
 



ХКУШ ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКА ЩАФЕТНА 
ОБИКОЛКА НА РАДИО СОФИЯ 

Стана хубава традиция, по 
случай 7 май - Деня на радиото и 

телевизията, да сс организира 
ежегодно лекоатлетическа ща- 
фетна обиколка на Радио Со- 
фия. 

В продължение на 28 години 
тази масова проява се провежда 
под шефството на Българския 
спортен тотализатор, а от 1988 
година - и със съдействието на 
ДФ „Младост“. 

Лекоатлетическата щафетна 
обиколка на Радио София сс 
утвърди като едно от най-масо- 
вите състезания в столицата, ка- 

спорт 
07 

то полезна традиция, стимулира- 
ща развитието и масовизирането 
на леката атлетика. 
Любима и очаквана проява, 

предвестник на лекоатлетиче- 
ската пролет. 

Може би няма столичен лс- 
коатлст или лекоатлетка, които 
да не са участвували в тази тра- 
диционна проява. За интереса 
към щафетата говори и фактът, 
че в състоялите сс досега дваде- 
сет и седем щафстни състезания 
са взели участис 9078 състезате- 
ли, представители на 1513 отбо- 

    

КОЛЕГИ, ПРИЯТЕЛИ! 
НАБЛИЖАВА 7 МАЙ! 

И ТАЗИ ГОДИНА 

Потвърдиха свосто участис 
столичните физкултурни друже- 
ства „ЦСКА“, „СЛАВИЯ“, 
„ЛОКОМОТИВ“, „ЛЮЛИН“ и 
други. 
Дължината на  щафетната 

обиколка на Радио София е 1200 

метра, състояща се от 6 поста. 
Стартът на ХХУШ лекоатле- 

тическа щафсетна обиколка на 
Радио София ще бъде даден на 1 

май 1990 година (понеделник) от 

15.30 часа пред сградата на 
Българското радио. 

  

М. с. Стоян ДИМОВ 

ЛЛЛАЙ4 47 

БЪЛГАРСКОТО РАДИО ОРГАНИЗИРА 

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА 
НА 7 МАЙ 1990 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 17.00 ЧАСА. 

СТАДИОН „НАРОДНА АРМИЯ“ 
ЗАПОВЯДАЙТЕ И УЧАСТВУВАЙТЕ В СПОРТНИТЕ 
СЪСТЕЗАНИЯ И ПРАЗНИЧНАТА ПРОГРАМА! 

ДВА ЧАСА СТАДИОНЪТ Е ВАШ! 

- соФия 

  

  

озпест).   

ТВ КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
ЗА НАПРЕДНАЛИ 

ТООК, 115ТЕМ АКОТГЕАКМ 5ОМЕ МОКЕ 

Опи Туйуе 

пе зиест 
ВШу спазез пс зойсп саг пт а тах! - гони, преследва. МУаз "не саг 
датадей - повредена? Гнегс ууаз по рего Пей т (пс фапК - резервоар. 
10 Яауйгеат - мечтая, фантазирам; 10 сар!иге - залавям; поопоиз < 
Зией-Кпомп (Гог зотста Бай); а "Мег - "Меуез - крадец, крадци; 
агиезз уШайт е а дапрегоиз сгитта!; #0 согтпег - хващам, спипвам; 
зпа!е-папйей < зипош апу Нс!р; 10 Бйпа 10 |изЧсе - предавам на пра- 
посъдисто; 10 ргозеп! Нитп у "па пода! е (о рус Нип а тпейа! - медал 

Поситепагу: 1затЬага Клодот Вгипе! 
а зизрепзгоп Бпйде - висящ мост; а рога ПагЬочг - пристанище; 
10 у/п а сотрейЧоп - печеля конкурс/състезанис; 10 ропеег «пе 
Чемеортеп! о! - пръв развивам; а гаймгау пенмогк - железопътна 
мрежа; 10 гезтого - възстановявам, реставрирам; а иапзаЧапнс 
веатог « а зеатз р ак сго5зез “е АПапс Осеап - параход; 
то Таипсп аз р - пускам кораб на пода; 10 го! - гния, загнивам; #гоп - 
желязо; а зсгеуу ргорейег - корабно витло; 10 ргоро! - движа, при- 
движвам; ргоршвоп - движение, придвижванс; #0 гиз! - втурвам сс; 
а 9019 гизй - треска за злато; 10 замаве а з р - спасявам (повреден 
или потънал) кораб; а еак - пукнатина, дупка; 10 |еак - пропускам 
вода; То Поа! - плавам, държа се на повърхността; а Багве - шлеп; 
а та)ог|оБ е а Нага 05; гезеагсй по "не опдилаНауошириап - проуч- 
ванс на първоначалния план; а сганзтап - майстор, занаятчия; 
станзтапзтр - майсторство, уменис; а топитеп! - паметник; а Боа! 
- лодка, плавателен съд; а уоззе! - плаватслен съд; а заШпр Боа! « 
а заПБоат - платноходка; а за! - корабно платно; а за та з"р - кораб 
с платна; а гоу/пд Боа! - гребна лодка; а ПзНпв Боа! - рибарска лод- 
ка; а уас!! - яхта; а глойог Боа! - моторница; а сагрво Боайа сагво 

- вр - товарна лодка/товарен кораб; а П-Боа! е азибтапле - подвод- 
ница; згеат - пара; писйеаг ромуог - ядрена, атомна снергия 

Зиисшго 
1. А зтр 15 Гвно то Пог саргат, о  сегв апй зайотз (50 15 а саг 1о Пег 

Тпапс, Тпе Оиссп ЕПзаБс П, Тне Оисеп М: 

Коу 10 Ехегс!зо: 
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2. Хоп сап сгоз 1Нс оссап па тогог Боа. 
3. 5трв агс Ъш( апй герансд т доскв. 
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Апторките     

  

7 АПРИЛ 
19.30 ЧАСА 

  

  

ДНЕС Е МИР 
„Днес с мир!“ - само три думи 

се запи! па всвоя фронт тови днев- 

ник актрисата Юлия Лазарова 
деня 9 май 1945 година. 

Четири десстилстия и полови- 

на ни делят от този ден. Родени- 

те през това време знаят за вой- 
ната само от книгите и спомени- 
те на по-възрастните, бомбарди- 
ровки и сражения са виждали са- 

мо на кинолснта. За тях сигурно 
ще бъде трудно, а може би дори 

невъзможно да си представят вс- 

ликата радост, която са изпита- 
ли тогава, на 9 май 1945 година, 
милионите човеци, надживсли 
смъртта и глада, спътници-на 
всяка война. 

Въздишката на облекчснис 
„Днес с мир!“ ще им бъде може 
би чужда. Спомените за ликува- 
щитс възгласи „Победа! Мир!“ и 
вссобщото веселис, обхванало 
хората след дългите воснни дни, 
месеци, години, могат да им се 

сторят дори наивни. Защо да ро- 
вим миналото, когато живесм в 

      

  

    

„ХР. БОТЕВ“ 

9 МАЙ, 

8.40 ЧАСА 

ОТЕЧЕСТВОТО - 
ОБРАЗИ И СЪБИТИЯ 

   такова бурно настояще? Но 
тъкмо за тях с нашият разказ. 
Защото нис, които сме прежи 
ли всичко това и помни 
отидем. А памет нар" 
памст. трябва винаги да бъде 
жива в името на милионите жер- 
тви, които взе Втората световна 

ляди българи, дали 
да няма поробители и поробени, 
за да има мир! 

  

    

      

Елисавета ПОПОВА 

Етиката на 
предизборната борба 
Доцент Драгомир Драганов от 

Историческия факултет на Софий- 
ския университет твърди, че в 
България с имало сдни единствени 
свободни и честни парламентарни 
избори - тези през 1920 година, 
които доведоха на власт земедел- 
ското правителство на > Алек- 

сандър Стамболийски. Малцината 
останали живи участници в тях сд- 
ва ли имат толкова свежа памет, че 
да ни разкажат как с протекла то- 
гава предизборната борба. А ивре- 

мената се менят. Сега нито държа- 
вата ни с същата, нито нис имаме 
манталитета на нашите бащи и дя- 
довци. 

Парадоксално с, но в училище 
ни учат само как с правил избори 
Бай Ганьо. Представете си, че под- 

караме предизборната борба до 10) 
юни като него и ортаците му Го- 
чоолу и Дочоолу. Би било забавно, 
ако не беше срамно. И страшно. 
Достатъчно поводи за възмущение 
дадохме на цивилизования свят 
през последните години. 

И така: предстоят ни избори, за 
които всичките политически сили 
в нашата страна са съгласни, че 
трябва да бъдат честни, а борбата 

за спечелване гласовете н; 
телите - етична и цивилизо: 
състояние ли сме да постигнем то- 
ва? Разбира се. Стига да спаза: 
правилата. които са приети в д 
мократичните общества. 

А кои са тези правила? И да: 

условията в нашата страна ще ни 
позволят да ги приложим. както 
трябва? 
Отговор на тези въпроси ще пот- 

ърсят: членът на Постоянното 
присъствие на Българския земе- 
делски народен съюз Изан Глуш- 

ков, заместник-председателят на 
Зелената партия (в състава на 
СДС) Филип Димитров и спомена- 

тият доцент Драгомир Драганов. 
който ще застъпва позициите и 
разбиранията на Българската со- 

циалистическа партия. 
Когато в една дискусия участву- 

ват съперници в предстоящите из- 
бори, едва ли бихме могли да очак- 
ваме спокоен и лицеприятен разго- 
вор. По-важно е другото: събесед- 
ниците да дадат пример за етично 
поведение в тези напрегнати дни. 

        

    

    

Божидар ИГНАТОВ 

  

ПАРИ ЗА КУЛТУРАТА - 
КУЛТУРА ЗА ПАРИ 

Доскоро избягвахме да гово- 
римза пари. Гнусливо заобика- 
ляхме темата с думичката 
„халтура“. И не че парите бяха 
кой знас колко миого или сти- 
гаха, но бяха постоянни. Под- 
държаха у нас лености... иц- 

фантилност. Кризата, в която 
затъваме все повече, ни кара 

да “ пораснем. “Нсеизбежно 
съкращенията на държавните 

разходи започват от онези ми- 
нистерства, които не внасят 
нищо в бюджета. На всички ни 

с ясно, че това не с справедли- 
во или далновидно, но какво да 
се прави. Бедността си остава 
основата на всички пороци. 

Какъв с изходът? Докато се 
питаме, някои организатори на 
концертни прояви вече запрет- 
наха ръкави. Всички големи 
зали и дори стадиони на стра- 
ната са завзети от полковс 
когославски „суперзвезди“ и 
техният брой с съизмерим 
сдинстисно с нашите търгов- 

  
   

    

р „ХР. БОТЕВ“ 
10 МАЙ, 

9.00 ЧАСА 

ДОБЪР ДЕН 

ци, отправени доскоро към 
Ниш. Не че „кафанската“ му- 
зика не се е слушала и по-рано 
упас, по все иякак си не успява- 
ше официално да се легитими- 
ра. Сега във всеобщото обър- 
кване ис с яспо дали първо 
трябва да мислим за духовните 
ценности, а после за парите, 
или точно обратното. 
Театърът направи опит да за- 
мени Шекспир с Агата Кристи. 
Но това ие върна публиката в 
опразнеците салопи. Тя пред- 
почете танците с питони и само 

  

    

неопитността на мениджъра 

задържа цената на билетите за 
това изключително шоу на 

скромната цифра 90 лв. Но 
примерът ще се окаже зарази- 
телен. Можем отсега да пред- 
видим, че пиесите, в които 
младите изпълнителки се от- 
цасят лекомислено към облек- 
лото си, ще стават всс повече. 
Нито сме чак такива пуритани, 
нито проблемите са измисле- 
ни. Какъв изход ще търсят, 
как ще се справят с тях читали- 
щата в селата и малките град- 
чета - > сдинствените  сдва 
мъждукащи и сега средища на 
духовен живот? Катинарът е 
най-лесният отговор. Всички 
други изискват предприемчи- 
вост, усилия, търсене, 06- 
съждания. Именно това пред- 
лагаме в „Добър ден“ на 10 
май, 

  

  

Соня АНГЕЛОВА



  

  

17.50 Новини 
18.00 Детски свят: „Овчарката и комино- 

чистачът“ - анимационен филм (| 
част) и „Приключения на остров 
Китера“ - тв филм (М! епизод) 

18.50 Тв справочник 
19.00 Европейско традиционно наследс- 

тво: „Човекът и дървото“ - пре- 
даване на Телевизията на ФРГ 

19.15 Панаирна реклама 
19.25 „Жилет“ - Световна купа по фут- 

бол“ - 13-сериен документален 
филм (У част) 

19.50 Лека нощ, деца!: „Зайчето Бъни“ - 
анимационен филм (ХХУ! епизод) 

20.00 По света иу нас 
20.30 Предизборно студио 
21.30 „Танцувай с мен“ - 28-сериен тв 

филм > (Бразилия), ХХ > епизод, 
първо излъчване. 

22.35 История на рокендрола |М епизод 

23.05 Новини 
Изберете 

23.20 Панаирна реклама 
23.30 Журнал ЛИК 
0.00 „Октопод“ - тв филм (Италия), тре- 

ти филм, Ш епизод, с надписи 

  

18.50 Днес 
19.00 „Език мой...“ 
19.05 Тв курс по информатика: „Ком- 

пютърна графика“ (1 част) 
19.30 Гледища 
20.00 По света и у нас 
20.30 „Звездите“ - 

илм (УМ епизо, 
21.00 „ЛЪЧ“ - публицистично предаване 
22.00 Днес 
22.10 В услуга на стопанските ръководи- 

научнопопулярен 

тели 
22.30 Студио „Х“: „Семейната гробница 

на фон Рауш“ - епизод от тв поре- 
дица „07, обади се“ (Полша), режи- 
сьор - Кшищоф Шмагер; в ролите: 
Бронислав Чешлак, Зджислав То- 
биаш, Ева Флорчак и др., първо из- 
лъчване, с надписи 

  

Упажаеми читатели, 
в петък, 27 април, редакционният теле- 
фои звънеше непрекъснато с отправения 
от Вас един-единствен въпрос - защо не е 
излязъл брой 18 на вестпик „Гелевизия- 

Радно“. 
Уведомяваме всички свои читатели, че 

седмичната телевизионна програма бе 
предадена с голямо закъснение от 
Българска телевизия. Нарушен бе це- 
лият производствен цикъл и не бе 
възможно тиражът от 144 000 да бъде 
отпечатан в четвъртък. Това бе причина- 
та за безпрецедентиото в историята на 
пвестинка закъснение от 24 часа. 

Зоя АНТОНОВА-НОВАНСКА 

   

  

14.30 Новини 
14.45 Програма на Телевизията на ГДР 
15.30 Народни мелодии 
15.45 Детски час 
16.45 Пулс-90. Ние и икономиката 
17.30 Новини 
18.00 Тържествена вечер, посветена на 

150-годишнината на П. И. Чай- 
ковски 

20.00 Време 
20.40 Колаж 
20.45 Актуално интервю 
20.55 Тържествена вечер - П част и „На- 

шето наследство“. 
22.45 Новини 
23.00 „Така да бъде“ - телевизионен 

филм, | серия 

о
о
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„жралястоо щеопелв-“ 

6.00 Да започнем деня заедно: Новини; 
Преглед на печата; Лиричен миг; 

Земя и хора; Утринен репортаж; 
Приятна работа 

7.15 България -делаи документи: „Со- 
фия и Софийско като книжовно 
средище през ХУП век“ 

7.30 Новини 
7.35 Да започнем деня заедно - про- 

дължение: Усмивка в утрото 
7.40 Радиоенциклопедия 

8.00 „Хайде да играем" - предаване за 
децата 

8.10 Йозеф Хайдн - Концерт за две 
валдкорни и оркестър в ми бемол 
мажор, изпълняват Даниел Бу- 
рже, Франсис Орвал със СО на 
Люксембургското РТ, диригент 
Луис дьо Фроман 

8.30 Новини 
8.40 „Отде идеш, мили роде" - преда- 

ване за децата 
8.55 Музикална загадка 
9.00 Добър ден: „Как се прави радио?“ 

11.00 Симфоничният оркестър и ор- 
кестър „Симфониета“ на БР, из- 
пълняват творби от Волфганг 
Амадеус Моцарт: 1. СО на БР - 
Симфония концертанте за обой, 
кларнет, фагот, валдхорна и ор- 
кестър в ми бемол мажор, из- 
пълняват Георги Желязков - 
обой, Атанас Колев - кларнет, Ма- 
рин Вълчанов - фагот, и Владис- 
лав Григоров - валдхорна, дири- 

„Оти з«офипи<“ 

0.07 - 3.00 Нощен информационно- 
музикален блок 

1.30 На този ден 
2.30 Ако не сте чули 

Минути за поезия 
6.00 - 10.00 Сутрешен информацион- 

но-музикален блок 
6.50 Ранобудно петленце: „Златната 

връвчица“ - приказка от Георги 
Райчев 

7.00 - 8.05 „Светът в началото на 
деня“ - сутрешен политически 06- 

8.45 Из програмите на радиото и теле- 

„„ОТР ай» еп << 

  

гент Васил Казанджиев; 2. Ор- 
кестър „Симфониета“ под дири- 
гентството на Драгомир Ненов ще. 

изпълни Симфония Мо 28 
12.03 Концерт на АНП на БР 
12.30 Осведомителен бюлетин 
12,45 Реклами 
13.00 Клуб на деловите хора 
14.45 В света на науката 

15.00 Музикални следобеди - из опери 
на Модест Мусоргски: 1. Сцени из 
оп. „Женитба“ по едноименната 
комедия на Гогол, оркестрация - 
Генадий  Рождественски, 0 из- 
пълняват солисти със СО на Ми- 
нистерството на културата на 
СССР, диригент Генадий Рожде- 
ственски; 2. Пета и шеста сцена из 
Мд. на недовършената опера 

„Саламбо“, оркестрация на Зол- 
тан Песко, изпълняват солисти с 
хора и оркестъра на Италианското 
радио в Милано с участието на 
мъжки камерен хор на Арена ди 
Верона и детски хор от Бергамо, 
диригент Золтан Песко. В ролите: 

Людмила Шемчук, Георги Солез- 
ньов, Уйлям Стоун и др. Записът е 
направен по време на първото 
концертно изпълнение на творба- 
та през 1980 година 

15.30 Предизборни позиции 
16.00 „Смяна“ - предаване за децата 

16.20 Кипърски песни, изпълнява Ди- 
митрис Кондолазос 

  

визията 
10,00 Из чуждестранния печат 
10.05 Наследници на песента 
11.05 „Топ 10“ - нов кръг на класацията 

за български естрадни песни 
2 плюсЗ“ 

12.00 - 15.00" Обеден информационно- 
музикален блок 

12.00 Осведомителен бюлетин 
15.00 Компас за специалистите 
16.05 - 18.00 Делови понеделник - Ак- 

туални теми от София и Пазар- 
джик 

18.00 - 20.30 Вечерен информационен 

16.25 „Шегата настрана“ - фейлетон 
16.30 Осведомителен бюлетин 
16.35 Българи - лауреати на междуна- 

родни музикални конкурси 
"17.00 От полюс до полюс 
17.35 Фолклор и съвременност - кон- 

церт 
18.00 Гледища 
18.30 Новини 
18.35 „Как си ти?“ - предаване за мла- 

жта 
19.50 Сигнал „Звезда“ 

20.00 „Друмник-сладкодумник“ - пре- 
даване за децата 

20.10 „Щурче-свирче“ - концерт за де- 
цата 

20.30 Централен осведомителен бюле- 
тин 

20.45 И още нещо в този ден 
20.50 Български народни хора, свири на 

акордеон Любчо Николоз 
21.00 „В кабинета на музиканта“ - При 

музикантите от | студио на 
Българско радио 

22.10 Вечерен радиосериал: „Краят 

следва“ - „Автобиография“ - ро- 
ман от Васил Цонев, Х част 

22.25 Забавна музика 
22.30 Осведомителен бюлетин 

22.40 Концерт на мъжки камерен хор 
„София“ с диригент Димитър Ру- 

в ско 
23.00 Преди полунощ: „Автограф от ар- 

тистични пристрастия“. 

обзор на деня 
18.15 Коментар на вътрешнополитиче- 

ска тема 

18.30 Светът днес 
19.15 Репортаж на деня 
20.30 Централен осведомителен боле- 

тин 

21.00 „Край огнището - фолклорно 
. предаване 

22.05 - 24.00 „Тик-так - 
младежко предаване 

22.30 Преглед на новините от вечерните 
часове 

23.30 За какво говори светът? 

музикално 

  

16.25 Българска народна музика 
17.00 Гласове - Желчо Мандаджиев 
17.15 Свири струнен квартет „София“ 

на БР - Струнен квартет Мо 1 опус. 
50 (Сергей Прокофиев) 

17.45 Календар „Орфей“ - Васил Кир- 
ков 

18.00 Вести 
18.05 „Споменни мигове“ - музикално 

предаване 
19.35 Рапсодична сюита (Еуген Сухон), 

изпълнява Клара Хавликова - 
пиано със СО на Чехословашкото 
радио в Братислава, диригент Он- 
дрей Ленард 

20.30 Рихард Вагнер -изоп. „Валкюра“: 

>> ВП А Пиле <<. 

10.03 Екология: цикъл „Агрохимия“ - 
„Замърсяване на растителната 
продукция с нитрати и мероприя- 
тия за нейното опазване“ - беседа 
от ст. н. с. Лефтера Райкова 

10.15 Курс по английски език - 24-иурок 
10.30 Руски език за деца 
10.45 Органът през вековете: „Осем- 

РР АЛО ЕлЕЛ ПЛ ПР А ДИЛОК А ЕПлЦИЛил 
СТОЛИЦАТА 
13.10 „Честит празник” - поздравителен кон- 
церт пред Деня на работниците от биотехноло- 
гическата и химическата прамишпеност. 
13.40 В успуга на гражданите 

пловдив 
6.00 - 9.00 „Добро утро" - информационно-му- 
зикапна програма (всеки ден без събота и неде- 
пя): 6.30 Новини от програма „Хоризонт“ (всеки 
ден); 7.15 България - депа и документи (всеки 
ден); 17.00 Информационен обзор (всеки ден 
без неделя); 17.05 „Посоки" - рекламно пре- 
даване (всеки ден без неделя, събота от 17.00 
часа); 17.30 Българска народна музика: 18.00. 
Антена „Спорг" - информационно-музикапко 
предаване с обзор на спортните събития от из- 
теклата седмица с прекъсване за новините на 
Радио Пловдив, които са всеки ден без неделяв 
19.00 часа; 19.05 Полйтическо студио с прек- 
ъсване за новините от програма „Хоризонт“, 
които са всеки ден без събота и недепя в 18.30 
часа ив 19.30 часа 

УКВ - 68.36 МХЦ 
11.00 - 12.00 „Пъстра детепина" - предаване за 
децата 

ВАРНА 
600 - 9.00 „Черноморско утро” - информа- 
ционночлузикапна програма (всеки ден): 6.30 и 

1. Сцена на Зигмунди Зигленде из 
Тд., изпълняват Зигфрид Йеруза- 
лем и Джеси Норман с Дрезден- 
ския ДСО, диригент Марек Янов- 
ски; 2. Ездата на валкюрите из 
д., изпълняват солистки със За- 
падноберлинската филхармония, 
диригент Херберт фон Караян 

21.00 Информационен бюлетин „Ор- 
ей“ 

21.10 Оратория „Станси Микеландже- 
по“ за смесен хор и орган от Паул 
Дамбис, изпълнява Смесеният хор 
на БР, диригент Михаил Милков. 
На органа - Теодор Мусев 

21.30 Творци и време: В гримьорната на 

найсетте хорала на Й; С. Бах“ - 
беседа от доц. Нева Кръстева 

11.15 Биология: цикъл „Човек, природа, 
електромагнитни вълни“ - „Мик- 
ровълните, - полезни или опасни“. 
- беседа от ст. н. с. Наум Якимов 

11.30 Естетика: цикъл „Естетика на ХХ 
век“ - „Институционалната тео- 

7.30 Новини от програма „Хоризонт“: 7.00 Но- 
вини от района; 8.00 Как започвате седмицата?: 
8.30 Социални ракурси:; 17.00 Нашите кораби по- 
света; 17.03 Черноморски компас; 17.30 Ста- 
дион; 18.30 Новини от програма „Хоризонт“ 
(всеки ден); 18.35 Оперна музика: 19.00 Новини 
ог района (псеки ден); 19.05 Забавна и танцова: 
музика; 19.30 Новини от програма „Хоризонт“ 
(всеки ден); 19.35 Българска народна музика; 
19.58 Преглед на програмата. 

СТАРА ЗАГОРА 
6.00 - 9.00 Утринна информационно-музикална 
програма (всеки ден без събота и неделя): 6.00 и 
7.00 Новини от програма „Хоризонт“ (всеки 
ден); 7.15 България - депа и документи (всеки. 
ден); 17.00 Новини (всеки ден без недепя); 
17.30 Радиоалманах „Време”; 18.00 Рекламен 
капейдоскоп: 18.30 Новини от програма „Хори- 
зонт“ (всеки ден): 18.40 Българска народна му- 
зика: 19.00 Информационен дневник (всеки ден 
без неделя): 19.10 Публистични пристрастия; 
19.30 Новини от програма „Хоризонт” (всеки 
ден без неделя), 19.40 Записи от национален 
джаз форум Ст. Загора "896 

ШУМЕН. 
6.00 - 9.00 Утринна програма: 6.02 Кратък прег 
лед на информациите от вчерашния ден (всеки 
ден); 6.15 За селото (всеки ден боз събота и не- 
депя): 6.30 Преглед на столичния печат (осеки. 
ден): 6.40 Преглед на местния печат (всеки ден 

Пламена Гетова 
22.00 Творби от Васил Казанджиев - 

свири СО на БР, диригент авторът: 
1. Концерт за тромпет и оркестър. 
Солист Румен Гюров; 2. Карти 
от България 

22.40 „Вечер с поезията на Емил Верха- 
не 

23.00 Вести 
23.05 С музиката на Пьотр Илич Чайков- 

ски - втора и четвърта картина на 
оп. „Дама Пика“, изпълняват Вла- 
димир Атлантов, Валентина Левко, 
Тамара Милашкина, Галина Бс; 
сова, хор и оркестър на Болш, 
театър, диригент Марк Ермлер 

    

   

рия за изкуството“ - беседа от 
К. философ. н. Правда Спасова 

11.45 Астрономия: цикъл „Мегагалакти- 
ката“ - „Големият спор за приро- 
дата на спиралните мъглявини“ - 
беседа от проф. Никола Николов 

Повторение от 14.00 до 16.00 ча- 
са 

  

без неделя): 6.45 За децата: 7.00 Вести от поб- 
ратимените градове; 7.09 Трибуна на спушате: 
(всеки ден без неделя); 7.15 България - дела 
документи (всеки ден); 7.30 Новини от програма 
„Хоризонт" (всеки ден); 7.40 „Посоки“ - сборно 
предаване за седмицата в обществен и личнос- 
тен аспект: 8.00 Икономически обзор; 840 На 
вълните на Радио Шумен през седмицата: 8.50 
Информация за предстоящи прояви (всеки ден, 
17.00 - 20.00 Вечерна програма: 17.02 Нови: 
(всеки ден): 17.05 „Човек, общество, време” - 
сборно продаване; 18.30 Преглед на новините 
ог програма „Хоризонт” (всеки ден); 18.40 Стра- 
ници из бапетните партитури; 19.00 Рекламно 
предаване: 19.30 Осведомитепен бюлетин от 
програма „Хоризонг” (всеки ден без неделя) 
19.40 Информационен блок „Днес“ (всеки ден) 

  

         

  

  

  

БЛАГОЕВГРАД 

6.00 - 9.00 Информационно-музикапна програ- 
ма (всеки ден); 17.00 Вести от радиорайсна (все- 
киден); 17.10 Музика за всички: 17.30 Икономи- 
каи интереси; 18.30 Новини от програма „Хори: 
зонг” (всеки ден): 18.40 Питературен салон; 
19.00 Вести от радиорайона (всеки ден); 19.10 
Литературен сапон - продължение; 19.30 Нови: 
ни от програма „Хоризент“ (всеки ден), 19.40 
Българска народна музика от Пиринска Макодо- 
ния 

 



  

  

„2еюалс по» шъ гопив-- 

6.00 Да започнем деня заедно: Новини; 
Аеробик; Преглед на печата; Ли- 
ричен миг; Земя и хора; Утринен 
репортаж; Приятна работа 

7.15 България - дела и документи: „Из 
историята на Българския червен 
кръст по повод Международния 
ден на Червения кръст 

7.30 Новини 
7.35 Да започнем деня заедно - про- 

дължение: „С усмивка в утрото“ - 
документални записи на деца 

7.40 Политическа радиоенциклопедия 
8.00 „Хайде да играем“ - предаване за 

децата 
8.10 Концерт за флейта и оркестър 

(Ибер), изпълнява Лидия Ошавко- 
ва с оркестър „Симфониета“ на 
БР, диригент Камен Големинов 

8.30 Новини 
8.40 Извори: „В Неврокопската доли- 

на“ - документален разказ от Ата- 
нас Благоев 

8.55 Музикална загадка 
9.00 Добър ден: „Промени в наказател- 

ното право“. 
11.00 Творби от Панчо Владигеров - 

Свири СО на БР, диригент Алек- 
сандър Владигеров: 1. Импровиза- 
ция и токата; 2. Концерт за цигул- 
ка и оркестър Ме 2, изпълнява Ди- 
на Шнайдерман; 3. Българска рап- 
содия „Вардар“ 

11.55 Музикална загадка - отговор и 

повторение 
12.03 Българска народна музика: 1. Вра- 

чанско хоро - изпълнява оркестър 
с ръководител Емил Колев; 2. 
Надка Прибозова ще чуем спесни- 

те: Кажи, кажи Калино; Ти чула ли 
си, Радо; 3. Младежка ръченица - 
изпълнява оркестър; 4. Две песни 
ще изпълни Красимир Станев: 
Драгане, Драгане и Диляна мома 
хубава; 5. Везала Рада - изпълня- 

„жотитонти“<< 

12.30 
12.45 
13.00 
14.45 

15.00 

16.00 
16.30 
16.35 

17.00 
17.30 

18.00 
18.30 
18.35 

19.50 

20.00 

20.10 

20.30 

20.45 
20.50 

  

ва Бойка Присадова; 6. Избеглий- 
ско хоро - изпълнява оркестър с 
ръководител Петко, Радев 
Осведомителен бюлетин 
Реклами 
Клуб на деловите хора 
Програма „Зелена планета“ - пре- 

даване за децата 
Музикални следобеди - шедьоври 

на музикалното изкуство: 1. Кон- 
церт за цигулка и оркестър Ме 3 в 
си минор (Камий Сен-Санс), из- 

пълнява Дзино Франческати с Ню- 
йоркската филхармония, дири- 

гент Димитриус Митропулос; 2. 
Симфония Ко 3 „Литургична“ (Ар- 
тур Онегер), изпълнява Берлин- 
ската филхармония, „диригент 

Херберт фон Караян 
Дискусия „Детство“ 
Осведомителен бюлетин 
Радиотеатър: „Ура“ - пиесаот Пе- 
тер Хорват 
Вторник при приятели 
Подиум на хоровото изкуство. 
Предаване за женския хор при 
ВМПИ - Пловдив, с диригент Кри- 
кор Четинян 
Панорама на културата 
Новини 
Срещи с музиката: Българският 
музикант днес 
„Сигнал „Звезда“ - предаване за 
Организацията за съдействие на 
отбраната 
„Друмник-сладкодумник“ - пре- 
даване за децата 
„Сини хвърчила“ - концерт за де- 
цата 
Централен осведомителен бюле- 

И още нещо в този ден 
Български народни хора, изпълня- 
ват духови оркестри 

21.31 

22.10 

22.25 
22.30 
22.40 

обитателите на земята?“ - пиеса 
от Васил Станилов, | част 
Хорови творби от Клаудио Монте- 
верди, изпълняват шведски хоро- 
во под диригентството на Ерик 

Ериксон 
Вечерен радиосериал: „Подсказа- 
но убийство“ - роман от Стефан 
Крайчев, | откъс 
Забавна музика 
Осведомителен бюлетин 
В света на камерната музика 

  

  

- 3.00 Нощен информационно-музи- 
кален блок 
1.30 На този ден 
2.30 Ако не сте чули 

Минути за поезия 
6.00 - 10.00 Сутрешен информацион- 

но-музикален блок 
6.50 Ранобудно петленце: „Трите сес- 

три“ - стихове от Младен Савов 
7.00 - 8.05 „Светът в началото на де- 

ня“ - сутрешен политически обзор 
8.45 Из програмите на радиото и теле- 

ХОР «п»йе ии 

21.00 Радиотеатър: „Сериал „Виелисте Панчо Владигеров, 11.00 часа 

визията 18.00 - 20.30 Вечерен информационен 
10.00 Из чуждестранния печат обзор на деня 
10.05 „От извора“ 18.15 Коментар на вътрешнополитиче- 

„12 плюс 3“ ска тема 
12.00 - 15.00 Обеден информационно- > 18.30 Светът днес 

музикален блок 19.15 Репортаж на деня 

12.00 Осведомителен бюлетин 20.30 Централен осведомителен бюле- 
15.00 Компас за специалисти тин 
16.05 - 18.00 Импулс: > Ветеринарно- 21.30 Джазстудио 

медицинската наука и практикав 22.30 Преглед на ковинитеот вечерните 
условията на приватизацията на 
пазарното стопанство. 23.30 

часове 
За какво говори светът? 

  

16.05 Златни страници: из романа „Ма- 
дам Бовари“ от Гюстав Флобер 

16.20 Изпълнения на клавирното дуо 
Генадий Рождественски и Викто- 
рия Постникова - записите са до- 
кументални: 1. Танци из балета- 
пантомима > „Лешникотрошачка- 
та“ (Карл Райнеке); 2. Тарантела 

„Красавицата - рибарка от Прочи- 
да“ (Иоахим Раф); 3. Влас-фиеста 
(Вмил Валдтойфел) 

16.50 „Моята нова книга“ - стихове от 
Николай Кънчев 

17.05 Записи, получени по междунаро- 
ден обмен: „Московска есен 89“ - 
Николай Сиделников-Симфония 
за гибелта на руската земя 

18.00 Вести 

„„ТВЕП А ЕИпиие << 

18.05 

18.20 

19.30 

21.00 

21.10 

Арнолд Шьонберг - Шест песни за 
мъжки хор опус 35, изпълнява 
хорът на Чикагския СО, диригент 
Маргарет Хилис 
Ференц Лист - Унгарска рапсодия 
Ме 13, изпълнява на пиано Андре 

Уотс 
Музика към балета „Ана Карени- 
на“ от Родион Шчедрин, изпълня- 
ва оркестърът на Болшой театър, 
диригент Юрий Симонов 
Инфорамационен бюлетин „Ор- 

Камерни творби от Фридерик Шо- 
пен: 1. Анданте спинато и голяма 
полонеза, изпълнява Фридрих 
Гулда; 2. Балада Ме 1 в сол минор, 
изпълнява Артуро Бенедети Ми- 
келандели; 3. Полонеза в до диез 

22.10 
22.40 

23.00 
23.05 

минор, изпълнява Артур Рубин- 

щайн; 4. Клавирно трио опус 8, из- 

пълнява трио в състав: Тадеуш 
Вронски - цигулка, Александър 
Цехански - виолончело, Владис- 
лав Шпилман - пиано 
Джазов концерт 

Вечер с творчеството на Стъдс 

Търкъл-из сборника „Добрата 

война“ 
Вести 
С музиката на Пьотр Илич Чайков- 
ски: 1. Валс-скерцо за цигулка и 

оркестър, изпълнява Олег Криса 
със СО на Съветското РТ, дири- 

гент Фуат Мансуров; 2. Симфония 

Ко 4 във фа минор, изпълнява СФ, 
диригент Антонио Торнеро 

  

10:03 Българска история: „Османското 
завоевание на българските земи в 
контекста на европейската исто- 
рия“ -беседаот доц. Цветана Гео- 
ргиева 

10.15 Курс по немски език за напредна- 
ли - 34-и урок 

10.30 Курс по френски език: „На добър 
път“ - радиосериал на Френското 
радио - 19-и урок 

ТР А ИЛОЕЛЕЛЕЛ РР АДЩЕЛОКС А ЕИциЛЕЛ 

СТОЛИЦАТА 
13.10 Международен ден на Червения кръст. 
13.30 Новини от столицата 
13.40 Нови книги в софийските книжарници 

пловдив 
17.30 Оперна музика; 19.05 Обратна връзка 

УКВ - 68.36 МХЦ 
11.00 - 12.00 Информационно-музикапка прог- 
рама (всеки ден без събота и неделя) 

10.45 

11.15 

11.30 

Музикални градове: „Мексико“ - 
беседа от к. изкуствознанието 
Правда Горанова 
Съдружие на науките: цикъл „Маг- 
нитни влияния в биосферата“ - 

„Ядрен магнитен резонанс в меди- 
цината“ - беседа от доц. Марко 
Марков 
Литература: цикъл „Писатели за 
писателите“ - „Кафка през погле- 

ВАРНА 
17.03, 
бавна 

„Криле“ - младежко предаване; 18.35 За- 
музика; 18.45 Оперетна музика; 19.05 

Прочути композитори, оркестри, изпълнители и 
диригенти; 19.35 Българска народна музика 

СТАРА ЗАГОРА 

17.03 Полет; 18.40 Оркестрови пиеси; 19.10 
Рекпамен калейдоскоп; 19.40 Песните на моята 
земя; 19.45 Инструментална народна музика 

11.45 

да на Елиас Канети“ - беседа от 
Венцеслав Константинов 

Аспекти на технологичното обнов- 
ление на народното стопанство: 
цикъл „Компютърно интегрално 
производство“ - „Интеграцията в 
производствените системи“ - бе- 
седа от инж. Пламен Матеев 
Повторение от.14.00 до 16.00 часа 

  

ШУМЕН 
6.00--9.00 Утринна програма: 6.04 Песни и тан- 
ци: 7.00 Нопини (всеки ден); 7.40 „Коловози“: 
17.00 20.00 Вечерна програма: 17.05 
„Младежки антени” - сборно предаване: 19.00 
Непреходно-бъпгарско; 19.15 Бъпгарска народ- 
на музика. 

БЛАГОЕВГРАД 
17.10 Музика; 17.30 Младежки посоки; 19.10 
Между безспорното и полемичното: 19.40 
Бъпгарска народна музика от Македония   
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10.00 Новини я 

10.10 Детски свят: „Не се сърди, човече 

и „Овчарката и коминочистачът” - 

анимационен филм (1 част) 

7 
11.10 „Танцувай с мен“ - тв филм (Брази- 

лия), ХХ епизод 
12.20 Новини 
17.50 Новини 
18.00 Детски свят: „Звънче“ 

18.50 Тв справочник 
19.00 Панаирна реклама 

19.10 „Архитектурата на кръстопът“: 
„Тексас - градове аламинут“ - до- 

кументален филм (Англия), |Х епи- 
зод се спира на американския су- 
перщат с невероятните си градове 
Далас и Хюстън 

19.50 Лека нощ, деца!: „Летящото пра- 

сенце“ (Ш епизод) 
20.00 По света и у нас 
20.30 Предизборно студио 

21.15 „Завръщане в Брайдсхед“ - 11-се- 
риен тв филм (Англия, 1981 г.), Х 
епизод, първо излъчване 

22.05 Международен концерт от Сан 
Ремо с участието на Танита Тика- 

рам, Адам Ант, Геш Пати, група 

  

22.50 Новини 
Изберете 

23.05 Панаирна реклама 
23.15 „Джули Андрюс“ - документален 

филм-портрет (САЩ). Актрисата 
разказва за трудностите, които е 
имала в кариерата си, за сценич- 
ния страх, за тайните при заснема- 
нето на филми-приказки. Автор и 

водещ на филма е Гордън Хънт 
23.45 „Октопод“ - тв филм (Италия), тре- 

ти филм, |М епизод, с надписи 

  

18.50 Днес 
19.00 Курс по английски език за напред- 

нали (ХГ урок) 
19.30 Пряка реч 
20.00 По света иу нас 
20.30 „Измерения“: „Пътешествие из 

Харц“ 
20.50 Спорт: Световно първенство по 

борба (свободен стил) и колоезде- 
не „Пробег на мира“ - репортажи 

21.30 Спортен екран 
21.50 Хора на път 
22.00 Днес 

22.10 „Елизиум“ - двусериен тв филм 

(Унгария), | част, режисьор - Ерика 
Санто, в ролите: Ференц Бач, Зол- 
тан Наги и др. Камерна творба, коя- 
то чрез конкретния разказ за 
съдбата на 10-годишно момченце 
илюстрира ужасите на хитлерис- 
ткото нашествие в Унгария и уни- 
щожението на унгарските евреи. 
Първо излъчване. 

23.10 Панаирна панорама 

  

14.30 Новини 
14.45 Анимационен филм 
15.10 Среща с колектива на народния 

хор на ветераните от Великата оте- 
чествена война 

15.55 Тържествено събрание и концерт 
по случай Деня на победата: та 
съветския народ във Ве 
отечествена война 1941. 1946г. в 

паузата - новини 
„Годишните вре и Боди, ремена“ от А. Ви- 

200 Време 
00 От столица към столи ца. Телеви- Зионед мост „Върховен Съвет на 

- „Американски конгрес“. 22.30 „Офицерски романс" - дон 
тална хроника 

2340 Новини 
-05 „Така да бъде“ 

филм, П серия 

19.20 

- телевизионен 

 



  

„тилсиео шхоюиисиъ--   
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6.00 Да започнем деня заедно: Новини; пълнение на Гюрга Пинджурова; но убийство“ - от романа на Сте- 

10.00 Новини Аеробик; Преглед на печата; Ли 5. Биляна платно белеше - из- фан Крайчев, П откъс 

10.10 Детски свят: „Звънче“ и „Фантас- ричен миг; Земя и хора; Утринен пълнява Костадин Гугов; 6. Дена 22.25 Забавна музика 

тичният Макс-анимационен филм репортаж; Приятна работа - слиза от горица - изпълняват Над- 2230 Осведомителен бюлетин 

епизод) 7.15 България - дела и документи: ка Караджова, Стояна Лалова и 7 д! Да 

11.15 „Танцувай с мен“ - тв филм (Брази- „Ден на победата - край на Отече- Янка Танева; 7. Свири духов ор- 22:40 Музикална хроника 

лия), ХХ епизод ствената война на българския на- кестър: Велинградско хоро и Май- 23.00 Преди полунощ 

12.20 Новини род против хитлеристка Герма- ско утро 

17.50 Новини ния“ 12.30 Осведомителен бюлетин 1 

18.00 Детски свят: „Последната годени- 7.35 Да започнем деня заедно - про- “12.45 Реклами ВСЯКА СРЯДА - „166“ 

ца на змея Горянин“ - анимацио- дължение: С младежки ритъм 13.00 Клуб на деловите хора г ВСЯКА СРЯДА - СЕДМИЧНИК 

нен филм, „Фантастичният Макс“ - 7.40 Стопанска борса 14.45 Край домашната библиотека ЗА КРИМИНАЛИСТИКА И ОБ- 

анимационен филм (Х! епизод) и 8.00 „Хайде да играем“ - предаванеза 15.00 Нови записи оперна музика ЩЕСТВЕНА ЗАЩИТА 

„Приключенията на остров Ките- децата 16.00 „Любословие“ - предаване за де- 

ра“ тв филм (МИ епизод). 8.10 Едвард Григ - Холберг сюита, из- цата Вестникът е предназначен за ши- 

19.05 Тв справочник пълнява СО, диригент Пол Торте- 16.20 Шотландска народна музика роката общественост. Той ще ин- 

19.15 Панаирна реклама лие 16.25 „Шегата настрана" - фейлетон формира обективно и компетен- 

19.25 „Жилет-Световна купа по футбол“- 8.30 Новини 16.30 Осведомителен бюлетин тно за живота и дейността на 

г 13-сериен документален филм (М 8.40 Отечеството - образи и събития: > 16.35 „Песен брод няма“ - забавно фол- МВР. ще ратува за диалог между 

част) „9-и май 1945 г. - Ден на победа- клорно предаване иинистерството и народа, за со- 

19.50 Лека нощ, деца!: „Зайчето Бъни“ - та“ 17.00 Публична защита циален контрол върху органите на 

анимационен филм (ХХУП епизод) 8.55 Музикална загадка 18.00 Литературна антология реда и сигурността, ще разработва 

20.00 По света и у нас 9.00 Добър ден: „Детски селища“ 18.30 Новини проблемите. на борбата с прес- 

20.30 Предизборно студио 11.00 Творби от Клод Дебюси и Морис 18.35 „Юноша“ - предаване за децата тъпността в най-широк социален 

-- Равел: 1. Болеро от Морис Равел, | 19.50 Сигнал „Звезда“ аснект. 

+ : изпълнява СО на Испанското РТ, 20.00 „Друмник-сладкодумник“ - пре- На неговите страници постоян- 

Д диригент Игор Маркевич; 2. Три даване за децата но ще присъствуват криминалното 

картини за оркестър от Клод Де- 20.10 „Да запеем дружно“ - концерт за четиво и криминалната хроника, 

бюси, изпъпнява Берлински ра- децата полезни съвети за линията на пове- 

диосимфоничен оркестър, дири- 20.30 Централен осведомителен бюле- дение при среща с престъпници, ще 

гент Лорин Маазел тин се рекламират защитни и охрани- 

12.03 Българска народна музика: 1. Гру- 20.45 И още нещо в този ден тедни технически средства, разра- 

довски мелодии, изпълнява на 20.50 Шедьоври на музикалното изкуст- ботвани в Оперативно-техниче- 

гайда Костадин Варимезов; 2. По- во - Симфония Мо 7 в до мажор ския отдел на Дирекцията на На- 

заспа ми, Ягодо - изпълнява во- „Ленинградска“ от Дмитрий Шос- родната милиция. които представ- 

Е кално трио „Българка“; 3. Бърза- такович, изп. ДСО на СССР, дир. ляват интерес за отделния гражда- 

та, изпълнява оркестър „Хоро“; 4. Евгений Светланов нин и ръководствата на фирми и 

21.30 Футбол: „Сампдория“ (Италия) - Попей ми, Янке ле, невесто - из- > 22.10 Вечерен радиосериал: „Подсказа- предприятия. 
„Андерлехт“ (Белгия) - финална 
среща за купата на носителите на 
национални купи-пряко предаване 
от Гьотеборг „24 ПР? пи Е «фиш << 
В паузата: „Панаирна реклама“ 

.00 Новини 
23 Изберете 0.07 - 3.00 Нощен информационно- зор 06з0р на деня 

23.15 Рецитал на Лепа Брена 1:30 Пап 8.45 Из програмите на радиото и теле- 0 18.30 Светът днес 

230 доктопод сто филе (ИтеИД треги 2.30 Ако не сте чули 10.00 Из чуждестранния печат 19.15 Репортаж на деня 
г , Минути за поезия „12 плюс 3“ 20.30 Централен осведомителен бюле- 

6.00 - 10.00 Сутрешен информацион- 12.00 - 15.00 Обеден информационно- тин 
но-музикален блок музикален блок - + , 

6.50 Ранобудно петленце: „Счупено 12.00 СЕ Делаталеи бюлетин 2100 2100 „Хоризонт на -вълците 

и: гърне“ - гръцка народна приказка “15.00 Компас за специалистите НА МЛЕДОСТТА 

бод 7.00 - 8.00 „Светът в началото на 16.05 - 18.00 Предизборна дискусия 22.30 Прегледна новините от вечерните 
“ нес л еня“ - сутрешен политически 06- 18.05 - 20. 

19.00 Курс по испански език (34-и урок) д утр 5 - 20.30 Вечерен информационен часове 

19.30 Екология: „Колко ни струват моду- 
лите пречиствателни станции“ - 
предаване за възможностите за „ХОП? «п»пе Па 
внедряването у нас на нови пречи- 
ствателни станции за бита и про- 
мишлеността по подобие на опита 16.05 „Поетичен свят“ - Фридрих Ши- валди, Бах, Моцарт, Сарасате, Ве- > 21.55 Творби за орган 

на Австрия и други страни от За- лер 22.40 И: с Е. 

падна Европа 16.35 Нови записи хорова музика в на: “19.37 Бенджамън Бритън - Военен рек- : з книгата: „Спомени и размисли 

20.00 По света и у нас шата фонотека вием по стихове на Вилфрид Оуен, на Георгий Жуков 

20.30 „Дантели“ - документален филм за 17.15 ВЕПОКИ, майстори, шедьоври“ - изпълнява хор и СО на Лайпциг- 23.00 Вести 
умението на една жена, - Ценка Ка- ван Айвазовски ското радио с участиетон: 

зи да па На, Ценка. на 17.35 Концерт на юношески оркестри хор. ален Канагора Куза 23.05 С музиката на Пьотр Илич Чайков- 

българската стопанка в дантеле- 18.00 Вести сопран, Петер Шрайер - тенор, ски: 1. Увертюра фантазия „Хам- 

ното плетиво 18.05 Из новите записи оперна музика, Гюнтер Лайб-баритон, Хакс Шро- лет“, изпълнява ДСО на СССР, 

20.50 „Адрес 4000“ постъпили в нашата фонотека бах - орган, диригент Херберт Ке- , 5 : 
21.10 Колоездене: „Пробег на мира“ - ре- 18.50 Златни записи - Анна Ахматова гел диригент Евгений Светлакоз; 2. 

портаж 19.00 Концерт на ученици от СМУ - Со- 20.30 Камерни ансамбли т Концерт за цигулка и оркестър в 

21.30 Световна икономика: „Китай 89“ - фияи Плевени оркестър „Симфо- 21.00 Информационен бюлетин „Ор- ре мажор, изпълнява Минчо Мик- 
ниета“ на БР, дир. К. Големинов. есет години след ре мата“ (1 д! А! д рефор и чев със СФ, диригент Димитър Ма- 

  

част) Директно предаване от | студиона 21.10 Радиотеатър: „Небесното яйце“ -- 

22.00 Днес БР. В програмата: творби от Ви- пиеса от Владислав Коржец колов 

22.10 Десета муза: „Утре беше война“ - 
игрален филм (СССР, 1987 г.), ре- 2 

жисьор - Юрий Кара, в ролите: ; 
5 Сергей Никоненко, Нина Руслано- > ЗП Арис << 

ва, Вера Алентова, Наталия Негода 
и др., първо излъчване, с надписи 10.03 Гражд 
черно-бял им аните и законът: цикъл 10.45 Българска > музикално-изпълни- вен“ - пътепис от К, З 

23.35 Панаирна панорама „Трудово право“ - гдисмиплинара телска школа: „Тромпетисти и ков : остадиц ала, 

ите наказания“ - беседа от тро! р-- проф. Кругер Милаванов. ие тренваниети беседа от Боряна 11.45 Съвременни технологии, внедря- 
вани у нас: цикъл „Технологии в 

  

     

10.15 Български език: „Изговор на глас- 11.15 Проблем „Енергия“: цикъл „Хе- 
нив съседство" - беседа от Кирил лиоенергетика“ - „Перспективи и хранително вкусовата промишле- 
Попов проблеми на фотоелектричното ност“ - „Получаване на биологич- 

9.50 Москва. Червеният площад. Парад, 10.30 Будители на нацията: цикъл „Бор: преобразуване на слънчевата но активни вещества от растител- 

посветен на Деня на победата на ци за национално освобождение: енергия“ но-клетъчна култура“ - беседа от 

съветския народ във Великата - "Васил Петлешков” - беседа от доц. Младенка Стоилова 
течастрена войн Нод 1845 ст. н. с. Стефан Дойнов 11.30 През познато и непознато: „Тете- Повторение от 14.00 до 16.00 часа 

10.00 „Победители“ - предаване, посве- 
тено на Деня на победата 

11.15 „Памет“ - вокален цикъл 
11.30 „Светая светих“ - филм-спектакъл 

от И. Друце 
13.50 Анимационен филм 
14.10 „Набеки-19“ - телевизионен филм, 

Ти! серия 
16.40 Музикална програма 

  

РАО ЕЛЕНИ ПР АДИ ок Еиииинил 

СТОЛИЦАТА ВАРНА ШУМЕН 

6.00-90 а ма: 7.3 номиче- 
17.50 Ва ва агиналите в ФОО 13.10 Песните на Великата отечествена - ком. 17.03 Спектър: 18.00 „Адрес на доверието” - 0 ски но а ааа 

позиция отговори на писма на спушатепи; 18.35 Българ- 0 20.00 Вечерна програм н Е с “ Е : 18. а а редвадо 
18.10 „Аз помня бойното ежедневие 13.30 Новини от столицата ска народна музика; 19.05 „Поп - рок - мага: 0 да" - свое иОбадвеце: Пре раи 18:35 "Червеното вино на победата" - те- 13.40 В услуга на гражданите Зин" - музикапно - информационно предаване. кръгозори“ - продължение от сутринтя, 1900 

левизионен филм 
20.00 Време 
20.45 Фестивал на войнишката песен 

„Майски звезди“ 
22.50 „Беше месец май“ - телевизионен 

Рекламно предаване 

пловдив СТАРА ЗАГОРА БЛАГОЕВГРАД 

17.03 Дискусионен клуб „Икономика"90"; 18.40 17.10 Реклами; 17.30 Училище ство; 
120 Художествена музика: 18.00 Покана за Народна музика; 19.10 Рекламен калейдоскоп; 18.00 Детски свят: 18.40 Час аи разговор 19.40 Забавна музика продукцията на РТЦ - Благоевград“       
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прободен разговор на тема 
зето литературно хоби“ - та- 

лай-кратко мога да формуди- 
) същността на това предава- 
преди полунощ. Разговорът 
ходи между театралния кри- 

1 Васил Стоев и артистите 

уи Налбантов, Вели Чаушев, 

ур Спасов и Мария Никоев- 

„Както може да се предпола- 
това са все актьори, достат- 
то талантливи, но и достат- 
то ангажирани като профе- 
мчадисти, за да им остава вре- 
за писане. Но въпреки това, 
тиквани от необходимостта 

ртистични пристрастия 

  

„ХР. БОТЕВ“ 
7 МАЙ, 

23.00 ЧАСА 

ПРЕДИ ПОЛУНОЩ 

Няма да разказвам нищо от 
предварителния разговор с учас- 
тниците в това предаване, само 
ще цитирам едно изречение на 
актьора Явор Спасов, който го- 
вори за работата си така: 
„Театърът е тайнство, което 
предизвиква любопитството на 
ума, сетивата и въображението 

  

да споделят човешките си проб- 

леми в необратимия ход на вре- 

мето, без ни най-малко да пре- 

небрегват театъра, те пишат... 

При това не за да бъдат публику- 

вани на всяка цена. 

на тези, които са се посветили да 

му служат.“ 
в предаването са включени 

стихове и проза от актьорите, 
любопитни случки от сцената и 
много музика. 

Клара КОЦЕВА 

  

Антифашистката тема в изку- 
ото не е нова, но всеки творец 
опитва да внесе нещо свое в 
г, да прибави към казаното до- 
а своето виждане. своя про- 
зт. Човешката памет винаги се 

ъща към онези години на на- 
тие и безумие. за да пре- 
тврати тяхното възраждане. 

азяма по-голямо престъпление 

гиздевателството над невинни 

да. 
Създателите на филма „Ели- 

-. сценаристките Ева Шул- 

зи Ерика Санто. която еи не- 

зрежисьор. пресъздават исто- 
ята на едно дете, отвлечено и 
харано в лагера Валдзее. Един 
тдетските лагери на смъртта с 

гтичното име Горско езеро. 
се правят опити с деца и се 

пшожават в газовите камери. 

х всичко е измама - сдна неле- 

чудовищна игра със смъртта. 

< децата остаряват с години, 

губили всяка надежда за спасе- 

2 - примирени, притихнали 

    

   

    
  

|ърва програма, 12 май, 22.10 часа 

лизиум 
  

8И 10 МАЙ, 
22.10 ЧАСА 

пекат лай 

Унгарски телевизионен 

филм в две части 

  

пред неизбежното, съзнавайки 
чудовищната гавра, която се из- 
вършва с тях с обещания за ели- 
зиума - рая, в който ще отидат. 

Драматизмът на повествование- 

то се засилва и от съзнанието за 

необратимостта на процесите, 

от безсилието да се противостои 
на злото. Изграден сюжетно 
върху две паралелни плоскости -- 

действителността извън лагера 

и вътре в него, - филмът анали- 

зира механизма на фашистката 

идеология на безчовечност, на 

   

  
  

4 
то
ре
 

  

нравствено падение и бездухов- 

ност, от една страна, и, от друга 
- деформациите върху околни- 
те, породени от страха. Зад- 
вижена веднъж, машината на 

унищожението не може да се 

спре с разумни доводи и с призи- 

ви за хуманност. Диктатурата на 
архивите с толкова властна, кол- 

котои безумната идея да се при- 

насят в жертва човешки същест- 

ва в името на така наречения 

напредък в науката. Но макси- 

мата - „целта оправдава средст- 

вата“ - никога не е имала морал- 
ната подкрепа на човечеството. 
Кинотворбата е страстен призив 
за човечност, отрицание на вся- 

какъв вид насилие, тя е изобли- 

чителен документ на едно мра- 
кобесие, което трябва да остане 

в миналото и никога да не се пов- 

таря. “ 5 

В главните роли ще видим ак- 

тьорите Ференц Бач, Золтан Не- 

ги и др. 
Лилия КРЪСТАНОВА 

    

    

                

к + ТОП 10““# 
БРОИ 5 ( 

    

„ХР. БОТЕВ“ 
9 МАЙ 

23.00 ЧАСА 

Сакара аве аа! 

- ПРЕДИ ПОЛУНОЩ 

  

Наистина вековни общи културни 
традиции ни свързват с Чехословакия. 
В по-ново врсме имаме основания да 
говорим за български влог в популяри- 
зирането на духовните постижения на 
страната, разположена „в сърцето на 
Европа“. 

Разбира се, десетилетията на тота- 
лен догматичен контрол върху мисле- 
нето натрапваха грубо идеологизиране 
на миналото и настоящето. Почти за- 
бравен, а може би е по-точно да сс 
каже забранен, бе много популярният 
у нас между двете световни войни пре- 
зидент на Първата чехословашка ре- 
публика Т. Г. Масарик. Политическа- 
та конюнктура не пощади и творец ка- 

РАЗГОВОР ЗА 
ЕДНОВЕКОВНО ПРИЯТЕЛОТВО 

то Карел Чапек. Той бе представян 
най-вече с антифашистките си изяви и 

тревогата му за човешкото бъдеще при 
преломното развитие на науката и тех- 

никата, а на общодемократичните му 

призиви, с много малки изключения, 
не се обръщаше почти никакво внима- 
нис. Пак политически „съображения“ 
налагаха най-вече в частни разговори 

да се правят типологически паралели 
между Чапек и големия наш писател 
Светослав Минков, чийто завет за 
нравственост просто се премълчава- 

ше... 
Сега и Чехословакия, и България, 

изглежда, са напълно готови оконча- 

телно да изберат демократизма, свобо- 
дата и човеколюбието като единстве- 
ния реален път за развитие. И в този 
смисъл в нашите национални календа- 

ри празникът Девети май е общ. 

В предаването ще разговаряме с д-р 
Иржи Мацек, директор на гостолюби- 
вия ЧСКИЦ в София, и доцент Иван 
Павлов за традициите и бъдещето на 
българо-чехословашките “ културни 
връзки, които тепърва, вярваме, ще се 
задълбочават все повече. 

Анелия ЖЕЛЯЗКОВА 

  

  

„ХР. БОТЕВ“ 
8- 11 МАЙ, 
22.10 ЧАСА 

ВЕЧЕРЕН РАДИОСЕРИАЛ 
---   

      

ва ПРИЗНАНИЕ 

НЯКОЙ ДЕН       
  

Криминалният инспектор Езгени Симео- 
нов е млад човек, който прилича на по-го- 
лямата част от българското гражданство -- 

ие понася идеализираните неща. Не е скло- 
нен да изпитва и подофицерски респект 
към този или онзи знатен наш сънародник. 
За него всички хора са равни, стига само да 
не са извършили криминално престъпле- 
ние. Такъв е и кандидатът за частен детек- 

тив Тин Марин (от Тинко Маринов). Уби- 

тият се нарича Валентин Михов: художник 
и скулптор, влюбен в хубавите страни на 

  

живота, обичан от жените и преследван от относителната слава. Единствено дете на много 

добро семейство. Имал е всичко освен едно - вътрешно равнопесис. Този факт, както и 

някои други обстоятелства стават причина за смъртта му в склада на еди 

вина сутринта. Как точно с загинал изащо криминалният инспектор и кандидатът за частен 

детектив разбират в самия край на романа. 

  

барвтрии поло- 

    

Шозациз Це 
Ва 

1. „КАРАЙ, ДЖОНИ“ - муз. и 
аранж. Кирил Ампов, текст Ди- 
митър Керелезов, изп. трио „Спе- 
шен случай“ 

2. „ОТГОРЕ“ - муз. Валери Кьо- 
совски, текст Милена Славова, изп. 

Милена и ВИГ „Орион“ 

    

  

3. „ТЪРСЯ ЛЮБОВ“ - муз., 

аранж., текст и изп, ВИГ „Конку- 

ент“ 

4. ВИК ЗА БЛИЗОСТ“ - муз. 

Зорница Попова, текст Йордан Ян- 

ков, аранж. Данаил Драганов, изп. 

Нели Рангелова и Росица Кирилова 

5. „ЧУДЕСА“ - муз. Иван Калчи- 

нов, текст Иван Тенев, аранж. Асен 

Драгнев, изп. Кристина Димитрова 
и Орлин Горанов 

6. „ЕКСПРЕСИЯ" -муз. йаранж. 

Александър Димитров, текст Весе- 
лин Щерев, изп. Веселин Щерев с 
трио „Бургас“. 

7. „БЕЗКРАЙНО ДЕТСТВО” - 
муз. изранж. Евгени Платов, текст 

Лозан Такев, изп. Румяна Бисерова 

8. „РИНГИ, РИНГИ, РАЕ“ -муз. 

и аранж. Асен Драгнев, текст Иван 

Тенев, изп. Богдан Томов с вокална 

група 
9. „КАТО СПОМЕН“ - муз, 

Александър Бразицов. текст Миз 

хаил Белчев, аранж. Красимира 

Магнева, изп, Валентина Иванова 

10. „СТАДИОН“ - муз. Иван Кал- 

чинов, текст Александър Петров, 

изп. Атанас Георгиев 

ПОДСКАЗАНО УБИЙСТВО 
роман от Стефан Крайчев



9 МАЙ, | 
22.10 ЧАСА 

Съветски игрален филм на 
режисьора Юрий Кара 

  

„Утре беше война“. Не, няма 

граматическа грешка в. загла- 
вието. Просто филмът на сцена- 
риста Борис Василиев и режи- 
сьора Юрий Кара е разказ за 
младото предвоенно поколение, 
въпреки че сюжетното действие 
включва персонаж от един 9-и 

клас на съветско училище. 
Как живеят и какво преживя- 

„ват, какво знаят или по-скоро 

какво не знаят за развиващите 
се събития през 1940 г. утреш- 
ните защитници на родината. 
Днес ние все повече узнаваме и 
знаем за това, което те не са 
знаели за своето време. За нас 
войната е „била“, но за младите 
герои на филма тя е „утре“. 

Арестуван е авиоконструк- 
тор, прекрасен и честен човек, а 

на „дъщерята на врага“ е отнет 
бащата. Един изключителен пе- 
дагог, директорът на училище- 
то, е изключен от партията, от 
дъщеря му изискват да се от- 
каже от него, аако не се поддаде 
на натиска, какво очаква тази 
девойка, още > ученичка?... 
Всички тези събития не са прос- 
то психологически натиск върху 
младите, неукрепнали души, 
точната дума е кощунство. И 
ако трябва да открием новата 

отправна точка към темата за 

войната в повестта на Борис Ва- 

силиев, по мотиви от която е из- 

градил сценария, то това е пос- 

тулатът, че всички тези събития 

стават в съветско време. в 

съветската страна. Филмът е 

своеобразен разказ за всичко 

онова, което в името на свети за 
съветските хора понятия бе не 

само премълчавано, аи отмина- 

вано. 

Изричането на истината с 

    
пълен глас, с една колкото ро- 
мантична, още повече горчиво 

изповедна интонация в името на 

правото на паметта - това с ос- 
новното достойнство в режи- 

сьорския дебют на Юрий Кара, 
осъществен през 1987 г. 

В ролите: И. Чериченко, Н. 
Негода, Ю. Тархова, С. Нико- 
ненко, Н. Русланова, В. Аленто- 
ва и др. 

Гергана КАРАИВАНОВА 

  

ДРЪЗКИЯТ 
стопаджия 

„ХР. БОТЕВ“ 
13 МАЙ, 

16.10 ЧАСА 

Пиесата на Пека Сало 
„Дръзкият стопаджия“ ни из- 
правя пред проблема за наси- 
лието в типично западния му 
вариант. Това не е всекиднев- 
ното грубиянско нахлуване в 
личното пространство, което 
добре познаваме от опашките 

“ и претъпканите трамвай, а на- 
силието като реакция на стра- 
ха и недоверието към другия, 
насилие-изненада, което вне- 
запно пробива стабилните 
наглед конвенции на едно ци- 
вилизовано общество. Под до- 
ста по-дебелия културен пласт 
почтеният гражданин се оказ- 
ва самотен и уплашен, нераз- 
читащ на никого, готов на 
крайна агресия в стремежа си 
за оцеляване. Видимостта се 

оказва измамна, ролите раз- 
менени, сигурността и спокой- 
ствието > недостатъчно на- 
деждни. 
Динамична и професионал- 

но безупречна, пиесата на Пе- 
ка Сало стои странно в бун- 
товната > източноевропейска 
картина на фестивала на ра- 
диопиесата, както е малко 
странно дългогодишното 
присъствие на Финландското 

радио в ОИРТ. Тя още веднъж 
ни напомня, че живеем в раз- 
лични светове и рухването на 
преградите между тях ни из- 
правя пред проблема за раз- 
ноезичието. Напомня ни, че 
ОИРТ е донякъде изкуствена 
организационна структура, на 
която може би предстои ско- 
рошно общоевропейско раз- 

ширяване. 

Ина ВЪЛЧАНОВА   

ЛИТЕРАТУРЕН КУРИЕР 

  

„ОРФЕЙ“ 
13 МАЙ, 

13.20 ЧАСА 

„Аз наистина живея в 

страна, където един писа- 

телски конгрес или произне- 

сена на него реч могат да 

разтърсят системата. 

Да, живея в страна, която 
преди двадесет и една години 

бе разтърсена от текста на 
моя приятел Лудвик Вацу- 
лик, озаглавен - като че ли 

за да потвърди размислите 
ми върху силата на словото - 

„Две хиляди думи“. Този 
текст бе впрочем единот по- 
водите за нахлуването в 
страната ни на пет чужди ар- 
мии. 

Не случайно и в момента 
тукашният режим е раз- 
търсен от една страничка 
текст - отново като илюс- 
трация на това, което казах- 
под семплото заглавие „Ня- Е 

колко иЗречения“. 
Да, наистина живея в 06- 

щество, където словото 

може да разтърси целия апа- 
рат на властта, където то е 

по-силно от. десет дивизии; 

където правдивото слово на 
Солженицин бе сметнато за 
нещо толкова опасно, че се 
наложи насилствено да ка- 
чат автора му на самолет и 
да го прогонят от страната. 

Да, живея там, където ду- 
мата „солидарност“ успя да 

разтърси цяла политическа 
власт.“ 

Из „Слово за словото“ от 
Вацлав Хавел. 

„Сталинските държавно- 
бюрократични системи пок- 
риха с лъжи и демагогия 
много понятия за човешките 
ценности. Думите „патрио- 
тизъм“, > „народовластие“, 
„родина“, „грижа за човека“ 

и хиляди други тепърва ще 
трябва да се чистят от нале- 

пите на цинизма и измамата. 
На първо място сред изнаси- 
лените и осквернени поня- 
тия стои думата „социа- 
лизъм“ и нейните производ- 
ни.“ 

Из есето на Дими- 

тър Кирков „Поробеният 
труд ражда чудовища“. 

Вацлав Хавел и Димитър 
Кирков - двама автори, ро- 
дени под различни небе- 
са... Общото, което ги 
свързва - слушателят ще от- 
съди сам. 

Нина ВЕЖИНОВА 
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  с Пърпа програма 7 май, 19.28 часа 
9 май, 19.25 часа „Жилет“ -- световна купа по футбол -- 13.сериен документален филм.         

лии др. 

„Британски награди"9о0“ - 
забавно-музикално предаване в две час- 
ти с участието на Лиза Стансфийлд, Лон- 
донската симфониета, Фил Колинс, Род 
Стюърт, Куин, Тина Търнър, Лайза Мине-.



  

„алеи опише пв-< 

6.00 Да започнем деня заедно: Новини; 
Аеробик; Преглед на печата; Ли- 
ричен миг; Земя и хора; Утринен 
репортаж; Приятна работа; С мла- 
дежки ритъм 

7.15 България - дела и документи: 
„150 години от рождението на Ха- 
джи Димитър - национал-револю- 
ционер и четнически войвода“ 

7.30 Новини 
7.35 Гостува Радио Варна 
8.00 „Хайде да играем“ - предаване за 

децата 
8.10 Популярен концерт - Концерт за 

цигулка и оркестър Ме 5 (Виотан), 
изп. Пинкас Цукерман с Лондон- 
ски СО, диригент Чарлз Маккерас 

8.30 Новини 
8.40 Отечеството - образи и събития: 

„150 години от рождението на Ха- 
джи Димитър и Стефан Караджа“ 
- документален разказ 

8.55 Музикална загадка 
9.00 Добър ден 
1.00 Творби от Сметана и Дворжак: 1. 

Симфонични поеми „Влтава“ и 
„Шарка“ из цикъла „Моето отече- 
ство" (Бедржих Сметана), из- 
пълнява СО на Чехословашкото 
радио и телевизия, диригент 
Ярослав Кромбхолц; 2. Концерт за 
цигулка и оркестър в ла минор (Ан- 
тонин Дворжак), изпълнява Исак 
Щерн с Филаделфийската фил- 
хармония, диригент Ойген Орман- 

и 
11.55 Музикална загадка - отговор 
12.03 Български народни песни и хора 

от Добруджа: 1. Оркестърът и 
хорът при ДАНПТ „Добруджа“ 
Толбухин, ще изпълни: Тервелска 
сборенка и Любе ле, Севдалийо 
льо; 2. Буенек, изпълнява на акор- 
деон Панчо Димитров; 3. Следват 
две песни на Добра Савова: Про- 
викна се гозел Руска и Калино, 
Калино; 4. Ранила ми Станчица - 
пее Георги Жеков; 5. Две песни на 
Верка Сидерова: Пустото вино 
червено и Сън ми краде 

12.30 Осведомителен бюлетин 
12.45 Поздрави и песни 
13.00 Клуб на деловите хора 
14.45 „Фантастика, прогностика, еврис- 

тика“ 
15.00 Из репертоара на Метрополитън 

опера - трето и четвърто действие 

„24 ОтР1П + Фриш -< 

0.07 - 3.00 Нощен информационно- 
музикален блок 

1.30 На този ден 
2.30 Ако не сте чули 

Минути за поезия. 
6.00 - 10.00 Сутрешен информацион- 

но-музикален блок 
6.50 Ранобудно петленце: „Шареното 

човече“ - приказка от Анастас 
Павлов 

7.00 - 8.05 „Светът в началото на 
деня“ - сутрешен политически 0б- 
зор 

8.45 Из програмите на радиото и теле- 

> ОТРапъпсПИ<< 

16.00 

16.20 
16.30 
16.35 
16.55 
17.00 
18.00 
18.30 
18.35 

19.50 
20.00 

20.10 

20.30 

20.45 
20.50 

21.00 

21.50 

22.10 

22.25 
22.30 
22.40 

23.00 

10.00 
10.05 

10.30 

12.00 

12.00 
15.00 
15.30. 
16.05 
18.00 

  

на операта „Кармен“ (Бизе), из- 
пълняват Мерилин Хорн, Джеймс 
Маккракен, Том Краузе, Адриана 
Малипонте, Колет Воки и др. с 
участието на хора на операта в 
Манхатън и детски хор, диригент 
Ленард Бърнстейн 
„Светулка“ - радиосписание за 
децата 
Песни от Малта 
Осведомителен бюлетин 
Писма с обратен адрес 
забавна музика 

Идеи и време 

На нов ред 
Новини 
„Как сити?" - преаване за младе- 
жта 
Сигнал „Звезда“ 

„Друмник-сладкодумник“ - пре- 
даване за децата 
„Сладкопойна чучулига“ - кон- 

церт за децата 
Централен осведомителен бюле- 

тин 

И още нещо в този ден 
Български народни хора в из- 
пълнение на Борис Карлов 
Радиотеатър: Фестивал на радио- 
пиесата на ОИРТ - Румънско ра- 
дио - „Жаждата на солената пла- 
нина“ - пиеса от Марин Сореску - 

адаптация Ина Вълчанова, пре- 
миера 
Из хоровата предкласика 
моята радост“ - кантата от Йохан 
Себастиан Бах, изпълнява каме- 
рен хор „Школа Канторум“ - Ок- 

сфорд - Англия, диригент Тимоти 

Хенда 
Вечерен радиосериал: „Подсказа- 
но убийство“ - роман от Стефан 
Крайчев, Ш откъс 
Забавна музика 
Осведомителен бюлетин 
Нов запис в нашата фонотека - 
Лудвиг ван Бетховен - Секстет в 
ми бемол мажор, изпълняват Пе- 
тер Шмидт, Гералд Грюнбакер, 
Франц Сюлнер, Фолкер "Алтман, 
Михаел Вебра и Волфганг Кубнер 
Преди полунощ: „Духовната ат- 
мосфера на твореца“. 

   

визията 
Из чуждестранния печат 
„Жива вода“ - музикално пре- 

даване 
Политически афоризми на седми- 

цата 
12 плюс 3“ 

- 15.00 Обеден информационно- 
музикален блок 
Осведомителен бюлетин 
Компас за специалистите 
- 16.00 Предизборни позиции 
- 18.00 „Радиолик“. 
- 20.30 Вечерен информационен 

  

„Хак сити?“ 
12 МАЙ, 

21.00 ЧАСА 

Преди 10 ноември у нас бе много попу- 
лярен един виц - вицът за непознатия, 
който чукал на вратата. И когато пи- 
тахме кой чука, той ни отговаряше: 
„Твоето светло бъдеще.“ И когато от- 
варяхме вратата, виждахме на прага ед- 
но малко и грозно човече. Но преди 10 
ноември то ни бе на прага, а сеги влезеш в 
къщата ни. Светлото бъдеще седи на на- 
шата маса все така слабо, гърчаво и 
гладно, гледа тъжно в една точка и очак- 
вада го накраним. Нос какво? С надежда? 
Засега можем да му предложим само да 
вярва, че България ще живее; че 
възгласът „Да живее България!“, сканди- 
ран от студенти. работници, българи - 
тристияни и мохамедани, интелектуа- 
лци, членове на различни партии и орга- 
низации, ни кара да лудеем от радост. И 
че едва ли сред хората на тази маса, до 
която е седнало нашето Светло бъдеще, 
има по-щастлив момент от вярата в ут- 
решния ден. Това ни сплотява, съединя- 
ва, извисява доброто и потиска злото. 

В тези месеци на опиянение мисълта ни 
с една, млади приятели, млади господа, 
госпожици, другари и другарки, физици и 
шизофреници, граждани на НРБ. На нас 
се падна честта да възродим името, 
стабилността и свободата на нашата 
страна. Да запретнем ръкави и да започ- 
даме. Няма кой да нахрани Светлото ни 
бъдеще освен самите ние. То все още с 
икономически банкрутирало, екологиче- 
ски разрушено, мръсно и с полуотворена 
уста, с още нестабилна политическа и 
държавна позиция. Това обаче е нашето 
Светло бъдеще и то ни е единствено. 
Ние, които сме седнали до него, не можем 
да си го избираме, както не може да се и3- 
бират родителите, родината, съседи- 
те. - 

Предлагаме ди, приятели, в предаване- 
то „Как си ти?“ да си поговорим за 
СВЕТЛАТА ПРОМЯНА. Да си погово- 
рим с вас на директния телефон 66-15-80 
за промяната. И този разговор да бъде 
силен, топъл, светъл, заядлив и посве- 
тен на живота. 

Събеседник в студиото на „Как си 
ти?“ ще бъде онова малко и грозно човече 
- Светлото ни бъдеще. 

     

  

  

  

Антон МИТОВ 

обзор на деня 

18.15 Коментар на вътрешнополитиче- 

ска тема 
18.30 Светът днес 

19.15 Репортаж на деня 

20.30 Централен осведомителен бюле- 

тин 
21.00 Музикални хоризонти 

22.05 Музикална стъпбица 

22.30 Преглед на новините от вечерните 

часове 
23.30 За какво говори светът? 

  

16.05 Архивен радиотеатър: „Човекът, 
който се смее" - драматизация по 
романа на Виктор Юго 

17.40 Българска народна музика 
18.00 Вести 
18.05 В света на твореца: Алфонс Доде 
18.35 „В търсене на изгубената хармо- -. 

ния“ - музикално предаване на 
Полското радио 

19.30 Симфоничен концерт: 1. Камий 
Сен-Сан - Концерт за цигулка и 
оркестър Мо2 в до мажор, из- 
пълнява Иври Гитлис с национал- 
ния оркестър на операта в Монте 
Карло, диригент Едуард ван Ре- 

„ВП тепе << 

21.00 

21.10 

мортел; 2. Морис Равел - музика 
към балета „Дафнис и Хлое“, из- 
пълнява хорът на националната 
парижка опера и Парижкия сим- 
фоничен оркестър, диригент Жан 
Мартинон 
Информационен бюлетин „Ор- 

ей“ 
Камерни творби от Цезар Франк: 1. 
Прелюд, фуга и вариации, из- 
пълнява на пиано Алдо Чиколини; 
2. Клавирен квинтет във фа ми- 
нор, изпълняват Петър Белнеев - 
пиано, Николай Марангозов-ци- 
гулка, Йосиф Радионов-цигулка, 
Драгомир Захариев - виола и Ди- 

митър Фурнаджиев-виолончело 
22.00 Минути за джаз 

22.40 Вечер с творчеството на Белла 
Ахмадулина 

23.00 Вести 
23.05 С музиката на Пьотр Илич Чайков- 

ски: | действие на операта „Ор- 

леанската дева“, изпълняват со- 
листи с хор и СО на Съветското 
РТ, диригент Генадий Рождест- 

венски. В ролите: “Ирина Архипо- 

ва, Владимир Махов, Клавдия 

Радченко, Владимир Валайтис и“ 

др. 

  

10.03 Икономика: цикъл > „Актуални 
проблеми на работната заплата“ 
- „Инфлацията и работната за- 
плата“ -беседаот проф. Димитър 
Шопов 

10.15 Курс по немски език за напредна- 
ли - 34-и урок 

10.30 Руски език за напреднали; „Артис- 
ти на всички времена - Николай 

РР АЛ ОЕЛЕЛЕЛ ПР АДДПЛФО«С А ЕЛПаилил 

СТОЛИЦАТА 
13.10 Пред Деня на работниците от съобщения- 
та - блок 
13.30 Новини от столицата 
13.40 Актуапен материал; Музиката е по жепа- 
ние на спушатепите 

пловдив 
17.30 Забавна музика; 18.00 Програма „ЛИК“ 
ВАРНА 
17.03 В средата на седмицата; 18.35 В средата 

10.45 

“11.15 

Хмельов“ 
Музиката е за всички: „Музика и 
революция“ - беседа от доц. Сте- 
фан Лазаров, д-р на изкуствозн. 
Физика: цикъл „Физика на течните 

кристали“ - „Течните кристали в 
молекулната електроника“ - бе- 
седа от ст. н. с. Александър Пет- 
ров 

на седмицата - продължение: 19.05 Българска 
народна музика; 19.35 Оперни фрагменти 
СТАРА ЗАГОРА 
17.03 Трибуна „ЛИК": 18.00 Предаване за ком- 
бинат , „Жеко Димитров" - Хасково; 18.40 Запи- 
си от събора на кавапджиите - сепо Бял Из- 
вор-89: 19.10 Младежка радиодискотека 
ШУМЕН 
6.00- 9.00Утринна програма: 7.40 Слушателски 
четвъртък - сборно предапане; 17.00-20.00 Ве- 

11.30 Управление и самоуправление: 
„Социална организираност и со- 
циална организация“ - беседа от 
проф. Иван Николов, 1 част 

11.45 Нови материали: цикъл „Космосът 
и материалознанието" - „Метал- 
ни емулсии и пенометали“ - бесе- 
да от ст. н. с. Никола Стойчев 
Повторение от 14.00 до 16.00 часа 

  

черна програма: 17.05 Студио „Култура“ - сбор- 
но предаване; 18.40 Радиопост 5-68-25: 19.00. 

Рекламно предаване 

БЛАГОЕВГРАД 

17.10 Популярен концерт; 17.30 На адрес - Ра- 

дио Благоевград; 19.10 Забавно петолиние; 

19.40 Бъпгарска народна музика от Македония   
  

10.00 Новини 
10.10 Детски свят: „Приказка за влюбе- 

ния бояджия" - игрален филм 
11.25 „Завръщане в Брайдсхед“ - тв 

филм (Англия, 1981 г.), Х епизод 
12.20 Днес 
17.50 Днес 
18.00 Детски свят: „Вълкът и седемте 

козлета“ - драматизация и „Тай- 
ният дневник на Ейдриан Моул“ - 

тв филм (М епизод) 

18.40 Тв справочник 
18.50 Панаирна реклама 
19.00 Телевизионно Тото „9 от 35“ 
19.50 Лека нощ, деца!: „Летящото пра- 

сенце“ (М епизод) 
20.00 По света и у нас 
20.30 Предизборно студио 
21.15 „Завръщане в Брайдсхед“ - 11-се- 

риен тв филм (Англия, 1981 г.),Х! 
епизод, | част, първо излъчване 

22.05 История на рокендрола 

22.35 Новини 
Изберете 

22.50 Панаирна реклама 
23.00 Светът в дейстие: „Да не се пре- 

върнем в шепа пепел“ - докумен- 
тален филм на Съветската теле- 

визия 
23.50 Поезия: Пеньо Пенев 
0.00 „Октопод“ - тв филм (Италия), тре- 

ти филм, |М епизод, с надписи 

  

18.20 Днес 
18.30 Тв информация за граждани с ув- 

реден слух 
18.50 Курс по руски език за деца „Фор- 

точка“ (|Х урок) 
19.05 „С чужда пита, помен...“ - доку- 

ментален филм 
19.30 Клуб „Икономика“: „Организация 

на производството и управле- 
нието“. 

20.00 По света иу нас 
20.30 „Корметал“ - > научнопопулярен 

илм 
20.40 „Музиката в нас“ 

  

22.10 „Елизиум“ - двусериен тв филм 
(Унгария), част, първо излъчване 

23.10 Панаирна панорама. 

  

14.30 Новини 
14.45 Научни вести 

15.30 Чехославакия - позната и непоз- 
ната 

16.30 Детски час 
17.30 Време 

18.00 „До шестнадесет и повече години“. 
18.45 Човекът и законът 
20.00 Време 

20.40 „Недипломатически беседи“ - с 
участието на министъра на 
външните работи на Италия Джани 

а ве Дакелеа 

4 узика в ефи 
23.00 Новини р 
23.25 „Приключенията на Шерлок Холмс 

и доктор Уотсън“. „Започва 20-ия 

век“ - телевизионен филм      



  

  

10.00 Новини 
10.10 Детски свят: „Фантастичният 

Макс“ - анимационен филм (Х! 
епизо, 

10.50 БТ за Интервизия: Класическа му- 
зика - среща с Рени Пенкова 

11.30 „Завръщане в Брайдсхед“ - тв 
филм (Англия, 1981 г.), ХГепизод, | 
част 

12.20 Новини 
17.50 Новини 
18.00 Детски свят: „Фантастичният 

Макс“ (ХП епизод); „Приключения- 
та на малката коала“ и „Овчарката 
и коминочистачът“ (П част) - ани- 
мационни филми 

19.05 Тв справочник 
19.15 Панаирна реклама 
19.25 Разкази с неочакван край: „Едно 

момиче не може да има всичко“ - 
тв филм (Англия) 

19.50 Лека нощ, деца!: „Зайчето Бъни“ - 
анимационен филм (ХХУШ епизод) 

20.00 По света и у нас 
20.30 Предизборно студио 
21.30 „Танцувай с мен“ - 28-сериен тв 

филм (Бразилия), ХХ! епизод, 
първо излъчване 

22.35 Новини 
22.50 Очаквайте 
22.55 Панаирна реклама 

23.05 Рали „Златни пясъци“. 

  

  
0.45 

23.15 „Формула 5“ - младежко забавно 
предаване 
„Октопод“ - тв филм (Италия), тре- 
ти филм, УП епизод, с надписи 

  

19.00 Днес 
19.10 Народна музика: „С песните на То- 

дор Кожухаров“ 
19.35 „Живото тяло“ - научнопопулярен 

филм (ХП епизод) 

20.00 По света иу нас 

20.30 Лик 
21.10 Колоездене: Пробег на мира - ре- 

портаж 
21.30 „Поглед към света“ - журнално 

предаване 
22.00 Днес 
22.10 Панаирна панорама 
22.30 „Здравей, скъпи мой“ - игрален 

филм (Япония), режисьор: Масато 

Хареда, в ролите: Харома Го, Мари- 

ко Ишихара, Кануя Камура и др., 
първо излъчване 

    

14.30 Новини и 

14.45 „Без страх и упреци - игрален 

илм Кон- 
16.10 Музикална съкровищница. 

на Не 2 за пиано и оркестър до 

минор от С. Рахманинов 
16.45 Фонд „Реформа“ 
17.30 Време 

18.00 Абимационвн филм за възрастни 

18.10 „Завършил Кембридж“ - докумен- 

тален филм, и П серия 

20.00 Време 
20.40 Колаж 
20.45 Актуално интервю 

20.55 Това е било, било... 

21.15 Поглед 

23.00 Новини даи 

23.25 „Веселата вдовица“ 

филм   

11
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„Реп е 5 хоиние-< 

6.00 Да започнем деня заедно: Новини; 

  

Аеробик; Преглед на печата; 
Спорт за всички; Лиричен миг; Зе- 
мя и хора; Приятна работа 

7.15 България - дела и документи: 150 

7.зо 
7.35 

7.40 
8.00 

8.10 

8.30 
8.40 

8.55 
9.00 

11.00 

11.55 
12.03 

години от рождението на Стефан 
Караджа - деец на националноо- 
свободителните движения, войво- 

а д 
Новини 
Да започнем деня заедно - про- 
дължение 
Пазарът 
„Хайде да играем“ - предаване за 
децата | 
Творби от Йозеф Хайдн: 1. Дивер- 
тименто за флейтаи оркестър вре 
мажор, изпълнява камерен ор- 
кестър „Про Арте“ - Мюнхен. Со- 
лист и диригент Курт Редел; 2. 
Ноктюрно, изпълнява оркестър 
„Симфониета“ на БР, диригент 
Камен Големинов 
Новини 
Роден край: „Градчето“ - разказ 
от Константин Константинов 
Музикална загадка 
Публична дискусия 

Избрани страници из операта „Ла 
Вали“ от Алфредо Каталани, из- 
пълняват солисти с оперния хор 
на Торино и оркестъра на Нацио- 
налната опера в Монте Карло, ди- 
ригент Фаусто Клева. В ролит 
Рената Тебалди, Марио дел Мона-. 
ко, Пиеро Капучили и Хустино 
иаз 

Музикална загадка - отговор 
Българска народна музика - хора 
и весели песни: 1. Кюстендилско 
хоро - изпълнение на тамбура 
Йордан Цветков; 2. Лиляна Галев- 
ска ще изпълни песните: Много 
оди, много чуда виду; Дреме миссе, 
лега ми се; 3. Острецко хоро - изп. 
на гайда Никола Атанасов; 4. Юна- 
че, лудо и младо - пее Румен Ро- 

  

  допски; 5. Божана Великова ще 
чуете спесента: Брайно ле, Иване; 
6. Стрямалийска копаница - изп. 
Садовска инструментална група; 
7. Расти ми, расти, малой момиче; 
8. Златорошко хоро - изп. на акор- 

„ЗОРИ + «рови и 

12.30 
12.45 
13.00 
14.45 

15.00 

16.00 

16.30 
16.35 
16.45 
17.30 
18.00 

18.30 
18.35 

19.50 
20.00 

20.10 

20.30 

20.45 
20.50 

21.00 

22.10 

22.25 
22.30 
22.40 

23.00 

деон Вени Петков 
Осведомителен бюлетин 
Реклами 
Клуб на деловите хора 

За ведро небе, за чиста земя: „Чо- 
векът и природата“ 

Златни страници из творчеството 
на Джордже Енеску: 1. Соната за 

цигулка и пиано Мо 3 в ла минор, 
изпълнява на цигулка Йехуди Ме- 

нухин, съпровод на пиано Хефзи- 
ба Менухин; 2. Концертна увертю- 
ра в ла мажор върху румънски те- 
ми, изпълнява Яшката филхармо- 
ния „Молдава“, диригент Джо- 

рдже Енеску; 3. Две румънски рап- 
содии в изпълнение на СО на 
Румънското радио с диригент Йо- 
сиф Конта: Румънска рапсодия 

Ме 2; Румънска рапсодия Ме 1 

„Голямото междучасие“ - пре- 
даване за децата 
Осведомителен бюлетин 

Трудовоправна консултация 
От зала в зала 
От полюс до полюс 
Дневник „Изкуство“: „В лъча на 
прожектора“ 
Новини 
„Как си ти?“ - предаване за мла- 
дежта 
Сигнал „Звезда“ 
„Друмник-сладкодумник“ - пре- 
даване за децата 
„Родна стряха“ - концерт за деца- 

а 

  

т: 

Централен осведомителен бюле- 
тик 

И още нещо в този ден 
Български народни хора, изпълня- 
ва на гъдулка Нено Иванов 
От фонографа до днес: „Аз запис- 
вах Добрин Петков“ а 
Вечерен радиосериал: „Подсказа- 
но убийство“ - роман от Стефан 
Крайчев, !М откъс 
Забавна музика 
Осведомителен бюлетин 
Нови записи в нашия музикален 
фонд 
Преди полунощ: „Римуван смях“ - 
забавно предаване 

Как сте, 
тихи. влюбени сърца 

18.35 ЧАСА 
Сега, когато се води усилена пре- 

дизборна борба, всички ли млади хо- 
ра са обхванати от политическата 
треска? Имат ли време за любов? 
Пишат ли се лирични стихове 
създават ли се картини от интим: 
ния живот на човека? 

есе срещнем с.млади хора, реши- 
ливтези бурни дни да се приютят в 
тихия семеен пристан. Ще има ли 
място за политически спорове в но- 
восъздаденото семейство? Ще може 
ли младата съпруга да се представи 
като добра домакиня, ако през по- 
голямата част от времето посеща- 
ва митинги и предизборни прояви? 
Самите ние чрез наш репортер ще 
посетим някои от тези прояви с 
въпроса: само политиката ли съби- 
ра младите хора? Дали не отиват 
на такива митинги по-скоро заради 
любимия музикален състав, който 
ще свири там? 

Съм кои произведения на изкуст- 
вото се връщат младежите в този 
момент? Вярно ли е, че някои вече 
дотолкова са се уморили от поли- 
тически дискусии, че предпочитат 
да се разповарват със стихосбирка 
в ръка или слушайки музика 

Какво е отношението на младе- 
жта към изкуството в конкретния 
момент? Склонна ли е нашата мла- 
да публика да възприема и по-нет- 
радиционни творби, които шоки- 
рат. Доскоро например не беше оби- 
чайно да се правят изложби с акто- 
ва фотография. Сега това вече ня- 
ма да изненада никого, след като 
ставаме свидетели и на изпълнения 
на „еротичен танц“ - евфемизъм на 
„стриптийз“. Та в младежкото 
предаване ще ви представим и фо- 
тограф. който се предстаая с поре- 
дица актови снимки. 

Както винаги, на разположение 

   

  

  

    

  

на слушателите са телефони 06-53- 
32 106-13-1, ако пожелалт да отго- 
ворят на въпроса: Как сте в това 
политизирано време, тихи, влюбе- 
ни сърца?   Гергина ДВОРЕЦКА 

  

0.07 - 3.00 Нощен информационно- 

музикален блок - 
1.30 На този ден 
2.30 Ако не сте чули 

Минути за поезия 

6.00 - 10.00 Сутрешен информацион- 
но-музикален блок 

  
6.50 

„Оте «поле -< 

16.05 

17.30 

17.50 

18.00 
18.05 

19.02 

19.20 

„БЕЛА ЕПИЛ е: 
10.03 

10.15 

10.30 

10.45 

ро фиферсвсви в: Чан 

Ранобудно петленце: „Как хит- 

рият орач измамил барса“ - лез- 

гинска народна приказка 

7.00 

8.45 

10.00 
10.05 

12.00 

- 8.05 „Светът в началото на 
деня“ -сутрешен политически 06- 

зор 
Из програмите на радиото и теле- 
визията е 
Из чуждестранния печат 
Музикална стълбица - повторе- 
ние 

„12 плюс 3“ 
- 15.00 Обеден информационно- 

музикален блок 
12.00 Осведомителен бюлетин 
15.00 Компас за специалистите 
16.05 - 19.30 Разговор с вас: актуални 

теми от София и Видин т 
20.30 Централен осведомителен бюле- 

тин 
22.05 - 23.00 Пулсиращи ноти 
22.30 Прегледна новините от вечерните 

часове 
23.30. За какво говори светът? 

  

Записи, получени по междунаро- 
ден обмен 
Вечните книги на човечеството: 
„На изток от рая“ от Джон Стайн- 
бек 
Изпълнения на румънския наро- 
ден оркестър „Чокърлия“ 

Вести 
Драматизиран роман: „Приличаше 
на Мерлин“ - по творбата на 
Трумън Къпоути „Закуска в Тифа- 
ни 
Соната за струнен оркестър в ре 
мажор от Росини 
Съвременни оперни диригенти - 
Руслан Райчев - операта „Травиа- 
та“ от Джузепе Верди под негово 

ръководство, изпълняват солисти 
схора и оркестъра на Софийската 
народна опера. В ролите: Ана То- 
мова-Синтова, Джакомо Арагал, 

21.00 

21.10 

21.49 

22.23 

22.40 

Алберто Риналди, Стефка Мине- 
ваи др. (1, ПНиШд.) 

Информационен бюлетин „Ор- 
ей“ 

Продължение на операта „Тра- 
виата“ от Джузепе Верди (М д.) 
Франтишек Кромер-Крамарж - 

Концерт за флейта, обой, цигулка 
и пиано в сол мажор, изпълняват 
Христо Владовски - флейта, Зла- 
тан Сираков - обой, Георги Бадев 
- цигулка, Николай Евров - пиано 
Ян Сибелиус - Симфонична поема 

„Тапиола“ опус 112, изпълнява 
СО на Финландското радио, дири- 
гент Пааво Берглунд 
Вечер с творчеството на Аристо- 
фан -из комедията „Жените в на- 
родното събрание“ 

23.00 Вести 
23.05 С музиката на Пьотр Илич Чайков- 

ски: 1. Три клавирни пиеси: Песен 
без думи, изпълнява Ружка Ча- 
ракчиева; Емпронтю в ла бемол 
мажор, изпълнява Татяна Нико- 
лаева; Концертна полонеза в ми 
бемол мажор, изпълнява Михаил 
Плетньов; 2. Спомен за Флорен- 
ция - струнен секстет опус 70 вре 
минор, изпълняват Наталия Гут- 

ман- виолончело, Юрий Башмет - 
виолончело и струнен квартет 
„Бородин“ в състав: Михаил Ко- 

пелман - цигулка, Андрей Абра- 
менков - цигулка, Дмитрий Шеба- 
лин-виолаи Валентин Берлински 
- виолончело 

24.00 Стихове в полунощ - Андрей Де- 
ментиев 

0.05 Електронна и компютърна музика 

  

Социален живот: цикъл „Община- 
та“ - „Оценка на комплексното 
социалко-икономическо развитие 
на териториалните системи" - 60- 
седа от к. и. н. Людмил Георгиев 
Курс по английски език - 25-иурок 
от | сериал 
Курс по френски език: „На добър 
път“ - радиосериал на Френското 

радио - 20-и урок 
Съветската музикална култура: 

СТОЛИЦАТА 
13.10 Из дейността на народните съвети: Ате- 
лието: за успуги в Люлин. 
13.30 Новини от столицата 
13.40 Нашата екскурзия 
пловдив 
17.30 Забавна музика; 18.00 „Та чулили сте, не 

сте ли?" -- фолклорно предаване; 19.05 Сеп-   
скостопанска панорама. 

11.00 

укв - 68.36 МХЦ 

12.00 „Петъчен дайджест“ 

11.15 

11.30. 

„Зрелостта на новото поколение“ 
- беседа от к. изкуств. Киприяна 
Беливанова 
Човек, среда, медицина: цикъл 
„Биоелектрична активност на 
нервната система“ - „Съвремен- 
ното състояние на науката за мо- 
зъка и парапсихологията“ - бесе- 
да от проф. Димитър Чавдаров 

История: цикъл „Английската бу- 
ржоазна. революция“ - „Джон 

ЛОС А ипицилЕи 
ВАРНА 
17.00 Нашите кораби по света: 17.03 Черномор- 
ски компас: 17.30 Радиолик „Прибой“; 18.36 
Естрада от цял свят; 19.05 Музикален апбум: 
19.35 Българска народна музика 
СТАРА ЗАГОРА 
17.03 Срещи о петък; 19.10 Предаване за комби: 
нат „Д. Димов“ - Ямбол: 1940 Българска на 
родна 
ШУМЕ 
6.00 - 

музика: 
н 
9.00 Утринна програма: 6.04 Забавна му- 

зика; 7.30 Радиопост 5-68-25; 7.45 Бъпгарска на 

родна музика: 8.00 Рен 
Копективът: 17.00 - 20.00 Вечерна програма 
17.05 „Ведрина“ 
Филмова музика: 19.00 Информационен обз9р. 

Лилбърн - идеолог на революция- 
та“ - беседа от академик Кирил 

Василев 
11.45 Информация и общество: цикъл 

„Съобщителни мрежи на бъдеще- 

то“ - „Цифрови мрежи с интегра- 

ция на услугите“ - беседа от ст. н. 

с. Маргарита Петкова 

Повторение от 14.00 до 16.00 часа 

  

30 

  

мно предаване; 

сборно предаване; 18.40 

на седмицата: 

  

БЛАГОЕВГРАД 
17.10 Информационен. петък; 18:40 Музика; 
19.10 Позиции: 19 40 Любовни и хумористични 
народни песни 

  

  

 



  

  

„хмръаилсто волиев- 

6.00 Да започнем деня заедно: Новини; 

Пътепис; Аеробик; Преглед на пе- 
чата; Лиричен миг; Земя и хора; С 

младежки ритъм 
7.15 България - дела и документи: „90 

години от рождението на Васил 
Карамихов, деец на БКП, историк, 
професор, “ политемигрант в 
СССР" 

7.30 Новини 
7.35 Да започнем деня заедно - прод- 

ължение 
7.40 Радиоенциклопедия 
8.00 „Къщичка за чудеса“ - предаване 

за децата 
8.20 Два симфонични танца от Йоско 

Йосифов, изпълнява СО на БТР, 
диригент Александър Владигеров 

8.30 Новини 
8.40 Нашата българска гордост: „З0- 

графите“ - есе от Петър Констан- 
тинов 

8.55 Музикална загадка 
9.00 Антена за всички 

10.30 Музикална събота - „Музикална 
усмивка“ - концерт за децата 

10.45 Минути на благодарността 
11.00 Ние, българите 
11.15 Музикална събота - съвременни 

майстори на белкантото - Едита 

„2 ОРРИЛ +<рЕПЯ -- 

0.07 - 3.00 Нощен информационно- 
музикален блок 

1.30 На този ден 
2.30 Ако не сте чули 

Минути за поезия 
6.00 - 10.30 Сутрешен информацион- 

но-музикален блок 
6.50 Ранобудно петленце: „Бедната 

обущарска дъщеря“ - френска на- 
родна приказка 

8.30 Предварителна спортна информа- 
ция 

8.45 Из програмите на радиото и теле- 
визията 

10.00 Из чуждестранния печат 
10.30 Ние, българите 
10.36 В света на операта 
11.05 Пулсиращи ноти - повторение 
12.00 Осведомителен бюлетин 
13.30 - 15.30 Хора, пътища, автомоби- 

11.55 
12.03 

12.30 
12.45 
13.00 

14.00 

14.20 

16.05 

18.00 

18.15 

18.30 

19.15 

20.30 

21.00 

22.30 

  

Груберова - сопран: 1. Арии из 

опери на Моцарт: Арии на Сифаре 
из операта „Митридат - цар на 
Понт“, съпровожда оркестърът на 
Моцартеума в Залцбург, диригент 

Леополд Хагер; Трета ария на Кон- 
станца из |! д., на оп. „Отвличане 
от сарая“, съпровожда Виенската 
филхармония, диригент Дьорд 
Золти; 2. Ария на Жулиета из | д. 
на Кабалетаиз Пд. наоп. „Капуле- 
ти и Монтеки“ (Белини), съпрово- 
жда > оркестърът на > Ковънт 
Гардън, диригент Рикардо Мути 

Музикална загадка - отговор 
Музикална събота - „На раздумка 

и песен“ - фолклорно предаване 
Осведомителен бюлетин 
Поздрави и песни на личен адрес 
„Звезди посред бял ден“ - паро- 

дийна програма 
Музикална събота - Концерт на 
камерна капела „Полифония“ с 
оркестър Ивелин Димитров. Доку- 
ментални записи от концерта в за- 
ла „България“, състоял се на 16-и 
април 
Радиотеатър за младия слуша- 
тел: „Раждането на поета“ - пие- 
са от Георги Русафов 

ли 

- 20.00 Спорт и музика 

- 20.30 Вечерен информационен 

обзор на деня 

Коментар на вътрешнополитиче- 

ска тема 

Обзорен преглед на събитията на 

Балканите 

Репортаж на деня 

Централен осведомителен бюле- 

тин 
Алегро виваче - музикално преда- 

ване 
Преглед на новинитеот вечерните 

часове 

15.00 Музикална събота - междунаро- 

ден музикален фестивал „Пражка 
пролет“ - години от първото про- 
веждане на фестивала. Концерт 
от записи, получени по междуна- 
роден обмен 

15.30 Предизборни позиции 

16.00 „Физкулт ха-ха" - забавно пре- 
даване 

16.30 Осведомителен бюлетин 
16.35 Сигнал „Звезда“ - радиомагазин 
17.30 Музикална събота - Класация на 

18.30 Новини 
18.35 „Ринги, ринги, рае“ - забавно пре- 

даване за децата 
18.45 За приятелите на литературата и 

изкуството - „Привечер в клуба“ 

19.45 Музикална събота - радиовестник 

„Музикален свят“ 
20.30 Централен осведомителен бюле- 

тин 
20.45 И още нещо в този ден 
20.55 Български народни хора - свири 

на гайда Илия Димитров 
21.00 „Как сити?" - младежко забавно 

предаване 
22.30 Осведомителен бюлетин 
22.40 „Как сити?“ - продължение 

13.05 ЧАСА 

„Мила мамо, напиши ми“ 
„Открай време, още от онези времена, 

когато Персефона се връщала от под- 
земното царство на АИД при майка си 
Деметра -кората пеели За възвръщаща- 
тасе с пролетта любов, асимволи на та- 
зи любов са нарциса, розата, божу- 
рът. “- твърди Георг Краев. Откри- 
ваме ги в образците от селския и град- 
ския фолклор, а прибавяме и нови - тези 
на невена, кокичето и теменужката! 

За вашия магнетофон ще звучи песен, 
записана от грамофонната фирма „Ар- 
фа“ през сезона 37-38 г., мелодии от 

„Сборник за най-новите шлагери и народ“ 
нипесни“, издаван от „Кристал-Лондон- 
рекорд“ през 40-те години. 

Юлия ЦАНКОВА 

  

  „ТР «Пе ПИ 

16.05 Четем по ваш избор - „Приключе- 
нията на добрия войник Швейк 
през световната война“ - от Ярос- 

лав Хашек, 1 откъс 
16.35 Нови записи от международния 

радиоконкурс „Нека пеят народи- 
те“ 

17.00 „Вълна“ - радиосписание за 
съвременна литература 

18.00 Вести 
18.05 Творби от стари майстори. Пред- 

лагаме ви две сюити от Пиетро Ло- 
катели: 1. Соната за цигулка и 
пиано „При гробницата“, изпълня- 
ват Михаил Безверски и Бела Ра- 
кова; 2. Симфония за цигулка и 
китара, изпълняват Александър 
Аврамов и Божан Хаджиев 

18.30 „Етюдза единстранствуващ музи- 
кант“ - творчески портрет на 

„ВИП А пп ле-- 

19.25 

21.00 

21.15 

Карл Мария фон Вебер 
Кантатно-ораториални творби - 
„Магнификат“ от Карл Филип 

Емануел Бах, изпълнява смесен 
хор на БР и оркестър „Симфоние- 
та“ на БР под диригентството на 

Габриела Гандини. Солисти - На- 
дя Цветкова - сопран, Стефка Ми- 
нева - мецосопран, Любомир Дя- 
ковски - тенор и Пламен Хиджов -- 

Информационен бюлетин , „Ор- 
ей“ 

Оперетна музика: 1. Увертюра 
към оперет. „Орфей вада“ (Офен- 
бах), изпълнява Лондонски фести- 
вален оркестър, диригент Стенли 
Блек; 2. Финал на |д. на оперет. 
„Ана Лугожана“ (Барбу), изп. Йон 
Дачян и Людвик Шнис с хор и ор- 

кестър на Румънското РТ, дири- 

гент Карол Литван; 3. Потпури из 

оперет. „Извинете, мадам“ (Абра- 

хам), изпълнява Марита Ратаел, 
Беатрис Кужау, Валтер Шмид, 

Герд Палеше, квинтет „Колиб- 

рис“, квартет „Хеман“ с орк. на 

Лайпцигското радио, диригент 
Херберт фон Караян 

21.50 Радиотеатър: „Великият пръс 

тен“ - постановка по романа 
„Мъглявината Андромеда“ от 

Иван Ефремов 

23.00 Вести 
23.05 Срещи с джаза 

24.00 „Стихове в полунощ“ - Елвио Ро- 

меро 
0.05 Съвременна българска музика 

  

10.03 Политикознание: цикъл а Социате 

  

ници на социалното партньорство 
и последици от него“ - беседа от 
доц. Георги Карасимеонов 

10.15 Изкуство: цикъл „Белгийските му- 
зви“ - „Остенде - царството на 

РРАЛЛОЕТЕНЛ РАДИЛОКСИ А ЕПИЦЕЛЕЛ 

СТОЛИЦАТА 

13.10 „Родилните мъки на новото” - из някои 
нови моменти в културния живот на столицата -- 
коментар 
13.40 Пъстра хроника из живота на столицата 

пловдив 

6.00-9.00 „В съботасвас" - предаване по писма 
на спушатели; 17.00 „Посоки" - рекламно пре- 
даване; 17.30 „Звънче" - предаване за децата; 
18.00 Любопитно петопиние; 19.05 „Един сво- 
боден час в събота" - забавно предаване. 

10.30 
10.45 
11.15 

Джеймс Енсор“ - беседа от доц. 
Ружа Маринска 
По ваш избор 
Семинар „Знание“ 
Страни, „пътешествия, срещи: 
цикъл „С папирусова лодка из 
Егейско море“ - „Към острова на 

ВАРНА 

17.03 Черноморски компас; 17.30 Детска ра- 
диовъпна: 18.00 Море и хора: 18.35 Хоров кон: 
церт: 18.50 Изпълнение на духови оркестри; 
19.05 Музикална палитра: 19.35 Българска на- 
родна музика. 

СТАРА ЗАГОРА 

6.00-8.30 Палитра; 17.03 „Събота за всички" - 
сборно предаване; 17.30 Спортно полувреме; 
19.10 Рекламен калейдоскоп: 19.40 Българска 

обсидиана“ - пътепис от Теодор 

Троев 

11.30 В света на поезията: „Булат Оку- 

джава“ - автор Иван Бориславов 

11.45 Обратна вълна 

Повторение от 14.00 до 16.00 часа 

  

народна музика 

ШУМЕН 

6.00-9.00 Утринна програма: 6.15 Седмичната 
агропрогноза; 8.00 Нашата събота; 17.00-20.00 
Вечерна програма; 17.05 Спортни срещи: 18.40 
Камерна музика: 19.00 Литературна антология. 

БЛАГОЕВГРАД 

17.10 Поздравителен концерг; 17.30 Съботно 
студио „ЛИК“; 19.05 Весели вълни: 19.40 
Бъпгарска народна музика от Македония.   
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9.00 „Добро утро“ - < пинформацисннез 

музикално предаване 
10.30 Детски свят: „Тайният дневник на 

Ейдриан Моул“ - тв филм ФУ епи- 
зод) и „Фантастичният Макс" - ани- 
мационен филм (ХП епизод) 

11.30 Тв просценгри „Отечествената 

война“ 
12.30 Новини 
12.40 Рали „Златни пясъци“ 
12.50 „Танцувай с мен“ - тв филм (Брази- 

лия), ХХ! епизод, 
14.00 „Времена и хора“: „Открита редко- 

легия 
14.50 „Имат ли граница човешките 

възможности“: „Небесно буги“ - тв 

  

филм (САЩ), първо излъчване 
15.15 „Огнени ритми“ - цигански танци в 

изпълнение на състав „Варна“ 
15.30 „Завръщането на войника“ - тв 

филм (САЩ, 1976 г.) рехюсвор - 
Робърт Йънг, в ролите: Ричард 
Бакъс, Нанси Марчанд, Лейн Бин- 
кли, Марк Ламора и др., първо из- 
лъчване. Екранизация по едно- 
именния разказ на Ърнест Хемин- 
гуей 

16.10 Рали „Златни пясъци“ 
16.20 Срещи ЛИК: Руска Стоименова. В 

разговора с първата солистка на 
ДАНПТ „Пирин“ участвуват доц. 

Манол Тодоров, доц. Кирил Стефа- 
нов, Георг Краев и др. 

17.10 Криминална хроника 
17.20 Вариант „М“ 
18.10 „Мъпет шоу“ (П епизод) 
18.40 Панаирна реклама 
18.50 „Свое място в света“ - филм от на- 

учнопопулярната поредица „Япо- 
ния“ 

19.40 Лека нощ, деца!: „Богатството на 
водния дух“ 

20.00 Панорама 
21.00 „Танцувай с мен“ - 28-сериен тв 

филм (Бразилия), ХХ епизод, 
първо излъчване 

22.10 „Британски награди "90“ - забавно 
музикално предаване с участието 
на Лиза Стансфийлд, Лондонската 
симфониета, Фил Колинс, Род 

Стюърт, „Куин“, Английски каме- 
рен оркестър и др. (! част) 

22.55 Новини 
23.05 Рали „Златни пясъци“ 
23.20 Панаирна реклама 

23.30 Стубио „Х“ „Обичай ме или сбо- 
- тв филм от поредицата 

п Джейк и Дебелака“ (САЩ, 1987 г.), 
режисьор Майкъл Прийс, в ролите: 
Уилям Конрад, Джо Пени, Алън 
Камбъл, Боби Ейкс и др., първо из- 

лъчване, с надписи 
0.20 „Британски награди "90“ - забавно- 

музикално предаване (1! част) 

    
18.40 Днес 

18.50 Телевизионен театър: „Търси се 
шмекер“ от Димитриос Псатас, ре- 
жисьор - Магда Каменова, в роли- 
те Константин Коцев, Йорданка 
Кузманова, Венцислав Кисьов и 

др. 
20.00 Панорама 
21.00 „Африка“ - документален филм 

(Англия), М епизод 
22.00 Днес 

22.10 Панаирна панорама 
22.30 Спорт 

8.30 Годишни времена. „Май“ 
9.30 „Бурда моден“ предлага 
10.00 Поезия. В. Фирсов 
10.20 „Партньор“ - търговски вести 
10.50 По случай 45-годишнината от побе- 

дата. „Въстаническа история“ - 
първа и втора серия, тв филм 

13.10 Очевидно-невероятно 
14.10 „Огледай се по пътя“ 

филм 

15.55 Съветите: вземане на властта. Тре- 
то предаване 

16.25 Обектив 
17.00 Международна панорама 
17.45 Анимационен филм 
18.00 „Не ни напуска любовта“ - творче- 

ска вечер на композитора Ю. 
Саулски 

20.00 Време 

20.40 В. Славкин. „Възрастната дъщеря 
на младия човек“ - филм-спек- 
такъл 

за з0уке концерт на Дизи Гилеспи (САЩ) 

0.15 аорнаас - телевизионен театър, | 
и П серия 

- игрален   
 



  

  

8.40 Аеробна гимнастика 
9.00 Детски свят: „Ваканция в неделя“ 

10.00 Тв неделник 
11.30 Обеден концерт на Софийската 

филхармония. В програмата: твор- 
би от Чайковски, диригент Емил 
Табаков, солист - американският 
виолончелист Натаниел Розен 

12.30 Новини 
12.40 Рали „Златни пясъци“ 
12.50 „Танцувай с мен“ - тв филм (Брази- 

лия), ХХП епизод 
14.00 „Дивата природа край голямата ре- 

ка“ - епизод от научнопопулярната 
поредица „Чудесата на земята“ 

14.45 Народна музика: „Въпроси на Зри- 
тели към предаването „С бъклица 
и дрян“. Изпълнения на оркестър 

„Тракия“, Соня Кънчева, оркестър 
„Кристал“, Яна Панайотова и др. 

15.15 „Ку-ку“ 
16.15 Атлас: „Лъвове на африканската 

нощ“ - научнопопулярен филм (И 
част) 

16.45 Панаирна реклама 

16.55 Детски свят: „Малките пътеше- 
ственици“ - анимационен филм (1 
епизод) и „Тайният дневник на Ей- 
дриан Моул“ - тв филм (МУ епизод) 

17.30 Всяка неделя 
19.50 Лека нощ, деца!: „Порки и Дафи“ - 

анимационен филм (УШ епизод) 
20.00 По света и у нас 

20.30 „Танцувай с мен“ - 28-сериен тв 

филм (Бразилия), ХХЩ епизод, 
първо излъчване 

21.40 Забавно-музикално предаване 
22.15 Новини 
22.30 Панаирна реклама 
22.40 „Хит-видео“ - седмична класация 

на тв компания Ай Би Ес (САЩ) 

  

17.05 Тв киносалон: „Пчеличката Мая“ - 
анимационен филм (ХХ епизод) 

17.30 Всяка неделя 
19.50 Шопски припевки и свирни 
20.00 По света и у нас 
20.30 „Пея от любов“ - игрален филм 

(САЩ, 1957 г.), режисьор Виктор 
Шерцингер, в ролите: Джеймс Каг- 

гни, Ивлин Уо, Уилям Фроли и др., 
първо излъчване 

22.00 Днес 
22.10 Тв киносалон: „Изумителните го- 

дини на киното“ - „Каубоите“ - до- 

кументален филм (САЩ) 
22.35 Панаирна панорама 

ид      
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- порт: Международен турнир по 

1 па гимпустика „Златни пясъ- 

ци“, Световно първенство по бор- 

ба (свободен стил) и колоездене 

„Пробег на мира“ - репортажи 

  

8.00 Сутрин по-рано 

9.00 В служба на от: 

10.00 Сутрешна развл 

10.30 Около срета год 
чай - 

а пее Въстаническа исто 

филм, Ши М серия 

13.45 Здраве 

14.30 ПАДагогика за всички. 

15.30 Час за селото 

16.30 „Маратон 15 

18.00 Анимационен филм В до 

18.40 „Жена с късмет - играл! 

20.00 Време 

20.40 Мисли за вечното 

20.55 „Империя“ - играл 

серия 
.35 Футболен преглед 

ра НУ бикновен концерт 

Е сасананаиаотетатотете РР 

ечеството 

екателна програма 

шнината от Побе- 
рия“ - т6 

ен филм, Ги й 
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„РЛС БКП лъс< 

6.00 Новини 
6.05 Български народни хора, 

изпълнява оркестърът на 
държавния фолклорен ансамбъл 
„Тракия“ - Пловдив 

6.15 Аеробик 

6.30 Преглед на печата 
6.35 Утринен репортаж 
6.40 Лиричен миг 
6.45 Наслука 
6.55 Сирил Скот - „В страната на 

лотоса“, “изпълнява квартет 
арфисти 

7.00 „От неделя до неделя - 
седмичен преглед на програма 
„Христо Ботев“ 

7.15 България - дела и документи: 
„Сведения за тежката суша по 
българските земи" 

7.20 Български народни хора, 
изпълнява Русенската 
инструментална група 

7.30 Новини 
7.40 Концерт за кларнет и оркестър от 

Карл Щамиц, изпълнява Петко 
Радев с оркестър „Симфониета“ 
на БР, диригент Камен Големинов 

8.00 Земя и хора 
8.25 Оркестрови изпълнения из ци- 

къла „Песен мила, песен родна“ 
8.35 Политически камертон 
8.42 Цигулкови пиеси ст Пабло 

Сарасате: 1. Хабанера в ре минор, 
изпълнява Лиана “ Исакадзе, 
съпровожда на пиано Татяна 
Саркисова; 2. Андалуски танц, 

9.00 

10.30 
12.30 
12.45 
13.00 

14.00 
15.00 
16.00 
16.05 

16.10 

17.00 

17.30 
18.30 
18.35 

18.50 
19.00 
20.00 
20.30 

20.45 
20.50 

  

съпровожда на пиано Михаил 
Мунтян 

Детско утро: „Пъстра 

въртележка“ - пряко предаване 
от София 
„Чакани гости“ 
Осведомителен бюлетин 
Реклами 
Празничен симфоничен концерт: 

1. Академична празнична 
увертюра (Йоханес Брамс), 
изпълнява Чикагски симфоничен 
оркестър, диригент Дьорд Золти; 
2. Концерт за пиано и оркестър 
Мо4 в сол минор (Сергей 
Рахманинов), изпълнява Артуро 
Бенедети Микеланджели с 
Лондонски симфоничен оркестър, 
диригент Еторе  Грачис; 3. 
Симфонична поема „Римски 
пинии“ (Оторино Респиги), 
изпълнява Бостонски Со, 
диригент Сейжи Озава 
„Неделя 13“ - забавно предаване 
Военна поща 

Новини 
Три прелюдии за пиано опус 16 

(Микелоюс Чюрльонис), 

изпълнява Алдона Дварионайте 

Радиотеатър: Фестивал на ОИРТ 
- „Дръзкият стопаджия“ 
Страница от живота на 
изпълнителя 
Неделен салон 

Преглед на новините 
„В древната земя на Фригули“ - 

пътни бележки от Драган Тенев 

Изпълнения на Мириам Макеба 
Неделя вечер на село 
В музикалното студио 

Централен осведомителен 
бюлетин 
И още нещо в този ден 

Български народни хора, 

  

изпълнява на 
Димов 

21.00 За любителите 
музика 

22.30 Осведомителен бюлетин 
22.40 Джазов концерт - три пиеси от 

албума „Сълзи от радост - 
изпълнява „Дон Елис биг бенд“. 
На клавишните инструменти - 
Милчо Левиев 

23.00 „Преди полунощ“ - 
предаване 
тт 

кавал Кръстьо 

на оперната 

забавно     

    

ПИ ааа 

„Орфей“ 
2110 Музика из балета „Ана Каренина“ 

От Родион Шчедрин 

  

изпълнява Валери Климов, 

съпровожда на пиано Леонид 

Блок; КА Арагонска хота, 
изпълнява Валери Климов, 

съпровожда на пиано Леонид 
Блок; 4. Андалузки романс, 
изпълнява Андрей > Корсаков, 

„26 ФРРиЛ Е «рЕп и << 

0.07 - 3.00 Нощен информационно- 
музикален блок 

1.30 На този ден 
2.30 Ако не сте чули 

Минути за поезия 

7.36 - 10.00 Сутрешен информацион- 
но-музикален блок 

8.30 Предварителна спортна информа- 
ция 

> ОП «Пе пи“ 

8.45 

10.00 

12.30 
13.00 

13.30 

Из програмите на радиото и теле- 
визията 

„Неделя-150“ - седмичен 
външнополитически обзор 
Осведомителен бюлетин 

„Топ-10“ - класация за български 
забавни песни 
Пъстър хоровод - музикално фол- 
клорно предаване 

15.00 „Музикален глобус“ - детско му- 

зикално предаване 
16.05 - 19.00 „Хоризонт“ за вас“ 

20.30 Централен осведомителен бюле- 
тин 

21.00 В света на киното 
22.05 - 23.30 „Неделя 90“. 

22.30 Осведомителен бюлетин 

  

12.05 Празничен оперен концерт: 1. 

Увертюра към операта „Ксеркс“ 
(Хендел), изпълнява СО на Бер- 
линското радио, диригент Волф 
Дитер Хаушмидт; 2. Ария на Ор- 
фейиз!д. наоп. „Орфейи Евриди- 
ка“ исцена изд. на същата опера 
(Глук), изпълняват Грейс Бъмбри, 
хорът на Лайпцигското радио и Ге- 
вандхаус оркестър, диригент Вац- 
лав Нойман; 3. Сцени из операта 
„Медея“ (Керубини), изпълняват 

Мария Калас, Мирто Пики, Рената 
Ското, Джузепе Модести и др. с 
хор и оркестър на Миланската 
скала, диригент Тулио Серафин; 
4. Финални сцени на операта 
„Пътуване до Реймс“ (Росини), из- 

пълняват Чечилия Газдия, Лучия 
Валентини Терани, Лела Куберли, 
Катя Ричарели, Франсиско Араи- 
за, Самюел Рейми и др. с Пражки 

филхармоничен оркестър, дири- 
гент Клаудио Абадо 

езоРчовов 

13.20 

14.00 
15.00 

15.30 

16.00 

16.30 

17.00 

18.00 
18.05 

18.56 

19.30 

Литературен куриер: Вацлав Ха- 
вел и Димитър Кирков 
Световна естрада 
„Цивилизациите - аз, човекът“ - 

„Култът към Иван Рилски“ 
Изпълнения на детски хор „Вела 
Пискова“ - Велико Търново, дири- 
гент Анета Павлова 
Феликс Менделсон - Бартолди - 
Струнен квартет в ми минор Ко 2, 
изпълнява квартет „Аврамов“ 

„Стига с тези номера“ - хуморис- 
тично предаване 
Срещи с българската народна му- 
зика 
Вести 

Радиотеатър за младия слуша- 
тел: „Руслан и Людмила“ - драма- 
тизация по поемата на А. С. Пуш- 
кин 
Музика на латиноамерикански на- 
роди 
Из хоровото творчество на Клау- 
дио Монтеверди 

20.00 Поезия и музика: „С то!“ на Пен- 

чо Славейков и музика на Лудвиг 
ван Бетховен 
Български музикални изпълните- 
ли - Атанас Колев - кларнет с ор- 

кестър „Симфониета“ на БР под 
диригентството на Драгомир Не- 
нов ще изпълни Концерт за клар- 
нет и оркестър в ла мажор от Вол- 
фганг Амадеус Моцарт 

21.00 Информационен бюлетин „Ор- 
ей“ 

20.30 

21.10 Музика из балета „Ана Каренина“ 
от Родион Шчедрин 

22.40 Соната за пиано Мо 8 в до минор 

„Патетична“ (Бетховен), изпълня- 
ва Вилхелм Бакхауз 

23.00 Вести 
23.05 Свири оркестър „Симфониета“ на 

БР 
24.00 „Стихове в полунощ“ - от румън- 

ския поет Щефан Дойнаш 
0.05 Сонатен концерт - творби от Ио- 

зеф Хайдн 

  

9.00 Български език: „Изговор на глас- 
ни всъседство" - беседа от Кирил 
Попов 

9.15 Университетски светове: „Масово 

образование и академични стан- 
дарти" - беседа от к. философ. н. 
Пепка Бояджиева 

9.30 Руски език за напреднали - повто- 
рение от четвъртък 

АЛОЕ РАДИО А ипициллл 

  

пловдив 

6.00 - 9.00 „Неделен пулс“ - информационно- 
музикална програма; 17.00 Празничен концерт; 
18.00 Любопитно петолиние; 19.00 Музикален 

    

9.45 

10.00 

10.15 

10.30 

10.45 

Курс по английски език - 24-иурок 
от | сериал 

Курс по английски език- 25-иурок 
от | сериал 

Курс по разговорен немски език - 
147-и урок 
Курс по разговорен немски език -- 
148-и урок 

Курс по френски език „На добър 

Вито хоро; 19.30 Недепен прочит: 19.40 Оперни 
увертюри 

СТАРА ЗАГОРА 

6.00 - В.00 Недепно утро; 8.00 Предаване за РД. 
за БСТ - Ст. Загора; 17.00 Неделно студио; 

път“ - радиосериал - 19-и урок 

11.00 Курс по френски език „На добър 

път“ - радиосериал - 20-и урок 

11.15 Училище за транспортна култура: 

„Санкцията от психологична глед- 
на точка“ - сборно предаване 

11.45 Програма „Знание“ през следва- 
щата седмица 

  

до белия Дунав“: 6.35 Забавна музика; 6.45 бе 
лежка на дежурния редактор: 7.04 Изпълнение 
на популярни певци и състави: 7.30 „Срещи“; 
7.35 В ритъма на танца: 1700 - 20.00 Вечерна: 
програма: 17.05 Недепен микрофон 

   

капендер 19.00 Музикална тетрадка; 19.30 Предаване за БЛАГОЕВГРАД 
купурните институти в Казанлък ВАРНА 17.00 На раздумка край Байкушеоата мура; 

18.00 Популярна 18.15 Сгудио"49 О музикално. куптурна панорама; 1800 ШУМЕН 
ДОС МИ ТИ ара пеина а дена спортно- информач предаване; 1900 ПОРНО ОС Ателив „Усмихни са сам доло: 1600 --6.00/тринца програма Са Каишили Кодов ле онегаа рали е лиани музика; 1: е 

 



  

пр. 07 

  

ите постоянни слушате- 
ли сигурно знаят, че тя се из- 
лъчпа от 4. 1. 1981 г. и познават 
добре гласовете на водещите Ра- 
дослав Янкулов и Калин Катев 

от „Спортна редакция“ на БР. И 
ако сте съгласни с мен, че за сд- 
но предаване е важно не само 
какво се казва в него, но и как се 
казва, ще прочетете следващите: 
редове, за да научите нещо пове- 
че за хората, които трябва да 
притежават воля, творчески ка- 
чества и психическа устойчи- 
вост, за да се справят винаги с нс- 
прекъснатия поток от информа- 
ция, включванията без интервал 
на кабелни връзки и подвижни 
радиостанции, огромния набор 
на музика, шумовите ефекти, а 

гласовете им да звучат убедите. 
но и ведро независимо от всичко. 
- Какъв с вашият житейски де- 

  

виз? 
РАДОСЛАВ ЯНКУЛОВ: Ня- 

мам девиз. от който да се ръко- 
водя в ежедневието си. Харесва 
ми една мисъл на Гьоте. която 
използувам и в работата си: „Че 
все не мога да престана, това ме 
кара да раста“. И съжалявам. че 
денонощието има само 24 часа. 
бих искал да са 36! Тогава може 

би ще ми стига. 
КАЛИН КАТЕВ: Едва ли мо- 

га да говоря точно за девиз, но 
обикновено се ръководя от една 
моя формула: да работим толко- 
ва, колкото можем, но да се ста- 
раем винаги да дадем повече от 
това, на което сме способни. 

- Какво обичате и какво не 
извън професията си ив нея? 

Р.Я.: В професията си обичам 
всичко, защото от малък съм 
искал да работя точно това - да 
бъда журналист. А ангажимен- 
тите ми в „Хоризонт“ за вас“ са 
допълнителен колорит, който 
явно ми с необходим, за да сс 
чувствувам по-добре и да търся 
нови посоки в работата, която 
върша. Обичам интелигентните 
хора с чувство за хумор, спокой- 
ните и уравновесените. обичам 
всичко около мен да с подредено 
и приятно. Не обичам глупостта. 
завистта и малките. дребните 
мащаби във всяко сдно отноше- 
ние. 

К. К.: Мисля. че най-много 
обичам чувството за мярка у хо- 
рата. а мразя липсата на това 
чувство. В професията си оби- 

Е 

Е есизия Ерло 

  

е пожелахме - 
вие изпълнихте? 

  

чам нейното разнообразие. Тя 
ми дава възможност всеки ден да 
правя нещо различно, да се сре- 
щам с различни хора, ав по-го- 
лямата си част това са все млади 
хора. По-хубаво от това едва ли 
има. 

С - Имали нещо, с което особе- 
но се гордеете? 

Р. Я.: Независимо, че по отно- 
шенисе на възрастта вече може 
би съм достигнал зенита или се 
приближавам към него, все още 
няма нещо, заради което да сс 
гордея особено. Може би един- 

ственото с това, че съм уверен и 
категоричен - ако мога всичко 
да върна обратно. отново да 
живея и работя. както досега, 
без да променям нещо. 

К. К.: Аз не съм много после- 
дователен човск и сдва ли има 
нещо, с което мога особено да се 
гордея. Но все пак. ако трябва да 
изпитвам някакво такова чувст- 
во. не смея дори да го нарека гор- 
дост. то с, че не съм излъгал до- 
верието на многото хора. които 
са вярвали в мен и, надявам сс, 
продължават да вярват. 

- А нещо, от което се сраму- 
вате? 

Р. Я.: Няма нещо, от косто да 

се срамувам. 
К. К.: Нещо. от което се сра- 

мувам, е фактът, че понякога ме 
обсебва мъничко мързел. Но 
най-много се срамувам, дори ме 
е страх, от болезнени амбиции. 

то? 

Р. Я.: Подготвяме го с доста 
усилия и почти винаги с много. 
голям ентусиазъм. Почти вина- 
ги има някаква идся. която ние 
подсказана от слушателите или 
сами сме стигнали до нея през 
седмицата. Стремим се, от една 
страна. „Хоризонт“ за вас” да 
има инициатива, която да бъде 
като червена нишка поне за из- 
вестно време в разстояние на ня- 
колко седмици и да завърши с 
един хубав финал. Отдруга стра- 
на пък, се стараем предаването 
да има така наречения мозаичен 
характер. за да намери всеки не- 
що за себе си. Според мен, за да 
бъде то истинско професионал- 
но предаванс. за каквото пред- 
полагам. че хората мислят. че с 
точно такова. то трябва да има 
постоянен скип с точно рсгла- 
ментирани задължения. а воде- 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор -- Зоя АНТОНОВА-НОВАНСКА, Диана САНДЕВА 
отговорен секретар. Дежурен редактор -- Анелия ДОШЕВА 
Българска телевизия -- ул. „Сан Стефано“ М2 29, телефон 43 
набрани отпечатан в Издателско-полиграфически комплекс по макет на Захари Главчовски 

- Как подготвяте предаване- 

         
Младен Македонски и внучката му Драгомира от Варна на гости в София за пролетната ваканция. 

„Чухме по радиото призива на „Хоризонт“ за пас“ и веднага дойдохме в Южния парк.“ 

щите да се занимават само с тази 

работа. Сега ситуацията с така- 
ва, че постоянни сме само аз и 
Калин, а всички останали (ре- 
портери, редактори, музикални 
редактори, момичстата от теле- 

фоните и от монтажа) се сменят 
и имат редица други ангажимен- 
ти. 

К. К.: Какво бих могъл да до- 
бавя? Може би това, че 
всъщност цялата идея като че ли 
се изявява изведнъж. Тогава 

всичко започва да се движи - те- 

лефоните, хората, които трябва 
да се подготвят, събеседниците в 

студиото, самите ние, нашата 

мобилизация. Товае принципът. 

Иначе технологията с, както 

във всяко едно радиопредаване. 

- Каква е аудиторията на 

„Хоризонт“ за вас“? 

Р. Я.: Ако съдим по телефон- 

ните обаждания за музикални 
желания - много разнообразна, 
защото има желания и за народ- 
ни песни, иза Мадона, Сандра и 

всички звезди на естрадата. Ако 

съдим по отговорите на поставе- 

ните въпроси - слушат ни и мла- 

ди, и възрастни хора. В никакъв 

случай не мога да се съглася с 

твърдението, че ни слушат само 

пънкари или младежи заради му- 
зиката. 

К. К.: И според мен аудито- 
рията ни с изключително раз- 
нообразна по възраст и интере- 
си. Обаждат ни се много въз- 

растни хора, за да ни кажат свое- 

то мнение по различни въпроси. 

Според мен писмен контакт с нас 
поддържат предимно младежи- 

е: 
- Колко телефонни обажда- 

ния има средно по време на едно 
предаване? 

Р. Я.: Телефонните обажда- 
ния зависят преди всичко от 
въпроса. който сме задали, ма- 

кар че обикновено започват да 

звънят в ранния следобед, много 

преди 16.00 часа, преди да сме 
задали въпроса и преди да сме 

обявили телефонните номера. 
Но за съжаление това са предим- 

но музикални желания, анашият 
стремеж винаги е бил да водим 

със слушателите истински диа- 

лог. да предлагат идеи, да споде- 
лят мисли. впечатления. а нс на 
базата „ние пожслахме - вие из- 

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА -- ул. ,, 
-481. Българско радио -- бул. „Д| 

пълнихте“. 
К. К.: За точния им брой не 

сме правили статистика. Обик- 
новено са към 200 за тези три ча- 
са. Ноза нас техният брой не сот 
значение, а това, какво има да 
споделят с нас слушателите. 

- Колко писма получавате 
седмично и кои са най-често сре- 
щаните въпроси и желания в 
тях? 

Р.Я.: Писмата също не са мал- 
ко. Мисля, че са около 150-200 
седмично, но ив тях за съжале- 
ние в повечето случаи преобла- 

дават музикалните желания. За- 

това всяко писмо, в което има 

някаква идся, има нещо споделе- 

но извън „Пуснете Майкъл 
Джексън“, представлява голям 

интерес за нас. “ 
К.К.: Това, че9090 от писмата 

са с музикални желания, според 
мен с понятно, тъй като в пре- 
даването им отделяме много го- 
ляма „територия“. А освен това 
нис не им задаваме тема, по коя- 
то да мислят, атърсим контакт в 
рамките на предаването. 

- Кога според вас предаване- 
то е удачно? 

Р. Я.: Лично за мен то е удач- 

но, когато, след като напусна 
студиото, сдва се държа на кра- 
ката си. Това е гаранция, че съм 

вложил всичко от себе си. Удач- 
но еи тогава, когато получим 
много отговори на поставения 
въпрос, когато сме помолили за 
някаква помощ и още по време 
на предаването сме разбрали, че 
сме чути и тази помощ е оказана 
(било за намерено или открадна- 

то куче, за намерен или изгубен 
портфейл ит. н.). 

К. К.: Наистина обратната 
връзка чрез телефоните с най- 
добрият показател дали успява- 
ме или не. Но аз лично мъничко 
се гордея. че досега нито един 
слушател не ни е казал или пи- 
сал, че трябва да престанем или 
нещо подобно. 

- Най-сполучливото ви преда- 
ване? 

Р.Я.: На този въпрос ще отго- 
воря, както отговарят киноа- 
ртистите: още не съм го напра- 
вил. 

К. К.: Трудно е да кажа. Лич- 
но за мен първоаприлският брой 
беше много занимателен. много. 
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удачен. Може би самият ден. са- 
мото време позволи на хората да 
разкрият абсолютно душата си. 
Категоричен съм, че нашите 

слушатели, да не обобщавам с 

народ, имат много здраво чувст- 
во за хумор. което, сигурен съмв 
това, ще ни изведе на добър 
край. 

- Най-големият ви гаф? 

Р.Я.: Не мога да си спомня. но 
сигурно е имало. Но „Хоризонт“ 
за вас“ е такова предаване, вкос- 
то дори и гафът изглежда като 
някаква шега. Част от чара му 
според мен се състои именно в 
някои грешки, неосъществена 

връзка и пр., за да могат слуша- 

телите да почувствуват, че в сту- 
диото работят не роботи, а нор- 
мални хора, които понякога мо- 
гат и да сгрешат: 

К. К.: Азимам страхотен гаф, 
но тойев „Спорт и музика“. Раз- 
говаряхме си с моя шеф, който 
тогава водеше предаването, за 
различни неща, без да знаем, че 
сме в сфир. Тонрежисьорът 
просто бе забравил да дръпне 
потенциометъра. 

- Една древна мъдрост гласи, 
че големите обещания намаля- 
ват доверието, но все пак какъв 

„Хоризонт“ за вас“ да очакваме 
в бъдеще? 

Р. Я.: Предаването да сс раз- 
вива със същите темпове, с кои- 
то се развива и самият живот. Не 
искам да говоря за бъдещите 
инициативи, но ще бъде наисти- 
на хубаво, ако успеем да осъще- 
ствим фестивала на забравените 
народни игри от нашето детство 
и младостта на нашите баби идя- 

довци, и то не само заради 
възможността за едно пътуване 
в Португалия, а и заради жела- 
нието да възкресим стари 
български игри. 

Какъв „Хоризонт“ да 
очаквате ли? Истински, за вас! 

И така, Ако в неделния следо- 
бяд настроението ви с под нула- 
та, влажността на въздуха - над 
всякакви граници, не вярвайте в 
чудеса - както с казал Мърфи, - 
използувайте ги: слушайте „Хо- 
ризонт“ за вас“. Препоръката е 
от редовната слушателка на пре- 
даването. 

Екатерина ПАВЛОВА 
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