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- Петър Димков, народен лечител
и

Наричат ги „летящи чинии“ заради специ
фичната им форма. Снимка-фалшификат 
може да се изработи от летящи легени, тен
джери, дискове и какви ли още не кухненски 
съдини. Сензацията носи известност и пари, 
предизвиква смесени чувства у хората. Но 
във всяка лъжа има и доза истина. Много ав
тори от Плиний насам, без да бъдат фантас
ти, описват по различен начин странните яв
ления в звездното небе. Тогава още никой не 
е могъл да ги снима по известни причини, ина
че щяхме да имаме и купчина документация 
за древните „сервизи“.

Но не на шега, а наистина западните теле
визии показват една след друга чудатите 
светли точки, които сами се приближават и 
позволяват да бъдат заснети в на пръв пог
лед хаотичното си движение. Наред с описа
нията на „русите пришълци в сребърни лъ
чисти костюми" руснаците и американците

разбира тези работи, за да й отгово- 
ри. Писмото беше адресирано до 
мен. Реших да опитам аз. Отговорът 
започна да тече като текст от маши
ната. Следвах си клавиатурата. Из
лязоха всички причини: болести, за
що и как. Публикувах написаното с 
инициалите на получателя. След то
ва при среща се оказа, че всичко в 
голяма степен е истина. Беше преди
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ва дума може би за някакъв вид пси
хотерапия, но тя не е най-главното.

Петя смята, че човек не може да 
се занимава с хорските души, ако 
няма много висока отговорност. 
Щом знаеш повече от другите, ти 
си вид заплаха за тях. За да не бъ
деш заплаха, трябва да получа
ваш импулси да помагаш само с 
добро. На състрадателните „мо
жещи“ това отнема много физиче
ско време. На откровено отврати
телните хора, които няма да се 
променят, Петя не може и не иска 
да помага. Те трябва да прежи
веят катарзис. Тогава вече заслу
жават и друго отношение.

Що се отнася до космическата 
хармония, тя е убедена, че онова, 
което върши човек, не го засяга 
лично само него. Вариантът е все
ки да се опита да не наранява дру
гите поне този ден, този час. По 
метода на верижната реакция 
всеки от нас трябва да се опита да 
„взема“ души, да ги „обръща“ в 
любовта. Всеки може да бъде ка
то един малък светилник. Само 
така ще стане голямото пречупва
не в полза на хармонията. Някога. 
Но за този преход е необходимо 
голямо количество време.
- Ако има нещо, с което да се гор

дея и на което да се радвам, са тези 
вестници, които направих. Мисля, 
че помогнах на много хора да „се 
обърнат“/
- Всъщност твоята роля в теле

визията е нова само като форма. 
Очакваш ли нещо от нея?
- Приобщаване на още повече хо

ра към тази тематика, защото не 
всички четат. Някои само гледат те
левизия. Всеки в себе си, независи
мо дали го признава или не, когато 
се сблъска с някое голямо нещастие 
или със смъртта, започва да мисли 
за смисъла.

Нейната кариера в телевизията' 
едва сега започва. Малко водещи 
могат да се похвалят с такъв ус
пех още от самото начало. „ Астро- 
шоуто“ предизвика огромен инте
рес в цялата страна. Тайната е 
простичка: Петя Димитрова поз
нава и живее с материята, за коя
то става въпрос.

Програмата „Третото око“ ще се 
занимава с паранормалните явле
ния в тяхната дълбочина, ще тър
си причините и доказателствата 
от научна гледна точка. Тя ще се 
опита да убеди зрителите си, че 
паранормалното е неразривно 
свързано с човешката същност и 
природа и се върти около нея. Ще 
се стремим да получим доверие и 
от онези, които не вярват.

около четири години. Започнаха да 
се получават чували с писма. Тогава 
написах статията си „Аз бях вещи
ца“ и се подписах като „Ирина“.

Навлязох във всички проблеми на 
света, отговарях на въпроси от вся
какъв характер. Да не говорим, че 
станах любим човек и душеприказ- 
чик на Плевенския затвор, пък и на 
други подобни учреждения. Тук ста-

__ Третото око ___

Проблем ли са НЛО?
Ефир 2, 4 ноември, 20.15 часа

„Живейте, радвайте се, смейте се!“

• Интервю с Петя Димитрова, водеща програмата „Третото око“, Ефир 2
Дарбата й се проявява извед

нъж. Вероятно й е станало страш
но, когато е излязла от параметъ
ра на обичайното. Внезапно раз
брала, че може повече, може раз
лични неща. След това трябвало 
да свикне със себе си. И да срав
нява всичко с практиката, с обек
тивността.
- Имах няколко много странни 

случая. Идва жена със снимка. Мла
до момче. Стана дума за това, че 
има язва и че ще го уволнят от рабо
тата му. Тя казва: „Няма такова не
що!“ И досега често чувам отнача
ло: „Няма!“ Всичко, което трябваше 
да се случи с момчето от снимката, 
се случи. След три седмици жената 
дойде и съобщи, че са му открили яз-

. ва и че е уволнен.
Странна е тази информация, коя

то носят вещите. Тя се нарича психо- 
метрия.

Всеки от нас излъчва поле ли, об
лак ли, закодирана информация. Тя 
не може да се скрие: къде си бил, 
какво си правил и какво възнамеря
ваш да правиш. Вероятно става въ
прос за тип вълни, вибрации, тъй ка
то всичко живо излъчва. Хартията 
попива много. Тя поема всичко. По 
хартия, докосвана от някого, може 
да бъде разчетено какво е правил 
този човек.
- Ти беше уволнена като ма

гьосница от вестник „Психотрони- 
ка“. Когато постъпи на работа там, 
бяха ли се вече проявили тези 
твои възможности?
- Поканиха ме да направя такъв 

вестник. Тогава в нашата държава 
подобно нещо нямаше. В този живот 
случайности няма. Това е като мо
зайка, като пъзел. Когато някой ня
къде е необходим, той трябва да бъ
де изтеглен и поставен на това 
именно място. До ден днешен ми се 
струва, че точно аз трябваше да нап
равя „Психотроника“. Легализира
ното начало, легализираното отно
шение и знание към тази тематика у 
нас започна тогава.

Аз въобще не се занимавам с ма
гии. И не бях уволнена за това. Про
тивопоставих се много категорично 
срещу идването на Кашпировски в 
България. Правех поредния брой, 
когато дойде един човек и каза: „Та
зи страница пада, защото на нейно 
място идва интервюто с Кашпиров
ски. Той ще дойде тук и ние ще ста
нем милионери.“ Противопоставих 
се много твърдо, а времето показа, 
че става дума за много страшни пси
хически въздействия. Мозъкът е го
ляма нива, в него могат да бъдат за
ложени агресивни мисли, които мо
гат да бъдат задействани в някакъв 
момент. Те могат да бъдат освобо
дени като духа в бутилката и никой 
не знае кога, защо, с каква цел.

Имам чувството, че кръгът около 
мен се затяга, защото някому не се 
харесва моето отношение към тези 
проблеми.
- Ти стана „Ирина" във вестник 

„Феномен“. Как се появи този 
псевдоним?
- Дойде едно писмо. Някаква же

на пишеше за куп нещастия и ме мо
леше да й намеря някой, който ги

развързаха папките „строго секретно“. Уфоло- 
гията стана наука като всички останали.

По пътя на чистата логика - можем ли да бъ
дем сами в безкрая на Вселената? И защо ТЕ да 
не бъдат на по-висок стадий на развитие? Скеп
тиците в този момент се усмихват с ината на шо
па: „Такова животно нема.“ „Животното“ обаче 
го има. .

Част от снимките са направени с любителска 
камера, но те са свидетелство за появата на не
идентифициран летящ обект в нашето родно не
бе - над град Бургас. При това „чинията“ не бя
га, а показва серия от номера, чрез които съ
всем ясно се идентифицира.

Проблемът отдавна вече не е в това, има ли 
ги, а в това^каква е тяхната мисия. Уфолозите, 
установили контакт с „другата сфера на мисле
не“, твърдят: „ТЕ искат да ни помогнат да отс
траним конфликтността като ситуация на Земя
та.“ Дали това е така, бъдещето ще покаже.
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Черна магия. Бяла магия1-7 ноември 1993 г.

Един маг разказва

ли е

- Петър Димков, народен лечителЖивейте, радвайте се, смейте се!

та магия, за да може да използва и 
бялата.
- Откъде идва това познание и 

посвещение?
- Има няколко теоретици на чер

на магия в страната. Срещал съм се 
с двама, които правят неща на мно-

„Строго секретно" на ЦРУ и КГБ. Но все още 
милиони хора се питат: „Възможно ли е то
ва?“ Сред многобройните „образи“ на чи
нии, пури, легени и какво ли още не, има и 
сериозни доказателства за чуждо присъст
вие на планетата ни, които тепърва ще ви
дим. А иначе нека мислещите хора си зада- 
дат простия въпрос:

„Възможно ли е да сме сами в безкрая?“ 
Как Михаил Елцин стига до контакта си с 

„друга сфера на мислене“? През 1982 годи-

имунната система. Човек става по
датлив към дразнители и заболява- 
ния. Оттам се засяга нервната сис
тема и целият организъм. По прин
цип магия може да се прави за абсо
лютно всичко - срещу здраве, се
мейство, благополучие, късмет, в 
интелектуалната сфера...
- А ако човек си внуши нещо 

сам, няма ли да се получи резул
тат като при направена магия?
- Разбира се. Голям процент от 

хората са суеверни. Уж не вярват, 
но като им мине котка път... Доста
тъчно е да натрупаш негативна ене
ргия или просто да прехвърлиш въ
рху себе си проблемите на другите. 
При всички случаи симптомите ще 
бъдат като при направена магия.
- Това ли е смисълът на съвета 

на народния лечител Петър Дим
ков: „Живейте, радвайте се, 
смейте се!“?
- Разбира се. Най-добрата защи

та срещу лошите влияния е да не им 
се поддаваш. И да не мислиш за ни
що лошо. А признаците са - отпус
натост, вялост, неработоспособ
ност...
- Би ли съобщил на нашите чи

татели и зрители тайната на един 
вид бяла магия - за любов?
- Няма такава. Ако за теб е бяла, 

за човека срещу теб е черна, тъй ка
то ти го принуждаваш да те обича 
против волята си.

Отсега нататък Ивелин Иванов 
ще бъде постоянен гост на прог
рама „Третото око“. На писмата 
на телевизионните зрители той 
ще може да отговаря лично от ек
рана. Един следващ филм ще раз
крие тайната на неговите въз
можности. Всички въпроси до не
го изпращайте на адрес: гр. До
брич 9300, Център „Природолече- 
ние, радиестезия, магии“, Ивелин 
Иванов.

те закони трябва да има и хора, кои
то вършат зло. И тях просто ги има.
- Има ли нещо вярно в приказ

ката: „Не прави зло, ще. ти се въ
рне“?
- В някои случаи се връща.
- Колко „пояса“ има магьосни

чеството? Ти до кой си стигнал?
- Степените са много. Аз смятам, 

че съм адепт, което означава „учи
тел на доброто“. Повечето от хора
та, които идват при мен, искат да 
знаят кой им е направил магията 
или пък искат да му върнат влия
нието. Аз мога да го направя, но ня
мам никакво право. Реално на зло
то не се действа със зло. За да уни
щожиш злото, трябва да действаш с 
добро.
- Ти разваляш ли магии?
- Не. Няма никакъв смисъл да 

разваляш нещо и някой отново да го 
направи. Аз неутрализирам влия
ния. Злото се неутрализира и оттам 
нататък вече не може да действа.
- Вярно ли е, че и лошата дума 

може да действа като магия?
- Да, това е прехвърляне на нега

тивна енергия, най-слабият вид, та-, 
ка нареченото „урочасване“. Дей
ства директно.
- Означава ли това, че всички 

ние сме подвластни на онези, 
които не ни харесват?
- Естествено, че не е така. Имун

ната система на човека е много по- 
силна от тези влияния. Разбира се, 
има и твърде подсилени влияния в
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зависимост от възможностите на 
човека, който действа срещу теб. А 
самото въздействие е, че при абсо
лютно всички видове магии първо 
падат стойностите на минералната 
обмяна. Това се знае от всеки ле
кар. Оттам падат -стойностите на

не.
- На тази експедиция ние успяхме да 

потвърдим, че законите за връзка с „дру
гия вид съзнание“ действат. Нашето до
казателство е заснетото НЛО, което не 
само не се скри, но ни даде възможност 
наистина да „хванем“ образа му.

Работата на Средноазиатската колегия 
бе призната в Япония, САЩ, Германия, 
Финландия от международната уфоло- 
гия. С тези държави имаме редовен об
мен на информация. Нашата обща цел е 
да работим за благото на човечеството и 
с помощта на висшите сфери на съзнание 
да изменим ситуацията към безконфлик- 
тност.

Усмихвам се и казвам, че май приказката 
ще се превърне в реалност.
- Фантастиката отдавна е сред нас - 

казва сериозно той. - Но ако се замислим, 
нас още от най-ранна детска възраст ни 
учат на всичко друго освен на култура на 
мисленето. Човек е научен да мисли сти
хийно. Но без култура на мисленето няма 
да можем да се свържем и да общуваме 
със сферата на другото мислене.

Михаил Елцин класифицира мисленето 
на три нива. Линейното мислене е най-прос
тият вид мислене. Следва пространствено
то. То ражда творците - писателите, худож
ниците. Сферичното мислене е безкон
фликтното мислене. То изключва конфлик
та като ситуация. Към това усъвършенства
не трябва да се стреми и земният човек.

Що се отнася до Космоса, първият косми
чески закон е законът за избора. Хората са 
свободни да изберат връзката, обединение
то, монизма или обратното - разрушението, 
разделянето, демонизма.

Единомишлениците на Михаил Елцин 
търсят установяването на връзката. Той е 
оптимист по отношение бъдещето на Земя
та. Смята, че поставени в безконфликтна 
ситуация, и най-конфликтните ще трябва да 
се подчинят на обединението на човечест
вото.

Михаил Елцин ще участва в предаването 
„Третото око“ на Ефир 2, посветено на НЛО

Страниците подготви 
Детелина БАРУТЧИЕВА

На визитната му картичка пише: „Акаде
мик АПН Михаил С. Елцин, президент на 
Средноазиатската и казахската колегия на 
уфологическата наука“.

Филмът, който се показа в България, се 
състои от кадри с неидентифицирани летя
щи обекти. Вероятно ще трябва да ги нари
чаме вече по друг начин, тъй като обитате
лите им са показали и лицата си на снимач
ния екип.

Проблемът „НЛО“ излиза от папките

го високо ниво.
- Онова, кое

то правят чер- 
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на той е помощник-ръководител на ек
спедиция по местата на евентуалното 
присъствие на Снежния човек в Памир. 
Като журналист отговаря и за публику
ването на материалите от изследване
то в средствата за масова информация. 
Онова, което видял „на полигона“, така 
се разминавало с представите на тра
диционната наука, че той решил да съ
стави сам нова експедиция с единомиш- 
леници, за да изследва паранормални
те явления. Мечтата му се сбъдна и 
през 1983 г. на Памир колективът успя
ва да осъществи връзка по своя инициа
тива с „другите сфери на съзнание". Ин
формацията, която е получена при този 
контакт, е била публикувана по-късно в 
пресата, а също и в отделна брошура, 
издадена в Киргизия и наречена 
„Смъртта на пилота в НЛО“. Но пъл
ният текст на информацията носи за
главието „В Памирската зона“ и вече е 
призната от официалната наука в лице
то дори на отделни академици.

Елцин цитира акад. Алберт Вейник, 
член-кореспондент на Белоруската 
академия на науките, който в официа
лно изложение заявил: „Информацията 
има стойност на откритие, по-голямо по 
своето значение от таблицата на Мен- 
делеев.“

Тук моето любопитство „гръмна“ и 
нетърпеливо се заинтересувах как се 
осъществява връзката.
- Във вид на електромагнитни въ

лни. Но тя е на по-високо ниво и не 
може да бъде осъществена с обикно
вени радиоуреди. Не искам да подам 
ключа за контакта, защото от него мо
гат да се възползват военните в съ
всем нежелателен план.

След време групата сменя мястото на 
„срещите“. На Тяншан започва истински се
риозната работа. През 1990 г. преди експе
дицията на Тяншан се създава САККУФОН 
- Средноазиатската и казахската колегия 
на уфологическата наука като база за из
следвания на тази тема. Тя е подкрепена от 
Киргизкия съюз на научните инженерни об
щества и в нея участват хора с различни 
професии: социолози, психоаналитици, екс
трасенси, йоги, оператори и какви ли още

I
Така твърди усмихнатият маг сре

щу мен. Нищо в него не ми напомня 
онези кривоноси проклети мъжища, 
които „красят" детските ни книж
ки. И въпреки че от занаята му ме 
побиват тръпки, признавам, че е 
млад, хубав, с чудесно меко излъч
ване. Ивелин Иванов е биоенерго- 
лечител и радиестезист. Първо го 
питам за същността на магията. И 
трябва да повярвам поне донякъде, 
за да продължим... .
- Трябва ли да имаш специа

лни качества, за да можеш да пра
виш магии?
- По принцип да. Колкото и не

правдоподобно да ти звучи, в мо
мента в страната„върлуват" около 
четиридесет вида магии с повече от 
хиляда и петстотин разновидности. 
Основни са тъй наречената „бяла" 
или свещена магия и „черна" -сата- 
низъм. Те могат да бъдат на виеше 
или на низше ниво. На низше ниво 
нещата са прости. Онези, които се 
занимават с магии на виеше ниво, са 
тип учени.
- Защо се постига по-лесно и е 

по-силна черната магия от бяла
та?
- Винаги злото действа много по- 

бързо и по-силно от доброто. Магия
та е учение, което съществува от 
началото на света. Винаги го е има
ло, но е било тайнствено и крито от 
жреци и посветени...
- Ако в ръцете на непосветен 

човек попадне символически ма
гически знак, може ли да стане 
беля?
- Случва се и това. Но абсолют

но всички символи са само помощ
ници на мага. Освен че трябва уме
ние, той трябва да притежава цяло
то познание на практическата ма
гия. Когато се занимава с черна ма
гия, той трябва да има цялото поз
нание за черна. Ако се занимава с 
бяла, трябва пак да познава черна-

____
‘ ... .   . ......

светът 
в който 
живеем?
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Приятелю кандидат-студент, 
теб, когото все още не познаваме, 
но очакваме с надежда за добро!

несигурността 
омраза 
емигранти
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„Л“ като лидер
„Хр. Ботев“, 1 ноември, 21.00 часа

Тази вечер основна буква в нашата азбучна 
игра ще бъде 12-ата поред - буквата „Л“. За- 
щото студиото на Радио „Гага“ ще е пълно с 
лидери. Точно предишния ден семинарът, ор
ганизиран със съдействието на Съвета за Ев
ропа, за подготовка на ръководители на мла
дежки организации ще бъде приключил и учас
тниците в него ще дойдат кажи-речи направо 
от семинара пред микрофоните, за да споде
лят какво са направили, а може би - и какво не 
са успели да направят.

Но не мислете, че само ще приказваме. Ан
дрей Николов, както винаги, ще ни е подготвил 
интересна радиоигра, Адриана Ковачева ще се 
е погрижила за хубавата музика, в студиото ще 
бъде и Коцето от „Медикус“, а не бива и да за
бравяме, че на 1 ноември Радио „Гага“ става 
на 7 месеца. Това ще е чудесен повод да праз
нуваме.

Испанският език е жизнен и динамичен. Още през първото 
десетилетие на XXI век на испански ще говорят близо 600 ми
лиона души по света, или. всеки седми човек на планетата.

Ако в началото на XX век единството и бъдещото развитие 
на испанския бяха застрашени поради опасността от раздро
бяването му в отделните държави на Латинска Америка, то в 
края на столетието в перспектива езикът на Сервантес и Лор- 
ка заема четвърто място в света по броя на говорещите го след 
английския, китайския и хинди, но по броя на страните, за кой
то е официален език, не отстъпва на никой друг.

Крал Филип II нарежда на войските си испанският „да бъде 
опознат навсякъде, където с помощта на победоносните ис
пански бойни знамена огрява слънцето“.

Не напразно големият испански хуманист Антонио де Небри- 
ха бе казал, че „езикът следва империята“.

Богат с традициите си език, роден преди хилядолетие в бив- 
шето испанско графство Кастиля, поради което се познава ка
то кастилски, испанският се утвърждава литературно и грама
тически в Испания, но придобива нови измерения в Новия 
свят.

Свързал два континента, испанският е най-разпростране- 
ният сред всички, произлезли от латинския език. На испански 
днес говорят над 330 милиона души, като мнозина считат, че 
най-важното не е броят на хората, които го говорят, а нараст
ващият брой на онези, които желаят да го изучават.

Така в края на XX век се сбъдват пророческите думи на све
товноизвестния писател и философ Мигел де Унамуно, изре
чени в началото на века: „Испанският ще си оспорва с остана
лите езици световното господство.“

ЙИИ " Ш И ИВМ ' и «
От поне

Канал 1, 2 ноември, 22.05 часа

само в понеделник
Ефир 2,1 ноември, 21.10 часа 

„Скийнхедс“ в България
Само подражание на 

немските и английските 
„бръснати глави“ ли са 
те, или изразяват реално 
зараждащата се ксено
фобия и у нас? Безрабо
тицата и 
пораждат омраза към 
чужденци, емигранти и 
малцинства. Предаване
то търси отговор на въ
проса: фашистка идеоло
гия ли изповядват бъл
гарските „бръснати гла
ви“ и как точно се борят 
за„прочистването"на на
цията.

3
|родио|

Как да научим правилата 
на международния бизнес?

Разбира се, от образователния час на програма „Христо Ботев“ във втор
ник и четвъртък от 18.00 часа. Но това няма да стане за месец или два, а за 
две години, каквато е продължителността на курса по „Управление и мар
кетинг на международния бизнес“, съвместна инициатива на програма 
„Христо Ботев и Висшата школа за външноикономическа дейност при Ин- 
свет^но^топачств10^^3 квалиФикаЧия на Университета за национално и

Освен диплома записалите се ще получат най-важното - знания и умения 
в сложната игра на международния пазар, на който се надяваме да стъпят 
скоро много български фирми, производители, предприемачи и търговци. А 
това са може би и потенциалните участници в курса, които ще могат да се 
запознаят с основите на пазарната икономика, фирменото управление, 
™йУппРпя™ВиаСТН° И публично право, финансов мениджмънт, марке
тинг и оперативна външнотърговска дейност.

Основният материал ще се представи по радиото. Напомняме ви - всеки 
0 Ботев“ Впитият 8'°° Часа 3 обРазователния час на програма 
„Христо Ботев . В школата за следдипломна квалификация ще се провеж- 
МбнРи”а™3аНЯ™Я' а За Са“п0А™™ка са предени пКсмени 

аЛТ м и вяпля? м^Р09К^Т * за™сване-до 1.Х1.1993 г. На телефони 
62 12 24 и 68 00 37 (вътр. 22), факс 62-74-57 ще получите допълнителна

И 3аПИС0а™Я 6 1756 С0*и”.

петък по „Хр. Ботев“
Там ще откриете адресите на 
магазини с безплатни или почти 
безплатни стоки; условията 
днес за така наречения социа
лен патронаж; информация за 
социални помощи, за безплатни 
прегледи и лекарства. Това е 
време и за майката, която под
лудява насаме с бебето вкъщи, 
чудейки се как да внуши на се
бе си и на околните, че отглеж
да едно истинско памперсбебе 
без... памперс; то е и за младе
жа, който държи да заведе ня
къде момичето си, но някъде, 
където ще го пуснат и без за
платата на тате... Време и за хо
рата, които забогатяха, но не 
обедняха откъм щедрост, и за 
ония, които въпреки всичко ус
пяват да вържат двата края...

Всичко това в половин час? - 
питате с основание вие. Точно 
така - в половин час. Всеки по
ловин час от 8.00 до 8.30 от по
неделник до петък. В прослову
тите условия на прословутата 
пазарна икономика бедният 
обеднява във всичко - изглеж
да, дори и откъм радиовреме. 
Това е положението. А иначе 
„Утро“ започва още в 6.00 сут
ринта и се мъчи до 6.30 да ви за
реди с оптимизъм, до 7.00 да ви 
каже всичко важно за деня, до 
7.30 да намери място и за една 
от вашите важни теми, до 8.00 
да е в помощ на човека с биз
нес, а от 8.00 часа... 1 от 48! Ва
шият шанс, който трябва да из
ползвате. Докато го има.

Ваня ЛАЗАРОВА

Радиоклуб на ексцентрика

№ Ж^№ № ЙИф
„Хр. Ботев“, 5 ноември, 21.00 часа

Поредният радиоклуб на ексцентрика ще отбе
лежи голямото международно събитие — Първа 
световна конференция на вампирите в Париж (по 
сведения на в. „168 часа“). Естествено ексцен
триците не могат да пропуснат тая значима проя
ва, която им дава възможност да помислят над 
съдбата на толкова необикновени личности като 
вампирите. Трябва ли да закриляме този изчез
ващ оригинален вид? Има ли го всъщност у нас? 
Как да разпознаем вампира, ако го срещнем, и 
как да го обезвредим? Кой ви смуче жизнените 
сили?

Надявам се, че тези въпроси няма да оставят 
безразлични нашите слушатели-ексцентрици, 
които, както винаги, разполагат с телефони 66- 
53-42 и 66-13-11. Ще се постараем да ви разкрием 
тайните на жената „вамп“. В разгадаването им 
ще участват класиците ексцентрици Валентин 
Робов - главен интригант на‘републиката, Дими
тър Бежански - криминален репортер от в. „Три
мата глупаци“, и актьорът Веселин Ранков.

Гергина ДВОРЕЦКА

„Хр. Ботев“, 5 ноември, 18.35 часа
Искаш ли да разбереш днешния ден, чети история!
Искаш ли да успееш в утрешния ден, избери историята!
От нея ще проумееш тайните на битието и мечтата за по-добро!
Искаш ли да осмислиш най-важния миг от вечността - твоя жи

вот, - познай опита на онези, живели преди теб!
Търсиш ли верен спътник в това сложно познание, опитай с нас. 

Може би ще ти хареса!
Защото програма „Христо Ботев“ на Българското национално 

радио ти предлага 35 поредни срещи с видни български историци, 
преподаватели в Софийския университет „Св. Климент Охрид
ски“, с техните знания,размисли и разбирания на миналото, с тях
ната грижа да успееш, а чрез теб и науката история да открие нови, 
млади хора, които да я продължат. Важна и нужна е тя, понеже 
отдавна разбрал е човекът: не знае ли миналото, не вникне ли в 
него, не ще разбере днешния ден, не ще разгадае утрешния.

Това всеки петък до края на месец юни 1994 г.

От понеделник до
,Утро" се приспособява, ува

жаеми слушатели!... Защото 
възможно ли е в днешно време 
да има шанс нещо, което не е 
включило във фирмата си ня
коя и друга цифра или обеща
ние, че със съответната оферта 
ставаш богат, красив, щастлив, 
държелив и т.н. ,,-ив“? Не може 
- е естественият отговор. И точ
но поради това впрегнахме мал
кото си аритметически позна
ния, за да стигнем до тази почти 
магическа формула: вашият 
шанс е само 1 от 48! Сега впрег
нете своята математика и из
числявайте: ако го разделим на 
часове, денонощието има 24 ча
са. Ако обаче го разделим на 
половинки часове, ще се полу
чат точно 48 половинки. И тък
мо в една от тях се крие вашият 
прословут шанс - в половинка
та, затворена между 8.00 и 8.30 
часа сутринта! Защото само там 
бихте могли да си намерите ра
бота например, без да сте по
харчили 5 или 10 лв. за люби
мия си вестник. Защото само 
там хората, за които пазарната 
икономика не се превърна в рог 
на изобилието, научават кой и 
при какви условия е в състоя
ние да им помогне, за да се за
пасят поне с малко дърва и въ- 
глища за зимата. Само там за 
пенсионера става ясно, че като 
не е спечелил апартамент от 
реституцията, би могъл напри
мер да заложи своя, срещу кое
то някое застрахователно дру
жество ще му осигури богата 
месечна рента, докато е жив.
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19931 — 7 ноември
Кино, театър? музика
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Нели ЯНКОВА

Стефка КАЛЕВА

пчелна киновечер_

Театрални меридиани

■
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1в й3 йя ИВ
Игрален филм от^^““а
Канал 1, 7 ноември, 20.45 часа

Мелтдаун
Канал 1, 6 ноември, 22.10 часа

Гоу' Уест, Брийд, Бууги 
Брадърс, Греъм Паркър, 
Ню Модъл Арми . . . Кон
цертите са заснети в 
„Таун енд кънтри клуб“ в 
Лондон и носят неповто
римата атмосфера на 
„живата“ музика и на пре
кия контакт с публиката.

„Отидете“ на концерт 
чрез вашия телевизионен 
канал, отпуснете се и се 
наслаждавайте!

Семейна 
иии 
Канал 1,7 ноември, 10.10 часа
Телевизионната поредица 

„Семейна клиника“, чиито 
епизоди се излъчват в неде
ля преди обяд по Канал 1, 
запълва празнината от фил
ми за здравна просвета, кои
то след закриването на спе
циализираната програма 
ЗОВ изчезнаха от програми
те на Българската нацио
нална телевизия. Сериалът 
ще изпълни по достоен на
чин своята мисия да достиг
не до най-широк кръг зрите
ли, тъй като неговите създа
тели са съумели да намерят 
лесно достъпна форма за 
възприемане на филмов 
разказ. Във всеки епизод са 
представени 3 действител
ни случая, разиграни умело 
от професионални актьори. 
Внушението е, че всичко се 
случва тук и сега пред очите 
на зрителите. 26-те епизода 
ще предизвикат любопитст
вото и на най-предубедени- 
те зрители, които никога не 
са проявявали интерес към 
подобна тематика, а тези, 
които първоначално са се 
увлекли да следят фактоло- 
гията по отношение на една 
уредба на здравно обслуж
ване, за които само сме слу
шали или чели, няма да усе
тят кога са изоставили това 
занимание и са усвоили мно
жество знания за здравос
ловен начин на живот.

Не на последно място то
ва е филм за авторитета на 
една професия - тази на ле
каря, и за мястото и ролята 
на неговата личност в живо
та на човека.

Мария КОЛИНКОЕВА

Рубриката на „ТЕМЗ 
Телевижън" „Мелтдаун“ 
не е непозната за българ
ския зрител. Новите осем 
концерта, които Канал Т 
на БНТ ви предлага, са на 
известни английски из
пълнители. Те са различ
ни в стилово отношение и 
артистично присъствие, 
което още повече ще за
сили вашия интерес. А мо
же би сред тях са и ваши
те любими групи и певци? 
Проверете сами: Скуийз,

ции по 
разкази
Кристи, като в някои 
от тях присъства кри
миналният момент, но 
поднесен по съвсем 
нов начин.

Драматизациите са 
от много известната в 
Англия поредица 
„Един час с Агата 
Кристи".

Дали луди, или бесни е по-доброто определение, ще видите 
сами в неделя вечер. Децата биха описали този лековат 
филм като „страхотен търкал“. Но има и надбягване с коли и 
хубави мотори, бой сред многоцветни балони ..., въобще — 
зрелище. Имената на Бъд Спенсър и Теренс Хил са синоним 
на екшън, пълен с хумор за всички кинолюбители. Но и без да 
сте познавачи на седмото изкуство, ще намерите на какво да 
се посмеете в италианския филм „Пазете се, бесни сме“. Не 
очаквайте високохудожествено произведение, асе оставете 
на магията на малкия екран и се веселете.

Петя ИГНАТОВА

3
[родио]

„Случки в райския кът" 
предлага всичко, което мо
же да се очаква от класиче
ския уестърн: вълнуващ, 
майсторски изграден сю
жет, подплатен с динамично 
действие и разнообразни 
персонажи, които живеят и 
умират подчинени на строги 
морални норми. Най-важно
то обаче са семейните и об
ществените ценности. В 
малкото градче Рай един 
мъж изневиделица е задъл
жен от съдбата да поеме 
грижата за осиротелите че
тири деца на починалата му 

« I сестра. Доскоро преследван 
1 ' от властите, той преминава 

‘ през многобройни премеж
дия, за да докаже способ
ността си да живее като нор
мален човек, отговорен за 
съдбата на новосъздадено
то си семейство.

Автори на филма са Дей
вид Джейкъбс и Робърт Пор- 
тър, а главните роли се из- 

I пълняват от Лий Хорсли, 
■ Сигрид Торнгьн, Дел Бърти 

и чудесните Джени Бек, Ма- 
тю Нюрмарк, Брайън Лендоу 
и Майкъл Патрик Картър.

това е всичко, което 
създателите са си пос
тавили за задача да 
доведат до зрителя.

Някои от заглавията 
са: „Думай, гайдо, ду
май“, „От дума на ду
ма, та до песен“, „Гиз- 
ди се, моме“, „И песен
та е история“.

Поредицата се реа
лизира от постоянен 
екип. Ако прочетете 
финалните титри, по
ложително ще видите 
познати имена.

мъдри сме
Ефир 2, 6 ноември, 17.05 часа 

На сватба в Забърдо

Българският бит, 
език, диалекти, заная
ти, песни и свирни, 
всичко, което нарича
ме родно, е темата на 
новата поредица „Жи
ви сме, мъдри сме“.

Дали погледът е от
правен към бъдещето, 
или назад към споме
на, той е все топъл, ис- 
крен, чист и всеот
даен, отворен към 
всичко българско . . .

Десет филма за ро
да български и бълга
рина, десет ракурса 
към жарта на духа . . .

Случки в райския кът
Тв филм от САЩ 

Канал 1, 6 ноември, 23.25 часа

Случаят с неудовлетворения войник
Канал 1, 1 ноември, 22.30 часа

Седем драматиза- 
неизвестни 
на Агата

Живи сме,
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ват, обичат природата и пътешествията.
В поредното издание те са приготвили за вас 

информация за Ал Пачино, за големия Карл Ла- 
герфелд с неизменните тъмни очила, ветрилото 
и опашката, ще научите защо Били Айдъл разоча
рова своите почитатели, замесен ли е наистина в 
убийство американският актьор Джеймс Каан и, 
разбира се, още много любопитни и неизвестни 
неща.

Екатерина ПАВЛОВА 
Тв пресфото: Георги МИХАЙЛОВ

Изпълнява Фреди Меркюри / 
„Куин“

Отвъд.. .
„Хр. Ботев“, 6 ноември, 0.15 часа

В дома на професор доктор Борис Койчев, който за съжаление не е вече 
между живите, и на пианистката и клавирна педагожка професор Лили 
Атанасова вече липсва извънредно скъпо духовно богатство - една огром
на колекция от грамофонни плочи... Но в замяна сега тя е притежание на 
Златния фонд на Българското национално радио.

Музикалното предаване „Отвъд...“ е посветено на ценното дарение. Ще 
разговаряме с професор Лили Атанасова.

Грамофонните плочи са колекционирани не само с много любов, но и със 
стремеж да обхващат колкото може по-цялостно творчеството на велики
те композитори от класиката и съвременността. По професия лекар-биохи- 
мик, задълбочените познания на Борис Койчев в областта на музиката са 
му давали възможност целенасочено да обогатява сбирката. По време на 
следването си във Виена той се запознава основно с творчеството на виен
ските класици и Вагнер. Посещава места, свързани с живота им, между тях 
- немалкото квартири, обитавани от Бетховен... „Дълго време след като 
си беше отишъл завинаги от нас през 1982 година, получавахме съобщения 
за изписани от него плочи.“

Сбирката обхваща музика от XIV до XX век вкл. - камерна, песенно твор
чество, симфонично, оперно, инструментални концерти, меси, пасиони, 
реквиеми... Срещат се произведения като Мадригал от Франческо Ланди- 
но (XIV век), старинно българско песнопение, Мотетот Жак дьо Океген (XV 
век), а също творби от Албан Берг, Шостакович, Вебери, Шьонберг...

1© жицата
„Хр. Ботев“, всяка сряда, 11.00 часа

Сряда - 11.00 часа! Един глас 
любим, нежен, загадъчен, мамещ 
- глас на вярата и доброто... 
Българският глас - само за вас! 
Гласът на праотците - „По жица
та“ в националния ефир на пр. 
„Христо Ботев“, сиреч народните 
творения в звук - „показалъка од 
умственото развитие од народот 
и огледало на неговиот живот“, 
както пише в една книга, видяла 
белия свят през 1861 г. Търсим 
самоутвърждение - лично и на
ционално, чрез музиката на поко
ления българи и още - традиция
та като обет, начин на мислене, 
„обект“ на наслада... А има, има «I 
с какво да се радваме един друг, 
има какво да препредадем и на 
децата си: нашенци „шашват“ Ев- 
ропата с българския глас - памет, 
мъдрост, милосътворение; на
шенци са с амбиция да ^покорят" 
света с него, с гласа - благосът- 
ворение; нашенци „клеймят“ в 
звук българския евъргрийн, а той, 
„златният" глас, кара сърцето да 
„тръпне" и душата да „замира“ 
като при допир до Микеландже- 
ловата Мадона. Спомени, „греш
ки и прошки“ преливат от сърце в 
сърцата пак с нашенския глас - 
огледало на живота ни отколе...

Казват, че който знае повече,

Свежарите „Мистър
ОТНС®® Що)»Т 

каквото си искатгУ
„Хр. Ботев“, 7 ноември, 23.00 часа

която освен свежест, настрое
ние и удоволствие има и някол
ко сърцеразтапящи балади, 
които могат да ви свършат ра
бота като фон на интимни прик
лючения. ..

„Мистър Биг“ - това са: Ерик 
Мартин - вокали, Били Шийън - 
бас, Пол Гилбърт - китари, и 
Пат Торпи - барабани.

•* I... •

3=. хм
• -I

Обичах да седя самичък и да 
съзерцавам 
светлинните ти, 
единствен мой приятелю от 
детските години.
И всичко, което съм научил, 
дължа на теб, радио.
Радио.
Ти ме запознаваше с всички 
някогашни 
знаменитости, 
с древните звезди посредст
вом страшни битки - 
нашествия, марсианци, 
ти ги караше да се смеят и да 
плачат.
Караше ни да повярваме, че 
можем да полетим, 
стига да поискаме.
Затова не ставай фон, безли
чен шум, 
не се превръщай във завеса в 
дъното на сцената за момиче
тата и момчетата, 
които или не знаят, или не се 
интересуват, 
и само хленчат, когато теб те 
няма.
Беше в апогея си, имаше она
зи горда сила, 
пред теб е твоят звезден миг, 
повярвай!
Радио - Радио
Радио „Га - га“ 
Радио „Га - га“ 
Само чуваме това безумно Ра
дио „Га - га“.
Радио „бла - бла“.
Радио, къде е новината, бър
зо съобщавай!
Повярвай, Радио, все още ня
кой те обича!

Английски за тийнейджъри
Излъчено на 26 октомври по пр. „Хр. Ботев"

Радио „Гага“
ЕгейсНе Мегсигу/„Оиееп“

Водещата Юлия Цанкова 
вижда надалече, та затова все 
по-често се обръщаме към гласа- 
корен, опора, пилон за оцелява
не, „закон“ за поведение в обще
ството. .. Че докато го има него - 
гласа, истина за цял живот, ще 
бъде българският род, ще свети 
огънчето на българосъзидание- 
то, ще припламва фолксветулка- 
та на вярата, надеждата и любов
та български и по нашенски.

Сряда - 11.00 часа! Един глас 
само за вас - „По жицата“, на 
програма „Христо Ботев“!
Тв пресфото Николай ИВАНОВ

Свири

„Хр. Ботев“, 5 ноември, 23.00 часа

Концертът се е състоял 
през миналата година в Буда
пеща. Единият от изпълните
лите е световноизвестен му
зикант - виолончелистът 
Миклош Перени. Идвал е и у 
нас преди години. Слушатели
те, които са го чули, едва ли 
ще го забравят. Сред профе
сионалистите името му се 
ползва с непоклатим автори
тет: един от най-значимите 
унгарски музиканти и един от 
няколкото големи челисти в 
света. Инструментът му е „Га- 
лиано“ от 1730 г.

Освен възможността да 
чуем отново как свири Перени 
сега, записите, получени по 
линия на международния ра
диообмен, ни предлагат и ед
на твърде любопитна програ
ма. Ерньо Дохнани 
(1877-1960) не е сред позна
тите у нас автори. Може би за
ради „особеностите“ в био
графията му: през 1945 г. 
емигрира в Австрия, а от 1949 
г. се установява в САЩ, къде- 
то и умира. А иначе кариерата 
му на композитор, пианист, 
диригент и педагог е била бля
скава. Като пианист дебюти
ра в Берлин и Виена едва 20- 
годишен, бил е директор на 
Висшето училище за музика в 
Будапеща, а след това, в про
дължение на 13 години - ди
ректор на Будапещенското 
радио - до 1944 г. Написал е 
твърде много музика - 3 опе
ри, 3 симфонии, клавирни и 
цигулкови концерти, камерни 
творби.

Една соната за виолончело 
и пиано, която със своята ро- 
мантичност и виртуозност със 
сигурност ще допадне на най- 
широк слушателски кръг, ще 
чуем във великолепното из
пълнение на Перени и чудес
ния му партньор, пианиста 
Ищван Лантош.

Юлияна АЛЕКСИЕВА

Ефир 2, 5 ноември, 22.35 часа
Тони Рапонска (24 г., зодия 

Везни) и Юлияна Дончева (28 г„ 
зодия Рак), автори и водещи на 
предаването. Две млади и ам
бициозни дами, които искат ви
наги да ви представят най-инте
ресното, най-новото, това, кое
то още не е тиражирано за бъл
гарските и чуждите звезди. 
Разбира се, че е трудно, но ко
гато има желание, невъзможни 
неща няма. За да осигурят ви- 
деопокритие на информациите, 
предаването вече е сключило 
договор със „Съни филмс", има 
и свои „кореспонденти" в Ща
тите, Италия, Франция и Авс
трия. И двете идват случайно в 
Спортна редакция на телеви
зията, като първоначално пре
веждат - Тони от френски, а Юлияна - от ита
лиански, но искат да останат да работят тук. Ха
ресва им. Въпреки че още не са претръпнали 
пред камерата. „В първите 30 секунди в ефир съ
рцето винаги се разтупква, колкото и да си под
готвен, после вече се успокояваш и нещата тръг
ват“ - твърди Тони. А извън работата те не се 
различават от останалите млади хора: обичат да 
спортуват (не активно, художествената гимнас
тика вече е минало за Юлияна, а Тони никога не 
се е занимавала със спорт), да шофират, да пъту-

Една типична американска 
хаРД-рок група, която някои 
приемат и като алтернативна 
рокаджийска банда!

Когато преди няколко години 
разлюляха веселяшкия си ро- 
кендрол, никой не ги приемаше 
насериозно. Най-сериозни и 
убедителни бяха тиражите им - 
здрави и милионни!

Сега „Мистър Биг“ издадоха 
новата си тава „Челен удар“, в
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10.00 „Картина на 
съвремието" - нови
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10.30 „Метеороло
гична панорама" 
14.00 „Картина

Питцелбер- 
гер има честта“ - музи
кална бурлеска от Жак 
Офенбах
17.15 „По червено-бя- 
ло-червени следи“ - 
австрийците в Австрия 
18.00 „Миникартина на 
съвремието“ - новини за 
Деца
18.10 „Хайди“ - сериен 
анимационен филм за 
деца, IX епизод
18.35 „Сватбата“ - 
XXIV епизод от 26-се- 
рийния игрален филм . 
„Куриерът на кралица
та“
19.00 „ЗеаЬборса“ - 
лихви, числа, цикли
19.25 „Съвети и тенден
ции“ - магазин на потре
бителя
20.00 „Днес“-■‘новините 
на деня
20.20 „Студио ЗеаГ - 
актуално интервю на 
живо
20.30 „Чужбина“ - ко
респондентите на 20Р 
от цял свят съобщават
21.00 „Страната има 
нужда от дървета“ - до
кументален филм
21.45 „Портрети на жи
вотни“ - филм за Нова 
Зеландия
21.55 „Големият Рай- 
бак“ - комедия в 8 час
ти, IV епизод
22.45 „Културен 
нал“
22.51 „Време за спорт“
- новини
23.00 „Картина на съ
времието“ - новини
23.30 „Поглед отстра
ни“ - култура и култ на 
съвместния живот
23.55 „Портокалите не 
са единствения плод“ - 
английски игрален филм 
от 1990 г., II серия

0.50 „Задушаващо 
мълчание“ - английски 
късометражен филм от 
1991 г.
1.00 Информационен 

магазин на Швейцарска
та телевизия: 10 за 10

1.25 „ЗваЕборса“ 
лихви, числа, цикли

10.00 „Картина на съ
времието“ - новини
10.30 Метеорологич
на панорама
14.00 „Картина на съ
времието" - новини
14.10 Обеден мага
зин на ОАЕ
14.45 „Култра" - ма
газин
15.15 „Барселона 
пее и танцува“ - ката
лонски фолклор
16.00 „Кралският Ба
варски съд“ - тв се
риал
16.25 „Гала за града 
и селото" - фолклор
на забава
17.25 „Строежи, жи
веене, съществува
не" - документална 
поредица за природо- 
съобразния 
VIII епизод 
18.00 „Миника[ 
на съвремието' 
вини за деца
18.10 „Стрес в Страс
бург“ - 6-серийна по
редица, I епизод
18.35 „Златарят" - 
XXIII епизод от 26-се- 
рийния филм „Курие
рът на кралицата“
19.00 „Картини от 
Швейцария“ - обще
ство, политика и кул
тура
20.00 „Днес“ - нови
ните на деня
20.20 „Студио ЗзаГ - 
актуално интервю на 
живо
20.30 „Бризантно 
право“ - юридически 
магазин
21.00 „Малки анге
ли" - епизод от серий
ния филм „Евроченге- 
та"
22.00 „Край на неу
тралността?“ - доку
ментален филм от по
редицата на ОАЕ „Те
лескоп"
22.45 Културен жур
нал
22.51 „Време 
спорт“ - новини
23.00 „Картина на съ
времието“ - новини
23.30 „Бягство в Сан 
Диего“ - американски 
игрален филм, 1973 г.
1.00 Информацио

нен магазин на Швей
царската телевизия: 
10 за 10

10.00 „Картина на 
съвремието" - но
вини
14.00 „Картина на 
съвремието“ - но
вини
14.10 „Чужбина" - 
кореспондентите
на 2ОР от цял свят 
съобщават
14.40 „Съвети I 
тенеденции“
15.10 „Рапелкис- 
те“-предаване за 
децата
15.40 „Цвикелбах 
& Ко" - 13-сериен 
телевизионен 
филм, VI епизод 
16.05 „Добър апе
тит“ - кулинарни 
рецепти от Пол Бо- 
кюз
16.30 Концерт по 
желание - Хауърд 
Карпендейл и Ол- 
дтаймер
18.00 „Миникар
тина на съвремие
то“ - новини за де
ца
18.20 „Едно дебе
ло куче“ - немски 
игрален филм от 
1982 г.
19.45 „Хайде на 
кино“ - реклами за 
филми
20.00 „Днес“ - но
вините на деня
20.20 „Студио 
ЗзаГ - актуално 
интервю на живо
20.30 „КАОС“ - 
магазин за еже
дневието и безу
мието
21.00 „Дама пика" 
- опера от Чайков- 
ски
23.30 „Култура“ - 
магазин
0.15 „Обичате ли 

класиката?" - 
Карл Йобл пред
ставя еврейска му
зика

1.15 Актуално 
спортно студио

Понеделник
8.00 „Събуждане от другата страна“

11.00 Видеоклипове с Марийн
14.00 „Най-големите хитгове на МТУ“ - един час 
с класически видеоклипове
15.00 Видеоклипове със Симоне^
16.30 „МТУ кока-кола репортаж“
16.45 „С МТУ на кино“ - реклал

18.0„МТУ новини“ - Стив Блейм и Лиза л‘Ан- 
сон
18.15 „Зот1" _ _____________ _

артина
>“ - но-

22.00
23.00

0.00
0.15 „------
0.30 „МТУ новини“
0.45 „3 от 1“

„МТУ рок-блок“ - с Пип Дан 
Видеоклипове с Марийн

18.30 Да потанцуваме“ - най-нови танцувал ни 
песни
19.00 „Хитпарад на Великобритания
21.00 „В МТУ на живо“ - Ани Ленъкс 

„Музика нон-стоп“ - с Пип Дан 
; Най-големите хитове на МТУ“ 
„МТУ кока-кола репортаж“ 
„С МТУ на кино“ - реклами на филми

17.30 „МТУ кока-кола репортаж“ 
17.45 „С МТУ на кино“ - реклами 
на филми
18.00 „МТУ новини“

18.15 „Зот1“
18.30 „Пожелахте да видите"
19.00 „МТУ соул“ - с Ричи Рич
19.30 „Музика нон-стоп“ - с Пип Дан
21.00 „Бевис & Бътхед“ - анимационен филм
21.30 „Най-търсените по МТУ“ - с Рей Кукс 
23.00 „Най-големите хитове на МТУ“

0.00 „МТУ кока-кола репорт 
0.15 „С МТУ на кино“ - рек.
0.30 „МТУ новини“
0.45 „Зот1“
1.00 „Хайде на купон“ - със Симоне
3.00 Видеоклипове с Марийн
4.00 „Нощно видео“

Петък
8.00 „Събуждане от другата страна“ - магазин 

11.00 Видеоклипове с Марийн 
14.00 „Най-големите хитове на МТУ“ 
15.00 Видеоклипове със Симоне
17.30 „МТУ кока-кола репорт 
17.45 „С МТУ на кино“ - рею 
18.00 „МТУ новини“ 
18.15 „Зот 1“
18.30 „Пожелахте да видите“
19.00 „МТУ соул“ - с Ричи Рич
19.30 „Музика нон-стоп“ - с Пип Дан
21.00 „В МТУ на живо“
21.30 „Най-търсените по МТУ“
23.00 „Най-големите хитове на МТУ“

0.00 „МТУ кока-кола репортаж“
0.15 „С МТУ на кино“ - реклами на филми
0.30 „МТУ новини“
0.45 „Зот 1“
1.00 „Бевис & Бътхед“ - анимационен филм
1.30 Видеоклипове с Марийн

10.00 „Картина на 
съвремието“ - но
вини
12.30 „Дозата оп
ределя дали нещо
то е отрова“ - фи
лософски спор за 
Парацел 3
14.00 „Картина на 
съвремието" - но
вини
14.10 „Седмичен 
преглед" - обзор 
на изминалата сед
мица
14.45 „Преди 25 
години...“ - обзор 
на 8АС
14.55 „Остава са
мо тъгата“ - мла
дежи за нацистко
то минало
16.00 „Идеите на 
едно детство" - 
документален 
филм за Конрад 
Лоренц
17.00 „История на 
пианото" - доку
ментален филм, I 
част
18.00 „Италиан
ско пътуване“ - 3- 
сериен документа
лен филм, I част 
18.35 „Живот през 
нощта" - редки жи
вотни на остров 
Сулавеси
19.00 „Дневник“
19.15 „Обзор“: по
литика и икономи
ка от швейцарска 
гледна точка 
20.00 „Днес" - но
вините на деня
20.10 „Маса за 
постоянни клие
нти" - разговор на 
актуални теми
21.15 „Шизоф- 
риц" - кабаретна 
програма
22.00 „Помисли“- 
игра на културни 
теми
23.00 „Паяжина
та“ - филм по ро
мана на Йозеф Рот
1.05 „Лирика за 

всеки" - първата 
литературна исто
рия на лириката по 
телевизията

2.15 „Спортна 
неделя“

10.00 „Картина на съ
времието" - новини 
10.30 „Метеорологична 
панорама“
14.00 „Картина на съ
времието“ - новини
14.10 Обеден магазин 
на ОНЕ
14.45 „Спорен случай“
15.15 „Познавате ли та
зи мелодия?" - музикал
на игра
16.05 „Г-н

10.00 „Картина на 
съвремието“ - но
вини
10.30 Метеороло
гична панорама 
14.00 „Картина 
съвремието“ - 
вини
14.10 „Златен лист 
от рая“ - филм за 
живота на Кете 
Г рюнфогел
14.40 „Истинският 
живот на Алиса. в 
страната на чуде
сата“ - американ
ски игрален филм 
от 1986 г.
16.10 „Оплаква
ния“ - филм за 
страха и усилията 
на творците да го 
преодолеят
16.55 „Гонитба със 
смъртта" - 3-се- 
риен криминален 
филм, III част
18.00 „Големи ди
ригенти - прочути 
оркестри“ - Сей- 
джи Озава и Бос
тънският симфони
чен оркестър
18.50 „Виена- 
ле'93“ - най-добро
то от всички фести
вали
20.00 „Днес“ - но
вините на деня 
20.20 „Зен в пепел 
от урна“ - филм за 
тайните на медита
цията
21.05 „Горчив 
мед“ - английски 
игрален филм от 
1961 г.
22.40 „Другите 
бракове“ - диску
сия за хомосексуа
листите
23.55 „Народна 
сцена“ - филм на 
Дитмар Шмид от 
поредицата на 20Е 
„Театрална рабо
тилница“

1.05 „Суинг и 
сладки приказки“ - 
забавно предаване
1.40 Информа

ционен магазин на 
Швейцарската те
левизия: 10 за 10

10.00 „Картина на 
съвремието“ - нови
ни
10.30 Метеороло
гична панорама
14.00 „Картина 
съвремието" - нови
ни
14.10 Обеден мага
зин на ОАЕ
14.45 „Новос
ти". .- компютър
но шоу
15.15 „На концерт“ 
- с джазмена Поло 
Хофер и Ловербой
17.10 „НОВА“ - по
литически магазин 
за жените
18.00 „Миникартина 
на съвремието“ - но
вини за деца
18.10 „Морето като 
кошче за боклук“ - 
за водораслите, от
ровите и плажните 
удоволствия
18.35 „Обратно 
броене“ - младежко 
предаване за окол
ната среда
19.00 „Картини от 
Германия" - магазин 
20.00 „Днес“-нови
ните на деня
20.20 „Студио Зза1- 
актуално интервю на 
живо
20.30 „Култра“-ма
газин
21.00 „Случаят Йе- 
герщеттер“ - теле
визионен театър по 
действителни съби
тия
22.30 „Смъртната 
присъда - пътят към 
истината“ - случаят 
Йегерщеттер в нова 
светлина
22.45 „Културен 
журнал“
22.51 „Време 
спорт“ - новини
23.00 „Картина 
съвремието“ 
ни
23.25 „Картина 
съвремието" 
ро
23.30 „Клуб 2“: 
Информационен ма
газин на Швейцар
ската телевизия: 10 
за 10

4.00 „Нощно видео“
Събота

9.00 „МТУ уикенд“
12.00 „Големият екран“
12.30 „Йо! - МТУ рап“
14.30 „За първи път по МТУ“
15.00 „МТУ уикенд“
18.00 „Танци, танци“
19.00 „Големият екран“
19.30 „МТУ новини“ - специално съботно из
дание
20.00 Европейска видеокласация „Топ 20“
22.00 „Събота вечер на живо“
22.30 „В МТУ на живо“
23.00 „МТУ соул“

0.00 „За първи път по МТУ“
1.30 „МТУ уикенд“
3.00 Видеоклипове с Марийн
4.00 „Нощно видео“

Неделя
„МВ/ уикенд“
МТ\/ илпиии“ __ гппиилпмп МПЛНПНП ИЯ-

21.30 „Най-търсените по МТУ“ -
с Рей Кукс
23.00 „Най-големите хитове на
МТУ“

0.00 „Кока-кола репортаж“
0.15 „С МТУ на кино“ - реклами на филми
0.30 „Нощни новини“ - последните събития в 

реклами на филми с света на рока
и 0.45 „3 от 1“

1.00 „Хитпарад на Великобритания“
3.00 Видеоклипове с Марийн
4.00 „Нощно видео“

Сряда
8.00 „Събуждане от другата страна“

11.00 Видеоклипове с Марийн
14.00 „Най-големите хитове на МТУ“
15.00 Видеоклипове със Симоне
17.30 „МТУ кока-кола репортаж“
17.45 „С МТУ на кино“ - реклами на филми
18.00 „МТУ новини“
18.15 „Зот1“
18.30 „Пожелахте да видите“
19.00 „Музика нон-стоп“ - с Пип Дан
21.00 „Реалният свят“ - сериен филм
21.30 „Най-търсените по МТУ“ - с Рей Кукс
23.00 „Най-големите хитове на МТУ“
0.00 „Кока-кола репортаж"
0.15 „С МТУ на кино“ - реклами на филми
0.30 „МТУ новини“
0.45 „Зот1“
1.00 „Постмодерно“ - бийт-шоу
3.00 Видеоклипове с Марийн
4.00 „Нощно видео“

Четвъртък
8.00 „Събуждане от другата страна“ 

Видеоклипове с Марийн 
„Най-големите хитове на МТУ“ 
Видеоклипове със Симоне

18.00 „МТУ новини“
18.15 „Зот1„
18.30 „Избрано ПО МТУ

-^иХи^-сПипДан
^00 :МП/ спорт“ -с Дан Кортезе

9.00 „МТУ уикенд“
11.30 „МТУ новини“ - специално неделно из
дание
12.00 „Големият екран“
12.30 Европейска класация „Топ 20“
14.30 „За първи път по МТУ“
15.00 „МТУ спорт“ - с Дан Кортезе
15.30 „Реалният свят“ - сериен филм
16.00 „МТУ уикенд"
19.30 „МТУ новини“ - специално неделно из
дание
20.00 „Топ 20“ на САЩ
22.00 „120 минути“ - раздлекателен магазин

0.00 „Бевис и Бътхед“
0.30 „Фойерверки“ - хардрок
3.00 Видеоклипове с Марийн
4.00 „Нощно видео“ - нови клипове

4^00 „Нощно видео“
Вторник

8.00 „Събуждане от другата страна

х-ве на МТУ“ -клипове 
от архивите на МТУ
15 00 Видеоклипове със Симоне 

:^ТаакРинПо“₽- Р-лами на филми

за 
първата 

литературна история 
на лириката по теле
визията
17.10 „Срещи" 
филм за Карл Хай- 
нрих Вагерл 
18.00 „Миника| 
на съвремието" 
вини за деца
18.10 „Дивите жи
вотни в Швейцария"
- 13-сериен докумен
тален филм, VIII епи
зод
18.35 „Операция 
„Октопод“ - приклю
ченска игра
19.00 „Време 
спорт" 
20.00 „Днес“ - нови
ните на деня
20.20 „Студио ЗзаГ
- актуално интервю 
на живо
20.30 „Спорен слу
чай" - директно пре
даване от Дюсел- 
дорф
20.55 „Г-н Панкрац, 
моля" - епизод от 
криминалната поре
дица „Един случай за 
двама"
21.55 „Кобалек или 
видимото и скрито
то“ - портрет от Су- 
зане Фройд
23.00 „Картина на 
съвремието“ - нови
ни
23.30 Културен жур
нал
23.35 „Дамата от 
Шанхай" - американ
ски игрален филм от 
1947 г., с Рита Хе- 
йуърт
0.55 Информацио

нен магазин на Швей
царската телевизия: 
10 за 10
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Сряда
7.05 Новини. Прогноза. Морето. Вестници-

17.20
17.25

20.00
20.35

19.25
19.45

17.50
18.00

20.00
20.35
21.10

22.30
23.20

22.05 „Нуба“ - 
предаване

22.30 Театрални меридиани: „Слу
чаят с неудовлетворения вой
ник“ - по произведението на 
Агата Кристи, тв адаптация Бо- 
дуен

23.25 По света и у нас
23.35 Тв бизнесвестник
23.45 Край на програмата

Информационно-музикална 
програма „Море“

Излъчва се на честотите на Канал 1. 
Покрива бившите Бургаски, Шуменски, 
Добрички и Варненски окръг

Понеделник
7.05 Новини. Прогноза. Морето. Вестници
те от района. Валутни курсове. 7.15 Детски 
филм. Гимнастика 7.30 Спорт 7.45 Обзор 
на културните прояви от края на седмица
та. Сигнална информация от ХЕИ

Вторник
7.05 Новини. Прогноза. Морето. Вестници
те от района. Валутни курсове. 7.15 Детски 
филм. Гимнастика. 7.30 Спорт. 7.45 Сиг
нална информация от ХЕИ. Социална тема. 
7.50 „Седмият континент" - океанското 
дъно

9.00 „Добър ви ден“
10.00 Тв справочник
10.10 Курс по испански език (VIII 

ур°к)

17.15 По света и у нас
17.20 Телешопинг
17.25 Детски свят: „Зеленото квад

ратче": „Животът се ражда във 
вода“

17.50 Тържествен концерт по случай 
Деня на народните будители - 
запис от 31.Х

18.30 „Пътеводна светлина“ - сериен 
тв филм (112 епизод)

19.15 Спортна мрежа
19.25 Тв справочник
19.45 Лека нощ, деца!: „Заекът и мър

зеливият лесничей“ - анима
ционен филм (I епизод)

20.00 По света и у нас
20.35 „Репортер“ - документална по

редица от мястото на събитието 
- Балканите, Източна Европа

21.10 „Двойка кари“ - 22-сериен тв 
филм (САЩ), X епизод

забавно-музикално

лен репортаж; отговори на зрителски въпроси 
от седмицата; култура; предстоящо; музика.

канал „Пловдив“
колега!“ рубрика на журналиста с избрана Излъчва по Канал 1 на БНТ
от него тема. 8-°° _ 9-°° ч-

Четвъртък ПОНЕДЕЛНИК: новини; преглед на печата; Тв
7.05 Новини. Прогноза. Морето. Вестници- борса; рекламен експрес; импресия; за децата; 
те от района. Валутни. курсове. 7.15 Детски
филм. Гимнастика. 7.30 Спорт. 7.45 „Кмет- ВТОРНИК: новини; преглед на печата; Тв бор- 
ски стол“ - гостуване на кметове от раз- са; рекламен експрес; импресия; за децата; 
лични селища и квартали, с анкета и въ- ..Две-три неща за..- музикална класация с 
проси по телефона. 7.50 .Как ще почивам в пътна поличия; детско фил-_ц - -I Мче; актуален репортаж; култура; музика- от-
събота и неделя? —анкетас предложения крита камера. у ’
на зрители СРЯДА: новини; преглед на печата; Тв борса;

Неделя рекламен експрес; импресия; за децата -1;от-
8.35 Новини. Времето. Морето. Валутни
курсове. 8.45 Детски филм. Гимнастика. Х’Д хроника’ с',трешон г°ст: култура; музи- 
9.00 Музика-обзорнарубрика. 9.15 „Теле-ЧЕТВЪРТЪК: новини; преглед на печата; Тв 
визионен магазин" на Ламбрин Сотиров, борса; рекламен експрес; импресия; за децата 
9.30 Спорт. 9.40 „Седмият континент" - музикална рулетка; нови кни-
океанското дъно. 9.45 „Илия Пенев - звез- за’децата - II; музика.3^ репортаж; кУлтУРа; 
дата на Варна“ - актуална реплика на вар- ПЕТЪК: новини; преглед на печата; Тв борса; 
ненския район рекламен експрес; импресия; за децата; кон-

_____ с продължение „Барби“; а к ту а-

17.00 Днес
17.05 „Докато свят светува“ - семей

на сага, 151 епизод
18.00 Днес
18.05 Рецитал на пианиста Рудолф 

Бухбиндер (Австрия). В програ
мата: Вариации в до мажор и 
Фантазия в ре минор от В. А. Мо
царт

18.30 „Украшения от пера“ - епизод 
от научнопопулярната пореди
ца „Дивата Америка"

19.00 Днес
19.05 „Далас“ - тв сериал, втори 

филм, 6 епизод
20.00 „Днес“
20.15 Частен случай
20.20 „Духове, привидения и обитава

ни къщи“ - пети епизод от поре
дицата на Аргьр Кларк „Свят на 
странни сили"

20.45 „Вестникарската изрезка" - тв 
новела (Германия, 1983 г.)

21.00 „Планета" - проблемите на Зе
мята вследствие на човешката 
дейност

21.10 ШОК
21.40 „Ентропия“ - анимационен 

филм на Бруно Бодзето
22.00 „Днес +“
22.30 Тв справочник 2
22.35 Трето полувреме
23.30 „И фестивалът пътува..." - до

кументален филм за фестивала 
„Златната антена“

24.00 Днес
0.05 Край на програмата

Петък -1

Уикенд маР“?йе 
Благоевград-

В " Неделя'

100 секунди- 
нистративни [3 
Червен кар10*

ТвпЯ
(вторник,

Вести: И**- 
КПП ■> 
нашите кОР^. 
времето Рг м.-п 
информ®< 
рецепти 
срещи. 
минути

Ю.ю Курс^
10- 35

трови' 
филц, 
3°д)и,\ 
- ани'.!Е 
зод)

11- 40 „Върхгл
(САЩ),

12.30 По сд§1 
17.15 Посвел 
17.20 Телеше
17.25 „Околн 

научног 
пЕнцик.

17.55 Детски
18.25 „Страс 

(Итали
19.00 Теглен! 

ните т) 
шампис 
даване 
нева

19.25 Твспрг
19.45 Лека нс 

зеливи 
ционен

20.00 Посве- 
20.35 Отзвук 
21.10 „Пълна

I филм (
21.45 Светов 

жестве 
предав 
ния

22.30 „Мътят 
(Франц 
но, в 
Кристи 
ше, Ми 

24.00 По све 
0.10 Само з 
0.40 Край н

17.00 Днес
17.05 „Докат 

на сага
18.00 Днес
18.05 „Те“
18.30 „Първи 

зод от 
редица

19.00 Днес
19.05 „Далас 

филм,
20.00 Днес
20.15 „Часте!
20.20 „Нако>

„Мотор
21.00 „Наблк 

даване 
ри Ива!

22.00 „Днес-1
22.30 Твспрг
22.35 „ЗвезД!
23.05 „Чартш

ЦИЯ за
; 24.00 Днес

0.05 „Храни! 
ужаси*

0.30 Крайнг

9.00 „Добър ви ден"
10.00 Тв справочник
10.10 Курс по английски език за деца 

(VIII урок)
10.40 Детски свят: „Зеленото квад

ратче“: „Животът се ражда във 
вода" и „Здравей“

11.40 „Двойка кари“ -тв филм (САЩ), 
X епизод

12.30 По света и у нас
17.15 По света и у нас
17.20 Телешопинг
17.25 Екокамера
18.00 Детски свят: „Плодчетата" - 

анимационен филм (XIX епизод)
18.35 „Страсти" - сериен тв филм 

(Италия), 51 епизод
19.10 С камера на село
19.25 Тв справочник
19.45 Лека нощ, деца!: „Заекът и мър

зеливият лесничей" - анима
ционен филм (II епизод)

20.00 По света и у нас
20.35 Отзвук
21.10 „Двойка кари" - 22-сериен тв 

филм (САЩ), XI епизод 
„Испания - език и ценности" - 
документален филм
„Градът на валса" - епизод от 
тв поредица „Виена - краят на 
империята"
По света и у нас

23.35 Край на програмата

17.00 Днес
17.05 „Докато свят светува“ - семей

на сага, 152 епизод
18.00г Днес
18.05'„С оркестър „Марица“ в Коп

ривщица“ - народна музика
18.30 „Царството на рогатите живот

ни“ - епизод от научнопопуляр
ната поредица „Дивата Амери
ка"

19.00 Днес
19.05 „Далас“ - тв сериал, втори 

филм, 7 епизод
20.00 „Днес“
20.15 „Феи, фантоми и фантастични 

фотографии“ - шести епизод от 
поредицата на Аргьр Кларк 
„Свят на странни сили"

20.45 „Мъките на един пушач“ - тв но
вела (Германия, 1982 г.)

21.00 Полицейски новини
21.10 „Жилет суперспорт" - най-ат- 

рактивното от световния спорт 
21.40 „Червено, горещо и студено“ - 

джазконцерт с Джон Люсиен, 
Пординьо, Серджо Брандао, 
Майра Касалес, Бил 0'Конъл и 
АР-

22.00 „Днес +"
22.30 Тв справочник 2
22.35 „Законът на Лос Анжелес" - 

американски филм по крими
нални случаи,4 епизод

23.25 Концерт на клавирно дуо „Вале
ри - Монтрул“ (Аржентина) 
„Последният ден на Коко Ша- 
нел" - епизод от английския до
кументален сериал

24.00 Днес
0.05 Край на програмата

10.40 Детски свят: „Плодчетата" - 
анимационен филм, XIX епи
зод

11.10 Непресъхващи извори: 
мочуетвие"

11.40 „Двойка кари“ - тв филм 
(САЩ), XI епизод

12.30 По света и у нас
17.15 По света и у нас

Телешопинг
Детски свят: „Легендата за 
Белия зъб“ - анимационен 
филм (XXIII епизод)
Футбол: ЦСКА - „Бенфика“, 
пряко предаване от стадион 
„Васил Левски“
В паузата: Тв справочник 
Лека нощ, деца!: „Заекът и 
мързеливият лесничей" - 
анимационен филм (III епи
зод)
По света и у нас
Отзвук

21.10 „Момичетата от Найтингейл 
хаус" - 12-сериен тв филм 
(САЩ), VIII епизод

22.10 Магазин „Полицай“
22.20 „ 160 години от рождението на 

Брамс“ (IV предаване)
22.50 Световно първенство по мо

тоциклетизъм - САЩ, репор
таж

23.45 По света и у нас
23.55 Край на програмата

Тв канал „Пирин“
Излъчва се по Кана л 1 на БНТ всеки ден 

без понеделник и събота 
Вторник-(7.15-8.15 часа)

Детска анимация, аеробна гимнастика;
Новини; Пресечни точки; „На кафе 
Сеня виМинути за об1Чините; За старт на

Сряда-(7.15-8.15 часа) 
тгт'ПтЛ0Р °Т Рай°на: Новини; „През просо- 
то , Тема в аванс; Летописи

Четвъртък -(7.15-8.15 часа) 
^будихте ли се, деца?; Новини; Ретро- 
Ция;^я^а™фХТ0Ра:БИЗНеСИНф0РМа‘

■ 9.00 „Добър ви ден
10.00 Тв справочник
10 10 Курс по английски език: „Се

меен албум от САЩ“ (VIII епи
зод) _

10.35 Детски свят: „Легендата за Бе
лия зъб" - анимационен филм 
(XXIII епизод)

11.00 „Преселение от миналото"
11.30 Музика на живо: „На ъгъла с 

„Подуене блус бенд" 
„Шпионинът" - документален 
филм

12.30 По света и у нас
17.15 По света и у нас
17.20 Телешопинг
17.25 „Омагьосаните острови" - нау

чнопопулярен филм
Хиляда как: „Конкуренцията“ 
Детски свят: „Плодчетата“ - 
анимационен филм (XX епизод), 
„Зоро“ - тв филм (IX епизод) и 
„Легендата за Белия зъб“ - ани
мационен филм (XXIV епизод) 
Тв справочник
Лека нощ, деца!: „Заекът и мър
зеливият лесничей“ - анима
ционен филм (IV епизод) 
По света и у нас
Отзвук
„Пълна къща“ - 22-сериен тв 
филм, (VIII епизод)
Световно първенство по худо
жествена гимнастика - пряко 
предаване от Аликанте, Испа
ния
Плюс-минус
Гол след гол

23.50 По света и у нас
Край на програмата

17.00 Днес
17.05 „Докато свят светува“ - 

мейна сага, 153 епизод
18.00 Днес
18.15 Новини за хора с увреден слух
18.30 „Снимки на дивата природа“

- епизод от научнопопулярна
та поредица „Дивата Амери
ка“

19.00 Днес
19.05 „Далас" - тв сериал, втори 

филм, 8 епизод
20.00 Днес
20.15 Футбол

В паузата: Тв справочник 2 
22.00 „Днес +“
22.30 „Законът на Лос Анжелес“ - 

американски филм по крими
нални случаи, 5 епизод

23.20 „На концерт“ с Брус Спринг- 
стийн, Джон Бон Джови, Ли- 
тъл Стивън, Боб Сигър и дру
ги

24.00 Днес
0.05 Край на програмата

17.00 Днес
17.05 „Докато свят светува“ - семей

на сага, 154 епизод
18.00 Днес
18.05 „Самурай“ - предаване за из

точни бойни изкуства
18.30 „Тези миризливи скункси“ - епи

зод от научнопопулярната поре
дица „Дивата Америка“

19.00 Днес
19.05 „Далас“ - тв сериал, втори 

филм, 9 епизод
20.00 Днес
20.15 „Третото око“ - предаване за 

парапсихологичните явления
20.50 „Нощно докосване“: португал

ски песни „фадо" в изпълнение 
на Фернандо Коельо Роса и Ана 
Мария Ботельо - поредица на 
Френската телевизия

21.00 Полицейски новини
21.10 Политически ринг
21.20 Хронометър
22.00 „Днес +“
22.30 Тв справочник 2
22.35 „Законът на Лос Анжелес“ - 

американски филм по крими
нални случаи, 6 епизод

23.25 „Интерлайн джазфест - Ру- 
се’93“ - концерт с Щастието на 
„Акустична версия", Камен Ка
цата и „Еко блус мастърс“, трио 
„Русчук" и други

24.00 Днес
0.05 Край на програмата



зия представят

5

11.30

14.55

15.30

Бинт Ю Кей
Музикална класация

Нели ЯНКОВА

ш

Събота 6. XI Неделя 7.Х1 от 29 октомври в цялата страна
Доналд Съдърланд, Нанси Травис 

и Джеф Бриджис в

Напрегнато действие, смразяващи ефекти - 
класически психотрилър

къща“ - 22-сериен тв
X епизод)
но първенство по худо- 
иа гимнастика - пряко 
зне от Аликанте, Испа-

) свят светува" - семей-
155 епизод

ге десет години" - епи- 
научнопопулярната по- 
Дивата Америка"

' - тв сериал, втори 
10 епизод

13.30
14.00

води“ - игрален филм 
4я), режисьор Ален Бо- 
золите: Клод Брасьор, 
4 Дежу, Жан-Лоран Ко
вал Вито и др.
а и у нас
1 мъже ли...?!
I програмата

_____________
•
*15-8.15 часа)

*«ини; От фонда на РТЦ 
в аванс; „На гости

Ц5-9.45 часа)

1 „Сто метра с адми- 
Г^вия“; Седем плюс;

„Север“ 
;*ч₽а^илетъкот 

\^°на: Експрес 300: 
Г^ицеиска хроника, 

..Г в. пътна полиция, 
■ ЬГ 9 ваш: справочна 
Ь кулинарни ^Л^ИН3:₽едТМИ- 

Г,т*Урси и награди.

ви ден“
1^очник
немски език (VII урок) 

реят: „Омагьосаните ос-
- научнопопулярен 

^Зоро" - тв филм (IX епи- 
Пегендата за Белия зъб“ 
(ционен филм (XXIV епи-

1ни ченгета" - тв филм 
VI серия
а и у нас 
а и у нас 
1пинг
ата среда“ - епизод от 
юпулярната поредица 
топедия"
свят: „Обаче"
К“ - сериен тв филм 
1), 52 епизод
> на жребия за футбол- 
рнири от Европейската 
«нека лига - пряко пре- 
от „Гранд казино" в Же-

I случай" 
церт" със „Скорпиънс“, 
|Хед" и „Мистър Биг" 
дател" - авторско пре
да Тома Томов и Димит
ре

речник 2
в Ефира"

'У' - седмична класа- 
юп и рокмузика

Ефир 2, 7 ноември, 20.20 часа
Ефир 2 на БНТ предлага още едно предизвикателство - му

зикалната класация на английската телевизия „Бийт Ю 
Кей". В нея освен седмичното подреждане на 20-те песни, 
придружени с много информация и коментари за техните съ
здатели, има и няколко подкласации - за рокпарчета, за ал
буми и за сингли. Прави се преглед на т.нар. „Парчета - тре- 
пачи". А има и раздел, в който се представят хевирок групите 
на 90-те години.

Страхотна музика, страхотни клипове и страхотни изпъл
нители! Убедена съм, че и тази класация ще събере голяма 
зрителска аудитория както заради своята атрактивност и 
динамика, така и поради актуалността си.

Не пропускайте „Бийт Ю Кей“!
Всяка неделя вечер! Ефир 2!

17.00 Днес
17.05 „На сватба в Забърдо“ -отфолклор

ната поредица „Живи сме, мъдри 
сме“ с танцов ансамбъл „Родопи“, 
Младен Койнаров, Персида Кехайо
ва и др.

17.25 „Виктор и Хюго“ - анимационен 
филм, 12 епизод

17.50 „Делфин“ - епизод от американския 
сериал „Животни, животни, живот
ни“

18.15 „Музикална чуднотека“
18.45 „Майстори на камерата - Гордън Уи- 

лис“ - филм за знаменития оператор 
19.10 „Ах, тези муцуни“ - предаване на 

журналистката Екатерина Генова. 
Гости в студиото ще бъдат Петър и 
Георги Папакочеви

20.00 Днес
20.20 „Крадецът“ - епизод от английския 

сериал „Разкази с неочакван край“
’ — |/„....„лт „а Пииъпп Гиииг.пц“ и

3 на злото" - филм на 
' (Испания), 9 епизод 
програмата

„ИЗЧЕЗВАНЕТО“

вочник
щ, деца!: „Заекът и мър- 
тг лесничей" - анима- 
филм (V епизод) 
а и у нас

8.30 „Добро утро“
10.30 Детски свят: „Лексикон“
11.30 Еврожурнал
12.00 „От нищо нещо“ - за готварството и 

културата на хранене

16.55 Днес
17.00 Футбол: „Левски 1914" - ЦСКА - 

среща от първенството на „А“ 
ПФГ - пряко предаване от стадион 
„Васил Левски"

18.45 „Човекът, който се смее“ - екра- 
низация по романа на Виктор Юго 
от цикъла „Френски романи на 
малкия екран", режисьор Жан 
Кершброн, в ролите: Ксавие Дьоп- 
раз, Филип Букле и други, 2 епи
зод, с надписи

20.00 Днес
20.20 Музикална класация - „Бийт Ю 

Кей"
21.10 Хронометър
22.00 „Днес +"
22.20 „Мумията от куфара" - руска ко

медия на режисьора Генадий Кли- 
мов, в ролите: Вячеслав Розбе- 
гаев, Екатерина Голитянина, 
Алексей Шахтин и други

23.40 „Плейбой" - еротичен сериал, ре
жисьори: Адам Фридман и Линда 
Хасани, в ролите: Робърт Шафър, 
Гейвин Аткинс, Сара Хънли, Джон 
Солари и други, 4 епизод

0.10 Край на програмата

20.50 Концерт на „Линърд Скинърд* 
приятели

22.00 „Днес +“
22.20 Хронометър
22.40 „Марлене Дитрих“ - филм-портрет 

на кинозвездата
23.30 „Пипе“ - политическо куклено шоу
23.40 „Рококо“ - рокмагазин с Наталия Си

меонова
0.40 „Плейбой“ - еротичен сериал, режи

сьори: Линда Хасани, Мартин Доно- 
ван и Найджъл Дик, в ролите: Карън 
Венеция. Кристофър Истън, Лори 
Аштън, Дерек Лоугран и др., 3 епизод

1.10 Край на програмата

Професионален бодигард трябва да предотврати покушение оре-

“ СПРаВИ С ВСЯКа СИ’ 

туация! „ОП ПРИЦЕЛ"

Разпространител „Браит дид> п II I

9.30 „Хвалите имя господне"
9.40 „Разрешете..- предаване за 

армията
10.10 „Семейна клиника“ - тв филм (VI 

епизод)
10.30 „Улица „Сезам" - тв филм (XIII 

епизод)
Концерт на Софийската филхар
мония, диригент Емил Табаков; в 
програмата: Концерт за цигулка и 
оркестър в сол минор от Макс 
Брух, солист Минчо Минчев и Сим
фония №9 от Дмитрий Шостако- 
вич

12.30 По света и у нас (неделно издание)
12.40 Бразди
" „С бъклица и дрян в с. Неделино" 

Атлас: „Племето на твърдокрили- 
те"
„Ушуайа" - търсачи на силни усе
щания
Час по всичко

16.20 „Пълна къща" - тв филм (IX епи- 
зод)

16.50 По света и у нас (неделно издание) 
17.00 Теглене тиража на ТОТО 2
17.10 „Рап нюз"
17.30 Световно първенство по художе

ствена гимнастика (финали) - пря
ко предаване от Аликанте, Испа
ния

18.15 Форум
19.00 „Уолт Дисни представя...“
20.00 По света и у нас (неделно издание)
20.35 Хороскоп
20.45 Неделна киновечер: „Пазете се, 

бесни сме" - игрален филм (Ита
лия). режисьор Марчело Фондато, 
в ролите: Бъд Спенсър, Терънс 
Хил, Джон Шарп и др.

22.30 „Аз съм пьтят и истината, и живо
тът. . “

22.35 Концерт на Сюзън Бега в „Ройъл 
Албърт хол", Лондон

23.20 По света и у нас (неделно издание)
23.30 Спортна мрежа
24.00 Край на програмата

12.15 Кантора „Аз“
12.30 По света и у нас (съботно издание)
12.40 Анонси
12.50 „Пътешественик - светът на Нацио

налното географско дружество“ — 
научнопопулярен филм (V епизод)

13.45 „Който може, го може“ — надсвирва- 
Ае, пряко предаване от хотел „Три- 
монциум“, Пловдив

14.35 „Пълна къща“ - тв филм (VIII епизод) 
15.05 Събота късен следобед
15.55 Вариант
16.50 По света и у нас (съботно издание)
17.10 Световно първенство по художест

вена гимнастика - пряко предаване 
от Аликанте, Испания

18.00 Супершоу „Невада“ - пряко пре
даване от зала № 2 на НДК

18.50 „Чудният свят на Дисни“: „Приклю
чение в Дяволския каньон“ - игрален 
филм

19.45 Лека нощ, деца!: „Заекът и мързели
вият лесничей“ - анимационен филм 
(VI епизод)

20.00 Панорама
21.15 „Доктор Куин - лечителката“ - 17- 

сериен тв филм (САЩ), VII епизод
22.10 „Мелтдаун“: Брийд и Руби Търнър 
23.05 По света и у нас (съботно издание) 
23.25 „Новини от Сент Луис“ - епизод от тв

поредицата „Случки в Райския кът“ 
(САЩ), в ролите: Лий Хорсли, Джени 
Бек, Матю Нюмарк, Брайън Лендоу, 
Дел Бърти и др., уестърн

0.25 Край на програмата
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□ М1С - АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ□ ЛУТОГАМА-АЬЕАКОМЕО

П СП М1СНЕ1. - ВЕЛИКО ТЪРНОВО - "ВЕМ1А"

1. С какво Ви допада "Парад нл рекламите" ?

2. Къде най-често слушате РАДИО 99 ?

Ани РАДЕВА

Неделя 7. XIСъбота 6, XIПетък 5. XIПонеделник 1. XI Вторник 2. ХШ» Сряда 3. XI Четвъртък 4. XI

сериен серия

2.40 Пресекс- 
прес
2.50 Край 

програмата

(В: 
14.

’0|1
.|родио|

о и
N 

I 
■а я 
5

„Племето на твърдокрилите“, 
което в своята дейност „реша
ва“ сложни математически 
задачи; или скакалците, щурци
те и цикадите от „Насекоми-му
зиканти“, с чиято песен до го
ляма степен свързваме роман
ската на летните нощи... Ин
тересните особености от биоло
гията на тези насекоми, за кои
то ще научите от предаването, 
потвърждават, за кой ли път, 
представата за природата като 
изкусен творец!

от 
пряко

от 
пряко

от 
пряко

23.55
ТВ
0.40 Пресекс-

прес
0.50 Край

програмата

14.00 Новини
14.25 Телемикс
15.10 „Музикална 
прогноза“ - теле
визионен сериен 
филм
15.40 Програма за 
децата
16.20 Звезден миг
17.00 Новини
17.30 Документни 
съдби
17.35 „Гол“ 
спортна програма
18.10 Ехо от сед
мицата
18.40 Браво
19.40 Лека 
деца!
20.00 Новини
20.35 „Простите 
неща на живота“ - 
телевизионен 
риен филм
21.10 Новото сту
дио представя...
(В паузата - Нови
ни)
24.00 Пресекс- 
прес
0.10 Край 

програмата

3. Напоследък какви стоки сте закупували под влияние на рекламата ?

Тази неделя ще ви предло
жим нова среща с режисьора 
Константин Григориев и негови
те чудесни биологични филми. 
В това предаване заедно със 
зоолога Алекси Попов ще ви 
разведем из странния свят на 
насекомите - същества, които 
се радват на най-голямо видово 
разнообразие в живата приро
да. Но ние ще спрем вашето 
внимание само на някои от тях, 
като скарабея от филма „Све
щеният бръмбар“, превърнат в 
божество от древноегипетска- 
та религия; или бръмбарчето 
брезов листозавивач от филма

8.00 „Маратон-15 
за най-малките“
8.30 В ефир е тв ка

нал „Мир“
9.55 Умници, умни

ци...
10.35 „Безпътни бе
лежки или приказка 
за Датското кралст
во“ - II част
11.10 „Неточка Не- 
званова“ - телеви
зионен спектакъл по 
повестта на Ф. До
стоевски
12.10 Медицина 
теб
12.40 „Разцепване“
- телевизионен се
риен филм, I серия 
14.00 Новини
14.25 „Ултра-ек
спортна програма 
15.05 Червеният 
квадрат
15.45 По-широко 
кръг
17.30 В света на жи
вотните
18.10 Двама на ъгъл
18.40 „Колумбия 
пикчърс“ представя: 
„Стингрей“ - телеви
зионен сериен филм, 
III серия
19.40 Лека нощ, де
ца!
20.00 Новини
20.40 „Колумбия 
пикчърс“ представя: 
„Войната на Джени“
- телевизионен се
риен филм, IV серия
21.35 Студио „Резо
нанс“ представя...
21.55 В памет на П. 
И. Чайковски - кон
церт от Болшой теа
тър
23.00 Новини
23.25 Съновидение— 
нощен канал
1.55 Край на прог

рамата

17.00 Новини 
IV 5 
17.10 Визион 5 
17.25 Как сте?
17.50 Кухнята на 
мускетарите
18.05 Адски рибо
лов
18.40 „Бягство“ - 
предаване за тури
зъм
19.00 Въпроси за 
шампион
19.30 Новини 
IV 5
20.00 Цифри 
букви
20.30 Новини 
Белгия - 
предаване 
21.00 „Север
Юг“ - публицис
тично предаване
21.30 „Такъв, ка- 
къвто е“ - социа
лни теми 
22.00 Новини 
ТР1
22.30 „Ходът на 
века“ - дискусион
но предаване, во
дещ Жан-Мари Ка- 
вада
0.10 „Вива“- пре
даване за евро
пейската култура
1.30 Новини на 

Франс 3

17.00 Новини 
ТУ5
17.10 Визион 5
17.25 Как сте?
17.50 Кухнята на 
мускетарите
18.05 Адски рибо
лов
18.40 Археология 
19.00 Въпроси за 
шампион
19.30 Новини 
В/5
20.00 Цифри 
букви
20.30 Новини 
Белгия - 
предаване 
21.00 „Сегашно 
време“ - публи
цистично предава
не
22.00 Новини 
ТР1
22.30 „Жижи“ 
театрален спекта
къл по разказа на 
Колет, режисьор 
Жан Мейер
0.15 „Не трябва 

само да се меч
тае“ - предаване 
за пътешествия
1.15 Новини на 

Франс 3

17.00 Новини 
ТУ 5 
17.10 Визион 5
17.30 Как сте? - 
практични здрав
ни съвети
17.50 „Кухнята на 
мускетарите“ - ку
линарни съвети 
18.05 Адски рибо
лов
18.40 „Откритие“
- наука и техноло
гии
19.00 „Въпроси за 
шампион" - тв съ
стезание
19.30 Новини 
ТУ 5
20.00 „Цифри и 
букви" - тв състе
зание
20.30 Новини от 
Белгия - пряко 
предаване
21.00 „Залози- 
гледни точки“ - 
публицистично 
предаване
22.00 Новини
ТР1
22.30 „Забавна 
вечер“ - вариете 
на Жан-Пиер Фуко 
24.00 „Големите 
дни на века“ - до
кументална поре
дица, I епизод

1.00 Новини 
Франс 3

14.00 Новини
14.25 Телемикс
15.10 Бележник
15.15 Анимацио
нен филм
15.40 Музограф 
16.00 Между нас 
казано, момиче
та. ..
16.20 Клуб-700
16.50 Технодрум 
17.00 Новини
17.25 В ефир е тв 
канал „Мир“
17.50 Документи и 
съдби
18.00 „Просто Ма
рия" - телевизио
нен сериен филм 
(Мексико)
18.50 Миниатюра 
19.00 Тайните на 
века
19.40 Лека 
деца!
20.00 Новини
20.40 Програма за 
„Петровския 
парк“
21.45 Авторска 
програма на В. 
Молчанов
23.00 Новини
23.25 „Голямата 
разходка“
0.05 МТВ 
0.15 Пресекс- 

прес
1.15 Край 

програмата

14.00 Новини
14.25 Телемикс
15.10 Бележник
15.15 Анимацио
нен филм
15.45 Джем
16.15 . .до шес
тнадесет и повече 
години“
17.15 Ще ви 
пея...
18.00 „Просто Ма
рия" - телевизио
нен сериен филм 
(Мексико)
18.50 Театрален 
площад
19.40 Лека 
деца!
20.00 Новини
20.40 Тото-Ми
лион
21.10 „Туин 
Пийкс“ - телеви
зионен 
филм, 
(САЩ)
22.50 Анимацио
нен филм за въз
растни
23.00 Новини
23.25 „Бумеранг"

Рокендрол

17.00 Новини на ТУ 5 
17.10 „Светьт е ваш“ 
- забавно-музикално 
предавано на Жак 
Мартен
18.40 Аутовизион
19.00 „Приятен уи
кенд“ - забавно пре
даване
20.30 Новини на ТУ 5 
20.00 „Трийсет милио
на приятели“ - за от
глеждане на домашни
те животни
20.30 Новини от Швей
цария -пряко предава
не
21.00 „Седем от се
дем“ - седмично поли
тическо предаване на 
Ан Сенклер
22.00 Новини на ТР1
22.30 „Странният 
млад мъж“ - тв сериен 
филм, 5 епизод
23.30 „Таласа“ - пре
даване за морето
0.30 Новини на Франс 

3

17.00 Новини 
ТУ 5 
17.10 Визион 5 
17.25 „Оксижен“
- дейности на от
крито
17.50 „Лакомст
ва“ - кулинарни 
съвети
18.05 Адски рибо
лов
18.40 Културни 
вести от Париж 
19.00 Въпроси за 
шампион
19.30 Новини 
ТУ 5
20.00 Цифри 
букви
20.30 Новини 
Швейцария - пря
ко предаване
21.00 „В името на 
закона“ - съдебни 
хроники
22.00 Новини 
ТР1
22.30 „Таратата“
- забавно-музи
кално предаване 
на Наги
24.00 „Да знаем 
повече“ - публи
цистично предава
не
1.30 Новини 

Франс 3

Племето на твърдокрилите
Канал 1, 7 ноември, 14.00 часа

14.00 Новини
14.25 Делови вес
тник
14.40 Конверсия и 
пазар
15.10 Бележник
15.15 Дело
15.25 Анимацио
нен филм
15.50 Концерт на 
фолклорния ан
самбъл „Скоморо- 
хи"
16.05 Стартиней- 
Джър
16.50 Технодрум 
17.00 Новини
17.25 Ехо от ру
ския избор
17.45 Документи и 
съдби
17.55 Азбука 
собственика 
18.05 „Просто Ма
рия“ - телевизио
нен сериен филм 
(Мексико)
18.55 Тема
19.40 Лека 
деца!
20.00 Новини
20.40 „Казимир“- 
игрален филм 
(Франция)
22.15 На гости при 
М. Магомаев 
23.00 Новини
23.25 Студио
„Око“ --------
вя...
0.35 Пресекс- 

прес
0.45 Край 

програмата

17.00 Новини на ТУ 5 
17.10 Курс по френ
ски език по метода 
„Виктор“
17.35 Телевизионно 
състезание за юноши
18.00 Знаещите и мо
жещите
18.30 Пощенски 
клип
19.00 Въпроси 
шампион
20.30 Новини на ТУ 5 
20.00 Спорт: „Олим
пийски магазин“
20.30 Новини от 
Швейцария - пряко 
предаване
21.00 „Геополис“ - 
политическо пре
даване с актуални 
репортажи
22.00 Новини на ТР1
22.30 „Хвърляй и 
брой“ - тв сериен 
филм, 38 епизод
23.30 „Дните на вой
ната“ - документал
на поредица
0.30 Новини

Франс 3

14.00 Новини
14.25 Бридж
14.50 Бизнесклас 
15.05 На гости при 
приказките 
17.00 Новини 
17.20 Ехо от ру
ския избор
17.45 Човекът 
законът
18.15 Вагон-15
18.45 „Поле на чу
десата“ - тв игра
19.40 Лека нощ, 
деца!
20.00 Новини
20.40 Личност на 
седмицата
21.15 „Туин
Пийкс" - телеви
зионен сериен 
филм, II серия 
(САЩ)
22.10 Червеният 
площад
23.00 Новини
23.25 „Политбю
ро“
24.00 „ВИД“ пред
ставя: „Музикални 
новини"; „Авто- 
шоу"; „Програма- 
х“; „Музикален 
час“ и др.

17.00 Новини 
ТУ 5 
17.10 Визион 5 
17.25 Как сте? - 
здравни съвети 
17.45 Кухнята на 
мускетарите 
18.00 Адски рибо
лов 
18.40 „Перфекто" 
- предаване за 
модните тенден
ции 
19.00 Въпроси за 
шампион
19.30 Новини 
ТУ 5 
20.00 Цифри 
букви
20.30 Новини 
Белгия - 
предаване 
21.00 „Знаци" - 
социално-иконо
мическо предава
не 
22.00 Новини 
ТР1
22.30 „Специален 
пратеник" - актуа
лни репортажи 
24.00 Културен 
журнал

1.30 Новини 
Франс 3

1“он
за участие в тв предаването ЛММ)])/ 
Парад на рекламите" и ПЯЖбЛЛМа

г С този талон Вие можете да участвате в 
предаването "Парад на рекламите". Зачеркнете 
квадрата на избраната от Вас реклама и заградете с 
кръгче цифрата след отговора на поставените 
Въпроси. Вашето име ще бъде включено в жребий за 
наградите на фирмите-участнички в месечното предаване, 
само ако сте избрали една реклама и сте отговорили на всички 
Въпроси. Талоните изпращайте на адрес: София, Сан Стефано 
29. БНТ, за "Парад на рекламите”. ,

8.00 Сутрин по-рано 
9.00 „Докато всички 

са вкъщи“
9.30 Спорт тото
9.45 „Утринна звез

да*
10.35 Студио „Резо
нанс“ представя...
10.50 „Лидия Руслано- 
ва“ - телевизионен до
кументален филм, I се
рия
11.55 „Разцепване“ - 
телевизионен сериен 
филм, II серия
12.50 Хокей на лед. 
МХЛ: ЦСКА - Динамо - 
II и III третина
"1 паузата - Новини)

1.20 „Ние“ - автор
ска програма на Вл. 
Познев
15.05 Клуб на пътеше
ствениците
15.55 Живото , 
на занаятите 
16.00 Панорама 
16.40 Анимационни 
филми
17.30 Преглед на прог
рамите за следващата 
седмица
17.45 Новини
18.00 „Серпантин“ - 
водещ М. Захаров 
19.00 Клуб на весели
те и находчивите'93 
21.00 „Неделя" - ин
формационно-публи
цистична програма
21.45 Спортен уикенд 
22.00 Бокс-среща ре
ванш за титлата Све
товен шампион-про
фесионалисти, тежка 
категория: Ридик Боуи
- Евандер Холифилд - 
предаване от САЩ 
23.00 Новини
23.25 Нощен кино- 
сеанс: „Десет години 
без право на кореспон
денция“ - игрален 
филм
1.20 Бокс - среща — 

реванш за титлата 
Световен шампион по 
бокс, професионалис
ти, тежка категория - 
предаване от САЩ
2.20 Край на програ

мата

на
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Професияг.

Наричат ги пазачи, те обаче са полицаи 
Ако отидете в телевизията, може

I

ОвМЕ

ПОЗЛАТЕНА 24 КАРАТА ВЕРИЖКА

ДА

№ бл. вх. ул. ап.

П.Код.

СО1 431/ТУО1

ТАЗИ ОФЕРТА Е ВАЛИДНА ДО ПОЛУНОЩ
30 ДНИ ОТ ТОЗИ ДЕН НАТАТЪК 

Имаме нужда от помощта ви. Ще ни помо
гнете ли?

При получаване на колета в пощата ще запла
тя само сумата от 99 лева за разходи за 
пакетиране, за превоз и осигуровка.

На кои от тези средства за информация да да- 
дем предимство?

вие сте прочели правилно! Ние ви 
предлагаме подарък! А един подарък 
по принцип е безплатен! Вие трябва 

да заплатите само разходите за превоз и 
осигуровка.

Само един жест от ваша страна и след някол
ко дни ще получите у вас една красива позлате
на 18 карата верижка, дълга 45 см.

1

•& 
8 

я с“

I |Д

БЕЗПЛАТНО
ПРЕДЛАГАМЕ АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО

НА ВСЕКИ ЧИТАТЕЛ
КОЙТО НАПРАВИ ПОРЪЧКА, ЕДНА 

; Име

; Презиме 

Фамилия 

(радио]

за верижка, позлатена с фино 
24 карата злато. 

Да се върне на:
ЕВРО ДИРЕКТ СЕРВИЗ 

ул. Коломан № 1 
София -1618

I Изпратете ми позлатена 24 карата верижка. 
; БЕЗПЛАТНО - няма да изпращам никакви пари 
; за нея.
I

I  -------------------------------------------------------------^3^3—

| БЕЗПЛАТЕН ТАЛОН

За да получим отговор на този въпрос се
га провеждаме изследване на пазара. Бро
ят на получените отговори за едно или 
друго средство за информация ще ни ръко
води в нашия избор.

В знак на благодарност приемете тази красива 
позлатена 24 карата верижка. Надяваме се, че 
ще я приемете със същото удоволствие, с как- 
вото ние ви е изпращаме.

Ако отидете в телевизията, може 
би няма да видите нито една от теле
визионните звезди. Още по- малко ве
роятно е в радиото да чуете познат 
глас от ефира. Затова пък има хора, 
които познават вашите любимци и 
задължително ще се срещнете с тях, 
преди още да прекрачите прага и на 
телевизията, и на радиото. Това са 

полицаите които винаги знаят кой вли
за, кога излиза, какво става в сграда
та, дали някой пристига или замина
ва.

Сменят се шефовете - едни са 
уволнени, други демонстративно по
дават оставките си. Зрители и слуша- 
тели са доволни от нещо, срещу друго 
пишат гневни писма. Но полицаите си 
остават и с право могат да се нарекат 
жива история. Освен свидетели на 
живота вътре в телевизията и радио
то те добре познават хората, които са 
зад борда и са само зрители или слу
шатели. Тези, които нямат пропуск, 
но ежедневно атакуват кабинетите 
на вишестоящите, искат да се добе
рат до камера или микрофон или ня
кое студио в ефир. Полицаите пос
тоянно са нащрек кого да допуснат и 
кого не.

Често идват хора, които са вече 
пенсионирани или по заповед на ше
фа им е отнет пропускът, но полицаи
те ги познават добре. Тогава служите
лите в униформа трябва да направят 
най-трудния си избор. Дали да допус
нат хора без пропуск и да останат вер
ни на неписаните човешки закони, 
или докрай да се подчинят на строгия 
устав - без пропуск никой не влиза. 
Както и да постъпят, сигурно е, че ви
наги ще има недоволен от взетото ре
шение. Затова съвсем нормално е, до- 
като офицерът ги награждава за до
бре изпълнени задължения, хората 
отвън да ги гледат сърдито, да сипят 
ругатни или обидно да ги наричат чер
вени боклуци, сини протежета, ченге
та или агенти.

Полицаите са подчинени първо на 
МВР и след това на ръководството на 
радиото и телевизията. Затова поня
кога се случва хора от охраната на 
двеге сгради да участват и в акция на 
полицията. Така една вечер служеб
ният телефон в телевизията иззвъ- 
нял и един от тримата дежурни поли
цаи се включил в залавянето на крад
ци в офиса на фирма „Дариос“. Всич
ко било почти като на филм, защото 
преследването станало в тъмно мазе, 
а полицаят нямал фенерче, тъй като 
никой не осигурява такива неща на ох
раната на телевизията и радиото. 
Тъкмо затова те не могат да свикнат с 
отношението на колегите си полицаи, 
които понякога пренебрежително ги 
наричат „пазачи“, или със служите
лите, които дори не ги забелязват, ми
навайки покрай тях. Обидно им е, ко- 
гато станалите вече лица от екрана, 
които до вчера всеки ден са поздра
вявали и без да се замислят, са показ
вали пропуските си, днес вече мина
ват покрай тях като покрай пътни зна
ци...

Освен страховити случки за нощни 
дежурства от полицаите може да чуе
те и разни смешни истории. Например 
това, че сградата на телевизията би
ла объркана с родилния дом, който е 
близо - на ул. „Шейново“. Друг път до
шли да питат охраната дали това не е 
затвор, защото има решетки на про
зорците на първите етажи и се охра
нява от полицаи. В радиото случаи за 
такива грешки не се помнят, защото 
там си има надпис „Българско нацио
нално радио“. А ако се опитате да от
криете в София здание с надпис 
..Българска национална телевизия", 
едва ли ще успеете, та дори и на „Сан 
Стефано“ № 29.

Не са малко случаите, в които охра
ната е спасявала от пожар скъпи коли 
или от кражба ценна техника.

Въпреки строгите униформи, же
лязната дисциплина, оръжието под 
сакото и респектиращото име поли
цай те са обикновени хора със свои 
проблеми, тревоги, радости...

Ваня МИШЕВА

Защо предлагаме позлатена 24 карата вериж
ка? Ще разберете защо. Всяка година ние из
разходваме значителни суми за реклама. В спи
сания, вестници, телевизия, радио...

Като се има предвид изключителния характер 
на това предложение, ще изпратим една единс
твена верижка на адрес. Надяваме се, че ще ни 
разберете и няма да ни се сърдите за това.

много четливо вашия " БЕЗПЛАТЕН ТАЛОН" и да^ 
ни го изпратите до 30 дни.

; град  

_ I Община..........
1 I

Много просто. Достатъчно е да попълните * ! рождена дата 
мног] ,.п„ пш.шя " БЕЗПЛАТЕН ТАЛОН" и да>« ;

I

Ще видите, че тя ще отива толкова много на 
позлатената ви кожа. Можете да носите ве
рижката сама или украсена с медалион по ваш 
избор. .

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ? 3

ш
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Българско национално радио

УКВ
Селище „хоризонт" „Хр. Ботев“ „Христо Ботев“
Белоградчик 66,32

Връх Ботев

Бургас 66,02

Добрич 71,42 65,36

72,14

6.05

Кърджали 66,62

Кюстендил 66,20

Петрохан 101,40 8

Пловдив 94,00 5 68,36

Русе 66,44

6.05

Силистра 71,78

Сливен 71,24 72,80

Смолян 66,41

София

Шумен

Варна 68,09

Дълги и средни вълни 11.00

Селище Програма
програма

на

500747
София

50873
Шумен

19.00

23.00

гр. Гоце Дел
чев

Пирин
Петрич

67,68
104,30 5

67,19
101,60 8

70,88
72,44

100,90 8

67,58
102,50 8

72,92
100,30 8

67,22 
103,00 5

71,00
102,00 5

67,31
100,90 5
103,40 8

67,74
102,10 5

68,06 
103,00 5

1017
1017
1143
1161
1161
1161
1161
1296
1296

261
576
594
594

774
774
828
828
864
864

72,56
87,60 5

66,50
92,90 8

50
40
50

500
40
10
10

150
30

30
40

50
40
40

67,40 8 
105,00

648
702

963
963
963

60
500
250

10

40
30

500
50
50
10

10 
час: 

„Правна

София
Дулово 
Търговище 
Кърджали
Плевен

Честота Мощност
кХц к«

София
Видин
Плевен
Добрич
Пловдив

София
Пирин
Кърджали

.Хоризонт' 
,Хр. Ботев' 
.Хоризонт' 
.Хоризонт'
.Хоризонт* и 
регионална 
,Хр. Ботев'
.Хоризонт'и 
регионална
.Хоризонт' и 
регионална 
Регионална 
.Хр. Ботев'
,Хр. Ботев' 
,Хр. Ботев' 
.Хоризонт'

0.00 Нощен осведомителен бю
летин на БНР

0.15 „Изкуство и бъдеще“ - „Дру
гата реалност"

3.30 Македонски народни песни
4.00 Миклош Перени - виолонче- 

ло и Ищван Лантош - пиано; 
Йохан Себастиан Бах. Запис 
от концерт, състоял се в Бу
дапеща на 25 януари 1990 г. 

“ ~~ Иол-итиа потапя“ — Жпгн/пл.5.00 „Часът на петела“ - фолкло
рен концерт и документална 
публицистика за селото и 
малкия град

6.00 Кратки новини от изминало
то денонощие
- 8.30 „Утро“-сборнасут

решна програма
Роо лпо“_ 1НХШГТМ оя плмии-

Си за делови контакти - 15-и 
урок

18.35 В света на науката
Видин
Варна
Стара Загора .Хоризонт' 

.Хоризонт' 

.Хоризонт' 

.Хоризонт“ 

.Хр Ботев' 
,Хр. Ботев'

Варна 
Шумен 
София 
Благоевград 
Самуил 
Стара Загора .Хр. Ботев' и 

регионална 
.Хоризонт' и 
регионална 
.Хоризонт" 
.Хоризонт' 
.Хоризонт" и 
регионална 
.Хоризонт' 
.Хоризонт' Вечерен осведомителен бюле

тин на БНР 
Вечерен коментар

12.00 Осведомителен бюлетин 
БНР

12.10 Коментар на програма „Христо 
Ботев“

13.00 - 14.30„Магар експрес“ о Лили 
Хинова

14.30 Следобедна музика по случай 
рождения ден на Винченцо Бе
лини — фрагменти из операта 
„Норма"в изпълнение насолис
ти, хор и оркестър на Староза
горската опера под дири
гентството на Божидар Бонев

[родцо]

„Христо Ботев“ „Христо Ботев“

Йохан Себастиан Бах и Камий 
Сен-Санс

15.00 „Соло за сам“ - интересна твор
ческа личност споделя гледната 
си точка за себе си и света

15.30 Новини
15.35 Заедно въпреки всичко: Запазе

но за вас
16.15 Хоров свят с Мануела Манчева
17.00 Всезнайко: Езиково огледало - 

английски език за тийнейджъри - 
„Спорт на хапки“ - „Спорт- 
снакс“

17.30 Новини. Репортерско студио
18.00 - 19.00 Образователен час: 

Радиоуниверситет: Управление 
дейността на фирмата. „Фун
кцията ръководство във фирме
ното управление“. Автор Иван 
Стойчев

18.20 Курс по разговорен френски език 
за начинаещи - 9-и урок

18.35 Екожурнал
19.00 Вечерен осведомителен бюле

тин на БНР
19.15 Вечерен коментар
19.30 Свири СО на БНР. Симфонична 

поема „Веселите шеги на Тил Уй- 
леншпигел“ от Рихард Щраус; 
Концерт за пиано и оркестър № 4 
в сол минор от Сергей Рахмани- 
нов; Симфония № 12 в ре минор 
от Дмитрий Шостакович

21.00 Радио „Гага“: „Идея с две ос
триета“. Водеща Мая Конева

21.30 Новини
23.00 „Музиката, която обичам“ - ре

жисьорът Георги Дюлгеров

15.00 Запазено за...
15.30 Новини
15.35 Джаз с Владо Гаджев
15.45 От обратната страна
16.15 Българско музикално творчест

во - представя Янина Богдано
ва

17.00 Всезнайко: Природа
17.30 Новини. Репортерско студи<
18.00 — 19.00 Образователен »

Радиоуниверситет: ___
култура“ - „Теория на догово
рите“: „Разваляне на двустран
ните договори“

18.20 Курс по английски език на Би Би

6.10 „Раз, два“-минути за воини
те

6.40 „На този ден“ - православен 
и граждански календар

6.45 Биопрогноза за здравето ви 
през деня

6.55 Вести от изминалата нощ
7.00 Сутрешен осведомителен 

бюлетин на БНР
7.15 Репортаж по вашата важна 

тема
7.20 „Ставайте, деца!“
7.30 Преглед на бизнеспечата
7.40 За вас, бизнесмени и канди

дати за бизнеса
8.00 Трудова борса
8.10 Правилата на играта
8.30 Новини
8.40 Курс за бокери: „Софийска 

стокова борса - възникване 
и принципи на работа“

8.40 Музика с усмивка
9.00 „Добър ден“ - дискусионно 

предаване, Водещ Вили Фин- 
ков

10.30 Новини
10.33 „Добър ден“ продължава
11.00 - 17.00 От А до Си - кул

турно-информационна прог
рама с топ-класация за кла
сическа музика с Надя Бел
чева и Аделина Александро
ва

11.00 Музикален афиш на седми
цата

12.00 Осведомителен бюлетин на 
БНР

12.10 Коментар на 
„Христо Ботев“

12.20 Приказки в рамка - новини 
за кино, шоу, театър, литера
тура, изобразителни изкуст
ва

14.30 Златен звук в златна зала - 
за най-известните концер
тни зали и изпълнители в 
света на музиката

15.00 Запазено за...
15.30 Новини
15.35 Скъпоценна изневяра - за 

диапазоните на хармонията
- писатели, философи, пое
ти, музиканти, разменили 
своя занаят

16.15 Солист, диригент, оркестър
- 70 години от рождението 
на Виктория де Лос Анжелес

17.00 Всезнайко: Дядо Пънч
17.30 Новини. Репортерско студио
18.00 - 19.00 Образователен

час: Радиоуниверситет:
„Теория на вземане на реше
ния“ - „Фактори, които 
влияят върху процеса на взе
мане на решения“ - беседа 
от Димитър Терзиев

18.20 Курс по английски език на Би 
Би Си за делови контакти - 
14-и урок

18.35 „Родителството - стъпка по 
стъпка“

19.00 Вечерен осведомителен бю
летин на БНР

19.15 Вечерен коментар
19.30 Компактдиск студио с Ека

терина Дочева
21.00 Радио „Гага“: „Азбука“ ~„Л“ 

като Лидер..Водещ Ог
нян Атанасов

21.30 Новини
23.00 „Джаз +“ с Людмил Фотев

0.00 Нощен осведомителен бюлетин 
на БНР

0.15 „Странници“ - Серия „Портре
ти“ на Радио Франс Ентерна- 
сионал

1.52 Мистични звуци: 1. Кантата 
„Скръбна песен“ от Густав Ма- 
лер, изп солисти, „Ернст Зенф“ 
- хор и Берлински радиосимфо- 
ничен оркестър, диригент Вла
димир Ашкенази

3.00 Нощно студио
3.30 Песни и танци от Мексико в из

пълнение на Лола Белтран и 
инструментален състав „Ма
риани“

3.59 В ранните утринни часове с му
зиката на Лист и Дворжак: 1. 
Симфонична поема „Мазепа“ 
(Лист), изп. „Гевандхауз оркес
тър“ - Лайпциг, диригент Курт 
Мазур; 2. Концерт за пиано и ор
кестър в сол минор (Дворжак), 
изп. Святослав Рихтер със СО 
на град Прага, диригент Вацлав 
Сметачек

5.00 „Часът на петела“ - фолклорен 
концерт и документална публи
цистика за селото и малкия 
град'

6.00 Кратки новини от изминалото 
денонощие

6.05 - 8.30 „Утро“ - сборна сут
решна програма

6.10 „Раз, два“ - минути за воините
6.40 „На този ден“ - православен и 

граждански календар
6.45 Биопрогноза за здравето ви 

през деня
6.55 Вести от изминалата нощ
7.00 Сутрешен осведомителен бю

летин на БНР
7.15 Репортаж по вашата важна те

ма
7.20 Ставайте, деца!
7.30 Преглед на бизнеспечата
7.40 За вас, бизнесмени и кандидати 

за бизнеса
8.00 Трудова борса
8.10 Правилата на играта
8.30 Новини
8.40 Курс за брокери: „Устройство и 

дейност на Софийската стоко
ва борса“

8.50 Музика с усмивка
9.00 „Добър ден“ - дискусионно пре

даване. Водеща Паулиана Но
вакова

10.30 Новини
10.33 „Добър ден“ - продължение
11.00 - 17.00 Българска традицион

на и нова култура - с Лил и Хино
ва и Юлия Цанкова

11.00 - 13.00 „По жицата“-фолксе- 
риал с Юлия Цанкова

0.00 Нощен осведомителен бюлетин 
на БНР

0.15 Радиотеатър: „Пианистът на 
дълги разстояния“ - драматиза
ция от Алън Шарп

0.45 „Звезден прах“ - Далида
1.15 „Другият живот на музиката" - 

Моцарт и Доспонте
1.45 „Мигове в звуци" - из архива на 

редакция „Хумор, сатира и заба
ва“

1.55 Из мюзикъла „Звукът на музика
та" от Ричард Роджърс

2.25 Минути с редакция „ХСЗ" - „Се
риозно за смешното" - Африкан
ски хумбр - бележки на нигерий- 
ския писател Джордж Оджоаде

2.30 Забавна музика
3.00 „Нощно студио"
3.30 Изпълнения на оркестъра на Ра

дио Братислава и неговите со
листи

4.00 С музиката на Чайковски и 
Брамс: 1. Италианско капричио 
от Чайковски, изп. СО, диригент 
Евгений Светланов; 2. Концерт 
за цигулка и оркестър в ре мажор 
от Брамс, изп. Яша Хайфец с Чи
кагски СО, диригент Фриц Райнер 

5.00 „Часът на петела“ - фолклорен 
концерт и документална публи
цистика за селото и малкия град 

6.00 Кратки новини от изминалото де
нонощие

----- ----- 8.30 „Утро“ - сборна сутреш
на програма

6.10 „Раз, два“ - минути за воините
6.40 „На този ден“ - православен и 

граждански календар
6.45 Биопрогноза за здравето ви през 

деня
6.55 Вести от изминалата нощ
7.00 Сутрешен осведомителен бюле

тин на БНР
7.15 Репортаж по вашата важна тема 
7.20 „Ставайте, деца“
7.30 Преглед на бизнеспечата
7.40 За вас, бизнесмени и кандидати 

за бизнеса
8.00 Трудова борса
8.10 Правилата на играта
8.30 Новини
8.40 Курс за брокери: „Софийска сто

кова борса - статут и членство“
8.50 Музика с усмивка
9.00 „Добър ден“ - дискусионно пре

даване. Водеща Искра Банкова
10.30 Новини
10.33 „Добър ден“ продължава
" - 16.15 „Въпреки всичко“ със

Стефан Джамбазов
11.00 Музика въпреки всичко със 

Здравка Андреева
12.00 Осведомителен бюлетин на БНР
12.10 Коментар на програма „Христо 

Ботев“
12.20 Въпреки всичко - директни раз

говори в студиото по темата на 
деня

13.15 Фи, Оу, Ей, Ю, Ей, Ей - музика на 
народите с Илка Димитрова и 
Георги Генов

14.00 Гласове от вчера, днес и утре
14.30 Следобедна музика - творби от

19.15 Вечерен коментар
19.30 Пантеон на българската музи

кална класика - Парашкев Хад
жиев

21.00 Радио „Гага“ - „Брейкаут“. Во- 
дещ Сергей Джоканов

21.30 Новини
На сцената на времето: „Култу
ра и природа“



Българско национално радио

„Христо Ботев“ „Христо Ботев“
0.00 Нощен

ви

5.00

6.05
6.00

13.00

11.00

на

бю-

18.30 Курс по английски език на Би

Четвъртък 4. XI Петък 5. XI Събота 6. XI Неделя 7. XI

Телефон на слушателя 
на Българското 

национално радио

Ефир София 
СВ 774 иУКВ 69,26 мХц 
13.10 Понеделник - Ден на бъл
гарския учен; вторник - Строи
телна борса; сряда - Икономиче
ската престъпност и корупция; 
четвъртък - Нов център за пре
вантивна работа с децата в общи
на, Връбница“; петък - Проекти 
за бъдещо развитие на ВиК от Со
фия; събота - Проблеми на со
фийските кина 13.30 Новини от 
столицата (всеки ден без събота) 
13.45 Криминална хроника- МВР 
(понеделник); Актуален комен
тар (сряда и петък); Актуални 
проблеми на противопожарната 
охрана в София (вторник); Пътно
транспортната обстановка - КАТ 
(четвъртък); Софийска мозайка 
(събота)
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„Христо Ботев“

21.30 Новини 
23.00

- „Детето в риска". Водещ Ро
за Дамянова

21.30 Новини
23.00 „Благодатен четвъртък“

88-58-12 е телефон на 
слушателите на БНР.
Вашите мнения, оценки и препо
ръки за предаванията на прог
рамите „Хоризонт“ и „Христо 
Ботев" се записват денонощно 
с телефонен секретар. А всеки 
работен ден от 9.00 -14.30 часа 
може да разговаряте директно 
с дежурните редактори на теле
фона. При позвъняване на те
лефон 88-58-02 се представяй
те в началото, като казвате и 
населеното място, от което се 
обаждате.

Програмно-координационен 
център.

0.00 Нощен осведомителен бюле
тин на БНР

0.15 „На сцената на времето“ - 
продължение

3.00 Нощно студио
3.30 Песни и танци от Финландия
4.00 „Музикална утрин“ с творби 

на Моцарт и Хайдн
5.00 „Часът на петела" - фолкло

рен концерт и документална 
публицистика за селото и мал
кия град

6.00 Кратки новини от изминалото 
денонощие

6.05 - 8.30 „Утро“ - сборна сут
решна програма

6.10 „Раз, два“-минути за воините
6.40 На този ден - православен и 

граждански календар
6.45 Биопрогноза за здравето 

през деня
6.55 Вести от изминалата нощ
7.00 Сутрешен осведомителен бю

летин на БНР
7.15 Репортаж по вашата важна те

ма
7.20 Ставайте, деца!
7.30 Преглед на бизнеспечата
7.40 За вас, бизнесмени и кандида

ти за бизнеса
8.00 Трудова борса
8.10 Правилата на играта
8.30 Новини
8.40 Курс за брокери: „Асоциация 

за стоковите борси в България 
- създаване на единен нацио
нален борсов пазар и отваря
нето му към света“

8.50 Музика с усмивка
9.00 „Добър ден“ - „Актуално по

литическо студио". Водеща 
Соня Димитрова

10.30 Новини
10.33 „Добър ден“ - продължение
11.00 - 17.00 „Съзвучие“ - с Катя 

Шавулева
11.00 „Пролог“ - със Светлана Ди

митрова - музикални новини
12.00 Осведомителен бюлетин на 

БНР
12.10 Коментар на програма „Христо 

Ботев“
12.20 Вход свободен... личности, 

идеи, проблеми от културния 
живот и от изкуството

13.15 Български градски песни и ме
лодии

13.45 Назад и обратно - народопси- 
хология: празничен календар, 
родословно дърво

14.00 „Родна стряха" - детски фол
клорен концерт

14.30 Следобедна музика - из твор
чеството на Телеман и Бах

15.00 Запазено за...
15.30 Новини
15.35 Кандидати на славата: „Мери

диани", „Опоненти“, „Чудаци"
16.15 Фолкпъзел
17.00 Всезнайко: Защо?
19.00 Образователен час: Радиоу- 

ниверситет: „Пазарна иконо
мика“ - „Производство и раз
ходи на фирмата". Автор до
цент Марчо Марков

18.20 Курс по разговорен френски 
език за начинаещи - 10-и урок

18.35 „Националната идентичност и 
европейското културно нас
ледство

19.00 Вечерен осведомителен 
летин на БНР

19.15 Вечерен коментар
19.30 „Метроном“ с Мануела Манче- 

ва
21.00 Радио „Гага“: „Насън и наяве"

8.00 „На църква в неделя“ 
9.00 „Клуб 7" - обзорно поли

тическо предаване на 
програма „Христо Ботев“ 
с Валентин Измирлиев

11.00 „Пандишпани“ с Ани 
Яковлева

12.00 Осведомителен бюлетин 
на БНР

12.15 „От нас песен от Бога 
здраве“
- 16.00 Неделен сле

добед със Светлана Ди
митрова

16.00 Радиотеатьр: „Поръче
нието“ - пиеса от Хайнер 
Мюлер. Превод Христо 
Бакалски

17.00 „Дядовата ръкавичка“ - 
срещи в творческия клуб 
на редакция „ХСЗ“

19.00 Вечерен осведомителен 
бюлетин на БНР

19.30 Свири Шотландски каме
рен оркестър, диригент 
Леополд Хагер. Солист 
Кристиян Захариас - пиа
но. В програмата творби 
от Волфганг Амадеус Мо
царт. Запис от концерта 
на Международния фес
тивал - Сан Себастиян 
през 1991 г.

21.00 Неделен салон: „Таланти 
и поклонници“. Водеща 
Дора Рохова

23.00 „Концерт’60“ - Мистър 
Биг

_______ ______ ___  _ “ с 
Аделина Александрова - „Ев- 
рорадио". Концерт на Берлин
ски симфоничен оркестър, ди
ригент Михаел Шанвалд. Со
лист Михаел Еркслебен. В 
програмата: Увертюра „Лео- 
нора №3" от Лудвиг ван Бет- 
ховен. Концерт за цигулка и 
оркестър № 2 от Сергей Про- 
кофиев. Запис от концерт, съ
стоял се на 1.XII.1992 година

0.00 Нощен осведомителен бюле
тин на БНР

0.15 „Благодатен четвъртък“ с 
Аделина Александрова - про
дължение

3.00 „Нощно студио“
3.30 Изпълнения на Уили Нелсън и 

Нана Мускури
4.00 Арнолд Шьонберг - симфонич

на поема „Пелеас и Мелизан- 
да" по драмата на Морис Ме- 
терпинг, изп, Берлински сим
фоничен оркестър, диригент 
Михаел Шонванд. Записът е 
направен по време на концерт, 
състоял се на 1.ХП.1992 г. в 
„Шауипилхаус“ - Берлин

5.00 „Часът на петела" - фолкло
рен концерт и документална 
публицистика за селото и мал
кия град

6.00 Кратки новини от изминалото 
денонощие
- 8.30 „Утро“ - сборна сут

решна програма
6.10 „Раз, два“-минути за воините
6.40 „На този ден"-православен и 

граждански календар
6.45 Биопрогноза за здравето ви 

през деня
6.55 Вести от изминалата нощ
7.00 Сутрешен осведомителен бю

летин на БНР
7.15 Репортаж по вашата важна те

ма
7.20 „Ставайте, деца!"
7.30 Преглед на бизнеспечата
7.40 За вас, бизнесмени и кандида

ти за бизнеса
8.00 Трудова борса
8.10 Правилата на играта
8.30 Новини
8.40 Курс за брокери: „Правни ас

пекти на борсовата търговия 
със стоки и услуги"

8.50 Музика с усмивка
9.00 „Добър ден": „Ние и светът“. 

Водеща Анелия Димитрова
10.30 Новини
10.33 „Добър ден“ - продължение
11.00 - 16.15 „Различни от всич

ки" със Станислав Цонев
12.00 Осведомителен бюлетин 

БНР
12.10 Коментар на програма „Христо 

Ботев“
12.20 Нови книги, филмови премие

ри, разговор по повод; актуа- 
лна информация

13.15 „Само ново“ - българска на
родна музика

14.00 „Звездите са тук“ - пред мик
рофона известни творци

14.30 Следобедна музика
15.00 „Представяме ви...“ - факти 

и проблеми от културния жи
вот

15.30 Новини
15.35 Четири песни от Гърция в из

пълнение на Г еоргиос Дзордис 
и Никопас Сирос

15.50 „Антология“ - композиция по 
стихове

16.15 Радиомагазин „Музика за про
дан“

17.00 Всезнайко Обаче...
17.20 Новини. Репортерско студио
18.00 - 19.00 Образователен час: 

Радиоуниверситет: „Патентно 
и авторско право“ - „Търгов
ски марки и марки за услуги“. 
Автор Михаил Коджабашев

Би Си за делови контакти -16- 
и урок

18.35 Дискусионен клуб
19.00 Вечерен осведомителен бю

летин на БНР
19.15 Вечерен коментар
19.30 „Форум музикум“
21 00 Радио „Гага“ - „Клуб на ек

сцентрика" - „По следите на 
вампира". Водеща Гергина 
Дворецка

Миклош Перени и Ищван Лан- 
тош изпълняват сонати за вио- 
лончело и пиано от Ерньо До- 
хнани и Шопен(документален 
запис от Будапеща, март 1992 

г.)

осведомителен 
бюлетин на БНР

0.15 „АнтонМитовшоу"-про
дължение

3.00 Дизи Гилеспи - последен 
запис „на живо“ на име
нития тромпетист от кон
церт в памет на Чарли 
Паркър.

4.04 „Душата ми е зажадняло 
цвете“ - камерни творби 
от Бах, Марчело, Шуберт 
и Паганини

5.00 „Часът на петела“ - фол
клорен концерт

6.00 „Неделя сутрин на село“ 
- фолклорна публицис
тична програма за бъл
гарското село

6.40 „На този ден“ - правос
лавен и граждански ка
лендар

7.00 Сутрешен осведомите
лен бюлетин на БНР 
„На църква в неделя“

К'г-п/А 7“ _ пАоппип ппгпл_

„Христо Ботев“
0.00 Нощен осведомителен бю

летин на БНР
0.15 Отвъд...
1.00 „Черна серия“ на редакция 

ХСЗ
1.30 Нощна серенада с творби на 

Де Файя, Албенис и Вила Ло- 
бос

2.15 Психо-крими: „Хотел Палас 
Танатос“ - драматизация по 
разказ на Андре Мороа

2.30 Изпълнения на Ал Бано и Ро- 
мина Пауър

3.00 „Нощно студио"
3.30 Музика на балканските на

роди
3.59 Утринна соната: С музиката 

на Франц Шуберт
- 6.00 „Живот в провин

цията - живот сред природа
та“
- 8.00 „И ловец съм, и ри

бар съм...“ - предаване за 
ловците, риболовците, спор
тистите, автомобилистите, 
донжуановците...

7.00 Сутрешен осведомителен 
бюлетин на БНР

8.00 „Събота в осем“ със Светос
лав Цветков

8.30 Детска програма: Приготве
те магнетофоните: „Хали- 
фът щърк“ - приказка по 
Вилхелм Хауф

9.00 „Семейна събота“ - сборна 
развлекателна програма за 
българското семейство и 
празниците с Таня Милева
- 16.00 „Вие сте луда, гос

пожо“ с Георг Краев
12.00 Осведомителен бюлетин
16.00 Академия „Комика" - „Пар

ламент на смеха“ - хумор на 
парламентарно равнище

17.00 „Събота седемнайсет“ - 
седмичник за култура. Во
дещ Златко Стайков

19.00 Вечерен осведомителен бю
летин на БНР

19.30 Операта „Цезар и Клеопат- 
ра" от Карл Хайнрих Граун, 
изпълняват солисти с хора 
на Берлинската държавна 
опера и оркестъра на град 
Кьолн, диригент Рене Якобе, 
хормайстор Матиас Брауер. 
Запис от Берлинската ра
диостанция РИАС

22.38 Радиодраматизация: „Рим
ска треска" по Едит Уордън

23.00 „Антон Митов шоу“
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: .Експрес'в „Обърнатата наопаки ефира - с хитове : Васил Новаков: „'

,)тък:
- супершоу с големи награди. Най- 
1ета!

жсандър Бакалов
■лтъл шоу с Митко „Фънки“

ди джей Ради 
г»ИС и Спирос 
и Заки 
«бота: 
:прес“: музр 
1анината, бг

24.00 Нощен ос
ведомителен 
бюлетин на БНР 

0.15 - 3.00
Нощен Хори
зонт"
3.00 - 4.00 К- 

ласическа музи
ка
4.00 - 6.00 

По първи петли" 
от Радио Стара 
Загора

6.00 - 9.00 
Преди всички“
7.00 Сутрешен 

осводомитилен 
бюлетин на БНР 

9.00 - 11.00 - 
„Конкуренти" 
11.00 - 12.00 - 
Мини музикална 
стълбица с Йор
дан Георгиев 
12.00 Обеден 
осведомителен 
бюлетин на БНР 
12.15 - 15.00 - 
„Дванайсет 
плюс три" 
15.00 - 18.00 - 
„Три от шест" 
18.00 - 21.00 - 
„Нещо повече" 
19.00 Вечерен 
осведомителен 
бюлетин на БНР 
21.00 - 22.00 - 
„Елит" с Донка 
Стамболийска 
22.00 - 24.00 - 
„Музикална 
стълбица“ 
Йордан 
ргиев

,тринсн музжапно-информлцнонен блок; 
политика, спорт и времето в 10 минути

4 вести
Магазин 99" - следобеден музикално-информационен блок 
99" - с Владимир Игнатовски
дионен час - политика и спорт: акцентите на деня;

- —т вас’ - 60 минути с пашите музикални поздрави;

чарт’ - музикално шоу на Бсйби ректрде и 03 Стивън

24.00 Нощен 
осведомителен 
бюлетин на БНР 
0.15 - 3.00 
„Нощен Хори

зонт"
3.00 - 3.30 - 
Класическа му
зика
3.30 - 4.00 3- 
абавна музика
4.00 - 6.00
„По първи пет

ли“ от Радио 
Пловдив
6.00 - 9.00
„Преди всич

ки"
7.00 Сутре

шен осведоми
телен бюлетин 
па БНР
9.00 - 11.00 - 

„Конкуренти“ 
11.00 - 12.00 - 
„Хит купон“ с 
Христина Бон
чева
12.00 Обеден 
осведомителен 
бюлетин на БНР 
12.15 - 15.00 - 
„Дванайсет 
плюс три“
15.00 - 18.00 - 
„Три от шест“ 
18.00 - 21.00 - 
„Нещо повече" 
19.00 Вечерен 
осведомителен 
бюлетин на БНР 
21.00 - 24.00 - 
..Супер"

24.00 Нощен ос
ведомителен бю
летин на БНР

0.15 - 3.00 „Н- 
ощен Хоризонт“

3.00 - 3.30 К- 
ласическа музи
ка
3.30 - 4.00 За

бавна музика
4.00 - 6.00 „П- 

о първи петли" 
от Радио Шумен

6.00 - 9.00 „П- 
роди всички"

9.00 - 11.00 „- 
Конкуренти" 
(Ако не се пре
дава пряко пар
ламентарен кон
трол от Народно
то събрание) 
11.00 - 12.00 3- 
абавна музика 
12.00 Обеден 
осведомителен 
бюлетин на БНР 
12.15 - 15.00 
Дванайсет / плюс 
три" 
15.00 - 18.00 
Разговор с вас" 
18.00 - 21.00 „- 
Нещо повече“ 
19.00 Вечерен 
осведомителен 
бюлетин на БНР 
21.00 - 23.00 
Пулсиращи но
ти" с Тома 
Спространов 
23.00 - 24.00 „- 
Джаз около по
лунощ" с Йордан 
Рупчев

24.00 Нощен осве
домителен бюле
тин на БНР

0.15 - 3.00 „Но
щен Хоризонт" 
3.00 - 3.30 Кла

сическа музика 
3.30 - 4.00 За

бавна музика
4.00 - 6.00 „По 

първи петли“ от 
Радио Варна
6.00 - 9.00 „Пр

еди всички"
7.00 Сутрешен 

осведомителен 
бюлетин па БНР

9.00 - 11.00 „К- 
онкуронти“ 
11.00 - 12.00 „Ф 
О11О1ОН“ музи 
кално продавано 
12.00 Обеден ос
ведомителен бю
летин на БНР 
12.15 - 15.00 „Д 
ванаисет плюс 
три“ 
15.00 - 18.00 „1- 
ри от шест“ 
18.00 - 21.00 „Н- 
ощо повече“ 
19.00 Вечерен ос
ведоми! елен бю
летин на БНР 
21.00 - 22.00 Ху
дожествена музи
ка
22.00 - 23.00 Пр
едставяме ви про
чути диригенти 
23.00 - 24.00 „Д- 
жаз студио" с Йор
дан Рупчев

24.00 Нощен осве
домителен бюле
тин на БНР
0.15 - 3.00 „Но

щен Хоризонт"
3.00 - 4.00 Кла

сическа музика
4.30 - 6.00 По 

първи петли: „До
бро утро, стопа
ни!" - от студиото 
на програма „Хо,- 
ризонт"

6.00 - 9.00 „Пр
еди всички на път"
7.00 Сутрешен 

осведомителен 
бюлетин на БНР
9.00 - 11.00 „Б- 

рапо на вас“
11.00 - 12.00 „К- 
аста дива" с Олга 
Камбуропа
12.00 Обеден ос
ведоми! елен бю
летин на БНР
12.15 - 15.00 „П- 
люс, плюс, пляс“ 
радиошоу на Асен 
Сираков
15.00 - 17.00 Сп
орт и музика,, 
17.00 - 18.00 „X- 
оризонт у дома" 
19.00 Вечерен ос
ведоми! елен бю
летин на БНР
19.15 - 21.00 „3- 
абранено за поли
тици"
21.00 - 23.00 „С- 
ъбота нечер“
23.00 - 24.00 „С- 
ъбота 93" с Герга- 
на Лазарова

24.00 Нощен осве
домителен бюле
тин на БНР

0.15 - 3.00 „Но
щен Хоризонт"
3.00 - 4.00 Еле

ктронна музика
4.00 - 6.00 „По 

първи петли"
6.00 - 9.00 „Пр

еди всички"
9.00 Неделен 

сутрешен осведо
мителен бюлетин 
на БНР

9.30 - 12.00 „Н- 
еделя 150" - сед
мичен политиче
ски обзор
12.00 Обеден ос
ведомителен бю
летин на БНР
12.15 - 14.00 „Т- 
ъпан бис, хоро се 
вие“ фолкмага- 
зин
14.00 - 16.00 „М- 
узикаяпа борса“ 
16.00 - 19.00 „X- 
оризон! за вас“ 
17.00 - 19.00 „С- 
пор! и музика“ 
19.00 Вечерен ос
ведоми! елен бю
летин на БНР
19.15 - 20.00 „Д- 
анс уикенд" не
делна дискотека с 
Йордан Георгиев 
20.00 - 21.00 „К- 
луб Давидоф“ 
21.00 - 22.00 „Б- 
ис" музикално 
предаване с Нико
лай Захариев 
22.00 - 24.00 „Б- 
ялата лястовица" 
- магазинно кул
турно предаване

Всеки ден: 24.00 - 6.00 - НОЩНО РАДИО 99 (музика за всеки вкус)
Понеделник:
6.00 Нооини и орсмото
6.04 .Старт"
11.00 Новини - политика и спорт; най-паното до този час;
12.00 Последни пести
12.09-16.00 .Магазин 99"
16.00 Нооини
16.03 Познай моето име - радиошоу на Катя Сунгарска
18.00 Радио-бинго със Стойко Влахооски
19.00 Информационен час - музика, политика и спорт; акцентите от деня в 99 секунди
20.00 .От вас - за пас" - 60 минути с вашите музикални поздрави
21.00 Нооини - вечерен бюлетин за политика, спорт и времето
21.-10 Пол рок шоу класация за български хитове на Румен Андонов
Вторник
6.00 Новини и орсмото
6.00 11.00 .Старт* — утр
11.00 Ношми - е""—““
12.00 Последни I
12.05-16.00 .М._.
17.03 .Култура 99 ‘
19.00 Информацио!
20.00 .От вас - м
21.00 Нооини
21.10 .Бсйби <
Сряда
6.00 Нооини и времето
6.04 - 1.00 .Старт- - утринен музикално-информационен блок
11.00 Нооини - политика, спорт и орсмото в 10 минути
12.00 - Последни нооини

18.00 .Час на класния- - с Радослав Янкулоп

21.10 Диско шоу - хитове от световните класации с диджей Васко Ди 
Четвъртък:

2?:оо Ноо^и " “ 60 иинути с мшито “Уникални поздрави . '

21.10 .Резонанс’ - с Румен Бончев
Петък:

21.10 .Музика за сърцето’ - през историята на рока с Мартин Ликов
Програмата в събота и неделя:

7.03-12.00 .Уикенд магазин 99‘

18.03-20.00 Спортна събота

ДисъотекаЧ)!) - г диджей Тишо (събота)

РАДИО „ЕКСПРЕС“
Всяка нощ от 0.00 до 6.00 часа: музикална програма на Радио 
Люксембург
От понеделник до петък:

6.00 - 9.00 „Добро утро с„Ескпрес*: музика, новини на кръгъл час, 
теми от печата, спорт (7.30), биопрогноза за деня, информация 
за времето, пътищата, „Валутен експрес" (7.45), софийски вес
ти, реклама

9.00 - 12.00 Темпо: музика, информация за филми, театри, кон- 
...... .......<6и, валутна информация (10.45), магазини (11.30),

„горещи" репортажи от София, новини от света, реклами
- 17л)0 Теми от деня: музика, реклама, новини, информация

> времето и пътищата, разговори по теми от живота на стопи
ла със слушателско участие

АВТОРСКИ ПРЕДАВАНИЯ: 
Понеделник:

17.00 - 19.00 „Само за мъже* - радиопарти на Соня Момч»
19.00 - 21.00 „Ес-експрес"- с Васил Новаков: Радиоигра

ли да го усетиш?’
21.00 - 24.00 „До границата на виреенето" - алтернативен рок с 

Ясен Петров
Вторник:

18.00 - 19.00 „Самоза жени“-„интимно“ радиошоу на Иво Момчев 
21.00 - 24.00 „Ревю" - музика и поп-новйни с Ана Мария Тонкова
18.00 - 19.00 „Слоу шоу“ - с Александър Жеков
19.00 - 21.00 „Ес-експрес*-с Васил Новаков: .Можеш ли да го усе

тиш?“ - радиоигра
- 24.00 Блус-експрес с Ивайло Кицов

Четвърт----
17.00 - 20.00 „Търсете Сънчо“ - с 

софийското предаване в свет
- 22.00 Джаз-експрес с Але»
- 24.00 „Пауър Кик“ - хеви метъл шоу с 

Петък:
17.30 - 19.30 Музикален магазин с
19.30 - 21.00 Куул мюзик с Такис и
21.00 - 24.00 Кино хит с Боби и

Събота.
- 12.00 Добро утро с „Експрес“: музика, новини, информация 

за времето, пътищата и планината, биопрогноза за деня, теми 
от печата, полезни съвети за уикенда, кина, спектакли, излож
би, магазини, реклами
- 9.30 „Що е то?“ - въпроси за малки „експреси“ от Щотко 

Защотко
___  - 15.00 „Поздрави в ефира* - с хитове по ваш избор
16.00 - 19.00 Спортна събота
19.00 - 20.00 Марлборо мюзик -.Легендите на рока* с Васил Нова

ков _
20.00 - 22.00 Дискотека „Експрес с ди джеи Ради и компания
22 00 - 23.00 Флаш Бек (стари, но златни) с Антоний Арнаудов 

Неделя;
7.00 - 12.00 Добро утро с „Експрес“
9.00 - 9.45 С Бате Къцо в „Обърнатата наопаки страна

12.00 - 15.00 .Поздрави в ефира - с хитове по ваш избор
19.00 - 21.00 Ес-експрес с Васил Новаков: „Можеш ли да го усе

тиш?“ - радиоигра
------ - 22.00 Джаз експрес с Дидо Бояджиев

- 23.00 Флаш Бек (стари, но златни) с Антоний Арнаудов
- 24.00 Музика без граници с Кирил Владимиров

I
24.00 Осведоми
телен бюлетин на 
БНР
Новини на всеки 
кръгъл час (всеки 
До")

0.15 - 3.00 „Но
щен Хоризонт"
3.00 - 4.00 Му

зика
4.00 - 6.00 „По 

първи петли" от 
Радио Благоев- 
|рад
6.00 - 9.00 „Пр

еди всички"
7.00 Су| рошен 

’о(шс/(оми!слен
б1олс1ин на БНР 

9.00 - 11.00 Ко
нкурсни
11.00 - 12.00 „М- 
у.чикална шаре
ния"
12.00 Обед»’" ос- 
НОДОМИ1СЛОН бю- 
ЛО1ИН на БНР
12.15 - 15.00 ,.Д- 
в.анаисо! плюс 
три"
15.00 - 18.00 „1- 
ри от шест"
18.00 - 21.00 „Н- 
ещо повече“
19.00 Вечерен ос
ведоми! елен бю- 
лс!ин па БНР 
21.00 - 22.00 „Б- 
ис" с Румяна Кара- 
дим* <сва 
22.00 -
„Тик-так“

Новини в без пет
На кръгъл час - времето

6.30 Емисия на Би Би Си на български език „Лондон старт*
7.00 „Добро утро. София!: откриване на програмата; прогноза за времето: 

курс на БНБ; бизнесинформация; Инфотека спорт; програмата за де
ня

7.30 Заглавията от печата
9.00 Радиобазар
9.30 Хороскоп за деня

10.30 „Стомахът, моят приятел* - кулинарна рубрика
13.00 - 14.00 „Гласът на заека“ - рубрика, в която се представят автор

ски компактдискове
14.05 Мързелив следобед
16.30 „Добър вечер, София!’ - културни събития и идеи за вече-
19.00 - 19.30 Емисия на Би Би Си на български език; Светът в деГ 

празнични дни Осведомителен бюлетин
20.00 - 24.00 „А ла карт’ - музика по избор на слушателите
24.00 - 7.00 Нощен „ЕМ+*

Авторски предавания
Понеделник - 14.00 - 18.00 Мързелив следобед и радиорулетка с Петър 
Пунчев
.18.00-19.00 .Долче вита“-предаване за френска, италианска и испанска 
музика. Водещи Найден Стоянов и Никола Димитров
21.00 - 21.30 „Радиобалет“ - половин час за балета и най-доброто в света 
на музиката - водещ Даниела Христова.
Вторник- 18.00 -19.00 „Радиоактивно (героите на рокендрола)* - водещ 
Петър Г юзелев
19.30 - 24.00 „За к'во ли не* - водещ Живка Атанасова
Сряда- 18.00 - 19.00 „Соса со!а 1з 1Ье Мияс" - водещ Георги Кушвалиев
20.00 - 24.00 .А ла карт“ - водещ Олег Пери
Четвъртък -18.00 -19.00 Радиоактивно ВС - Топ 10. Водещ Петър Гюзе
лев
21.00 - 22.00 „Новите китове* - загадки, хипотези
Петък - 14.00 - 19.00 Петъчно парти - водещ Константин Тилев
19.30 - 22.00 „За к’во ли не* - водещ Живка Атанасова
22.00 - 24.00 „Клуб на самотни сърца“ - водещ Бойчо Автов
Събота - 7.00 - 10.00 Семейна закуска с Кирил Калев
14.00 - 17.00 Мързелив следобед с Петър Пунчев
17.00 - 18.45 „Топ поп фут шоу“ - водещ Иван Ватахов
.Какво ново на площад „Славейков"? - нови книги. Водещ Христо Едрин 
Неделя - 18.00 - 19.00 .Калисто“ - водещ Силвия Кавданска
20.00 - 24.00 .Джазландия’ - водещ Владимир Дайнов

Основни водещи
Константин Тилев. Кирил Калев. Петър Пунчев. Георги Кушвалиев, Ива До
йчинова. Владимир Дайнов. Олег Пери

ги, реклама
- 12.00 Темг 

церти,изложб

12.00
за!
цат



Отскучник1-7 ноември 1993 г.

ИТзЯПОИ

^©©ртамемт
ма ощрри

61 52 43

8

9

11

13 14

15

18

22

25 26
Любомир ЯНОВ27

«

Кръстословица

Отговори
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II
[родно!

кчи ади 
чини ри...

(български и на „Хънтър 
Дъглас“)

на конкурентни цени

Това се казва бюст голям, мадам! 
От видео и снимка провокира...
А моят е - като една човешка длан, 
но мъж от длани не разбира... 
Гърда като една човешка длан, 
но повече кажи кому е нужна? 
Щом чувства тя на нея мъж опрян, 
и тя за него се окаже чужда!? 
Какво от туй, че моят мъж и сам 
над тоя сексапил се назландисва! 
Бъди уверена оттук натам, мадам, 
че никой няма да го кандардисва... 
За всеки пътник имало и влак...
И няма още кон неоседлан... 
Ще се намери някъде такъв юнак, 
за моя бюст-една човешка длан...

Вдигането на рамене
те може да събори и 
главата.

Онзи, който носи ду
ша на заем, никога не 
плаща лихви.

Борис АНАНИЕВ

1463 София
ул. „Адриана Будевска“ 
13
тел: 52-18-37
тел./факс: 54-28-35

МАДОНА заяви, че е готова да 
плати 1 милион долара на актрисата 
Хейди Флейс, играеща ролята на 
г-жа Клод от Бевърли Хило в еднои
менния телевизионен филм, за да й 
отстъпи ролята.

Онзи, който общува 
само със себе си, 
има поне един сигу
рен приятел, 

о
Който лесно се учуд
ва, трудно се плаши.

о
21

И19

По всяка вероятност 
Джак Никълсън ще иг
рае ролята на Едгар Ху- 
вър във филма, който ще 
бъде заснет по скандал
ния бестселър на Антьни 
Съмър, който в книгата си 
твърди, че могъщият шеф 
на ФБР бил хомосексуа
лист. ..

Стивън Спилбърг не 
лежи на лаврите си след 
огромния успех на филма 
„Джурасик парк“. Той за
купи от студията на Мет
ро Голдуин Майер права
та върху филма „Лили“ на 
Чарлз Уолтър, в който иг
раха Леели Карън, Мел 
Ферър и Жан-Пиер Омон, 
за да го адаптира като ри
суван филм със заглавие 
„Карнавал“.

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА
бул. „Цариградско шосе“ №111. Тел./факс 74-00-84, 70-01.88, 74-70-02, 74-91-13, 
Българска национална телевизия - ул. „Сан Стефано“ № 29, телефон 43-481. Бъл
гарско национално радио - бул. „Драган Цанков“ №4, телефон 85-41. Вестникът е 
набран и отпечатан в Издателско-полиграфически комплекс „Родина“
Броят е приключен редакционно на 26 октомври ИНДЕКС 20101
Банкова сметка - 421104609020-4 ТБ - София АД

Прекъсваме временно пуб
ликуването на „Логорея ’93“ 
поради директно включване 
с горещи вести от кабинета на 
главния редактор.

Най-голямо натовар
ване усеща онзи, кой
то носи съвест в паз
вата си.
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Съобщение
БНТ обявява КОНКУРС да содощи на новата 

шоу-програма .ЗНАЙ, ИГРАИ, ПЕЧЕЛИ*, посвете
на на най-новите световни и оългаоски научни от
крития. Кандидатите да се явят пред централния 
вход на телевизията нз ул. „Сан Стефано“ №29 
на 22 ноември в 9.00 ч.

<3
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От 1 й®
ОВЕН (21.1П.-20.1У):
Определен е стре
межът ви да бъдете 
по-независими в 

своята работа. Смятате, че така 
увеличавате шансовете си за до
брата реализация на вашите наме
рения. Склонни сте да показвате 
известна подозрителност и нетър
пимост към думите и постъпките на другите. Не е 
изключено понякога да си позволите нетактич- 
ни забележки.

ТЕЛЕЦ (21.1У-20.У.): Често ще 
концентрирате мислите си върху 
необходимостта от някакви про
мени, но не сте в състояние да ги 

дефинирате ясно. Усещането, че дребни неща 
изяждат вашето време, ще рефлектира негатив
но на поведението ви. В желанието си да навак
сате пропуснатото можете да прибегнете към 
недобре мотивирани действия.

БЛИЗНАЦИ (21.7.-21.71.): Коле
банието, което можете да изпита
те в началото на периода, бързо 
ще затихва. Превес ще взвема 

стремежът ви да бъдете добре организирани и 
прагматично действащи. Това не винаги ще ви се 
удава, защото трудно се отърсвате от неоснова
телни убеждения. Бъдете по-внимателни, кога- 
то се ангажирате с проблемите на другите.

РАК (22.71.-22.711.): Едва ли ще 
допуснете други да насочват дей
ствията ви. Сигурни сте, че сами 
достатъчно разумно можете да 

преценявате и решавате. Предпочитате опера
тивната работа пред дългосрочни задачи, за 
които имате известни резерви. Постарайте се да 
не занимавате околните с неща, неотнасящи се 
пряко до тях.

Там, където кипи те
рорът, ферментира 
прогресът.

О16 
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Хоризонтално: 1. Зачервяване на кожата вследствие на външни дразнители. 8. Алка
лоид, съдържащ се в моравото рогче. 9. Река в Средна Азия. 10. Френски колоездач от 
близкото минало. 11. Виеше църковно управително тяло у нас. 13. Електрод в транзис
тор. 15. Река във Виетнам. 16. Лично местоимение. 18. Летателен апарат. 21. Духов наро
ден инструмент. 22. Японска писателка (1906-1963) - .Ама". 23. Герой на К. Христов от 
трагедията .Боян Магесникът“. 25. Световноизвестен композитор и продуцент на попму- 
зика - „Флашданс". 27. Италиански оперен певец (1705-1779).

Вертикално: 1. Безцветен горящ газ. 2. Шотландски танц. 3. Многогодишни растения с 
хубави цветове. 4. Марка наши телефонни апарати. 5. Черноморски нос. 6. Право на най- 
малкия син да наследява целия имот на семейството. 7. Положителен полюс. 12. Остро- 
вът на Одисей. 14. Спортно предаване по БНТ. 17. Въглехидрати със сладък вкус. 19. 
Тюркско-номадско племе. 20. Древна Гърция. 21. Състояние на пълно безсъзнание. 24. 
Метална жица. 26. Река в Западен Сибир. Христо СТОЙЧЕВ

ЛЪВ (23.7П.-23.7Ш.): Склонни сте 
да отделите повече внимание на 
близките си. Желаете те да чув
стват вашето присъствие и с това 

ще съобразявате поведението си. Възможно е 
да срещнете определени трудности при дългос
рочното планиране на вашата дейност, доколко- 
то от погледа ви убягват някои съществени връз
ки между събитията. Не се увличайте по ефекти
те.

ДЕВА (24.7Ш.-23.1Х.): Налице е 
известно противостоене между 
вашата нагласа и определени 
принципи, които не желаете да 

промените. Не ще приемате поведение, мотиви
рано само от конюнктурни съображения. С удо
волствие бихте споделили своите мисли с хора, 
възприемащи новото. Изпълнителността ви мо
же да граничи с педантичност.

ВЕЗНИ (24.1Х.-23.Х.): Ще се стре
мите към добра мобилизираност. 
Не искате да допуснете големи 
изненади от ваша страна, а и же

лаете да сте подготвени за такива по независе
щи от вас причини. По-недоверчиви, вие вероя
тно ще бъдете доста внимателни по отношение 
на контактите си. Настроени сте за по-активна 
творческа дейност.

СКОРПИОН (24.Х.-22.Х1.): Нагла
сата ви ще благоприятства обмис
лянето на промени, които счита
те, че са от значение за вашия ду

ховен живот. Резервирано приемате думите на

7 ноември
околните. На малко хора бихте се 
доверили. Постарайте се да бъде
те убедителни в необходимата 
степен, когато излагате собстве
ните си виждания.

СТРЕЛЕЦ (23.Х1.- 
21.ХН.): Не ви се 
иска да оставате 
сами и сигурно ще 

търсите начини за разширяване 
на своите контакти. Това ще ви се удава сравни
телно лесно, защото сте предразположени към 
мекота в отношенията. Можете да бъдете добър 
събеседник. Професионалните си изяви ще ба
зирате на високо умение и стриктно изпълнение.

КОЗИРОГ (22.ХИ.-20.1.): Пробле
мите, които можете да си създа- 
дете, ще произтичат от нагласата 
ви емоциите да вземат връх. Има

те възможност реално да преценявате ситуации
те и е необходимо по-голямо волево усилие. Из
питвате приятно чувство, когато ви се обръща 
повече внимание. Не е изключено да си позволи
те известен лукс, доколкото е допустим.

ВОДОЛЕЙ (21.1.-19.11.): Някаква 
неподреденост в мислите ви ще е 
вероятната причина за недотам 
добра ориентация. Допустимо е 

да предприемете действия, чиито последствия в 
момента не бихте предвидили напълно. Доста 
чувствителни ще се окажете към опити да се на
месват във вашия личен живот. Нагласата ви да
ва шансове за творческа работа.

РИБИ (20.11.-20.111.): Влияние, обу- 
славящо състояние на добра ра
ботоспособност и сигурно внима
нието ви ще е насочено към пъл

ноценното му използване. Предполага се, че ло
гика и интуиция взаимно ще се допълват, което 
ще ви позволи успешно да прогнозирате някои 
неща. Въздържайте се от прибързани мнения.

РАБОТНА РЕДКОЛЕГИЯ Любомир ЯНОВ
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В безкрайноспа на франкофонията

/

ПОД КРЕОЛ СКОТО НЕБЕ, 
СРЕД ТРОПИЧЕСКОТО МОРЕ

Мавриций...
На този „файл“ обичайният обем обща култура реагира с екзотичен 

остров, с рядка марка, с изчезнала птица...
На картата точката е толкова малка, че името й се изписва в океа

на— Индийския, отвъд Екватора и малко над Тропика на Козирога. 
Натам полетяхме с оператора Любомир Станоев, защото България е 
франкофон, а всички ръководители на държави, където говорят или 
употребяват френски (общо 47 на брой), се събираха на далечния 
вулканичен остров.

Полетът бе достатъчно дълъг (около 12 часа), за да науча още, че 
Република Мавриций е не един, а двайсетина острова, наистина ня
кои от тях с големината на... панелен хол! На карта с мащаб 
1:2000000 техните имена, също изписани в океана, звучаха странно, 
но понятно — Остров на птиците, на елените, на лебедите, на змиите, 
кръгъл, плосък...

Всичките те заедно с Реюнион и Родригес имат общото име — Мас- 
каренски острови, защото в началото на XVI век португалецът дон 
Педро Маскарен е плавал из тези топли води. От европейските 
мореплаватели португалците първи откриват Мавриций, който 
вече е бил посещаван от арабите, нарекли го Дина Магра- 
бин. Днешното му име обаче е спомен от първите коло
низатори-холандците, задържали се на острова 112 го
дини. Холандският принц Морис Насау не е стъпвал 
на острова, но името му остава като кръщелно освен 
в периода на френско владичество, когато Маври
ций е преименуван в Ил дьо Франс. От 1810 
над острова се вее британският флаг до не тол
кова далечната 1968 г., когато Мавриций става 
независим.

И на единственото му летище — Плезанс, 
ни посрещна националният четирикольор: 
червено, синьо, жълто, зелено. По-късно 
възприех разноцветието му и като сим
вол на пъстроцветието на обитателите 
му. Защото Мавриций е земя на сре
щата на един народ, дошъл от бли
зо и далеч, от Европа, Азия и Аф
рика, но научил се да живее за
едно — хармонично, трудолю
биво и мирно под креолско- 
то небе и сред тропическо
то море. И да изгради 
една многоцветна култу
ра. И разноезична. Защо
то на острова, който се 
прекосява по най-дългия 
му диагонал за час и по
ловина, се говорят 11 ези
ка, а официалните са 4.

Сред тях е и френският, 
който събра на Лазурния 
бряг на Мавриций стьлпотво- 
рение от петте континента. I/! в 
безкрайността на културното пространство на фран
кофонията се оказаха редом Коморските острови и 
Монако, Вануату и Швейцария, Джибути и Люк
сембург, Бурунди и България...

Впрочем българският президент 
Желю Желев кацна късно вечерта 
на 15 октомври като ръководи
тел на страна — наблюда
тел в движението; на 
16-и, на откриването, 
постави кандидатурата 
ни за пълноправен 
член и преди закрива
нето, на 18-и, България 
бе одобрена, приета, 
приветствана като 
равна в едно движе
ние, градено върху цен
ности на културата, но 
все повече изпълвано и с 
икономическа полез
ност. Това пролича и в 
общата дискусия, и в 
двустранните сре
щи, в приетите 
резолюции, и в 
разговорите, 
които прове
де д-р Же
лев

Че българската култура може да обогати 
френската — бе категоричен и прочутият 

Морис Дрюон — писателят, член на 
френската академия. В кулоарите на 
конференцията артистичният и досто- 
лепен Дрюон бе настроен да говори 
дълго и за богатствата на славянската 
душевност — в обкръжение, в което 
преобладаваха представителите на 
африканските страни — най-голя- 
мата компактна група сред фран- 
кофоните. Но от там „изскочи“ 
„българофон“. С посланика на 
Бурунди в Париж — учил 4 го
дини в България, се запознах
ме в движение. В „летящите“ 
стартове към разхвърляните 
из целия остров места на 
събитията, с колегата-опе
ратор улавяхме най-неве- 

роятни транспортни 
средства и спътни

ци, включително 
и президента на 

Гвинея — Бисау, а 
най-често — мест

ните полицаи.
Така обаче се уве- 

• рихме сами, че най- 
ценното на Мавриций 

са не коралите и плажо
вете, неповторимият пей

заж и райските градини, а 
хората — спокойни, учтиви, 

усмихнати... Доброжелателни 
и гостоприемни. И затова не 

им казахме сбогом, а довижда
не!

Ако някои 
от читателите 
на в.„Телеви
зия — Радио“ 
има скоро път 
натам, нека ги 
поздрави отново 
от Таня Сотирова 
и Любомир Ста
ноев!

От командировка се завърна...

френския президент, с премиерите на Люксембург и на 
Камбоджа, с вицепрезидентката на Виетнам.

Кралският син, премиер на Камбоджа, Нородом Рана- 
рид използва възможността чрез нашия телевизионен 
екип да заяви пред българския народ, че Камбоджа ни
кога няма да забрави синовете на България, заплатили с 
живота си за една много благородна кауза.

Недостигаем за журналистите бе френският прези
дент, който трябваше да се срещне с тях в деня на закри
ването, но в час, когато нашият тв екип вече щеше да е 
далеч от Мавриций. И затова „атакувах“ г-н Митеран, ко
гато започна срещата му с д-р Желев. Убеждаването да 
направи изявление трая почти колкото самото интервю, 
но накрая с усмивка франсоа Митеран заяви, че чувст
вата му към България се измерват с ключовата дума 
„приятелство“. Надява се скоро да ги изяви на място, 

при нас, в София. Оцени високо факта, че сме първата 
славянска държава сред франкофоните и че сме съ

умели да запазим една култура, която ни сближа
ва.


