалните проблеми на. стра 
вата. В нея, както сполучливо 
отбелязаха някои критици, ня 
ма нищо революционно и кул 
турно. По същество тя пред
ставлява контрареволюционен 
преврат, насочем срещу здра 
внте ннтернационалистически си 
ли в ККП, и доведе до рязко 
отслабване на социалистически 
те сили в КНР.

Допуска ли режимът на Мао 
културният напредък на вън 
шния свят да стане достояние 
на широките народни маси? —• 
пита Светлана Даскалова — 
ул. „Асен Хадживасилев“, Сан 
данскн.

■— Маоистите се стремят да 
изолират колкото е възможно 
по-плътно китайския народ от 
външния свят. Информацията, 
която прониква в Китай за ос 
таналия свят, е крайно ограни 
чена и най-често силно преина 
чена. Контактите в областта 
на културата са изключително 
ограничени. Причината за по-

Каква е обстановката в Ки 
тай след събитията на площад 
„Тянанмьн“? — въпрос на сем: 
Седефка и Димитър Тодорови, 
София, ул. „Момково“ 12.

нията между Съветския съюз 
и Китайската народна репуб
лика. Опитите иа Съветския 
съюз за конструктивно уреж 
дане на спорните въпроси сре 
щат противодействие от стра 
на иа сегашнотЪ китайско ръ 
ководство, което продължава 
да разглежда Съветския съюз 
и по-голямата част от социа 
листическите страни като гла 
впо препятствие за осъществя 
ване на своята великодържзв 
на политика.

Какво е участието на Китай 
в победата на Виетнам над 

американския империализъм? — 
пита д-р Георги Чакъров от 
Благоевград, ул. „П. Вапцаров“ 
№ 23. х

— Китай оказа определена 
помощ с оръжие и боеприпаси 
на Виетнам, но както в коля 
чествено, така н в качествено 
отношение тази помощ беше 
многократно по-малка от по
мощта на Съветския съюз и 
страните от социалистическата 
общност. От друга страна, пе
кинските власти пречеха на 
своевременните доставки за бо 
рещ се Виетнам от Съветския 
съюз и другите социадистнчес. 
ки страни, а. именно тази по 
мощ, която включваше модер
но съвременно оръжие, изигра 
решаваща роля в борбата за 
освобождение на Южен Виет 
нам. Освен това китайското 
ръководство използува война 
та във Виетнам, за да уреж 
да взаимоотношенията си със 
САЩ, поради което обективно 
допринесе за удължаване на 
войната в този район.

Може лн без Китай да се 
създаде колективна сигурност 
в Азия? — пита Кирил Милу
шев, ул. „Хр. Михайлов“ 36 — 
София.

— Изграждането на систе
ма за колективна сигурност в 
Азия предполага участието на 
по-голямата част от страните 
от континента или па основ 
ните държави от този район. 
Естествено отсъствието на та 
кава голяма страна като Ки 
таи и най-вече неговото актив 
но противодействие на идеята 
за изграждане на подобна си 
стема, затрудява съществено 
реализирането на това констру 
ктнвно предложение. Това оба 
че не означава, че поради об 
струкцннте на Китай работа
та по създаването на система 
та за колективна сигурност в 
Азия престава да е актуалпа.

— Бурните събития на пло
щада на „Небесното спокойст
вие“ в началото на м. април 
тази година показаха, че поли 
тическата борба между враж
дуващите фракции в китайско 
то партийно и държавно ръ
ководство приема твърде остри 
форми. Те свидетелствуват, че 
кризата на маоисткня режим 
след смъртта на Чжоу Ен-лап 
навлезе в нова фаза. Сегашна 
та политическа борба протича 
в по-сложна обстановка. Тя 
отразява не само различията 
между двете основни групи в 
партийната върхушка относно 

■ пътищата и средствата за по
нататъшното развитие на стра 
ната, но е тясно преплетена с 
нарастващото съперничество 
между тези фракции, всяка от 
които се стреми да си осигури 
по-добри позиции в начеваща 
та се нова битка за власт. 
Сложността на настоящата по 

-• литическа схватка в Пекин е 
обусловена в значителна сте
пен и от напредналата възраст 
на Мао Цзе-дун и неговото 
крехко здраве. Това обстоятел
ство остро поставя въпроса за 
-политическото наследство н оц 
ветява твърде силно сегашни 
те политически борби в китай 
ската столица. ,

Неотдавнашните събития 
КНР показаха същевременно, 
че опозицията срещу маойст- 
кия режим, който е неспособен 
да реши задоволително основ
ните проблеми на страната, на 
раства. По време на 
рацнята на площад 
мън“ бяха издигнати антимао 
нстки лозунги и призиви за 
съпротива срещу военно-бюро 
критичната диктатура, устано
вена в страната. Всичко това 
дава основание да считаме, че 
сегашната обстановка в КНР 
се характеризира с полнтичес 
ка нестабилност.

пропаганда представя в благо 
видна светлина една от най- 
зловещите и ретроградни лнч 
пости, ненадминатия по 
та жестокост император 
Шн-хуан. Реабилитирането 
този тираничен император, на 
школата на така наречените 
легиети. както и на още много 
други владетели от рода на 
Цао Цао, Лю Бан, известни 
със своето вероломство и же 
стока разправа с противни
ците си, показва кои страни 
от миналото ценят маоистите. 
Днешните пекински ръководи 
тели защищават завоевателна
та политика на Чипгис хан и 
на други пълководци и мили 
таристи от помпово време, за 
да оправдаят своята собстве
на великодържавпа политика 
и жестокостите, които прила
гат по отношение на политиче 
ските си противници.

Има лн сходство между фо 
рмите, съдържанието и целите 
на идеологическата диверсия 
на империализма и на маоист
ката външнополитическа про
паганда? — пита Васил Йор
данов от Елхово, ул. „Н. Й. 
Вапцаров“.

— Целите, конто преследват 
днешните китайски ръководите 
ли, са различни от тези на им
периализма. Действията на ма 
оисткото ръководство на свето 
вната арена обаче обективно 
служат на целите на между и а 
родния империализъм. Не слу 
чайно напоследък все повече 
се говори за паралелизъм и 
съвпадение на позициите па 
Пекин и определени империа
листически кръгове, за съвпада 
не на техните интереси по от 
делни въпроси. Фактите по
казват, пе маоистката и импе 
риалистнческата пропаганда 
взаимно се подхранват с аргу 

■ менти против политиката, про 
веждана от страните на социа
листическата общност. Идео 
лозите да империализма изпол 
зуват предоставените им възмо 
жностн, за да насърчават ан 
тнсоцпалнстйческите и яацнона 
листическите тенденции в мао
истката политика. Независимо 
от наличието - на съществени

•ата, оригинални тенсто- 
|даптации на телевизион- 

пиеси, филми, посветени на 
1ението на младежта, ней- 

проблеми, детски програ- 
мултиплииационни фил- 
1икалнн програма из об 
на оперното и симфо

нично творчество, както ц ~ 
фолклора. Двето страни, 
възможност, ще изпращат по 
един снимачен екип всяка го 
дина за подготовка на филмо
ви материали за икономиката, • 
бита и културата ::г 
ната страна. В спогодбата 
предвижда освен това раз 
на материали — книги, б] 
ри, печатни програми, 
ния и др. които раз1 
радиотелевизионната 
иа съответната страна.

При подписваното 
вуваха програмният 
на Датското радио и 
зня Лауритц Биидсльс . . 
и посланикът на НР Бълга
рия в кралство Дания Веселим 
Беломъжов и сътрудници на 
посолството.

С каква цел се проведе „кул 
турната революция“. Беше ли 
тя инсцеиирана или е спонтан 
на изява на масите срещу бю 
рократизма? — питат д-р Георги 
Чакъров от Благоевград, ул. 
Никела Вапцаров“ 23, и други.

— Маоистката ■ пропаганда 
разпространява мита, че „кул 
турната революция“ била дело 
на масите, а нейната главна 
цел била да разгроми „облече 
ните във власт, по 
по капиталистически 
тнйнн кадри. В този 
тя я разглежда като „нова“ ре 
волюция. Обстойният анализ ______ ______  ___ , .,
на събитията от втората поло върждават най-реакцнонните

н далечното минало. През


