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оатура и изкуство“ при БР. към спушатели-
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ПРОГРАМА „ОРФЕЙ“
20 ноември - 2 декемари.
От 20 ноември до 2 декемЗа СараТЕаараиеарсЗл ва ОЧОВЕИ абе

0. изкуство. В. нето: тази годи. 

 

сасивта и. Пловдивска:
Се вера, болетноте. Судис
0 драбаскс и Учебният: Не.

Българската
държавна консерватория 14
В рамките: На фесвяхолаи е.

предвидено и. проважденето
"Зворегачна:

 

„ конференция.
| ба тема“ „Младият певец он
решаването на вокалните про
блеми“ с. участието на наши

вокални. педагозиспре
ели во консерватория-

риганти

  

Особен: интерес за “много.
бройките любители -наголер.
ното изкусто не Само в.
граде-доманин, а и в цялата.
страйа,е участието «в спектак.  

лите на гостуващите оперни:
колективи на групапа българ
ски участници в предстоящия
Международен.
млади оперни певци,
ще сесъстои през юни

конкурс за
който.
1984,

  

ди Ена 221 Мо ще уча
чат Мария Петрова и Вале
рия ПМириева; во „Ряголето“
Нот Верви- на 25-- Мерие-

з „Трубадур“.
 

  

 

   

ме Хеджов, Надя Цавткок.
Красионр Кортаков и" Лобс
мир. Виденов. Няком от тез
спектакли ще бъдат директно

по програма. «Ор
а 22 и 24 ноемари

Крум“ Ювис
дър Йосифов.
на Старозагорс народна
опера под ръководството не
  
 

На 17 ноември от
21.00 часапо програма
„Христо Ботев“ Ра-
диотеатърът ще пред-
стави

«Разпитът

на Лукул»

от Бертолт Брехт

< лите на. Софийската.

коз. Димитър. Димитров. Тя
що ще бъде излъчена Ан
ректно по програма „Орфей
(ча 20. Х). И още едно им
ТЪресно събитиб -- на тастр

родна.
Стгра Загора пос
ча. операта „Танхой

Заре Вагнер ще участвува
Машета голяма певица н. 8.
Ана Томова <- Синтова. Надя
ЗаМЕ се, че и този спемтажъл
Ще бъде следен с интерс
ок” спушаелите чрез" дирек
тното ни предаване на 39
то отново по програка „др
ФейРазбира се, този интересен

опера  

  
  

  

феститал ще намери широко
място в програмите на Бълга

Ослеч директни

 

Стврозагорската народна оле.
ра ще бъдат излъчтани ре
ковно репортажи предава:
ния по програма „„ Хоризонт“!
мо „Христо Ботев, како м
Запек Зот спектаклите.

 

Красицира ПОРДАНОВА.

 
ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 

ТЕЛЕВИЗИЯ. с. 1 ПРОГРАМА
14 новмерм, 21:25



Ф На 46 ноември от 9.00
часа по пр. «Жр. Ботев“ „Де.
бър ден“ -- посветен на УС.
ЛУГИТЕ. Изгетвено по писна
на слушателито, предаването
разглежда въпросите: какви.
трябва да бъдат хората, ра-
ботещн в тази сфора, какви
са техните проблеми, какво с
отношението мм към извърш
ваната от тях.

Ф Кога на реванша гледане.
като на резутат от една пло
доносна идея и кога го свърз
ване с“ дребнавост,. завист
или. отмъстителноси В какан
<лучея се стига до реванш!
По тези въпроси ще се води
разговор с млади хора, го-
сти в студиото, на вечерта с
Пр. «Хр. Ботев“ на 17 ноема-
ри ет 19.00 часа.

 

Ф Рубрината „ЧЕТВЪРТЪК
ВЕЧЕР” на 47 ноември ст
2040 часа по П програна ще
представи: България на пете
континента; Загадката на Си-
товския надписг. Необикновена
любов; Мопдайският манастир;
Нумизматика.

 

 

РАДИОСТАНЦИЯ „МЛАДОСТ“

НЛАДЕЖКОТО
ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ

8 Факторите, които го формират
Ф Функциите на младежкото обществено
мнение.

ПРОГРАМА.
„ХРИСТО БОТЕВ“.

14 ноември, 14.00. часа.
Прякото предаване ще по

стави въпроса за осе още пе.
достатъчното позпаване н ра
бота с младежкото обществе
но мнение в. дейноста на
низовите комсомолски комите
ти. С участието па спецнали

ДКМС ще сеста от ГК на

 

 

ТЕЛЕВИЗИЯ, 1 ПРОГРАМА
15 ноември, 18.55 часа.

Големият. град винаги е
привлича хората с богатяте.
сн възможности за резлиза-
шия, с интензивния сп култу
ред живот н с неограничен.
Те си възможност за сошал
пи контакти. Ако през 1800
година жител на градовете.
са били едва 3 фр от паселе-
инето на. земята, днес тех.
вият „дал нараснал П пъ.

а само след 20 години.
ЗЕ. ст човенестевто ще нов

„ в градовете.

Как да се преодолеят тру

студио
- гиладосте
ТЕЛЕВИЗИЯ, П ПРОГРАМА

ТВ. ноември, 20.00 часа.
ТЕЛЕВИЗИЯ, 1 ПРОГРАМА

19. ноември, 12.50 часа
БАРОМЕТЪР

до; ПЕСЕН.Пулс -- „ухо
БРИГАНТИНА“-- песен

посветена на годишнината от
създаването на Съюза на сту

ГАРТА.
инути с

Ф модното.
ДИСКУСИОНЕН КЛУБ
УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИ-

 

тЕЛИ
Ф ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:

варненския художник. Милко:
Бозов

младите с по-възрастното по
Коление, въз взаимоотношения
та между самите млади хора
<- като възпитатеден фактор
с голяма села. г
В предаването ще проззу

чат н гласовсте па млади зо
ра -- районни съветници, кон
То ще разкажат как те се ии
формират за младежките пот
ребности и интереси, и как се
стремят към решаването на
младежките. проблеми чрез
предизвикването на управдея.
чески решения.

Христо ПЕЕВ

дностите, причинени от мощ-
ните миграционни процеси?
Какъв е възгледът ни за се
мейното жилище, за комуни.
кациите на селищната среда,
съобразена. със сегашните пу
жди? Изход нли криза е стру
пването на десетки милиони.

Всички. тези въпроси поста
вят нови задачи пред светов

та архитектура, от която се
изисква да придаде функцио-

 

надни но естетически форми.
на бурно растящия гразски
организъм, съвременна прост:
ранствена организация на 06

 Изглед на зона В-5

„ществото, която трябва да се
бори за премахване на отри
цателнате последствия от у
банизацията, за хуманизиране
на жизнената среда.
Световното биенале „Интер-

арх. 83", на което нашата
страна“ бе домакин за втори
път, даде“ възможното на
програма „«Гледища“ да пока.
ци в студиото архитекти от
раздични. страни н да поста.
ви на обсъждане социалната,
естетическа н екологическа от
говорност на архитектура
към нмперативите на вашето
съвремие.
В предаването участвуват:

Франсоа Ломбар -“ вицепрези.

БАНСКО
14 ноември, 19.00 часа.

Тази вечер ще прекараме в
Банско и неговата селищна си.
стема. Ще се срещнем н раз
говаряме с много от тамошни
те хора за това какво си имат
н какво още биха искали да
ся имат, за сегашното н бъд
вото на Техните селища...

Онзи, който е бил поне вед-
пъж в Банско н в този дивен.
край под белоглавите чуки на.
Пирина, знае, че докато е жив
ще му се иска да ходи н дасе
връща там... Зашото Банско
е една чудна хармония от ху
бости, от висини н извори --
и планински, и човешки -- въ
дигнати н бликнали „на ползу
роду болгарскому“. Вто защо
този наш разговбр ще бъде ш

един поглед към днешния ден.
от. поднебесната сипева н през
бистрите води на тези наследе
ви вори... Мярка
та можееевисока, но тъкмо
ТЯняма да ни откъсва, а ще
свързва като пъпна връв мис
ите ни със земята и селища
Та -- дмешните, обогатените н.
богатеещите,  благоустроените,
слектрифицираните, асфалтира
ните, водоснабдените, но...
обезлюляващите.

   

Ако всичко това не ви гово
ри достатъчно ясно за темите.
на разговора, ето само вякол-
ко от конкретните въпроси, На.
които ще се спрем...
Какво шесе направи в Олиз

ите годнин за хилядите тури.  

СНИМКА: Стефан ТИХОВ

НЕРЕМЕННАТА АРХИТЕКТУРА

енри.

за Съюза на архитек

Цветанка КАЛЕНДЕРОВА.

„сти от цялата страна и от чуж
конто жадуват да идват

1 да се връщат в Банско,за
да пият наслада, здраве, мъд-
рост и упование ог неговите
висини и извори -- и от пла-
нинските, и от историческите?
Зашо село Места, кото съще

ствува едва от години
пъ което; е естествен център на
още пет цветущи Ш до скоро
многолюдни планински села в
Пирин. и Родопите, вече е оста
рядо?

 

Какво да се направи, за да
димят винаги команите и да
има кой да бере богатите пло
дове на село Кремен -- село,
в което една трета от жители
те са пенсионери?
Прав е един от нашите събе

седници в това село, който ни
каза: „Старите са лесни. Ста
рият "веце е навикнал Тука,
дето се вака, му са мили и ба

 

 

„ЛЪЧ“ ПРЕЗ
СЕДМИЦАТА

ВЕРИЖНА
РЕАКЦИЯ

ТЕЛЕВИЗИЯ, 1 ПРОГРАМА
17 ноември, 19.05 часа

През 1977 година Министер
на строителството н ар

хитектурата издаде” наредба,
с кото разреши строителство.
то на частин жилищно-строн.
телня. кооперации в София.
По същество наредбата се яз
ява като един прогресивен на
чин за решаване ва наболели.
те проблеми на жилищното
стронтелство у нас. Но създа
тедите на филма тръгват по
следите на едно престъпление,
зад което стоят. мвого въпро
сителни. Как се стига до там,
че“ седемиадесетте подсъдимя
<- служители на ДСО „Соф
строй“ и ДСО  „Инжстрой“,
присвоват системво строитед
ни матерналв, обществени сре.
дства и работно време без нн
какви задръжки н ги слагат
в ръцете на частния предпри
емац? Кой и как осъществява
контрода върху тези средства
н върху дейността на частнне.
те. организаци? И кое дава
възможност на десетките кон
тролни органи да сн прехвър-
лят тошката един на друго н
фактически да не упражняват
пикакъв контрол? Не можем
да не се замислим ние, столн
Зан, защо в провинцията
въз основа па тази наредба.
са построени цели квартали,
а тук работата не сървн!
Предаването повдига и още

   

ВЕТЕРАНИ
ТЕЛЕВИЗИЯ, 1 ПРОГРАМА
19 ноември, 12:00 часа

 

участиищи а тази героична
борба на варненци.

нрите, му са мялн и камъните,
му са мили дърветата н той
не така лесно се разделя с
тях. А младият човек е съв:
сем друг. Младият човек. сн
търсп, дето се вика, бъдеще:

 

то му сесър
дим. дойде та-
кон в тия ба-
при, трябва да живеят хора.
Земята не трябва да остава
пуста“
И така, как да сн намират

н в сегашното време младите
хора от тия села бъдещето
(Забележете: не „хляба“, как-
то се казваше, а „бъдещето“)
в пязнината, където са живее
ли дедите и бащите нм, къде:
то и те са се родили? Това е
въпросът на въпросите, към.
който ще насочим отпово внш
манисто ся тази вечер.



Ф Рубрината „ИНТЕРПРОГ. Фф НА 16 НОЕМВРИ ОТ  Ф в рубриката „СЪКРОВИ-
ноември. стРАМА“ а. 46 522:00 часа, П програма сънър. 1835 ЧАСА ПО 1 ПРОГРАМА ЩАТА НАБЪЛГАРИЯ а

жа: Френската“ пианистка - ФУТБОЛ: БЪЛГАРИЯ -- ски па
Бриджит Ендьорер; Музейни: УЕЛС, А ОТБОРИ -- квАли. "Р2ГРама ще бъде излъчен
ят остров; Майсорът на ки сикация за европейско “7УФ-еУАЖРНИЯТ филм
пи; Този магинтен свят: Худож „Калиакра“, който запознава.
никът Аби Субхи ал Тихнаун; ПЪРВЕНСТВО, ДИРЕКТНО ПРЕ зрителите с историческата
Земя зад погуните; Мувица. ДАВАНЕ ОТ СТАДИОН „ВА- средновековна българска кре
лен поздрав сил левски“ пост ма болярина Добротица.

 

 

„СВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕ“, подготвя за излъчване. документален филм

ЕВА ВНАЛАВЕРОВ УченеИТВ Теб
сен) ВНАНМИНЯНТафВВ БОСРОГРАМА

„ХРИСТО БОТЕВ“ стремеж го отвежда в Кору
Чешмевското училеще во Ца

14 поември, 11.30 часа. риград, после в Одескага гим.
назия, а след това + Москов

„Трябва ний. първом да ския ушиверситет.
оценм своя език, да му да
дем почити в училище, в чер Филаретов съзнава, че
хва, из търговия; с ела Ау“ белите Ша Поробеши българсма векда почитаме себе с, Ки щарод не малка вина има
че тогава да чакаме почит от. и фавариотското духовенство
други народи...“ и участвува активно о пърков

вата борба. Той вярза, че Ру
САВА ФИЛАРЕТОВ.  сня ще ша донесе осаобожде-

ийето, падежда, която го ок

  

Жезненияс му път завърш рая по преме на Кримската,за преди 120 Тодийи. Тогава. (Радно Френе да осринската”
пубянцистът, сътрудичил ва“ Вйва абърва да помогнеки
български, руски и фрешжн ва се появява неговият руско.
востници, учителят н общест българеки разговорник н рече
веникът Сава Филаретов е ед“ ник, издаден в Петербург, за
ва 38-годишен. Но годните нзучавапе па български език
дн са мярка за съдържанне.“ 8 Помощ на руската армия к
То на човешкия живот? Сава“ Пише до жавестния руски нсто
Филаретов се посвещава на рик н обществешик Ногодии:
Сеоватт „В Букурещ вече не тайно,си години. Той ще. само пропо а Тира ае беа:
зада, Зе Дън па вени бъл. Тарскаелария, на кото
Гъранц е. ярехи вскоко хазяи здягвато знаме # къдетонава по-добре родния“ си ;ссак, по още на 18тодишна < азис порани
възраст организпра. Учвлище "Народът чака с отворенпинта ее ти свое освободители

ща възрастни Н сам се стре -- русите
ми към ауката. Старае” се.
да трупа знания, за Да бъде Елисавета ПОПОВА.

е АДРЕСИ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО ПТИЦИТЕ
ПРОГРАМА но от май-големите машио-

„ХРИСТО БОТЕВ“ строителни. обединения не са

  
 

 

 

   „-ГЕРОИЧЕН ЛЕТОПИС.

ПОЗА ЯРа сетенеконауеяста
г. Левски оси: „анод, перспективните. завод „Цегелеки“, където187 г..

СТРЕЛЧА рсестете|рендв трета|, БЪЛГАРИЯ

   
   

 

      
    

През
 

 

своп пред. листи

 

 

  

 

 
   

 

савитедве  Нап-точа "ие. ческата промишленост, Нео Бан 979 9 те
ТЕЛЕВИЗИЯ, 1 ПРОГРАМА шка За атмооферата в това ното ързо развитне в Чеко з-ав-

Фуитозпо място: сдава ностъл: соваки снина зъзможно В предаването ще ста: враца:16 ноември, 1810 часа. революанош Во: благодарение на дългогодвш пе дума н За помалко изве а олнеае
< Ва ра БРода ите треднинн и. кволифише скокчофнт с. оринякония документален филм

Само за периода 198155 Сещао вана дек а рево. раните кадри в този отрасъл“ комбинат „Нарамовии в
1944 г. Стрелча даде ма 70. зони неще и главно на основата на су. околностите на Познан, съ. ТЕЛЕВИЗИЯ, 1 ПРОГРАМАпартизани, а арестуваните, съ ровините, внасяни от Съвет“ даден «вс „съдействието ва По носмари, 1805
ВатАВ ЖВН.  „Вдмя на пак ин те е СинсиДолу НИМРЯ ОСтенк скомелен трие
та 700 душк.- Враговете тоа (наби фвепрещевапитцина Диненнето СЛОВХЕМИЯ, за За стушателите на АРЕ Реживорът. Георги Стоевза сонебавист Рд парична а. борбата срещу капита Което“ Разказва Алекаижър СИ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО. в иззестно име в национално.
„Малката Москва“. ма и фашизма. Паси. ще бъде интересно н запозна то ни документално ин науч-

аршрутате па приело нството с дейността на фото но-популярно. кино. Сред по-Во писъо ат 2 оаегаев за, дните не Септемарийско вото продължава жури. студио „рипри Дома па Бемада ве филма пбинчачи1942 г. околийскнят пачадик. ТО (Въстание, За „КОМУНА, стът Васвл Васев в своя ре“ културата на полиграфически Серщозща  щагради ща пашина полицията пише: а. .поч“ За битките в годините на съ портаж ог Познан. те работиици в Латвия, носи и междуцародни“ фестивали,та, всички в Стрелча са кому“ протавата, за първия зен ща „В Познан българо-полко “тел на званието“ „Заслужнл ра: и звисти... Едвам може да се“ победата“ разказват Цонко то” сътрудничество е многопо Ирене, той завоюва. истински творче
памери от сдня до пет про. Пашов, Стойн Мичев н Гро сонно -- пише авторът <- ски позишка в кипокзследва“
цента да не са комуниста.“ дан Некалов, непосредстве Преди всичко това в град в.“ В предаването ше. прозву: нията с за животните. Са:

ще участинци в събитията. който се провеждат традищи чат и песни от остров Рюга мнят той, биолог по образо-
Ска. когата прелстон да они междупародин панаири Болгийско море. Спейнално вашие, търси в разказите си.

Режисьор на фняма с Зяат и пръзката с Пловдио, град. място ще бъде отделено и на за тях „момешката“ нм резкка. Тодорова,а сисварист Ге Побрим на Пони в Ра Чешка Умариян Монголия. кгвещо Гащов ст кан.
ванне можем да я На Вата арадара „Марвета ХАНДЖИЯСКА трояви. могат да ги до-ознап намира е а скаЧервева Стрелча. т- са Крумов: |» Познан се жактра ФА тел: Фиат Хо кората н докояко

ще дората можем до се по-
учим ог тах...
Фялмът „Птиците Бълга

рия“ щоставя и актуалинте и
тревожи въпрос, заня.
със съкраняването на ви
да птипя у нас. голяма част
от копто са застрашени от
изчезване пе само в нашата
страна, но и в много“ други
страни, с подобни климатич-
зи. условия.
Тоби филм ни кара ла се

замислим и като хора, кош“
то могат да станат по-лобри,
и като граждани, кошто тря-
бва да бъдат винаги на пос-
та сн за запазвацето Ва при
родата.
Сценарист на филма с Хри

сто Карлуковски, а оператор
Васил Райков.

 

 

ЗА ФУТБОЛНИТЕ СЪДНИ
ста аа„Човекът черно” роеееотит?

документален филм  сьор Весела Зарева). Автори
те на филма сн поставят за

ТЕЛЕВИЗИЯ, По ПРОГРАМА даа Ла ниразкрият тази
отвътре: като

14. ноември, 21.00 ча “| любов къмфутболната нгра,
като отговорност към фут:

Когато започнете да гле болните играчи, публиката, ка-
дате този филм, нс мислете, то възшитателна дейност.
пе започва Студио „Х.
Просто. започват «ла све: Филмът мпого ангажирано
шенолействуват трийа мъ: ОСТАВЯ МЪОСК КОТО(са
же. натоварени С, МИСНЯТ ок заедо с това сп позволя.
да съдийствуват на поред ва да надхвърли рамката на
ния футболен мач... конкретната история, за да

коментира. проблемите за
Това е малко шетралицион професпопалшата отговорност.

ното „начало на докуменал за обикновените човешки ОТ
ния филм „Човекът в чер: пощения,

 

Зелма АЛМАЛЕХ.
Национален резерват „Сребър:  СНИМКА: Опег попов



ле
6 „ТЕАТЪРЪТ ПРЕД УП ЛРЕ

ГЛЕД НА БЪЛГАРСКАТА ДРА
МА И ТЕАТЪР” е темата на
ечерта с пр. „Хр. Ботев“ на.

19 ноември от 19.00” часа.
Предаването съдържа: Стихо-
пе за театъра от Н. Йорда-
нов м Ст. Цанев; Съвременна
сценография; Разговори с ди-
ректори на театри от провин-
цията и София: Събеседник
Чввдар Добрев.

 

 

 

ТЕЛЕВИЗИОННИЯТТЕАТЪР представя
телевизия

МЪЖ ПО ПРЯКОР БРУМТЕЛЕС

 

  

 

  

    

     
  

  

  

 

  
   

   

  
  
  

   

 

ТЕЛЕВИЗИЯ -- 1 ПРОГРАМА
14 ноември, 20.30 часа

На. Х. международен. теле
визионен.“ фестивал „Златна.
рекла" 83 в Пловдив Участау
ва Постановката: на Чехоло-
вашата телевизия „Мъж“ по

 

  
СЦЕНА „ОРФЕЙ“.

"ЗАВОЙ

НА ДУНАВА

адаптация по пиесата

на Ференц Каранти
ПРОГРАМА „ОРФЕЙ-16 моемари” 21.10 часа.
Известният. унгарски

  
кЛУКА

Режисьор. ЕлкаБержеЕлка ДРАГАНОВА
УлаРворие

Маргарита ВЕНКОБА

цракор: Брумтелас па
оиста Петер Шеачович.
жисьора Франек Хмиел.

В най-активната си зряла въ
Зрест, героят -- ръководител
На. производствено предприя
тие, е поразен: от. болест, ко
ято го. принуждава. дъ. св. пей

и рес

ПРОГРАМА
22.00 часа.

ТЕЛЕВИЗИЯ - Н
18 ноември,

Заглавието на. повия теле
понен филм от ГДР наведа

на мисълта за среща с тером.
те на комедия. Нанстина кино
творбата „разказва, с„Усмика

ото събнтне в вота.
сватбения

Вернер.

    

 

 

Ден: Цо" сценариста
ВЕРНХАРДИ но Рен екорът
Кояус ГЕНДРНЕ, са си
види и друга задача -- песамо да ай арадват с празни
ната атмосфера на брака; нода прон, и а неговия дей.
пин. Те се ойитват да поедят онаан светла. романтия
на ниша, която свързва съспрудите от първия ден на тех
ния, съвместен живот. за даоткрият къдо се въса я мо за.
що? Защо хората. свързват зивота си с“ доверие и оокч
сдин. към друк и „прекраен“ дей те се папарявит,
имало пасе А. Оракът пре:
тава. да звува? Къдеотиват "доброто чуветво. Чд6

другия до тебе. желанието да.Фъдеш винаги него; «“Защо
разрушаваме с дена ръка 19ва, Което сме граднай с лой
ова вяра? Това са някои от
въпросите, цоито повдига фил.

и те са достатъчни, 94да
циубедят, че слънчевата стра

заслужава
гриди, от

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  
 

  се окажем в нейната Сенчеста.

Сющетът на фидма обедния
ва няколко житейска Ффрагмен
та, тематично свързани

 

 
 

зяду сис Два брака, ска

спектакъла на Чехословашката

се сприятелява с едно момче,
което въпреки Че живее - с
майка си, също се чувстува
В главните роли Владо

Мюлер енрик глоЦки на
МАГА!

  

   всяКА СЕДМИЦА

СВАТБЕН ДЕН

телевизионен филм ча ГДР
  

  в съвета --Роберт Цимерман.
<- са заплашени от оазтрогва

 

„адабидатана алма, озабдв
носи обаче и едни.Зако човешияе стрещеййии два.пази основната клетка на 06,ществото -. семенството. И 46

 

   

  
  

Зи стрейеж це е продицтуванст Солононопос СпоДбУДЕ от:да се. запази” еснаф.стоте адополуте са на
    

 

   

води от простиин дбродетели.
щита на сезиност е един

знещи чове

 

  

Хранят любов: допеонетов брака, за. Зеапотат.
светъл н. 3 обществото годна. тава мла.
дото поколение: Във. филмаСе” чувствува. Пескритата. тов

леното сотно:

  

 

но се руши. но после трудносе. Пради Тан теза. нелашена.
от верни икитейски. наблюдеиа, е защите: та  
СЕТЦОрА Ролф КОЛЕ в образаЗА ВВВорте бизеанви.
аай

надарен със стопроцецтов оп
    

та човешка природа и во най
чата романтична“ способност. 

да обича предано:
В останалите роли Ще си

дим. антьорите. Хелга ЛАБУДА.
Хорст ВАЙНХАЙМЕР, Ото БРА
УЕР м други.

Лилия КРЪСТАНОВА.
  

ВЕНЕЦИЯ ПРЕЗ ЗИМАТА
френски игрален филм

ТЕЛЕВИЗИЯ -- 1 ПРОГРАМА
19 ноември, 0.45 часа.
20 неември, 20.30 часа
Когато в едно заглавие сре

щнемо името на прекрасния.
италиански: средиземноморски
град Венеция, склонни сме да.
очакваме слънце, разходки
с гондойи по каналите, хуба
ви гледки, романтика, бо

 

Във филма „Венеция През за
мата“ любов найстина яма; ча
Заглавието има и агора Час
<- през зимата. Според мен,
тук се крие ко ключ «към
разгадаването ма пост
на двусерияния
Филм, който БТ ще
стави. Това през зимата“ би
трябвало. да зъзри
както з буквалния сми:
думата, защото:
истина” се развиоз през зима.
съл, защото чувствата м съби
тията; който се“ разиграват.
във филма; са делеч от бетоб
Авторите са изпотзувалм за

сюжет една колкото банална,
толкова и стара тема -- льо
бовния триъгълник. Една же
наи двама мъже: са заплете
ни ведна сложна духовна
славоблъсканица, която ще ни
държи в напрежение до края
на филма. Тук според мен в
и. най-голямото му“ достойнст.
во, защото той успява дас ни
Звинтригува независимо“ ст

 

 

  

 

 

 

  
Кадър от съзетснияРИИСКИЯ, КВАРТАЛ“

 

аз,

 Василий Шуншин и Сергей Бона)
СЕ СРАЖАВА:ебезкине е. пубринатаСПродствояме ви на«грапен филм ТЕ.

ЗЕзО Че по ПУ програм

игадлен филм
Дава телевизия - 1

тривиалността на сюжета. Пен
стеливо, без излишни външнк
ефекти, стремейки се да вник
нат максимално во духовния.
мир на всеки един от трима
та, авторите ни правят съпри
азстни към техните прежива
зания. Друга“ положитегна
черта на филма е осъвременя.
зането на декора, на фона на
който се развива тази любов
на драма. Като втора сюжетна
дйния авторите. са преплели
проблема за тероризма в съв.
ременна Италия. Но в тази на
сока са и моите забележки
към тях, защето те са се за
доволили да използуват това.
отрицателно и опасно явлекие
на Запад като фон, за подсег
ваче На напрежението н под
държане на интерес На зря
пея, вместо да се постаразт.
аз двдет отговор За социп
пате, нравствени и духовта
подбуди за неговото“ същест
зуване, При все това синто“д
че филмът ще предизвика ин,
терес и ще задоволи телеви
змонвите зрители.

 

Филмът в създаден по ро
мана на известния Френски.
писател Еманусл. РОБЛЕС. Те
певизионка адептация и ре-
рак даа
ВАЛКРОЗ. В главните.
Яоланд ФОЛИО, КлодЖИРО. -
Адалберто Мария МЕРЛИ, Ве.
роник СИЛВЕР, Лаура БЕТИ н
др:

Божидар ГИГОВ

„МЕЛОДИИТЕ НА 85-
програма,

Доза,РОДА 
мобври ет.

 



РОМАНТИЦИЕ НА ХХ ВЕК
Поредица литературни вечери на програма
„Орфей“
на 14, 15, 16, 17 и 8 ноември 22,40 часа.
„Истинският поет утвържда.

ва" своя свят срещу течение.
то на живота, срещу самата.
съдба, за да стане нов Про
метой на мови хора.“
ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН
С гениалния си усет на

поет и „гражданин на света”
метежнкот лора Байрон е до

 

роман
тици. Защото те не бяха само
рожби на определен истори:
чески процес, но и сами въз-
действуваха на този процес,а духовното им влияние Да
леч наджвърли границата на
Двветнадесетото.““ столетие.
Неговият сънгродник, приятел
ж съмишленик ПЪРСИ. БИШ.
ШЕЛИ дорвзви този: мисъл:
„Големите писатели на наше
То време са спътници и пред
шественици на някоя неподо-
Зирана още проияна в общес
твения строй или във възгле
Дите, които го“ циментират.
Облакът на обществения ра
зум. пече изрива своятамълния... Аз очаквам съ
тид, в които не ще мога да
участвувам, или ще стана при
чина За Такива последствия,
конто ще се осъществят след
няколко поколения, когато.
ще съм се превърнал вече в

 

  

Без съмнение, великите ро

мантици в питературета и из.
куството на ЖХ век утвърди“.
ха един модел на гражданс.
ко и творческо присъствие
във времето, при това на гре.
бена на революционната въл
на, в такава висока степен,
че името им. стана символ на
революционните стълкнове-
ния, на националноосвободи-
теяните движения, на худож-
ническата и пророческа мощ.

 

на цяла епоха.
През миналата седмица в

поредицата бяха представени

 

продължава с лирически ав
топортрети на БАЙРОН и ШЕ
Пее. Бизво, ЕАРАДИНСМИ

 

мисповно напрежение, с мъ
чителни противоречия, неряд
ко и с кръвта на сърцето, ка
то потърси и духовните мос
тове, които те проправят към
романтиката на нашето зре-

Ше: Румяна КАЦАРОВА.

Ф В предаването „Бележи
ти. музикални, изпълнители от
миналото“, 19 ноемормо от
2305 часа, пр. „Хр. Ботев“,

айте изпълнения на Апо
ло Гранфорте, Никола Фу.
зати ч Мария Карбони в, П
м Ш действие на операта
“ОТЕЛО“ от Ди. Верди. Уча-
Стуват хорът мо оркестърът
на Миланската Скала Ди“
ригент Карло Сабайоно.

  

 

Народният певец САВА
ПОПСАВОВ НА 60 ГОДИНИ

ПРОГРАМА.
„Христо БОТЕВ“.

48 ноември, 1330 часа

 

 

 

НАШАТА БЪЛГАРСКА гордОСТ

РИЛСКИЯТ" МА
ПРОГРАМА.

„ХРИСТО БОТЕВ"
49 ноември, 11.30 часа.

Рилската“

 

грамотност. Още със. създава
нето см през Х век Рилски
манастир става вторият духо
вен. център на България. Пре.
живял много трудности, през
ХМ век манастирът е премес
Тен на днешното му“ място
к съграден отново от струмиш.
иа феодал Стефан Драговол
-- Хрельо, за да ни напомня
м днес За силата на бългерс
щил род м език...
В тъмните години на осман

ското робство Рилската“ обн

 

СНИМКА: Димитър ДЕЙНОВ

 

тел е единствената школа за
знание мо духовно съзряване.
Разрушаван и възстановяван, м.
днес той в така величествен
  
  

 

поклони тук пред делото на
знайни мо незнагни майстори.
догографи. строжтели, иконо

НАСТИР
родната култура още. векове
наред ще радват бъдещите
поколения, защото тук красо
тата е навсякъде, където се
обърнеш -- в архитектурните.
Детайли, в сводовете. между

си

         
кула се оглежда в синьото
рилско небе, за да ни напом.
ня, че тук, в сърцето на при:
казната планина векове наред.
е горял огънят на знаниото м
грамотността. Народ, създал.
такъв. художествен феномен.
като Рилския манастир, е на-
род, духовно богат.

Николай РАДЕВ

пи
ие

-г -  

 

ГАЛЕРИЯ "83

 

ПРОГРАМА „ОРФЕ)
19 ноември, 17.00 часа.
„Групата на плевенските ху

дожници години наред се изя
зява най-активно вхудожест-

ния живот на страната чрез.
  

  
талантливи живописци, графи
ци, скулптори... За съжаление
обаче все още се чувств!

 

остро нуждата ст художници-
приложници, завършили. при
ложния раздел ма кодемиж.
та. Редица обществени задачи
изискват наличието на слеци
влистискерамици, дизайнери и
Ара кото до Голяма степен
ще допринесат За високо ни
зо на приложната дейност на
територията ма окръга.“

 

Това е част от разговора
със секретаря на плевенската
група на художниците -- жи
вописеща Николай: Дабов,
представил се наскоро Много.успешно със своята втора са
мостоятелна изложба на
„Шипка” 6. Сега той гостува.
а рубриката ми“ „Интервю
на „ГАЛЕРИЯ 83". В неговото
изказване, както сами ще се
уверите, ако слушате „поред
ното издание на 60-минутното
предаване за изобразително
изкуство в този час на прог
рама „Орфей“, личи загриже
ност за Търсене на форми к

начини на приобщаване ма
зрителя към изкуството, за
астетизация на жизнената сре
да в Плевен и окръга На зъ
Проса, зададен лично към Ни
колай Дабов като художник,
той сподели:
„Основният мн стремеж "а

по” възможност да не пропус
кам ден без рисуване. Това 6
главното условие за развитие

 

то ще
конто е ОХИ през м. декемв
рив Плевен“.
Ето какво включва -- в те

пеграмен стил -- ноежврийе
кият брой на „ГАЛЕРИЯ-ВЗ“!
кореспонденция ст Москва 38
100-годишнината на Дмитрий
Моор. -- основоположник. на
съветския плакат; поредната
беседа на д-р Аксиния Джу

 

материал за успешното пред.
ставяне на живописеца Дими.
Зър Войнов в Амстердам в
Хамбург; и поредната среще
< музеите на Пвриж -- Изан.
Борислевов продължава запоз:
наването с Монмартър м нево-
вите художници...

Юлия ПЕТРОВА.

-------------

и „хоризонт“

16 моември, 7А5 часа
Навършват се 30 години от

основаването на Пловдивската
народна опера. Един сравни
телно“ кратък период също
може да бъде повод за сери.
озни размисли относно изра.
стването й като високо профе
сионален опорен тезтър с
ярко изразена“ собствена
физиономия.
Нейното съществуване и па
пие. Доказва на дело право

тата думите. на Георги Ди
Митров: „В областа на кул
турата няма мат и топемми
народи... -- В такъв смисъл

 

  

зо години

   
От премиерата на първата

незеста“отера„Пролодена

 

“ „Джоконда“.
Пловдивската народна опера.
се утвърди като търсен м же
плам колектив, дел на
ското оперно изкуство изкяю
чителни изпълнители.

„Диана ПОПОВА

 

СРЕЩА 6 ТВОРБИ И ТВОРЦИ

НА СОЦНАЛНСТИЧЕСКОТО ИЗКУСТВО
(от 1-ва стр)
Златння фонд; откъси от лю
бими книги и пиеси. Чрез
микрофона творци от различ
ни области на изкуството ще
отговорят па въпросн на свои
почитатели, изпратени до ре
дакцията.

Всъщност ще бъде създаде
ва. непосредствена връзка за
дизлог, макар и задочен,
между” представители на из
куството и ценители на тях
вото творчество. И всичко,
което ще се поднесе в тази
пъстра, калейдоскопична прог
ама, ще бъде“ предложено

ст слушателите, конто прикан.
ваме да бъдат наши съоргани.
заторй. Желаещите да ни по
могнат да ни съобщят свощ
те желания за предаването
„Вечер с програма „Христо
Ботев“ -- среща с творби и
творци. на социалистическото|
ин Изкуство -- до 22 ноември.
Адресът ни е: Българско ра

дно, бул. „Драган Цанков“
За 4 Гадвна редакция „Литв
ратура и изкуство“, а телефо
щът -- 6655552. Така срещата
в ефира вечерта па 30 ндем
рио ще бъде н приятна, и во
дезна,

 

Иван КРАДЛЕКОВ
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ПЪРВА ПРОГРАМА 2210 Анорсци концерт на. Марин

 

 

12:00" "Нръгозора В пон
ДекнеТЕпадение1730 Ковини

омощ. на-ленаря:СиНдромит и.

 

   
 

залз ВОЩРАЯНА дЕНЯ
ВТОРА ПРОГРАМА

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

игрален филмс

 

 

 

2335 8 КРАЯ НА ДЕНА.

  

 

 

1338 аси нка зрители
за: Цроз: рани, ра 19:30 За. юбошиде: «От меридиан до.

Е 198 Иедиичесна Твлнтима” „НАС 1850 Зврас Е Ленестепе КА ЧОдЕВИЯ“ вс Зопо Пригсибре Пре пе анелияени
а 19.35. 20:30 Музиката и младежта - изпъл
ез 19.20. нение на пианиста Боян Во-1938 кво ДИК ииЕ зает АДВос ома
зи ед БоестатриБИ за влтге
Е 24: --. 21.25 Времена и хора: ПЕТКО КАРА

та АЗАЖ  зао ДНЕСБанед,а ЗаНудне ОК СЪЛЕВНА Ро: Зен пикс 3. с Аонеша нздедниденпежо зъзо ДД7 Альоша кабнанян. НИТЕсаднатъ би позаВИ РнеаПееНбеа
“ПЪРВА ПРОГРАМА. 17:40: „Кръгозор: „Мендучасие ВТОРА ПРОГРАМА

918 в помощ на -пелитзанятиятав. 1805 Позие 9 ПобиЯ моде 190. Ленин, Кокушнинот - поку.
звената Жо Правнатастрана 1845 Денсвисте срадвов 19:50, Поетична, антологияку венерни.з< Санети. 9 остОртаоро, наЕ 1ар9 нови бей дан: - СДаМАНОЯИ аи Зи10.10-"Светудна: „Немзмислена. при-“. АРХИТЕКТУРА: 20.00 Курс Фр. 29-ЕЕ паза - Дрзв бекдаци 2040 ер: „С. пхтв в Енен. Ичаст.а 1одо Кръгозвв: Куре "по Френски 1838 ПРОЗА ритми -> Бтнедеви урсе, 1ЗЗо пера Че каца! 21.05 Музикален. спектър: „Галанти-ка 14Куре пе. руски ззин, 0 увой 2010 ПО СВЕТА И У НАС "а

АНЕ ван „Бетховне - до“ 2010 „НЕЛОДНИТЕ НА веРийсКИЯ 2130 ФУТВОЛ. Вълтятия с УепсСРраав ще Пела аВени ония: скоденби Е репбртан
1230 Информационен дневний 22:80: Вобдовейтелен концерт 2130 днес

15. Х1 17.30 Новини: 22.35 В КРАЯ НА ДЕНЯ 22.00 Игрален филм

ПЪРВА ПРОГРАМА 1810 Еероинен летопис: „ЧЕРВЕНА втоРА БРОГадМА.
пезЕНАД 19.15 Светулка: „Неизмислена при-10.40 Новини 2 1925 ВераМитертан: Футвол: а.1ол0 „Господин Тау а. планината“ пие недияфинация За седа: 19:45 Крагозор: Езнни рич ста: „вВ КеНКА Тералбн Си Девенеперадер. Увспансиварис ин

ма ОВ ИРераР,МаДАВе Елис Левски и 20:00 Шажмат: „Пешноядство“|---4 В паузата: Лека нощ,рувеца 20.15 Народни ритми.кк 14.05 „Луи: Пастьор“ -- чехословаш“. 2075 По СВЕТА ИН УН: 20.50 С. ша оли:а пт Фали пийбд зваз спуипастор1 оодветвван 50 София - нашата столкца«> 12.30 Информационен. дневник ДеттрнтМОаас 2130. рия(на дудвете“ - поку:алатъуибадистиано  ПИИЯЕ
ши а: 21.40 Хора на път1740 Добподин„ТАУИ ТАКСИМЕТ. 22:45 СТУДНО „АС с. младежка му. Е 2150 днеС16. жи! совнлт същ ФАа, просрвн „Мн пе. прякор Брумтелест
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ПЪРВА ПРОГРАМА
1946 Мони.1оло. ти. стадион.10:30. падШи ВОТ меридиан до
Тозо ТРЗНитервизия: „Цветоветеи Реденсова атало пДинПВСТЪОВА со Чекослова

  

  18.20 „Пътища на. живота“ентапен филм па повод185Сориня птътиа строителетво е
18.40 ви,„Цветен ли е цветният.
1905 ЕаФРСВО „Верижна. резицияспо Одекана

 

 

    
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Талев, 1. прогбам.Та посмври.20.30 Чака
 

  
  

      
       

22.00 ИНТЕРПРОГРАМА.
ВТОРА ПРОГРАМА
тов.

   

 

Та информация за гражданиМ слух ср
"Целта: ме.мационии филия "на Аспарух.

 

 

 

  
 

   

 

  
    

 

 
 

   

Ръбначни, изнрислезния -а та Фа ж Де енсуптаця2: Тао ДЪЧодана Куре по пруски езин, 1Н-н увок- 2004 По СВЕТА ЧИНУ нАС Иутопасдиета --2030 Представяне ви басаняШук ЧЕТВЪРТЪК ВЕЧЕРи Ир ИДЕ ЕЕ ЕРДНИАВАКАЗА. 30 <На. енепедиция“ -- документапЕОи п. и ЕА Т час ден. Фии медвъгозор: Прогрес: „Автомати: ода араЗЕСТИбСКИНАИт ОА СОВАНА Едсалса За ЕННЕи 12.35 „Секвовищата на България: седем части 2 Менусе 22:00 Игрален филм.17. ж1 „Калиакра“ е: 22.35 В КРАЯ НА ДЕНЯ паднат
- - ВТОРА ПРОГРАМАПЪРВА ПРОГРАМА 1825” „Прицлючения со единназс.

10.00 Новими. Ва Зябацио. 19.30. Воин: „Вахта на дружбата“НО Суно „паонер 1845 СПУДВИГ ВАН ветховен --СРИО ВЕНИ пав Аорпедеааби НЕ ет 2009 стУДНО „МЛАДОСТ.тт или. 1. част 2020 ПВРЕМЕ АЕ информационна.ге (его Веродмн бетонна: „червена прегваща на ценнруианао ниег 1220 ИЗВОДИ. 5 Новини асвизия 21.30 Хоризонти: „Преобразена земя“- 1230 нафвриациомен. дневник ЕСЕ СРАЖАВАЖА ЗА РОДИЗОанни

и

с БАТА гсъветеки пграйвн 21.50 днеспа ПРРВсапОВтараСИТЕ 22.00 РАЙЩОНДАС

5

пе. Дленсан.Зблъчев се ма ЗРУВи езйи ер Глаунов

с

По спъбакан 2200 „ВСЯКА СЕДМИЦА СВАТ:ПАР лекинбрадсния тейтър За80) По сдедите на великите СДСИБИР ДАДЕ Ке. Господи Тал БЕН ДЕН“ - играйен филм надопумебтанн. ЗАКА

ТЕЛ.

програма.181 илм. 23.25 8КРАЯ НА ДЕНЯ ЗеТеемернс падвосВаа где.
ПЪРВА ПРОГРАМА 15) сумо ма -40 Национални „ученически. хо. 23.00 Студно „хе14:26. СраМИЕЯЩа за родина. 1740 Нейотинница ен двиецн Оз А обади сетполски: игра:таи анаа е сад Съветски. игрален 18.05 „Птиците в България“ - доку н филм.

<< Вина <- декеки игра: 15 Софийския ду. 1955 Българсноснепреходно, „Огни. ВТОРА ПРОГРАМА.| поритее те БЕ Ечащщи

||

ЗЯВЕСВЯНАВИН 1ваоо ровааа пеенели г Ае повод АВ тъ МАХ епосла 11.08 Автомати: мината на "Технинуна” подър: 19.25 родно. творчество: „Иван от. 1850 Телевизионен театър: свягсте Зафир на учрежденспата

е

кой сбртватеае сп Фереро ОТОст Михдел Белиновсте 19зо Лена нощ. деца. зинален. живот: „Четири вал.> 1620 ЕЕвощивата на. Вълерия зваз оо врнстълавкиеси  ЗЙр ДДПОГДМА МН за ", от Шовещ РТР„Калиакра Е З доррстани ми11.48. Побобена“ антология: „Говори Юри Вамала 2043 ВЕДЕЦия през зимата- 2038 ТВ, „календар: Международе,са СОВАра 17:00 осподиктайСТрейяно

а

об Френени” игрален филм. денна "работинците от прав19. ж1 ТВ беба „Вили ТО аоц стенна 2045 Спорт.130 Иаибериационен. дновнии 17:зо Новини 2228 в КРАЯ НА ЦЕНЯ 2130 днес
ПЪРВА ПРОГРАМА. 1230 Информационен дневник 17:00 Теглене тирама ма Тото2.

|

ВТОРА ПРОГРАМА2:00БРА:зди 130Г-ТЕЛЕВИЛОЯТА ПРЕДСТАВЯ: 17.30 ВСЯКА НЕДЕЛЯ 18.30. ролнентвана, „самодейност:(090. Невелне делене утвес „бързи: ДАЛО аАВнАодисея мъсодааворнавяе” стр вота още аа а слдвриатрачоевиеатоста сиблиеръчние Зет чветиетв. 19.00 „Момичето ст ледената плани-с Ра Дионори,отсе,Джувото

мо

щав Маропни ритми. 2010 ПО СВЕТА И У НАС раб и детски. НУВВЛВИ Фи- ААаеЕе ла 2030 „Венеция през зимата: -- 20.00 Класичесна. музика: Гьоте вЕЕ (1498. Светадо Добствие с Понумен. 1480” Атазе: „нвпривщице, единстне рекои, игригек срива прест песто пе варТалепубибцистично” Предай а български вит -не 22:00 „РАЙМОНД вале: Зароаааста та 15:20. Дружба: „Спектър“. садо азра80 Музикален прегло зна, 2040 спорт.: 1530. „Мончесвикрогонча: - детски.20. х 1ало лик па вада томЗнимационен филм. 2370 В КРАЯ НА ДЕНЯ 21.50 ДНЕС.
 



 

»Христо
„Ботев«   

 

 

Ш
а

14
Н
О
Е
М
В
Р
И

  
 

З
р
и
м
а
|

В
т
о

15
Н
О
Е
М
В
Р
И   Ва

На средни вълни: 576 кащ (52ма.
Вай ОТ съ е 1Ивъзраиар
364 кк (876 мр: мр.
завои Рав спираа Взе

 

пеВНА УКВ: 6602 мекц 14
мг (4.53 м),66.32 мгху 14.52 м!ВинаИя 6683 мее 1430
м1. ц. ВС. м), 6936. мгхцПЪВИ6 аавар ЛЩ
мек Ла7236. ме(443730 мезц Имр.

  

600 Новини
805 Три, хора ШЕ Изпълни на акор
деон. Димитър. Стойков.
5.15 Забавни. ритн
620 “Преглед. на програмата”
630 Новини
835 „Щедростта Наземята пре.
даване. за селскостбпанските. труже.
ници.
645 Българска пародна“ музика
7:00 Приятна работа!

5 България -- дела но докумен
  5 „Нашият музикален. поздрав
730 Новини
735 Програма „Христо Ботев“ през
седмицата.
745 „За ваше улеснение“ -- съоб-
щения ин търговски. вести
8.00. „Хубава. сн, татковино““ -- пре
даване за пионерите
820 Из музикалната предкласика:  
1. Концерт за две цигулки н стру
нен оркестър в ре миньор. (Бах),
изп. Исак Перлмав и Пиякас. Пу:
керман с Английски камерен оркестър. дир. Даниел” Баренбони 2.
Уверторасюта во ло“ мажор
„Странната“ (Телеман), изп. орк:
„Симфониета“ на БР. днр. Недял
Ха Недялков
9.00 ДОБЪР ДЕН: „КОНТРОЛЪТ“
11.00 Концерт на. наши маади. оперни певци: 1. Валерия. Мираева в

ия на Ефросина из оп. „Момчил“ооо Диков съпро О0 па
„Марев: 2. Татяна.

ИАраненноана   

 

6.00 Новини.
805 Странджански пародни. хора,
изп. на кавал Стоян Величков
6:15 Забавни ритми
820 Преглед. на програмата
530 Новини.
635 Български
хора.
7:00 Приятна работа!
7:15 Бъагария”-- дела н документи!
730 Новини
7:35 Маршове н мабови песни
74 „За ваше удвенениес съоб-
щения но търговски веетн
8.00 Светулка“ -- радибсписание
за деца
3:30 Популярен концерт”
9.00 „ДОБЪР ДЕН“: „ВАЛУТНИИ
МИТНИЧЕСКИ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ".
11:00” Забдвни "ритми
11.10 ИКОНОМИКА, ЧОВЕК,ЩЕСТВО.

народнв. песни и

 

 

оБ-
11.40 Украински народни: песни.
изп. Държавният украннски наро-
ден х00 „Верьовка““
12.00 Нив, българите -- н. а.
вел Герджиков.
12.15 Инструментална народпа с му-знка.
12.30 Осведомитеден бюлетин.“
1245 Йозеф Хайдн - Соната в
сол мажор, изп. на пиано Малколм
Фрагерь
1800”

Па:

 

спектър“:

асистент
оперети: 1. Ув. към. оперет. „Хуба-
вата Елена“. (Офенбах), изп” СО
ча Пловдивската държана: фил:
хармония, дир. Руслан Райчев: 2.
Валс из оперет. „Граф фон Люк.
сембург“” (Лехар) изп. орк. „Тон-
Каде, дир. авторът: 3.Чардащ. из
оперет. „Феята на карнавала“ (Кол

 

  
ман). изп. орк. нз Берлинскдто ра:
дно, дир. Роберт Хапел: 4. Маршиз оперет. „Гаспароне“ (Мильокеру,изп. голям орк. па Беряниското ра.дио, дир. Роберт Ханел:5. Мути.ка из опере:
(Мазанец),

ника във Фриско“
големият оркестър.

 

изп.
ча Берлинското. радно, дир: Роберт
Ханел. 6. Вале из оперет. „Ситът

   
ев), съпр. СО на БР, дир
Анастасов: 3. Асен Василев

  

      

 

  

ща Сусанин нз ТУ до оп. „Иран.
Сусанин (Глиика), СО на
ЪР, дир, Асен Найденов, 4. Калуди
Калудов -- романс на Ещо з И.
д. На ол. „Джокоида“ 1),
Съпр. орк. на Софил
опера, дир. Руслан
дя Цветкова -- пе
теле. Шеди па ето
(Майербер), съпр. СО на БР.ии
1130 ОТЕЧЕСТВОТО - ОБРАЗИ
И СЪБИТИЯ -- докумеителеш раз
каз „по: повод 120 години. от смърт.
та Ва Сава Филаретов, възрожтен
ски просветител но обществен деец
11:45 Забавни маодни
1200 „Мне хоро е най-хубав
концерт българска народна му:

бъченик. с шивищи
НПТ. „Добрулжа“,

Ра д

дир. 

  

   
при.зрк град

олбухин; 2, Чне е хоро най-хубаво
<-- изп. Стойна Грусва; 3. Хоро на
ръце -- нз. Костадин Варимезов

на. -гайданс: 4) Момите хоро играят.
<< изп. Йорданка „Еленова: 5. Какво.
сай. корце запюлядо изп. Йозчо
Караиванов: 6. Йовино хоро -- изп.
орк. при. АНП на БТ: 7. Какво. се
хоро извило -- изп. на Мита Стой

 

чева: :В. Тропнало. оро. годемо с
изп. "орк. при ДАНПТ „Пирин“ 27
Благоевград: 9 Бутовската изп.
орк. при АНПТ, Русе
12.30 Осведомитеден бюлетин.
13.00. За педро. небе, за чиста. Земя!
18.18” Заравяй оркестрови пиеси
18.25 „Шегата, настрана“ -- Ффейле-
тон.
13:80” Пеят. наши самодейши -- кон
Церт, на. хор. „Маяковски“ при Общо
народния. комитет За българо-съвет.
ска дружба. дир. Христо Ариширов.1400 РАДИОСТАНЦИЯ „МЛА
ДОСГ“ <- директно предавайе от
Студното на програма. „Христо Ботво“:
1500 Рекламен комп
1230 БИОГРАФИЯНА СЪВРЕМИЕТО
1600 Жул Леви -- Симфония „На
Живот и смърт", изп СО на БР,
ир. Васил Стефанов
16.30. Осведомитеден бюдетни.
16.35. Джазов Концерт: Оскар. Пи-
търсъй -- „клавикорд н Джо Пас
-- китара, изпълняват откъси. от.
оп. „Порги и Бес“ от Джордж Гер
Но. „Хико, Игрек, Зет“ - преда
зане за децата: „Ранчото „Камения
ят стълб“ от" Александър Грин
пета. част
17:20 Варнацин за две пизна (Ал
тис „Бражйискас). изп. Людмила
Трабгусдеца. я. Кестутис Грибаускас

1:30; „От. вековния. извор на българ

 

  

гл

на клоуна“ (Дунаеоски), нап. орк.
на Московския оперетен театър,дир:Григорий. Столяров.
14:00” „Гостува ни Родно Пловди
:30годишнината на ПловдивскатаПаролва опера“
19Музикални дналози: „50 ГО-
дини сБк“
1500” Рекламен компас.
1530 „От дуча на дума“ -- за:
бавно-кумористино. предаване
1545. Всседн. хорови песни
16.00 Александър Бородин -- Мал-
ка сюита за симфопичен оркестър,
изп. СО на Съветското РТ. дир.
Геладий. Черкасов.
16.00” Осведомителен бюлетин
1635. „Думи. през плет Печение --
Забавнофолклорно. прежаванс
17.00. „Хубава. си, татковинот“
прелаване за пионерите
12.20. Детският свят в музиката --
Фрагменти из операта, „Зазтиата
пбъзка“ от: Парашкев Хаджиев, изп.
Фолисти, Хор и орк. на Софийска:
та народна опера
1757. Преглед на. програмата
2106 чара.
800 „Преди вечерната: пронерка“

<- предаване за вониите от Строн-
телни войски.
18.30 Новини:
1885 „Сини хвърчила“
за децата
1820 „Бале Радко. разкажи ми“ -
предаване за, децата
1500 ВЕЧЕР С ПРОГРАМА „ХРИ

   

до

 

<- концерт.

СТО БОТЕВ: |„Международни.
прояви„на Симфонидия ,докестър

КТРР сгредднректо „прелеване
Донски. дарекщия „Музи
2030 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ:
ЛЕН БЮЛЕТИ!

  
ара НОеаВ ав хора при
ДАНОТ „Родопа“ <<Смолян
21.00 Литературна «тология:
СТИ РЪЦЕ“ -- разказ от Никола
Статков
21.15. Шедьоври на музикалното из

 

куство: 1. Песепен шикъло „Лебе-
ова песен“ (Франц Шуберт). изп.
Том. Краузе: на пнаното  Ирвин
Грейгс 2: Впенски. карнавал спус
26” (Роберт Шуми), изп. на пна-

 

   

  

  

24.00 часа :
Верни. на дълга -- аа

-- ксащерт

18.50 „Бате Радко, разкажи ми:

1900 ВЕЧЕР С ПРОГРАМА „ХРИС
ТО БОТЕВ -директно

глава. редак:

   
2030 ЦЕНТРАЛЕН: ОСВЕДОМИ-
ТЕДЕН, БЮЛЕТИ

Ба, Дре музика
аи Наумов).
21.00. „Избрахме от. програма „Ор-
Фей“ с. „Моше „партньори: АН. а.
Виктор Георгиса“

 

21:30, МУЗИКАЛНА ЗАГАДКА“.
22.30 „Осведомителен. бюлетин
22:40 Забавен концерт
23.00 Присъствие -- стихове от пол
ския, поет. Ярослав. Ивашкевнч.
23.05
вала.
мици
рата

Документален. запис от фести.
„Бъдапещенски музикалин сел
(82. Дканкорао Меноти <- опе
„Еднорогият“

 

ПРОГРАМА „ЗНАНИЕ”

 

 

 

10:03" Програма „Знание“ през. следвашата: седмица
10.15 "Проблеми на семейството: „Съменният мъж като брачен. парт.

 

наора.Пешева ;
1930 Реторниа: „Личността на орато.ат ция от” какдидатиата” ма.Фепобовените науки Лилия Методи.

СУ лекция ет ст на с. Райна

   00 Курс по разговорен. английскирок.
1:езян то 96-н.
11.15 Естетика - цикъл „Кино и на

 

 ки ами задеца1145 Астрономия СЛ цикъл „Слънцек слънчево -- земни връзкис. „Спъм
чевото неутрино <- проблеми м за.Гадни“ -- лекция от кандидата“ ма.

---------4
ПРЕДАВАНЕ ЗА
СТОЛИЦАТА

13А0 „Планът -- наша обща грима.отговорност“ --

 

  

но Ка
22.30 Осведомителен бюлетин
22:40 Забавен коацерт
28.00 Присъствие --
от Петър Караангов.
28.05 Панорама на българското. му

 

нови: стихове

зикадно” творчество <- 50 години
СБК: 1. Метаморфози за камерен
оркестър. (Пеорга Иваново Тутев),
язп. Тодбухински камеренорк, дир.
Йордан Дафов; 2. Дое произвсде:
ния. (Александър: Текелиев): Ада.
Жжпо и скерцо, изп. камерният ан
самбъл „Софийски солисти“, дн.
Васил Казанджиев: Сюнта Зе 2нз
балета. „Коронованата сянка“, изп.
СО на БР. дир. Георги Нотев: 3.
“Фантастични сини (Иван Мари.
198), изп. СО на БР, дир. авторът

 

 

 

ПРОГРАМА „ЗНАНИЕ

10.02 Икономика: „Относно съдъКнсТо на категорията социлистичасия.Собственссте
ностия на българсмите.
„Емсинонадиата атмосфера го ренвиеМите на Асен Разцветнанови  

 

  Хенор доцСте
УРЕпо непансни език - 99:

Е варитен зазяна ча. повестОБЯГащИЯТ монч ст,

 

Урон.на науките -- цик:1висфизинад „едергия от фотосинтаЗата“ < пекцйя ст кандидат ма био.Дегическите нзуино Марко МарковПовторение ст 14:00 ча

ПРЕДАВАНЕ
ЗА СТОЛИЦАТА

1310 По въпроси на“ гражданската.отбганас „Съвренениата идрена вой.и тотовновтта ма Големия“ град
<- азговор със специа

1530Новини от столицата1350 Нови мниги в столйчните ммм.иериици  

 

 

па
арх (47 „м) йс и ай рОрфейа   
 

 

мощ (629)
698 мгкц (4.26
МЕЦ. (4:20; м). 71:68
мекц (449 мо,
72.02 мехц (16 м.

 

16.00 Афиш „Орфей“
16.20 Из творчеството на” съветсникомпозитори: 1. Сергеи “слопосени.

из Сиифомичии Внинатерл.кодемичийлт СО на.  
Арриканскит вс:Същтеното ЕЕ

 

   
 

00 Гласове: „Ман Скала“,
Попова Фе

пат и роден,кавриетфияс на ВВ а    Фин бемол мажор Прсрай Бай2СТРУНЕН пвартет 2 Бар:

 

1748 Каленвар. на. накитиФилцретоКотор Елада Вали
18.00 Вести

 

518.09. 150 години от. рождението нз
Йоханес Брамс: СИМФОНИШ: 1нто.Част. Автор Пенчо Стоянов
1915, Срията. за. „анолойнело но пна

(Лазар Николов) изп. Венцисдав. Николовги Съела Диинтрави
„на

 

1930 Литература на бъдещето:
упоантастеиата” лидератуваГдрР Котор. Светаана Тодогов
19.52... Гаетано „Доницети --първехарта на” оперета „Нормас изтесписти," ховъ Миланската.Скала: диригент Хулио„Серафин. В
 

 
 

ударните роли. Мария Калас МариоФидицесии, Никола” БосислемЕве Стиняни и цруги <> СТЕРЕО.

  

3084 Конщерт 24 оргад вола мажор(Валтер). 9п. Едуард Пзуер
2140, Информационен бюлетин. 207:
Но на. хоровата предиласйка
2азо роботаан. хВера Педновас "Автор Дексъ АпрамовЗИД ЛуДВИван Бетховен Сопа:Трап. циано ве си Зеколо мажоротуеТоа Хамердавир попБаккаув

ДРомантиците на ЖОК вен -.Загений Варетдиски 4
23.00 Вести.
2345 п„каднотвопаотаетав Е:

хамерен” оркестър.Зак длеисвияер Пасифон с. Сн
Фонна Х. 5„Прабългари со

 

мо Роли:уопога, Апенсандър Огитещеи. Алек.Месленинков 3

 

В. гивкорт (БизараРагкаре ак ъмбергави бо, ща
21.00 "Информационен бюлетин. 0р-  

чело: 3. понизашнат. намерай, анедче.(Едгар Верез!.
Сл оо„Пояпруннияе, пир
22:16 "Ямалов. концерт.

Сдимтр

   
 

ср Холвег.Ст Бкутмун е кора нНопоркената  отвваХарвошвува СТ
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»Христо
Ботев«    

6.00. Новини.
6:05” Изпълнение на гъдударя Ге-
орги Иванов.
6.15 Забавни ритми
620 Преглед на програмата.
6:30 Новини.
6.85 Български народни песни он
хора:
100 Приятна работа!
1.15 Бъзгария -- дела и документи!
25 Нашият музикален поздрав.
730 Новини
735 Маршове но масови песни
745 „За ваше улеснение“ -- съоб

за пибнерште.
8.20 Избрани творби из рускага.

класика: Т. Увертюра
операта „Царска“ годеница“

Николай. Римски.Корсаков). изп,
орк. на Болшой театър, дир. Евге
ний Светланов: 2. Картини от ед.

оргски --
Морис Равел), изп. СО на БР.

Росел
8.00 ДОБЪР ДЕН: „УСЛУГИТЕ“
11.00 Из опермото творчество на
коипозатори-предкласи: 1. Из
опери на Хендел: увертюра към

 

11.45 Аржентински народния.
изп. зокално-ниструменталният.
тав „Лос Туку-Туку“
12.00” Коншерт на млади народни
изпъднитеди: 1. Мома седи у лива
де -- изп. Гуна Иванова; 2. Дегой
ко, мари хубава“ -- из. Младен.
Койнаров: 3. Две хора ще изпъл
не па либуио Деси Владими

Пайдушко. хоро и Копаница;
Е. Селнала е Неда вол. Мария
Войнова; 5. Любен Захариев. ще
чуете с песните: Снощи ми е гос
ке дошло и Цонината ма!
Тракийска ръченища -< изп, нагай
да Иван Варимезов; 7. Хармопи

песпи,

 

 

  

карската -- нап. на акордеон Пан
чо Димитров
12.30 Осведомителен бюлетин.
1245 Поздравитеден. концерт.
13.00 За ведро небе, за чиста земя!
13.15 Румънски народни танци --
изй. орк. за народна музика“ при
Румънекото РТ. жу. Джоркяс
анку

1925 „Шегата. настрана“ -- фейле
В» Из репертоара на БХК „Све

в Обретенов“
па" Гостува ни РРС Стара Заго

Рав Скифовичен. концерт: 1. Луд
ви мор -- Копщерт за кларнет
и оркестър 2 в мн бемол мажор
опус 57, нзп. Манфред Рюмплер
със СО на ото радно, дир.
Волф Дитер Хаушад: 2. Феликс
Ченделгон-Бартолди Симфовия.
ата
метър, иав. Феставалс оркестър

евухин“, ехуди Мепухин1500 Рекдамек компас и
прав. Време н хора: „ВОДОВЪР-
 

 

15.40 Изпълнения на инструмевтал-

  

  

18.50 „Бате Радко, разкажи ми!“ --
предаване За децата
19.00 ВЕЧЕР С ПРОГРАМА „ХРИ
СТО БОТЕВ“ -- директно предава
не ст студиото на програма „Хрис-
то Ботев“. Домакин главна Редак-
ция „Литература но изкуство“
20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИ-
ТЕЛЕН БЮЛЕТИН
2045 Изпълнения па хора
АНП на БР.

при.
Литературна |антология:

ПРИМКАС СР ВЕжаз ог встовския
писател Арво Валтон.
21.10 Фере Лист -- Спифовия
„Фзуст, изп. Бостонската филхар-
монпя "с фестивален
Кенст Райгел -- тенор,
нард Бърнетейн; дир.
Джон Олнвър.

„| Солист
дир. Ле-

та тора

Прие <- стихове
кубинския поет Роберто
дес Ретамар

от
Фернан

2508 Пакорана, на, българското му
зикално творчество. оди.
Съюз на. българските композиторя
 

ПРОГРАМА „ЗНАНИЕ“

1643 Сецнотесня личността: (Ликкостта в руслото иа обичайни
пбиция отсЕ врофо др пебен

ОАРлобални проблеми. на съвре:аностР

   

 селекция от.
вненватДватанатфидософските опаукиПерет георгиев

 

 

 

  
 

 

ЕБетадиесБъта Коцова: Вормс Вас.Петков, дю ве.
пати; реаиаЕтБоза Пепеаанова щас трпатидетаи3щпа

рзанняакоде.
СЪиРВОЗАПИЕ.зиазаверска. СО

пнаритбЕВ Свекецианскас 2. райсъмтане (Чай.паСеленаЕ
Е 5. Ах, са

бена песен ж. -2а
ираа (сбр. Кадистратовк 0: Махолупо реката: (ако.
зо. Врстиговявет:ВелВеЩае МАРИНИстИ-Борислав Константинов.

 

 

оп. „Роделинда“, нзп. Бамбергски. пия състав „Скай“ ОЗОТКа Серента музнална сънво вв из коицеРтНИТЕ. ЗАЛИ
те 60. те Род, (Райварж 1640 "Радионсумация по трудо- се акокое Стефан Тане 194 „пати засне- Мое Бе
та. изп. Катяит Фервър с Ловдон. 160. Забавни пести ст български. 1128 език за всички.
кия СО. дир. Малколм Спражънт: коупознторн Варускитепетър праз хах дека: ЗегеййймедринекиеЬ СОЛУНС окоиа Клощатра и Цар и. Тея Оскеламинелеи белени га Танстойа, билата. ма мранас.ж рг, изп. Ирмгарл 1635 „Слънчева младост -“ радио Автор Доц, Снежина 250 Информационен бюлетин 0Е аи Дери ФишерДи. комподщия за депа КУВЕ разговораанглийски Фей:

з ку с орк (Ария на Отания 130 11.00 „Зайчешцето бяо“ -- пре Биолог ос цикъл „Жимичен задаСчена сомФей“, ЗАВОЯ НА ДУ
Гл. ва оп. „Кородация ва Попея ване за депата. КОЖТро на бозъчната деййаста сн аксе. от. Френц Кари.

ша ФМонтеверди), изп. Франевс Бай- 17.20 Избранв народни песни от“ напсите и Урите Но очите м. ЗАМ па каааонеес Марварите:
о бъл с Лондонската“ филхармония, па аорИа пара ус Симфоничен концертх дир. Джон Призард; 4. Фрагменти минах, тънк КаК 32:40 Бомдитиците На ЖК век - Ка
» Ва ог оеикве а Пие. (Прегреуо 20ю Яко. Яно, хубава Яно; 3 Да Посторейна 62 1400 часа рак киви шасиза съпр. Камерният орк на Белгийс- аааааи Вани

кото РТ, дир. Елгард Йоньог арие- та Иден к времета па Али из ТУ д. ва. Жан 11:57 Пресле ПРЕДАВАНЕ 2348 С музиката на Позеф Хайян:
Крг ома. кваио същио Браила
действие. изп. Меспле, Жап ЗА СТОЛИЦАТА поетоет: СУРЕО. 2Фоно заВек ти,бавиЛунс в Сузане рева ввода е зролоицеле вРе
Скмозка утекничесмото мо научното ХЕЖОР. зт.Ннот ЛИС

3 за.отЕаЕството с. ОБРАЗИ. 153 пере чеда| Ве задаватбакеита в. солите.
ия: тров. срещу „Пейте в еветлата родина“ -- тяме тобещколектив | пано: Струнен обжвотет „салдо

Тъобает СЕ додтиватален аз концерт за децата (330 в ЪЕИАЕадаа-фисо”аи|ОЗВетилана Франц Бодеран.-<
асатнанааесои

---- .. е
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6.00 Новини.
605 Български народни хора, Изп.
на кларнет. Пасков.
6.15 Приказки за Виенската гора

от Йохан Щраус, изп. За
филхариония,

ти.
636
635 „Наука, опит, практика“
предаване за селскостопанските тру
жевици.
7:00 Приятна работа!
1АВ. България - дела и лемучен-

125 Нашият музикален поздрав
730. Нознив
135 Български народян песни
745 „За ваше улеснение“ -- съоб-
щешия и търговски вести
590 ПЛАНЕТА (ЕДИНСТВО, ТВОР

 

ЧЕСТВО, КРАСОТА“ -- предаване
за децата

9:00 ДОБЪР ДЕН: „КАКВО ЗА.
- човек ивиси ОТ МЕН

ВЛАСТ"
16.00 Забавни. мелодии
ло ИКОНОМИКА, ЧОВЕК, 0Б
ЩЕСТВО
11:40 Италиански народни песни
танци.

12.00 Българска народна музика --
ризасиеси

-- вал. на акордеон
Ибро Лолов, 2. Гей“ ми пое на

Иги: Васа Ви

 

5. Добруджански ръченнк --
орк. при АНПТ. Ру Димка за
вода ходеше -- изп. Янка Рупкниа:
7, Не разливай таз вода -- изл.
Повяо Караиванов н Калинка Въл
чева: 8. Кани се Кольо на Рада --
изп. Мария Лешкова: 9. Песен и
«таро Зоро<с изи. на гайда Коста

 

дий Вараз
1210 Осведомителен
1249 „АЛЕШИ МАКОВЕ ков-
перт. от политически песни.
13.30 Поздравителен концерт:
то АДРЕСИ НА ПРИЯТЕЛСТ
Ото
РИА ииес
15.30 „НАУКА И ТЕХНИКА“ --
ралпосписанне
1630 Осведомителен бюлетин.
1635 Нови записи оперна музика.
в нашата фопотека
17.00 „Бъди готов“ -- предаване
за пионерите. повторение.
17.20 ум на музикалната са-
модейност -- концерт на студентс.
кт хоропе.
1137 Преглед на програмата.
24.00. часа.

18.00. „Фпотт без примирие“
до

18:30.
18.45. „Слалкопойва чучулига“
кобнерт” За лепата
1856 „Бате Рално. разкажи ми -
птетатдит за депат
100 ВЕЧЕР С ПРОГРАМА. „ХриИ
СТО БОТЕВ“ -- директно предава
не. Домакин главна редакция „Мла.
досте
2039 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИ-
ТЕЛЕН БЮЛЕТИН
2045 Изпълнения. на. хора.
АНП на БР

при

„РАЗПИТЪТ2100” Ралиолеатър:
УКУЛ“ -- пиеса от БертолдНА д:

5:рект,

22.30 Осведамителен бюлетин
2240 „Светът с теб" -- забавен
копперт.
23.00 Присъствие --
Джакомо Леопардн
23.05 Камерен конц 1. Совата.
за вола и. пнаще опус147 (мит.
рий Шостакович), изп, Огнян Стан
чем и Ивай Етимов. 2. Четиря.
фрагмента из „Кентърберийски аз.
кази (Лестър Тримбъл), изп. Аде
Адисън -- сопран Мартин Орен-
шайн -- флейта, Чарлз Русе --
кларнет и Роберт Конант -- чемба
ло

стихове от

 

ПРОГРАМА „ЗНАНИЕ“

оле „Етапи в разритие:

0 ЗЕ турс по разгаворен немски език 
< „опера

ката,

  

знуст

по Френски. езин за маЗинзещи с.Чоурок,11. ната мо нау
яЕ прогрес со цикълдата приложение„ЛаПиеиатан деицик нандидатафизическите науки Красимир “Стан

 

чно-технически!УЛазери мотих.в съоб.
 

 

ПРЕДАВАНЕ
ЗА СТОЛИЦАТА

аифереици оизчастесто, омодисан аиачвстесто неомодессимбдота обелужетие в. вазирутенрр, със специалистиСЗО Цвеста ст светена1328 Оттогарлше на взн писмаМаитене тои Женева ИЗВОР не.слушател

    

 
 

5 младия слутел: ЛЕДАНИ. Людмйлк:

„Възпомина.Ождвотъто наНЕ Тво писма щ дневни.ти Творец“сотеутара ума,мойеСт -- нови СТЕРЕ

 

СЕТнфориациенен нЕ.
ансамбли: 1.

2200 Пжазов нонцерт, - изпълне

БУДИЩНО от съзкаването на СВдатите е инеляе Ламтаре    СоайБР.дирПламен Днуров



 

» Христо
Ботев«   
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5.00 Новини.
605 Три хора, „изпъднява оркестъ:
рът при ансамбъла „Найден Киров
-- русе
6.15 Забавни ритми. 

620 Преглед на програмата.
6.30 Новини.
635 Българска

 

7.00. Приятна“ работа
та Бъзгария -- дела и документи!

 

Нашият” музикален поздрав”

7:30 Новини
пееци

 

745
шения кн.

За ваше. улеснение“ -- съб:
търговски вести.

8.00 -„Запенцето „бяло“
не за децата.

<- предава

820 Из творчеството на романтици-
те: 1. Фантазия За пиано и орке.
стър в до мажор опус 15 „Странии
кът“ (Шуберт Лист). изп. Йоханес.
Борк със СО на Лайпцигското ра-
дио, дир. Херман Абепдрог
пор,скерцои. фини (И Пума),
со аварското радно,
пек Мацал
9.00 ДОБЪР ДЕН:  „Миротоорче-
ската родя па България на Балкан-
ския полуостров“

  

вера
Зде:

 

11,40 Забавни оркестрови пи
ЧОВЕК, 05.1710 ИКОНОМИКА,

ЩЕСТВО:
1030” руска  народни

   пъди Дука и
Черен“ овен.

  

пощата оо„Вазднслав Павко
2.00 Народни песни и хора от Та.
роре
вал Иван Богоев; 2 Яна цаете бра-

 

 

 

ла и Събрали се момите -- изп
Вълкана“ Стоянова; 3. Ямболска
сватбарска мелодия -- иза. на гай-
да Людмил Сотиров: 1. Иванчо ма-

продума > изп, Груйчо Дочев:
5. Сливенска ръченица -- изп на
шшулка Николай Ненов; 6, Снощи
с Стоян. замръкшал -- изп Елена.

 

Граматикова; 7. Иван на Рада ду:
маше <- изп. Стацев; 8

орк.
Красимир.   при

12.30 Осведомитеден бюлетин.
12.45. Масови. песни
13:00 За ведро небе за чиита земя:
„Експедиция. „Пирин“
19.13 Музика „Из, съветеки филми

Шегата настрана“  
180
савов на. 60 години“

„Народният певец Сава Поп-

 

   

 

     
 

 
 

 

  

14.00 РАДИОСТАНЦИЯ  „МЛА-
ДОСТ“ -- директно. преданане от
сзудното, на програма. „Христо Бо:
а сМАДЕЖКИТЕ” НАУЧНИ.
КОЛЕКТЕ
15.00. Рекламен компас
1530 ГОВОРИ” ПРАГА!
1545. Сергей“ Прокофиев
за пияно: 1. Хуморис
изп. Дптрий Благой; 2. Днаолско.
впушение. Ме: 4 на Четари. пиеси за
пиано опус 4 изп, Николай Евров:
3. Сарказми опус Ма изп. Паолина
Доковска.
1600. Драматична” новела: „МО-
РЯШКА ЖЕНА" -- от Емил Мар-

16.39. Осведомителен бюлетин
1635. Музикална” хроника.
1740. ЕДИНСТВО:
ТВОРЧЕСТВОКРАСОТА пре
даване. за. децата

1751. Преглед на програмата до
24:00. часа. ц
1800. „Преди вечерната проверка“
- предаване :за войните от
18.30 Новини
18.38 „Родна стряха“: -- концерт за
амани,

 

 

 

1540 ВЕЧЕР, С ПРОГРАМА „ХРИ
<- директно предава: 

 адокредакция „Хумор, са:
тара и заб:
2030 "ЦЕНТРАЛЕН. ОСВЕДОМИ-
ТЕЛЕН БЮЛЕТИН

 2045 Българска народна музиказ |
Пиеса. за оркестър -- изп. орк. при.
АНПТ „До

 

 

 

   
 

   
 

 

  

  
  

2; Севдице,.ПолскаФотев Ве Лек КОНСиамСО иварна ПадираВи даи она: „Тесто
21.30. Мннути за джазЗа а аа конес обеиа море на рима
Хрубирли е тпнасно Моби Ка
В Основите волспиФЕДаридаа сад ния:
Ера неве рена ща

ПРОГРАМА „ЗНАНИЕ“

сааа

 

"Безбилатащия "На Физическата” вазаост. + фотографени теории за кятоз с пейция от кандидата ча.иЗнуствознанмете.“ Красимира Гев-
1030 История на българската. музк

ална ЖИЖ и мачадото на.тор дощ. Неач Хлебарав.11:00 Курс по пепански език 190:м,увонИЯ5 в света на поезната: „Поетътсолаи семе КледсанА.

 

ТАЗ Психопосиа цикъл „Масова:  
  
  

   

 

ПРЕДАВАНЕ
ЗА СТОЛИЦАТА
434. бучети и избори: в партията:„Комунистите св Готвят За Надотго.
Воркия. момент в живота ма ПОСст столицата.

 

 

 

   

--
1603 Кататнеораторпвани. творби.Дони вата Подол рНаре оо Беба Ибленс
Стават матеркантата.Вебоприя дето Све
ан. Пепи Божо осЗецостор Подра ОЩАЧАСеро СПДи. пайценсаиие     зана Бочевк19 биргуозни: игри 94. струйенРеср Оасаа "нивотову патебиив
аз ЕЕтЕтЧвсни. глобус: Изкубо#. нонформиземе „Котова Нви а

 и. Ваздимир Несторов43 Песин и танци на народитеТао в: Ради1203 СПЕСЕННАТА ЛИРИКА НА ШуАзтоо Петър Щабеков
19:00 Павел Враницки - Симфония.з ре мажор оре 19, -ПовдаинекаТЕРЕВВАШИОоизе СО та

озеф "Блашен.  

 

 

  

Зенекото разче,
19:28 „Съргей Прокофиев << оперетПИРРАЧЕН аига 5 оперсарт СО, на СълетоттоБъта

 

Генадий РождественеА
21.00 Информационен. бюлетин 0)
фен“ Е

2140 Продължение играВАТ НонавоЗан по едееаи
22.40.Песен” Биш Нели.

 

  

23.00 Вести.
С музиката (на Цезар Франкопит аре миньорпан:ифокичен орк. хеЗерт фон Караян - СТЕРЕВЗАПИС

2348 Николо Паганини Два (дод ап никодвй МВРВскмно Гатев

  

 

24.00.Цанев. <- йва

сее

«Стихове в полунощ“  

0095 Съпременнамуза 1:

  

БР.а КаменСимфопични    
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руски народен: апсамбв” 1890 „Бате Радко” тай Поркдипенветт Подера За
3: Конно „бях кочиящсви-- предаване. за. децата. 13.30 Нашата енснурзия сб напСЛФднр.Димитър

5.00 Новини па Пражката народна опера, дир: м оркестър с 1605. „Мскам да мн. пречета
5.05 Български Пародни хора Фраптншек, Вайнар. През Същата дцицаизсробаи“ „РЗЕРОМ ст

 

пълнение. па” оркестъра При Север
няшкия АНИТ, Плевен
6415 Забавни ритми
620 "Преглед. на програмата.
630 Новини.
835 Българска народна муза
7:00 Забавни оркестрови песни.
715 България дела и документи:

 

725 Нашият музикален поздрав
730 Новини.
73Б Съветски армейски песни
745 „За ваше улеснение“ - Съоб
щения и търговски пести.

Радиотеатър за младия слуша-

   

 

„За. лисичето, което ие
да бъде хитро” -- драматиза!
Ян Екход:
540 „Ога <- българ:
ска. изроди
900 ДОБЪР ДЕН: „АНТЕНА ЗА
всияки“.
11.00 „Оторино Респиги << Сбита за
Малък оркестър“ „Пиищите, май.
ОС „Симфонияа“ на. БР, дир. Ка
мещ Годеминов.
1130. Нашата българска гордост:
„РИЛСКИЯТ МАНАСТИР:
11:40 Пеяг изтъкнати българска хо:

 

  
пове -- концерт на хор „Морски
звуще“, Варна, дир. Марин” Чонев.

Ние, българите.
1215. Оркестрова. народна хузика
12.30 „Осведомитеден. бюлетин.
12:45 "Забаъна. музика.
13:00 „ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА“
<- среща в творческия. клуб. на ре
Дакция „Хумор, сатира и забава“
14.00. Операта от ХУЙ век до паши.
дни -- ще чуете арииз олерщ на
двама видни чешки композитори --
Зденек, Фибик и Позефо Фьбстер,
продължители па. демократичняте
традиции. па основателите На чеш
ката. музикална класика. Сметана.
и. Дворжак. Фибих с написал 8 опе
ри: Предлагаме ария ца Фердандо
из оп, „Буря“, създадена по пиеса.
Та на Шекспир през 1875, пп. Иво.
Жидек със СО ца Чехословашкото.
радио, днр. Франтишек Дик. През
1871 година Фибик написва опера
ла „Хеди“ то „Доп Жуан“ на Бай
ром” Ще чусте ария на Ламбро пн
Шд. поп. Антоми Шворс с. орк.

  

  

 

Тодина в Прага е представена иопе
рата „Шарка“ от Фибил -- една от
чай-популярките- “музикално-сце
пияна творби. Чуйте ария на Прже
зщел, изп, Вацлав Беднарж със СО

  

"на Чехословашкото „радно в Прага,
 дар. Франтишек Дик От съща

опера” ше чуете ария на Шарка па
Ш д., изп. Алеча. Микова със СО
на. Чекословашкото радно в Прага,
дир. Ян“ Хус Тихи,
Позър Богуслав Фьостер -- извес-
Тен нешки композитор, музикален
Критики педагог е. найисда В ойе
ри. Най-популярната Ог тях с „Ева“,
играна. за “първи път у нас” през
1899 г. Ог пея ви предлагаме. За
лючитедна песен. на Еза, изло Ми
лада Субртова съорк. на” Пражка

народна опера, днр. Зденек Х.

 

  

     
бала:

15.00 Рекламен компас.

 

  фолклорно предаване:
16.00 Новият албумна.
16.30. Осведомитеден бюлетин
1635 Концерт на Марно дел Мона:

 

17.00 „Голямоко междучасие“ --
предаване „за децата
17:40. ИЗ песенйия” фолклор на съ-
ветската страна:
1757. Преглед на програмата.
2400 часа.
18.00 Краят -- следващата събота!
-- първи откъс. от романа-спомен.
на Васил Цонев „Моята Добруджа“.

до

   

  

18.15 "Нови записи българска народ
на музика
1830” Новини
18.38 „Музикална: усинака“ << коц

рг За децата
18:50” „Бате Радко, разкажко миг
<< предаване за децата
19.00; ВЕЦЕР С ПРОГРАМА „ХРИ.
СТО: БОТЕВ“ -- дирситно предана
не: Доиякий тлавйа редакция «ли-
Зература изкуство“:
2030 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ.
ЛЕН БЮЛЕТИН
2045 Българска народна музика“ --
изпълнения на Гюрга Пинажурова 

 

2100 Хунористяни чиматори
„СЪБОТА ВЕЧЕР - ОТ ЗА

ЛА ЗАЛА -

 

22.30. Осведомитеден: бюлетин22:40 Забапен концерт

 

28.00 Присъствие -- стихове от Ма
тей Шопкик

 

3.05 Бележити музикдани изпъани.
Теди от миналото Аподо Гран-
форте, „Никола Фузати и Мария.
Карбоне 5 операта „Отело“ ог. Д:
епе Верди: Участвуват хорът  ор

търът на Миланеката“ Скала,
пр. Карло Сабайно - Тдоя Фраг

меший из Пон з.,

  
 

   

 

 

ПРОГРАМА „ЗНАНИЕ“.

(ела Човекът с позбатнат,и.непвз
Човскав "АЕ енция "вт проф киайя.

по. разговорем немски
Урок1836 Обратна Желна < по писма на.

114. Страни,    

 

яПИЧЯвългарена зъзромденена лите
Посията ма Добри финтулово АеПОВКАЦ кариЧейалонПСВада - погтора
ОДИЗантен следнаааа содивца.Погтореие Вт 14.20 часа

 

  

ПРЕДАВАНЕ
ЗА СТОЛИЦАТА

АзЛ0 Съвместно с Градения партиен.архив: "40 Години от разстрела ма.Ам. Пево, Попов, Ме. Влодков <<
дейци на ВКП#350" Културен справочнкк

 

 

 

 
пазя,„Концертин пизск за духов ор-

17.00 ГАЛЕРИЯ 83. Автор Юлия Пет

 17:49 По Брауер<- Какнтет св дв.

18.00 Вести

  

 

18:03 „Наниз от жълтици“ - стасдр.ро пародне го сСИН Ме
Одеса Заловия,  погдай со ааСет Кънчева: 3: Песен Ф.5 Е иа акордеощ

 

1930 "Радиотезтъв: „ПИГМАЛИОН“ с
Ацтор Юри Статков
   Шоу:

21.00 Информационен: бюлетин. -0р
фея

Зало „Балетите. ма Игор. Стравински.на нартиеЗпупъйненат иго
 

Хар Стоян Ан
23.00 Вести
2320. Дуазоз копцезт.

 

  
Да Жаро с вовПетер Хе п   

24.00 Стихове в полунощ“ <-> Пордан яйков.
00:08 Бтого   

армен Болтропприие Редъзса со,да. Тумтер Шулер.

 



  
    

»Христо
Ботевк«  
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600 Новини
8.06 Българскн пародин песни в ор
хестрово изпълнение.
6.15 Забавни ретмя.
620 "Преглед па програмата.
630 Новищи.
835 Българска народна музнка
680 Наслука: „Голямата шега”
разказ от КопсТаптив Костов
1.00 Забавни оркестрови пиесн
7.10 Нашият музикален поздрав
71Б Бъщария << зеза н документи
З2 ПЕЕзори-- предаване за
зруженицате ст родните полета:
00“ Политически камертов
204 позата сн ие
15 Упринна музиказна разходка:

Увертюра (Бойс). изп. орк па
ааа зрутесва оЛауьог,
дир. Антопи Лунс; 2. Серенала в ре
мажор (Кайлв; нап. камерен орк
Про арне с- "Мюнхен, дар. Курт
Редел; 3. Характеристичей марш (Шу.
берт), пзп. Берлнисно държавен
симф: орк, дир. Отмар Сюнтнер: 4.
Унгарска радеодия Ха 8 (Листаи.
СО на Датското радно, дяр. Малта
дес Карилнс: 5. Етюд в мн мажор из
опус 10 (Шолев), изп. орк,“ дир.
Ханс Карсте; 6." Песен без дума.
(Ча , изп. орк. с дир. Франк
Чакфиящ; 7. Вълс из музиката към
пиесата па Лермонтов. „Маскарад“
(Хачатурян), изп, СО на Пловдивс
ката държавна филхармония, дир.
Руслав Райчев; Фрагмент из гро
тескова сюнта „Бай Гапьо“ (Весе:
Лив Стоянов), Язп. СФ, дир. Доб
рив Петков.
200 ДОБЪР ДЕН: ОТКОГА Е 30
РА ЗАЗОРИЛА" -- директно пре-
плаване от Велинград

11.00 „СЦЕНА, ПАЛИТРА, ЕКРАН“
-- двуседмичен преглед на културни
те събития у нас
12:04 Весела неделя с народна му-
зика
12.30. Оспедомитеден. бюлетин
1245 Забавнн. оркестрови пиеси.
18.00. Идеологически спектър.
1330 „ЧАС НА СЛУШАТЕЛЯ“ --
предавдие в отговор на слушател-
ски писма и желания
1430 Волфганг Амадеус Моцарт --
Концерт за цигулка н оркестър е 7
в ре мажор изп. Хеприк Шерингсъс
СО. дир. Александър Гибсън
1540 „Военна поща-- музикално-
информационво предаване за грани
чарите
1540 Шлагерно ехо
16.00. Осведомителен бюлетин
1610 Раднотеатър: „Съзвездието
па ловджийските кучета“ -- драма
тизация от Днана Герон по едно-
вменната повест па Константин Па
устовски
17:00 „Среща на двама“ -- изпъл-
цення на Орлин Горанов п Ингрид
Кап
17.30 Гласове: „Сарак Скитпик“
1745 Руски народни песни
17.56 Преглед на „програмата.
2400 часа
1800 „ПИСНАЛА ГАЙДА ПИСАЛ:

<< фолклорно предаване, пър
Ро
18.30. Новини
1835 „ПИСНАЛА ГАЙДА ПИСА
НА“ -- фолклорно предаване, вто-
ра част
19:00 МУЗИКАЛНА ВЕЧЕР С
ПРОГРАМА „ХРИСТО БОТЕВ“.
-- КОННЕРТ ЗА ВСИЧКИ
2030 ЦЕНТРАЛЕН  ОСВЕДОМИ-
ТЕЛЕН БЮЛЕТИН

до

2045 Изпълнения на оркестри огна
родни. ииструмевти.
2140 Литературна антология: „ДЕН
ПОСЛЕДЕН“ откъс от еднонмен
ция Роман на Стоян Загорчинов

ИЗ ПРОГРАМАТА ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
 

На средни зълим: 594 кащ (506 СРЯДА - 16 коември
ри ааиа. тъй срив олиниенитетене
263 ми с ранорраане та полнаните.
рабувз Др смесица Мо Фоирсоаннриело тен
ПОВарВИР ка ар во: састов

а

МаНВСИ г ПР
На 87.49 мгкц ИА? и).

6726 мгец 14.46 м). 6731 мгхц (1.46
м, 67.40 мгхц 14.45 м) 67.38 мг
44 мр 6776 зац МА мр 67.48
мец МИ 3) 7088 ме 1423 м).
74.00 омащ 1422 му 7124 мгщ
1436 ма.

На всеки кръгъл час
аереа ало
неделя -- 1230 н 2030 ч. Коме!
рен „преглед. ма последните новини
Ве7зо ча „Светът днес 1 1830 «.
Васпорта теми 43.30 --без

ри Москва #4730 + недела
аТЗ0ч,Премед на печата в 638
аи ците ка радмото и те-
Зелжнита 6 В45 часа Освен тома

   

  

  

 

ПОНЕДЕЛНИК - 14 ноемери

615Ветеринарното.АА

Мария“ Пуйманова

ВТОРНИК -- 15 ноември.
615 Птицевъдет м. зимнитевият а птиценомбинатите на Пле  

   

  

  

 

Тихов пот мазди поети: Хоаескотнози луна Андресоа, ПланаКалиново за   

 

основаването.пааската” неБоянаг опера, исшият институтЗапцужди ез азана и. препода
нее.

нето Даде 15:30СЕЛаДРЗе ХОЕТВОВТО НА ВЪЙНИ.те АДОСТТА":
ЧЕТВЪРТЪК - 17 ноември

за „оранжерийното

ПЕТЪК - 18 ноември.
550 Стихове. от Георги Начев, 245Превратаджийсното правителство,дал на:За НареАНосъбраннас въпреки,

 

Вваста Смержова: 16.30.ВАС, З3й”Къринака го „БОЕВОЙ, <
от Кирил Янев. 

СЪБОТА - 19 ноемари
543 Отговор на въпроси във, връзкаотношения на АП Ом.

 

БИЛИ: 21.30 В светана киното; 22.30 Мота седмица
НЕДЕЛЯ - 20 ноември
7:18Креснонеко-Разпомното въстание:505

 

1 ЗАаси,ЗАО Пювовна
пнрика от Ендро Ади

21.15 Хорови песин от паши компо-
затори
2130 Танцова музика
22.00 Оперен концерт: 1. Увертюра.
Към оп. „Либуше“ (Сметана), нап.
Чешката филхармония, дир. Вацлав
Нойман; 2.. Финадна "сцена из оп,
„Русалка“ (Дворжак), изп. Едуард
Хакен, Милада Субртова, Иво
лек и Алепа Микова с орк. на Праж
ката народна опера, дир. Зденек
Халабала; 3. Каватина на Людмила
за Тд. на оп. „Руслан и Людмила“
(Гяника), изп. Ломара Чконя с хор
н орк, на Болшой театър, дир. Марк.
Ермлер

 

22.30 Осведомнтелен бюлетин.
22.40 Забавна музика.
23.00 Присъствие -- стихове от анг-
дийския поет Лунс Макнийс.
28.05 Творби от Бенджамън Бритън
по случай 70 години ст рождението
ва композитора: 1. Четири интерлю-
дин из операта „Питър“ Грайма“

 

изп. а БР, др. Васта Стед:
ав: 2. Ковмерт за мисулка На:
кестър, оре 15, изп. Дина Шнайдер
ман със СО на БР, дир. Васнл Сте-
фанов.

ПРОГРАМА „ЗНАНИЕ“

со Български сони. „Емоцноналата
БедветанкоЕТ веки от
933 Мурс по разговорен.Ватата

ВО, Куре,по резговоре
ЗЗОКуре по азговоренУрок.

стон:
анслийски
английски

19.05 Курс по.език Тботи
1025Руси е3Ин За венчни, повторе

разговорен. немски

т брадаТОДОРУСЕН азни. за. напреднали, певТорение от четвъртТВ КуВС пе. Френсни езин. за. начи.изещи Е 16ИАОуве во фенски «зна за. начУечаа, У(АЗОКувезро, испански език за начи
ПЕДВкувко до Нопбнениезнн за. качизещи 27 Чобеи  

 

озкае

„Орфей   
 

16.03 Рецитал на фаготнста“ Мисак
Геджикян но пианистката
Гълъбова: 1. Соната за фагот ипна.
но (Бенциож Елнесер; 2. Соната за.
Фагот и пиано М 2 опус 58 Щимн-
тър Сагасв)
16.35 Поезия н музика -. Федерико
Герсна Лорка. Автор Мария Незна-
комова.
17:08 „Водородният господин и мис:
поредното момиче <- разказ от С
тослав Миков.
17.35 Представителни детеки хоровоГолозди. Пловдив В Бусе, извелВяват ТВОИ от стари май
18:00 Вести
18.05. Раднодраматизация „сТЪР-
ШЕЛ- -. по романа на Етел Бойнич.
Автор Слава Семирова.
19.04 ФЕСТИВАЛ НА ОПЕРНОТО И
ВАЛЕТНОТО ИЗКУСТВО - СТАРА ЗА
ГОРА "83. Търмествено“ отнриване
ма фестивала премиера на оп.
„Хан Крум. Ювиги“ ст Аленсандър
Йосифов. Изп. солисти, хор и орк.
на Старозагорската народна опера,
дир. Димитър Димитров -- директно.
стереопредаване от залата на Старо
загорската народна опера.
В паузата Информационен бюлетин

рфей“

 

 
Рори”

-о;
2240 Из хоровото творчество на
Франц Шуберт -- СТЕРВОЗАПИСИ
23.00 Вести. 5
23.05 Веселин Стоянов -> първа. вто
ра и четвърта картина на оп. с:
дамбо”, изп. солисти с хора и ори.
на Софийската мародна опера, дир.
Иван Маринов.
24.00 „Стихове в полунощ" - Иван
Теофилов
00.05 Сонатен концерт

 

 

 

 

#8 па ПРОГРАМА

а отдарс.
Зо 7:
Пот.

Ет: а:
риЯт ансамбъл ски” солистис,

зикалната предиласмка: 1405 НовмЗаписи в маши кат.нет от Нохан Себастиан Бах.
1 Песни от съветски филми;20:05 Изпълнения на Бористов, Магдалена, Ми парни

    

2208 г;асове мо мелодии,

СРЯДА

 

6 ноември.

ричио, изп. ДСО. го. Еегемир Свстанав 210маохоризоите НАВЪЛНИТЕ НА МЛА)
ЧЕТВЪРТЪК -- 17 ноемори, 

   

 

Творчеството.а пене пиперства; 21:05 Сото? музикална: творче
немиа на Вордвна,
Архвет завиставакзата|
2805 МУЗИКАНА СТЪЛБИ
ДЕТЪНод 18 доемориКлод "сюита.

  

ТВ Мезикалня, врибн
зрее 1433. побами. певци.  

    
  

Фъветсни

 

СЪРОТА 19 Ноемери0033 Джаз Стр тенияпалпизинскаМао ПодТаннърг 605Побомир Симфония

   

 

 

 

Ресутти ССР ни:
Пиавеекстраорвавбркатергена ДАНПТ тена 2208ЗИДсВа. Воузина "пеполуйо
иащ од,Небмеря

  Празничен, козпеснит 1 овесЕкаацин
из музикал:

0047. Изпълнения на съвотски пееци ната съкровиа



 

РАПОННИ
РАДИОСТАНИИИ

 

  
ПлоВаивВ

 

(всеки.дъ Дре сони
ВТОРНИК -- 15 ноември
543 п на печата (всекиде ТД Прернио хора. ри
палас(еба ден:О:605 Естрадни

 

443 кхц (483 м)
ПОНЕДЕЛНИК -- 14 ноември
530--8.00а доно зо.соа

 

инФорнацИОНОПЕРНА
ВТОРНИК - 15 ноемери.

  

ЧЕТВЪРТЪК - 17 ноември.
1290 ирПреднзборни сръщяяБегвебо теСтрепчанекан2 вза осмата народда орераз:Дузнна с. песни мо хора
пЕТЪк - 18 моемори.

  
СЪБОТА - 1 моемери
520-;8.00 „В СЪБОТА С ВАСписма на. слуша.17доиа младежка пъл

   

ра1803 музиаяни "импудск с.Есе2183
СРЯДА -- 18 ноемари.
645 „НА СИНИЯ ФРОНТ --публицистично“ оти; 1:Да еее ЦиБеспера

 

Еърира< продължение в 18.
ПЕТЪК - 18 ноемери

мозайка:

 

ВТОРНИК - 15 ноември.
1630 Бакламен „иалабдоснот17:00 пОЛЕг сев:
сан Водещ 1. пе18:40" дисиотена “1
СРЯДА -- 16 ноемори.
1930 „Срещи, „Ввзговори. проартрит ка
ВИороеве амерн макСтайвок при.ИАЗВНТЪН. соВир1200

 

 

    

 

 

Ва сие

7пава:
Амросат
Урс рая
Стантин НасБенет 160отМузикамар: 1840 Бълуареа мароднамузика.
ЧЕТВЪРТЪК -- 17 ноември
1630 „Позкравитедвн, монрат.полектива ма ОЗзу с Са

 

ПоздравиЗа колектива на.Хакока470 Заворноска тогапъсеветавност ан17То оратаЗабрк за а,

 

  

  

нови Тватисит Зависи.оРЕна нас Камерната МузикаУ ебровве?
СЪБОТА - 19 ноември
330 -- 8.00 СЪБОТНА УТР!НА ПРОГРАМА; 6.15. За” дюбн.тепитетъбарид "6ВВ, За. без.

 

монтонима аба Народна зузкна“.
НЕДЕЛЯ - 29 ноември

твоЧеделно?СТО.Бе
 

 

   

 

секи ден бедсъ,

 

А еделяй:

 

СЪБОТА - 19 ноември.
2:00 Новинии преглед на печаТа ог“ районат 108 Сбдщичаата агропрогнеза: 7:96 „От Кажчия
до болия Дунав с народна.; ЗАлено

  
   

    
ситиВа

1800" Концерт пос желание,1890студио ЗНар 1638" Невел

(Благоейград
ааа

ПОНЕДЕЛКИК - 14 ноември
6.00 Обявяване на програмата.Актуална поинформация: Налек

  

дарят  напонит расек.

   
  ждемието на Симеон“ Каврани

ров; 19.46 “Популярен. монцерт
ВТОРНИК -- 15 ноемери
510 вестиа вестния.(всеки. 625

 

130 Позлравинедве
а ред.
ПЕТЪК - 18 ноемари.

преди на зища

Народна омузикасВеронаоратауНакиПет. самодо

 

ите
нектар; Муа истина оДоериет 2.Музика "0 задание

е20:50пи
 

заек
СРЯДА - 16 ноемери
600-700 Инструментаяна.артМинава: Смести онцартапулса времето „бщаачитерентаАаче

  

 

зна, Сазой сбщина: наРусен.
фа За Веси.
Едо-яздоЗа васопое „Се
ориз киВсАда моа7 Рол
15002000".Двег янрични песНовина сестра:
закобентер,

 

Зоиъеие сто нереспотаЕиция? Музика ст тона:пътниВет зокдаване Да ециле
на ето село <земе ПОМърджалянени ЗАръР)

сим; Новини Седрят. три
, тълни; Поз.я „пе исма.

12.00.1305 Музика помела
4.

 

ПЕТЪК - 18 ноември.
оотаа орупотнирио евроБо се трака

распондсицак, Смесена нон,
 

 

стра китка от народ
16007730.00 Новини; Пее Ах

 

 

 

   
   
 

   

  

  

  

 

 
  

 

    

аредискусойна ОРННИ гадтенани по ВЕКА| пей „Дмукалинт ииС „3628 нощен пре рИтеВЕ а

|

ми саобороти

|

пкоаит дирипнасами Е па зна | соваПловдивската Бял, фа: | от ок преглед по теж. музика? тела БиеВепПлоЕАнасиаиа „държ.

|

Филх. Ст З го а | нологичната. Аисчитири н ка с, труженици от полето. СЪБОТА - 19 моември„Загора |иосеии ;е-2 н Пово Лудогорие, оРазград;

|

СЪБОТА - 19 ноември. Игри м хора; Но1 |артинаитнадентия |

аа

пеааие1308490 „КрАТ НА < 50 „години ог рождени

|

540 „сповти аниривеме тие ст „сето” Черноочеще, КъвАТА рогинФормациономузи 873 кху (344 м) то на. Въло. Данчевпопе заатаполюдасалтв уналийенсзагчаст аа иа Федор

|

Бур с ловлекит аз8 яите аа брада феореон Кбцертнароднамузкиа:1836 Оаиннена "ПрдродаЗкоуство „Ма ЖУзтУРа, зикален живот прие 1290-1300 ЗаИЗ чуди пиете

|

ПОНЕДЕЛНИК - 14 ноември

|

СРЯДА - 16 ноември. НЕДЕЛЯ - 20 ноември сее, Мустафов:
Ба сине ВО ПРОГРАМА „СМ |-тав зи Блан на

|

езо Апроси мапружбатас сн

|

повеарепоавена, 5 строителите през зимата“ -- злато. я иа,Новини; “Музика,кореспонденция. АПК Сили 1950. Рапудлика.ДавснорияЕ с. го Коментао: Музн.СИ Ваера еуе

|

Паста е езеар е

|Де

певицаавари ДИ:Варна ети

|

ПР Твннчи опртро 9| ЗАВАНесекаИат сите | Е

|

неделя 2. за поенери
774 кжц (383 му

ПОНЕДЕЛНИК -- 14 ноември.
» чаРав ударнаа ески 348 я980 „РАЗРОВАЕсте

  
 

БДНЕ НА Да

 

ден. без.Тип, Дела и документи (всеки  райеизднениелЕ.Благовест, Светослав "Аргй-
рови и БИС„Рики св поверие 

 Шумен 15:00 "Човекобщество;време
ЧЕТВЪРТЪК -- 17 ноемери.
7.30 Открит микрофон и темаза разговор: със. слушателите:„Създават ли се услосия за.Хздва на младите Таланти.
районате, 1500” Петилетката, хо.Рата, резудтатите
ПЕТЪК - 18 ноемори
7:30 „Производството на Фура:

 

вор “за социалните "придобна.  пъчано през седмицата:Концерт "по заламие

ПРЕДАВАНИЯ ЗА
БЪЛГАРСКИТЕ

ТУРЦИ

понеделник -
6.00--7.00 Игри м хора:ве. адия Бекирог

14 ноември

 

крияоНа ладоете се очер88   от Балзак Танцова“ музика.



 

-общатв. ма с Димитър Хан.
диински, един от ветераните.
на Българското радио, стана
бона ус нас улица"борис
Новански” Ме 17. Годините и
болвета „бяха казали дума
та си, но очите му са все
така бодри и живи:

От" дума на дума“ докде
ред я на 1938-- „година
та в която Димитър. Ханджий
СЕ. за Мърви. път влязъл в
теническата кдбина па радио
то. Тогава то. заемвпо един от
етажите на Спестовната Каса,

„Преди. постъпването ми #
- радиото работих в Българскате

ия. От тай мв изтегля
янженер. Недю. Узунов; В. ре
дибто заворик техница, която
беше Износена но педбствтън

  

 

 

   

През 1941 Година се преме
стикме” на булевард „Дреган.
Цанков” Мо4, Технически ръ
ководител ни беше. инженер
Недю. Узунов, Каш. друсар-
комунист. Старшистедникът. Да
но Петров също беше” партиен.

ПАРТИЙНАТА ГРУПА “се
създаде постепенно, Първона.
Чално бяхме само Трима ду:
ши. По-късно къмг нас се пра.
съединиха Йордан Каранов. --
Тогава той беше началник. на
Фонотаката, Александра До-
мянова и още няколко друга.
другари.“

„ХА. на външните и, вътрешни
Та политически. сбит а
реки” сторанието
Та, Димитър “Ханджийски
другарите му умело използучат. жвърдените в кошчетате
ог. стенографите в Кароднста
събрание "стенограни. неудоб
ня за публикуване в пресвта
или, то реднот

ините записваха стена:
говрите от Наровието събра
ние. От там се „крояха" вест
нищите и се. извождаше. това,
което е нужно“ на българ
ската буржоазна преса. Това,
Ховто отиваше в кошо, прибрак 43 и веднага Го предг.
зак на Богдан Герасимов, на
Нуд Велев” и не Недялко ве
СЪВЕТСКАТА. лЕГАЦИЯ в
СОФИЯ редовно снабдява ка!

 

 

унистите в. радиото с печат
ни материали, магнегофонни
ленти и грамофонни плочи.

„Това, което не се нуждае
Ше ог особено Законепирира.
не; са пазеше от Йордан Ко
ранов: Останалите: маторйали
Скривах аа на няколко места
зад акустичните стени на сту

с които беше облицо

 

 

   

знаехме само Недялко Веле
 Дано Петров и за. Част от

особено ценните“ материалй
криек Гайтанево, а плочите.  
със съветски маршове криек
зад амустичните плочи на сту
диото., Много. ни липсваше ин.

жемер Узунов, когото за нака.
Зание. фашисткото. ръковод-

во на радиото. изпрати пе
„целесъобразност“. да рабо-
Да Стара Загора. В случатЗежакар Узучок стана изкули
слна мертеа зароди мен Не

31 Хи 1988 година цер БорисПТ Тоябваше да - прознесе
вовогодиинота. и. транне. сле.
Ве аи Воелнди АМИВ. Тони

 

лено "не бях вЗел. акумулатори.
за. радиосталцията и Цялате но
гогодишна реч на“ кобурга

“Още

 

детана > ЛЗс в пустиня:
щата” вечер, охраната ме
арестува, но тогавашният. ди.
ректор на радиото“ Сирак.
Скитник и инженер Недю.Узу
нов направиха всичко, ко
Зависеше от тях и до друга
репресии съд не се стигна
ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 1944

ГОДИНА -- ДЕН ПЪРВИ НА
СВОБОДАТА... Войниците и
полицаите, бетавени да охраня.
евт сградата На радиото, са
«паника, Всеки гледе да нсла.
ск кожата"... „Бдинствен 1ата
Шето по печата ка Германска:
та Пегация, бивш учител #
„Дойче шуле“, Кон, говорещ.
Свободно български език, сие
пе непрекъснато ругатни и за.

 

 

  

 

 

кани: по. адрес на иконунисти
„ческата власт” и заявява, на!
зсвослушание; Че“ „нейните 

 

Ани са пребро“
На ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 1944

ГОДИНА В 700 ЧАСА СУТ.

РИНТА Димитър Хондийска
монтира, докграната с Фай
тон. „апаратура „на“ площад
„Славейков“, пред Учителска
Те каса. ЗАПОЧВА ПЪРВОТО
ПРЕДАВАНЕ НА РАДИО СО.
ФИЯ СЛЕД НАРОДНАТА ПО
БЕДА.

1 Те продъпжи до два
Часа -- спомня си той.--
всякъде се чуваха песни,

 

 

 

 

   

дирания, радостни викове. ха
посни изстрели. .-: Хората се
Чувствуваха. свободни и в 

ки искаше да изрази радост.

соФиЯ. (0 СЕЛТЕНВРИ1944. ГОДИНА, ПЛОЩАДЪТ
СЪВЕТСКАТА ЛЕГА:Лома. път. микрофони

те в. разположени на улица
московски улица вен.
Дааенео СЕ двете страниСа пегвцияте Времетовенете
за предаването во двв час
- Ест. ЦК. на партията из“пате др. Любен Гереск.

Даи Тео Чернакопен, СЕса беше майко по-леко. Вече
Саакив възможност да появаоана: ораторите. Предевонете.
Ваше нвочевавно силно Ко
бе човек те спумаше, от въла Сбор: чунстемаца
наброй ту е пзпра

   

 

 

ВЕЛИКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА
ВОЙНА НА НАРОДИТЕ ПРО
ТИВ. ХИТЛЕРИСТКА ГЕРМАНИЯ
ЗАПИСА СВОИТЕ „ЗЛАТНИ
СТРАНИЦИ" ИВ ИСТОРИЯ:
ТА НА БЪЛГАРСКОТО РАДИО
НА 5 ЯНУАРИ 1945 ГОДИНА,
# 47.00 часа, ЗА ФРОНТА ЗА
МИНАВА ПЪРВАТА РАДИО:
КОЛА. Ръководители на екипа
св Георг. Стаметов «Ламар:

«1. „Заповядано ки. беше де.
издесем. дитературно-музикал-
Ой. програми пред. ранените
български бойци и команди:
ри, нащиращи се Ка” лечение
в вашите болници.

Белград..: Сомбур. Надка
Ножа: поланка
Страцин:

По заповед на. Глааното
Заминаяме. за

 

  
    
  
  
  
  
      
    
   

 

  
  
  

  

      
 
«омандувале

ера

Кеиета и катърите бакаа, превозните.
НАРСНИМКАТА", Дега НААЙСКИ и. раднеработници наан За „Черни връз
 

 

„Щастлив е. този, който почувствува обая-
нието на нашата професия. Тя дава на чо-
века много, но иска от него и той да й пос-
вети и талант,
дума -- себе си

 

и обич, и време... С една

 

Недка Нижа. Там. се. срещнах.
ме с гемерва Толбужин (по.
късно маршал ма Съветския
съюз), Този изключително чо.
веколюбив съветски „иденачат.

 

каже интересни Флуци ст
Фронтовите делници,. свързани
с героизма“ на
бойци. Често » Предаванияте
използувахме и немски плен
ници, заповени от Нащите
момчета. Трябкаше Цовек да.
дойде При. нас: за дв види,
че от наперените и самоувере
ни „Фрицове”, които само Пре.
ди чяколко месеца се перче
ха по софийските булезврда.
че е останала и следе Сега ст
пленническите колони ни
следака брадлсали я гладни
хора, з кръпите върху. океса
ните им мундири не знаеха
броя си. За коричка хляб, за
пвърлена в нябоя кранпътна
канавка, ставаше бой.

българските.
 

 

ПРЕДАВАНИЯТА ОТ ФРОН
ТОВАТА ЛИНИЯ стават ежед
невие: за поенните раднокоре.
спонденти. Всяка седмица Со
фия попучавв изобилен. фак
тачески: материал за вой
Предаването „ГОВОРИ

ФРОНТЪТ" става едно от най
популярните предавания.

се редовно един. път
седмично.
В родината Димитър Хан-

джийски и другарите му
връщат след победата.
това време директор на ра-
диото е Карло. Луканов. 2

«Той беше човек: с шибона
-- куттува. Предан до смъртна.

делото. на прът: КоВИциеН,
С него с и

упречви записи. на” радйокора
иоцна други пебчеки състави,

ранисепувини: 9 "го:
сЧЕРВЕНАТА

7 ВОДИТЕЛКА. 1
РвАкото со, Цонтирави:
ед. „Народно“ събравие
рови
владши  комведири: онхос га.

„вербе „дадбха смисъла на живота ми.
Да аси

мойто почувстаува "обвянието на нашата професия.
го но той да Я посети и. талант, к

но. разпълнупорика кратко,
но: Бъл
дъг се у
те вече са в София.  
СРЕЩИТЕ с вожда и учите

па. на. българския народ ГЕОР.
ТИ. ДИМИТРОВ "за ветеран
ходуниет, Димитър Хандмийс  

мали. днес.

  

 

  
   

     
  
  

    
     

иа Деметвев приститна в
родината със. самоле
зерогърата

елата. Както: се казвд, ав дви
зхме уредбите.

А. пристигна,
Димитра. застана пред мик
вофона и започна да говори.
Неговото: „молодциг беше
коза другарите мн н за Мен
най-голямата“ Кограда, коятосле получавали. Лично участ.
пувак нов директните предава
ния, когато Димитров. обяви
България за НАРОДНА“ РЕ-

ЛИКА м когато беше тър
ествено. провъзгласена ДИ
ДиПРОВСКАТА констиТУ-

: Спомням си! макао Нас
прежение беше и“ колко
пот изтече от притеснение
могато ни съобщика, че тряб
за дао опрази „директно“
подписването на Договора за
дружба и братско взаимопо-
Мощ между България нссс
Грабнахме апаратурите «6
том стигнахме до ба

„шия. царски“ дворец. Там
бяха чпеновете. на правитепст
зато, начело с Димитров м
Коларов, За 25 минути тряб

е сине да бъде тотове

        

       

 

  

   

  

  

  
  

Димитър. Хенджийски пом-
ви и дните на раздялата с
Деитрен: со При погребе
кого тежко и. мъчително. За
санвкме. на брега на“ Дунав

< и Русе я заченакме да пристигова коравъто със саркофага.
1. Засякожме митимка. ца гарата

изпъчинме. предва
не. Прядружвизкме. влака с1Зтяпотв. ка вожда през целия

| теГ,ат. Русе де: София. Пра
1 ухае дирентчи  предзвания
Ср в пуч

  

  

   

   
   

в. радно
Щастлив е този,

Тя Дава на.

 

ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИОЖУРНАЛИСТИ
 

 

НОТО ПЕРО

ЗАСИЛ МАРКОВ -- Българе ка телевизия.

<- НОСИТЕЛИ на ПОЧЕТНИЯ ЗНАК „ЗЛАТ
---1983 година с

ГИТА МИНКОВА -- Българско радио

ДИМИТЪР СПИРИДОНОВ -- Българско радио

- ДИМИТЪР ТОЧЕВ -- Българско: радио.
НеВОРК. КЕВОРКЯН <- Бътгарсна пелъндния
КИРИЛ КИРЕЗИЕВ - Родно Пловдив
НИКОЛАЙ КОНАКЧИЕВ
 

НИВАКРЕМНЬОВА - Българско радио

  

СНЕЖИНА КАМЕНОВА -- Българско: радио.
 

САМЕН ДОЛАПЧИЕВ -- Българска тел  

ЕКИПЪТ НА тц ПЛОВДИВ, КОЙТО РЕАЛИЗИРА ПРОГРА-
МАТА „ЗА ЕДИН МИЛИАРД. -- С КОЛЕКТИВНА  НАГРА
ДА ОТ УС НА СБЖ. .,

РАЗПИСАНИЕ.
ЗА ПРЕДАВАНИЯТА НА  СЪ-

ВЕТСКОТО РАДИО ЗА БЪЛ-
ГАРИЯ ПРЕЗ“ ЕСЕННО-ЗИМ-
ния СЕЗОН 1983 - 1984. го:
ДИНА.
ври: 1983 -Година:

  

„сила. от. 15 октом“

 

 

БЪЛГАРСКО ВРЕМЕ"

1630: -- 1740-

ДИАПАЗОНв МЕТРИ
25, Зи, 44, 2107 до зе х

210За 41. 19,
отг ХР де Зет.

28 31, 14, 49, 210 огащ

1 левни-виеяа    Адмо
и през 1984 година всеки петък в стон. крони
зестникът ще предлага на: читате

 

Ф пълните седмични програми на БР. БТ
9 информация за

ни предавания н

 

га

 

 
значимите публицистични и.

вт
художестве:

6 актуална инфорнация за новите книциатияи на БР. БТ

Ф стново по снимачните площадки ще бъдат сътрудници на
редакцията. за да вм запознаят с, предстоящи премнери

9 ветерани от БР. к БТ ще продължат д:
Ф в рубриката „По“ ваше желание“.
подсказани от Читателите.
„Абонамент

 

„споделят спомени.
<-„макериали по теми,

за една годин с 20 лв:
Абонамент за 6 месеца -- 2.60 ли
Крайният срок за абониране <- 36. ноемари
 

9 РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ индекс 20 101

 

„ един живот

 

   

  

      

     

  


