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Успешно се осъществява съвместният курс на БКП н КПССЗа всестранно сътрудничество и сближаване между България иСъветския съюз. Този курс с първостепенен фактор за разциена.
на социалистическа България. Той има голямо интернационалио.
значение и ине ще продължим неотклонно да го следваме.

Главните усилия на партията през осмата петилетка да
насочат към все по-пълно задоволяване на непрестанма Карас.
ващите матермални м духовни потребности на народа, кън по-на:
татъшно изграждане На материално-техническата 623 На соция.
пизма върху основата на повсеместна интензификация и към ус:
вършенствуване на социалистическите производствени отношения,
Това да се осъществява в усповията на последосатслно прилага:
не на новия имономически подход във всички сфери на оби
зения живот и задълбочаване но социалистичесната интеграция,

  

 

   

 

    
Кадър от съветсния домументален филм „Целннат (24, 27 февруари, 18.80 часа, 1 програма)

ИЗ ПРОЕКТА ЗА ТЕЗИСИ НА ХИ КОНГРЕС.- нет На 28“ февруари в НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
МОГЪЩ. СТИМУЛ Пк олово| пъзгнескиа аскенбни морски реонасна

и Ххху конгрес. на те програми ще предоставят широко място за предкон
кпсс гресен разговор, за мнения и предложения на трудещиНА ПОБЕДНИЯ ВЪЗХОД Плаара

информационните емнскии в различни по жанр преда
ххм вания ше изразим. вдъдновението на нашия народ отНА СОЦИАЛИЗМА опа САра

дълбоката му вяра в силата на БКП.

 

  

 

    
 

ТОДОР ЖИВКОВ:

За. на, всемерната поддръжка” на. партията На Ленин в ос: ЕКИНО на Българското започва ИЗЛЪЧВАНЕТО НА дЕВЕТСЕРИЙНИЯ СЪВЕТСКИ
ществяването на нейната висока историческа мискя е въпрос а радно и Българската те ТВ ФИЛМ
дълг ичест. Ние, българските комунистн, се чувствузаме дъпбо-
ко съпричастни към делото на КПСС в борбата За социализъм. ЛеВИЗИЯ, КОИТО ще отра-
сайта. Запова к нашето «пово за мея винаги е некрено и СР” Здват работата на ХХУП

Ние сме убедени: ХХУ! конгрес на Комунистическата партия конгрес на КПСС: Боян

  

а Саня соса се прнвняе пов мега вена на побаи ТРОВО Аленсандна ПО МОТИВИ от романа на В- А. Каверин
зъзХод на социализма, на движението на всички Най-добри си. „Ала на планенио, борещи се зе мир м социален прогрес ВЛАДКОВ, Владимир Разговор със създателите на филма

Из спатията „СЛОВО ЗА ПАРТИЯТА НА ЛЕНИН ОЦАКОВ, Борислав ДЖА “ТЕЛЕВИЗИЯ -- 1 програма аремето. Зведно с родината

 

з марода върни по свож тръгия
От 28 февруари камерите и микрофоните на МДЖИЕВ, Асен МАТВ. 24 и27 февруари, 9.00 ав. пъ ноти

филма --  

   

Българската тиня и Българското радио ЕВ, „Петър“ ВЕДРИН, 26 февруари, 21.00 часа Пред си 1
ще предават от Кремълския дворец на конгреси нейната съдбе, укрепването наа Боян БОНЕВ. Режисьорът ВИКТОР ТИТОВ: хорактера, научите йо търсе.те ДИРЕКТНО: „Нед филна работихме ня“ ния, борбата и за щастие. Ние: с - колко години. Литературният „се стремихме

да

покажемФ Откриването на ХХУ! конгрес на КПСС. ДРИН СОАВКОВО ЛЕО елиартараебоди ида АааАееФ Отчстния доклад на ЦК на КПСС. тър КОЖУХАРОВ, Ан. исоречеси мермод ст зрее гето на тази меди, избрала
<- ет година до кроя на найсхумакнета”“ Професия <-

9 Припетствие на ЦК на БКП до делегатите Тон ВВРГИЕВ - Атанас Великата отечесвена война с пекорскта съ и Пбедияла зе
на конгреса. КВНЧЕв. Геров МАЙС НаабаолСВИНЕ ВЕбияиназони
Ф Тържествен концерт за делегатите и гости- ДЕНОВ - Михаил КО- пиворечкнихеракерина (е Извсме вр че звя съдбине
те на ХХУ! конгрес на КПСС ЛЕТВИНОВ неразривната им връзка с (нас фа сто

В радиопанорама „Конгресно време“ В. А. Каверии
всенародно обсъждане на проекта за Тези-
си на ХИ конгрес на БКП

От20 до 26 февруари темата: „ОСМАТА.
ПЕГИЛЕТКА - ПЕТИЛЕТКА НА УСКО-
РЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС“.
На разположение. на слушателите за мне

ния и предложения всеки ден от 9.00 до
15.00 часа сателефоните 88-34-30 и 66-50-10

 
     Писмата изпращайте на адри: Цанков” Ме 4, Българско рад

Кадър от филма „Разтворена мнига“ решна политика” (за „Конгресна.
София--1000. Бул. „Драган< Таввна редакция
сие ва Ба стрф
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Основната тема на блоково-
то предаване „ИМПУЛС“, по
програна „Хоризойт“ на 24
Февруари "от 1830 часа, е
РАЗВИТИЕТО НА МИКРО
ЕЛЕКТРОНИКАТА У НАС“. За
„инкропроцесорите и слектрон-
ната техника в студиото“ ще
разговарямес доктора на тех:
ническите науки Людмил ДА:
КОВСКИ от ВМЕИ „Ленин“ м
пн. с. Светослав НАЧЕВ.

Програма „АПРИЛСКИ ХО. На малкия екран на 4 марг
РИЗОНТИ“, на 26 февруари в
13.00 часа и в 21.00 часа, е пос

ох 20.00 часа по птора програ-
а БОГАТА СПОРТНА ПРОГРА

ватена на РАЗВИТИЕТО МОХИМСО|Омдс Футбол, хайдбал, баскет.
ческата промишленост -- един

бол, воле! кей на лиот водещите отрасли в нашето 22” 1артрскав ва зледо
вродле стопинстаот И както винаги. -- интересни

СПОРТНИВЕСТИ.

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ БТ

ДИЗАЙНЪТ
ТЕЛЕВИЗИЯ,
24 февруари, 20.00 часа:

П ПРОГРАМА

Домакии на. пресконференцията: н. х. проф. Светлин Русев,
председател на Съюза на българските художници.
Участвуват журналисти:

тура“, Николина Севданова от
ва от
от в.
знаме”, Никифор Курдов от

 

  

Думата „дизайн“ е чужда н.
Засега Не особено популярна,
така че някон телевизионни.
зрители може ба няма да раз
берат веднага за какво ще се
говори на предстоящата прес-
конференция. Налага се извест.
но обяснение,

 

Отначало у изс беше възприет Терминът „промишлена всте.
сиециазиети

 моа иеиеаза:.< Но това Са подробности.

 

<е в резудтат

 

тлийскя Пройсход и. означавдословпо „проект“ или план
Откакто с тази дума бешеЗованаедна нова дейност, беа

 

 

а

 

я: а найхубаво ипайдолезкообориане папишти сто Обианкнво,
Чете с Боа
заобикалищ мисбит 3.

 

 

Мария Радева от в. „Народна куа.
- „Отечествен фронт“, Зоя Деяно

„Труд“, Мария Крумоваог в. „Поглед“, Христо Миланов
„Работническо дело“, Слав Мутафчиев от „Земеделско

 

„Антени“, Димитър Езеку
Иван Палчев от Българска телевизия. до е Зе “

 

на съзнателната човешка. дой.ност: архитектурна срода, зи.
лища, дрехи, предмети 34, всв.Кидисвлапогребат помещений; работйм, и маши.чи: сното работдм.

 

 

Няма дефиниция за дизайна,
която да е безспорна, по за
едно нещо веички автори. са
съгласни: това е“ творческа
дейност, от която обществото.

под
у

ня

 

правителствендокументи за
утвърждаване и развитие на
дизайна, създават се“ компе-
тентни съвети н институти,0
ганизират се плепуми, излож
би и конк въпреки
всичко засега думите като че.

< ли сса повече ог делата. Защо?

  

 

Това е основният въпрос, на
който участниците в прескон.
феревцията ще търсят отгово|
ра в продължение на. близо.
час и половина. През. цялото:
време зрителите ще имат. па.
разположение два телефона в
студното, чиито пожера“ ще
обяви водещият предавапето
Д. Езекнев.

Божидар ИГНАТОВ  

ПРЕДКОНГРЕСНИ

МАРШРУТИ
ТЕЛЕВИЗИЯ, 1 ПРОГРАМА

24 февруари, 17:40 часа.
В пинциативата  „Предкон-

гресни маршрути“, резлизнра-
ча съвместно с редакш  
вестник „Работническо“ дело“,
ще покажем няколко интерес:
пи предложения, мнепия и пре.

 

поръки до ХИП конгрес на
БКП от работническите колск.
ТиВи На текстилен” комбинат
„Марица“ и „Електродпаратур
ти заводи“ в град Пловдив.
Първият наш обект е „Бл-

пром“ <- Пловдив, в който ра-
ботищите от монтажен ех
Хе 1 се спряха на някон про-
блеми във връзка с внедрява:
нето на техническия прогрес
за Намаляване. на“ ръчния
Труд. В разгопора взе участе
и директорът на завода ниж
Райчо Велков.
Втората паша

ръководството на текстилен
комбинат „Марица“. Интерес
нн предложения във връзка с
подобряване организацията на
работа в комбината паправи:
Ха, замествико директора по
търговските въпросн Росица
Гъшарова н Илия Илиев -- 3а
местник днректор по нкопоми
ческите въпроси.

Пеставиха се въпроси за ис
решеин проблеми с транспорта
н. обслужването на хората, те-
риториелното разпределение
на ждлитата на работниците
от този колектив.
От направените изказвания,

  

 

среща бе с

 

  чеХП конгрес на п
па трудещите се са отправени.
към. пдващете дни на осмата.
петвлетка за преодоляване на
Трудностите н отстраняване на.
слабостите, конто спъват уве:
личаването на производително-
стта и изпълнението на плана:

 

Александър ГЕРАСИМОВ

 

 На 23 февруари от 10.35 часа по програма „Христо Ботев“нерал-щайор Валерия” ДЗАНАГОВ -- поенен,посолството на Съветския
орския Флот. От
за „ПОЛЕВАЯ ПОЧТА"..

 
 

ще предадем беседата на ге
военноморски м поенновъздушен аташе

съюз в България, по случай Деня н
18.00 часа, пак на 23 февруарко по програма.

при
ветската армия и военно
Христо Ботев“ ще госту.

   

ГЕРОИЧЕН ЛСТОПИС

ИЗМЕРЕНИЯ НА СЪВЕСТТА
документален филм за Каблешково

ТЕЛЕВИЗИЯ, 1 ПРОГРАМА  разискри жаравата на Велн
ката отечествена войча, пее

23 февруари, 17:40 часа Ки. комунист, стана боец в
тила на врага, в защита на
съветската страна:
те и в гимназиште

В казарми:Революционното движение младежив Каблешково има свой изме-
 

 

 

  

Ревня. Това са. неговата пар СтКаблешковосъздавахаре
Тийност но мавовост, Негова. тсега планина 6: сформпран. парти

зрез занският отряд „Народен юм
рус с централа” ба. Кай

Партийното ядро възики4 Пешково“ Шоследвана поли
и укрепна тук бързо, сред цейски блокади иарести, съ
болките и нищетата, кото ос. Лебии процеси н смъртно при
тави след себе си” Първата съди, концлагери. И докатосветовна” война; след: приме“ партнванокнит Впрядо осъще
ра на памотиия Октомври, (2 ствяваше дръзкн. успешни. ак
коуци с скрошия, ност ци и водеше сражения,“ Кабсгупни, оковавани“ дори във пистълИи. ОКОВаВаН ДОРИ(ВЪВ. лешково горя, и майки пизка
ко просвещение, извисяваха ха с кървавн сълзи за загн
бедиостта със силата па пар налите герои. Така с всеот
тийната правда, През 30-те  дайност, със зрелост ин безко-
години едни учйчел, много За“ ристие комунепие воовахапаятанн. а цитедигени. посе. (За щастието яа всички.
шаваха учените в. пезодо: Каблешково бе средище. на

революционното” действие, беЖлада н скръбна рана. Днесе
ционвото тайиство. Във всич
ки масовиизяви,почти във все
кн дом на Каблешковския

 

 

в светилище, пред което“ коле-
район вече зрееще партийната ничим в размисли За десетки
и ремсовата съвест, желан мо простреляни сърца:
очакван бе бунтът срещу фа
шистката власт. И щом се Стамен ДОЛАПЧИЕВ

 

 

 

ЕКСПЕДИЦИЯ„СЛЕДА
ТЕЛЕВИЗИЯ -- 1 ПРОГРАМА.

1 март, 10.00 часа <

Главна редакция „Детски екран“ на БТ осъществява нова нин-
шиатива -- експедиция „Следа 12“, посветена на ЖП конгрес на.
БКП. В тази рубрика ще бъде отразавана пионерската изследва
телска и следогърсаческа дейност, свързана. с миналото и настоя
щето на страната, с примерите на патриотизъм и жертвоготов-
ност, с годемите факти н яваения па българо-съветската дружба,
Участниците з бъдещите скспедипви „Следа -- 12“ ше имат въз
можност да проявяват съобразителност н гърпение, находннкост
и умение, както н за осъмествяват самостоятелна научиоизследо
зателска работа.

   

За да се придобие
з експедициите,

право: в далечно зреме но „Гайлез: Тетров Це се Оказа между жи
  
пизпрат специелай отряди аи Пионерите не се отчвяхезе  

    

   

 

команди от пет илис.
ши с капитан но ръководит
от училището. Всяка команда.
трябва да изпрати специална.
заявка с писмо до редакцията:
на. Българска телевизия, за
да се регистрира в щаба, да

на. проучването, с. което

 

се заема. Капитаните на ко-
иаидите трябва да водят днев.
ници, в копто ще сс съхраня.

т документите и вещите, из
дирени от пионерите -- факси.
милета, копия, фотоси, предме

 

 занскиотряд ейерая

  

  
 

Първата експедиция Следа.
ти 12“. завършис устех. Пионе

 

рите от комаидота предадоха.
синмките и документите, днев
инка и пещяте в Националния.
музей за българо-съветска дру

Първата експодиция.
о2Риече в осъществена от.

  

  

 

жба:
Приятедв, за допъзнители

подробности по участието ви
в. бъдещите експедиции,пишете
ла познатия ви адрес На Бъл
тарска. телевизия Не забра
вяйте та лобатите <<“ релак
ция „Детски екран“ -- за Ша
ба на експедиция,
12". Желаем пиг усп
щата следотърсаческа но изсле
дователска работа!

  
 

в село Волуяк.Нъщата е същата, Както в она. . Васил ГЕОРГИЕВ.



 

БИОГРАФИЯ НА СЪВРЕМИЕТО

КОНГРЕС НА СТРОИТЕЛИТЕ

НА КОМУНИЗМА!
РАДИО -- ПРОГРАМА
„ХРИСТО БОТЕВ“
28 февруари, 9.30 часа

В деци ща откриването на
ХКУ конгрес. на. СС
предаването е изцяло насоче
но към форума на ленинска-
та партия, която прокара пъ
тя кьм. обковлевието. на съд
ременния свят.

 

 

В съвместната на ннициа:
тава със ите. спеща.
листи, работещи у Нас, Разго
заряме с герол на соци:
ческиж труд но лауре
Държавна паграда на.
Акатолий БАРАДУЛИН. “

  

 

„Съвелските. хора. които ра.
ботяг в България << изтъква
той, -- какхо и пелпяг съвет-
Сун. народ. слиноаушцо ооо
бряват. Проекта. па ЦК
програмния довучент на. ХХУГ

  

конгрес на КПСС. В него те
виждат творчески иди, про
накнат от ленинска грижа за.
благото на народа, отразяващ

 

неговите. коренни интереси и
насочен към по-нататъшно ук
репване на могъществото“ На
соцналистическата ни роди
на
В хода на пре

обсъждане ние още
станахме свидетели на морал
хо-подитическото единство на
съветското общество.“ Във
връзка с обсъждакето корес
поидентът „Правда“

  онгресното.веднаж
  

 

НА СНИМКАТА:Геролт на социалисти ческия труд Агажан Агаев (а центъра). през:

 

Андрей КРУШИНСКИ казва
„От момента на публикуване-
То в печата на Проскта на
ЦК на КПСС за ХХУРО кон
грес з продължение на два.
половина месена всеки ден на
цяла: страниа сс отпечатваха
писма ка трудещите се. Това
не бяха формални отзиви, 4
конкретни, делови предложе
ния и хопълнения. Ето ярко
то знамение на дечократизма
на нашето общество: най-ипро
ките слоеве на трудовите хо
ра стават всъщност съдвтори
ча високия партиен. докуменг
«заедно с това - съучастив
ци във висшия. партиен. фо

 

 

   

 

Общонзвестно с. че като 0р
ганизира. последоватейно ко-
мунистическоо. сТрошлелства,
КПСС вниа като свов. пърг
зостепснен. дълг н запазване,
То ив чпра во

ВО нашето. сложно но тре
зожно: време << завива ко
веспоидентът. на „Мзве:
ие вчвеще  ЛУКАШИН
<- особено значение пмат пос
пояниице и. непреходни пещ

 

 

 
 

  

 

    

ности. Мисая,
съгласят, че на
ченносто за чов са
Мирът н Животът без вой-
на: Непоколебимото " чиролю
бие с основен, постоянен прин:

на КПСС
  

 

Съвет
с многоб

 

посрещат
  

Темата. на. днректното предава
не ог рубриката „АУДИТОРИЯ
ХХ ВЕК", което ще слушате пе.
програма „Христе. Ботев” на
23 февруари ет 16.40часа в:  

„СЪВЕТСКАТА МЛАДЕЖ
ПРЕД ХХУ! КОНГРЕС НА
кпес“.

 

 

ххм
КОНГРЕС

на творческата си същност, на
комунистическото“ сп отноше-
ще към труда: Този фено:
мен на съветското“ общество
разглежда. коресповдентът на.
АПИ Албер "КАЗЮКОВ:

„В. проекта на ЦК на КПСС.
се подчертава, че само трус
дъ е източник за умпожава:
ие на нацпоналного богатство:
па СССР. И няма“ съчпенне,
че в летописа на ЖП пегилет

ш. мног
То на повишаването на благо
получието на съветските хо
ра. в Името текишя ми“
рен, градивен живот"

   

   

 

В прелдрането се.
н.с делегати ка конгреса, а
дейността на. Българо-съвет
ския пресклуб. представя не:
товият. председател“ проф
Димитър ДИМИТРОВ.

 срещаме.

 

Иван СТЪПОВ

 

ХХ КОНГРЕС НА КПСС В НАШИТЕ ПРОГРАМИ
ПО БЪЛГАРСКОТО РАДИО

ероизъм на съветс-
в. навелерието на
за празинчиото на:

предконгрес

   
ките. хора
копгресаси
стросие в
Лоскпа.
Практически. от 23 февруа:

ри до закриването на ХХУ
конгрес на КПСС програмите.
ча Българското радио, от 7.00

  

  
  
до 2400 часа, па всеки кръ-
Тьл. час, чрез директна включ
вания от Москва, ше имфор
Мират слушателите за пай-ва
ното: от работата на делега

 

тите: през опредоления отряс
За от време, Основияте ко:
ментари в 730 часа и преда:
вацията „Светът дпес“, „Събо

    

  

 

 

 

 

      
  

   

тайния форум. В
щата. „Портрет па Делен
ХУЛИ конгрес на КИСЕ
то се узлъна вее ди наред
от 700 ноот 11:30. за
иа с пранине ме ива
дължат да звучат гласдвете

крофоните ще се превъ
в. обществена трибуна

е, оценката и. вълнения
та, който. предизвиква сред
обществеността, трудещите се,
представителите на науката
изкуствота, кулпупата. иаоно

ата по останалите сфери
а целокупния же Р  България форумъ

 

партия па съветските

 

ПО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ

 

23 февруари 1981 г. ще вале
зе во политическия калойдар

ча откриването  УИ коштес наКПСС.
а горен    
  

    прави свиде
български 3
Преднижл,    

ня, както и за редица проя
ви ог нейната програма и.
Участце във форума на съ
Ветските комунисти. Директно
в 850 часа в понеделник те:
девизията ще предаде открива.
нето на ХХУП конгрес н отнет
ния доклад на ЦК на КПСС

бичайиите часове на ни
емисии на
бъде. излъч
дневник. от

 

 

  

 

    

с

ван: подробен

    
   

    

конгресните заседания. В ре
ща унилатерални включа:
чая специалните. пратеници 2
конгреса Иван Славков.

Кожухаров ще ко
огромната жизнена
политическия. курс
пеотклопиште  успева КПСС, УипролюбиваХи на ленинската

външна. политика.

 

 

 

   
   

   

Като прелюд. към големия
ден. са излъчваните вече пред
конгреси репортажи ма коре.
спопдентските екили в Моск
ва: Антон. Вергиса. Ата

нас Кънчев и Георги Най
снов -- Михаил Колетвипов.

които запознават зрителите с
труд успехи” съветски.  

пия форум.  

ИПРОЛОГИЧЕСКИ СПЕКТЪР

ДНЕШНИЯТ ДЕН НА.
СЪВЕТСКАТА СТРАНА

РАДИО ПРОГРА!
„ХРИСТО БОТЕВ"

28 февруари, 19.00 часа

 

В четвъртия февруарскв по.
недедик под: общата руб
ка „Идеологпчески спектър“ от
пово с ред На външнополии.
ческото „предаваде „Актуален.
мериднан“. Датата. на Излъчва
ие съвпада с дейя. в. който се.
открива ХХУГ
КПСС. Затова:
темата а
съветската. страна
де от. сиеннизна "обосновка

Съветската тема присъству
за във всеки брой па „Акту.
лен меридиан“, по този път
60-ге. минути на. директното
предаване ще й бъдат посвете.

Под формата на свособразен
отчет за времето междудвата.
конгреса ше бъдат потърсеши
трайните, значителни. аспекта
на всестранция живот

 

  

 

конгрес. на

    

шна политика на КПСС, учас

тнето на. съветската. страна,нейната волеша розя в социа
апстическата 0кономическа
интеграция, к международното.
културно сътрудничество.
Това са. сацо част ст въпро

сите, по кдито ще бъле зодей
разговор в. студиото ка „Автуа
еп. мерпдшац“ В този” разго
кор. очакваме н слушателското.
участие: чрез тедефопа на Глав

 

на илеологическа редакция.
66:54:23
На саушателските въпроси.

 ще отговаря, както във всеки.
брой. съветски журналист с
дпректко включване от Моск
ва, а от студпото в София --
Тодор. ГАНЧЕВ, зам.завелс-
даш отдел „Пропагапда н агн.
тация“ на ЦК на БКП, глав
чият редактор на вестник „На
родна култура“ Георги НАЙ
ДЕНОВ и др. До 23 февруа
ри, както и по време на сао-
то излъчване, в Главна. идеоло

 

гическа. редакция“ очакваме
слушателски обаждания, въс
проси и предложения. по теха

 

Докуменгална филмова поредица.

1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ“

 

ТЕЛЕВИЗИЯ -- 1 програма.
24 февруари, 22.05 часа
27 февруари. 22.05 часа

 

а: зрители:
те ще възможност. даимат
проследят филипте, с контсе
 завършва подинкълът, свързан
С историята на Първото бъл

 

 

гарско царство. Първият филм
Злален век с построен вър:
С тРИ ДОКУМЕНТАЛНИ

ФИЛМА
   

  

реализирани ар годин
1100. годнин българска ръко:

Писна книга“ (режисьор Недел
чо Нанев). тнн с
(режисвор Бояджиеца)

„Стардсланянски

   това, защото в
ня. матернал на те

зи творби е обобщено цялото
богатство на“ българската
кудтура и изкуство по онова.
време.
В комсиа

ващия филм

  
  

правят
дорател

 

 а св. преди след
амуил" проф

  

ц

и. „Самуил“
Генчев.

  

завършва с.
дум"Народът е мечен, пърмава:тате временна“

Ионвоме, ЧеноСно Ралане вркбългарите

 

РойразкриБТР транананас фигурки тнствоте що ок друга с.    
Скилица:

Зелма АЛМАЛЕХ

 

ФРОНТ а ПРИМИРИЕ
РАДИОПРОГРАМАисто БОТЕВ"

27 февруари, 17.00 часа.
Беяна срещасФЕЛИКСуваща

дбрнза. иаДЗЕРЖИНСКИ с
   импернаднама Асака. ра.однанво.1  

   зи пропаганда: и

  

които до Кано на петдесеттегодине зидбакае китай опнасита и секта в Аекак. 2:

 

пасат
дънас

 

Понещ в пърздна, прелдването:даи вел
 

  
Иван ВАЧЕВ.

 



ТЕ
АТ
ЪР
.

кино

 

ПРЕМИЕРА НА ТТ

ИСТИНАТА!

САМО

ИСТИНАТА!

от Даниил Ал

ТЕЛЕВИЗИЯ -- 1. ПРОГРАМА
23 февруари, 24.30 часа.

Неотдавна по време на сни
мачния период ви запознах-
ме с работата на екипа, осъ-
щестияващ постановката на 1.
„Истината! Сано. истината!“
Дебют в Телевизионния те

атър. на. младия режисьор Ан.
-дрей. АВРАМОВ като зрители
очаквеме с интерес н.с недож.
да, „като, имаме. поедаид зада
чата, с която се е нагърбил.
Документалната ” достовернос
-- един“ безпрецедентен.
Ясторията съдебен процес, в
който „обвиняем“ с. Октом.
врийскдта революция, 3 обви
нител“ -- Сенатът на САЩ. в
изискавла. от екипа „изпол-
зуванете на свособразната см.
мбноза между“ публицистика.
и изкуство", както“ сподели
режисьорът,
Спомняме си и думите: на

н. г. Кирил ЯНЕВ: „Ще мн се,
гледайки спектакъла, зрители.
те да си кажат: „Никога пос:
че такъв проце:

В постановката участзуват:
Кирил. ЯНЕВ, Димитри“ ИВА:
НОВ, тво ЮРУКОВ, Жиако ГА
РВАН!ОВ, Домна ГАНЕВА,Емил.
СТЕФАНОВ, Румяна. ГАЙТАН:
ДЖИЕВА, Рашко МЛАДЕНОВ,
Махана МИХАЙЛОВ н др.

 

  

 

На снимката: сцена от поста-
новката.
 

Телевизионният
театър ще представи
отново писсата на
Оскар Уайлд

ИДЕАЛНИЯТ
МЪЖ
ТЕЛЕВИЗИЯ -- ПРОГРАМА

28 февруари, 18.25 часа
 

   
   

Отново на
малкия екран
българският
трисериен тв филм

НА ЖИВОТ
Н СМЪРТ
ТЕЛЕВИЗИЯ - ПО ПРОГРАМА
24, 25 м 26 февруари,18.30 ча-
са
Ще оживеят отново на екра
героичните дни от сепро

тивата на нашия народ срещумонерхофашизмо, които сцена
ристът Анжело ВАГЕНЩАЙН.
режисьорът Неделчо ЧЕРНЕВ
« целият творчески колектив,
опирайки се На документалис
тикета, са предали провдиво
« вълнуващо. Тънко и проник
новено навлизане в саста на
героите. Така Най-коатко бих.
ме могли да охарактеризира
ме: яркото актьорско присъст
пие ма народните артисти Сте
фан ТЕЦОВ Невена "КОКАНО:

з. з. Стефан ДАНАИЛОВ
рииарек
на на Димитър АНГЕЛОВ.
На снимката: н. а, Н. Кока

нова м 3. а. Катя Пасиалева.
з кодър от филма:

ОФИЦЕРИ
съветски
игрален филм

ТЕЛЕВИЗИЯ -- П ПРОГРАМА.
23февруари, 1830 часа

 

   

 

 

  

МОДЕРНИ ВРЕМЕНА
филм на Ч. Чаплин

ТЕЛЕВИЗИЯ -- | ПРОГРАМА
+ март, 21.00 часа.

„Странно, но случайно и ко-
тото най-малко очаквах у мен<- споделяЧаплин -- е появи.
желанието. да. направа. нов
Филм, когато отидохме е
Полет на хиподрума в Тиуа
на, в Мексико. Помолнха По.
лет да връчи. купата на побе-
дикеля и да каже“ Няколко
думи Е южняшки. аицент. Тя
<е съгласк, когато Чух гласа
« по високоговорителя, се убе

 

  нис Това ме, вдъхнови, Във
въображението. си.
представях как ситнякъто мн
тази пудетина <о срещат в
презъпканата затаорническа ко
Ла и скитникът гапатко Я от
стъпва. мястото си. Топа беше.
осиовата, върху“ която можех
да изградя сюжет и да спле
та най-разнообразни” комични.
положения. Тогава сн спомних.

 

 

и моето интервю пред. един
умен млад. репортьор от
нюйоркския вестник „Уърпд“
Научавайки, че се каня да пе
сетя Детройт, тоя. ми разказа.
за конвейрната система там--
ужасяващ разказ За топа, как
едрата промишленост. прикам
ва здрави мъже от фермите,
конто, след като стоят четири.
пет години край конвейра, се
превръщат з човешки раз
пини. Този разговор ми даде
идеята за фина „Модерни
времена

  

Така двамата обикновени. хо.
ра от големия град скитни
кът и. малката“ пудетина, са.
смачкани от жестоката действи
телност, те попадат“ сред
стачки, безработица И. безре.
дици. (Една ярка“ социална
творба, която навява и. тъга.
и: болка за съществуването
на хората в капиталистически.
хаос.

 

 

Лиляна ДОБРЕВА.

 

ПРЕМИЕРА НА РАДИОТ

 

АТЪРА

ЕЛА В ЗЕЛЕНАТА ДОЛИНА
РАДИО--ПРОГРАМА
„Христо Ботев"

26 февруари, 21.00 часа
С премиерата си „ЕЛА В

ЗЕЛЕНАТА ДОЛИНА" от изпе
стния американски писател Р.
бъзт Пен Уорън Радиотеатър:
попълни своя репертоар с още:
една пиеса от прогресивната
Западна литература, Автор на
десет романа, няколко стихо-
сбирки, книги с критически
студии я драми, Роберт Пен
Уорън: е известен у нас. преди
асичко с романа „Цялото
кралсковойнст
удостоен с наградатв +

 

 

Какво интересно ще чуем в
радиоспектакъла „ЕЛА В ЗЕ-
ЛЕНАТА ДОЛИНА Преди.
всичко ние ще се възоргнем.
от една силна и дълбоко пов-

 

тича: метафора за живота в
съвременния щат Тенеси, пое
дставона в изящна литератур.

 

 диЦиис Пре саббертаиси
твратура, тази творба на Уо-
рън е по-камерна и предимно
психологическа, Изречени са
много истиня за живота и чо-

ка, оставен сам на себе ся
в. хаоса на едни жестоки нра-
зи и престъпен цинизъм. Нас
прегнати лични и обществен
обстоятелства заставят герои-
те да се самоопределят чрез.
поведението и мислитеск!

 

неност изострена и чута У
друг се притъпяво, докатолъкне Завинаги:
Режисьор на радиоспектакъ:

па с Кръстьо Булковски,
Мария ИВАНОВА

 

РАЗТВОРЕНА |КНИГА
- разговор

(от Тева стр)
 който и да е от геронте на

филма стоят реапни герой със
своите преживявания и -р6ба,
научни трудовв и материсли-
зирани резултати. А трябва де
кажа, че съдбата ча Т- яка
Власенкоза не е обикновена.
Нея я очакват и тежки месго
ди, и загуби, и разочзро!
ния. Но причината за нейната.
нревствена”„кресота, „величие
то. на саможертвата й в слу
жба на хората, на конто тя
е посветила себе си, се крие
а органическата й връзка с
живота на отечеството, на на
рода. :
Ролята на младжа Татяна

изпълнява Наталия Дикарьова,
на Татяна Петровна“ Власенко
а -- И. Савина, на Крамов --

на Андрей Лвов.
Богатирьов, на Дмитрий

Лвов -- Г. Тараторки но
Марлин -- О. Ефремов, на
бащата на Татяна -- В. Власов,

 

 

   

 

 

 

 на Раевски -> О. Янковски,
на Глафира -“ Е. Соловей и
на майката На Татяна -- Н.
Ургант.
Неоценима понощ -- и със

съветите си, и на практика --
ни оказа лично“ Вениамин:
Каверим, авторът на книгата,
който заедно с. кинодрама-
турга В. Савин. написаха сце-
нария за филма,

НА РСФСР ОЛЕГ
пАВЛОВИЧ ТАБАКОВ <- мо.

 

пълнител на ролята на“ Кра-

Ценя Коверин като писател,
който умее да превъплъти сас
ите идеи в дела: Виктор. Ти-
Тов като сценарист. придаде
на интригата на романа“ мак
симапна пластичност, направи.
#, ако мога така да се изр

изящна опаковка, а“ като
режисьор -- последователно
прокарваше главната мисъл --
да свързва предхождащотосъс
съвременното и да“ напипва
пулса на живота.

<- струва ми се, че роля
та на професор Крамов отна:
чало беше предложена на
друг. актьор. <

Да. Ролята ми предложа.
съвсем. неочакзано и за се
съгласих

В структурата нас“ романа.
Крамов е антипод. Рано про
дал своя тапанг, заради. пра
вото да разпорежда със
съдбите на хората, рано прес
Тамал да се съмнява, Крамов
е убеден, че никога не вай-
ма погрешни решения, Този
тип хора са способни на аси
Чко, стига само то да живеят.
добре. Действително: ве
Сиела
бъдат а остър конфлкт

ственото нацапо и: безн
веността

 

 

 

 

 

Вачослав ЯНЧЕВСКИ|
(Продължава в следващия.

    

  



Творчески профил на.
на. проф. ЛЮБА ЕНЧЕВА.
В предаването са” включени.

изпълнения от творби на Му.
соргеки, Моцарт, Д. Ненов на
нашата” изтъкната „пианистка.
Участуват и. з. М. Голежние
на. С. Димитров, н.з. Вл. Ай
Бамов из. а. А. Диков.

   

26 февруари, 24.00 часа.
ТЕЛЕВИЗИЯ -- ПРОГРАМА

 

ПЕВЦИТЕНА ВЕКА

ИРИНА АРХИПОВА
РАДИО -- ПРОГРАМА
ХРИСТО БОТЕВ 

4 март, 22.49 часа:

През 198 година н
свий конкурс по време на Саев
Тояния младежки“ Фестивал

- зъв Варимва една съветска пе
Зицасолистка на Свердповс-
кия. театър за опора ме балет,
удържа блестяща победа и бе
Удостоена със златен. медал.Именно тогава. се заговори за
първи път за Ирина Аркипова.
Още следващата година <- на
1. 1М, тя дебютира успешно.
ролята на Кармен от. едно
зохониата опора на Бизе“ на
сцената на Болшой. театър и.
веднага бе приета като редо
вен член на колектива. Заре
Дика. се Амнерис -- от опера
та „Аида“ на Верди, Ниловна
ст оперета „Майка“ на” Хре-
киков, Клисарката от” „Йену-
фа“на Яначек -- последната еповратен момент в нейната ка
риера, В тави роля, освен из
певица, Архипова показа Ке
чието да разкрие душевната.
същност на образа, който пре
Създава. След това на сцена
та на Болшой теа:
да нейната неповторима Кармен в партньорството на голе

ецамия. италивнски певец. о
Нейната героиня

   

 

 

 

 

 

 

 

 

дел”Монако: Ней
прави сензация н.в Италия --

енкъдето гостував“ Неапол и.
 

 

падрзоова: веднистДО9нрасимира погданова“

|

р се рам-.

На 28 февруари от 1900 ча
са „Студио „СЪБОГА“ щегос.
Тува в град Лом, където“ ще
ни. срещне със секретаря На.
Общинския комитет на БКП --
Лидия Първанова, председате.
пя на Общинския съвет“ за
култура Надежда“ Георгиева,
с ръководители на водещи со
модейни колективи -- продъл
жители на богатите културни.
традиции на града.

то певнци, на кокто се удава
ПРИ цялата обмисленост, САЪР.
жаност м елегантно сценичн
поведенке и при богатата темб
рова тама на Гласа см да при
даде на образа на Карменне

  

не зная по-добра.
а прочутата изпълнителка на
Тази роля от началото на ве
ка Габриела“ Безанцони я
   

 

   
прави свстовна
# САЩ я наричат
тсуми“ темпера
Италия тя пее на:

на Миланската Скало,
триунфалният път я води в
Аржентина, Будапеща, Варша
ва, Лондон, Париж, Вашингтон,
Не Йорк, Чикаго, Рио де Жа
нейро:. Ирина Архипова е
изключителна камерна певица
<- в нейния репертдвр. влизат
стотици песни и романси от
руски. съветски композитори,
ст западната романтика и кла
сика. Забслежителни са нейни
те. участия в изпълненията на
крупни кантатно-оратори
ни творби. Тя в изтъкнат. 06-
щественик, член. на художест-
зения съвет на Болшой теа-
тър, многократен председател
ка журито на певчевския кокс
Скурс„Глинка”, неизменен
член на журито на междуна;
родния конкурс „Чайковски“
а Москва:

 

  

МОСКОВСКИ

СРЕЩИ

ВЕНИАМИН

КАВЕРИН
ТЕЛЕВИЗИЯ -- 1 ПРОГРАМА

24 февруари, 18.00 часа.
През. 1980 г.

„Народна, култура” под
Два тома" избрани повести и

зкази от Вениамин Каверин,
  

  
а варненското издателство „Г.
Бакалов“ представи. на българ
ската публика мемоарите му

Извън.„Моите. събеседници”.
Този книги. остават д
значителни. произведения
писателя -- романите му «ди
мата капитани“ (1938-1944) м
„Разтворека книга" (1949--
1956).
В предаването, в което ще

срещнем зрителитес Каверин,
се очертава творческият път
на писателя от началните му
стъпки, направлявани ог Мак“
сим Горки и Юрий Тинянов,
до най-новите прозаични твор
би. над кото той работи в
гдомента.

  

В книгите на Вениамин Ка-
верин могат да се“ срещнат
разнообразни като“ характери
и професия герои -- пекари,
моряци, ученици, летци,
сатели, инженери: военни. Не
товите произведения са най-
разнообразни по жанр. В по
пулярния и у нас роман „Два.
мата капитани” например при

на героите из-
то тяхната романична.

Зента за пътешествия и под-
визи. „Разтворена книга
пък ни запознава с историята
на откритието на пеницилина
з. Русия, извършено едновре

но--с-сп то. на Фле.-а ча

разя  

 

 

 

ГЛАСОВЕ

ШАРЛ ДОБЖИНСКИ
РАДИО--ПРОГРАМА
„ХР. БОТЕВ:
+ март, 17.30 часа.
Инето Шаря Добюински бле
с СИЕ собстнена  «ветгина
Фред пъстроцветието на съв.ременната Френска Поезия. Не
Говите проникновони сидове
кореспондиратс най-съкровени
та идевия Не днешна етиИ затова те сан се превърнатяе смвове за она
Особено зпаченне за изгран.

дането на Добжински котопо
Су сезиран «ма фойо, че още

- като юноше той учещиаСъпротивата, че праз ТУЙ та:
дека е сред парижаните, нойс1о с оръжие. и ръка се борятсрещу витериспите скута.
ри. Когато няколко: години посКснс” неговите, първи порби
«аполвлват в „Легр франевв и,той е приетствувано от. Пол

 

Елювр и Луи Арагон.
„Добннеки с от тези деца:

на Вчера, които са поданици
на днешния. ден. Той е пост,
кото владее сповото в цалата
му прелест, той е истински реа

 

 

ЛИСТА. пише тогава Елю-
вр:
На Световния фестивал на

мгадежта студентите в Бу-
курещ Добжински. получава.
първа награда За своята пон
ма „Любов към. родината“

  

во потвърждава неговия реаля
стичен подход Към: политичес
ките проблеми на света, Не
напразно френската литератур
на критика нарича Добжински
„поет, здраво стъпил на земя-

 

дка страка живее в ме-
не." -- споделя поетът в ед-
ко стихотворение. И наистина,

 

героичната борба на Виетнам,
антифашистката съпротива в
Испания на Франко и в Чили,
расовата дискриминация, прес
клонение пред поети като Пас
бло Неруда и Янис Рицос --
това са само някои от темите
на наситените с висок идесн
градус стихове на Добжински.
Днес той е главен редактор

на известното списание „Евро-
па", основано от Ромен Ролан,
пише. проза и литературча
критика, превел е стихове на
Никола” Вапцаров,

 

Имах възможност да се за-
позная лично с него по време.
на Третата международна сре-
ща на писателитев София през.
миналата година.
В предаването „Гласове“

ще прозвучи както "разговор:
с Шарл Добжински, така и не
Гови стихове, преведени за
първи път, които“ безспорно
ще обогатят: представата. на.
слушателя за един от интерес“
ните представители на днеш.
ната Френска поезия.

Иван БОРИСЛАВОВ

 

 Пев БХК „Светослав Обретенов“, 28 февруари. 11.40 часа,
З  програма „Христо Ботев“„овес р,КА: Георги Дюлгеров.

  ЛИ
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В СВЕТА НА ТВОРЦИТЕ

ИНА ЧУРИКОВА
РАДИО-- ПРОГРАМА
ОРФЕЙ“

23 феврукари, 24.30 часа
Критици и журналисти често

  
щеше да.

Я съдба, ако през
1967 година режисьорът Глеб
Панфилов не беше й. възло:
жил роляв своя дебют --
филма „В огъня брод няма
Мисля, че по-внимателното за
познаване с филмовите и теат
ралните роли на Чурикова,над
никването в нейния характер
в живота и в изкуството пра
ви излишен този въпрос: Пре
ди години поетът Евгений Евту
шенко написа за актрисата Чу
рикова: „Талантът не е случай!
но чудо!“ Така той. Формули
ра най-краткия и ясен отго-
зор на съмненията за еаенту-

 

  

 

 

 

алната съдба на Чурикова
Мнозина грешт ко опреде-

лят таланта на Ина Чурикон

 

дър дар на природата но се
опитват така да обяснят
гатството на образи като Таня
Тьоткина, Паша“ Строганова,
Елизавета Уварове

  

склонност на актриса”
анализ, нейният постоя)  

 

   

Ля не може да играе прос
<- казва за Чурикова нейс-

ният съпруг режисьорът Глеб
Панфилов.

«В огъня брод няма", „На-
чепото“, „Искам думата“
Това е гблемият триптик
Ина Чурикова в киното.(Откъс от. презването)

 

 

 

ГАЛЕРИЯ „ЛИК“.

Нх. МАРА ГЕОРГИЕВА

М. ГЕОРГИЕВА

ТЕЛЕВИЗИЯ -- 1 ПРОГРАМА

4 март, 14.45 часа:

В предаването са клюцени
заснети моменти от чествува:
нето. по случай юбилейната из.

   „ФИГУРА“снимка: Ст. Тихов.

ложба на художничката, твор.
би от тази изложба, както и.
нейни изказвания,“ свързани
със създаването на някои от
творбите:

Участвуват: проф. Алексан-
дър Обретенов, проф. Мара
Цончева, нх. Мара Гаоргиева.



 

Участниците от Клуба за интер национална дружба на 140-0 угщ
„В. Ханчев" ще разкажат за издирените от тях гером на съветската
страна, за вечерите на дружбата, за кореспонденцията си с деца ст

СТУДИО „ПИОНЕР

Унгария, ГДР, Румънна.

 

преде  

редактор на изд.
аването учвствуват ис. Л. Неделчев,вт, Скефан Ланджев, тя.

1 програма, 23 февруари, 18.15 часа
“Народна нладеж“

6 предаването
ция „Детски екран

ШАМПИОН, НО КОЙ!
участвуват деца от кръжока по при-

пожни изкуства към Централния пи
омерски дворец.
„Конферанс << Коста КАРАГЕОРГИ

на глежна редам-  

 

спортен конентатор на

Г програма, 28 февруари, 10.20. часа.
 

П
о

у
а

ЕЛЕВИЗИЯ
 

 

 

 

 

ПЪРВА ПРОГРАМА.

 

 

20.00 ПО СВЕТА И У НАС

 

 

 

  

  

 

 

   

  
 

 

 

-- 30 Песни и танци а изродие узотелменшдноионгъре НСТИЧА
ВЕ сонемне на сикиснощенс Нобби Сари

| же Крситаенея десрецна ионрресите РОГРАМесеърсциявенец > ВТОРА ПБОГРАВА
е! 1740 Гевончрн петотис: „ИЗМЕРЕНИЯ. заведаДиноста стават с вонЕЕ съвестта: 1850 < сънетени игра:
- 18.15 Студио „Пиойер“ Зе нобнемедистннк вфигурок

Дара 2034 „Прогрес: Ключ за успеки:
(В Пейна во НАЧАЛОТО ВЕ 2100 Концерт на сописти на Вопшд
14ова ЗДСЧанест кндорчацнон ;

23. Н 1930 Дека медем си 5 г 3

ПъгвА ПрогРАЧА вроннен; У серия.945 03 до 6. „Спилитии и Ра. 1940 Фолнловна програмаЕ 18Еи ъввов ТЗ панНа Ае
в< 1026 По света му нас 239 ПРАЗТВОРЕНА КАНГАТ с сънетЕ 1125 "Мелават, С. сенетени донунен БАРТ ВОДНА НИКАсе парен раципе ниена МЙУВВС. ЗБЕТ 1Водни българия СР АВЛАТ
е 1230иифора Ат Сцнонен дневни Енонйни
Е- 1рдв Вени5 Совтовения ВТОРА ПРОГРАМА,
сз Носвие а випо „преднонг

>

188ореПо разговорен английски
: БенидеШеИ вения. В УЩЕнвет и сиъети авеСЗрбот тъпенаванен Филиз сердя

г 3 Ат опрен 3094 прескофереиция вт: СДИЗАЯ
18.5< -- съветски „дону- я “ - информа: монна еми - е: за245 МО знайВиапо нюйаа на кой. А днес" имферизш -ЧарпиЧапин «ъв фийма „модерин в

5 < пЪРВА ПРОГРАМА з П184о воториа Панорама: ВТОРА ПРОГРАМА. Зевс
: 2 За МА МивОт. н Смърт:2940: песна нас 17:40 Музикален пред - 1430 пена нещодеца. тарснд Телзянежомам Фада, ПС серия

5 10 „целини съменецядеи алое риааа
а “Зален филм Пе книгата на Л. Врем. 18.00 ВразйиНа петилетната: „ПРЕД. 28:60 ПО СЯЕТА И У НАС. Пре и вит сЛена. дневни.иа уан и С ПОСТАНА ЗА поиСОКА (КЕНТА.
    

  

 

 

  
СВ(НЕЗАВРАВАТС| творчвсми дай”
В о ус:

вилност“ :

СвЗет ода одечнанн монетните
Ват и Искам. сичко ва знам“

- кевки фиами.

 

      

музина: „Трагичне   21.00 „СЪРЦЕ НА ВЪЖЕ-
езонй игрален фили 5

 

: З0з-дНЕЕС мнфбрисщиавъхтвн.
22. „СРЕД ВЪРХОВЕТЕ- документа СТ т
ден фили С д а  (2140. БАСИЕТВОД: -Пожсни-Спартак.

деи
 

 

 

008Па света Кина оваа1996 се ЗУс Котки н нълвета  

  

Апридски хоризонти: „ХИМИЧЕСАпкодишленвето Раде
 

18:30 „НА ЖИВОТ К СМЪРТ -- въл

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  
 

  

 

    
  

 

 

 

 

 

--| неизе 1939Лека ноща да - (Зрсид теленнанонем Филм, ШЕ серия Е
ге 1ало, „Приключенията На менето К6- 20.00 По СВЕТА И УНАС. 1940. „тези, конт зкивеят край нас“даргоке 27 детски филм а ауадетонзадвен аа Е
а аиновена минесо еннет: За Арисдриренуи кймиче
за аИНИВИ фини Г сврна 10 прадлвлевееИсе Зала Ние говории руски езнке ак с
- 1230 Информационен дневник. 22.00 „РАЗТВОРЕНА КНИГА“ -- Съвет 2039 БИБЛИОТЕКА ЛИК.” я
е 1:30 (0т 3 до 6- (повторение! сее пбненнатонен витНОСА Знло Творцесея превиянанз. проф

ак ПЮвА ЕНЧЕВА
Изавот 23.05 „ХОРА НАпът реа не да

26 И Нанаатаоиеичонеди : 23:15 Новиви „а Е - 3

ПЪРВА ПРОГРАМА Тузе монотози ЗА ЛЮБОВТА - 2500 ВРЕМЕ: - информационна си ВТОРА ПРОГРАМА 5
пра гуанин си ка центрадната Вавинена ТЕ. АаО ъпе коран се Коденевс
20 Пе света ку нас Изм сраца

41:00: „разтворена мнига“ -- съветски 18:20 „Даленогледът - детски филм а 19.50 Програма. „Здраве“

те панааиера 1849 прдноченията” на маритен. 16 „РАЗТВОРЕНА ЖНИГАТ -< съм78раудставударияофиЕ 195 Стувие „Народно твор аДрр ревнава сща нелевизнонен: филм, ПИ серии 22 2езд седан, Жодолаатавна савокъв
т- зааа.12.30 инфермациенен. Анееник а ЦеДрат а ера

з зален филм. по книгата на Л. И. Бренс :22.0 1300 "години Българи: ЦАР СА. 21:80 Куре парусни език за напред
17.30 Новини нев, МГ серия мунл: - 2130 „ДНЕС" - инфоржациенив сн
1240 .„Каризтсна, рапсодия“. -- Филме” 1840 „Неввииноване. плинлючение -- я пе

27. аа иабресия детскифил. 22.35 Навнни 21.40 студив „МЛАДОСТ.
ПЪРВА ПРОГРАМА. ПАД ХИ конгиео на В: уретконг 1800 тъРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ ЗА ДС ВТОРА ПРОГРАМАав чрариня ЛЕГАТИТЕ И ГОСТИТЕ НА ОК. КОНГ. ще1099 „Звънчес,„пракезни за мито РЕС НА КПСС. директнопреваване ЗОПтъ оивеааени Венета<< С ОИТРРННОТ: - предава СПОРТНА ПРОГРАМА от. Кремълсмия дварец на конгресите ва

кисти ав браво олнитиздия не тиена 1045 „Нощните Одения на поп Вечер КУментален филм Зап ДЕ Ние човориао руеижо аве урок
В аиааааНим 2040 ПАНОРАМА пада В увенаисаиК СенаТрен

х ора ма път. 13.25 Студио. Ком ся А „ИДЕАЛ:съ 12:20 хор, : 130 1 от ве с пененязнонна нас. ПотИДЕ пубодещила НА
12.30. инфор" дн Иарска дъравиство.. Е е: 2030. СЛЕЛЕВиЗИЯт А ЗА СЕБЕ СН-
12:45 Студио „Младост“. Втпаузата - Реклами „22.20 Студио „Жа „ЩИТ И МЕЧ - 21.00 Море: „Синева безкрайна, кдъхсъекаа игрален фин, И серия“ мозлваще:

28. П 1440, 1300 години вългариян „Злзтни: 1145,„Необинидвенн съседи - ве СРзтИиИ 2130 -ДНЕСЕ -- информационна син.
тесен 3ПЪРВА ПРОГРАМА ПАдрГадерие „ЛИН: С. н, х Мара ГЕ ВТОРА ПРОГРАМА ВАСНЕТВОЛ.- „Спортист 2 сАна

Е И Чебане тв „ене ТУН Атласи Зизпогра, ту.иВСВИЦец „щи за рзбублинаекопорасне- Цит„СЛЕДА? и ПОЗДРАВ НОРОЙВ: 129 ОСМИКоВОДРАтър за деца и ПОА В волсивол с ЦСКА„Сънснерия
с 182 програма „вон СренДеВИерСвнав, НеРОВ. 2006СПОРТНАПгогрАНА: Пена содаслереан
ЕТ линас Е съв докумен: 1720 Рейлами СТВОЛ 5. пднзриниксоМарен чанско първенство зтален филм. по книгата на А. ТЯ. Брен, с прраИНя с попомотнк: (СВища мев, УГ серн: 17.30 „ВСЯКА НЕДЕЛЯ“ „Черно море -- „Спарт (а) ХОНЕЙ НА ЛЕД С. „Динамо“ (1осрв пин БРСЕВЦЕ ВЕ ропувлоаево Кар Хоква Н падне но

ана нещи деца : ДОпувеекслкет сср1230 ТЕЛЕВИЗИЯТА ПРЕДСТАВА 20:80 ПО СВЕТА Я У нас ерияча Пена две з
; ар д 21:00 „МОДЕРНИ ВРЕМЕНА“. - нгра- пу досинтаа, СпортнивестиЕ ш 20 Сърце на въже: - чекоспокяш Толубинацян абеесигрален филм ен фли ма чарпи Чаплин2230 Новини от "Европей информационна сми:2130 „днес -ските нлубни Турнири ненр смя
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338. популярниранкпвек 1

Бо то: Рт.
- Марив “Големцвов -- С

„Христо

Ботев«

мо

На средни вълни: 576 кац (521),
648 коц (163 м, 828 кхц (962 м, 364
ка(367 м1, 873 кк (344 м), 945 кхц
(ВВ му 1943 кк. (063 м), 1295 ккц.
зе мр

 

На УКВ: 66:02 межщ (1.546620
нее (433 и, 66:32 мгху 1432 мр
6641 мек 14.51 см), 66:62 мгх (4.50
му, 68.09 мгхц (440 м), 68.36 мгхц

му, 89.26 мек 1432 мъ 7244!
  

 

 

 

(4:38мг. АЯ, 72.56 мощ ЦАЗ 4,
72:30 мгщ ПАН а.

6:00 Новини
6:05 Шиструментална “народна му
Зика << изпълнява Садовски орке
стър
615 Забавни ритин
вар Прадек Вий. ввограмата
630 Новини
вао. Утренен „концерт
нвя на ансамбли, -
700 Пияна рабета!

5 България << дел н документи!
5. Нашият музикален поздрав.

730. Новднн
735. Програма
седмицата.
7.45. Масовипесни
800 „Изгрядо с ясно слъвще“ -- кон
цери. Мос песни” за Русия и жароднк
тора

 

изпълне

 

„Христо Ботев“ през

За засза зевзкие съобще-

 

 Джораке Енес рай
САН КДА мяакоР, иа:бо: ве:

5
  

 

   

 

  

 

злайин Върхутема
СДФ. дер. К. Го:

338 „блеграфия на.съврешет

 

|---194апрракеииакрретиайор
Вий Дзанагаз, збецен, звоепнощорск.
кзориговлодущен, аташе прибоолст
зоте”   

     

  

Фа Съйвтекия съозв. рия.
за. слуха.
гун:Воетдей
СОБ Нев АРА ваСъвете

 

#на пяано Иван Жеков: 3 Бу

ГРЕСНО ВР.
даване.

 

+ -- директно пре:

  
11.30 Бележити съвелски изпълните:
зи -- концерт на Елена Образпо
ва и Александър Ведерников: 1. Из
пълнепия пе Елена Образцопа -- ме 

 

  
  
посопран, съпр. Лондойската филх
дир. Патаце; 1. Ария па приз

он нз Пд ва оп.
"Лекуврьор“ (Чилса); 2. Сеги
Тд. на оп. „Кармен“ (Бизе); 3
манс на Сантуца из оп: „Селска чест“
(Маскааи); 1. Изпълнения ма Алек

ов - бас, съпр. ор:
Пд. театър: 1. Ария на
нз Нд опа оп

  

 

 

ванишна” (Мусоргски), дир.
млер: Разказът Ка стария. цига:
пин из оп. „Алеко” (Рахманинов)
дир. Мансурда.
12.00 Обявяване на програмата до
края на деня я
 

 
  

 

  

  
  

    

19:03 Народни. песни но, хора от
Странджа.
12:80” Осведомителен. юлетан

12:45 Музика: из съветски филм
13:00. За ведро небе, за чиста зе
1315. Танш на пародие
1323 „Шенйга настрана феле
19:30 Рекдамен конна
1400. „ЩАСТЛИВИ НЕБЕСА“

сдаване за до :
15.00 Нови запден българска” надол
на музика
1520 Стефан Драгостинов -+Мизи
ска собид, и9п. ри. при ДАНПТ
София, дир авгорът
15.30 „За вашето здраве“
18.00 "Песни за: съоетската стр
1830 Освсломнлелен. Оюлетив
1640 РАДИОСТАНЦИЯ „МЛА-
ОСТ: << директно предавае от

Студвото: програма. „Христо Бо
тев
1740. Ивсгрумепални инесие |

(А. Карастоянов). ва

 

  Пупровизация” (П.: Владигеров), нн.
  

Райчев) изп. на цигулка. Болн

 

цев
1757 СПрензжа ина. програмаза
орда.
18:00 „Гостува ни. „Полсвак полта“.
1830Не
1835, Камерна:
еи ОСО па БР.
1890 „Бате Радк

сюпа. (Шаварян)
дир Др: Ненов

 

 

  Спязз ден
дпреклко. Предаване от судпотс а
просрана, „Крисо Бов.

а тарска карощна. “Суза
оврзоощил „Коодипр. Коркчийс
иа ща

   
  

  

Симеопов; 2
вска

да.

разкажи ми Фи
па Ппредавале За децата 3

  

 

2045 Попузярен концерт: 1
ие към Гдопа оп „Травиата“
(Верди), изп. орк. па Миланската
Скала, дир. Вото; 2. Ув. към оп.
„Вълшебният стредец“ (Вебер), из
Берлииският държ. орк. дир. Фри

Въведе

  

  

21.00 РАДИОКЛУБ НА ПРИЯТЕ
ЛИТЕ НА МУЗИКАТА

 

2212 Й. С. Бах -- Бранденбурски
коннерт А 4 в сол мажор, изп. Ле
ъннградски. камерен орк, дир. Гоз

 

30. Осведомитеден. бюлетин
 

  

 

  
 

  

 

2240 Любомнр Пипков с Сощиа
аа пиано в ла миньор
а Атанасов но Никола
Дюлгеров
2340 ЛИТЕРАТУРНА” АНТО.О-
ТИЯ странищи за. Отечествена

2830 Музикаси мени конщер
ог. забавна музика: 1. Болка. (Спа
ра); 2 Повиках вятъра (Н. Андре
св. Кольо: Севов): 3 Бен про
пет (ДО Точев); 4 Ромацтична ло
бов (Балин); 5. Жената, която пее

6 Ндщи в бял атлас (Хей
Време за мени“ (Кем

 

    
Програма „Знание“
10:03 Преглед.солинъята.ОЧЕ Фалгария.кал ДлаРия

За. програмата. през

ко

   аз Руи Бвин за деца ви
<3В встецинок инурагичняте а.

 

ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА
13.в сеийеиа хреника.

 

1326 сл ОНЕре Сна парна.ЗаЛе аРСбЕрнаст и твврчвстав ТАУС|Спдиа ДИР ГеройС аравносиетна
Тр Рик ки контрев,

  

 

зОрфей«

   
 

 

На Укв: 6534 меки 156 ), 6630
мехц (449 м, 6710 межд (447 м|,

6737 мгзщ (140 мр, 69АТ мощ (432
нъ, 69:80 мия 829 м, 6998 мга
ИВ мр 7023 мм МО7 мр 7145
мг. (420 мр. 74:86 мг 49 му,
72.02 мгхщ (4,16 м).

 

 

-орфей1838 ЕИНФОНАЧИИпиеси от Хайдн

    
 

Моцарт: 15 Комцерт За внолойчедо
пооркестррив веНатали Шаковокоона 12. Дивертиме
Уедор бой. два кларнета.Два. аиганиски рога, валдхорив #6 дай.Чагота, (Мо! Дир: Роддественсня"СтервоЗАНИС

 

       
1700 Куптурна дрибунас нийвовоза ко боурийа прие ЕСвири“ мезрлего„ «Глиннасрумокарст овъв фа Дива маСе аз Зала "Дпостайоое)Конелиано окткаЛурните фъбидия. пбдатор "нафаиа” Стрило
18.00 Вести

- 1209 Музинвячи налози <<„Нацно-азлпизт оббик па българс

 

та музи

  по др
2199 Информациевен бюлвтни 1085
ел: 7
2140 Норцврт н8 АПН на Съветената.Зриияса1 Невен за
 

 

паавиреа Дая
В95В Фаерр ИтаЧ Чанабнели ССри

па а      

   
за оре Даноер е Тверцестаете на св

ща ме поовестта Да пак

 

  
паъв.папщерт. За.имано.
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 Руска народна, музика
Приятна. работа!

  

    
 

 

България дела н. добументн!
Нашият музикален. поздрав!
Новини.
Смесен. концерт 5

(00 „Щастанан небеса“ „предава.
# повторение от попедей
ник3.00 Из творчеството на Двтрий Шо
сакове 1. Предгразлана уверпора
изт. ДСО за дир. Светлатоз:  
аразни
Во одит
зни с Нюйоркската фийх: дир. Бърн
стейв. с
300, Реклами

   

 

Ша
1040 Новини
10:35 Песли.
рат:
11.00 РАДИОПАНОРАМА „КОНГРЕ
СНО ВРЕМЕ" - директно предаване

крилати: птици на вя

 

  

  
 

     
   

   

12.00 „Ние, българите“
згарска народна музика

12.30 Осведомителен „бюлетни
12:45 Свири цигударят Георги Баден
1. Скерцо (Браме)сър. на тиано Бо
дар Носъ; 2, За цигулка:
я пидно 8 2 (П. Стоянов), на пяано
то. Наколай Евров
13.00. Из съветски оперети, съпр.
орк. на Московския оперетен псатър
1: Песенна Нила из оперет.

низ” (Дунасв
анина, дир. Столяров

ча сърцето из олерст
риен" (Петроо). 100)

с хор, дир. Абусал
стна Делия н Раул из оперет

 

Уба, моя любов“ (Раус Хаджиев): изп.
Татяна Шнга нм Александър Горе-

 

   

 

Лидочка: и Борпе из оперег. „Моске
ва- Черьомушке“ (Шостаковкд, изп.

пяна Шнаба а Николай. Руби

 

  
   Шедата настран  

 

13.30 Поздрави и песни.
24:00 „Нашата земя хубав

плевенски край. разказ:
Дончо Шонен поети

  

  

 

  

15.30 „Музикална България ->древ
Наи млада: :
18.00 „Краят --
ние <7 Ту оикъс ол
сто Миков -- Черемухин „Гуна Бес
да"
1610 5

 

окарска народна музика --
От чистия извор
16.30 Осведомителен бюлетин.
1640 Бъдгарските композитори в го
дината на ХИП конгрес.
17.40 Детският свят в музиката

  

 

      Фипалелфи
1736. Преглед на програмата:
18.00 „Преди вечерната проверка“ --
предаване за воцняте от БНА

“ 18.30 Новини.
1835 Забавен коншерт
1850 „Бате Радко, разкажи ми“

 

 

  
 

предаване за децата.
19.00 Илеодогически спектър: „Съ

а социализма“
(оропата музика през

 

Развитие на романтичии-
творчество

елсоп-- Бартолди.
цековете":
те традиции в. хоровото
на Феликс Мейл
Роберт Шуман
3089/ Майловин

  

изродна му реа е.
30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ.

ЛЕН БЮЛЕТИН
 2045 Изпълневия на Московския "ка

 

  
  

Кога не се повтаря (Туляков):6. Мал.
хият причц (Тарнверднев); 6-Няма

 

 

ха се. върма при тебе (Пегров) 1
21:00: За любителите на. оперната му
зика :

 

З0 Осведомитеден“ бюлетин.
български2240 Забавин пниесн от

1 34 светли(остайни    

 

  
(Б. Карадимчев); 2 Вечерна пе:

се. (Ат. Бояджиев): 3. Спомен от
зятото- (Ал. Бръзицову: 4. Цветя от
полето (Св. Русонов):. 2. Приказнат 

синева изд Витома (Д. Бояджиев)
20.06. Литературна вътология

  

        

2330 Из творчеството па“ Йоханес
Брамс: 1 Акаленична увертюра,
Пражкл. спмфодичен. оркестър. дир.
Сиетаче ст
Хайдн олус
Ойстра:  

   
- Програма „Знание“
10:00 Ицононичесна сгографна: пеало „Югоматочна (Азия „лай,панде ПО беседа: от проф. то орда:

Книюовен език 1945 Българенх сзйнско Мнеговете срмнеСИ: лева те.(20. курс пот исланеки.
А1ЯВ литературен анализ: Творчество
то на Светослав. Минмав предстаел

 

  

НОВ изекаризи рубла науни и
ивота: „Математината всмолдгия.моделиране, н5  а Пи медицината смизнените процеси“
СМ: Германов.Позторение от 14.00 до 16.00 часа
ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА

1319 сорийснажроника.1830 СИАК пасат ст поздравителен
1396Нови досие

 

 

ри 0.30 иВрцесто. г» Зап: Григор Тива.
ва РАДИОПАНОРАМА | „КОН. ТЕЛЕН БЮЛЕТИН - ЗВЗо в успуга на Грамданит БНС ДСО на СССЕ. дир Аносом

8400” Новини лик, дир. Черкасов. Я- Войннища мерен хор, вокален квартет „сви“ 1605златниссранищесу нз. романа
805 Трихора изпълнява не ке Дъаан ло он„бал пъ серии МеАе, ИЗ БР АСРВЕВ Не бвениян ве.
кНао Иванов Твория: (Новйново Пол Ватадви. Кониф: 1 Магкояски просорец (Хре ро

+ - Преглед на. „програмата: Мншле; Вадим Фаглн к Ва дентин „-ников); 2. Луди поле -(Бдан: та Колев. Авторат

Концерт от забавни рити Марон, дир Дбусапимов: 6. Дует ва 3. Брейов сок (Баснер): 4. Това, . раитнрът

 

сарвндаи за порсията. Автор. Сте
ВИ аЗмерен нонце стеевоРРдцеро Пади Кап.пе рпоо ди Домов 8.   

  
  

 
 во

  Зискларитпейи олдришх Сага:

ят наши самодейципалнейие на Хор. Деец при

 

иАаа :
 

  

(ис1936 концевтНА (0 НА БР. посзарен из пворчаствотта (ка водфеанеКемреус пощавт ти    

Около 21.15 Информационен болеОДИидем РР
21.25 Мамерни ансамбли
22.10 „Вечер с уворчеството. (а Васл вибов нз попве Сотчи. 

оДиазон хенцер

230 вести.

ЛенинградАре "Вддайе

 

2303 С мусиката на Днитрий Каба.Прелоди

    мажор. оп: си” бемол.ат: Одназоли ръстев ие Стела ДИ.
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»Христо

Ботев«
   

600 Новини.
805 Български народни хора -- на-
пълнява на акордеон Трайчо Сина-
пов
8.15. Забавни ритми
820 Преглед на програмата
630 Новини.
6:35. Популярни пнеси.
7:00 Приятна работа!
115 Българи -- дела и документи
125 Нашият музикален поздрав!
730. Новини,
135. „Смесен“ концерт
510. За децата: „Хубава сп. таткови-
но!“
8.20” „Свети бъдният ден“ -- песни
за партията но соцналистическото-
строителство

Забавни мелодни
9.00 „За вас, за всички“ -- съобще:
ния "и търговски вести.
930 Фолклорна мозайка
950 Писма с обратен адрес
1030 Новини.
1035. Забавна музика
1400 РАДИОПАНОРАМА „КОНГРЕ
НО ВРЕМЕ“ - директно предава

не
1130 Димитър Тъпков -- Шест ба-
гателн за струцен оркестър, изп. ека
мерец оркестър, дир. Ив. Ангелов
1140 ОТЕЧЕСТВОТО -- ОБРАЗИ И
СЪБИТИЯ: „Окръжният историчес
ки музей във Велико Търново“ <- до
кументален” разказ
12.00 Българска народна музика --
„Пее Балканът. запяват Родопите и
Варииз : Балканлжийска ръчени-

изп. Ивайло Петров на акор.
Зони Васил Първанов на кларне
2, В та. гора зелена -- изп. Стоян
Балев: 3. Седналми са, седнали --
изп. Йорданка Еленова: 4. Сборенка.
<- изп. орк. с до. Коста Колев: 5.
Радице. маги, хубава н Я излез, май
чо << изп. Бойка Понсадоза: 6. Ог:
ражданско. хопо -- изд на акопдсон
Ашгел Лачев: 7. Седенка се сбяра и

 

 

  

Днбе Дане -- изп. Василка Иванова.
12.30 Осведомителен бюлетин.

 

12.45 „Алени макове“
политически. песни. <- концерт от

13.00 За ведро небе, за чиста. земя!
1315 Роберт Шуман -- Три фана.
стични. пиеси. за кларнег и“ пиано,
изп. Атанас Колев н Ани Тошкова.
13:25 „Шегата настрана“ << фейле-

13.30 Хорове из опери: 1. Хор из П
дана от. „Хиеноте  (Мойербер,
изп. Амбрознански оперен кор н Но
вият лондонски СО, дир. Бонивдж:
2. Встъпителен хор из оп. „Селска
чест“ (Маскани), изп. хорът м орк.
ча Миланската Скала, днр. Караян:

.. Хор нз ШЕ д. на оп. „Веселите уни
дзорки" (Никодай), изп. хорът. па
Бердннската държ. опера и Берлин
ският държ. СО, дир. Кас; 4. Хор
на войниците нз Уд. на оп. „Фауст“.
(Гуно), изп. мъжкият хор из НАТОБ

я нСДФ,дир. Руслан Рай
чан 5, Хор на русалкитеШд, иа
оп. „Русалка“ (Даргомижски), изп.
женският хор и орк. на Болшой те.

  

тър, „АЩСветланов. 6. Хорова се
ва нз УШк. на оп. „Борис Годунов“
(Мусоргски). изп. хорът на НАТОБ

фия, орк. на Концертното дру-
жество при Парижката Консервато-
рия, дир. Клюнтанс
14.00 „Бъди готов“ -- предаване за
пионерите.
15.00. Рекламен компас
15:30 „ШЕСТ АНТЕНИ“ -- директно
предаване на районните радностанции.
16.30 Осведомитеден бюлстин.
1635 Сонатен концерт: 1. Соната за
тромпет и клавесинв до миньор (Те
леман), изп. Морнс Авдре н Лоранс
Буле; 2, Соната за цигулка и пиано
в сол мипьор „Дидона Абандоната“
(Тартини). изп. Елисавета Казакова.
и Радка Петкова
17.00 Дневник. „Изкусток ри. на
родния художник на Съветския съюз

  

17.30 Панорама на българското ест
радно. изкуство

 

Преглед на програмата до
2400 часа. та
18.00 „Преди вечерната проверка" --
предаване за вонияте от БНА.
1830 Новини

18.39 Мелодин от нашите спомени
18:50 „Бате Радко, разкажи ми“
предаване за децата
иесо Идеодогически спектъ
1930 ВЕЧЕР НА КОМПОЗИТОРА
ЛЮБОМИР ПИПКОВ -- 1 час
20л „Бате Радко, разкажи ми“ --
предаване за децата
20Л5 „Вила сей гора“ -- концерт ог
хайдушки песни: 1. Посъбра Стоян
дружина -- изп, Калинка Вълчева;
2. През гора вървяха -- изп. хорът
при ДАНПТ <- София; 3. Пирине,
майко хайдушка <- изп.” ДАНПТ
„Пирин“ -- Благоевград; #4. Яна цве
Те брала -- изп. Вълкана Столнова
20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ.
ЛЕН БЮЛЕТИН
20.45 Павел Аедоннцки. изпълнява
свои песинс 1. Родна река: 2. Оби
ам те, моя Стодица; 3. Бялата зе-

ия; 4. Ти почакай; 5. Сребърна сват
ба: 6. Ярославна.
21:00. „Музнкални пародице -- забав
на програма на редакиня ХСЗ.
2130 ВЕЧЕР. КОМПОЗИТОРА
ЛЮБОМИР ПИПКОВ - пролълже
тие
22.80 Осведомителен бюдстни.
22:40 „Светът с теб“ - концерт от
забавна музика.
28.30 Литературна антология --
къс от разказа на Владимар Солоу
хин „Барометър“

   

 

 

  

 

Програма „Знание“

(оав небнотиеи усевлвшенети.
Иоан арараие в
ДедпеенеанаДед

 

Из полйтическите борби на бълпарене Навож: „Велгаревите Прос.
Фашастката Анитатурас се пскция 05Линда Берон с Еро аснетант 69.

композитора Георги "Димитров.представя "йузиковедката Атадия Ба
ИВОРуски език за зсички19 Еелгарсни театър и драма: цикъл „Сввтила на Сългарсния Театър“,«е! Владимир" Трайдафилов:. “Авторпреби оТебен1880. курс сте Дугрийсни сан заиапредиали по зел
11.45. Тази. <оивотът цикъло „Биологията на Черно море с
Датаанкета и пече:
ТеоденЛорение от 14.00 до 16.00 часа

 

тайна

 

ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА
 190. Софийскахронин:1330 Предконерости пий. ЕФе

сев, на постановлението.3330 В услуга "на громданите

   

 

»зорфей«

  
 

 

се Аррсеищева М) и: Е(Ро Чворвн за срсан от Покани СеериВек АеерЕдвАИИеЧЕ
   

  5. Органовхорал снДери об Феннапя во са ЕаедаЗасктди Пеореву”

  

прнт тпера бъриече г
  

 ко сслав, Начеветрра АриВНСТЕНЕИВ,НИТО
 

1940 Златни записи 5“ Емилнан
Стане г

1930 Стеррезапиен ост „доицететана бо на Йалацисскоте рздио и66.
Ха ослетеалт(еврСО”"на, лайпяненото гулие1. Бонебрто тресе опус СХаминьор, СК бамерият веТав ера СО на лайициското радио.дер, Заувиаде 2. Койщертя оркестър Аб ри(искасолистНойман СО

 

 соднр веДони МВ. ВЧси бемоп мажор отШуберт м
-00 Информационен бюлетин „0р-

  

ската музика с. операта“горе от“ Бородин. дътор Марча Ко

22.40 Из творчеството на съвстенияписател Васил Бинов - из Повестта."Вълча глутница“
23.00 Вести.
2305, музяната ма Амитрия Када:левски: ТО дет: <За малъкорнестър.

   

ияня Игнатова и 80”дир. Др. Неновоще. Со и:таи за СаСъъстекоЖо: Ройсдетненеки.
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6.00 Новини.

5 Десет минути с изпълцения на
Садовския народен оркестър

Валсове от Йохан Щраус
Оро према
630 Новини
835 Забавна музика
7.00 Приятна. работа:
7.15 България -- деда и документи!
7:25 Нашият музикален поздрав!
730 Новинн
7:35 Смесен концерт
800 „Бъди готов!" -- предаване за
пионерите, повторение от сряда
3.00 Поздрави и песни.
9:30 „Наука и техинка“
10.30 Новини.
10:35 Забавнамузика
100 „РАДИОПАНОРАМА „КОН
ГРЕСНО ВРЕ:
Иперомоуривт
12:00 Пъстри ноти
1230. Осведомителен бюлетин.
1245 Българска народна музика --
изпълнява Вълкана Стоянова н ор-
кестър „Хоро“:1. Грънчарско хоро:
2. Завило се вито хоро; 3. Мама на
Столдумаше: 4 Шръкенко що:

 

 

   

1360 Първа, сюнта нз 6
че вахрогонче“ (Ш.
на Съветското РТ,

3.25 „Шегата настран

 

   
Песви от Атанас „Бояджиев.
„Адреси на приятеството“.
По оперетната, класика
„Как да се държим в общест.
<- хумористично:

15.30 Рекламен компас.
  предаване

 

   

  
  

1600 „Подвум. на. музикалната. само”
<- конщерт на. акордеон:

ест на Димитрова“
Профеъозния. дом на култура

та „Пеньо София, дир
Й. Йорданов.
1630” Осведонителен. бюлетин.

835 „По примера на ДАНПТ --
Добрулжански АНП --Толбухин

17.00 „Семена на. науката по
проблеите на селското стопанство
17.80 Из славянското оперно творче
ство: 1. Сцена из Пк. на оп. „Нощ

 

пред. рождествог (Римеки-Корсаков),
Наталия Шпилер Борис Тар.

хов с Женски хор и орк на Съвен
кото ВТ. дир. Голованов; 2. Финал
нз оп. „Иоланта” (Чайкорски). изп
содисти с хора но орк. на Ленигред

театър за опера н балет „Ки.

 

 

 

 

 

роог, дир: Гривуров: Финална
сцена из Шоудо па оп. „Либуша“
(Сметана), изп. Надежда Кинплова.
с хора и орк. на Пражката народ
на опера, дир: Кромбхоли: 4. Сисна.
ва Милана и Хара из Г до на оп.
„Милана” (Майборода), изп ЛИ
дия Лобанова ин Зимапда Кушнар-
ьова със СО на УкранискотоРТ,дир.
Григоров; Б. Сватбен хор нз ПА на
оп. „Русалка“ (Даргомижски), нзп
хорът н орк. на Болшой театър, дир.
Светланов
18.00 „Верни на. дълга"
но на граничарите
18.30 Новини.

 

<-- посвете.

18.35 Изпълнения на вокално-ннстру
ментални състави.

 

18.50 „Бате Радко, разкажи ми
предаване за децата
19.00 РАДИОПАНОРАМА „КОН-
ГРЕСНО ВРЕМЕ“ -- директно 0606
щаващо предаване

 19.15 Кантата за дружбата (Л. Пил
ков), текст Иоан Вадоев, изп. АП
на БР, дир М. Милков
19.20 Увертюра към оп. „Нощен
тер в Гренда“ (Кройцер). изп
на Лайицигското радио, дир. Стра  

  изки и. далечни страни:19.30 По.
в Омерта< -- пътепис отплен на   

19:40 Из ството на“ Едвард
Григ 1 тбей ден в Тролдхау

опус 03 29 2. изп. Лондонският
СО, дир. Макксрас: 2. „Пер. Гинт“
сюита Хе! опус 46. изп. СО на Фин
ланското радио, дир.  Мансиерну
20.00 Българска народна музика

10

   

   

2030 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ.

ЛЕН БЮЛЕТИН
2045 Александър Райчев <> Сюйта

  
 

 

18:03 „Кезенинр, Корнчийски -

   

 

  

от десет мадки пиеси за пидно, изл.
ЖениКовачева
21.00 Радиотеатърът: „ЕЛА В ЗЕЛЕ.
НАТА ДОЛИНА: <- "драматизация ТР Еогис Данашлов.
по еднонмениата повест на Робер 17.05 Мучннаяни творци. на: ХЖ, сто.
Пев Уорън от Ваня Бояджиева ястие ЗЕ Тихов. Зренинов, “Автор
21.45 Музика от Куба, изпълнения Столн Ангелов.
на „Трио Матаморс- н оркестър с 418.00 бести
диригент Хуан Пабло Торес.
22:00 „Музикален свят" -- седмичен 1805 Из хоровата. предкласика
радиовестник. СТЕРЕОЗАПИСИ: 1. "Попет (алист,
22.30 Осведомителен. бюлетин Ди вече „войни Ддаитевев”

пише (Беки22.40 „Човекът когото обичам“ -- С като гълъби
концерт, от забавна музика рум Върде т
3.00 „Литературна.“ антология“ -- вари

страници от отлични книги: „Древ
кият път“ от Марий Ягодов и „Про-
винцнална нстория“ от Гено" Ата- за Барднасов. и
23.30 Арин из опери на“ Волфганг дреи па ге аа
Амадеус Моцарт То Прато ОАЕ, напвйадото

ррезкево 2бореска нера
ревесе соррвади 250 побиано.те (Санекн) На. пианото зПрограма „Знание Део ресия

10.00 Социология: цикъл „Времето на.Човека: с: „Времето За Покупки, 33и услугис. пенция Фт проф:айкдв
 с. „Изговово на

ду "доцент стефан
„СъдърАлзр

2 беседа

НЕраяВеранневио
парнеравниа “Портрети |

1АЗОаНурс по праанснубгъзри спо 1

106ща теорип на относилециатот Анастас Ана
Повторение би“ 14:00 "до 16.00 часа.

 

ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА.
130 Софийска Хронина.
13:20 „Как се снабдяват столичанис
мпяно и млечни произведения |съвместна аннета с Градската мнСменция по търговията.
13:50 Отговаряме на ваши писма:   

  
1930 Музинални дни на името на.пра, Пзнче Владагеров. Конщерт НАопа дернсертфиккоронипеч, ко Седистеа

рак.Добри ВойниРВбизлън
     

огр. Шумена СВВАНЕ” НО прогр
   

    

  

срогрнитар българия райраар ранайо и орнасвор Мз ФЕ.Вобди Сильовия Зустре.Ни АЗ оРсичевОкото 2130 Информационен. воле:
Бо 2ЗО камерни ансамбан

22.00 Сатиричен албум - Оизр

 

22:07 Джатов концерт:22:40 Бачев с поезията на Констан-тян ваншеикин
23.00 Вести
23:05 С музиката на Дмитрий Каба.

Торо“ действие наон:сонид. Бос

 

ДЕичеквндири



 

 

 

600 Новини
603 Български. народни хора --
изпълняват Делчо Митев на
вет и Днинтър. Колев на акордс
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6л5. Добро утро со музика.
Забавни ритми
620 Преглед на програмата.
6.30 Новини.
635 Забавен концерт.
740 "Приятна. работа!
7.15 България --- дела н документи!
725 Нашият музикален поздрав!
7:30” Новини.
7:35 Смесен копцерт.
800 „Време и хора“
830 Дегска сюита „Зимен. огън“
(Прокофиев), изп. СО на Съветскд.
то РТ. дир. Самосуд
550 Културна трибуна
9.00 Поздравитеден концерт
980 РАДИОСТАНЦИЯ „МЛАДОСТ“

 СТВА“ -- директно предаване от

  

 

 

ча програма „Христо. Бо:
Новини. я

1035. Музикална хроника.
11.00 РАДИОПАНОРАМА „КОН
ГРЕСНО ВРЕМЕ“ -- ащрекнф пре

 

ТОпоетеса, тва от Па:

  

 

найот“ Пилков ше изпълни
Петрова: 1. Зпаеш зи. Анке
ши 2. Българска рапсо  140 „ОТЕЧЕСТВОТО --
зи и" СЪБИТИЯ“!
12.00 Български: народин пе
хора <- изпълняват. мл
сонрачи: 1. Жълварски. ръчеик
изп. акордеон ЗапиЗанев: 2. 3
даде се тъмен облак << но. Димиг
рупа. Ганновскат 3, Йолезле с Яна и

  

    

  

Злата седи понка <- изп Гуща
Сбране
изпълии на щиулка «На зрапеза н

|-- коран:5:МамаЯнка Думаше -- пее
 

Андон Даскалов; 6. Собрала Гррга
момите и. Леко стъпи, бела Донс   

 

изп, Едена Божкова: 7,
|---ке: хоро.

мир Владимиров 

 

ров12.30 Осведомителен бюлетин.

 

ЖИЛИЩА ЗА МЛАДИТЕ СЕМЕИ +

    

а тебе песм, партийо люби
<3 часови. песни

00 За педро небе, за чиста земя:

 

  диция. „Зефир“ -- продължение.
Филмова музика
„Шегата настрана“ -- фейле:

30 Снифошниз. фантазия „ФранческадаБащиолус 50 Себе.
на Бургаската дърдс. фил,И. Буе. ии„Светулка“

 

 

<- предаване за  
тър Сатаев << Струнел.

квартет ХЮ7 опус 56 „Байройтеки”,
квартет „Карафилов“

30. Рекламен компас.

  

Ю  Драматичи
„Един стръмен ден
Гов

 

миниатюра;
ог Димитър Ге

16.24 Свири аркестърът.
ски музиканти“ „Амертал-

16:30 Оспедомителен бюлетин.
1646. Музикален. коментар

 

   

  

 

16:50. Танцов. ритми
17:00. „Фронт без примирие“
17:30. Върхоне на българското” музи.

нитедско. изкуство:
а. Юлия Винер. Чецн

щева. Дрин #з опери на Джузеще
Верди, СО ча БР, дир. Пепа
ше 1 Виолета из 1   

е „Ар а Е
3 Ария на
Ернани“: 4
Паощао

   ра из до фа осАрипа КОИВДа теНабуке:

 

17:57. Преглед. на. програмата
15.00. „Преди. вечерната. проверка“
<- педаване за воините ото БНА
15.30. Новини.
18:89. „Звезда зорница“ -- конщерт
от песни за партията и сопналисти

 го сронтелство.
1650 „Бате Радко, разкажи мн“
редаване за децата: +   

15:00. Идеодогически. спектър
1980 "Йоханес Брамс -- Соната за
вполончето и упмано. 29, 2 във да

в. :-Чаракчиева

народва музика

 

Вевцеслав На  

ОСВЕДОМИТЕ  30 ЦЕНТРАЛЕН
ден БЮЛЕТИН

 

2045 Попуаярни творби: 1. Изгочни
фавтазия „Исламей“. (Балакирев)
изп. СО на. Московската държ
филх, дир. Симопов; 2. Испанска

  

  
  

ссренада за виолончело н оркестър.
Ме 2 в ла мажор (Глазунов). изп.
Фьодор. Лузанов съ СО па Съвет 1
ското РТ, дри, Едиасберг:
лодия (Вубинщайн), нап. 2
Зва от цигулари при Болшой
тър, дир: Реентовия|
21.00 „АНТЕНА ЗА ВСИЧКИ“
<- седмично паднонздание

БЪЛГАРИЯ -- БЯЛА, ЗЕЛЕ
ЧЕРВЕНА“-- Герончна уверт

ра „Девети септември“ от Панчо Вла
Фров

2230 Оспедомителеи бюлетин
220 Морис Рапело <-> Рапсодвя
„Циганка“, изп. на цигулка Стойка:
Миланова, съпр. на пиано Дора
Миланова:
2230 „ПЕТЪК -- ПАЗАРЕН ДЕН“
забавно-кумористична програма

 
   

  

23.20 „БЪЛГАРИЯ - ЗЕМЯ НА ОР

 
  

ФЕЙ“ - музикалният възход на со-
цкалистическата ни родина: Петър
Ступел -- „Древца и млада родина” |
по текст. на Георги Струмски,
представителеш детски хор.

 

Бодр:  
песен“ в град Шумен със "СО па БР,
дир. В Стефанов, дир. на хора Веце
та Вичев:

  

Програма „Знание“
10:00 Иконзиища: „Приложение на но

 

ведометвата към стопанските органиФада Теорки Тодо:
ги Димитров --тор пт. сметент.   

1036 мудииатиото. кукуство ма съв:еменнаБългавия Зерис Хри. Сток Автор музиковедът Жонст. Нарапетров.То Русни. езикза всичкиНЕ зе ти съвест:   ЕавАвтор Боян Биолчекзотролеи Чуре по немеки.

 

еайн да напреди:
145 овен. среда, медицина: „ленар.свода торатогемевае с. пешка отпро: г.МалдрановПовторкние ОВ, 1449. до 16.00 часа.

ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА

 

510.Софийскахронина.1азо, Мо гдейкоста на изроднитес
Во Нашатаекбиурзия
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дължава
630 Новини
635 Песни и танци на народите
7:00 Забавни оркестрови пиеси.

 

България <- дела н докум
Нашият. музикален. поздрав.
Новини
Популярен. концерт.
„Светудкан радиопредава:

за деца, повторение. от петък
830 „За ваше улеснение“ култур
ни вести по съобщения
9.00 „АНТЕНА ЗА ВСИЧКИ“
седмично радиоиздаие, повторение.
10.00 Из олери: 1. Да фрагмента
оп. „Фиделио“ -- Бетковещ
за, Изп. Амстердамски СО. ди
хум; Квартет из Под изп. Леони Ри
занек, Ернст Хофлигер, Дитрих Фл.
шер-Дискау и Готлоб Фрик с Бавар
ския държ. орк, дир Фричай: 2,
Ария ща Зислниде но Гао поп
„Валкюра“ (Вагнер), изп. Биргнт
Внасон с орк, на Ковъщт Гардън,
дир. Даунс; 3. Каватина на Ерик
на Пд. на оп. „Летящият колан:
дец“ (Вагнер), изп. Кара Остертаг с
орк, на Баварската опера, дир
Краус: 4. Фрагмептн из дранатичиа
та дегевда „Проклятието па Фауст“
(Берлиоз), изп. Бостонски СО, днр
Монш: 9. Ария па Бней на У дана

„Трояначе в Картагев“ из
Зорията „Гропинте:: (Верлноз), па
Джон Вйнерс с орк. на Ковъпт Гар
дъп, дир. Дейвис
10:30 Новини.
10:35. Забапна музика,
1050 „Аз и моят труд“
11:03 "Волфганг Амадеус Моцарт.
Музикална. шега, изп. ОСО на
дир. К. Големинов
1130. „Нашата българска. гордост“
1140 Пее БХК „Соетослав Обрете
нов
12.00 Обявяване на програмата.

  

 

    
  

  

до  края на деня

 

  
 

 

600 Новини българите“ 20.30 ЩЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ:-
с Бълдракк паролихор сие. 19 а Бъмарска пародна муза с“ ДЕН БЮЛЕТИН
пълнява  русеиска“ инструментална“ „Пъстра шевици“: Ставрешко хо: 2045 „С песев в сърцата“ -- хорови
група Пааа
815 Забавни рими + дао. Майстор Водаов склад: зад музикални хоизонти
620 Преглед на програмата нег и Казак Казаков -- тромпет; 2 22:00 Балстна музика: „Игри“ --
825 Копщертът от забавниритми про Димитър дума Марийка но Снощи танцова поема (Дебюси). Анр. Клои. 

отидох Стойиеле -- изп, Елена Гра-
матикова: 3. Младежка ръченица --

    
  

изп: орк. с ръководител Иван Шиби-
лев: 4; тояне, луд. гадийо.
изп. Валентина Деспотова; 5, Китка.
ли падна Дево -- изпълнение на
Борис Машалов: 6. Цветино хоро --
изп. акордеон Борис Стоянов7.

 

  

  
ри Гълабо -- изп. Мария. Томова.

пн. Илня Аргиров; В. Лукопска мело-
дия -- изп. гъдулка Атанас Въл-
 

12.30 Осведомитеден бюлетин.

 

  

Вас Из. български ансретсътв
орк. на „Стефап Македонски“.
Оран
предаваце
11.00 Рекламен” компа
1430 „ЗА ПРИЯТЕЛИТЕ НА ЛИ-

 

1600. Нопият албум нас.
1630 Осведомителен бюаетйи
1635 Нови записи в нашата фоно-
тека - Кошцерт па, Петър. Шрайер
17.00 „Жълт картон“ -- забавно-са:
свричцо предаване на спортна тема
12:20 Български народни хора --
изпълнява духов оркестър, музика
Дико Илиев: 1, Скок -- Дайчово хо
ро; 2. Право хоро; 3. Пайдушко хо:
по; 4. Добруджанско хоро.

 

7. Преглед: на програмата до
2400 часа.
1740 „Голямото междучасие“ -- пре
даване за децата
1820 Пенчо Стоянов -- Рапсодия,
изп. орк. при АП па БР, дир. Др.
Неков.
1830 Новини.
1835 Свири оркестърт на Норман
Копдлер
1850 „Бате Радко, разкажи ми“ --

 

предаванеза децата
1900 СТУДИО „СЪБОТА“ в лом
19:40 Поздравителен концерт за жи-
телите на град Ло

 

танс: 2. Първа сюнта из "балета „Да
фиис и (Равел), изп. филхар:
моничев оркестър в Хата с участие:
то на камерей хор, дир. Отерлоо

30 Осведозителси бюлетин

 

  

220 Мишути" за джаз
2300 Литературна. антология.
2330 Бележити пианисти от минало
то -- Феручо Бузони н Емна Зау
дере 1. Феруно Бузови ще нопълйи.
Полонеза в ла бемод мажор (Шо:
тон): 2, Емиа Заулер с орк. на Па-  
рижката. консерватория с дир. Вайн-
Гартяер ще изпълни Концерт па:
но н оркестър ХР 2 (Лист)

  
 

 

Програма „Знание“

идваестпоета ва
пння на, тревожност. н ригидност.

ВЕиаатерии гърци

 

И ре.
ЗОЯЦоакът -. познатият м нето:изтияте „расотара да човеот прай.ция КО ас15Страни, пътешествия. среСВО харемите на мечите Молен
Зонументален
11:00 в;

 

   
ФЕВ рапа мсписла
150 курс по английски език за навещи 13а-й урокТТДВ Пвагвод паЖезграмата през

 

спедваща седмиовторение от 1800 до 16.00 часа

ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА  
  

 

зОрфей«

   

тя

    

1895 Две кантати от Мохди Сва:
среди Бежов. Кабата 3Томамер” хор, мр адкауз

р. одиро" Мауестбергер.щолто с.сопран.

и. Полсер.лебазо” 2
   

  

в.Диаонсова Каенпарт щата
Щрайе сисиво.

 

сонрай,Понте)

 

1728 „вългарино, зн:
Поното на. иапа

   
   

 

 

  

а
сти“ 3

2
Деднова а

те тур са тихис ет
Мо ФУ ду
21 зо 1.   
22.40 Вечер с поезията:
Шефнер
23:00 вестя
23.05 "С музиката на Дмитрий: Каба-лсвснис То Цоидерт за пиано игор

   а аи ападе
 

0 „Стихове в полунощ“ --
ен гари

00:03 Нови записи в нашата фоно-Вака оребойаиЗа дивива от Атол
поепибсиаепие Шеунвскоопус зе, пиесн

 

оита, ке   

 

18:08 „Литератуона антология”хове. бе обнМори е Пе.  Е гиз поемата „Цигани“пувлени.
1635 Из таорчеството на Мо иБетховен Ре ВеенеСТЕРЕОЗАПИСИ,два не13

   Предлагане ви
  

„сорййеки.Е. “Табаковс Соната

   
  

  

ноноркестър (Веткове), ;ски„Камерви орчестър с що. Ст.
1700.„познавате    ли. българсре 7с драматургията на броисилев Автори Айда Матева нн. 

е Зденено пр  
1809 въжгарена.1830сПоезире насаги

народна „узика
Абезн Давидков по апден

ор. “Пидйна” Ницолова.та” Българсми музинални. зтайли

 

#5„езднетедтър: „Поолодия от
кочпозеция по Шнесата.сит Цачев. "Автор. Стефе.

Ув. къмоп.и Моятеки (ведини, нз.дар    оранВа,
Перлса. В ра оди”

Фе2о Кантетносорвториалнирораторваспетени дир Нана "Лени 

 

   
т -- СюизаВО рота миньор с сбазииемап. Българско трио за класичесия:

Вер раци:в полунощ“ - Бате:

 

Из тзото на българенн.ла“ Композитера, изп: СО на БР



 

   
< »Христо
+ 1 Ботев«
Гла
(е)
о-
|

------

 

Н
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а
л

1
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6.00 Новини.
605 Засвирили са дор гри гайдн.
8:15 Забавни ри 

 

  

 

 

  

 

830 Новини
635 Утринев концерт: 1. Уво къс
оп. „АОу Хасан” (Вебер). изп,

с Ръс.
изп. орк. па“ Парижката

национална опера, дер.“ Блар. 3
Фантастично бурс. (Шабрие),
орк. наКопнертно дружество.
Парижката. копсерватория.
Дерво.
8:50. „Наслука!“:„Случка край яз0
впри“ <- хумористичеп разказ но

река тема
7:00. Забавви оркестрови. пиеси.
2.10 Нашият музикален. поздр
7.19 България -- дела. и документи!
780 Новлин
135 „Земя и хора“ предаване зи  
тружениците от родните полета
8.00 „Политически камертон“.

 805 Българскв народнп песни н хо:
ра
820 Раднотедтър за младна слуша.

МОМЧЕТО НА
7 раднопнеса от

ВОЙВОДА-
Бъгени Васи

 

  

Маргецички

 

бюлетин10.30 Осведомителен
10.35 „Музика с усмивки“ -
ча” програма
11.00 „СЦЕНА. ПАЛИТРА, ЕКРАН“.
< двуседмичен. преглед на култупян.  
те събичяу.нас
12:04. Българска народна музика за
празничната трапеза: 1. Друганско хо

<- нап. ва тамбура Петър Цам
оп 2. Пирине, Пирине с изп.

Ко дьо. мари
Джигов: 4,

Елена Божко:
5. На

   
Оп, Смиляно -- изп.

н Димитрина Ганчовс

 

ИЗ ПРОГРАМАТА
На средни вълни: 594 кхц (506 м.

747 кжщ (402 мр 774 кк (3880 а,
963 кац (82), 1047 ккц 95 а.
4164 кащ (058 ам), 1024 кку (285),
4377 кащ (ИВ м.
На УКВ: 67.19 мещ (447 м), 67:28

мек 1446 му 6731 меащ 14.46 м).
67:40 мг1445 м), 67.58 змгк (444
мн), 67:76 мгящ (4:42 м. 67:88. мгац
АЧС), 7088 мгищо (4:23). 71.00
мек. (422 му 71.24. мгкщ (4.20 «|.

  

а. асеки, нръга ав коли. ог
и лен л 2.00 ч. и 20.30.

  
Чететртн. Освен това:
ПОНЕДЕЛНИК - 23 февруари

   ОВЕДАи ВЕЧЕРАТА: 21:30 сти.кое За съветсната ариня от мзавст

ВТОРНИК -- 24 феврузри
в.15, Плакинсното ивотновъветвоЗА пис.

Христо Ботев договор Пек(Какви идчества трябвд. да притежаваУстинсният народен. закрипнину 11.30.ХХУЕ море

пода в испания: 13.30 „ИМ.2130 Стихове су Еогений Ба.
тушенио:

 

СВЯДА - 25 февруари
615 Новата брисадна. организация.и3 опита на "Сеиленгойдс 6:30.Сеулечгойд:

   

трапеза -- нап. на гъдудка Ат
Вълчев: 6. Гюргено, момче, хубава --  
изп, Благовест Порожанов: 7. Цонке
ле, ситна роснце -- изп. Надка Ка
раджова: В. Северняшка тропанка
А изп. на акордеон Димитър Кара
тодоров

 

12.45 Забдонп оркестрови пиеси
13.00 „Идсологически спектър“!

Петрушка“ -- съветска сестра
материали на Радпо Москва

 13.30
да по 
14:30 ша
15.00 „Военна поща“ кузикално-
пубдицистично предаване за вопнитс
от

 

ерноехо

15.40 Пепанска сюнта (Албение).
СО с дир. Бургос

ап.

16.00. Осведомигеден бюлетин
1606 Раднотедтър <> Папорама на
съвременната. българска раднопиеса:

 

 

 

МЕЖДУ 9 И 10 ВЕЧЕРТА" --по
ба от Атанас Наковск
1730 „Среща на двама" <> копцерт
17:80 „Гласове“ -- фреският пост
Шара Добхински
17:45 Забавна музика:
18.00. „ПИСНАЛА ГАЙДА  ПИСА-
НА“ фолклорно предавапе, 1 част
18.30 Нови
1828 „ПИСНАЛА ГАЙДА ПИСА-
НА“ фолклорно предаване, П
част
19:00 Интермеши из опери: 1. Интер

„Четиримата грубняни

   

 

   

 

мецо из оп.
(Волф-Ферариу. кап. СО на БР. дир.
Руслан. Райчев: 2. Инлермепо Нзоп.
“Лучия ди Ламериур“ (Д.
1зй. орк. па Миланската Скала, дир.
Саилзопьо: 8. Ивтермепо из Пл. на
оп. -Федора“ (Джордано). изп. За
паднобсрлинската филх. дир. Кара:
ян: 4. Ивтермепо па ИГ до на оп
Мапон Леско“ (Пучини), изп. За

падноберлинеката фплк. дир. Кара

1915 „От дума на думат -- умори
стично:сатпринно предаване
19:80 Забавна музика
19:45 Избрахме от програма „Орфеке

на.разговор за социалистическия.
на живот п зитература с проф.

Маполова и.

 

ши.
Васил Колевски, Наташа

ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
Приключенията на пиленцето Пич --

  

на младостта
ЧЕТВЪРТЪК - 26 февруари

645 Опитенте поле

 

"Тудори азназ от книгата. маТебреи" Марновени „Селски налендар.
ПЕТЪК - 27 февруари
61: Агрометворологична, „прогноза:

ВИД ворбата на   
  

Товор 6 ВАС. ЯЗК „ЗЕЗИ своя роди.Вини - стижове от Христо Ботев.
СЪБОТА - 28 февруари.

6:15 Задачите през месец март: 6.50
реми:и ойнобтна симеонван  

11.36"поркретконгрес наКПСС: 1430 Предпролет.
А ПСТИЩА. двтОдовИЯЕ:

Вещета” на мниотор 2130 Съ.БОТА -

НЕДЕЛЯ - 1 март

145 70 години съ. роидението ма Левна ВКП: загинал. презн

  

агапротни паранета овумнес 1040тапротня, Аден ОЕДИНСа ЛАЕ  

 
| 9230 Пиесиза арег 5

Атанас Накова  
20.15 Български народни песни и ко
ра. изпълняват Василка Иванова 8
оркестър с ръководител Емил” Ко-

 

2030 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ
ЛЕН БЮЛЕТИН
2045 Песни за мира:
21.00 „България - земя на Орфе
Музикалният възход на соцкалнети

Ческата ни родина" -- коншерт на и
дъкнати музикални колективиот гр.
Шумен
20.30 Осведомителен бюлетан

на века - ИРИНА
АРХИПОВА. Голямата съвскска пе:
апшв е родена ца 2. ХП. 1925год
пл в Москва. Завършила е Москов
ския. архитестурев институт. Като ед.
аопременво е учила псепе. След това.
през: 1958 година се“ дипломира в

скопската държавна консервато“
рия. Две Годиние солистка на Свср
дловекия театър "за Опера п балет.
през 1950 годица дебютпра в ролята
на Кармен ог слнопчешната опера
ща Бизе в Болшой псатър пра

 

 

   

 

 

22.40. Певинте
 

 

   
    

  

  

злей: на колектива: Гастролире
ка всички големи опернп сдени в
света и павсякъде новото изкуство:
се. посреща с възхорг. Ирица Архи
пова притежава богето олясте мецо

 

 

сопранов гаяс със занпдна. гъвка-
вост п лекота, канго и способ
та: за ярко сдецичвй. превъплъще
Яия. Тя е първата. изпълнителка 8
Болшой. театър н от  

   саиков, Биея
и мир“ ог Прокофиев, Клав
Повест за истинския. човек

Война
< същб. от Прокофиев.   „Не само л

 

бов“ на

 

  
 

  

сарят бт „Оптимистичия. трагедия
ва Холмпвов. В репертоара й. вли-
зат Кармен, Амнеис. Еболи, Азуче.
а, Шарита от „Вертер“ на Масе,
Любаша от „Царска годенпца” н
Римски: Корсаков. Полина от „Дам
Пока“, Марина Миишек. от „Бор
Годунов“. Марфа от. „Хопаншина
рима. Архипова е н великолепен ка.
мерен изпълянтел с тънко чувство 

 

азировка.
чусте изпълиеция.            за сили!

ще чуете 15

савлър Огнизцев. Владимир
г: ве оп „Оптимистиияа

 

0) В ролята па.
<- Ирика Архипова. в.0с

таналите родно -“ Гошгорей Андрю
Ваадимир. Волайтис. Ставис-

Генадий Ефенов
шевко,
лав. Фродов и.  

 

»орфей«

   

-----------
16:05 „Поетична неделя“ сза бсбобожденнето от Иван. Базов
16.05 СТЕРЕОЕСТРАДА
17.05. „Дояче вита“ драматизапо он ва Алберто Моравия.тор Шобомир Чухов
17.35 Жернк Визе:

 

Хе

 

 Детеви игри   ръце изт Джулия пе Комстантия СаВеви 9 СЛЕРЕОЗАПИС
18.00 Вести
18:05 Камерна музяна от съветсни

1: Кадино трио (Шоап. зоне ав съсране щ    
 над. стоунен кавотето  Бехо

1840 Взднодраматизацин по. романаПЛаснататопа она Ги дьо мепасан.Дагор Лода арабойлека
2020. С0 „ка, Българското Байнс изп.

ща    хайдува: песен 2 Дими
етпри: скиди за. ориЗър Негов

Пърс“ Стеевозанис: Зе дпъйеерПетков сошта зе бой.

 

 
Николай,„Светослев ОбретеНиколай Смоченсеве 14 Беседцн

ка ма

кери: пе текст неУчаствуват     

"спад.«. Здра
  
21.00 Информационен бюлетин „Ори
за ло Сцена 08е: сузрещоана се.пиеса со „Синият снятгени Шабан. Автор Ина" Вълча

 

21.57 Изпълнениявили България ня ховове. просла.

 

 

 

 

22.09. Градителис Цари ден с драмат ела 2а Симеон г. АвторДомаДела
23.00 Вести
1305 БИФОНИЧНА ПРОГРАМА.

24.00 Стихове я полунощ” - любенКаравелов.

ко Стефан. Ро.
пасове ре нивор Уан ТВОпечеСнежина гълъбова: 2Се Соната: да мнанос нан.
та за кои:Зл. ПоолаИНонапон и

 

ИЗ МУЗИКАЛНАТА ПРОГРАМА
ПОНЕДЕЛНИК - 23 февруари

00.13 дразов концерт: 01.02 Из твор-чеството. сите. композитори:
ЗЕВЕ Фолнаорна! мозайна; 0330Пчесиза. пизно оти Гранадас и Албение: 533сас гската дърне2брос утро: с музима (Евени

 

  
с 

 

ни за родината. партията и социалиСтичесното строителство: 19:30 „МЕ:ЖДУ ОБЕДА И ВЕЧЕРЛТ, ст
ри забавни вълни (всеки ден без пеЕсте мевьату 2095 ПепулдреноненСертаОВ Пебни На седчиатРЯ: 2905Дедов хомщевт
ВТОРНИК - 24 февруари

спълнения на наши. певци,

 

СРЯДА - 25 февруари

З3з Масови ес

 

Пузиани. сидустииз диутриат бетонови:СРЯДА: 1840 1!
  дузналнатакозсика:масив от Нвам Стайков

рег:
35 Из опе:

“мбяздовтта на Маестрото: (Вим. 

тор Райчев): 22.00 „Жоризонт“ на вълтебе на младостта.

 

ЧЕТВЪРТЪК - 26 февруари

00.33 Джазов концерт - изпълнениблог "Пундстре

   
Те фрагменти из оп:Ховен: 22:05 Музикайна стълбица:

ПЕТЪК - 27 февруари

13:33 Българска народна музика; изСон

концерт по желание: сени от.Сългарски. композитори: 22.05 Пулен.
ращи ноти.
СЪБОТА - 28 феврузри

 

0033 Дчазов, ко 9:00 от ПЕ-Тък в СъВОТА: родължение нанпетъчния„Вайговор с Би: 1238 Ние
аененя песниАВАТ навизолнеарена. народна музинат З уаврСебтасто на руски момпозитори: 21:30СЪБОТА 150
НЕДЕЛЯ - 1 карт

ог, Из, руското узиналие дворче9:05 Вълсарена народна музика1808 Недейя, 1бре 1330” Празниченконцерт 1433 "Наши пещи зпълкават сарми: Мз опери на Жори Визе:1600 "Хоризонт за васителите на романез: 
2 За то22:05 пулсира:

 



  АмоОнававия   
И

АДИОСТАНЦИИ
 

 

 
Пловдив

  
94 ккц (463 м)

ПОНЕДЕЛНИК - 23 фесруари

съвбтената страна
8836 мгхщ

 

вт сългавени «етраяни:

ВТОРНИК -- 24 феврузвя
1730 Мозеизлен спомен: 17:30времениААА

 

Вокзпнориструметелни със.

 

Унв - 6836 мг
11:30” Бариа! ощеалутни престоплениязч 16
Из репертоара на Пловянвената: наредна епера
СРЯДА - 25 февруари

 

ЦИ музикалната реданция она.Радио Стара Загора“
Укв 8836 меху

изд, „съпрокищата да нашия
иитервюс 1140 Предейрофана 7 пловянасни ИЗ

 

ЧЕТВЪРТЪК - 26 феоруари.
17:0й „Концертен подиуше.

 

объ)взлетна музика из„озуетпумоу
уке -
  

136 мехц.
130 младежа антена: 1140
Записи от Международния Фес.Зивал на камерната музика вПловвия
ПЕТЪК - 27 февруари
1500, Забавна,музикава стул
домве заЧбемайствотено 1738Янструментални "пиеси„Между мас иХумористичнесатирично.
Абвайет 1840 Съзетеци естиай

Укв 3836 ох. ь

 

1130 Син на илаватат от
поредйцата, посветена на Геор.

 

ги Димитров пловдивското.работничество: 1140 "Популар.

СЪБОТА - 28 февруари
530 „В СЪБОТА С ВА

 

(Хендел)
уке - 6836 меху

1630. „Дванадесети к

  

ТРУД И. здъхновениДиокомпозиция за пърпенцивренконгресното суревнова 

НЕДЕЛЯ - 1 март
530--800. „кРАЯТ НА СЕДМИАТА:

тев?  плована“"втброто полу.

време на футболната среща меоуберите на Трание поледустберите на „Тракнде
кална:класация „Елит.

Варна
 

   
774 кхц (388

ПОНЕДЕЛНИК - 23 февруари.
530. Прегаяд „на програматасек ТОВА 4Е удрининорит

 

   

   на музикапрограмата.
(всеки ден)
вторник -- 24 февруари
596 Надини от района осени
сн): 803 Ес

 

иЗайцава музика
СРЯДА - 25 февруари.
64538 Музика за.нашите кораби по, света:   

  
родна музика:
ЧЕТВЪРТЪК - 28 февруари
Дав Мипуте с гриосттва ка НСоев

Танци на народите.

ПЕТЪК - 27 февруари
(05 Забавни песни от българ:е номвозиторяс 68 Морскаазнейдоснот 6.20 Орнестрови

 

00 н:оран погеветт: 18.00 Ве4838 Българска

 

Азроднамулида

СЪБОТА - 28 февруари
Невини от района;2 "ДЕРо Заро Е севотА:

   ждународна естрада:то коре  

НЕДЕЛЯ - 1 март

8.00 ЧЕРНОМОРСКО УТ

мцерт но зелание а:
з 18.00 Нашият.Оперни фрагмовсРас ТВВ0 Бюлетин за времето,18:38 "Вечерна естрада

 

 

 
Ст.Загора

873 кхц (344 м)
  

ПОНЕДЕЛНИК - 23 февруари

530 6:00 оуфтринна иифорв

ограф вЗуър стара Загора

ВТОРНИК - 24 февруари.

1530. „Рекламен калойдоскоп“.17:00 „Моле: Комеомолски досЗа момгреса” < млздойта сиФворт:
 

СРЯДА 25 февруари
 

Рекламен: налейдоснот,ТЕ бег

 

и делегати на конгреса.

ЧЕТВЪРТЪК - 26 Февруари.

1530 Дематично предаваМаги ву:

нес т7аа.
вот с: директно Олоцоводаване ТОУ За “да бъдат.Цандовете пълние - Мореспонденция

петък - 27 феоуари.

  

„Снлмстрат13:

  

 

 
Шумен

  

1977 кяу (18. м)
ПОНЕДЕЛНИК - 23 февруари

7:00 Сигнал м откриване на.(асемн. ден.  

 

ни. за съветската зрича: 16.00.Инфовмационно-музикална бро.грама „Днес (есенно ден безСъбота 1 неделя

вторник - 24 февруари

 Залканските, народи:248 Зяравеопазването в вен

 

мъмсната социалистическа стра

СРЯДА - 25 Февруари

 

ЧЕТВЪРТЪК - 26 (февруари.
7:04 „Преднонгрведи „разние-по ЗЕ самород: 

Жн таламтнр746 (С

ра и“
а,
ПЕТЪК - 27 февруари.

7:04 „Неотслабващи грижи

 

СРСборнопредаване. за ОВТЯН.

СЪБОТА - 28 февруари
7.04 „При шестгодншните пърркласрици во селе "Враничево,менсня омрмг. 7134. Народна:„ 53

 

 

диовинторина 130 години пъв.аи български орнестър: 18:80:(Шузика но вести

НЕДЕЛЯ - 1 март.
7:42 „Хитър Петър“ -- недея.но предаване за умТира 20 Недел

бандата 18:80 „Сту?Ноделни "вести

   

окръгноментар.

СЪБОТА - 28 Февруари.

15.30 Поздравителен. нонцерт

 
мината“ на българската държа  864 кхц (367 м)

ПОНЕДЕЛНИК - 23 Бевруари
600 Вести (всеки ден: 602.Българска народна Зузйка;813  

 

Да,Сев
св

ератаси,
9; Пирин.

 

 

 
 

благоввЗабравени задълже"19:05 Младежки посоки.
СРЯДА - 25 февруари
602. Народна музика; 6.15 Стро.ителните "Материзлии -- провер

витите деца в ТЕТ1830

 

град

 

слънцет:Зчерй, За К. Колчзгола от Бан.1950 "Забавна оркестрова.

ЧЕТВЪРТЪК - 26 февруари.
6402 С песните от Струмскотопоречие: 680 Дарител ма коса гр. санданен! 36.Експедиция „Струма 1803 Наадреси Радис Благоетрад,
ПЕТЪК - 27 февруари.
602 Песни и.

 

хора ст риона; 615 Проблеми чави < 60, отчетни

   вас.|„работници оугсетенато сте.

СЪБОТА - 28 феврузри
992 Народна музивде Де

мно 13

  

192:„С “песен при първенцитеРоздравителен кониерт.
НЕДЕЛЯ <- 1 март.
642 Песни от родния“ край:

 

сдава Зуздна; снаг
Хавана; 4638 Концерт п6

 

ОРЕЛАБАНИЯ
ЗА БЪЛГАРСКИТЕ
ТУРЦИ“

1299. нхц 39 мм 1377 ка,е са
ПОНЕДЕЛНИК -- 23 февруари

 

Ска страна;
ВТОРНИК - 24 февруари

19:30 -- 20.30 Новини. дневник.

Иародни песни

 

СРЯДА - 25 февруари

 

ЧЕТВЪРТЪК - 26 февруари.
1930 - 2030 Новин,на. конгреса; Шаркии:

 

УЗр оИнетрументвлнас, музика:Себе и сабтовното“ резблюци,оно,“ движениес „“ Естраденкота емерийската: ро 

и Бакомбинат а Бургас,музина
ПЕТЪК - 27 февруари

(ало. 2930 Дознес десен
пи
В света на музиката В

СЪБОТА - 28 февруари

Народна.

 

94 до Кавини:МеВНИК. на нонгреса;. МузикаПо мола музика.по желание: съботна
програма:

НЕДЕЛЯ - 1 март
За Новини; Музина.

 
ната програма.



ПО ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ“ НОВО ИНФОРМАЦИОННО-МУ
ЗИКАЛ НО ПРЕДАВАНЕ

«ХОРИЗОНТ» ЗА ВАС
зависи от съвместната работаФ За съвременно звучене Ф Бъдещето

на екипа и слушатедите

може да ангажира винмацие-   

 

 

 

 

 

      

РАДИО -- ПРОГРАМА ме какво голямо зкачение пъ
„хоризонт“ то им, с полезната и опери. музиката и цейннят подбор.

вне информащя за състоя: „Хоризонг за вас дава въз
ана неделя от 1620 чаа  цието ва основите” пътища, можност ца слушателите, ка-

цаличисто н използуването на то отговарят ма въпросите на
хова едно. предаване може спортните бази но съориже: водещия. да посочват н музи:

да ес нарече нуспешно? ния, проблемнте ва масевия калните си желания, с което
Когато слушатеят го 6 за отдна, предпочитание” праз е участруват (и сами добре.
помепа, доволен е но има же: килии занимания -- хоби го разбярат) във всички фаза
зависто Да Го разаже ща Бедег на лош вкусе-- спо "на предаването, Това, впро-

(мг. Който не е могъл да го < ред мен -- окачването в кухо чем, хармоншра и със самото
чуе. Само така може да се ни и трапезарин на карта,  зеглависзашири. аудиторията. изобразяващи. нарязани пан па 5
чата“ -- едно камъце да гъски, прасета и пр. На чо Ци Муонла за слушотелските
олече. цял. порой. Но за века, усетил аромата на топ аногото. шумови
не си остане мечтаният лите (ястия, такава“ картана кът от информа
той в състояние ва пълен. би стимулйрала само слюн. пя.присияща по време на

коотделянето. но не и есте редувашите се покой, трябва да имаме йена

  

      
  

 

   

 

 

    
  

     

  

       
     

 

   
  

 

 

представа за средствата. ской чесьото“ чувство. Ако „Хо- (е хъргаие визиквация На
то да го Предизвикаме Рибов1. За Зваст се. отрази“кабелните пръзки н подвнк-
Човек не може да Везе със сбронние Сфуне ните радносгании сами до:

накво доверне на сто Душа, а цищ. той би добил облика на Кзват максималната техничес
предпочита да вярва на елий, „трапезна картина“. Затова в ка: оле, на. „Хоризонт„82:
камо. откровено. съпричастно,” предаването се включват ите 8 ова Съзлава високо пе.
без дистанция. но и без фа- ми, отговарящи. на. трайните хоемопнонално.- напреженне в
милнарничене. ше го завърта. интересв. На слушателите но поставя на идпитаине волеви-
аа на земите, ще мвно  винще от последния щс по Те и лворнеските. качества на
побето "Чиоине: Само Тана аянееска. памфлет, проба: син
Чета се създаде поверие. “Ми па космонактека 1 еОД елущателите но ваде вдри с интересни Хор, Сва.“ ОТЗИВИТЕ полдуеците
пиене вс да излезе. това“ гарсиме Пройви во чужоша“ досега“ мпогобропин писма
ШИЯОто на“ добриче може.“ окопо чоствуването на 1900: „1 Попожитеди. По врее на
анаТводещеят трибва. да годишнината Ма нашата дърь.  ППелаванс пегистриаме окзао
се цредетавя ПС цато строго минути за Дещата, сзус 150 лелфонки объждания ка
продвиран в ша 06. ти слушателкеа това с и граница
да Коповуво щацядо обща Едо та на пъзчожпостие На два
та си н професнона. а ОТДЕЛНИТ! РУБРИКИ те телефона в стриното а
ра. пдейте но опита ча СА ПЛАВАЩИ, което дава Всяко. предаване „на живо
и па музикалните ктори. възможност 13 се моделира. НЗНсква махоймаана копцештра:
Те со Неговият постоянен „ка. ритъщът на предаването повре ПИЯ от. водащил, цо при из“
Опит в слика: Персбенрйш ме из излъчване. След като ве ползхването на“ огратна връз-даните.. Спокови.  предзвшшя. че в решено какво да сб ка кв ра с директни ре
имат набголям успех он спо же, основен въпрос остава как“ портажи. ски обаже
ред статистиките на известни да се поднесе ииформацията давия а трябза не само
чуди. радностанци(в ЗАша : : да е. ввибава в “партитура.
а ГДР, вБС. Франс Ен „Хорнаонт за вас се. насов. а постодино: да, се им.
Пе ва към посактивпите форми срина“ Изслварираднокола нъ мястото Ма съл сценарий остава
Такава е концепцията на Оитнето, радиофилми, т. е. бо предаването, но“ цялостният
ХОРИЗОНтТ ЗА ВАС: (щеде Гата звукова «арена съ. му обли. истинският цвят,А ОВ АСОЦНОВ Окенето, Която пози 8е В стават еелейно пак лекота

нуждае от коментар, използу- следния сигнал. В този сми-: ването. на ниформащия т #8. съл импровизашита е осповев
ПРЕДАВАНЕТО ТЪРСИ шите слушателя. Тук ше отбе бедг нз модериото разпо.

спецификата на меделия  лежд, 46 по зреце а снодни
ден в като замисъл има сер- те бури в последните седмн- „Хоризонт за вас“ твърдо.
визен характер.

веделя хората правят 19:
ва, което в другите днп ще е
много възможно <-> сиорту.
ват, пътуват до вилн и курор.
ти Това: което със сигурпост

ви от пате слушателе по:
дучихие информация“ за пъз-
становителните  операшно це
по-майко, отколкото от наши
те окръжви кореспонденти. Из
дишно е тепъпва да доказва:

се стреми към. съпременно зву
чене, а. бъдещето му зависи.
ог съвместизта работа ча еки
па и слушателите.

Мико ПЕТРОВ

 

Ф ХРОНИКА Ф ХРОНИКА. Ф ХРОНИКА Ф ХРОНИКА

ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
Българската телейизия и Румемското. радио:Цисиха  БАВОТЕЙ

ВПоДК ТО: това
 

пра
ГОДИНА:

Основно чдото в офииналния.

 

погоденце като 0ши а
Ю-т таш д  

  
а КеоргиДюмияе.ДА ашидната от свода:

а Румънската колочебна: парсия, напионалнитеаразиикиНа доете страни н др.
Ще продъзлш аитнвната раз.

   5 овини, есореспонденции щ ДРУна Уатеркалиот
даана ии,
оооси
оо
 

   

Възкарското радво иското радиа хеледиаМЕНЕ ЗАСЪТВУД.и РАБОТЕНсбрлода той. 1698

 вео
   

ГОДИНА
Работният протокол съдър-жа много съйместни ивици:тЩрнразмяна Срие

Янина” българската ИСката култура и тн.

 

   
 

От българска страна докумен.дилб Ояха подинсани. от гоме-

 

 на Румънекото.  

ПРЕГЛЕД НА
ТЕЛЕВИЗИСЧНИТЕ СПЕКТАКЛИ

НА ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННА ТЕМА
За първи път „Награда на телевизнойния

 

зрител

С ша да се поощри създа:
ването па телевизнонин поста
новкн с историческа и реводо
цнонна тематика, Комитетът
За култура, Българската теле:
визни, Съюзът ца артистите в
България, Съюзът на българ
ските писатели и Окръжният
и Общнискиятсъвст за култура
във Велико Търново уреждат
от първите дни на месец м
тази година ПРЕГЛЕЛ НА ТВ
ЛЕВИЗИОННИТЕ СПЕКТАК
ЛИ НА ИСТОРИКО-РЕБОЛЮ
ЦИОННА ТЕМА“ Прегледът
е посветен. на. 1300-годишни-
ната на българската държа.
ва, 90-годишицната ст основа
ването на БКН но 100-годиш
нината. от рождешегона Геор
ти. Димитров, Той: влиза в рам
«ите на Напионалнил преслел
ча историческата тема з из
куствата „Поглед през векове
те ше има“ койкурсен
характер.

Българската” телевизия ще
излъчи следните“ постановки:
„БЛОКАДА" - от Камен ЗИ

ДАРОВ -- в две части, „РАЖ

 

в две части, „ТУЗЛУШКА ИС
ТОРИЯ рогКоя БЕОР
МИШО СЗ он Порадито
ДОРОВ: „НАПАСТ  НЗКОН-
НА -- Димитър СТОЕВСКИ.
и(ВЕНЕЦИАНСКА. ХРОНИ-

  

-- в две часто от Све-
тослав СЛАВЧЕВ. 5
Жури, съзтавеко от натък-

нати. леатрадни спсцкалисти,
ще следи излъчванията но ще
обяви „Наградата на критика:
та”. Въз основа. на получени.
те. писма, С оценка за най
хубавата: пиеса С бъде опое
зелена „Наградата На телевие
змонция зрилед“. На постанов.
кате. получила и двете награ
Яв, ме бъде присъдена „Голя
мала награда. на Нациопазния
преглед ца. неторическата Те:
ма в изк през
вековете“.

 

   

 

Едно читателско мнение:

МЛАДОСТ--ПРИМЕР ЗА НАС.
Мисли
Маркс“

„Нищо човешко не мн е
г. чуждо“.

Мнелек сп за този. любим
девиз на Карл Маркс, сле
дайки Серия след серйя“ пре
красийя Филцов днестнк за не
говая живот. Защота Ба ек-
рана младежът Маркс обича
по. довешкв чисто 80 силно:
своята Жени и тя му отговаря

 

със същото чуветво, пувство-
то, което преодолява Съпроти
вата на различинте, сложци

а. За
Маркс

 

житейски. обстоятел!
това семейната двойка
наред със семей-тно Уляно
ви си остава за на. "сдежи
Телен. пример. За исейиските
стойности на любовта: >
Благодарин сме на създате-

дите на филма, че ин. показ
ват младия Маркс не като из

  

  
ключителна личност. знаеща.
едва ли не от роксмато
си. най-правилния. път за пос
Тигане на голямата цел в жн
вота. Напротив, пред очите
пи юношата от Трир се лута
всред. мпогобройните. младе
жки уодечепия по идейно:фило:
софеки” направления, За да
стигне сам, със силата она
своя Ум до гепналния. извод
че свстът не само трябва да

 

 

  

  

се обясни, но, косто с пай-
главното -- да се промени!

Възхнтен съм от
Вевцеслав Кисьов в.
от необикновено изразител.
ните. му оти, Какво писне ви.
ляхме в тези очи: романтнч:
на ваюбеност и покруса
загубата на близките чем.

 

ра, възторг от смелите и:
казвапия на хора като.
но Бауер по Вилхелм

 

ащиг, провине 8-нидв. по. адри
ма. регроградните кралскице
зорв и срещу“ регреспвните.
умувания. на дижерсъллоцно
чери као Баузр Но. преди
всй4ко” от: гих изаниа” врката:
светлина наз богатат от
шевност п търсещият интедект
на. революционера. Маркс
Седем велери живяхне сие

товия романтичен. н в също»
то време напълно земевобраз
Всички вис познаваме. без
щенното; научно но публицнс
тично”“ Марксово иЗследсте
во, ако ще теоретически, (то
от успехите ва реадиня (со
цнадизъм. Но. бащата па нау
ания” комунизъм 6 иитерпре

  

 

 

 

по повод филма

„да

„Младостта на

тацията на В. Кисьов ни да
за що еди. суров. равствощ,

Защото. ианстеа еве.
Зяма правствсти Си ТЕОрД
характер в ощелазва. осволю:
щоана, приншипносо ав. де
се откамещ от рашенне. кото
зо вчерасн счатал за. най.

  

  
+ правилно, в да серазделиш с
приятел; ог «офлро до вчера
си се възли
-т.рото двама мъдри духовни  Пера. аналогия ста. солте брата БУБЯА но Методий.те. а. ня Съдгарите

 

БОИС тпрбааеди втката Знсняпатмарне,

 

Да нше 1:ца в нашата.зувайки. същата.Ска писменост.ини. Центрадйият момитет наНашата. партия“ проведе ис:дорическия сщ Апридски. плесум. допринесъл: за творчессхото прилагане Пе "Мариеком 
 

ВРазговор Вартлинг.
цладнят Маркс нрокично отбе

  
лязва, че под хубавото черве-
чо зиамс- на комунизма. заста.
ват какви ли не хора. Как е
тувдно звучи това. днес. Под
това зийме се прикриват. фа.

„Червените. брига
пя; котайските

ни кой Зи не още:
Не мога да отмина н още
иа. голяма сиолука На мно

я интернационален
творнесви. колектна па. филма.

 

  

    

начело. с режисьора н. а. на
СССР Лев Кудиджанов, -- без
Упречната. сплотеност ца вен.
яки. актьори Гледаш филе
ха увството, че всички те
са от една напия. “Такова
здрава“ идейпо-кудожествепо.
сдинство трудно се постига!

сичко това бе предпостав
ка фидмът да се превърне в
сдив. от. духовните празиащи в

  

 

навечерието на ХХУГО кон
трес на <и ХП. конгрес.
на. Българожата „комунистиче.
ска партия.

ДиуМОНОВ
Плевен


