
 



  

Да направим заедно изложба 
Толкава сутрини съм пи 

предавала покана за сдна или 
друга излояда, а защо да не 
устроим изложба и самите 
ние, заедно. Още Повече тя 
ще демонстрира старата пи 
любов към радиото, проннкпане. 
то му п домапете пи през онс 
зи години, когато около прием 
ника се е събирало пилото се 
мейстпо, че и гостите, както сс 
га псе още прапим топа око 
ло ъслевизорс сто че сд 
но нова територия на общупа 
нето ни по програма  „Хори- 
зонт -- иеделното утро -- 
приюти  нопото начинание -- 
да издирим запслеците най-ста 
ри и най-оригинадии като кон 
струкция радиоапарати. Идея 
та дадоха колегите ст Злзт- 
ния фонд на радиото, Подкрс 
пиха я от сърце с професно- 
налси интерес > специалистите 

от Нацианалния пслитехничес 
ки музей, но най-важното с. 
че се озопахте пис, лраги слу 
шатсли. Последпаха срещи с 
пас -- седна от друга по-ните 
ресни не само заради ппара- 
тите, конто сте запазили у 
пас, а и заради мотивите ла 
га сторите. Оказпа сс, че при 
чините не са само сантиментал 
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Човечестпота 
рушапа “равновесието п при 
родата, но слпа в последните 
десетилетия върши топа с 
особен успех, Покрай статици 
те хиляди животински звидо- 
пе. заличени затинаги ат фау 
ната, покрад отропеинте 0 ва 
ди н замърсени пачви сега се 

прибавя нова заплгха -- т. нар 
дупкив озонния слой, който 
обвива > Земята н ни пази от 
смъртацосиите ултравиолетови 
лъчи на Слънцето. За  пръп 
път яплениста бе” иаблюдава- 
но над Южния полюс преди пе 
сетина гддини, на ге очевндво 
бяха необходими н на учени 
те, ни на обществеността. 0 за 
да осмисли негапата същност 
Какпо означават тези дупки, 
този отворек  прозарец към 
Космоса за жипота на Зсмя- 
та, какво Он добапил птори -- 
над Ссоверния полюс, как мо 
жем да спрем това самоубнй 
ство? „Днес чавечествота про 
извежда пече пет пъти повече 
фреони (глапните > виновниши 
за пояпата на озонни дупки) 
отколкото сстествените проше 

отдавна на 

Има думата бригадата 
Навярно ке можете да пред 

ппложите, че средко на ден 

у пас один пощальсн при 

трите разнасяния на пестници, 

списания и лисма, измннапа 

между 12 и 18 км. Нес за 
вярозине н фактът. че за една 

година този, СЪЩИЯТ поща- 

льон пренася преднмно на ръ 

ка повече от 6 тона! Пифри- 
те сигурко ще направят сил 

но влечатление на всеки, оно 
тъкма те, плюс невниаги при 
ятинте атмосферик 
правят професията на 
льоните нежелана, | свободни 
Места а пощенските станцни 

има ат години. 

Така и пив тръгнахме от 
тези изпестни ситуации п раз 

товорите с представители на 
колектива из Четпърта пощен 

ска телеграфо-телефонца 
стаиция в София. Причината 
за (ещата съвсем не со да 
препеотаряме канстатациите. 
а ла научим и популярилира 
ме един експеримент в тази 

срелна пе толемина станция 

да ипиложенне на акопания 

„ХОРИЗОНТ" 

ни. Някой от изшите радио- 
апарати „на възраст“ още вър 

шат работа. Така чухме в 
сфир „Глассиете“ па едни 
„Филипе“ ст 1937 г., койта 
дисс работи п дома на слуша 
теля ни Христо Спасов от Са 
фия, на един „Бралт" от края 

па | 30-те години, дисс част 
ат пнушителната колекиня на 
Тодор Христов. 

Срещата с колекцианерите 
деше неизбежна па пътя към 
наша? 8 изложба. Пръп ни по 
вани да му гоступаме руссис 
цът Тодор Христап. Има пра 
па да е със самочуистоие то 
зи наш слушател -- събрал с 
над 70 стариини радиалпапа- 
та. Не му отстълва и Събн Ме 
зински ст Смолян сбирка 
та му с такапа, че псче му с 
позполила да е с крачка прел 
нас. -- показвал я се на нзло 
жба пред свои > съграждани. 
Тъкмо затова ми е приятно, 
че не прояви ревност към па 
чинанисто ни, а ни насърчи, 
обеща да помага Не мога да 
пропусна сще > имената 0 на 
Ипан Карабенчев от София, 
който нн научи да разпозна- 

ДУПКИ 
си могат да неутрализират“ -- 
признапа самият откроипатс; 
на „дупките Джоузеф Фар 
ман. За да се прекрати разр 
шаванета на сзонния слой спс 
ред него. изхвърляните во ат 
мссферата фреони трябва 0 да 
бъдат намелейи псчти с 85 
насто. Но какта винаги, обоб 
шените данни се нуждаят оп 
пояснение. Страните, “ койтс 
имат трудности с нзхранланс 

то па населението сн, не смя- 
тат флакончетата с лак за кс 
са за всекидневно необходимк 

предмети.  Оснопната част ст 
производствата на фрсони, ка 
кто може и д" се предиоло 
жи, се пада сама на няколко 
развити страни. Кай  тогая: 
тряйва да посме роезхадите зг 
изследвания, внедряване, нро- 
изводство на нопа техника, ни. 
ви технолагни? Как трябва да 
ограничавеме използуваните. 
днес фрсони, с какви темпопс 
и срскове, п какпа псоследова 
телност? -- това с слежен 
комплекс «от--вроблеми, койтс 
маже да бъдс решен успешно 
само при пълно сътрудничест 
во между наука, политика, икс 
номика. Т. нар. „политика нс 
консенсуса" и тук с единстпс 
икят път за предоторатяпане 
на необратимите и фатални по 
следици. В двата часа иа „Дс 
бър ден“ шс изясним и наша- 
та. българска позиция към тс 

зи проблем, какпо правим и 
каквс възнамеряваме да н8- 

правим, за да спрем наргаствс 
исто на озопинте дупки. 

  

Соня АНГЕЛОВ 

  

„ХР. БОТЕВ" 
9 МАЙ, 
14.00 ЧАСА 

принцип ша зайлашане труда 

на пошальаните, 

Навярно тук читателите и 

бъдещите слушатели скептич- 

но ще се усмихиат и ще си 
кажат: „стига с тези модий 
приказки и скслерименти па 
книга“! Затова бързам да па 
ясия, че сксперимснтът се 

прилага вече погече ат 

пславин година, че пу це- 

го от месец април работят и 

пощдльаните ст Софийската 
централна поще, я от начало 
та на т. м той се пренася и 
в още 6 столичии > суаиции. 
И тъй като дейността на но 
шщальоците е спепифичиа но за 
голямата часго ог извършиани 

  

наме възрастта па радкоапа- 
ратите по лампите нм, па 
Марин Маринов от Враца, кой 
то с и умел рестапратор она 
старатс, техника. Съграждани 
път му Симеои Ценоп обаче 
държи засега пъроенстпото по 

сригиналко конструиране, | За 
да с ниелаписим от  капри- 

зите ва слектричеството п пача 

лото на 40-те години, си папра 
зил саморто подиа батерии, 
писока,. | метър! Не с ди до 
стойно за книгата па Гинес? 
По-категоричпа ще съм ба. 
че сдва сдед срещота, койтес 

ни предстои на 7 май и с. 
Тополица край Бургас Там 
зкипее сега оснопатслят на 
бургаския радиоклуб Руси Р) 
сев, Писмото му загатва ие: 

тииска дарба в конструпране 
та 

  

Дано тсзи най-прки > доссга 
запознанства не пи обезеърчал 
В пашста изложба | може 
ла участвува всеки, “който С 
запазил стар или оригинален 
с нещо радисапарат у дома 
Заявките ви очакваме в пис 
ма дс исделиото утрс На при 
трама „Хорязокт“ 

Лиляла ПОПОВА 

Кампучия: на 
Три години са кратък пе- 

риод от живота на човека. А 
от жизота па одиц народ? 
За втори път съм п Кампу- 
чия “заедно <« режисьорката 
Марта Илнева след три го- 
дини. 

Правя > неизбежиите сравис 
ния, вълпувам се... Страшна 
наследство получи Кампучия 
на 7 янузри 1979 година. Но 
усмивките  огисво са дошла 
на лицата па хората... Кам 
пучийиите са пъзпърнали сп- 
тимизма н жизнеността 0 си. 
Един народ е зърнаят към жи 
вот, възроден от пепелта, въз 
кръспал от миналото... Вър- 
пали са сс надеждата за бъ- 
дещето, вярата з доброто, же 

лапието за живот и труа... 

Животът п Пиомпеп днес 
е различен. Сякаш съм попад 
нала п друг грал, в друга 
стрена. Улишите са далеч по- 
мпоголюдни от прели три го- 
дини. Столицата е пърнала 

очарованието сн. Безброй но- 
ви магазини одии до друг с 

най-различни модни стоки, ки 
носадони работилници... в 

столицата вече няма про0- 
леми с електричеството. 

А изненадващото со мнага 

то японски матари и леки жо 
ли. Традицисниото > превозно 
средства -- пелорикшата с 
отстъпила | коатодствуващото 
си мяста из улицата. М кам 

те услуги хората досега но 

получаваха приходи, Осше че 

обходима буквално изследова 
телска и нзучна робота, за 
да се изберат най-сфектипни 
те, справедливи н лесно при 

ложимн лесказатели, Оттук с 

тръгнал и програмният колек 
тив от областта на съобще 
никта с ръкоподител Пърпан 
Първанап, за да създаде при 
мериия молел за работа на 
един пощенски клони пн усла 
вията на | самоупраплението 
чрез лепз, Определиха се път 
решии цени за измерване ко 
лиместиото и качестоота 0 на 
труда па хората в станцията, 
кело се уредиха по съпсм 
нон мичин, услопна калано, 
произвежданите ст тях пощси 
ски услуги и изкупувайега им 
ат директара па предприятието. 
Има и още много подробно: 
сти по създаването на цочи 

те производствени отношения, 

па оснойцота с. че иощалъо 

ните започнаха сами да се 

убеждапа т оп ползата от 

вня начин на робота. 

по- 

Емилии ВЕНКОВА 

  

  

  

Извор за самопознание 
ЗНАНИЕ“ 

ТО МАН, 11.19 ЧАСА 
13 МАЙ, 11.45 ЧАСА 

Засилсинят нитерес кЪМм СТ 

ническите | карепи, 
та, наридиите айнчаи. 

те и символиката на 

пите  правокипа пъпсжлането 

п проглама „Знание“ и ОНЯ 

стнографска  рубпика,  преда 

ванията на която имат 34 18 

дача да  изслеапат традили 

онните ппоячи иа миналото 

и областта ма битопата мате 

-пнадна култупа и народнота 

изкустпо След злпазнапането 

чи с традипиониата структу 

па па  българскота ссгишс й 

бългаоската къща, с гомивъ 

кг но данаятите, с националин 

те  стилопи особености на 
българските тъкани и ка 
тюми, поредицата Ше > прадъл 

же да оспетляна пешестпе 

ния свят на бългапина и 

чрец други области. илиграли 

съшестпена родя ла хармонич 

ното му завешка развитис 

Ща бъде отделено  пнимание 
1: на пъппоса. накпо е МЯСТО 

то, ксето традишианиата мате 

оналиа култура намира в 

съвпемснната социалистичес 

ка  култупа на нашия напад. 

А 

С беседата в сряда открива 
ме кратък цикъл. който ще 

пазказал 34 тразиципимата 
храна н храненето на българи 
те. за гпитс източника 0 (тра 
кийски. прабългарски и сла 
пянски) при обособявансто ма 
бългапската КУХНЯ. за троди 
ципта, коята съпропожда охра 
нейсто както в Делиичняте 

дин, така и по прече на се 

мейните НО кдленларните пбрел 

ни ппазниии 

с стногпафската дисшипли- 

па тази седмииа с свъртано 
и  съботинато ни прелавайе от 

пубриката „Обратна пълна“. 
Та е поспотсно на  стариниия 
български дпор, който он 

„втория дом“ п жишота 
на нашите предшетвени- 
ци, “Каква | сопнална 0 ро- 
ля е изпълнявал той. как дпо 
рът и неговите слементи 0 се 
осмислят в мироглела на бъл 
гарите не само като практичес 
ка исобходимаст оилн сетети- 
ческг, реалност, но и кату 

пространство с дълбоко сим 

волично значение ни раят 

казва с любопитни  подро? 

ности авторът на Сеседата 
Иван Николов от Института 

етиография. 
а Весела ЯНЕВА 

од, Възкръснал от миналото 
  

11 МАЙ, 
е 22.10 ЧАСА 

„СВЕТЪТ В 
ДЕЙСТВИЕ“ 
  

пучийците са ло-педри, 
спокойни, 

ствуваше само преди 

дини. 

Спокаойствието п увереност- 
та на камлучийците са в ре- 
зултат на рездлистичната па- 
латика на кампучийскота пра 
вителсиз0 и възприатата от 
асго линия на нашионално па 
мирение Пропедените досе- 

га срещи и разговори на Хун 
Сеп, министърчпродсалател на 
Кампучи, с представителите 
па трите опозиционни групи- 
ровки премахиахя някои от 
пречките по пътя на по- 

литическота уреждане па кам 

пучийския проблем. Въдръжени 
те сили на Камлучия доказа 

2, че могат д9 защитават 
страната си. Това обстоятел- 

“ 

възмо: 
5010090 з 

през де 

ства налрази 
теглянсто Нс 
ски воякаши 
1988 година. На 5 април 
г. нашият екугл гресъстатза 
на пресконференцията, органа 
зирана за Муждесъракиите 

журналисти и за дипломатя- 
ческия корпус а Пеомицен, 2 
двореца „Чадомук” по пувод 

съвместиата “ Декларгция 
правителгтвета на Вуетнзм 
Лаас и Камлучия за охан 

   

    

      

телното изтегляне на зиетнем 

до ския > всенсн кочтастезт 

края на месец септемз 
зи година. Това бе нога стет 
ка по пътя към нациолашното 
помиретите. 

    
   

Един народ, зъзкръснал 07 
миналото, съществува и жн- 

вее... Прекрачва болката и 
страданисто... Бори се и зяр 

Вярва з бъдещето на 
страна. 

Докумечтадко-пуб 

Ва... 

своята 

   

   

  

  

ният филм, койта 
редакция „Сазтъг вдейсгвне“. 

през камерата на сператора 
Ивач > Обрейхоз ща среш 

зрителиге с различ хора и 
човешки съдби, с изхлюкител 

иата упоритост, оптимидъм и 

желание на чайаинте да 
преодолевт трудчастите, с вя 
рата им, че връщате назад 

чяма. 

  

Незабранка ВЪЛОВА 

Съвременни методи за 
метеорологични прогнози 

  

12 МАЙ 
18.30 ЧАСА 

НАУКА, ТЕХНИКА, 
ТЕХНОЛОГИИ 

  

етсородогиа“ 
рекъл сион труд 
киато фиилижчуф 
койте ода илжрии 
пено опит да се 
описацие уши 
лоиши. 

Диес метсоржиогията 
Е ска, цойта со шоми 
физикати и математан 
само опмсна в одисинън 
устаниина апределепи 
мериости за разуигиста 
мосфиушате  прапесио па 
ните явления. Теди 
исчти учените гапалах 

тика е ца 
дрепиагиъце 

Аристотел, и 
чът со ицпуц 
даде научна 

атмисф < 

    

1 
и 

  

    
   

      

   

  

    
   

      

определят бъдещите тенденции 
за състдянисто на премсто и 
климата на планетата ин. да да 

диат Колкото се можс по-пълнн 
по точни прогиози за развитие 
То на атмасферните посцеси. 
паред с порнатпте методи и 
методики и сидята нлучноиз 
следошателска дейност учени 
те Метесролози ползупат н пай- 
поикте постижения на паучно 

пическия прагрес: спътипко 
метсорологичиа информа 

л, числените методи за ми 
лиране И прагнолиране и 

ди 

Как изливат тели 
разинтисто, ма цоуката метес 
Пологил? акни възмазкнасти 
се разкишиат пред теоретична 
танц приложната метсорелогип 
Какъл е сиегойниято сит и ота 

: Какна част от пач 

      

    
   

методи од 

    

   
   

  

ат тих! 

ат пъзросите. на 
< атгощорим 
двапо ома 

  

    

колите и 
ад пер 

< уйг 
техиолюгит 

    

   

  

„ темжника, 
со помошта насан улисти он 

апедители от Ипетитуто та 
хидиплегин и метеойалегия при 

Весела ДИМИТРОВА



  

  

40.20 Та спрапочник 
10.30 За децата: „Звънче“ ин „Отно- 

реният прозорец“ -- аннимащис 
нен филм 
„Дакумент за развод“ -- мигра- 
пен филм (САЩ 

12.30 Днес 
17.00 Днес 
17.10 Народна 

на група 
Траян“ 

17.34 За децата: „Гасподик Бом им 
терингата“ - анимацнанен 
филм но „Каменнота цвете“ -- 
то спектакъл по произведения 
на Папел Бажов |СССР), | част 
Енолагия: „Марица-кзтан“ - 
енергетина, на канва!" 

19.30 То спрагачник 
19.40 Панаирна ренлама 
19.50 Лена нощ, деца!: „Хог, 

Дореми" - „Чуднета 
че“ -- драматизация 

20.00 ПО СВЕТА И У НАС 
20.50 Концерт на Плоодивския каме- 

рен оркестър дир. | Владимир 
Гоуров 

44.20 

музика: „Инструмензал 
«ВЕСЕЛИЕ” гостува в 

49.00 

троп и 
чапдар- 

  

24.44 БТ за Интервизия: ФУТБОЛ: „Бар 

сепана“ (Испания! -- „Сампдо- 
рна“ |Итална| -- финал на Евро 
пейсния турнир на нбемтелите 

на нащианалнн купи -- пряко 
предаване от Берн, В паузата: 
Хара на път и Изберете 

  

48.45 Музикална -миннатюра: „Дайчава 
зара в изпълнение на Румен 
Чинчиров -- цкгулна 

18.50 Днес 
19.00 КРЪГОЗОР: В света на детето: 

„Противсабществени прояви“, 

фи ПН част 
20.00 Курс па мепанеки език, 47-н урак 
20.25 Направи сам 
20.15 „Семейства Флинтстоун" -- ани- 

мацнанен филм, ХУ! апизад 
14:00 Спетовна икснбмика: Търговете 
24.19 „Лили Райнова и Стефан Илмев“ 

| <-- тв ечери 

24.50 Днес 
22.00 Панаирна пакарама 

31.з0 „ЖИВОТЪТ НА КЛИМ САМГИН“ 

четиринадесетсеркен та фипм 

цссси;, М1 серия. Първо изпъч- 

   

  

ване 

21.35 Копаездене. Пробег на мира -- 

репортаж 

ята Ж#ЪБ-Е 
Е Е:з--- # 
<-- ЕЕЕ--.- 

м. Е. Сапиткап-Шчедрин. 
 Теле- 

визианен ачерн 

15.40 Мама, татна н аз 

15.10 Ногини ти 

ди е даая на телепкаията на Че 

ласлопания по случан нацконал 

нип празмин на ЧССР 

45 Днес па спета 

: 00 Даден филм 

1820 Футбол.  Квапификация за спе- 

1 топно пъроенстпо: Турция - 

СССР. Предаване от Турция 

м. пра аиеен на преустройството 

20.50 „Чапенът к закенът 

2120 Днес по спета Е 
задна програм 

пи ВЕ аи то филм, | серия 

Б
е
 

Т
и
т
и
 
т
Т
А
 

  
----------- 

  

  

  

„хъмсто вотев“ 

6.00 Да  запечнем деня 
Утринен репартаж: Аеробик 
в25 Преглед на праграмата 
6.30 Навини 

заедна: 

6.35 Да започнем деня 
продължение: 
Земя и хора; 
ричен миг 

заедна -- 
с младежки ритъм, 

Приятна работа; Ли 

7.45 БЪЛГАРИЯ - ДЕЛА НО ДОКУ- 
МЕНТИ 

2.24 

  

давана 12 децата 
41.19 Пред УИ нацианален прег- 
лед ни вперното, апоротнойо м 
бапстната изкусто -- Ппавдииска 
народна опера - из огерата 

„Джанандп" ат Амилкаре Панкис 
ли, дир. Кръста Мадеп, хармай- 

стор Ангел Христсп. В рслите 
Орлин Павлав, Валсрия Мирчспа, 
Добринка Янкава, Владимир Тодс 
рап, Микаип  Чамаксв, Паплина 

Павлова н др. 

ски цар, изп. Херман Прай; 2. Са 
ната за пилно в га мажар  спус 
120, изп. Вилхелм Кемпф: 3 Спру- 
нен коартат апус 125 МОТ о ми 
бамсп мажор, нвартето „Дин 

мав“" 

из. 

16.00 Пардла „Зелена планета“ -- 
предоване за среднашкалците 

16.20 Итапиански песни 
16.10 Осведсмитепен Бюлетин 
16.35 „Песен брад няма“ -- 

кларно предапане 
фал 

  

Български народни хора -  #12.03 Българсна народна музнка -- 17.00 Публична защита 

изп. на амардеон Йордак Йорда- познати и любими песни и зоре: 
нап 1 Аплига пее -9 изп. на Мита 17.40 Фрагменти ма > музикалната 

7.30 Новини Стайчепа: 2 Щръкпепска зеро -- >“ ковела „Момичето, каето сбичал” 
изп. арн. „Хоро“; 3. Правикна се от Жул Леви, изп. солисти със СО 

7.40 Утринен нанцерт: 1. Снерца зелен здравец -- изп. Паплина на ЕТР. дир. авторът 
за СО в си бемол мажср |(Муссрг > Гарчеша: 4. Цонке ле, ситна рс- 
сни), изп. ДСО на СССР, дир. Еп сице - изп. Надна Караджева; 5 18.00 „Преди вечерната проверка“ 
гекий Светланов; 2. > Валс-скерцс Крива садбпсив хоро -- изп. на -- предаввне за камандирите и 

за цигулка и вркестър (Чайнав- нларнет Петна Радев; 6. За кого  байците от БНА 
ски), изп, Олег Криса със СО на си чуваш, Дана, счите -- изп. Ко  #8.30 Навнни 
Съветснато РТ, дир Фуат Мансу- > стаднн Гугав; 7. Четварна хара -- 
рав; 3. «Фактазия върху две руски изп. на анардесн Барис Карлсв 18.35 „Друмник-спадкодумиик” -- 
нарадни песни „Камвринска“ предаване за децата 
(Глинка), изп. СО на Маснавската 12.10 Осведомителен бюлетин 2 

държавна филхармсния, дир. 0 12.15 Поздрави мн песни 18.45 „Да запеем 4 дружно - 
Юрий Симснов исницерт за > децата 

43.00 -- 16.34 ЕФИР 244 19.00 РЪКОВОДИТЕЛЯТ 
8.00 Раднсенциклопедия 20.00 Забавен канцерт 
9.20 Български народни песни -- 13.00 Иснам да ин разийуна 
изп. Красимир Станев 13.45 Забавна музика 20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ- 

8.30 Новикм 13.20 Кантанти: „Търси се внедри- ЛЕН БЮЛЕТИН 
8.35 Музикапна загадна лел -- елентро-изоляцианна кера- 

мика" ! 20.45 И още неща в тозм ден 
3.40 ОТЕЧЕСТВОТО -- ОБРАЗИ И 13.24 Музикална хроника 24.00 Псетични абразн в музиката 
СЪБИТИЯ: | „Снетогорските мана <- творби, посветени на нащта 
сттъри -- културни средища на 14.00 „ЮНОША“ -- гредвване за 
българите" -- данументаген раз | средношналците 22.40 Вечерен радносериал: „КРАЙ 
каз от к. и, нм. Бсби Бабеп 15.00 Из камернето таорчестве на БЛАТОТО“ -- псовст ат Красин 
8.55 „Моя малка земя" |музина Франц Шуберт: |. Нянолка песни: Кръстен, | аткъс 
Александър Тенепиев, тенст Хрн- Полска розичка нап. Оелиция 22.25 Забавна музика 
ста Геаргиеп), изп, Смесенияг хор  Уинтърс с намерен оркестър, дир. 
на БТР, дир. Минхакл Милков Ханс Карсте; Ганимед --. изп, Том 22.30 Оснедомителен Бюлеткн 

Краузе, съгр. на пнако Ирвкн Гейч; 22.40 Хорози творбк ст Евгений 
800 ДОБЪР ДЕН: „НА КОГО Е Маргарита на чекръна и Към Сил- Чешмеджиев в изпълнение на 
ПАРКЪТ!“ зия, изп. Елизабет Шварцкопф. БХКО „Светаслав Обратенов“ 
11.00 „Хайде да играем" -- пре- съпр на пиана Едвин Шишер; Гор 23.00 ПРЕДИ ПОЛУНОЩ 

„ХОРИЗОЕн И: 

0.07 - 2.00 Нощен информашионно. та страна на витрините на Пловдип 16.30 Напо. т: „Неприятен раз 
музикален блок скил панаир -- проверка в  пред- гопор“ фейлетон от Мнрослав Шнанд 
1.36) Ни този ден приятията на най-изппените изложи- рлик 
2.30 Ако не сте чули 

Минути зя псезил 
5.00 - 10.00 СУТРЕШЕН 
ЦНОННО-МУЗНКАЛЕН БЛОН 
6.50 Рансбудно пстленце: „Вегслите 
обувчици -- принаяка ет румънсия 
та писателки Стела Деметрияде 
7.15 България -> дела и докумеи 
ти: 80 гсдини от учредяпането она 
осрден „Кирил н Методий” 
8.45 Из прогрлмите на радиото ните 
лепизията 
10.00 Преглед на чухьдестранния пе 

ННФОРМА 

чат 
10.30, 12.30, 17.30 Ралиотелепизисн 
нат: репартерска сряда: Пт друга- 

„ОР Фкта“ 

16.05 „Поетичен спят“ -- 
чешки и слсояшки псети 

16.35 Тоорйи от Георги Зллтев 
нин 

стнхоп? ат 

Чер 

  

17.15 „Епахи, майстари, 
- НИКОЛАЙ РАЙНОЦ 
17.33 Концерт ва млади 

тазисти, възпитаници на 
муанкално училище 
ков” в Софвя 

шзедъбори“ 

инструмен: 
средистс 

-Лобсмир Пип 

тели 
18.15 Заключнтглен коментар по те 
матн на радиотелевизианната рспор 
теоска сряда 
11.30 В света на ссциелиома 

„12 паюс 3“. 

12.00 -- 15.00  ОБЕДЕН ИНФОРМА- 
ЦИОННО-МУЗИКАЛЕН БЛОК 
12.00 Осведомителен бюлегни 
13.30 Еко „Хоризонт“ 
1415 Светът илвън политиката 
15.00 Камляс за специалистите 
15.36 Говори Меснла В спета на ст, 
ъетската нйука и техника 
16.00 Нсвяни ст сбъщцините 

стър Новв филхармония, дир. Ото 
Клемперер 
19.00 „Златни записи“ -- Григор Вач 
кос 

1911 Магнифникат и Мотет (Талис). 
изп. зор „Талнс сколарс” -- Англия 

19.30 Манцерт на струнния нвартет 
„Сафия” на БТР в състап Васил 
Вълчев -- цигулка Николой Гагов 
-- цигулка, Огнян Станчев - висла 
и Коля Беспаловя - понолончело. Пря 
ко предаване от Зала „България. 2 
прогрямата -- тлорбн ат Фионц Шу 

Лмитрий Шостокспич ни Йозеф 

Онала 21.30 
тин „Орфей“ 

Информационен бюлс- 

18.05 - 20.00 СПОРТ И МУЗИКА 
18.30 Светът днес. 
20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ- 
ЛЕН БЮЛЕТИН 

21.00 - 24.00 „ХОРИЗОНТ НА ВЪЛ- 
НИТЕ НА МЛАДОСТТА: 
Младежкия дсм „Лилня Карастскно- 
ва в столична обшина -Наделла”. 
предетапяне дейности на Клуб-39, 
в който участнунят представители 

ча научна-техническата интелигец 
ция в обшината 
22.30 Преглед на новините Ст печер 
ните часове 
23.30 За какво гсвори светът? 

Гостуване в 

21.40 рРадмотеатър: „А ПаспЕ НЕКА 
КАМБАНИТЕ БИЯТ- писва от 
Едмучд Низихрски 

   

22.20 Шарл Гуна - УМ д. ма ап. „Ра 
месо и Жулиета“ 1 

22.40 Вечер с творчествсто ма Сал- 
тинся- Шчедрни 
23.00 Вести 

23.05 С музнната на Гия Нанчелн: 
1. Симфония МЗ „Грузия“. изп. Са 
ма  Плегенсийта дързкавна филха 
мания, дир Пламен Джуром 2. 

зика за солисти, симфоничен оркс- 
стър и детски хор 
на БТР н Русенски 
Хармония, дир. Алипи 

изп. 
ам 

  

етски хор 
зона фил 

Мандедон 
      

  

18.00 Вести 

18.05 Из > тверчестоста на Цезар 

Франк: 1. Симфонични вариации 30 
пиано и оркестър, изи Джен Оглън 
със СО, дир Джон Барбироли: 2. 
Симфонип в юс мипор, изп. орке 

„ЗЕТ А ЕТЕЛ и: 

10.03 Гранданите и ллианът: цинъл 
-Наказатепна полов на РЕ“- - 
„Определяне на нанлланието” -- 6с- 
седа ат ст. ас. Лазар Гоусо 
10.15 Българсни > език: „Езмнама си 
тулция в историчесни и съпореме 
нем план“. Автор о--по0ц. Руселина 
Ницепова 
10.30 Будители ма 
„Тосрци на 

нацията: цинъп 
българената пъзронден- 

РАО ЕТЕЗВЛ РА ДЕЛ ОСТА ЕДАДЕЛ ЕЛ 

СТОЛИЦАТА 
12.10 Илабретена 0п София -<- пред- 
ставлме наградена разработка 
13.30 Нопинн ат столицата 
13.40 В услугл на гражданите 
пловдив 
17.05 „Поссни“ -- рекламна прсгра 
ка; 17.30 Концерт на плопдивсни из: 
пълчители; 18.(0 Понамна за рлзго- 

пар 
ВАРНА 
8.00 Нлшият номентар;: 4.30 Отгова:- 
пяме ма слушлтелсни пъпроси! 17.03 

Черномарсни помпас; 17.10 Мсре и 
хара: 17.40 Оперетна музина; 18.00 

ена култура“ -- 
- очерн ат н. с., 
Баби Бобсо 
10.45 Оперни 
номпозитори: 
лалк“ 

-Праган Шаннав“ 
Нанд. на мст. н. 

творби от бъпгарсни 
„Операта „Цар На 

вт Панча Владигерав“. Ав 
тар -- Розалня Бинс 
11.15 Етмографил: „Трлдицнанната хра 
на на българите“. деседа ст Ли 

11.30 През познато м непозната: 
„Алфатар“ -- пътепис ат Нелн Боя 
джиса 
11.46 Тежнологичнс абнавленис: 
-Съпремемжни технолегим. ансдрмал 
ми м нас“ -- -Мннсаелснтроннна 
Та к пвалмитието на инфопмационни 
те технологии” - “беседа от Нннж. 
ИНоанна Бераоснл 

  

дип Родсва Паоторение от 14.00 до 16.00 часа 

„Кръгозор“ -- предаване за пробле нил на детсни хоропе он състаон: 
мите на оабразайлтелнато дело Д 1.09 Трибумл на слушлтегл; 2.49 
пайсна; 18.15 Мелодии и ритми оп Хоризонти на петипетматл; 17.05 Му 
брега; 19.05 Симфоничен  нанщерт: | знналма српда: 18.40 Хоризонти кл 
1935 Бълглрейл нлрадна музина потилатнатл: 19.00 Ренламно преда 
СТАРА ЗАГСРА ване 
17.03 Импулс; 18.00  Пездратителен 
нанцерт за РД на БСТ -- Ст, Заго- БЛАГОЕВГРАД 
ра: 18.40 Народкн песни -- изп. Же 

  

по РАоочсе; 19.10 Мяздежна родно: 
диксиатен. 19.40 Нонцерт На Асен 

Василеп - бас 
ШУМЕН 
6.04 Утринни ритми; 
сна народна мулниа; 

6.10 Българ 
6.50 Нзпълне. 

17.03 Поздравителен 
лентива ма СП „Пстрол“: 12.10 За- 
блона музица ат съсетенн номпози 
тори; 17.45 Училище мо абщестго: 
10.35 Час за селото: 19.35 Из музи 
капната прадунция на РТЦ -- Бла 
гагоград 

Чанцерт за но 

 



  

  
СНАЙПЕРИСТКИ 

  

9 МАЙ, 
20.50 ЧАСА 

Съветски игрален 
филм 

Това с разказ за една дей 
ствителна > съдба, за краткия 
жквот на казахското момиче 

Алия > Молдагулова. 17-годнш 
на, тя замикава на фронта, 

обучава се за > сиайперистка, 
участвува в жестоки > сраже: 
ния... 

Режисьорът Болотбек Шам 
лисп, който е н съсценарист па 
филма, претворява събитията 
на онезк героични години, во 
ден Ст стремежа към максн 
мална жизнена правда. Съще 

  вр успява да > създаде 

една особена атмосферг, в коя 
то безпощадната истина за ВОй 
ната изпъква по-ярко в коптрг 
ста с крехкия опоетизиран свят 
на момичетата -- почти деца, 
но вече бойци. 

Филмът се следн с интерес 
н напраженне. Той внася 
един нов щрих в голямата те 

ма за Отечестпената война 

на съветските народи. 

В ролите на снайперястките   ще пидим Айтурган  Темиро 
ва, Марина Яковлева, „Вера 
Глаголева и други. 

Потомките на л! 
ям с пеобикновено 

наименование зрителят кана 

открие поетична и житейс 1 

философска смесица от пие 

да нн лейстпителност. 
ш 

дадена ПО едиокнениата М 

лестристична творба па Ви 

Баржьопал и Олсика де сер, 

които са и авторн на сцена 

рия, скранната адаптация чеп 

пи споето вдъхновение 
от 

дрепогръцка. Легенда, Съглас 

но пея ликорната о-- сдио 

рог кон. -- е символ На СВО 

бодолюбието и независимостта, 

на духовната > изоисеност И 

смелост. Авторите използуват 

топа ппеданис като повод за 

редица житейски и духовни 

за същността на чо 

В този и 

изволи 
вешкото предназначение, „ за 

любовта и свободата. Дейст- 

вието на филма се развива 

в началото на нашето сталс 
Иоланлия. Чрез съп тне в 

бата на  летте дъшери на 

главния герой -- завърнал се 

в родното си МЯСТО ирлакдеш, 

  

11 МАЙ. 
10.40 ЧАСА 
13 МАЙ, 

|“ ЧАСА - 

френски 2-сериен 

телевизионен филм 

правят опит да 
някои ноазствени 

страни въ взаимоотношения 

та на хова с различни меч 

ти и пристрастия. Още | пове 
че, че ч петте момичета, сло- 

ред стара легенда, са потом- 

ки на ликорна. Всъщност те 

в голяма “степен приличат 
на мнозина свои връстнички, 

автоднте 
очертаят 

  

Небез-- 

известните 

  

11 МАЙ, 
22.30 ЧАСА 

ЕБЕ оре еее еениаещиия! 

В Студио „ДЕСЕТА 

МУЗА” -- игрален 
филм на Алфред 

Хичкок 
В ролите: Ивгрид > Бергман, 
Кари Грант, Клод Рейне и 
др. Действието па филма сс 
развива през 1946 година в 
Маями. 

  

Двадесет и девета 
Филмът е създаден по сще 

нарий на Ярослав Матейка и 
Антонии Кахлик, който е и 
негов режисьор, н е посвстен 

на чехословашкото работниче 
ско и комунистическо движе- 
ние. Сюжетът му обхваща 06 
ществено-политическата > обста 
новка в страната от първата 
половина на века и по-специ 
ално > събития, станали през 
1929 г. и имащи исторнческо 
значение не само За ЧКП, но 
н за бъдещето на народа. Из 
градено върху > документална 
оснопа, действието на филма 
пресъздава сложните процеси 

на идейни противоречия в 

партията н атстояването > на 
балшевишкия й курс. На ек- 
рана ще видим образите на 
исторически личности, участ 

вували дейно п работата на М 
конгрес на ЧКП. Сюжетът ак- 
центира върху онези моменти, 

които свързват основните пун 
ктове и постановки ча новия лар 

ТАНЦА 8 

12 МАЙ, 
21.00 ЧАСА 

ЕЕТЕВЕЕ Е ЕЕРЕНЕРЕНЕЗЕНЕЕ 
Съветски игрален 

  

филм 
ПИ жал 

  

9 МАЙ 
22.30 ЧАСА 

Гаксснежяканевенеетемененаняе 

Чехословашки 

лен филм 

игра- 

  иатест с тенесснаееенспанека 

тиен курс, отстояват от Клемент 
Готпалд пред заседание на 
Коминтерна. Предадени с до 
кументална точност и яснота, 

дискусиите между отделните 

делегати на конгреса, предста 
вители на различни краища на 
страната, говорят За трудния 

ПЪТУВ 
Филмът е създаден по моти 

ви от повестта на Иля  Щем 
лер, работнл повече от годи 
на като шофвор на такси, за 

да опознае особенастите на 

професията. 
Авторът на сценария Па 

вел Фик, известен като кино 

драматург с „Мисия в Ка- 
бул“,  „Колникът без глава“, 
„Любовно обяснение“, щ 
дни от жипота на Дастосас 

ки“ и други, споделя: „С режи 
сьора Вячеслав > Сорокин ис 
кахме да се докосием до едни 

път за извоюване на принцип 
ните позиции, конто > чертаят 
бъдещето на страната. > Кле: 
мешт Готвалд доказва, че не 
стапа дума за разделяне ка 
партията на фракции, нито зг, 
отделни грешки на ЦК на 
ч а за идейни противоре 
чия, за неправилния курс на 
партията в дадения > момент. 
На М конгрес па ЧКП за гене 
рален секретар с нзбран Гот 
валд. На парламентарните из 
борк ЧКП излиза на трето 
място сред юсички партии. 

Тясно свързан с идейнополи 
тическата обстановка в стра- 

ната през този период, филмъг 
е интересен като художествен 
документ па спохгтла, ка 

то вярно “отражение на 
важен момент от борбата 
на | партията за “нейнгла 
болшевизация. тази 

борба няма отвлечен, абстрак 
тен характер, а е тясно свър 

НЕ 
важен социален проблем чрез 
разказа за чопека, участник » 
нечестни деяния ми само по 
теициална тяхна жЖертпа, да 
открехисм  запесата пред един 
испознат свят. Човекът със. 
силеи | харатер, в резултат 
па шок, може да оцени прии 
пипко < погрешната си жизие 
на позиция, ода нап 
за самосъвършенетвудане 

Механизмът, “който 0 дана 
зъзможност за фалшяви ат 
чети, | философията мне мо 

зана със съдбата на страната 

и с онези личности, взели не 
посредствено “участие в съз 
даването на исторкята нг,свон 

народ, чиито постъпки придо 
биват историческа значение. В 
идейно-художествепата  конце 
пция на кинотворбата съдба 
та на човека престава да бъ 
де строго индивидуална, а по 
своята дълбока същност става 

частица от народната съдба, 
слива се с нея, В този сми- 
съл на екрана. както и п жи 
вота, произлиза пълно сдине- 
ние на мисли, чувства н дела 
на отделния човек с историче 
ската нсобходимост на дадо- 
ния период, оказал со реша 
ващ за историята. 

В главните роли участвуват 
актьорите Мирослав Зоунер. 
Адолф Филип, Йозеф Лангми 
лер, Вацлав Швапц и др. 

Лнлия КРЪСТАНОВА 

счай н аз няма да т ак: с зака 
. В резултат на 

  

която 
пески получапа сопох дял 
са в ооповата иа драматудец й драматургия 
Та на филма. При БД прането му вежисьорът. се е стремил към достоперност 
па ситуациите и гепонте 
то образи ц от актьорите 
зев, „Галина 

чни 
са пресъздадени 
Владимир. Кия 
Доля и други, 

Маргарита, ГАРВАЛОВА 

СИЛН; 

14 МАЙ, 
16.00 ЧАСА 

  

  

Сценарист -- Боян Папазов 
Режисьор ->“ Иван Терзнев, 

Пламеч > Ва- 
Музика -- (| Ки- 

родите: 
Трнгоров, Кирил 

Кавадарков, Велко Кънев, Фи 
лип Трифанов, Миглена Терзи 
сва н др. - 

   



икорната 
жадуващи топлота.  пазб 
дей обич. Всяка от тях, аа 
бора се.  притежапа неловто 
пима индивидуалност. В оня 
кои отношения филмът се 
доближава до съвременната 
притча, разкриваща  конфлнк 
ци ситуации между > спободо 
любивите ирлендци и консер 
вативинте англичани,  Разби- 
ра се, тези внушения са 

твърде бледи. загатнати, 

По-вкнмателното: вглеждане 
в живота и съдбите на гсеро 
нте може да НП насочи и към 
някои > съвременни съпоставки 
в това отношение. Основното 
облче за филма си остава 
хуманистичният  повик на ав 
торите за повече красота и 
доверие | между хората, | за 
защита на тяхнота стремление 
към свобода и независимост. 
Заснет професионално, с до 
бър актьорски състав, „Потом 
ките на > лнкорната“ ще > до 
падне на шярок кръг зрители 
с умението да се разказват 

обикновени човешки истории, 
в които жаждата за щастис 
преминава през огъня на 
страсти и изпитания. Роман 
тичната  идиличност на  фид 
ма се характерна За нрави 

те и социалните 

на епохата. За зрителите ще 
е интсресно н участието на 

френската > актонса Никол 

Жаме, която изпълнява роля | 
та на съпругата на ниспек 

тор Катани п първил филм 
от сериала „Октопод“. Тук-- 
в „Потомките на ликоригта“, 
Никол Жаме е твърдс раз- 
лична -- >мечтателна н настъ 

пателна едновременно,  съхра 
нила обаче глапното в актьор 
ското си даропанне: да про 

никва в духовната същност 
на спойта героиня, “да из 
следва търпеливо и ненатрап 

чнво нейните подбуди, реак 
ции, поведение... 

Димитър ФРАНГОВ 

  

А ВОД 
ПРЕМИЕРА - СЕПТЕМВРИ 

1975 г. 

След „Мъже без > работа“, 
който неотдавна гледахме в 
„Български екран“, ни пред 

стон отново среща с героите 

на Нзан Терзкев във филма 
„Силна вода“, с присъщия нм 
човешки стремеж към добро- 

| та и справедливост, топлота н 
любов. А > предпочитаната от 
режясьора темг, за борба с ра 
внодушнето, с духовната к 
нравствената прнтъпеност на 

мира тук най-ярката си худо 
жествена защита. 

„Силна вода? е близък по 
стилистика и жгнрова опреде 
лекост до „Мъже без работа“. 
Съзладен по мотиви от рома- 
на „Лош дея“ на Генчо Сто 
ев, н тук авторяте проследяват 

трудовото ежедневке на малък 

трудов колектив -- една сон- 

дьорска бригада търси вода в 
суха к неплодородка местност. 

Безводкето н борбата срещу 
нега е сако повод за разкри 

ваве на кравствените сили на 

съвременника в борбата му за 
възтържествуване на > нстина- 
та. Съпрежнвявайкя моралнг- 
та побела на главния герой, но 

ТЕ иИКИ 

сителят на нраоствени и духо 

вни ценности, филмът ни кара | 
да усетим важността от пое- 

мането на отговорност н кол- 
ко фатални могат да бъдат 
„дребните“, незначителни | на 

пръв поглед компромиси. 

Както в „Мъже без рабо- 
та“, текаи в този филм режи 
сьорът с тънка наблюдателност 
търси я дребните >“ конфлик- 
ти и детайлн социалната зна 
чимост и сложната дналскти 

ка на взаимоотношенията на 
героите. 

„Силна вода“ е едно от яр- 
ките и актуални и днес като 

гражданска проблематика и 
позиция пронзведення на на- 
шето кино. Един 
филм, с колоритни “образи, 
със свеж, но  изобличителен 
хумор, с красноречиви детай- 
ли и дребни конфликтни, оно 
във всичко това откриваме съ 

щността на нашето впеме. 
се поддаваме на възденствнето 

и внушеннята на едкн филм, 
койта търсн спонтанкостта и 

непосредствената атмосфера на 
жинотечащия жнпвот. 

„Силна вода“ е отличен със 
специалната награда на жури 

то на 29-тия международен 
кинофестивал в Локарно (Швей 
цария), г на ХМ  кинофес- 
тивал въо Варна получи наг- 
радата на кинокритнката. 

Елена СОТИРОВА 

„ХР. БОТЕВ“, 

осабености | 

  
колоритен |.   

  

  

16.30 ЧАСА 
14 МАЙ, 
„ОРФЕЙ“ 

  

Всяка неделя по тази пропрама Редакция „Ху- 
мор, сатира и забава“ разполага с половин час за 
хумор и сатира от цял овят (естествено, н от Бъл 
гарня!), а и от всички времена, в които освен как- 
во да е друго, се намират ин такива „залъгалки“. 

Да споменем като пример само сдна от амплитуди: 
те: от меда на > древносгипетските папнруско до 
жилото па „Марсиански хроники“, 

Всеки път насловът на пези тридесет минути е 
различен и включва тпорби от всички жанрове и 
от асякакви автори. 

От допустимо общите приказки дотук, става яс 
по, че се робува преди всичко на демократизма в 
попрището. Да се работн па такова поприще сина 

ги е приятно и нерядко с рисковано. Защо ли? Мно 
го са възуожностите за риск ин за изненада. Най- 
малката с: да те подведе иякой древен мъдрец, за 
щото си му гласувал доверие да го цитираш в днеш 
мо тпреме. 

Така. Докъде бяхме стигали? -- до прясно на 
гласените срещи за тази неделя. Случаят е самоце 

лен, шо само в художествен план. Бързаме да си 
„признаем“, защото е възможно някой да запила: 

-- Наглассин среши ли? Че кому с шеобходимо 
това Защо трябна да са нагласеки? Малко ли са 
ши сума реалности, който звучат като шагласени, 

ами да притуряме към тях още измишльотини, че 

ща се сбъркаме съвсем кое е истина и кое лъжа, 
ксе с за пярване и кое не? И трябва ли да се до- 
пуска каквото н да с нагласяване с цел злепоста- 

вянето на някакви син там терсонажи? Та нали зад 

гърба ка коя да е художествена персона се нами- 
рат конкретви морални и прочее внушокия, равни 

идеи, постове, длъжности, социални положения? А? 
Тогава -- какво? Тогава трябва много ща се спи: 
мапа! г: 

Такива н пе само такиза въпроси би могъл да 
ни зададе някой, стига да реши да го стори. 

Ако ги зададе добронамерено - също тъй ще 
му отговорим. Зададе ли ги с лош умисъл -- 
ще ни предизвика да стаксм двуомислени. Щом «и 
запита устна -- разполагаме с устин отговори. За 
писмени запитвания имаме ответни формуляри, мо 
жем да ги подкрепим и с печата на редакцията, 

който представлява много широка и малко пресн- 
лена усмивка... 

Стига толкоз! Да завършни с една от бележки 
те „По периферията на шапката“ на Никита Бого 
словски: 

Мили слушателю! 
В размисъл ша загубите мпогократии 
ядосано челото си пе пркй ти -- 
Все сдио: ковариите иитрати“ 
неизбежно се превръщат във нитрити. 

А тази бележко м самите срешн нагласи 

Димнтър АРАБАДЖИЕВ 

  

ЗА ПРИЯТЕЛИТЕ НА ЛИТЕРАТУРАТА 

ЛЕОНАРДО ДА 
„ХР. БОТЕВ“, 14 МАЙ, 19.00 ЧАСА 

Данте и Джото, Петрарка и Бокачо са зреготи. 
предшественици, Галилей н Джордано Бруно, Шек 
спир и Серваитес ще дойдат цял век след него. 
Той е връстияк на Копсриик, Христофор Колумо и 
първата печатна книга. Син с иа Италия, пъртата 
страна, пробудила се за духа на Ренесанса. Посое- 
тени му са безбройки трудове -- от Вазари до 
Маркс, от Алпатов до Кенет Кларк: псички те се 
стремят да > обхванат Воелената Леонардо -- нн- 
женера, анатома, химика, музиканта - и разбира 
се -- шесравиимия живописец. Те го тълкуват ка 
различни езици н по-различен пачин, по-емоционал 

но пли по-трезво, но вснчки те са сдинодушни, че 
прозрецията па Леонардо да Витчи са надхвърлили 
свсета време, че са послания към бъдещето. Че не- 
говото дело го прави съвремешик ша всковете. 

„Окото, наричано прозорец иа душата, е главки 
ят път, по който сетивото може да разглежда без- 

и изкуството 

ВИНЧИ 
крайните творения на природата в исйиото пай-га- 
лямо богатство и великолепие... Мко вие сте исто- 

рнографи, поети, математици и не сте видели нещата 
с ачите си, няма да можете дойре да. напишете за 
тях. И ако ти поете, опиоваш ноторнята с перо, 
зжинвописецът с чегка ще я изображи така, чс тя 
ше бъде по-интересна за разбнране... Ака ти паргисш 
живописта няма поезня, живописецът може да ка- 
же, че поезията е сляпа живопис...“ Този прочут 
спор -- както сам го нарича Леонардо -- няма за 
цел толкова ща противопостави отделните изкуства, 
а по-скоро да разграничи техпите достойнства. 

С помощта на нашите участиици инж. Кръстьо 
Илиев, художника Светлин Русев, поета Иваи Да- 
тидков, чрез словото на философи, архитекти, гри- 
сувачи ще се опитаме да очертаем поле п шрики 
шеговия портрет като енциклопедична личкост, ка- 
то съвременник ма шсковате. 

Юлия ПЕТРОВА 

  

САЛВАДОР Де) 
14 МАЙ, 17.30 ЧАСА 

Само ияколко месеца пе достигнаха на Салвадор Дали, за 

да дожипее своята 85-годищиниа. Смъртта му през > януари 

т. г. предизвика лавина от публикации в световната > преса. 

  

И
З
К
У
С
Т
В
 

  

Пред очите ни напусна сцеката „последният класик“ на модер- 

шата живопис, един изключителен художшик, който неизменна 

п продължеинне на шест десетилетия привличаше винманието 

ше. само на специализираната художествена критика, по и па 
широката публика. Не случайна едза ли съществува друг ху- 

дожник ва нашата споха, който да е предизоикал (+ творчество 

то си и житейското ои поподенис  попече и по-лротикворечизи 
оценки: „Дали великолепиият“, „геннят Дали“, „недостижимият 
Дали“, „загадъчният Дали“, „златната сдава на Мспашия“ ц т. 
и, отедна | страна, а, От друга -- „мистификаторът Дали“, „кло 
унът Далн““, ексцентрикът Дали“, „майсторът на самореклама- 
та Дали“ и то 1. 

Така се ражда феноменът „Дали“, който е иштересан не са 

мо от художествена, ьо и от философска и социологическа 

гледна точка. Отговорът на този феномен се съдържа в разга 

даването па въщюоса: Кой е истинският Дали? Художинкът-инр 
тубз или оИЗИ, който облече костюм на Доп Кихот и се втур- 

на по стръмните улички па Монмартър в атака на оятърните 

мелищи? Оизи, който нарисува карти като „Предчувствие. 

за Граждашската война в Мепания“, „Упорството па паметта 

и „Вилхелм Тед“ или ойзи, който лансираше вратовръзки, укра 
„ З 

сени с лангусти, и шашки с форма на бифтек? 

с по-интересен с тпорецът Дали, 2 не ге- 

роят На жълтите хроники на вестиищите. Н именно върху хего 

вото тпорчество ще бъде поставен акцентът па разговора в 

„Неделиия салон“ на Главна редавция „Култура“, в който са 

поканени да вземат участие художници, писатели, изкуствове- 

ди но философи, 

Без съмнение за га 

Ивзи БОРИСЛАВОВ   Цоетана Мансеоа н Яоср Мнлушев о сцена от па 

„Канбани” (Втора праграма, 13 май, 16.40 часа Ален 
СНИМКА: Румлна БОЯДН(НЕВА



  

„ХРИСТО вотлее-“ 

6.00 Да запачнем деня заедна: Ут- 
ринен репартаж; Аеробнк 
625 Преглед за програмата 
6.30 Навини 
6.34 Да запачнем деня заедна -- 
продължени: С младежки ритъм; 

Земя и хорг; Приятна рабста; Лири 

чен миг 
7.15 България -- депа и документи 
7.25 Бъпгарсни нарадни хсра 
7.30 Новини 

7.40 ГОСТУВА РАДИО ШУМЕН 
8.00 Радисенцинлепедия 
8.20 Български народни песни 0 -- 

изп. Олга Борксова 
8.30 Навини 
835 Музикална загадка 
8.40 Франт на спасението: „Изграж 
дане на първите ОФ камитетн в Ста 
ра Загара и снопията предм 9 сеп 
тември 1944 година” 
8.45 „Песен“ (музика Георги Кос- 
тов, текст Никола Вапцароо, изп. 
БХК „Спетослав Обретенов“ дир. 
Метади Матаниев) 
9.00 ДОБЪР ДЕН: „ОЗОННИТЕ ДУП 
КИ - НАШАТА ЧАСТ ОТ СВЕТОР- 
НАТА ТРЕВОГА“ 
11.00 „Хайде да играем“ -- преда- 

ване за децата 

  

„ХОРА ОЕТИ< 

  

44.40 Изпълнител на седмицата -- 

РУСЛАН РАЙЧЕВ дирюнира тварби 
ат Луиджи Бокерини: !. Концерт за 
флейта ин оркестър. изп. Кирил Въл 
чеп със СО; 2. Симфония Ме 3 о до 

мажар, изп. СО на БТР 

47.03 Българска народна музика: 1, 

Четворна хара -- изп. орк. с ръко 
вадител Иоан Шибилеп; 2. Димитър 
рана падрани -- пее Вълкана Стоя 
непа; 3, Данкова  зуаро -- > спири 
акордеонистът Андрей Зарев; 4. Па- 
наир ми се сбираше и Айде ле, 
пушка пунна -- изп. Роза Цветнава; 
5. Яна през гора първеше -- > гее 
Иван Панспски; 6 > Планико, стара 
планина -- пее Кастадин Дурев 

12.30 Ссведамитепен бюпетин 
12.45 Поздрави и песни 

13.00 -- 1630 ЕШИР 210 

13.00 Съвременкици: 
лей 
43.45 Забланк оркестрави пиеси 
13.20 За ведро небе, за чиста земя 
13.35 Концерт на АНПТ Трякия" -- 
Ямбсп 

Трудов юби- 

14.00 Иканамика за веички 
14.15 Стизаве ат Борис Пастернак 
14.10 Забавна музика 
14.35 Актуални диалози: „Междуна- 
родни нканамичесни проблеми“ -- 
„Реапности и перспентиопи при съ“ 
трудничестоста Изток -- Запад в 
абластта На бнатехнапагинте“ 

15.00 МУЗИКАЛНИ СЛЕДОБЕДИ -- 
Сътрудничестпато на италианските 

оперни театрк с Райна Кабаиванска 
1600 „Хикс, Игрек, Зет": „Паслед 
ната битка на Сандакан" -- драма- 
тизация по едноименния роман на 
Емипио Салгари, |! част 
16.20 Из > музнналния фолнпор на 
народите 

16.30 Осведамитепен бюпетин 
16.35 Писма с обратен адрес 
17.00 За мпадежта: „Пхенян ачанта 
младите пратеници на 
18.30 Навинми 

планетата” 

18.38 „Друмняк-сгаднедум
ник“  -- 

предавана 
та "7"--- 

  

18.45 „Сладкопайна чучулига“  -- 
канцерт за децата 

19.00 ЗА ПРИЯТЕЛИТЕ НА ЛИТЕРА- 
ТУРАТА И ИЗКУСТВОТО:  КРЪЖНЕЦ 

„ПРИЯТЕЛИ“ 

20.00 „На раздумка и песен" -- 
фопкпарна предаване 
20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН 
БЮЛЕТИН 

20.45 МИ аще нещо # тали ден 
24.60 Радиатезтър:  „ДОКОСВАНЕ” 

-- пиеса от Ипан Хинао 

21.50 Божидар Димап -- Кантактки 
кгри, изп, ансамбъл  „Триал > енд 

грал” 

22.10 Вечерен радкосермал: „КРАЙ 
БЛАТОТО“ -. повест от  Красин 
Кръстев, 1 откъс 

12.14 Забапна музина 

22.30 Оспедамнтелен бюлетин 

22.40 Изпъпнения на съпетски хора 
ви колективи: 1. Изпълнения на жен 
син хер ст Куйбишев, дир. Впади- 
мир Оцейнса; 2. Изпълнения на Рус 
на харова капела, дир. Апександър 

Юрлоя 

2300 ПРЕДИ ПОЛУНОЩ: 
ТИЧНИ ФРАГМЕНТИ“ 

„ДРАМА. 

  

0.03 - 3.00 НОЩЕН ИНФОРМАЦНОН- 
НО-МУЗИКАЛЕН БЛОК 

1.30 На този ден 
2.30 Ако не сте чули 

Минути за поезип 
6.00 -- 10.00 СУТРЕШЕН 

ЦИСННО-МУЗИКАЛЕН БЛОН 
6.50 Ранобудно петленце: стихопе от 
Петл Караколево 
7.18 България - 
„Панорама на 

а 
8.45 Наз програмите на радиото нте 
лепизията 

10.00 Преглед пя 

ИНФОРМА 

дела и документи: 
антифяшисткята о 

чуждестрининл пе 

„огР«чъвкга“ 

мат 
10.30 Аптсритетът 
соста 

11.за В состя на социапизмя 
2 плю 

ка Бълглрия по 

3“ 
12.00 -- 15.00 ОБЕДЕН, ИНФОРМАЦИО 
ННО-МУЗИНАЛЕН БЛО 
12.00 Освсдомителен А лена? 
12.30 Актуйлип стопанска тема 
13.30 Митпическл информация 
14.15 Спетът иЗпън политиката 
14.30 „Стъгпшел” п япвис 

Компас ло спещналистите 
15.30 Гопори Москва. 

16.00 Ногини от общините 

16.05 - 18.00 РАДИОЛИН 
18.00 - 2030 ВЕЧЕРЕН ИНФОРМА. 
ЦИОНЕН ОБЗ0ПР НА ДЕНЯ 
18.15 Каментар на вътрешнополити 
чесно тема 
18.30 Спетът днес 
19.45 Репортаж но деня 

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН 
БЮЛЕТИН 
21.00 Музикални хорнланти 
22.05 Музикална стълбицо 
22.30 Преглед на нопипите от пе 
Черните часопа 
23.30 За нажоо гопори спетът? 

  

ла: 05 Архноен радкоттатър: 

    

  

„НАЛО- хармсния. Гост-диригент Аркслд 22.40 Вечер с творчествота На Ге- 
Не пиесв от Камен Зидаров Нац СССР, Прака пгедопанс ст арги Райче -- сткъс от рес евта 

та 34 Българска ипродио музика зала „Бългнрил В програмата: 1, „Вленопо царстоа” 
нзпълнения но Пенка Павлара. Рад Симеоп Пиронков Дирична стон: 0 23.0 ти 
ка Радева и арк. Чанопе” - за зи струнен оркестър: 2 Фроиц 23.05 С музиката на Нирил Молча 
18.00 Вестн и Шуберт Ферсиц Лист -- Фанта- нав втора дейстоне и оп. даа 1в05 „Тпорци и филми“ - Жан Га- Зия. 92 днапо Ш ориесзъд аСтрпиши меп и Жулиста и мрокът” изп ен кът: 4, сликс Менделсон Биартол “солисти на Мос , 18.25 Алфонс Рай Дивсертименто. ди - Симфония МО 4 в ла мажор музикален етер ИА ре онаВЕн 
изп. на флейта Росица Копоя. съпро- -Итилипнени” Нсмиреопич Данченка”, артисти ат те 
осждво ив пипно Рина Рандуепа 21.15 Ннформациснен бюлетин „Ор- атъг „Вахтонгов“ сие СО ип Съпот 
18.35 „ПЕТЕРБУРГСКАТА КОНСЕРВА фея ското РТ, Я ролите: Вивед Громопа ТОРНЯ“ - музикалко предппалс, пто за камери ансамбли Сергей Якопенко, Ипан Будрим. Ге ра част мнути за джаз - „Дназ  падий ; а 
19.30 Нонцерт на Сафийсната фнил- Бюне“ Й аАИ Каен НЕНе ит атитик Сопоси 

„ЗЕ А ЕДИЛ Еос 

10.03 Икономина: цикъл „Ноон атнасителност“ -- ленция ат Чавдар адаптация“ -- „Темпесраментът на 
струнтури ка упраоление. «функции, «4 Белчеп петета и папеденмета му п учили 
прапа и атгопаорностк“ -- „Същност 10.30 Русин сзин аз напреднали ще“. Ленция ст доц. Иван Паспяла- 
и форми на стапанено сдрунлелдне“ 10.45  Исторня на дюаза: -Палша, нов 
<- беседа ст Татяна Папазопа ГДР. СФРЮ“. Аотоп Йсодан Рупчеп 

11.15 Литературен амализ: „Анри 11.45 Техналогична обнапленис: На 
10.15 Физима: оцинъл „Филинлта и т 
побблемът за премета“ 
то за према и дейстоителкс 
пределно н реодлко ореме. 

„Понятие 
пйреме. 

осемег н 

Тоойа и соманът му „Ейглетнероон“, 
Аптао -- доц. Ангглимл Ттеотиепл 
11.30 Психология: цикъл „Пеихоло- 
гически измерения она училищната 

СТОЛИЦАТА 
13.10 Пред Деня на рабохкиците от 
съобщенията - > поздрапитепен ном- 
церт 
13.10 Напини ат столнцата 
13.40 Продължение на > паздравител 

ния НаНЦЕРУ 
плоеди 

-. об „ДОБРО УТРО“ -- Ена: 

аа <- държаюните сметища: 17.30 
Забапил музина: 18.00 Програма 

„ЛИК 
ВАРНА 
600 - 9.00 ЧЕРНОМОРСКО УТРО: 
8.30 ПРС на адрес -- КаЧчестоота на 

хляба пъп 
на седмицата; 

Взона; 17.03 В средата 
18.35 В средата на 

седмицата -- продължение; 19.05 
Българсна кародна музинл; 18.35 
Яперни фрагменти 

СТАРА ЗАГОРА 
6.06 - 9.00 Чистотата на Стпра З2згс 
ра: 17.05 Актуйпен наментар; 17.15 
Слапяксни танци, Досрънам: 19.са 
Музинална тетрадна: 18.40 Забатна 
музина: 19.10 Трибуна ЛИК: С гри- 
жа ла духовкил жипот о малнотс се 
лище; 19.40 Българсил народил му- 
зина 

пи  матариляй“ -- “„Получапане на 
магнитните иатевцедне <<  пенция 
ст пош. <“Миханл Миха 
Повтарение ст 14.00 до "6. 00 часа 

  

ШУМЕН 

6.05 Масапи песни; 6.18 Българсна 
народна музина; 6.50 Музина нл дет 
ски филми. спентанпи; 7.40 Слуша- 
телсни четпъртък; 17.05 Студко 
„Култура“: 18.40 В соета на джаза 
18.00 Ремламно предлолне 
БЛАГОЕВГРАД 

17,03 Между полсмичнота мн без- 

спарното; 17.30 На адрес -> > Рлдко 
Благоепград: 19.05 Худонеествена му 
зина; 19.15 Имема ат стрсл на бгл- 
смъртните; 19.35 Хумориетични лю- 
бопни народни песни   

“
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10.00 Па света ку нас 
10.20 Та справочник 
10.30 За децата: „Мамчета с хубавата 

име“ -- драматизация м „Иста- 

рия < близнаци“ -+ та филм ИУ 
епизад| 

41.20 „Жестан раманс“ -- > мграпен 

: филм |СССЕ|, | серия 

12.30 Днес 

17.00 Днес 
17.10 Класическа музина: Хор  „Мад- 

ригап“ 
47.30 Та реклама представя. - 
17.40 За децата: Нацнанални писнер- 

ски порови празници „Шуман 

18.30 

19.30 
19.40 
19.50 

20.00 
20.30 

89" н „Иетория с бпизнаци“ -- 

тв филм, М епизад 
Решаваме заедна: „Фирми „ на 
граждани"  -- публицистична 

предаване 

Та справечник 
Панзирна реклама 
Лена нощ, деца!: 
червените зоездичии“ 
тилация, |! епизад 
ПО СВЕТА И У НАС 
Актугпна антена: „МУ  постановле 

ние на МС - права и задълже- 
ник на гражданиге и общински: 
те рънопадства“! 

„Сърнеицета с 
<- драма 

20.40 „ПОТОМКИТЕ НА ЛИКОРНАТА“ 
-- двусериен та фипм по промз 

ведениета на Р. Баржачал мн 0 
де Веер | Франция, 1982 г.|. | се 
рия. Режисьор Лазар Иглезис. Н 
рапите: Ипан Десни, Мадлен Рос 

бинзан, Никол Жаме н Др.: Дуй 
паж, първо изпъчване 

21.10 Спетът п действие: „„КАМПУ- 
чия: НАРОД, ВЪЗКЕЪСНАЛ 01 
МИНАЛОТО“” -- дакументалек 

филм на БТ 
21.50 Хара на път 
23.00 В КРАЯ НА ДЕНЯ 
23.15 Изпълненна на джазквартет „Ру- 

. 

  

18.25 

18.45 

18.50 

19.00 

24.00 

24.20 

24.80 
21.00 

22.30 

0.00 

Тв информация за граждани с 
увреден слух 

Музикална миниатюра: „Дреме 
ми се, лега мн се“ н мзпълне- 

ние на Лиляна Галевска 
Днес 
Откриване Дните на кубинската 
култура в България с участмето 
на Националния кубински Балет 

-- пронс предаване ат Софий- 
сната нараднз опера 
Очерци за съвременници: праф. 

д-р архнтект Маргарита Коева 
Пресечни точкм: Да изберем про 
фесня: „Пилоти ст клас СД--Е“ 
Днес 

Пананрна панорама 

Десета муза: „, НЕБЕЗИЗВЕСТНИ- 
ТЕ“ -- нграпен фипм | САЩ. Ре 

нксьар Апфред Хичкак. В ропи 
те: Ингрид Бертман, Карн Грант, 
Кпад Рейна м др.; с надписи, 
първа нзлъчване -- действиета 
на филма се развива през 1946 
г. а Маямн 

Капаездене: Прабег на мира - 
репартаж 

  

16.30 

47.45 
47.45 
18.00 

18.20 

18.40 

20.00 
20.40 

23.4а 

22.25 

23ла 

Напини 

Сепеки 
„Живес на света песен“ 
дгпане ат Пятигорск 

каризанти. 
-- пре- 

Напини 

0. И. Ленин. За труднастите прм 
пастраяванетс на социапизма 
не Да шестнадесет н  пове- 
че години“ 

Властта на Съветите 
Днес по света 

„Мъртва зона" -- документапен 
филм 

Анимационни филми за пъзраст- 
ни 

Литеротурна-худажествен вндеа 
канал, | част 
Време 

Литературна-художестпен видео- 
нанап, 11 част 
Днес по соста 
Литературна-худажествен андеа- 
канал -- П чает 
„Стършеп“ тепевизионен фяжм, 
П серия 

 



  

  

8.30 Аеробна гммнастика 
1.45 За децата „Бързи, 

-- е участмета на деца ст Нърд 

смели, сръчни" 

жали, и „Птици присмезулинци“! 
-- каучнапапулзрен филм 

9.55 СЕДЕМ ДНИ ЗА ВАС, ДЕЦА! 
10.20 „История < близнаци“ -- дет- 

ски тв фипм 

10.45 Военна поща 
14.10 78 НЕДЕЛНИК 
42.30 Днес 
12.40 Браздн -- тв журнал 
13.40 Автомабилизъм: Рали „Златни по 

съци“ -- репартаж 
14.00 Час па всична -“ предаване за 

средношкалците 

15.00 ВОИН: Празнична предаване, пас 
ветена на 34-ата гОДИиШшНИиНа ат 
подписването на Варшавския „до 

говер 
16.00 Български енран: „СИЛНА во- 

А“ - игрален филм, Режисьор 
Иван Терзмев. В ролите: Филип 

Трифонов, Иван Грмгорав. Мнгле 
на Терзмева н др. 

17.20 Панаирна реклама 

17.30 Всзна недепя 

19.50 Лена нощ, деца!: „иМапки препет- 
ни приказки" || епизад) 

20.00 Па света м у кас 
20.30 „Марският остреб" --  нгралем 

филм | САЩ), за войната  ме- 

жду испанския нрап Фипип м анг 

пийсиата крапица Елизабет през 
1585 г. Режисьор: Майкъл Кър- 
тиз; В релите: Ерол Флин, Брен 
па Маршал и др.; с надписи. 
Първо излъчване 

21.40 Панамрна реклама 
21.55 „Шарена котле от Берлин" |! 

част), <« учаетнетв на > групата 
„Джардж Бейкър Селеншън“ (Хо 
ландия). Хайди Янку |Чехоспопа- 
кия)| и др. 

23.30 В хкраз на деня 
23.45 „Гопаве, метрн, секунди“ 

    

00.14 „Шарена  натле ст Берлин“ 
Ш чавЦ 

16.00 Ръгби: Бъпгария --» Люнсембург 
преко предаване ст стадман „В. 
Левски“ 

17.10 Музкнална миниатюра: „Добри Да 
финки думаше“ в изпълнение на 

Красимир Станев 
17.35 Днес 
47.45 ТВ НИНОСАЛОН: „Графиня Манса 

а" -- “ седемсернен та фюлм 
|Франция, М епмаод, първо нз- 
лъчване 

18.40 Избрана от фонда ка БТ 

19:30 В света на изнуствато: „Джан 
Озбърн -- талантът, който се гне 
ви" --|к И част 

20.30 „Един крал п Ню Йорн -- игра- 

лен филм на Чарлк Чаплин 

22.10 Днес 
22.20 Пананрна пзнарама 
22.40 18 КИНОСАЛОН: „МОМИЧЕТО ОТ 

ВИТРИНАТА“ -- кгрален филм 

Италия; Режисьор Лучано Емер, 
а ралите: Лина Вентура, Магали 
Наел, Марнна Влади н дР. 

р Щ Ди
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ш ш 

9.00 Спужа на Съвстсния съюз 

10.00 Сутрешна поща 
40:30 ОСкопа света -- апманах 
44.30 На гости на приназките 
13.05 Музикален папилнан 

13.34 Ден на атпарени врати 
14.20 Поглед. Недепна издание 
14.45 Първи всесъюзен ненкурс 

сотата 
16.00 Час за селста 
17.00 Междунгредна панорама 
17.45 Изпълнение на цкрнаови артисти 

на кра 

ат КНР 

19.00 аутбал. Първенство на > СССР 
„Шахтьвар“ -- „Спартан -- ПП 
попувреме 

49.45 Срири Духавият аркестър на Дос 
реца на нуптурата „Преженгор“ 

20.00 Време 
20.40 „Здревейте, дантаре“ 
20.45 Футбапен преглед 
21.15 Тепевизманна запознанства. Ар- 

вида Сабанис Водещ -- 0. 
От 

21.54 Навинк 
23.10 „Юпелирна 

змансе филм 

рабата“ -- тепеши-     

та
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„ХРИСТО волкв“ 

6.00 Навини 
6.05 Българсин народни хера 
6.15 Аеробнк 
6.25 Преглед на програмата 
6.30 Начини 
6.35 Утринен репортаж 
6.40 Лиричен миг -- из „Записки за 
България и за българите“ от Любен 
Карапелсп 
6.45 „Наслука“ -- хумористичен раз 
каза от Ясен Антсв 
6.55 Забапна мулина 
7.00 От неделя до недепя -- седми 
чен преглед на програма „Христа 
Батео", 
7.45 България -- дела н документи 
7.30 Назннн 

7.40 Концерт за чембало и струнен 
аркестър в сол мажар ат Иржи Бен 

да, изп. Стефан Траянав с оркестър 
и„Симфониета" на БТР, дир. Дряго- 
мир Ненав 
3.00 „Земя н хара“ -- предапане за 
тружениците ат родните полета 
3.25 Оркестрави изпълнекия из ци 
къпа „Песен мила, песен родна“ 
8.35 Политически намертан 
8.42 Цигулнапи пиеси от Любомир 
Пипкао и Вленсандър Райчеа 
9.00 ДЕТСКО УТРО: „ОТ КОГА Е ЗО0 
РА ЗАЗОРИЛА“ -- пряка предаване 
ат Кюстендил 
10.30 „Златният кос" - ХУ фестиоал 
на хумаристичната и сатиричната пе 
сен -- дак. запис 
12.30 Оспадомителен Еюпетин 
12.40 Спова па спучей Деня на ра- 
Ботниците ат бнотехнопатичесната и 
химическата прамишлекост 
12.45 „За шаше улеснение” -- с 
поглед към слодпащета седмица 
13.00 Празничен аперен концерт -- 
из апери на Кристоф Вилибапд 
Глук: 1, Арис на Агамемнон из 
до на оп „Ифигения п Авлида“, 
изп, Бсрис Христав с Лондонската 
филхармения, дир. Йежи Семназ; 2, 
Ария на Алчеста из | д. на еднонмен 

  

ната апера, ин2п. Мария Калас със СО 
на френскота РТ, дир. Жаерж Претр: 
3. Ария на Орфей из Ш од. на сп. 
„Орфей и Евридика“, изп. Дитрих 
Фишер Дискау с Мюнкенсни Базав 
оркестър, дир. Карл Рихтер; 4. Ария 
на Парис из сп. „Парис и Елена", 
изп. Тереза Берганца с арнестъра на 
Кавъкт Гардън, дир. Аленсандър Гиб 

сън; 5. Ария на Нурадин из ап. „Из 
маменият кадня“, изп. Калуди Калу 
д9в с орк. „Скмфаниета" на БТР, 
дкр. Недялко Недялкан: 6. Ария на 
Шатима ил същата апера, изп. Вале 

ри Попова с орк. „Симфониета” на 
БТР, дир. Недягна Недялкоп 
13.30 „НЕДЕЛЯЧЗ" - забавна пре- 

дапане 
1430 Сергей Рахманинов - Концерт 
За пиака ин аркестър Ме 1 
15.00 „Военна поща“ 
15.40 Шлагерна ехо 
16.00 Новини 
1605 Й. С. Ех - Менует в си ми- 

нар 
16.40 Радистсатър -- фестназл на 

ОИРТ -  Унгарена падна: 0 „ТРИ 
ХВЪРЛЯНИЯ ЗА ШЕСТ ФОРИНТА“ 
-- пиеса ст Карай Саксни 
17.30 НЕДЕЛЕН САЛОН 
18.30 Преглед на новините 
18.35 „Къщичка за чудеса“ 
19.00 Концерт по писма на 
лепи 

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН 
БЮЛЕТИН 

слуша- 

20.44 Български народни хора 
20.55 И още неща в този деи 
21.00 Танцова музика 
21.15 Радиовестник „Музинален свят“. 
22.10 „Монте Карло в бяла-черна и 

в цвят" -- пътни Вепезии ат Дра- 
тан Тенев 
22.25 Забапна музика 
22.30 Оспедсмитепен бюлетни 
22.46 Харбви тпарби от Виктор Рай 
чен в изпълнение нл хора на БТР, 

дир. Мижаип Милков 
23.00 ПРЕДИ ПОЛУНОЩ 

  

„Три хвърляния 

за 6 форинта“ 
14 МАЙ, 16.10 ЧАСА 

От началата нг, месец май 
радиатсатърът предлага редов 
ния си годишен фестнвал На 

раднописсата нг, ОИРТ. 
Фестивалът на ОИРТ започ 

ва на 7 май с финландска 
та пиеса „Търсачите ат Ан 
тн Тури. „Три хпърляния за 
шест форинта“ птарата пре 

миера и унгарското участие 
пъв фестипала, нн среще» със 
същия тип драматургия, при- 
глушена н привидно безсюже 
тна, камерна и психологкчс 
ски задълбочена. Драмгтур 
тня, която поднася с дсликат- 
наст и меката подтекстовнте 
си пнушения. Трима стариса 
мотинци, изгубени в хаоса, на 
големия | град, броят псеки 
обед стотинките си, за да ми 
тат да се срещнат п  сдна 
свтина закусвалия. „Три хвър 
ляния за шест форинта“ пе 
може да се нарече пкеса за 
„третата пъзраст“. Товг е пие 
са за човека изобщс. за човс 
ка, неговата стране, и истори 

вта, за шансапете па всеки ст 
нас в мошсническата лота- 
рия не съдбата. С прилидна 
та си непретенциозност писса 
та на Карой Саконк поставя | 

  

  доста скрити капани пред бъл 

гарскня си постгенсачик.   Ина ВЪЛЧАНОВА | 

  „хотялзсоъкат-< 
02 - 3.00 НОЩЕН ИНФОРМАЦИОН- 

ре МУЗИКАЛЕН БЛОК 

1.30 На този ден 

2.30 Ако не сте чули 
Минути за паези 

7.35 - 10.00 СУТРЕШЕН И ИНФОРМА- 
циснноО- МУЗИКАЛЕН БЛОК 

7.15 България - дела и документи: 

„Ден на работниците но съсбщения- 
110 години пт сснопапанстао ня 

българските паши, телеграфни и теле 

фони” 

„оРртелял“ 

7.50 Под Витоша зпънят камбани -- 

Детско тпорчестпо 
8.30 Предварителна спортния информа 
ция 

8.45 Из програмите ип рддисто и те 
лепизията 
8.50 Оркестър без име 
8.05 Музиналси момент 

9.15 Неделна идея за здропе 
9.30 Молта седмица 

9.45 Инициатипа за издирвоне иа при 
тежатзли на най-стари  радибапара- 
ти и трамофони 

10.01 НЕДЕЛЯ" 150 

нополитичесен обпор 
12.10 Оспедомителсн бюлстни 
13.00 Изберете мав кръг на радио- 

клагацията за български естрадни пес 
пи 
13.30 Пъстър хорспод -- 
фалклсрио предяпане 
15.3а Гапори Масква 
16.05 - 18.00 „ХОРИЗОНТ“ ЗА ВАС 
18.00 - 20,С0 СПОРТ Н МУЗИКА 

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН 
ЮПЕТИН 

22.05 - 13.30 НЕДЕЛЯ: 89 
22.30 Остедомителен бюлетмн 

седмичен пънш 

музинолна 

  

12.05 Обеден нанцерт -- ше слуша- 
те тпорби от Николой Римски-Корса 
коп и Алексамдър Глазуноп: 1. 191 д. 

па ап. „Приказка За шап Салтан“ (Рим 
сини Корсаков), нап. Ипан Петров, Ла 
рисо Никитина, Елена  Шумилова, 
Владимир Ипанопски и Ралина Олей 
ниченко с хора и орк. на Болшой 
тедтър, дир. Василий Неболсин; 2. 
Симфония ХМ» 4 опус 48 п ми бемол 
мажар ат Алеисандър Глазунов, изл. 
СО на СРТ. пир. Натан Рахлин 
13.00 Българена нарадка музика 
13.30 Литературен куриер: Антология 

„Проза“ 
14.10 СТЕРЕОЕСТРАДА 
15.00 Цийилизациите -- 13, чойенът: 
„Олимпия -- горещото сърце на Ела 

“ а 
15.30 Концерт ип Хар „Бодоп смяна” 
16.00 Рецитал на Атанас Колеп на 
клапиет, па пияната Милеа Трифо 

нова 

16.10 „Нагллсени срещи“ -- забапно 
поедапане 
17.00 Из тварчествата на Фридерин 

Шопен: 1. Фантазия пърху полски те 
мн. нап. Артур Рубнищайп с Фила:- 
делфийската филхармсннн, дир. Ой- 
ген Османпди. 2. Канцерт Зл пишно 
и оркестър Хе пт ми минор, изп 

Самсон Франсоа с орк, ча операта 
л Монте Карло, дир Луи Фремо 
18.00 Вести 
18.05 Раднотедтър за младия слуша 
тел: „КРАСИВА ПТИЧНА С ЦВЯТ ЗЕ 
ЛЕН“ -- по Карло Гоци 
19.03 Концерт иа АНПТ - Влрна 
19.30 дперетна музима: 1. Откъси из 
оперет. „Гаспароне” (Милвокер), Нзп. 
Лате Ризанек, Харта Щаал, Харст 
Хайнрих, Брауи-Ханс Щербауер он 
Фридрих Нидетски с хора и орк. ка 
Ниенското радио: 2. Откъси из опсрет. 
„Белият кои" (Бенацки), изп. Соня 
цнигел, Марип Хелпинг, Хайпц Холе, 

Хайнц-Мария Линс к Вико Тарпаннс 
с хаго и арк, на Берлинската опера, 
дир. Карл Михалски 
20.00 „Поезня и музина“ -- Дленсан 
дър Геров 
20.30 Крицарт ма жейсиия състап на 
хора на БТ 
ааа  нфармациснен бюлетин „Ор- 

г 10 За нолекциомепите на аперна 
музика -- перата  „Крапицата-фея“ 
ат Хенри па 
23.00 Вести 
23.05 Шродълненна на операта „Кра 
ДИНаАЖ е ся“ Хенри Пърсел 

т 24 п0 лоша о полунощ“ -- Пиео 
Паолс Пазолини 
0.05 Сснатен нанцерт: 1. Соната за 
пиана п ми бсмал минор (Димитър 
Неноп), изп. Христа Иливл: 9 Сана 
та за цигулка и пиано е 1 (Бели 
Бартак). изп. Игор Ойстрах и Игор 
Чернишев 

  „ЗЕТА 1 ЛАК: 
9.00 Български език: „Езинопа ситу- 
оцил г нстаричесни ни съвременен 
план“, Аптвю - ст. н. с. Калина Ипз 
нава 
9.15 Езишите па света: цинъл „Индий 
ски езнии” - „Всдийсни елин“ -- де 
седл ат Рардлнил Пейчинсобл 

9.10 Руски > слин ла напреднали 

|поптарениг от чатвъртън! 

9.45 Нурс по разгсвсрен > английсии 
озин -- 225-и мрен и 
а. 5а Нусс по разгопарен английсни 

езин - 226-и уран 
10.14 “Курс па разгопарен  кемсни 
езин - 67-и урен 
10.29 Мурс пас разгопорен немсни 
езин - 60-и уран 

10.44 Нурс по испансни сзин за иа 

РАГЯОЕТЕЯЛ РАДОСТ АНТИ ЛЕ 

ловдив 

бой ЕА 9.00 НЕДЕЛЕН пУЯС Ери: 

на-музинална 
: 

пова Празничен нанцери:; 18.00 Лпо- 

бапитно петопиние; 18.00 музикален 

календар 

ВАРНА 
ат 

8.00 С минрафсн при нашия -- 

меннич; 8.30 Детсна радисвълна; 

12.00 Музиналне-нултурна поноращае 

19.00 Черноморсни компОе: а. та а 

ан юра музина; 
слани Ази н 9.10 нае са народ 

на музина; 19: Е Неделен прочит; 

19.40 Опернн уосртюри 

  

СТАРА ЗАГОРА 

601 - 8.30 НЕДЕЛНО УТРО; 17.00 
НЕЗЕЛНО студио; 19.00 Спортна по 

лупреме -- преми репортажи от фут 
бапенте спещи между стборите ня 
Хасноза - „Янтра“ и „Лсонамотис“ 
(ст. Загора) -- „Анадемик“ (Сок 
щса) 

ШУМЕН 

6 А От Камчия до белия Дунав: 
6.35 Забляна музина; 6.45 Бслежна 

на дежурнин редантор; 6.48 Харао 
манцерт: 7.09 Трибуна на слушате- 

чинлеши - 228-н уран 
10,59 Курс по миспансни езин за на 

чинавши - 229-н угон 

11.15 Неделно училище за транс 
партна Ммултурдо: „Подготапна преди 
рейса ат гледна точна на психсло 

га“ -- „сбарна предапане 
11.45 Програма „Знание“ през след 

оашщата седмица 

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

пп; 7.35 В ритъма на танца: 7.45 
Срощи: 8.00 Недблен НЛОС: 17.15 Не 

делен минрафон 

БЛАГОЕВГРАД 

В.с0 Орбита на сътрудничеството: 
Тоорчесннте попръзби менду групата 
ил худсзиниците су Кюстендил и 
Сбластната упрапление на худснин- 
ците оп Брянск; #.30 Из белененина 

на  нсурвалиста; 8.45 Састилник; 
17.00 За чаодарчетата ин пиангрите; 
17.30 На роазлумна нрай Байкушепа- 
та мура; 18.35 Студио! 49; 19.00 Кан- 
церт пс писма н0 слушателите 

      
  

 



Международно 
признание 
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ОЕ ТНЕ ЕОТОКЕ 

за редакция „Предавания за 
Африка“ на английски език 
при Българското радио 

Всяка година Асошнацията на амсрк 
канските жени, работещи в радиото и 
телевизията, коята наброява 4000 ду 
ши. присъжда похвална-награда за най- 
лобра работа в сбдластта на радната 
н телевизията, Класашията се правежда 
пече 14 гадини, като през тази година 

нея за първи път имат възможност 
да участвуват и предавания ст чужби- 
па. Редакиня „Предавания за Африка“ 
при БР представи за участие радкоком 
позиция на тема „Жените в страната па 
апартейда”, коята беше класирана опа 
първа мяста сред 496 кснкурентни пре 
данзния. 
Исрданка Попова, главен редактор п 

„Предавания за чужбина“ при БР, член 
на Управителния съвет на международ 
ната Асаинапих на жените, „работеши 
ч радиото н телсвизията: 

-- Ежетоднато нашнонална съвещание 
на асоинашията ще се състои от 11 дос 
15 май 1984 тод в Ню Йорк, един от 
най-големнте радногелевнзионни центра 
ве по света. Н дните на съвешанието ще 
се ибсъдят прафесноналните н техноло 
гическите проблеми в радното и телеян 
зията през 90-те години под матота „От 
таварнаст а бъдещета“. Финалът на то 

ва събитие ще бъде в голямата бална за 
ла на известния нюйоркски холел  Уол- 
дорф-Астария, където п присъствието па 
много известни радно н телевизнанни жур 
налнсти ще бъдат обявени | нЗградиге 
па асошнацигта за 1988 тод. Приятно 
пи е, че сред този елит на американска 
та журналистика ше прозвучи името 
на изшата радиостаниня, имета на Ра 
дис Софил. 

Ася Чендапва, антор па раднакампози 
инита: 

-- Многа се радпам за неочакваната 
победа, Радвам се за себе си и за ре 
данцията. В писмото, което > пристигна 
ат САЩ, се назна: „Вашето прелзване 
беше отличена, защото е прекрасен при- 
мер за програма, п която с въздейстпу 
гаща сила е итразена променящата се 
роля на жената.“ 

  
  
  

Шан, тр Карар св първия тв приемкии, От ляво на диско - мин. Н. Бъчодрав, 
рков, М. Минков, инн Ал. Домов, проф. С. Наанов и инж. А. Ангелов 

ДА СИ СПОМНИМ ЗА 
На 1 май тази година се навършяха 

предаване в България. Няколко дни пре 
нината на един от пианерите на наша 
на 1 май е Денят на радното. и телеви 
ди погледнем към историята. 

Първият телевизионен сигнал в Бъл 
гария е излъчен през 1952 година. Това 
става в сградата из Машинна-електратех 
ническня институт в София. От една ла 
баратария в друга е предаден абразът 
ка Гедрги Димитров Предаването с 
асъшестяоно по жичен път с телевизно 
нен присмник, изработен собственоръч- 
на. Мдеята за създаването на  телепи- 
зионен предавател в Българня е рожба 
на доц. Кнрил Кирков, праф. Сазда Ива 
ноп, инж. Александър Даков, ннж. Ни- 
калай Бъчваров, ннж. Ангел Ангелов и 
техника Минко Минков, коята започ- 
ват първите проучвания, Сършета на 
този малък ентусназнран “| калектив е 
дси Кнрил Кирков. По-късно към тях 
се присъединяват и ннж. Йордан Бая 
нов, инж. Барис Боровски н инж. Ди- 

35 тоднни от първсто телевизионно 

ди Първи май бе чествунана 80-годиш- 

та телевизия, проф. Сазда Иванов, а 
знята. Три дати, които ни задължавгр 

митър Мишев Памагат им и студенти 
по радиотехника. 

В началото на 1954 година над сгра 
дата на МЕЙ с нздигиата 20-метрава 
предавателна антена и нз 1 май съща 
та гадина а асъшествено първото теле 
визионно предаване по безжичен път. 
Използува се стара киномашина от вре 
мета на немия филм, прнсласобенз за 
звуков синхрон. На малкия екран се 

прнема първият филм - „ЗАПОРО- 
ЖЕЦ ОТВЪД ДУНАВА“. Образът е 
ясен, звукът е чист. Поставен е първи- 
ят жалан по пътя на Българската теле 
визия. 

Истинскота начало на гражданска те 

левизия с редавна програма е 7 носм- 

  

ври 1954 година. Дна пъти В Седмниз 

та -- вторник от 10.30 ч. н събота от 

22.00 ч. - се излъчват редовнн преда 
вация: Това са филми, взети назпем от 

кинсфикацията. Появяват се н първите 

говорителки. Едната е Надежда Минко 

ва -- дъщеря на Минко Минков, а дру 

тата е Лили Бочева -- манекенка. Те 

обявяват и закриват предаванията и 

съсбщапат следващата програма. | НЯ- 

Кои от вестниците също поместват праг 

рамата. 

С тези предавания фактически се по 

лагат основите на първия телевизионен 

институт на Балканите. 
Успешните предавания на акспернмен 

талния шентър и нарасналите потребнос 

ти на сбществота ОТ разширяване па 

средствата за обшуване бяха абективня 

те предпоставки за решеннета на Полит 

бюро на ПК на БКП от април 1958 

година за въвеждане на телевизията В 

пялата страна, за производство на бъл 

гарски телевизнанни приемници и | за 

пастроявлне в Сафия на > телевизианиа 

кула и радио-релейна станция. Въвежда 
нета на телевизията в пялата страна е 

отговар на решенията на Седмня кон 

грес Йа БКП за необходимастта от бър 
зо развитие на телевизията у нас- 

Първата сериозна придобивка е под 
вижната телевнзнаннз станция ПАИ, 
закупена ст Плонднаския > панаир през 
1958 тодина. С нея е > асъществено Й 
първота директно предаване на 5 но 
емпри 1959 гродина от зала „България“, 
аткъдета е предаден празничиият ко!- 

ЪРВИТЕ 
церт п чест на 42-ата годишнина от Ве- 
ликата октомврийска > ссциалистическа 
революция. Следващото директно преда 
ване, Коета се е запечатала н съзнание 
та на всички ни, е манифестацията на 
софийските трудещи се на 7 ноември 
същата годния от плошад „Девети сеп 
тември“. Следва друго директно предп 
ване па канцерт и из футболен мач от 
стадиан „Васил Ленски“. Преданането 
на маннфестацията е първатп проверка 
на младия неопитен калектия 

Изява датата 26 декември 1959 годи- 
иа,каогата стана официалното аткриване 
из нашионалната телевизия в България. 
На тази дата се регламентира 5-годиш 
ният труд на пионерите на Българската 
телевизия и тя се абасабява като сзмо 
стоятелна институция. 

И днес, когата > празнувахме нашия 
празник, да си спомним с благодарност 

за първите! 

Антан МИТИЧЕВ 

  

Варкант „М“ -- на 6 маи от 14.25 часа           СНИМКИ: Любамир МИЛОВАНОВ 
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