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КАНАДА — МОНРЕАЛ. Столицата на XXI олимпийски игри с олимпийското градче

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ-100 ОДИМИМ ЧАСА!
ИК-

ПЪРВО

Олимпийският Монреал
час

6.00 и 7.00

оспсдо-

Петър МИЛУШЕВ

ЕВИЗИЯ И РАДИО

;■

юли

директно предаване 
от град Варна

директно предаване 
18 юли, 22.30 часа 
директно предаване

Телевизия
II програма
17 юли, 20.30 часа

МЕЖДУНАРОДЕН
БАЛЕТЕН 
КОНКУРС

Адрес на редакцията: 
бул. ,,Др Цанков“ 4 
тел.: 65-30-97

Българска телевизия: 
ул. „Т. Страшиммров“ 2 
тел.: 46*11

<ч

Телевизия
I програма, 17 юли 
21.00 часа
ЛЕТНИ 
ОЛИМПИЙСКИ
ИГРИ - МОНРЕАЛ 76 
ОТКРИВАНЕ

I
I •:

лято
Мусоргски — 
операта
„БОРИС ГОДУНОВ".
Изп. солисти, хор и 
орк. на Варненската 
народна опера

Ш-Ж

РАДИОТО 
ЩЕ ИНФОРМИРА

XXI ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ В МОНРЕАЛ

Българско радио: 
бул. „Др. Цанков" 4 

Тел.: 35-41. в. 420. 423

<>777

... _

■ ■ Жй?
5В& л, . 5?-

В тези дни програмата на 
БТ по принцип ще бъде раз 
делена на два блока. Първият— 
в часовете от 15.00 до 18.30 — 
ще обхваща ежедневната ки
нохроника (преглед на най-ин 
тересното от предишния ден), 
а вторият — от около 21.30 
до 01.00 часа — ще са директ 
НИ I 
та 
та 
включвани записи 
ресното от онова, 
шата страна ще 
между 01 и 03 
В кинохрониката ще получава 
ме подробна филмова инфор 
мация за състезанията по бор 
ба, вдигане на тежести, пове- 
чето от спортните игри в пред 
варителната им фаза, модерен
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предавания. В следобедна- 
емисия, освен кинохроника 
за миналия ден, ще бъдат 

на най-*1нте 
. което в на 
се получава 

часа сутринта.

За да отговори на изключи
телно големия цнтерес към 
предстоящото голямо спортно 
събитие, Българското радио 
прие специална програма за 
отразяването на• Олимпийските 
игри. Поради разликата от 6 
часа радиото ще има възмож 
ността първо да информира 
за развитието на борбата в 
Монреал. През цялата нощ 
специални екипи, на всеки кръ 
гъл час ще излъчват по програ 
.ма „Хоризонт“ обилна инфор 
мания за всяко завършило съ 
стезапне. В сутрешните часове 
6 и 7 те се излъчва обзорна 
информация за всички състе
зания на деня. Също сутрин 
ще има две специални преда
вания „НА ОЛИМПИЙСКА 
ВЪЛНА“, в които ще се дават
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репортажи от специалните пра 
теинцн, коментари, интервюта, 
отзиви. В обедния централен 
осведомителен бюлетин съши 
ще се излъчва обзорна ин
формация. Вечерта ще има от 
ново специално,.предаване „НА • 
ОЛИМПИЙСКА ВЪЛНА“, 
в което ще се дават ко
ментари, интервюта, мозай
ка, пъстри факти. В празнични 
те дни — събота и неделя 
предаванията „СПОРТ И МУ
ЗИКА“ са изключително с 
олимпийска тематика.

Ето по-конкретно предава
нията на Българското радио 
за Олимпийските игри за вре
мето от 17 юли до 1 август, 
конто можете да слушате по 
програма „Хоризонт“:

ОЛИМПИЙСКА ИНФОРМАЦИЯп— 
през нощта

ОБЗОРНА 
часа

СПЕЦИАЛНИ

- на всеки кръгъл 
0.00, 1.00 2.00, 3.00, 4.00 н 5.00 часа.

ОЛИМПИЙСКА ИНФОРМАЦИЯ —

петобой, фехтовка, джудо, ко
лоездене, ветроходство, конен 
спорт, стрелба и стрелба с 
лък, докато директните преда 
вания ще бъдат гъзвно по спор 
топете плуване, бокс, гимна
стика, гребане, кану и особа 
но лека атлетика. Особен 
интерес предизвикват предава 
нията на церемониите по тър 
жественото откриване и закри 
пане на игрите съответно на 
17 юли и 1 август, които БТ 
ще излъчи директно, както и 
някои предавания в последния 
ден-резю на шампионите (ща 
бъдем по няколко минути с 
всички победители), както и 
филмите за Москва и Лейк 
Плесид — бъдещите столици 
на олимпийските игри.
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Пред старта сме на най-крупната спортна 
проява — поредните олимпийски игри. В далеч 
на Канада, в олимпийската столица Монреал 
ще се съберат най-добрите спортисти на пла
нетата. А тяхната завладяваща борба за скъ
поценните отличия предизвиква интереса на 
стотици милиони хора от всички 
планетата

мир и напредък. Те са ед
на борба, в която се изявяват 
благородните сили в човека, 
стремежът му към съвършен
ство. И кегато прели години 
японският ученик се провик
на „Светът днес е олимпиа
да“, тези негови думи се пре 
върнаха в крилат -израз, кой
то не слизаше от страниците 
на световния спортен печат.

И ето че светът отново ста 
на олимпиада. От 17 юли до 
1 август п Монреал ще мерят 
сили най-добрите спортисти 
от нашата планета. Монреал 
ще привлече като фокус вни
манието на цял свят.

Съвършено оправдан е 
тересът към предстоящия най 
голям спортен форум и от 
страна на нашата обществе
ност. България е една от стра 
ните, конто поставиха през 
1896 година в Атина начало
то на модерните олимпийски 
игри. До победата на социа
листическата революция уча
стието ни беше повече симво
лично, но след Девети септем
ври българските спортисти 
непрекъснато увеличаваха сво 
нте успехи, за да се стигне 
до игрите в Мюнхен, когато 
България от всичко участвува 
щи 123 страни се класира . 
на 8 място. Сега ние не скри 
ваме нашите надежди за до
стойно представяне и на XXI 
олимпийски, игри в Монреал.

Вярна на своите традиции, в 
последните години Българска 
телевизия е направила необ
ходимото приятелите на спор 
та у нас да бъдат свидетели 
на всичко интересно от олим 
пийската надпревара. Нека вед 

' нага отбележим, че в дните от 
17 юли до 1 август ще бъде 
излъчена над 100. часа програ 
ма от XXI олимпийски игри. 
Вече е казано и писано, че ця 
ла Европа ще получава една 
и съща картина, така наречена 
та световна програма. Тя ще 
е еднаква за всички телеви
зии, <<ато всяка от тях, главно 
с оглед на чувствителната ча
сова разлика с Канада, ще 
има различен процент преда 
вания на живо. и записи.
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Н.\1' _  ще се излъчва три пъти през денонощието сутрин

от 7.40 до 7.55 часа
от 8.40 до 8.55 часа и оечер
от 10.35 до 19.55 часа.

СПОР! И МУЗИКА — иа 17. 18. 24, 25 и 31 юли и I август 
в следобедните часове.

КОМЕНТАРЕН ОБЗОР — всеки ден в централните 
мителни бюлетини — 6.30. 12.30 и 20.30 часа.

Програма „Орфей" 
13 юли, 19.30 часа 
ММФ „Варненско

II

стадион в
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Олимпийски игри! В съвре
менния спортен свят няма по- 
велико и по-благородно спорт 
но проявление от игрите, кои
то всеки четири години съ
бират цвета на световната 
спортна младеж под бялото 
мирно знаме с петте кръга. 
Възкръснала от изпепеляваща 
та забрава на времето, олим
пийската идея сега шествува 
триумфално и победоносно по 
всички краища на света, призо 
вавайки младежта към благо 
родно спортно съревнование в 
името на приятелството, раз
бирателството и мира.

В древността, когато започ
вали ЮЛИМПИЙСКИТе ИГрИ, О1Ъ- 
нят на—озлоблевнето и звънът 
на оръжията прнтихвали и 
замълчавали. Днес Олимпий
ските игри също са мощен зов
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Лили МАРТИНОВА

Анкета

За утвърждаването на социалистическия начин на

ДИАЛОЗИ
с хубав край /

и вестник «Работническо дело»сс-

ТЕЛЕВИЗИЯ, 1 ПРОГРАМА

14 юли, 19.10 часа

14 юли, 17.40 часа

Станчо КОСТОВнаивната ромап-

I

Съвместна рубрика на Главна 
идеологическа редакция при КТР

Става и така: * 
„Чугунът беше полузз ровен.

Какво установихме по в ре
йс на проверката?

Град Троян с река Бели Осъм
РАДИО — ПРОГРАМА 

16 юли,

морално* 
вълнуващи 

.преки че в

ЕКСПЕДИЦИЯ «ТРОН»

Хр. Радев — председател на 
квартална организация на ОФ 
—Перник

В предаването ще поговорим 
м за друг вид щети, които се 
нанасят на народното ни сто 
панство — по-трудно доказуе 
ми и изчислими:

тръгва към 
да го от 

е в све

Факт с и това:
На редица места стоят без 

стопанствеио изоставени досег 
ки топове метал, ценни -сурови 
ни. скъпи съоръжения, конто 
месеци наред (понякога годи
ни) са изложени на капризите 
па времето.

Виждаха се на повърхността 
четири, пет топа, като цялото 
юлячество е 29 топа.

РАДИО — ПРОГРАМА 
„ХРИСТО БОТЕВ“ 

13 юли, 22.00 часа

Откровено междучасие
ТЕЛЕВИЗИЯ — I ПРОГРАМА

Злоупотреба с общонародна 
та и кооперативна собственост 
— това е темата на поредното 
предаване от рубриката „Дна 
лози“. И този път останахме 
верни на традицията да реали 
зираме предаването, тръгвайки 
по следите и а ваши, зрителски 
писма.

РАДИО — ПРОГРАМА 
„ХРИСТО БОТЕВ“ 
16 юли, 14.00 часа

'„ХРИСТО БОТЕВ“ 
13.00 часа

ТЪЖНОСТОРИИ...

А
* I

Какви ли неща не се случват 
във всекидневието на районния 
инспектор от МВР. Какви лн 
не истории е задължен да опра 
вя: и тъжни... с хубав край, н 
весели... с тъжен край. Ето се 
ди си например баба Магдале 
на до своя старец па двора. По . 
улицата минава човек и спира 
при тях. Заговаря ги. Най-на 
пред за падналата телена огра 
да... п обещава в най-скоро вре 
ме да им донесе телена мрежа. 
Пък ако имат нужда и от въг 
лнща, н с въглища може да ги 
снабди. Добри н доверчиви са 
старците. Изваждат 40 лева и 
гя дават на „добрия“ човек. Но 
минават седмица, две..., ме
сец, а човекът не идва. Тога
ва разбират, че са измамени. 
Сега какво да правят?... Но 
ла е жив районният инспектор 
майор Димитров. Оправи чове 
кът нещата.

В много от броевете на лите 
ратурно-музнкалиото предава
не „Смяна“ на радиостанция 
„Младост“ срещнахме нашите 
приятели с представители на 
младата жудожествено-творчес 
ка интелигенция от различни 
окръжни градове. Те пи разка 
зваха за себе си, за проблеми 
те, които ги вълнуват.

Тези млади хора посят в се 
бе си неугасвашия пламък па 
любовта към изкуството и оза 
ряват с него трудовите си дел 
ници.

Поредният брой па „Смяна" 
е посветен на младежите от 
град Елхово.

Какви са техните проблеми,

„Искам да се спра па субек 
тнвннте фактори, конто оказват 
немалко пагубно влияние на 
научните разработки, които . 
просто съсипват труда на ква 
лифнцирани кадри, па много 
помощен персонал п лишават 
държавата от доход, който е 
значителен по своите размери. 
Компенсацията, която държава 
та очаква от вложените сред 
ства, често пъти се загубва в 
амбициите, конто се подхрал 
ват, от апетитите, конто имат 
някоя ръководители..

И. О. — н. с.

ТЕЛЕВИЗИЯ, 1 ПРОГРАМА
15 юли, 22.05 часа

/I

Става дума за повия .жили
щен комплекс „Червена звез
да", където. живеят повече от 
11000 ДУШИ, (5.0Л11ПШСТВ0Т0 от 

.. които са млади хора.
В същност комплексът е ма 

. лък град, чиято „биография“ 
започна сайо преди пет годи
ни.

Започна... и с нея започна 
ха и тревогите на обществено

Или пък сме па весела сват 
ба. Всички в дома са доволни, 
че дъщерята се е омъжила за 
добро момче. Но минава годи 
на и „доброто“ момче започва 
да си попнйва здравата. Радос 
тта на родителите и невестата 
се сменя с невесели петорни.- 
И пак при районния инспектор 
на МВР. Намесват се н други 
органи и накрая нещата се оп 
равят. Не както е било преди, 
разбира се, но сега в дома има 
мир и покой.

В това предаване разказваме 
за работата на районните ин
спектори* от Кнрковско район
но управление па МВР — Со
фия. В тази дейност няма ни 
що героично. Но чувството, че 
са помогнали «а .хората, гика 
ра да забравят за неприятно
сти ге от вчера и. отново да 
се включат в напрегнатия на
стъпващ ден.

Интересно каква е общата 
сума , която държавата ни е 
яагубмла за една година от 
разхищения н злоупотреби? И 
как лп се чувствуват виновни 
пнте за топа? Разхищения и 
злоупотреби с общонародната 
собственост! Тази твърде ак- 
туална п значима тема ще ко 
монтират и участниците във 
втората , част па „Диалози“, из 
тъкнатя наши учени, обществе 
иицм, | журналисти.

Надя ВАСИЛЕВА

Така е озаглавено предава
нето, което ще слушате всеки 
петък от 13.00 ч. през. месец 
юли. В постоянния състав на 

‘ експедицията влизат: ст. н. сч 
к. т. н. ннж. Васил Мирчев от 
Комплексния паучноизследова 
телскн и проектантски инстн- 
»гут, заместник-председателят 
па Градския народен съвет в 
Троян Недялко Михайлов, жур 
палнстите Елисавета Попова 
и Иван Бояджиев.

Всяка експедиция 
пещо непознато, за 
крие и изследва. Така 
топната практика поне от две- 
трп столетия до наши дни. 
Тогава извинете — вежливо 
ще политате вие, — но какво 
бихте могли да откриете в Тро 
ян. в този толкова български, 
тюлкора старинен и същевре- 

- менно толкова съвременен град.
На всички е известно, че за 

последните три десетилетия 
Троян се е променил: промнш 
лените предприятия са вече 
20-тина, жителите — 24 хиля 
ди, автомобилите — гъмжило.

Защо опазването на прнрод 
пата среда от замърсяване и 
деградиране стана вече на
същен проблем на този град?

„В същност това положение 
ие засяга толкова Троян, кол 
кото населените места по ця
лото течение на Осъм, чак до 
Дунав. И затова тъкмо . от 
Троян трябва да се започне, 
както се мете стълбите — от

„ПОЛЮСИ"

За един много кратък пе
риод -кражбите на селскосто
панската продукция са се уве 
личнли почти три пътя. Това 
ни кара да мислим, че твърде 
свободно се схваща понятието 
обществена собственост, като 
не се прави разлика между ли 
чиня дял на кооператорите ж 
кооперативната собственост.

И още:

„Откровено междучасие“ е 
■овата рубрика на редакция 
„Младост“ при главна редак
ция „Съвременник“. В непри
нудената атмосфера на клас
ната стая това е едно наисти
на откровено междучасие, в 
което се разискват 
етични проблеми, 
младите хора. Въпреки че 
предаванията от рубриката 
участвуват изключително учени 
цн от X и XI класове, това не 
означава, че тя има ограничен 
прицел, защото проблемите 
нмат вечен характер п те ви
наги са вълнували н ще въл
нуват хората. Просто ученици
те от последните класове са 
интересни от няколко аспекта: 
па първо място разчитаме на; 
един оформен .мироглед и ос-« ; 
вей това търсим да открием ___________________
онзи сблъсък, който характе-. лектнва? Спорът ла 
ризира това младо поколение: 
реалността и илюзиите, трезва*»-ч ?зи категоричност, която им да 
та мисъл и наивната роман- ва тяхната младост.

живот в един столичен квартал и за още нещо...
с Евлогя Киров, председател 
па отечественофронтовската ор 
ганизация при 32 секция на 
Ленински район, с Георги Мар 
ков, командир на Добровол
ния отряд при секцията, с ра- 
йошшя инспектор към комплек 
са, офицерът от НМ Серги 
Павлов и с много жители на 
новия „микроград“. Това, кое 
то споделиха те пред журнали 
стнте от Българското радио, 
ще научите от предаването 
„Анкета „ПОЛЮСИ“.

стта в квартала. А въпросите, 
конто вълнуват младите семей 
ства и партийното и отечестве 
пофронтовското ръководство* 
па комплекса, заслужават впи 
мапието на компетентните ор
гани па Ленински РНС‘. Още 
повече, че за срочното им раз 
решаване се изисква само 
творчески подход н ... добра 
воля.

Екип на главна редакция 
„Полюси“ посети комплекса и 
разговаря с Петър Райков, се 
кретар па партийния комитет.

тика, свободата и смелостта 
на позициите. Предполагаме, 
че темите ще вълнуват широк 
кръг от зрители, още повече 
че непринудените разговори че 
сто преминават в ожесточени 
спорове, конто поразяват със 
своята откровеност.

Може бн е интересно да по
сочим н някои от темите. То
ва са: щастието, любовта п се
мейството, доверието, приятел
ството, дългът, личността н ко 
лективът. времето, лъжата, вой 
ната, представата за бъдещето.

От рубриката „Откровено 
междучасие“ предстои да се 
излъчи предаването „Кон
фликт“. Проблемът, който въл 
нува учениците от един от де
сетите класове па 32 СПТУ в 
София, е „предателството“ на 
няколко техни съученици спря 
мо техния колектив. Докъде 
колективът има право да из
исква и да ограничава лич
ността? Доколко личността е 
свободна и независима от ко- 

младите 
хора е ожесточен п поен опа-

как прекарват свободното си 
време, задоволява лн младеж 
кият дом напълно техните по
требности, ще научите от раз 
говора па авторката на преда 
нането Лиляна Димитрова с 
младите жители на Елхово.

Труден е пътят на човека 
на изкуството. Всеки млад тао 
рец трябва да има талант, сър 
це, упорство. Тук няма утъпка 
ни пътища. И режисьорът Стои 
чо Стойчев, който има най-го 
ляма заслуга за любовта на 
младите хора към театъра.^ до 
бре знае това. Затова той с 
голяма любов работи с младя 
тс самодейни. Неговият баланс 
е твърде значителен — над 
сто и петдесет постановки и 
30 години сценична дейност.

Разбира се, самодейците са 
с различни професии. Зпачител

В някои предприятия и итт 
стнтутн са отчитани фиктивно 
годишните планове и са прие 
воени държавни средства. Ком 
бннаторйте са получили пе мал 
гси премии за... находчивостта 
си.

най-горното стъпало“
Ииж. Ив. Дудсв, Районна 

инспекция по горите ж опазва 
не на природната среда

„При решаването па пробле 
ма за опазването па природна 
та среда понякога ние н в ми 
елите си, и в действията сн 
постъпваме така, яато че лн 
не се отнася до пас. „Именно 
защото нашият град се намира 
в край, богат на природни кра 
соти н забележнтелности, за
щото ние сме обект па вътре
шен и международен туризъм 

. от една, страна, и защото съ
ществуват такива замърсите
ли на околната среда като 
промишлените предприятия и 
личните н обществените превоз 
ни средства от друга, машите 
задължения по опазването, обо 
гатяването • и възстановяване* 
то на природната среда тряб 
ва да бъдат многократно по- 
големн.“

Събчо Първанов, първи 
кретар ла ГК па БКП.

Защо р. Бели Осъм е бяла, 
докато стигне завод „Болше
вик“? Наистина ли дърпопре- 
работващнят завод „Обнова“ 
вече не е опасен замърсител 
на р. Черни Осъм?

Кога ще бъдат построени 
пречиствателните съоръжения?

Кой трябва да осигури под 
готовката на кадри, конто да 
работят с тези пречиствателни 
съоръжения п да гп ремонти
рат?

на част от тях са ученици. На 
въпроса, с кои проблеми се 
сблъсква в своята работа, Стой 
чо Стойчев отговаря: „Особе 
но трудни проблеми при мла
дежите няма, но все пак раз 
личните смени в училищата 

в работническите колективи 
създават известни трудности, 
ео пие гп преодоляваме."

А какво мислят някои '«г 
участниците в младежкия са
модеен състав, ще научиге от 
самото предаване „Смяна“.

Млади приятели, ние чака
ме вашите писма с мнения и 
препоръки на познатия ви ад 
рее: София, булевард „Драган 
Цанков“ № 4, Радио София, 
Радиостанция „Младост“. Пи 
шете ни!
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ЮЦМЯШ ШИШ НА ЖЕНИТЕ

строителство

Апостол РУСЕВ

РАВНЕНИЕ К БАЩИТЕ

I

ГРАНИЧАР
Актуалнн проблеми в патриотичното възпитание

на трудещи® се

чев и Недялко КуртеК

• Александър- МИТЕВ

„КАКВО ПРЕЧИ НА 
ЕДИНСТВОТО НА 
МЕЖДУНАРОДНОТО 
ПРОФЕСИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ“

— Памотни- 
слава

програма
13 юли, 1

3 3 ш

Град Куйбишев 
кът на вечната

свещеността и 
па грани- 
република

живот. Този 
идва в 

младеж, 
телевизионно 
не се 
Поканихме 

конто

I ПРОГРАМА 
и твърдост, находчивост

то е нужно и живота 
зират нашите г.

да тръгнат? Каква 
да си изберат 
цял 
период 
всеки 
ва 
ние 
го.

------ —

РАДИО — ПРОГРАМА 
„ХРИСТО БОТЕВ“ 

17 юли, 15.00 часа

РАДИО — ПРОГРАМА 
„ХРИСТО БОТЕВ“ 
13 юли, 19.00 часа

по значение и се изостри имен 
но при капитализма. Жената 
беше въвлечена в сферата на 
производството. Но този обек 
тивно прогресивен процес не 
унищожи хилядолетните вери 
ги на подчинение на жената 
в семейството, а прибави към 
него жестоката експлоатация 
и непреодолимите бариери за 
нейната личностна изява в 
обществото. Дискриминацията 
на женския труд, опитите же
ната да се превърне в послуш 
на пионка 
гадателите 
за

Авторката на беседата изтък 
ва, че комунистите в капита 
листическня свят се стремят 
да обединят дейността на жен 
ските организации в единна

итслство в Съветския ( 
Интеграционните процеси 
всички области на живота 
ват ново -съдържание на 
циалнстнческня 
В етапа на
развито социалистическо обща

! „Хоризонт" 
19.30 часа

Синовете на полковник Ча 
нов са също курсанти. Бащата 
е доволен от избора па синове 
те си, ио все пак не. пропусна 
да спомене, че по-големйят То 
дор се подготвял за консерва
торията, но постъпил във воен 
ното училище по свое собстве 
но желание.

И така бащи, майки и сино
ве разговарят за най-трудната 
и най-мъжествена професия — 
защитник на родината. Въз
растни, побелели ветерани от 
бойния стоой — моряци, артн 
леристи, граничари и летци —> 
се вглеждат в очите на сино
вете сн и ги питат: ..Защо "из
брахте нашата професия?“ И 
синовете отговарят с достоим 
ство, че те искат да се равня
ват по своите бащи.

Иван МИЛАНОВ

ХОРАТА КРАЙ ГОШАТА РЕКА
РАЗКАЗ ЗА НОВОТО В БИТА 
НА СЪВЕТСКИТЕ ХОРА

ТЕЛЕВИЗИЯ, 
„Смелост, решителност и твърдост, находчивост и са 
мообладание, готовност да отдадат всички сили, а кога 

.4 си, са черти, които характери- 
граничари. . .** 

т. ЖИВКОВ

лнще „Г. Бенковски", разказ
ва, че нейните синове са нзрас 
нали покрай войниците, из по 
левите лагери и полигони. Тя 
най-добре знае какво значи 
офицерската служба, но все 
пак е горда, че ге са избрали 
пътя и а баща си.

В студиото е и бившият пар 
тизанин от Рило-Пнринскня пар 
тизаиски отряд полковник Пех 
ливански. Бащата умишлено на 
сочвал своя син към професия 
та на инженера н Венцеслав 
бил приет в МЕИ, но неговото 
желание е било да стане офи 
пер и се записал във военното 
училище.

След победата на социали
стическата революция и в хо
да на строителството па со
циализма. патриотизмът на ра 
ботническата класа се обога
тява, придобива нови качест
вени черти.

Социалистическият патриогн 
зъм е няй-виешнят тпп патрио
тизъм, който историята позна

ва. Неговото съдържание е бо 
гато. Освен любовта към ро
дината и готовност за нейна
та защита тон включва в се
бе си всичко, което се прави 
за нейния възход, за изгражда 
нето на социализма и. .кому
низма. Затова с право се смя
та, че трудовата и обществено 
политическата активност на от 
делиия гражданин е също ва- . 
жен критерий за степента на 
неговия патриотизъм.

Социалистическото строи
телство у нас се извършва в 
най-тясна връзка с изгражда 

■ пето на социализма в братски 
те страни и особено с разгър
налото се комунистическо стро 

_ съюз.
I ВЪ1

вли
со- Цонков и доцентите Янко Яш- 

патриотизъм.
изграждането па

В КАПИТАЛИСТИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО 
общодемократнчиа борба, раз 
ясняват и вредата от дребно 
буржоазиите теории. Това, раз 
бира се, е много трудна зада 
ча, тъй като традиционният 
феминизъм и неофеминизмът 
са успели с помощта на у пра 
вливащите върхушки да пус 
нат дълбоки корени в буржоаз • 
ните женски движения, където 
равнището на политическото 
и класовото съзнание е все 
още ниско. Но самата денстви 
телност е най-големият разо- 
бличнтел на несъстоятелността 
на буржоазните теории в жеи 
ските движения и тя самата 
ускорява процеса на разшнрв 
ние на социалната база на ан 
тимонополнстическата борба, 
против формално-юридическо 
то право на жените да изявя
ват пълноценно своята личност 
в капиталистическото общест
во.

РАДИО — ПРОГРАМА 
„ХРИСТО БОТЕВ“ 
16 юли, 18.40 часа

450 години делят днешните 
граждани на Куйбишев от де
ня, когато там, където малка 
та рекичка Самара се влива 
в пълноводната Волга, били 
построени първите дървени 
къщички на дедите им.

Революционната биогра
фия на града, свързан с исто
рията на българския народ, за 
почва преди 300 години, кога
то самарци посрещат с камба 
нен звън Стенка Разни — во
дача на народното въстание 
срещу монарха — поробител. 
Бунтовна Самара пази споме
на за безсмъотния Влади
мир Илия Ленин, живял в 
града през XIX век.

Новото си име Куйбишев по 
лучава през 1935 година в па 
мет па видния- деец на КПСС 
Валериан Куйбишев.

Днес в град Куйбишев жи
веят н творят над 1500000 съ
ветски хора. Тук се строят 
световноизвестните пътничес 
кн лайнери „ТУ—154“, прера
ботва се нефт, а от контейне
рите в модерните заводски це 
хове поемат своя път към че 
тирите краища на необятната 
съветска страна и другите 
континенти телевизори, часов 
ницн, пиана, машини за строи
телството н други изделия на 
промишлеността. Градът расте 
неудържимо върху левия бряг 
на великата руска река. Пове 
че от 11000 семейства получи
ха луксозни жилища в новия 
микрорайон на брега на Вол
га. Готова е и строителната 
площадка за други жилищни 
райони, в които ще бъдат на
станени 250000 новодомци.

В градския съвет се обсъж
дат въпросите за реставрира
нето на историческите здания, 
а майсторството на архитекти 
те и творческото виждане на 
всички специалисти ще бъдат 
изявени ярко в хармонията

между новото 
и стария град.

Ако стройната кошута, герб 
на старата Самара, беше израз 
на непокорния дух на нейните 
жители, петдесетметровнят обе 
лиск със статуята на работ
ник. който държи в ръцете 
си сребристи крила, протегна
ти към слънцето, днес е сим
вол на силата и творческия 
гений на съветския човек — 
победител, вдъхновен строи
тел на комунизма. За него и 
за проблемите, които го вълну 
нат, ще ви разкажем в преда
ването из главна редакция 
„Дружба“.

Димитър Благоев пръв от 
българските марксисти посочи 
класовия характер на патрио
тизма. Той остро разобличи 
фалша на патриотизма на 
българската буржоазия и даде 
характеристика на патрнотиз 
ма иа пролетариата.

ТЕЛЕВИЗИЯ, I ПРОГРАМА 
НАСКОРО

В живота на момчетата нма 
едни период след завършване 
на средното училище, когато те 
застават на кръстопът. Накъде 

професия 
професия за 

I съдбоносен 
живота на 
Но в то- 

предаваие 
спираме на не- 

в студиото 
младежи, конто вече са избра
ли своята професия. Техните ба 
щи са офицери и старшини от 
Българската народна армия. За 
що синовете са избрали 
професията на бащите си, 
след като знаят колко трудна 
и тежка е тя, колко несгоди 
има па пътя на воините. Тук 
са баща и син Николови — мор 
ският офицер капитан първи 
ранг Николов и курсант Весе
лин Николов. „Аз израснах 
край морето... Може ли да 
нма друг път в живота за ме 
не освен пътя на морския о(Ьн 
цер ...“ — споделя Веселин. И 
баща му е - доволен, че синът 
тръгва по същия път.

А майката на двамата близ 
наци Пашови — курсанти от 
висшето военновъздушно учи-

в ръцете на рабо- 
и в красива вещ 

домашна употреба, породи 
ха много остри социални проб 
леми, които се коренят в същ 
ността на капиталистическите 
отношения.

На 27. VIII. 1976 год. ще се 
навършат тридесет години от 
създаването на специализира
ните войски за охрана на на
шите държавни граници.

Тридесет години бойците и 
командирите със зелени паго
ни будуват край граничната 
бразда, за да бъдат мирни я 
спокойни нашите дни и ноти. 
През тези три десетилетия хи
ляди българи обличаха зелена
та униформа и с оръжие в 
ръка заставаха на преден пост 

пеха завоеванията на своя на
род и когато беше необходи

мо, заставаха с гърдите си 
пред изстрелите на врага, от
даваха живота си* за Родина
та. Лято и зима, през бури и 
зной, денонощно граничарите

През март 1976 година в бел 
гинската столица Брюксел се 
състоя първият „Междунаро
ден трибунал пад престъпления 
та срещу жените“, замислен 
още преди две години Той при 
зова организациите на жените 
от всички капиталистически 
страни, където дискриминация 
та и неравноправното са уни
зително ежедневие, да поемат 
пътя на борбата за човешко 
равенство.

На този първи по рода ся 
международен форум бяха из 
несенн нови данни за фактиче 
ското безправне на жените в 
капиталистическия свят. В същ 
пост проблемът за равноправие 
то на жените, който съществу 
ва от векове и е бил разискван 
и защищавай от най-различни 
позиции, доби истинско соннал

бяха непреодолима бариера 
пред изменниците на Родина
та,. отстояваха 
неприкосновеността 
цпте иа Народна 
България.

През следващите седмици 
Българска телевизия ще • излъ
чи поредипа от шест предава
ния под рубриката „Граничар“. 
Те са посветени на живота на 
граничарите н техните семей
ства и са документален фил
мов разказ за срещите на екип 
от Главна редакция „ЛЪЧ“ по 
три хиляди километровия мар

ство между него и социалисте 
ческия интернационализъм се 
извършва процес на взапмопро 
ннкваие.

Що се отнася специално до 
българо-съветските взаимо
отношения, както посочва дру
гарят Тодор Живков п докла
да си пред XI конгрес пе 
БКП, пие вече можем опреде-, 
лено да говорим „за възниква 
не и утвърждаване на нов 
тип патриотизъм, при конто 
любовта към България и лю
бовта към Съветския съюз взе 
ммно се допълват и обогатя
ват м всс повече се сливат в 
едно чувство, ■ единно съзна 
мис“.

Социалистическият патрио
тизъм е темата на. разговора 
е участието на професор Геко

Родината. Тези мъже бра-
шрут, изминат по границата.

Ние ще бъдем радостни, ако 
бойците и командирите и ця
лото погранично население — 
несменяемите граничари, прие
мат тази поредица като пода
рък за празника.
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Телевизионен театър

„ЕЛЕГИЯ"

4 от Пввловски
14 юли,

ТЕЛЕВИЗИЯ, I ПРОГРАМА 12 юли, 20.40 часа 15 юли, 20.30 часа та-

Димитьр ДИМИТРОВ

1

Сцена от постановката АНТОНИИ И КЛЕОПАТРА“

унгарски игрален филм

13 юли, 20.30 часаТЕЛЕВИЗИЯ, I ПРОГРАМА

всичко

ми

Евелино БОЯДЖИЕВА

ЮРИЙ ЯКОВЛЕВМосковски срещи

ТЕЛЕВИЗИЯ, II ПРОГРАМА 13 юли, 20.15 часа

ЖУковски
лица

за 
о 

со

Хлебников
Двойнинов

имат
на

слож- 
ситуа-

17 юли, 19.10 часа 
втора програма

интерес- 
решение

— снима се в 
визията, 
иайво ( 
мин и 
тист.

Рвш, Чаба Дамония, Борант Ло 
химски и др.

Елена СОТИРОВА

_ I ДИАЛОГ“: А. Иа. 
Яковлеа — Салвадор .

ед- 
ко- 
ар-

Радиотеатъо

«Затворени

«Мечтаеща младеж»

щинеяий 
Ллиоидо

Театрални меридиани

«АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА»

съветски художествен филм 
ТЕЛЕВИЗИЯ - II ПРОГРАМА

на 
Но

въз- 
между деятелите, боре- 

различии

прелива 
че 
се

1, И..
блестящ 
като

по Балаш 
създаде филма 
младеж“.

В ролите: Золтан Чома, Ева

„Затворени пространства" е 
постановка на режисьора Ав
рам Георгиев. Участвуват ак
тьорите Николай Клисуров, Ло 
ра Кремен, Георги Кишкилов, 
Васил Димитров и други.

прогресивно 
Бешков осъ 

го обезсмър

над ролята на Салвадор Али- 
енде в поставената в театър 
„Вохтангов" публицистична до 
кументална пиеса на Василий 
Чичков „Незавършен диа
лог“. Ето няколко рода отед 
на статия в съветското списа
ние „Театр":

„...Ефектът на превъплъще
нието е толкова силен, рису
нъкът ив ролята е така точен, 
вътрешното проникване в об-

В поредното предаване от 
цикъла „МОСКОВСКИ СРЕ
ЩИ” Любен Георгиев ще за
познае телевизионните зрите 
ли с интересния съветски ак
тьор Юрий Яковлев.

творчески
Бешков. Художник, 
писател и мора- 

Бешков о изградил веч 
> изкуство, 

своеоб

пространства»
РАДИО — ПРОГРАМА „ОРФЕЙ“

14 юли, 19.30 часа

любов.
споменаване

им настройва
Но драмата 

не е посветена

Академик А. Туполев, знаме 
митият съветски авиоконструк- 
т°р, казва за него, че освен ве 
лик учен, той е инженер от ве 
лик ранг. В основата на негова 

та дейност е не само научно
то търсене, но и внедряване 
то на научните постижения в 
практиката. Едновременно с то 
ва е бил и педагог — препо
давал е в Московския универ 
ситет и Московското виеше 
техническо училище, чел лек
ции в Политехническия музей, 
бил член и председател на 

много научни и технически 
Дружества. И най-големият му 
принос е, разбира се, в изгра
ждането на руската авиация.

ентачъла «НЕЗАВЪРШЕН 
Че Гсвара, и Юрий Р*~

Новата радиопиеса на Свето 
слав Статков ни отвежда в не
повторимия творчески свят 
на Илия 
философ, 
лист, . -
ни образи в нашето 
И всеки един от тях е 
разен синтез иа националното, 
общочовешкото, ‘
то. Дори когато 
жда някой, том 
тяаа.

1$ юли, 19.00 часа

външните измерения на техни
те светове. Блясва тяхното вк 
тивно съпричастно към граж- 
^гяскито проблеми. Прозвуча- 
ЕО нежността, топлината им към 
родното, значимото, чистото;.

Върви художникът-творец 
през света. Времето извършва 
своите кръговрати. Събитията 
следват едио след друго, в 
Илия Бешков, запленен от кра 
сивото, смисленото, правди
вото, рисува, рисува. .. И 
ца създава своито „присъди" 
— човечни, запомнящи се, про 
чистващи.

Минал през трагизма на Сеп 
темврийското въстание, заел 
ярка антифашистка позиция, 
Илия Бешков остава до края 
на живота си търсещ светли 
хоризонти. Достойно носи зва- 
нието „народен художник".

В радиопиесата пред нас по 
степенно узрява големият ху 
дожник. Раждат се един след 
друг неповторимите му герои. 
Разгръщат со вътрешните и

богатства 
подробности и 

нас. 
бои 

кои- 
затъмнят 

след-

В театъра той е един от те
жи актьори, които имат своя 
публика. На сцената на „Вах
тангов" е направил много не
забравими роли — Глумоз в 
„И най-мъдрият си е малко 
прост", Панталоке в „Принце 
са Турандот", 
„Кон армия", /цииимикмв и 
„Избор“ на Арбузов ...

Главна тема на интервюто е 
работим ма Юрий Яковлев

Филмът о посветен на живо
та на големия руски учен Ни 
колай Егорович Жуковски. Де
ло е ма режисьорите Всево- 
лод Пудовкин и Дмитрий Воси 
лиев.

Математиката, хидромехани- 
ката и астрономията — тези на 
уки направиха името на Жуков 
ски известно, а съвременната 
аеродинамика, чийто създател 
о той, го направи велик.

Той вярваше в човешкия ра 
зум и в силата на научните зна 
ния. На него принадлежат ду
мите: „Наистина, човек няма 
крила... но аз мисля, че той 
ще полети, опирайки се не на 
своите мускули, а на силата на 
своя разум."

което не желае да бъде като 
другите. То иска да търси ис 
тината в живота само, да има 
свои позиции в него. И идва 
моментът, когато то разбира, 
че ^времето на романтичните 
блянове е минало и трябва де 
се живее в ритъма на реалния 
свят, който го заобикаля, че ве 
че само трябва да поеме върху 
себе си определени отговор
ности. „Гражданската война" 
между децата о една неосъз
ната класова борба, едно раз
деляно на два лагера, което е 
резултат от възпитанието, полу 
чено от възрастните. И не слу 
чойно режисьорът Янош Рожа 
заявява а одно интервю, че 
именно този ентусиазирани 
млади герои от романа на Бе 

т са го привлекли да 
' „Мечтаеща

Октавий Цезар се борят 
лична диктатура. Въпросът 
на кого от двамата ще 
удаде да властвува над могъща 
та Римска империя. Този по
литически конфликт Шекспир 
разкрива с всички 
на жизнените 
историята оживява пред 
Шекспир не само не се 
от сюжетни усложнения, 
то биха могли да 
основния конфликт, но 
вайки историята, той се стре
ми да запази цялата 
ност на политическите 
ции.

В пиесата на Шекспир отно
шенията между Антоиий и 
Клеопатра много малко при
личат на сантиментален роман 
за любовта, верността и из

раза така естествено 
във въишиа убедителност, 
на моменти звбрезлш, чо 
намираш в театър, а не на хи
ляди километри, на тясната 
лента земя, проснала се край 
океана — Чили. Новата роля 
иа Ю. Яковлев показва наглед 
но кая трябва да се подхожда 
към създаването иа обрали иа 
конкретни исторически 
от нашето съвремие."

мяната. Пред нас се разкрива 
не интимна драма.а трагедия 
на хора, живеещи в света на 
големите политически интере
си и разногласия.

Телевизионната постановка 
„Антонии и Клеопатра", коя
то предлагаме на нашия зри
тел, е дело на Кралския Шек
спиров театър. Главните роли 
се изпълняват от Джанет Суз- 
ман и Ричард Джонсън.

Хубавият замисъл, 
ното телевизионно 
и професионалната, блестяща 
игра на актьорите правят спек 
такъла много вълнуващ.

На българския телевизионен 
зрител предстои една нова 
среща с изкуството нв Шек
спир.

Българската публика го пом 
ми най-вече от филма „Идиот" 
по Достоевски, в който прави 
лиричен и запомнящ се образ 
иа княз Мишкин. През 1964 го 
дина той е в България с теа
тър „Вахтангов".

Творческият диапазон на 
Юрий Яковлев е много богат

киното и теле- 
играе в театъра;

е и като 
драматичен

Романът на римския пълко- 
■одец Антонии и египетската 
царица Клеопатра се счита за 
един от историческите приме
ри за велика любов. Затова 
само едно споменаване на 
имената им настройва вече 
лирически. Но драмата на 
Шекспир не е посветена само 
на любовта.

„Антоиий и Клеопатра" пре 
ди всичко е наи-грандиозна- 
та от всички исторически дра 

на Шекспир. Исторически
ят сюжет на тази тра едия се 
явява като продължение 
пиесата „Юлий Цезар", 
докато там конфликтът 
миква 
щи се ■ името на 
политически принципи, то тук 
Антонии и неговият съперник

Премиерният унгарски филм 
„Мечтаеща младеж" е създа
ден по едноименния роман на 
Бела Балаш, едно ярко име в 
унгарското кино и унгарската 
литература. Това име е гаран
ция за среща с нещо интерес
но, за навлизане  свят на сия 
ни и мъжествени характери, 
за среща с една мечта и една 
реалност* Тематично филмът е 
свързан с миналото — разказ 
ва за влиянието на марксичес 
ките идеи в Унгария през 1906 
година. Това е времето, кога
то тези идеи намират най-бла
гоприятна почва сред широки
те слоеве иа унгарското общо 
ство, времето, когато долита 
вестта за избухването ма Рус 
«ата буржоазно-демократична 
революция през 1905 година.

Аоторито ка филма засягат 
вечните въпроси за отношения 
та между индивида и общест
вото, зо социалния дъл- и яйч
ната отговорност. Показано е 
и ехкедневието на Момчето,
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„В СВЕТА НА МУЗИКАТА" Наши млади таланти
Корабов, 

1с>иЖмпАЛи творчески портрет на

МИНЧОсъвременни съветски
НА МИЛОСЪР- композитори

МИНЧЕВ 5ТЕЛЕВИЗИЯ, II ПРОГРАМА

1) юли, 20.30 часачаса

1$ юли,

МАЙСТОРИ ЗА МАЙСТОРИТЕ

БУНИН ЗА ЧЕХОВ

за

Красимира МИНЕВАму

драматизация по едноименната новела на Казимеж Брандис

радио — ПРОГРАМА „ОРФЕЙ" 18 2X30ЮЛИ, часа

ИВАН БУНИН АНТОН П. ЧЕХОВ

Неповторими — вечни

МАРКИЗ ПОЗА
„ОРФЕЙ"РАДИО — ПРОГРАМА

17.0014 часаюлм,

повече
Вера ДЕЯНОВАсте го сме-

на

■

Иоскоосната държавна филхармония, дир. к. ма РСФСР Воронйма Дударова.

през
кра

вешки
•поха

творческо 
неповторимите, 

от

ио обаяние 
пълноценност.

му

РАДИО — ПРОГРАМА 
<5 юлм.

3 
ш

«ДВАМА В ДЪЛБОКА СТАРОСТ»

«уаик 
вано 
на

с музикалното 
най-мзтькнатите

наши млади изпълнители.

.СЕСТРА 
ЦИЕТО"
фограма „Хоризонт“

<2 юли, 14.30
РАДИО — ПРОГРАМА 

„ОРФЕЙ" 
16.05 часа

Нашето интервю 
ле а . а. Никола 
който съвместно с „Лснфилм 
снима

X <п

един 
живот 
на 
В 
та 
ва и заслужилия артист Ни
колай Бинео образите нами
рат своето максимално лирич 
:.с и психологическа

Човекът - е иещо 

от туй, което 
талк. И той ще счупи око
вите на своя дълъг сън 
и святото си право 

ще потърси!
МАРКИЗ ПОЗА

... Той обичаше смеха, но 
се смееше със своя мил, зара 
зителен смях само тогава, но 
гато някой друг разказваше 
нещо смешно, самият той го
вореше смешни неща, без ни 
най-малко да се усмихне. Мно 
го обичаше шегите, нелепите 
прозвища, мистификациите, 
през последните години, ко
тето само за малко му ста
ваше по-добре, той беше неиз 
тощим да ги измисля, но с 
какъв изтънчен комизъм пре
дизвикваше той неудържим 
смях! Ще подхвърли две, три 
думи и лукаво що блеснат очи 
те му над пененето.. ."

Много писатели са писали 
свои спомени за големия рус 
км писател Антон Павлович 
Чеков. Но може би най-хуба
во, най-топло разказва за не
го Иван Бунин.

От 15 юли по програма „Ор 
.фей" Музикално-образовател 
на редакция започва излъчва
нето на нов цикъл предава
ния, озаглавен „Наши млади 
таланти**. В поредица предава 
ния ще имате възможност да 
се запознаете 
изкуство на

> намерих много 
беше отслабнал, 
беше потъмняло, 

както и

улавя преходите в скритото 
течение на неговите мисли, и 
непрекъснато гледаше море
то през стъклата на пенене
то, леко приповдигаше лице
то си...

У
52

5 X 2

„ОРФЕЙ" 
1В30 часа

,., Създадени в мигове 
гениално творческо прозре
ние, неповторимите, вечни 
образи от световната драма
тургия ни съпътствуват 
вековете, като разкриват 
сотата на духовното извися
ване и с благородните стре
мления на своите сърца вдъ
хновяват мислите ни. Такъв 
образ е и Маркиз Поза от 
драмата на Шилер, „Дон Кар 
лос". Неговата мъжествена 
красота и нравствено съвър
шенство защищават във вре
мето неосъществените копне
ния на поета за хуманизъм и 
човешка правда, полета на 
смелата му мисъл в * защита 
на страдащите...

Един чудесен летен ден на 
очакване, зареден със спокой 
мата атмосфера на малък 
провинциален град, ще се 
превърне  задъхано препус
кане назад в спомените, в 
мечтаното и неосъществено
то, що постави на изпитание 
ч проверка прегазилите през 
катастрофите на времето чо
вешки стойности, за да дока
же още веднъж, че обикно
веният човешки живот се из
мерва с куража и надеждите, 
които о съхранил...

Характерните за модерната 
литература бързи преходи от 
спокойни към кризисни ситуа
ции, о които като на забързан 
филмов монтаж протича лич
ното време но героите, ор
ганично преплетено с морав 
ния пулс на. общественото вро

за 
ния 

»оител 
шият 
> възпитание I 

място.« .... 
временния 

оазвнвайки априлската ли 
на партията. Ролята, коя 
•рае изпълнителят, е свър 
с по-нататъшното обога- 

1 тради 
> изкуся 

и в бъ 
бъде да 

(ли за тър 
и престижа, на бъл- 
изпълнителско изку-

... Живот съзирах там, 
където смърт очакваше 
светът — във този безна
дежден пламък виждах 
да трепка лъч на светла
та надежда... Към съ
вършенство исках да го 
водя, до висша красота да 

го издигна.. •

.юза на музикалните дейци 
претворявано на патетич- 

образ на съвременния 
строител на социализма. Нацио 
калният комплекс за естетиче 
ско възпитание ще определи 
още по-точно мястото на из
пълни геля в съвременния жи
вот, оазвнвайки а1 
ния на партията, 
то играе изпълни? 
зана с по-нататъшното 
тявапе на музикалните 
цип на нашето родно 
во. Както досега, така 
деще, моята цел ще 
отдам всичките си си; 
жеството --------------
гарското 
ство."

обикновения човек, който* ни
що не е могъл да промени, 
но и към нищо не е оставал 
равнодушен. И в деня на прв 
крачваното □ „дълбоката ста
рост" — педесетгодишнината 
от тяхната сватба, в очакване 
на децата и внуците, сред 
дребните свади и голямата, 
неостаряла близост, без да е 
търсена, равносметката на 

такъв уж незначителен 
носи ярките качества 

човешкото достойнство, 
изпълнението на народна- 
артистка Иванка Димитро- 
и заслужилия 

Бинев образите

.В Москва, в деветдесет и 
пета година, видях човек на 
средна възраст, с пенене, об
лечен скромно и приятно, 
доста висок, много строен и 
с леки движения. Той ме пос
рещна приветливо, но така 
.естествено, че аз, тогава още 
младеж, несвикнал на такъв 
тон при първите срещи 
взех тази естественост 
студенина.

ме — това е едно от достойн 
ствата на чудесната новела на 
Казимеж Брандис, която, на
дяваме се, ще намери адек
ватно покритие и чрез средс
твата на радиото. „Конвулсии 
то на нашето време ме по
глъщат изцяло" — беше приз 
нал някъде големият полски 
писател. В този бесен, поняко 
га комичен, а най-често тра
гичен ритъм на времето са се 
блъскали две обикновени пе
съчинки — съпружеската двой 
ка Адолф и Балбина — меч 
тали са .страхували са се и 
са се радвали, раждали са и 
са изпращали децата си в 
концлагери и въстания, онемя
вали са от ужас под натежа
лото от бомби небе на Вар
шава, приемали са живота с 
неподправената мъдрост - на

В Ялта го 
променен: ( 

лицето му I 
в целия му облик, 
преди, се чувствуваше присъ
щото му изящество не на 
млад, а на много прежи
вял и още по-облаго- 
роден от преживяното човек. 
И гласът му звучеше по-ме
ко. .. Но, общо взето, той 
беше почти същият като в Мое 
ква: приветлив, но сдържан, 
говореше доста оживено, но 
още по-естествено и кратко 
и по време на разговора вео 
си мислеше за нещо свое, 
«арайки събеседника сам

В първото предаване, което 
ще имате възможност да чуе 
те, ще ви представим цигула
ря Минчо Минчев. Едва 26-го 
дишен, той вече о носител на 
редица награди, спечелени на 
наши и международни конкур* 
си. През 1967 година получа 
ва първа награда на конкурса 
за млади таланти в гр. Русо. 
През 1968 г. става носител на 
първа награда и златен медал 
на IX световен фестивал на 
младежта и студентите. През 
1970 г. получава втора награ
да на конкурса „Паганини". 
През 1972 г. печели четвърта 
награда на конкурса „Карл 
Флеш" □ Лондон, а след две 
години на същия конкурс ста
ва носител на първа награда, 
на специалната награда на пу 
бликата, както и на награда 
за най-добро изпълнение но 
Бетховенова соната. Проявил 
се така бляскаво и категорич 
но, младият български цигу
лар получава стипендия за спе 
циализация о Лондон, където 
от 2 години о □ майсторския 
клас на проф. Ифра Ни- 
ман.

Стремежът но Минчо Мин
чев към непрекъснато усъвър 
шенствуване, критичното

Лъчезарният образ на Мар
киз Поза озарява 'със светли
ната на благородните ’’' сн чо- 

пориви цялата оная 
на „кладата и меча", 

когото в ИСпания властвува 
суровият кралски деспотизъм 
на Филип II, когато „светата 
инквизиция" поразява всеки 
свободомислещ..» Въпреки 
трагичната обреченост на 
своя самотен героизъм, този 
маркиз само по рождение, но 
не и по дух върви непоколе
бимо към своя смъртен час, 
дълбоко убеден в правотата 
но своята борба за щастие и 
свобода на хората:

шение към произведенията, кр 
ито интерпретира, го ръко
водят  трудния път към вър 
ховсто на голямото изкуство. 
Ето какво споделя младият 
цигулар във връзка с пробле- 

- мите на истински реалистично 
то, художествено-пълноценно 
изпълнителско изкуство:

«Проблемите за съвременния 
_ изпълнител обхващат широк 

кръг въпроси, имащи субекти 
вей н обективен характер. Но 
струва ми се. основното е усъ 
вършенствуването на артиста. 
Той трябва да достигне до та 
кова майсторство, което може 
да отговори на задачите, по-

и задълбочено отно

■<
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„РОБИНЗОНКЛ“ състезание

□тора програма

6
публи-

ПЪРВД ПРОГРАМА

пио-предапане за

19.20 „България в днешния ден“
22.00 Вчера, днес, утре 13 — 205

19.40 Гасгрономичесни съвети

12. VII. филмов
19.45 Културни вестииз дей-хората“

български игрален
22.40 Новини 15 — 01019.30 Реклами 07 — 099

ВТОРА ПРОГРАМА

.Московски срещи“: Юрий Яиовлев05-256

предаване за пио-

из дей-
унгарски Ч

„Ваксината“

13. VII. малките

документа

ПЪРВА ПРОГРАМА г
р

се за цялата

език за
малките

унгарски иг-

докумен-

14. ’ II. емисия

СЪ-

ПЪРВА ПРОГРАМА

съветски .игрален-

таланта“ филмов

И

15. VII. научно-пр

ПЪРВА ПРОГРАМА се за райо

език
дете“: ..Физическото закаля

„Конфликт на

съветски иг-

поема“16. VII. ■

Е=П

ПЪРВА ПРОГРАМА 20.00 ПАНОРАМА 17 — 002
Илонка“

„Слонове“ — 
пм 07 — 303

се

детски

с 12 конски сили“
ВТОРА ПРОГРАМА

научно
Богомил Рай-

бележник ... и смлх“«.«

17. VII. сериен анимационенплодородие“

ПЪРВА ПРОГРАМА

преда-

индианцита“

18. VII. телевизио- 1реда1
:тран;

I

Ч 
»

чехословашки игрален филм

13 юли, 19.00 часа

неговото 
сериен

Г.

I

25 
Т

0) 
СТ) 
о 
X' 
о 
с

аз 
03 сс 
сх о

Телевизионно
„КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА 
БЪЛГАРСКИТЕ МОНЕТИ!" 
18 юли, 14.55 часа

20.30 МЕЖДУНАРОДЕН БАЛЕТЕН КОНКУРС
— директно предаване от Варна 23—556 
Накрал — Обзор на деня 24—012

03 
Е 
о- 
ю
о

сс
ф 
03
ф
X

11.00 
рален
12.15 .,Щ|
етично П|

18.00 
ски,

005
• (Сту

.

МОН 
19-

20.15 
ска 
20.20
20.30

Е
А ■

СО
Е

- ф
2Т

-А 
А 
Е 

■ ф 
• с

1г

Н:Го»и^Г

1
■ и2

— новини 
английски

— „Конф- 
не ь.

руски, нем 
03 — 011

концерт на' 
ди Рома“

19.00 „Огънят“ — филм за Георги Димит
ров

17.00 ПТА „Звезда“ • 
нерите

17.30 Новини 01—004

17.41 Дневник на съревнованието 02—202

17.50 Камера—транспорт 03 — 018

17.55 Реклами 04 — 099

19.50 Лека нощ, деца

20.00 ПО СВЕТА И У НАС 10 — 001

20.30 Спортен екран 11—050

20.40 Театрални меридиани:
НЛЕОПАТРА“ от I------------- "

20.30 „ПРОЦЕСЪТ“ 
филм

------ „АНТОНИИ И
Шекспир (I част) 12 — 453

X .
X •

Е
СО

.Сбогуване с Петербург“ — игрален 

алената: „Звезди“ — сериен научно 
•н филм 
!нформационен 
ивот по стоман)

на руски, не1 
език 05 — 011

Портрет на н. а. Невена Коканова
МЕЖДУНАРОДЕН БАЛЕТЕН КОНКУРС 

— директно предавано от Варна (излъчва 
се за цялата страна)

ВТОРА ПРОГРАМА
' 19.00 „ЖУКОВСКИ" 

филм 21—400
20.30 „Варненско ля-
22М°556ИЛ орНестър ’

21.10 Журнал „Пламък“ 23—403
21.35 Клуб „Дружба“ 24-253
22.15 „Даровете на цар Котис“ 
пулярен филм 25—404
22.30 В края на седмицата 26 — 617
22.35 Обзор на деня 27 — 012

14.15 Концерт^на^дна музика — (Студио 
1Б4.40°‘!°1<?еам1н°з н!° но во

’ (Студио Русе) 04—403
14.56 „По големият син“ —

г.*“л се за района
НОМОРИЕТО по 26-ти канал) 
6“ — Програма на немски език за

17.50 Майка и дете: „Физическото закаля
ване на детето“ 03 — 303

— новини на руски, нем- 
английски език 04—011

на петилетката“ 05—210.
|0рдна музика 06 — 601 
-099

ВТОРА ПРОГРАМА — ИЗЛЪЧВА СЕ ЗЯ 
РАЙОНА НА ЧЕРНОМОРИЕТО ПО 26-И КА
НАЛ

дневник 01—( 
1ени релси“ —

18.00 „ЛЯТО —76“ — новини на 
ски, френски и английски език
19.00 „Професия миньор“ — публицистич
но предаване 04 — 211
19.30 „Музиката и младежта" —
19.45 Реклами 06 — 099
19.50 „Лека нощ, деца“ 07 — 750
20.00 ПО СВЕТА И У НАС 08 — 001

20.30 „МЕЧТАЕЩА МЛАДЕЖ" —
игрален филм 09—400
21.45 По писма на зрители 10 — 106
21.55 „Загадките“., Психофизиологичното 
въздействие на словото“ 11—308

22.30 Новини 12 — 010

10.00 По света и у нас
10 30 „Звънче“ — предавано за 
ученици

„Мечтаеща младеж“
филм

(рихи от една изложба“ — публици 
(редаване

12.30 Информационен дневник

17.10 „От двете страни на разделителната“ 
(ст. Благоевград)
17.30 Новини 01—004
17.40 „Откровено междучасие“ —
ликт“ — публицистично предаване

19.00 „Иерар:
популярен ф|

19.10 Телевизионен театър „Елегия“ от Пав 
ловени 22—453

„ЛЯТО —76“ 
Френски и

19.35 „Щрихи от една изложба" 
цистично предаване 08 — 211 

09 — 750

10.00 По света и у нас
10.30 „Приказни за изкуството“: „Господар
ят на света“ — предаване за пионерите 
11.05 „Граничар“; „Вечна стража“
11.25 „Професия миньор“ — публицистич
но предавано
11.55 ..Младостта на 
очерк
12.30 Информационен дневник
17.4 5 Програма за детските градини: ,;Гоб-

• 17.30 Нови ни ;01—004
17.40 Дела, планове, -перспективи 02 — 202

стрела" — 
:вград) 
~-еж“ —

19.00 „Р0БИН30НКА“ — игрален филм 21 — 
400 
20.15 „Г 
22 — 500
20.30 „Е света на » 
портрет на съвреме! 
тори 23—500
21.30 Японска графика 24—403 
21_.40^,,Хроника иа времето“:

21.50 Пожелаваме ви добро здраве 26—305 
22.00 Актуал.чо интервю 27 — 016
22.10 „София — нашата столица“ 28 — 017
22.30 Обзор на денл 29—012

„Лято —76“ — програма на английски език 
за чуждестранните туристи — 21 — 011

гто 76“ — 
„Виртуози

28.00 „ЛЯТО 76“ - “
ски, френски и англ! 
19.00 „Класове 
19.15 Концерт нар 
19.40 Реклами 07 —
19.50 Лека нощ, деца 08 — 750
20.00 ПО СВЕТА И У НАС 09 — 001
20.30 Театрални меридиани: „АНТОНИИ 
КЛЕОПАТРА" от Шекспир (II част) 10 — 452 
21.55 Вчера, днес, утре 11—205
22.05 „Тъжна история с хубав край“ — пуб 
лицистично предаване 12—211

съветски игра

13.30 
14.00 „Младия 
-*■------ III епиз<

„..акво 
—- телевизи!

Страници:
— 04 — 405
16.40 „Човекът м 
носни пътища“ — 
рен филм 05—308

I у нас 
за детските градини: „Гоб-

‘НСКИ 
011 

фей“ 
1а“ — пътепис 
. — документа

>хия при животните“
>илм 21 —404

ПЪРВА ПРОГРАМА 

10.00 По света и 
10.30 Програма 
лен“ 
10.40 
ти кл; 
и „Ест 
11.30

22.10 „Младостта на таланта“ 
очерк 14 — 406

21.00 „Летни- олимпийски игри — Монреал 
76—откривано директно предаване 18 — 055

23.30 Новини 19-010

ски, френски и английски език 03 — 011 
19.00 „Съветската космовизия“ — пости
жения и перспективи 04 — 404

19 30 „Горски пътешественици“ и „Пластели 
новият таралеж" — детски филми 05 — 751
20.00 „ВРЕМЕ" — информационна емисия 
на Централната съеетска телевизия 06 — 006
20.30 „ПО-ГОЛЕМИЯТ СИН“ — < 
рален филм (II серия) 07—401
21.40 Скрлбин — „Симфонична
музикално предаване 08 — 705
21.55^ „Клуб 13-то стола" — забавна програ

22.55 Новини 10 — 010

10.00 „Парад на хвърчилата“ — предаване 
за пионерите

11.10 „Горски .пътешественици“ 
филм
11.30 „< 
филм
12.55 Е сс:
популярен
13.30 И» . .
14.00 „Живот по I 
дио Русе) 02—403

музиката" — 
;ннн съветски

лен филм (II серия) 05—401 
16.00 „Нарекоха я Екатерина 
документален филм 06 — 406
16.20 „Неукротени°т свят*: 
риен научно-популярен филм
16.40 „Ателие 76“ 08 — 315
17.30 Новини 09 — 004
17.40 „Петър и жабокът 
— детски филм 10 — 751 
18.15 Тв — яхт Клуб 11—705
18.40 Реклами 12 — 099
18.50 „Библиотека ЛИК“ — 
нов 13 — 505
19.20 „С камера, 
14—403
19.30 „Д-р Дулитъл“ 
филм 15—407
19.50 „Лека нощ, деца“ 16 — 750

ВТОРА ПРОГРАМА (Излъчва 
страна)
„Лято 76" — програма на руски 
чуждестранните туристи 21—011
19.00 „София" — филмова импресия

19.10 „Копелия“ от Делиб — филм-балет

19.40 „На път със слънцето“ — 
тален филм
19.50 Пее Лили Иванова
20.00 „ВРЕМЕ“ — информационна 
на Централната съветска телевизия
20.30 ПРОГРАМА НА ЦЕНТРАЛНАТА 
ВЕТСКА ТЕЛЕВИЗИЯ - директно от Моск
ва

18.00 „ЛЯТО 76" — новини на руски, нем
ски, френски, и английски език 03 — 011
19.00 Малки бисери на музиката: „На Бли
за“ _ от Бетховон 04 — 556
19.10 „ДИАЛОЗИ“ (I част) 06 — 212

19.50 Лека нощ, деца 07—750
20.00 ПО СВЕТА И У НАС 08 — 001
20.30 „МЛАДИЯТ ГАРИБАЛДИ" — телевизи 
онен филм (III епизод) 09—401
21.25 „ДИАЛОЗИ“ (II част) 10-212
22.10 Второ действие на операта „Травма
та“ от Джузспе Верди 11—552
22.40 Новини 12 — 010

ВТОРА ПРОГРАМА — излъчва 
на на Черноморието по 26 канал 
„ЛЯТО—76“ — програма на фре! 
за чуждестранните туристи 21—( 
19.00 Песни от „Златният Орфей“ 
19.10 „Песента на Калиакра“ — 
19.25 „По български проекти“ — 

• лен филм
19.45 „Песента на златарските чукчета“ — 
филмов очерк
20.00 Български ритми

Изпълнение иа н. а. Райна Кабаиззм

19.00 „Сред хората, за 
ността на ОФ 06—403

новини иа руски, нем

За учителите, преподаващи в четвър 
пас: „Пеене и музика в четвърти клас" 
лествознаниа“

ПТА „Звезда“ — 
нерите 
12.00 „Сред хората, за хората“ - 
ността на ОФ
12.30 Информационен дневник 
17.00 „Звънче“ — предаване за 
ученици
17.30 Новини 01 -004 
17.40 „Осветителна техника“ — 
лен филм 02—403

10.00 По света и у нас
10.30 .Майка и
сана на детето"
10.40 Откровено междучасие:
— публицистично предаване

11.00 „Жуковсни'* — игрален филм
12.30 Информационен дневник
17.30 Новини 01—004

17.40 „Скъпи мои момичета" — документа 
лен филм (излъчва се на руски език) 02 —

18.00 „Лято —76"

творчески 
| компззи-

21.30 Усмивки от старите ленти 18—705
22.30 ЛЕТНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ — ““ 
РЕАЛ —76 — директно предаване

Накрая — новини 
II ПРОГРАМА (ИЗЛЪЧВА 
НА ЧЕРНОМОРИЕТО по 1 
„Ллто 76“ — Програма на кемск! 
чуждестранните туристи 21—011 
19.00 „София — филмова импресия“ 
19.10 24 май — един български празник“
19.30 „Копелия“ от Делиб — филм-балет 
19.55 „Графика—74“
20.05 „Опера 76“ — забавна програма
20.30 Международен балетен конкурс — 
директно предавано от Варна (Излъчва са 
за цялата страна)

17.05 „С научна мисия □ Каргаген“ — доку 
ментален филм 06—403 
17.15 Реклами 07 — 099
17.20 Теглене тиража иа тото 2 08 — 016
17.30 Новини 9 — 004
17.40 „Клоунът Фердинанд и
— детски сериен филм 10—751
18.10 България на потте континента: „Нас 
ледници на глада 11—405
18.40 Хумористични миниатюри 12—705
19.00 Телевизионен обектив 13—098
19.30 „Доктор Дулитъл“ — сериен анима
ционен филм 14—407
19.50 „Лека нощ, деца“ 15—750
20.00 „24 ЧАСА“ — неделна информацион
на емисия 16—003
20.40 „Младият Гарибалди“ — 
иен филм (1\А епизод) 17—401

10.00 „Ечспрес „Синята 
ване за децата (ст. Благов! , .
11.00 „Пластелиновият таралеж" — детски 
филм
11.10 „Робинзонка“ — игрален филм

12.25 „Библиотека ЛИК“: Богомил Райнов
12.55 „Мечката“ — научно-популлрен филм 
13.05 Концерт народна музика 

нформационен дневник 01—005 
Младият Гарибалди“ — телевизионен 

знаете за българските моно- 
юнно състезание 03—653 
„Гаргантюа и Пантагрюел“

тяло“: „Кръво- 
маучно-популд'

филм III < 
14.55 „Ка1 
ти“ — 
15.45 С
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20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ
ЛЕН БЮЛЕТИН

...... т „Младост“:
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20.45 Продължение па оп. „Палачо“ 
(Леонкавало), II д.
21.20 Симфония № 4 във фа миньор

6.00 Химн па
България
6.05 Еленино хоро — нзп. ОСО
КТР, обр. Хр. Тодоров'
6.10 Пет минути по проблемите 
промишлеността
6.15 Утринни ритни
6.30 Новини
6.40 Български народни хора

(Чайковскн), пзп. ДСО ва 
дир. Светланов

22.00 Литературна миниатюра: .ЛЕ
БЕДОВИ ПЛАТНА“ — разказ 
Димитър Начев

19.20 Хорови песни
19.30 Радиоклуб „ЗВЕЗДА“ — пре 
даване за БНА
20.00 Добър вечер, деца!
20.05 Българска народна музика

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ
ЛЕН БЮЛЕТИН

10.00 „Единодействието в науката н 
техническия прогрес“ — 
к. т. н. Петко Богданов, 
при Министерския съвет 
10.10 Филмова музика 
10.30 Новини
10.35 Популярен концерт: I. Мазур-

65.84 мгхц (4.55 м). 7X56 мгхц
72.56 мгхц (4.13]

21.00 Информационен бюлетин 
феи“

575 кхц (522 м), 1223 кхц (245 962 кхц (312 м], 944 кхц (318

»Христо
Боте6«

4. Симфонична картина „В сте- 
пп Гпагти-1 Л«1*<|и (БорОДИН), 

дир.

българ- 
. ___ скици за
(М. Големннов),

нзп" Дамски струнен оркестър, дир.
‘ ‘ 2. ___ 1.1 сюита

(Й. Йосифов), изп. СО на

» Орфей «

София 71.45 мгхц (4.20 м). пръя „Бо 
теп" 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 (4.50 м) Кърджали 66.62 мгхц 
(4.51 м), Шумен 71.78 мгхц (4.18 м)

17.15 Свири квартет 
Карл Шуте — кларнет; 
квинтет в ла мажор 
гер)

18.00 Вести

11.00 Включваме Радио Стара Заго 
ра
11.10 Изп. на Хора на слепите в Бъл 
гария, дир. М. Карамихайлюв
11.30 КАЧЕСТВО И ЕФЕКТИВНОСТ
11.45 Весел руски хоровод
12.05 Българска народна музика
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Из съветски оперети
13.00 „За ведро нобе, за чиста земя“
13.15 Забавни минути
13.25 „Шегата настрана“ — фейлетон
13.30 Поздрави и песни
14.00 „Впечатления от Ленинград“ — 
автор Славка Джерекарова
14.15 Антонио Вивалди — Концерт 
за флейта и оркестър в до миньор, 
изп. Джон Уумър със струнен орке 
стър, дир. Бърнстейп
14.30 „От два ъгъла“ — сатирично 
предаване
14.40 Концерт на български естрад
ни изпълнители

.Големият празник“ — очерк

18.05 Пеят паши самодейци — Хо
рът на софийските девойки

18.20 ПОЗНАВАТЕ ЛИ БЪЛГАР
СКИЯ ТЕАТЪР?

20.45 Популярен концерт 
21.00 Оркестрови пиеси от 
ски композитори: 1. Пет_ 
струнен оркестър

В. Стефанов; 2.’ ‘Симфонична 
.Борба“ (Й. Йосифов), изп. 
КТР, дир. К. Големннов
21.30 Забавна музика
21.45 Хорови творби 
Шьонберг 
22.00 Радиостанция 
„СМЯНА“ — литер- 
но предаване
22.30 Осведомителен бюлетин 
22.40 Преди да ви пожелаем 
нощ“
23.00 Симфоничен концерт 
23.57 Химн на НРБ

1142 кхц (263 м), 746 кхц (402 
кхц (259 

7670 кхц (39.11 м).
УКВ: 69.26 мгхц (4.33 м), 68.36 мгхц 
(4.39 м), 72.44 мгхц, (4.14 м), 
мгхц (4.54 м), 66.20 мгхц (4.53

23.05 С музиката на Александър 
Глазунов: 1. Соната за пиано в са 
бемол миньор опус 74, нзп. ТотюЛа 
заров; 2. Струнен квартет № 5 в ре 
миньор опус 70, нзп. квартет „Про 
кофиев“

ка мз II д. па оп_ „Иван Сусаинн" 
(Глинка), изп. орк. на Болшой теа
тър, дир. Хайкин; 2. Етюд-кар- 
тина в ми бемол миньор (Рахманн- 
нов), нзп. на пиано Алексей Насед
иш:; 3. Песен на Венецианския гост 
из IV к. на оп. „Садко“ (Римски— 
Корсаков), изп. Юри Мазурок с орк. 
на Болшой театър, дир. Ас, Найде
нов;
пите па Средна Азия' , . 
и?п. СО на Съветското радио, 
Орлов
11.00 Проблеми на
края на театралния ___
говор с Димитър Канушев 
11.10 Изпълнение на АП 
дир. М. Милков 
11.30 Симфонични творби от

19.30 Международен музикален фе
стивал „ВАРНЕНСКО ЛЯТО’76 — 
операта БОРИС ГОДУНОВ“ (Мусо 
ргскн), изп. солисти, хор и орк. на 
Варненската нар. опера — директно 
предаване от Варненската 
опера (I, II, III и IV картина)

Около 20.55 Продължение на оп. 
„Борис Годунов“ (Мусоргски) (V к.)

22.15 Танцови ритми
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Мелодии за теб
23.00 „Присъствие“ — нз „Сто со
нета за любовта“ на Пабло Неруда 
23.05 Смесен концерт: 1. Констан
тни Илиев — Струнен квартет № 1, 
изп. на квартет „Аврамов“ , в състав- 
Владимир Аврамов — цигулка, Сто
ян Сертев — цигулка, Стефан Маг- 
нев — виола, и Константин Кугнй- 
ски — виолюнчело; 2. Димитър Хрн 
стов — Концерт за пиано и 
стър, изп. Милена Моллова, 
СО на КТР,. дир. В. Стефанов
23.57 Химн на Народна република 
България

16.05 Из концертните зали

17.00 „Меридиани на изкуството“ —« 
из книгата „Словото па Бешков“

„Улбрнх“ с 
; Кларнетсд 
опус 146 (Ре-

16.00 Радиостанция „Младост": „Зара 
вей, моя млада земя“
16.15 Български народни песни, ор- 
кестровн напълнения
16.30 Осведомителен бюлетин
16.40 Петър Хрнстосков — Концерт 
импровизация за виолончело и орке
стър. нзп. Здравко Йорданов със СО 
на КТР, дир. Ал. Владпгеров
17.00 „Общество без бъдеще: „Опаш 
ка пред борсата па труда“ — по 
материали на чуждия печат
17.10 Хорови творби от български 
композитори в репертоара на само
дейни колективи
17.30 „Бъди готов!“ — предаване за 
пионерите
17.45 Гласове от световната естра
да — вок. инстр. състав „Озмънда“
18.00 „Агенция по печата „Новости“ 
гостува па Българското радио“
18.20 Български народни хора, 
духов оркестър
18.30 Новини
18.35 Музикален спектър
19.00 „Актуални задачи на общински 
те партийни комитети" — разговор
19.15 Южни фолклорни мелодии

19.30 Руджсро Леонкавало — опера 
„ПАЛЯЧО“, изп. солисти, хор и орк. 
на Миланската скала, дир. Караян, 
I Д.

Стереопрограма от 21.10 до 22.00 ■ 
от 22.06 до 22.29
21.10 Игнац Падеревски — Симфо
ния в си миньор, нзп. СО на Полско 
то РТ, днр. Водичко
22.00 „Сатиричен албум“ —• СТ. Л. 
КОСТОВ
22.05 Франсмс Пулеше — балетна 
сюита „Галерия на животните“, нзп. 
орк. на концертното дружество при 
Парижката консерватория, дир. 
Претр
22.30 Из творчеството па съветския 
писател Михаил Алексеев — рома
нът „Върбица неплачуща“
22.50 Инструментални миниатюри:
1. Акварел (Ст. Ременков), изп. на 
цигулка Росица Зидарова; 2. Жетвар 
ска (Ас. Карастоянов), нзп. на флей 
та Строимир Симеонов; 3. Ноктюр- 
но № 2 (Чучков). изп. на пиано ав
торът
23.00 Вести
23.05 С музиката 
Глазунов

19.00 Конперт за пиано и оркестър 
№ 2 в ре миньор (В. Стоянов), изп. 
авторът със СДФ; дир. Саша По
пов

6.50 Днес програма „Христо Ботев“
7.00 Бодро и весело

• 7.15 „България — дела м 
ти“
7.30 Новини
7.35 Забавни минути
7.45 „Заводски човек" — очерк

дир. Ас. Найденов; 4. Фрагменти из 
оп. „Гергана“, изп. солисти с хор и 
срк. на Варненската народна опера, 
днр.' й. Йосифов
17.00 „Прозорци към земните недра“ 
— автор Хенриета Тимашова
17.15 Пеяг наши самодейци — смесе 
пият хор „Селянка“ при ч-ще „Г 
ростол“ — Силистра, днр. Ч. Ни:
ЛОВ
17.30 Чандарче-другарче, здравен!
17.45 Популярни песни в оркестрово 
изпълнение
18.00 „Критически наблюдател* — 
отзиви за иовоизлезли книги
18.15 Български народни хора, 
акордеонисти
18.30 Новини
18.35 Музикален спектър
19.00 Теория, политика,
„Актуални проблеми на патриотич
ното възпитание на трудещите се“ — 
разговор на проф. Гено. Цонков и 
доц. Янко Янчев и Недялко Кур
тев
19.20 Хорови

15.00 „Големият празник“ — очерк 
от Пенчо Несторов
15.10 Леош Яначск — Концертино 
за пиано и камерен ансамбъл, изп. 
Милена Моллова с Колегиум за ка
мерна музика при КТР, дир. В. Сте 
фанов
15.30 Рекламен компас
16.00 Български народни песни — 
нзп. Соня Кънчева и Димитър Кола 
ров
16.15 Забавни оркестрови пиеси
16.30 Осведомителен бюлетин
16.40 Из опери ма Маестро Георги 
Атанасоп: 1. Ария на Тамара из оп. 
„Борислав“, изп. на Виргнния Кера- 
яова с ОСО на КТР, дир. Др. Не
нов; 2. Ария на Спас из I д. на оп. 
„Цвета", изп. Миньо Минев съсСО 
на КТР, дир. В. Стефанов; 3. Ария 
на Цвета из II д. на същата опера, 
изп. Надя Тодорова със СО на КТР,

6.00 Химн на НРБ
6.05 Български народпй хора, изп. 
на гайда Илия Димитров
6.10 „Пет минути по проблемите на 
противопожарната охрана“ — бел еж 
ка от Пламен Петров
6.15 Утринни ритми
6.30 Новини
6.40 Комсомолски песни
6.50 Днес програма „Христо Ботев“
7.00 Весело петолиние --
7.15 „България — дела и документи“
7.30 Новини
7.35 Наши танцови ритми
7.45 „Деловият човек“ — очерк от 
Илия Иванов
8.00 Обявяване темите за кандидат
студентските изпити във висшите 
учебни заведения за учебната 1976— 
77 г. — по математика за СУ „Кл. 
Охридски", Пловдивският институт 
„П. Хилендарски“ и Вчсшня педаго
гически институт в Шумен 
Български народни песни и хо
ра: 1. Тренке ле. трепетлнйке ле и 
Какво лудо йозоздоле иде — нзп. 
Анушка "Михайлова; 2 Право шоп 
ско хоро — нзп. Илия Димитров на 
гайда; 3. Райова мама думаше — 
нзп. Зорка Желязкова; 4. Ой, Недо, 
Недо мори и Шетам горе, шетам до 
ле — нзп. Костадин Гугов; 5. Их
тиманско хоро — изп. Трайчо Сина 
пов на акордеон н Румен Сираков 
на тамбура; 6. Капанска ръченица 

._  изп. орк. при АНП на КТР; 7.
Стоян из двора ходеше — изп. Ка- 
яушка Драгоева; 8. Ситно влашко 
хоро — изп. орк. при АНП па КТР
8.30 За децата: „Весело хорце“ — 
Бърборино
8.50 Из славянското оперно творче- 
9Л0* Свири орк. на Клод Сиарн
9.30 „Попълнени ли са местата в тех 
никума по минна промишленост в 
град Перник — анкета
940 Малки изпълнители-инструмента 
листи — концерт на ученици от музи 
калното училище за народни инстру 
менти в гр. Котел 
10.00 Избрахме за
10.30 Новини
10.35 За ваше улеснение

Около 21.50 Продължение на оп. 
„Борис Годунов“ (Мусоргски) (VI, 
VII, VIII и IX картина)
23.00 Вести

16.00 Афиш „Орфей“
16.20 Творби от съветски 
терн
17.00 „Златни страници“ — Христо 
Ясенов
17.18 Камерен концерт
18.00 Вести
18.05 Пее хорът на Белоруското РТ, 
дир. Ровдо
18.30 „Майстори на съветския екран" 
— ВЕРА МАРЕЦКАЯ
19.00 Иохап Себастиан Бах и нем
ската музика“
20.00 Първа сюита вз оп. „Новите 
дрехи па крал Помаде“ (Ранки), 
пзп. СО па Унгарското РТ, днр. Ко 
роди Солист Вернер Рихтер — пиа
но
20.30 Рецитал па Илия Йосифов — 
тенор

Божана Борисова
8.00 Обявяване темите за кандидат
студентски изпити във висшите учеб 
ни заведения за учебната 1976— 
77 г. — по български език и лите
ратура
Българска народна музика — 

„От чистия извор“
8.30 Програма „Христо Ботев" през 
седмицата
8.45 Дуети из опери
9.00 Раднотеатър за младия слуша
тел: „Алиса в страната на чудесата“ 
— раднодраматизация по книгата 
па Луис Карол
9.40 „Пейте н бъдете 
концерт

11.30 Симфонични творби от Панчо 
Владпгеров: 1. Бурлеска за цигулка 
и оркестър, пзп. Петър Хрнстосков 
със СО па КТР, дир. В. Стефанов; 
2. Три импресии за оркестър, опус 
9, мзп. СО на КТР, дир. Ал. Владн- 
геров
12.05 Български народни песни 
хора — нзп. солисти при АНП 
КТР.
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 всичип

14.00 „СРЕЩИ НА ВЪРХА“ — ра 
днокомпозиция от Минчо Марков
14.15 Из симфонични миниатюри 
„Метаморфози 51а Овндий“ (Слоннм 
ски) нзп. СО на Ленинградската 
филх. „Дмнтрий Шостакович“, днр. 
Блажков
14.30 На военно-политически теми
14.40 От мелодия към мелодия
15.00 Инструментални пиеси
15.10 Фрагменти ’ из оперет. „Гаспа 
роне“ (ЛЪильокер), изп. солисти 
хор и орк., дир. Марцалск
15.30 Рекламен компас

практика: патриот:
проф. Гено Цонков
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партията
Ботев"

18 15 Оперетни увертюри
18.30 Новини
18.35 Филмова музика от български 
композитори

I

Ботевй
»Орфей«

Магнев — виола, Константин Кугий 
ски — внолончсло, и Снежина Гъ 
лъбова — пиано

млади таланти — Ми 
— музикално предава

на опера 
(Пучини)

20.45 Музикален антракт
21.00 Камерен концерт: 1. Карл Ща 
мпц — Соната за виола д’аморе н ба 
со коптннуо, нзп. Нели Пинтева — 
виола д’аморе, Виргиния. Ерхарт — 
чембало, н Йончо Байров — виолон- 
чело; 2. Йохан Хумел — Партита в 
ми бемол мажор, нзп. Пражки ко
легиум за музика, дир. Вайнар
21.30 Забавни мелодии
21.40 Творби от съветски 
торя
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Мелодии в нощта
23.00 „Присъствие“ — 
френски поети
23.05 Фрагменти из опери 
23.57 Химн на НРБ

16.05 „При изворите
/Сребро неброено, злато
— фолклорно предаване
17.00 Неповторими — вечни: „Мар< 
киз Поза“
17.15 Пиеси за орган
18.00 Вести
18.05 Хорови песни от съветски ком
позитори
18.30 „Световни майстори иа четка
та" — РЕМБРАНД
19.00 Творби от български компози- 

. тори: 1. Клавирен квартет (Л. Пип- 
ков), нзп. на квартет в състав: Вла
димир Аврамов — цигулка, Стефан

20.45 Из репертоара на наши пзпъл 
кители: 1. Арлекин — из бал. „Кук
лената фея“ (Байср), нзп. СО на 
КТР, дир. Ст. Ангелов; 2. Андантн- 
но в стил „Мартини“ (Крайслер), 
изп. на цигулка Маргн Велева, съпр. 
Серафима Дятчин; 3. Пролетен коп 
неж из цикъла „Лебедова песен“ 
(Шуберт), нзп. Илия Йосифов, съпр. 
на пиано Цветанка Петрова; 4. Ра- 
децки марш (Йохан Щраус — ба
ща), нзп. СО на Пловдивската държ. 
фнлх., дир. Руслаи Райчев
21.00 Радиотеатър: „ИМА ОЩЕ ЕД 
НА КОТВА“ — пиеса от Емил Мар
ков
21.38 Мелодии за китара
22.00 Радиостанция „Младост“ — му 
зикално-публицистично предаване 
22.30 Осведомителен бюлетин 
"22.40 Музика и мечти
23.00 Симфонични творби от руски 
композитори
23.57 Хнми на НРБ ..

ударна група при орк. на Болшой 
театър, дир. Рождсственскн
20.00 Добър вечер, дена!
20.10 Български градски песни — 
орксстровн н вокални изпълнения

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ
ЛЕН БЮЛЕТИН

11.40 Популярни руски народни пес 
ни, нзп. БХК ,.Св. Обретенов“, дир. 
Г. Робев
12.05 Български народни песни и хо 
ра — изп. „ДАНПТ „Пирин“, Бла
гоевград
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Забавни оркестрови пиеси
13.00 „За ведро небе, за чиста земя* 
13.15 Концерт за кларнет (Деак), 
изп. Бела Ковач с ЕО на Унгарско 
то радио
13.25 „Шегата настрана“ — фейлетон
13.30 Поздрави и песни
14.00 „С УМ И СЪРЦЕ“ — за хора
та от Завода за запаметяващи уст
ройства в Пловдив разказва Тодор 
Моиов
14.20 Варненски танци, изп. орк. прп 
ДАНПТ, София, обр. Кр. Кюркчий 
скн
14.30 Из съветската страна: „Нижние 
вартовск — базов град“
14.40 Забавни песни от Светозар Ру 
синов
15.00 Камерни творби
15.30 Рекламен компас
16.00 Подиум на музикалната само 
дейност — концерт на акордеонння 
орк. „Лиляна Димитрова“, София, 
дир. И. Йорданов
16.30 Осведомителен бюлетин
16.40 Юристът в нашия дом
16.50 Пиеси за ксилофон от Добри 
Палиев
17.00 Актуална икономика
17.10 Два фрагмента из оперет. „Цм 
гански барон“ (йохан Щраус), изп. 
солисти с БХК „Св. Обретенов“ н 
ОСО на КТР, дир. Др. Ненов
17.30 Чавдарче-другарче, здравей 
17.45 Една песен в три варианта: 
„Твоите безумни фантазии“ 
гран)
18.00 Из най-новата съветска литера 
тура: „ЦАР РИБА“ — повест от съ 
ветския писател Виктор Астафиев 
18.15 Български народни песни: 1. 
Снощи отидох на кладенчето — изп. 
Калинка Вълчева и Йовчо Каран в а

иов; 2 Девойче се на слънце молс 
ше — нзп. Кремена Станчева и Ва 
силка Андонова; 3. Месечннко але
на — изп. вок. трио; 4. Тръгнала е 
малка мома — нзп. вок. трио; 5. Ма 

. до село — нзп. Кремена Станчева 
н Василка Андонова; 6. Леперино 
моме — изп. сестри Груеви; 7. Три 
нощи пе съм заспало ‘— нзп. Игнат 
я Васил Виденови
18.30 Новина
18.35 Музикален спектър
19.00 Цикъл „Раднодиверсантите от 
Енгдцшср гартем № 1“: „Джаз... 
по рецептите иа психологическата 
война“, автор доц. Георги Димитров 
19.20 Изп. па камерен хор при БДК, 
днр. В. Арнаудов
19.30 Шеста международен фестивал 
за млада оперни певци — София ’76 
— Роман Манборода
20.00 Добър вечер, деца!
20.05 Българска народна музика — 
„Пъстра кнтка от песни н хора“

20.30 ЦЕНТРАЛЕН
ТЕЛЕН БЮЛЕТИН

6.00 Химн на НРБ
6.05 Български народни 
на акордеон Георги Илиев
6.10 Денят започва от сутринта
6.15 Утринни ритми
6.30 Новина
6.35 Песни за родината а
6.50 Днес програма. „Христо
7.00 Бодро и весело
7.15 „България — дела 
ти“7.30 Новина7.35 Забавни минути

19.00 „Корен от Чернозема“ — 
кументален разказ от писателя 
орги Стоянов
19.15 Из хоровата романтика
19.30 Музика яз сюита „Кармен“ 
(Бнзе —- Шчедрин), изп. струнна и 
ударна група при орк. "■ ₽ л

16.00 Радиостанция „Младост": 
„БРИГАДИРСКО ЛЯТО—76“
16.15 Оркестрови народна музика
16.30 Осведомителен бюлетин
16.40 Музикален коментар
16.40 Инструментални пиеси от ру
ски композитори: I. Мелодия (Чай- 
ковскн), нзп. на цигулка Владимир 
Спиваков, съпр. на пиано Марина Гу 
как; 2. Гавот (Глазунов), изп. на 
флейта Христо Владовеки, съпр. на 
пиано Рипа Ранджева; 3. Музикален 
момент в ре бемол мажор (Рахма- 
нинов), изп. на пиано Константин Га 
нев
17.00 За граничарите: „БРАТЯ 
ОРЪЖИЕ“
17.15 Пеят паши самодейци — сме
сеният хор „Катя Попова“ в гр. Плс 
вей, днр. 5. Шюйков
17.30 „Бъди гогов!" — предаване за 
пионерите
17.45 Български народни хора — 
изп. Иван Кнрсв на акордеон н Пет
ко Радев на кларнет

19.30 Радиотеатър: „ЗАТВОРЕНИ 
ПРОСТРАНСТВА“ — радиопиесаот 
Светослав Статков, нова постановка
20.30 Концертът от творби на бъл
гарски композитори продължава: 2. 
Концерт за цигулка и оркестър във 
фа мажор (П. Владигеров), изп. Ва
лентни Жук н големият СО на Съвет 
ското РТ, дир. Хайкнн
21.00 Информационен бюлетин „Ор
фей“
21.10 „Симфонична поема „Дон Ки- 
хот“ от Рихард Щраус — музикал
но предаване
22.10 Оперни увертюри
22.30 Из творчеството на 
писател Вил Липатов — 
„Това е всичко за него“
22.50 Хорови миниатюри: 1. Цоне, 
мило чедо (Н. Атанасов): 2. Хвър
лила мома ябълка (М. Големипов); 
3. Баба Мшгковица (Ал. Морфов);4. 
Чудното хоро (Л. Пипков); 5. Като 
Пена нийде пема (Ас. Димитров); 6. 
Закукала кукувица (Ас. Карастоя- 
нов)
23.05 С музиката на Александър 
Глазунов: 1. Симфонична поема „Сте 
пан Разни“, нзп. СО иа КТР, днр. 
Ал. Владигеров; 2. Симфония № 4 в 
мм бемол мажор, изп. големият СО 
на Съветското РТ, дир. Рахлин

7.45 „Два трактора в двора“ — очерк 
от Петър Бобанац
8.00 Обявяване темите за кандидат
студентските изпити във висшите 
учебни заведения за учебната 1976— 
77 г. — по математика за техниче
ските висши учебни заведения 
Българска народна музика — 
записи от съборн-падпявання 
8.30 „Бъди готов!“ — предаване 
пионерите
8.45 Арии нз италиански опери:
Ария из оп. „Слънчевата девица“ 
(Чимароза), изп. Петя Иванова с 
ОСО на КТР, дир. Др. Ненов; 2.. Ку 
плети на Шенне нз IV д. па оп. „Ан 
дре Шенне“ (Джордано), изп. Ни
кола Николов със СО на КТР, днр. 
Руслаи Райчев; 3. Каватина на Но 
рнна нз 1 д. на оп. „Дон Паскуале“ 
(Доннцети), изп. Серафима Динева 
със СО на КТР, дир. В. Стефанов; 
4. Каватина на Фигаро из I д. на 
оп. „Севилският бръснар“ (Росннн), 
изп. Асен Селимскя с орк. на Соф. 
нар. опера, дир. Руслаи Райчев; 5. 
Романс на Радамес нз I к. на оп. 
„Аида“ (Вердн), изп. Тодор Маза- 
ров с орк. на Соф. нар. опера, дир. 
Ас. Найденов
9.10 Ритмични контрасти
9.40 „Слънчеви пътечки“ — концерт 
за децата
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 от 
Пазарджишко

абитуриентите от Държавното музи 
кално училище, в София 
10.00 „Животните във 
край“ — беседа от Емил 
скн
10.10 Ритъм и настроение
10.30 Новини
10.35 Волфганг Амадеус Моцарт — 
Музикална шега, изп. Московският 
кам. орк., днр. Баршай
11.00 Забавна музика
11.10 Съветски естрадни песни
11.30 АПРИЛ 1876: „ВОДИТЕЛИ“

. —Никола Беловеждов
11.45 Концертино за пиано и орке 
стър (Чучков), изп. авторът с ОСО 
на КТР, дио. Др. Ненов
12.05 Български народни песни п 
хора от Добруджа: 1. Седнали са, 
седнали н Садила Неда край море 
лозе — нзп. Добра Савова; 2. Ма
ма на Радка думаше — изп. Иван 
Георгиев; 3. Добруджанска ръка — 
изп. на гайда Желю Димов: 4. Лале 
ли си. зюмбюл ли сн н Пристанала е 
Малъмка — нзп. Всрка Снлерова; 
5. Весел да е хоровода — изп. Доб
руджанският анс. в Толбухин; 6. Сн 
листренска сборенка — нзп. Ивайло 
Петров на акордеон и Васил Първа 
иов на кларнет
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Фрагмент нз оперет. „Госпожа 
Луна“ (Линке), нзп. солисти с хо
ра на Гюнтео Калман н орк., днр. 
Марцалек
13.00 „За ведро небе, за чиста 
мя“
13.15 Забавни пиеси
13.25 „Шегата настрана" — фейле
тон
13.30 За вас, за всички 
14.00 Из творчеството на 
Дворжак
14.30 За дома, за семейството
14.40 Концерт на „Студио „В“ п „Ря 
ки е повери“
15.00 Музика на народите
15.10 Соната за цигулка и пиано № 
2 в ла мажор (П. Хаджиев), изп. 
Арка дий Футер — цигулка, и Юдит 
Гуша нека — пиано
15.30 Реклтмен компас

хора. изп.
16.05 „Наши 
нчо Минчев“ 
не
17.00 Естетически пост: „Новаторски
ят характер па партийната постанов
ка за всенародно естетическо възпита 
ние“ — беседа от ст. н. с. Иван Джа- 
джев, кандидат па изкуствоведческнте 
науки
17.15 Сммфсннчнд творби от съвет
ски композитори: I. Сюита „В гора 
та“ (Левитнн^ взп. СО, днр. авто 
рът; 2. Концерт за цигулка и оркес 
тър в ми миньор (Раков), нзп. Игор 
Ойстрах със СО на Съветското РТ. 
дир. авторът
18.00 Вести
18.05 Хорова музика
18.30 „Майстори за майсторите* X 
Ивап Буннц за Антон Павловия Ча 
хов
18.50 Оркестрови
19.00 Рецитал на
— фагот

19.30 Международен музикален <!>?е 
тивал „ВАРНЕНСКО ЛЯТО 76“ — 
операта „Мадам Бътерфлай“ 
чини), нзп. солнсгн, хор н орк.
Варненската нар. опера. — директно 
предаване от Варненската народна 
опера (I действие)

Около 20.20 Новини

Около 20.40 Продължение на 
„Мадам Бътерфлай“ (Пучини) 
Д-)

Около 21.40 Продължение 
тДциМадам Бътерфлай“

Около 22.20 Оркестрови пиеси
22.30 „Съветски поети“ — Людмила 
Татяннчсва
22.50 Инструментални миниатюри 
23.00 Вести
^иовС “узиката “а Александър Гл«

6.00 Химн на НРБ
6.05 Северняшкн танц, нзп. орк, ври 
Добруджанския анс., гр. Толбухин, 
6.10 Пет минути по проблемите на 
селското стопанство
6.15 Утринни ритми
6.30 Новини
6.40 Български народни хора
6.50 Днес програма „Христо Ботев“ 
7.00 Ве?елн акорди
7.15 „България — дела м доку
менти“7.30 Новини7.35 Забавни минути
7.45 „Тодор Михов ге завръща в Ма 
ломир“ — очерк от Никола Гигов
8.00 Обявяване темите за кандидат
студентските изпити във висшите 
учебни заведения за учебната 1970 
77 г., — по математика за ВИ И „К. 
Маркс“, ВИ за народно стопанство 
„Д. Благоев“ и ВФСИ „Д. А. Ценов“ 
и по биология;
Българска народна музика
8.30 Хорове и ансамбли из опери: 
1. Хор на затворниците из I д. на оп. 
„Фиделно“ (Бетховен), нзп. хорът 
на Баварската държ. опера с Бавар 
ския държ. орк., дир. Фрнчан; 2. Сек- 
стет нз’ III д. па оп. „Сватбата на 
Фигаро“ (Моцарт), нзп. солисти със 
СО, дир. Джулинн; 3. Хор нз I д. 
иа оп. „Любовси елнкенр“ (Донпце- 
ти), нзп. хорът с орк. ня Римската 
опера, дар. Сантнин; 4. Сцена и тер- 
цет нз оп. „Джоконда“ (Понкнелн), 
изп. Мария Калас, Федора Барбиерв 
п Джанн Поджи, с орк. на Италнан 
ското радио, днр. Вото; 5. Хор из 
IV д. на оп. „Кармен“ (Бнзе), изп. 
хор н орк. на Софийската нар. опе
ра, днр. Ив. Маринов; 6. Финален 
терпет из оп. „Фауст“ (Гуно), нзп.со 
листи с Лондонския СО, дир. Бо- 
ннндж; 7. Хор. нз оп. „Селска чест“ 
(Маскаяи), нзп. хор и орк. на Ми
ланската скала, днр. Караяп
9.05 Свири орк. на Клод Сиари
9.20 Български народни хора, изп. 
орк. „Хоро“
9.30 На морално-етични теми: „Да 
открием неповторимото“ — размисли 
на Ирина Александрова
9.40 „Детска кнтка“ —
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7.45 Нашата земя хубава:
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знторп

българ-
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петите“, изп. Бостонскн СО к 
дир. Стайиберг
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«Христо

ви), изп. СО, дир. Карана
9.15 Нашата българска гордост: 
.НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“

рОрфей«

20.30 ЦЕНТРАЛЕН 
ТЕЛЕН БЮЛЕТИН 
20.45 Лирични хорови творби

21.00 Драматична новела: „КОСТЮ
МЪТ“ от Димитър Гонов
21.20 „Българските композитори 
конгресната година“ — ГЕОРГИ 
МИНЧЕВ
22.10 Ритмични мелодии
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 На лунна светлина
23.00 Новото стихотворение на пое
та Пятрус Бровка
23.05 Станислав Монюшко — четвър 
то действие на оп.~ „Халка“, жзп. со 
листи с хор и орк. иа Краковското 
радио и СО на Полското РТ, дир. 
Й. Семков
23.57 Химн на НРБ

15.10 Едуард Патласнко — Концерт 
за десет инструмента опус 16, изп. 
Ансамбъл от солисти иа СО 
релското РТ, дир. Дмнтрнев 
15.30 Рекламен компас 
16.00 Драматична поредица: 
ТУВАЙТЕ, МОМЧЕТА!“ от

наши компо-

6.00 Химн па НРБ
6.05 Право хоро — изп. орк. I 
АП иа КТР
6.10 Добро утро с нашата нова 
сеп
6.15 Утринни рмтмж
6.30 Новини
6.40 Хорови песни от 
знторп
6.50 Днес програма „Христо Ботев**
7.00 Весели акорди
7.15 „България — дела и докумен
та“
7.30 Новина
7.40 „Време ■ хора**
3.00 Обявяване темите за кандидат
студентските изпита във висшите 
учебни заведения за учебната 1976— 
77 г. — но география на Българин
Български народна песни ■ хо

ра: 1. Засвирила еа трн гайди н 
Огън гори — изн. Стефан 
нов; 2. Всека вечер — 
липа Славова; 3. Чека) 
яа — нзп. на 1-2— У 
ров; 4. Стойне, млада

9.00 Химн ма НРБ
6.05 Тракийско хоро — изп. орк. при 
АНПТ прн ОНС, град Стара Загора 
6.10 „Морето е източник на вдрапе“ 
— беседа от д-р Симона Днпчнковж
6.15 Утринни рнтмж 
6.30 Новини
6.40 Българска народна музика — 
инструментални изпълнения
6.50 „Днес програма „Христо Ботев“ 
7.00 Весело петолиние
7.15 „България — дела и докумев-

гайди 
_____ Симео- 
пзп. Севда- 

1еканска копани- 
гайда Илпя Дпмнт- 

г_ _ _ ______ 1 .1 перендушко
— пзп. па сестри Груеви; 5. Почу
кахме, потропахме — изп. Иван 
Вълчев; 6. Искренско хоро и Болярин 
ска ръченица — изп. Леновската 
група; 7. Нелвено, мори — нзп. 
АНП на КТР
8.30 За децата: „Книгата на бай 
Пеко“ — разказ от Крум Григоров 
8.40 Танци и маршове яз опери: 
1. Танц на дървените обувки из Ш 
д. на оп. „Цар и дърводелец“ (Лор 
тцииг). изп. СО на Берлинското ра
дио, дир. Клайнерт; 2. Марш на ко 
ронацнята нз оп. „Пророкът“ (Ма- 
йербер), нзп. Лондонската фнлх.. 
дир. Курц; 3. Танц на часовете нз 
IV к, на оп. „Джоконда“ (Понкие- 
ли), нзп. Римският СО, днр. Фре- 
ча; 4. Триумфален марш н танци из 
оп. „Аида“ (Вердн), нзп. орк. на 
Соф. нар. опера, днр. Ив. Маринов; 
5. Танц иа нубнйкнте и танц на афри 
капките из V д. на оп. „Фауст“ (Гу

иа деца от различни страни
10.00 „УСКОРИТЕЛ НА ПРОГРЕ
СА“ — предаване за реконструкция 
та н модернизацията _
10.10 Музика из оперет. „Айка“ (П. 
Хаджиев) ,съпр. ОСО яа КТР, днр. 
В. Стефанов
10.30 Новини
10.35 Популярен концерт: 1. Ув. към 
оп. „Норма“ (Белини), изп. СО на 
Пловдивската държ, фнлх., днр. Рус 
лан Райчев; 2. Полонеза в сол ма- 
жор (Шопен), изп. на пиано Юри Бу 
ков; 3. Днвсртименто в ре мажор 
(Моцарт), пзп. кам. орк. ка Държ. 
фнлх. на Литовската ССР, днр. Сом 
децкис
11.00 Идеологически спектър

11.30 АПРИЛ 1876: „ОТКЛИК“ « 
Макгахан
11.40 „Дни велики, дпж 1. .
ми“ — пеели за Априлската епопея 
12.05 Българска народна музика —• 
нзп. млади певци н свирачи: 1. Я ста 
ни Вело и Расла мома Калина — изп. 
Божана Великова; 2. Нейкино хоро 
— нзп. па кавал Господин Станев; 
3. Разболял ми се Никола п Тръгна 
ла Радка — нзп. Вълчо Иванов; 4. 
Сватбарска ръченица — нзп. на кла 
рпет Димитър Пасков; 5. Църннлчп 
це, девойко — нзп. Радка Алексо- 
ва и Елена Димитрова; 6. Грън
чарско хоро н Право хоро — нзп. 
младежки орк. с рък. Ст. Гигов
12.30 Осведомителен бюлетин 
12.45 Забавни оркестрови пиеси
13.00 „За ведро небе, за чиста земя“ 
„Експедиция „Троян“, етппл "Пппя- 
вале
13.15 Забавни минути 
13.25 „Шегата настрана“ 
тон
13.30 За вас, за всички 
14.00 Анкета „Полюси“ 
14.20 Български народни хора
14.40 Филмова музика от съветски 
композитори
15.00 Радноконсултацня по трудово
правни въпроси
15.10 Любомир Пнпков — Струнен 
квартет с тнмпани № 3 опус 66, изп. 
квартет „Димов“

3. Играли са куклнцн — нзп. Радка 
Алексова и Елена Димитрова; 4. 
Право тракийско хоро — изп. на 
гъдулка Минчо Недялков; 5. Аз не 
съм дошъл. Марийке — пзп. Янка 
Танева; 6. Тамбура свири, оро се 
вие — нзп. ДАНПТ „Пирин“, Бла
гоевград
12Л0 Осведомителен бюлетин
12.45 Забавни оркестрови пиеси
13.00 Популярен концерт: 1, Унгар
ска рапсодня К? 2 (Лнст), изп. Чеш 
ката фнлх. днр. Клима; 2. Полоне
за на Фнлина нз оп. „Мнньон“ (То
ма), нзп. Мария Калас с орк. на 
френското радио, дир. Претр; 3. 
Фойерверки — прелюд № 12 (Дебю 
си), нзп. на пиано Валтер Гизекинг;
4. Ув. към оп. „Бенвенуто Челинн“ 
(Берлноз), изп. големият СО на Съ 
ветското РТ дир. Рождественскн
13.30 „В ЛЪЧА НА ПРОЖЕКТО
РА“ — кнножурнал
14.00 Балетна музика
14.30 Краят — следващата събота: 
„Разкази за петте континента“ — 
от Петър Незнакомов, продълже
ние
14.40 Пее Пласидо Домннго — те
нор. съпр. орк. на Берл. опера, днр. 
Сантн
15.00 Обществената активност на же 
пата пра капитализма“ — беседа 
от Светла Желязкова

— есе от Евтим Евтимов
9.30 Панчо Владнгеров — втора сю
ита нз бал, „Легенда за езерото“, 
изп. СО на КТР, днр. Ал. Владнге
ров
10.05 За вашето настроение
10.30 Новини
10.35 „Слънчев хоровод“ — ЮЛИ 
фолклорно предаване
11.00 Танци на народите
11.15 „Гласове“ — Станка Пенчева
11.30 Сергей Прокофнев — < 
за симфоничен оркестър „Ви. 
изп. СО на Съветското РТ, 
Рождественскн
12.05 Българска народна музика — 
„Шарена гайда писана“: 1. Харман- 
ски мелодии — изп. на гайда Ко
стадин Царнмезов; 2. Либе ле, ли
бе, денгубо — изп. Иван Пановски;

„ПЪ- 
________ . . ...______ Кольо 
Николов, втори епизод: „Американ
ско легло за двама“
16.20 Български народни хора, изп. 
на тромпет Иван Хаджийски
16.30 Осведомителен бюлегнн
16.40 Пиеси за цигулка от 
скн композитори
17.00 „Странни хора“ — хумори
стични разкази от съветския писател 
Герман Дробиз
17.30 Познато и любимо
18.00 „Трети национален събор ва 
народното творчество — Копривщи
ца 76“
18.30 Новини
18.35 Музикален спектър
19.00 СТУДИО „СЪБОТА“: „ТО
ЗИ СВЯТ Е И МОЙ“ — автор Ма
рия Арнаудова
19.50 Анатолий Лядоз — симфонич
на картина „Кнкимора“, изп. 
Нюйоркски СО. днр. Тосканини 
20.00 Българска народна музика — 
Седенкарски песни и хора: 1. Въл
ко на Ганка думаше — изп. Йордан 
ка Илиева; 2. йоздол иде н Мари 
Калино, Русано — нзп. на Борис 
Машалов; 3. Булченска ръченица 
— нзп. Иван Кирев на акордеон и 
Петко Радев на кларнет; 4. Поглед 
ни ме, Яне. в църннте очи — изп. Рус 
ка Стоименова; 5. Мари Ирино, Ирн 
по — нзп. Добра Савова; 6. Сборен 
ка н Дайчово хоро — нзп. орк. с 
дир. Коста Колев
20.30 ЦЕНТРАЛЕН 
ТЕЛЕН БЮЛЕТИН
20.45 Музикален антракт 
21.00 Вечерен концерт 
22.00 Забавна музика
22.15 Хорови песни от Добри Хри
стов, нзп. БХК „Св. Обретенов“, 
днр. Г. Робев
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 РАДИО ПА НО РАМА 
ДОСТ“
23.57 Химн на НРБ

16.05 Сергей Рахманинов 
„Скъперникът-рицар“, нзп. 
с големия СО на Съветското 
дир. Рождественскн 
17.21 Из творчеството на стари май
стори 
18.00 Вести

Стереопрограма от 18.05 до 18.30 
и от 18.50 до 19.30 
18.05 Българска народна музика
18.30 Библиотека „Кръгозор“ — пре 
дставяме ви полския писател Кор- 
нел Фнлнповнч
18.50 Български музикални изпълни
тели: 1. Емн Бехар — Прелюд и 
поктюрно за лява ръка (Скрябнн); 
2. Димитър Ангелов — Концерт за 
тромпет н оркестър - ла бемол ма 
жор (Арутюнян). съпр. СО на КТР, 
днр. В. Стефанов; 3. Дора Ивано
ва — Концерт за цигулка и орке
стър в до мажор (Кабалевски), 
съпр. ОСО на КТР, днр. К. Големи- 
нов
19.30 Раднотсатър: 
раднокомпознцня по 
творба на Гьоте
20.29 Концертът на български музи
кални изпълнители продължава, 
съпр. СО на КТР
21.00 Информационен бюлетин „Ор
фей“

Стереопрограма от 21.10 до 22.29 
21.10 ОСО на КТР под диригентст
вото на К. Голсмннов ще изпълни 
творби от Оторнно Рсспнгк: „Зале
зът“ — пее.“** -•* —
пран н струнен оркестър, 
Габриела Шуберт-Транкова 
ни танци, сюита № 2
21.49 Камерни творби
22.30 „Съветски пости“ — 
Емнн
22.50 Пет канона (Моцарт) 
23.00 Вести
23.05 „Срещи с джаза“ — стил „бн- 
боп“
24.00 Стихове в полунощ — 
ний Баратинскн
00.05 Густав Холст — сюита „Пла- 

хор.

15.30 Рекламен компас
16.00 „Черноморски вълни“ — прела 
пане за Ансамбъла за песни н тан
ци иа Българския военноморски 
флот
16.15 Български народни песни, нзп. 
Мита Стойчева
16.30 Осведомителен бюлетин

16.40 Музикална загадка
17.30 „Бъди готов!“ — предаване за 
пионерите
17.45 Пеят наши самодейци — мъж 
жнят хор прн Дома па културата па 
транспортните работници в Русе, 
днр. Хр. Дюлгеров
18.00 „Танци па небостъргачите* — 
стихове от американския сатирик 
Отдън Неш
18.30 Новини
18.40 „Хората край голямата река“ 
—- впечатления па Иван Атанасов за 
град Куйбншев
19.00 Концерт на видни певци п ни 
струменталнстн: 1. Стойка Милано
ва — цигулка: Лунна светлина 
(Дебюсн); 2. Александрина Милче
ва — мецосопрап: „В такова бурно 
време“ из цикъла „Песни за детска 
та смърт“ (Малер), съпр. СДФ, дир. 
Д. Петков; 3. Емил Гнлелс — Кон 
церт за пиано и оркестър № 3 в ре 
мажор (Кабалевски), съпр. СО па 
Съветското радио, днр. авторът
19.30 За селото: „СМЯХ ЛОЗЕ ПА 
ЗИ“
20.00 Добър вечер, деца!
20.10 Българска народна музика .

ОСВЕДОМИ

16.05 Симфоничен концерт: 1. Жорж 
Бнзе — сюита „Детски игри“, изп. 
СО иа Френското РТ, дир. Мюипг; 
2. Камий Сен-Санс — Концерт за 
виолончело и оркестър в ла миньор, 
нзп. Пиер Фурние с орк. „Ламурьо“, 
днр. Мартино»; 3. Венсаи д’Енди 
— Симфония за оркестър  пиано 
върху една френска планинска пе
сен, нзп. СО „Ламурьо“, дир. Фур 
не, соло пиано Жан Дуайея
17.00 „Календар на изкуството* —• 
Михаил Юриевич Лермонтов
17.15 „Музиката през вековете® —» 
концерт
18.00 Вестп
18.05 Симфонична приказка „Петя п 
вълкът“ (Прокофиев), нзп. СДФ, 
днр. К. Илиев. Рецитатор 
Славова
18.30 „Наши писатели-реалисти® -4 
Антон Страшнмиров
18.50 Инструментални миниатюри

Стереопрограма от 19.00 до 21.08. 
и от 21.10 до 22.29
19.00 Георг Фридрих Хепдел — Коя 
церт за орган и оркестър № 4 във 
фа мажор, изп. Марн-Клеу Алея а 
кам. оркестър, днр. Пайер
19.15 Джоакнно Росинн — операта 
„С ЕМИР АМ ИДА“, нзп. сотнстнсам- 
брозианскп хор п Лондонски СО, 
дир. Бониндж (I действие)
20.59 Информационен бюлетии вО|н 
феи“
21.09 Продължение на оп- „Семпра- 
мида“ от Росили (И д.)
22.30 Из творчеството па съветската 
писателка Мария Прилежаева — из 
повестта ..Зеленото майско клонче*5
22.50 Инструментални пиеси 
23.00 Вести
23.05 С музиката на Александър Гла 
зунов
24.00 „Стихове в полунощ“ — Фрав- 
соа Вийоя
00.05 Лазар Николов — първо дей
ствие на оп. „Прикованият Преме
тен“, пзп. солисти с кам. капела „П. 
Пенев“ и солистнчен състав прв СО 
на КТР
00.47 Прелюд м фуга в сол дпез ми
ньор 18 из втора тетрадка на ци 
къла „Добре темперирано пиано“ 
(Бях), изп. на чембало Вадда Лая- 
довска

ти“

7.30 Новини
7.35 Забавни минути

кишава асми ж/мава: „ГрЗДЪТ 
иа орлицата“ — пътепис от Богдан 
Морфов
8.00 Обявяване темите за кандпдат- 
С1 удентскнте изпита във висшите 
учебни заведения за учебната 1976— 
77 г. — по история па България

Български народни песни п хо
ра: 1. Ръченица — нзп. на цигулка 
Хасая Чннчирн; 2. Йорданка ми се 
люляше и Мома Роса росен брала
— изп. Василка Иванова; 3. Данчо 
во хоро — изп. орк.; 4. Запели са 
два славея к Похвали се Калнпа-ма 
липа — изп. Веска Вурлакова; 5. За 
мръкнала Яна — нзп. Петкана Заха 
риева; 6. Копанпца — нзп. Петко Ра 
ден на кларнет и Иван Кирев на 
акордеон; 7. Ходих горе, ходих долу’
— изп. Георги Горелски; 8. Внранпй 
ско хоро — нзп. Белоземската гру 
па
8.30 Симфонични творби: 1. Сюита 
„Сън в лятна нощ (Пърсел), нзп. 
Пражкият кам. орк. без диригент; 
2. Сарабапда, жнга и бадинера (Ко 
рели), изп. кам. анс. „Софийски со- 
лрсти“, дир. В. Казанджнев; 3. Сим 
фопия № 73 в ре мажор „Ловът“ 
(Хайдп), изп. Пражкият кам. орк. 
без диригент
9.20 Свнрн орк. „Синият екран“ на 
Съветското РТ
9.30 „На югозапад от Русе“ —Емил 
Елмазов н Христо Пеев разказват 
за бригадирите от окръга
9.40 „Ехо отблизо н далеч“ — песни

<
<



"I

10 18.30 Новннн

18.35 Музикална кутийка

АНП 19.00 Забавни оркестровина пиеси

сс

ф от

8.30 Политически

4

22.00 Международно петолиние9.40 Неделен поздрав с музика
22.30 Осведомителен бюлетин

22.40 Музика в празничната вечер .

П.00 „СЦЕНА, ПАЛИТРА, ЕКРАН“

ПРОГРАМА(
ЗА НАСЕЛЕНИЕТО

ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД

О
Строител ството-всенародносо софийските

3

о

екскурзия

ф

Е

19.15 Свири цигуларят 
Акардо: 1. Испански танц 
кият живот“

18.45 Програма „Христо Ботев“ през 
следващата седмица

камертон
8.35 „Куриерът Веселин“ — концерт 
за граничарите

СО па Парижката 
дир. Скровачезски

фИ1
м;

Р 
зар-

~ пробле
ма чгътаата

23.10 Творби от български компози 
торн

23.57 Химн на НРБ

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ 
ЛЕН БЮЛЕТИН

15.47 Революционни песни
16.00 Осведомителен бюлетин
16.05 Радиотеатър: „ПОРТРЕТ
т.'Я)АГТП11 ПТЛ1Л Г1

Коментар; 
неделя с

1
о о. 
с

I

ПОНЕДЕЛНИК - 12 юли 
14.00 Софийска хоояика

*

«•

Предаване 
за столицата

кореспонденция: 
музика; „Крачна по 
,®”аТа_н*1 Родина" — 

—1....з теат-

робле- 
:твена

Бур 
1И Де

19.00
Народна музика;
програма; Новини;

НЕДЕЛЯ -

20.30
по случай 34 

програмата 
„Хр. Ботев*

-Да 
ОПЛИНСН 

■ 1ПЧИКО- 
1бапна- 

спорт 
запален 

гал“ — ко 
, аотомо- 
нски пое 
21.45 — 

фма-

Салваторе 
из „Крат 

(Де Файя-Крайслер)
2. Лунна светлина (Дебюси); 3. Марш 
из оп. „Любовта към трите портока 
ла“ (Прокофнев); 4. Концерт за цн 
гулка и оркестър № 1 в ре мажор 
(Чайковски). съпр. СО, дир. Бур 
20.00 Българска народна музика — 
познати и любими песни и хора

6.00 Хнмн на НРБ
6.05 Опас, нзп. орк. при

Йорданчице й На пътя срещнах — 
Величка Стамболова; 2. Отиде 

в лнваде — изп. Стоян Нен

10.00 Осведомителен бюлетин
10.05 Детско утро от с. Могилица, 
Смолянско

16.05 Радиотеатър: „ПОРТРЕТ НА 
ВЪЗРАСТЕН ГОСПОДИН С КНИ 
ГД“ — пиеса от Хенрнк Бардневски 
16.44 Танци на народите
16.55 Оперетна музика
17.30 — Пионерски клуб „Неделя*
18.00 Български хора и ръченици

9.00 Радпотеатър за младия слуша
тел: „ИЗГУБЕНИЯТ ТЪПАН“ — ра 
диопнеса от Кузман Кръстев

Добг 
котеш) 
IV час 

и докуменч 
 Тесали! 

изпити 
■бни заос/ 

по мате1 
живота 

жалната

■ МИТО 
в Ста 
утро, 

риназ 
ч.; 7.15 „Бъл- 

■и: Сведения 
така нарече- 

■с“; 8.00 Канди 
ВУЗ — 
История 

спра* 
>дпис- 
друж- 

по-

|ата I 
1 Карел
— дела
— живот 
(СНТСКИ из-

заведенил 
по българс- 
8.30 Из жи

При литс- 
Кюстендил; 

1 забавната 
.30 Стихове 

22.05 Ве-

в Толбухински 
утро, миг" -- 
приказна* 
7.15 „Бълг. 
Въстание I 
8.00 Канди 
висшите . 
ния. Обяг" 
тика и б... 
столицата; 
дожествена 
то на Рсмб| 
те на за 
13.30 На 
шел в 
зонт“ I

10.45 Фредерик Шопен — Фантазия 
върху полски теми за пиано и ор
кестър, нзп. Алексис Вайсенберг със 

-------- 1 консерватория,

»Христо
Боте6«

нзп.
момко
ков; 3. Пайдушко хоро — изп. Иван 
Кирев на акордеон и Петко Радев 
на кларнет; 4. Море много ми я хва 
лят — изп. Вера и Надежда Аджо 
вн; 5. Пукни са, тресни са, юначе — 
изп. Валя Балканска; 6. Бреговска 
копаннца н Опас — нзп. орк. „Хоро“; 
7. Тежко му, мамо, който люби две 
моми — нзп. АНП на КТР; 8. Дай 
чово хоро — нзп. на акордеон Ибро 
Лолов

,Бъл 
-- го- 
13 Да- 

8.00 
във 

,г,^...тути — 
математика; 

■— 9.02 „На 
Франция“ — 
юртни теми; 

1 — прв 
—актуал- 

явления и 
щиали- 

21.30 
Под

КТР
6.10 Наслука!
6.21 Утринни ритми
6.30 Новини
6.40 Български кръшни хора
6.50 Днес програма „Христо Ботев“ 
7.00 Наши танцови ритми
7.15 „България — дела и документи“
7.30 Новини
7.35 Димитър Сагаев — Сюита 
четири ловчански народни песни, изп. 
орк. при АП на КТР, дир. Др. Ненов 
7.45 Забавни минути
8.00 Българска народна музика — 
весели песни и хора: 1. Йордано ле

»Орфей«

23.00 „Само да си жива“ — любов
на лирика от Александър Геров

В БЪЛГАРИЯ
1124 кхц (267' м) 1295 ихц (232 м)

ПОНЕДЕЛНИК — 12 юли

6.00 — 7.00 Информацмонно-музн- 
кална програма (всеки ден)

12.00 — 13.00 Информа:------------------
зикална програма (всеки д<

19.30 — 20.30 Новини.
Шарнии и тансими; „Друг!
Народни песни от Родопи 
дири“; Пеят съветски 
тели

<ути с пробле- 
хода на жътва 

■кръг; 6.50, Доб 
да: „Голяма ко- 

Карел Чапек, 
— — дела и 

изгражда
на Аикола 
затстудент- 

учебни 
темата 

1СКИЯ и 
Вис- 

гут в 
столи- 
"< на 
.|рияте 

■нцовата му 
теми; 14.30 

Иово пет:
; 17.05 От 
:ма; 21.30 

4ни миниатю 
22.05 Вечер-

— двуседмичен преглед за културни 
те събития
12.05 Българска народна музика за 
нашата празнична трапеза: 1. Кали 
манку, Денку. мъри — изп. Янка 
Рупкнна; 2. Ойде дедо во градина
— изп. Игнат Виделов; 3. Драгоилс- 
ко хоро — изп. Трайчо Синапов на 
акордеон и Димитър Пасков на клар 
нет; 4. Стояне, сине, Стояне — изп. 
Радка Алексова и Елена Димитрова; 
5. Имала мама, имала и Любе, любе, 
първо либе — изп. Соня Кънчева; 6. 
Дралфенска ръченица — нзп. на гъ 
дулка Нено Иванов
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Нашата нова песен: „Строите
ли с пагони“ — музика Атанас Ко
сен, текст Румяна Радкова. Изп. Ро
сица Борджнева с ЕО на КТР, дир. 
Казасян
13.00 ДОБЪР ДЕН, СЛУШАТЕ
ЛЮ — забавно предаване
14.00 От мелодия към мелодия
14.20 Избрани страници из руски опе 
ри: 1. У в. към оп. „Псковитянка“ 
(Римскн-Корсаков), изп. орк. на Бол 
шой театър, дир. Сахаров; 2. Сцена 
на полудяването из III д. на оп. „Ру 
салка“ (Даргомнжскн), изп. Шаля- 
пин и Поземковска с орк.; 3. Ария 
на Тамара нз III д. на оп. „Демон“ 
(Рубннщайн), нзп. Тамара Малашкн 
на с орк. на Болшой театър, дир. 
Ермлср; 4. Сцена и дует на Херман 
и Лиза из VI к. на оп. „Дама Пика“ 
(Чайковски), изп. Тамара Малашкн' 
на и Зураб Апджапарндзе сорк. на 
Болшой театър, дир. Ханкнн; 5. Поло 
вецкн танци нз II д. па оп. „Княз 
Игор“ (Городнн), нзп. хорътсорк. на 
Болшой театър, дир.. Пашаев
15.00 Дискотека „ХСЗ“ — пее з. а. 
Никола Анастасов

16.05 Неделен празничен концерт: 
1. Стефан Икономов — Музика за 
две пиана н ударни, пзп. Джулня 
и Константин Ганеви — пиано, Румяна 
Михайлова и Добри Палиев —удар 
ни; 2. Тихоп Хренннков — Концерт за 
пиано н оркестър опус 1, нзп. авто 
рът, съпр. СДФ, дир. Д. Петков; 3. 
Игор Стравински — Концерт за каме 
рен оркестър „Дъмбъртон-окс“ в мя 
бемол мажор. изп. кам. анс. от солн 
сти на СО при Московската държ. 
филхармония
17.00 „Златни записи“ — Жерар Фа 
лип
17.06 Записи от международни музи 
кални Фестивали
18.00 Вести
18.05 Дмитрий Шостаковнч 
ма, осма и девета картина 
„Катерина Измайлова“,

19.30 — 20.30 Нопини. Комента;
Пео Озман Азизов; „Из опита 
ниците“ — кореспонденция; 
концерт; За българския език

ЧЕТВЪРТЪК — 15 юли

19.30 — 20.30 Новини. Коментар; 
Тансими; Очерк за доктоо Францов; 
Състав „Самоцвети“; „Профескя-работ 
ничкд“ — разговор; Музика от До<5* 
рУджа

ПЕТЪК — 16 юли "
иА9‘30 "х/ Новини. Коментар; 
Изп. на Улвно Ахмедова; „Проблеми 
н. петилетната“ - кореспонденция; 
Инструментална кус:;—, 4 *
крачка по обновената ни води., 
пътепис; Певци от -държавните

СЪБОТА — 17 юли

Новини. Коментар; 
Пъстра - съботна 
Вокални дуети

18 юли

■а " 20 30 Новини.

— сед
ла ОП.

.... , изп. солисти,
хор н орк. па Московския муз. теа 
тър „Станиславски и Немировнч-Дая 
ченхо“,- дир. Проваторов
19.00 Сцена „Орфей“: „Ролята, коя 
то бих искал да играя“ — Княз Миш 
кин и изп. па и. а. Любомир Кабах 
чиев
19.30 Симфонична музика: 1. Артур 
Онегер — Летен пасторал, нзп. СО 
па КТР, дир. Б. Хннчев; 2. Оливия 
Месиен — симфония „Турангалила-, 
изп. СО на Френското РТ, дир. Ру. 
Солисти: Иван Лорно — пиано, и Жа 
на Лорно — онд мартено
21.00 Информационен бюлетин „Ор
фей“
21.10 Инструментални пиеси
21.30 „Половин час ирански хумор" 
— по произведения на писателите 
Хосроу Шаханн и Кемал Иджтиман 
22.00 Из . хоровото творчество на на
ши композитори
22.30 Драматизирана новела: „Два
ма в дълбока старост“— по еднои
менната творба на полския писател 
Казимеж Брандис
23.00 Вести
23.05 Александър Райчев — трета ж 
IV к. па оп. „Мост“, нзп. солисти е 
хор йа Русенската нар. опера и СО 
на КТР, дир. Р. Райчев
23.51 Алегро в си миньор (Щуман) 
24.00 „Стихове в полунощ“ — Уолт 
Уитман
00.05 Сонатеи концерт

20.45 Музикален антракт

21.00 „На чаша руски чай“ — със 
съветския артист Игор Кваша

21.20 Оперен концерт: 1. Ув. към оп. 
„Вълшебният стрелец“ (Вебер), изп. 
СО на Берл. радио, дир. Пфлюгер; 
2. Речитатив и ария па Розманда нз 
оп. „Английската Розманда“ (Дони 
цетн), нзп. Бевърлн Снлс с орк. па 
Виенската опера, дир. Ялас; 3 .Пре 
люд, танци п сцена нз V д. па оп. 
„Хугенотн“ (Майербер), нзп. Апаста 
зиос Френнос с Амброзиански опе
рен хор н повият Лондонски СО, 
дир. Боннндж; 4. Пътуването на Знг 
фрнд по Рейн из оп. „Залезът на бо 
гонете“ (Вагнер), изп. Бостопскнят 
СО, дир. Мюнш

книги в

ф: 
на чел- 
Забавсм

15.10 Концерт за пиано и оркестър 
в ла миньор (Григ), изп. Виктор Ере 
ско с големия СО на Съветското РТ, 
днр. Рождественскн
15.40 „40 години от началото на 
Гражданската война в Испания“ — 
политическа бележка

окръг; 6.50 Добро 
ши деца: „Голяма котешка 
м“ от Карел Чапек, IV част; 

-ария — дела и документи: 
на българите в Тесалия“; 

,|дндатстудентски изпити във 
» технически учебни заведс- 
явлване на темата по матема 
биология; 8.30 Из живота на 

; 9.30 В Националната ху- 
я галерия: -Пред граоюри- 

,’смбранд“; 11.05 За приятели- 
чабавната и танцова музика; 

..а спортни теми; 15.30 Стър- 
I аванс; 21 05 —• 24.00 „Хори- 
на вълните на младостта“ 

ПЕТЪК — 16 юли
6.15 Няколко минути с пробле! 

на селото: за хода на жътвата 
розагорски окръг; 6.50 Добро 
мили деца: „Голяма котешка пр| 
ка“. от Карел Чапек, V ч.; 7.15 „I 
гария, дела и документи: -
□а български земи в т?"- 
ния Синоннмен пътепис’, _ 
датстудентски изпити във 
обявяване на темата по 
иа България; 3.30 Културен < 
вочник; 9.02 23 години от по^ 
ването на първия договор за др. 
ба, сътрудничество и взаимна 
мощ между НРБ н Унгарската НР 
бележка; 9.30 ..Родна реч“ — езико
ви бележки; 13.30 На спортни теми: 

подготовка за новия футболен со 
зон“; 15.30 Ново... пет: „Петък след 
обед“ — фейлетон; 16.05 — 20.30 
Разговор с пас, водещ Божана Ди
митрова; 21.30 В света иа киното, 
22.05 Вечерна естрада

СЪБОТА—17юлн
6.15 Бюлетин за състоянието иа 

селскостопанските култури; 6.50 Доб 
ро утро, мили деца: „Голяма котеш
ка приказка“ от Карел Чапек, VI ч.: 
8.00 Кандидатстудентски изпити във 
ВУЗ — обявяване на темата по Геогра 
фия на България; 8.30 Предварител 
на спортна информация; 9.02 100 го 
дини от рождението на М. М. Литви- 
нов; 9.30 За вашето здраве: „Да со 
предпазим от слънчев и топ 
удар“ — беседа от д-р Н. Диг 
па; 11.05 За приятелите на за! 
та н танцова музика; 13.30 На 
ни теми: „Днес щв бъдо 
олимпийският огън в Монреал* 
ментар; 14.02 Хора, пътища, 
били; 21.30 Стихове от испан< 
ти; 21.35 Вечерна естрада; 2___
01.30 „Събота — 150“ — инфо; 
ционно-музниално предаване за 
бнтията през изтеклата седмица.

НЕДЕЛЯ — 18 юли
6.15 Няколко минути с проблеми

те на селото — за хода иа жът
вата в Толбухински окръг; 7.15 
„България — дела и документи: 139 
години от рождението на Васил Лео 
сми“; 9.45 — 12.30 „Неделя 150“; 
14.00 Пътепис от град Гота; 22.05 
Вечерна естрада.

щионно-му- 
;ен)

Коментар; 
гите за нас“; 

^ните; „Светли 
естр. изпълни

ВТОРНИК — 13 юли г

19.30 — 20.30 Новини. Коментар; 
Музика по желание; Нови стихове 
от Джемил Мсхмедов, Мария Пашева 
и други; Музика по желание; Очерк 
за механизатор—първенец от Плов
дивски окръг; Музина по желание

СРЯДА - 14 юли

20.30 Ног 
>ов; „I 
‘СПОН/

ПОНЕДЕЛНИК — 12 юли
6.15 Няколко минути 

мите на селото 
проверка за хода иа 
гасни окръг; 6.50 Доб, 
ца: „Голяма котешка 
драматизация по 
назиа на чешкия 
пек, I ч., 7.15 „Бъ 
документи: РаГ 
и дело“: 8.00 1 
пити във 
— обявяване 
ни език и 
вота на хтоли! 
ратурните 
11.05 За 
и танцо| 
ОТ ДИ1..г, 
черна -■

ВТОРНИК — 13 юли
6.15 Няколко мин; 

мите на селото; за ; 
та в Разградски ом 
ро утро, мили дещ- 
тешка приказка“ от 
II част; 7.15 „България 
документи: 35 години от 
нето на бойната група 
Ботушев“, 8.00 Кандида.« 
ски изпити във висшите 
заведения — обявявано на 
по математика за Софий( 
Пловдивския университет и 
шия педагогически инстит] 
Шумен; 8.30 Из живота на <_ 
цата; 9.02 Национален празник 
Ирак — бележка; 11.05 За пр 
лите на забавната и танцовата 
зниа; 13.30 На спортни теми; 
Панорама „Знание“; 15.30 Ног~ 
■Съветници“ — фейлетон;

■ говаряме ' на ваши пиег 
„Подрумчета“ — прозаична 
ри от А. Каралничев; 22. 
на естрада

СРЯДА — 14 юли
6.15 Няколко минути с проблеми

те на селото: за хода на жътвата в 
Сливенски окръг; 6.50 Добро утро, 
мили деца: „Голяма котешка приказ
на" от Карел Чапек, III ч.; 7.15 „Г 
гария — дела и документи: 100 
дини от обесването на Никол. 
бев и другите от Севлиево“; 
Кандидатстудентски изпити 
висшите икономически инстит}' 
обявяване на темата по ___
Б.ЗО Културен справочник; _ 
ционален празник на Франг 
бележка; 13.30 На спс,_____
15.30 — 17.30 Срещи в сряда 
Даване, в което се обсъждат акту; 
ни социални проблеми, явления 
факти, които утвърждават со) 
етическия начин на живот; 
^Свобода“ — стихотворение от 
Елюар; 22.05 Вечерна естрада.

ЧЕТВЪРТЪК — 15 юли
6.15 Няколко минути с 

: мите на селото: за хода на

14.10 „Обещанието — от всеки ко 
лектив, по всички показатели“ — 
рейдова проверка

14.30 Актуални проблеми
14.50 В услуга на гражданите 

ВТОРНИК — 13 юли
14.00 Софийска хроника
14.10

дело!
14.50 Нови

книжарници
СРЯДА — 14 юли

14.00 Софийска хроника
14.10 „Обещанието — от всеки ко 

лектив, по всички показатели“
14.30 „Ваканцията е само за уче 

ниците“ — проверка
■ 14.50 В услуга на гражданите 
ЧЕТВЪРТЪК — 15 юли

14.00 Софийска хроника
14.10 Из дейността на Държавния 

контрол
14.50 Нови филми по столичните 

екрани
ПЕТЪК — 16 юли

14.00 Софийска хроника
14.10 „Обещанието — от всеки ко 

лектив. по всички показатели“
14.30 „Думите и делата на кому 

пистите не са личен въпрос“ — ан 
кета

14.50 Нашата неделна
СЪБОТА — 17 юли

14.00 „Летният отдих на столнча 
ин“

14.30 „Отзвукът“ — 1 
години от обявяването 
на ОФ но радиостанция

>рсми ок» 
деца: „Г<

а ре/ 
*ла

с пр< 
общест 

жътвата в 
!ро утро, МИЛ1 
I приказка“ 

едноименна 
ч писател И; 

___ „Зългария - 
"зйчо Киров - 

__ Кандидатстуд! 
висшите учебни 

темите I—
литература; Ь 

щата; 9.30 
творци от 

приятелите иа 
щова музика; 21.3 
1митър Бояджиев: 

естрада.
ВТОРНИК — 1 

Няколко 
селото; 
■градски 
мили ] 

фиказка" 
7.15 „Бт 

“5 годни 
•йната п 
8.00 

4 . ВЪВ 
— обг

при 
Ча- 

1 и



11
АИОННИ

Пловдив в

746 кхц 1402 м)

12 юли

Варна
773 кец (388 м)

Шумен
1295 кхц (232 м)

кхц

и

еж

»ние; 
пла-

сувевир“

863 кхи (348 м)

ПОНЕДЕЛНИК -

<

<

любите 
Инстр. 
Светът 

вестя

; 11.45 
.етапи

о

дани; 
про/ 
гр» 
МО1

Ст. Загора
1160

мгхц
*итъм; 11.30 

знамена**;

ПЕТЪК — 16 голи
5.30 Народни песни и хора;

5.50 Нашите кораби по света; 
6.03 Естрадни песни; 6.18 Орк. 
миниатюри; 6.35 От мелодия 
към мелодия; 6.45 Весел петък;
6.50 Хора и ръченици; 7.10 С 
ритъм п настроение; 7.25 Пети 
летката и ние; 7.35 Туристичес 
ки меридиан; 17.00 За прияте
лите на музиката „Варненско 
лято 76“; 17.30 Звънете на те
лефон 3-01-96; 17.35 Народна 
музика; 18.00 Студио „Съревно 
ванне“; 18.08 Оперетни фраг
менти; 18.37 Забавна н танцо 
ва музика

СЪБОТА—. 17 юлп,
7.00 Син съм на. юнашко пле
ме: „99 години от рождението

ЧЕТВЪРТЪК — 15 юли
5.30 Инструментална народ

на музика; 6.03 Пее Б. Годжу- 
нов; 6.18 Инструментални пие
си; 6.35 Забавни мелодии; 6.45 
Сребърно звънче; 6.50 Масови 
песни; 7.10 Музика за пастро 
ение; 7.30 Хора от челните ре 
дици; 7.40 Музикална мозай
ка; 17.00 „Изтъкнати музикал 
ни дейци4! — Минчо Минчев; 
17.30 По стапели, докове, кейо 
ве; 17.35 Народна музика; 18.00 
Промишлено земеделие; 18.10 
Симфоничен концерт; 18.37 За' 
бавна и танцова музика

на В. Коларов“; 7.16 Хора 
песни от родния край; 7.35 За 
вашето предпразнично настрое 
яие; 7.54 Контролен пост; 15.30 
Концерт то желание; 18.00 Кул 
турен спектър

НЕДЕЛЯ — 18 голи
7.00 Вестители па свобода

та; 7.03 Песни на нашето Въз
раждане; 7.15 Семейство, учи
лище, възпитание; 7.30 На мег 
дана, насред село, вито хоро 
се извило; 7.45 Новият разказ] 
18.00 — 19.00 Неделна вечер

Благоевград|

СРЯДА — 14 юли
7.00 Редове от нашата поща; 

7.06 Пеят „Преславските ба
би“; 7.20 Съветски лирични 
песни; 7.30 Новини от района 
(сряда и петък); 7.35 Българ
ска филмова музика; 7.50 Мла 
дежкн микрофон; 15.30 „Зорки 
ца“ — предаване за жената; 
18.02 С една цел — комуниз 
ма; 18.07 Югославска естра
да

ЧЕТВЪРТЪК — 15 юли
7.00 Предаване за селскосто 

папските труженици; 7.20 Доб
руджански хора и ръченици; 
7.35 Песни за партията; 7.50 
Радиопост 5-68-25; 15.30 С- 
микрофон нз района; 15.40 Из 
творчеството на П. Владиге- 
ров; 18.02 Право и дълг; 18.07 
Любими съветски естрадни из 
пълнители

ПЕТЪК — 16 юли
7.00 Събота и неделя по спор 

таите терени; 7.06 Гостува ни 
отдел „Народна музика“ при 
Радио Благоевград; 7.20 „Але 
ни .макове“; 7.35 Оперетни би
сери; 7.50 Решенията на конг
реса в живота; 15.30 Младеж; 
ки антени; 18.02. Редове от на 
шата . поща; 18;05 ■ Естрадни 
песни " ,

СРЯДА — 14 юли
5.30 Народни песни и хора; 

6.03 Утринни ритми; 6.18 Ба
летна сюита (Глазунов); 6.35 
От мелодия към мелодия; 6.45 
Разговаряме иа обществени те 
ми; 6.50 Хора и ръченици; 7.10 
С ритъм и настроение; 7.30 Ту 
рнстнчески меридиан; 17.00 
Младежки радиоклуб; 18.30 На 
родна музика; 18.50 Строител
ството — всенародно дело

ВТОРНИК — 13 юли
7.00 На икономически теми; 

7.08 Солисти н орк. за народ
на музика при Радио Шумен с 
рък. X. Мисакян; 7.30 Новини 
и преглед на печата от района 
(вторник, четвъртък п събо
та); 7.35 Из репертоара на Па 
ша Христова; 7.50 Стронтелст 
вото — всенародно дело; 15.30 
„Приносът на научните рабо? 
нини при решаване на практн 
чсскнте проблеми“ — разго
вор; 15.40 Валсове (йохап 
Щраус); 18.02 Спортни профи 
ли; 18.07 Естрадна палитра

СЪБОТА — 17 юли
5.30 Народна музика; 6.03 Ут 

рннни ритми; 6.18 Пее Енрико 
Маснас; 6.35 Забавни мелодии; 
6.45 Здраве, бодрост, дълголе
тие; 6.50 Народни песни; 7.10 
Музика за настроение; 7.25 Де 
виенски хоризонти; 7.30 Забав
ни песни; 7.45 Съвременност, 
творец; 7.52 Дарнус Мило — 
нз сюита „Скарамуш“, нзп. на 
две пиана Ваня н Нина Атана
сови; 17.00 Пътища п хора; 
17.10 Записи от концерти; 17.30 
„Прнбон“ — изкуство, култу 
ра, общество; 17.50 Художест 
вени песни; 18.00 Лирична тет 
радка; 18.10 Танцова музика; 
1837 Народна музика

НЕДЕЛЯ — 18 голп
5.30 Черноморско утро; 7.30 

Комсомолски маяк; 17.30 До
бър вечер, неделя; 18.30 Кон
церт по писма — народна му
шка

ПОНЕДЕЛНИК — 12 юлп
7.00 Предаване за селскосто

панските труженици; 7.15 „Бъл 
гарня — дела п документи** 
(всеки ден освен събота и не
деля); 7.20 Капаиска шевица; 
7.30 Стоп! Червена светлина!; 
735 Из популярни оперети; 
7.55 „Камбанка“; 15.30 За лю
бителите па оперната музика; 
18.00 Минути за вас, 
ли на спорта; 18.15 
аранжименти; 18.30 
днес; 18.36 Музика 
(всеки ден)

ПОНЕДЕЛНИК - 12 юлп
530 Народни песни н хора; 

6.00 Преглед на програмата п 
бюлетин за времето (всеки 
ден); 6.03 Забавна музика; 
6.15 Минути за селото; 6.20 На 
родни песни; 6.30 Новини (все 
хи ден); 6.35 От мелодия към 
мелодия; 6.45 Звънете на теле 
фон: 3-01-96; 6.50 Леки орк. пи 
ссн; 7.00 Нашите делници: „Съ 
битня. планове, дела (всеки 
ден освен неделя); 7.10 С ри
тъм н настроение; 7225 По пие 
тн, басейни, стадиони; 7.35 Ту 
рнстнчески меридиан, 7.57 Про 
грама на чужди езици (всеки 
ден); 15.30 Музика, вести, по 
лезни съвети (всеки ден освен 
неделя); 17.00 Писма от райо 
на; 17.06 Народна музика; 
1730 На синия фронт; 17.45 
Мелодии н ритми 
18.00 С микрофон 
съвременник; 18.08 
потпурн нз оперет. 
на усмйвкнте“; 11 
от района (всеки ден освен не 
деля); 18.37 Забавна и танцо
ва музика.

ВТОРНИК — 13 юли
5.30 Кръшни народни хора; 

5.50 Нашите кораба по света; 
6.03 Естрадни песни; 6.15 Прсг 
лед на печата (всеки ден); 
6.18 Изп. на духови орк.; 6.35 
Забавни мелодии; 6.45 Дом, се 
мейство, бит; 6.50 Народни 
песни, нзп. Сийка Панайотова; 
7.10 Музика за настроение; 
7.25 Шеги с последствия; 7.30 
Забавни песни; 7.45 Срещи; 
7.53 Изп. па варненски пианист 
ки; 17.00 Жизнена среда — 
настояще, бъдеще; 17.10 Народ 
на музика; 17.30 Петилетката 
и ние; 17.45 Бълг. народни нз* 
пълнители пред микрофона; 
18.00 Морски калейдоскоп; 
18.06 Оперна музика; 18.37 Му 
зикална мозайка

„Година първа, година па на
стъпление“ — сборно предава 
не; 17.30 Народна музика; 
18.00 „Полет“ — предаване за 
естетическото възпитание па 
младежта; 18.20 Сюита па те 
ми от украински народни пес 
ни, изп. Димитровградски ду 
хов орк., дир. Б. Чернев; 18.40 
Естраден концерт
СЪБОТА — 17 юли

15.30 „В минути на отдих“
— рекламно предаване; 17.00 
Концерт народна музика по 
писма на слушатели; 17.30 По 
пулярсп концерт; 18.00 „ОТ
КРИТО НЕБЕ“ радиопие 
са от Ганчо Проданов; 18.40 
Гласове от световната естрада 
НЕДЕЛЯ — 18 голи

Неделно утро: 5.30 Утринни 
мелодии; 6.00 „На този ден“
— роден Васпд Левски; 6.05 
Народни песпп п хора; 6.30 
Новини; 6.45 Любопитното е 
около пас; 7.00 Репортаж ют 
туристическа хижа: 7.30 Госту
ваме па курорта Павел баня; 
7.45 „При потомците па Мои 
чнлград“ — кореспонденция; 
17.00 — 19.00 Неделно студио

6.15 С песните на родния край; 
6.40 „Професия»— аранжьор“;
6.45 Забавен концерт; 7.00 
„Сто и петдесет години от ек
зекутирането на револгоцисне- 
рите-декабрнстн“; 7.05 Забавен 
концерт; 19.06 Забавна музи* 
кална мозайка*, '19.20 Култур
на панорама

ПОНЕДЕЛНИК — 12 юли
5.30 Концерт за ранобудни

те: Обяопване на програмата 
за деня. Исторически кален
дар (всеки ден); 6.05 Утринен 
ритъм; 6.15 7олемият проблем- 
животновъдството; 6.20 Българ 
ски народни песни; 6Л0 Нови- 
дон)”°0.4о’ Нашата п°Ща;( 7.00 
Забавна музика; 7.1 * 
пт един процент“ 7.30 Новини 
на по. „Хр7 Ботев“ (всеки ден); 7.35 Йесни и танци отсоциали 
етическите страни; 7.45 „Едно 
полезно начинание на комуни
ста Добри Зашев от гара Сеп- 

. темопи но намира достатъчно 

грама на бюрото за тв и радио 
реклама (всеки ден освен неде 
ля); 17.00 Минути за Джаза, 
17.30 Забавни песни; 18.00 
„Прзд националния събор на на 

1ЙУ’ЛКК!а1«"1,й 
квартет № 2, опус 59 в ми ми 
ньор „Разумовски“ (Ботховен), 

. 18.30 Новини на пр. „Христо 
Ботев“ (всеки ден освен неде
ля); 18.40 Новини (осени ден 
освен неделя); 18.50 Българска 
народна музика — нови запи- 
СИ УКВ — 68.38 мгхц

11.10 Пеят Катя Филипова и 
Джим Кроус; 11.30 „Качество. И 
ефективност, ефективност и 
качество"; 11Л0 Ремси Люнс- 
пиано, и неговото сок. трио и 
"НСТРВТОРНИК — 13 юли

6.05 Хора н ръченици; 6.15 
Вести (есени ден); 6.20 Утринен 
ритъм (всеки ден): 6.35 Ане. 
„Шльонск“; 6.45 Комплексната 
програма за зърненото произ
водство в Плоедивскн окръг — 
в действие; 6.50 Забавна музи 
ка; 7.06 Новини (всеки ден); 
7.05 Забавна музика; 7.15 На 
спортни темн; 7.20 Песни и хо 
ра от Трания; 7.35 Забавни 
пиеси за пиано; 7.45 Културен 
мапендап; 7.50 Концерт за 
флейта и духов оркестър (Но 
царт); 17.00 Из съветски опе
рети; 17.20 Младежки микро
фон; 17.30 Вок.-инстр. съста
ви; 18.00 Дноцник на съревно
ванието; 18.50 Пиоси от Гер* 
шуим УКВ - 60.36 ,

11.10 Мелодия и р| 
„Поп боигадиЬскнтв 
11.40 Песни без думи

СРЯДА — 14 юли
6.05 Българска народна му

зика; 6.35 Танци от юг; 6.45 
Ден на качеството; 6.50 Забав 
иа музика с продължение; 7.15 
„Селското стопанство през поГ 
веда на специалиста“; 7.20 Со
листи и ори. от народни инстру 
менти при РТЦ—Пловдив, дир. 
Хр. Урумов; 7.35 Пее Бисер 
Киров; 7.45 „Младежките проб 
леми през вашия поглед, дру
гарю председател“; 7.50 Мело
дии из филми; 17.00 Съветсна 
естрада; 17.20 Съвременност и 
култура; 17.30 Смесен кон
церт; 18.00 Нашият дисноклуб; 
18.50 Музика и настроение

УКВ — 68.36 мгхц 
11.00 С анс. „Мелодия“; 11.30 
„За реда и чистотата на Плов
див" — съвместен рейд; 11.40 
Забавни песни

ЧЕТВЪРТЪК — 15 юли
8.05 Българска народна му- 

вина; 6.35 Музикално пътеше
ствие из съветската страна; 
8.45 Конгресните решения — 
■ дела; 6.50 Забавна музика с 
продължение; 7.15 Актуален 
микрофон; 7.20 Български на- 

к,н.кда:! 7.« с^тах"у6-?»«
ггйта?™ е 

еси за пиано; 11.00 Включваме 
РТЦ Пловдив в пр. „Хр. Бо
тев“* 17.00 Нз музикалната 
предкласика; 17.20 Фа*тн»_ПР* 
чини, последствия; 1730 Попу 
Лярни песни и певци: 18.00 До 
Сър вечер, стопани: 18.50 Сви 
ри »рн;кна_К»г8"56Бе^

. 11.10 Инструментални мело
дии; 11.30 Срещи в делника; 
11.40 3,Озона н танцова муаи- 
*” ПЕТЪК — 1« »ли 
8.05 Духови оркестри; 6.35 
Хор «Пятницки“; 845 Строител 
иата седма петилетка; 6.50 За
бавна музика с продълже!
7.15 За високоефективно I...- 
иинско земеделие ;7.20 мла
дежки песни: 7.35 Пее Мими 
Иванова; 7Д5 Бригадирско ля 
то—75; 7.50 Токата в 
жор опус 7 (Шумак); 16.40 
Ори. за забавна музика при 
Радио Бърио: 17.00 Откъси из 
оперети; 17.20 Моята профе
сия; 17.30 Известни естрадни 
певци: 18.00 Концертен поди
ум—76; 13.50 Асеиовградската 
група

УКВ — 68.38 МГХЦ
11.30 Из дейността на ГНС;

11.45 Из репертоара на Плов
дивската народна опера

СЪБОТА — 17 юли
8.05 Българска народна му-, 

зина; 6.35 МоЛдавия в песни и 
танци; 6.45 Срещи по ваше же

872 кхц (344 м), 
(259 м)
ПОНЕДЕЛНИК — 12 юли

5.30 — 8.00 Утринен инфор 
мацнопно-музякален блок (все 
кп ден освен неделя); 15.30 
Поздравителен концерт: 17.00 
„Ежедневие и бит“ — реклам 
но предаване; 17.30 Клавирни 
пиеси от IIТопен; 17.40 „Строп 
тели“ — репортаж; 17.50 Сме 
сея хор при ч-ще „Царевец“
— В. Търново, дир. В. Раиге 
лов; 18.00 Трибуна па публи
циста; 18.10 Шар лота Залат- 
вай и ВИС „Лес Анхелис“; 
18.30 Информационен дневник 
(всеки ден освен неделя);
18.40 Бълг. народна музика
ВТОРНИК — 13 юлп

15.30 Поздравителен кон
церт: 17.00 Ориентир“ — рок 
ламио предаване; 17.30 Песни 
от Бетховен, изп. Л. Барева;
17.40 „По следите на едно по 
становление"; 17.50 Инстр. на 
родна музика; 18.10 „За да пе 
бъде късно“ — кореспонден
ция; 18.20 Записи от фестива 
ла „Алеп мак“; 18.40 Из опе
рет. „Страната на усмивките“ 
(Лехар)
СРЯДА — 14 юлп

15.30 „Ориентир“; 17.00 За
писи от музикални дни „Н. Сн 
меоковз“; 17.30 Естрадни пес 
ни; 17.40 Предизвикан разго
вор: 17.50 Забавни мелодии за 
тромпет; 18.00 Земя, години, 
хора; 18.15 Популярни теми 
от Моцарт и Бетховен в забо 
вей аранжимент; 18.40 Българ 
ски народни песни
ЧЕТВЪРТЪК — 15 голи

15.30 Предава вашата ПР; 
15.45 Любими съветски пеонн; 
17.00 „Ежедневие и бит“; 17.30 
Представителен пионерски хор 
в Бургас, дир. М. Стоева; 
17.40 „Като слънцето и въз ду 
ха“ — съветската помощ в 
промишлеността на Бургаски 
окръг; 17.50 Народна музика 
от Старозагорския край; 18.10 
„Пилее се ценно време“ — 
кореспонденция: 18.20 Джазов 

, ескнз (Шулхов); 18.40 Люби
ми хорове н дуети нз опери
ПЕТЪК— 16 юли

15.30 „Музикален
— рекламно предаване; 17.00

1иа; 6.50 Забавна музика с 
щължение; 7.15 „голямата 

>ижа за хората" 7.20 Лирични 
»вели за СО м електрическа 

китара (Кажлаев): 7.35 Псо Ду 
шан Грун; 7.45 Културен жи-

иа; 1/.30 Ново от нашата фо
нотека; 18.00 Любопитно пето 
линие; 18.50 Размишление 
(Чаиковски)

«« “ 68-36 «гхц
11.30 Културен преглед; 

Български вок.-инстр. съ< 
НЕДЕЛЯ — 18 юлй

6.05 Български народни лес 
ии и хора; 6.35 Фолклорни рит 
ми; 6.45 Нашият фейлетон; 
6.50 Забавна музика с продъл 
жение; 7.15 Пред микрофона о 
и. а. Димитър Панов; 7.20 Па
зарджишка група; 7.35 Орк. от 
балалайки; 7.45 Ние и нашите 
?7СЦ0а0= ,7м1°риЙ»Н;ЦЪ.ЗИ0а Популя’ 

рен концерт: 18.00 Музикален 
календар; 18.30 Вечерна ест
рада

6.00 Забавно музикално ут
ро; 6.10 Преглед на седмич
ната програма; 6.15 Бълг. на
родна музика; 6.30 Адреси на 
дружбата; 5.40 „Сръчните ръ
це па тъкачната“; 6.45 Заба
вел концерт; 7.00 „Със соб
ствен качествен щемпел“; 7.05 
Творби от славянски компози
тори; 19.00 Вести (всеки дем 
бевеп неделя); 19.06 . Инстру
ментални състави; 19.20 „Кул
турните бригади през лятото“! 
19.28 За приятелите на опере
тата; 19.40 Спортен прегледз
19.45 Вечерен ритъм.

ВТОРНИК — 13 голи
8.00 Весели ритми; 6.10 Пре

глед па. в. „Пиринско дело“ и 
в. „Звезда“ (вторник, четвър
тък, събота); 6.15 Граовскп на 
певн; 6.30 Вести (всеки ден); 
6.40 Детско утро; 6,45 С; пос
пите па 3. Попова; 7.00 „Ппо 
верка за осигуряване на пъл
ноценен фураж“; 7.05 Инстр. 
пиеси; 19.06 Музика н тапии 
па съветските пародп; 19.20 
Репортаж от ф-к* ^Петрична 
праскова“; 19.30 Младежки 
микрофон; 19.50 Студио „Ален 
мак“ .....................

СРЯДА — 14 голи
6.00 Лека нпетр. музика; 

6.10 Преглед на в. „Пиринско 
дело“ (сряда, петък и неделя); 
6.15 Пее и свири ДА „Пирин";
6.40 С адрес до всички; 6.45 
Забавна музика; 7.00 Кабинет 
на педагога; 7.05 Из нашия 
хоров албум; 19.06 Гласове от 
естрадата; 19.20 „Електрическа 
кръв“; 19.28 Вечерен концерт;
19.40 „Условията па труд —► 
активен фактор на производи
телността“; 19.45 Забавна му
зика

ЧЕТВЪРТЪК — 15 юлп
6.00 Свирят инстр. състави; 

6.15 Народни песни от Югоза
падна България; 6.40 Опитът 
на дървнте — практика на 
всички; 6.45 Забавен концерт; 
7.00 „Постигнатото не задово
лява“; 7.05 Песни от филми; 
19.00 Информационно-музикал
на програма

ПЕТЪК — 16 голи
6.00 Забавни мелодии; 6.15 

Народни песни; 6.40 Детско 
утро; 6.45 Съветски естр. из
пълнители; 7.00 „Битовите ус
луги в Белица“; 7.05 Песни за 
дружбата; 19.06 Фолклорни 
напеви; 19.20 Разказваме за 
вас, работници от селското сто 
панство; 19.46 Инструментална 
забавна музика

СЪБОТА — 17 юли
6.00 Утринна рнтмн; 6.15 Из 

нашия фолклорен албум; 6.40 
Младежки микрофон; 19.06 
Пее Ани Павлова; 19.20 „Ста
рият актьор“; 19.28 Увертюрн; 
19.40 „Най-голямата награда“}
19.46 Пейте с пас — полити
чески песни

■"НЕДЕЛЯ — 18 голп
6.00 Добро утро с музика;

Народна 
фронт;

от брега; 
при нашия 

Лехар — 
г. „Страната 
18.30 Новини



КАКВОПИСМА,

ПРЕДСТАВЛЯВАТотзиви,
ЦИФРИТЕОТГОВОРИ

печатаната от вестникв
РАЗГОВОРЪТ ПИРШ й В ПИСМАТА «ТЕЛЕВИЗИЯ-РАДИО»
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възвишенията 
на Тополница, 
през селата 

и Мухово, къ

следно I 
пада на 
„Диалози 
само голяма аудитория, но по
лучава и много високи оцен
ки.

Това са най-общите 
п които се прави анализа 
резултатите от 
с условното ___
„Ежедневна оценка 
визионната програма", 
дите на—което Вие 
споменатите цифри в 
мата на телевизията. Резулта 
тите от това изследване под
помагат работниците в теле
визията за по правилното с^>с 
тавяне на програмата и за ней 
ното подобряване.

подбират 
читание 
кетиране. 
нито населени 

пропорционално в ед 
спс:: голели и мал- 

села.

към „Раз 
н от мпо- 

предло- 
време- 

предаването.
на някои

Още от своето начало пре
даването „Разговор с вас“ 
успя да спечели вниманието 
на радиослушателите и бързо 
да стане популярно.

Динамичният, актуален 
развлекателен характер 
предаването кара хилядите ра 
днослушатели да настройват 
всеки пегьк своите апарати, 
па вълните на програма „Хо
ризонт“.

Това е и голямата награда 
за водещите предаването, кои 
то със своя всеотдаен труд 
допринасят за създаването на 
един непосредствен контакт 
със слушателите, стремят се 
да изпълнят техните желания. 
А те са многоброния. ’ Слуша- . 
телите се интересуват от въ
проси, отнасящи се до между 
народната политика, строител 
ството н благоустройството, 
опазването па околната среда, 
музиката, изкуството. И венч 
ко това трябва да бъде отра-

така както са представени, за 
доволяват виждането, рсоето 
сме имали за тях — пише 
Стефка Тодорова от София. 
— Най-пълно е сливането 
прн образа на Захари Стоя
нов — актьорът просто не се . 
чувствува. Прекрасен е и Во- 
лов. Голям е успехът на Р. 
Дишлнев, избран за най-труд
ната роля, още повече като се 
има предвид, че е дебютант.“ 

„Дълбоко затрогващи и от
ново . предизвикващи възторг 
от 'работата върху филма са 
кадрите, в които с изключител 
но майсторство, и реализъм 
са представени хора от наро
да. Кадри, конто още по-силно . 
карат човек да заобнча наро
да си.“

„Една основна слабост на 
редица български филми, е муд 
ността, особено в някои епи
зоди — отбелязва същата зрн 
телка. — Филмът „Записките“ 
не само, че няма следа от тази 
слабост, но като че ли на ня
кои места клони към друга 
крайност. Моменти, които има 
нужда да бъдат показани по- 
продължително време, за 
достигнат кулминацията 
своето психологическо и 
цнонално въздействие,

Писмата, конто изпратиха 
зрителите за серийния ; филм 
„Записки по българските въ
стания“, са от хора с най-раз
лични възрасти, образование, 
естетически критерий и пози
ции, различни професии. Но 
едно е общото, което гн обе
динява — във всички писма 
личи обичта към българското 
изкуство, към българската 
история и националните н ге
рои.

Ваня Симеонова от гр. Ве
лико Търново, ул. „Цветар
ска“ 32 н нейните съученички 
са много доволни от филма 
„Записки по българските въ
стания“. Те желаят да бъдат 
излъчени интервюта с арти
стите Анатолин Генов, Радко 
Дишлнев и др., които превъп 
лъщават образите на апосто
лите.

Мариана Николова от Вар
на се интересува в кои теат
ри играят артистите, изпълня
ващи главните роли, кога ще 
бъдат завършени останалите 
филми от серията и кога ще 
бъдат пуснати по БТ. Тя мо
ли да се излъчи среща-разго
вор с изпълнителите на глав
ните роли.

„0бразнт'е

В редакцията 
много запитвания 
во представляват цифрите, 
ставени след предаванията 
програмата на телевизията. За 
да отговорим на въпроса, се 
обърнахме към Научноизследо 
вателския институт при Помито 
та за телевизия и радио, по 
чиято поръчка се поставят те
зи цифри.

Цифрите представляват 
еобразен шифър, с който 
обозначават различните видове 
предавания (информационни, 
образователни, забавни и т. н.), 
подразделени на рубрики („Ат 
лае", „Форум", „Вчера, днес, . 
утре" и др.) и отделни пре
давания. Те са предназначени 
за сътрудниците на института, 
които наброяват 240 души от 
различни селища на страната. 
Тези сътрудници посещават в 
определени седмици няколко 
семейства. За всеки ден сътру 
дниците провеждат разговор 
с всеки член на семейството 
(без децата до 7 годишна въз 
раст), от който установяват кои 
предавания на телевизията са 
гледали и каква оценка им 
дават. За всеки анкетиран чо
век се попълва самостоятелен 
формуляр. В него сътрудни
кът вместо да пише заглавие
то на цялото предаване, кое
то е гледал анкетираният, от 
белязва само шифъра (циф
рите, които виждате след пре 
даванията). Така се улеснява 
работата на сътрудника и се 
подготвят анкетните карти за 
обработка на електронно-из
числителни машини.

Как е организирано изелед 
паното и какво се цели с не
го!

Както казахме, в страната 
има 240 сътрудника от различ 
ни селища. Всеки един от тях 
има списък на хората, живеещи 
на територията на една СФ 
организация. Определянето на 
селището и съответната ОФ 
организация етапа с помощта 
на теорията на репрезанта 
тивните изследвания(раздел на 
теория на статистиката). Подбо 
рът на селището и ОФ орга
низацията става по стохасти
чен (случаен) път чрез специал 
ни формули, при които се 
изключва възможността да се 

по лично предпо- 
селища за ан- 

Така- в подбра?
места са пред

на пат по-бързо, отколкото зрн 
телят очаква. Не зная какви 
са били съображенията на ао- 

• торите, за да не бъде отразе
на първата обиколка на Хвър 
коватата чета, когато преди да 
се изкачи на 
над долината 
четата минава 
Мечка, Поибрсне 
дето е тържествено посрещна
та. Така остава недостатъчно 
подчертано онова първоначал
но народно въодушевление от 
започващата борба.“

След като изказват положи
телното си отношение към фил 
ма, и други зрители правят 
критични бележки.

Стела Стоянова Каблешко- 
ва от София споделя несъгла
сието сн със създателите на 
филма по изграждането обра
за на чорбаджи Лулчо Каблеш 
ков от Копривщица. Допусна
ти били според нея неточнос
ти по- някои факти.

Получените писма 
дават, че зрителите 
рещнали с голям интерес и 
одобрение началото на филмо 
вата поредица за Априлско
то въстание и неговите герои 
и с нетърпение очакват след

ващите филми от серията.

бор позволява след обработ
ката на данните да се изчисля 
ват границите на .точност -на 
резултатите. Така например 
един процент от 36% зрители 
на „По света и у нас“ може 
да има отклонение от 2%. Го 
лемината на отклонението мо 
же да бъде по-голяма или 
по-малка в зависимост отброя 
на анкетираните лица, 
е необходимо да се 
определените за 
лица.

След обработването на дан 
ните со получават таблици, кои 
то дават обема на телевизион
ната аудитория за всеки ден 
и за всяко предаване, също и 
процента на хората, които не 
са гледали телевизия, и причи 
ните за това. За всяко преда
ване се определя 
която зрителите му 
определени периоди 
ви анализ на резултатите 
получава точна картина на:

— обема на телевизионната 
аудитория

—- структура на телевизиоя 
ната аудитория (по пол, обра
зование, професия, възраст и 
местожителство)

— причините, поради които 
не се гледа телевизия, — пре 
даванията, които събират наи- 
голяма и най-малка аудито
рия

— предаванията, които съча 
тават най-високи и най-ниски 
оценки.

От направените до сега ана 
лизи е установено, че редов
ни зрители на телевизията са 
около 65% от телевизионните 
абонати. Нередовните зрители 
са около 35%. Причините за 
нередовното гледане, на теле
визия са следните: избор на 
друго занимание — 9%, не
достатъчна привлекателност на 
програмата за деня — 3%, ли 
пса на възможност — 33%. 
други различни причини — 
2*2% и 33 % са ртсъствували 
по време на анкетата.

По структура телевизионна 
та аудитория не се различава 
съществено от структурата на 
населението в страната. Това 
показва, че програмата пред
ставлява интерес за всички — 
всеки може да намери жсвое>- 
то" предаване.

РазнЬобразнатв телевизион
на програма събира и различ 
на по обем аудитория. Така 
например най-предпочитано- 
тб предаване, което събира 
и най-много зрители, е серий
ният телевизионен филм. От 
художествените предавания с 
голям интерес се следят и те 
левизионният театър и играл
ният кинофилм. За зрители
те представляват интерес 
информационните и публицис 
тичните предавания. „По све
та и у нас", „Панорама” и 
„24 часа" се гледат редовно 
от голяма аудитория. От пуб 
лицистичните предавания в по 

време най-много до- 
зрителите4 рубриката 
|" ,която събира не

зено в четирите часа па пре
даването.

Големият интерес 
говор с вас“ личи 
гобройиите писма с 
жения да се увеличи 
траенето на

Ето и мненията 1 
ра днослушатели: 
Емилия Величкова 
дентка във ВПИ 
Маркс“; „Искам искреио 
изразя благодарността си 
хубавите часове, прекарани 
пред радиоапарата в петък. 
Чрез Вас в течение па чети
ри часа в ефира си дават сре
ща стотиДн хора със споите 
пробле.мй, звучи чудесна 
зика“ ...

Вангелипа Иванова си Со
фия: „Най-редовно слушам 
предаването „Разговор с вас“. 
Харесва ми, защото в него се 
повдигат въпроси, интересува
щи широк кръг от хора. Ис
кам също да изкажа моето

искреио възхищение 
дещата предаването 
Димитрова ...“

Отговорите, които се да
ват на въпросите, вълнуващи 
слушателите, спомагат и за 
бързото отстраняване на мно
го нередности, а това още по
вече повишава интереса н 
ефекта на предаването.

В много от писмата се от
правят и въпроси, интересува 
щи по-тесен кръг от хора. Ре 
дакцпята винаги се е стремяла 
да даде отговор и па тях.

Интересните интервюта, кои 
то дават известни наши ар
тисти, певци и др., .както и 
многобройните музикални поз
драви, още повече увеличават 
броя на приятелите на „Раз- 

• ■ говор с вас“.
А писмата продължават да 

пристигат. Писма с молби, пре 
поръки, благодарности.

ставени г, 
наква степен и големи I 
ми селища и градове и _____
Следващата степен на подбор 
е ОФ организацията, която се 
определя по същия, начин. Ко 
пие от списъка на хората, жи
веещи на територията на по
падналата ОФ организация се 
намира и в Института за теле 
Визия и радио. Всяка седмица 
□ института се определят се
мействата, които всеки сътруд 
иик трябва да анкетира. Сми
сълът на това определяне е 
не да се знаят кои хора се ан 
кетират (изследванията, коиТо 
се провеждат, са винаги ано
нимни), а да се спази случай 
ността на подбора. Ако не се 
посочват предварително се
мейства за анкетиране, сътг 
никът би се насочил към хор-з, 
които гледат телевизия, към 
не-ови близки, към хора с 
по-висока степен на образова 
ние и т. н. Така би се нару
шила представителността — ня 
ма да бъдат обхванати в ед
наква степен всички слоеве от 
населението. Ще се наруши 
случайността на подбора, коя 
то осигурява пропорционално 
представяне на цялата социал 
но-демографска структура на 
населението (образование, пол,
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