
 



  

   
17.00 ДНЕС 
17.10 Народна музнка: „Добруджанско 

настроение“ 
47.30 За децата: „Дружно, пнонерн!” 

и „Звездни мигове в науката“: 
„Едно толкова тъжно > откри- 
тне“ 

18.30 ВОИН: то журнапът в 
4, Вомни на революцията 
филм “за червеноармейците бра 
тя Дечевн; 2. „Бележити > бъл- 
гарски пълководци“ -- Филм за 
капитан първи ранг Димитър Доб 

    

рев 
19.00 Гледища: „ЕВРОПЕЙСКИЯТ ДОМ“ 
19.30 Тв спрапочник 
19.40 „Приключенията на парцапено- 

то тнгърче Лукас" -- анимацио 
нен фипм, | епизод 

19.50 Лека нощ, деца!: „Хоп-троп н 
Доремн“: „Колко струва едно 
парче хляб 

20.00 ПО СВЕТА МУ НАС 
20.30 Актуална антена: „Големнте про 

блеми на един мапък вестник“ 
20.40 Театрални мермднанн: „ВЕСЕЛИ 

   

ТЕ УИНДЗОРКИ“ от Унпям Шеке 
пир, П част. Първо излъчване 

22.10 Изберете 
22.15 Журнал „ЛИК“ 
23.05 В КРАЯ НА ДЕНЯ 

  

   

18.45 Музикапна миниатюра: 
ма, мамо“ в 
Вълчо Иванов 

18.50 ДНЕС 
19.00 КРЪГОЗОР: Курс по руски > езмк 

за деца „Форточка“, 8-м урек 
19.15 „Език мой...“ 
19.20 Та курс по мн матика - 

Сик Пи па азер " ЯЕИ 
49.50 909) химка: „Цветове м багри“ 

20.45 Сомдетепи На миналото: „Колко 
тежи един пист хартия“ 

20.30 „Реконструкцията“ -- док, филм 
за цяпостната реконструкция на 
района на община Подуяне, как 
то м за „реконструкцията“ в 
методите на работата На МПа- 
дия общински екип. 

20,50„ЛЪЧ" -- публицистично преда 
ване, съдържа: 1. „Старм теми 
на нов глас“ -- законът на ЖСК 
м практиката на бившия Кирков 
ски район; 2. „Качеството -- те 
ма с продължение...“ -- обув 
ната промишленост; 3. „Ние и тър 
говкята“ -- проверка на СГУ м 
СНС за укрмване на дефицитни 
стоки в складовете на магазм- 
ните; 4, „Рекорди“ и др. 

24.50 ДНЕС 
22.00 В успуга на стопонските ръково 

„Жениш 
изпъпнение “ на 

дители 

22.10 Студно „Ж“: „СМЪРТОНОСНА 
БЛЕНДА“ - тепевизконен 
филм, ФРГ 1986 г.| режисьор 
Хорст Флик, по ролите: Хайнц 
Драка, Петер Ауст, Юрген Клу- 
керт м др. с надписи 

    

и Ме
 

  

14.30 Ноомни 
14.40 Ф. Шопен 
45.40 Тепеонзноннм документални фип- 

ми за екологията 
16.05 Нопини 
16.10 Детски час. 

език 
17.40 Как почиваме 
17.40 Днес по света 
17.55 Автопортрет -- ние и икономнка- 

Урок по френски 

та. 

18.40 „Хванал на тясно“ -- Фмлм-спек- 
такъл 

20.00 Време 
20.40 Хокей -- спетовно > първенстпо. 

Швеция - СССР. Предаване 9 
Швеция -- 1 етина 

21.10 Прожектор на преустройството 

21.10 Хокей -- световно > първенстпо- 
Швеция - СССР -- 1 третина 

12.00 Днес по света 
22.10 Хокей -9  спетовно първенство 

Швеция - СССР -- И третина 
22.50 „Мястото на срещата да не се 

променя“, | серия     

т
И
 

  

  

„ХРллсто воколив“. - 

6.00 Да започнем > деня 
Утринен репортаж; Аеробик 
6.25 Преглед на програмата 
6.30 Новини 
6.35 Да започнем деня заедно -- 
продължение: 4 Усмивка в утрото; 
Земя и хора; Приятна работа; Ли 
ричен миг 

7.15 БЪЛГАРИЯ -- ДЕЛА И ДОКУ- 
МЕНТИ 
7.15 Свири гайдарят Илия Димит- 
ров 
7.30 Невини 
7.40 Популярни пиеси 
8.00 Радноенциклопедия 
8.10 Български народни песни, из- 

пълняпа Георги Чилингиров 
8.30 Новини 
8.35 Музикална загадка 
8.40 „Отде ндеш, мипн роде" -- 
предаване за децата 
8.55 „На партията" (музика Асен 
Карастоянов, текст Иван Полиме- 
нов, изпълнява Смесен хор на БТР, 
диригент Михаил Милков. Соло Сте 
фан Минчев) 
9.00 ДОБЪР ДЕН: „НАРОДЕН МА- 
ГАЗИН: БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТ- 
ки“ 

11.10 „Хайде да мнграем“ -- преда 
ване за децата 
11.20 Арии и ансамбли из българ- 
ски оперн: 1. Няколко фрагмента 
из опери на Маостро Георги Ата- 
насоп: зрия на Спас из | д, на оп. 
„Цвете“, изпълнява Миньо Миноо 
със СО на БТР, диригент Васил Сте 
фанов; встъпление н кор из Шк. 
на оп. „Гергана“, изпълняват хо- 
рът и оркестърът на > Варненската 
народна опера, диригент Йоско 
Йосифов; ария на Тамара из оп. 
„Борислав“, изпълнява Виргиния 
Керанова със СО не БТР, диригент 
Драгомир Ненов; 2. Финал на спе 

  

  

заедно: рата „Цар Калоян" от Панчо Вла 

дигеров, изпълняват хорът и ор- 

кестърът на Софийската народна 

опера, диригент Александър Влади 

геров; 3. Няколко фрагмента | из 

опери на Любомир Пипков: > ария 

на Ефросина из |М к., На оп. „Мом 

чил", изпълняпа Стефка Минева 

със СО на БТР, диригент > Васил 

Стефаноп; песен на Ангел из МЕ к. 

на оп. „Янините девет братя", н3- 

пълнява Здравко Гаджев със СФ на 

БТР, диригент Димитър Димитро; 

финал на УПШ к. на същата опера, 

изпълняват Лиляна Барева и Павел 

Герджиков със СО на БТР, дири- 

гент Васил Стефанов; 4, Сцена и 

дует на Ахинора и Хан Аспарух из 

ТМ ок. на оп. „Хан Аспарух" от 

Александър Райчев, изпълняват 

Стефка Евстатиева и Стоил Георги 

ев с оркестъра на Софийската на- 

родна опера, диригент Руслан Рай- 

чев 
17.03 Народни 
Странджа 
42.45 Поздрави н песни 
43.00 Съпременници: Присъствие -- 
Борис Дюлгеров -- директор | на 

Драматичния театър в Търговище 

песни и хора от 

13.15 Забавна музика 
43.20 За ведро небе, за чиста земя 

43.35 „Сонрачи" -- фолклорно пре 

даване г 

14.00 Научен обектно 
14.25 Нови стихове от Георгн Бра- 

танав 
44.30 Концерт на смесен хор „Ака 
демик Петко Стайнов", | диригент 
Стоян Бабеков 
44.25 „Шегата настрана“ -- фейле 
тон 

14.50 Светът за себе сн: „Защо от 
слабоа интересът към политиката 

във френското общество?" 
15.00 Музнкапин следобеди -- на 
творчеството но Роберт Шуман 
16.00 „СМЯНА“ -- предаване | за 
пиокерите 
16.20 Молдавски песни но танци 
16.30 Осведомителен бюлетин 
16.35 „Моята меподия“ -- музикал 
но предаване за средношколците 
17.00 „Верни на дълга" -- преда- 
воне за граничарите 
47.35 Роберт Шуман - Марш Ме 2, 
изпълнява на пизно Атанас Куртев 

17.40 ГОВОРИ ПРАГА 
18.00 Иден н време 
18.30 Новмнм. 
18.35 „Друмник-сладкодумник“  -- 
предаване за децата 
18.45 „Щурче-свнрче“ -- канцерт 
за децата 
19.00 За младежта: „АУДИТОРИЯ 
Хх ВЕК" - „НА ФЕСТИВАЛА В 

ПХЕНЯН“ - пряко предаване 
20.00 „Осем песни в студкото" -- 
забавно предаване на страните -- 
членки на ОИРТ 
20.30 ЦЕНТРАЛЕН  ОСВЕДОМИТЕ- 
ЛЕН БЮЛЕТИН 
10.45 Свири кавелджията Данчо Ра 
дулов 
20.55 М още нещо в тозм. ден 
24.00 Радиоклуб на прмятелите > ма 
музиката -- разговор за постанов 
ката на операта „Снлата на съдба- 
та" от Верди 
22.10 Вечерен радносернап: 
„ФАЛЦ“ -- разказ от Петър Искре 
нов 

22.25 Забавна музика 
21.30 Осведомитепен бюлетин 
22.40 Концерт на държавна капела 
„Думка", диригент Александър Со 
рока 
23.00 ПРЕДИ ПОЛУНОЩ: „СЪПРИ- 
ЧАСТИЕ“ 

  „ХОР ОЕН И << 

0.07 -- 3.00 НОЩЕН ИНФОРМА- 
унонномузикалке Блок 

поезия 
600 - 10.00 СУТРЕШЕН МННФОР- 
МАЦНИОННО-МУЗИКАЛЕН БЛОК 
6.50 Ранобудно петленце: “ Стихопе 
от Ливна Даскалова 
7.15 България -- дела и документи: 
-100 години от рождението на Хри- 
стина Морфопа” 
7.45, 10.30, 16.05 „Хоризонти на 06 
новлениете" -- поредица: актуплни 

теми ст Етрополе 
8.45 Нз програмите на радиото и 
тслепизията 

„ОР «ре: ил-< 

10.00 Преглед на чуждестранния ис 
чат 

10.05 Наслединци на песента: изпъл- 
нения на Стояи Борисоп 
11. В света на социализма 
11.35 Радиоконкурс за нови българ 
ски естрадни песни „Пролет88“ -- 
попторение на наградените песни 

п. . 
12.09 -- 15.00 ОБЕДЕН ННФОРМА- 
НОННО-МУЗИКАЛЕН БЛОК 

12.00 Оспедомителен бюлетин 
12.30 Актуилна стопанска тема 
13.30 Еко „Хоризонт“ - 
14.15 Спетът извън полнтикота 
15,00 Компас за специалнстите 

45.30 Гопори Москва: Хора. събития. 
«ракт и 
18.00 -- 20.30 ВЕЧЕРЕН ИНФОРМА- 
ПИОНЕН ОБЗОР НА ДЕНЯ 
18.15 Коментар на вътрешнополн- 
тическа тема 
18.30 Спетът днес 
19.15 Репортаж на деня 
20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН 
БЮЛЕТИН 
21.00 Край огиището -- фолклорно 
працаване 
22.05 - 24.00 „ТНК-ТАК“ -- музн- 
кално младежко предаване 
22.30 Преглед на новините ОТ Бе- 
черните часове 
23.30 За накво говори светът? 

  

16.05 Афиш „Орфей“ 
16.25 Концерт на Държапния ансам 

+ бъл за нвродин песни и танци „Фи 
лип Кутев -- София 
17.00 „Гласове“ -- Ярослав Хлоубен 
17.10 Николай Мясковсни -- Ст 
иен квартет 13 в ла минор, из- 
пълиява струнеп квартет 

20.30 Нз пърпо действие на оперй- 
та „Медея“ от Керубинк, изпълняват. 
солисти, Хорът и оркестърът на Ми 
ланската скала, дирнгент Тулно Се- 
рафин, В ролите: Мария Калас, Ре- 
ната Ското, Марто Пики, Джузепе 
Модести и др. 

21.00 Информационен бюлетин „Ор- 
. 

21.10 Концерт на хор „Средец с ди 
ригент Александър Куюмджиев 
21.30 Откропено за нзкустпвото на 
Асен Старейшинсин 
22.00 Концерт за цигулка и оркес- 
тър Ж4 в ла минор от Дмитрий 

Шостакович, изпълнява Игор он: 
страх със СО на Съпетското радно 
н телевнгия 
22,37 „Епопея на незабравнмите“ -- 
ХРИСТО БОТЕВ 
23.00 Вестн 

23.05 С музината на Пенчо Стоянов: 
1. Две сонати: Соната за пнано, на 
пълнява ка Русева; Соната Ж1 
за цигулкл и пиано, изпълняват 

Райна Манолова ин Благовеста Кон- 
стантинопа: 2. вирен квинтет, нз 
пълняпа струнен квартет на Р с 
участието на Нван Ефтимов 

  

17.45 Календар „Орфей“ -» Сава До 
броплодни 
18.00 Вести + 
18.05 „Йохан Себастиан Бах -» май- 
сторът на фугатас 
19.30 „НЕДЕЛЕН САЛОН“ -- попто- 
рение от програма „Христо Ботев” 

„ЗЕ АЕ И:<< 

10.03 Проблем „Енергия“: цикъл 
„Домашна снергетинна“ -- „Икономна 
на енергил в бнта“ -- беседа от 
инж. Георгн Балански 

10.15 Курс по разговорен английски 
език - 222-н урок 
10.30 Руснн език за деца 
10.45 Инструменталнн ансамбли в 

РАГТОЕЛЕЛЕЛ РАДЕЛО<СТ АЕЛПЕЕЛЕЛ 

СТОЛИЦАТА 
13.10 Заключнтелно предаване: „Фир 
мената дейност н пронзоодството на 
обуокн“ 
13.30 Ноопини ст столнцата 
1320 В услуга на гражданите 

овдив 
6.00--9.00 „ДОБРО УТРО“ -- ннформа 
ционно-музинална програма (осенн 
ден без събота и неделя); 6.30 Ноон 
ни на програма „Хоризонт“ (осени 

ден); 7.15 България -- дела и доку 
менти (псени ден); 17.00 Нопнни (осе 
ни ден без Неделя); 17.03 „Посокн“ 
- рекламна програма (осекн ден 
без неделя: 17.30 Българска Народ- 
на "музнна; 18.00 АНТЕНА „СПОРТ“ 
-  информационно-музикална про- 
грама с коментар за спортните  съ- 
бнитил през мзтеклата седмица с пре 
къспане за нозините на програма 
„Хоризонт, номто са всенн ден > от 
18.10 часа: 19.00 Новини не Ранно 
лоодно (осекн ден без неделя): 
плоран а И ВСТРА” ДЕТЕЛИНА“ -- 
сборно предаване за децата 

в. 
6.00- 9.00 „ЧЕРНОМОРСКО УТРО“ -- 

информациенно-музикална програма 

осекн ден: 6.30, 7.30 Новини от про 

  

музикалната култура: „Последните 
три струнни квартета на Бела Бар- 
ток“ - автор проф. д-р Пенчо Стоя 
нов 

11.15 Естетина: цикъл „Култура н 
естетина на Проспещеннето“ - 
„Култура на съмненмето“ -- бесе- 
да от гл. асистент Здравко Попов 

11.30 Астрономня: цнкъл „Купове 
от галактики“ -- „Велнинят атран- 
тор“ -- беседа от доцент Мармн Ка- 
линков 
11.45 Номпютърът н нне: цикъл „Со 
циалнн азспектн на компютърнзация 
та“ -- „Общество н компютър" - раз 
гопор с проф. Ангел Бъчваров 
Повторенне от 14.00 до 16.00 часа 

  

грама „Хоризонт“; 7.00 Новини от ра 
йона: 8.00 „Кан започвате седмнца- 
та“; 8.30 „Социални ракурсн“ -- на 
професията корабостронтел; 17.00 мн 
19.00 Новинн от района: ДА Черно 

„морснн компас; 17.30 СТАДНОН 

СТАРА ЗАГОРА 
6.00--9,.00 УТРИННА | ИНФОРМАЦИОН 
НО-МУЗИКАЛНА ПРОГРАМА (всени 
де без събота н неделя); 6.00 мн 
7.00 Нооннн (есени ден без неделя); 
6.30 н 7.10 Новинн от програма „Хо 
ризонт“ (всеки ден: 7.15 ъпгарнл 
-- дела н донументн (псекм  ден!: 
17.00 Новини (псенн ден >“ без неде- 
ля!: 17.03 СЕМЕНА -- предапане на 
сейскостопанска тематика; 18.00 По 
здравителен концерт за СМЕК „Бал 
канбас“ -- Слипен: 18.30 Нооинн от 
програма „Хоризонт“ (всеки ден 

6.00--9.00 УТРИННА ПРОГРАМА. 6.02 
Кратън преглед на ннформацните 
от очерашння ден (осекн ден); 6.05 
За селото (псекн ден без неделп); 
6.30 Преглед на столичния печат (псе 
ни ден): 6.15 Забавна музика; 6,45 
За децата (всенн ден без неделя!; 
7.00 Вестн от побратнмените Градо 

в: 7.09 Трибуна на слушателя (все 
кн ден без неделя); 17.15 Българмя 
- дела н документн (всенн ден); 
7.50 Новини на програма „Хоризонт“ 
(осекн ден); 7.40 „Посомн“ -- сборно 
предаване: 8.00 Икономнчесни ойзор: 
8.40 Представяме програмата на Ра 
дно Шумен през седмнцата: 8.50 Ин 
формацил за предстоящи проявн 
осекн ден); 17.00-20,00 ВЕЧЕРНА 
ПРОГРАМА; 17.02 Нооннн (асекн денм!; 
7.05 „Човек, общество, време“  -- 

сборно предапане; 18.30 Преглед на 
нопините по програма  „Хорнзонт“ 
(осенн ден без Наделя): 18.40 Лени 
оркестровн пиеси; | 19.00 Рекламно 
предаване; 19.30 Осоедомнтелен бю 
петин по програма „Хорнзонт“ (все 
ки ден без неделя); 19.40 Информа- 
ционен блон нес“ (псемн ден) 

боб 0 иЙФОРМ онно :00.--9, АЦИОННО.МУЗИ.- 
КАЛНА ПРОГРАМА (всеки ден); 17.03 
Реклами; 17.30 Нкономнка н ннтере 
си; 18.00 Лекн дюазопн пнеси: 19,15 
Култура м естетика: „Пет Години по- 
късно" -- проперка на състоянмето 
на чнталището в с.  Капраннрово, 
общнна Петрнч; 18.35 С песни хо 
ра мз България; 19.08 Спетилник 

  

   



  

„Рае те Бети“ 

6.00 Да започнем дена заедно: 

Утринен репортаж; Аеробик 
6.25 Преглед на програмата 
6.30 Новини 
6.35 Да започнем деня заедно -- 
продължение: “| Усмивка п утрото; 
Земя и хора; Приятна работа; Ли- 
ричен миг 
7.45 БЪЛГАРИЯ -- ДЕЛА И ДОКУ- 
МЕНТИ 
7.30 Новини 
7.40 Попупярен концерт 
8.00 Радиоенциклопедия 
8.20 Поздрапи и песни 
8.30 Новини 
8.35 Музикална загадка 
8.40 Извори: „Церемонии, атрибу- 
ти на власта и свещени бракоос 
на тракийските владетели" -- доку 
ментален разказ от доцент Дими- 
тър Полоп 
8.55 „българия мила“ (музика Алск 
сандър Танео, текст Николай Зи- 

даров) 

9.00 ДОБЪР ДЕН: 
лтът“ 
41.00 „Хайде да мграем“ -- предо 
пене за децата 
11.10  Инструментални 
Антенио Випапдк 
42.03 Концерт на АНП на БТР 
12.30 Осопедомнтелен бюлетин 
12.45 Поздраон н песни 

43.00 -- 16.30 ЕФИР 210 

13.00 Съпременници: Ние, българн 
те - писателят Стефан Станчео 
13.15 Забавна музика 
13.20 За педро небс, за чиста земя: 
„Екопогяя и наука" 
43.35 Българска > народна музика 
14.00 Има думата бригадата 
14.20 Никопо Паганини -- Капри“ 
чио п ла минор МО? 24, изп. на ци- 
гулка Майкъл Рабин 

14.25 „ Литература мн критика -- 
бележка на тсеатропедката Калина 
Стефанова за книгата „Драматур- 
гия на истината“ и на изкуствопе- 
да Енчо Мутафов за „Дзен сстети 
ката и японскага художествена тра 

„ЮРИСКОНСУ- 

концертни ост 

  

  

  

диция" Юлнан Семьонов, | част 

14.35 „Аленм но церт 23.50 Заб узика 
от политически песни 
14.45 „Шегата настрана" -- фейла 
тон 
14.50 „МЛАД СВЯТ" -- публици:- 4 
стично-информационно предаоане „Юрисконсултът 
15.00 Изпълнител на седмицата -- 
МИНЧО МИНЧЕВ 9.00 ЧАСА 
16.00 „Детство мое“ -- предаоане 

за децата 
16.30 Осоедомителен бюлстин 
16.35 Гостува местното радко 
17.00 ГОВОРИ ВАРШАВА 
17.30 Подиум на музикалната само- 
дейност -- предапане за | смесен 
хор „Царевец“ -- Велико Търнопо, 
диригент Върбан Рангелов 
18.00 Преди печерната “|"проперка: 
„Лире и тръба" -- предапане, по 
спетено на дейността на културните 
институти 0 БНА 
18.30 Новини 
18.35 „Друмник-сподкодумник“ -- 
предаване за децата 
18.45 „Сини кпърчила“ -- 
за децата 
19.00 СРЕЩИ С МУЗИКАТА 
20.30 “ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ- 
ЛЕН БЮЛЕТИН 

10.45 Български народни хора, инз- 
пълпчяват  духопи оркестри 

20.55 И още нещо п тозм ден 
11.00 За любителите на “оперната 
музика 

22.10 Вечерен радносернал: „СЛОН 

концерт 

ЧЕ ОТ СЛОНОВА КОСТ“ -- роз- 
коз от Георги МИнгипизов, получил 
поощрение на конкурса за кро- 
тък разказ 1988 г, (обявен от 
главна редакция „Кулгура“ 
22.15 Забапни оркестрови писси 
22.30 Осоедомнтелен бюлотин 
22.40 Миса брепис от Моцарт, изп. 
БХК „Светослав Обретеноп“, дири 
гент Георги Робеп, органист Тсо- 
дор Мусепв 

23.00 ПРЕДИ ПОЛУНОЩ -- радно- 
театър: серия „Следа! -- „ЗАПО- 

Отмипахме, поне на теория, 

стапа, в който на > широката 
публика трябваше преди Вси 
чко да се обясни какпо пред 
ставлява работата на юрис- 
консулта, с какво трябва да 
се занимава, колко исобхо- 
дим е на предприятието, на 
трудоБия колектив, до какви 
последици се стига, ако > той 
не е на мястото си? 

(ега с променената стопан 
ска атмосфера, с промепения 
по-свободен дух на икономиче 
ския ни жнвот  юрисконсуд 
тът е с променена „служеб 
на характеристика“. 

Проблемите в тази профе: 
сия инкога не са били мал 
ко - опират до подготовка, 

до заплащаче, до правото на 

„вето“ върху един > несъстоя 
телен договор, а и до отго“ 

Бворността за печалбата нли 

загубата на милиони лево 
ве пари на предприятието. При 
необходимото преустройство 
на юрнсконсултската 0 рабо- 
та трябва да се потърсят оне 
зи механизми, които  пра- 
вят юриста на предприятие 
то отговорен пра вен съвет 

ник, управленец, „пръв  меж- 
ду > равни“ прн вземането на 
решения за бъдещето на тру 
довия колектив. Дали не тряб 
ва да припомним, че в превод 
от латински юрисконсулт зна 
чи “ праповед? А това е до 
ста по-различно от чнновннк,     

  „з 22 СФР Ъ«рЕп пс 

9.07 -- 3.00 НОЩЕН ИНФОРМА- 
ЦИОННО. МУЗИКАЛЕН вЛОК 
1.30 На този ден 
2.30 Ако не сте чули 

Минути за поезия 
6.00 - 4 СУТРЕШЕН "ИНФОРМА 

ЦИОННО-МУЗИКАЛЕН БЛОК 
6.50 Ранобудно петлеице: 
ст Георги Ночеп 
7.15 България -- дела и докумеити: 

Стихопе 

ВЯДАНО Е ДА ОЦЕЛЕЕШ“” -- ре- нали? 
диопиеса от съпетския писател Меглена КУНЕВА 

10.00 Преглед на чуждестранния пе 16.05 - 18.00 ИМПУЛС: нови мо- 
чат 
10.30 Ние, българите: 
Стефан Станчеп 
11.39 В соста на социализма 

плюс з“ 
12.00 -- 15.00 ОБЕДЕН ИНФОРМА- 
ЦИОННО-МУЗИКАЛЕН БЛОК 
12.00 Оспедомителен бюлетин 
12.30 Актуална стопанска тема 

х на твилта 

писателят 

  „Живот и дело на Елена Стеф 

менти з растителната защита 
18.00 -- 20.30 ВЕЧЕРЕН ИНФОРМА- 
ЦИОНЕН ОБЗОР НА ДЕНЯ 
18.15 Коментар на вътрешнополити- 
ческа тема 
18.30 Спетът днес 
19.15 Репортаж на деня 
20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН 
БЮЛЕТИН 
21.30 Джазстудио 

  

      

    

Мутепа -- първата българска пое. 14.15 Соетът извън политиката 22.05 Да се пърнем години < назад 
теса и фолклористка” 15.00 Компас за слоциалистите -- концерт 

15.30 Гопори Мосипа: Младежка ор 22.30 Преглед на новините от вечер 
8.45 Из програмите на радиото и бита ните часопе 
тслепизията 16.00 Новини от общините 23.30 За какоо гопори спетът? 

се „ТР «пъ СПЯ 

16.05 Златни страници -- из „Запис зандииев, диригент на хора Ли- Кръстев -- виолончело: 1. Берлиоз 
ци по българските пъстания“ от За ляна Бочеза В -- > Упертюра. към, операта „Беатри 
хари Столноп 18.20 Среща 0 студното на „Орфей че и Бенедикт: 2. Хайдн - Кон 
16.20 Ханс Айслер - Нонет Ж 2, из -- разговор с редактори и сътруд: > церт з1 поиолончело н оркестър в 
пълнява  Колегиум за камерна му: “ иици па вестник -Литературиая “ ре „мансор; Браме - Симфония 
зика, диригент Васил в газета“ ДЗ 
16.50 Нашата българска гордост: 19.00 Назнб Жнганов -- трета и чет 21.40 Ннформационен бюлетин „Ор 
знадемкк МИХАНЛ АРНАУДОВ кърта картина из операта а фей“ 
17.05 „Срещи с българската народ- пил“, илпълняшит солисти с хо и 21.50 Луидши Бокерини -- Квинтет 
ид музика 
18.00 Вести 
18.05 Мадригали от Клаудио Монте- 
верди, изпълнява камерният ансам 
бъл „Софийски 
-Бодра смяна“, 

  

солисти“ и хор 
диригент Васил Ка 

„ВЕ А ЕЛлие“< 

СО на Съпетското РТ, диригент Бо- 
рис Хайкин 
19.30 Концерт на СО на БТР. Прл- 
ко СТЕРЕОПРЕДАВАНЕ от зала 
„България, диригент Жиром Калтен 
бих - Францил, Солист Анатоли 

   

м2 

22.10 Динзов концерт 

22.40 „Епопел на незабраонмнте“ -- 
БАЧО КИРО 
23.05 С музиката на иенчо Столноп 

  

10.03 Морал мн съоременност: ци: 
нъл „Нраостаено н бнологнчно“ -- 
„Органични потребности м  соцнал- 
нн ценностни“ -- беседа от проф. 
Васил Проданоп 
10.18 Биология: цикъл „Мутагени в 
околната среда на чопена” -- „Ви- 
руснте като мутагенн" -- беседа с 
проф. Христо Нинолоо 
10.33 Курс по разговорен нспански 
език -- 225-м урон 

РАШОЕЛЕЛТЛ РАДКО А ЕППЦЕТ ЕЛ 

СТОЛНЦАТА 
13.10 Младенки мод „Софип -- асан 
гард“ 
13.30 Нооини от столицата 
13.40 Продължение на младежни нод 
еи Е апангард“ 

л 
Ра АНЕ пера музика; 0 18.00-- 19.00 
„НА МЛАДЕЖКА ВЪЛНА“ -- Мемду 
„народен ден за: младежката солидар 
ност -- разгопор с чуждестранни сту 
сенти за оръзната между младеннки 

Ва организации н съюзи; 19.07--20.00 
ОБРАТНА ВРЪЗКА 

10.48 Избрани тоерби от руската и 
съпетсната музнка: „Елегично трно 
о помет на + “ от Р 
ноп. Астор доцент Стефан Лазаров 
11.18 Зрелнщни изкуства: „Комуни- 
национни технологии и носмическа- 
та технология“, Астор ст. н. с. Вла- 
димир Игнатопски 

11.30 Съдружие на науните: цикъл 
„Патенти на природата“ -- „Бноло- 

гичните ритми“ -- беседа от децент 
Марно Маркос 

11.45 Т ично „Ас 
пенти ма технологичното обнооле: 
нне на народното стопанстоо“ -- 

„Нопи моменти о организацията и 
управлението на  научно-изследопа- 
тепсната н технологична дейност 0 
услопията на фирмената организа- 
ция” - беседа ост Миханл Трифонов 
Поотороение от 14.00 до 16.00 часа 

  

ВАРНА 
17.30 „КРИЛЕ“ - младежно предаса- 
не за участието на младите хора о 
ВЕЩ те на т те 
задачи; 19.05 Прочути нкомпозиторн, 
оркестри, нзпълнители и диригенти; 
СТАРА ЗАГОРА 

17.03 ПОЛЕТ - Среща с предестапи 
тели на младежки тпудопи нолеч-лри 

от Ст. Загора на тема „Трудът“; 19.10 
Рекламен калейдосноп; 19.40 Ичстру 
ментална народна музина 

6.00-9.00 УТРИННА ПРОГРАМА: 6.04 

Песни и танци от цял солт: 6.50 Му 
зикална кутийка; 7.00 Нопини от 
района (осени ден без поне, елнин); 
7. , 17.00--20.00 ВЕ 
ПРОГРАМА; 17.05 - 
ни - сборно “ предапаме: 19.00 Не- 
преходно, българско: 19.15 Българска 
народна музика 
БЛАГОЕВГРАД 

17.03 Ренламн; 17.10 Младежки посо 
кн; „Трудови делннци“ -- информа. 
ционно-музикално предаване от раз 
лични млодежни трудоон  колектнон 
пред 1 май 

    
И
 

И
И
З
 
И
 

    
  

  
  

10.00 По соста и у нас 

10,20 То справочник 

40.30 За децата. „Дружно, пионери" ц 

„Звездни мигове 0 науката“: 

„Едно толкопа тъжно откритне" 

14.30 „ОКТОПОД“ -- то филм |Ита: 
пия), трети филм, ПУ епизод 

12.35 Днес 
17.00 ДНЕС 
47.10 То дискотека с участнето на Киц 

ка Бодуропа, Жулиен Аленсанд. 
ров, Маргарита Попова н др, 

17.30 ЗА ДЕЦАТА: „Зоънче“ пътупа към 
пас -- спирка Слипен“ и „Таз. 

ко, ти имаш поша дъщерл" - 

то драматизация 

18.30 Първи конкурс-надпяване „Борис 

Машалов“ -- Сеолнеоо89 
18.50 „Пряка реч“ 
19.30 То спрапочник 

19.40 „Приключенията на парцаленото 

тигърче Лукас" -- анимационен 
филм, П епизод 

Лека нощ, деца! „Хоп-троп и 
Дореми“: „Вечерята на Стеф. 
чо“ 

20.00 ПО СВЕТА И У НАС 
20.30 Пет минути за „инициатионите“" 

19.50 

20.35 „ОКТОПОД“ -- седемсериента 
филм (Италия), трети филм, 
М епизод. Първо изпъчпане. С 
надписи 

21.35 Изберете . 
21.40 „ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ И ПРЕД. 

ПРИЕМЧИВИТЕ“ -- пряко пре. 
дапане от Пловдив 

22.40 В КРАЯ НА ДЕНЯ 
22.55 Музикална хроннка 
23.15 Поезия: Борнс Слуцки 

  

18.45 Музнкапна миннатюра: 0 „Ходил 
съм, мамо“ п изпълнение но Ве 
пичка Стамболапа г 

18.50 Д 
19.00 КРЪГОЗОР: „Измерения“: „Писа 

телят -- учен Моан Антонович 
Ефремеп“ 

19.30 „Сърцето на змията“ -- драма“ 
тизация по едноименната по: 

пест на И, А. Ефремов 
Курс по английски език „Изгу“ 
бената тайна“ |Х епизод! 
„Голямата мгра“ -- докумен- 
тапен филм на СТФ „Екран“ за 
успехите на женската лека атле 
тика у нас. Участауват: Иванка 
Христова, Ваня Войнопа, Стеф- 
ка Костадинепа, Днана Йоргова. 
Сценарист н режисьор Н. Ко- 
вачео 
СПОРТЕН ЕКРАН МО ФУТБОЛ: 
БЪЛГАРИЯ -- ДАНИЯ |младеж- 
Кн отборн -- репортаж 

21.50 ДНЕС 
22.00 Измерения на премето: „Слънче 

ча палута“ 
22.30 „ЖИВОТЪТ НА КЛИМ САМГИН" 

-- четиринадесетсермен то филм 
(СССР), 1 серия. Режисьор: Вик 
тор Титоп, п ролмте: Льоня Го- 
релик, Елена Солопей, Армен 
Дюигарханян м др., първо мзлъч 
спане 

Баскетбол |мъже| -- репортаж 
от републиканско пърпенстпо. 

20.00 

10.30 

20.55 

23.45 

  

14.30 Нопини 
14.40 „Закарпатски плетеници“ 
15.45 „Селски хормзонти" -- докумен“ талнн фи 
16.05 Носинм Филин 
16.10 Здрапей, музика 
17.00 Приложение към програмата 

".. До шестнадссет м повече го 
дини" 

17.45 Днес по соста 
18.00 Това оне можете 
18.30 Анммационен филм 
18.55 Камерата г 
20.00 Време палми 20.40 Фипмнте на кинорежнсьора А, Со куроо -- „Скръбно безчупстоне“ 
22.15 Днес по света 

Телевизионен документален Филм 

„Мястото на сре се щата да не 
променя“, МП серия А



  

  

10.00 По спета и у нас 
10.20 То спрапочник 
10.30 ЗА ДЕЦАТА: „Зоънче пътупа към 

вас -- спирка Спиоен“; „Тат- 
ко, ти имаш лоша дъщеря“ -- 

драматизация; „Призраци от- 
пъд“ -- то филм, МП епизод и 
„Добро утро“ -- анимационен 
филм 

12.10 Народна музика: „Мене пи лю 
биш, пюбе“ 

12.30 Днес 
17.00 ДНЕС 
17.10 ЗА ДЕЦАТА: „Призраци отпъд“ 

<-- то филм, |Х епизод 
17.40 Тв реклама представя... 
18.00 БТ за  Интерпизия: Футбол: 

БЪЛГАРИЯ - ДАНИЯ -- квали. 
фикационна среща за спетопно 
пърпенство -- 
от стадион „В. Лески“. 

зата: То спрапочник 

пряко предапане 
В пау- 

  

19.50 Лека нощ, деца! 
попадна на покрнпа“, |! 

20.00 ПО СВЕТА И У НАС 
20.30 Хора на път 
20.35 Моцарт: Концерт 

оркестър Ке 5 
21.10 ФУТБОЛ: Холандия - ФРГ -- 

коапификационна среща за спе- 
товно първексто -- пряко пре- 
давана от Ротердам 

паузата: та интер 
13.00 в КРАЯ НА ДЕНЯ 

„Как петлето 

епнизед 

за цигулка и 

  

18.45 Музикална миниатюра: „Радо, 
бяпа Радо” о изпълнение > на 

Димка Владимирепа 

18.50 Днес 
19.00 КРЪГОЗОР: „В соета на детето“: 

„Методи на пъздейстпие“ 
19.30 „Домът на изкуството пт Цю- 

рих“, Г част 
19.50 Курс по испански език,  45-и 

урок 
20.20 „Градът на Златният Буда” -- 

научнопопупярен филм 
10.30 „Семейство Флинтстоун“ -- ани 

мацконен филм, ХГУ спизод 
20.55 Спстоона “ нкономика: Преглед 

на икономическите събнтия през 
април и  отгопор на  зрител- 
ски писма 

21.30 „Между дпа опека“ -- публици- 
стично предапане 

22.00 Днес 
12.10 Предаване за република Афгани 

стан по < спучан 9 националния 
празник на страната 

22.50 „ЖИВОТЪТ НА КЛИМ САМГИН“ 
-- четиринадесетсериен то филм 
(СССР), П серия. Пъроо нзлъч- 
ване 

  

14.30 Ноомни 
14.45 Документален филм 
15.15 Музикална съкровищница -- Л. 

Бетховен -- Симфония Ме 5 
15.50 Нопини 
15.55 Детски час -- урок по английски 

език 
16.55 Екран на приятелите 
17.55 Футбол -- коапификациенна сре- 

ща за соетовно първенство, сбо- 

рен отбор на СССР -- ГДР. Пре- 

даване от Кнев. 
В паузата 18.45 -- Новини 

20.00 Време 
10.40 Прожектор на преустройството 
20.50 Музика п ефира, 1 част 

21.50 Днес по спета 
22.05 Музика п ефира, П част 

14.00 „Мястото на срещата да не сс 
променя“ -- И серия 

И
Л
И
 
И
Т
А
 

    
  

  

„христо воткв“ 

6.00 Да започнем деня заедно: 
Утринен репортаж; Аеробик 
6.25 Преглед на програмата 
6.30 Нопинн 
6.35 Да започнем деня заедно -- 

продължение: С младежки ритъм; 
Земя и хора; Приятна работа; Ли- 
ричен миг 
7.45 БЪЛГАРИЯ -- ДЕЛА И ДОКУ- 

МЕНТИ 
7.15 Български 
7.30 Нопини 
7.40 Фипип Кутев -- Народни тан- 
ци за симфоничен оркестър 
8.00 Редиоенциклопедия 
8.20 Български народни песни, из- 

пълнява Стояна Лалова 
8.30 Новини 
8.35 Музикална загадка 

народни хора 

8.40 ОТЕЧЕСТВОТО - || ОБРАЗИ И 

СЪБИТИЯ: „Котел, люпка на Бъл- 
гарското пъзраждане“ -- докумен- 
тален разказ по попод 250-годиш- 
нинета от рождението на Софро- 
ний Врачански 
8.56 „Бузпуджа" (муз. Йоско Йо- 
сифов, текст Димитър Точеп) 
9.00 ДОБЪР ДЕН: „ШКОЛА ЗА РО- 
ДИТЕЛИ“ 
11.00 „Хайде да нграем“ 
пане за децата 
11.10 Пред УП! национален преглед 

на оперното, оперстното и балетно 
то изкусто -- представяме Вар- 
ненската народна опера, Фрагменти 
и Пи Ш од. на оп, „Симоне Бо- 
канегра“ от Верди. Запис от спек- 
такъл, състойл се на 19. Х. | 1982 
год. В ролите: Кирил Кръстеп, Сте- 

фан Циганчев, Мари Крикорян, Ео 
гени Леков, Теодоси Костов, дири- 
гент Драгомир Ненов 
12.03 Концерт на АНП на БТР 
12.30 Осподомителен бюлетин 

12.45 Поздрави и песни 
13.00 -- 16.30 ЕФИР 210 

13.00 Съпременници: „Искам да 
пи разкажа“ 
13.15 Забавна музика 
13.20 Контакти 
13.35 Музикапна хроника 
14.00 „ЮНОША“ -- предапане за 

-- преда 

» ЖОФТРОП ВеО ЕЛ Пе 

  

средношколците 
15.00 Изпълнител на седмицата -- 
цигуларят МИНЧО | МИНЧЕВ: |: 
Ария (Хендел), съпровожда на 
пиано Сонка Шопопа-Маркова; 2, 

Фантастично скерцо (Бацини), съ- 
провожда на пиано Божана Мин- 
чепа Вуйчепа; 3. Соната за цигулка 

и пиано опус 30 Мо 3 в сол мажор 
(Бетхопен); #4. Де копричии от Па- 
ганини: Копричио п ми “минор 
Ме 15 из опус 1 и Капричио в ла 

минор Ме 5 из опус 1; 5, Соната в 
ла мажор (Франк), на пианото Бо- 
жана Минчега-Вуйчева 
16.00 „Парола „Зелена планета" -- 
предаване за средношколците 
16.20 Тиролски песни 
16.30 Оспедомителен бюлетин 
16.35 „Присмехулки“ -- фолклорно 
предаване 
17.00 Репортаж без репортер 
17.40 Из български оперсти 
18.00 „Сигнал89" -- предаване зе 
Гражданската отбрана 
18.30 Нопини 
18.35 „Друмник-сладкодумник“ -- 
предаване за децата 
18.45 Музикален портрет -- кон- 
церт за децага 
19.00 РЪКОВОДИТЕЛЯТ: „ЗА | НЯ- 
КОИ НЕСЪВЪРШЕНСТВА ПРИ ФИР 

МЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТО- 
ПАНСКАТА ДЕЙНОСТ" -- пряко 
предапане 

20.00 Поздрави и песни 
20.30 ЦЕНТРАЛЕН  ОСВЕДОМИТЕ- 

ЛЕН БЮЛЕТИН 

20.45 Български народни хора 
20.55 И още нещо п този ден 
21.00 ВЕЧЕР НА КОМПОЗИТОРА 
НИКОЛАЙ РИМСКИ-КОРСАКОВ 
22.10 Вечерен радиосериал: „Ко- 
пимски разкази“ от Варлам Шала- 
моп -- разказът о КОНДЕНЗИРАНО 
мляко“ 
22.25 Забавна музика 
22.30 Оспедомитепен бюлетин 
22.40 Вечер на композитора Николай 
Римски-Корсаков -- продължение 
23.00 ПРЕДИ ПОЛУНОЩ 

«Преди 

полунощ» 

26 АПРИЛ, 23.00 ЧАСА 

Навярна помните теста на 
Екзюпери, който обичал ла 
рисува слон в бой и да ги 
показва на възрастните, като 
неизменно получавал 7 -отго 
вор, че. това е напълно 0с:0 
бидна мъжка шапка? Напо 
следък  мнелихме за това, 
че ако повторим теста му -- 
слва ли ще получим друг от 
говор,., Ние, разбира се, не 
спорим, че трезвият поглед 
гърху нещата е изключително 

полезно и поучително  каче 
ство -- без него сме 34 ни 
къде. Но имаме н един обра 
тен въпрос -- а ако сме са 

мо хладни реалисти, тогава 

закъде сме? 

Над тези въпроси са раз 
мяшлявали поетк, лнсатели, 
философи, < пенхолозн... и 
самнте нне, когато е нмало 
повод. Нашето предаване ня 
ма да даде отговор на тези 

въпроси. Единствената му цел 
с с помощта на Уди Алън, 
Оскар Уайлд, „Клифърд Сай 
мък н Ървинг Вашингтон 
да ви напомни, че освен на- 
шия свят на цифри и мъжки 
шапки, на определени часове 
и - уговорени срещи има по 
не още един: светът на пъоб- 
ражението. 

А кой стои зад вратата на 
въображението? 

Митове, легенди, “вярвания 
и слухове, «Класическа и не 
дотам класическа литерату 
ра, науча ни приказна фан 
тастика, популярни списания, 

филми, музика... 

7 Надя БЕЛЧЕВА 

    
  

07 3.00 ОЩЕН ИНФОРМА- 
оно. НУЗИНАЛЕН БЛОК 

1.30 На зи ден 
2.30 Ано не сте Чук. 

Минути за пое: 
10.00 СУТРЕШЕН ИНФОР- 

МАЦИОННО-МУЗИКАЛЕН БЛОК 
6.50 Ранобудно петленце: Стихове 
от Лъчезар Станче 
7.15 България -- дела и докумей 

    

и: 

  

„Нкав Трайков първите българ: 
ски печатни книги“ 

8.45 Из програмите на радиото и 
телевизилта 

00 Преглед на чуждестраннин пе: 

12,30, 17.30 РАДИОТЕЛЕВИЗИ то. зо, 

„СОФТ «пъще: ИА < 

ОННА РЕПОРТЕРСКА СРЯДА 
18.15 Занлючителен коментар по те 
мата на раднотелеоизнонната репор 
терска сряда 

11.30 В спета на социализма 
12 

00 ЕН ДиНтОРМА: 
цконно: сн 20  ОВБДЕН, 

.00 Осведомителен 
13: 30 Еко „Хоризонт“ 
14.15 Светът извън поли 
15.00 Компас 

Ло! и а 

  

иката 
за специалисти 

15.30 Говори Москва: света на 
съветската на и техника 
16.00 Новини от общините 
16.30 Ново .. пет: „Метафора“ 
фейлетон от полската писат! 

     

   

яран онга Рудкопсха 
- ВЕЧЕРЕН ИНФОРМА 

НОНЕН 0Б3ОР НА ДЕНЯ 
18.30 Светът днес - 
тоа Репортаж на деня 

20.30 ЦЕНТРАЛ ЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН 
БЮЛЕТИ 

21.00 -- 24.00 „Хоризонт“ на вълни 
те на младостта: Работата на бъл- 
гарския млиденки строителен отряд 
по изграждането . на газопропода 
„Прог! 
22.30 Преглед на новините от но- 
черните часове 
23.30 За иакво гопори спетът? 

  

ПРОГРАМА НА СЛУШАТЕЛЯ 
и 

    

     

16.04 ния на ДАНПТ „Лудо: 
гори” 

16.25 Тюмуби от Д. Бо 
16.31 Рапсодична зае от д. 
Ненов 
17.00 Профили от цената 
17.21 Сиз па о поема „Веселите 
шеги на Т пеншпигел" от 
Щрауе 
17.37 Стихове от Христо Ботев 
17.42 Бъзгожденски песни 
18.00 Вести 

18.06 Симфонична сюнта 
от Римски-Корсаков 

сплини от залата“ 
19:03 Рапсония в синьо от Гаршуни. 
19.22 Златни записи 
19.27 Концерт за пиано, и орк. Ж2 
пъв фа мажор от 
20.04 Стихопе от Д. Чинтулов 
20.10 Цопълнения ва хор „Железни 
струни“ - Разград 
20.17 „Надежда п настояще и бъде- 
ще преме" 
20.28 Билетна сюита от Шостакович 

„Шехераза 

  

20.42 Рапсолия от 
21.00 

ер“ 

21.10 Концерт за флейта, прфа и 
оркестър до магор., от Моцарт 
21.40 Силфойия Хъ1 ре мажор 
„Класическа“ от Прокофиев 
21. 55 Изпълнения на аа Шаляпин 
22.09 Джазоп нцер 
22.26 Прелюдин, Харил и фуга от 
Цезар Франк 
23.06 Симфония МТ 
„Титан“ от Малер“ 

- Стоянов 
Информационен бюлетин  „Ор- 

    

в ре > мажор 

  „ЗП АШЛИЛЕ:<< 

10.03 Гражданите и законът: ци- 
къл „Наказателно прапо на НРБ“ - 

„Наказанието по българското социа- 
листическо наказателно право“ -- 
беседа от гл. асистент Александър 
Стайнов 
10.15 Български сезин: 
ност и асоцнации“. 

„Многознач- 
Автор ст. н. с. 

Калина Нпаноса 
10.30 Будители на нацията: цикъл 
«Тпорци на българската пъзрожден 

РРАТИЕ СО ЕЛ ЕП ПЛ РА ДЕЛФР«СТ а еиддалцл 
СТОЛНЧАТА 

13.10 Сеитбата На АПК - анкордната 
система и сфентионото използуване 
съзможностите на земята 

13.30 Новини ст столицата 
13.40 В успуга на г те 

пловдив 
17.30--27.00 „ПОКАНА ЗА РАЗГОВОР“ 
А СЛУШАТЕЛСКА СРЯДА 

РНА 
17. Во Море и хора; 17.40 Оперетна 
музика: 18.00 „Кръгозов“ -- „Трудни 
разгопоон“ -- предаоане от тематич 
ния цинъл „Милост за надеждата“, 
разглеждащо проблемите в практика 

та на детските педагогичосни стан; 

ска култура“ - „Марин Дринов“ - 
очерк от н. с. Боби Бобеп 
10.45 Българска музикално-изпълни 
телска школа: „Александрина Мил- 
Чепа и Стоян Попов". Аптор Боянка 
Арнаудова 

11.15 Етнографил: „Обреден “костюм 
към зимните календарни обредни н 
празници“ -- беседа от ст. н. с. 
Ганна Мнхайлопа 

11.30 През познато и непознато: „Су 
хата река -- миражът на Добруджа“ 
- пътепис от Нпан Болджисо 

11.45 Тежнологично обнопленисе: „Съ 
пременни технологни, пнедряоани у 
нас“ -- ъщност ин особсности на 
информационните > технологии м 
упрапление“ - беседа от ст. мн. с, 
Илил Геноо 
Пооторенне от 14.00 до 16.00 часа 

  

18.35 Мелодии ни ритми от боега; 
19.05 Симфоничен нонцерт 

СТАРА ЗАГОРА 
17.03 ИМПУЛС: Ценим ли собстоения 
си опит -- анкетно предапане от хи 

и 0 Димитроо- 
град и Стара Загора. Научната оси- 
гуреност на пронзподството 0 про: 
мишлените предприятия о Габропо; 
18.00 Поздрапсителен “| концерт за 

18,40 Народ дФ „Стил“ -9 Казанлък; 
ни песни, изп. Недялна Паолопа; 
19.00 Младежка радинодиснотена; 

19.40 Из балета „Жизел“ (Адам) 

ШУМЕН 

6.00--9,.00 УТРИННА ПРОГРАМА: 6.04 

Утринни ритми: 6.50 Изпълнения на 
детски хоропе и съставн:; 7.40 „Хо- 
ризонтн на петилетната“ -- сборно 

номичесно предапане: 17.00-- 26:00 
ВЕЧЕРНА ПРОГРАМА; 17.05 Музикал 
на сряда: 18.40 „Хоризонти на петн 

АЕС ВЕ сутри ва ВИИИ дъ вевще: пие аи 0 Рекламно пре 

БЛАГОЕВГРАД 

17.03 Реклами; 17.39 Световна сс 4 ; ра 
да; 17.45 На музикално-педагогичесни 
теми: „Само учителят по музика ли 
с пиновен за музикалното пъзпита. 
Вие на нашита деца"; 18.35 Час за 

1 з музинаяняга п! м 
ция на РТЦ Благоеоград Бар 
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ЖИВОТЪТ НА КЛИМ САМГИН 
  

    

25 и 25 АПРИЛ, 22.30 ЧАСА 
26 АПРИЛ, 22.50 ЧАСА ц, 

Съветски 14-сериен тв филм по едно- 
именната творба на Максим Горки 

  

  

Филмът обхваща 40-годишен период от края на ХХ 
и началото на ХХ век. Нашите зрители познават по: 
становчика Виктор Титов най-вече като режисьор на 
ексцентричната комедия „Здравейте, аз съм вашата ле 
ля“. | Отговорно и задълбочено той решава 
своята голяма творческа задача - > екранизацията 
на едпи сложен роман, наситен с драматични и тра- 

гични събития, със съдби на огромен брой хора ст 

почти всички слосве на руското общество, със сложни 
взаимовръзки между героите. При това събитията на 

    

преломното преме не изместват на заден план лични 

те драми. А идеята за невъзможността да останеш на 
блюдател на историческите събития, неизбежната тра 
гедия на подобна жизнена позиция е въплътена в 06 
раза на главния герой. 

Младият актьор Андр в Руденски дебютнра в ро- 
лята на Клим Самгин. След три годинн работа над 06 
раза той споделя: „Моят герой е дълбоко чувствуващ, 
мъчително разсъждаващ човек на своето време, 030- 

вал се между онези, конто са поели пътя, и онези, 
конто са го изгубили, Животът му е не толкова исто- 
рия на „празната душа", колкото трагедия на „опу- 
стошената душа“. 

     

Режисьорът Виктор Титов: „Едно произведение за 
миналото трябва да се скранизира само ако съзираш 
в него съвременни, съзвучни па днешния ден иден, чув 

ства и страсти. За мен филмът не е исторически. Боя 
се от музейната законсервираност, Същевременно съм 
се старал обстановката до най-дребните детайли да бъ 
де истинска, несъвременна, Но най-важното е истин- 
ността на чувствата, пресъздадени в традициите на 

актьорската школа на преживяването...“ В сериала ще 
видим Армен Джигарханян, Евгения Глушенко, Алек- 
сандър Калягин, Елена Соловей, Светлана Крючкова 
и др. 

Маргарита ГАРВАЛОВА 

  

НЕВИДИМИ 
  

29 АПРИЛ, 
22.10 ЧАСА 

  

Английски 6-сериен телевизионен 
филм 
  

Когато една научнофантастична книга е сътворс- 
на от перото на писател с дарованнето и въображе 
вчето на Джордж Хърбърт Уелс, тя се превръща в 
истинско произведение на изкуството, Фантастиката 
в нея е околен път, по който се достига до действи 
телността. И чанстина „един от  най-фантастичните 
романи на Уелс“ освен занимателния си сюжет и 
широта на измислиците съдържа и значими морал- 
го-философски проблем. Става дума за > двойнствепа 
та роля на научно-техническите открития н за отго 

  

ворността на ученчя към непредвидимнте послед- 
ствия от тях. В романа „Невидимият“ експеримента 
торът-изследовател Грифин открива състав, който 

прави тялото му прозрачно. Това го отчуждава от 
хората, правм го агресивен и брутален, за да ста- 
пе накрая безумен убиец. Теорията за „оптическата 
плътност“, която Грифин превръща в реалност, 0 се 
оказва гибелна пе само за самия него. Тази идея 

Уелс извежда г. своята книга на предек план. 

Следвайки стриктно фабулата на романа, филмът 
акцентира върху психологията на човека, обхванат 
от манията за величне, За злините, които може да 
причини опияпенеят от неограничената власт деспот. 

Грифин мечтае да въведе царството На терора над 
целчя свят. Да покори всички на волята си -- вра 
гове и малодушни, да убива безнаказано. Наследни 
ци ва маннокалните иден на Грифин стават години 
по-късно чудовищата в човешки образн, „ надянали 
маската на подмтици, конто изтребват милиони хора 
по концентр лагери и затвори, 
Сценарият па Джеймс Андрю Хол не е пренебрег- 

нал нито едно действне иди жест на невндимия, кое 
то представлява интерес от визуална гледна точка. 
Така зрителят, известен още от самото начало кой 

  

се крне зад нсички тайнствени и  необяснимн  съби- 
тия, които тревожат изплашените селяни и лондон 
чани, следм с неотслабващ интерес скранното дей 
ствие. Това се дължи до голяма степен на  споциал- 

  

ните ефекти, предизвикваши истииско удивление, кон 
то са постигнати благодаре е на съвременната 

сиръзчуветвителност на целулондната и магнитна лен- 

та ин друга модерна технология. Ставаме свидетели 
на истински кинематографични чудеса, от които най- 
запомнящ се визуален сфект има финалът. Върху 
паважа на улицата постепенно се очертават конту- 
рите на невидимня Грифин, скелетът, мускулите, кръ 
воносните му съдове, за да се превърне всичко то 
ва за секунди в едно обсипано с рапи човешко тя 
ло. Действително за киното няма вече нищо певъз- 
можно. 

  

Стефан ВЛАСКОВ   
  

ИН НА ЖИВОТ 
еаакссаанииссситкстаатеаееаиие ТИ 

ОРФЕЙ“ 
28 АПРИЛ, 
17.25 ЧАСА 

Документалните фил 

ми на режисьсра Пе 

тър Попзлатев 

-------- 

Съдбата на неговите фил 
ми е парадоксална и в също 

то време естествена за днеш 
ната ситуация п документал 

ното ни кино. В тесния НИ 
кръг на изкушение от вълшеб 
ствата на „десетата муза те 

винаги предизвикват интере 
сни, оживени разговори и спо- 
рове. И, забележете, безспор- 
ни като постижения в област 
та на документалната филмо 
ва стилистика, | творби със 
своя атмосфера, със своС ли 

ще рЯЗЛИЧНО от вер 
ги, те са илкъде 
зареденн с толкова 1 
тенциална енергия, 
блеми н герои, Че 1. 
с, Която пропокира 
Ни, Желанието пи да 
даваме за живота и 
сим Нстините за ци 
ето парадокса -- 
почти не познапат + 
ми! А те са правеци 
с вълнение за тях и 
шна убеденост, че тр. 
ми могат н трябад 

нат в преодоляпането 
ностни проблеми На 
то и личността, 

Документалните (+ 
режисьора Петър П. 
„Трудан избор“, „Ко 
рата“, „Бащи от брон 
цес“ ни „Чужденецът“ 
тях сега се прибард 
ният му дебют „Аз, 
нята“ -- той е поч 
са поводът да пока 
разговор в предаван 
го но кннокритика 
Манов. 

Наташа СТ! 

Зарево на 
Сценаристи -- Папел Вежи 

ков, Рангел  Игнатоп. Режи- 
сьор - Зано Хесния. Опсра- 
тор - Крум Крумоп. Музи 
ка - Симебн Пиронков. В ро 
лите: Георги Георгиев -- Гец, 
Георги Черкелов, Лидия | Въл 
копа, обринка Станкова, Пе 
тър лабаков, Стоян Гъ- 
деп, Стефан Илиео, Андрей 
Чапразоп, Стефан Данаилов н 
ЦА 

Премиера - 15 март 1974 г. 

„Зарепо над Драпа” е един 
достоен филм за Отечествена 
та война и подонга на Бъл- 
гарската армия в нея. Но нс 
тинскилт център на филма 
всъщност е коифликтът ме 

у новото > политическо ръ- 
ководство и стария офицер- 
ски състав о армията, проб 
лемът за отношението  меж 
ду човека ин историята. Това 

мащабен филм не са 
мо по размаха на военните 

жествените си внушения, ос 
правдипото изображение на 06 
ществено-политическия живот 
в страната непосредствено 

след > победата на социалисти 
ческата революция. 

„Зарево над Драва” е удо 
стоен с голямата. награда. 
„Златна роза- на ХШ  фести 
вал на българския филм вън 

29 АПР! 
15.35 Ч) 
30 АПР) 
15.15 ЧА 

Варна, а Георги Гео: 
Гец получи наградата 
добра мъжка роля. 
тиката бе 
Замо Хескня се 

  

за създаване на пн: 
батално платно. кое? 
стъпва на високнт 
ци на жанра и звучи 
родна епопея. Оттук 2 
разговорът ни с р 
Зако Хеския. 

-- Кан се решихте 
те да осъщестонте 
клюнително сложен 

въчно филм с възм 
те Ена Нашата  кине 

-- Този филм пост: 
мен много големи 

  

  
В „Студно „Х2 на 29 април от 23.00 часа - „КАПРИКО, 
Елнът Гулд, Бренда Вакаро, Тели Савалас н АР.



да 
говека. 
зрителите 

тези: фил 

г за тях,“ 
с вътре 

зи фил- 
да помог 
з на същ 
общество 

идми на 
опзлатев: 

змн, ХО 
нз“, „Про 
“, а към 

и играл 
„  графи 
ти готов, 
зним за 
ето | не 
Божидар 

ГОНЛОВА 

в 
| 

  

оргиев -- 
а за най 
Кимокри 

зна, че 

+ и успях 
този нз- 
"постано- 

можностн- 
чематсгра- 

тави пред 
нзисква- пншеност на духа, 

  

вия. близки по 

ния. Реших да се хвърля на 
нещо. което не бях изпробвал 
-- огромна У 
не на специален тип снимки, 
-правене” на война с голяма 
та амбиция зрителят да я 
усети. Това изискваше от мен 
да мобидизирам не само оси 
чките си професионални въз 
можности, но и цялата техника. 
Исках взри! експло- 
дират на 4-5 или 2-3 м 
от актьорите и статистите, но 
тона е тротил и имаше риск 
за всички. Без помощта на 
армията този филм не може 
“ше да се реализира -- ока 
заха ни огромна помощ -- ма 
тернална, техническа, с поен 

Целнят колектио 
псеотдайно в усло 

истинските: Не” 
мога да забравя как актьорите. 

от 

   

е 
ударите. Много съм им бла 
годарен за начина, по който 
възприеха задачите сн - 
мъжки момчета! 

--Нмате лн свон лични 
спомени, “впечатления, наблю 
дения от това преме? 

- Аз съм  фронтовак. ред 
ник от 27 Чепински полк н 
спомените ми от Пърпата фа 
за на войната са живи и не 

заличимн. Безбройни бяха 
проявленията на смелост, въз 

готовност 

      

     
за саможертва. Но най-силно 
опечатление ми правеше ог- 
р а издр и 
пение на българския войник. 
Всичко това ме подтикна да   се заема с работата си над 
„-„Зарево над Драва“. Исках 
да покажа войната в цялата 
й жестокост и едновременно 
с това мъжката, гражданска- 
та готовност да се изпълия- 
ват върховни задачи на роди 
ната. всичко топа -- през 
личната съдба на майор Бо 
ли Василев (Георги Георгнев-- 
Гец) и „полковник емирео 
(Георги Черкелоп). ървият 
--  комунистът, политзатпор- 
никът, човекът със 

  
матия дълг, независимо от 

м: у тр дия, и 5 
рият -> > кадровият - офицер, 

  
         

По страниците на „Апропо“ 
  

БРОЙ 6 

„ХР. БОТЕВ“ 
30 АПРИЛ, 
18.80 ЧАСА 

Какво ли не се случва всеки ден в „кух 
нята“ на редакция „Хумор, сатиран заба- 
ва“ -- суматоха и пара като във всяка 
достойна кухня, | само че подправките 
при Нас са по-различна и в други дози- 
ровки. 

Но когато пещо става в гостната на 

редакцията -- то никога не се прави то 
ку-тъй. И най-малкото: не става всеки 
ден! Такъв е случаят с „Апроло“ -- само 
два пъти годишно ни идва на гости прос. 

то защото излиза само два пъти (с, поне 
на четири езика -- български, руски, аи- 
глийски и френски). 

Да се разгърне нов брой на Алманаха 
за хумор и сатира от цял свят: топа все 
ки път си е художествено събитие! Зна- 
ем го ние, казват го и го пишат чужден- 

ци от четирите краища на същия | този 
сият, молят да им се изпраща, възхваля- 
ват го със суперлативи... А ние какво 

  

правим, ще попита някой: В какъв сми- 
съл? За тиража на „Апропо“ ди става ду 
ма илн? Не, само врадиосмисъл. За сдни 
час успяваме да разгърнем двайсетина от 
190-те страници на Алманаха и заедно с 
представител на списапмето да споменем 
какво още съдържа новият брой. Знаем, 
че това пе е чак толкова много, но дър- 
жим поне да те подсетим, уважаеми слу 

шателю, за истинската наслада от личния 

грочит на „Апропо“ -- сиреч, дано см на- 
мериш и шестия му брой! Кураж в тър 
сенето! е 

От нас имаш: дпемниутна среща с „Приз 
натата муза“, | двеминутна минизтюра 
от Жан лАнселм, разказ в  ораторск 
стил от Ватауте Жилиискайте,  шарения 
от афоризми нз Клаус Вент и Пиер Пере, 
преднамерени извадки от „Речник на За- 
вършения циник“ на Ролан Жакар, супер 
кратки авторски присъствия на Юрий Бо 
рев н Славомно Мрожек, странновати анек 
доти от Нигерия (я-я! И там имало онек 

  

     

доти!), че и анекдоти на и за > Зигмунд 
Фройд! 

Всичко това се разиграва зад и > пред 
разноцветни музикални завеси ин перден- 

ца! 

Е, хайде! -- домакин от името > па 
АСЗ и този път ще бъде 

Димитър АРАБАДЖИЕВ 

  

РАДИОСПИСАНИЕ ЗА НОВА ЛИТЕРАТУРА 

ВЪЛНА 
20 АПРИЛ, 19.00 ЧАСА | 

Основен герой на новия роман на Слав 
Христов Караславов „Златото па самотни 
ка“ е Александър Батенберг, а киигата е 
вклюцена в поредицата „Детронираннте“, 
от която вече со появиха две части. В чет 
зъртия брой на радиосписанието за нова 
литература „Вълна“ ще чуете първата му 
глава. 

Голяма: част от всички > преживявания 
на Богомил Нонев са творчески втъкани 
в книгите му, в които белетристика сс 
педуна с публицистика, пътеписът с есе- 
то... От новата му есеистична книга „Прия 
тели на прилива“ избрахме есето „Топла 

честният човек, който бавно тъга“, в косто азторът отново открива нео 

и мъчително осъзнава дъл- 
га в 

  

бичайното зад обикновената видимост на 
факта, вдъхновява се за размисъл от ед 
на позната „проста мелод а! 

  

„Белият свят“ е творба, в която позна 
тата на всички авторка на исторически ро 
мани Вера Мутафчиева с успяла да сните 
зира впечатленията си от много пътува: 

ния по света с размисли, който се прости 
рат от живота на българина сега и в да 
лечното минало до назиците на негрите от 

Западна Африка. 
Станка Пенчева зинаги с общувала  не- 

посредствено с читателя, освобождавала е 
стиха си от изкуствени условности и ефек- 
тч, затова лиричният й глас звучи естест 
асно и истински. Такава е тл ив ай-нови. 

те си поетически творби, които ще чуете 
в предаването. 

Четвърти брой на „Вълна“ 
сънхове и от Иван Цанев. 

Генко ПУНКИН 

предлага 

  
  

едно такова“ конфликтно и 
преломно време. Филмът рез 
крива и съдбата на обикноне 
ния пойник -- мълчаливия, 
но готов да изпълняпа дълга 
си човек. За мен „Зарсво над 
Драва" си остава филм-разказ 
за истинските мъже, заради 
които си струваше да се поло- 

ОБИЧАМ ТЕ, АПРИЛ 
  

жат толкова много усилия! 

Елена СОТИРОВА 

  

(ОРН те -- игралон филм на САЩ. Режисьор Питър Хайъме, В ролито: 

  

  
  

век. 

  

а, 

която не ни напуска и на двай 
крайна сметка се оказва решаваща за героите на 
кинотворбата -- хора от две 
въвлечени в бързея на Живота, който в 
крайни варианти все пак някъде неизбежно и циклич- 
но се повтаря. Именно април 
Шнайдер най-голямата изненада -- научава, че има 
дъшеря, 
се кани да направи същата 
кога на младини -- да се раздели с любимия 0 ч0- 

Той, скептикът пред външния 

влеченията, 

ност е дълбоко законспириран романтик, самотник, 
който жадува за топлота и взаимност. Сложно > спле 
тен възел от човешки съдби, разказан с чувство за 
хумор и нескрита симпатия, но и с 

лед, който ни навежда На разм 
възможности, за грешките и заблудите на младост- 
та с многолетна давност. В зрялата възраст на раз 
носметка би 
опит и да изалече от него сдииствено правилното ре 
шеине за себе си. За щастие така постъпват и герои- 
те от филма -- те откриват и себе си неподозирани 

от жизнелюбие, доверие и емоционалност и 
цамират смли да ги изявят. 

В главните роли ще видим известния полски ак 
Новицки, и немските 

Шмаус, Алица Гузцер, Джеки Шварц, Зигфрид Рай- 

ни и други, 

резерви 

тьор. Ян 

Игрален филм от ГДР 

  

30 АПРИЛ. 
20.80 ЧАСА 

Какво са искали да ни кажат кинематографисти 
те на ДЕФА с това заглавие? Несъмнено нещо при 
ятно. Сценаристите Йохен Крамер и Ирис Гузиер, 
която еи режисьор на филма, асоциират пролетния 
месец с шегата, с невероятното и неочакваното, кос 
то пи се слуша непременно напролет, с надеждата 
за ново начало, за приятни смоции, Тази надежда, 

  

ет и 

  

петдесет, в 

различни > поколения, 
своите без 

поднася на професор 

то вече голяма, че е омъжена наскоро н 

грешка, както той ня- 

свят, обичащ  раз- 
но невярващ в женската вярност, всъщ- 

критичен пог- 

съл за пропуснатите 

  

трябвало повек да се опре она своя 

актьори Корнелия 

Лилин КРЪСТАНОВА 

  

СБОГОМ, 
РОБИНЗОН 

  

„ХР. БОТЕВ" 
30 АПРИЛ, 
16.10 ЧАСА Ге 

Радиотеатър 

щ | вители на съвременната лати 
мр ноамериканска литература, Ху 

лно Кортасар, се е обърнал 
към познатите ни герои Ро- 
бинзон и Петкан. Авторът ги 
е поставил в сложна, но съв- 
сем не фантастична ситуация. 
Двамата герон ца Даниел Де- 
фо са наши съвременници. 

Невероятното им приключение 
на пустинния остров е > вече 

1 в мииа пото. Години по-късно Ро 
бинзон и Петкан, водени от 
сантиментални чуаства, се връ 

щат на „своя“ остров. И нами 
рат там един модерен, цивили 
зонан свят. Но свят, населен 
пе с хора, а с иякакви марно 
нетки, лишени от свобода, от 
контакти помежду си, от чо- 
вещина. И на този фон авто 
рът поставя редица проблеми 
за взаимоотношенията между 
хората в пенхологически план. 
Като лайтмотив в радиопие 

| 1 Едни от най-ярките предета 

  

  

  

  та е постояшюто, натрапчиво: 

присъствие на властта. Защо“ 
то остров Хуан Фернандес, къ 
дето се развива дейетвнето, е 
владение на Чили.  Восината. 
хунта присъствува незримо, но 

неотлъчно. Тук режисьорът Ни 
колай Колев в потърсил и 
ключа към спектакъла,   

  
Инойдо МИХАЙЛОВ 

в 

    

 



  

„ХРИСТО Ботев“ 

6.00 Да започнем деня 
Утринен репортеж; Аеробик 
6.25 Преглед на програмата 
6.30 Новини 
6.35 Да започнем деня заедно -- 

продължение: СО младежки ритъм; 
Земя и хора; Приятна работа; Ли- 
ричеч миг 
7.15 БЪЛГАРИЯ - ДЕЛА И ДОКУ- 
МЕНТИ 
7.25 Българен:. 
7.30 Ногини 
7.40 ГОСТУВА РАДИО СТАРА ЗАГО 
РА 
8.00 Радиоенциклопедия 
8.20 Поздрави н песни 
8.30 Новини 
8.35 Музикална загадка 
8.40 „Фронт на, спасението”  -- 

изграждане на пърпите ОФ коми- 
тети 0 град Чирпан и околията 
8.55 „България” (музика Стефан 
Икономов, текст Владимир Башсо) 
9.00 ДОБЪР ДЕН: КОНЦЕРТ ЗА СЛУ 
ШАТЕЛИТЕ НА ДОБЪР ДЕН 

11.00 
ване 

заедно: 

народни хора 

„Хайде да играсм“ 
за децата 

-- преда 

  

„ХОР ал з<огп и «с 

  

11.10 Изпълнител на седмицата -- 
МИНЧО МИНЧЕВ - Концерт за ци 
гулка и оркестър М95 в ла минор 
(Паганини), изпълнява Минчо Мин- 

чев с Пловдивската държавна фил 

хармония, диригент Добрин Пегков 
12.03 Българска народна музика 

12.30 Осведомителен бюлетин 

12.45 Поздрапи и песни 

43.00 -- 16.30 ЕФИР 210 

13.00 Съпременници: „Трудов юби: 

пени 

13.15 
13.20 
13.35 
Видин 
14.00 Икономика за осички 
14.25 Стихове от Димитър Араба: 
джисо 
14.30 Забавна музика 

Забавни оркестрови Пиеси 
За педро небе, за чиста земя 
Концерт на АНПТ „Дунев" -- 

14.35 Акгуални диалози: „Полити- 

чески жипотописи“ 

15.00 Мз съпстски оперети: 1 Пе- 
на Чана и хор из оперет. 

„Целуокета на Чанита“ (Милютин), 
изпълнява Татяна Шмига с хора и 
оркестъра на Московския опсретен 
театър, диригент Григорий Столя- 
роп; 2, Дует на Сако и Сико из 

аперет. „Кото и Коте" (Долидзе), 
изпълняпат Влагимир Канделаки и 
Паоел Котрягин с оркестър; 3. Пе- 
сен за черьомушкиге из оперет. 
„ЖМоскга-черкомушки“ (Шостеко- 
пич), изп. солисти с хорз и орк. на 
Московския оперетен театър, дири- 
гент Григорий Столяров; 4, Музи- 
ка нъ оперег. „В ритъма на сърце- 
то" (Петров), изп. Валентина Кали- 

нина с орк. на Московския опере- 

сен 

тен театър, диригент Елмар Абу- 
сапимов; 5, Дует на Тоня и Борис 
из оперет. „Пролетта пее" (Каба- 
певски), изп. Нона Коралесина и 
"Орий Богдоноо с орк. на Москоп- 
ския оперетен тедтър, диригент Гри 
гсрий Столяров 

15.20 Поднум на музикалната само 

дейност -- съпременните български 
хорови творби в интерпретацията на 

кашите самодейни състави 
16.00 „Хикс, Игрек, Зет“ -- „По- 

спедната битка на Сандокан”  -- 
драматизация по одноименния ро- 
ман на Емипио Салпгари 

16.20 Народни танци от Африка 
46.30 Осподомителен бюлетин 
16.35 Писма с обратен адрес 
17.00 За младежта: „КАК ЖИВЕЯГ 

МЛАДИТЕ“ -- пряко предепене 

18.30 Новини 

48.35 „Друмник-сладкодумник“  -- 
предаване за децата 

18.45 „Спадкопойна чучулига“  -- 
концерт за децата 

19.00 За приятелите на литература 
та и изкустпото; „ЗА ПОВЕЧЕ ДО- 

БРИ КНИГИ“ 

20.00 „На раздумка н песен" -- 
фопкпорно предаване 

20.30 ЦЕНТРАЛЕН 
ЛЕН БЮЛЕТИН 

ОСВЕДОМИТЕ- 

1045 Бъпгарсчи народни хора, из- 
пълняса но тамбура Румен Сираков 
20.55 И ощс нещо п този ден 
21.00 Раднотсатър: „ЕСКУРИАЛ“ -- 

пиеса от Мишел де Гелдерод 
24.39 Творби от Пиетро Нардини 
22.10 Вечерен радиосериоп: „Ко- 

лимски разкази“ от Варлам Шола- 
мов 

22.15 Забапна музика 
22.30 Ососдомитеплен бюлетин 
22.40 „Песни, изтръгнати из ада" -- 
музика от Александър  Фляркоаски 
по стихове на африкански поети, 
изп. солисти и хсрът нз Белорус- 
кото радио 

23.00 ПРЕДИ ПОЛУНОЩ: Актудлно 

театрално студко 

  

- 3.00 НОЩЕН ИНФОРМА- 
Цирнно-мУЗинАЛЕН БЛОК 

     

       

  

     

  

   

   

10.00 Преглед ми 

  

дестраинин пе 

  

    

    

     

  

16.00 Новини от общините 
16.05 - 18.00 „РАДИОЛИК“ - 

      

   

  

  

      

  

чат 

1.30 На този ден 10.30 Арторитетът на Е рия по иктуал теми ат София и Пленен 
2.30 Ано не сте чул : 18.03 20,30 ВЕЧЕРЕН ИНФОРМА 

ути за поезин ста ма социнлизма ЦИОНЕН ОБЗОР НА ДЕНЯ 
00 10.00 СУТРЕШЕН ИНФОРМА „12 плюс 18.15 Коментар па вътрешнополи: 

Ционно музикален ДОК 00 15.00 ВЕДЕН, ИНФОРМА- < тическа тема 
6.50 Ринобудно „Слънчев а нно. АУЗЯНАЛЕН БЛОК 8. Светът днес 

Ридка 12.00 Ососдомителеи бюлетин 19.15 Репортаж на 
12.30 Акт стопанска тема 20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН 
13.30 М ииформчици БЮЛЕТИН 
14.15 С1 лун полити 21.00 Музикални хорипонти 

ник на  учителс 14.30 „Стъги в анаис 12.05 Музикалиа стълбица 
ред: актор Димитър 15.00 Комине за специалистите 22,30 Преглед па новините от вечер 

На арфа рамите на и 15.30 Гонори Москва: Срещи по чет  вите часоше 
реа даа глартъак 23. За какио гопори спетът? 

„СОТ «ъп << 

16.05 Архишен раднотеатър: „ВЕСЕ „Найснои та ни и м в 22.15 „Минути за джаз“ Дидие 
ЛИТЕ ЖЕНИ от Уиндзор“. ирвя на ХХ - 1 предци: Локуд цигулка 
от Уилнм Шекспир 19.30 Концерт Софийсната фил: 
17.05 Енгелберт  Хумпердинг - хармонил. Костдиригент Бистриос 22,40 „Епопел на незабрапимите" -- 
пторо  дейс Хен- 4 „ Димо Ди- БАБА ТОНКА 

я 23.40 Вести     

     

     

   

    

даи С музиката на Пенчо Столноо: 

   
   

    

  

дигертименто за струнен оркс“ 
по и орке 4 изпълняна Габровски камерен 
пии Бетхоше и симфен ка оркестъ диригент Стоян Ангел: 

17 ъл изродна о музика ла мажот 2. инения: -кантата „Летопис за 
18.00 Вести 21.50 Информационен бюлетин 1 За писти, орган, четец 
18.05 В соста на тоореца: „Вторият ей“ и со. изпълняпа СО на БТР. ди: 
ипот на „Комисарната“ на Ален: 22.00 Сатиричен албум: „Петия; ригент Васил Казанджиев. Солнсти 
сандър Аснолдов минути е Агдрет Кюрти и Антонио Петър Бикърджиев и Румяна Ца- 
18.35 Музиката през пекосете: Амури” чепа. Четец Нвзи Тонер 

„знание“ 
10.03 Икономина: цикъл „Нопи дането“ - ленция от Чаодар Велчев адаптация“: „Индиондуални методи 
структури на упрапленне ин прераз 
пределение ма фуннции, права н от 
гопорности" - „Новите организаци 
онни структурни и субекти на сто- 
пансна дейност -- ондопс нм същ- 
ност“ -- беседа от Ивон Миринсни 
10.15 Физина: цинъп „Физината и 
проблемът за времето" -- „Понятне 
то за опреме о спохата на Възранс 

РАТОЕТЕЛЕЛ РАДКО АЕЛИДИЛ ил 

СТОЛИЦАТА 
13.10 „Минути на нконтрольора“ -- 
Съоместна инициатива със СК за 
държавен и народен контрол 
13.30 Новини от столицата 
13.40 Отгопаряме она паши писма 
Музиката е по жслание на слушате 

пловдив < 
17.30 Забаона музима; 
ОБЩИНАТА: 
та“ - нонферентен 
общините Рудозем 
ВАРНА 

17.03 В средата ча стдмичата -- раз 
говаряме за приложението на 35:0 

18.00--20.00 
„Отварянето на община 

дналог между 
и Брезопо 

10.30 Руски езим за напреднали 
10.45 Неторня на джаза: „ФРГ н 
Скандинавсните страни“. Аотор Йор 
дан Рупчев 
11.15 Литературен анализ: Романът 
„Твоите земи“ от Чезаре Пеоезс. Ао 
тор ст. асистент Сненана Столнопа 
11.39 Психология: цикъл „Психоло- 
гичесни измерения на училищната 

за коренцил на проолемното пооеде 
нис на децата и юношите“ -- бесе- 
да от Ипан Игов 

11.45 Технологично обновление: 
пи материали“ -- 
зити“ - 
Ставрев 
Попторение от 

„Не 

„Метални компо- 
лекция ст доцент Стапри 

14.00 до 16.00 часа 

  

постановление на МС п областта на 
музината: 19.35 Оперни фрагменти 

СТАРА ЗАГОРА 
17.05 Продължение ма темата от сут 
ринта. Услопията ма труд 0 проми 
шлеността на Хаскопска област: 17.30 
Рекламен налейдосноп; 
на тетрадка: 18.40 : 
19.10 Трибуна ЛИК: 19.40 Българска 
народна музина -- Из Нашия архи- 
вен фонд 
ШУМЕН 

6.00--9.00 УТРИННА ПРОГРАМА: 6.04 
Масоон песни: 6,50 Музина из дет 
сни филми и спентанли: 7.40 Слуша 
телски четоъртън; 00 Индустрия 

; «.
 

9 т х ь ЕТ 

за човека: 8.30 Радиопост 5-68-25; 
17.00--20.00 ВЕЧЕРНА ПРОГРАМА: 
17.05 „Култура“ -- сборно 
предапане: 18.40 В спета на дюаза: 

00 Рекламно предаване 
БЛАГОЕВГРАД 

17.03 Между полемичното и безспор 
ното: „Менду слопото мн делото“, 
17.30 Посони на преустройстоото -- 
община Симитли; 19.05 Жудожестос: 
на музика: 19.15 Имена ст строя на 
безсмъртните: „Запинаги 0 народна 
та памет“ -- 45 години от анцията 
о село Пселатинопо На Трънсния пар 
тизансни стрпд: 19.35 Хумористични 
любовни народни посни 

27
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10.00 По спста ми у Нас 
10.20 То спрапочник 
10.30 За децата „Призраци отвъд“ -- 

то филм, |Х Зепизод н „Три от 
хиляда“ -- то нопела 

11.30 „ОКТОПОД“ - то филм |Ита- 
лия), трети филм, М епизод 

12.30 Днес 
17.00 Днес 
17.20 Забапно-музикално предаване | с 

участисто на 

цоп н групите 
Николай Карачен- 
„Веселите момче 

та“ и „Земляне“ 
17.40 За децата: „Ателие 7 цоята“ и 

„История с близнаци“, то филм, 
| епизод 

18.30 „Решапаме заедно": „Фирми на 

граждани“ -- > публицистично 
предапане 

19.30 То справочник 
19.40 „Приключенията на парцаленото 

тигърче Лукас“ -- анимационен 

филм, Ш епизод 
Лека нощ, деца!: „Как Петлето 
поподна на > покриоа!“, П епи- 

19.50 

зед 
20.00 ПО СВЕТА ИУ НАС 
20.30 Актуапна антена „ИЗЛИЗАНЕ ОТ 

АНОНИМНОСТ В УСЛОВИЯТА 
НА ФИРМЕНАТА ОРГАНИЗА- 
ция“ 
„октопод“ -- 
филм |Италия|, 
епизод. Първо 
надписи 

21.40 Изберете 
21.45 Спетът п действие: 

СТАН - МИГОВЕ 
ЕПОХА“ - 

20.40 седемсериен то 
третн филм, М! 

изпъчопане. С 

„АФГАНИ- 
ОТ ЕДНА 

дскументално-публи 
цистичен филм на БТ 

22.25 Хора на път 
22.35 В КРАЯ НА ДЕНЯ 
22.50 „Очаквайте“ 
23.30 „Магичен ключ“ 

зикално предаване 
-- забапно-му 

  

18.25 То информация за граждани с 
упреден слух 

18.45 Музикална миниатюра: “| „Море, 
Тренке, мренке“ в нзпълнение 
на Лиляна Галевска 

18.50 Днес 

19.10 КРЪГОЗОР: “ Присъстоне: “| Ипан 
Фунеп 

19.25 Кинопанорама: Сергей Юткепич 
19.55 Курс по френски език, 15-и урок 
20.25 Поезия 
20.30 Приключенията на растенията: 

„Дългият път на прашеца“ - на 
учнопопулярен филм, У! спизод 

21.00 Очерци за съвременници: Геор- 
ги Петров 

21.20 „Когато децата заспят“ 
21.50 Днес 

22.00 Десета муза: „ЛЮБОВТА НА 
РУСОКОСАТА“ - игрален 
филм |ЧССР, 1965 г.) Режисьор 
Милош Форман, В ролите: Ха 
на Брейхова, Владимир Пухолт, 
Владимир Меншнк и др. Първо 
изпъчгане. С надписи 

  

14.30 
14.45 

Новини 
Р. Щраус - Соната п мн-бемоп 
мажор за цигулка и пнано 

15.15 Документален филм 
15.45 Канцерт на артисти от Афганн 

стан 

16.10 Новини 
16.15 рака до шестнадест ин повече го- 

дини“ 

17.00 Партийният комнтет н преустрой- 
стоото 

17.45 Днес по спста 
18.00 Фелклорът на Полша 
18.30 Кинопанорама 
10.00 Време. 
20.40 Хокей -- ссетопно първенство -- 

среща между отборите от финал 
ната група -- | третнна 
Стрелба -- пнеоматнчна пушка -- 
Светспно пърпенство -- предапа- 

не от: Югослапия 
Хокей -- соетопно първенство -- 
среща между отборите от финал 
ната група -- П третина 

22.00 Днес по соста 

12.10 Хокей. Среща между отборите от 
финалната група -- третнна. 

22.50 „Мястото. на срещата да не се 
променя“, |У серия 

21.20 

21.20



# 

  

  

10.00 По соста и у нас 
10.20 То справочник 
10.30 За децата: „История с бпизна- 

ци“ -- то филм, | епизод нм 
„Кале щурецът н Жабокът Бол“ 
-- аннмационен филм 

11.30 „Битка на хълма“ -- то нопела 
учеср) 

12.10 БТ за Интеромзня: БОКЕРИНИ -- 

КВАРТЕТ ЗА ФЛЕЙТА, ЦИГУЛ- 
КА, ВИОЛА И ВИОЛОНЧЕЛО 

12.30 Днес 
47.00 Днес 
47.10 Фипателия 
17.20 „В сзета на книгите“ 

и сане за децата 
18.00 ВОИН: „ПРАЗНИК, ЗДРАВЕЙ!“ 

-- концерт, посветен на “ Деня 
на > гражданската отбрана на 
НРБ. Приветстоено “ слопо на 
ген. Цоцо Цоцов -- началник на 
ГО н зам.-министър на народна- 
та отбрана 

18.30 Наука, техника, технологни 
49.00 Интеренгнал 
19.30 Те спрапочннк 
19.40 „Приключенията на парцапеното 

тигърче Лукас“ -- аннмационен 
филм, ГУ епизод 

19.50 Лека нощ, деца: „Доктор Ох- 
болн“ -- анимационен филм, 
епизод 

20.00 „ВРЕМЕ“ -- информационна про 

-- преда- 

грама на Централната съпетска 
телевизия 

20.40 ДНЕС 
21.00 „НИЕ СМЕ ВЕСЕЛИ, ЩАСТЛИВИ, 

ТАЛАНТЛИВИ“ -- нграпен филм 
(СССР, 1986 г.). Режисьор А. 
Сурин. В ролите: Марнна Нейо- 
попа, Станислав Любшнн, Алек 
сандър Минхайлоп н др. Първо 
изпъчване. С надписи 

22.30 Изберете 

22.35 „От студиото п Москпа“ -- пуб 
лицистично предаване на Корес 

пондентското бюро на КТР 
23.05 Хора на път 
23.15 В КРАЯ НА ДЕНЯ 
23.30 Туризъм 
23.40 „СПОМЕН ЗА ЕЛВИС ПРЕСЛИ" -- 

забавно-музнкапно предаване с 
участието На Дармна Ролинцопа, 
Хелена Вондрачкопа, Симон Боу 
ман, Петер Хофман, Карел Гот 

и др. 

      
18.45 Музикапна миннатюра: „Разбо- 

ла ми се Никола“ в мзпълненне 
на Вълчо Ипаноп 

18.50 ДНЕС 
19.00 „Обущарят чнча Спас, Магаре: 

то и Тошко“ -- то филм за деца 

и юноши, УШ епизод 
19.30 „Здраве“ -- то журнал 
20.00 Търсене п природата: „Оръжне 

то на растения” -- научнопо- 
пулярен фил. 

20.25 ЛИК: „ИЗ СВЕТОВНАТА КУЛТУ- 
рад“ 

21.00 Музикални дни „Димитър Не- 
нов“ -- Разград 89 

21.50 ДНЕС 
22.00 „Здрапей, аз съм“ -- публици 

стично предапане 
22.30 „ЖИВОТЪТ НА КЛИМ САМГИН" 

-- четиринадесетсернен то филм 
(СССР), П| «ерия, пърпо изпъч- 
пане 
Спетопна купа по одигане на те 
жести репортаж от > Бургос) 

23.45 

  

14.30 Новини 
14.40 Документални филми 
15.20 Нашите пссин за приятелите 
15.35 Новини 
15.40 „Образ" -- питературна игра за 

учениците от горните класопо 

17.10 Интерсигнал 
17.40 Днес по соета 
17.55 Концерт от произпедения на А. 

Меликов 
18.45 Репортаж от зоседаннето на Ми- 

нистерския съвет на СССР 
10 00 Време 
20.40 Прожектор на преустройстоото 
20.50 „Топа беше... беше.“ 
21.10 Поглед 
22.55 Анимационни филми за възрастни 
23.20 „Мястото на срещата да не се 

променя“, МО серия   
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„ЖмРаЛеФС КО Бе 

6.00 Да започнем деня 
Спорт за всички; Аеробик 
6.25 Преглед на програмата 
6.30 Нопинн 
6.35 Да започнем деня заедно -- 
-- продължение; Усмивка в утро- 
то; Земя и хора; Приятна работа; 
Лиричен миг 
7.45 БЪЛГАРИЯ - ДЕЛА И ДОКУ- 
МЕНТИ У 

7.25 Свири оркестърът на Шопския 
ансамбъл -- София 

заедне: ва" (Шостакович), солисти Елеоно- 
ра Андреева, Генадий Ефимов, Лев 
Елисеев и др, диригенг Генадий 

Проваторов 
41.55 Музикална загадка -- огго- 
вор 
12.03 Концерт на млади изпълните- 
пи на народна музика 
12.30 Оспедомителен бюлетин 
12.45 Поздраои н песни 

13.00 -- 16.30 ЕФИР 210 
13.00 Съпременннци: „Има такипа- 

„Великият Муц“ -- доку 
  от Йордан Вълчев 

13.20 За ведро небе, за чиста земя: 

7.30 Новини хора“ -- 
7.40 Утринен рт: 1. М 
упертюра от Ал. Йосифов, изпъл- 
нява орк. „Симфониета" на БТР, О „Човекът и природата“ 
диригент Камен Големинов; 2. 43.35 ОТ ЗАЛА В ЗАЛА 
Творби от Димитър Тъпкоп, изп. СО 
на БТР: Прелюд за струнен оркес- 

тър, диригенг авторът; Четири сим- 
фонични приказки по Елин Пелин, 
диригент Михаил Ангелов 
8.00 Стопанска борса 
8.20 Български народни песни, из- 
пълнява Соня Кънчева 
8.30 Новини 
8.35 Музнкална загадка 
8.40 Роден, край: „Отколешен ро- 
зе0 храст" -- документален раз- 
каз ог Светослао Цоетков 
9.00 ДОБЪР ДЕН: АЛТЕРНАТИВНИ. 
ТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОРГАНИЗА- 
ЦИИ „СЕВЕР - ЮГ“ 
14.00 „Хайде да мграем" 
даване за децата 
11.10 Из репертоара на 
скня държапен музикален 
„Станнспапски мн Немирооич-Дан- 
ченко”: 1. Сцена из оп. „В буря- 
та“ (Хренников), солисти Елеонора 

Андреспа и Денка Каральов, дири- 
гент Генадий Проваторов; 2. Сце- 
ни из оп. „Годеж в манастира" 
(Прокофиев). Солисти Мила Исако- 

га и Ян Кратов, диригент  Ксмал 
Абдуласв; 3. Сцена из | д. на оп. 
„Кола Брюньон“ (Кабалепски). Со 
лист Леонид Белдин, диригент Геор 
гий Жемчужин; 4. Седма и осма 
картина на оп. „Катерина Измайло: 

-- пре: 

Москоп- 
театър 

14.00 „Накъдето нм пндят очите“ -- 
хумористичен пътепис 
14.20 ОТ ЗАЛА В ЗАЛА -- продъл 
жение 
14.40 Културна панорама 
15.00 Бележити музикални изпълни 
телн -- пианистът ЕМИЛ ГИЛЕЛС 
16.00 „Голямото междучасне“ - 
предаване за децага 
16.30 Ососдомителен бюпстин 
19.35 Консуптация по трудопопрао 
ни пъпроси 
16.45 Поздрапи и песни 
47.00 Днеоник „Изкуство“: 
тър пьо Видин 
17.30 В музикапното студно 
18.00 „Преди печерната пропоерка“ 
-- предаване за бойците и коман- 
дирите от БНА 
18.30 Ноонинн 
19.35 „Друмник-сладкодумник“  -- 
-- предаване за децата 
18.45 „Родна “| стряха“ 
за децата 
19.00 ПЕТЪК ВЕЧЕР В ОБЩИНА ДИ 
МОВО, МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБ- 
ЛАСТ -- пряко предаване 
20.00 Популярен концерт: 1, Уцер 
тюра към операта „Ако блх цар“ 
(Адам), изп. орк. На операта о 
Монте Карло, диригент Луи Фремо; 
2, Майсторът от Кремона (Хубай), 
изпълненис на цигуларката Недял- 

На тса- 

-- концерт 

3 
ка < Симеонова; 3. Сцена из оп. 
„Мойсей в Египет" (Росини), изп. 
Заапа Гол, Кейт Лепис, Ернесто Па 
ласио и Руджеро Раймонди, съпро 
вожда оркестър „Филхармения“ 
диригент Клаудио Шимоне; 4. Ин- 
тродукция и рондо капричиозе 

(Сен-Санс), изп. Сергей Стадлер -- 

цигулка със СО на Съветското РТ, 
диригент Владимир Федосесв 

10.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ- 
ЛЕН БЮЛЕТИН 

20.45 Български народни хора 

10.55 М още нещо п гози ден 

21.00 Камерни творби от руски ок 
български композитори 

22.10 Вечерен радносернал: | „КО- 
ЛИМСКИ РАЗКАЗИ“ от Варлам Ша 
ламов 

21.30 Осоедомителен бюлетнн 

12.40 Джазов концерт 

23.00 ПРЕДИ ПОЛУНОЩ: „ХАПЧЕ- 
ТА ЗА СМЯХ“ -- забапно предаоа 
не : 

  

Съобщение 

  

Главна редакция „ПРОГРА 
МА“ при Българското радио 
обявява коикурс за детската 
театрална група към  редак 
цията на 4 май т. г. от 18 
часа. Допускат се да участву 
ват деца от 8 до 12 год, въз 
раст. Трябва да го подгот- 
вят басня, стихотворение и 
четене на свободен текст. 
Молби ще се присмат па 
пропуска на Българско радио 
до края на месец април. 

  „ОРТ Вера ие< 

0.07 - 3.00 НОЩЕН ИНФОРМА- 
ЦИОННО-МУЗИКАЛЕН БЛОК 
1.30 На този ден 
2.30 Ано це сте чуди 

Минути за поезия 
СУТРЕШЕН ИНФОР- 

МАЦИОННО:- МУЗИКАЛЕН БлоК 
6.50  Ранобудно > петленце: 
от Мерко Ганчев 

Стихопе 

телевизията 
10.00 Преглед на чуждестранния пе 
чат 
10,05 Музикална 
рение 
11.30 В спета на социализма 

ш ю с 
5.00 БЕДЕН ИНФОРМА. 

Цнонно- МУЗИКАЛЕН БЛОК 

стълбица -- пошто 

     

      

    

15.00 Комише с специилистите 

15.09 -Избери си пес 

  

класация на детски песни 
15.30 Гопори Москва 
16.00 Новини от общините 
16.05 - 19.30 „РАЗГОВОР С ПАС": 
актуални темн от Софнип и Пазар- 
джик 

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН 

  

    

  

7.15 България - дела и документи: 12.00 Осредомителен бюлетин БЮЛЕТНН 
„110 години от приемането на пър:- ска тема 22.05 - 23.00 Пулсир поти 
вата вългарсна. Конституция пъв Ве на произшествията. 22.30 Преглед на нови те от пе 
лико Търново“ 1435 Светът из0ън политиката черните часове 
8.45 Из иеаграмите на родиото и 14.30 Родна реч + 23.30 За какпо гошори светът? 

г с „ОРр«чрие пл << 

16.05  Кантатногораториални творби “ разговор е Петър Попалатен 40 „Епопея на незабраонмнте“ -- 
-- Меса Ж6 от Фронц Шуберт, изп. 17.45 Музика на пародите ТЕОРГИ ВЕНИО вски 
БХК  ретослай Обретенов” с орке: 0 18.00 Вестн 23.00 Вест 
стъра на Софийската народна опе- 18.05 Сред геронте на Днмнитър Дн 23.05 С ИНавА на Пенчо Столнов, 
ра под диригентството на 
Робеп. Солистн Кини Леонора, 
Баръмопа, Божидар Митрушев, 
Огнян Василев и Димитър Ячакиев 
17.07 Сонатафантазия „След прочи- 

тане на Данте“ от Ференц “Лист. 
изп. Дьорд Цифра. 

Георги 
Юлия 

17.25 „Как се ражда изнустоото!“ -- 

моо 
19.05 Пред УП! национален преглед 
на оперното, опсретното н бале 
то изнустоо, Пряко СТЕРЕОПРЕДА: 
ВАНЕ от зилата на Варненскато на 
родна опера 

21.00 Информационен бюлетин „Ор 
фей“ 

изпълнява оркестър „Симфо: 
циета” на БТР, диригент Стоян Ан 
гелсв: 1. Концертино за пиано и ор 
кестър, солист Михаил Стоянош; 2. 
Концерт за струцен оркестър; КА 
Симрония МъЗ 
24.00 кода с полунощ“ 
тас. Стойнов 
0.05 Съвременна 

- Анас- 

музика 

  

  

„ЗНАШППЛли 

10.03 История: систория на Софий- та -- беседа от ст. н. с. Байко 

сния у Р 
х сни“ - к пен център на д 11.00 Измустпо: цинъл „Шедьосрите 

Сутра нвот Фуг и център с на галерията „Уфици“ -- „Шедьов- 
щество“ - беседа от доцент Хрнети  рите на Рубенс“. Автор проф. др 
на Минрчепа Атакас Божков - >потора част 
10.15 Курс по разговорен оанглий- 
сни сзик - 223-и урон 
10.30 Курс по разгопорен испански 

езин - 226-н уром 

10.45 Енология: цинъл „Бнаенология“ 
- „Какво представллоа екосистема- 

11.15 Литературни иден на ХХ иск: 
„Кълневе на сдинойластието“. ДАог 
тор проф. др Атанас Натсо 

РАЙОН НЛ РАДОСТ АЕ Пцилал 

СТОЛИЦАТА 
13.10 > Комуннстичесни отчет > пред 
празнина на труда: гоступаме на 
ППО о предприятил На община „Въз 
раждане“ 
13.30 Новини от столицата 
13.40 нашауа снснурзия 
пловди 

17.30 ЕДИ, аа музика: 18.00 „Та чули 
гролкла: но пи сте. не сте пи 

предаване; 19.05 „Целскостопансчта 
панорама“ -- Пред пърсомарсния 
празник гоступаме на бригадите ст 

нов тип о АПК Пърсомай 
ВАРНА 
17.30 Радиолин „Прибой“ -- предава 

лечението на злокачестоснита нОПО- 
образупанна“ -- „Постиженията в 
днагностиката н леченнето на рака 
на белия дроб“ - лекция от доцент 
Андрей Симеонос 
11.45 Информацил и 
къл „Информационен подход 0 и3- 
слерпането на мозъчната дейност 
като упрапленчески процес“ -- „Ре: 

общестпо: ЦИ 

  

  

рархнита на упраоленисто о орга- 
11.30 Чопен, среда, медицина: ци: низма“ -- беседа от Бонидар Палю 
къл „Съпременни проблеми около шео 
днагностината, профилактиката и  Пооторение от 14.00 до 16.00 часа 

не за нултурния живот в района;  17.00--20.00 ВЕЧЕРНА “ПРОГРАМА: 
19.05 Музикален албум 17.05 Пътища на дружбата; 18.00 
СТАРА ЗАГОРА Българска Народна музика; 18.40 С 

17.03 СРЕЩИ В ПЕТЪК: 0 Кру при те; 19.00 За 
мооград в услоонята на преустрой- безопасност на доиженисето; 19.15 

стпото: 19,10 Концерт на хороон ко латни страници 
пентнон от раднорайона; 19.40 Хо- БЛАГОЕВГРАД 
ра н ръченици, нзп, Странджанската 17.03 Аптомобилисти на път: инфор 
група иациание, музннална програма: 17.30) 
ШУМЕН „Пирин“ -- народна музина; 

6.00-9.00 УТРИННА ПРОГРАМА: 6.04 17. и Стронтелни делници: Ноподомс 
Забаона музика; 6.18 Фолнлорна мо ни неволи; 18.15 Забавна | музнна; 
зайка: 6.50 Пнонерени песни; 7.40 18.35 Народна музина; 18.48 < Срещи 
„Къде. кога. наноо?“ -- сероизна ин 
формация за почионите дни: 8.00 Ре 
нламно предаозне; 8.39  Колентноът; 

по общия път; 19.05 От пстън до пе 
тън; 19.35 Музика 
фон 

от старна грамо 

  

 



  

„ЖАЛКО вер лсиъ<е 

6.00 Да започнем 

Пътепис; Асробик 

6.25 Преглед на програмата 
6.30 Новини 
6.35 Да започнем деня заедно -- 
продължение: С младежки ритъм; 
Земя и хора; Лиричен миг 
7.45 БЪЛГАРИЯ - ДЕЛА МИ ДОКУ- 
МЕНТИ 
7.15 Български народни хора -- 
свири на акордеон Димитър Нанков 
7.30 Нопини 

7.40 Ориестрови пиесн от Антонно 
Випалди 

деня > заедно: 

8.30 Новини 
3.40 Нашата > бъпгарска “гордост: 
„Класата“ -- ссе от Венцеслав На 
чев 
8.55 „Те бяха" комунисти и проро- 
ци“ (музика Димитър Сагаев, текст 
Паоел Матео, изпълнява Смесен 
хор на БТР) 

10.34 Оркестрови фрагменти из 
сперети 
10.45 Минути на благодарйостта 
11.00 „Хайде да играем" -- преда 
ване за децата 

11.10 МУЗИКАЛНА “СЪБОТА -- 
из музикалната романтика 
12.03 МУЗИКАЛНА | СЪБОТА 
42.30 Ососдомитепен бюлетин 
42.45 Поздраон и песни на личен 
адрес 
13.00 „ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА" -- 

среща с тоорческия клуб на  ре- 
докци? „Хумор, сатира ин забава" 
14.00 МУЗИКАЛНА СЪБОТА -- 
песни от наши млади аотори 
14.20 Раднотеатър за мпадия спу- 
шател: „КОГА ПОРАСНАХА мом. 
ЧЕТАТА!“ -- 

за деца 
46.20 МУЗИКАЛНА 
музика на народите 

16.30 Оспедомителен бюлетин 
16.35 Фантастика, прогностика, сори 
стнка 

17.00 МУЗИКАЛНА | СЪБОТА 
18.00 „От полюс до полюс" 
18.30 Нооннм 

18.35 „Рингм, 
дапане-игра 

СЪБОТА - 

ринги, рае" - пре- 

  

18.45 
ничка 
19.00 

Музнкална усмнока -- „Пес- 
за теб, песничка за мен" 
За приятелнте на литература 

та м нзкустпото: „ВЪЛНА“ 
20.00 МУЗИКАЛНА СЪБОТА -- 

изпълнения на популярни сстрадни 

певци и състави 

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСОЕДОМИТЕ- 
ЛЕН БЮЛЕТИН 

10.45 Гъдуларят Михаил Маринов 
изпълнява народни хора 

  

  

«Кога пораснаха 

момчетата» 

1420 маса 

Още с първата си драматур 
гична творба авторката 0 по- 
казва завидно познаване на 
детската душевност, “ 

Смъртта на любимото ку 
че, другаря на група средно 
школци, става повод да се 
излез не само детската мъка, 
но по протестът към безсмисле 
нола жестокост. “« Мъката н 
ожесточението карат мдадите 
героч да възмъжеят прежде- временно. Но така ли тряб 
ва да пораснат нашите мом- 
чета, така лн огорчени, но 
все пак с надежда ще навля 
зат в живота? Някои може 
феи така, Но няма ли же 
стокоста “да роди отмъще 
пие но още по-голяма жесто 
кост? Това не става в пиеса 
та, но често става в жипота, 
Автопката апелира за хуман- 
ност не само помежду ни, 
по и към четирикогите прия 
тели на изащите деца. 

Радиотеатърът 
слушател ще си позволи 
сдин експеримент. Магдале 
на Ангелова ще постави ра- 

за младия     
  

   
   

    

    

  

   

  

  

       

      

  

        

    

   

    

    

   
   

      

     

диопнесата с деца от ръково пиеса от Магдалена 10.55 И още нещо в този ден дената от нен детска тсатрал сигларав, получила поощрение ли „КАК СИ ТИ -  мпадежко па студия. Ще чуем нови гла г раздело за деца и пионсри забавно предапане сове и ще привлечем пови 15:00 МУЗИКАЛНА СЪБОТА -- 22.30 Осоедомителен бюлетин млади ери за Раднотса- пъстър концерт 11.40 „КАК СМ ТИ" -- продължа търа. 16.00 „Светулка“ -- рад па мпа 6 Р ане Мая БЕНИЕШ 

ер сТелс ии 

0.07 - 3.00 НОЩЕН ННФОРМА.- 8.45 Из програмите на родиоуо и лейдоскоп ЦИОННО-МУЗНКАЛЕН Блок телевизилта 16.00 Нопини от общините 1.30 На то ден 0.00 Преглед на чуждестранния пе 17.05 1941 „СПОРТ Но музикд“ 2.30 Ако гоч 
18.30 обзорен прешед на събитил Минути за пезня В соета на операта та на Балканите 6.00 -- 10.30 СУТРЕШЕН ННФОР- Пулсиращи ноти -- > порторе: МАЦНОННО.- МУЗИКАЛЕН БЛО 20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМНТЕЛЕН 6.50 Ранобудно петленце: Стихове - Едно съпетска седми БЮЛЕТИН от Катерина Кирлнова - Оспедомителеи бюлетин 7. България ла и документи: 13.05 „Весели приумици“ фол- 2130 в спета на киното + рама на ашистката бор клорно предапане Е песни през годините -- му ба и Българи е 13.30 -- 15.30 ХОРА, ПЪТНЩА, АВ  зикално предпоане 3 8.30 Предварителна спортна нинфор  томоБИ 22.30 Преглед на ноонните от пе: мация 15.30 Говори Москва: Съботен на: 0 чериите часопе 

„СЪР ай» СП << 

16.05 „Нскам да он прочета“ - 18.30 „Време, народ, традиции“ обмен пети откъс от романа „Белите одеж 19.25 Раднотеатър: „ЖЕНА БЕЗ ЗНА 23.00 Вестн ди” на Владимир Дудинцев ЧЕНИЕ“ - пиеса от Оскар Уайлд 23.05 Дуказоп концерт. 16.35 Концерт дропе, участници 20.13 Българсни музикални изпълни 24.00 „Стихове п полунощ“ -9 япом п кдунарнуд. хороп адиоконе телн - Антон Диков със Софий. 0 ски поети куре „Нека пеят народите” ската филхармония под диригент 00.05 Наз тпорчестоото на Камий 17.00 „В света на Стефан Цоайг“ стпото на, Васил Стефианоп ще из  Сем-Санс: 1. Симфонична поема 17.27 Клавирни пиесн от пълни“ Коицерт за пнано и орке- „Фаетон“, и Парижки СО, Шостанович: 1. Три фантаст: Ж5 в ми бемол мажор от диригент 1 Дерво; 2, Хавайски ланца опус 1, изпълнява пан бБетхопен мелодии за цигулка и оркестър о Ноев; 2, Коинцертино за дпе узепе Тартини - соната за ми мажор, Нгор Ойстрах по ла минор, изпъл т и в сол минор „Да със СО на кото радио и те: Багдасирова и Алек дъ: н- Изп. Стойка Ми- зизин, диригент Генадий Рождест поп; 3, Прелюд и фуга в сол минор на Гъллудопа. венски; 3, Коицерт за пиано м ор- из „24 прелюдии и фуги” опус 87, Информационен бюлетин  „Ор- кесър 3 п ми бемол мажор, изпълнява  Святослап Рихтер фе пълняпа Алдо Чиколини с 18.00 Вестн 21.15 Документални записи опериа ки симфоничен оркестър, дири 18.05 Българска пародина музика музика, получени по международен Серж Бодо 

„ЗП АЛПИ е<< 

  

  

10.03 Управленне н самоупрасленне: 
цикъл „Самоуправленне в соцналн- 
стичесното общестое" -93 „Фирмата 
като самоупраопляваща се сдиница" 
- беседа ост н. мноном, н. Ал, То- 
моо 
10.15 Реоолюцнионерн о тезтъра: ци 
къл „Владимир Малнозенн -- теа- 
търът на нроннчнил патос“. Астор 
Ребска Арсеннспа 

ТР АЛ Ел ЕЛ ТР А ДФС А ЕППДт Лил 

10.30 По ваш набор: „Морални нер- 
мн ка отношението Към жипотните, 
растеннята к неорганичната прнро- 
да“. Астор проф. Васил Проданоп 
10.45 Семинар „Знанме“: „Психология 
и компютри“. Участпупат: проф. 
Олег Тнхомнрев -- СССР, н. с. Вим: 
тор Грилихес м ст. н. с. Енчо Герга 
нов, МП. част 
11.15 „Страни, пътешестонл, срещи“: 

СТОЛНЦАТА ВАРНА 

17.30 Детсна радновълна; 18,00 Турн 
13.10 Иснам да стана балерина -- го стически меридиани; 18.35 Хороо стуваме оп Дър   то жореог 
учнлище по попод > Международння 
ден на балета 
13.40 Пъстра хроннма нз жнобта на 

Сакара 
5.00--9.00 „В СЪБОТА С ВАС“ - пре 
дасане по писма на слушатели; 17.30 
„Звънче” - > предаване за пионери: 
те. Гоступа ни пестник „Септемприй 
че“; 18.00 „Пюбопнтно петолиние“ - 
юбилейно предаоане, прЕВЕТЕНО на 
20-годишната творческа дейност н: 
Маркл Нейкопа; 19.07--20.00 „АПРО- 
ПО“ -- съпместно радионздание с 
Алманаха за хумор н сатнра на на- 

родите 

;: 18.50 Му 
19.05 Музикална палитра 

СТАРА ЗАГОРА 

6.00-8.30 ПАЛИТРА. Отблясъци от 
миналото -- 110 годинн от Пърпото 
Велико народно събранне. Творчески 
мннути -- по ателисто на скулптора 

Тодор Тодоров: Спомени за Пеньо 
Пенео - по повод 30 > годинн 0 от 
смъртта му: 8.30 От събота до събо 
та: 17.03 Рекламен налейдоскоп; 17.30 
Спортно полупреме: 18.40 Българска 
народна музика, нзп. солисти от ра 
Яона;: 19.10 Радиоалманах „Време“; 
19.40 Песни н мелодии, които помним 

цикъл „По следнте на аргонаотите“ 
- „Как се ражда идеята“ -- пъте- 
пис от Георги Троео 
11.30 Нашн учени 

11.45 Обратна пълна: „Малните мн 
средни предприлтия н трансферът 
на нови технологии“, Астор н. с. 
Николай Жерео 
Попторенне от 14.00 до 16.00 часа 

  

ШУМЕН 
6.00--9.00 УТРИННА ПРОГРАМА: 6.04 
Забавни мелодии ня ритми: 6.15 Сед 
мичната агропрогноза; 6.18 Изпълне 

; 6.50 Детсни 
7.40 Нспреход 

не, българсно; „Нашата събота“ 
-- сборно п сдацанс: 17.00--20.00 
ВЕЧЕРНА ПРОГРАМА; 17.05 „Спорт- 
ни срещи“ -- сборно предапане; 18.40 
Празничен концерт; 19.00 Литера- 
турна антологня 

БЛАГОЕВГРАД 
17.03 Весели пълни: „Народен хумор 
от Рила“; 17.30 Съботно студно „ЛИК“; 
„Радионлуб  „Состоона “ ннинопанора- 
ма“ -- ИП надание; 19.05 На гости с 
песен: На гости на трудооня нолен- 
тио о Памукотекстиалниа комбинат 
Благоеоград     

< 
и 
- 
т. 
г. 
т 
< 
ст 
ст 
- 
с: 
-) 
еч 

  

  

    

    
8.30 „ДОБРО УТРО“ -- информацион 

но-музикално предапане 
10.00 Изберете 
10.05 За децата: Клуб „Чанта с фан- 

тазни“ ин „Ателие “7 цоята 
10.50 Спетът п дейстпне: „Кувейт -- 

непероятната реалност“ 
41,30 „Октопод“ -- тв филм |Италия|, 

трети фипм, У| епизод 
12.30 Днос 

12.40 Открито студно: 
българската 
изпъчопане 

14.00 „Морски спектър“ > публицисти- 
чно-забавно предапане 

14.50 „Вариант „М“ 
15.35 Български екран: „ЗАРЕВО НАД 

  

„Страници от 
история“ -- второ 

ДРАВА“ -9 мгр. филм, 1 част, 
37.00 Днес 
17.40 „Жените-писателки пред прага 

на ХХ век“: „Екатерина > Кара- 
пепопа, Вела Благоева и Ана Ка 
рима 

18.40 То реклама представл... 
18.25 „Златните змкорки" --  нгр. 

филм за деца н юноши 
19.50 Лека нощ, деца!: „Как петлето 

попадна на покрива“, П еп. 
20.00 ПАНОРАМА 
21.00 „ОКТОПОД“ -- седемсернен то 

филм |Итапия), трети филм, МП 
епизод, пършо излъчоане 

24.55 Изберете 
22.00 „Опера престо“ -- аним филм, 

ПХ епизод 
22.10 „НЕВИДИМИЯТ“ -- шестсернен 

тв филм (Англия, 1983 г.,| епм 
зод. 

22.40 В КРАЯ НА ДЕНЯ 
13.00 Студио „Х“: „КАПРИКОРН 4" - 

игр. филм (САЩ, режисьор Пи 
тър Хайъмс 

  

„МА ела, 
в изпълнение на Въл 

17.00 Музикопна миннатюра: 
ма, мамо“ 
чо Ипанов 

17.05 Театрални мериднмани: „Въздулът 
на Сопнаркома" -- трета част от 
тетрапогията на Михамл Шатров 
„Щрики към портрета на Ленин“ 

18.00 Класическа музика: 170 годинм 
от рождението на Жак Офенбох 

18.40 Днес 

18.50 „София“ -- публицнетично пре 
даване 

19.30 Куптура: Архитектура 
10.00 Художествена самодейност: „Юбм 

лейно вълненке“ -- “предаване 
За хор „Георгн Кирков“ по по- 
под неговата 70-годншннна 

20.30 Минути от свободното преме 
21.00 Гопопе, метрм, секунди 
21.50 Днес 
22.00 Световна купа по одигане на те 

жестн (репортаж от Бургас| 

  

8.10 „Живей, зема" 
9.10 „Прмобщение" -- 

предааане 
9.50 Концерт На майсторите на нзку- 

стоата (програма на ГДР! 
10.25 Скулпторът Ваднм Сидур 
11.00 Очевидно-невероятно 
12.00 Сроща с народния депутат на 

СССР В. Стародубцев 
13.00 В страните на социализма -- 

„Югдславма през пролетта на 
1989 годмна 

13.35 Новмнм 
13.40 Филми с участието на Андрей Ми 

ронов -- „Непероятните приклю- 
чения на нтапманци о Русна“ 

15.20 Концерт на ансамбъла „Енин но 
кой“ -- Дпонма 

15.40 Международна програма 
16.40 „15 минути от живота на жената“ 
16.55 Хокей. Световно първенство -- 

среща на отборите от Фннапната 
група 

19.40 Спътник на телеонзмоннма зрител 
19.50 Спирм държапният кпартет "Д. Шо 

стакович“ 
20.00 Време 
20.40 Хокей. Светосно първенство -- среща на отборите от Финалната 

група, | третина 
11.10 Хокей. Спетооно пъроенстпо -- среща на отборите от финалната 

група, П м И третинг 
22.35 „До и спед полунощ“ 
00.15 „Бежестоена комедия" 

спектакъл 

литературне 

-- фипм- 

 



  

  

8.30 Аеробна гимнастика 
8.55 За децата: „Баща на щастието“ -- 

епизод от 
тата“ 

9.50 Седем дни за пас, деца 
10.45 „История с близнаци" детски 

то филм, П епизод 
10.40 „Военна поща“ 
11.05 ТВ НЕДЕЛНИК 
12.30 Днес 
12.50 Народна музика: „От нзпора“ 
13.30 „Бразди“ -- тв журнал 
14.20 „В сопободния час" -- среща на 

ученици с инж, Тодор Топал- 
скн, герой на > социалистическия 
труд. директор на  „Заподски 
строежи“ към АЕЩ „Козподуй" 
Български екран: „ЗАРЕВО НАД 
ДРАВА“ -- игрален филм, 1 част 

16.30 Спетовно отборно пърпенство по 
мотоциклетизъм на писта -- пря 

ко предаване от Шумен 
17.30 ВСЯКА НЕДЕЛЯ 
19.40 Лека нощ, деца!: „Чуруликащото 

сладурче" -- анимационен филм 
10.00 ПО СВЕТА И У НАС 
20.30 „ОБИЧАМ ТЕ, АПРИП“ -- игра- 

лен филм (ГДР, 1986 г, Режи- 
сьор Ирис Гузнер 
ГОЛОВЕ, МЕТРИ, СЕКУНДИ 
В КРАЯ НА ДЕНЯ 

КОНЦЕРТ НА ЖАН-МИШЕЛ ЖАР 

поредицата „Чан- 

15.45 

22.00 
22.50 
23.05 

  

17.05 Музикална миниатюра: „Радо, бя 
па Радо“ в изпълненке на Дим 
ка Владимирова 
ТВ КИНОСАЛОН: „ГРАФИНЯ МОН 
СОРО" -- седемсернен то филм 
|Франция), Ш епизод, 

18.05 „АЛФ“ -- то филм, УП епизод 
18.30 ДНЕС 
18.40 тв КИНОСАЛОН: 

фипми 

18.55 „Нашите тигри“ -- научнопопуля- 
рен филм, У епизод 

17.10 

Анимационни 

19.45 В спета на изкуството: Самюъл Бе 
мет, | част 

20.30 „ВИЖ НЕАПОЛ И..." игрален 
филм (Унгария), режнсьор Ищ- 
ван Буйто 

21.50 ДНЕС 
22.00 тв КИНОСАЛОН: „ВЕЛИКИЯТ 

ДИКТАТОР“ -- игрален филм 
на Чарли Чаплин 

0.00 Спетошна купа по одигане на те 
жестн репортаж от Бургас) 

  

9.00 
10.00 
10.35 
11.35 
13.00 
13.30 Здраве 

Служа на Съветския съюз 
Сутрешна поща 
Апманах 
На гости на приказката 
Музикален папиписн 

14.45 
14.45 
15.00 
16.00 
17.00 
17.45 
18.00 

Меридиани на дружбата 
Моля да мн се даде думата 
Анимационен филм 
Чав за селото 
Международна панорама 
Анимационен филм 
Клуб на песелите и накодчивите 

20.00 Време 

20.40 „Здравейте, докторе“ 
20.55 Тпорческа печер на народния ар- 

тист на СССР Ю.Н. Григоропич 
22.55 Футболен преглед 
23.25 Новини 
13.35 „Спедствието го подят  знае- 

щите“, „Крадец посред бяп ден“ 
-- играпен филм Ги П серия 

63 
Съобщение 

Резултати от анонимния > кон- 
курс на БТ за написване на ори 
гинална телевизионна пиеса | на 
съвременна тема, Журито опре- 
дели следните награди: 

Първа награда -- не се при- 
съжда; 

Втора награда -- на > пиесата 
„Крадци“ от Лиляна Михайлоп8 и 
Младен Денев; 

Две трети награди -- на пие- 
сите „Конкурс“ от Мира Радкова 
и Богдана Лазопа и „Скок при 
затворен прозорец“ от Илия 
Грозданов, 
Бяха определени и три поощре 

ния на пиесите: „Момчето и на 
месникът" от Борис Тъмнеп; 

„Професия" от Пламен  Кузма: 
нов и „Копието“ от Пеньо До- 
исв, 
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„ХРиле то» воле“ 

6.00 Новини 
6.05 Аеробик 
6.25 Преглед на програмата 
6.30 Новини 
6.35 Утринен репортаж 
6.40 Лиричен миг 
6.45 „Наслука!“ 
5.55 Забавна музика 
7.00 „От д до , Яо 
седмичен “преглед на програма 
„Христо Ботев" 
7.45 БЪЛГАРИЯ - ДЕЛА И ДОКУ- 
МЕНТИ 

7.30 Новини 
7.40 Дивертименто в ми бемол ма- 
жор „Ехото" от Йозеф Хайдн, изп. 
намерен “ оркесър „Про арте“, 
Мюнхен, диригент Курт Редел 
8.00 „Земя н хора" предаване 
за тружениците от родните полета 

8.25 Оркестрови изпълнения нз ци 
къла „Песен мила, песен родна“ 
8.35 Политически камертон 
8.42 Дос тоорбн за китара от Фер- 

  

брой 6 
14.30 Музикално семейстпо 
15.00 „Военна поща“ -- музикал- 
но-публицистично предаване за 
бойците и командирите на БНА 
16.05 Михакл Ипанопнч Глинка -- 
„Валс", изпълнява на флейта Ки- 
рип Косто, съпровожда на пиано 
Л! я Бай а 

16.10 Раднотезтър: „СБОГОМ, РО 
БИНЗОН“ -- радиопиеса от Хулио 
Кортасар 
17.00 Българска народна | музика 
17.30 ПЪРВОМАЙСКИ “концерт с 
участието на работнически самодей 
ни колективи 
18.30 Преглед на нопините 
18.35 „Къщичка за чудеса“  -- 
предаване за децата 
19.00 Концерт по писма на слуша- 
тели 

20.30 ЦЕНТРАЛЕН  ОСВЕДОМИТЕ- 
ЛЕН БЮЛЕТИН 

«Посетителите» 
„ОРФЕЙ“ 
18,05 часа” 

В рубриката си „Сериал 
„Фантастика“, 6 радиотеатърът 
за младия слушател ще пред 

стави радионариант на рома 
на на ОТА ХОФМАН „ПОСЕ 
ТИТЕЛИТЕ“, превод и дра 
матизация Стела Атанасова. 
Несбъднатата мечта на чов 

чеството да се движи и във 

пръчето е реализирана в мно 
го научно-фантастични 0 произ 
ведения. Геронте идват от 
„съвършения“ ХХУ век в края 

      

на нашия, за да намерят пре 
ди избухването на сдин по 

математическата фор 
мула, открита от малко мом 
че, бъдещ велик учени на ХХ 
век. с нейна помощ ще се из- 

   

  

  

    

  

            

    
  

  

    
   

      

  

      

      
    

       
     

      

  

  

     
   

     

нандо Сор, изпълнява Диега Блан 20.45 Български народни хора, из мести движението по орбита ко: 1. Фантазия, интродукция, тама | пълнвод оркестър при ансамбъл на Земята, с което ще предот и вариации „Малбрук“; 2, Тема с „Найден Киров" -- Русе врати сблъскпането йо с коме вариеции 21.00 Ганцопа музика та. С много хумор, след поре 9.00 ДЕТСКО УТРО: ЧЕСТИТ РОЖ. 11.25 < Радношестник „Музикален дица от недора ения, стари ДЕН ДЕН -- поздравителен кон-  соят" ято учител отива в бъдещето церт за деца, родени през месец 22.10 „В Делфин, за да науча съд- нос най-проста тресчица ни вприл бата сн" -- пътни бележки от Ге нелира Централния мозък 10.30 Раднотеатър за Младия спуша орги Мицков на човечеството, Компютъ тел: „ЛЪЖЛИВИЯТ мишок“ - 21.15 Забапни оркестропи пиеси рът признава сиоята греш редиопиеса от Ервин Лазар 22.30 Оспедомнтелен бюлетин ка и отменя сблъсквапето, Ди 11.00 Симфоничен концерт 22.40 Александър Танев -- Пра- памизъ напрежението и 
11.02 Весепа трапеза с народна му български напези" -- вокали“ за лек ирония правят радио 
зика мъжки хор, ударни инструменти и спектакъла на интересен за 
12.30 Осоедомителен бюлетин пиано изпълнява мъжки камерен любите дите на фаитестиката. 
12.45 „За паше упесненне“ -- с хор на БТР, диригент Михаил Мил Втората ст ще се излъ 
поглед към следващата седмица ков чи на 7 май по същото пре 
13.00 Празничен оперен концерт 23.00 ПРЕДИ ПОЛУНОЩ -  забоп- мо. 
13.30 По страниците На „Апропо“, 0 но предаване Мая БЕНИЕШ 

„ЖОТРаЛЪ<ФРЕП П- 

007 - 3.00 НОЩЕН ИНФОРМАЦИ- 8.45 Из програмите на радиото и диокласицията за български сестрид ОННО-МУЗИКАЛЕН БЛОК телевизията и песни 1.30 На тозч ден 8.50 Оркестър без име -30 Пъстър хоровод -- музикилцо- 2.30 Ако не сте чули 9.05 Музикален момент фолклорно предаване Минути са посзия 9.15 Неделна идел за адране 5.00 „Музикилен глобус“ -- щом: 7 19.00 СУТРЕШЕН ННФОР- 9.30 Молта седмица . церт ай деца 
ЗНКАЛЕН БЛОК 9.45 Инициатиша за издиршаине на 15.30 Говори Москва 

-- дела и документи: притежатели на най-стари ридиша- 16.05 - 19.00 „ХОРИЗОНТ“ ЗА ВАС“ «Българските пойски под командува  пароти и грамофони 19.05 Музикална въртележка исто па хан “Крум препземат Серди концерт за децата ка“ 10.00 НЕДЕЛЯ-150 -- седмичен вън: 0 20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН 
шнополитичес обзор БЮЛЕТИН 8.30 Предпарителна спортна инфор 12.30 Оспедомителен бюлетин 22.05 - 23.10 НЕДЕЛЯ ВО мация 13.00 Изберете -- нов кръг на ра- 0 22.30 Оснедомнтелен бюлетин 

„Оре Пас 

12.05 Симфоничен концерт: 1; 16.30 „Тест за интелигентнаст“ 5 Пошеф Грегор с хора на Унгарското Уйлям Бойс Увертора „Пелейс и “ оабивно предапдие адно и телевизия и оркестърй Она Тетис“, нап. орк, на Коицертното 16.57 Из тоорчестпото На Красимир арската държавна опера, диригент 
дружество „Ламурьо”, диригент Ан-  Кюркчийекн -- документални запи  Нив К: елер 
тони Лучи; 2 Георг фридрих Хен- оси: 1, Концерт га пивио и оркестър 20.00 „Поезня н музика“ -- Бертолт 
дедо - Концерт па арфи и камерен оп ламет на Панчо Владигеров, из: Брехт и Нгор. Страви 
оркестър, изпълнява Сузана Клин: < пълмяша Милена Моллопа със СО 0 20.30 Херман Шрьоде| чароша с камерния ансамбъл „Со на БТР, диригент Александър Вла- кантата, изпълнява ма 
фийски солисти", диригент Емил  дигеров; 2 Първа и фрагмент из цето музикално у Табекон: Болфганг Амадеус Мо- >“ нтора картина на операта „Юла”, из ., Диригент  автортет царт -- Симфония концертанте в ми пълняват Констанца Кирова, Мари Информационен бюлетин „Ор бем мижор, о изпълняна Западно:  Крикорян, Денчо Бедев, “ Норданка н 
берл скита филхармония, дири: Ялъмош и Амалия Маринова с хо Радиопостановка на оперет, гент Херберт фон Караян,  Соди- ра и оркестъра на В на та тна” на Франц 
сти Карл Щайн -- обой, Херберт родина опери, диригент Влади Ачаста 
Щер -  кларнет, Пюрнберт Хаупт- 0 сов Едуард Лало -- Испанска сим ман - палдхорна, и Манфред Брауи 18.00 Вести фония за цигул ин. оркестър. л 5- рагот 18.05 Раднотсатъ за младня слу- Руджеро Ричи СО на Роз 13.00 Българска цародне музика шател: „ПОСЕТИТЕЛИТЕ -- драма Швейцария, диригент Ернест 
13.30 Вечните книги на чопечестоо- тизация по романа па Ота Хофмац. 0 ме 
то: „Кандид“ от Франсоа Волтер премнера 23.00 Вестн 
13.54 СТЕРЕОЕСТРАДА 18.46 Сонатина (Дютийо), 0 изпълни 
15.00 „Под знамената ти пърсляха“ па Лидия Ошапкоша флейта и 23.05 Александър Глазуноо - -- „ композиция Татяна Сърртмаджиева -- пиано фрагменти нз балета -Раймонда”, 15.30 Детски хоров концерт 19.05 Концерт на АНПТ „Добруджа изп. орк. на Болшой тевтър, дири: 16.00 Изпълнител на седмицата -- -- гр. Толбухин геит Еогений Спстланов 
цигуларят МИНЧО МИНЧЕВ Со- 0 19.30 Арнго Бойто второ д. на 24.00 „Стихопе п полунощ“ - 3 То- 
ната за цигулка и пишно Ж 1 във оп. „Нерон“, изпълняшат солистите  дор Чоноп 
фа минор опус 50 (Прокофиев), на: Янош Бнад, Йожеф Дене, Лайош Ми 0.05 Сонатен нонцерт - творби от 
пивното Божана Минчева-Вуйчепа лер, Илона Токади, Клара Тъкач н композитори -- предкласици 

„ЗП АЕДплие:<< 

  

  

9.00 Българсни езин: „Многознач- 
ност и асоцнацин“. Аотор ст. н. с. 
Калина Ипанова (повторенне от сря 
да: 
9.15 Езиците по соста: цикъл „Ин- 
дийсни сзици“ -- „Тамилсни език“, 
Автор Татяна Еотимопа 
9.30 Русни език за напреднали 0 -- 
повторение от четоъртък 

9.45 Курс по разгопорен английски 
език - 222-и урок щ 
9.59 Курс по разговорен английски 
сезин - 223-н урок 
10.15 Курс по разгопорен немски 
сезин - 63-н урок 
10.29 Курс по разговорен “ немски 
сзин -- 64-н о: 
10.45 Курс по нспансни език за на 

В АПА СФ ЕЛ ЕЛ ПЛ ТР А ДПЛКР«СД А ЕЛИЦИЛ ил 
пловдив 

6.00--9.00 НЕДЕЛЕН ПУЛС - нн- 
формационно-музинална програма. 
В международния ден на побратиме. 
ните градове предстаояме  Плоодно 
и Пазарджин и побратимените им 
градове; 17.00 Празничен концерт; 
18.00 Любопитно петолиние -- попто 
рение от събота; 19.00--20.00 Малък 
театъп при Радно Плоодив предста: 
ол: „Змийско съблекло“ -- радиопне 
са от Г. Столнов 

ВАРНА 
17.00 Музикално: културна панорама; 
18.00 Черноморски номпас: 18.35 За 
бавна и танцова музика: 19.00 Ате- 
пие „Усмихни се сам“; 19.10 Българе 

ка! народна музика; 19.30 Неделен 
прочит; 19.40 Балетна музима. 

СТАРА ЗАГОРА 
6.00--8,30 НЕДЕЛНО УТРО: 
женци, На добър час“ -- 

„Младо- 
репортан; 

Неделен гост -- герой на соцнали: 
стичеснил труд от Старозагорската 
община; Шарено петле; За пионери- 

те: 8.30 Да посонпим, па попсем -- 
фолклорно предашане; 18.00 Неделно 
студно: „Побратими“ -- по пошод Де 
нап на побратимените градоше; 19.00 
Българска народна музика; 

н 
6.00--9.00 УТРИННА ПРОГРАМА: 6.04 
Хора и ръченнци от родния, край; 
6.35 Забазна музина; 6.45 Бележка 

  

чинаещи -- 225-н урон 
11.00 Курс по испански език за на- 
чинаещи - 226-и урек 
11.14 Неделно училище за транс- 
портна култура -- „Обектноност на 

самосценната при подачите на МПС“ 
- сборно предапане 
11,44 Програма „Знание“ 
пащата седмица 

през след- 

------555----- 

на дежурния редантор; 7.00 Нооннн 
от района; 7. Изпълнения на попу 
ларни пеоци и състави; 7.35 В ритъ 
ма на танца; 7.45 Срещи: 8.00 „Че-   

стнт празник“ -- нонцерт за деца, 
роденн през месец април; 17.00-- 
20.00 ВЕЧЕРНА ПРОГРАМА: 17.05 Не 
делен минрофон -- сборно предапане 

БЛАГОЕВГРАД 
8.00 Орбита она  сътрудничестпото: 
Впечатления от сдно пътупано ю 
ГДР: 8.30 Из бележнина на журнали 

е ста: Лора Нопралеша; 0.48 Спетилнин; 

ата но пионерите: 
о отрида“; 17.10 На раздум 
бакушешата мура; 

    
    „Срещи 
ка нрай



ри А На пъл. кЪМ. МАЛКИЯ ЕКРАН ФИА 

  
  

  

лото“, реа 
луазиран по поръчка на Българска те 

легизия. Преминал н през художествен 
съвет, „Делото“ с на път към скрана, а 

зиговзите създатели ижктават и очакване 

па ма безкомпромисната опеика 

тази н ритедите. 

След шумния успех на „Вчера” сще 
шариетъкт Владо 4 аверов Не се нуждае 

ат представяне, младият и безспорно 
талантлив актьор Христо Шопон -- съ 

шиш, но дали творческата симбиоза мс- 

Жду тях има същия резултат, ще раз- 
Перем скоро, Засега създателите на фил 

ма са лаконичин: 

СЦЕНАРИСТЪТ ВЛАДО ДАВЕРОВ: 
Исках да иоставя седаум проблем, кой 
14» фугдивиа ме вълмува -- за вината на 

невинните и невинността на виновиите. 

РЕЖИСЬОРЪТ КРАСИМИР АТАНА 
СОВ: Повоче от три години се борих, 
що да реализирам този сценарий, 

АКТЬОРИТЕ: 

ХРИСТО ШОПОВ: Трудчо ми е 
«лед „Вчера“ да запазя нивото Сега 

  

   

      

  

  

  
акставам с чувството за някаква лич- 
на неудовлетпореност, макар че вина 

ги съм се стремил съвестно да върша 
риботата си. 

РУМЕН ИВАНОВ: Имам над 20 
участия във филми, по тази роля ме 
привлече с нестандартността си, с мно 

гопосочността на образа, който трябва 
ше да изградя, Мисля, че успях да го 
създам такъв, какъвто го виждам. Но 
мпого ми се ще да спомена имената на 
хората, без които атмосферата па фил 
ма нямаше да бъде истинска -- Антон 
Радичев, Кина Мутафова, Любен Чата 
лов, Марчя Стефанова. 

НОНА МИЛЕВА: За мен всичко ста 
па твърде зисочаквано. В иачалото не 

бях сигурна, далн ще се справи, Рабо 
тех със старашне (надявам се на скра 
на да проличи), за да бъде разбрана 

моята героиня. 

Очаква пи среща с творческите уси- 
лия на един колектив от млади хора -- 
да им пожеласм успех, 

Зоя АНТОНОВА 

  

( же 

  

ро оооадоддооодод ул 

ПРАЗНИЦИ ЗА ДЕЦАТА, ДЕЛНИЦИ ЗА ТВОРЦИТЕ 
Завърши Първият телевизионен преглед на детската продукция 

Детеко присъствие има 
ин раздели на межа одните тедеви 
зионии фестивали „Златна ракла” он 
Златна дитена“ в Пловдив и Блогосв 

д. Само от последните две години 
главна редакция „Детски и младежки 
иредавашея“ в БТ има три големи от- 
личия - награди 2: е се мотай п 
краката ми“ (сценарий К. Воденичаро- 
на, реж. М. Евстатиева) „Жирафчсто“, 
(по кмигата на Ив. Аризудов.  сцена- 
пий но режисура Николай Георгиев) и 
„Телефеерия „Клас. оо стани” (автори 
Правда Далекова и Румен Николов, 
реж. Н. Миикова)- Въпреки това съз- 

ите па детски телевизионни преда 
я и филми във исички жанрове 

имат нужда от цялост преглед, от 

прозин, конто ще обогатят въображе- 
писто им, иамерешията им, имат нуж- 
да от срещи. анксти, ралговори и 
пи контакти със своите зритеди, о със 
специалисти в свонта област- 

През януари, т. г. По циатнна на 
редакцията малкия скрам бяхи по: 
казини. десетки детски заглавия, за кои 
то децата изпратиха своите одешки н 
мнения. Ото хилядите писма бяха обра 
потепи около осемстотий, 

Макар и относителна. класацията па 
детоките ощенки со показателия мо пюре 

  

в самостоятел 

   

  

    

     
   

    

    

    

    

      

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор -- Зоя АНТОНОВА-НОВАНСКА, Диана САНДЕВА -- зам.-главен 

   

  

сата на наши: 
зритеди. Най-високите оцей“ 
са дали она  „Телефеерия 

„Клас стани!“. Тук заслугата се под 
ля и от композитора на песичте Сте- 
фан Димитров, автора на текстовете 
Маргарит Мипков, от изпълнителя на 
главната роля Владимир Люцканов. А 
сред останалите много-наблизо се класи 
рат заглавия и рубрики като „Седем 
дии за вас, деца“, поредицата „Чанта- 
та“ с Емил Джамджиев, предаванията 
на „Звънче“ с бате Иво Огиянов, пни- 
циативата „Милнон и сдно > Желания“, 
както и отделни други заглавия | като 
„Пламъчста алени в Жерково“, „В с 
та на кингите“, „Музикален мага 
„Музика в картини“ и др. 

арактера и па 

   

    

     

  

Председателството на КТР утвърди 
предложенчето на редакцията и през 
априлоката ученическа ваканция Фести 
валицят комплекс във Варна стана до 
макин нз Първия преглед на детските 
телевизнонни предавания, подготвени и 
излъчени- през миналата година. Бяха 
показани около 40 заглавия. предвари 
гелно групиранч по възрастови сризна 
ци. А сред зрителите бяха и  самйте 
създатели -- автори, редактори, режи 
сьорч. актьори и водещи от екрана. 

  

Определено място в прегледа имаше 
анкетата, която осъществиха сътрудин 
ци на редакция „Проучване на аудито- 
рията, а организираната творческа днс 

кусия и кран -- с участието На специали 
сти и педагози, редактори но творци, по 

сеше общото желлние да се постигне 
умен н" полезен дналог в сътрудничест 

вото, в създаването на още по-добри 
детски телевизионни заглавия. 

Точно тук ще споделя и едио мпение 
на второкласничка Мартин Кьосев от 
Варна, който беше категоричен в ощен 
ката си за най-доброто според него 
делско” предаване „Звънче -- три н 
половина, 

-- Приемаш за най-добро „Звъпче“, 
ап му слагаш все пак такава оценка? 

-- Това е най-свястното предаване, 
но за по-висока оценка му трябва още 
много! 

Забележете, Мартин на  най-гледано- 
то в последно време анимационно за- 
главие „Мечето Ръкспин“, което и той 
приема като много добро, постави лич 
на оценка само пет ни половина!? 
Споделям това и като общо желание 

и общ предварителен извод. Създателч- 
те на детските телевизионни предавания 

но рубрики знаят, че телевизия 0 за 
деца се правн както за възрастни, само 

  
  

- Варна 89 във Фестивалния комплекс 

че много по-добре... 
Първият преглед на детските телеви 

знонни предавания -- Варна" 89 има амби 
цията да стане ежегоден преглед на 
детската телевизионна продукция, | на 
която седиш ден ще дойдат и продста- 
вители на други телсвизни, а  „Телер 
нмпекс“ ще открис по време на прегле 
да свой щенд. Убедени сме, както и 
каза в препоръките си Светла Божи- 
лова, че този преглед може и трябва 
да стане детски фестивал, наситени с 
много орещи, спектакли, дискусии, за: 
що не и истинско празнично веселисо на 
детската публика по време па вакан 
цията н малко предн провеждането на 
традициойпната национална Седми- 
ца на “детската книга и изкуст- 
вата за деца ко юноши. И т- 
ка, «децата ще имат своите нови 
атрилски телевизионни празинци, а съз 
дателите на детски творби от екрана 
ще направят своите делнични 0 изво- 
ди и ще вземат своите допълнителни 
уроци: да правят още по-професионал 
но и по-добре словото н нгрите, музи 
ката и киното на този удивителен голе 
визноиен сладкодумник, както някой го 
парене по време па прегледа. 

Лозан ТАКЕВ 

редактор, Константин БОСЕВ -- 
тт отговорен секретар. Дежурен редактор -- Радка ЗЛАТЕВА, АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА -- ул. „Цар Иван Шишман“ Мо 30, Те НА 
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