
В НАЧАЛОТО !

7

4видим ■■

>?■

■*: V ■ 1

ГЛЕДАЙТЕ

„СВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕ“

1иона

I.
I

Лиляна ПОПОВА

СЛУШАЙТЕ
ИМПУЛС

ч

Николай

паметПротестна демонстрация □

!

Л
1

НА ДЕНЯ-
® МШЕВ

■ й
■<

■;О

' %

ПЪРВА ПРОГРАМА
3 ОКТОМВРИ, 21.30 ЧАСА

иа 
на

■

1

в.
* г

у

;ж.:

1я
^анНЯк

■ • ’ </

■Й

На 30 септември 
нически панаир

Кан 
до канв< 

■рпави с» 
филма е и 

— тези ““ “

... издание, на комитета да телебрзця и радио

..........

т1

/

Ж1ЙВ

|Й< 
ц?

Ускореното внедряваме на научно-гех- 
ническите постижения в практиката.

Събеседник в студиото — Михни 
Михнев — генерален директор на цен
търа за ускорено внедряване „Про
грес“.

ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ“
1 ОКТОМВРИ^ 16.05, ЧАСА
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На жертвите на апартейда ■ ЮАР

от 9.20 часа ПЪРВА ПРОГРАМА ще предаде пряко от Пловдив откриването на Международния есенен тех_
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ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ"
Всяка сутрин, когато ви пожелаваме 

точно в 6 часа „добро утро“, желание 
то ни е то да е към всички' — и към 
тези от вас, започнали работа отрано 
като екипа ни, и към тези, които още 
се приготвят да излязат да изпратят 
децата па училище. Помагат ип двата 
открити телефона па програма „Хори 
зонт“ — 66-50-10 и 88-34-30, които пи 
свързват от 7.30 часа нататък. Много 
често от самите вас идват предложе
нията за разговор, сигналите, конто сс 
нуждаят от бърза проверка. А когато 
деловитостта, характерна за утрото, 
не позволява да сме изчерпателни до 
край, търсим сътрудничество със следо 
бедните магазинни предавания на про 
грама „Хоризонт“, за да са най-пълни, 
най-точни отговорите за вас, драги слу 
жателн. Ето това общуване с всекпдпе 
вието отличава, вярвам, убедени сте и 
лично, утринните ни срещи по програ 
ма „Хоризонт“ от 6 до 9 часа. Имат 
свой отпечатък в тях проблемите, кои 
то решавате па работното си място, 
още повече сега в последните месеци 
на годината, на петилетката, когато тс 
са общи', свързващи пи — навреме да 
приключим е плановите задачи, да бь 
дем по-добри стопани иа суровините, 
материалите и енергията, които са 
ни поверени. Затова, когато в 8.30 ви 
запознаваме * с опита на трудов колек 
тпв от страната, със сполуки или с пс 
успехи в пего, ви предоставяме всъщ
ност възможност да съпоставяте с 
практиката прп вас, за да се открои 
това, което ще направи работата ни и 
по-качсствеиа, и по-ефектпвпа. Нали са 
мо с такъв труд можем да гарантира 
ме по-нататъшното изпълнение на Де
кемврийската програма па партията, 
очертано от постановлението иа МС и 
ЦС па БПС от 19 септември т. г.

Стремим сс и дано успяваме да сме 
близо и до грижите ви около дома, 
особено сега преди началото на зима 
та, когато трябва да сме взискателни 
в избора па източници за отопление, 
в разхода иа електрическа енергия. 
Няма да е цялостно утринното лице 
на „Хоризонт“, ако пропусна желание 
то все по-пълпа, по-богата да става 
информацията, полезна за деня ви — 
в областта па търговията, на услугите, 
па транспорта, на здравеопазването, па 
културата и книгоразпространението. 
Съсредоточаваме тези вести за пред
стоящото обикновено между 8 и 8.30 ч, 
но все повече ще търспм аудиторията 
им и в останалите часове на сутрешния 
информационно-музикален блок на про 
грама „Хоризонт“.

3- л

думата „апартейд- има холандски чр*» 
изход и означава разделение — разде
ление на раси. 25 милиона черкоксжм 
и около 4 милиона цветнокожи о ЮАР 
са принудени да живеят в робство.

!™.“.-ясното определение за апартейда 
бе дадено от Вурстер, предшественика 
на Литър Бота, един от главните идео
лози на апартейда в ЮАР: „Нашата док 
трина о нациоиалхристнянството. кое
то е свързано с нацнзма... В Италия 

\това се нарича фашизъм, в Германия 
\- националсоциализъм, а в ЮАР — 
национал християнство.“

Апартейдът — това е отрицанието 
всички човешки права, отрицание 
правото иа живот на .коренното насе
ление в 1ОАР. Апартейдът на Бота е 
по същество една изключително жесго 
ка репресия. ЮАР е страната,, която 
се отличава с това, че има най-стария 
политически затворник в света — Нел- 
сън Мандела, едни от ръководи!елите 
па Африканския национален конгрес, 

. осъден през 1961 година на доживо
тен затвор. В действителност ЮАР е 
превърната в огромен затвор, къ юго 
хиляди хора са лишени от свобода.

Апартейдът — това е ие само Гк'з ю 
вечна, варварска политика, която е но 
тъпкала всички прпппппн иа човешкия 
морал и хуманност, но той предегавля 
ва п реална заплаха за меж 1,унаро.тш»я 
мир и енгугносг.

Докумснтално-пуЗлнцисгнчмнят филм 
„Доено — апартейд“ разкриса коремите 
и‘същността на апартейд-, и ЮАР като 
форма на колониален расизъм, като 
инструмент зй национал о и сбц?’алчо 
потисничество. Създаден е на ос ооата 
на богат филмов материал от чужди из 
точницм и на много архивни материа
ли от фонда на БТ.

Авторите на филма — Николай Ко- 
накчиев и Ангел Григоров, правят, за
дълбочен анализ на същността на тази 
форма на колониален рас 

Мината със закъсннтел, 
апартейда, избухна през 1 
Флинтите са невиждани по _ 
бочина. Кан ще се развият 
в ЮАР, до какво ше доведгт 
ннтс кървави сблъсъци — е 
лите на филма е и да пода 
порите на тези въпроси.
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СБЪДНАТА МЕЧТА
ГЛЕДАЙТЕ

документален филм

ДЕЛНИЦИ
2 ОКТОМВРИ, 15.30 ЧАСА

ВТОРА ПРОГРАМА Е
I ОКТОМВРИ, 20.30 ЧАСА

на

Славчо ЙОРДАНОВ

И

Тодор

ПАМЕТ
СЛУШАЙТЕ1 ОКТОМВРИ, 18.55 ЧАСА

Елисавета ПОПОВА

4, 5 И 6 ОКТОМВРИ

Екатерина ГЕОРГИЕВА
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СЕДМИЦА НА ДРУЖБАТА
МЕЖДУ ПРИЯТЕЛСКИ
НАРОДИ

Посрещна ме усмихнаха, сн 
пите н очи излъчваха някаква 
особена дружелюбност н.„ сму 
щение. Беше млада, много

Оказа се, че не е директор, 
а директорка — Галина Ива- 
новна Беланович.

СЕДМИЦА НА КИПЪРСКОТО РАДИО 
В БЪЛГАРИЯ
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СЛУШАЙТЕ
ПРОГРАМА „ХР. БОТЕВ“

ПЕО
„А
=а

моя

програма
1р. Бжв“ 

№ гостува на

на- 
нацнона- 
октомври 

провъзгла 
република 

държава.

мн 
отсе- 

огромно негър-*

България 
Кипър се изграждат 
лня на 
самото 
снмата 
ако 
да

СРЕЩЙ 0 МЕТО
ГЛЕДАЙТЕ

ПЪРВА ПРОГРАМА

края на тази „футболна“ 
гледаме в пряко 

на

на игра и завърши 
на победа (3:2) 
Резултат, който

сн дава големите надежди за 
краен успех на „жълто-черни 
те“ от Пловдив. Ние всички 
ще бъдем доволни, ако тепро 
дължат участието сн в турни 
ра н ако картината е така ра 
достна и мажорна, както ми
налата година в мача срещу 
„Байерн“— Мюнхен (2:0) на 
същия този „горещ“ пловдив
ски стадион.

Но щом искате...“ — 
тя неуверено след 
пауза.

Тази година СЕДМИЦАТА 
НА^ КИПЪРСКОТО РАДИО 
” ще СЪСТОИ

септември до 6 от ом 
1 се, това не 

1 октомври 
кипърски 
своя

В БЪЛГАРИЯ 1 
от 30 
ври. И разбира 
е случайно, 
приятелският 
род чествува 

празник. На 1 
година беше 
Кипърската 
независима

Молбата ми смути Галина 
Ивановиа, ярка руменина за
ля лицето й. Р --------- —
мълви само едва

седмица ще
предаване „дербито на момен 
та“ — на своя стадион вто- 

временното класира 
ще срещне лнде 

голямата и така 
на повия 

си заслужава 
часа пред те-

учреднтелно събрание па „Пър 
вото българско туристическо 
дружество „Алеко Константи
нов“. Ентусиазмът и надеж
дите, възлагани на дружество 
то, не остават напразни. Мно
го скоро примерът е послед
ван и от любителите на при 
родата в другите градове. 
Още през 1900 г. Първо бъл 
гарско туристическо дружест 
во прераства в Българско ту 
рнстичсско дружество с някол 
ко клона в страната, а през 
1901 г. в София се организира 
и първият редовен конгрес.

важна е „бит 
европейските клубни 

-“3 н успе

Много 
отдих с 
песента 
толкова 
я 
нашия 
са тези, които 
гКитна пролет“ е 
през 1926 година в една ки 
лня на Сливенския затвор от 
политзатвориика Иван Кола
ров — бивш учител, участ
ник в Септемврийското -въ
стание. За историята на „Кит 
на пролет“ и срещата сн с

Не ще и съмнение, че „Тра 
кия“ и „Гьотеборг“ ще ни под 
несат една спортна борба, коя 
то ще бъде достойна за най- 
авторитетното състезание, то
ва между футболните шампио 
ни. Първият мач в Гьотеборг 
премина при крайно оспорва 

с минимал- 
за шведите, 

сам по , себе

рият във г 
не „Средец* 
ра „Берое“, 
приятна изненада 
шампионат. Ще 
да седнем два 
левизора.

В отговор 
. _ чуто: 

струва ли си? Какво да 
разкажа за себе си. В 
живот няма нищо особено, 
което да предизвика интерес.. 
Но щом искате...“ — допълни 

кратка

ОТ КОЗЛОДУЙ р ОКОЛЧИЦА

Отношенията па добросъ- 
седство, приятелство и вза
имноизгодно сътрудничест
во ' между Народна републи
ка България и Република 

, . ... г с уси- 
двете страни още от 
създаване на незавн- 
кппърска държава. И 

е няколко думи трябва 
направим равносметка на 

постигнатото досега, тя не
съмнено би трябвало да бъ
де: динамично развитие на 
двустранните българо-ки
пърски отношения във венч 
кн области па обществено- 
политическия, нкономнчес-

Така се роди разказът за ед 
иа СБЪДНАТА човешка МЕЧ 
ТА.

Друга беше задачата ми, 
гато прекрачих прага на 
зея „П. И. Чайковски“ в Клин. 
Искаше ми се да пауча нещо 
повече за днешния ден на та 
зи руска светиня, за концерти 
те и изложбите, които се ор 
гаиизират в къщата-музей, за 
научната работа на музейните 
сътрудници, на музиковедите 
от различни краища на съвет 
ската страна и света. Интере
суваше ме също така съдбата 
на този паметник на култура 
та в годините на Отечествена 
та война. Нали в продълже
ние иа три седмици господари 
тук са били хитлеристите? С 
такива мисли се запътих към 
вратата с надпис „Директор“. 
Срещата мн беше уговорена 
предварително и знаех, че ди
ректорът ме чака. Мъчех се 
да си го представя как из
глежда, дали е с брада като 
Чайковски, как ще ме посрещ 
не? Дано не е някое заядливо 
старче, ядосано, че съм дош 
ла да му губя времето—

Ще видим репортаж и от 
мача „Локомотив“ (Сф) — 
„Апоел“ (Никозия). Не са мал 
ко онези, които мислят, че ло 
комотивци вече очакват своя 
съперник във... втория кръг 

• на турнира за купата на 
УЕФА. Всяка самонадеяност 
в това отношение може да до 

■ веде само до несполука или 
поне до вредно подценяване. 
Равният резултат (2:2) в 
козия подсказва възможности 
те на гостите. Мачът ще е ин 
тересен. Да вървим на ста
диона!

90-годишният Тодор Спа
сов — активен борец против 
фашизма и капитализма, един 
от ръководителите на Сеп
темврийското въстание в с. 
Долна Вереница, Михайлов
градски окръг, с вълнение си 
спомня за събитията през 
Септември 1923 г.

Не по-малко 
ката“ в р-; ____
турнири. Резултатите 
хите в тях са мерило за спор 
тнотехническата стойност, 
класа. Те са главният крите
рий в затова участието в тях 
е така отговорно за всеки 
клуб. От друга страна, евро
пейските турнири днес са ед
но от най-крупните футболни 
събития в схватките между 
толкова много и така извест
ни състави привличат любопит 
ството иа стотици хиляди от 
Стария континент.

Тези няколко щрихи от ис
торията на туристическото 
движение в България навярно 
ще предизвикат интерес към 
документалния филм „От Коз 
лодуй до Околчица“, посветен 
на 90-годишпнната на Българ 
ския туристически съюз и на 
Националния туристически по 
ход по пътя на Ботсвата чета.

Па 12 август 1895 г. във в. 
„Знаме“ се появяват следните 
редове: „Умоляват се софнйс 
ките любители на българската 
природа да заповядат в педе 
ля, на 27 август, на Черпи 
връх на Витоша, гдето точно 
в 12 часа през деня ще се 
открие заседание за съставя
нето па едни.клуб па българс 
ките туристи. Поканата се от
нася до всички любители, на
вършили 20-голишна възраст.“ 
Поканата е отправена от Але
ко Константинов и е първият 
документ на организирания ту 
ризъм у нас.

Отзовават се около 300 ду 
.ши, сред които: 110 чиновни
ци, 25 студенти. 15 учители, 
20 ученици, 10 търговии, 6 ад 
вокати и т. и. ... В списъка 
могат да се видят имената на 
Иван Вазов, Александър Бо 
жинов и иа самия Алеко Кон
стантинов, отразил възторже
но събитието в очерка си: „Не 
вероятното стана“: „Началото 
е неимоверно бляскаво — сега

Не стихват вълненията 
запалянковците. Вечната 
ма за „моя“ н „твоя“ отбор 
сега бе отстъпила място на 
„нашия“ състав. Наистина ин 
трнгуваща, пълна с неизвест 
ности и сладки блянове е та 
зи надпревара, за Мексико, за 
световните финали, които 
лиарди по земята още 
га очакват с 
пение.

Станалите вече традицион
ни през последните години 
СЕДМИЦА НА БЪЛГАР
СКОТО РАДИО В КИПЪР 
И СЕДМИЦА НА КИПЪР
СКОТО РАДИО В БЪЛГА
РИЯ несъмнено допринасят 
много двата приятелски на
рода да' се опознаят по-до- 
бре, да открият нови области 
и възможности за диалог, 
да се почувствуват по-увере 
ни и по-силни в общия нм 
стремеж към разширяване 
на международното сътруд 
ничество, към укрепването 
на мира н добросъседството 
на Балканите и в света.

Във връзка със седмица
та ще гостува дслегацнд на 
Кипърското радио в състав: 
Джордж Ланидис, завеждащ 
Международния отдел на 
Кипърското радио и телеви
зия, н Хрнстакис Карагсор- 
гис, заместник-директор на 
радиопрограмите.

млада и явно се вълнуваше 
от предстоящия разговор. По 
кани ме да седна и зачака 
първия ми въпрос. А аз гле
дах красивите н руси коси, 
тънките й пръсти, конто опип 
ваха моливите и листовете по 
бюрото. И, да си призная, съ 
що не знаех откъде да започ 
на. В този момент бях забра 
вила за какво точно съм туш 
Без малко да започна разгово 
ра от съвсем друг край. Да я 
питам не й ли е трудно толко 
ва млада да бъде стопанка па 
такова голямо богатство? Да 
ръководя толкова много хора 
(знаех, че. са към 90—100 ду 
ши с различни специалности). 
Да отговаря и за имота, и за 
научната работа, с една дума 
за всичко...

Не, не. 1Це започна от оно 
ва, за което съм дошла, з 
после... х

Когато едната страна 
магнетофонната лента вече бе 
ше изпълнена с нейния разказ 
за историята иа къш а та-му
зей „Чайковски“, за създаване 
то и попълването на фондове 
те, за евакуацията и после ре 
ставрацията, за второто раж 
дано на музея в навечерието 
на 9 май 1945 година и за 
всичките 40 години след това 
до днешния ден, роших, че е 
дошло време да я помоля да 
ми разкаже нещо за себе си.

нейния скромен автор раз
казва проф. Николай Кауф- 
ман в телевизионния журнал 
„Срещи с времето“.

хора в минути на 
удоволствие запяват 

„Китна пролет“. Тя е 
популярна, че дори 

възприемаме като част от 
фолклор. Но малцина 

тези, които знаят, че 
създадена 

в една

Кой ще научи повече от 
това гостуване,- ще разберем 
едва след 6 октомври — дото 
гава може да се назоват един 
ствено нашите цели и наме
рения: да покажем разно
странната пропаганда, творче 
ската и организаторската дей 
пост на програмата, да подло 
жим на обществена оценка 
равнището на нашите преда
вания, да превърнем срещата 
в празник иа града-домакин, 
като с непосредственото уча
стие на най-ярки творци на 
изпълнителското изкуство, ли
тературата и някои обществе 
ни науки приближим още пове 
че радиото до неговите слуша 
тели.

В подготовката и протича
нето на срещата ще се вклю
чат всички главни редакции, 
както н обществените органи
зации. Срещата ще се про
веде на 5 и 6 октомври и от
части ще бъде излъчена пря
ко от Казанлък. Ето и някои 
от по-интересните предавания:

Петък, 4 октомври от 14.00 
часа предаване на Главна ре 
дакция за децата н младежта, 
а от 19.00 часа „Чакани го
сти“ на редакция „Хумор, са 
тира и забава“.

Събота, 5 октомври от 8.30 
часа — .откриване на срещата 
от директора на програма 
„Христо Ботев“.

От .9.00 часа „Добър ден“ 
— „Съвременници“. През де
ня още: „Нашата българска 
гордост“, „Половин час с ге
роите на Чудомир“, „Вечер на 
Казанлък“, „Как сн ти?“ и др.

Неделя, 6 октомври: „Праз
нично детско утро“, „Неделен 
Радиощанд“ (съвместно с из
дателство „Народна мла
деж“), „Приемна па програма 
„Христо Ботев“.

Програма „Христо Ботев“ 
очаква мненията и предложе
нията на казанлъчани и на 
слушателите от цялата стра
на.

кня н културния живот. Тук 
бихме желали да допълним, 
че българският народ през 
всичките тези години е сле
дял отблизо н подкрепял 
най-активно борбата на кн 
пърския народ за независи
мост н свободно развитие. 
Българското правителство е 
подкрепя.ло и подкрепя на 
всички международни фору
ми усилията на кипърския 
народ за свободна, обедине
на родина.

остава да се учредим.“ И опи 
тът за това е направен пак 
от Алеко чрез основания от 
него клуб „Мусала“, а две го 
дини след неговото убийство 
на 23 юли 1893 г. 26 души се 
събират в София иа първото

В „Срещи с времето“ ще 
видим и незабравими кадри 
от филма на Айзеищайн, пре 
създаващ епопеята иа броие 
носена „Потьомкин“, на не
говия разбунтувал се екипаж 
по време на Първата руска 
революция през 1905 г., ще 
надникнем в сбирката от 
средновековни български ръ
кописи в Народната библиоте 
ка „Кирил и Методий“, ще 
се запознаем’ с изследвания
та на един загадъчен гроб в 
църквата „Свети 40 мъчени
ци“ във Велико Търново, в 
който вероятно е погребан и 
българският цар Калоян.

През седмицата, която 
предстои — от 30 септември 
до 6 октомври — програми
те на Българското радио — 
„ХОРИЗОНТ“, „Христо Бо
тев“, „Орфей“, а така също 
н Радио Пловдив — ще от
делят широко място за пре 
давания, посветени на Кипър, 
на неговата древна култура 
и история, на неговите живо 
писни градове н паметници, 
на днешния ден на народа 
на Кипър, който с мъжеството 
н трудолюбието сн, с героич 
ната си борба в миналото 
за свободна родина, е до
казвал неведнъж, че умее да 
съхрани най-ценните добродс 
тели от миналото и да рабо 
ти и се бори за свободното 
и щастливо бъдеще на своя
та родина.
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24.00 часа 
18.00 Биография 
18.30 Новини

„Щурче-свир-ю “ 
за децата
18.50 „Бате Радко, разкажи ми!“ — 
предаване за децата
19.00 ВЕЧЕР С ПРОГРАМА „ХРИС 
ТО БОТЕВ" — Биосферни резерва
ти

Хорови 1 
зитори 
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19.30 Кръгозор: „Съкровищата на Бъл
гария": „Византийско наследство 
по българските земи" — върху 
голямото богатство на ранната ви 
зантийска култура след създаване 
то на българската държава се 
развива българската средновеков
на цивилизация.

20.25 София — нашата столица
20.45 Спортен екран
21.20 „ЧАСЪТ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО" 

— документален филм за дните 
на освобождението на Съветска 
Естония от хитлерофашистка оку 
пация, за героизма, проявен от 
защитниците на родната земя.
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ЛЕЙ БОЛ, МЪЖЕ: България и Юго 
славия — репортаж

22.15 Студио „X": „Грешка при залага
нето" — тв филм на ФРГ от поре 
дицата „Градско управление"

дела и документи: 
гибелта -на братя 

I Жекови, дейци от 
въстание. Живот и

„Ор-
— раз 

писатели Шгейда

Лудвиг ван Бет 
пиано № 8 „Па- 

, пзп. Фридрих 
1ртет в ла ма- 
. квартет .ЗГе-

УКВ — 68.36 мгхц
9 — 12.00 ИНФОРМАЦИОННО МУ 
1АЛНА ПРОГРАМА (всеки ден без

9.50 Народна /лузика
17.30 Новини
17.40 За децата: „Експедиция „Следа 

12" — предаването е посветена 
на изследователската дейност на 
кръжок „Защита на природата".в 
Силистра и Тутракан.

ския езш.- 
П. Пашов 
11.30 Руски | 
11.45 Инфор? 
къл „Ипформ 
циологически 
нациомната 
лекция от к. 
Повторение о

6.00 ИНФОРМАЦИОННО МУ.П11 
ПРОГРАМА (всеки ден): 15.3( 
дно „Авангард"; 19.00 Вести 
ден): 19.05 Вечерна естрада: 
Култура и естетика: особености 
банско-разложи-пя художествен I 
тър през Възраждането, след На’, 
налния симпозиум в Банско па тази 
тема: 19.30 Народна музика; 19.-10 
Мигове от миналото: 235 години от 
рождението на Йоаким Кърчовскп п 
16:5 г. ог смъртта му; 19.49 Малък 
популярен

.. -.ред;
16.05
- До 

•астията па няко
I ВС1ЦН и пред? 

за потреблев
> Търново

1НАТА ПРОГРАМА
песни от паши компо- 

I Из творчеството на 
х Хендел; 03.02 Пзпъл- 

певцп и състави: 
из балета „Раймоп 

пзп. орк. на Бол-

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН 
БЮЛЕТИН
20.45 Българска народна музика — 
обработил Атанас На/мов 
21.00 Избрахме от програма 
феи" — „Творци и време" 
говор с чешките 
и Халоупка
21.30 50 години от първото 
сяне на оперета „Порги и Бес' 
радиокомпозиция за Джордж Гер 
шуин и операта
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Забавна музика
23.00 „Присъствие" — стихове 
кипърския поет Айтос Рсдинис 
23.10 Българските оперни дириген 
ти — Борис Хинчев

га
ро и Хосефина Кубейро с 
оперен оркестър, 
ко Морено Тороба; 
дует из сарсуелата 
вее), изп. солисти 
тър, диригент Федерико 
Тороба

«Орфей» -----
16.00 Преглед на програмата 
16.05 Афиш „Орфей- 
16.25 Творби от съветски код 
тори: 1. Празнична поема (С) 
нов), изп. Държавният СО на I 
диригент авторът; 2. „Ленин с в 
цето па народа“ — кантата за 
пран, контраалт, бас, смесен 
п СО (Шчедрпн). пзп. хор и С( 
Съветското РТ, диригент Ген< 
Рождественски. Солисти — Лю 
ла Белобрагина, ” 
Лев Лешченко 
17.00 Гласоое 
17.15 Свири квартет „Виа Нова’ 
Струнен квартет № 1 в ла миньор 
опус 41 (Шуман)
17.45 „Календар на изкуствата" — 

«Знание»--------------

зарско звено към НПЛВК — Вар
на; 16 35 Оперна музика; 17.00 Дове 
рието между членовете на колекти
ва — същностна характеристика на 
отношенията в младежката бригада 
— разговор с млади паботницн от 
КАВН — Толбухин; 17.45 Инстру.мсн 
талии пиеси; 18.00 „Стадион“ — 
спортно предаване с продължение 
п 18.35 часа; 18.30 Новини от райо
на (всеки ден без поделя): 18.45 Па
родии песни: 19.00 Програма -Хо
ризонт“ (всеки ден)

шпози- 
Зветла- 

СССР.
>ът; 2. „Ленин е в сър 

1рода“ — кантата за со- 
•раалт, бас, смесен хор 
(рин), пзп. хор и СО на 

РТ, диригент Генади II 
ги. Солисти — Людми- 

Людмнла Зикнна и

: па 
■ерския 

столицата 
на гражданите

СТОЛИЦАТА
13.10 „В ИЗПЪЛ! 
повленне на М1
13.30 Новини
13.50 “

18.30 Воин
19.00 Икономическа политика: „Времето 

на компютъра" — за прогресив
ните изменения, които настъпват 
в една традиционна професия ка
то текстилната, под влиянието на 
внедрената нова техника — микро 
процесори за контролиране на 
качеството на продукцията, елек
тронизация на текстилните маши
ни и агрегати.

19.30 Народна м
сента" — 
ския край 
Борисова

19.50 Лека нощ, деца]
20.00 ПО СВЕТА И У НАС
20.30 АКТУАЛНА АНТЕНА
20.40 Театрални меридиани: „КАКТО ВИ 

ХАРЕСВА" от У. Шекспир, I част. 
Реж. Б. Коупмън. В ролите X. Ми- 
рън, Б. Стърнър, Р. Паско, Дж. Бо 
лъм и др. Премиера.

21.45 Изберете
21.50 Журнал ЛИК
22.10 Панаирни реклами
22.20 В КРАЯ НА ДЕНЯ

ИЗ ПРОГРАМАТА
та всеки крт - 
и бюлетин в ] 
) и 20.30 ч. П< . _

мацйонни отрязъци от 6.00 до . 
(без неделя); от 18.00 до 20.30 ( 
петък и без неделя) и от 00.00 
02.30 (без понеделник); с ко1 
рен преглед па събитията в ' 
18.30 часа; 12.30 — иконо! 
пести (без събота и неделя). 
Освен това: 
7.15 България — 
„110 години от 
Михаил и Георги 
Старозагорското 1

културните събития по света 
18.00 Вести
18.05 Феронц Лист ~~ „Аз съм 
ксстърът- — радиокомпозиция 
19.30 Документална сцена „О| 
„Здравейте, другарке" 
са от Марин Гинев 
21.00 Информационен 
феи“

5.30 — 8.00 СЪВРЕМИЕ — ннформа 
ционно-музнкална програма (весиш 
ден без събота и неделя); 6.00, 7.00 
Новини (всеки ден без неделя): 7.15 

| България — дела п документи (все
ки ден): 16.30 Поздравителен концерт 
за НПК „Млади гвардии' — Хаско 
но: 17.00 „Трудови дела за конгре
са“ — кореспонденция от Централна 
ремонтна база към СМ ЕК „Марица 
изток“: 17.10 Страници из оп. „Фа- 
уст“ (Гупо); 17.30 „До теб стоп чо
век“ — ..Между позата и подражание 
то“; 17.-10 Съветска естрада; 18.0(1 
„Пътища на благоденствието" — 
гроздоберът п Бургаски окръг -- 
кореспонденция за .типизираното 
хранене в АПК село Млскарспо. Слн 
воиски окръг; 18.10 Българска на
родна музики — изп. певецът Тома 
Япчсп и орк. Димитровград: 18.30 Пи 
формационеи дневник (всеки дои 
без неделя); 18.40 Естрадни песни на 
репертоара на Маргарита Храиопа 
и Пол Янг

ма от Пьрсс.т 
Лазаров .
11.00- Хуманизъм, общество, творчес
ка личност: цикъл „Международна 
детска асамблея „Знаме на мира": 
.Детето н изкуството“ — лекция от 
проф. Кр. Горанов
11.15 Български език: цикъл ..Грама
тика" — „Меки съгласни й българ-

гавн; 
жотека;

трио ,

I духов ор- 
№ 5 г. сол 

{ападиоберлнн 
Карл Бьом

социалистическите 
в кубинската 
[аванс за де- 

МЕЖДУ ОБЕ 
какво водят’ 

гои деца към 
(мети; Меркц 
ние на вода

театър, диригент Евгений Свет 
9.35 Из музикалната ромап- 

10.30 Дуети из опери, нзпъл- 
Леонтпн Пране и Пласидо 

о. съпр. Лондонският СО. ди- 
Нсло Санти; 11.05 Изпълне

ния на Анна Бкпш; 13.05 Българска 
народна музика: 13.30 Изпълнения 
па наши певци н състави; 14.05 Но 
ви записи в нашата фонотека; 20.05 
Изпълнения на вокално трио в съ
став: Надежда Караджова, Янка Та
нева п Стоянка Бонева, п 
кестър; 21.05 Симфония 1 
миньор (Моцарт), пзп. Зач
ената филх.. диригент Г

17.20 Еподи — картини опус 33 от 
Соргой Рахманинов, изп. на пиано 
Алексей Наседкин: 1. Етюд — карти 
на в ми бемол миньор; 2. Етюд — 
картина в ре миньор № 5; 3. Етюд 
— картина в сол миньор № 8 
17.30 От вековния 
ския фолклор

е; - :апч° 
правен по време на концерт: 
Три пиеси за струнен оркестър 
СТЕРЕ03АШ1С. нзп. СО на 
диригент Васил Стефанов; 3. 
фоничиа студия, нзп. СО на 
диригент Васил Стефанов 
22.40 Вечер с творчеството кл 
канските пости Агостнно Нсто 
полд Ссдар Се! пор 
23.00 Вести 
23.05 С музиката 
ховен: 1. Соната 
тстична- в до миньо] 
Гулда; 2. Струнен 
лгор опус 18 5,
лос“

ден); 5.45 
ден); 0.00 
” ]юрмацп- 

(псекп 
“>айона 

пр. 
ден); 7.15 
'ментн; (все 
[орнзонт все 

предаване 
о с Нелиян 
гея на ло-

11.30 ОТЕЧЕСТВОТО —
СЪБИТИЯ: „100 години
ние" — документален разказ за 
ньо Атанасов
11.45 „Алени макове"
от политически поени
12.00 Концерт на представителния 
АНПТ „Димитър Благоев" — Шу 
мен, с главен художествен ръково 
дител Асен Мутафчиев
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Музика на народите
13.00 2а ведро небе, за чиста земя!
13.15 Забавна музика
13.25 „Шегата настрана" — фейле 
тон
13.30 „Пеят наши самодейци" — 
концерт на* женския камерен

' при Висшия музикално-педагогичес
ки институт — Пловдив, диригент 
Крикор Четинян
13.45 Поздрави и песни
14.00 „Юноша" — забавно-литера
турно предаване
15.00 Рекламен компас
15.30 „Берни на дълга" — предава 
не за граничарите
16.10 Филип Кутев — Сакарска сюи 
та, изп. Софийската държавна фил 
хармония, диригент авторът
16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 Джазов концерт — 
ния'на Мак Кой Тайнър 
съпр. инструментален състав и во 
кална група. Музика Мак Кой Тай 
нър: 1. Цветисто; 2. Фестивал в 
Байа; 3. Опус
17.С0 „Хккс, Игрек, Зет" 
ване за децата

10.03 Класици на марксизма:
рото велико откритие на Маркс' — 
лекция от проф. Петър Митев
10.15 Проблеми па семейството: ци
къл „За любовта“ — „Чувствата и 
мечтите на любовта" — лекция от 
нроф. К. Василев
10.30 По ваш избор: Бенджамии Брп 
тъп — вариации и фуга върху те- 

«Хоризонт» ------ —

Сергей 

творчеството на Красимир 
юни: 1. Две пиеси за стру- 

ър с арфа по карти 
изп. - камерният ор1

ПЛОВДИВ
5.30 — 8.00 „ДОБРО УТРО!“ — ип- 
формационно-музикална програма 
(всеки ден без събота и неделя);
6.30 Новини на програма „Христо 
Ботев" (всеки ден); 7.15 България — 
дела и документи (всеки ден); 16.30 
„Посоки“ — рекламна програма: 
17.00 Студио „Авангард- — Интеиз.п 
фикация на производството в маши
ностроителни предприятия от Плов 
дивскп и Пазарджишки окръг; 17.30 
Любопитно петолиние; 18.30 Новини 
(всеки ден без неделя): 18.37 Бь.ч- 
гарска народна музика

5.30 Утринни ритми (всеки 
Народна музика (весиш 
ЧЕРНОМОРСКО УТРО — ннф 
оино-музнкална програма 
ден); 6.00 и 7.00 Новини от р! 
(всеки ден); 6.30 Новини от 
„Христо Ботев“ (всеки ден); 
България — дела и докуг 
ки ден); 8.00 Програма „Х< 
ки ден); 16.00 Рекламно 
(всеки ден); 16.30 Разговор 
Градинаров — ръководите

6.00 Новини
6.05 Български народни хора — из 
пълнява оркестър с ръководител 
Иван Шибилев
6.15 Забавни ритми
6.20 Преглед на
6.30 Новини
6.35 Българска народна музика 
7.00 Приятна работа!
7.15 БЪЛГАРИЯ — ДЕЛА И ДОКУ 
МЕНТИ!
7.25 Нашият музикален
7.30 Новини
7.35 Програма „Христо Ботев" през 
седмицата
7.45 За ваше улеснение — съобще 
ния и търговски вести
8.00 „Хубава си, татковино!" — пре 
даване за пионерите
8.20 Кратка история на Кипър
В.35 Популярен концерт '
9.00 ДО&ЪР ДЕН: Концерт на слуша 
телите
11.00 Новини
11.05 Из-сарсуели: 1. Фрагменти из 
сарсуелата „Размирницата" (Чапи), 
изп. солисти с Мадридски хор и ис 
лански оперен оркестър, диригент 
Фезелисо Морено Тороба; 2. Песен 
наЛионело и песен на Росина из 
сарсуелата „Песента на Забрава
та" (Сарано), изп. Висенте Сардина 

испански 
диригент Федери 

3. Квартет и 
„Бохеми" (Ви 

с оперен оркес 
Морено

I език за деца 
■рмация и общество: ци- 
>м.;щгя и общество — со 

аспекти“ — „Комуни- 
революция" — 

философ, н. Т. Петен 
от 14.00 до 16.00 часа

ШУМЕН
6.00 — 8.00 ДЕЛНИЦИ — пил 
онно-музпка.ша програма (Жл. 
без еч.бота и неделя); 6.15 . 
та па царевицата — при до< 
ганнзацня' - коментар __ 
Исперих: 6.45 За де“ ' 
от Втора цел» 
ска ■ градина 
що; 7.09 Пред 
7.30 „Качеството 
— корсеиоп.теицин; 
спортът 
ски 
ла 1 
КОМИТ-. 
мен; 1 
Музикална рубрика — леки 
рови пиеси; 11.13 Гостува пн 
Хсрсоп в рубриката „Осиобод 
15.00 Блоково предаване за I.

1ра" — 111$ мощ 13.00 Инфо*" 
>-музниилна премра?’ 

дьи); 19.00 Чог.еи’. 
Сборно пре гшапс

дело; 11.30 Из 
страни: „Компютрите 
икономика"; 14.30 Пр< 
лова информация; 
ДА II ВЕЧЕРЯТА 
пристрастията па 
луксозни 
и лимити 
зъв Велико 
ИЗ МУЗИКАЛ1 
00.07 Забавни 
зитори; 01.02 
Гсорг Фридрп? 
пения на паши 
03.30 Фрагменти 
да" (Глазунов),

49-о поста- 
съвет"

на
за
ьор. 
кваг 
пзп.

БЛАГОЕВГРАД
КПП ННФОРМ

юрна сстрад 
естетика: особен 

ожиии художествен 
възраждането, след 
:иози\ м в Банско 
’ Народна музи 
миналото: 235 I 
на Ноакнм 

1’мъртта му;
концерт



г
0009

' I’в
и

на

Инструментална народна му-

ма
24.00

концертхвърчила

мм!“

музикален поздрав

на

от

кипърскияви

фТ

на

изп.

Информационен бюле-

Ребека Арсе-лекция от

па

намски

покери в театъ-
Юго" — „Рюи

П
ДО

на

20.50 БАСКЕТБОЛ: ЦСКА „Ссптсморнй

радиостанции

панорама

4

■■

26
ЗЕ

©

41
©

музика: 
я оркестър

7.30
7.35

«узика-
— ан

11.15 ИКОНОМИКА, ЧОВЕК, ОБЩЕ 
СТВО

>еното 
кесии

яза 
же-

□ан 
,Фн-

ка- 
Сла 
Не- 
Пав

N

ТОРЪТ
18.00
18.05

и 
опе 
Св.

град 
щата 

на 
живот

кова 
14.00 
не, г 
ден 
15.00

пил 
па 
ЮН 
фО1 
ЦИГ

11.00 
език 
11.15 
ра:

расте: 
роди и
— -Де 
лекция

ни 
се 

■сивота- 
1И- —

тата < 
!РИ И;

Грс

гзикал1 
..оЛНИ < 
I па < 
Опере 
опер 

[одест

>ра.
колектн

си т

внедря 
постил

Христо Ботев»

окръг
поне!

миньор 
Казакова 
Соната за 
бало № 5 
нов заг 
Мисак 
Л ало в 
иеев — 
22.10 Д3 
22.40 
страл 
— р;носилфил

Васил 
на 

началник

татковииоГ’ 
пионерите 
свят 

Чайковски 
балета 
орк. на

11.45 Записи 
диоконкурс

В ролите: 
Алиса Фрейидлих 
ярски.

1ЛСКИ 
ва 

I ПО 
!рка

9.00 ДОБЪР ДЕН: „ДОГОВОРЪТ В 
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО" 
11.00 Новини 
11.05 Представяме 
вПен-клуб “ 

«Орфей» -

от международния ра 
„При Братислава"

| Курс
— 5-и 

I Трима 
цикъл

•ъдружие
■ичиата

е ну:
от к. >

>амата 
откъс от 

. Франсоа

/
I

13.55 Памет: „СРЕЩИ С ВРЕМЕТО"
19.25 Куклено зоу — много новини 

от куклената лаборатория, остро 
умни рояя»«е* и нерешени про
блеми в иоредиата среща с воз 
магите кукам от стария театър 
Гонзо, Схутьр, Пити и гост — 
звездата Пхтър Селърс.

19.50 Лека нощ. деца’
20.00 ПО СВЕТА Я У НАС
20.25 Хора на
20.30 Театрална 

ВЧ ----------

производит< 
■ството на _ 
от проф. 
'---- к пре.
.Детето

21.30 Панаирна
21.50 ДНЕС
22.00 ..БЕЗПОЩАДНИЯТ ФРОНТ“

ТЗ филм на ГДР, у епизод

„Часът на бика" — драма- 
на Иван Ефре- 
Нова постанов

ите: цикъл 
природата“ 
1трнята“ — 

Симеонов 
10.00 часа

Любомир. Бодуроя
Кармсн": предава

на Международния

Квартет 
струнни-

17.30 Новини
17.10 „Д’АРТАНЯН И ТРИМАТА МУСКЕ- 

ГАРИ" — детски та филм, III 
серия. В ролите: Олег Табаков, 

— -л..--„т и Михаил Бо-

Оспсдомигелен бюлетин
„Алени макове" — изпълнс 

на Панайот Панайотов, Мирей 
Матьо, Джон Ленън, Лили Иванова 
и Юри Ступел ’

‘менник- — 
пианистка 
на наши 

. 17.10 Му- 
лггепа спорт 

училищата. 
I зимен сс- 

време па 
ща, стопа- 
за сърсп- 

от 
иачо 
ест-

от проф. П. Нинова
10.30 Избрани творби от руската 
съветската музика: .Бородин — 
рата .Княз Игор“ — лекция от

'Пейчева

12.00 НИЕ, БЪЛГАРИТЕ 
полковник 
—• герой 
ТРУД, 
ски 
12.15 
зика 
12.30 
12.45 
мия

:рт
>чеството на ав-

Дон Едуарде 
печалба“

генерал- 
Вълчоо Василев 
социалистическия 
Строителни вой-

16.00 Преглед иа програм„, 
16.05 Златни страници — < 
романа .Змийско кълбо“ на 
Мориак
16.20 Марин Големиноз — 
№ 3 .Старобългарски", изп. 
лт квартет .София“ па БТР 
16.50 „Моят нов превод“ — 
Захариева ще представи рол 
тистът Данклов“ от Владш 
лов 
17.05 
ботка

ХУ7.: 1. Обра 
г — Капан- 

„Добруджа“ 
Петър Кру- 
*утсв — Съ 
:ПТ. .Филип

Йорданов: 
— сюита 
>рът при 
вторът: 4. 
допека сго 
<гент пи-

СТАРД ЗАГОРА 
1С.30 Предавано 
вот в Стара За 
— „Младежта и 
ка“ — разговор 
питание на мла) 
разговори 
пълнили 
18.40 ДИ1

песни, и а 
„Зорница“

11.45 Съдружие на науки 
.Аналитичната химия и ! 
— .Защо е нужна хомомег 
лекция от к. х. н. В. С1 
Повторение от 14.00 до

6.00 Новини
6,05 Български народни хора — сви 
рят майстори-гайдари: Костадин Ва 
римезов, Илия Димитров и Никола 
Атанасов
6.15 Забавни ритми
6.20 Преглед на програмата
6.30 Новини
6.35 Българска народна музика: 1. 
Новопазарско хоро — изп. на 
вал Стоян Величков; , Мама 
вена тихом думаше — изп. Руска 
дялкова; 3. Седете седете — изп.
лина Горчева и Стоянка Бонева; 4. 
Хоро на пояс — изп. на гъдулка 
Нено Иванов; 5. Личко льо, мари 
хубава— изп. Павел Куцов; *6. Ди 
моно, дилбер любава — изп. мъж 
ка певческа група; 7. Атанаска Ко 
вачка що изпълни песните: Огрея 
ла месечника и Темна а мъгла пад 
иала; 0. Странджанската група ще 
изпълни: Жоркината и Странджанс 
ка ръченица
7.00 Приятно работа!

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН 
БЮЛЕТИН
20.45 Българска народна музика 
21.00 „Литературна антология" — 
представяме ви книгата „И струна, 
и стих“, подготвена от държавно 
издателство „Музика“
21.15 Незабравими творби от Луд- 
виг ван Бетховен
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Забавна музика
23.00 Радиотсотър: серия „Фантасти 
ка"/ —
тизация по, романа 
мов — първа част.
ка

- за музикалния жп- 
1агорп; 17.00 „ПОЛЕТ"
- съвременната музи- 

за музикалното въз
шито хора. Срещи и 

и с младежки колективи, .из 
петилетките си планове; 

■скотска „Полет“

10.03 Икономика: цикъл .Икономи
ческа същност и значение па произ
водителността па труда“ — .Общест
вената производителност на труда“ 
и качеството на продукцията" — 
лекция от проф. Д. Шопов 
10.15 Човек пред очите 
цикъл .Детето преди да 
в първата година от жир 
гето преди да се роди“ 

«Хоризонт» —

Сюити в народен дух: 
Николай' Кауфман — 

ска сюита, изп. АНПТ 
— Толбухин, диригент __ 
мов; 2. Музика Филип Ку: 
бор в Шоплука, пзп. ДАНИ 
Кутев“. диригент Михаил 
3. Васил Лолов — Ямболска 
в три части, изп. оркестър1 
АПП на БТР, диригент ав'. 
Александър Райчев — Родо 
нта, изп. оркестър, дири) 

«Знание» ———

ри, изпълнители и дл 
Съвместна проверка I 
на и отдел КАТ за 
базата за обучение па 
те по въпросите на 
па движението във Вг 
лнщна система 
ни от българс.. 
Дълбочпниата 
вините и опол: 
падъчип- 
ръковедг 
— Дсшп 
промпш 
17.45 Ка1 
кораби 
лярпа 
родна

музика; 14.05 Панорама на съвет
ското музикално творчество и из
пълнителско изкуство. Популярни ор 
кестрови пиеси; 14.33 Изпълнения 
на наши певци и състави; 15.09 Из 
хоровата романтика; 20.05 Шедьоври 
на българското музикално изкуство. 
1 пороите ще изпълни СО на БТР; 
21.35 Изпълнения на съветски певци 
и състави; 23.33 Операта от XVII век 
до наши дни. Из опери иа Жан Жак 
Русо и Андре Модест Гретрн

Елисавета 
шнтанова; 2. 

пиолончело и чем- 
ми миньор (Вивалди), 
нашата фопо1*?ка, изп. 

...як — фагот, Христо 
'лончело и Петър Бел- 
»ало 

конце} 
с твор’ 

писател 
.Чиста

ско знаме" — „Югопяастика" 
— среща от турнира на носите
лите ма националните купи, 
же

СТОЛИЦАТА
13.10 „Младежкият труд — терито
рия на високо качество и ефектив
ност. Популяризираме опита на Ап- 
токомбииат — София-грпп“
13.30 Новини от столиц, 
13.40 Международен деи 
та: „Музиката в моя ■— 
кота 
13.50 Нови книги 
жарпици 
ПЛОВДИВ 
17.00 Галерия „Съвре: 
очерк за пловдивската 
Ема Тахмазяп, носителка 
н международни отличия; 
викалеп спомен; 17.30 А! 
•— Масовият футбол в 
Пампорово пред активния 
зон. Спортни пролвп по 
панаира; 18.00 „Добра срси 
ни!“ — сборно предаване : 
нованпето па механизаторите 
Пловдивски окръг за срочна п 
ствена сеитба; 18.37 Съветски 
ранни изпълнители 
ВАРНА
16.30 Прочути композитори, ориест

в столичните кни-

Вости
.Пеят наши самодейци" — из 

пълнения на Софийски пощенски 
хор, диригент Евгени Чешмеджиев
— СТЕРЕОЗАПИСИ
18.20 Театрален алманах
19.20 Волфганг Амадеус Моиз] 
Андантино и концертни рондс 
пълияпа Владислав Григоров 
валпхопна 
19.30 Откри) 
Софийската 
Концерт, _ 
-----ден

Генерали
НЕСКО. ДН| 
>в. Солист 

цигулка 
3 паузата - 
тик „Орфей“ 
21.25 Камерни ансамбли: 1. Концерт
— соната за цигулка и пиано в ми

13.00 Сеизмограми на епохата
13.30 Из български оперети: 1. Съ 
провожда оркестър „Симфониета" 
иа БР: ария на Орлин из оперет. 
„Малинарка" от Борис Левиев), 
изп, Тодор Пантев, диригент авто
рът; дует на Айка и Милко из опе 
рет. „Айка“ (П. Хаджиев), изп. Бла 
ровеста Корнобатлова — Добрева 
и Любомир Бодуров, диригент Ва 
сия Стефанов; ария на Лиляна из 
оперет. „Българи от старо време" 
(А. Карастояноа), изп. Анелия Шу 
маноаа, диригент Борис Хинчев; 
песен за младостта из оперет. „Не 
спокойни ' сърца" (Д. Петков), изп 
Арон Аронов, Стефан Балабанож и 
Таня Йорданова с октет, диригент 
Жул Леаи; 2. Фрагменти из опере 
ти, съпр. орк. из ДМТ „Стефан Мг 
кедонски”: младежка спортна пе
сен из оперет. „време за любоз" 
(Д. Вълчев), изп. хор, диригент Ро 
сица Баталова; из оперет. „Мла
достта на Маострото" (Виктор Рай 
чев), диригент авторът; I. Таранте 
ла, изпълнява хор; II. Дует на Ка 
мелия и Маестрото, изп. Надя Шар

Мария 
>мана „Ал 

Владимир Ор--
юане на новия сезон 

държавна филхармония.
посветен па Международ

на музиката п 23-ата сесия 
"вяната конференция иа

щигеит з. а. Йордан Да 
а. Георги Бадов —

щригенти; 17.по 
на Радио Вар- 
състоянието на 

_ подрастващи- 
юсите на безопасността 
зто във Варненската со

ма; 17.15 Забавни пес 
«ски композитори; 17.30 

преработка па суро- 
и оползотворяването на от

падъчните продукти — разговор с 
•"'Подители и специалисти от СКХ 

вия. Института по химическа 
члепост, научни работници; 
.Гамерпа музика; 18.00 Нашито 
| по света: 18.03 Нова попу- 
музпка; 18.35 Българска на- 
музика

и ]
I „Имо - 
посветено 
на. музиката

I рекламен компас
15.30 Културна панорама
15.50 Български народни 
пълнипа вокално трио 
16.00 „Писма иа слушателите"
16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 „Думи на трапеза речени'’ 
забавно-фолклорно дредааане
17.00 „Хубава си, татковино! —
предаване за 
17.20 Детският свят и музиката 
Пьотр Илич Чайковски — музика 
из II д. на балета „Спящата краса 
вица", изп. орк. на Болшой театър, 
диригент Борис Хайкин
17.57 Преглед на програмата до 
24.С2 часа
13.00 „Преди вечерната проверка"
— предаване за воините от БНА
18.30 Новини
13.35 „Сини 
за децата
18.50 „Бате Редно, разкажи
— предаване за децата
19.00 ВЕЧЕР С ПРОГРАМА „ХРИС
ТО БОТЕВ": „МУЗИКАТА И ХОРА

път
меридиани: „КАКТО 

ХАРЕСВА" от У. Шекспир, 
И част

22.00 Изберете
22.15 Класическа музика: Концерт за 

лиаио я оркестър от Моцарт. 
Изпълнява Милена Моллова. Съ
провожда камериизт оркестър 
„Софийски ссгтистм“. Диригент 
Емил Табаков.

22.05 Панаирни реклами
22.45 ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ПО 

ВОЛЕЙБОЛ, мъже: България — 
Холандия — репортаж

23.05 В КРАЯ НА ДЕНЯ

по разговорел 
урок 

революцп 
.Виктор

Блас" 
пиела 
11,30 Курс по френски език за 
чннаещи — 166-и урок

(Верачини), изп. 
и Мария Ка) 
фагот. 
з — 

1пис л на 
Годжикя) 

—1 виолс 
— чембат 
Джазов 1 
Вечер 

лийскнл 
— ралказът 
23.00 Вести 
23.05 С музиката иа Лудпиг 
Бетховен — Фрагменти яз оп? .‘ип- 
делно“, изп. солисти, хор на Дрег- 
деиската опора, хор на Лайпцигско 
то радио и Дрезденската филхармо
ния, диригент Карл Бьом: 1. Уве)з- 
тюра; 2. Второ действие. В главни
те роли: Гутшет Джоне. Едит Матис, 
Джеймс Кинг. Тео Адам, Петер Шрай 
ер и Марти Тасвела

7.15 БЪЛГАРИЯ — ДЕЛА И ДОКУ
МЕНТИ!
7.25 Нашият

Новини
Маршове

7.45 „За ваше улеснение" — съоб 
щения и търговски вести
8.00 „Светулка" — радиосписание 

. за деца
8.20 „Великата щафета" — Откри
тото писмо ка Дмитрий Шостакоанч 
до музикантите от цял свят по по- 
под обявяването на 1 октомври за 
Международен ден на музиката 
през 1975 година

16.05 ИМПУЛС: Ускор< 
не на научио-технпч 
нпя в практиката 
ИЗ МУЗИКАЛНАТА ПРОГРАМА 
02.30 Изпълнения иа Академичния 
оркестър от руски народил инстру
менти при Съветското РТ, диригент 
Николай Некрасов; 03.33 Изпълнения 
на Ион Вангелис; 10.05 Концерт от 
политически песни, изпълняват из
вестни певци и състави; 12 15 Балет 
на музика из опери; 12.35 Филмова

ИЗ ПРОГРАМАТА
7.15 България — дела н документи: 
„50 години от отвореното писмо на 
ЦК на БКП (т. с.) за изграждане на Еди 
нен антифашистки фронт в Бълга
рия“; 10.30 Ние, българите: Генерал- 
полковник Васил Вълчев Василев, ге 
рой иа социалистическия труд; 11.30 
Из социалистическите страни; .До
бивът на въглища във Виетнам"; 
14.30 Минути с книгата „Режисьор- 
ски тетрадки“ па Любен Гройс;

ШУМЕН
6.02 Кратък преглед на събитията 
от вчерашния ден и програмата за 
деня (всеки ден); 6.15 Репортаж от 
АПК — Дулово, за прибирано на 
царевицата; 6.30 Преглед на столич
ния печат (всеки ден); 6.40 Преглед 
на окръжните вестници (всеки ден 
без понеделник); 6.50 За децата: Ре 
портаж от школатй по изкуствата в 
Силистра; 7.00 Новини от района 
(всеки ден); 7.04 Проблеми па сслищ 
па система Самуил; 14.31 Бележка 
по случай Деня на музиката и пое
зията — гостуват ни изтъкнати пз 
пълнители от радиораПона; 15 00 
Рекламна антена: 19.00 Меридиани

(^"^‘пспГ0^0"’^11 аП друг,,я дои 
БЛАГОЕВГРАД
15.30 Стротелпн делници: качеството 
на строителството в Кюстендил;
окръг; 19.05 Младежки посоки: 
копопарушопията от малолетни и 
пълнолетни — съвместна прове] 
на ОК на ДКМС с ОУ па МВР

19.30 ОТКРИВАНЕ НА XX МЕЖДУНА
РОДЕН ФЕСТИВАЛ НА КАМЕР
НАТА МУЗИКА — пряко преда
ване от Градската концертна за 
па в Пловдив — з програмата: 
Предкпасическз музика от Джон 
Бенет, Пиер Сертон, Клеман Жз 
некен, Александро Скандепи, 
Клаудно Монтеверди изпълнява 
камерен ансамбъл „Мадригал"

с главен художествен ръководи
тел н. в. Стоян Крзлев.

20.Б0 Кръгозор: Курс по английски 
езнк, 57-м урок

20.30 „ОТ КОЗЛОДУЙ ДО ОКОЛЧИ
ЦА" — документален филм, по 
светсн на 90-годншнината от съз 
даването на Българския туристи
чески съюз м на Деня на меж
дународния туризъм.

соци;
"ПЛЛС
на въгли 

Минути с 
тетрадки“

Районни

й



<= и

1 пво
акордоонистана

ми!“
поени

на

„Глобус”

фейле-

музикален поздрад

предавана

ОСВЕДОМИТЕ-

трудо-по

от

Ричард
ДО

проверка'
криминални

Васил Ка-Николай исряда

(София)

Га-

Пеньо Пе-

11.15

ИЗ МУЗИКАЛНАТА ПРОГРАМА

радиостанции

5

ва: 
лен 
изп. 
Две

опери: 1. 
(Хендел),

аисагд-
Изпълне

[ействие на бз 
(Шчедрин), 

дири

Китов
I РУ

23.05 С музиката на .Лудвиг сан Бог 
конен

Курс
— 5-и :
Биологш 

нови

меридиани;
17.00 Пноп

_ Забавна и., 
.Прибой- — с

«Христо Ботев»

16.35 
оперена 
музика; 

съвро-

— лекция 
11.00 Руски

цицата 
южданите

из III 
стрелец" 
Съдърлънд 

СО, диригент

„Орфей“: 
пиеса

!МЯ, 
ГС( 

режисьор на 
гара Загора; 
_ — .Нталиа 

; Стара 
Дим 

ццег-т ■ 
сеното

развитие: 
. Космоса

— .Лаз( 
мийте оръ: 
гтагона за во;. 
‘ — лекция о'

отдел 
МВР.

18.00 ФУТБОЛ: „Тракия"

.IV* софия: 
идеал и 
успехите

ЕОЗ/ 
’ИЙСК 
юва 

[нмир 
(Кос.

разхождали 
, се високо 
>; 2. Шест 
(Креек), изп.

16.30 
Опери 
радноп'
17.30 I

от проф. ; 
език за

Пловд>.~
(АВАНЕ на кон- 

ия камерен оркс- 
йилко Коларов. В

от Рссппги,

10.15 
„Пърш 
от к. __
10.30 Бъ: 
.Видове

.КОРЕНИ“ 
от Марин

Андреев
11.30 Курс по разговорен английски 
език — 5-н урок
11.45 Биология: цикъл 
дават нови полезни 
.Възможност -за 
ните наследствени 
самоопрашаващи 
лекция от ст. 
По:

Разговор 
КЛЮЧ"

Проблеми на съвр< 
ществсно развитие: цшг 
ването на Космоса за м 
еннн цели“ — .Лазерните 
и електронните оръжия 
те на Пентагона за воден 
ни войни" — лекция от <

ременното об- 
къл „Използу- 
мирни и во- 
те, лъчевите 

в планове- 
не ма .звезд 
ст. н. с. Ст.

— предаване за 
и ВЗС
18.30 Новини
18.35 „Да запеем дружно" — кон 
церт за децата
18.50 „Бате Радио, разкажи
— предаване за децата
19.00 ВЕЧЕР С ПРОГРАМА „ХРИСТО 
БОТЕВ"; „КРЪЖЕЦ „ПРИЯТЕЛИ"

Срещи със 
|И стъпки на 

изкуствози. . 
"ългарски 

българс!

«Хоризонт»

.Социална-
— Лде 

социализма* 
>о данов

и трето д< 
„Ана Каренина" 
орк. на Болшой театър, 
Юрий Симонов. Солисти

I Коханова — пиано, и Анато

изобразително
ър Зограф

— Девет хо
122 (Брамс).

предкласпка; 
г наши ком- 

концерт; 
— Кон- 

— тенор, 
опе

.Как се съз- 
растенкя’ — 

постигане на жела- 
прнзнацн при 
растения- — 
‘ «“чаеа

10.03 Философия: цикъл 
мът като идеал и реалност» 
алите и успехите на сс 
— лекция от доц. В. Прс

17.30 Новини
17.40 ЛЪЧ: „Книжари, книжарници, 

ги" — тема “ 
незаконната 
Коментар от

„Стопански'

з музикалната т 
[бавни песни от ____

9.33 Утринен I" 
[евците па България - 
I Любомир Длковски — 

плевенската народна опе 
> Бръмбаров“. съпр. СО

ч-г'* ““ „ГЬОТО-
борг" — среща от Европейския 
турнир на шампионите — пряко 
предаване от Пповдмв 
В паузата: За децата: 
и "Весели* гости“

19-45 Реклами
19.50 Лека нощ, деца?
20.00 ПО СВЕТА И У НАС
20.30 „НЕ ГАРАНТИРАМ ЛИЧНА БЕ

ЗОПАСНОСТ" — съветски игрв>- 
лен филм, посеотен на штздп- 
те комунисти, зааърнапи со ©7 
фронта. За много от тпд война
та не приключва с последните 
боеве, тъй като по родната $©мв

нии 
на предаването о 

търговия с книги. 
Стефан 

-леки" а

и ма

Заслужилият артист Ицхак Финци 
е актьор, който не се нуждае от пре 
дставяне — той е много добре поз 
Иат па зрителите от киното, телеви 
зионпия театър, от сцената на Сати 
рнчпия театър и театър „София“ я 
може бн затова поредната среща на 
кръжец „Приятели“ — Радиоклуб на 
словото и изкуството, се превърна в 
един откровен и задушевен диалог 
между популярния актьор и нашите 
домакини от Завода за изчислител 
на техника — София.

в изпълнение 
и Бисер Км—

— „Апоел" — среща за купата 
на УЕФА — репортаж

22.45 В КРАЯ НА ДЕНЯ

Н. Кауфман 
I всички

Ицхак Финци е актьор, за който теа
търът е „осъществяване“, всеки пресъ 
здаден от него образ носи нещо непод 
правено и чисто. И естествено сре
щата в кръжец „Приятели“ премина 
непринудено, в интересни разговори 
по различни проблеми от развитието 
на съвременния български театър и 
кино, по проблеми, които вълнуват 
младите хора от Завода за изчисля 
телна техника.
20.30 ЦЕНТРАЛЕН 
ЛЕН БЮЛЕТИН
20.45 Български градски песни ( 
лодии
21.00 Литературна антология 
Древният кораб на Кирения 
21.10 Български симфонични оркес
три — Бургаска филхармония
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 „Светът с теб" — концерт от 
забавна музика
23.00 „Присъствие" — стихове 
Атанас Далчев
23.05 Второ 
лета 
изп. | 
гент 
Елена 
лий Балетни — контрабас .

6.00 Новини
6.05 Изпълнения 
Борис Карлов
6.15 Забавни ритми
6.20 Преглед на програмата
6.30 Новини
6.35 Български народни песни и 
хора: 1. рударска ръченица —изп.

гъдулка Любчо Митрев; 2. Дво 
песни ще изпълни Митанка Петро 

Наловили се момите и Мома 
садила; 3. Грънчарско хоро — 
на гайда Илия Димитров; 4. 
моми на хоро отиват — изп. 

Митко Атанасов; 5. Поят Мария 
Томова и Живка Гаврилова: Китка 
ти падна, лело и Магда цвете бра 
ла; 6. Свири Странджанската гру 
па: Угоркмната и Пайдушко хоро 
7.00 Приятна работа!
7.15 БЪЛГАРИЯ — ДЕЛА И ДОКУ
МЕНТИ!
7.25 Нашият
7.30 Новини
7.35 Естрадни песни
7.45 „За ваша улеснение" — съоб
щения и търговски вести 
8.00 „Бъди готов!" — 
за пионерите
8.20 Из музикалната предклвеика 
9.00 ДОБЪР ДЕН: „НАМЕСАТА В 
ЧУЖДИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ" 
11.00 Новини 
11.05 Популярни арии из 
Ларго из оп. „Ксеркс“ 
изп. Катлин Фериър с Лондонски 
СО, диригент Малкълм Сарджънт; 
2. Речитетив и ария но Агамемнон 
из II д. на оп. „Ифигения в Ав 
лида" (Глук), изп. Борис Христов 
с Лондонската филх., диригент Йе- 
жи Семков; 3. Ария на Царицата 
на нощта из II д. на оп. „Вълшеб 
мата флейта" (Моцарт), изп. Еда

ра 
Савалиш;

д. на
(Ве-

XX международен 
мерната музика — 

СТЕРЕОПРЕД/“ 
на Габровски; 

игент Мг, 
творби

камерна музика 
композитори; 1. Ин- 

вариапти (Емил Мир- 
пиано Стела Димитро 
за виола и пиано (Ал. 
Сристо Паскалев и Ата 
■ 3. Концертни миниа- 
стов), изп. на пиано 
жиев 
зри на __
— Димитър 

орган 
опус

• насл< 
юпрашаващи се ри.

1КЦИЯ от ст. н. с. М.
звторение от 14.00 до

нованне в завод .Карнобатска кому
на“ — Карнобат; 18.40 Българска на 
родна музика 
РАДИО ШУМЕН
6.00 — 8.00 Открит микрофон и те
ма за разговор със слушателите: 
.Гроздоберци неволи“; 14.34 Продъл 
жепне и обобщение на сутрешния 
разговор; 15.00 Рекламна антена; 
19.10 Право и дълг. Сборно предава 
не за органите на МВР, съда и про 
куратуратп
БЛАГОЕВГРАД
15.30 Училище, семейство, общество: 
развитието па творческото мислене 
на учениците от 1—Ш клас чрез 
обучението на труд и творчество — 
Г.СПУ „Кирил н Методий- — Кюстсн 
лнл; 19.05 Научно-техпнчсскн ново
сти на двата окръга: 19.30 Пирин
ски канени; 19.40 Очерк за Стопи 
1-ьриаков. секретар на ППО в кт 
-М. Антонов” — Г. Делчев; 19.48 За
бавни песни от български компози
тори

на Пловдивската дърЖ. филх., дири
гент Добрин Петков; 12.15 Орксстро 
вн пиеси; 14.05 Фолклорна дъга: 
14.33 Концерт на смесен хор «Ален 
мак“ — Благоевград: 20.05 Българ
ска народна музика — изпълнение 
на певците Надка Караджова, Стоян 
Андонов и оркестър с рътсоводитол 
Емил Колев: 20.45 Из руското музи
кално творчество

ИЗ ПРОГРАМАТА
7.15 България — дела и документи: 
.100 години от създаването на Бъл 
гарския червен кръст“: 11.30 Из со 
цналистнчсскнте страни: .Дълбочин- 
ната преработка на суровините в 
ГДР“; 16.05 Спорт и музика; 21.05 
ХОРИЗОНТ“ НА ВЪЛНИТЕ НА МЛА

ДОСТТА“: .Определете по-добрия“ — 
младежко радпосъстезанне

Районни

още се укриват бивши фашиста, 
дезертьори, криминални пре
стъпници ...

Режисьор Днатолий Веходко. Б 
ролите: Ивар Калник, Семьои 
Морозов, Наталия Бражникова, 
Нина Русланова и други.

22.00 Изберете
22.05 Панаирни реклами
22.15 ФУТБОЛ: „Локомотив"

седмото изкуство: 
киното” — лекция 

Кр. Герчева 
музикален фолклор: 

:кн пародии песни*

воините от

менната тема в поезията на бургас
ките творци — разговор е поста 
Христо Фотев: Страници от история 
та — 185 години от рождението па 
Петър Берон — „Берон и Варна“: 18.15 
Хоров концерт; 18.35 Българска на
родна музика 
СТАРА ЗАГОРА
16.30 .Срещи, разговори, проблеми“ 
— ритмичността па кооперираните 
доставки, условие за изпълнение на 
плана — разговор от комбинат 
.Тунджа“ — Ямбол; 16.50 Пиеси за 
пиано от Шопеи и Снрлбин, изп, 
Ивайло Величков; 17.00 Поздравите
лен концерт за първенците в труда 
от ЗММ — Сливен: 17.30 .Земя, го
дини, хора“ — очерк за з. а- Георги 
Петров — главен режисьор на На
родната опера в Стара Загора; 17.40 
Из Симфония № 4 — .Италианска*
(Мсндслсои), изп. СО на Стара Заго
ра. диригент Димитър Димитров: 
18.00 Поздравителен концерт аа пър 
венците в социалистическото сърсв

ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА
13.10 „В Института по мсталолесне 
и технология на металите" — раз
казваме за опята по изобретателско 
то дело 
13.30 НОВИНИ ОТ СТОЛ1 
13.50 В услуга на грг 
ПЛОВДИВ
17.00 Есенни витрини на Пазарджик;
17.10 Хоров концерт; 17.30 
Осмата петилетка предсрочно 
— съвместна проверка е ОДИТ — 
Смолян, по намаляване на ръчния 
труд в предприятията на леката про 
мишленост в Смолян; 17.40 Концерт 
1*2 лЕо^алпо-пнструменталпи състави; 
18.00 На младежка вълна — Брига
дирска ссен’85: „За качеството па 
ръчния труд“; 18.37 Българска на
родна музика 
ВАРНА

Туристически 
ни фрагменти;
зълна; 17.15 
Радиолик „Г

ХаЙдн, Михаил Пеков 
занджиев.
21.40 Информационен бюлетин „Ор
фей“

21.50 Второ и финал 
вие на операта „Май< 
сКн-Корсаков) — СТЕГ 
солисти с Големи; 
ния оркестър на 
ригент Владимир 
стор Мария Бон”' 
макова. В ролш^ 
на. Константин . 
Кривченя, Анна 

/ Троицки, Юрий 
шенко и др.

фестивал 22.40 Вечер с творчеството на Чарлз 
повднв'85. Пърси Сноу — из книгата .Реали

стите“

19.30 Кръгозор: Здрава — тв журная 
20.00 Курс по немски език (16-и урок)
20.30 Разговор с подателя: „ТЪРСИ СЕ 

КЛЮЧ" — в предаването се тър 
сят причините за незаемането на 
нови жилища от стопаните им и 
проблемите, които възникват от 
този факт.

20.50 Политически песни 
на Михаил Белчев 
ров

21.10 „Лисица" — съветски научно-по
пулярен филм за нравите на то 
зи животински екземпляр, при
нуден да се приспособява към 
начина на живот.

21.30 Панаирна панорама
21.50 ДНЕС
22.00 Пожелахте да видите: „ЛИЛИ" 

— игрален филм на САЩ. В ро 
лите Леели Карън, Мел Ферър, 
Заза Габор. Режисьор Чарлз Уол 
търз, I излъчване

02.30 Из
04.33 ЗаСч 
позитори;
10.33 Пс"” 
церт па 
Солист на 
ра .Христо

Семков; 3. Ария на 
нощта из II д. на оп.

I флейта" (Моцарт), изп.
Мозср с орк. на Баварското 
дио, диригент Волфганг 
4. Каватина на Агата 
оп. „Вълшебният 
бер), изп. Джоун 
Лондонски 
Бониндж
11.30 ОТЕЧЕСТВОТО — ОБРАЗИ И 
СЪБИТИЯ: „Из историята на българ 

«Орфей» --------------
16.05 Поетична 
Стайков
16.35 Нови записи 
от български 
тродукцня и I 
чев), изп. на 
ва; 2. Соната I 
Попов), изп. Х1 
нас Атанасов;
тюрн (Д. Хрнс1 
Асен Кантардж! 
17.15 „Майстор 
то изкуство" —
17.35 Творби за 
рални прелюдии 
изп. Ян Хора 
18.00 Вести
18.05 Пеят съветски хорови 
бли — СТЕРЕОЗАПИСИ: 1.
ние на Украинската държавна ака
демична хорова капела „Трембита“, 
диригент Владимир Пекар: Мисли 
безмълвни (Кос. Анатолски);

«Знание» _________

ските крепости — Търновската кре
пост"
11.45 Изпълнения на Олга Воронец, 
съпр. държавният академичен рус 
ки народен оркестър „Осипов" 
12.00 Концерт на Северняшкия ан 
самбъл за народни песни и танци 
— Плевен, главен художествен рь 
ководител Иван Вълев
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Пиеси за пиано от Йоханес 
Брамс: 1. Вариации върху една ун
гарска песен, изп. Жени Захарие
ва; 2. Пет валса, изп. клавирно 
дуо „Инграм"
13.00 За ведро небе, за чиста земя!
13.15 Народни танци от Перу, из
пълнява инструменталният състав 
„Лос Калчакис"
13.25 „Шегата настрана“ 
тон
13.30 Пеят изтъкнати български хоро 
ве
13.45 Поздрави и песни
14.00 Компас „Качество" — Показа 
ните изделия на машиностроене
то и електрониката на есенния тех 
нически панаир в Пловдив
14.30 Из творчеството на Рихард 
Щраус: 1. Танц на седемте воала 
из оп. „Саломе", изп. симф. орк. 
под диригентството на Ото Клемпе 
рер; 2. Бурлеска за пиано и орке 
стър, изп. Клаудио Арау със СО 
на Датското радио, диригент Джон 
Френдсен
15.00 Рекламен компас
15.30 Делници
15.50 Забавна музика 
16.00 Радиоконсултация 
во-правни въпроси
16.10 Поздравителен концерт
16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 „Слънчева младост" — радио 
композиция за децата
17.30 ИДЕИ И ВРЕМЕ
17.00 „Зайченцето бяло" — преда
ване за децата
17.20 Избрани народни пеемк от ре 
пертоара на Вълкана Стоякоза .
17.57 Преглед на програмата 
24.00 часа
18.С0 „Преди вечерната

)ждалн се, разхождали (Низкон- 
сн); Издига се високо планина- 
>бр. Козак); 2. Шест естонсшг 
[ни песни (Креек). изп. смесен
.Лира“ — Естония, диригент 

3. Изпълнения на хора на
" ятото РТ, диригент Едгар Ра- 

Заклннанпо (Карлсоп); Утвър
(Калини); Свири, музиканте 

«лис); Литовска народна пе-
Сцена 

документална 
ловскн 
19.15 I’--------
19.20 
нев 
19.30 
на каме; 
Пряко С 
церта 
стър с дири 
програмата

Разхоз’" 
кпвски), 
та (обр 
народи;, 
хор . 
Тоон; 3 
Латвпйс! 
чевски; 
ждение 
(Мелигай: 
сен 
18.45 
докул 
ловен

Интсрмсдня 
„Златки записи“

• на трето дейст 
йена нощ“ (Рим- 
:РЕОЗАПИС. изп. 

гя хор н Спмфоннч- 
Съветското РТ. дн- 
Федосеев. Хормай- 

ондар н Людмила Ер- 
:те — Людмила Сапеш 
■ Лисовски. Алексей 

Матюшнка. Гснадий 
Елпиков, Олга Пасту

ю и с. 
юрата 
!ОВ) —

; : ■



ЛИЛИЧАСЪТ НА БИКА
I |1

обществено устройна
ГЛЕДАЙТЕСЛУШАЙТЕ

■-

сериал и

Будинка РУСАНОВА

СПОРЕД НЕОФИЦИАЛНИ »«ЦИ

НЕ ГАР
Мария ГРСМОВА

ЛИЧНА
ГЛЕДА

 

ГЛЕДАЙТЕ
Константин БОСЕВ

ПЪРВА ПРОГРАУ

Ст. В. тазп акция са кух»

игрален

фИЛМйотКадър

КШ, ВРЕМЕ, ичига
Корените на майсторството

СТРАННИЯТ ГОСПОДИН
ВИКТОР

Съветски И1 
фил>

В „Десета муза“ - френския 
филм

ВТОРА ПРОГРАМА
3 ОКТОААВРИ, 20.00 ЧАСА

ПРОГРАМА ,.ХР. БОТЕВ“
6 ОКТОМВРИ, 16.10 ЧАСА

ПРОГРАМА БОТЕВ" 
1 ОКТОМВРИ, 23.00 ЧАСА

бе си са богат и разнообразен 
материал, за размисъл.

па 
го

рпант 
ство.

изми
как-

I

„Един 
навярно

ВТОРА ПРОГРАМА 
4 ОКТОМВРИ, 22.20 ЧАСА

ВТОРА ПРОГРАМА
2 ОКТОМВРИ. 22.00 ЧАСА

навлиза 
та та.

представя 
поредицата 
па:

ли 
към 
нсс- 
зна-

е и 
то

Убит е 
убийство. Всички 

обущарско

Има т 
то на | 
запия : 
пия 
за

са
на  ,____ ,

антена“ и на Съюза 
позиторнтс. ,

от 9 
представлява 
история на 

от Хайнрих

И

дрей Болконски 
- ' мив“ 61956. пея

което в 
четвър- 
деветте

За 
мислянето 
да се считат 
годишнини, I  
ват през 1985 — 
Шютц, Домеиико 
Хендел н Йохан  
Бах, като последното, 
предаване „Наследство п 
следователи“ завършва 
бата на един 
следовател 
фуга по тема от Хендел 
Красимир Кюркчийски.

категория зрители към та- 
материя, да няма дпдакти 
в отношението на автора- 

над чпито . тези да 
какво да се замислят 

музиканти.

поредицата през след- 
 с виенските 

не и към на

И пиесата „Според, неофицн 
алнн източници“ се вмества в 
границите па тези общи търсе 
вия. Тя е посветена па изклю 
чнтелно важната и актуална 
тема — борбата на Съветския 
съюз за обуздаване па падпре 
парата във въоръжаването, и 
разобличаването на агресивна

Главният герой 1 
Андрей Болотов, б 
цер,* а сега кургне? 
щата партийна пп:о 
зарен да организзр 
пето па изсечена 
се подвизава бан^а 

I фашисти, останал* ц 
1 та. Още в ггьрзкт* 
I телят разбира, не 
1 изпълня поставен^' 

ча, по това пе над 
; реса към филма.

От думите на се^ 
райкома се подразз

Драматургията и театърът по 
своята природа винаги са се 
стремили към изобразяването 
на острите конфликти, от една 
страна, а, от друга, те се стре 
мят да предадат размисъла 
за съвременния свят, за така 
сложилата се международна 
обстановка, които сами по се

Цикъла,т от 9 пре
давания представлява свое 
образна история на музи 
ката от Хайнрих Шютц до 
йохан Себастиан Бах, като 
няма претенции нпто за изчер 
пателност, нпто за някакво но 
ваторство. Желанието на а в 
торите е да преодолеят евен
туалната съпротива на пзвест 
на -----
зн 
ка 
водещ, 
има за  
и професионални

мов
Серия „Следа“ - 
радиопиеса от Гри- 

горий Славни

Постъпва в БТ непосредст
вено след завършването на 
Консерваторията. С благодар
ност говори за „уроците“ на 
режисьорите Неделчо Чернев. 
Людмил Стайков, Нина Мин 
кова, които й помагат в оне
зи трудни за нея дни, вдъх
ват й вяра и надежда в соб
ствените й сили и възможно
сти.

та политика на империализма: 
„Според неофициални пзточ 

цици“ разкрива атмосферата, 
която често съпътствува важ 
ни международни преговори. 
Написана във формата на по 
литпчески детектив, пиесата на 
вярно ще се приеме с интерес 
от нашата слушателска ауди 
тория.

2 ОКТОМВРИ. 20..1

К. изк. н. Наталия Цонева 
рсжисьорката на 

Виктория Мито-

са и 
от 

Бъл-

Нейнлте постановки невед
нъж са удостоявани с награ 
дпте на Интервпзня, „Златна 

.. — на ком

ката, бързо вникват 
вно-емоционалнотО 
не на всеки изпълнител и 
нагп намират визуалния еквн 
валент при изпълнението на 
произведението.

Водещият пресконференция
та Петър Ангелов — зам. гл. 
редактор на „Музика и заба
ва“ към БТ, изрази задоволст 
вото па редакцията от откри
тието Пламен Джуров — ед
на универсална личност в му 
зиката: композитор, диригент 
и изпълнител, който „окупира 
със своите способности екра
на“. Особено като се има пред 
вид какъв сериозен проблем 
за всяка една редакция е да 
има авторитетен и артистичен 
водещ, в чиято фигура се фо 
кусират усилията па целия 
творчески колектив.

В „Пожелахте да видите“ - игралният 
филм на САЩ на режисьора Чарлз 

Уолтърз

поартист /Кап-Пиер Омоп, конто заедно е Шарл Бояне 
--------  ------------- екран през 30-те го 

изпълнителски способ

Любителите на музиката по 
телевизията си спомнят сигур 
но с добро чувство цикъла 
„Бърнстенн за музиката“, как 
то и други музпкално-образо 
аателнп тв поредици. Подобна 

настоящата рубрика, коя 
нрави-.поредния- опит- да

Рьоно, Пиер Бланшар, Вивиан Романс
наистина престъпник, но осо пак това е = гх ДХ

то. Само Виктор Гардсн казва, но Бастиет е невинен, 
но правосъдието... Спв" ------- - — '
ва от каторга и иска 
престъпник

буквално завладява европейския 
диви, не разкрива изцяло своите 
пости.
пБезиЛа притежава някакви новаторски достойнства. 
Лили е все пак едни от филмите, конто налагат по- 
високи изисквания към жанра. Тук песните и танцът ве 
че не се представят сами за себе си; музиката н хорео 
графската постановка са подчинени на сюжетната лн 
пия и на идеята па кинопроизведението.

Това е времето, в 
девет последователни 
тъка ще се излъчат 
предавания от новата рубрика 
на редакция „Класическа му
зика“ към главна редакция 
„Музика и забава“. По този 
повод в новия клуб на теле
визионния работник на 24 
септември се състоя прес
конференция, на която при- 
съствуваха създателите на по 
редицата: автор и водещ — 
Пламен Джуров, режисьор — 
Виктория Мптова, тонрежп- 
сьор — Трендафнлка Немска, 
редактор — Маргарита Парас 
пикова, отговорен оператор — 
Мария Митева.

Много .поводи за размисъл 
пи дава изтъкнатият съветски 
писател-фантаст И. Ефремов. „Лили“ е от онези филми, към които публиката се 

връща отново и отново, защото приятната атмосфера, 
излъчваща се от него, отморява, успокоява. Създаден 
по време, когато музикалната комедия в Холивуд е 
във възход, „Лили“ покорява зрителите по цял свят. 
Филмът е известен ие толкова заради своита хорео
графски или музикални качества, колкото поради уча 
стието на младата френска балерина Леели К.арои, коя 
то след „Едни американец в Париж“ става извъиред 
но популярна и търсена в Съединените Щати, въпреки 
че е само на седемнайсет години. Тук тя пее и танцу 
ва, завладявайки ие само Мел Ферар, но и зрителя.. 
Нейната прелестна усмивка, пленяващата и фигура, гра 
цпята, с която се движи пред камерата, очароват и 
филмът дължи успеха си главно на актрисата. Тя нане 
типа играе така, сякаш сценарият е написан специално 
за нея. „Успехът на „Лили“ беше толкова шумен, че 
дори ми дотегна“ — споделя години по-късно Леели 
Карои.

След „Един американец в Париж“ и „Аз пея з 
дъжда“ навярно „Лили“ е един от пай-знаменитите 
американски музикални филми през първата половина 
на 50-те години. Приказният сюжет, романтичната лю 
бов, мелодраматпчните моменти, интересният декор, ку 
клите, с които Мел Ферар се опитва да спечели Леели 
Карон, привличат и „Лили“ става филмовият шлагер на 
годината. Когато е прожектиран у нас, песента на Ли 
ли е толкова прочута, че се изпълнява и с български 
текст.

Участието на Мел Ферар, станал няколко години по- 
късно актьор от първа величина с ролята на княз Ан 
.., ” I от американската версия на „Война н
мир“ (1956, реж. Кинг Видор) също допринася за по- 
емоцноналното възприемане на творбата. Френският ки

ние на 
вашата година 
класици. И защо 
шето съвремие?

Постепенно, но уверено, тя 
в същността на рабо

Това о типична за 30-то години криминална мело
драма на сценариста Албср Валентен и режисьора 
Жан Гремийон, а в главните роли ще видим знамени 
ште по ^ова време актьори на киното Ремю, Мадлси

* и други.
пак

Тя е от онези творци, кои
то познават законите па музи •------------ в унодд

тълкува
ни

г ли право посланици- 
по-съв-вшпената цпвплн 
да. упражнят пнтервен- 

със своя опит и знания.
ла усъвършенствуват сг»1 

то братя по разум? Етичен 
проблем, доколкото поставя 
на изпитание пратениците: те 
разберат ли хората от плане 
та та на страданието тяхната 
благородна мисия? Не се ли 
разминават те с тях във вре 
мето и в пластовете па исто
рията? Ето че проблемът от 
етичен прераства в дпалектп- 
чески: трябва ли да се стп 
мулира изкуствено развитие
то на едно общество?! На 
детството не е присъща- мъд 
ростта на зрялата възраст, но 
го съдържа зародиша па 
собственото си развитие във 
всички негови фази. На свое 
то естествено развитие, което 
ще доведе неговата цнвнлнза 
ция до собствен оптимален ва

Следователно -- собствен 
път! А опитът? И можеш 
да останеш безучастен 

' страданията, злннито, 
праведливостнте, когато 
сш, че можеш да ги премах
неш?! Не преживяват ли пое 
лаппците па бъдещето морал 
нп п психологически трусове 
пред лицето на своето собст
вено, за миг възкръснало ми 
пало? 1Це се помирят ли те с 
позицията на мъдри наблюда 
тели?...

Виктория Митова ни е поз 
пата от телевизионните цйк- 

’ ли: „Българска клавирна му
зика от нейната зора", „Каме 
рна музика па XX век“, „Ес 
тетика и музика“, от творче
ските портрети на видни, на
ши и чужди композитори I! 
изпълнители, на оригиналното 
предаване „Творци и творби“..

намери наш, национален под 
ход за свързването на телеви 
знойния институт с малкия 
екран. От предаването, което 
беше демонстрирано на мони
тори за участниците в прескон 
ференцията („Корените па 
майсторството“ — от Люлп 
до Скарлати), се усети, че ав 
торите на цикъла са потър
сили, естествено предимно 
чрез авторското „телевизион
но слово“ на Пламен Джуров. 
една зрелшцна и леко възпри 
емаща се форма, която по
стига стремежа на авторите 
да провокират интерес към те 
матиката както на любители, 
така и па професионалисти. 
Беседите са богато илюстри
рани с изпълнения на наши 
солисти и състави, хореограф 
ски етюди, използувани 
записи на изпълнители 
чужбина от фонда на 
гарската телевизия.

конкретни поводи за за- 
на цикъла може 
г четирите кръгли 
конто се честву- 

на Хайнрих 
Скарлати, 
Себестнан 

, девето 
по 

с твор 
изненадващ по- 

— Вариации и 
на

Две десетилетия са се 
пали оттогава. 11 днес, 
то и някога, тя се вълнува 
при съприкосновението си е 
това вълшебно изкуство  
музиката, готви се старател
но за това, което й предстои.

Серия „Фантастика“
— радиодраматиза- 
ция в 5 части по ро
мана па Иван Ефре-

е оръдието на
казва, че Бастиет е невинен, 

След седем годлтг» илбг.г
Дс разбере кой о истинският

•В заключение авторите 
цикъла предпочетоха да 
оставят отворен, като споле- 
лп-ха идеята си за продълже

Режисьор на новия 
е Петко Раднлов.
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11 СТРУНА, И СТИК
СЛУШАЙТЕ

1 ОКТОМВРИ, 21.00 ЧАСА

Едуард от филма „Денят на чакала"■ кадър

Е
ГЛЕДАЙТЕ

ШНТИРАМ
ПА БЕЗОПАСНОСТ

Има ПОПОВ

ДАЙТЕ

р ПРОГРАМА „ОРФЕЙ"

Й8й И»ЕМ, САМОЮтаО ИЪИЕМЕ

в

3 Недялка ВЕНКОВАша-
л1‘а ,НС гар,-| н ти рд гл , /шцна-

СЛУШАЙТЕ

)ГРАМА
Ц, 20.30 ЧАСА

Магдалена 
Морарова

Майстори на изобра
зителното изкуство 
г ОКТОМВРИ, 17.15 ЧАСА

и игрален 
филм

ОТКАК СЕ ПОМНЯ, 
ВСЕ ПЕЯ

№

-

ПРОГРАМА 
.ХРИСТО БОТЕВ"

ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ'
30 СЕПТЕМВРИ И 

ОКТОМВРИ. 0.05 ЧАСА

едно
по 
се

32 
за

ЬИСОК 
него 
,.Де 

с 
в

природа
щастлива
II посят

семейното

изкуство“: 
всичко..
поетите са 

сред най-тънките 
тълкувателя

. . за.
първо 

което
благодарение

па по- 
от петдесет български 
и преводачи на

Мака] 
Терито] 
куство, 
си в 
живот 
ся  
ярък I 
О I

прсдав 
1НОВД-Р] 

про< 
>то на : 
на нзку< 

>а и----
грт» 

му 
очерт 

ООЛ1

I песни 
тамбура, канал и 

...... .......„. Майката Плена 
Гсрина, била известна певица 
в града.

Сценарист — Генадий Бека 
ревич, режисьор — Анатолий 
Зеходко. В главните роли — 
Ивар Калния, Семьон Моро 
зов, Наталия Бражникова, Ле 
онхард Мерзин, Нина Руслано 
ва и други.

всеки 
-удй чувст 
одост и по 
денски ху- 
>дява една 
I в българ 

и п 
. Син 
>граф, 
баща 

Димй- 
- чов, 

!НО-

мъже със здрави ръце и 
ка, готови на всичко. С 
той подсказва пе само 
на филмовото действие, но 
насочва вниманието ни 
личността на главния

През 1957
Морарова
■мисия в . - .
1..с1ьр с ръководител К. Ко
ш-в записва песните: ..Окол 
Плевен“, „Петрупо, пиле

Разбира се, филмът следва 
сюжетна линия, характерна за 
приключенския жанр, но тра
диционната форма, изпълнена 
с конкретно историческо съдър 
жанне, се превръща в опреде
лен художествен аргумент. шането 

"*усева, 
>следя- 
— ху 

уст 
върху 

ги и фан 
1у, КОИТО 
е рта паке

ти ма

ват да претворят думите в 
музика, която пречиства н въз 
внсява сърцата.

Повод за тези размисли и® 
дава предаването на главня 
редакция „Култура“, озаглаве 
но „И струна, н стих“. То е 
посветено на Международния 
ден на музиката н включва 
стихове на поети от различни 
епохи н различни страни, вдъ от неповторнмата иа 

музиката. Предаване-

Целта. която си поставя 
главнпят герой, е много по-го 
ляна — той трябва да победи 
страха на хората от изстъпле 
нията на бандитите, да събу
ди в тях интерес към строи
телството на новия живот.

1 на 
1ера Ди1 
ничавд а I 
творчество! 

анализа 
се спир; 

че|

кра 
това 
хода 

и 
към 

герой. 
Болотов оправдава очаквания
та — смел, хладнокръвен, 
умен, принципен. В смъртната 
схватка с врага той влиза не 
като свръхчовек, а като човек, 
фокусирал в себе си най-доб- 
рите качества на хората от 
поколението, което изнесе на 
плещите си войната, а след то 
за заличи нанесените рани.

Магдалена Морарова е ед
на от ярките изпълнителки на 
пирински народни песни от 
Банско. Израснала сред чуд
ната природа на този край, 
тя е щастлива от насладата, 
която й носят поспите па ро 
дителите в семейното огни
ще.

Бащата — Димитър Гернн, 
изпълнявал седспкарскп, хай
душки, гурбстчийски песни и 
свирел па л 
пищялка.

рено“, „Седнало е Джорето“ 
н др. Слушателите я възприе 
мат радушно, пристигат мно 
го писма в радиото, искат 
още нейни записи да звучат. 
В този период Магдалена 
Морарова започва усилена 
концертна дейност с групите 
на „Тракийска песен“ „Весе
ла селянка“, с Борис Карлов, 
Записите в радиото продъл
жават. Част от песните запис 
ва па грамофонни плочи и 
„Балкантон“.

На сцената Магдалена Мо 
рарова пленява публиката пе 
само със своя талант и с кра 
сотата па пиринските песни, 
но и с пекреното, самобит
но изпълнепипс, сьс своята 
емоциопалност.

Някога Пьотр И, Чайковски 
беше писал, че „там, където 
свършва словото, започва му 
ликата“.. .Пак по онова вре
ме френският поет Пол Вер- 
яен заяви в стихотворението 
ен „Поетическо --—-- - “
„Музиката преди 

И действително 
често пъти 
я проникновени 
я почитатели на музиката. И 
обратното — колко пъти ком
позиторите са съумявал» велм 
холепно да „разчетат“ поетич 
зя творби ида ги претворят > 
музика. Естествено' е да от
крием в това неповторимо въ- 
«ртание символ с дълготраен 
Жзясъх. Достатъчно о да ед 
аряпомним нежната лирична 

„ ^=рул в творбите иа Шуберт
2ЯМ Шопеи, или примерно фа 
фга, че руският поет Апд&вй 
Звяий назовава своите жоф- 
мз „симфонии“...

Много пъти поети, раглинеж 
Е© евоя творческа иатюрел, 
й споделяли, че у тях етяхо 
вете възникват първоначална 
Хато музикално усещане, азе 
то постепенно намира свод 
словесен еквивалент.. .И мао- 
алиа майстори на изящната 
словесност действително уепя-

Димитър Зограф — у 
българин това име буди 
по на национална горд 
чит към този възрожде 
дожник, който наслег 
плодоносна традиция 
ското изкуство, обогатява я 
предава на поколенията, 
на известния Христо Зо| 
брат на Захари Зограф и • 
на Станислав Доспсвски, 
тър Зограф е художник с но! 
хуманистичен мироглед и реь. 
сансово съзнание.

Английско-френски 
игрален филм 

ПЪРВА ПРОГРАМА
5 ОКТОМВРИ. 20.45 ЧАСА.

организация ОАС именно ере 
щу президента на Франция -* 
тема с парещи в основата еп 
точки и днес, във времето ка 
разюздан политически терори
зъм на Запад...

По-нататък ви предоставям 
думите-на самия Цинематк 
„Замисълът ми беше филмът 
да въздействува главно по зрн 
телен път; той беше предизвн 
кателство към публиката, кп, 
то се има предвид, че всички 
знаят края му. Известно е, че 
Де Гол няма да бъде убит, 
но онова, което ме привлича
ше,. беше дали бих могъл, въп 
реки че краят е известен, да 
поддържам напрежението във 
филма“...

Мисля, че напълно е успял. 
На вас, телевизионните зрпте 
ли, позабравили подробности
те, правещи кннотворбите на
прегнати или пе, или които 
просто не сте гледали „Денят 
на Чакала“, пи се удава въз 
можност сами да прецените 
това. А по този начин — да 
претеглите и правото му да 
бъде включен в телевизионна; 
та програма.

Стойчо СТОЙЧЕВ

год. Магдалена 
е одобрена от ко- 

РС и веднага с ор- 
с ръководител 

песните:

Всяко повторно прожектира 
не на един филм съвсем есте 
ствено е съпроводено с въпро 
са „защо?“. Без него ммат 
„привилегията“ многократно 
да се явяват и на големия, п 
ва малкия екран само отделни 
заглавия, които са намерили 
най-прения път към сърцето 
на всеки от многоликата зри 
телска аудитория (например 
филмите на Чаплин или, да 
речем, „Летят жерави“). Френ 
ският игрален филм „Денят 
на Чакала“, чиято премиера 
у нас беше през 1976 година, 
не е от тях, но съдържа поне 
няколко силни довода, с кои 
то би могло да се обясни и 
защити поредното му екранно 
представяне.

Ще припомня,-че той е дело 
иа Фред Цинеман — един от 
най-престнжнпте режисьори в 
киното па САЩ (независимо, 
че е роден във Виена и че от 
1964 г. живее в Англия). Из
следователите му с основание 
сочат като образец за 
професионализъм редица 
ви творби, сред които и .. 
ият па Чакала“. Лично аз 
приятно чувство се връщам 
мислите си към английската 
историческа драма за живота 
па Томас Мор „Човек на всич 
ки времена“ с Пол Скофийлд 
и към американската полити 
ческа — „Джулия“ с Джейп 
Фонда и Ванеса Редгрейв.

Ще припомня и друго — че 
„Денят па Чакала“ е създаден 
по едноименния роман на ан
глийския публицист Фредрик 
Форсайт, който като журна
лист е придружавал генерал 
Шарл де Гол по време па не 
говнте обиколки през периода 
1961—1962 година. И че със 
средствата на политическото 
криминално кино той възкреся 
ва перипетиите около едни из 
мислен атентант на - военната

хновени 
гня на ____ ______

ще бъде своеобразно пред 
ставяне на поетичната анто
логия „И струна, и стих“, ко 
ято е под печат в държавно 
издателство „Музика“ п ще 
се появи по книжарниците в 
края на месеца.

Става дума 
рядко взданпе, 
рода ся у иас, 
осъществява ( 
всеотдайността 
вече от петдесет 
пости и преводачи на поезпя.

Впрочем ето какво споделя 
съставдгелката на антология
та „И струна, и стих“ Ивета 
Милева:

„Мерената реч, този сеизме» 
граф на епохи п събития, се-’ 
тавихме за пръв път да рза 
хахсе за своята еднородна са 
стра — музиката, със съзег> 
кмеза, чв ще отдаден п ва 
едната, и ва другата дъдгп> 
>м>то. На места оетавнхмо еаз 
вото да изучи по-дълго ш ео* 
разгърнато <=« може бд пата 
хргщертв фа.--зз еамфония, едШ 
ода па жзгаота, на щастнета, 
аз равноправието па човека 
— с векчдвта му съвършенст 
аа я цееъзършеаства. Като 
ода иа ш вечния стре
меж хъм шетинекз хармонич
но общество, достойно пред 
своята дълголетна история и 
аред все още неразкрнтнте си 
гьзможностк.“

ар и да нс прекрачва в 
>рията на светското на- 
>, остава с творчеството 
рамките на ц-ърковната.

те н иконопис, той ек а 
този жанр чертите мп

— и самобитен личен стш^ 
който откриваме силни ело 

менти на наблюдение на об
кръжаващата го действител
ност, на философско тълкува 
но на смисъла на битието. 
Негови икони и стенописи са 
съхранени  Самоков, София, 
Пловдив, Враца, Пазарджик, 
Панагюрище, Брацигово, Трън, 
Белград, Кратово, Щип, Велес, 
Пи^зот — т. е. творческата му 
дейност се о простирала поч
ти из целия Балкански полу
остров. Тана че, „оставайки 
органично свързан с балкан
ските художествени традиции, 
проникнат от естетиката на 
средновековната българска жи 
вопис и запознат с нейните 
високи достижения, Димитър 
Зограф се очертава като една 
от най-цялостните творчески 
личности на националното ии 
възраждане.“

Авторката 
— проф. Ве 
не се огран! 
ването на 
дожника и 
аото му. Тя 
редица личностни 
ти от биографията 
са съществени за > 
то ма творческия 
Димитър Зограф.

СЛУШАЙТЕ

■сроР. във филма 
ЙТОВ. ЙИ2Ш офи- 
йурСИСГ ЕЪЗ Вис- 
п2' пюла, е нато 
^гцзгра извозва- 

-'ора. където 
банда ст местни 

■апада с.тед война 
урвите кадри зри 
2|* 42 Болотов ще 

му гада 
намалява ипте 

Напротив.
секретаря

,а ьужпи смели'

■ ■ - ’ '/-'А

И||
ГОА
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—ЖГТ^ш - -1—1 ЩДЬия» .^5^12 Я

ГР ипримирие”

чучулига"

филм
ми!”6.30

1.

Свири орк>-

Я!Ж7

22.30 Осведомителен бюлетин

22.40 Забавен концерт

Мстихоа* от

5.

|=; ' ^'■7 ;

Стайков разказва за

тз

бюлетин -ОР'композя-

език за напреднали:

16.00 часа

ИЗ ПРОГРАМАТА

Районни радиостанции
РАДИО ШУМЕНПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА

СПна

жур
СТАРА ЗАГОРА

ПЛОВДИВ

БЛАГОЕВГРАД
БАРНА

8

1

еа

23.00 „Присъствие” — 
Сергей Есенни

панорама 
планината

Тодорова; 
ца - 
нов; 
изп.

12.45 
13.00

22.50 ЕВРОПЕЙСКО 
ВОЛЕЙБОЛ, 
срещи — репортаж

ЛИЩЕТО" чехословашки 
филм, VI епизод

21.45 Изберете
21.50 Светът

— лекция от проф. Конст. Карапет- 
ров 
1 1.00 
Омар

Ча- 
[мит

на г 
радн< 

'олеут

песни 
приятелството”

;рвнз-
[ата 
заши

«Христо Ботев»

«Знание»

«Хоризонт»

17.00 
— за хо; 
боти по 1 
Новград, 
фоннчнп 
витори; 11 
тът в Пл< 
блеми; 
вика

1 концерт;
от съветски композитор: 

'“как се помня, вео пея; 1С ‘ 
•рани страници из операта „]

г от Луд- 
Кьолн: 1.

в ла ма 
[укерман
за вио- 

,ор опус 
Менессс

22.00 „Набран хумор" — предава 
не на редакция ХСЗ

23.05 1 
творчес 
во по_ 
на Г_ 
Снаф* 
рална“, нзп. 
уз оркестър, 
вннчнн

24.00 часа 
18.00 
18.30 
18.35 
концерт

. 18.50

16.05 РА, 
кални дпп 
21.30 Стиз

16.30 В средата на седмицата — ос 
иовна тема: Подготовката на зимни
на. Коментираме проблемите на слаб

гзнкално
I изкуст 

разннк 
:сн — 
„Пасто 

? гевандха 
>ранц Кон-

концерт за ко-
Димитров“ —
адрес: Радко 

подсказани

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН 
БЮЛЕТИН
20.45 Българска народна музика
21.00 Радиотеатър: „Контакт” — 
драматизация от Илика Абаджиева 
по едноименната повест ма азърбзД 
джанския писател Анар
21.45 Танци на народите

:дна книга: 
роман на Д:

„Фронт без 
Новини 
„Сладкопойна 

за децата
„Бате Радко, 

продаване за

Преглед ) 
Архивен - 
_ Джон Г< 

[зпълнення 
детски 

Дим

13.10 .Зимната 
„Мототехннка и 
13.30 Ноь......
13.50 Отгова; 
Музиката в 1 
слушателите

програмата
"нотеатър: „Джун- 
:уърти 
на преде 

хор 
<литров“ 
Стефка 

Мадрн 
>аните на 

от Е€.
>адели;

торът Петко 
свои творби 
19.24 Прелюд I 
№20 из 99 тетра/ 
бре темпернрано 
Себасткан Бах

7.15 Бълп 
.65 годни 
нишката 
лнстическите 
сондажи в 
включване 
сесия на О<

Онегин’ от
12.35 Оперел 
церт на мле 
родна музи: 
от Мария 
силуети; 
песен- — 
калната ро: 
новото твот 
героп — а;

6.00 Новини
6.05 Свири кларнстистът Христофор 
Раданов
6.15 Валсово от Йохан Щраус
6.20 Преглед на програмата 

Новини
6.35 Българска народна музика: 
Шуменско дайчово хоро — изп. 
на
ходих, ергенувах — изп.

3. Дралфенска
- изп. на гъдулка
4. Стоян Стоянка

Дни на 
зство и 

зо случай 
. ГДР. Лудвиг ван 
гмфония № 6 във фа 
лна“, нзп. Лайпцнгс! 

, диригент

1О.Ю .анмиати подготовка 
.Мототехннка и автосег 

■■)винн от СТОЛНЦЕ 
1ряме на в; 
този ден е По

ра 
на
нов

19.50 Лока иощ, деца!
20.00 ПО СВЕТА И У НАС
20.30 Актуалиа антена: „С ЛИЦЕ ХЪМ 

XIII КОНГРЕС“
20.50 „НИЕ, КОИТО ХОДИМ В УЧМ-

— предавано 
повторение от

колониално-расистка 
система на ЮАР.

Автори на филма: Николай Ко 
накчиев и Ангел Григоров

22.20 Панаирни реклами
2X30 Поздравителен концерт за колек 

тива на НПК „Млада гвардия*' 
— Хасково

23.00 В КРАЯ НА ДЕНЯ

21.10 Документални 
вигсбургския фе< 
Соната за цигулка 
жор (Франте), изп. 
и Марк Наикруг; 
лончеЛо и пиано 
65 (Шопен), изп. 
и Кристина Артис 
22.02 Джазов концерт

• 22.40 Вечер с творчеството 
ременни кипърски пости 
23.00 Вести

11.15 Биография на ег’ 
иаев от едноименния р< 
рий Фурманов

>еме“ — Ханс Маг 
«I поемата му .Ги

11.30 Курс по френски език за на
чинаещи — 167-мп урок
11.45 Физиката и научно-техничес
кият прогрес: цикъл .Сто години от 
рождението па Ниле Бор" — „Ниле 
Бор — борец за мир“ — лекция от . 
акад. Хр. Христов 
Повторение от 14.00' до

... „‘дставител- 
.Професор

от Ямбол, 
------- Пастарма-

1. Мадригал от Мор- 
Камбаните на младостта от 
3. Ария от Ебен; 4. Ручей —

"'“'радели; 5. Броилка —
Костов, текст Кръстю 
"-тикът Тончо — муз.

; 7. Кантата .Кирчо 
,/з. Александър Та-

Босев

10.03 Икономика: цикъл .Икономи
ческа същност и значение на произ 
воднтелността на труда“ — .Произ
водителен и непроизводителен труд“ 
— лекция от проф. Д. Шопов
10.15 Курс по разговорен немски 
език — 6-я урок
10.30 Музикални градове: „Неапол“

черноморски град 
конто морето е 

живот, съдба, поми-"

>р с 
кипърски

на съ»-

17.30 Новини
17.40 „КОРАБИТЕ“ — игрален

за юноши, I епизод — разказ 
за учениците от едно морско 
училище, за професионалното 

мм ориентиране, за това, кой иак 
свиква с избраната професия.

18.50 Хора иа път
19.00 ЛЪЧ — „Ракурси“
19.30 Пъстра огърлица: Свири орке

стър „Канарите“ — народни хо
от Тракия и изпълнение 

народния певец Вълчо Иво-

гарня — дела и документи: 
ни от създаването на Дуп- 

комуна"; 11.30 ‘ Из социа- 
страни: „Дълбочннните 

Румъния“; 15.00 Пряко 
от откриването на XVII 

)смото Народно събрание;

[фоннчеи концерт: 1. Пьо- 
Чайковски — Увертюра 

I .Ромео п Жулиета", 
сският симф. орк., дири 
”""плинг; 2. Сергей Рах 

за пиано и ор 
зор, изп. Джон 
[И ри гент Джон 
”лиер — Сим- 

мажор. изп. 
диригент Бо

6.15 За селото: .Предконгресни дела 
и отчети на животновъдите от кра
вефермата в село Севар, Разградски 
окръг; 6.45 За децата: .Храбрите 
щурци“ от Асен Разцвотнпкоп; 7.09 
Пред микрофона е ...; 7.30 Програ
мата за икономии на суровини и ма 
терналн в АЗ .Енергия“ — Търгови 
хце. през погледа на журналиста; 
7.40 .Отново за ритмичното снабдя
ване на населението със стоки от 
първа необходимост“ — разговор в 
селищна система Окорш, ОКС — Ду
лово; 7.50 Размисли за детското 
творчество; 14.34 Петилетката, хора
та, резултатите: — ’ сборно продава
не; 15.00 .Реклама; 18.45 Студио „Кул 
тура“ — сборно предаване

дялането с плодове и зеленчуци за 
приготвяне тна традиционната за бъл 
гарското семейство зимнина. На въ
просите на слушателите отговаря 
представител на ОП „Булгарплод“ — 
Варна; Поетична покана; Фактът, до 
кумеятът

1».3в Кръгозор: „Знание“ 
нал

10.0в МУЗИКА, ВРЕМЕ, ЛИЧНОСТИ'. 
„Корените на майсторството — 
Хаинрнх Щютц"

20.30 Четвъртък вечер: „Море и хора“
документален филм за хора

та от малкия 
Мичурин, за 
всичко - 
нък.

21.10 Панаирна
21.30 С нас в
21.40 ДНЕС
21.50 „БЕЗПОЩАДНИЯТ ФРОНТ" — 
,, 2" фнпм на ГА₽' У| епизод

ПЪРВЕНСТВО ПО 
мъже — финални

зариси 
:стнвал в 1 

, н пиано I
Пинкас Ц:
2. Соната 

в сол миньс
Антонио 9

в действие: „ДОСИЕ 
АПАРТЕЙД“ — документален 
филм на БТ за корените на за
раждането и развитието до на-

разкажи
__  ______ децата
19.00' ВЕЧЕР С ПРОГРАМА „ХРИС 

ТО БОТЕВ“ — Разговор около кръг 
лата маса по актуални външнополи 
тичсски и международни икономи
чески въпроси — проводен на фе
стивала а Казанлък на 1 октомври

кДИОЛИК — есенни музн- 
н в Смолян (29. IX. — 3. X.); 
:хове от Сергей Есенни

16.30 Предаване за успехите на ко
лектива на ОЗЗУ — Стара Загора 
17.00 „Културен живот- — пред Праз 
пика на‘поезията —. среща с поета 
Иван Николов; На театър в Сливен; 
Опазването на паметниците на кул
турата в Бургаски окръг, дело на 
цялата общественост; 17.30 Три пне 
си в изпълнение на ВНС „Фоноек- 
спрсс“; 17.40 Из творчеството на Ка- 
мнй Ссн-Санс; 18.00 Панорама па пе 
тилетката — кореспонденция за из
граждането на металургичния комби 
пат край Дебелт, Бургаски окръг; 
18.10 Шлагери от вчера; 18.40 Запи
си от IV национален събор на на
родното творчество в Копривщица

писма 
избор на

изп, орк. „Найден Киров" — Русе; 
5. Залюбил Кольо Драгана — изп. 
Радка Радева; 6. Наклала Станка 
седянка — пее Марин Иванов; 7. 
Пръстенишко хоро
12.30 Осведомителен бюлетин 

Алени макове 
Посоки

13.30 Поздрави и 
14.00 „Адреси на 
15.00 Рекламен компас
15.30 „Наука и техника“ — радио 
списание
16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 Музикална хроника 
17.00 „Бъди готов!" 
за пионерите — 
сряда
17.20 Подиум на музкиалната само 
дейност Руски и съветски хоро 
ви песни в изпълнение на наши хо 
рове: 1. Тиха мелодия (Рахмани- 
нов), изп. смесен камерен хор 
„Родна песен" — Бургас, диригент 
Стоян Кралев; 2. Без време (Чай 
ковски), изп. Хор на варненските 
девойки, диригент Захарина Милко 
са — Никитасова; 3. Песен (Его- 
ров), изп. смесен хор при читалище 
„Развитие” — Враца, диригент Бой 
чо Димов; 4. Гробове на безсмър
тието (Шебалин), изп. Пловдивски 
камерен хор, диригент Христо Хрис 
тое; 5. Войнишки звезди (Чичкоп), 
изп. мъжки хор „Емануил Мано
лов” — Габрово, диригент Христо 
Арищиров; 6. Табун (Свиридов), 
изп. хор „Родина" — Русе, дири 
гент Васил Арнаудов; 7. Летни мо 
тиви (Тормис), изп. камерната капе 
ла при до/ав "на културата „Пеньо 
Пенев" — София, диригент Иве- 
лин Димитров; 8. Части из сюита 
то „Песни от Курсна област" (Сви 
ридов), изп. хор „Георги Кирков" 
— София, диригент Самуил Видас 
17.57 Преглед из програмата до

Пьотр Илич Чайковски; 
етна музика; 13.05 Кон
на дн изпълнители на на
ша;— 13.30 Забавни песни 
Ганева; 14.05 Музикални 

15.09 Клуб „Работническа 
концерт; 20.05 Из музн- 

омаитико; 21.35 Из цигул- 
>рчество на Панчо Влади- 
1РХИВНИ записи

немското му: 
изпълнителско 
националния пр: 

:иг ван Бетховс 
■^1 мажор „ 

^лгският 
[гент Фр

15.30 Поздравителен 
лектива на КСТ „I 
Благоевград: 19.05 На 
Благоевград — по теми, 
от слушатели

хоро
гайда Никола Атанасов; 3. Ерген 

Атанаска
ръчени 

Нено Ива- 
залюби —

Вълко Вълков; 5. Пайдушко хо 
ро — изп. на тамбура Любомир 
Владимиров; 6 Добринка Шангова 
що чуето с песните: Сади мома бе 
ла лоза и Стано — Яно, червена 
гбълко; 7~ Концертът що завърши 
с одно изпълне!нио на Павлина Гор 
чеса и Стоянка Бонева 
7.03 Приятна работа!
7.15 БЪЛГАРИЯ — ДЕЛА И ДОКУ 
МЕНТИ!
7.25 Нашият музикален поздрав 
730 Новини
7.35 Готсува Радио Варна
3.83 Планета „Единство, тоорчест 
во, красота“ — предаване за деца 
тчз
9.00 ДОБЪР ДЕН: „ДОБРОВОЛНИ 
0Т ОБЩЕСТВЕН ТРУД" '
11.05 Духовната крепост ни Нико
зия — документален разказ
11.17 ИКОНОМИКА, ЧОВЕК, ОБЩЕ 
ство
11.45 Дим на немското музикално 
творчество н изпълнителско изкуст 
во по случай националния празник 
па ГДР. Немски народни песни 
12.00 Народни песни и хора от Се 
верна България: 1. Ръченик — изп. 
орк. при ДАНПТ — Русе; 2. Отдолу 
идат ергените и Похвалила сей Еи 
чица — изп. Мита Стойчева; 3. Кит 
ка ти падна, Дено — изп. Борис 
Машалов; 4. Северняшко хоро — 

«Орфей» — 
16.00 
16.05 
гли- от
17.35 И:
вия 
„Георги 
диригент 
джиева: 
ли; 2. " 
Томас: ...__
муз. Вано Му] 
муз. Георги ---------
Станпшев; 6. Валя.’" 
Здравко Манолов; . 
пред съда“ — муг 
нев, текст Асен Ьч 
18.00 Вести 
10.05 „Творци и вре 
нус Енценсбергер и 
болта на Тнтаннк*
18.35 Из нашия архив

„Земята ъа Ботев и Левски“ 
”>да на реставрационните ра- 

историчсските обекти в Асе 
. Карлово. Хисар: 17.10 Снм 
и пиеси от съветски компо- 
^17.30 „Диалози“ — Транспор 
Пловдпр — състояние и про- 
18.37 Българска народна му

и фуга в ла миньор 
1дка на цикъла „Цо-

> пиано" от Иохан

23.10 Из камерното творчество 1М 
български композитори: 1. Шест 
прелюдии за пиано (Св. Оброте- 
нов), изп, Люба Енчева ;Х Духоа 
квинтет № 2 (М. Големинов), изп. 
духов квинтет в състав: Георги Спа 
сов — флейта, Николай Коларов — 
обой, Пантелей Пантелеев — клор 
нет, Петър Коцео — фагот и Любеи 
Миролесков — валдхорна; 3. Сона 
та за цигулка и пиано № 3 (П. Хад 
жиев), изп, Мария Радичева и Жа 
ни Захариева

ИЗ МУЗИКАЛНАТА ПРОГРАМА

03.02 Симфоничен концерт; 04.33 
Песни от съветски композитори; 9.03 
Откак се помня, все пея; 10.33 Из
брани страници из операта „Евгений

помня, все

19.30 Сим< 
тр Илич 
— фантазия 
изп. Дрезденс: 
гент Курт Зандерлнн 
малинов — Концерт 
кестър № 2 в до мпнь< . 
Огдън с оркестър, дир 
Прнчард; 3. Рейнголд Гл 
фония № 1 в ми бемол 
СО на Съветското РТ, , 
рис Хайкин 
21.00 Информационен 
фей-

I концерт: 
юки 
’омсо 
■ сим<

ши дни на 
та



№а

и
на

6.30
I.

мг

БНАмузикален поздрав

концертпесенен стряха

ми!" —

съ-

9.00

ЕО БТР, днрнгоктма

бюлетин ..Ор-Ннформационен

„ЛЗНЛ-роман:

СТЕ-музика

- 20.00 Култура 85:

аиглий-

1-1.00 10.00 часадо

ПСС1

СТАРА ЗАГОРА

У

Л.'.

■
О,

ас

щ

Рьоно
режи-

21.50 ДНЕС
П.00 Рали

„СТРАННИЯТ 
френски

нзпъл 
русин

24.00
10.00

1X30
13.35

1730 Новини
17.40 „До следващия зръх“

2335 Хора на път
23.50 3 КРАЯ НА ДЕНЯ

3.00 , 
пане 
сряда

ас- 
леК-

20.10 ВОИН: „Родолюбец"
20.40 СТУДИО --------
21.40 Панаирна

на 
•р-

сти с 
Новия 
>ячард
Джоун

„МЛАДОСТ" 
панорама

сила 
комен- 

!а за 
...____ . Раз-

Младежкп пи
лите; 19.00 1’0- 

аи-

«Христо Ботев»

Окто.м- 
[• за бе 

М1М„ ...... за со-
селскостопаискм

и балетното изкуст 
>а’84

тзаров
Курс 

език —

и 
изп.

ДОБЪР ДЕН: ВЪНШНОПОЛИ
ТИЧЕСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ 
ПРОБЛЕМИ 
11.са НО8«ЯЯ 
11.05 Свири 
Вили Казасян 
11.15 ПРЕДКОНГРЕСНО ЗРЕМЕ

1 поета
10 Запи

17.00

ВОЯ1Й

ВОТО ННДНВИ; 
к философ. 
11.45 Човек, 
„Рискови ( 
среда и 
ма" — 
радикулитк
Райчев 
Повторение от

кламна 
темп на

■ пан
ГСКИТО 

1фо- 
мир 

ГОЛ
.,за духов квинтет 
щжпев, нзп. Димитър 
зйта. Христо Късмет- 

.ганас Колев — клар- 
Вълчапов — фагот п 
рнгоров — валдхориа

Ст. Ла; 
11.00 ' 
ски

11.15 В света 
Цветаева“ — 
пия критик «.
11.30 П< 
те различия:

6.00 Новини
6.05 Български народни хора — 
пълнява 
6.15

по разговорен 
6-и урок

хоро
група; 6. Доо песни
Еза Георгиева: Буля 

думаше и Мари, Радо,

[ пиеси
гкев Ха/
— фле!

5ой. АТс

на Миха* 
семейст-

15.00 За децата: Детско 
„Лабиринт" — 
филм

1X50 „НАЧЕЛО НА НАРОДА, ЗАЕДНО 
С НАРОДА" — документален 
филм за историята на КПСС от 
събитията от ■Фезруарската м Ой 
томврийската революции, изпъл
нението па Леяннозка плгга м 
индустриализация <ч електрификя 
ция. Великата отечествена война.

19.50 Лека мощ. деца!
20.00 „ВРЕМЕ" — информационна про 

грама па Централната съоетсип

'■ ■

16.00 Пр< 
16.05 Дни 
творчество 
во по случ

ГДР - 
реквиег

>ан, Ро: 
хор я

па. ски 
сопр; 
тон ’с 
то радио. 
Творбата 
НИЧНО- 
17.15 Три 
от Парапп 
Георгиев - 
ски — обой. 
нет, Марин 1 
Владислав Гр 

«Знание»

из
7.15 Бълп 
„Бойни 
ската 
та 
дай 
сти 
па 
енерг 
16.05 
ТЕЦ ......
И ПробЛС! 
тия за готово

Районни радиостанции
Пр< 
то 
колективи 
17.45 Опер< 
жаието па 
торията на 
ния сезон • 
тели на 
дни и ри' 
ска нароя

ПРОГРАМАТА
?ария — дела и документи:, 

действия на Червеновойвод- 
въстаническа чета. Герончна- 

гибел на войводата Върбан Пар
ков Върбанов“: 11.30 Из социали- 
ическите страни: „Използуването 

нетрадиционните източници на 
гия в Съветския съюз“ (I част); 
, РАЗГОВОР С ВАС: Срещи в 

Марнца-изток 2; Постижения 
' ?ми на столичните предпрня 

облекло

615 „Срочно и качествено прибират 
гроздето- — кореспонденция от 
ЛВК — Търювпще; 6.45 За децата: 
Стихове от Дора Габе; 7.09 Пред ми 
крофона е.. .; 7.30 „Нивото на НТП 
и движението па работната сила в 
МЗ „Дружба“ — Разград — 
тар; 7.40 Родословие. Разкази; 
потурчваннпта в село Кривия, 
градски окръг; 14.32 Г’ ..........
тени — сборно продаване;

антена; 19.30 Младежки 
музикална вълна

музикално 
•ко изкуст 

1ЛННЯ празник 
:с Врамс — Нем- 
Яна Смиткова —■ 

!рман — баебарн- 
:тър на Берлинско 

Хайнц Рьогнер. 
СТЕРЕОФО-

ИЗ МУЗИКАЛНАТА ПРОГРАМА

на Георг Фрнд 
[сени и танци 
сени от съвет- 
1 Песни за кос 
* за духов ор- 

:тър; 9.05 Народни песни и хора 
Родопа и Пирнна; 12.15 Творби 

от Антонио Вивалди; 12.35 Руски на 
родни песни н танци; 13.33 Изпълни 
ния на наши певци н състави; 14.0» 
Дъга многоцветна; 14.33 Любими съ-

през 
тродстаг 

‘ " Ме:

:ч портрет на 
от Бургас; 16.1С 

п спектакли;

из
Добруджанската тройка 

Забавни ритми
6.20 Преглед на програмата 
' Новини
6.35 Българска народна музика: 
Пловдивска копаница — изп. Садов 
ски народен оркестър; 2. Дойди ли 
бе — пее Димитрина Кузева; X 
Дамчово хоро — изп. орк. с ръко
водител Петко" Радее; 4. Засвирил 
Стоян — изп. Милен Тасков; 5. Гои 
кино хоро — свири Видинската иа 
родна група; 6. Доо песни ща из
пълни Еза Георгиева: Буля на Гаи 
ка думаше и Мари, Радо, дюлге- 
рова; 7. Следват изпълнения на ор 
гсестър с ръководител Коста Колев: 
На пояс и Четворно хоро
7.00 Приятна работа!
7.15 БЪЛГАРИЯ — ДЕЛА И ДОКУ
МЕНТИ!
7.25 Нашият 
7.30 Новини
7.35 „Към звеадито* ; 
концерт
7.45 „За мшо улеснение" 
общения и търговски вести

Зайчсицето бяло“ . — преда- 
за децата — поиторйнио от

>ев,1.зпн'ганието па непълполстип- 
закопопарушители в трудовите 

'•активи — тематично предаване; 
>стпа музика; 18.00 Поддър 

морските канали и аква- 
. пристанищата през зпм 
— разговор с представи- 

управлението; 18.10 Мело- 
1тми от брега; 18.35 Българ 
>дна музика

на кавал Господин Станев; 2. Про 
чула се бяла Стана — пее Комня 
Стоянова; 3. Румен Родопски ще 
изпълни песента: Юначе, лудо и 
младо; 4. Кукунеш — хоро, изп. 
гайдарят Илия Димитров; 5. Сив 
сокол лети — изп. Радка Алексо- 
ва; 6. Булчинска ръченица — сви 
ри гъдуларят Михаил Маринов; 7. 
Дво песни ще изпълни Надка Въл 
чанооа: Стани, моме и Малинице, 
бре, невесто; 8. Тракийски танц — 
изп. орк. при ДФА „Тракия“ — 
Пловдив
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Песни за родината и партията 
13.00 За ведро небе, за чисто зе
мя!
13.15 
13.25 
водни 
стихотворения
13.45 „Поздрави и поеми"
<4.00 РАДИОСТАНЦИЯ „МЛАДОСТ" 
жПри младите хора от Казанлък" 
— пряко предаване

«•'•-з на поезията: .Марин
— лекция от лптерату! 
к Ив. Николов

[сихояогия на мидивидуални- 
„Формнра ли обхцест-

ности“ — лекция от 
1ван Ппспаланов 

медицина: цикъл 
на околната 

га нервна систе- 
п недискогенпн 

------ от доц. Р.

Филмоаа музика
„От рима ма рима“ — пре- 

хумористнчии и сатирични

СНИМКА: К. КОЛЕВ
15.00 Рекламен компас
15.30 Драматична миниатюра: 
в Монолог иа една жена“ по раз
каза мл писателя Еберхард Паиин

— фя»- 
моо очерк за майстора ка спор 
тзг европейски м световен шам
пион по мотокрос Цара Гиосз» 
покорил с лхотор зръх Казбск.

таорчоство и 
анимационен

опера- 
Ам- 
лоп 

„ Бо- 
^..._/н Съ 

Кири те 
Габрнел 

‘ЕРЕО — I

СТОЛИЦАТА
13.10 „С поглед
— .Комунистите и
Д1С — София — 

- --- —юителиата
от

— Концерт па
— сопран, 

театър, дирп- 
и Борис Хай

ка Л уд
ивя

21.05 
— нзпъл 
рупкина. 
с ръко-

21.35 Рецв-
Шсринг

детски оперни певци 
Меден Амираиашвилн — 
съпр. орк. на Болшой театч 
генти Марк Ермлср I. —, 
кин; 19.35 Из творчеството на Л; 
виг ван Бстховсн; 20.05 Изпълнен 
ка съветски актьори-певци; 
Българска народна музика 
пения па певците Янка 
Игнат Виденов и оркестър 
водител Иван Шибнлев; 
тал на цигуларя Хенрих

10.30 Дискотека .Полет“; 17.00 -С 
правата и задълженията на стопани“ 
— икономичното изразходване на ма 

• тернплпитс ресурси в машипострое 
пето на Сливенски окръг; 17.10 Кон 
церт народна музика по писма иа 
слушатели; 17.30 Поздравителен кои 
церт за колектива на МЗ „Желе:, 
ник“ — Стара Загора; 18.10 Песни 
и танци па народите; 18.40 Записи 
от VII национален преглед на опер-

БЛАГО‘:ВГРАД
15.30 Автомобилисти иа път: 
ври, месец па активна дойиос 
зопасно движение; 19.05 Час 
лото: по актуллии 
задачи

21.041 
фей“ 
22.36 Вечер с творчеството 
нл Булгаков — .Дните на 
но Турбини* 
23.00 Вести 
23.35 С иу: 
Бетховен: 1. 
развалини", п: 
ниета“ на БТ! 
Ненов; 2. Голя?, 
мажор, пзп. Др< 
оркестър, дпрг 
24.00 „Стихово 
тип 
00.05 Съвременна 
РЕОЗАПИСИ

02.30 Из творчеството 1 
рях Хендел; 03.30 П( 
на народите; 04.33 Пс 
ски композитори; 5.33 
монавтите и маршове 
кестър; 9.05 Народни 
от Ролопа -Ьо^ГкззЗ-рус, 

танци; 13.33 Из1

грама на Централната 
телевмзмя

2035 Новини
20.45 „КРАХЪТ НА . ИНЖЕНЕР ГАРИН" 

— съветски игрален филм, III 
серия

21.45 Изберете
21.50 „МИНУТА Е МНОГО"

стезаиме
22Д5 Мелодия ха годината
2X45 Панаирна реклама
2X55 СПОРТ: Репортаж от Европейско

то оървекстзо по волейбол, мъ
же — фикалкя срещи, в „Гол 
след гел"

11-45. Народни песни Канада 
12.00 Български народни песни 
хора: 1. Сакарска ръченица —

«Орфей» ------------

индивидуали 
’ н. И) 

среда, 
фактори 

периферната 
.Дискогенни I. . 
ити" — лекция

Йото, оперетното т 
во в Стара Загоре
ШУМЕН

себе 
разговор 
пето, за 
на отчуж 
пешки в: 
па рационалното, 
хата на научно-' 
ция; 18.37 Забш 
ВАРНА 
16.30 Творчески 
Илия Буржсв с-. 
си от концерти

16.00 Български народни песни, из 
пълнява трио -„Зорница“ в състав: 
Калинка Згурова, Руска Недялкова 
и Василка Дамянова: 1. Бяла Дой 
ме; 2. Пак поди, мале, пак речи; 
3. Загукала е гълъбка; 4. Да зная, 
мамо, да зная; 5. Града се гради, 
хубава Стано ла; 6. Станко ле, мари 
хубава
16.15 ГОВОРИ ПРАГА

Осведомителен бюлетин
немското музикално 

изпълнителско изкуст 
националния празник 

, Ноиет

10.03 Антропология: .Генетични 
пекти иа антропологията“ — 
ция от ст. н. с. Л. Цачева
10.15 История: .Първата социалисти 
ческа организация на младежта- — 
лекция от доц. И. Домусчиев м доц.
Т. Радков
10.30 Музика и литература: .Шек
спир и музиката“ — лекция от доц. 

«Хоризонт»-------- —-

X Ст© 
Диляни думаше; 3. Погнало 
заспало; 4. Праоо хоро 

21.30 Минути *а джаз 
22.8-3 „От зала в залп" 
2X30 Осведомителен бюлетин 
22.40 Две сцени из оги „Каменният 
гост“ (Даргомнжски), съпр. орк. ма 
Болшой театър, диригент Марк Ер 
мпер: 1. Сцена из I Д., изп. Тамара 
Сянявска, Владимир Валамтис и Вла 
димир Атг.антов; 2. Дует на Донка 
Ана и Дон Жуан из II Д-, изп. Тама 
ра Милашкина и Владимир Атваитов 
23.00 „Преди полунощ" — забавна 
програма

„Вида" — документален 
филм за тази полезна и с меж
дународно значение инициатива, 
за борбата между отделните съ
стави и перипетиите, които съпът 
стпуаат една такава спортна ини 
циатива

22,20 Десета муза: „СТРАННИЯТ Г-Н 
ВИКТОР" — френски игрален 
филм. В ролите Пиер Бланшвр, 
Вивиан Романс, Мадпен **'л 
и др. Произведен 1937. 
сьор Жан Гремийон

'знката на Лудвиг I 
Увсртюра .Атипск!

гзп. оркестър „Сим< 
’Р, диригент Драгом! 
яма фуга в си бемс.. 
'резденскп спмфошпен 
>игент Отмар Сюитнер

□ полунощ*1 — Ламар

17.25 „Как се ражда изкуството- 
разголор с Николай Христозов 
5 7.45 Рурски народни песни, 
млва Държавният академичен 
народен хор „Плтнмцми* 
13.00 Вести 
13.05 Драматизиран 
ВУР ЗА АЗНАВУР* 
19.05 Джакомо Майербер — 
та „Хугсноти“. изп. солисти 
брознански оперен хор и Г 
донски СО. диригент Р: 
нпндж. В главните роли: , 
дърлънд, Хюгет Туранго, 
Канава. Никола Гюзелев. 
Бакис к др. Записът о СТ) 
п П Д-

19^0 XX международен фестивал 
камерната музика — пряко пре 
даване от Пловдив

„Бележити творци на 
архитектурата" — архитектурно 
бюро Иеаи Васильов — Дк^лтър 
Цолов, създава о началото на ве 
ка архитектурни шедьоври, някои 
от които са сградата иа БНБ, 
иа МВР, Народната библиотека и 
други.

Кьм Април — 86“ 
комсомолците от 

_ >фия — за издигане прости 
жа на строителната професия“ 
13.30 Новини от столицата 
13 50 Нашата екскурзия
ПЛОВДИВ
17.00 — 18.00 „Та чули ли сте — не 
сте ли?“ — фолклорно предаване; 
18 00 На младежка вълна: „Сами със 

си или заедно с другите — 
за 1султурата иа обслужва 
някои тревожни признаци 

кдението, за нарушените чо 
)заимоотпои1сния за сметка 

практичното в епо 
. ?хиическата револю 

1вна музики

>еглед на програмата 
на немското е*'” 
и изпълнителен^

чай пационш 
Йоханес Б|'

!М, изп.
>лан Хе;

оркес' 
диригент 
ще излъчим

16.30
16.35 Дни на 
творчество и 
во по случай 
на ГДР — Ханс Айслер —

• № 2, изп. Колегиум за камерна му 
зика с диригент Васил Лолоп
17.00 Планета „Единстпо, тпорчест 
яог красота" — предапоно за доца 
та — повторени© от четвъртък
17.57 Преглед мг програмата до 
‘' часа

„Преди вечерната проверка“ 
— предаване ха воините от БНА

Нопиим
„Родна

за децата
18.50 „Бате Радио, разкажи
предавано за децата
!?оа ВЕЧЕР С ПРОГРАМА „ХРИС- 
ТО 5ОТСВ": „ПЕТЪК ВЕЧЕР В СЕ
ЛО „ЧАКАНИ ГОСТИ“ «НПК 
.Българска роаа* а с. Шейново, 
Казанлъшко .
20.30 ЦЕНТРАЛЕН осведомителен 

БЮЛЕТИН
20.45 Българска ма род мг музхкв, йя 
пьлнения на Йорданка Илиева, Гаи 
чо Николов и акордвониста ^РА°” 
Йорданов:!. Граозско хоро; С-- 

фви 
моме.



и
оркестрови

музикален поздрав

песни
„Лоенгрин"

тел:

фолклор на

5
програ

ма програма П/^народна му-

бюлетин о

пХу кон-усмивка

тестери© оборуд

ОСВЕДОМИТЕ-

песни инародни
Маран.

песен*4 младежка за

бюлетинест

'I

му:
I А:

прочета ... — 
на Димитър Дп

сол

Весо-

Джордж

--

Едуард 
■Денят

филмаот

срещи:

и ра 
)ЪК0В<

23.50 В КРАЯ НА ДЕНЯ

радиостанции
СТОЛИЦАТА българска народна музи- за граждани с

ШУМЕН

ПЛОВДИВ 20.40 Прогрес: „Хоризонти

ВАРНА

БЛАГОЕВГРАД

10

©и

оркестрови 
следващата

СО!
I Л1

скулптурни 
бюстове

ние: 
на

КАЗАНЛЪК —
- пряко преда-

5

I

гайди" 
ка

ни : 
мех;

орга 
Бенк 

1упт -

_ преда
СЪБОТА

науки 
?ика“

фуга 
"обае 

орган .

ДАНПТ 
главен худо 
ирнл Стсфа:

«Христо Ботев»

гпто 
татемат!
!. Гсрмаиов

Танцо1
рнз<

СТАРА ЗАГОРА
13.10 „Пред пр;
„София — мое 
<гите от нашия град за тво] 
сн, свързано със столица 
13.50 Културен справочш

10.00 Нопини
10.05 Изберете
10.10 „Корабите" — игрален филм за 

юноши 111 оп.)
11.30 Документален филм
12.00 Писма иа зрители
12.30 Нопини

ро 
лите: Едуард Фокс, Алън Бей- 
дъл, Тони Бритън. Режисьор: 
Фред Цине/дан, 1 излъчване

20.45 „ДЕНЯТ НА ЧАКАЛА" — англий 
ско-френски игрален филм. В 

Едуард Фокс, Алън 
Тони Бритън.

1

поезията: 
>“ — пое- 

геетвото
>азника на I 
вдъхновение* 
град за творч< 

със столицата 
[ИК

Компютърът 
(есорът, сърце 
компютър“ — 

гдов 
Говторсние

п фигурп-па 
изваяни от бронз, гра- 

плп мрамор, изложени в ху 
или в редн- 

н в 
па

— ра: 
при т 
молет, 
то трг 
си, за 
период, 
стаено 
гора I, 
”ия —

страни на Кавказ“ 
Баскап — подстъп 

лекция от проф. X.

ппанс 
тър ' 
19.13 
иьор 
изпълнява 
цер 
19.25 
АМЕРИКА“, 
ев

СП1 
Три 
демичен 
гент Иго] 
стария х 
Рахме””” 
па 
лав 
дц; 
ссп ..
Дмит| 
17.00

'ЕРЕОЗАПН- 
5алтер 
г'”ан в 
сх.КСР 
? — орган;

''ломатнч- 
йзп. Ар-

23.00 Изберете
23.15 ЕВРОПЕЙСКО 

ВОЛЕЙБОЛ, мъже - 
от финалните срещи

>ри — СТ1
Готфрнд В< 

зомпет и 
Хсрбсрт 

[ртмут Хау... 
Швелпнк — Хр< 
за чембало, иг

>па класика: 
I, изп. Ансам- 
гското РТ: За 

>р вие: 2.
изп. Ака- 

:сср, дпри- 
Елегпя; Па 

ю песни от 
хор п СО 

тгент Вячес- 
Лролстни ЕО- 
юв), изп. сме 
РТ, диригент

ВАС — 
слушатели: 
остане" — 
предаване; 

не; 18.37 Кои 
[ълнителп

на редакция

п ние: „Ми1 
>рцсто иа съврет 

- лекция от

БЪЛГАРСКА ГОР-
„КАЗАНЛЪШКАТА ГРОБ-

„Концерт за 
| от Едвард Григ 
изкуствозн. Пр. Го

... да ви 
.Тютюн*

-ма“ 
^зрчество м 

по случай
1 ГДР. Нн- 
стари пем-

>ва музика; 19.00 Програма „Хо 
юнт“

ници, които в началото на ЗО тс 
години основаха Дружеството на 
новите български художници и 
като доближиха своето изкуство 
до живота, извършиха решителен 
поврят в българското изобрази 
телио изкуство.

Н. х. Мара Георгиева създаде 
множество скулптурни портрети, 
портретни ' 
метницп, 
пит 
дожсственп галерии 
па градове и сола у нас 
чужбина. Това са портрети 
исторически личности, па изявени 
хора на изкуството, па науката, 
па видни партийни дейци, па па
родии синове, загинали в антифа
шистката борба, на обикновена
та трудова жена и майка, па 
българската майка-героиня. Люби 
ма тема в творчеството й са обра

18.50 „Бате Радко, разкажи ми!“ — 
предаване за децата 
19.00 ВЕЧЕР НА 
концерт-спектакъл 
вано
20.30 ЦЕНТРАЛЕН
ЛЕН БЮЛЕТИН
20.45 Български 
хора:
21.00 „Как си ти’." - 
бавна програма
22.30 Осведомителен
22.40 Танцова музика
23.00 „Присъствие" — стихове от 
Станка Пенчева и Петър Караангов 
23.05 Бележити музикални изпълни 
тели — Клаудио Арау изпълнява 
творби от Фридсрик Шопен '

16.05 Искам 
из романа 
мов 
16.35 Из руската хоро!
1. Две песни от Глинка, 
бъл за песни на Сьветск«.

гаха сините води и Вятъ] 
поспи от Калниппков, з 

’ руски хор па СС'' 
гор Агафоншгков: . 
хълм; Есен; 3. Дв< 

малинов, изп. Голям 
Съветското РТ, дири;

Овчпнников; Ела и Пр
4. Виелица (Варлам< 

ссп хор па Съветското 
Дмитрпй Китаенко 
17.00 „Антикварна 
17.40 Дни на нем 
изпълнителско

. националния пр; 
струмснталпи пи

«Знание»

12.40 ТВ КАЛЕЙДОСКОП
13.20 „Ние, която ходим в училището"

— чехословашки тп филм, V еп.
14.20 Стил
15.00 ФУТБОЛ: „Средец" — „Берое"

— пряко предаване от София 
В паузата — Реклами и анима
ционен фил/д

СКИ КОМПОЗИТО] 
СИ: 1. Иохан 
Концерт за тр< 
мажор, изп. ' 
тромпет и Ха] 
2. Ян Петер 1 
на фантазия 
мия Талхапм 
18.00 Вести 
18.05 Концерт на ДАНПТ .Пирин' 
— Благоевград, с главен художест
вен ръководител Кирил Стефанов 
18.30 Роберт Шумап — Фантазия за 
----- ю в до мажор опус 17, автор По

Щабеков
1 Прелюд н фуга във Фа ми- 
> от Иохан' Себастиап Бах — 

па орган Алберт Швай- 
Радиотеатър: „КОИ ОТКРИ 

Автор Свилен Чорбаджи

— сопран: 1. Ария на Ифигения из 
оп. „Ифигения п Авлида" (Глук), 
съпр. СО на Дрездснского радио, 
диригент Хайнц Рьогнер; 2. Речита- 
тив и ария на Донна Ана из II д. 
на оп. „Дон Жуан" (Моцарт), съпр. 
Дрезденската филхармония, дири
гент Курт Мазур; 3. Рочитатив и ария 
па Леонора из I д. на оп. „Фидс- 
лио" (Бетховсн), съпр. Дрсздсиска 
та филхармония, диригент Курт Ма 
.лур; 4. Ария със съпровод на Дрсз 
денската филхармония — Сонет на 
Елза из I д. на оп.
(Вагнер)
17.00 Половин час с героито на Чу 
домир
17.30 Кипърски песни 
17.40 Из музикалния 
съветската страна 
18.00 Пред XXIII сесия на Генерал 
пата конференция на ЮНЕСКО — 
разговор с Роман Наружни, зам.- 
министър на външните работи на 
ЧССР и председател иа Национал
ния комитет на. Чехословакия за ра 
ботата с ЮНЕСКО.
18.15 Нови записи българска народ 
на музика
18.30 Нопини 
18.35 Музикална 
церт за децата

6.00 — 8.00 СЪБОТНО 
Седмична агропрогноза; 
пата: разказ от Ст< 
7.09 Пред микрофона с 
пица“ — посветена на 50-годпшннна 
та на дом „Майка и дете“ — Шумен; 
14.34 Културен спектър; 15.10 Семсй 
егво, училище, общество: „Проблеми 
те на класния ръководител- — сбор - 
но предавано с учители, родители п 
ученици; 18.30 Спорт и туризъм — 
сборно предаване; 19.00 Модерни 
аранжименти; 19.30 Родословие. Пов 
торенпе

здейност: „С 
— концерт 

оркестър „Враца" по повод 
години от създаване/, му. 

панорама

ПЪРВЕНСТВО ПО 
репортаж

цикъл ;От двете 
— „Долината на 
[съм Елбрус" — 
Тушков 
11.45 И 
проц< 
ПИЯ КОЙ 
Бл. Сби; 
1Тов'т'лгчл'

атиката, друп 
„Физика и м; 

от ст. и. с. М. 
1тна вълна 
ни, пътешествия,

5.30 — 8.00 В СЪБОТА С 
предавало по писма на 
17.00 „Между нас да си 
хумористично-сатирично
17.30 Любопитно петолнни 
церт на пловдивски изш

16.50 „ЧАС ПО ВСИЧКО" - 
ма за средношколците

17.30 Новини
17.40 „Кения — планината на светли

ната" — научно-популярен филм 
за най-красивата и втора по ви
сочина планина на Еиватора — 
планината Кения, която местни
те жители наричат „планина на 
светлината".

18.20 Поздравителен концерт за колен 
типа на Обединени заводи за пе
чатни платки и 
ваие — Русе

18.50 За децата: „Тайната на третата 
планета" — детски анимационен 
филм и Глобус: Весели нотки

19.50 Лека нещ, деца!
20.00 ПАНОРАМА
20.40 Новини

УТРО: 6.15 
6.45 За де- 

гоян Керслсзов;
.. .; 7.25 „Зор 
50-годшш-----
°'* — Шу

15.10 С

И хо-

10.03 Социология: цикъл .„Социоло
гия на личността“: „Началото па со
циалните взаимоотношения на де
тето с неговите връстници- — лек 
цня от проф. доктор Л. Николов 
10.15 Изкуство: цикъл „Лувърът“ — 
■От римски Египет до Византия" — 
лекция от изкуствоведа Д. Димит
ров

«Хоризонт» --------------
условия и разговор с шофьори, 

паници, ръководители. Съвет на 
специалист от в-к „Авто мото свят“ 
към непрофесионалния шофьор; 
16.05 „Пряко предаване на -второто 
полувреме от мача за първенство 
иа „А“ РФГ между отборите па -Срс 
дец" и „Берое“; 21.30 „13 света па ки
ното-
ИЗ МУЗИКАЛНАТА ПРОГРАМА
03.02 Римскп-Корсаков — Четири 
музикални картини из операта „Злат 
ното петле“, изп. СО на Съветско-

панорап 
мекото твор 
изкуство г. 

юзник на 
иесп от

перо- 
!мен- 
акад.

от 14.00 цо 16.00 часа

:аков — 
из операп 

СО на С'

ИЗ ПРОГРАМАТА
7.15 България — дела и документи: 
.90 години от рождението на Димп- 
гьр Константинов, деец па младеж
кото революционно движение"; 10.30 
Ние, българите: н. х. Мара Георгпе 
ва; 11.30 Из социалистическите стра 
ни: „Генералната реконструкция на 
ул. „Горки" н транспортните пробле 
ми па Москва“ (И част); 13.30 ХОРА. 
ПЪТИЩА, АВТОМОБИЛИ: Подготов
ката на автостопапствата в София 
п окръга за работа при ссенно-зпм- 

Районни

15.30 Спортно-информационно преда 
пане: Студио — 49; 19.05 СЪБОТА 
ВЕЧ Е-Р — блоково информационно- 
познавате.тио предаване

6.00 Новини
6.05 Български народни хора — из 
пълнява на тамбура Румен Сираков
6.15 Забавни ритми
6.30 Новини
6.35 Български народни песни 
ра
7.00 Забавни оркестрови пиеси
7.15 БЪЛГАРИЯ — ДЕЛА И ДОКУ
МЕНТИ!
7.25 Нашият
7.30 Новини
7.35 Естрадни
7.45 За ваше улеснение — културни 
и други вести
8.00 Радиотеатър за младия слуша- 

„Панорама на победата и ми
ра" — „Рисунки с въглен" — ра- 
диодраматизация по разказа на 
Владимир Шурупов от Будинка Ру- 
санова
8.30 Откриване на срещата на про 
грама „Хр. Ботев" на БР с общсст 
веността на Казанлък от з. д. к. Ли 
за Матева, директор 
„Хр. Ботев"
8.40 Българска народна музика
9.00 ДОБЪР ДЕН: „СЪВРЕМЕННИ
ЦИ" — директно предаване от Ка 
занлък
91.00 Новини
91.05 Забавни оркестрови пиеси
91.15 Краят —- следващата събота- 
5,Дами канят" — роман от Георги 
Мишев — седми откъс
91.30 Камий Сен-Санс — Концерт 
за пиано и оркестър №2 в сол ми
ньор,-изп. Паскал Роже с Лондонски 
симфоничен оркестър, диригент 
Шаря Дютоа
12.00 НИЕ, БЪЛГАРИТЕ:
Георгиева

Със своето половинвековно рса 
листичко и винаги съвременно 
творчество п. х. Мара Георгиева 
се нарежда сред най-ярките име
на на нашето съвременно пзобра 
зптелно изкуство.

Тя принадлежи към съзвездие 
то талантливи български худож 

«Орфей» ----------- -

19.05 ТВ информация 
увреден слух

19.20 Телевизионен театър: „ИНТЕРМЕ 
ДИИ" от Ммгел де Сервантес 
В ролите: Н. Анастасов, В. Дон
чева, П. Петров, Д. Манчев и др. 
Режисьор — Нина Минкова

20.40 Прогрес: „Хоризонти пред кора
бостроенето" — разказ за вне
дряването на автоматизацията на 
инженерния труд в подотрасъл 
корабостроене, както и пробле
мите, свързани с доставянето на 
нова техника.

21.10 Художествена само, 
песента на Балкана4 
на 
25

21.30 Панаирна
21.50 ДНЕС
22.00 ГОЛОВЕ, МЕТРИ, СЕКУНДИ

10.30 По ваш избор: 
пиано и оркестър
— лекция от к. и 
ранопа
11.00 Матсма- 
и животът:
— лекция с
11.15 Обрат
11.30 Страи

зйте на Георги Димитров и В. И. 
Ленин.

12.15 Инструментална 
зика
12.30 Осведомителен
12.45 Забавна музика
13.00 Среща с творческия клуб „Дя 
довата ръкавичка" на редакция „Ху 
мор, сатира и забава"

14.00 НАШАТА
дост
НИЦА"
14.10 Капричио — балетна увертю- 
ра към оп. „Женско ’ царство" (В. 
Стоянов), изп. Варненската филх., 
диригент Иван Маринов
14.30 За вашето здраво
15.00 Рекламен компас
15.30 „На раздумка и 
фолклорно предавано
16.00 Панорама на българското 
радно изкуство
16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 Дни на немското музикално 
творчество и изпълнителско изкуст 
во по случай националния празник 
на ГДР. Концерт на Ханелфе Кузо

5.30 — 8.00 Съботно утринно преда
ване; 6.15 За вашия бит; 6.45 За бе 
зопасно движение; 7.30 Тема на сед 
мицата „Добрякът"; 7.40 „От събота 
до събота“; 15.00 Поздравителен кон 
церт за. колектива на завод „Свет
лина“ — Стара Загора; 15.30 „Съ
ботни срещи" — „За етиката в чо
вешките взаимоотношения на път“

изговор за взаимоотношенията 
ътуване с автомобил, влак, са 
, при екстрени ситуации, кога- 
>ябва да покажем човечността 

подготовката за есенно-зимния 
-. Предаването що бъде осъще 

о съвместно с КАТ — Стара За 
п Хасково; Директни включва

ния от Стара Загора и Хасково;
17.30 Песни по предложение на сл\- 
шатели; 18.00 Радиоалманах „Време“; 
18.20 Песни и мелодии, които пом
ним; 18.40 „Засвирили са дор три

16.30 Сребърно звънче — стихотво
рения ют« Леда Милева; 16.35 Естрада 
та от цял свят; 17.00 Усмивки п му 
зика — хумористично предаване;
17.30 Българска народна музика; 
18.00 Нови стихове на поети от ра
йона; 18.10 Балетна музика; 18.35

то РТ, диригент Константин Иванов: 
5.33 Масови песни и маршово; 10.36 
В света'на операта; 11.05 Да се вър 
нем години назад; 12.15 Танци из 
опери; 12.30 Песни от съветски ком 
позитори; 13.05 Фолклорна плетени
ца; 16.05 Весела гама; 16.30 Пъстър 
музикален свят; 21.05 Концерт на 
Елена Образцова — моцосопран, и 
Владимир Атлантов — тенор. Арии 
из опери на Верди; 21.00 В света на 
киното; 22.05 Танцова музика до по
лунощ

20.04 Български музикални изпълни 
тели — Ангелина Атанасова със СО 
на БТР що изпълни концерт за цн 
гулка п оркестър от Добри Добрев, 
диригент Георги Нотсв — СТЕРЕО- 
ЗАПИС
21.00 Информационен бюлетин „Ор
фей“
21.15 Оперни творби от съвременни 
композитори
22.42 Фридрих Кулау — Брилянтно 
дуо за цигулка и пиано опус 110 
.\?3 в ро мажор, изп.. Николай Ма-, 
рангозов — цигулка и Красимир 
Гатев — пиано — СТЕРЕОЗАПИС 
23.00 Вести
23.05 Джазов концерт — изпълне
ния на пианиста Бил Евънс 
24.00 „Стихове в полунощ" — 
лнн Ханчев
00.05 Из творчеството на 
Гершунн

Фокс в кадър 
на чакала“

— 8.00 Съботно ;
-; 6.15 За вашия би 
1сио движение; 7.30 

„Добрякът"; " ‘ 
7а“; 15.00 По: 

колектива 1
Зг-



Ц песни

11.

1

Изглед 
Програг

СНИМКА;
Казанлък

ре

срещи:

„МузикаленРадиопестник

на стихове от

на пека — Борисму ДО

Концерт за

1П.

от 
Си

са 'творчество

английски
15.15

по

деца (повторе-
английски за всички (попто

филм през
за напреднали

МУЗИКАЛНАТАИЗ ПРОГРАМА

радиостанции

ШУМЕН

БЛАГОЕВГРАД

н

ПО/ 
св<

17.00
-1------~.

и хора“ —
I от

—: мус-
детски тв филм (I

03.02
04.33

искал 
.ШЪМОВ

слу-
от

от 
на

| за 
ста

да

сто в, 
търа

УЧИ- 
тп

20.20 Дни 
ТВО|----------------
по 
на 
.По] 
Х0Р1

-' й

език 
(да) 
език

«Христо Ботев»

[ език: 
'арените 
гихове

разговорен 
юк (повторение от пе-

младия I 
— пиеса

сонатното 
'берт

цикъл «Език 
писатели" — 

на наши пое-

•мантика; 
щерт 
г 1 в 
1 С I

музикално- 
бой

„Следа" 
източ

ела

Вл. Лг
МНСЛНЦ1

бол, мъже — репортаж от фи
налните срещи

22.15 В КРАЯ НА ДЕНЯ

ПЛОВДИВ

— НЕДЕЛЕН ПУЛС: 17.00 
узика; 17.30 „Марица" — 

за литература 
18.00 Музика

вее.*., - 
„Твог”’’ страна“ 

юл: 18.33 
Трограмна

концерт;
14.03 Пъ<

[ с

текст па 
сл 0ца 

текст

□; 0.15 
„Култу 

а; 7.04 
>ай; 7.30 
) стихо 

повод Де
ня на 

14.30 
тпадни 
Стаме

нов“ - 
лание; 
Литер" 
приятели от 
надий Майор 
летна музика; 
литра

по рас 
урок 
по | 

-и урс

четвъртък) 
френски език аа иа- 

166-и урок (повторение

немското музикално 
изпълнителско изкуст 
националния празник 

гепандхауз

предаване 
роднито полета 
камертон
..-1 хора, изпъл

13.30 
»стър хо 

песни; 18.05 
предклаенка;

наши компо- 
икалната съкро- 

шл на Ала 
1.30 Забавни

и документи: 
па хората — из 
соцнално-иконо- 
на българското 

—.Г; 10.00 НЕДЕЛЯ 
„Спорт и музика“; 
Лиляна Стефанова,

— II п IV 
изп. солисти 

:грод- 
) Вла 
1РКОВ, 
Ннтсо

19.00 МУЗИКАЛНА ВЕЧЕР С ПРО
ГРАМА „ХРИСТО БОТЕВ“. Празни
чен концерт — пряко предаване
20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ
ЛЕН БЮЛЕТИН
20.45 Български народни хора
21.00 Литературна антология: Стра
ници из сборника „Поезия-85"
21.15 Танцова музика

бих
Хаг

19.30 „Д’АРТАНЯН И ТРИМАТА 
КЕТАРИ“ — I. 
серия)

20.50 Голове, метри, секунди
21.50 ДНЕС
22.00 Интерлрограма: Програма за Ки 

тай по случай Националния праз 
ник на страната

Костадин КОЛЕВ 
на 4, 5 н 6 онтомпри

Забав 
радио- 

>а, изкуство и 
I от Валабаио-

ИЗ ПРОГРАМАТА
7.15 България — дела 
.Законът за съдене 1 
вор на сведения за 
мичсското развитие 
общество през X век’ 
— 150; 16.05 „Спс 
21.30 Стихове от ......----- — .
Добри Жотев и Любомир Левчев

Районни

дожествена литература. Образци / 
в това отношение са писмата на 
поп Минчо Кънчев, на Димитър 
Пъшков — сподвижник на Васил 
Левски, Ангел Обретенов — син 
на баба Тонка Обретенова, и мно 
го други.

Празнични 
Добруджа 
представителен 
родни песни и танци — 1 
ра.

15.45 Реклами
15.50 „КОРАБИТЕ“ — игрален 

за юноши, II епизод
17.00 Атлас: „Витоша“
17.30 ВСЯКА НЕДЕЛЯ
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 ПО СВЕТА И У НАС
20.30 „НИЕ, КОИТО ХОДИМ В 

ЛИЩЕТО“ — чехословашки 
филм, VII епизод

21.35 Европейско първенство по волей-

15.30 Република „Пнонерня": 
мъчета алени; 10.00 Градски "
19.15 ИМПУЛСИ — блок тнорГ 
автори от двата окръга; 10.30 
церт по желание

от центъра I 
>ма „Хр. Ботес“

,я": Пла-
..I песни:
■•■'рби на

) Кон-

ернн творби от руски и 
. композитори; 1. Клавирен 
„Годишните времена" (Чай- 

изп. Лиляна Стефанова; 
грунси квартет № 1 п до мажор 

49 (Шостакович), нзп. стру
нен квартет „Бетховен“ 
19.41 „Ролята, която 
играя“ — н. а. Сава 
„Хамлет“

6.00 Новини
6.05 Български народни 
оркестрово изпълнение 
6.15 Забавни ритми 
6.20 Преглед на програмата 
6.30 Новини
6.35 Българска народна музика: 
Старозагорско хоро — изп. Тракий 
ска група от Стара Загора; 2. Оти 
ме, майчо, не даде — пее Верги 
ния Овчарова; 3. Странджанска ръ 
чоница — изп. Странджанската 
група; 
изп. 
бела 
ви;

5.30 - —„--------
на музика; 17.30 
алманах "" 
култура; 
пата къща

разговорен
юк

разговорен немски
юк (повторение от

ературна антология: „Творци — 
ятелн от съветската страна“. Го 

ров от Орел: 18.33 Ба- 
19.00 Програмна па

нери от 
Найден 
— муз. 
Яков Ак1....
18.05 Радиотеатър 
шател: „Изчезнала! 
Еди Шварц
18.46 Камв] 
съветски I. 
цикъл , ~ 
конски).

2. Струи 
опус -2 
НСИ

11.20 Седем дни за вас, деца!
11.40 Неделни срещи: Ателие’85
12.30 Новини
12.40 Бразди
13.40 Музикален преглед
<4.00 „НИЕ, КОИТО ХОДИМ В УЧИЛИ 

ЩЕТО“ — чехословашки тв 
филм, VI епизод

15.00 Времена и хора: „Писма от Ди- 
арбекир“ — документален филм

В годините на османското иго 
стотици българи — борци за на 
ционално освобождение, са би
ли заточени в Мала Азия. Въ
преки голямото разстояние и 
трудностите от най-различен ха
рактер, някои от тях са успява
ли да изпратят писма до свои 
близки и приятели в България. 
Техните писма са ярко доказа
телство както за мъките и стра
данията по време на изгнанието, 
така и за непомръкналата им 
обич към -родината.

Във филма са използувани те . 
зп много интересни писмени па
метници — свидетели на славни 
и трудни години, за да се пресъз 
даде преживяното. Сценаристът 
Виолета Радева, операторът Ру
мен Смилевски и режнеьорката 
Людмила Леонидова търсят освен 
по документален път да въз- 
действуват емоционално и чрез 
образи и символики.

Голяма част от писмата на за
точениците до днес остават в съ 
кровищницата иа българската ху

цигулка и оркестър о ре миньор, 
изп. Васил Чернаев със СО иа 
БТР, диригент Константин Илиез 
15.00 „Военна поща“ — 
информационно предазане за 
ците и командирите на БНА 
15.40 Поздравителен концерт 
16.00 Новини
16.10 Радиотеатър: серия
— „Според неофициални 
цици" — пиеса от Григорий 
вин, нова постановка 
17.00 Среща на двама — Орлин Го 
раноп и Роз Лоранс
17.30 Гласове <
17.45 Хорови миниатюри 
17.57 Преглед на програмата 
24.00 часа
18.00 „ПИСНАЛА ГАЙДА ПИСАНА"
— фолклорно предаване — първа 
част
18.30 Новини
18.35 „ПИСНАЛА ГАЙДА ПИСАНА"
— фолклорно предаване — втора 
част

... Григо- 
от Пабло 

Наталия 
пиеси от 

иа ппапо

разговорен немски 
урок (повторение от

на Казанлък, 
1 гостува п

език: цикъл „Гра- 
гки съгласни в кни- 
:“ — лекция от проф.

— 19.00 НЕДЕЛНО СТУДИО; „За поо 
опята в празника и делника“

10.00 Новини
10.10 Аеробна гимнастика за мъжа (II 

предаване — повторение)
10.30 Неделно детско утро: „Измис

лици, премиелмци“

5 30₽А- 38Аоо°ПЕДЕЛ110 утро:

гк за на-
(повторе-

1юцканоа в „Измислици, яре 
ци“

0.45 Курс п 
език — 6-и 
10.00 Курс 
език — 5-1 
вторник) 
10.15 Курс 
език — 6-1 
четвъртък) 
10.30 Руски 
ревне от сря; 
10.45 Руски

Из музикалната 
Позеф Хайдн — 

виолончело и оркестъг 
мажор, нзп. Стефан Г. 
„Снмфоннета" на БТР, 
брип Петков; 5.33 Револ 
ни и маршове; 8.10 1

9.00 Български 
матика“ — „Мез 
жовния ви език“ 
П. Пашов 
9.15 Български 
и стил на бълг? 
„Рецитал по ст: 
ти за езика“ 
9.30 Курс по 
език — 5-и ур< 
тъй) 

«Хоризонт»

(повторение от 
11.00 Курс по 
чннаещн — Ь 
от вторник) 
11.15 Курс по френски езш 
чннаещн — 167и урок 
ние от четвъртък) 
11.30 Руски език за 
ние от понеделник) 
11.45 Преглед на програмата 
следващата седмица

13.30
грама
14.30 Боян Икономов —

«Орфей» -----
16.05 Рецитал на цигуларя 
рий Жислин: 1. Три пиеси — 
Сарасате, съпр» иа пиано 
Ижевска; 2. Две I 
Пиколо Паганнни, съпр. 
Марина Яшвили •
16.35 СТЕРЕОЕСТРАДА

17.05 „Не ми е рабо: 
— хумористично пре 
казн на Хектор Хю ’
17.35 Изпълнения 
вия детски хор . 
Велико Търново, 
Стойчева: 1. Муз. Лайош 
„Аве Мария Стела“; 2. 
Ивана Лудова по текст на 
цнлнана; 3. Три песни от 
дър Гречанннов: Ай дуду; 
на н Пролетен призив: 4. Слъ! 
диво — муз. Александър Темели 
текст Михаил Лъкатник; 5. Пи-'" 
ска песен за партията от I... 
Ступел, текст Георги Струмски; 
Песен на великотърновските

«Знание»
песни и танци 

изпълнение 
ансамбъл за иа-

Силист

21.45 
свят" 
22.30 Осведомителен бюлетин 
22.40 Забавна музика 
23.00 „Присъствие“ — 
Христо Радевски 
23.10 — Певците 
Христов — бас. Що чуете един унм 
кален запис ма нашия голям по 
пец, съхранен в Златния фонд на 
Българското радио — Фрагменти из 
операта „Иван Сусанин“ от Глинка. 
В ролята на Сусанин — Борис Хри 

с участието иа хора и оркес 
на Миланската Скала.

6.00 — 8.00 НЕДЕЛНО УТРО; 
Ден на поезията — отг. ред. .. 
ра"; 6.45 Минути за децата;
Хора и ръченици от родния кра' 
„Камбанка" — подготовена по 
ве на автори за деца по ------
ня на поезията; 7.45 Изпълнени 

, популярни певци и състави;
Експедиция „Ведрина“ — безотг 
те технологии в СКОА „Ст. С

Странджанската 
; 4. Иван на Рада думаше — 
Георги Жеков; 5. Садила Яна 
лоза — изп. сестри Бисеро- 

6. Варненска игра — изп. Тра 
кийскйта тройка
6.50 Наслука!
7.00 Забавна музика
7.10 Нашият музикален поздрав

7.15 БЪЛГАРИЯ — ДЕЛА И ДОКУ
МЕНТИ!
7.30 Новини
7.35 „Земя I
за труженици
8.00 Политически ____ ,
8.05 Български народни 
нява духов оркестър
8.15 Популярен концерт: 1. Увертю 
ра ^Моята родина" (Дворжак), изп. 
Чешката филхармония, диригент 
Карел Анчерл; 2. Картини от една 
изложба (Мусоргски — Равел), изп. 
Филхармонията в Лос Анжелес, ди 
ригент Зубин Мета
9.00 ПРАЗНИЧНО ДЕТСКО УТРО ОТ 
КАЗАНЛЪК
10.30 Музикална усмивка
11.00 Дни на 
творчество и 
во по случай 
на ГДР. Лайпцигският 
оркестър изпълнява творби от Луд 
виг ван Бетховен, диригент Франц 
Конвични: 1. Увертюра „Кориолан";
2. Симфония № 7 в ла мажор 
11.51 Токата (Д. Ненов), изп. 
пиано Лилия Бояджиева
12.04 Весела трапеза с народна 
зика
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Забавна музика
13.00 ПРИЕМНА НА ПРОГРАМА 
„ХРИСТО БОТЕВ“ В КАЗАНЛЪК

„Петрушка" — забавна про-

церт; 0.05 Смесен 1 
Празничен концерт; 
ровод; 15.05 Растем 
Из музикалната 
19.05 Песни от 
зитори; 20.05 Из музи 
вищннца; 21.00 Изпълнени 
Пугачова и Жо Дасен; 23.. 
оркестрови пиеси

Хорст Тану Маркграф. В ролите: 
Гюнтер Лайб, Фялнне Фншср, Марга 
рете Херцберг, Вернер Ендсрс и др. 
21.00 Информационен бюлетин „Ор
фей“
21.10 Симфоничен концерт — СТЕ- 
РЕОЗАПИСИТЕ са направени по про 
ме на концерт
22.00 Хорови песни от цял свят —* 
СТЕРЕОЗАПИСИ
22.30 Посзип и Едузика : „Аве пое
зия“ — автор Надя Попова 
23,00 Вести
23.05 Панчо Владигероп 
к. на оп. „Цар Калоян", п 
с хор и орк. на Софийската наро; 
на опера, диригент Александър ” 
днгеров. В ролите: Сабин Ма) 
Мария Венциславова, Никола 
лов и др. — СТЕРЕОЗАПИС
24.00 „Стихове п полунощ** — „През 
думите откривам своя ден“, стихове 
от Иван Давидков н Рада Алексан
дрова
00.05 Из
Франц Шу<

музикално 
ко нзкуст- 

празник 
из операта 
солисти с 
Хенделови- 
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на немското г 
>рчс’ство и изпълнителен! 

по случай националния 
ГДР — фрагменти 

>рос“ от Хендел* «зп. 
>а и оркестъра на 

тържества в Ха;

рок
- Концерт за 
ьр №1 в ре 
Попов с орк.

диригент До- 
у.тюционнн пес 
Утринен кои-

ВАРНА

но предавано

Тодор Попов по 
Вълчев; 7. Цветни 
Стефан Мутафчиев, 

гим
адис 
.Из’

ния 
ВелшА 
Стойчс 
„Аии 
Ивана

зта, по все пак" 
>едаване по раз- 
Манроу

[ на представитсл- 
„Вела Пискова“ — 

диригент Анета 
Лайош Стела — 

гела"; 2. Сонет 
текст на Нина 

гана; 3. Три песни от Алексан- 
Гречанинов: Ай дуду; Приспнв- 
Пролетен призив: 4. Слънчева ро

— муз. Александър Текелнов, 
Михаил Лъкатник: 5. Пионер- 

песен за партията от Петър 
текст Георги Струмски; 6. 

на великотърновските пно-
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БЪЛГАРСКО РАДИО — бул. „Драган Цанков" 4 телефон: 85-41
БЪЛГАРСКА ТзЛЕЗИЗИЯ

[^©^[ржофането

Имена от екрана

НЕЗАБРАВИМИЯТ БОГАРТ

ГЛЕДАХТЕ

Владимир МИХАЙЛОВ

КТР обявява

КОНКУРС
ХРОНИКА

с орден

колегия
Стефан ВЛАСКОВ

-г
$

Хъмфри Богарт във филма 
„Казабланка“

Редакционна 
индекс 20101

зрителите 
по

на
> на 
върху

Подробни сведения з 
изложени при пропуска 
то радио.

м). „ 
:017 I 
нхц 
70.88 •хц 

•хи 
■хц 
■хц

мгхи

мгхц
•хц

«Хоризонт»

Работен момент 
ново*. Вдясно —

м). 
648 
нхц ( 
72.44

висете театрал 
журналистичсс

Районни
ПЛОВДИВ — 648 НХЦ (463 м), ПАРНА —

69.30
65.84
72.02 МП .
66.98 мгхц
71.45 мгхц
70.22 мгхц

I конкурса са 
на Българско-

576 
нхц 
(318 
м). Н а 
мгхц (4 
мгхц (' 
МГХЦ ('•.

МГХЦ
МГХЦ 
68 36

«Христо Ботев»
На средни 

828 нхц (362 
нхц (463 м). 
(344 м), 854

м). 
(4.39

към себе см вниманието на зрите 
да активизират тяхното възприе 
и да окажат определено въздей 
на съзнанието, а оттам и на по

излъчва праг 
на Софяп —

постановката на Тслевизион) 
режисьорът Андрей Калурок.

кат 
лите, 
мане 
ствие 
ведението им.

Типологизирането на 
свързано с различията по национал
ност, идеологическа принадлежност и 
т. н., но все пак възможни са и общо 
валидни изводи. Така американският 
изследовател Стейнър разделя зрите 
лите на две категории: „типични“ и 
„нетипични", като разграничителният 
белег е в степента на образование, 
което определя безразборното или не 
гледане на програмата. Според съвет 
ският социолог Фирсов причините, кои 
то обуславят разликата в поведението 
и предпочитанията на зрителите пред 
малкия екран, са свързани степенувано 
с образованието, рода (вида) упражне 
ван труд, възрастта, пола. Тези качест 
ва определят и какво количество от 
своето свободно време зрителят ще 
прекара пред телевизионния апарат.

агент. През 1922 г. постъпва в бродуейс 
кн театър. От начеващ изпълнител,всле 
дствие па сноп талант и усърдие, той 
стига до главната роля в екранизирана 
та пиеса па Робърт Шерууд „Вкамеие 
пата гора“ (1936). Постиженията след 
ват едно след друго: „Задънена улица11 
(1937). „Ангели с мръсни лица“ (1939), 
„Бурните двадесет години“ (1939) са 
измежду най-известните филми, в.които 
той създава образа на студен, хладно
кръвен, безскруполен гангстер. Получил 
известност като „престъпник“, Ббгарт 
скоро разбира, че славата му започва 
да залязва. Търси случай да си смени 
кожата и да затвърди /юзиципте си. То 
ва му се отдава във филма „Малтийс 
кият сокол“ (1942) йа режисьора Джон 
Хюстъп. Тук претворява персонажа от 
едноименния роман на Дашъл Хамет — 
частния детектив Сам Спейд. Сам 
Спейд развенчава образа' иа благород 
пия, неопетнен представител на закона, 
който Холивуд насажда години наред. 
Той си служи със същите похвати, как 
вито прилагат и мошениците. Еволюция 
та па Богарт към романтичния персо 
наж се съзира най-ясно в „Казабланка“ 
(1942), където той пресъздава образа 
на огорчения, суров, но уязвим човек, • из 
пълнен с комплекси и висока нравстве’ 
пост. Актьорът доразвива този образ, на 
речен по-късно антигерой или аутсай
дер в редица филми, между които и 
„Да имаш и да нямаш“. През 1945 г. Бо 
гарт се оженва за Лорън Бокъл, актри 
са, с която играе в няколко филма, вклю
чително „Дълбокият сън“ (1946), къде 
то изпълнява ролята на прочутия час 
тен детектив Филип Марлоу от едиои 
менния роман на Реймънд Чандлър.

Кариерата на Богарт продължава със 
същия успех до неговата смърт през 
1957 година.

ЗАГОРА —
I — 963 НХЦ 
— 864 нхц
ЗА СТОЛИЦА- 
71.43 мгхц.

•хц 
3 мгхц 

16 мгхц
. ~.-1 53Г5Щ , -- 
I, 67,97 мгхц (4?

:ц (ЗВ8 м), СТАРА 
(344 м)) ШУМЕН 

... БЛАГОЕВГРАД 
I, МЯ ижц (443 м).

нхц (388 м). УКВ 5

Кандидатите да имат 
но, филологическо или ________
ко образование; да са софийски жите 
ли и не по-възрастни от 35 години.

774 НХ1 
873 нхц 
(3.12 М), 
(367 м), С43 нхц 
ТА 774 нхц (388 

«Знание»

«Орфей»
На УНВ: 71.66 мгхц 

МГХЦ (4.29 м). 66.80 мг;
(4.56 м). С’ -----------
(4.17 М), /1..Ю 
(4.49 м), 69.41 
(4.20 м), ~~ 
(4.27 М).

Програмирането в телевизията, из
род с някои специфични за малкия 
екран особености, прилича иа начи
на, по който се излагат експонатите в 
един музей. Смисълът на експозиция
та винаги е в умението произведения 
та на изкуствата така да се поставят, 
че да може всяко от тях да изпъкне. 

. Макар и лесна на пръв поглед, зада
чата предизвиква невероятни труднос
ти, иогато на практика се изисква раз 
полагането на хиляди равностойни кар 
тини, исторически документи и други 
музейни експонати...

вълни: 
нхц (362 м). 1296 
(463 м). 945 нхц 
м), 864 нхц (367 

мгхц (4.14 м). 66.02

1нип театър „Обсадени бля- 
СНИМКА: Биляна СТАНИЛОВА

Русе и Симеон 
Попов от София питат как се съставя 
телевизионната програма.

с орден

На средни вълни: 1161 нхц (258 м). 747 
нхц (402 м), 594 нхц (506 м), 963 нхц 
312 м). 1017 нхц (295м). 1143 нхц (263 
м). 1224 нхц (245 м). 774 нхц (388 м)(
На УКВ 70.88 МГХЦ (4.23 м) 67.58 мгхц
(4.44 м). 71.00 мгхц (4.22 м). 67.40 мг:
(4.45 м). 67.88 мгхц (4.42 м). 71.24 мг:

67.76 мг:
(4.43 м). 67.31 мгхц (4.45 м). 67.28 
(4.46 м). 67.19 мгхц (4.47 м). 67.22 мгхц 
(4.46 м)

Класифицирането на предаванията 
и типологизирането на зрителите са 
солидната основа, върху която после 
програматорите разработват конкрет
но-приложимите детайли от своята 
работа. В програмната схема на деня, 
седмицата и месеца при добра орга
низация обикновено съществува строг 
ред, подчинен на адресно насочени 
рубрики, на стандартизирани по време 
траене предавания и т. н. Но това ве
че са неща, които всеки зрител може 
да види и сам.

Не може да се говори за Хъмфри 
Богарт, без да се изтъкнат неговите 
граждански позиции. По време на мак 
картизма той и съпругата му се опъл 
чват решително срещу комисията за ан 
тиамериканска дейност, като сформират 
група, която защищава правото иа поли
тическо ^-убеждение, гарантирано от аме
риканската конституция. •

Как конкретно се съставя телевизион 
ната програма, едва ли е необходимо 
да се обяснява, тъй като това е колко 
то творчески, толкова и технически 
процес с ред подробности. По-скоро 
 случая искам да изтъкна невъзмож

ността днес да се работи в тази насо 
ка без сериозен научноизследовател
ски подход. А той, най-общо казано, 
е подчинен на две основни положения. 

От една страна, се търси най-вярната 
класификация на телевизионните преда 
вания, за да могат те в своята съвкуп 
ност на малкия екран да бъдат и най- 
добре балансирани. От друга страна, 
усилията са насочени към типологизй 
ране. на зрителите, защото програми
рането има предвид преди всичко тях.

Класифицирането на предаванията 
определя планирането на програмата, 
подреждането на архивния фонд и не 
що много важно — определя какви 
редакции да се поддържат в дадената 
тв организация. Според международ
ната конференция в Будапеща от 
1973 г. например в предметно-тема
тичната класификация са били предло 
жени единадесет тематични категории: 
политика, икономика, наука, природа — 
география — пътешествия, социални отно 
щения. и социално благосъстояние, ли 
чен живот на човека, култура и изкуст 
во, религия, спорт, история, смесени 
програми. А съществуват и функцио
нална класификация, класификация по 
формата на предаването, адресна кла 
сификация. Смисълът на цялото това 
многопосочно класифициране и оттам 
манипулирането на предаванията в 
програмния поток в крайна сметка е 
необходимо, за да могат те да привле

Молбите за допускане до конкурс 
ще се приемат до 25 октомври т. г. 
на пропуска на Българското радио, 
бул, „Драган Цанков“ № 4. Конкурсът 
ще се проведе на 4 ноември т. г. в 
сградата на Радиото от 9.00 часа

Необходими документи: молба, авто 
биография, ксерокопие на диплом за 
завършено виеше образование, списък 
на публикации.

(4.19 м).
(4.43 м),
(4.48 м).
(4.29 и).
(А.3| м).
(4.41 м).

Всички УКВ, на конто 
рама „Орфей“ и за раЙ1 
на средни пълни 774 нхц

средни вълни: 
I (402 м). 594 » 

м). 1017 нхц 
1224 кхц (245 
УКВ ~—

За изявена творческа дейност и на 
вършени кръгли годишнини Държавни 
ят съвет ма Народна република Бъл
гария награждава следните служители 
на КТР:

1. Георги Йорданов Милев (пенсио
нер) с орден „Народна република Бъл 
гария“ —* първа степен.

2. Любомир Петров Димков 
„Червено знаме на труда“.

3. Христо Андонов Ковачев 
„Червено знаме на труда“.

4. Ганчо Митев Ганчев с орден „Ки 
рил и Методий“ — втора степен.

ГЛАВНА РЕДАКЦИЯ „ДРАМАТУР 
ГИЧНИ ПРОГРАМИ — РАДИОТЕА- 
ТЪР“ при Комитета за телевизия и 

радио обявява конкурс за редактор 
при следните условни:

Редовните посетители на фмлмотечно 
то кино в столицата познават изкус
твото на Хъмфри Богарт. „Задънена 
улица“, „Ангели с мръсни лица“, „Хла
пакът от Оклахома“, „Съкровището па' 
Сиера Мадре“ и други, прожектирани 
там по различни поводи. Неотдавна по 
телевизията бе показан „Казабланка“ 
(1942 г., реж. М. Къртиз), което е по 
вод да представим актьора Богарт.

Хъмфри Богарт е първият и може би 
единствен самобитен антигерой. Той се 
помни преди всичко с филмите, създа 
дени в мрачната п жестока атмосфера 
иа 40-те години. Богарт продължава и 
досега да се окачествява като рядко 
явление във филмовия свят. Нещо по 
вече — неговата памет се зачита мпо 
го по-често, отколкото на който и да е 
друг американски актьор от миналото. 
Тук става дума за особена популярност, 
която занимава не само почитателите 
на кнноартнета. Някои негови жестове, 
реакции и въобще поведение на екрана 
са отговаряли па представата за идеал 
пия мъж. Явлението е много сложно, 
за да се обясни в няколко реда. Но 
трябва да се отбележи, че филмите на 
Богарт винаги са предизвиквали рес
пект към образа, конто той изгражда — 
нещо непознато при старите и красиви 
холивудски актьори.

Хъмфри Богарт е роден през 1900 го 
I дина в Ню Порк. Въпреки че пропзхо 

жда от видно лекарско семейство, той 
! изживява бурна, неспокойна младост. Ко 
I гато е обявена Първата световна вой- 
| на, се записва доброволец във флотата. 
Л (След демобилизацията става борсов
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