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Директно предаване от залата на Младежкия дом в град Перник с
НАРАСНАЛ
АВТОРИТЕТ

Младежи от бригадата на Иван Личев СНИМКА: Иво Величков

СРЕЩА-РАЗГОВОР С РАБОТНИЦИТЕ
ОТ ПЕРНИШКИЯ ПРОМИШЛЕН КОМПЛЕКС

„ХРИСТО БОТЕВ“
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IV преглед на телевизионните програми

ме

САНДАНСКИ 79 се

(На стр, 12-а)
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Пред седмия 
международен 
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на телевизионите 
театри — Пловдив
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ТОНЧО ВАСИЛЕВ — 
налист. „Показаните през
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«ЗЛАТНА АНТЕНА»

РАДИО — ПРОГРАМА
15 октомври, 18.С0 часа

Въягарска телевизия: 
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Българско радио: 
бул. „Др. Цанков" 4 
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„Може някой да не 
добър производственик 
ди това, тук той 
какъвто

И а тези думи 
търсим опорната 
шия разговор,

СТЕФКА ПЪРВАНОВА — 
бпблиотекзрка: „Това, което 
ми харесва най-много от гледа 
ните до сега • конкурсни фил
ми, е стремежът на създате
лите им да бъдат разбрани от 
хората, творбите им да стиг
нат до сърцата на хората.“

ПАВЕЛ АТАНАСОВ — елек 
гротехник: „Показаните до се
га филми са безспорна крачка 
напред, но в предаванията на 
съвременна тема липсва обра
зът на работника, неговият 
обикновен по богат духогеп 
живот.“

НЕДЕЛЯ р
7

годишния преглед телевизионни 
предавания и филми са с дале 
че по-високи идейно-художест
вени качества, което говори 
за добре направени изводи от 
работата па миналогодишния 
преглед.“

ПЕТКО ДИМИТРОВ — 
председател па журито: „Прег 
ледът беше доказателство че 
районните телевизионни цент
рове са направили сериозна и 
голяма крачка напред в овла
дяването па телевизионното 
майсторство. Трудният път на 
първите стъпки -вече окончател 
но е извървян и топа, кое го

А сега строителите от бри
гадата на бай Генади (така го 
наричат всички) отново ще бъ 
дат наши домакини — този 
път на Пернишкия промишлен 
комплекс.

Славата и

3 конкурса за възрастни ще 
бъдат раздадени пот награди 
— златна, сребърна, бронзе 
ва, специална и награда на 
Интервизията, а в раздела за 
деца — специална и награда 
на Интервизията.

тена“, посветен на 35-годишни 
ната от победата на социали
стическата революция в Бъл
гария, 60-годишнината от съз 
даването на партийната органи 
зацня в Сандански, 70-годиш- 
вината от рождението на без 
смъртния поет и революционер 
Н. Вапцаров и 25-годишинна- 
та па Българската телевизия, 
беше открит.

В продължение на три дни 
в залата па Градския универ
сален магазин бяха представс 
ни 40 цветни и черно-бели те
левизионни филми, 13 от кои 
то бяха отличени с награди.

На творческите среши, орга 
визирани в телевизионния 
клуб „Стримоп“, на които при 
съствуваха телевизионни ра
ботници, журналисти, предста
вители на обществеността и 
граждани, беше изтъкнато, че 
IV преглед на телевизионните 
програми „Злата антена“ е 
ярка демонстрация на творче
ската зрелост и повишеното 
професионално майсторство на 
работниците от районните теле 
внзионни центрове. На внима
нието на читателите на вестни 
ка предлагам изепдкп от някои 
изказвания:

XIII конгрес на Комсомола обяви този гигантски строеж за 
национален младежки ударен обект на седмата и осмата пети 

летка. Сега в изграждането на Завода за тежко машиностроене 
край Радомир, в реконструкцията и модернизацията на МК „Ле
нин" и МЗ „Струма" и разширението на ЦЗ „Васил Коларов" 
отдават своя труд 1700 комсомолци, в благородно съревнование 
утвърждават своите имена младежите от бригадите на Иван Ли
чев, Борислав Рангелов, Генади Милованов, Стоимен Лондрев, 
Иван Иванов, Никола Шахларски, Владимир Флоров и 
ДРУГИ.

на другата брига

От 4 до 6 октомври т. п в 
град Сандански бе проведен IV 
преглед на телевизионните про 
грами на районните телевизи
онни центрове в Пловдив, Вар 
на, Русе и Благоевград. На 
прегледа прнсъствува и пред
ставител на вестник „Телеви
зия-радио“, журналистът Иван 
Д. Бояджиев.

Трябваше само да се раз
ходим нз окъпаните в слънце 
улици на столицата на „Злат
на антена“, за да се убедим, 
че прегледът се е превърнал в 
традиционен празник на култу 
рата и творческото- дръзиове- 
нне, в спонтанен израз на лю
бовта и признателността на хо 
рата към тези, които правят 
„малкия екран“ желан гост във 
всеки български дом.

ИДЕЯТА ЗА „ЗЛАТНА АН
ТЕНА" не е случайно хрум
ване. Тя е родена и наложена 
от живота. През 1975 година

представи с 
становки: в

На входа на Завода за теж- 
ко машиностроене строители
те са поставили надпис: „НИЕ 
ИЗГРАЖДАМЕ ЗАВОДА, ЗА 
ВОДЪТ ИЗГРАЖДА НАС!“

А един от бригадирите — 
Иван Личев, казва:

Новото в структурата на фв 
стивала е, че освен основния 
раздел, който включва поста
новки с остро социална съвре 
менна тематика, е въведен и 
втори, специализиран раздел 
По случай Международната 
година на детето на този фе 
стивал вторият раздел, ще обе 
дини спектакли, предназначе
ни за малките зрители. През 
олимпийската 1980 година то
зи конкурс най-вероятно ще 
бъде за постановки ма спорт 
на тема, през 1981 (по случай 
1300 години България) — 
историческа, и т. н.

Тази година във фестивална 
та програма досега са запи
сани за участие 33 телевизиом 
ни постановки от 17^ страни 
(до 15 октомври се очакват 
още заявки). Освен познатите 
традиционни участници — 
СССР, Чехословакия, Швеция, 
ГДР и други, на този форум 
ще се срещнем с телевизион
ното театрално изкуство на 
участници-дебютанти: Виет
нам, Италия, Куба, САЩ, Ниге 
рия. Програмата включва кон 
курсни- и извънконкурсни спек 
такли.

Българска телевизия ще 
две конкурсни по 
драматургията за 

възрастни — „КРАЯТ ОСТАВА 
ЗА ВАС" от Георги Данаи
лов, режисьор Роксена Кир 
чева (постановка, направена с 
типично телевизионни изразни 
средства, с добър телевизио
нен ритъм, поставя сериозни 
съвременни проблеми) и в раз 
депа за дома — „МОМЧЕТО, 
ОТ КОЕТО ВДИГНАХА РЪЦЕ" 
от Катя Воденичарова, рехчи 
сьор Павел Павлов. Извън кон 

курса ще участвуват спектакли 
те „Семейство“ от Ивайло Пс 
троа. „Шлагери“ от Любен 
Попоз и детската пиеса „Шей 
на от жълти листа“ от Ема 
Йончева.

е бил 
пре

става такъв, 
трябва да бъде.“ 

ние ще по- 
точка за 
посветен

в Сандански се проведе съве
щание с работниците от район 
ните телевизионни центрове, 
на което беше решено, с цел 
да се стимулират и приравнят 
по качество и актуалност към 
програмите на Централната 
телевизия, да се прави еже
годен преглед и на програмите 
на районните телевизионни 
центрове, като прегледът има 
състезателен характер.

ЗАЩО ПРЕГЛЕДЪТ ПО
ЛУЧИ ИМЕТО „ЗЛАТНА АН 
ТЕНА“? И това не е случайно - 
хрумване. Антената, това знае 
всеки, е символ на Българска
та телевизия, а Сандански, то 
ва също е безспорен факт, е 
град на слънцето и младостта. 
Тези два компонента дадоха 
името на прегледа.

На 4 октомври, в 18.00 ча
са, в салона на кино „Антон 
Попов“, IV преглед на телеви 
зиоиаите програми я3латна ан

нравственото развитие на лич 
ността в колектива.

В него ще вземат участие 
строителите от прославената 
бригада на героя на социалис 
тическия труд Генади Милова 
нов — хора с дълъг трудов 
път, започнал от града на мла 
достта Димитровград, преми 
нал през Марица — Изток, 
Кремиковци, Бузлуджа и... Бе 
клемето, където само преди 
година бяхме техни гости.

От 15 до 21 октомври з 
град Пловдив ще се състои 
VII международен фестивал 
на телевизионните театри, 
ганизиран под патронажа 
председателя на Комитета 
култура Людмила Живкова. 
След разговор с главния ре 
дактор на Телевизионния теа
тър Антон Антонов-Тонич ма 
жем да информираме наши
те читатели за програмата и 
регламента на фестивала.

да, чиито представители ще 
- чуем в предаването, също е 
останала по много национал
ни обекти — АТЗ Стара Заго
ра, Девня, Козлодуй. . . Това 
са младежите от бригада „Ни 
кола Вапцаров“ с бригадир 
Иван Личев, една от най-мла
дите бригади на комплекса. 
Средната възраст на работе
щите в нея е 26 години, но 
самочувствието на колектива 
е основателно! А кои са изпо 
рите на това самочувствие ще 
ни разкажат самите младежи.

В срещата, която Главна 
идеологическа редакция под
готвя, ще вземат участие и 
представители на ръководство 

. то на Пернишкия промишлен 
комплекс и Българското ра
дио.

Ще поднесат своите поз
дравления към. първенците и 
Естрадният оркестър на БР с 
ръководител з. а. Вили Казасян 
и неговите солисти, представите 
лен квартет на БХК „Светос
лав Обретенов“, народният 
певец Йовчо Караиванов и по 
лулярни актьори.
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За 35-ти път

НАУКА, ОПИТ, ПРАКТИКА
19 октомври, 18.00 часа

УРОК ПО ИСТОРИЯ
Документален филм

ТЕЛЕВИЗИЯ — I ПРОГРАМА 17 октомври, 19.10 часа

Зелма АЛМАЛЕХ

у

ПАК „Д. Благоепв — Рус®

Човекът до тебГЛАВНА РЕДАКЦИЯ „ЛЪЧ"

НАГРАДАТАВикторина, конкурс —

ПЕРНИК ДРЕВЕН ТЕЛЕВИЗИЯ, II ПРОГРАМА 20 октомври, 20.30 часа
Защо Васил Христов

спо-

н ползата от него?

г

Валя ГОРАНОВА
следните

седем
пишеща

радиопри

ДЕН НА ВВС— фотоапа-

Е?(Г

Хроника на времето

РАДИО — ПРОГРАМА 
„ХРИСТО БОТЕВ

Какво мо 
своите

опит,
1 едно 
новата

Ст. Петрова:
ОТНОШЕ

4
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■=> прибиране на царевицата 
СНИМКА: Ст. Тихоо

конкурс „ПЕР 
“ ИЗРЕЧЕ- 

на 
на 
но

ММ

Радио — програма 
„Христо Ботев" 
16 октомври, 9.30 часа 
Слово на заел, летец 
ген. лейтенант от 
авиацията
Желязко Желязков

35 години Български 
военновъздушни сили 
Празнична програма 
Телевизия — 
9 програма 
16 октомври, 18.50

В. ТЪРНОВО - Църквата .Са.

койствпсто па другите?

<
5 = 3Ш ±' 
с! §< О е-
^595 О Xш о
< есх 
п 5 X

ряд. Той е човекът, от когото 
можеш да се научиш на скром 
пост и честност, на отговор
ност и всеотдайност.

14 юни 1979 година. Залата 
па Окръжния народен съвет 
в град Пловдив. Министърът 
на вътрешните работи гене
рал-полковник Димитър Стоя-

с отговорите па 
и предложенията

1 град Перник тря

Предаването включва и 
един подробен анализ на опи
та па АПК Айтос при вне
дряването на лимитно-чекова
та сметка.

01®

като българи, 
ни се да коленичим пред 

д;:.7гГ:::з носеща 
сте името „Свети 
• мъченици“. Урок по 

история е самото при
съствие на баба Велика. 
В други времена тази жена 
Ся била Румена войвода или 
баба Илийна или пръстите й 
биха везали заветните думи 
„Свобода или смърт“...

в*.

Наградата е отговорност. 
Но има н друга награда — 
съзнанието, че трудът за спо
койствието на хората е не по- 
малко смислен н необходим 
от труда на съзиданието. За 
щото спокойствие — това е 
сигурността, че сътвореното 
от теб се пазн грижливо.

еоЪ връчва високи правятелет 
вени отличия. За проявени сме 
дост я съобразителност вра 
залавянето на група опасан 
престъпници Васил Хрпстов 
се награждава с орден „За 
гражданска доблест н заслу* 
гн“ — И степен.

Героичен летопис
„ДАНО ПО-СКОРО ПООРЕШ 

НЕМ СЛЪНЦЕТО“ 
Филмов очерк за

ЖЕЧКА КАРАМФИЛОВА 
политкомисар на отряд „Васил 
Левски“ и секретар на ремсова 
та организация в отряда, заги 
нала на 18 август 1941 г., спа 
сявайки другарите си.

21 октомври, 15.50 часа
I ПРОГРАМА

В съвместната работа на 
Людмила Шишкова като ав
тор-режисьор и на оператора 
Христо Рачев откриваме вдъх 
новението, което ги е озарило 
от срещата с тяхната героиня. 
Филмът въздействува със си
лата на патриотичния си за
ряд на всеки българин и са
мият става урок по история. 
И заедно с това носи интим
ната топлина, с която е раз
крит образът на баба Велика.

ПЕРНИК МЛАД!
По решение на Окръжния а 

Градския комитет на БКП ® 
Перник, Градският съвет за 
изкуство н култура — Перпин 
и Бюрото за радиореклама 
при Българско радио органи
зират викторина под мото: 
„ПЕРНИК ДРЕВЕН — ПЕР
НИК МЛАД“ н конкурс „ПЕР 
НИК в ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ“ 
— за написване девиз на гра 
да-

Викторината поставя 
въпроса:

Първи въпрос — Селището 
Перник от древността до Де
вети септември 1944 година.

Втори въпрос — Развйтие 
па Перник в годините на на
родната власт.

Трети въпрос — Революцион 
пи борби на трудещите се от 
града.

Четвърти въпрос — Трудова 
та слава на град Перник.

Пети въпрос — 'Върхове на 
културата, спорта и туризма, 
достигнати от перничани.

Шести въпрос — ’’ ““
же да предложи на 
гости гр. Перник.

Седми въпрос — Какъв же- . 
лаете да бъде Перник в края 
на века?

Едновременно с викторината 
се провежда и е. г*т'г’ 
НИК В ЕДНО 
НИЕ“ за написване девиз 
град Перник. По подобие 
девиза на София „Расте, 
не старее“ или на Ямбол 
„Идвам от вековете, отивам в 
бъдещето“ той трябва да раз

На Петия национален пре
глед на късометражното кино 
в Пловдив авторите на филма 
получиха наградата на Мини
стерството на отбраната и на 
Министерството на народната 
просвета за филм с принос за 
патриотичното възпитание на 
младежта.

крива по най-синтезнран па 
чня характеристиката на града 
а тенденциите в неговото раз 
витие.

Може да се участвува поот 
делно във викторината или в 
конкурса, както и в двете ед 
повременно.

На участниците във виктори 
ната, изпратили най-пълни н 
точни отговори, ще бъдат раз
дадени от комисия 
награди:

Първа награда — 
машина „Марица“.

Втора награда — 
емник „Селена“.

Трета награда 
рат.

Четвърта награда — ръчен 
часовник.

Десет пети награди — юби 
лейнп монети или други суве 
нирни предмета.

За конкурса „ПЕРНИК В 
ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ“ се пред 
виждат:

Първа награда — портати
вен телевизионен приемник 
„София“.

Десет поощрителни насра 
дп — сувенирни предмети 
нли юбилейни монета.

Писмата < 
викторината 
за девиз на 
бва да се изпращат на адрес: 
Радио София, бул. „Драган 
Цанков44 4. Бюро за радио^ек 
лама.

Краен срок за получаване на 
отговорите — 25 ноември 
1979 г.

Между запазените сводове на църквата „Свети четиридесет мъ 
ченици“ във Велико Търново една възрастна жена разказва на уче
ници и студенти, на посетители историята на храма... Тя не е прос
то екскурзоводката на музейния паметник. Жената с прошарени коси 

е баба Велика от Търново, както я знаят много историци и всички, 
които са посещавали църквата — едно малко светилище на българ
ска история, надживяло вековете. Баба Велика с цялото си 
същество е свързана със своя град, с неговата история. В раз
каза й оживяват мъртвите сводове на храма, познали в столетията 
възхода и упадъка на Второто българско царство»„,

вен икономист в АПК Айтос, 
н Мария Танчева — специа
лист в Окръжния аграрно-про 
мишлеп съюз в Бургас.

Те ще се спрат на целта, за
дачите и съдържанието на ин
женерните проекти в селското 
стопанство, на основните прин 
ципи, които трябва да се съ
блюдават при изготвянето им. 
Ще стане дума и за пречките, 
които намаляват стимула на 
колективите за разработване 
на проекта, разкриващи до
край конкретните реални въз
можности за повишаване на 
обществената производител
ност па труда.

три п₽е‘

” зразЯе*" НА°° приТинно-следств^ните' 
ПИЯ В БЪЛГ. ЕЗИК“.
На 16 октомври от 10.00 часа. - ««сдат^от^ГАР 
сЖЖ ВЪЗРАЖДАНЕТО“ н „

СЛАБОСТИ В

Какво привлече изявената 
ни кинодокументалистка Люд 
мила Шишкова към тази же
на? Работното заглавие на 
филма беше „Баба Велика“, 
В процеса на работа заглавие 
то на филма стана „Урок по 
история“. То действително е 
по-точно, по-силно. Баба Вели 
ка не само разказва своя 
„урок“ пламенно, вярно — 
след нейния разказ се чувству 
ваме по-горди I---- *------
иска г” .......
тази обител, достойно 
през вековете името 
четиридесет

- , 

и

Вече осем месеца предава
нията, които се излъчват под 
тази рубрика, дават научни 
н практически съвети нз об
ластта на селското стопанство, 
популяризират челния опит, 
разказват за най-новите по
стижения в селскостопанската 
наука.

35-ият брой „Наука, 
практика“ ще разгледа 
от основните звена на 1 
технология на планиране — 
инженерните проекта.

В предаването ше участву
ват ст. и. с. Милка Рангелова 
от Института по икономика и 
организация на селското сто
панство. Станчо Куцаров — гла

Защо Васил Христов е станал доброволен отрядник?
Защо с цената на собственото см неспокойствие пазн 

койствието на другите?
Как оценява своя безвъзмезден труд

Едни обикновен човек с пе 
обикновена биография. Не
обикновеното в нея е, че дол 
циците па механизатора са се 
слели с делниците на добро
волния отрядник. Бате Васко 
— така наричат всички в село 
Мулдава, Асеновградско, ко
мандира на доброволния от-

М

^7 В
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Програма „Хоризонт*

На 18 октомври предаването

„КИТАИ - ИЗГУБЕНИ

ПОБЕДИ" -

ВЕЛИКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА
17 октомври, 7.40 часа

ТЕЛЕВИЗИЯ, I ПРОГРАМА

17 октомври. 20.35 часа

19 октомври, 20.45 ачеа

Христо НИКОЛОВ

МИРВОИ НА р»™

15 октомври, 10.00 часа

съдбаот

18 октомври, 20.30 часаСВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕ
17 октомври, 18.00 часа

Ереван — София

Стефан СИМЕОНОВ'' й
хора,

X
Иеменеяи жени

ТОВА, КОЕТО НИКОГА 
НЕ СЕ ЗАБРАВЯ

РАДИО — ПРОГРАМА 
„ХРИСТО БОТЕВ“

РАДИО - ПРОГРАМА 
„ХРИСТО БОТЕВ“

На снимката:
И. Сардиези

Интервю е Борис Покровски
РАДИО — ПРОГРАМА 

„ХРИСТО БОТЕВ“

Лира и тръба

МЪГЪРДИЧ САРКИСЯН

„БЪЛГАРИЯ — ДЕЛА И ДО 
КУМЕНТИ“ е посветено на 
живота и делото на бившия 
полнткомисар на Бригада „Чав 
дар“ СТЕФАН ХАЛАЧЕВ — 
по случай 35 години от героич 
ната му смърт.

пчлгсраи.ип „Багратнон“_ се 
подготвяше в дълбока тайна, 
на нашето командуваие се уда 
де да дезинформира противни

В продължение на много го
дини големите постижения на 
съветското оперно изкуство са 
свързани с неговото име. Гла 
вей режиьор на Болшой теа
тър, тон е поставил на негова 
сцена много шедьоври па руо 
ката и световната класика, про 
изведения на съветски компози 
тори.

Името на Борис Покровски 
е добре известно и зад грани 
ците на Съветския съюз, от га 
стролите на Болшой театър, а 
също и от неговата работа с 
пай-големнте оперни колективи 
в Европа. Покровски е не само 
режисьор-практик, но и педа
гог теоретик, който отдава ця 
лата си енергия на музиката

Казах му, че неговите прия 
тели у пас ще се увеличат е 
оше няколко хиляди, тъй като 
тези дни пловдивското изда 
телство пуска превод на кии-

На 16 октомври е 20.30 часа 
по I телевизионна програма 
гледайте

героят на СССР, ; 
съветски пълководец
Баграмян:

„Операция
тгвяше в

V

армия. Всичко п всички рабо* 
теха за фронта, за победата.

След разгрома на фашистка 
те групировки па юг в осво
бождението на Украйна, стиг
нали и до границата с Румъ
ния, съветските войски продъд 
жаваха своя победен ход. Пред 
съветското главно комавдувапе 
стоеше въпросът с какво да за 
почпо лятната кампания па 
1944 год. Тогава именно се взе 
ма решение да се насочи глав 
ният удар иа белоруското на- 
правленне.

Има хора, за конто е трудно 
да се разказва. Не поради то 
ва, че биографията им е бед
на, а защото не е лесно да се 
подбере най-интересното в тех 
пия жнвот. Така е н с Христо 
Паков, летец-ветерап, с когото 
ще ви срещнем в предаването 
„Биография на съвремието“.

Какво в същност да се разка 
же за Паков? Това, че след 
Железничарската стачка през 
1919 година потегля за Съвет 
ела Русия, или пък че малко 
по-късно става летец? Не, това 
е малко. А, може бп, че е ор 
ганизнрал. санитарната авиа
ция на РСФСР? Но и това не 
е всичка Паков е бил е в Ае 
роеннмачиня тръст към главно 
то управление ва Северния 
морски път, срещал ® ® Лс
ПЯЕ.>О

Великата мненя на Съветска 
та армия за освобождаването 
яа подтиснатите европейски на 
родв започна. Ще видим доку 
менталнн кадри с ликуващите 
лпца на хора, посрещащи чер
вено армейците. Тази част от 
киноепопеята ще ни покаже н 
оня месец септември па 1944 
година, от който започна ново

Драги читатели, редакцията 
очаква пашите отговори на въ 
проса: С КАКВО ВИ РАЗВЪЛ 
НУВА НАЙ-МНОГО КИНО- 
ЕПОПЕЯТА „ВЕЛИКАТА ОТЕ 
ЧЕСТВЕНА“?

Документално публицистичен филм посветен 
на НДР Йемен

Кипокадрнте ще пи върнат 
® летните днп на 1944 година, 
за да пи покажат нагледно на 
распалата мощ на Съветската

документален филм на Цент
ралната съветска телевизия

„Стигнахме. Билетите бяха 
на шестия ред, партера. Влиза 
ме ние — вече беше пълно. По 
едно време всички стават: 
„Илич! Илич!“ Погледнахме иа 
ляво — в една от ложите вля 
за Ленин...“ — разказва Хри 
сто Паков. Спомен, както той 
сам се изразява, останал трай 
но в неговата памет.

В същност целият живот на 
Паков е свързан със съветска 
та страна, с укрепването н раз 
внтието н. Съдба па човек, от 
даден па труда п борбата п 
името па нан-хуманна и спра
ведлива цел. Такива неща не 
се забравят. И човек се убеж
дава, че летците са хора по- 
различпп. Не само е полета. 
разявап п скорост а височина, 
но а е онова, човешкото, коо 
то опазва п сърцето много тро 
вожпн минута. Наистина за чо 
пешката памет понятието вре» 
ью не съществува!

близка 
мла 

преминали 
з военните 

години, по-късно ще станат 
майстори на баталната проза. 

Запитах за военната тема 
в неговото творчество и в про 
изведенията на арменските пи 
сателн. Мъгърдич Саркисян 
каза:

ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЕЛОРУСИЯ 
ОТ КАРПАТИТЕ ДО БАЛКАНИТЕ И ВИЕНА

— Познавам вашата Бълга 
рия — каза Мъгърдич Сарки
сян, — иа няколко пъти съм 
бил във вашата прекрасна 
страна и сега мечтая да се сре 
шна отново с моите българска 
приятели.

гата му „Осъдени 
та“.

Мъгърдич Саркисян е автор 
на две стихосбирки и на по
вече от десетина белетристич
ни книги. Той заема първото 
място сред писателите от след 
военното поколение, посвети 
ли творчеството си на Велика
та Отечествена война. Негова 
та биография е така 
като съдбата иа десетки 

........ ,_____ ___ _ _  ____ ди хора, които г; 
- „Литературная Армения“. * през изпитанията на .... 1це

и сцената.
В нашата страна Борис Алек 

сандрович е винаги скъп и же 
лан гост. На сцената на Нацно 
налния академичен теа-цьр за 
опера и балет, той е поставил 
„Война и мир“ от ГТрокофиев, 
„Хованщина“ от Мусоргскп, 
„Сказание за невидимия град 
Китеж“ от Римски-Корсаков, 
а на сцената на Държавния му 
зикален театър „Стефан Маке
донски“ — „Бяла нощ“ от 
Хренников.

През този месец Покровски 
отново работи с колектива на 
Националния академичен теа
тър за опера и балет — под
готвя се нова постановка на 
„Дама пика“ от Чайковски. По 
този повод, в рубриката „Ми
крофон на дружбата“ ви пред 
лагаме интервю с Борис По- . 
кровскн.

Александър ТОМОВ

Четиринадесета и петнадесета серии

ка, да го заблуди. Благодаре
ние на това операцията започ 
ва неочаквано за прага. И още 
в хода на започващите дейст 
впя на 1-ФИ прнбалтийски и 3- 
тя Белорусийскн фронт бе об
кръжена и унищожена ви- 
тебската групировка ва про 
тнвника, а от 1-вя н 2-ри 
Белоруски фронт — боб- 
руйската групировка. С едно
временните удари на четирите 
фронта започна освобождаване 
то па Белорусия. Освободена 
бе столицата й Минск, а скоро 
ш цяла Белорусия. На кадри 
ще впдпи п знаменателния 17 
юли сга 1944 годила — по ули
ците па Москва преминават пре 
далите ©а о плел 60 хиляди хн 
■гдерношз войници н офицери, 
ео е® © нечтання победен 
марш,

ОТ КАРПАТИТЕ ДО БАЛКА 
НИТЕ И ВИЕНА

Съюзът на писателите на Ар
мения. и редакцията на списа 
ние - *.
В една ст стаите на втория 
етаж па писателския дом пи 
посрещна мургав човек на око 
ло петдесет години с черни му 
стаци на добродушното лице.

„Въпреки, че изминаха три 
и половина десетилетия, воен 
пата тематика остава като жн 
вотрептяща артерия в съвет
ската арменска литература. 
На тази тема бяха написани 
множество прозаичсски н стн 
хотворнн произведения, таки 
ва се създават и сега, ще се 
пишат и за в бъдеще. Това с 
този неизчерпаем рудник на

На 1В октомври, ог >10.35 ча 
г». по програма „Христо Бо- 
"Л“ЛАДИ0СТА1,иия МЛА- 
ДОС1 предлага „БРИГАДИР 
СКА ЕСЕН ’79“ — заключи- 
телно предаване, което ще на
прави равносметка на постиг
натите резултати от бригадир
ското движение през 1979 го
дина.

За белоруската операция, 
подготвена под пазвапнето „Ба 
гратион“, разказва два пъти 

известният 
Иван X

пай-големите човешки страда 
вия, на подвизи и жертви, на 
силата на духа и вярата на 
съветските хора, откъдето ще 
се добива тази толкова пуж 
на руда за възпитанието на 
нашето младо поколение.“

то летоброене па родината ни.
Семьон П. Иванов, началник 

на 3-ти Украински фронт ся 
спомня:

„Радостин сълзи, прегръдки, 
стихийни митинги.., На Хит
лер, въпреки старанието на 
цар Борис, така и не му се 
удаде да въвлече във война 
против СССР българския на
род. Когато Съветският съюз 
обяви война на фашисткото 
българско правителство, глад
ният щаб на въстаннческата ар 
мия в обръщението ся към съ
ветските воини, писа: „Ние вн 
чакаме, братя червеноармей- 
цн!“

Целият български народ е 
разтворени обятия посрещаше 
за вторп път своите освободи
тели с цветя...

Победният ход продължава. 
ше. Той щеше да донесе мири 
свобода и в окупирана Югосла 
вия, и в Унгария, ш в Румъ
ния, съветският флаг ще се раз 
ве* е пад освободена Внена,

„Барекамутян № 3“... В па 
чалото на шумния и оживен 
еревански булевард се намира

да
НКя

Ж1
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ЧестниЕЛИКСИРИТЕ № ДЯВОЛА
сини очи

игрален филл^ на ГДР

ТЕЛЕВИЗИЯ! — Г ПРОГРАМА

211.10 часа18 октомври;,

Премиера на телевизионния театър

История на отживялото
раз

живуркане

по

Ангелов
с сцена от

ТЕЛЕВИЗИЯ Божидар ГИГОВ

Пази се от
Лилия КРЪСТАНОВАзащитен

автомобил
Сцена Орфей"

ТЕЛЕВИЗИЯ — II ПРОГРАМА

ЗАТВОРНИКЪТ ОТ ВТОРО АВЕНЮ
ОТ Нил СаЙМЪН

РАДИО — ПРОГРАМА
Режисьор Ел-„ ОРФЕЙ“

21 октомври. 1!7.00 часа

от

{

Сапа ПЕТРОВА

Телевизионен театър Постановка на Ловешкия театър
през

Новите страдания младия. Вна
>
/

бива

Мира ШИПКОВА

15 октомври, 20.35 часа
16 октомври. 21.15 часа

служи
БИ; да в

въпросите 
на

премина 
г улично 

Ню 
то 

или 
тази 
пие

е
от което 
ти от чисто

но църквата 
на никого да

Темел 
главни

, )/ .

музика г 
тътен от

Дю 
Ми 
Ко-

След
I ми
псе по

един
ДРУ-

) И

3. а. Венелин 
Константин Ц.

ре 
теа- 

си сту 
Пиесата 

на ки- 
начин

привлечени 
на немския 

на 18 и

ТЕЛЕВИЗИЯ — II ПРОГРАМА

20 октомори, 18.45 часа

Действието 
продължение 
Надалото 

писан 
I идилия 

по 
150 
50 и

Пиесата на Пленцдорф 
ставлява 
с главен 
годишния 
пият 
по 
Чрез съпоставки с образа на 
Вертер от прочутия роман на 
Гьоте, авчи>ът се е опитал да

нервно 
което непрекъс 

от 
ко
му 

постепенно 
разкрива една под 
п“я американ* 

• —..с своя

развива в 
150-години, 

, в кои 
„Съвре 
артист

<те Юри
-ковката

СНИМКА: Г. Нейков

ДВАМА ОТ АРТИСТИТЕ ЗА 
ГЕРОИТЕ, КОИТО ПРЕТВОРЯ
ВАТ И РАБОТАТА ИМ В ПОС
ТАНОВКАТА:

Псхлнванов и актьори' 
[ансв с сцена от поста*

и ней
на най-цен

контрабанда, злоупотреба 
държавни средства за лич 
облагодетелствувано, круП 
машинации иа големи ком 

организира

то е 
менна 
играе 
преди 
преди 
изменило 
им, но 
същите, 
то е един

мейството на Мел и 
хода на действието 
съпрузи ще се сблъскат с 
всички най-типични социални 
оолести на съвременна Аме
рика, 
напрежение, в

намират героите, 
възприемаме като 

поради абсурдната 
~ Но

1 ще 
най-типични

1 на съвременна 
Чудовищното

. пред 
една монодрама 

герой седемнадесет 
Едгар, като остана 

персонаж е изтласкан 
периферията на сюжета.

шведски 
шестсериен филм 

ТЕЛЕВИЗИЯ — I ПРОГРАМА 
13 октомври, 22.35 часа 
20 октомври, 23.10 часа

Филмът третира в пародии- 
но-криминална форма пробле
ма за престъпността в копита 
листическото общество.

Показани са почти всички 
форми на престъпна дейност

нато се 
начало 
МИЧно г 
пресиленост. 
пред нас се .

драма от 
начин на живот. Със 

?..?ер!н хум°Р и из°стре 
към злобод 

на Нил Сай 
опит да 
а на съ

стреме- 
човек да 

Създателите 
вяр 

и стила на литера- 
творба, като акценти 
г нейния

живота 
беззащитните.

герой Франциск, 
семинария, става 
страх пред нищата 

на власт 
на 
че 
по

от Улрих Пленцдорф

Добрев. Участвув, 
те Ангел Г 
Кралева и

Времето е 
външността 

са останали-

КОНСТАНТИН ЦАНЕВ (Глу- 
мов): „Живуркай си, братко 
хапвай, като ти омръзне — пий 
вай, като ти омръзне да пи- 

. еш, има женички“ — това е 
кръгозорът на моя герой. 
За първи път работя с режи
сьора Иля Велчев и се кадя 
вам, че с общи усилия се е 
получило нещо интересно. Ми 
сля. че всички заедно сме 
направили един телевизионен 
спектакъл в една съвсем нова 
стилистика за ТТ Много ще 
се радвам, ако той допад- 

. ке нз зрителите, защото те са 
единственият верен критерий.

свободолюбив. Услож 
фабула на киноразка 

произлиза от преплитане 
с реално 

Смърт и

действителността 
борба между 

- егоизма 
на

ЮРИ АНГЕЛОВ (Разказвача): 
Моят герой е човек, който 
предава това, в което е вяр 
вал. Предава тотално всичко 
от страх. А може би в нищо 
не е вярвал и не е имал ника 
къв идеал... Той просто е 
един лъжец и пред самия се 
бе си. Работата ми с режи
сьора Иля Велчев над тази 
прекрасна пиеса ми достави 
най-голямо удоволствие в до
сегашния ми актьорски път.

на 
са годините, 

романът , 
1° Всеки

3 роли — героя си 
години, героя — 

| сега.
само 

хората
Мястото на действие 

исторически му 
зей на отживелиците, където в 
стъклени шкафове са затворе 
ни категориите на злото и 
доброто и всеки герой носи 
някоя от тези категории. В 
музея ще срещнем дори 
Хитлер и Мао...

Режисьор — Иля Велчев, ху 
дожник-постановчик — Лю 
бемир Йорданов, музика — 
Атанас Косев. Участвуват ар
тистите: Юри Ангелов, Кон
стантин Цанев, Георги Парца
лен, Венелин Пехливанов, 
Петър Слабанов и др.

съпътствувено от безмилостна 
експлоатация от страна на ед
рите собственици, и примамли 
вата перспектива за лесно и 
бързо забогатяване по пътя 
на престъпността.

Не са малко тези, които се 
поддават на тази съблазън, но 

_ техният ’ край в по-голямата 
част от случаите е в затворите 
или ■ води до пълно морално, 
а понякога и до физическото 
унищожение, на отделния ик- 
дивид;

неговите 
логично и 

изясняване 
идея на творбата.

В стилистиката на: филма от 
криваме елементи на. трагеди 
ята и комедията, на сатирата 
и лиризма, насочени към раз 
криване на мрачните феодал 
ни порядки, противопоставени 
на естествените духовни и 
нравствени пориви на човека.

Сред изпълнителите на глав 
ните роли ще открием име 
ната на актьори от ГДР, ЧССР, 
ПНР, Франция — Фред 
рен, Ярослава Шалерова, 
лена Дворска, Анджей 
пичински, Мая Коморовска. В 
главната роля — Бенжамен Бе 
сон. Оператор на филма е 
Клаус Нойман.

с 
но 
ни 
пании и тръстове, организира 
на проституция, кражби, убий 
ства. И разбира се, в основата 
на всичко това стои безмер 
пият стремеж към парите, то
зи основен лост в съществу 
вонето на капиталистическо
то общество.

Режисьорът на филма Лейф 
Кранц успява на фона иа 
многобройните превъплъще. 
ния на главната героиня, чия 
то роля се изпълнява велико 
лепно от младата актриса Ана 
Годениус, да ни покаже без
пътицата на младите хора в 
съвременното капиталистическо 
общество. Младежта трябва да 
избере между воденето на не 
радостно трудово ежедневие,

18 октомври, 18.30 часа

На снимката: Инокентий Смо 
ктуновски в кадър от филма. 
Участвуват още: Олег Ефре
мов, Анатолий Папансв, Ан
дрей Миронов, Евгений Еестиг 
неев, Георги Жьонов, Олга 
Аросева и др. 
дар Рязанов.

„Началната 
оа о далечен 
то деижеаие в милионния 
Йорк, В хода на действието 
зи тътен ще намалява 

се увеличава." С 
оемарка започва

Второ 
тътенът 

Нюйорк, 
възприемаме 

дразнещ фон, пое 
в цен

остро въпросите на възпита 
нието, на обучението на мла 
дите. Това е пиеса и за прия 
телството и за любовта. Мина 
лата година за актьорско пое 
тижение Иван Петрушинов 
получи наградата на Комитета 
за култура (за ролята на Ед- 
гар), а Светла Дионисиева, за 
образа на Марли — Шарлоте. 
Двамата са завършили ВИТИЗ 
преди три години и пиесата на 
Пленцдорф е била истинско 
изпитание за тях. Подобна 
насока имаше и разговорът

казва 
се, че 

тук, п лоното на църквата, ще 
бъда свободен, независим от 
богатите и властниците. Но и 
тук, и в светския живот, ва
жат едни и същи закони. Пре 
стъплеиието нс спира пред 
зидовете на манастира. Ал 
чност и предателство се ширят 
навред.“ Това прозрение на 
героя съдържа протеста на лич 
ността срещу социалната не 
правда и моралното падение на 
един обществен ред, създа 
ден да подтиска човешкия ра 
зум и '
йената 
за 
то на фантастиката 
съществуващия свят, 
възкръсване, намесата на дяво 
ла и неговите мистерии во 
дят логично и целенасочено 
към изясняване на основната

'ми с тях:
Светла Дионисиева: Работа 

та с гост-режисьора от ГДР 
Дитср Щайнке ни достави не 

удоволствие, но беше 
па школа за нас. Той - 
-------------и как да изкек

постави някои остри социално- 
чравствени проблеми на съв
ременния млад човек. Чрез 
младия си герой Пленцдорф 
се обявява против отричане 
ю на индивидуализма на вся 
ка цена. Той е за колектива, 
но не като цел, а като сред 
ство. Колективът не бива да 

за вместване на инди- 
рамките на средното 

ниво, а за откриване 
пълно приложение
ните му за обществото качест 
в а. Пиесата поставя и много

„Летописец на минутата" и 
„историк на съвременността ' 
— така Салтиков-Шчедрин на 
рима сам себе си. Използу
вайки романа на големия рус 
ки сат^ик „Съвременна иди
лия" и пиесата на съветския 
писател Сергей Михалков „Ба 
палайкин и ко", създадена по 
същия ооман, Иля Велчев е 
написал сценария за телеви
зионната пиеса „История на 
отживялото живуркане".

С тази постановка 
дакция „Телевизионен 
тър" открива новото 
дио „Експеримент", 
съчетава елементите 
ното и театъра, техник 
на снимане и стилистиката им. 
Затова и самият Велчев я на
рича кинотеатър.

тискаща 
ския р 
малко 
на чувствителност 
невното пиесата 
МЬН е един сериозен о 
се обхванат проблемите 
временния американец.

Режисьорът Георги 
><ОВ е възложил двете 
Й°Л«И_.Н.° ?,ина Стамова и Илия 

зат . и артисти 
георгиео, Людмила 

1 Александър Тончер

Ина ВЪЛЧАНОВА

I ПРОГРАМА

Създавайки своя филм „Ели 
ксирите на дявола", сцена- 
ристката Бригите Кирстен и ре 
жисьорът Ралф Кирстсн са би 
ли привлечени от творчест 
вото на немския писател от 
края на 18 и началото на 
19 век — Ернст Теодор Ама 
дей Хофман. Всестранно 
вита личност — композитор, 
художник, режисьор, диригент, 
музикален критик, Хофман 
оставя и значително литера
турно наследство, като пред
ставител на късния роман ги 
зъм. Но неговите представи 
за света, в който живее, ма 
кар и представени във фан
тастична форма, почиват вър 
ху действителен жизнен ма
териал.

В своя роман „Еликсирите 
на дявола" писателят предста 
вя действителността като веч 
на борба между тъмните 
сили — егоизма и властолю- 
бието на богатите, деспотиз
ма на църквата — и “— 
жа на обикновения 
бъде свободен.
на филма интерпретират 
но идеите 
турната
рат върху нейния социален 
протест и философска насо
ченост. • Сюжетната линия 
следва сложните и драматич 
ни перипетии на една човеш 
ка съдба, направлявана от 
добри, хуманни цели, но обре 
чена на гибел от онези, кои 
то имат власт над живота на 
бедните и

Главният 
завършил 
монах. От 
та и оскърбл-енията 
ниците той се посвещава 
църквата. Искрено вярва, 
там ще камери душевен 
кой и ще бъде

неправдите. Но скоро разбира, 
че любовта към бога не е един 
стаената любов, а бягството о 
религията не е нито надеждно 
убежище, нито спасение от со 
циалните беди. Той обиква 
Аурелия и иска да свърже жи 
вота си с нея, 
не разрешава 
престъпи нейните догми, 

„Аз бях мечтател — I 
Франциск. — Надявах ’

Една. В 
двамата

е 
за тях. 

имаше и

само у~—— 
и отлична I"1 
знаеше какво 
па от нас.

Драмата има не само осо
бена структура, но и краят 

афиширан още е началото, 
произтичаха труднос 

психологическо ес 
тество.

Иван Петрушинов: „От мен 
се изискваше не раздвояване, 
а разтрояване. В ролята на Ед 
гар аз трябваше да изиграх 
отношението на младия ге
рой към общественото мке 
ние, към героя на сцената 
и едновременно с това да лре

ценявам постъпките му 
собствения му поглед.

Светла Дионисиева: Прев
ключването от едно време ° 
друго време изискваше от нас 
огромна съсредоточеност и 
прецизност о играта. Моята а» 
тьорска задача бе да прибли 
жа Чарли, едно типично нем 
ско момиче, до чувствителност 
та, темперамента на българка 
та.

Иван' Петрушинов: 
всеки спектакъл ролята 
ставаше асе по-ясна, |___ 
гече „се сприятелявах“ с Ед- 
гар и исках той да стане прмя 
тел и на младите в салона, за- 
Щото неговите проблеми бях« 
к мои.

ще 
начална 
сата „Затворникът < 
авеню" И наистина 
на многомилионния 
който отначало 
само като 
тепенко ще се превърне 
трално действуващо лице на 
тази драма, в символ на под 
тискащата и враждебна за чо 
века действителност в големия 
град.

На Второ аееню, в < 
апартамент като всички 
ги, живее едно, нормално 
обикновено семейство —

■е I

«р * '



ПЪРВИТЕ БОНБОНИ
ДИРЕКТНО ПРЕДАВАНЕ

5часа

„ЗИГ ЗАГ
естрадно-сатиричен спектакъл

Режисьор Г. Темелков.

Будиииа РУСАНО1А

ЛИТЕРАТУРН0-МУ31ШШ НЕДЕЛЯСтудио „СЪБОТА"

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ посветена на дните на българската литература в Чехословакия

11 октомври, 19.00 часа

Витезслав НЕЗВАЛ

ново отношение към изкуството и културата.“

Румяна КАЦАРОВА

Български поеми СМЕХЪТ В КИНОТО

КАЛИОПА
П. Яворов

ТЕЛЕВИЗИЯ I ПРОГРАМА

17 октомври, 18.05 часа

Виолета ТО/СОВА ТЕЛЕВИЗИЯ — 1 ПРОГРАМА

18 октомври, 20.30 часа

Поезия и музипьТ'

Назъм ХиюмтАлексей Сурков

КОНСТАНТИН кисимов

н

4

Творчески портрет на

Елдар Рязаиов

най-труд
просто и е сте

ги 
то

от залата на Сатиричния театър 
в София

РАДИО — ПРОГРАМА 
„ОРФЕЙ“

взаимна 
прани 

тази
РАДИО — ПРОГРАМА „ХРИСТО БОТЕВ“ 

20 октомври, 19.00 часа

РАДИО — ПРОГРАМА 
„ОРФЕЙ“

17 октомври. 18.30 часа

нс 
ка-

РАДИО — ПРОГРАМА" 
„ОРФсЙв

21 Йктоморч, ШО Аса

ж

„Беше

тислава, часовете, 
сто препускаха — един 
друг, по-изненадващи,

Свят предишен, 
болен, 
светлината 
не закривай! 
Ще те победим!
ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ, 
с която 
комунизма ний ще построим!

логична 
времето 
тията, 
шите 
детели 
на едно 
ко семейство 
борбата 
ч капиталистическото иго.

РАДИО — ПРОГРАМА 
„ОРФЕЙ“ " 

16 октомври, 18.20 часа

ПРОГРАМА „ХРИСТО БОТЕВ“ 
| 14 октомври, 21.00 часа

ш > з: н (П 
X Н > 
е; X 2

Им

Радио — програма 
„Христо Ботев" 

11 октомври, 10.30 часа

Когато бяхме в Прага и Бра 
дните про 

от 
... . . , по-мно
гобагрени, по-богати... И въ
преки припрения им ход 

оставихме да изтекат 
пясък между пръстите ни. 

Опитахме се да съхраним тези 
златоносни песъчинки, които 
проблясваха внезапно, за да 
озаряват сега спомена със своя

Основата на комедията е вя
рата в живота — Е. Рязанов

„Мен винаги са ме интере
сували комедии, в които хо
рата могат да познаят себе 
си, своя живот с грижите и 
надеждите си“ — споделя Ря 
занов.

~ ПРОГРАМА 
ХРИСТО БОТЕВ“

? 4^

последователност във 
се развиват съби- 

които ще направят на 
млади слушатели сви 
на трудната съдба 

обикновено българс 
в годините на 

против фашисткото

ай

прекрасно, но всичко 
край има, и жалко“

нашия свят, където 
ното изглежда 
ствено.

КАМЕН ЗИДАРОВ: Констан 
тин Кисимов притежаваше бо 
гата палитра от багри и тоно 
ве, удивителен заряд от потре 
саващ патос и несломим па
триотизъм. И това го отделя
ше от всички други наши ху 
дожници-рецитатори, които • 
имаха свой метод на художе 
стаен израз. На сцената той 
беше винаги елегантен, изпъ
нат като струна, готов за све 
щенодействие и жертви. И за 
това той имаше не само пое 
ледователи и почитатели, но и 
свои поклонници, колкото и 
пресилено да звучи тази ду
ма.

„Студио „Събота1* ® едно 
от първите предавания на Бъл 
гарско радио, посветени на 
великия Леонардо. В него ще 
се спрем на повече или по- 
малко познати моменти от 
живота и творчеството му, на 
онова, с което той остава в 
човешката история като не
сравним художник, мислител, 
учен, философ — творец на 
Ренесанса, и едновременно с 
това олицетворение на веч
ния стремеж на човека към 
>ознанието и самопознанието, 
■:ъм доброто и съвършенство
то.

11 октомври, 8.05

И ако си спомним филмите 
„Карванална нощ", „Де 

адрес”, „Хусар- 
„Пази се от ав- 
„Необикновените

Той беше народен артист и 
истинския смисъл на думата 
Пауреат на Димитровска на- 
рада, герой на социалистиче

ския труд. Но той беше лолу 
чия и най-ценното признание 
— на бригадирите от Хаинбо- 
вз и Ди>литровград, миньо
рите от Родопския минен ба- 
ейн, кооператори, студенти, 

които очакваха пламенното 
чу художествено слово.

Н. е. ИРИНА ТАСЕВА: Само 
■ози, който е слушал Кисимов, 
■огато рецитира, ще разбере, 
е такова всеотдайно изпъд
ени© е едно от чудесата на

Едно чествуване, едно културно събитие с многопосочни проек 
цкм, мащабно по замисъла си и знаменателно с благородните си 
цели, е в центъра на вниманието в културния живот на нашата 
страна. Програмата „Леонардо да Винчн“ — втора по ред в 
Дългосрочната комплексна програма за хармонично развитие на 
личността, сега намира своята реализация.

На онези, които см задават въпроси във връзка с повода 
за чествуване на Леонардо, ще припомним основното, което е 
ръководило Комитета за култура в изграждането на тази програ 
ма: „... изучаването и популяризирането на живота итворчест 
вото на избрани личности — примери за всестранно надарени и 
хармонично развити хора, което да даде повод за размисъл и

му „ . 
войка без 
ска балада", 
томобил", 
приключения на италианци в 
Русия" що видим колко искре 
ни и правдиви са думите му. 
Голям заряд от хуманизъм, 
любов към човека и пробле
мите в живота му — това о 
творческото кредо на режи
сьора Рязанов. В поставените 
от него комедии с верен 
Щрих со бичуват тунеядетвото 
и безразличието, стремежът 
на отделни категории хора 
към „безоблачен" живот. Ко
медиите му предизвикват 
смях но просто заради самия 
смях, а смях, породен от стре 
можа на режисьора да раз
крие комодийното, възникнало 
в резултат на жизнена ситуа
ция, ..............

Срещи с изкуството на н. а.

това поетично произведение 
ПенЧо Славейков, д-р Кръстев 
— представителите на тогаваш 
ния литературен кръг „Ми
съл" —- не само забелязват го 
лемия талант, но поемата ста
ва повод да прекръстят неиз
вестния дотогава Пею Крачо- 
лов в Яворов. В предаване 
то водещата се спира накрат 
ко*на основните насоки в твор 
ческата съдба на Яворов и 
същността на поемата.

По пътя на филмовите асо
циации сценаристката Румяна 
Друмева и режисьорът Юри 
Жиров третират поемата, без 
да се стремят към буквален 
еквивалент, те желаят да съ
живят литературните образи 
и да пресъздадат атмосфера
та на произведението.

същ 
експеримент  

обмен 
на 

поетът 
изтъкна, 
нашите 

взаимният инте- 
■ рее и признание са традицион 

ни, но плодоносната характе 
ристика на тези дни доказва, 
че личните контакти, делови 
те разговори между писатели

те, т. е. по-тясното I 
опознавано, уплътнява, 
по-крепка и органична 
връзка, тази обич.

В предаването участвуват по 
чти всички членове на българ 
ската културна делегация, во
дена от з. д. к. Леда Миле
ва. То включва интервюта и 
разговори с изтъкнати писате
ли, преводачи, познавачи и 
приятели на българската лите 
ратура в Чехословакия: и. д. к. 
Вилям Запада, Дана Хронкова, 
проф. Карел Цвейн, Ян Кош- 
иа, Милан Ферко, Вацлав Да 
нйек и Камил Маржик. В ра- 
диоразказа са включени и сти 
хове от наши и чехословашки 
поети, които ще прозвучат на 
фона на прекрасния симфони 
чен цикъл на Сметана „Моето 
отечество".

та красота и неповторимост. 
Преодолявайки съпротивата 
на думите, искаме в девет
десетте минути на „Литсратур 
но-музикалната неделя" да 
изградим един лирико-доку- 
ментален радиоразказ за нопо 
вторимостта на тези българс
ки мигове на чехословашка зе 
мя, за невероятното съчетани© 
на празнична задушевност и 
делнична деловитост в тях. Мо 
же би най-точно изрази 
ността на този 
областта на културния 
председателят на Съюза 
словашките писатели, 
Андрей Плавка. Той 
че връзките между 
литератури,

Едно от най-забележителни- 
те произведения в нашата пое . 
зия е поемата на Пею Яво
ров „Калиопа". Поетът отказ
ва да разбули тайната около 
своята героиня и въпреки раз 
личните предположения, свър
зани с прототипа на Калиопа, 
с годините избледнява жизне
ният факт, за да остане вечна
та художествена истина. С 
обич представя Яворов своята 
героиня. Поетът страда от зло 
то, което социалната преграда 
причинява на двамата млади. 
Поемата „Калиопа" влиза в 
литературните речници и ен
циклопедии като еталон с ме
лодичния си стих, с изключи
телните си алитерации. Чрез

Ще се постараем да вклю
чим в предаването изказвания 
на специалисти и почитатели 
на изкуството, на гости на 
България във връзка с честву 
ването, които да изкажат мис 
ли и да дадат израз на човеш 
кото си вълнение ох досега 
до Леопардовото изкуство — 
вълнение, на което са подела 
стни хората от всички време

нна. И авторите на предаване
то се' надяват, че неговите ми 
нути ще разкрият черти от 
сложния и възвишен свят на 
един* от най-големите духове 
на човечеството.

С тази радиопнеса авторът 
еорги Равнинов дебютира 

репертоара за младия слу 
иател. И ако трябва да кажа 
<ървото си впечатление, ра- 
диопиесата м« привлече с оп 
оостената си композиция и 
непретенциозно изложение. В

.4 о
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19.45 Лека нощ. деца!17.30 Новини

преда*
20.00 ПО СВЕТА И У НАС

Дрин

на19.00 Музикален преглед

15. X за челен
Кадър от филма „Снаха*22.50 Новини

ВТОРА ПРОГРАМАПЪРВА ПРОГРАМА

|жият рис** — наум
докумен-

18.30
нашата столица“

дневник
21.50 Новини — БТА19.45

16. X
22.00 По света и у нас23.05 Новини

ПЪРВА ПРОГРАМА ВТОРА ПРОГРАМАКиноеполея „ВЕЛИКАТА20.35 ОТЕ-
преда*

ЧЕСТВЕНА“: XIV „ОСВОБОЖчаст
предава „Калиопа“

ДАВАНЕТО НА БЕЛОРУСИЯ" чехословашки

(
револю-

18.45 Рекламистихове

автентичен фолк-
възпита-

и

19.45 Лека нощ, деца!
17. X

22.00 Новини — БТА

20.00 ПО СВЕТА И У НАС 22.10 По света и'нас22.45 Новини

ПЪРВА еЛРО| НАГЛА 19.00 „Браздидоку- на

1а<
ех.

. 19.50 Лека нощ. деца!

празници

10.00 Лосвета и у нас
Л е) океан“.

18.30 Реклами
Рецитал на18. X за /22.50 Новини18.40 ПРИЕМНА БТV

. 20.0017.30 Новини ВТОРА ПРОГРАМАПРОГРАМАПЪРВА
17.40 „МОСКВА 80“10.00 По света и у нас руски езин за напред-

ИДЪН“лредапане за „МАРТИНпреда-
2Ц.35 .Новини програ

на съветски Ге всеки“: ..Родопскиза

път: „ДОВИЖДАНЕ ДОХора на 
ДЕЛНИК“

научно-19. X от въртележката“
23.05 Новини12.30 Информационен дневник

ПЪРВА ПРОГРАМА
от

забавна прог-

твц
отна

23.00 Новини17,30 Новини

програма: „ОТ СЪБОТАанглийски език (XXIV20. X по

1С.05 „Екран Младост" „Спектър“ ВТОРА ПРОГРАМАПЪРВА ПРОГРАМА

„АГРА" (29 пре-

•|7.30 ВСЯКА НЕДЕЛЯ

19.50 Лека нощ. деца!

20.00 ПАНОРАМА

музика
ПО-

22.50 Спортен екран

21. X 23.00 Новини

н

I

12.10 Документален филм

113.00 Информационен дневник

•. 21.50 Новини — БТА

22.00 Панорама •

| ПРОГРАМА

А. П. Чехоо

19.20 Национален център 
опит: „От изкопа до ключа“

Н-ския гарнизон“

(ТВЦ

да правят промени п програмите 
м след публикуването им във 
постник „Телевизия — радио“

18.05 ..Здраве, общество, време“ 
телевизионен журнал

лекаря“: 
част) —

13.30 „Честни1 
телевизионен 1

17.05 „Че| 
филм, IV

БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ 
И БЪЛГАРСКОТО РАДИО 
СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО

21.05 Гале] 
ленси и ж»

— твор- 
1НОВ 

преда-

 в 
отечеството ’

, 21.35 часа 
!нил разказ на

23.10 „ЧЕСТНИ СИНИ ОЧИ“ — швед
ски телевизионен филм. II епизод

10.45 
сен; 
на

18.00 „БУДИЛНИК“ 
децата

18.30 ., 
нументал!

- БТА 
и у нас(

г

(ръс 
очерк

..Вибра- 
повторе-

14.40 „Можем ли без математика“ 
тв състезание (ТВЦ Пловдив)

19.40 3 
ПОНЕД1

„Клуб ..Кинопътешествие“1 — до 
«тален филм

;рният нон“ — детски сериен 
епизод

20.30 „Научно-техническата 
мия"; „Голямата революция“

I

17.40 Спортна 
ДО СЪБОТА“

17.40 „Пионерски хорови 
„Шумен 79“

19.50 „Маруся 
детски филм

------- . РУ
Юционен / 
’а за дете

ВТОРА ПРОГРАМА

18.30 „ПАЗИ СЕ ОТ АВТОМОБИЛ“ — 
съветски игрален филм
20.00 „Север“ — ппограма на ТВЦ Ру 
се

1алка“ 
т)

слетоя 
плмгт •«- ■

16.55 Концерт • народна музика 

път: „РЕПОРТАЖ

СИНИ ( 
филм (I

20.30 
ДИ“ 
ралната

19.35 Актуална тема

Лена.йощ, деца

20.00 ПО СВЕТА И У НАС

12.30 Информационен дневник

12.50 „В помощ 
ционна 
ние

19.30 Песни и танци 
народи

3 медицинските фор 
|ублицистично преда-

•а п. 
час

20.30 „СМЕХЪТ В КИНОТО“ - 
месии портрет на Елдар Ряза!
20.55 „Млади музиканти“ (VI 
пане)

(XIV у рои) 
ГРАДА“ - 

V ели-

бръмбара“ — чехосло- 
ен детски филм

11.55 „Фолклор от Пазарджишко“ 
концерт народна музика

най-слабия“ 
филм

СДОБИТИЯ 
филм

Концерт
В ИЗ-.

.  , на 
болест“ (I

15.50 Героичен летопис: ДАНО 
СКОРО ПОСРЕЩНЕМ СЛЪНЦЕТО“ 
филмов очерк за Жечна Карамфило
ва

1НСЛ

>снала от ве 
с за град Габ

11.35 „Ктиторски портрети" — доку- 
-ментален филм (ТВЦ Благоевград)

18.10 „Оазис в 
научно-популярен

12.10 „Семейство, личнос 
ние“: „Високото отличие“

1.7.20 Хора 
ПЪТЯ“

20.00 ПО СВЕТА И У НАС

20.30 „СВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕ“ — до
кументално-публицистично предаване •

ни. — БТА 
>ета и у нас

21.15 Телевизионен театър: „ИСТО
РИЯ НА ОТЖИВЯЛОТО ЖИВУРКАНЕ“ 
— тв адаптация по Салтикос — 
Шчедрин и С. Михалков (II част)

>. У

„ВРЕМЕ“ — информационна 
емисия на Централната съветска те
левизия

21.30 „Култура 
бит"

13 30 Курс 
14.00 Курс 
кали (V уро!

14.30 Курс 
урок)

' с ■
■■■•&<....

11.50 Концерт народна 
Вар^а)

Чопс!
20.45 Забаг
21.20 Е" - 
прийскс 
портаж 
21.50 Новин!
22.00 По св<

1А‘ 
О

«о.аО „Къщичка п морето“ — филмов . 
пътепис

19.50. ПОЖЕЛАХТЕ ДА ВИДИТЕ*

„КИТАЙ — ИЗГУБЕНИ ПОБЕ-
— документален филм на Цент- 
ата съветска телевизия

21.50 Новини - 
' 22.20. По света

21.10 „ЕЛИКСИРИТЕ НА ДЯВОЛА“ 
и! рален филм на ГДР

21.30 „Събития, идеи. личности“: 
„БЪЛГАРСКИЯТ АГРАРЕН ОПИТ В 
ПОЛША“

мощ на политзанятилта 
„Защитата на 

задължение“ 
(и делници“

15.20 „Корени": Слав Хр. Караславов

13.00 Информационен дневник 

по немски езин (XIV 
по руски език за 

зк)

1ата палка“ 
(IV част) 

поеми;

18.50 „35 ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ ВОЕН 
НО-ВЪЗДУШНИ СИЛИ“ — празнична 
програма

15.00 Реклами
15.10 „Весели гости“: „АДРЕС“, от Ли 
ляна Михайлова

15.55 „Не тъгувай“
рама

16.35 Документален филм

алманах“
:"град 

художествена самодей
на кинолюбителя“ —

9 40 „Действие на 
мированил“ — пу 
нане

ВТОРА ПРОГРАМА .
17.30 ТВ университет „АГРА“ (28 пре 
даване) 
18ТЗС „Бла, 
..Автомобилче
Филми

18 45 Телевизионен театър: ..НОВИТЕ 
СТРАДАНИЯ НА МЛАДИЯ В“ от Ул- 
рих Пленцдорф 
20.00 „Срещи“ —

10.50 „Цар Петър жени арапа си" 
съветски игрален филм

12,30 Информационен

17.10 Програма за детските градини 
(повторение)

4тура“ —•
арх. Евлоги

урок) 
напред*

10.00 „Подарък за 
детски анимацонен

10.00 Детско телевизионно утро с уча 
стието на чавдарчета и пионери от 
град Шумен

18.30 „Къртичето и яйцето“ и „Зеле
ното хапче“ — детски Филми

18.45 „Атлас“: ЧУ КОТКА

20.40 „КОРАБЪТ НА ГЛУПЦИТЕ“ 
американски игрален филм

9.00 В помг"1 
армията:  
— почетно з;
9.40 „Севернь 
тален филм
10.00 По света и у нас

10.30 Програма за детските градини: 
„Мери Попинз“, IX епизод

18.40 ОТКРИВАНЕ на новата учебна 
година за марксистко-ленинска прос 
вета

10.30 „Програма за детските гради- 
ни“: „Мери Попинз“ (X епизод)

10.45 БТ за Интервизия;
вокална група „Тоника“

очи" — шведски 
(II епизод)

и хлоплтарчето“ и 
опашчица“ — детски

14.20 „Приказка, възк| 
ковете“ — филмов 
рово

22.40 „Музикален профил“: 
от творби на Фредерик Шопсн 
пълнение на Милена Моллова

13.50 „Гласове“ — 
лор (ТВЦ Пловдив)

17.30 Новини
17.40 „Детсни ТВ стадион“ г- преда
ване за децата

18.05 „Бобкет — ри;
но-популярен филм

22.00 ФУТБОЛ: Полша — Чехослова
кия — среща за олимпийска квали
фикация (репортаж)

18.30 Курс по
нали (V урок) 
19.00 „Страници“: 
от Джек Лондон 
20.00 „Пирински 
ма ра ТВЦ Благоевгра^ 
20.25 „Екран --------------
ност“: „Екран 
ТВЦ Русе 
20.55 „Почивка 
мотиви“
21.15 Първи урок по г 
безопасността на лвиже.. 
ЛИРАНЕ НА ЛВИЖЕН1 
СВЕТЛИННИ СИГНАЛИ“
21.30 „Светът нл водата“ 
популярен филм
22.00 Новини — БТА

19.10 Хроника на времето: „УРОК ПО 
ИСТОРИЯ“

21.00 „Поведението на детето“ — на
учно-популярен филм

21.15 VII национален преглед на сим 
фоничните оркестри

Киноеполея „Великата Отечест- 
га": XIV част — „Освобождаването 
Белорусия“

17.30 Новини
17.40 „Вълшебна
лане за децата (I
18.05 Български 
от П .К. Яворов

18.20 „Поморие“ — филмов очерк

17.40 „Вълшебната палка“ 
ване за децата (III част)

10.10 „Трите <  
сашки игрален дет»

11.00 ПОЖЕЛАХТЕ ДА ВИДИТЕ

21.35 „ЛЕКОМИСЛЕНАТА“ — съветскр. 
игрален филм по А. П. Чехов

проблемите на 
«е.чието: „РЕГУ- 
“ 1ИЕТО СЪС

19.25 Из истооията на 
култура -МЕГА ЛИТРИТЕ
ЦИ В трдкиЯ“ (II част1

ич.пА „СеПтем- 
.,Балкан" — ре-

20.45 Киноеполея „ВЕЛИКАТА ОТЕ
ЧЕСТВЕНА“: XV част — „ОТ БАЛКА
НИТЕ ДО ВИЕНА“

по мзвес-тнмя 
„Снаха“ е де 
Мирчев. КаКд 

1ав Г. Нарас
на творчес- 

максимално До

10.30 ..Вълшебсзт; 
ване за децата (II

10.00 По света и у нас
10.30 „Вълшебната палка“ 
не за децата (I част)
10.50 Киноеполея „Великата Отечест
вена“: XIII част — „Освобождаване
то на Украйна“
11.40 Поетичен рецитал по 
на Александър Вутимски

11.10 „Сназание за Фауст“ 
менталей филм
12.00 „Птиченце пее" — концерт на
родна музика (ТВЦ Русе)
12.30 Информационен дневник
17.15 Програма за детските градини 
(повторение)
17.30 Новини

20.00 ПО СВЕТА И У НАС

20.30 „СНАХА“ — български игрален
ФИЛМ 20.00
22.23 „Музикален часовник“ — забао М^ЗО^Чопенът по теб": „НАГРАДАТА-
на програма 20.45 3а0апна програма

" БАСКЕТБОЛ: ЦСКА
|йско знаме“ — “

18.30 Курс по немски език
19.00 „ДЪЛГИЯТ ПЪТ КЪМ 
италиански игрален филм, 
зод
20.00 „Черноморски спектър“ — прог 
рама на ТВЦ Варна
20.30 „София — нашата столица“

11.00 „С ПТС в

22.25 Галерия ЛИК: „Парти- 
творчески портрет 
Цветков

18.00 ФУТБОЛ; „Левски — Спартак“ 
„Славия“ — директно предаваме 
стадион „В. Левски" 
В паузата: Реклами
19.50 Лека нощ, деца.

9.00 ТВ университет 
даване)

9.90 „В помощ на политзанятилта в 
армилта“: „Защитата на отечеството 
— почетно задължение"

21.25 Скрябин, Симфония № 1 в из
пълнение на Симфоничния оркестър 
на УССР

СНАХА 

?^ЖЙяг^лГп1оГрама 
20 октомври. 20.30 часа

Втората еираиизация I 
роман на Г. Караславов 
ло на режисьора Васил 
то сам сценаристът Сл. 
лавов сподели, целта 
кил колектив о била 
ближапане до източника

петилетката“

19.25 Концерт на Ансамбъла за" пес
ни и танци гр. Бобов дол (ТВЦ Бла
гоевград)

“рия ЛИК: „Жилищни номп- 
гилищна среда“

и бит“: „Изкуство

20.35 Телевизионен театър: „ИСТО
РИЯ НА ОТЖИВЯЛОТО ЖИВУРКАНЕ“ 
—- тв адаптация по Салтиков — Шче 

и С. Михалков (I част)

18.30 Курс по английски език (XXIV

„ПАВЛИНКА“ 
игрален филм

програма на

ТЕЛЕВИЗИЯ -
19 октомври, 
по едноименк

ЛЕКОМИСЛЕНАТА
съветски игрален филм

Режисьорът С. Самсонов и твор
ческият колектив на филма, талан 

тливо и убедително разкриват 
мислите, които се крият в разказа.



19.10 Шлагерна въртележка

АДИО
„България“

щс

22.30 Осведомителен бюлетин

22.-10 Танцови ритми

лека

от

техника,

— очерк от Хенриета Програма „ЗНАНИЕ"

16.30 Осведомителен бюлетин

Информационен бюлетин

,.РА
и идеи 
ча Же

:ен 
Ка-.

ПрС
език

16.00 часа14.00 до
17.57 Преглед на програмата

през

18.30 Новини

20.00 Добър вечер, деца! нз пое-
простори“

20.10 Българска народна музика

ОСВЕДОМИ-
комен-

20.45 Музикален антракт

фейлетон

Кс.мп-

Халжиев лека

бюлетин

здравей!17.30 Чавдарче-другарче,

за

14-иезик

13-и
В

проекти и
Шо

л

3 
X

«Христо
Ботев «

21.20 Нз съветски опере ги. съ.чр. орк. 
на Московския оперетен тсан.р

I страни: 
пътепис от.

ветска наука' 
Тймашова

16.10 Хорови песни от руски компо
зитори

17.30 „Хубава си, татковино!“ — 
даване за пионерите

23.53 „Никой преди мен не бе забе
лязал, че ти си красива“ — любовна 
лирика от Вътьо Раковски

22.00 
„СМЯНА“ - 
но предаване

22.25 Преди да 
нощ

мпц,
мгхц, 
мгхц,

V 
31 
V 
X о 
С

X 
о

Жин 
-на 

Въз 
гоян

23.05 С музиката на Фрндерик 
пен

о о. 
с

X 
О

< 
2 
<

пия 
чала

>р 
тьр 

Вото. 
Под-

а 
3 
X
о 
Е

X а. ва 
2 
О

X а. т 
5 
О

пг'еща с

17.15
— из 
за Ню

нз- 
Вис- 

пн- 
Че-

>вен — 
№ 10 1 

нзп.

ВИКТО] 
" за 
»ор 
КОВ<

ган 
толн 
Ха1

»Орфеи«

>рк.
:тва 
юлнте:____ __
, Тято Гоби и др.

Естетика: ..Възвишеното и 
Ренесанса“. Автор Лиляна

>рвен
Члек- 
свои-

?рг; 
опус

една 
Констан-

шеста кар 
стереофонн 
хор ■ ----- 
ген

1ерик 
гьлни

На УКВ — 72.02 
71.78 мгхц, 71.45 
66.98 мгхц, 66.88 
69.41 мгхц [4.32 м)

6.00 Новини
6.05 „Към небесните 
концерт
6.15 Преглед на програмата
6.18 Утринен ритъм
6.30 Новини

.6.36 Българска народна музика
7.00 Приятна работа!
7 03 Свирят духови оркестри

17.45 „Родна стряха“ — концерт 
децата
17.57 Преглед на програмата
18.00 Радиоалбум „Звезда“ — преда

21.00 Нов съветски разказ: „Бялото 
чудо“ от Ана Мас

Радиостанция „Младост“:
.т I п ер а ту р н о- м уз ика л •

XX сто
на

ЧС{ 
та на А.
I на

ОБЩЕСТВО: 
на личност-

* — разговор

на
Са- 

сезон 
[ан —

ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА

13.10 СгкЬийска
13.20 „София 
решения“ — 1 
13.50 Нови книги

медиц! 
•то“ —

[ушен 
инструменти: 
Александър

Курс по испански

Биография 
Ганьо" от 
Курс по ф|

Курс по немски език —

юторение от 14.00 до 16.00 часа

_ Проклет 
лро 
Ав- 

инов

I Анго- 
ггя Во-

културдта; _.3а 
'.•ми на естети- 
1 труда“. Автор

1ЦИО, 
ало зя

23.53 „Присъствие“ — стихове 
Михаил Юревич Лермонтов

„Младост“: 
79“

•имьорната на Ас< 
на предаването 1

- четвърто
— стерес 

солисти с ХО' 
•'*'зикални

дир.
Джани

71.66. мгхц,
70.22 мгхц,

66.62 мгхц,

22.00 ..I 
ореол“ 
Ъолод 
траге;

руската и 
ини от ед- 
Лусоргски 

всички — 140-и

•мия: „Точен
- лекция

1тър 
[р. Ив. 
Дамя-
Алек

1ир 
на оп. „М< 
тис, нзп. 
щионаллия 
г'г‘ ”, балет

РОЛПТ1 
Вннер-Че 
плчева и

на инженерния 
всички" — норес

19.30 Пеят наши самодейци — кон
церт на камерния хор пои Окръж
ния младежки дом — гр. Варна, дпр. 
Д. Демиров

19.30 Седми национален преглед на 
симфоничните оркестри — концертна 
Видинската държ. фнлх.. дир. А. Ан 
дреев. Солист Николай Евров 
но. Директно предаване . от

16.20 
Концерт 
фа маже 
па й1оск 
запис

нане за БНА
18.30 Новини
18.35 Изпълнения на вокални дуети
19.00 Идеологически спектър: „Те за 
себе си“ — „Общият пазар и поло
жението на средния гражданин 
Западна Европа“.

Из пантоми ) , нзп. 
дпр. 

из балета 
___ г.._. , . ... нзп. орк. 
.Ковънт Гардън“, дир. Ринолд

20.30 ЦЕНТРАЛЕН 
ТЕЛЕН БЮЛЕТИН

налистката Валентина
14.40 Забавна музика
15.00 „Юристът в нашия дом“
15.10 Български народни песни 
нзп. Станка Гьокова
15.30 Рекламен компас

от журна-

19.00 Земя и хора: „Успех пе и проб 
лемите на лозарството в Шуменски 
окръг“

о. 
Кон- 

ла 
•бергер:

16.00 Наука, техника, бъдеще;
„Яйутек“ — център на северната съ 
потптга ___ лтглну пт Угптпат’!

16.00 Афиш „Орфей"

ар Пикайзен щс изпълня 
цигулка и оркесп.р пъп 

(В. Чайковски), < ъпр СО 
(ската дьрж. фнлх., стерео

На средни вълни — 576 кхц, 828 кхц, 
864 кхц. 963 кхц, 1125 кхц 
На къси «ъпни — 7670 кхц 
На УКВ — 72.44 мгхц, 66.02 мгхц. 
65.84 мгхц, 66.20 мгхц, 72.56 мгхц, 
63,36 мгхц, 72.38 мгхц, 68.09 мгхц

17.50 „Пейте и бъдете весели“ 
концерт за децата

хроника 
I п контури, 
коментар

страници"
з Рембо
орите на песента* — 
-ркански АНПТ — гр. 

-ор Красимира Минева 
щани на изкуството* 

1та на Богомил Райнов 
Рьорих

зиг пан Бетховен — Сона- 
’улка и пиано № 10 в сол 

'“•ереозапис, изп. Влади- 
I и Борис Бехтеров

самодейци" — 
женския хор при 
гно-педагогическп 
Пловдив, дир. Кр. 

феозаписи 
с изкуството на » 

[исимов. Автор на преда 
Киснмов

16.05 „Златни г 
зията па Артюр
16.20 „При изворите на 
среща с Добруджански А] 
Толбухин. Автор Красим!

„Меридиани на 
книгата 

за Николай 
17.32 Лудв1 
та за цигу 
мажор — ст< 
мир Спиоаков 
18.00 Вести 
18.05 „Пеят наши 
пълнения на 
шия музикал] 
ститут — гр. 
тинян — етер
18.20 Среща 
Константин К| 
валето Васил

•зиката на Фридерик Шо 
л песни ще изпълни Ма- 

съпр. на пиано Беря 
глодня: Едно желание; 
Четири балади, изпъл 

[Тремон; 3. Песни ще 
Косова. На рояла Не

10.00 Български 
зиФов — един 
българския книж< 
раждането“ — бе 
Жсрев 
10.15 Човек, среда, 
нът уврежда здраве- 
проФ. Тпдор Стани1 
10.30 Музикални I 
лоччело“. Автор 
лиев 
11.ПО 
урок 
11.15 
„кай 
11.30 
УРОК 
11.45 
ЧООК 
По1

Пипков — 
[омчил“ — 

солисти, хор’ и орк. 
академичен теа: 
— София, ДИ| 

ге: Димитър 
нУернишева, 

ДР-
____ от Концерт 
«жавен СО с дир. 

в концертния
1. Роберт Шу.М! 

в ре миньор; 
иадеус Моцарт — 
1рнет и оркестър в 
---- Ханс Шь6не(

— Симфония

Информационен

19.00 Любом!
тика 
чеи за1 
на На: 
за опера и . 
Маринов. В 
нов. Юлия 1 
сан дрнна'Ми
19.30 Стереозаписи 
Баварския държ 
валиш, включен 
1978/79 година: 
Симфония № 4 
Волфганг Амг”л 
перт за клар..„.

Солист 
Хьолср 

1Ж0П

21.30 Съвременността и българската 
музикална култура: „Септемврийска 
та култура и българската музика“, 
продължение

ви пожелаем

ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА

13.10 Софийска хроника

13.20 „Подготовката 
проект — дело на 
понденция

13.50 В услуга на гражданите

часовник 
от Петър

жални творци на 
•ош Яначск". Автор
Иван Везнев

16.35 Клавирен квинтет от Пенчо 
. Стоянов, нзп. струнен квартет на БР

с Иван Ефтимов — пиано

Програма „ЗНАНИЕ"

• Курс по английски 
■ урок

; Астрономия 
I Земята?“ —
|НОВ

Повторение от

•доим — птопо дей- 
<’амо шобоп”, нзп.

I Съветското РТ,

7.15 България — дела и документи!
7.30 Новини
7.35 Утринен концерт
8.00 „Щастливи небеса“ — предава
не за децата
8.1.5 Български народни песни и хора
8 40 По близки и далечни 
„Пътуване из Лондон“ — 1 
Катя Гумнерова

18.05 „Музик 
летие — . Ле< 
предаването

19.30 Драматизиран роман: 
да бъде денят“ по едноименното 
изведение иа Джералд Гордън. 
тор на драматизацията Иван XI

18.35 ЕТИКА, ДОМ. ОБЩЕСТВО;
II част ма директното предаване

език: „Райко 
от строителите 

‘«овен език през Е 
•еседа от н. с. Ст<

.•дицина: „Тютю 
" — лекция от

..Вио- 
Тек<“

10.00 Автограф на века: „Камаз“ — 
маша би на съветското машинострое
не“ — радиокомпознцня 
.чистката Пенка Заимова 
10.15 Естрадни песни 
10.30 Новини
10.35 Радиостанция 
„БРИГАДИРСКА ЕСЕН 
11.05 Музикални диалози 
12.00 Хроника на петилетките: 
„Строителството на хотели в НРБ 
ппез изтеклите 35 години“
12.04 Българска народна музика: 
I. Рупченско хоро' — изп. на клар
нет Петко Радев; 2. Яна отива на 
лозе — изп. Стефан Раднев; 3. За- 
любих си едно либе — изп. Вален
тина Деспотова и Йонка Кипчева; 4. 
Прочу се Найден хубавец — нзп. 
Павлина Горчева; 5. Белоземска ръ
ченица — нзп. Иван Михов — цпгул 
ха. Делчо Митев — кларнет, н Дими 
тър Колев — акордеон; 6. Цъфнало

12.40 
тар
12.45 Свири Антон Диков — пиано: 
Три интермени "опус 117 (Брамс)
13.00 Музика из оперет. „Птицеиро- 
давецът“ (Целер), изп. солисти с 
>ор и.оркестър
13.25 ..Шегата настрана“
13.30 Поздрави и песни
14.00 Сюита 1 (Чайковски), изп. 
СО па Съветското РТ. дир. Янсонс 
14.40 Български пародии песни и хо 
ра — Изпълнения на Недялка Коро
нова п оркестър с ръководител Пет 
ко Радев
15.00 Верни на дълга: „Пета карти
на“ — документален разказ от Ннко 
ла Гаговеки
15.15 Песни от Парашкев
15.30 Рекламен компас
16.00 „Как да се държим в общест
вото“ — хумористично предаване 
16.10 Българска народна музика „От 
чистия извор“
16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 Нови записи в нашата фоноте 
ка
17.00 С ПУЛСА НА СЕДМАТА!
17.15 Български народни хора — из
пълнения на акордеонисти

22.20 Песни от Сергей Рахманинов 
22 30 Осведомителен бюлетин 
22.40 Забавна музика
22.55 Преди да ви пожелаем 
нощ
23.05 Вечерен концерт

6.00 Новини
6.05 Български народни хора — изп 
тракийската тройка
6.15 Преглед на програмата

20.23 Джакомо Пучини 
действие на оп. „Бохеми* 
фоничен запис, изп.
и орк. на Майските муа 
жества във Флоренция, 
В ролите: Реката Ското, 
жи, Т ~

11.00 С ПУЛСА НА СЕДМАТА!
11.15 Из репертоара на мъжкия ка
мерен хор на БР. дир. М. Милков 
11.30 Танци из опери

хроника на петилетките 
12.01 Български народни песни и хо 
ра: 1. Бре юначе — нзп. хорът при 
Музикално-танцовия ансамбъл „Тра 
кия“; 2. Блатсшничка копаиина 
И1п. на тамбура Румен Сираков; 3. 
От Балкана слизат — изп. Стояла 
Лалова; 4. Като ле душо ле — изп. 
Радка Алсксопа и Елена Димитро
ва; 5. Мама Сдавена тихом думаше 
— изп. Руска Недялкова; 6. 
трапеза и ръченица — изп. па

I на една книга: 
Алеко Константинов 

•ренски език — 182-и

21.00
„Орфей"

21.10 Концерт на 
ки хор „Арфа“, 
(стереозапис)

21.30 В гр» 
лов. Автор 
деничарова
22.00 Камерни творби
22.40 Рсволюцио, майко с 
ореол — диалози из пиесат 
сан-дър Афнногенов .Майка 
те деца“
23.00 Вести

На 
,----------- - -------- ци

гулка Иван Бончев; 7. Я излез либе 
— изп. Игиат Виденов; 8. Ломско 
хоро — изп. орк. „Хоро“
12.30 Осведомителен бюлетин 
12.50 Филмови мелодии
13.00 За ведро небе, за чиста земя! 
13.15 Из музикалния фолклор на на 
родите
13.25 „Шегата настрана“ -- фейле
тон
13.30 „За вас, за всички“ — съобте 
пия п търговски вести
14.00 Естетически пост
11.10 Оркестровп пиеси
11.30 Координати иа бъдещето: „Град 
Санок — Полша“ — разказва жур

Георгиева

17.00 Радиостанция „Младост“: 
БОТНИЧЕСКН ДЕЛНИЦИ“

10.00 Български език: „Изразяване 
на причинно-следствените отноше
ния в българския език“ —- беседа 
от Стефка Петрова, кандидат на фи
лологическите науки
10.15 България — 1300 години: „Чип 
ровекд въстание — връх на народ
ната борба през XVII век“ — беседа 
от проф. Иван Дуйчев 
10.30 Избрани творби от 
съветската музика: „Карти 
на изложба“ от Модист М;
11.00 Руски език за 
урок
11.15 Естетика: ‘
те на Г. 
нова 
11.30 
196-и ур< 
11.45 
ли е 
Чоба!

6.18 Филмова музика
6.30 Новини
6.35 Забавен концерт
6.40 Преглед на програма „Знание“ 
6.43 Забавен концерт — продълже
ние
7.00 Приятна работа!
7.03 /Маршове и масови песни
7.15 България — дела и документи!
7.30 Новини
7.35 Популярни пиеси от български 
композитори, изп. СО на БР, дир. В. 
Стефанов
8.00 „В редакцията се получи писмо“ 
8.03 Българска народна музика
8.30 Радиотеатър за младия слуша
тел: „ЛАБУЛА“ радиомюзикъл по 
сценарий на Петър Столични
9.10 Ансамбли из комични опери: 

• I. Дует иа Иванов и Вай Бет лз I 
д. на’ оп. „Цар и дърводелец“ (Лорт 
иинг), изп. Петер Шрайер и Готлоб 
Фсрик с Дрезденския държ. орк.. 
дир. Хсгср; 2. Терцетино из III д. 
на оп. „Веселите уиндзорки“ (Нико
лай). изп. Хайирих Пфланцл, Юта 
Вулпиус и Соиа Червена с Берлин
ския държ. орк., дпр. Льовлайн; 3. 
Квинтет из III д. на оп. „Севилският 
бръснар“ (Росини), изп. Виктория де 
Лос Анжелес, Луиджн Силва. Сесто 
Брускантнпи. Ян Уолас и Карло Ка- 
г Лоптонскатя Филх ппп Г\’ъ
9.30 Програма „Христо Ботев“ 
седмицата
Я.40 Ритми и настроение 
10.00 „Микрофон на дружбата“
10.10 Нови записи — българска на
родна музика
10.30 Новини
10.35 Забавна музика

8.50 Минути с орк. на Бсрт 
ферт
9.00 За гражданската отбрана 
9 10 Балетна музика; I. Из иш 
мата „Малкото пито“ (Моцарт) 
Виенски Моцартов оркестър, 
Босковски; 2. Фрагменти 
„Къикьоритс“ (Майербер), 
иа „Ковънт Гардън“, дир. .
9.30 Слово на заслужилия летец ге
нерал лейтенант от авиацията Же
лязко Желязков 
9.40 Из оперетната класика

23.05 С муз 
пен:1. Три ___
рпана Паунова, 
Вайсенфелд: Ме: 
Моя любим; 2. ’ 
нява Филип Ан’ 
изпълни Бойка 
дялка Чернаепа

18.00 ЕТИКА, ДОМ, ( 
„Нравственото развитие 
та в трудовия колектив“ 
с работниците от Пернишкия проми 
шлеп комплекс. Директно предаване 
от Перник

21.10 Симфония № 2 „Новият Про- 
уетей“ (Ал. Райчев), изп. СО иа БР. 
дир. В. Стефанов

Варшавския мъж 
дир. Калачковсюг

23.05 Карл Мария фон Вебер -- пьр 
во действие ла оп. ..Вълшебния! 
стрелец“, изп. солисти хорът и орк 
на Старозагорската народна опера, 
дир. Фетфаджнев

■рт за 
мажор 
3. Карл 
гл1 маг 
21.00 
„Орфей“
21.10 Творби от български компози
тори — стереозаписи: 1. Есенни епк 
зодп (Пп. Димитров), нзп. Българско 
тпно за класическа музика п състав: 
Стропмпр Симеонов — флейта, Алек 
сандъп Аврамов — цигулка, н Ли
ляна Стефанова — пиано: 2. Струнен 
квартет (Д. Христов), нзп. струнен 
квартет на БР; 3. Рондо (Ал. Райчев), 
нзп. камепен ансамбъл „Полнрпт- 
мия": 4. Фантазия за виолончело, ор 

и тнмпанн (Б. Спасов), ппп. Ана 
Кръстев, Теодор Мусев н Емнл 

1НДЖИСП

.Революцио, майко с червен
— диалози нз пиесата на Все- 

Вишнепски -Оптимистична 
щня"

22 20 Ррдион 1Лчс|
стппе на оп. ..Не .....
солисти, хоп и СО на 
ппп Рпжпоствеискп 
23.00 Вести

цвете шарено и Тръгна юнак — 
изп. Мария Кокарешкова; 7. Четвор 
но хоро — изп. орк. с ръководител 
Кос та Колев
12.30 Осведомителен бюлетин 

Вътрешнополитически

17.00 Проблеми на 
някои основни пробле 
ческото вьзпитяшге в 
к. ф. н. Димитър Диков
17.10 Из творчеството на Роберт Шу 
ман: 1. Соната зя пиано № 2 в сол 
миньор опус 22 — стереозапис. 
нзп. Алсксис Вайсепберг; 2 Струнен 
квартет в ла мажор опус 11 «V» 3,
изп. квартет. „Димов
18.00 Вести



»ОрфеО«
20.00 Добър вечер, деца!

20.10 Българска народна музика

8 20.45 Музикален антракт

10.00 Вести

22.30 Осведомителен бюлетин

22.40 Танцови ритми

лека

и
I, Н 
: 2.

стихове от

Прогоама „ЗНАНИЕ"
17.00 Радиостанция „Младост“: бюлетин

10.00

предасане

17.45 „Детска китка“ — концерт

17.57 Преглед на програмата

Райн- 18.30 Новини

18.35 Мелодии от нашите спомени

19.00 „Теория, политика, практика"

ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА

'ЧИ 
об

славянски

фейле-
Франкна за изкуст

60
22.30 Осведомителен бюлетин

22.40 Забавна музика
Бенцион

лека

и

съ-

Ннформационен бюлетин

иа — мисли
„ТО

военноморски

комен-

1

<б ся

пзп. 
<р. 
гне:

»Христо
БотеВ «

пра-
поема

23.53 Новото стихотворение па 
ветскня поет Виктор Боков

20.45 Из творчеството на 
композитори

X 
О
00

изп.. 
дир.

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ 
ЛЕН БЮЛЕТИН

(ата 
от

д са 
Е о

ОБРАЗИ
„Стажин-Страцин

21.00 РАДИОТЕАТЪР: „ДНЕПРОСТ 
РОЙ“ — пиеса от Александър Афи- 
ногенов
21.45 Инструментални пиеси

■а 
Е

X 
а. 
са 
5 
О

>тр
5 
са

О 
5 о

пзп. 
вно-

[ИЯ ОТ 1 
■ науки 

14.00

•рия
театт») 

на :
‘■пчество
».<ежина 
по

Сурков. 
Попова

гадносщццин „л, 
„Здравей,. моя млада земя“

(7.30 „Бъдн готов!“ 
за пионерите

22.00 „Музикален свят“ — седмичен 
радиовестннк

22.55 Преди да вп пожелаем 
нош!

23.05 Джордж Гершуин — трето 
действие на оп. „Порги и Бес“ъ изп. 
солисти, хорът и орк. на оп. в Хю- 
стън. дир. Мен

18.15 Български народни хора 
изп. духов оркестър

гении Светланов ше изпълнят 
церт за пиано н оркестър № 2 в до 
миньор опус 18 (Рахманинов)

33 
о залата : 

книгата

',ерик Шо> 
— - - до 

За- 
ка- 

„лскп те 
(айсенберг 
■'"'’впвато- 

ацерт 
фа 

- Арау 
(бал

►амата и театъра: 
■•“пя на XIX век 

драматур- 
>рман пред

език —

„Три об] 
Гергана

музи
/!ю-

>рсии 
презодачес! 
от Иванка 

Обща социс 
— лекция

в орко 
хорът

смуша 
менно- 
^гтиш-

ВоЙ-

на Фрид| 
ген: 1. Валс в 
опус 64, нзп. 

фтглх., днр.
ърху П0Л(----
2Ксис Вг “ 

копсерв 
3. Конце] 
2 във 
аудя» 
>. Инб

21.10 Симфонични творби от съвет
ски композитори: 1. Концерт за вио- 
лончело и оркестър № 1 в ми бемол 
мажор (Д. Шостакович), изп. Миха
ил Хомицср със СО на Съветското 
РТ, дир. Рождествснскн: 2. Симфо
ния № 2 в ла миньор (Хачатуряп), 
изп. СО на Съветското РТ, дир. Рах 
лип

21.00 Млади творци в изкуството — 
артистът Михаил Петров

19.40 Епос на народите: .Слово о 
полку Игореве“. Автор на предаване
то Кирил Кадийски

Карастоя
Др. Но-

1. Духов 
— квни- 

до мн 
Коле- 

М. Сте 
ггрумен 

пражки духов

изп. Бамбергскнят СО. дир.
хард
11.30 ОТЕЧЕСТВОТО -
Н СЪБИТИЯ:
1944“
11.45 Симфониета (Елиезер), 
камерният оркестър „Орфей“, 
Р. ХристоЕ 
12.00 Хроника на петилетките
12.04 Българска народна музика: 1. 
Северняшка копанина — пзп. Иван 
Чокоев — акордеон и Васил Първа 
нов — кларнет; 2. Георги Дана дума,

псу И ГО] 
Кирил ]

майко с чоросн 
пиесата на Афа 

(етни разходки“

23.05 Дмитрий Башкиров и ДСО 
на СССР под диригентството на Ев
гений Светланов ше изпълнят Кон-

10.05 Изпълнения на Руската хорова 
капела, дир. Юрлов

18.30 „Профили“ — Алексей С?
Автор па предаването Надя Е
18.45 Из концертните зали

13.10 Софийска хроника
13.20 „Интеграция ВУЗ — средно у‘ 
лище“ — усъвършенствуване на < 
разованието"
13.50 В услуга на гражданите

20.10 Българска народна музика
20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ 
ЛЕН БЮЛЕТИН

16.05 Радиотеатър за младия <•“ 
тел: „БИРЛИБАН" — по едноиме 
то произведение на Едуард Пе: 
иа. Драматизация от Кръстьо 
конски

8.35 Инструментални пиеси
6.45 Забавна музика
7.00 Прнатна работа!
7.05 Песни и танцв ва народите
7.15 България — дела и документи!
7.40 Биография на съвремието: „Ге
роят на социалистическия труд ле
тецът-ветеран Христо Паков“
8.00 „Очаквани срещи“ — предава
не за децата
8.20 Български народни пеели — ор 
кестрово изпълнение
8.38 Избрани музикални творби: 1. 
Кончерто гросо X? 7 във фа мажор 
опус 3 — нз цикъла „Хармонично 
опиянение“ (Вивалди) изп. Щутгарт 
ски камерен орк., дир. Райнхардт, 
соло цигулки Райнхолд Бархет, Апд 
дреа Щефен — Вепдменг, Хайнп 
Ендрес п Франц Хопфнср; 2 Кон
церт за пиано и оркестър в ре ма
жор (Хайдн) нзп. Теодор Мусев със 
СО на БР. дир. И. Темков; 3. Сим 
фоння № 35 в ре мажор „Хафнер“ 
(Моцарт), нзп. Западноберлниската 
филх., днр. Бьом
9.30 Българска наука п технически 
прогрес: „Командува въздухът“
9.40 Из хоровата романтика
10.00 „Срещи в десет“ — редове от 
вашите писма
10.30 Новипи
10.35 Пъстри ноти
11.00 С ПУЛСА НА СЕДМАТА!
11.15 Уверпорн из опери на Хендел,
ИоП К О-I ГТГГГ, ОлГ.П-

21.00 Информационен
„Орфей®

на др;
>р от края 
XX пек и д;

на Зудср) 
___ Панова 
английски

22.07 Камерни ансамбли: 
квинтет (Алябиев), изп. духов 
тет при СО на БР; 2. Октет в 
пьор оп. 3 (Валахсирев), 
гиум за Камерна музика, дн] 
фамов; 3. Октет за духови ш 
ти (Стравииски), изп. ---------
ансамбъл

10.00 Икономическа 
„Структура на трудовия 
лениия от проф. Ташо П;___
10.15 Българско народознаиие: „Ук 
расата на великденските яйца — ед 
на древна традиция“ — беседа от 
Тихомио Стоев
10.30 Разказваме за музиката: „Да 
надзърнем в залата за камерна му
зика“ — из книгата на Дмитрий Ка 
балевски „Трите стълба на музика-

11.00 Руски език за всички — 162-и 
урок
11.15 Исто| 
Немския 
и началото 
гнчното твоич 
стапя лоц, Сн<
11.30 Курс 
197-и урок 
11.45 Отношение иа 
към действителността: 
тодм“ — лекция от иа» 
темдтичсскяте науки Анд| 
Повторение от 14.00 до 1

на кларнетиста н. а. 
■• тров по случай 60 

шето му: 1. Соната 
(но в си бемол ма- 
Зтереозапнс. на пиа 

2. Фантазия н 
на пиано Сне- 

•ктюрно (Бе рай), 
лнна Гълъбова; 

(Месаже), съпр. 
Минков; 5. Сона 

- „ пиано (Онегер), 
>а Енчева

Международ- 
„Пражка 
Чехосло- 

: 1. Кон- 
2. Сим

шуменско Койчово хоро; 2. Прочул 
се Добри и Енчо на Янка думаше 
— изп. Стоян Радев; 3. Василке, мла 
да невесто — нзп. Венера Маерко 
ва н Ганчо Николов; 4. Златнйско 
хоро — изп. орк. „Хоро“
13.00 Дмитрий Кабалевсцн — Кон
церт за пиано и оркестър № 2, изп. 
Григорий Гннзбург с ДСО, днр. Ано 
сов ,
13.25 „Шегата настрана" — 
тон
13,30 Поздрави и песни
14.00 „Нйуката в практиката“
14.15 Български народни хора 
изп. орк. при ДАНПТ — София

Програма „ЗНАНИЕ"
10.00 Български език: „Някои слабо 
сти п преводаческата практика“ — 
беседа от Иванка Васева
10.15 Обща социология: „Социални 
групи“ — лекция от проф. Кирил Ва 
силев
10.30 Страници из българей;
ка: Операта „Антигена—44“ 
бомир г 
11.00 К’.жз

6.00 Новини
6.05 Български народни хора — изп. 
Странджанската група
6.15 Преглед на програмата
6.18 Бодро и весело
6.30 Новини
6.35 Утринен концерт
7.00 Приятна работа!
7.03 Масови песни и маршове
7.15 България — дела и документи!
7.30 Новини
7.35 Свири оркестърът
Пурсел
8.00 За децата: „Петьо, наречен тро 
птичката“ — трети епизод
8.15 Изпълнения на Северняшкня ан 
самбъл за народни песни и танци — 
гр. Плевен
8.30 „Критически наблюдател“
8.40 Популярен концерт: 1. Увертю- 
ра върху три руски песни (Балакн- 
рев). нзп. ОСО на БР, днр. Ст. Ан- 

« г. оп>

хо-

6.00 Новини
6.05 Български народни хора — нзп. 
орк. при АНП на БР
6.15 Преглед на програмата
8.18 Песни за дружбата
6.30 Новини

17.11 Творби за орган — стерсозапн 
сп: 1. д оката адажпо п фуга в до 
мажор (Вах), нзп. Вупдерлих; 2. Па- 
сакалия н фуга в до миньор 'Вах), 
нзп. Хансе Кестнер; 3. Партита в 
до миньор (Волтер), изп. Гари Грот- 
берг; 4. Прелюд и фуга в сол ми
ньор (Врамс), изп. Ханс Ото

„Св. Обретсног“ и СО на БР, днр. 
Л. Митрополитски. Четец — Мара 
Чабаиова

математиката 
; „Числени ис- 
1ндидата на ма

Зрей Андреев 
16.00 часа

Страници
(ерата „А( 
Пипков

Курс по испански език — 15-и

Литература: „Три образа __
пантеизма“. Автор Гергана Михайло
ва
11.30 Курс по френски език -183-и 
урок
11.45 География: Цикъл „Съветският 
Далечен изток“ — „На границата с 
три морета“ — очерк от Йордан 
Костов
Повторение от 14.00 до 16.00 часа

ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАГД

13.10 Софийска хроника
13.20 Добрите резултати стават тра 
?3.50° Отговаряме (на ваши писма

16.05 Бенджамън Бритън — 
действие на оп. .Литър Граймс“, нзп. 
солисти, хорът и орк. на опера .Ко- 
вънт Гардън“, дир. авторът. В роли 
те: Дейвид Кели, Пнтър Перз, Клер 
Уотсън и др.
16.45 „Пътуване 
так. Автор Катя 
17.05 „Наши млади 
ри Попова. Автор 
Боянка Арнаудова 
18.00 Вести

18.05 Из хоровата предкласика

18Л0 ^Леонардо да Вннчи

22.55 Преди да ви пожелаем 
нощ

22.40 „Реоолюц! 
ореол“ — днало— 
н Ариадна Тур 
детел“

23.00 Вести
23.05 С музиката 
пен — стереозапж 
диез миньор № 2 
па дноберлтюагта 
рали: 2. Фантазия въ] 
мн опус 13, изп. Аленях», 
със СО па Парняжата 
рия. дир. Скровачевски: 
за пиано н оркестър № _ 
миньор,, опус 21, изп. Кла: 
с Лондонската филх., дир.

20.13 Из камерното творчество на 
български композитори — стереоза- 
писн: 1. Клавирно трио опус 4 (П.
Владигеров), изп. Радка Петкова — 
пиано. Иван Димитров — цигулка, н 
Светослав Манолов — виолоичело; 2. 
Соната-поема (Ал. Райчев). изп. Аг- 
иеса Митева п Филип Павлов

21.10 „Фридерик Шолеи — поетът 
иа пианото“ — радиопиеса от Ангел 
Вълчанов

(9.30 Шеста картина на оп. „Чичов
ци“ от Л. Николов, изп. Цветанка 
Драгомирова, Румяна Начева, Ален 
саидър Манолов. Божидар Митру- 
шев, Димитър Янакиев, Константин 
Коцев, Коста Динков, Огнян Васи
лев с Българската хорова капела

рев), нзп. ________
гелов; 2. Полонеза из II д. на 
„Иван Сусанин“ (Глннка). нзп. 
рът в орк. на Болшой театър, дир. 
Хайкин; 3. Интермецо (Мусоргски), 
нзп. на пиано Крюгер; 4. „Шествие“ 
аз оп. „Млада“ (Рнмски-Корсаков), 
изп. ДСО на СССР„ дир. Светлапов; 
5. Ноктюрно (Бородин—Стоковски), 
нзп. орк., дир. Стоковски: 6. Фраг
менти из бал. „Лебедово езеро“ 
(Чайковски). нзп. СО на Московска 
та държ. филх.
9.30 Атоми и вселени: „Цветовете в 
нашия живот“ — беседа от и. с. Ва 
ил Драгомиров

9.40 За вашето настроение
10.00 „Време и хора“
10.20 Български народни хора — нзп. 

ппКВрлеон Христо Карлов
10.30 Новини
пл35 |/Й?^2.станция "Младост“: 
?|АпЛ?ЕТ0 ИН ВЪЛНУВА“ 
I |.иа Из репертоара па Парижката 
„Опера Комик“ - П п [V к. на оп. 
„Манон от Масне. дир. Моптьр 
12.00 Хроника на петилетките 
12.04 Забавен понперт
12.30 Осведомителен бюлетин
12.40 Вътрешнополитически 
тар
12.45 Българска народна музика: I. 
Добруджанска народна мелодия

21.10 Камерен концерт: I. Струнен 
пвартвт № 2 в ре мажор (Бородин), 
изп. квартет .Димов": 2. Соната за 
пиано № 2 в сп бемол миньор опус 
36 (Рахманинов), изп. Джон Огдън
22.00 „Сатиричен албум“ 
на Жан Жак Русо 
22.05 Хорови творби

22.40 „Революцийо, 
ореол“: диалози нз 
наспй Салннски

23.00 Вести

23.05 С музиката на Фридерик Шо- 
пен — стерсозаппси:!. Соната за 
пиано № 3 в сп миньор опус 58. 
Самсон Франсоа: 2. Соната за 
лончело и пиано в сол миньор опуо
65. нзп. Пол Тортелпе п Алдо Чико1 
явни

14.30 „Майстори на изобразителното 
изкуство“ — Емил Антоан Бурдел
14.45 Забавна музика от Е"........
Елиезер
15.00 „Анахронично шествие за 
ва и свободи“ — сатирична 
от Бертолд Брехт
15.15 Оркестрови фрагменти из опе 
рети
15.30 Рекламен компас
16.00 На вашето внимание, гражда
ни!
16.05 Подиум на музикалната само
дейност
16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 Йозеф .Хайдн — Струнен квар 
тет в до мажор опус 74 № 1, изп. 
квартет „Комитас“
17.00 С ПУЛСА НА СЕДМАТА!
17.15 Васил Лолов — Пиринска сюн 
та, изп. орк. при АП на БР, дир. ав 
торът
17.30 „Щастливи небеса“ — преда
ване за депата
17.45 „Неразделни другари — деца
та и песента“ — концерт
17.57 Преглед на програмата
18.00 „Часови на морските граници“
— предаване за бойците и команди
рите от Българския 
флот
18.15 Български народни песни
18.30 Новини
18.35 Изпълнения па вокално-инстру 
ментални състави
19.00 Клуб „Дружба“
19.30 Виртуозни арии из опери

п 20.00 Добър вечер, деца!

23.53 „Присъствие“ — 
Алексей Колцов

18.00 „Лира п тръба“ — съветски 
военен писател Мъгърднч Саркисяя

вото“ "

18.50 Рецитал кз 
проф. Сава Димил 
години от рожден: 
за кларнет п пиак 
жор (Ванхал) — С'. 
ното Люба Енчева; 
рондо (Вебер), съпр. 
яенна Гълъбова: 3. Но! 
съпр. на пиано Снеж: 
4. Конкурсно соло (М< 
на пиано Димитър 
тика за кларнет и 
иа пианото Люба Г;

19.30 Стереозаписи от 
ння музикален фестивал 
пролет — 79“, изп. СО на ’ 
вашкото радио, днр. Нохеил: 
цертна фантазия (Дворжак); 
фонячпа поема (Сук); 3. Чешка пол
ка — кантата за смесен хор I 
стър (Добнаш), участвува и 
на Чехословашкото радио
20.40 Балканска сюита (А. 
нов), изп. ОСО на БР, днр. Др. 
нов 

21.00 
„Орфей“

Камерен 
»тет № 2 I 
квартет

цино, майко с черв< 
гозн нз пиесата на Льо1 г 

.Единственият сви-

изп. Иван Крсмов; 3. Облага се мо 
ма Цвета — пзп. Кремена Станчева 
и Василка Андонова; 4. Сюита от 
Странджански сватбарски мелодии —■ 
пзп. на гайда Костадин Варимсзов; 
5. Побегнала е невеста — изп. Стой
на Груева; 6. Мама Тодорка дума
ше — нзп. хорът при ДАНПТ — Со 
фия; 7. Карала Донка волове — изп. 
Стаматка Кирилова; 8. Гаикппо хо
ро —- пзп. па кавал Цвятко Благо
ев; 9. Мелодии за оркестър — нзп. 
орк. при ДАНПТ „Пирин“ — Благо- 
сгград
12.40 Коментар иа седмицата
12.30 Осведомителен бюлетин 
12.50 Забавни мелодии
13.00 За ведро псбе, за чиста земя!
13.15 Инструментални пиеси
13.25 „Шегата настрана“ — фейле
тон
13.30 „За вас, за всички“ — съобше 
ння и търговски вести
14.00 Цикъл „Слънчева младост“ — 
първо предаване
(4.30 Български народни песни и хо 
ра
15.00 Две симфонични поеми: 1. Сим 
фопнчна поема „Тържествени гласо
ве“ (Лист), изп. СО на Унгарското 
РТ, дир. Лукан; 2. Симфонична пое 
ма „Финландия“ — опус 26 (Сибе. 
лиусУ, нзп. Лондонският СО, днр. 
Маккерас
15.30 Рекламен компас
16.00 Соната за цигулка и пиано в 
ла мажор (Франк), изп. Валентин 
Стефанов и Златка Арнаудова
16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 Из български оперети съпр. 
орк. на ДМТ „Стефан Македонски“

социология,* 
колектив — 

1ачсв
зна1...-. , 
яйца — 
беседа

трето 
•“ и.-агг

— ^перг 
?орът. В
> перз,

с музите“ — Спар-
Георгиева

таланти — Бало
на предаването

о 
о. 
с



»Орфей«

20.00 Добър вечер, деца!

20.10 Българска народна музика

- съобще

Др. Ненов

21.00

22.30 Осведомителен бюлетин

15.00 „Радиоконсултацня по трудово- 
ППЯПНН ПЪППлСИ“от правни въпроси*

пожелаем лека

— съобще

15.30 Рекламен компас бюлетин

16.00 На театър в Перник ОП.

16.20 Танци на народите(
16.30 Осведомителен бюлетин Програма „ЗНАНИЕ"

16.50 Танцови ритми червен 
на Бо

„Младост“;

Шопредаване за

пее

ло

Пол

стерео-

Ги

ОСВЕДОМИТЕ

бюлетинОсведомителен16.30

сте

17.00 „Хумористични миниатюри“

Програма „ЗНАНИЕ"
пов

език пов-

18.30 Новини
бюлетин лОр.18.35 Минути за джаз

19.00 Студио

ют

20,00 Добър вечер, деца!

22.00 Танцова .музика

22.30 Осведомителен бюлетин

яХристо
БотеВ «

V

6.00 Новини
6.05 Български народни хора — пзп. 

група с диригентинструментална
Цвятко Благоев
6.15 Преглед на програмата
6.18 Свирят духови оркестрп
6.30 Новини
6.35 Оперетни увертюрн
7.00 Приятна работа!
7.05 Малки оркестрови миниатюри

псво знаем 
‘ — проф.

16.40 „Музикален коментар на проф. 
Венелин Кръстев“

17.30 „Чуден свят“ — 
пионерите

17.20 Разградско хоро — пзп. Софии 
ски духов орк., дир. С. Михайлов

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ
ЛЕН БЮЛЕТИН

20.30 ЦЕНТРАЛЕН 
ЛЕН БЮЛЕТИН

21.00 „СЪБОТА ВЕЧЕР — ОТ ЗА 
ЛА В ЗАЛА“

(И 
>Об' 
Гната

из оп. 
съпр.

А 
Е о 
Е

се
Е

X а. т 
5 
О 
►- х 
О
с*

X о. са 
Ж 
О 
х 
О 
о

19.00 Идеологически спектър: „Аспек 
ти“

1МИЧНИ
:имеон

►пенска 
на му 
:т“, I

книги:
Стан-

церт 
мажо; 
гр. Ч, 
Амг”' 
в ре 
берлп

22.40 
ореол“ 
рис Л;

доку 
нужно 
ане на 

„Орга

23.05 Преди да ви 
нощ

Николов — вполопчело. и 
митрова — пиано, ще !■ <•- 
та за вполопчело и п:;......
тпну)

19.40 Концерт за цигулка п оркестър 
в до мажор, опус 48 (Кабалевскн), 
нзп. Дора Иванова с ОСО на БР, 
днр. К- Големинов

юника 
партийните 

__  — какво е 
■ави“ — изказпан< 
апеждащ отдел „ 
< ГК на БКП 
женурзия

>вторими — вечни: „Памет 
Шипка“. Автор Христо Бан

7-ми

20.10 Българска народна музика — 
изпълняват изтъкнати певци и свира 
чи: 1. Кукерски мелодии — нзп. на 
гайда Костадин Варпмсзов; 2. Мари

пековете“ — 
предаване. Аи-

, Калнщанн — пиано, с орк. „Виенски 
те. симфоннци“, дир. Албрехт \ 
14.40 „Повест за съветския човек“

14.50 Забавни мелодии

15,10 Инструментални пиеси от Игор 
Стравннски

19.00 Студио „Събота“: „ЛЕОНАР 
ДО ДА ВИНЧИ“

, майко с червен 
из пиесата на Лев 

Кромфелд „Лай-

.18.00 „Наука, опит, практика“ — 
проблемите на селското стопанство

18.30 Новини

„АНТЕНА ЗА ВСИЧКИ“ 
двуседмично радпоиздание

18.35 Изпълнел 
цовяя аисамб! 
див

17.30 „Голямото междучасие“ — пре 
даване за децата '

17.45 „Ехо отблизо и далеч“ — 
ви на деца от различни страни

17.57 Преглед на програмата

Атанас Благоев
10.20 Български народни хора — из 
пълнява на тамбура Йордан Цвет
ков
10.30 Новини
10.35 Музикална хроника
11.00 С ПУЛСА НА СЕДМАТА!
11.15 „Музика из български филми“
11.30 ОТЕЧЕСТВОТО — ОБРАЗИ И 
СЪБИТИЯ: „Срещи в Стояиово — 
Ловешко“ — документален разказ 
11.40 Арии из опери на Верди, нзп. 
Виктория де Лос Аижелес, съпр. орк. 
на Римската опера: 1. Ария на Аме 
лия из I д. на оп. „Симоне Боканег 
ра“, днр. Саитипи; 2. Ария на Виоле 
та из I д. па оп. „Травиата“, днр. 
Т-улио Серафии. В ролята на Алфред 
— Карло дел Моите

Ирину, Иринку —- пзп. Янка Рупки 
на; 3. Четворно хоро — нзп. на там 
бура Румен Сираков; 4. Харам ни 
стана, юначе — изп. Надежда Хеой- 
иева; 5. Хубаво Стойне — нзп. Илия 
Аргиров; 6. Право хоро — изп. на 
акордеон Иван Шибилев

’нен квартет в ре миньор 
квартет .Хайдн’

12.00 Хроника на петилетките
12.04 Български народни песни и Хо 
ра: 1. ДрагоГшовско хоро — изп. 
орк. 2. Заспало е челебийче — нзп. 
Радка Кушлсва; 3. Данчово хоро — 
нзп. на акордеон Димитър Стойков; 
4. Чие с това момиче и Колко са 
мъгли по Дунав — нзп. Койчо Каме 
нов; 5. Извор вода извираше — изп. 
Стоянка Бонева; 6. Младежка ръче 
инца и Копаница — пзп. Делчо Ми

20.45 Александър Текслисв кон
церт за кларнет и оркестър, изп. Ди 
мнтър Димитров със СО на БР. дир.

22.40 „АНТЕНА ЗА ВСИЧКИ“ - И 
част

ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА

13.10 Софийска хро» 
13.20 „Замяната на 
менти продължава 
още да се напра! 
Митко Тенев, заг 
низационен" при 
13.50 Нашата ег

1ия, срещи: 
монументален 

сирев
— „Закачливи 
за оркестър, 
''пкестър при 

народен съвет,

бъдещи 
на Стефан

(мата
16.00 часа

шие на музикално-тап- 
>ъл „Тракия“ — Плов

изкустрото“ 
Чернишевсии.

> Васил Колев-

„Майсто- 
(IV и.)

<ичен концерт — стерео 
[оханес Брамс — Кон 
~ка й оркестър в ре 
1ша Хайфец със СО на

Райнер; 2. Волфганг 
»рт — Симфония л? ЗВ 
.Пражка“, изп. Западпо- 
фПЛХ.» дир. Бьом 
>цийо, майко с 
1лози из пиесата
„Разлом“

16.35 Концерт на Иван Консулов — 
баритои: 1. Ария па Фигаро из IV д. 
на оп. „Сватбата на Фигаро“ (Мо
царт), съпр. ОСО па БР, дир. Б. Хан 
чев; 2. Ария на Маркиз Поза из VI 
к. на оп. „Дои Карлос“ (Верди), 
съпр. СО па Чехословашкото радио, 
дир. Ленард; 3. Речптатпв и песен 
на Волфрам из 111 д. на оп. „Танхой 
зер“ (Вагнер), съпр. ОСО па БР, 
днр. Б. Хпкчсв; 4. Монолог на Събо 
из III д. на оп. „Момчил“ (Л. Пип- 
ков), съпр. СО на БР, дир. Ив. Фи 
лев

18.10 „Светулка“ — радиосписаиие 
за деца

7.15 България — дела и документи!
7.30 Новини
7.35 Танци на народите
7.45 Инструментални пиеси
8.00 „Отговаряме на писмото 
понеделник“
8.05 Българска народна музика
8.30 „За ваше улеснение“ — съД 
ния и търговски вести
9.00 Концерт за чембало н оркестър 
№ 1 във фа миньор ’ (Бенда), изп. 
Стефан Траянов н ОСО на БР, дир. 
Др. Ненов
9.23 Две мазурки от Хенрик Виеняв 
ски, нзп. на цигулка Броннслав Хим 
пел, съпр. Варшавският национален 
симфоничен оркестър под дпригентст 
вото на Рьозлер
9.30 За вашето здраве: „Каг 
за причинителите на рака?“ 
Герасим Митров
9.40 Забавни песни от съветски ком 
позяторн
10.00 Нашата земя хубава: „Връх в 
средата на България“ — пътепис от

—- Духов квинтет 
духов квинтет 

>то радио
операта 

:ти с орх. на 
Ив. Маринов

и Будапещенска филх.. днр. Дора™, 
2. Кантата „Кармина бурана изп. 
ВХК .Светослав Обрстенов , дег 
ски хор и СО на БР. дир. Л. Роман»
17.24 Българска документална проза: 
В тъмница“ от Константин Велич
ков
17.45 Песни на народите
10.00 Вести

10.05 „Музиката през
Игор Стравннски, III
тор Иван Хлебаров
10.45 „Календар на »Гаврилови'!предаването

17.00 „Радиостанция 
„МЛАДЕЖКИ ГЛОБУС“

втора п чет- 
„Водовъртеж* 

глисти с хора 
и СО на Чехо- 
•ратнелапа

16.05 Страници от
,.С перо от чайка“ 
чев
16.15 Записи от Меясдународни фе
стивали и конкурси — стереозаписк
17.00 Актьори и роли: Димитър Буй 
нозов в ролята на Миладин Войнов 
от пиесата „Прокурорът“ на Георги 
Димитров. Автор на предаването Ан 
тония Караностова
17.20 Стру:
(Волф). изп.
18.00 Вести

18.05 Концерт на АНП на БР 
реозаписп

.Революцийо,
— диалози ) 

и Леонид

•Ренадаза флейта, цигулка и 
опус 2а (Бетховеи). изп. Ди-

Гранд опера, дир. Бларо; 2. Сюита 
из бал. „Силвия“ (Делиб), изп. Лон 
донският СО, дир. Фистулари
15.00 Драматична миниатюра: „Мау 
раи“ по едноименния разказ от Ги 
дьо Мопасан
15.30 Рекламен компас
16.00 Пеят известни естрадни изпъл 
кители

18.30 „Резе 
ореол“ — р 
Компанеец 
пциг 33-та"
10.51 Български музикални изпълни 
тели — арии из опери — стереоза- 
ппси: 1. Ваня Кокошарова — речнта 
тпв и ария на Цербннета нз оп. „Ари 
адна на Наксос“ (Щраус), съпр. ОСО 
)К1 БР. днр. Н. Недялков: 2. Стефан 
Димитров — ария на Даланд пз II д. 
на оп. „Летящият холандец14 (Ваг
нер). съпр. СО на БР. днр. Ромео 
Ранчев:. 3. Мария Венциславова — 
финална сцена на Брунхилде 
.Залезът на боговете" (Вагнер) 
СО на БР. дир. Ал. Владигеров

&2?.,.??диот<!атъР! далеч от бре- 
1ОВЕ1Е — по повестта на Павел Ве 
«кинов. Автор на драматизацията Ра ди надеп
20.35 Се| 
виола 
мит ьр 
сп — 
виола

21.00 Информационен
фей“

21.10 Мушка към балета „Ана Каре 
нниа“ (Шчедрпи). Автор Ст. Ангелов

23.00 Вести

23.05 „Срещи с джаза* — творчески 
портрет на Сара Поън. Автор Люд 
мил Георгиев

24.00 „Стихове а полунощ“ — Днлън 
Томас '

00.05 Еужен Сухон — 
пърта картина на оп. 
— етереозапне, изп. солн< 
на Словашката филх.. и С 
словашкото радио в Брат: 
дар. Фрешо

ю оо 
торен! 
10.18 
торение I 
10.33 Ст| 
„Градът I 
разказ от 
10.48 Родион 
частушни“ — 
изп. Ссф! 
Софийски 
дир. С. Г" 
11. Ру< 

11.15 I

Николай 
Автор на 
ски
19.00 Франц Данци 
вън фн мажор, пз) 
при СО на Берлинско:
19,20 Парашкев Хаджиев 
„Майстори", пзп. солис- 
НАТОБ — София, днр. 
(I, II и III к.)
21.00 Информационен 
„Орфей“

21.10 Продължение на 
ри“ от Парашкев Хазжиев

21.40 Снмфон! 
записи: 1. Ис 

за цигулк 
,.кор. изп. Ян 
. Чикаго, дир. 
гадеус Моцарт 
ре мажор „Пр 

ниската фи:
.40 „Рсволюи- 
“ол*- т- диал< 

Лавренов
23.00 Вести

23.05 С музиката на Фридерик 
пен — стереозаписи на пиеси за пиа 
по- 1. Скерцо 1 ъ си миньор опус 
20. изп. Дора Миланова; 2. Приспив 
на песен, изп. Алдо Чиколнни; 3.. 
Рондо за две пиана опус 73. пзп. 
Мирей Вариабедиан н Ришар Фи
липс; 4. Три прелюда нз „24 прелю- 
да" опус 28, изп. Иван Моравец; о. 
Мазурка в си бемол мажор, изп. 
Кристнан Цимерман; 6. Етюд в до 
миньор „Революционен“, пзп. Маури 
цио Полини; 7. Баркарола във Фа 
диез мажор опус 60. изп. Антоп Ди 
нов; 8. Емпронтю Кз 1 в ла бемол 
мажор опус 29, изп. Дьорд цифра: 
9. Брилянтен валс в ла бемол мажор 
№ 1 из опус 34, изп. Регина Смед-
зянко
24.00 „Стихове в полунощ* —
Верлен
00.05 Съвременна музика — 
записи

23.15 Антон Рубннщайн — III д. на 
оп. „Демон“, изп. солисти с хора и 
СО на Съветското РТ, дир. Хайки и. 
В ролите: Александър Полянов, Пи 
на Лебедева, Нина Дербина и др.

22.40 Вечерен концерт: I. У в. към 
оп. „Летящият холандец“ . (Вагнер), 
изп. СО па Байройтскня муз. фести
вал, дир. Варвизо; 2. Дует па Лучия 
и Едгардо из II к. иа оп. „Лучия ди 
Ламермур“ (Доницети), изп. Джоуп 
Съдърлъид и Репато Чонп с орк. на 
Римската академия „Сайта Менилия“, 
дир. Прлчард; 3. Концерт за пиано и 
оркестър в ла миньор опус 16 (Грпг), 
пзп. Валтер Гизекпнг със СО. дир. 
Караян: 4. Симфония № 4 в ла м.з 
жор (Бартолди). изп. Бо?тоискияг 
СО, дир. Мюпщ

6.00 Новини
6.05 /Младежки песни
6.15 Преглед на програмата
6.18 Бодро и весело
6.30 Новини
6.35 Българска народна музика 
7.00 Валсове от Иохап Щраус
7.15 България — дела и документи!
7.30 Новини
7.35 Оркестрови фрагменти пз опери 
8.00 Записи от III национален събор 
на народното творчество Копрнвщи 
ца — 76
8.20 Социалистически глобус: „За Ал 
таи“ — разказва съветският журна 
лист Руфим Армеев
8.30 „За ваше улеснение“ — съобще 
пия и търговски вестя
9.00 „АНТЕНА ЗА ВСИЧКИ“ — дву 
седмично радпоиздание. I част
10.30 Новини
10.35 „АНТЕНА ЗА ВСИЧКИ“ — 
двуседмично радпоиздание, II част 
11.00 Класически симфонии: Моцарт
— Симфония № 34 в до мажор, но 
мерация по Кьохел 338, изп. Запад 
ноберлинската филх., дир. Бьом
11.30 Нашата българска гордост: „1<ъ 
щнте по Жеравна" — есе от Мария 
Мелннкова
11.40 Пеят прочути български хоровц
— концерт па хор „Кавал“, дир. А. 
Маргарнтов
12.03 Български народни песни и хо . 
•ра: I. Чирпанска песен и хоро — 
пзп. орк. с ръководител Коста Ко
лев; 2. Катерино, моме и Айде си ела 
бе, Стойне — изп. Татяна Сърбин- 
ска; 3. Пайдушко хоро — нзп. на цигу 
лка Иван Михов; 4. Трендафнлче, раз 
говорче и Мари Марийку, любе ле
— изп. Сава Попсавов; 5. Га беше 
Байчо маничак — изп. Пенка Павло 
ва;. 6. Еленпно хоро — изп. па акор 
деон Емил Колев
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Фрагмент пз оперет. „Приле
път“ (Щраус), изп. солисти с хор и 
СО на Радио Кьолн, днр. Марцалек 
13.00 „ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА“
— среща с творческия клуб на ХСЗ
— програма с публика. Водещ Ми- 
рон Иванов
14.00 „Калейдоскоп иа изкуството“
14.20 Балетна музика: 1. Музика из 
бал. „Жизел“ (Адам), изп. орк. на

тев — кларнет, и Димитър Колев — 
акордеон
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Псе АПТ на БНА
13.00 За ведро небе, за чиста земя!
13.15 Забавна орксстрова музика
13.25 „Шегата настрана“ фейле
тон
13.30 „За вас, за всички“ 
ния и търговски вести 
14.00 Анкета „Полюси“
14.15 Фантазия за пиано и оркестър 
в до мажор (Шуберт), изп. Жозеф

дир. Албрехт

Курс по английски език 
1ие на 71-и урок 
Курс по френски 

на 51-и урон 
грани, пътешеств! 

ът на лъва“ — д< 
Дмитрий Коси; 

юн Шчедрин 
— концерт 

•Ъийснилт духов ор| 
кия гвадски наро 
Михайлов 

'ски език за деца 
Непо1 

никът на I 
новски 
11.°о Курс по испански език 
урок 
11.45 Преглед на програ! 
Повторение от 14.00 до

ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА

13.10. Пред Десетдневката на съвет
ския Филм в столицата: „Когато гле
дахме Чппаев“ — Разговор 
13.50 Културен справочник

19.30 Концерт на видни певци и ип 
струменталистн: I. Александрина 
Милчева — мспосопран, те изпълни 
песни от Йоханес Брамс: Любовна 
вярност и Ако знаех пътя към дегет 
вото; Момичето говори; Напразна 
серенада; Ода па Сафо; 2. Венцеслав 
” ...............-'-е. н Стела Дн

изпълнят Сона 
пиано № 2 (Мар

10.00 Икономика: „Проучванията на 
пазарите и производството на маши 
ностроитслна продукция“ — беседа 
от Атанас Боздуганов, д-р на иконо 
мическите науки
10.15 Екология: „Биогеохиг
ли" —■ лекция от проф. С| 
дялков
10.30 История на западноевро!

тдга музика: „Унгарска национална му 
зикална школа — Ференц Лист", I 
предаване
11.00 Руски език за напреднали
11.15 Старобългарски страници: ..Де- 
кламационната поезия на „Зла-.Чият 
век“ — беседа от Стефан Кожухаоов
11.30 Курс по немени език — 14-и
урок
11.45 Физиката и техническият прог
рес: „Модели на ядрото, основни свой 
ства на ядрата и радиоактивност“ — 
лекция от к. ф. н. Петър Ранчев 
Повторение от 14.00 до 16.00 часа



па Сатиричния театър

»Орфеа«
12.45 Забавни орксстрови пиеси

10
6.00 Новини

гайда Никола Атанасов

6.15 Преглед на програмата

6.18 Забавна музика

6.30 Новини
СЛУШАТЕ- нов. Солист з. а. Антон Днков. В про6.35 Утринен концерт

7.00 Наслука! — хумористичен раз
каз от Иван Батуиов

Около 20.20 Новина7.15 България — дела и документи!

7.30 Новипя
камерният

>Ор-

Кантатно-ораториалнн
изл.

16.00 Осведомителен бюлетин
21.30 Из „Путъванв по Харц’ на Хайа
рих ХаЙне

23.00 Вести

22.30 Осведомителен бюлетин

17.45 Забавна музика

9.00 ДЕТСКА РАДИОВЪЛНА 17.57 Преглед на програмата

10.00 Осведомителен бюлетин

18.30 Новини

ПИСА-

ИЗ ПРОГРАМАТАI М МУЗИКАЛНАТА ПРОГРАМА
ЧЕТВЪРТЪК — 18 октомвриПОНЕДЕЛНИК 15 октомври.67.58 мгхц

МХЩ

71.24

ПЕТЪК — 19 октомври

(

ВТОРНИК 16 октомври

СЪБОТА — 20 октомври

СРЯДА — 17 октомври

НЕДЕЛЯ — 21 октомври

Н!

ПРЕЗ'седмицата

1

(

I

I

'■

не от залата

12.30 Осведомителен бюлетин»Христо
Ботев «

10.30 „ЗИГ-ЗАГ“ — естрадно-сатири 
чен спектакъл — директно предава

игхц 
мгхц, 
мгхц

14.30 „Ако още не сте чули“ — нови 
записи от естрадна музика

10.05 Българска народна -музика — 
хора и весели песни

от Серов, изп. Вера
5. Танц на мъжете 
(Рахмашшов), изп.

държ. филх.,

15.00 „Куриерът Веселин“ — поздра 
внтелен концерт за граничарите

17.30 „Гласове“ — з. а. Сава Хашъ 
мов изпълнява стихове от Павел Ма 
тов

следа“:
от

Около 21.10 
творби

грамата: Димитър Ненов — Концерт 
за пиано и оркестър

,Поезия и и; 
на

и 
на

13.30 „ДОБЪР ДЕН, С  
ЛЮ“ — забавно предаване по писма 
на слушатели

18.35 „ПИСНАЛА ГАЙДА 
НА“ •— продължение

И ДО1 
~ на I 

------ран° 
■офит

л (Шумаи), 
•отино

I

V т
X

1 а.

х 
о.

5 
О 
*-
о

Е
Е 
О гп
5

И

2

— стерео, 
.Софийски

за ] 
герство- 
!ЙСТВ] 

за

РС1 
ЦИ1 
оркест; 
съвет 
Ров; 
кали.

|ути 
Зап;

от 
тълне- 

Игор 
жцерт; 
'НОЩ

фагот 
 Ошавков; 

Марин Вълчи

18.00 Вести

-раната; 
„Топли 
Пелин;

1СНТИ!
пър- 

на

1ртет Л& 2 опус 
ш. Московски 
Руски пр! 
Колегиум 
Лолов

6.05 Българска народна музика — 
изп. на гайда Никола Атанасов

19.00 ЛИТЕРАТУРНО-МУЗИКАЛНА НЕ 
ДЕЛЯ. Автори на предаването: Ру* 
мяна Кацарова н Вътьо Раковска

18.00 „ПИСНАЛА ГАЙДА ПИСАНА-
— фолклорно предаване

гарс« 
ния 
Дин~

жументи: 
бългаос-

- в Ца- 
Рилсни; 

10.00 
•е"; 14.00 
<я: 15.00

Децата; 
ютени ад 
'укавишнм-

: камерна пиеса 
ОТ ВТОРО АВЕ- 

драматург 
на предаването

01.02 Из г
5.05 Музи!
дон); 6.05 
ни ден);
месни П1 
петък

21.10 Детски сцени 
на пиано Мария Ф01

флейта, 
пюв), изп. 

1ва, Христо Късметскж 
голов — стереозапнс

|узика° — Ннзъз 
предаването Кра

на 
>нцерт на 
дир. Б.
ЛИК; ““ '

последните 
днес“ р «я

17.00 Свири Нева Кръстева — орган:
1. Прелюд н фуга в ре миньор (Бах),
2. Прелюд и фуга в ре мажор (Бах);
3. Прелюд и фуга в сол миньор (Бук 
стехуде)

16.05 „Златни записи* — Лиля Врик 
за Маяковски

22.30 „Поезия 
Хикмот. Автор 
снмнр Томоп

22.00 Хорови творби е? български 
композитори — стереозаппсн

16.05 Раднотсатър: „Серия 
„ГАРАНЦИЯ" — радиописса
Хапе Лукс

15.30 Серенада за струнен оркестър 
в до мажор (Чайковски), изп. СО 
на Ленинградската държ. филх., 
„Дмнтрпй Шостакович“, дир. Светла 
нов

[винени — опера-ора 
.отвия .Едип цар" — 

~ нашата фоноте- 
■пр п Востояскн-

граните 
‘то на 

страната; 
илядници- 
.3 Споме- 
разказва

17.50 .Триптих* — трио за 
обой и фагот (М. Големиг 
Лидия Ошавкова, Христо 
и Мар"" ”------------

1ри
!ли деца, 7.15 Бъл 

и документи: 35 год.
>едата на Българската народна 

•мия при връх „Стражин“; 9.30 Род 
на реч: за правописа на думата 
„сланг“; 13.30 Нашите олимпийски 
надежди; 15.30 Ново... пет; 16.03 
РАЗГОВОР С ВАС; 21.30 Стихове от 
Алексей Сурков; 22.05 Пулсиращи но 
ти

8.35 Избрани страници из руски опе 
ри: 1. Ув. към оп. „Царска годени
ца“ (Римскн-Корсаков), пзп. орк. на 
Болшой театър, дир. Светланов; 2. 
Каватина н рондо на Антонида из I 

• к. на оп. „Иван Сусанин" (Глинка), 
изп. Клара Кадийска с орк. на Бол 
шой театър, днр. Лазаров; 3. Сватбен 
хор из II д. на оп. „Русалка“ (Дарго 
мижекн), изп. хорът е орк. на Бол 
шой театър, дир. Светланов; 4. Ва- 
ряжка балада па Рогнсда из еднои
менната опера 
Давилова с орк.; 
из оп .„Алеко“ 
СО на Пловдивската 
дир. Руслан Ранчев

на 
■нтални 
«Здравей, 
>нцерт; 2

16.15 Стереоестрада

17.00 Сцена „Орфей“: •»« 
— .ЗАТВОРНИКЪТ С.
НЮ“ ца американския 
Нил Саймън. Автор 
Иван Хипов

кхц, 774 есхц, 1161
Нз УКВ — 70.00 мгхц, 67.58
67.40 мгхц, 67.76 мгхц, 71.00
67.28 мгхц, 67.97 мгхц,

21.00 Информационен бюлетин

01.32 Прочути интермеци 
изпълнява Западноберлш 
дир. Карапн; 03.02 Из 
съкровищница;
13.00 ИЗБЕРЕТЕ; 
делния слсд< ' 
давано; 18.0: 
КЕСТРИ-; Г‘ 
руски КО
ННА на Е«, 
Сластенко;
23.00 Танцова

В СТ] 
деца: 
Елин 
и докум< 

на брой 
— орган 

комсомолска 
за Национал- 

.реренция; 9.30 
50 години; 11.30 

•лекото книгоиз- 
>тека за работни- 

—инистерството на 
съдействува на за 

Враца за излизане 
■анско и финансово 
> „Олимпиада—80“; 
I „Видимо и невиди- 

народна приказка; 
Николай Бояджиев

20.30 Васил Казанджиев - 
ла па софийската крипта“ 
изп. Камерният ансамбъл 
солисти“, дир. авторът

22.40 Симфоничен концерт под дпрн 
гснтството на Юрий Темнрканов — 
документален запис: 1. Две изпълпе 
ния на СО па Московската държ. 
филхармония: Симфония № 1 в ре ма 
жор „Класическа“ (Прокофиев); Кон 
церт за цигулка и оркестър № I р рс 
мажор от Прокофиев. Солист Давид ■ 
Ойстрах; 2. Сюита „Кармен“ (Бизе- < 
Шчедрпн), изп. СО на Ленинградска ■ 
та държ. филх. „ДМптрий Шостако- ; 
вич“

|ува тех 
I захарното 
мили деца; 
го на Ма- 
Хаджи Ди

Около 19.30 VII национален преглед 
на СО прн държавните филхармонии 
— Концерт на СО на Русенската 
държ. филх., дир. з. а. Алипи Найде

7.35 „Селски свят — шарен свят“ — 
радиоседмичник за тружениците от 
АПК

На УКВ — 70.63 мгхц,
67.31 мгхц (4.46 м)
На средни вълни — 194 кхц. 747 

кхц, 1234 «хц 
мгхц,

23.05 Игор Страв, 
торил п два дейс' 
нов стереозапнс в 
ка, изп. солиста с хор  
ят СО, дир. Бърнстейп

24.00 „Стихове в полунощ“ — Геор
ги Константинов
00.05 Сонатен концерт — етереоза- 

■лиси: I. Соната за цигулка н пиано 
(Ст. Мутафчиев), пзп. Стоян Калчев 
— цигулка п Катя Колева — пиано; 
2. Соната за кларнет и пиано в сн 
бемол мажор опус 53 (Фрид), изп. Ата 
нас Колев и Ани Тошкова: 3. Соната 
за цугтромбоп и пиано (Хяндеминт), 
изп. Костадин Бакърджиев н Илиана 
Йотова

из опери, 
щеката филх., 

.   музикалната 
- 10.05 НЕДЕЛЯ 150;

------- _ГЕ; 14.30 Музика за на 
1обед; 16.35 Детско пра 

..>.05 „ПЕВЦИ. ПЕСНИ И ОР- 
20.05 Орксстрови пиеси ' 

юмпозитори; 21.00 Из< 
Богдана Карадочева м 

21.30 Вечерен КО1 
музика до пол у»

00.33 Джазов концерт; 03.02 Орксст- 

ет ,ЗтиоспиеЛтк рвуссиъб0кто;’-по1"т°^ 
дължение на потъмнил „Разговор с 
вас“; 10.30 Избрани страници из оп. 
„Хованщика“ (Мусоргски); 13.33 Изпъл 
нения на съветските вокално-инстру
ментални състави „Добрите момчета“ 
и „Здравей, песен“; 17.05 „Популярен 
концерт; 22.00 СЪБОТА 150

използу-
в при

00.07 Изпълнения на съветски естрад 
ни изпълнители; 01.33 Из музикална 
та съкровищница; 03.30 Из творчест 
вото на Джордж Гершуин; 10.05 На
ши самодейни изпълнители на поли
тическата песен; 10.30 Из нашия опв

!н албум; 14.05 Записи, от VII на- 
юнален преглед на симфоничните 

■ри; 15.11 Концерт на АПТ на 
п-ската армия, дир. Б. Алсксанд- 

15.30 РАДИО ЛИК; 22.06 Музи- 
<а стълбица

митър. Спомени за него и за четата“;
9.30 „Националният академичен теа
тър „Иван Вазов“ във Виена“; 11.30 Из 
соц. страни; 12.30 Как се изпълнява 
програмата за намаляване на мате
риалните ресурси п местната про
мишленост; 13.30 Пред срещата по 
футбол за Европейско първенство 
България — Ейрс; 15.30 СРЕЩИ В 
СРЯДА;-21.05 „Хоризонт“ на вълните 
на младостта“

ЧЕТВЪРТЪК — 18 октомври
6.15 Фактори за снижение себестой
ността на селскостопанската продун 
ция; 6.50 Добро утро, мили деца!
7.15 „Стефан Иванов Халачев (Велко)
— бивш политкомисар на бригада 
„Чавдар“. Живот и дело по случай 35 
г. от героичната му гибел“; 11.30 Из 
соц. страни: Монголия — о стопанст 
вото Халхин-хол и ролята на ст;
— членки на СИВ за развитие-! 
селското стопанство в <■”
13.30 С поглед към осемхил.. 
те!; 15.30 „РАДИОЛИН“; 21.30 
ни за Н. й. Вапцаров — 
Иван Масларов

ПЕТЪК — 19 октомв] 
6.50 Добро утро, ми! 
гария — дела 
от победата на 
армия при връх „стражин ;  
на реч: за правописа на , 

13.30 Нашите олим! 
' “.20 Ново ... пеп 

С ВАС; 21.30 С-

Около 20.40 Втора част па концерта: 
Клод Дебюсн — Три симфонични 
ескиза „Морето“

8.05 Радиотеатър: „Първите бонбо
ни“ — раднопнеса от Георги Равни 
нов

13.00 Пеят наши млади оперни псв 
ци, съпр. СО на БР: Стефка Евста 
тиева — ария на Манон из IV д. на 
оп. „Манон Лсско“ (Пучини), дир. 
Ив. Фнлев; 2. Нели Божкова — ария 
на Далила из I д. на оп. „Самсон и 
Далила“ (Сеп-Сапс), дир. А. Найде 
нов; 3. Иван Консулов — ария па 
Вилхелм Тел из III д. на еднонмен 
ната опера (Роснни), дир. Ив. Фи- 
лев; 4. Стефка Минева — ария на 
Жана д’Арк нз I д. на оп. „Орлеап 
ската дева“ (Чайковски), дир. Ив. 
Маринов; 5. Валери Попова — ария 

” ’ ой. „Ла Вали"
В. Стефанов; 6.

1вМОП ИЗ 
на

00.07 Изп. на наши певци н състави; 
10.05 Изп. на участници във фестива 
ла на политическата песен в Бла
гоевград; 10.30 Избрани ансамбли из 
опери; 11.05 Мелодии, които помним; 
13.33 Панорама на съветското музи
кално изкуство; 15.11 Песни за бъл 
гаро-руската и българо-съветската 
дружба; 16.05 Музикални силуети — 
из творчеството на Фридерик Шо- 
пен; 19.33 ИЗБЕРЕТЕ; 21.05 Изпълне
ния на Мая Кристалинска и Едуард 
Хил

21.58 Из камерното творчество иа 
Йоханес Бране: 1. Трио за цигулка, 
пиано и валдхорна в ми бемол на- 
жор опус 40, изп. Стойка Миланова, 
Дора Миланова и Владислав Григо
ров; 2. Две клавирни пиеси; Алдо 
Чиколнпи ще изпълни — Рапсодия в 
сн миньор № 1; Вариации върху ед 
на унгарска песен опус 21, нзп. Же 
ни Захариева

На всеки кръгъл час новини. Осве 
домителен бюлетин  12.00 ч
20.30 часа. Коментарен преглед

.—1 новини о 7.30 ч. „Светът 
о 18.30 ч. „Говори Москва" с

17.30 ч. (неделя о 15.30 ч.) Преглед 
на печата в 6.30 ч. Из програмите на 
радиото и телевизията в 8.45 ч. Ос
вен това:

музикалната прсдкласика; 
ша за ранобудните (ясени 

-----» Добро утро с музика (осе 
'; 8.33 „Ален мак“ — полити- 
песни (понеделник, сряда и 
с повторение във вторник, чет 

въртък и събота); 10.30 Концерт на 
лауреатите от VII международен нон 
иурс за млади оперни певци — Со
фия 79; 11.05 Един час музика до 

вторник и неде 
с твоя глас, 

. . от песни за роди 
партията и социалистическото 

•«лство; 15.30 МЕЖДУ ОБЕДА И 
ч; 19.05 Пъстри забавни 
•ски ден без петък и неде 
Любими страници из твор- 
на романтиците; 21.05 Джа- 

>нцерт; 22.05 Една от дванайсет 
[мична сборна класация

18.05 Нз творчеството на съветски 
композитори — стереозаписи: 1, 
Струнен квартет № 2 опус 92 (Про
кофиев), изп. Московски струнен 
квартет; 2. Руски приказки (Сидел- 
ников), изп. Колегиум за камерна му 
зика, дир. В. ”------

па Вали из I д. на оп. „Ла Вали" 
(Каталани), дир. В. Стефг 
Асен Василев — ария па Д( 
III д. па едноименната опера 
Рубинщайп, дир. А. Найденов

00.07 Из опери; 01.02 Популярен кон 
церт; 03.02 Изпълнения на съставите 
„Хауърд Роберте“ и „Лес Менен“; 10.30 
Хорове из славянски опери; 11 30 
ИЗБЕРЕТЕ; 13.33 Фолклорни цветя; 
14.33 Съветската страна о песни; 
15.30 СРЕЩА В СРЯДА; 18.40 Бъл- 

:ка народна музика — изпълне- 
на Севдалина Славова, Методи 

Диков и Странджанската група; 21.45 
„Хоризонт“ на вълните на младостта

ПОНЕДЕЛНИК — 15 октомври
6.15 Резултати от приложението на 
лимитно-чековата сметка — из опита 
на АПК —- Айтос; 6.50 Добро утро, ми 
ли деца; 7.15 — България — дела и 
документи: 110 год. от създаването 
на Българския революционен цент
рален комитет. Ролята на Васил 
Левски“; 9.30 „Една земя под небето“ 
■— стихове от Кирил Христов; 11.30 
из соц. страни:„Вода за електричест 
по — по пътищата на Енисеи — 
системата от ВЕЦ“; 13.30 Ехо от шам

на Европа по волейбол; 15.30 
МЕЖДУ ОБЕДА И ВЕЧЕРЯТА; 21.30 
в света на киното

ВТОРНИК ■— 16 октомври
Х°Аът на сеитбата 

ь.ао Добро утро, мили 
“ приказка от

7.15 България — дела 
оо год. от излизането 

врс7Гп“-8к30СогчрХ^ 
организация се готви 
ната младежка нонф? 
Йордан Радичков на " 
Из соц. страни: „По; 

г:°аТ2.3? к6аГйй 
енергетиката ще 
вод „Веслец“ — | 
от тежкото стопа 
състояние; 13.30 
16.30 За децата: 

?1°.зо-с=сг?;
Г 17 октомври
6.15 Ефективно ли са използ' 
никата за прибирано на 
Цвекло; 6.50 Добро утро, в 
'•«а 140 год. от рождениот< 
рин Нейков от четата на

19.00 Из опери на БнзсиГуно: Из 
опери на Жорж Бизе: 1. Въведение 
към I д. на оп. „Кармен“, изп. орк. 
па Метрополитън опера, дир. Бърн
стейп; 2. Ария иа Ралф из оп. „Хуба 
вицата от Перт“, пзп. Николай Гяу 
ров с Лондонския СО, дир. Дауис; 
3. Въведение, хор и танци из I д. на 
оп. „Ловци иа бисери", изп. солисти, 
хорът и орк. на Парижката „Опера 
Комик“, дир. Клюитанс; Из опери 
на Шарл Гуно: 1. Валс на Жулиета 
из I л. па оп. „Ромео и Жулиета", 
нзп. Ана Мофо със СО на Баварско 
то радио, дир. Айххорп; 2. Фарандо 
ла н песен из II д. на оп. „Мпрсй“, 
изп. Жанет Вивалда и Николай Геда 
с фестивален хор от Епд-ан-Проваис 
и орк. на концертното дружество на 
Парижката консерватория, дир. Клю 
итанс; 3. Вакханалня из V д. па оп. 
„Фауст“, нзп. СО, днр. Караян

ИН;°^02?30М^?Т|1КТПОР^ст^отср^на ^Иозс^' 

Хайдн и Лудвиг ван Бетховсн; 04.33 
Песни от съветски композитори; 10.00 
Музикална стълбица; 12.35 Фолклор
ни цветя от съветската страна; 13.33 
Концерт на АНП на БР; 14.33 Малък 
концерт на Мария Калас и Джузепс 
дн Стефано; 16.05 „РАЗГОВОР С ВАС“ 
и концерт по желание; 21.05 Песни 
от български композитори; 21.35 Пе 
случай 60-ия рожден ден на н. а. 
ПР°Ф- Са°а Димитров, чуйте творби 
от Моцарт и Вебер в негово изпъл
нение; 22.00 Пулсиращи ноти

СЪБОТА — 20 октомври 
6.15 Резултати и изводи от 
паното на бригадирския труд 
бирането на реколтата: 6 5 
утро, мили деца; 7.15 България — 
дела и документи: Роля и значение 
на Етрополската книжовна школа 
за опазването на българщината; 9.05 
„От петък в събота“; 11.30 Из соц 
страни: Електроцентрали на бъде
щето търсене на нови източници 
РИИ  ̂

БИЛИ; 15.30 „.Спорт и музика“- 21 30 
„Златоструи“.- 22 05 Събота — 150

1ЕДЕЛЯ — 21 октомври 
..15 България — дела 
130 год. от освещаването » 
ната църква „Свети Стеф; 
риград. Слово на Несф.., 
8.00 Добро утро, мили деца; 
Неделя —150; 13.00 „Изберете 
Пътепис от Чехословакия 
Спортна мозайка: 16.30 За 
19.30 Хора и фаи-и на съв( 
рее: иа гости у Николай Ру 
нов през октомври

утро, 
■ дела

=зд;
юн

1урс;
'рс _

>та). 
VII
опер1 

 ..— Един ‘ 
обеда (всеки ден без 
ля); 14.33 „С твойто име, 
родино“ — концерт 
ната, партията и < 
строителство; 15.30 
ВЕЧЕРЯТА; 19.05 
ВЪЛНИ (ВСС1- 
ля); 20.05 Л, 
чеството 
ЗОВ КО! 
— ссдг



11
^й^осттадии.АИОННИ

ПлоВдиВ
547 кхц

15 октомвриПОНЕДЕЛНИК

>ри 
1*1

Варна
Ст. Загора774 кхц

1а

ПОНЕДЕЛНИК 15 октомври

Шумен
1376 «хи

ПОНЕДЕЛНИК — 15 октомврисоната

Да 
ю-с.

004 кхц

ПОНЕДЕЛНИК 15 октомври

7.10 
1ИСТИ 
гтра- 
, му

<I
о о. 
с

„ПРЕДАВАНИЯ 
ЗА БЪЛГАРСКИТЕ 
ТУРЦИ"

на 
юртоара 
дна опе

са ра
16.15

Звъне

7.00 
тът“ 
7.07 
нов; 
доку

I за 
>РИ1 
саз

18 октомо! 
“ ,ровско;

6.15 Н;

:тане“ —
пред; 

кален

музи 
вас* — 

писма 
Предава

ОКТОМВ| 
обстано! 
;тар;

7.34 1 
:нн; 
с нг

трасъл“; 1.. 
гър; 17.40 : 
1Мала на оп<

ИЗКУС!
18.00 Н< 

^зон 
I С; 
■радни 

нар.

19 октс 
песни; 

югноза 
:трови 
подия I 

петьн 
, изп. ( 
[ОВИ

17.00 Ра 
рспсртоа 

•и ч-ще 
; 17.30

ут 
юа- 

до 
10 рт 
<рен 
гло

бални 
;циа 

на 
,;а му 

труд; 
сряда;

ра;
— реь 
Музик; 
пие 
ното 
ВО В < 
ВИЯТ ТВ( 
тичнито 
Ямбол; 
18.40 С,

■-хи„ли. ноито микрофон Хорово из

програ... бинат 6.05 На| радни г. ция и 1

• Та- | 
Жорж • 
;нонсн 

неде- 
музика. 
гомвре 
6.00

зри
6.10 

1арод 
1на музи 
Човекът 

Радиопоща 
адрес: Ра

-ринни 
събота

5.30 Преглед 
Синоптична С1 
ро с музика.
5.47 Масови 
спортни - теми; 
ска 
от 
6.3!

рекл^.... 
без не/

> петол!
Съвр, 

ю пътс 
страна; 

■ян); 18 Л0

11.30
".45 

фе 
музика

у???:

Ден);
7.35 

>брати 
кри- 

17.00 Му 
..Дом, 

Хорови 
Седем

5.45 
Бъг 
6.01 
ната

качес- 
щи|“; 7.С„
7.30 На I 
С мелоди! 
мените гр 
лете на . 
зикален 
семейстс 
песни:

У) 
11.05 О\

зия;
МУЗИ!
НОНЦ1

'ОРННК — 16 октомври 
___  Новини от района (всеки 
ден без понеделнин); 6.06 Ес
традни песни; 6.15 По 
кейове, пътища; 6.20 
ски пиеси в забавен 
мент; 6.35 Забавни 
645 
тор; 
Патрс 
□о, ' 
Ест|

6.00 Преглед на седмичната 
програма; 6.04 Хороводнн ме 
лодии; 6.10 Нашите сътпудни 
ци ни пишат; 6.15 Българска 
народна музика. 6.30 Осведо

НЕДЕЛЯ - 
6.03 Добро 
6.10 Минути 
дактор; 6.15 Песни 
край; 6.35 Култури-- ----------
15.30 Весели вълни: 19.00 
мицата, която си отива; '
Изпълнения на ВИС; 19.2( 
ши повторения; 
по' желание

НЕДЕЛЯ — 21 октомври 
6.00 Черноморско утро; 16.00 
Черноморски компас; 16.30 
Прочути композитори, оркест 
ри, диригенти и изпълнители; 
17.00 Лирична тетрадка; 17.12 
Забавни песни; 17.30 Добър 
вечер, неделя!; 18.35 Концерт 
по желание — народна музи
ка

ОТ I 
понедел» 

песни; 6.15 По докове, 
пътища; 6.20 Класиче 

..лесн в забавен аранжи- 
•; 6.35 Забавни мелодии; 

Добро утро, др. дирек- 
6.50 Народни песни; 7.10 

жотмчни песни; 7.30 Здра 
бодрост, дълголетие: 7.35 

■радей концерт; 15.30 Вес
ти, музика, съвети; 16.00 За
бавна и танцова музика; 16.30 
Съвременност, творец; 16.37 
Оперна музика; 17.00 Петилет 
ката и ние; 17.15 Наши сстрад 
ни изпълнители пред микро
фона; 18.00 Нашито кораби по 
света; 18.03 Народна музика; 
18.38 Забавна и танцова музи 
ка

СРЯД| 
6.05 Му 
6.14 На, 
6.18 “
мелод! 
Звъне: 
Изп. I

ВТОРНИК — 16 октомври 
19.30 —■ 20.30 Новини. Комен
тар; Музика по желание; Лите 
ратурно предавано, посветено 
на 50-годишнината на Йордан 
Радичков; Музика по желание; 
„Заслужена награда“ — очерк 
за Ахмед Дурмушсв; Музика по 
желание

‘ВОЛЮЦИО... 
!узикални 
измайстори 
.. ,ЪК — 18 октомври 
“етическата обстановка

- коментар; 7.06 
Николаева; 7.34 Чсхо 
естрадни песни; 7.45 

>“ — бележка на мо 
•тнчни теми; 7.51 Песни 
жата; 15.30 „То работят 

I петилетна“ — преда 
‘азград; 15.45 Познава 

песни, автори и из

!И 
:твено 

... .ервю от Тър 
зири шуменски-

7.34 Изпъл- 
„Щурцнте“; 7.45 

»мически механи 
юто в Нови 

7.51 Забав 
оркестър; 

■ени 
октомври 
организация 

изказване на 
от завод „Ц.

:зград; 7.06 На 
!0 Народни пес 
I за вашето до 

7.45 „Добро ут 
--- предава

нето “ 
--- Конц( 

18.00 Култур
Ю Музикален г 
------- 1 вести 

октомври
I музика; 7.20 Не- 

7.45 .Камбанна“: 
«..пешки“ — предаване 
•; 18.00 Студио 218; 
[елни вестигомври

6.15 Сед- 
за времето; 
миниатюри; 

към мелодия; 
вК; 6.50 Народ 
Соня Кънчева; 
1еси; 7.30 Пети 
740 Утринна 
Поздравителен 

____  Пионерск; 
(повторение); 
елодии; 16.30 ______
3-01-96; 16.35 Народ 
17.00 Нашите кора 

ета: 17.03 Оперни фра 
18.00 Минути за пое

на програ! 
:правка. Добро 
Вести (всеки д< 

песни; 6.00 
>тни ■ теми; 6.05 Бълга] 
нар. музика; 6.30 Новиь 

радио София (всеки дог 
..15 Утринни ритми; 7.00 , 
итбата на есенниците в Ст; 
загорски окръг“ — коресг 
денция; 7.15 България 
ла и документи (всеки 
7.20 Български нар. 

ден бог _ _ * 
(всек|

- 21 октомври 
утро с музика; 
на дежурния ре- 

от родния 
зен спектър;

„НИ: 19.00 Сед 
- отива; 19.05 
ВИС; 19.20 На 
19.30 Концерт

зри 
за настроеь 

кораби по св( 
музика; 6.35 

мелодия: 
тел. 3-01-96; 
на БР, дир.

Танцови 
нин фронт; 

ритми от брега; 
!телен концерт; 

начин 
»тна

/менти 
зреки 

ни- ден без неделя); 
ни (всеки ден); 7.35 
Самър; 7.45 Пионер, 
тов!; 15.30 Поздравит< 
церт за завод „Илия 
жиев“ — Бургас; 17.10 
ми на бригадната ор| 
на труда в Завода : 
телна механизация 
во“ — кореспонден! 
Камерен концерт; 
лото на партийн; 
година в Сливенски

• 1,7.40 Съветска естра^ 
ви 

1гора 
I опе]

„Гроздоберът и транспор- 
— коментар от Шумен;

Свири орк. на Недялко Ста 
7.15 България — Дела и 

документи (всеки Ден); 7.20 Але 
ни макове (всеки ден без събо 
та и неделя); 7.30 Новини от 
района (всеки ден); 7.34 Песни 
от соц. страни; 7.45 „Вторични 
те суровини — важен резерв“
— интервю; 7.50 Из оперетни
те партитури; 15.30 „Щит и 
меч“ — предаване за органите 
на МВР от Разградски окръг;
15.37 Пъстър концерт; 18.00 
Информационно-музикална про 
грама „Днес" (всеки ден без съ 
бота и неделя)

ВТОРНИК — 16 октомври 
7.00 „Резултатите от десетднев
ката“ — коментар; 7.06 Музи 
на в стил „Диксилснд“; 7.34 Пс 
сни за социалистическото стро 
ителство; 7.45 „Нови техноло
гии в строителството“ — корес 
понденция; 7.51 Шуменски на
родни песни; 15.30 „Аз, ти и 
колективът“ — разговор с ра
ботници от Омуртаг; 15.38 По
пулярни песни и мелодии 

СРЯДА — 17 октомври 
7.00 „Как да създадем режим и 
навици у първокласниците?“
— разговор с педагог от Шу 
мен; 7.07 Свири гайдарят А. Ата 
насов; 7.34 Музикален кален 
дар — Шопен; 7.45 „При мла 
дите механизатори от село Хле 
барово — Разградски окръг; 
15.30 Революционен календар;
15.38 Музикални произведения
от стари маг---------
ЧЕТВЪРТЪК 

7.00 „Политичс 
в Турция“ — 
Пее Дора " ~ 
словашки 
„Доверието* 
рално-е: 
за роди» 
за Осмата 
ване от Р. 
те ли тези 
пълнители?

ПЕТЪК — 19 октомвр» 
7.00 „Сеитбата — качес: 
и в срок“ — интервю от 
говище; 7.07 Св! 
битов оркестър;

! пения на ВИС 
„Новият ИКОНО! 
зъм в автостопанств< 
пазар“ — коментар; 
ни пиеси за духов 
15.30 Младежки антен! 

СЪБОТА — 20 < 
7.00 „Партийната 
Ме подкрепи“ — 
млади комунисти 
Стефанов" в Раз 
родни хора; 7.2С 
ни; 7.34 Музика 
бро настроение;
ро, мила“ — 'забавно I 
не; 7.53 Музика за ва! 
бро настроение; 15.30 
по желание; 
спектър: 18.3С 
бус; 18.50 Музика и 

НЕДЕЛЯ — 21 оь 
7.00 Народна I 
делна естрада; 
„Пъстри смешк 
за децата; Т 
18.50 Неделни ;

!мата. 
ут

ар 
,.1НИ 
;ен);

гаро 
:пон

дс- 
Ден); 

хора (все 
7.30 Нови 
Пее Дона 

, бъди ГО- 
■елен кон 

Бояд- 
„Пробле 

>ганизация 
за строи- 

в Хаско- 
зреспонденция; 17.10 
концерт; 17.30 „Нача 
партийната учебна 

Сливенски окръг“; 
------- Съветска естрада; 18.00 
Представяме ви художника 
от Стара ' Загора Христо 
нов; 18.10 Из опери на I 
Бизе; 18.30 Икформащ 
дневник (всеки ден без 
ля); 18.40 Народна 
ВТОРНИК — 16 октомври 
5.47 Масови песни; 6.00 „Из
пълнение на националната 
програма за икономии  ком- 

„Победа“ — Сливен; 
зродна музика; 6.35 Ест 
песни; 7.00 „Реконструк 

.. модернизация — но но 
га?“ — коментар; 7.40 „От втор 
ника до петък — за всичко, 

всички“; 15.30 Поздравите 
концерт за АПК — Чнр 
17.00 — 19.00 „ПОЛЕТ“ — 

(ежко предаване 
”ж - 17 октомври 

>олклорни ритми;
осигурено мед! 
■ужване на_ нас 
■лата въ~ 

[ръг" — I 
4 любими 
1ТЪМ

17.00 „Животновъдството 
^нтабилен отрасъл“; 17.20 
салон спектър; 17.40 За 
от фестивала на опер 
>« балетното изкуст- 

Стара Загора; 18.00 Но- 
юрчески сезон за драма 
! театри в Сливен и 

18.10 Естрадни песни; 
!ватбарски нар. песни 

и мелодии
СЪБОТА — 20 октомври
5.32 Добро утро с музика; 
6.00 За тези, ноито са на 
път; 6.05 Българска народна 
музика; 6.35 От мелодия към 
мелодия; 7.00 „Пламъчета си
ни“; 7.40 В минути на отдих; 
15.30 Рекламен калейдоскоп; 
16.00 Предаване на вторите по
лувремена от срещите за първен 
ството на АРГ между отборите 
на „Черноморец“ — „Етър“ и 
„Сливен“ — „Берое"; 16.45 Му 
зина за настроение: 
диощафета; 17.10 Из 
ра на муз. театър при 
„Искра“ — Казанлък;
„Ние и свободното време“ 
сборно; 17.40 Концерт народна 
музика; 18.00 Радиоалманах 
„Време"; 18.20 Две клавирни 
пиеси от Жан Филип Рамо; 
18.40 Гласове от естрадата
НЕДЕЛЯ — 21 октомври

5.30 — 8.00 НЕДЕЛНО 
17.00-19.00 НЕДЕЛНО 
ДИО

ЧЕТВЪРТЪК — 18 октомври
19.30 — 20.30 Новини. Комен
тар; Смесен концерт; „Капитан 
Райчо Николов — борец за ос 
вобождението на България от 
османско иго“; Трио сазове; 
„Търсени изделия“ — нореспон 
ция; Световна естрада

за 
лен 
пан; 
млад<
5.47 ̂ Фолклорни ритми; 6.00 

„Как е осигурено медицинско 
то обслужване на население
то в селата във Великотърнов 
ски окръг" — коментар; 6.05 
Хора и любими нар. песни: 
6.35 Ритъм и настроение; 7.00 
„Среда — утвърждаваща н гра 
дивна“ — от завод „Ив. Те
нев“ — Ямбол; 7.35 Минути с 
ВНС „Крайс“; 7.45 „Наши го
сти“; 7.55 Орк. пиеси; 15.30 По 
здравителен концерт за ТК 
„Тракия“ — Хасково; 17.00 
„Профили“; 17.20 Концерт на 
детския хор „Дружна песен“— 
Сливен; 17.30 Рекламен налей 
доскоп; 18.00 „Паралели на 
дружбата"; 18.10 Записи от 
III национален събор на народ 
ното творчество — Коприв
щица—76; 18.40. Естрадни песни 
ЧЕТВЪРТЪК — 18 октомври
6.47 Масови песни; 6.00 „Какво 
ново при вас?“ — нови техно 
логии в завод „Светлина“ — 
Стара Загора; 6.05 Народна му 
зина; 6.35 Естрадна палитра; 
7.00 Интервю с председателя 
на комисията за ДНК □ завод 
„Динамо" — Сливен; 7-05 Из 
Ф-ма „Човекът амфибия“; 7.35 
Пее Шаролта Залатнай; 7.45 
Актуален микрофон: 7.50 Тан 
ци «на куклата (Шостакович)
— изп. на пиано Павел Сере 
бряков; 15.30 Предава наша
та подвижна радиостанция;
15.40 Орк. пиеси; 17.00 „Изме
рения“ — машиностроенето в 
Бургас; 17.15 Народни песни; 
17.30 Поздравителен концерт 
за АРЗ „Георги Калчев“ — 
Ямбол; 18 00 „Елхово — мина
ло и настояще“; 18.10 Записи 
от IV фестивал на мъжките 
хорове — Габрово—78; 18.10 
Песни от нашите спомени
ПЕТЪК — 19 октомври
5.47 Танци от съветската стра 
иа; 6.00 Разказваме за челни 
ци в труда в комбинат „В. Ко 
ларов“ — Габрово; 6.05 Народ 
ни песни; 6.35 Естрадни рит 
ми; 7.00 „Нашият репортаж*
— от новия завод за електро 
двигатели в Харманли; 7.40 „От 
петък до вторник — за всич
ко, за всички"; 15.30 Поздра 
вителен концерт за «»лоч „Хле 
бопроизводство“ — Стара Заго

ПОНЕДЕЛНИК — 15 октомври 
6.00 — 7.00 Информационно-му 
зикална програма (всеки ден); 
12.00 — 13.00 Информационно- 
музикална програма (всеки 

?9еНз’б — 20.30 Новини. Комен
тар; Фолклорна китка; „Наши 
ят социалистически начин на 
живот“ — беседа; Инструмен
тална музика; „Ползотворно съ 
трудннчество“; Вечерна естра
да

ПЕТЪК — 19 октомври
19.30 — 20.30 Новини. Комен
тар; Шаркии и таксими; ^Зна 
меносци на петилетката“; Сви 
рят братя Забунови; В света 
на музиката

НЕДЕЛЯ — 21 октомври 
19.30 — 20.30 Новини. Комен- 
тап: Музика по желание; „Мм 
нало и настояще на родния 
край“ — пътепис от Благоев- 

| градски окръг: Музика по же 
) лание; Нашата съдба“ — пие 
I ма на турски работници; Музи 
| ка по жолачие; „Щастливо мяс 
| то" — пазказ от Иван Чигри- 

нов; Новини; Забавна музика

СЪБОТА — 20 октомври
19.30 — 20.30 Новини. Комен
тар; МVзика по желание; Пъ
стра съботна програма; Нови
ни; Музика по желание

(А — 17 октомв]
Музика за настроение; 
1ашите кораби по света; 
Балетна музика; 6.35 От 

щя към мелодия: 6Д5 
гте на тел, 3-01-96; 6.50
на ЕО на БР, дир. В. Ка 

засян: 7.10 Танцови пиеси;
7.30 На синия фронт; 7.45 Ме 
лодии и ритми от брега; 15.30 
Поздравителен концерт; 16.00 
Социалистически начин на жи 
вот; 16.10 Оперетна музика;
16.30 Сребърно звънче; 16.36 
Забавна музика; 17.00 Музика 
лен обзор; 18.00 Комсомолски 
маяк; 18.38 Народни песни 
ЧЕТВЪРТЪК — 18 октомври

' 6.05 Забавни песни; 6.15 Мор 
ски калейдоскоп; 6.20 Инстру 
ментални пиеси; 6.36 Забавни 
мелодии; 6.45 Селищни систе 
ми — състояние и перспекти- 

. ви; 6.50 Хоров концерт; 7.10 
Танцови пиеси; 7.3В Пионер- . 
ска радиовълна; 7.45 Естраден 
концерт; 15.30 Вести, музика, 
съвети; 16.00 Проблеми на 
транспорта; 16.05 Българска 
народна музика: 16.30 Писма 
от района; 16.35 Световна ес
трада; 17.00 „Прибой“ — из
куство, култура, общество; 
17.15 Камерна музика; 18.00 
Промишлено земеделие; 18.10 
Песни и танци на народите; 
18.38 Забавна и танцова музи
ка 

ПЕТЪК — 
6.05 Забавни 
мична пр< 
6.17 Оркес- 
6.35 От мел< 
6.45 Весел 
ни песни, 
7.10 Танцови пи< 
летката и ние; 
естрада; 15.30 
концерт; 16.00 
диовълна (’ 
Забавни МС1 
те на тел. 
на музика; 
би по светг 
гменти; 1“

ПОНЕДЕЛНИК — 15 октомври
5.30 Преглед на програмата 
(всеки ден); 6.00 Точно време; 
6.01 Музика за настроение; 
6.15 Строителството — всена
родно дело; 6.20 Оркестроои 
пиеси; 6.30 Новини от пр. „Хр. 
Ботев" (всеки ден); 6.35 От ме 
лодия към мелодия; 6.45 Раз 
говаряме на обществени теми; 
6.50 Изп. на духови оркестри; 
7.00 Нашите делници — съби 
тия, планове, дела (всеки ден 
без неделя); 7.10 Песни на ро 
дината; 7.15 България — дела 
и документи (всеки дсн): 7.20 
Хора и ръченици (всеки ден);
7.30 Хора от челните редици; 
7.40 Естраден концерт; 8.00 
Програма „Хоризонт“ (всеки 
ден); 9.00 Програма за чужде 
странните летовници (осеки 
ден); 12.00 Програма „Хори
зонт" (всеки ден); 15.30 Поздра 
оителен концерт; 16.00 Младе
жки радиочас; 17.00 Писма от 
района; 17.05 Народни песни;
17.30 Говори Москва (всеки 
ден без неделя); 18.00 Светли 
ни От вековете: 13.05 Музикап 
на мозайка; 18.30 Нооини от 
района (всеки ден); 18.38 За 
бавни песни; 18.50 По писти, 
басейни, стадиони; 18.58 Пре
глед на програмата (всеки 

йен|1т< 
6.00 I

митслен бюлетин ка Радио Со 
фия (всеки ден); 6.35 Заба 
век концерт; 645 Организа 
ция, дисциплина, сметка; 15.30 
Вести (всеки ден); 15.33 Адро 
си на дружбата; 19.00 Иифор 
мационио-музикална програ
ма (понеделник, сряда и пе
тък); 19.30 Оркестроои пиеси; 
19.40 Личност, колектив, есто 
тика; 1949 Вечерен ритъм 

ВТОРНИК — 16 октомври
6.00 Вести (всеки ден); 6.03 
Хора и ръченици; 6.10 На сел 
скостопански теми; 6.15 Народ 
ни песни и хора; 6.36 Наша 
естрадна музика; 6.45 Детско 
утро; 15.33 Строителни мар
шрути; 19.00 Вести (вторник, 
четвъртък и събота); 19.06 
Фолклорни музикални мериди
ани; 19.15 Младежки посоки; 
19.45 Дискослалом

СРЯДА — 17 октомври 
6.03 Свирят инструмента; 
групи; 6.10 Съвети на спе! 
листа; 6.15 Пеят солисти 
ДА „Пирин"; 6.35 Забавна 
зина; 6.45 Учение и 
15.33 Литературна 
19.40 Диалози 
ЧЕТВЪРТЪК -

6.03 Мелодии от Гар—' 
На актуални теми; 6... 
на музика; 6.35 Забав! 
кална мозайка: 645 
и законът; 15.33 ~
„Пионер“; 19.06 Н. 
дио Благоевград

ПЕТЪК — 19 октомври
6.03 Весели ритми; 6.10 Родоп 
ски срещи; 6.15 Из албума за 
народна музика; 6.35 Естрад 
на музика; 6.45 Опит, инициа 
тива, творчество, 16.33 Рек
лами, справки, съобщения; 
19.30 Музика на съветските на 
роди; 1940 Крепости на бъл 
гарския дух; 19.50 Стари ис 
лодии, стари спомени

СЪБОТА — 20 октомври 
6.03 Оркестрова народна музи 
ка; 6.10 Обзор на селскосто
панските работи в радиора 
йона; 6.15 Из нашил фолкло
рен албум; 6.35 Разказваме за 
вас, работници от селското 
стопанство; 15.33 Гласове от 
естрадата; 19.30 Популярен 
концерт; 19.40 Срещи по об
щия път; 19.50 Забавна музи 
ка

ме от стадион „Девети септем 
■ри“ в Пловдив второто полу
време на футболната среща 
между отборите на „Лономо 
тив“ — Пловдив“ — „Локомо
тив" — София: 16.40 Мело
дии из филми; 17.00 „На мла
дежка пълна“; 17.30 Любопит 
но петолинио; 18.40 Смесен 
концерт

УНВ — 68.36 мгхц 
11,00 „За всениго по нещо“ — 
концерт; 11.30 „Литература, из 
нуство, култура“; 11.45 Пред 
микрофона — пловдивски из
пълнители

НЕДЕЛЯ — 21 октомври 
5.50 Българска народна музи 
ка; 6.00 „КРАЯТ НА СЕДМИЦА 
ТА“ — музикално-информацио 
нна програма; 17.00 „Марица“
— радиоалманах за литерату
ра, изкуство и култура; 17.30 
Оперетна музика; 17.45 „Меж 
ду нас да си остане“ — хумо 
ристично-сатирично предава
не; 18.00 Музикален календар
— „Октомври 79“

СРЯДА — 17 октомври 
19.30 — 20.30 Новини. Комен
тар; Народни песни и игри; 
„Икономии на всяко работно 
място“ — изказвания от Хаско 
во, Шумен, В. Търново и Габро 
по; Свири Мехмед Бекиров; „Са 
бахат абла отговаря на слуша 
телски писма“; Естраден Мон 
церт

5.30 Обявяване на програмата 
за деня (всеки ден); 5.32 Му 
зина за настроение (всеки 
ден); 5.50 Българска народна 
музика (всеки ден без събота 
и неделя); 6.20 Утринни рит
ми (всеки ден без събота и 
неделя); 6.30 Новини на про
грама „Христо Ботев“ (всеки 
ден); 6.40 „Стопанските споро 
ве и тяхното разрешаване в 
практиката на държавния ар 
битраж в Пловдив“; 6.50 За
бавна музика (всеки ден без 
събота и неделя); 7.00 „Изме 
ренията на ефективността на 
съветската техника н съвет
ския челен опит в рудодобив 
ната промишленост“ — интер
вю; 7.05 Забавна музика — 
продължение (всеки ден без 
събота и неделя).. 7-15 Бълга 
рия — дела и документи (все 
ки ден) 7.30 Спорт; 7.35 Пес 
ни от нашето революционно 
минало; 7.45 Културен живот;
15.30 „Посоки“ — рекламна 
програма (всеки ден без неде 
ля); 17.00 Любопитно петоли- 
ние; 18.00 Галерия „ Съвремо 
инин“; 18.10 Музикално пътеше 
ствие мз съветската страна;
18.30 Новини (всеки ден); 1840 
Музикална шега (Моцарт)

УКВ — 6.36 мгхц
11.15 Забавни песни; 11.30 Ро 
шенията на Националната пар 
тийна конференция — в до 
ла); 11.45 Седма соната опус 
83 (Прокофиев)

ВТОРНИК— 16 октомври 
Новини (всеки ден); 5.50 

■лгарска народна музика; 
10 Решенията на Нацконал 

партийна конференция 
дсла1; 6.40 „Ефективно, 

(чествено — без изостава 
и!“; 7.00 Новини (всеки ден);

" културни теми; " 
чи и песни  по( 
■радове; 7.45 „С 
младостта"; 17 **' 
спомен; 17.30 

■во, бит!“: 1740 
18.00 Студио 

„ЖВ — 68.36 мгхц
11.05 От цесен о песем,- 11.30 
„Из дейността на органите 
МВР“; 11.45 Из репе*'--' 
на Пловдивската народи« 
ра

СРЯДА — 17 октомври
6.50 Фолклорна мозайка; 6.00 
Нашият селскостопански ко 
ментор. 6.40 „Челният опит — 
масова практика"; 7.30 „Худо
жествена самодейност“; 7.35 
0Циганката“ (Равсл); 7.45 Маги 
страна „Бъдещо"; 17.00 Забав 
на музика от Зацепин; 18.00 
„Млади съвременници“; 18.10 
Симфонични танци опус 64 
(Григ); Я8Л0 Българска народ 
иа музика по писма на слуша 
тели

УКВ — 68.36 мгхц
11.15 Пеят български естрад 
ни изпълнители; 11.30 Плов 
див — образцов, социалистиче 
ски град; 11.45 Оркестроои 
пиеси
ЧЕТВЪРТЪК — 18 октомври
5.50 Българска народна музи 
ка; 6.00 „Реколтата — навре
ме прибрана и напълно опол 
□отворена!“; 6.40 Ефективно, 
8<ачестоено — без изостава 
щи; 730 Втора проверка съв
местно с представител на Ин 
спенцията по опазване на при 
родната среда — Пазарджик; 
7.35 Музика към „Рицарски 
балет“ (Бетховен); 7.45 „Общо 
младежки отчет пред партия 
та“; 17. Четвърто д. на оп. 
„Сватбата на Фигаро“ (Мо
царт); 17.30 Орфеева земя;
17.40 Пеят Кичка Бодурова и 
Клифт Ричард; 18.00 „За дву 
сменна работа на селскосто
панската техника!“ 18.10 Ин 
струментална забавна музика;
18.40 Концерт за орган и ор 
кестър (Хендел)

УКВ — 68.36 мгхц 
11.05 Ритъм и мелодия; .. 
Магистрала „Бъдеще“; 11 
Записи от Международния 
стивал на камерната муз" 
в Пловдив

ПЕТЪК — 19 октомври 
5.50 Танци на народите; 6.00 
За високоефективно планинс
ко земеделие; 6.40 „Строител
ната Седма петилетка“: 7.30 
„Инженерният проект и него
вата реализация в две пред
приятия на III район — Плов 
див“; 7.35 Лауреати на V ре 
публикански фестивал на ху 
дожествената самодейност; 
7.45 Клуб „Порив"; 17.00 Кръ
стопът на песента; 17.30 В 
авангарда на времето; 17.40 
Инструментални пиеси: 18.00 
„Между нас да си' остане“ — 
хумористично-сатирично пре
даване; 18.16 Българска на
родна музика 18.40 Съветски 
естрадни изпълнители 

УКВ —68.36 мгх
11.15 Песни и мелоди, 
обичаме; 11.30 „С 
из Пловдив“: 11.45 
опери

СЪБОТА — 20 онотомври
5.50 Българска народна 
ка: 6.00 „В събота с 
утринна програма по 
на слушатели; 16.00

,А8Та°? 3?8.3ПГсТи'мТо'ич^

СЪБОТА — 20 октомври
6.05 Музика за настроение; 
6.15 Нашито кораби по света: 
6.18 Популярни песни и мело 
дни; 635 Забавни мелодии; 
6.45 Дом, семейство, бит; 
6.50 Симфонични валсове: 7.10 
Танцови пиеси; 7.30 Туристи 
месни меридиан; 7.35 Естра
ден концерт; 15.30 Вести, му 
зина, съвети; 16.00 Музикална 
палитра; 16.30 С микрофон 
при нашия съвременник; 16.37 
Народна музика; 17.00 Жизнс 
на среда — настояще, бъдеще; 
17.10 Оперни увертюри; 18.00 
Международна естрада; 18.38 
Вито хоро

1ЕДЕЛЯ — 21 октомв] 
Черноморско утро; 
-к-орсни компас;

чтори, орь 
изпълнит» 

>т^ка;

18.35

|ут» 
дир
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ПО ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ

(От стр. 1-а) Светла Недялкова

ИЛЪТ И СЕДЕМТЕ КОЗЛЕТА
МУЗИКА: Развигор Попов
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значителните програмни ини
циативи. По ваше желание 
ше бълат публикувани очер
ци, портрети и др. на активни 
участници в нашите програми, 
на изявени творци от телеви 
зията и радиото, текст и ноти 
на песни, които звучат в про 
граните. Ще поместваме ма
териали за интересни моменти 
от историята и дейността на

гГ? Г°5‘ I—ЕЛЕВСД^ИЕИШ/ййМЗ©

Шест месеца есяка 
в 22.55 часа заставах 
думи пред микрофона 
грама 
твх: ,. 
зн късен 
|патл П1Л? 11

За 1 година — 3, — лв. 
За 6 иесеца — 1,50 лв.

В него драги читатели, 
бълат отпечатани пьлни 
мични програми на телевизия • 
та и радиото. ше намерите 
кратка предварителна инфор
мация за най-важните и нови 
те предавания, ваши отзиви и 
мнения по тях. рецеизентскп 
и проблемни паметници за по-

то 
каш отговор или 
недочакал въпрос, 
любимия, диалог 
мия ... диалог с мама, диалог 
със сина... И накрая възклик 
ваш: „Отлетя още един ден! 
Половината ми добри намере 
ния за него останаха неизпъл
нени ... Сега трябва да ги 
прибавям към добрите си на
мерения за утрешния ден"...

А тези дни улових една за
бранена мисъл в главата си — 
мина ми през ум, че вече не 
можеш без мен ... Аз съм от 
онези хора, които си въобразя 
ват, че без тях нещата не мо
гат да следват определения си 
ред.

Мисля, че ако ме няма в къ 
щи, ще настъпи хаос. Никой 
няма да знае кое къде е, кога

вълчлиов — 
„Четвъртият 

I стана 
обшото творческо 

мъжаванс па колективите 
районните телевизионни цент
рове. в конто се трудят пре
димно .млади хора — болшин
ството от гя.х. възпитаници на 
факултета по журналистика.“ 

АЛБЕРТ АПЖЕЛ ..IV прог 
лед па телевитионннте програ
ми се-отличава рязко от досс- . 
гашните три прегледа е пови
шеното професионално май
сторство. Имаше ярки примери 
на висока професионална кул
тура в режисурата, в оператор 
ското майсторство, в снепогра 

■ фимта. в идейно-тематичната 
насоченост. Успоредно с. това 
с надпис : п богато жанрово 
разнообразие ‘

ИВАН ЩЪРКОВ- „Не мога 
да не отбележи със задополст 
ео публицистичното предаване 
на ТВ11 Пловдив „Лъжичка 

’> катран в каца мед", което бе
ше едно от най-силните. Това 
предаване и като форма е. не
що ново. .Хубаво впечатление 
направи и докуменга.тпо-публи-

пякон Недо, нч ЬНИ в отделни 
предавания крайнияг извод е. 
че пашите .‘е.1«,низиопи11 
рове смело са се ■ "
към овладяване на 
па телевизионния 
към много ;
планове.“

ВЪЛЧАН
член па журито: . 
преглед фактически 
раз на

ТВИ Пар
лив 113- 

Дсвпя пз- 
разработепа 

е доведена до

цнегйчного продаване ..Върхо
ве па питиШпт!“ па 
па. Основната, тема 
гражламс Девня 
гражда нас“ 
сполучливо и 
край."

Па тържествена фолклорна 
вечер под патронажа .па гене- 
палння директор па Българ
ската телевизия, другаря Иван 
Славков, бяха връчени награ
дите. па IV преглед на телеви
зионните програми „Златна ан 
тена“.

ГОЛЯМАТА НАГРАДА 
„ЗЛАТНА АНТЕНА“ — за ця 
постно представяне на 
анонси център получи 
ВИЗИОННИЯТ ЦЕНТЪР 
ПЛОВДИВ.

СЪС СПЕЦИАЛНА НАГРА 
ДА за .реализация на фолклор 
ни програми беше удостоен ко 
лектнвът на ТЕЛЕВИЗИОНЕН 
ЦЕНТЪР Б БЛАГОЕВГРАД.

Носител на СПЕЦИАЛНА 
НАГРАДА за реализация на 
музикални програми стана ТЕ 
ЛЕВИЗИОИППЯТ ЦЕНТЪР В 
РУСЕ.

НАГРАДАТА НА СЪЮЗА 
НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНА 
ЛИСТИ за търсене и разработ 
ка па съвременни теми завою
ва ТЕЛЕВИЗИОННИЯТ ЦЕИ 
ТЪР ВЪВ ВАРНА.

За мероприятията, 
пи по време на прогледа и за 
резултатите от анкетата про
ведена е чи га голите на постник 
„Телевизия-—радио“ в Сандан
ски, ше ви информираме в 
едни от следващите броеве па 
вестника.
Сандански, 4—6 октомври

„и/. ___ ,^Г.

какво се прави, 
да се заеме ...

Когато замина в команди
ровка, всяка вечер звъня по 
телефона да питам „Как се оп 
равяте без мен?". И съм дъл
боко огорчена, като чуя: „Вси 
чко е наред, не се безпокой!" 
А всъщност точно това искам 
— всичко да е наред. Но ми 
се ще да бъде формулирано 
така: „Добре сме, но много 
ни липсваш!"

Ако след дълга отпуска се 
върна на работа и ме посрещ 
нат с едно: „Ей, ама свърши 
ли ти вече почивката, кога от
летя, не усетихме", аз съм на 
право оскърбена. Защото през 
цялото време съм се надява
ла да чуя: „Век ни се видя 
твоето отсъствие, 
се без теб!"

А в същност не искам никой 
да се мъчи и да , 
искам на всички да им е доб
ре.

Но, как така 
добро без мен!

А сега изведнаж се замис
лих: то ли не могат без мен 
или аз не мога без тях? Май 
чо друго трябва да питам, ко 
гато звъня в къщи:

— Ей, справихте ли се без 
мен, защото аз съм загубена 
без вас!

И на теб, уважаеми 
телю, ще призная:

— Чакаш ли ме или не в то
зи час, знай, че аз жадувам 
разговор с теб. Струва ми се 
не бих могла вече да се от
дам на благодатта на съня, 
преди да излея пред теб сък 
ровените мисли на своя ден.

Благодаря ти!
Катя ВОДЕНИЧАРОВА

Вълчо с пет жълтъка целя 
гърлото проми 
п заблея е нови трели: 
„Рожбо, отворп-н-я."
ВОКАЛНА ГУПА:

Мама! Тук е мама! 
Но тя няма 
лапи черни!
Мамо, белоснежна. 
гоила, нежна, 
ний сме верни! ,
ТЕМА НА ВЪЛЧО:

Ау, от глад умирам.
ау. но тук намирам. — 
ау, заключен дом.
с хитрост и взлом, 
Що влеза аз!
ПЕВЕЦ:

Хитрият Вълчан < 
Цял покрит с бг 
с лапа бяла ток 
крехкото стъкло. 
Всеки зпае, но случи се, 
кой бе крив, цой прав - 
Вълчо кожата мени си. 
не и своя нрав!, 4,

видяхме на екрана, потвърди, 
че вече няма непрофесионал
ни. любителски неиьт. Във вси 
чки показани Филми личеше 
творческият професионализъм, 
стремежът геекп нов филм да 
бъде по-хубав, по-завършен, 
по-депетвен.“

ЛИЛЯНА АНДРЕЕВА — 
член на журито: „IV преглед 
показа качествен ръст в профе 
сионалпото изграждане на на
шите млади журналисти, режи 
сьорп и оператори от телеви
зионните центрове. Основните 
постижения иа центровете би
ха могли да се групират в ня
колко тематични линии: подчер 
таи интерес към българското 
национално културно наследст 
во, към българския фолклор и 
етнографските оиветености на 
нтткои райони в страната. Ха 
рактериа линия в прегледа бс 
ше и интересът към творче
ския труд на някои изтъкнати 
представители на българската 
култура, които живеят и рабо 
тят в съответните райони. Тук 
акцентът беше поставен вър
ху органичната връзка между 
творен и народ, между творче 
ство и народна душевност. 
Друга много съществена тема 
тична лннйя беше публпцпетпч 
ннят анализ па някои соцнал- 
ко-икономпчсски проблеми на 
нашето време. Независимо от

Септември беше месец на 
чивка и на преоценка. И 
ме отново от първи октомври 
всяка вечер в този час. Идвам 
с чудесната мелодия „Звезден 
прах" и с надеждата, че мо 
га да заместя сънотворна таб
летка, страница от книга, музи 
ка и всичко онова, което носи 
на крилете си съня. Не, не си 
въобразявам, че съм вълшеб
ница. Моето единствено жела 
ние е да те обърна с поглед 
към теб самия, разказвайки ти 
за себе си...

И все се питам: помагам ли 
ти да прескочиш по-лесно ви
сокия праг между будуването 
и съня или давам нова 
на твоите мисли и 
удължавам деня ти?

Може би и ти като мен в те 
зи последни минути на 
повеждаш онзи безкраен диа
лог със себе си. Диалог, в кой 

задаваш въпроси, без да ча 
отговаряш, 
Диалог с 

с нелюби-

кой с какво

вечер 
с тези 
на про 

а „Христо Ботев" и се пи 
„Слушаш ли радио в то- 

час, уважаеми слу
шателю?". Благодаря ти за де 
сетките писма, които ми изпра 
ти, за развълнуваните думи, за 
сродството на мислите и пори 
вите! Пазя тези писма м 
препрочитам в часове 
вглъбяване и усамотение, 
ме подсещат какво още имам 
да ти разкажа, какво още 
имам да споделя ...

Когато Йонка Коцева, дирек
торката на програма „Христо 
Ботев", ми предложи пет мину 
ти за откровен размисъл на 
глас пред микрофона  пос
ледните минути на деня, аз и 
не подозирах колко дълбоко 
трябва да разровя в душата си 
и да застана пред теб такава, 
каквато съм, а не каквато ми 
се иска да бъда в делничния 
ден...

Сама не знам как минаха от 
кровените вечери от януари 
до юни. А след това пристиг
наха писмата ти, че искаш да 
чуеш всичко, което си пропус 
нал в своите заети вечери, за 
това през юли и август повто
рих онова, което ти пожела.

Абонирането се извършва 
всички пощенски станции 

страната.

ПЕВЕЦ:
Знам живееха безгрижно 
в старата гора, 
седем палави козлета 
п една коза.
Тя бе майчица грижлива, 
ставаше в зори, 
с крехки клонки п с коприва 
всички да гости.
ВОКАЛНА ГРУПА:

Мамо, мнла мамо, 
бързай само 
да сме сити!
Вълчо щом почука, 
ние тука 
ще сме скрити!
ТЕМА НА ВЪЛЧО:
Ау. от глад умирам, 
ау, но тук намирам, 
ау, заключен дом, 
с хитрост и взлом 
Ще влеза аз!
ПЕВЕЦ:

Но козлетата благатки 
схванаха завчас.
скрит п хвалебствията сладки 
вълчия му глас,

„ . . . Харсспам много песента „Вълкът и седемте козлота“ в и», 
пълнение на Мими Иеанопа и ВНС „Старт“. Тя е мелодична и при 
ятна ..— така пише до редакцията на вестника Мария Ибропа 
от Пазарджик.

Същата молба имат и Марияна Петкоаа и Спетла Недялкова от 
с. Паничери — Пловдивско, семейство Иванови, семейство Кара- 
славови и Диди Андреева от Търговище, семейство Недялкови от 
София, Илия Бояджиев от Шумен, учениците от У1||-а клас на ос 
новното училище „Петко Енсв“ — Нова Загора, Васил Петков от 
Луковит и други.

телевизията и радиото, ново
сти в света на телевизията и 
радиото и др.
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