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— Пенчо, затвори радиото! Нали знаешъ, какво може да 
си помислял, съседигЬ! . .

Подробната програма на всички наши в 
чужди станции.

отть 31. VIII. до 6. IX.

но нали 
фантазия

РАДИОАМАТЬОРСКИ НЛУБЪ ЗАГРЕБЪ 
ра-~си служи 

направилъ 
по

да се заякчи клубъть, за да мо
же още по-широко да служи на 
радиолюбителя,' да прави всич
ко, което то е по силитЪ му, за 
да се направи опознаването на 

(Следва на стр. 8.)

на стр. 8.)

да я посЬ

да си изгради мощенъ ламповъ 
апаратъ.

Ръководството на клуба, пре
димно отъ млади инженери и 
студенти техници, и днесъ е во- 
димо само отъ едно желание:

„Театъръ^предъ микрофона“

Радиоаматьорски клубъ Загребъ. Ра
дио-вести.

2+1 СЪ ТРИ ВИДА ВЪЛНИ — под
робно описание н данни за само- 
ржчно навиване на бобинит-Ь. Вжт- 
решниятъ шумъ. СиловитЬ тран
сформатори. Поща.

„БЪлата нощь на единъ червенъ ху- 
саръ“ — разказъ.

Алфонсъ Алле

БШТА НОЩЬ НА ЕДИНЪ ЧЕРВЕНЪ ХУСАРЪ
лайки, азъ решихъ, че тя вече 

достатъчно и дори поч- 
да й се усмихвамъ.

на

приятелю, Добро 
живЪемъ иие| 

Обаче. . Впрочемъ, 
бързамъ.

Винаги съмъ се питалъ, защо 
наричаме „бЬли нощи’ ония но
щи, които не прекарваме въ ле
глото си. Азъ съмъ прекаралъ 
едяа нощь, която ми са видЬ по- 
скоро... черна.

Това не попрЬчи
ми да ме поздрави малко 
но сутрииьта, 
да каже:
- А, <

геЙв 
за да си придамъ смЬлость. .

Стегнахъ поясока, закачихъ са
бята и се хвърлихъ смЬло въ ата
ката.

Предь къщата на любимата, ви 
дЬхъ съпруга, който излизаше.

Отлично. Когато той се отдале
чи, почнахъ да се качвамъ по 
стълбитЬ, полека, поради шпори 
тЬ, съ които не б€хъ свикналъ и 
които съ доста дълги у червени 
тЬ хусари отъ Монте-Керло.

Позвънихъ. Шумъ на леки 
крачки задъ вратата. Вратата се 
отваря. Тя е... моята малка блон 
динка... азъ й казвамъ...

Впрочемъ, какво й бЬхъ казалъ? 
Знаете, въ тия моменти човЕкъ 
казва всичко, каквото му идва на 
ума... А поть минути по-късно, 
бихме предпочели да се обЬсимъ, 
отколкото да повторимъ казаното

Но азъ си спомнямъ отлично, 
че тя ми отговори съ възмутенъ 
гласъ: „Вие сто лудъ, господине! 
Моятъ ммжъ сега що се върне. 
Ето, чувамъ крачкитЬ му".

(Следва

Ссдмиченъ вестникъ за радио-култура 
Редакторъ: Д-РЪ ИНЖ. П. ИВАНОВЪ

Редакция н адяиянстрация: Бул. Дондуковъ 23. София.

По тоя случай, бЪхъ поканенъ 
отъ приятелите си на единъ балъ, 
костюмиранъ, естествено.

Знае" се, че имамъ богата фан
тазия. Ето защо всички приятели 
ми казаха: „Постарай се да на- 
м1ришъ нЬкой смЬшенъ костюмъ".

И още сутриньта се дегизирахъ 
като червенъ хусаръ отъ гварди 
ята на монакския князъ.

Всички знаятъ, че въ Монако 
нЬма червени и въобще никакви 
хусари. А пъкъ и да имаше таки 
ва, тЬ щЬха да ходятъ въ цивил
но облЪкло.

И азъ го знаехъ - 
на хората съ богата 
всички неточности се прощаватъ.

Оглеждайки со въ огледалото 
на гардероба, азъ си казахъ: „Ето 
удобенъ случай да посЬтя моята 
малка блондинка. Тя нЬма да от 
каже на единъ толкова елоган- 
тенъ хусаръ*.

Между насъ казано, тая унифор 
ма много ми отиваше,

Нохранихъ со рамо, и то мно
го добро, за да имамъ доста
тъчно енергия, Пихъ доста вино,

Стремежътъ къмъ повече 
диопросвЪта сдружи и организи
ра загребскктЪ радиолюбители 
— създаде се радиолюбителски 
домъ — днешниятъ Радиоматьор- 
ски клубъ Загребъ.

Съмдаденъ съ много жертви, 
крЪпналъ и се развивалъ подъ 
непрекжснатитЪ грижи на ржко- 
водителм и членове, клубъть и 
днесъ служи най-полезно на 
радиолюбителите. Облекчение
то, което той прави на члено
вете си при изучаване на радио
техника, съблазнява и привлича 
/стотици радиолюбители. Крайно 
изгодните условия за членуване 
въ него не позволяватъ на ни- 
то единъ радиолюбители да 
остане вънъ отъ него. Само сре
щу една скромна сума — член
ския си вносъ — всеки може сво
бодно да разполага ,съ богатия 
инвентаръ на клуба: било съ ху
бавата му литература, било съ 
разните му други съоржжения. 
Само, що се отнася до ползу
ваното съ различните измер
вателни уреди, сжществува ед
но малко, но твърде оправдано 
ограничение: съ Нхъ може да

Требва да ви призная, че бехъ 
влюбенъ отъ известно време.

Но че бехъ влюбен: 
но тъй да со каже 
„ажтре*.

Тя беше малка блондинка, съ 
руси кждрици на челото. Когото 
минавахъ покрай кжщата й, тя 
винаги б1ше на прозореца,

И така, минотайки и отмина

Годяшвнъ абонамента 100 и. за 52 броя нозаяионмо ота 
«ой брой ставате абоната, ва ’/3 година 60 яв. Провеж

дайте суми оо пощ. чек. с/ка 2382

познава _ ..........
нахъ да й се усмихвамъ. НЬщо 
повече — на мене ми се стру 
ваше, че и тя отговаря на моите 
усмивки.

Това беше грешка — азъ се 
увКрихъ въ това, но много къ- 

•о, за жалость.
Казахъ си: „ТрЬбва 

тя некой день*.
Междувременно, почнахъ да се 

осведомяпамъ за ноя, умЬло, кв- 
точо ли не бЬхъ заинтересованъ. 
Узнахъ, че е женена за директо
ра на една голЬмо фабрика на 
ловджийски картечници.

Този господине излизали осЬко 
вочерь къмъ осомь часа, отивалъ 
въ клуба си и со връщалъ къ
сно прозъ нощьта.

„Отлично, казахъ си, Точно то
ва ми трЬбва*.

Наближаваше карнавалътъ.

само членъ, който е 
единъ малъкъ изпитъ 

основи на електротехника. За 
членуване въ клуба не сжществу- 
ватъ никакви и за никого огра
ничения, пъкъ затова и членуват». 
всЬкави отъ всЪкакви съсловия и 
съ най-различни професии.

Богатото обзавеждане на клу
ба, както и начинътъ на самата 
работа въ него даватъ' прекрас
на възможность на радиолюби
теля задоволително да се запоз
нае съ всичко, което го инте
ресува. Повече — заинтересова- 
ниятъ може свободно да работи 

занимаващи го въпроси 
има възможность дори ос

новно да се запознае съ тЬхъ 
защото клубътъ му предлага 
всички удобства. Само когато чо- 
вЬкъ има предъ очитЪ си всич
ко това, не би му било така чуд
но# какъ единъ членъ д-ръ адво
ката» иначе по професия, пъкъ 
захваналъ се да изнася сказка 
върху теорията на магическото 
око, или пъкъ лЪкарь . иначе, 
пъкъ го виждате свилъ се въ ед
но отъ кюшетата на клуба и най- 
усърдно приготовлява части, за
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13.15 Точно

коментари,

19.00 Народни пЪснм, изп. Вената

Теоретични или 
монтажни схеми из
работваме срещу 

лева на лампа 
въ пощенски марки.

втората 
посочимъ

„кжси 
усложни 
реакция 

да

се 
/ма

ра- 
го- 
огь

Въ 
отъ 
мо-

3-
Карло

1^03
ЙЕАМЯЗ
I 51

1М
| X септемврий

(напр. въ 
поради

м. 10 кв. 1357 кц. 
музика. 21.50 

22/0 ПЬ-

ВЕЧЕРЬ
18.30 Забавна и танцова музика.

, Мадами
,, «Девойко 

твоитЪ очи се крие чаръ", 
Чеботари, 

Ернстъ

мело-
фронта; 22.00

Забавна музика.

Печ- „Стопанско развитие“
— ул. Веслсцъ, 5

Любенъ
□ъ Образ-

Твърдицв, 
I на апара- 
сж особени 

не раз-

въ самата

1. Трънска ржченица (Асенъ Ка- 
растояновъ), изп. духовъ орке- 
стъръ. 2. Се запали пиле Тре- 
но (Д. Христовъ), изп. хоръ. 
Шопска ржченица, изп. К:~ 
Алиевъ на флигорна.

7.45 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, дома

кински съвети.
3.00 Забавна музика;

1. Златно младежко време 
(Манфредъ). 2. Андалузко танго 
(***). 3. Японска чайна (Винк- 
клеръ). 4. Такта по родината 
(***). 5. Любовна серенада (Мо 
нти). 6. Звуци отъ Аркадия 
(Морена). 7. Косътъ (Филипъ).

8.30 Край.

ЗА ВЖТРЕШНИЯ ШУМЪ
Чрезъ дебели и солидни шир- 

мовки, електрическите индукции 
може да бждатъ сведени до ми- 
нимумъ.

Колкото за вжтрешнитЪ шумо
ве собствено казано, тА се дъл- 
жатъ на следнитЪ причини (въ 
първото и второто стжпало):

а) лоши контакти; б) недобро
качествени изоланти; в) недобро
качествени конденсатори и съпро 
тивления; г) дефектни лампи; д) 
повредени анодни батерии и аку
мулатори; е) загрявано на жич- 
китЬ съ промЬнливъ токъ.

И въпреки всички предпазни 
мЬрки, въ всЪки .усилватели 
явява „вжтрешенъ "шумъ.

На какво се дължи тоя шумъ? 
Отъ многобройни проучвания е 
установено, че той се дължи на 
измененията на електрическите 
величини, дължими на самия съ- 
ставъ на матсрияли. Потокътъ на 
електрони или иони ,който обра
зува електрическия токъ въ ед
но съпротивление или една 
диолампа, е съставени отъ 
лЬмо число частици, всЬка 
които се намира подъ влиянието 
на най-различни фактори.

Токовете и напреженията сж въ 
сжщности статистически величи
ни, чието влияние варира около 
една средна стойности.

Тия изменения въ първото стж- 
пало на усилвателя се усилвать 
отъ следните стжпала и пораж- 
датъ именно, „вжтрешния шумъ'.

За да може единъ сигналъ да 
се отличи отъ тоя вжтрешенъ 
шумъ, амплитудата му требва да 
бжде по-голАма отъ амплитудата 
на електронните изменения.

Тия изменения се дължал»: а) 
на термичното движение на елек 
тронитК въ проводниците; б) на 
неправилното движение на елек
троните при излжчването имъ отъ 
катодите.

Практически, тия дефекти мно
го мжчно може да се премах
нал».

Накратко, за да бжде минима- 
ленъ вжтрешниятъ шумъ: а) вхо- 
дящиятъ кржгъ требва да дава 
максималенъ рандемани; б) тег
ленето на анодния и ширмигитер 
ния токъ (въ мА) требва да бж
де минимално — напр. за ВФ 
предусилвателна лампа се прело 
ржчва хепгодътъ ЕФ8 (ЕФ13).

ра на Митрополитската църква 
: въ Парижъ, дир. Афокски. 2. 

<.-■ Прослава-на-Бога (Карлъ Тилъ), 
•низп..хоръ, органъ-и оркестъръ.

3. Благословена бжди Богоро- 
' дице изъ мотета на Атинянина 

(Леритие), изп. хора на Страс- 
. бургската катедрала, дир. Аба

та Алфонсъ ■ Хошъ,
9.00- Божествена служба.

СОФИЯ
Варна, Сгара<3агора 

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Четвърта» часъ маршове.
7.05 Точно време, новини.
7.10 Забавна музика.
7.30 Точно време, новини.
7.35 Народна музика:

2) Кжсо съединение 
лампа.

3) Пробиване на първия елек
тролита».

4) Повреда 
проводниците 
ко напрежение.

Отъ друга страна, некои мре
жи сж съ 25 периода, вмЬсто 50. 
Но требва да се включва транс- 
форматоръ за 50 перипда въ 
една мрежа съ 25, тъй като ин- - 
дукцията се удвоява. Напротипъ. 10 
иипгл г. ппяитииил от». иипил■ ■...■ I

въ изолацията на 
на брутното висо-

ПОЩА
А. Б., с. РЪховиците, Севлиевско. > динночестотенъ и низкофреквен- 

> на реакци-|тенъ усилватели (рефлексна схе
ма). 2. Трансформаторната низко- 
честотна връзка или преиму
щества само когато е използу
вана следъ една лампа съ низко 
вжтрешно съпротивление (гри- 
одъ, а не пентодъ).

Дико Дмчевъ, Бургасъ. Въ схе
мата „Жолозо Г-5УР" можо да се 
употребата» лампите ЕСН21 — 
ЕФ22 — ЕВС11, ЕЛ11 и А31. Ще 
требва да се вземе другъ силовъ 
трансформаторъ, съ 4 V за А31, 
Въ катода на ЕЛИ ще имаме 
100 + 50 ома.

-Канарчето", К-ио, 1) Всички 
допълнителни цифри и знаци 

ЕФ9

Телеграфните съобщения на 
Швеция съ странство, които следъ 
избухването на войната презъ
1939 година се беха увеличили съ 
40 на сто, спаднаха до крдя ена
1940 година подъ нивото на 1938 
година. Следъ прекъсването на 
известни кабели бе станало необ
ходимо да се създаде директна 
връзка съ некои страни. За тая 
целъ презъ 1940 година беха съз
дадени 21 ноои директни радио
телеграфни връзки.

БЕРЛИНЪ КтСИ ВЪЛНИ
7.00 Нар. пЬсни. 7.10 Утриненъ 
концерта». 8.15 Симфониченъ кон 
цертъ. 9.15 Малъкъ соловъ кон 
цертъ. 10.00 Заб. музика. 12.С0 
Оркестровъ концертъ. 13.00 
Заб. концертъ. 14.15 Симфони
ченъ концертъ. 15.30 Пъстри мо 
лодии. 17.30 Изъ царството на 
оперетата. 18.30 Камерна музи 
ка. 19.20 Музикално интермецо.
20.10 Мелодии изъ оперетата 
«Цигански баронъ“, отъ Иох. 
Щраусъ. 22.00 Весели мелодии.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
20.00 Инф. 20.15 «За всички пс 
малко*. 20.50 Отъ фронта. 22.П0 
Инф. 22.15 Забавна музика. 24.00 
Инф. нощна музика.

ИТАЛИЯ I 245 м. (1222 кц.); 421 
20.30 Симф. концертъ; филмо
ва музика.

ИТАЛИЯ 1! 221
20.20 Оперетна 
Народенъ оркестъръ 
сни.

козЬше- 
думаше. 3- 

на мама. 4. 
змей люби. 5.

Мам.з на Боя думаше.
19.30 Новини на нЬмски езикъ.
19.50 Японска музика.
20.00 Концертъ ка ЦаЬтанз ДягЗ- 

вичь Маринова, сопр-жо: 
ПЪсни отъ Францъ Шубертъ:
1. Лека нощь. 2. Липата. 3. От 
мора. 4. Погледъ къмъ /дянало
то. 5. Сълзи въ снега. 6. От- 
звукъ. 7. Свирачътъ.

20.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегледъ на събити
ята, новини, съобщения.

21.80 Симфониченъ концертъ:
1. Симфония № 9 въ ра ми
ньори (Брукнеръ), изп. Мюн
хенската филхармония, дир. Ха- 
усегеръ:
а) мисТериозо; б) скерцо — 
трио — скерцо да капо; в) ада
жио. 2. Вариации върху една 
тема отъ Хайднъ (Брамсъ), дир. 
Тосканкни.

22.15 Новини на немски езикъ.
22.30 Забавна музика, търговски 

съобщения.
22.45 Новини, точно време.
23.00 Предаване ма френски, ита

лиански и английски езнци.
23.15 Танцова музика.
23.30 Край.

АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 цк.
6.33 и 7.00 Лека музика. 11.33 
и 12.00 Турска музика. 12.30 — 
13.00-Плочи. 17.03 Музика. 17.30 
Турска музика. 18.55 Музика.
19.45 Народни песни. 20.10 Тур
ска музика. 20.45 Симф. орк.
21.45 Джазъ.

ко. 6. Хей, похвали се момче.
14.20 Лека и танцова музика, то

чно време.'
( Въ паузата търг, съобщения) 

14.45 Немско-български часъ за 
войника.

15.30 Край.

Бешовмшка съ 
торна:
1. Момчилъ си конче
2. Деля мама си 
Недко льо, единъ 
Мене ме мамо

Благодарение на усилвателите 
съ нЬколко стжпала става въз
можно измерването и използува 
нето на най-слабите токове.

Отъ тази гледна точка, усилва- 
тельтъ може да се сравни съ 
единъ микроскопъ.

Теоретически, усилването на 
тоновете нема граница. Практиче 
ски обаче, има известно ниво, из 
вестенъ .край на усилването* — 
при който сигналътъ се губи оъ 
.вжтрешния* шумъ на усилва
теля.

Този вжтрешенъ шумъ е по
знати на всички радиослушатели: 
въ високоговорителя се чува 
шумъ .дори когато нема станция.

За да се усилятъ най-слабите 
колебания, необходимо е да се 
премахне тоя вжтрешенъ шумъ, 
който се дължи на три причини: 
1) влияние върху източника на 
колебанията, 2) влияние върху 
усилвателя; 3) влияние въ самия 
у-илватель.

Най-характерниятъ прим!ръ на 
г.-чинията № I е шумътъ на гра
мофонната игла при радио-гра- 
мофонното усилване. Въ радио- 
приемането, въ тая категория 
попадатъ всички паразити дейст
вуващи върху антената, както и 
вълните на пречещите радиостан 
ЦИИ.

Всички тия смущения сж отъ 
голкмо значение, защото е не
възможно да ги намалимъ, бозъ 
да намалимъ сжщевременно .по
лезния’ сигналъ. Единственото 
средство е да извадимъ антения 
щекеръ отъ приемника.

Между влиянията отъ 
категория требва да 
всички видове индукции, дължи
ми на разни електромагнитни по
лета и механоакустическите 
трептения, които .раздрусватъ* 
различните части на усилвателя, 
поради което се явяввтъ измене

на токовете, които отъ своя 
1на изм^нятъ величинитЬ на 

капацитети, самоиндукции

- Местните телефонни рзговори 
въ Швеция презъ 1940 годи
на сж се повишили съ 18 на 
сто, а вжтрешните далечни разго
вори съ 3 на сто. докато разго
ворите съ странство, см спадна
ли съ 48.7 на сто. Количеството 
ча местните телеграми спадна съ 
0.1 на сто, това на телеграмите 
за странство съ 9.7 на сто, а тран
зитните телеграми съ 59.5 на с»о. 
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народната пе

ния 
стра) 
нЪкои 
и пр.

Теоретически, тия смущения мо 
же лесно да се премахнатъ.

За да се амортизирать .мик- 
рофонните' шумове, трКбва да 
се подбератъ лампи съ солидно 
закрепени електроди, да се по- 
ставятъ цоклите имъ върху ела
стични подложки и пр.

СОФИЯ
Варна, СтаралЗагора

СУТРИНЬ
7.00 Маршове.
7.10 Лека музика.
7.30 Народни хора и танци, изп. 

Слатинската четворка.
В.00 Точно време, ободрителни 

думи, новини,- църковенъ кален
дар*.

8.15 Забавенъ концертъ:
•••-'11 Утро- въ Санъ Суси (Ко- 

кертъ). 2. Възпоменания отъ ба-
*■ ла, лотпури отъ валсове (Роб- 

рехтъ), 3. Пеперудата, интерме
цо (Щайнке). 4. Унгарски чар
даш ъ- (Муръ): 5. Любовенъ па- 
радъ (Ривели). 6. Приказка (Ком

• закъ).- '7. Испански танцъ (Гра- 
надошъ). 8. Воденицата (Иен-

■ сенъ).
8.45. Религиозна музика:
«.Т;г ВЬрую (Арахангелски), изп.
• Шаляпинъ съ съпроводъ на хо-1

23.30 Край.

АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 кц.
7.33 и 8.00 Плочи. 11.33 и 12 00 
Турска музика. 12.45 — 13.30 
Орк.- 17.03 Джазъ и танго-орке- 
стъръ. 17.40, 18.55; 19.30; 20.10 
Турска музика; 20.45 Симф. му 
зика. 4 54

БЕРЛИНЪ КЖСИ ВЪЛНИ 16.81:
• 7.00 Нар. песни. 7.15 Утриценъ 
.концертъ. 9.15 Концертъ на. ор-
ганъ. 10.00 Немско италиански 
разменени концертъ. 12.00 По- 
■пуляренъ концертъ. 13.00 Опе- 
ренъ концертъ. 14.15 Заб- м/- 
зика.. 15.30 Песни отъ Георгъ

-Семиеръ. 15.45 ,3а немското 
сърдце*. 17.50 Домашна музи/а.

- за майката и детето. 19 20 Му
зикално интермецо. 20.15 Кон
цертъ-на брганъ. 22.00 Популя- 
ренъ концертъ.

ИТАЛИЯ 1421 м. 100 кв. 713 кц.
20.40 „Стариятъ ’ Хайделбергъ' 
-----пиеса отъ Фьорстеръ. 22.10 
Оперетни селекции. .

ИТАЛИЯ II 221 м. 10 кв. 1357 кц.
20.40 Орк. Четра.-‘ 21.10 Стру- 
ненъ оркестъръ. 21.40 Музика.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
20.00 Инф. 20.15 Весели 
дйи. 20.50 Отъ 
Инф; 22.15 " 
24.00 Инф.; нощна музика.

допълнителни цифри и 
върху една лампа — напр.
— нематъ нищо общо <съ типа на 
лампата — това е чисто търговска 
или статистическа нумерация/ 2) 
СиниН. -пламъчета- въ - уокоизпра- 
вителната ламйа1-се Дължатъ на 
намиращите се въ неК Газове — 
но тове не значи,, че лампата е 
дефектна.

Н. Маймаровъ, с, Циганово, Г. 
Ореховско. Въ приемника, съ ,Д* 
лампи отъ брой 184 можете да 
замените потенциоме :ъра^ 250.000 
ома съ единъ отъ 0;5 мегомз, 
обаче паралелно съ него .ще»вклю 
чите едно съпро.-ивлениа. отъ 
500 000 ома 1 ватъ- За да отопля
вате тоя приемнчкъ съ 4 волтовъ 
акумулаторъ. о-сечете ' лосгедз 
вателно свъл-. *.н* ь двстК групи 
плочи и ги езържето пп-лчлел^о
— ще имате 2 волтовъ аку--ул»- 
торъ съ дв*ечъ капацитатъ ’ъй 
като за лампите ,Д“ сж необхо
дими само 1.4 волта,-а тегленето 
на приемника е 100 мА,- последо
вателно съ веригата -2 еволта 
ще включите едно намалитепно 
съпротивление отъ (2—1.4):-0Л-
6 ома, жично. Ако замените -лам
пите ДФ21 съ ДФ22, триН лам
пи въ- приемника ще теглятъ по 
50 мА и ще можете до свържете 
трите жички последователно,, ка
то използувате • 4- волтовия аку
мулаторъ. Свързването ще стане 
по следния начинъ: -4 -1 волта, 
ДФ22, ДФ22, ДЛ21, — 4 врлта и 
„земя"., .ч

„Читатепь, Шуменъ. Лампата 
ДЛ21 е крайна (ЬисокогдвОрител- 
ена) лампа.. Може*, да ;се използу
ва като детектррна •?— монтирана, 
обаче, като триодъ ’ (заслонътъ 
свързани съ ^анода).
, „Р.едбвенъ _чк^атепь’,, Чирпан». 
Лампата 627 е специална амери
канска лампа за „класъ Б' изхо
дящо стжпало. На.пазаря такава 
лампа не може да се намери, 
отъ друга страна ема съответна 
лампа европейска, фабрикация. 
Лампата 60.6 е краенъ пентодъ за 
автомобилни приемници (отопле
ние 6.3 волуа.150 мА). И тая'лам
па не може да се намери у насъ. 
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Увеличете числото на рвакци-| 
онните намотки и обърнете край 
щата ма намотката. Схемата в 
правилна.

Редовенъ читатель, Русе. Щомъ 
„мъртвата зона” а» приемника се 
разширява отъ Буда-Пеща къмъ 
София, има повреда въ „падинга”, 

Кръстю Котовъ, с.
Н. Загорско. Лампите 
тите „Олта-Льове* I 
— съ съответни схеми 
полагамъ.

Радиолюбители, с. Микре. 
триламповия прие/лникъ 
брой 184 „мотор-ботингътъ“ 
же да се дължи на н1кое неже
лателно скопчване въ НФ часть. 
Регулираните отначало прием»1-, 
ка безъ НФ предусилвателна’ 
лампа.

Редовенъ . читатель, Варна. 
Съ лампите 6Д6, 6Ф7 и 12А7 лю 
же да се направи 4+1 линеенъ 
приомникъ съ три настроени 
кржга ,за средни и дълги вълни. 
Включването на обхвата 
вълни’ значително ще 
схемата (въвеждане на 
и пр.). По-практично е да се 
включи съ отделенъ адапторъ съ 
лампа ЕСН4.

Младъ радиолюбители, провин 
цията. Диелектричниятъ коефици
ента» на изоланта въ „керамични 
14’ конденсатори е много по-ви- 
гокъ отколкото коефициечтъть 

на „книжните“ конденсатори. Ето 
защо конденсаторите въ кржго- 
вете съ висока честота требва да 
бждатъ керамични или слюдени 

детекционния ггидликъ). 
поради минималния „жголь на за 
губите*.

Б. Гачевъ, Варна. 1) Съ лампи
те ЕСЛ11 и А311 може да по
строи 2+1 приемникъ съ динами 
ченъ високоговорители или 1 + 1 
съ слушалки, като се използува 
само триодната чзсч: 2) Прием- 
никътъ .Негадинъ’ е съ една 

детекторна лампа; къмъ 
него може да се прибави още 
една А441 като НФ усилвателна; 
анодното напрежение въ двата 
Случая , е между 16 и 20 волга.

Коста Манговъ, с. Стаяерци, 
Ореховско; 1) Лампата КВ2 е 
двоенъ диодъ, които тегли 95 ми- 
лиампера отоплителенъ токъ. Ком 
бинацията КФ4 — КВ2 — КЛ5 е 
нелогична — .народниятъ прием
никъ за селото’ отъ брой 156 е 
много по-чувствителенъ и селек- 
тивенъ. Ако искате да си постро 
ите суперъ, ще купите една КК2. 
Въ тоя случай пентодътъ КФ4 ще 
може да се използува като мож-

’ - ОБЬДЪ

11.30 Праздниченъ концертъ:
1. Увертюра. „Егмонтъ? (Бето- 
венъ), дир.. Фуртвенглеръ. 2. 
Концертъ за две цигулки и ор- 
1^стьръ въ ре. миньоръ (Бахъ), 
дир. Валтеръ Гаеръ: а) виваче;

. 6) ларг.о ма.нонъ тропо; в) але
гро. 3. Симфония № . 104 въ ре 
мажоръ, -. наречена Лондонска 

.., (Хайндъ),, изп. . Едвинъ. Фишеръ 
съ своя камерекъ оркестъръ: а) 
адажио-алегро; б) анданте; в) 
менуетъ; г) алегро .-спиритуозо.
4. Римски Фо.нтаки (Респиги), 
дир. Молинари.^ а) Вила Джу- 
лиа; б) Тритонъ; в) Треви; г) 
Медичи.

12.35 Слово отъ Йорданъ попъ 
Илиевъ, * библиотекари на Св.

. Сикрдъ.’ .- Ч 1
12.50 Новини на нЪмски езикъ.
13.10 -Забавенъ концертъ:

1. Серенада (Шубертъ). 2. Ве
черна пЬсень (Щуманъ), изп.

. оркестъръ. 3. Мечтание (Шу- 
манъ), изп. струнонъ оркестъръ.

-м.4.: Гротесковъ маршъ, интерме
цо (Шмалестихъ); изп. мандо- 
линенъ орк. 5. Сънь въ Санъ-

- Суси/ идилия (Шионианъ). 6. 
Майзрска, руска пЪсень-и танцъ 

. (Шуленбургъ).
13.30 Точно време, 

новини, съобщения.
13.50 Народни пЬсни, изп. Гюргя 
• П. Тричкова съ народната, сод-

морка:
^.4/ Старъ Димо. 2. ВлЬзло е 
..момче горян че. 3. Сульо ло 

бимбашио ле. 4. Кукувица кука.
5. Ойно Дойно гиздава дврой-

много е проктично, отъ икономич 
на гледна точка, да се включи 
единъ трансформаторъ за 25 по-___________________________________
риодз въ мрежата съ 50 периода | Ц11||||||||||||||||||||||Ш

ОБЪДЪ
12.00 Забавна музика:

1. Петербургска разходка съ 
шейна, оп. 57 (Айленбергь), 
дир. Ото Добриндтъ. 2. Наздра
вица изъ „Смеещията» се съп- 
ругъ’ (Айслеръ), изп. Виндобо- 
на Шрамелъ квартета». 3. Спо
койна е. нощьта (Бонъ), изп. 
оркестъръ съ соло корнетъ. 4. 
Жанина, бл^кувамъ за времето 
на люляка (Жилбертъ), изп. ор
кестъра на Паулъ Хауптманъ. 
5. Сватбата на Пепеляшка (Ди- 
керсъ). 6. ЦЬлувадчъ Ви ржка 
мадамъ (Ервенъ). 7. Игра на 
цвЬтоветЬ, интермецо (Зиде).

12.30 Изъ италиански опери:
1. Увертюра къмъ операта 
«Вилхелмъ Телъ’ (Росини). изп. 
оркестъра на Хансъ Бундтъ. 2. 
Квартета» изъ операта „Ернани" 
(Верди), изп. Матия Батистини, 
баритонъ, Емилия Кроси, Луид- 
жи Колоца и Симисъ съ хоръ 
и оркестъръ. 3. Дуетъ на Бъ- 
торфлай и Пинкертонъ изъ I д. 
на операта „Мадамъ Бътер- 
флай* (Пучини), „Девойко въ 
твоитК очи се крие чаръ’, изп. 
Мария Чеботари, сопрано и 
Хербертъ Ернстъ Гро-теноръ 
съ голЪмъ оперенъ оркестъръ.

12.50 Новини на немски езикъ. 
време, коментаръ, 

новини, съобщения.
13.40 Популяренъ концертъ: 

Впечатления отъ Италия (Шар- 
пантие), дир. автора: а) На му
лета. б) Неаполъ.

13.55 Украйна, говори 
Мелнишки, учители 
цовата гимназия.

14.05 Лека н танцова музика, то
чно време.
(Въ паузата търг, съобщения).

14.45 Край.

ВЕЧЕРЬ
17.00 Часъ за нашия войникъ.
18.00 Часъ за детето:

Участвуватъ: Н. Балабановъ 
групата „Детска радости".

18.45 Часъ за селото:
Народни пЬсни, изп. групата на 
ЦзЪтко Благоевъ.

19.30 Новини на нЬмски езикъ.
19.50 Забавна и танцова музика.
20.30 Точно време, исторически 

календари, прегледъ на събити 
ята, новини, съобщения.

21.00 Забавенъ концертъ на Са
лонния оркестъръ, подъ ръко
водството на Василъ Стефа- 
новъ:
1. Не ме забравяй (Валдтой- 
фелъ). 2. Каватина (Рафъ) 3. 
Графиня Марица (Калманъ).

21.30 Български хорови пЬсни.
21.45 Лека и танцова музика.
22.15 Новини на нЪмскм езикъ.
22.30 Забавна музика, търговски 

съобщения.
22.45 Новини, точно време.
22.55 Танцова музика.

чп

Ако сж изработени съ първока- 
чествени материали, силовитЬ 
трансформатори могап» да рабо- 
тять дълги години безъ да се 
позредять. Единствената опас
ности е бавното окисляване на 
тънките проводници, което може 
да стане причината на прекжеване 
то на нЬкоя намотка.

Когато изгори трансформато- 
рътъ иа едини приемники, треб
ва да се провери дали тоза не се 
дължи на и4коя външна причина, 
за да не изгори веднага и нови- 
ятъ трансформаторъ.

ВъншнитЬ причини ся: препале
ни загряване на трансфсрмото- 
ра, поради което изгарян, изопир 
ващитЬ слоеве и кжсо съедине
ние на жицитЬ поради изгаряне
то иа изолацията имъ.

Това загряване може да се дъл 
жи на две причини: на „свъохив- 
прежението" или на претоварва-

СИЛОВИТЬ ТРАНСФОРМАТОРИ 
нето.

Първата причина е много ясна: 
резпредЪлитольтъ на напрежение
то стои на 150 волта, а ние вклю
чваме приемника въ 220 волта

Претоварването се дължи нз 
по-силното теглене на тока въ 
приемника, отколото е предвиде
но. Така напр., ако замЬнимъ ед
на ЕЛЗ съ ЕЛ6, трансформато 
рътъ ще се претовари: ЕЛЗ тегли 
36 мА, а ЕЛ6 — 72 мА. Жицата 
иа намотката за високо напреже
ние ще се загрКва силно и сл^цъ 
известно време ще изгори.

Но има претоварвания, които 
се дължатъ на кжеи съединения. 
Иъ тоя случай, изгарянето става 
внезапно:

1) Кжсо съединение между 
крачката съотп. на анодитЪ и 
жичката въ токоизправителнвга 
лампа (влага, желЬзни стърготи
ни върху цокъла и пр.).
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(Леоккавало), дир. Карло Са- 
байно.

22.15 Новини на немски езикъ.
22.30 Забавна музика, търговски 

съобщения.
22.45 Новини, точно време.
22.55 Нощенъ концертъ.
23.30 Край.

НЬ>ЙН
; 3 септемврий I

СОФИЯ
Варва, Стара<3агора 

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи- 
6.50 Четвърти часъ маршове.
7.05 Точно време, новини.
7.10 Забавна музика.
7.30 Точно време, новини.
7.35 Народна музика:

1. Мома бЪга презъ
(Асенъ Карастояножъ), изп Трич 
кова съ орк. 2. Ржченица изп. 
духовъ оркестьръ. 3. Мама Ра
да ситно плете, изп. Атанаска 
Тодорова съ народенъ орке
стьръ.

7.45 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, дома

кински съвети.
1.00 Забавенъ концертъ:

1. Увертюра къмъ оперетата 
.Ева* (Лехаръ). 2. Флажолетенъ 
валсъ (Буланже). 3. Кубанска 
пЬсень (Ласъ). 4. Така пЬе Ита
лия (Хипманъ), 5. Хоро и пче
лата (Шубертъ). 6. Мелодии огъ 
Паулъ Линке (Хипманъ). 7. Вод 
ното конче (Цолтъ). 8. Оловени 
войници (Кокертъ).

830 Край.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
20.00 Инф. 20.50 Отъ фронта.
21.15 «Вечерни приказки*. 22 00 
Инф. забавна музика 24.00 но
щна музика.

ОБЪДЪ
12.00 Изъ тонфилми.
12.30 Инструментални пиеси:

1. Пиеса въ форма на хабане- 
ра (Равелъ), за чело, изп. Гуи- 
лермина Суджия. 2. Тарантела 
(Поперъ), за чело, изп. Ар- 
нолдъ Фьолдеши. 3. Приспивна 
пКсень (Форе) за цигулка, изп. 
Жакъ Тибо. 4. Испански танцъ 
изъ «Краткия животъ' (Де- 
файя) за цигулка, изп. Жанъ 
Буйонъ.

12.50 Новини на немски езикъ.
13.15 Точно време, коментаръ, 

новини, съобщения.
13.40 Популяренъ концертъ:

1. Южно отъ Алпитк (Фишеръ), 
дир. Луперъ: а) Въ единъ лри- 
станищенъ градъ; б) Тарантела.
2. Сюита отъ серенади (Хер- 
бертъ), изп. оркестъра на Па
улъ Хауптманъ.

13.55 Хитлеровата младежь, гово
ри Жана Николова, лекторка 
въ Университета.

14.05 Лека и танцова музика, то
чно време.
(Въ паузата търг, съобщения). 

14.45 Край.
ВЕЧЕРЬ

18.30 Часъ за семейството:
1. Лека л\узика. 2. Грешки на 
бащата и майката при възпита
нието на децата, говори д-ръ 
Ботьо Шановъ, учител»» въ Со

фийската търговска гимназия.
3. Домакински съвети: а) Пра
вилно приготовление на компо
тите, отъ д-ръ Иванъ С. Чайде- 
новъ; б) други дребни съвети.

19.00 Народни пксни, изп. Гуди 
Гудеаъ съ народната петорка: 
1. Чули мамо чули. 2. Майсто- 
рицо майсторова. 3. Хаджи Бо- 
го, Милка думащо. 4. Седналъ 
е Стефанъ да вечеря.

19.30 Новини на немски езикъ.
19.50 Комедиантъ хармонистиН.
20.00 Забавенъ концертъ на Са

лонния оркестьръ, подъ ръко

водството на
новъ:

1. Цв^тя и целувки (Валдтой- 
фелъ). 2. Мечти (Зиотанъ). 3- 
Менуетъ (Падаревски). 4. Пара- 
фрази върху унгарски карод- 
ни мелодии (Падукъ).

20.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегледъ на съби
тията, новини, съобщения.

21.00 Опера

АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 кц.
6.33 и 7.00 Плочи. 11 33 Турска 
музика. 12.00 Плочи. 12.15 Тур
ска музика. 12.30 ПЛ0Чи. 17.03 
Турска музика. 17.-10 и 
Свингъ-оркестъръ. 18.55 и 19.45 

Турска музика. 20.45 и 21 45 Ма- 
лъкъ оркестьръ

ОБЬДЪ
12.00 Народни пЪснм, изп. група

та .Българска пЬсень":
1. Телянинъ вика изъ село. 2. 
Мела мома ясенъ брала. 3. Ра
сти боре. 4. Радо Мари. 5 Сно 
щи коне не дойдоха. 6. Ой 
Звездице. 7. Пиле славей не 
пЪй рано. 8. Зеленей се зеле
ней. 9. Славейче пЬе.

12.30 Забавна музика;
1. Ориенталъ (Александъръ Гла 
зуновъ), изп. струненъ квар
тети. 2. Берсьозъ (Годаръ), изп. 
Венецианското трио цигулка, 
чело и арфа. 3. Хумореска 
(Дворжакъ). 4. Не плачи май
чице (Денесъ), изп. орке'стъра 
на Дайошъ Бела. 5. На планин
ските висоти, валсъ (Хулъ). 6. 
Люлчина пЬсень (Яренфелдъ).

12.50 Новини на немски езикъ.
13.15 Точно време, коментаръ, 

новини, съобщения.
13.40 Вокалени концертъ:

1. Циганката и птичето (Бене- 
диктъ), изп. Амелита Гали Кур- 
чи, сопрано. 2. Тихо като но- 
щьта (Карлъ Бомъ), изп Ева 
Либенбергъ, алтъ. 3. Въ горска
та самота (Брамсъ), изп. Джонъ 
Макъ Кормвкъ, теноръ. 4. При
спивна пКсень на поточето (Шу
бертъ), изп. Елизабетъ Шуманъ, 
сопрано.

13.55 ГроздолЬчение, говори д-ръ 
Никола Станчеви.

14.05 Лака и танцова музика, то
чно време.
(Въ паузата търг, съобщения).

14.45 Край.

ВЕЧЕРЬ
17.00 Часъ за нашия войнммъ.
18.00 Унгарски песни, изп. Мела 

Калманъ.
10.00 Часъ за детето:

Участвувал»: Н. Балабановъ, гру 
пата «Детска радость’ и др.

19.30 Новини на немски езикъ.
19.51 Хорови пЬсш.
20.00 Забавенъ концертъ на Са

лонния оркестьръ, подъ ръко
водството на Василъ Стефа
нови:
1. Спомени за Грип. (Урбахъ).
2. Серенада (Ривели). 3. Япон
ско интермецо (Фурбау). 4. На 
тебъ! (Цибулка).

20.30 Точно време, исторически 
Календари, прегледъ на съби
тията, новини, съобщения.

21.00 Цикълъ Велики композито
ри:
Шопенъ:
1. Две прелюдии, изп. Херманъ 
Цилхеръ: а) фа диези миньори, 
оп. 28, № 8. б) ре миньори № 
24. 2. Ноктюрно, оп. 27, № 2, 
изп. Раулъ Кощалски. 3. Три 
етюда, оп, 10, изп. Вилхелмъ 
Бакхаусъ: а) до мажоръ; б) ла 
миньори; ■) ми мажоръ. 4. Им- 
промтю въ ла мажоръ, оп 29, 
изп. Александъръ Брайловски.
5. Две мазурки, изп. Впадимиръ 
Пахманъ: в) д^диазъ миньоръ, 
оп. 63, № 3; б) ла миньоръ, 
оп. 67, № 4. 6. Полонеза въ ла 
бемоли мажоръ, оп. 53, изп. 
Александъръ Брайловски, 7. Ба
лада въ солъ миньоръ, оп. 23, 
изп. Александъръ Брайловски. 
ГолЬмъ брилянтенъ валсъ, оп. 
18, изп. Раулъ фонъ Кощалски.
9. Концертъ за пиано и орке- 
стъръ въ ла миньоръ, оп. 11, 
изп. Александъръ Брайловски и 
БерлинскитЪ филхармоници, 

22.15 Новини на нЬмски езикъ.
22.30 Забавна музика, търговски 

съобщения.
22.55 Репортажи и съобщения на 

есперанто.
22.45 Новини, точно време.
23.05 Танцова музика.
23.30 Край.
АНКАРА 161 м. 120 кв. 112 кц.
6.31 и 7.00 Плочи. 11.33 и 12 00 
Турска музика. 12.15 ~ 13.00 
Плочи, 17.03 и 18.55 Турска му
зика. 19.45 Народни пксни. 20.10 
Турска музика. 20.45 Духови 
орк 21.45 Танци.1 ■... .

БЕРЛИНЬ КЖСИ ВЪЛНИ 16.01: 
7.00 Нар. пЪсни. 7.10 Утриненъ 
концертъ. 8.15 Забавна музика. 
9.15 Малка серенада. 10.15 Кон
цертъ на чело. 13.00 Заб. му
зика. 15.30 Концертъ на чело. 
16.45 ПЬсни отъ Рих. Щрауеъ. 
17.30 Весела музика. 18.40 Сви 
ри Жоржъ Буланже. 18.55 Му
зикално интермецо. 20.10 Тон- 
филмови и оперетна музика. 
22.00 Музикално разнообразие.

ИТАЛИЯ I 245 м. (1222 кц.); 411
22.10 V» часъ брилянтна музика. 

ИТАЛИЯ II 221 м. 10 кв. 1)57 КЦ.
20.40 Народенъ ансамбълъ. 21.00 
'.'труне>ъ оркестьръ. 2150 Ор- 
кес ъръ

ВЕЧЕРЬ
11.30 Лека и танцова музика.
19.31 Новини на нЬмскч езикъ.
19.50 Серенади и валсове.
21.00 Концертъ на Камерния ра

дио оркестьръ, солистка Таня 
Начева: Шесть Родопски пксни 
(Асенъ Карастояновъ):
1. Стани ми майко. 2. Корум- 
ка двори мете. 3, Мосечинко ле, 
войноло. 4. Хвръкналай Добрин
ка. 5. Заспало о чолобийчо. 6. 
Мор» те найдохъ всркдъ село.

20.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегледъ на съби-

ВЕЧЕРЬ
11.30 Часъ за семейството:

1. Дългътъ на майката въ Обе
динена България, говори Д-рь 
Захари Захариеви, начел ни къ 
отделение иа организацията

ИТАЛИЯ I 421 м. 100 кв. 713 кц.
20.30 Симф. концертъ: Симф. 
№ 11 (Хайднъ); Апулия (Селва- 
джи); Семирамида -Росини).
21.40 Орк. 21.35 Оперна музика.

ИТАЛИЯ II 230 м. 1303 кц. 50 кв.
20.40 Брилянтна музика. 21.15 
Филмови шлагери. 22 00 Стру

ненъ орк.

.Бранникъ”. 2. Лека музика. 3. 
Домакински съвети: Противи 
разхищението въ кухнята, гово
ри Адриана Ангелова.

19.00 Танцова музика.
19.30 Новини на нЪмски ехикъ.
19.50 Виенска музика.
20.00 Концерти на Камерния ра

дио оркестьръ, солистка Люд
мила Максимова: Шесть тра
кийски пЬсни (Филипъ Кутевъ): 
1. Градушка. 2. Май чинно мила. 
3. Дели Марко освобождава три 
синджира роби. 4. Садили е 
Стойко босилекъ. 5. Златари.

20.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегледъ на съби* 
тията, новини, съобщения.

21.00 Часъ Обединена България:
1. Бить и пЬсень въ Тракия, го
вори Христо Вакарелски, уред- 
•никъ въ Етнографския музей.
2. Народни пЬсни отъ Тракия 
рецитира Стефанъ Сърбовъ, ар
тисти отъ Народния театьръ. 3 
Народни п!сни, изп. Иванка 
Христова съ народната седмор- 
ка: 1. Да сж пусти опустели. 2. 
Женишъ ме мамо годишъ ме 3 
Тръгнали Дельо. 4. Черна се й 
чума задала. 5. По дворъ ходи 
младо момче.

21.45 Камерна музика;
1. Соната въ до мажоръ за 
клавичембало (Перголези). 2. 
Сицилиана и бурлеска (Казола); 
изп. триото Казела, пиано; Пол- 
трониери, цигулка и Бонучи, че
ло. 3. Интродукция и вариации 
върху една народна пЪсень (Га- 
бриелъ Пиерне), изп. Парижкия 
квартетъ отъ саксофони.

22.15 Новини на нЬмски езикъ.
22.30 Забавна музика, търговски 

съобщения.
22.45 Новини, точно време.
22.55 Общъ седмиченъ прегледъ 

на нЬмски езикъ.
23.05 Танцова музика.
23.30 Край.
АНКАРА 1641 м. 120 кв. 112 кц.

633 и 7.00 Плочи. 1133 и 12.15 
Турска муз. 12.30 Симф. муз. 
17.03 Малъкъ орк. 18.00 и 18 55 

. Турска музика. 19.45 Лека му
зика. 20.45 Плочи. 20.45 Турска 
класическа музлка. 21.15 Джазъ.

БЕРЛИНЪ кжси вълни
7.00 Нар. пЬсни. 8.15 Оперетенъ 
концертъ. 10.00 Два виенски 
валса. 10.30 Юла Бруна Мар- 
контини пЬе италиански пЬсни и 
арии. 11.45 Урсула ванъ Димвнъ 
пЬе нЪмски нар. пЪсни. 12.00 
Симфоничвнъ концертъ. 13.00 
Заб. музика. 14.15 Оперетенъ 
концертъ. 15.15 Музикално раз- 
ноеобзиаре. 17.30 Малъкъ со- 
ловъ концертъ. 17.50 Заб. музи
ка. 18.30 Военна музика. 20.00 
Симф. концертъ. 22.00 Весели 
звуци.

ИТАЛИЯ I 245 м. (1222 кц.); 421 
„Кампанячи", опера въ I д. отъ 
Примо Ричители.

ИТАЛИЯ II 221 м. 10 кв. 1357 кц. 
20.40 Оркестьръ, 2’33 Духоаъ 
ансамбълъ. 22.00 Оркестьръ.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
20.00 Инф. 20.15 Весели звуци. 
20.50 Отъ фронта'. 21.15 Изъ 
нЪмскит! опери. 22.00 Инф. 
22.15 Забавна музика 24.00 
Инф. нощна музика.

БЕРЛИНЪ КЙ5СИ ВЪЛНИ
7.00 Нар. пЪсни. 7.10 Утриненъ 
концертъ. 8.15 Заб. музика. 
9.15 Солозъ концертъ. 1П.’5 
Соловь концертъ. 10.15 Свири 
оркестъра на Ото Добриндтъ. 
12.00 Изъ оперитЪ на Верди. 
13.00 Заб. музика. 14.15 Про
дължение на забавната м/зика. 
15.30 Маршове. 1730 Весели 
мелодии. 18.40 Маршове и пЪ 
сни отъ нЪмскитЪ колонии 20.10 
ПЬсни отъ Рих. Щрауеъ. 22.00 
Оркестровъ концертъ.

СОФИЯ
Варна, Стара:3огора 

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Четвърти часъ маршове.
7.05 Точно време, новини.
7.10 Забавна музика.
7.30 Точно време, новини.
7.35 Народна музика:

1. Старо Загорско хоро, изп. 
на кларинетъ Ради Ангелови съ 
оркестьръ. 2. Призъ туря вър
вяха два вакли уфчаря, изп. Же 
чо Долчинховъ. 3. Ржченица, 
изп. Парушевъ ма физармони- 
ка.

7.45 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, дома

кински съвети.
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Месецътъ свЪти (Леополдъ).
2. Въ часовникари*цата (Ортъ).
3. Ниле, Киле карлине, полка 
(Вапенсъ). 4. Сватбения сънь на 
Снежанка (Плесовъ), 5, На па
заря (Теихъ). 6. Шепотъ на 
цвЬтята (Блонъ). 7. Веселиятъ 
съпруги (Оскаръ Щрауеъ). 8. 
Валсови потпури оть студент
ски пЬсни (Хилдебрандть).

8.30 Край.

тията, новини, съобщения.
21.00 Часъ Обединена България: 
/ I — ГрадоветЬ въ Македония, 

говори Станю Петровъ, учитель 
въ V Софийска мжжка гимна
зия. II — Народни пКсни, изп. 
Христина х. Колева съ народна
та седморка: 1. Заспала б!ла 
Тодора, 2. Умиращата дъщеря. 
3. Оти не дуодашъ. 4. Маминъ 
Кольо.

21.45 Композиции отъ Григъ, по 
случай 34 години отъ смъртьта 
му — 4. IX. 1907 година.
1. Лирична сюита, оп. 54, дир. 
Роналдъ: а) Ноктюрно; б) 
Маршъ на джуджетата. 2. Изъ 
сюитата «Перъ Гинтъ’, дир. Го- 
дуинъ: а) Смъртьта на Аза; б) 
Танца на Анитра. 3. Симфонич
ни танци, оп, 64, дир. Добро- 
венъ: а) алегро модерато; б) 
алегрето грациозо; в) алегро 
джукозо; г) пиу транкило.

22.15 Новини на нЬмскч езикъ
22.30 Забавна музика, търговски 

съобщения.
22.45 Новини, точно време.
23.00 Предаване на френски, ита

лиански и английски езици.
23.15 Танцова музика.
23.30 Край.

ОБЪДЪ
12.00 Забавна музика:

1. Търговецътъ отъ Канахусгь 
(Саймонъ), румба-фокстротъ, 
изп. хавайски оркестьръ съ пЬ- 
ние. 2. Продажба на дърва, 
рейнски лендлеръ (Таикъ). 3. Ви 
нетв, камбани, бостонъ (Тай- 
меръ-Линдзей). 4. Серенада (То- 
зели). 5. Сантименталната анда- 
лузка (Турино), съ кастанети и 
китара. 6. При звука на чашата 
(Ушманъ). 7. Музика на летци- 
тЪ (Паулъ Хьоферъ). 3. Вечерна 
пКсень, серенада (Хосе). 9. Дизъ 
Палотасъ (Чермакъ Калди).

12.30 Изъ оперетитЬ на Иоханъ 
Щрауеъ:
1. «Тамъ въ Сиверингъ цъвтятъ 
люляцитЬ", изъ оперетата «Тан
цьорката Фани Айслеръ", изп. 
Хербертъ Гро, теноръ съ орке- 
стъръ. 2. ПЪсень на херцога изъ' 
I актъ на оперетата „Нощь въ 
Венеция" — „Бжди поздравена 
хубава Венецио", изп. Каломанъ 
фонъ Патаки, теноръ съ орке- 
стъръ. 3. ПЬсень на херцога 
изъ II актъ на оперетата .Нощь 
въ Венеция" — ,Не е въ силитЬ 
ми да бжда в^ренъ", изп. Ка
ломанъ фонъ Патаки, тенорь съ 
оркестьръ. 4. Циганска пЬсень 
на Сафи изъ I д. на оперетата 
«Цигански баронь" — «Тъй бе- 
день и тъй вЬренъ не е никой 
на земята", изп. Елизабетъ Рет- 
бергъ, сопрано съ оркестьръ. 5. 
Любовенъ валсъ изъ оперетата 
«Мария Луиза", изп. Клерв 
Фуксъ Кауфманъ, сопрано съ 
оркестьръ.

12.50 Новини на нЬмски езикъ.
13.15 Точно време, коментаръ, 

новини, съобщения.
13.40 Популяренъ концерти:

1, Папана за одна починала ин- 
фанта (Равелъ), дир. Пиерне. 2.

СОФИЯ
Варна, Стара^агора

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Четвърти часъ маршове.
7.05 Точно време, новини.
7.10 Забавна музика,
7.30 Точно време, новини.
7.35 Народна музика:

1. На трапеза (на моаботъ), изп. 
Велю Тръндевъ. 2. Шпиртъ ле
ле Яно (Д. Христови), изп. 
хоръ. 3. Ржченица, изп. мандо- 
линенъ квартетъ.

7.45 Лека муаикз. °
7.55 Църковенъ календаръ, дома

кински съвети.
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Гриленбанеръ, маршъ (Линде 
манъ). 2. Стара пЬсено на новъ 
гласъ (Висмаръ). 3. Стари тан
ци (***). 4, Пожелания, валсъ 
(Наундорферь). 5. Капричио 
(Ерхардъ). 6. Балетни потпури 
(—).

8.30 Край.

АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 кц. 
6.33 и 7.00 Лека музика. 11.33 
Турска музика 12 00 Плочи.
12.15 Турска музика. 12.30 Пло
чи. 17.03 Джазъ. 17.30 Турска 
музика. 18.15 Джазъ. 18 55 и
19.45 и 20.10 Турска музика.
20.45 Симф. орк 21.45 Джазъ.

БЕРЛИНЪ КЖСИ ВЪЛНИ
7.00 Нар. пКсни. 7.10 Утриненъ 
концертъ. 8.15 Оперенъ кон
цертъ. 9.25 Маршове и пксни 
отъ нЪмскитЪ колонии. 10 00 
Моцартова музика. 12.00 Весе
ла музика. 13.00 Заб. концертъ.
14.15 Оперенъ концертъ. 17.30 
Камерна музика. 18.30 Немски 
маршове. 19.20 Музикално ин
термецо. 21.45 Музика отъ Ост- 
маркъ.

ИТАЛИЯ I 245 м. (1222 кц.); 421 
20.30 Ревю. 21 10 Брилянтна му
зика. 22.10 Концертъ — арфа

ИТАЛИЯ II 221 м. 10 кв. 1357 кц.
20.40 Брилянтна музика. 21.50 
Оркестьръ.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
20.00 Инф. 20.15 Духовъ орке- 
стъръ. 20.50 Отъ фронта. 21.15 
Виенска звуци. 27.00 Инф, за
бавна музика. 24.00 Инф.. нощна 
музика.

СОФИЯ 
Варна,Стара«Загора

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Четвърти часъ маршове.
7.05 Точно времо, новини.
7.10 Забавна музика.
7.30 Течно време, новини.
7.35 Народна музика:

1. На до Недко, изп. Веюта Бе- 
цювишка съ оркестъра на Ка- 
ввлджиовъ. 2. Пайдушко хоро, 
изп. Военната музика но Воен
ното на Н. С. У-ща. 3. Търне 
моме Търне, изп. Йорданъ Бо- 
навъ съ Бистришката четворка.

7.45 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, дома

кински съвети.
8.00 Забавенъ концертъ:
1. Андолузка серенада (Айлен- 

б»ргъ), 2. Танцу1ама съ Паулъ 
Линко (Линкз). 3. Старата меч
ка (Фучикъ). ’ 4. Цигански коп
нежи (Ксмпнеръ). 5 Умилкзвч- 
ката (Айленбергъ). 6. Цклувки 
ьа тъмно (Микеле). ?. Танцъ за 
вси ни (Плато).

8.30 Край.
ОБЬДЬ

12.00 Лека и танцова музика,
12.30 Фантазии изъ опери:

Антрактна музика изъ опе- 
- рата «Въ долч »а*а" (Ойгенъ Д’ 

.Алборъ) дир а «тора. 2. Фанта
зия изъ операта .Самсонъ и 
Делила" (Сонъ-1 нсъ), изп. ор
кестъра не Дайошъ Бела. 3. 
Потпури изъ о >ерата ..Фаустъ’ 
(Гу>о) изз ерч стъра на Паулъ 
Гоядуинъ.

12 50 Нзвинм на нЬмски езикъ.
13.15 Точно време, коментаръ, 

новини «съобщения,
«3.40 Инструменталснъ концертъ: 

). Мазурка, оп. 19 (Виенявскч), 
за цигулка, изп. Романъ Тотен- 
бергъ. 2. Циганска серенада 
(Валдосъ,) за цигулка, изп. Ери- 
,ка Морини. 3. Ларго и алегро 
(Марчело) за чело,, изп. Гуи- 
лермина Суджиз. 4. «Вито", ис
пански танцъ, оп. 54 (Поперъ), 
за чело, изп. Пабло Казалсъ

13.55 Участието на Българин въ 
есенямтЬ панаири, говори Геор
ги Винаровъ, отъ Дирекцията 
за външна търговия.

14.15 Лека и танцова музика, то
чно време.
(Въ паузата търг съобщения).

14.45 Край.

Ноктюрно въ солъ бемолъ ма
жоръ (Мартучи) дир. Паница. 

13.55 Народностанъ характери иа 
училището, говори Дамяни Ди
мови, учитель въ I Софийска 
мжжка гимназия.

14.05 Лека и танцова музика, те
чно време.
(Въ паузата търг, съобщения). 

14.45 Край.
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ИТАЛИЯ II 221 м. 10 кв. 1357 кц.
20.40 Брилянтна музика 
ПЬсни. 22.10 Орксстъсъ.

обаче, 
.^острг-

- 1

5

СОФИЯ 
Варна, Стара>3агора

СУТГИНЬ

кое-
ме-

- 6
9
10

иинжпт

краищата. Жицата 
на или

Бобината за срЪдни вълни

ВсКка тржба трЬбза да има 
„кабелшута"

/л

ИТАЛИЯ I 245 м. (1222 кц.]; 421

20.30 „Саломе", опера въ 3. д. 
отъ -Р. Щраусъ.

X о 
Теоретичната схема на приемника

• ще отдЬля добре мастната стан-
• ция, само ако се спазятъ тия
■ условия.

такива 
нение на 
до 80', 1 
нй-много съ 0.2%

Въ конденсатооитЬ , 
цателень коефициенти" 

керамиченъ 
двуокиси,отъ 

съ 
на 
Да 
съ 
та 
тори е, 
постоянна 
нието на

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА

20.00 Инф. 20.15 Тонъ-филмови 
мелодии. 20.50 Отъ фронта.
21.15 ГолЬмъ ’ забавзчъ кон
церти. 22.00 Инф. забажа музи
ка. 24.00 Инф. нощна музика.

6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Четвърти часъ маршове.
7.05 Точно време, новини.
7.10 Забавна музика.
7.30 Точно време, новини.
7.35 Народни хора, изп. групата 

на ЦвЪтко Благоеви.
7.55 Църковенъ календари, дома

кински съвети.
8.00 Забавени концерти:

1. Галопъ (Хертери). 2 Танго 
„Тореро" (Булонже), 3. Игра на 
поло (Фетрасъ). 4. Танцътъ на 
Малина (Ранди). 5. За всЪкиго 
по нЬщо (*••). 6. Въ птицопро- 
давницвта (Лака). 7. Така се п^е 
само аъ Виена (Хрубм).

8.30 Край.

6.33 и
Турска музика. 13.00 
оркестъръ. 13.45 Турски 
13.00 — 1330 Танци. 17.03 Гур- 
и танго-оркестъръ. 18.5^, и 19.45 
ска музика. 17.40 и 18.15 Джазъ 
Турска музика. 20.10 Плочи по 
желание. 21.00 и 2>?45 Малъкъ 
оркестъръ.

фициентъ’ сж слюдени, 
талътъ не е станиолъ, а

зи пошедъ и тази усмивка събуж 
да ревностъ у жената,

— Тази пъкъ си въобразява, чо 
прилича на Илзе Ворнеръ Колко 
см арогантни днеОТЬъг! момиче 
|а! — Всички искатъ да подража
вал» на голкмитХ артистки.

Албортъ Вашеръ, известниятъ 
артисти отъ берлинския държа- 
венъ театъръ и филмъ, когото на
скоро ще видими въ филма на 
„Уфа", .Удари срещу Баку0, ъъ 
детинството си е билъ хитро и 
ссчроумно дете.

Ти 4 билъ лЪвакъ, което “рево- 
ж/по доста неговит! амбициоз
ни родители, когато дошло време 
Д4 бтде изпратени да учи. ТЬ ви 
наги го карали да упражнява Дя
сната си ржка.

— Знаешъ ли. Ари, казала вед 
чажъ майка му, ако учительтъ за 
бележи ме-си /Авакъ, веднага "ща 
те изгони и ще те прати въ-кжщи1

— Дай Боже да ме изгониI — 
извикали весело' симпатйчниятъ 
хпапакъ.

предаде т.
предмети, който е по-малъкъ 
отъ една светлинна вълна. Чрезъ 
топа несъвършенство на свЬтлин- 
нитЬ микроскопи, остава скрити 
за насъ ц1лъ одинъ свЬтъ отъ

на „Фи- 
— А31;

Конденсатори съ нулевъ и отри- 
цателенъ коефициенти

Въ качествените американски 
и езропейски приемници всички 
постоянни конденсатори въ ос- 
цилаторнит!» кртйгосо на суперч- 
тЬ с« съ нулевъ или отрицате- 
ленъ температуренъ коефициенти. 
Такива конденсатори см напълно 
стабилни и не измЬнятъ капаци
тета си при изменението на окол
ната температура. По тоя начини 
се отстранява отместваното на 
фрекзенца.

КондексаторитЪ „съ нулсзъ
но

. _ тънъкъ 
пластъ сребро, съ който со 
крмватъ слюде.чито пластинки. Въ 

конденсатори, при измЬ- 
з температурата отъ 20» 
капацитетътъ со измЪня

ВЕЧЕРЬ
18.00 Лека и танцова музика.
19,00 Народни пЪсни, изп. Весели 

на Злагарева съ народната сед- 
морка:
1. ’ Момиче джанъмъ байново.
2. Разболяла се й хубава Янка.
3. Луле, ле бЬло батеао. 4. За- 
либилъ Стоянъ залибилъ. 5. Ле
ле, похвали се мойта майка.

19.30 Новини на нЬмски езикъ.
1945 Часъ за работника:

1. Съобщения на Б. Р. С. 2. 
Здравни съвети отъ д-ръ Хр. 
Анастасови. 3. Хуморъ. 4. Лека 
музика.

20.30 Точно време, исторически 
календари, прегледи на съби
тията, козини, съобщения.

11.00 Чвсъ Обединена България:
I — Сръбски свидетелства за 
народностната принадлежности 
на Западните покрайнини, гово
ри Стилияни Чилингирозъ, пред 
садатель на Българския писател 
ски съюзъ.
II — Народни п!счи, изп. Ца- 
рава Церковска Фратева съ на 
редната петорна:
1. Наведи с© , поклони се. 2.

АНКАРА 1648 М. 120 кв. 182 кц.

7.00 Лека музика. 12.33 
Духови 
плочи.

ъ отри- 
се из

ползува керамиченъ изолантъ 
титановъ двуокиси, който е 

висока диелектрична постоян- 
(отъ 50 до 120) и позволява 
се фабрикуватъ конденсатори 
малки размери, Сжществена- 
особеность на тия конденса- 

че диелектричната имъ 
намалява съ уаеличе- 

температурата.

БЕРЛИНЪ КДСИ ВЪЛНИ 16.81:

7.00 Нар. пЪсни. 7.10 Утриненъ 
концерти. 8.15 Малъкъ кон
церти. 925 Мелодии .изъ опере

тата „Цигански барони" отъ Иох.
Щраусъ. 10.00 Заб. музика. 11.45 
Концерти на органъ. 12.00 Му
зика за настроение. 13.00 Заб. 
концерти. 11.15 Малъкъ кон
церти. 15.15 Пистра музика, за 
излетници. 17.30 Оперетна и 
тонфилмова музика. 18.30 „Му
зика — музика'1 19.20 Музи
кално интермецо. 20.10 Танцова 
музика. 22.00 Военени кон
церти.

Бобината за дилги вилни

Повтаряме: всички навивки 
въ една посока.

ДЕТЕКТОРНОТО СТЖПАЛО
Детекторната лампа е високо 

фреквентенъ пентодъ. С1 =’ 100 
ммФ, слюдени или керамиченъ. 
Р1 = 2 мегома (% ватъ). Реак 
ционниятъ конденсаторъ е 500 
см., „твърди". Конденсаторътъ за 
настройка е 500 см., „въздушенъ" 

, Въ заслона имаме С2 = 0.1 мФ, 
и Р2 ~ 15.000 ома (1 ватъ) на об 
щия минуси (шасито) и РЗ = ома 
(1 ватъ) на високото напрежение. 
Катодътъ, супресор.чата решетка 
и метализацията се дзсатъ на ша
сито. Еъ анода имаме Р4 = 30.С0 

’ ома (1 ватъ). СЗ и С4 = по 150 
см. Р5 — 250.000 ома (1 ватъ).

КРАЙНОТО СТРпПАЛО
Чрезь конденсатора С5 

20.000 см., низкочестотнит!» коле
бания се прехвърлятъ въ потенцио
метъра Р6 = 500.000 ома, лога- 
ритмиче.нъ, съ смонтиранъ прекъ
свачи за тока отъ мрежата. Плъз 
гачътъ му се свързва чрезъ шир 
мопанъ, съ заземена броня ка
бели, съ решетката на крайния

БОБИНИГЬ
Имаме три групи бобини; за 

къси, срЬдни и дълги вълни, съ 
три намотки всЬка: антенна, реше 
тъчна и реакционна. НамоткитЬ 
съ свързани последователно. За 
превключване ще се употреби 
•триполюсенъ шалтеръ съ три по
ложения. Два плъзгача см зазе
мени, а третиятъ е свързани си 
статора (неподвижнигЬ плочки) на 
реакционния конденсатори. На 
дилги вилни съ включени после
дователно всички намотки; на 
средни вилни окъсяваме респзк-• 
тивно отводите 3, 7 и 11; на км-{ 
си вилни — 2, 6 и 10.

Трито тръби см съ 30 мм. ди- 
аметъръ и 8 см. дълги.

Бобината за къси вълни 

антена и земно съединение при- 
емотъ задоволително на къси и 
дълги вълни презъ цЬлия день и 
всички мощни европейски стан- 
:ции на "срЪдни вълни ■— следъ 

'залЪзъ'слънце.

ФИЛТРЪТЪ за отдъляне 
..го МЪСТНАТА СТАНЦИЯ

Както се вижда отъ схемата, 
“антената може да се включи не

право въ антенните намотки или 
презъ филтъра за отделяне ма
стната станция.
•За тоя филтъръ ще се взема 

една желЬзна сърдцевина, типъ 
^топфкернъ", въ която ще Се не-

ЛЛ ................   Л 1 I

серия на 
— ЕБЛ21 -

КИНО-ВЕСТИ
Илзе Вернеръ, която сега изна | 

ся главната женска роля въ новия 
„Уфа" филмъ „Подводници на за 
падъ", стои въ коридора на единъ 
бързи слакъ. Тя се е облегнала 
на прозореца и поглсжда на 
вънъ. Следъ изтощителната рабо
та при изготвянето на единъ свой 
филмъ, тя пътува сега да се раз 
ведри. Затваря очи и се наслаж
дава на вятъра. кзй*о разоЬса 
волно нЬжнитЬ й къдри, извед- 
нажътя дочува два гласа, които 
идватъ отъ отцЬление’0 зздъ нож

— Вижъ, казва една жена на 
своя съпруги, ако бЬша малко по- 
височка, щ1ше да прилича напил- 
но на Илзе Вернери

— Да, отговаря съпругътъ, тя 
прилича напилно на голЬмато ар
тистка, но още че съмь зидЬль 
лиието й.

Илзе Вернери се усмихва и об- 
рища само зз секунда лицето си 
къмъ двамата — очарователно ан 
гелско личице, на което грЬе пле
нителна усмивка. Но изглежда то

Съ години нареди, ученитЪ отъ 
цЬлъ св1тъ дни и нощи стоятъ 
наведени надъ своитк микроско
пи, гадаятъ и се мъчатъ да обяс- 
нятъ смщностьта на така много 
разпространената болести „раки". 
ЛабореториитЬ Шумяти,. опити се 
правяти, книги се пишати, и ни
кой не се симнява,. че ви най- 
скоро време чоаЪкити ще стане 
господари и на този „бичи на 
новото време".

Прсчутиятъ германски профе
сори фонъ Бюлери е докладвали 
неотдавна прбди берлинското 
медицинско дружество върху на
предъка отъ химическите изсле
двания върху рака. Най-важна 
роля при новитЪ изследвания 
играе нОБОИзнамЬрения въ науч
ните лаборатории на А. Е. Г. огъ 
доктори Руска, свръхмикроскопъ, 
даващи едно увеличение отъ 20 
хиляди до 60 хиляди пъти. На 
публиката биде показани за пър
ви пмть света този свръхмикро
скопъ, наречени „електроненъ 
микроскопи". Препълнениятъ съ 
елита на германската наука са
лони е можалъ да преживее кар
тини, които и най-дръзките из
следователи не съ се осмеляпа- 
вали даже да си мечтаятъ.

Новоизнамервниягь електро
ненъ - /ликроскопъ .работи ..-вместо 
съ светлинни съ електронни лъ
чи. Неговите „лупи" съ електро
магнитни макари, които въ без- 
въздушно пространство, чрезъ 
магнитно влияние, предизвиквате» 
отклонението на светлинните лъ
чи.

Превъзходството на този нови 
инструменти преди стария до 
сега познати микроскопи е мно
го големо. Както е известно, 
светлинниятъ лжчъ не може да 

е. да направи видимъ 
който

Решетъчната бобина се навива 
стегнато, навивка до навивка. Дру 
гите две се навивате» „на купъ’ 
(една върху друга), на едно ши- 

> рочина отъ 10 мм. За да не се 
развинти, края на намотката за
ливаме съ малко червени восъкъ. 
За навивките „на купи" жицата 
съ памучна изолация за пред
почитане.

БОБИНАТА ЗА ДЪЛГИ ВЪЛНИ

Антенната намотка (3—4): 50 
навивки; решетъчната (7—8): 250 
навивки; реакционната (11—12):

• 80 навивки. Навиването е „на 
■ купъ". Разстоянието между всо 
ка намотка (широка 10 мм): 4 мм.

I Отводите 3,7 и 11 
; на всека намотка, 

Г”.. ..

Н1МА ВЕЧЕ ГРШЦИ КА ВЪЗМОЖНОСТИ!* •
познати или предполагаеми мно
го малки същества. -ж

При усъвършанствупането - на 
електронния микроскопи ’ са е 
явила мъчнотията, 'която- отнача
ло е изглеждала непреодолима. 
Електронниятъ лъчи' изисква без- 
въздушно пространство, въ кое
то требва да се вмъкне опреде^ 
ления за изследвана обекти.'Въ 
безвъздушно пространство, оба
че, всички живи клетки бързо 
изсъхвате» и чрезъ това разбира 
се коренно се пром1нятъ. Дъл
гогодишна работа е- требвало, 
докато и това големо препятст
вие !е било премахн&то. ’Стот’йци 
професори и инженери на А.1 Е. 
Г. съ работили непрекъснато. 
Нег всички живи- клетки'могатъ 
да бъдатъ изследвани; ’

Всички онези същества; които 
до неотдавна беха за насъ пред
ставителите на нар-малките жи
ви същества, сега изглеждатъ'ка
то огромни животни отъ приказ
ното царство. Виждате» се ясно 
следи отъ обмената на вещества
та при бактериите, вижда се каки 
тЬ се делятъ и се прониква въ 
техната вътрешности.'

Науката прониква все' по-дъл
боко. Къде е клетката'йа живо-- 
та? Каки Изглежда тя? Нема ве
че граници на възможностите. 
Чрезъ различни комбинации отъ 
електронни оптически и фрто- 
графически увеличения съ полу
чени вече картини съ 60 хиляди 
пъти увеличение. Това, обаче, 
съвсеМъ не значи, че е .^острг- 
ната последната граница На: въз
можностите.

Изследванията и опитите про
дължавате. ’•

Ние имахме Ъече случай да ка- 
жемъ, чо докато големитЬ супе- 

-ри „остарявате»’, като ставате» по
степенно по-нечувствителни и по- 
нсизбирателни, 2+1 приемниците 
съ винаги „млади", по простата 
причина, че резултатите отъ 
единъ ревкционенъ приемяикъ за 
висятъ не толкова ■ отъ самата 
схема, колкото отъ -умението на 
радиослушателя да борави съ не
го. А тъй като всички постиже
ния се дължатъ на продължител- 
-на тренировка, то следъ известно 
.време 2+1 ; приемникъ ще из
глежда много по-нувс|гвителенъ 
и селективенъ,. ©тколкото въ на
чалото.. ■

Отъ друга страна, реакционни
те приемници см евтини, лесно 
.претроими, Не се нуждаятъ отъ 
.настройка и. съ добра външна

ОБЪДЪ
12.00 Лака и танцова музика.
1230 Забавени концерти:

1. Виенски кукли (Мюленау), 
изп. Салоненъ оркестъръ. 2. Го 
пори лвко-болвро (Мърфи). 3. 
Любовна серенада (Монти), изп. 
оркестъра на Едип» Лоранъ. 4. 
Серенада на Тосканини (Мурци- 
ли). 5. Рускиятъ амбулзнтенъ 
търговецъ (Ферарисъ), 6. Сере
нада (Хайкенсъ).

12.50 Новини на немски езикъ.
13.10 Песни отъ Шубертъ, изп- 

Рихардъ Тауберъ, тенори:
1. Бурна утрини. 2. Пролетени 
сънь. 3. Просекътъ. 4. Настрое
ние. 5. Странноприемницата.

13.30 Точно време, комекгаръ, но
вини, съобщения.

13.50 Забгвка и танцова музика, 
точно време.
(Въ паузата търг, съобщения). 

14.45 Край.

Янке ле една на мама. 3. Стъ
пили Добри.

21.45 Концерти не Владимири 
Аврамови, цигулка:
1. Концерти въ соло миньори 
(Вивалди). 2. Аве Мария (Шу- 
бертъ-Вилхелми). 3, Гавотъ (И. 
С. Бахъ). 4. Скерцо (Дителс- 
дорфъ-Крайслеръ).

22.15 Ноеини на н4мски езииъ.
22.30 Забавна музика, търговски 

съобщения.
22.45 Новини, точно време.
23.00 Предаване на френски, ита

лиански и английски езици.
23.15 Танцова музика.
23.30 Край.

см началото 
а 4, 8 и 11 — 
е 0.2, памуч 

копринена изолация.

ПО I 
■ 8 „кабелшута" (перца) на горния . 

си край, за съответните отводи, и 
два — пъ долния си кр4й — за 
закрепване върху шасито (чрезъ 
запояване).
Всички навивки См-въ една посока!

БОБИНАТА ЗА КЯСИ ВЬЛНИ
Антенната намотка (1—-2) има 6 

навики жица 0.2. На 3 мм. подъ | 
подъ нея со навива решетъчната ‘ 
намотка (5—6); 7 навивки гола 
жица 1 мм, на 3 мм една отъ 
друга. На 3 мм. подъ решетъчна
та ще со навие реакционната на
мотка (9—10): 7 навивки жица 
0.2. Антенната и реакционната 
намотка се навиватъ стегнато, на
вивка до навивка. Жицата моя;а 
да бъде съ смайлъ-изолация, съ 
памучна или копринена изолация 
и пр.
БОБИНАТА ЗА СРЕДНИ ВЪЛНИ

Антенната намотка (2—3) има 
20 навивки, решетъчната (6—7): 
85 навивки, реакционната (10—11): 
30 навивки. Жицата е 0.2 Разсто
янието между намотките е 4 мм.

виятъ -40 навивки жица 0.2 памуч-1 
‘ но изолация. Антената ще се' 

включва чрезъ единъ кочденса-1 
торъ 100 см. въ междинния от- 
подъ (на двадесетата навивка). 
Поралелниятъ конденсатори о съ 
твърди диелектрикъ, 500 см. Гой 

.Ще се. монтира върху изолирваща 
плочкр, колкото е възможно по- 
близко до онтоннота намотка. 
Сърдцепината що се монтира до 
самия Конденсаторъ. Филтрите»

2+1 СЪ „ФИЛИПСЪ“ ЛАМПИ ЗА ТРИ ВИДА ВЪЛНИ 
пентодъ. Заслонътъ ид пеятода се 
свързва съ високото напрежение, 
Супресорната решетка е съеди 
нена съ катода въ вжтрешчссгьга 
на лампата. Въ катода има Р7 = 
150 ом-а (2 вата), и С9 = 25 ми 
крофарада (при 30 волта) — на 
шасито. Първичната на изходя
щия трансформатори на електро- 
динамичния високоговорители се 
включва между анода и високото 
напрежение. С6 = отъ 3.000 до 
5.000 см. Колкото е по-голомъ 
капацитетите» на С6, толкозз е 
по-тжпъ тонътъ. 
ТОКОИЗПРАВИТЕЛ НОТО СТЕПА

ЛО
Първичната на мрежовия транс 

форматоръ е за 110, 150 и 220 вол
та. С11 = 10.000 см., свързани 
съ желязото на трансформатора 
(подразбира се, че то е заземе 
но). Токоизпразнтелната лампа се 
отоплява съ 4 волта. С7 и СЗ ~ 
електролити по 8 мФ (при 450 
волта). Между единия край на 
жичката на токоизпразнтелната 
лампа и , + " на С7 се включва 
възбудителната бобина на елок 
родимамика. Ако трансформато
рите» дава 2X360 волта, възбуди 
телната бобина трЬбза да има 
2000 ома.
КОИ ЛАМПИ ДА УПОТРЪБИМЪ 

Серия „4 волта" ка „Филипсъ": 
АФ7 — АЛЗ — А31. 

„Черпената” серия 
липси": ЕФ6 — ЕЛЗ 
(може да се употребява съ ус- 
пЬхъ ЕФ9 вмЪсто ЕФ6). 

„Металната" серия на
липсъ": ЕФ12 (ЕФ11) — ЕЛИ — 
А311.

Най-новата серия на „Фи- 
липсь": ЕФ22 — ЕБЛ21 — А31.

Ако приемникътъ „се възбуж 
да’, въ решетката ка крайната 
лампа що се включи едно съпро
тивление отъ 1000 ома (*/з ватъ). 
а въ заслона — 4000 ома (1 ватъ).

са

01

Р4 С5,

С4
Рг Н сТг

Р7 
...../г
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МОРЕПЛАВА-

ЕВ-ВЪ

ВЛЯЗЛО ВЪ

кжде вли-

се

тази вра-

А мене

затво-стои

ща-

„Дървото 
14 ПНЛГЯТЛ

продължаваше да

вратичката;
съ

начинъ; 
положе-

по-голЬми
имъ въ

Костадинъ Поповъ 
(канд. инж.) 

е. Буково — Дупнишко

Съ 
отъ

за 
нв

Радкоаиатьорсм кяуоь 
Загрвбъ

(Продължение огь стр. 1.)

сЪдамъ — за 
стаи има кжде 

Ще почакамъ. Най- 
ще дойде и ще ме

тЪ, телеграфите и телефоните 
(отделъ радио-разпръсквания), за 
да се изработи планъ за радио
фициране на по-големи училища.

I ми дойде идея- 
»ята и да доча-

ставамъ, 
целата си енер- 
бутамъ, бутамъ

Казвамъ си: „Дървото се е 
разширило поради влагата". Об- 
лЬгамъ со срещу вратата и на- 
тискамъ, Загубонъ трудъ!

Наистина вратата е съ солид
на конструкция.

СЪЗДАВА СЕ СЛУЖБА ЗА ВЪП
РОСИ И ОТГОВОРИ ПРИ МИНИ
СТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Селската радиослужба при Ми
нистерството на земеделието на- 
последъкъ е причислена къмъ 
стопанското отделение. Чрезъ та
зи служба се провеждатъ почти 
всички инициативи имащи за 
цель да се популяризиратъ ме
роприятията на М-вото или да се 
дадатъ напжствия за сезонните 
работи въ земеделското стопан
ство.

Между многото предавания 
предназначени за селото, най- 
голЬмъ делъ заема „селския 
часъ" на Радио-София, който се 
урежда съ съдействието на М-во 
то. Въ него намиратъ голямо ме
сто и отговорите по много инте
ресуващи земеделските стопани 
въпроси.

Въ връзка съ селския часъ Ра
дио-София земеделските стопани 
могатъ да задаватъ въпроси неа- 
право въ М-вото на земеделие
то (Стопанско отделение) — Со
фия. На всички въпроси ще се 
отговаря отъ специалисти.

. СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ 
СКОПСКИЯ НАРОДЕНЪ ТЕАТЪРЪ 

И РАДИО СКОПИЕ
Художественото ръководство 

на Скопския народенъ театъръ, 
начело съ директора г. Стоилъ 
Стоиловъ и управлението на ра
дио Скопие, въ една съвместна 
конференция изработили по- 
дробенъ планъ за обща култур
но-художествена дейность. Пред
вижда се редовното изнасяне на 
часове посветени на нашата ху
дожествена литература, на дете
то, на селото и пр., както и пре-

Тра-съ! Тя бурно затвори вра-!да 
тата предь носа ми.

Наистина, «екой се изкачваше 
стълбата. Стъпките беха мъж- 
Страшните стъпки на безжа-

шумъ, натис
на вратата. Но 

отваряше.
I по-силно, 
отвори. За-

се интересувамъ, 
замъ. ••

Беше време! Съпругътъ 
появи на площадката.

Чухъ какъ той завъртя ключа 
въ ключалката, отвори вратата, 
затвори я и пакъ я заключи.. 
Въздъхнахъ съ облекчение.

Само тогава решихъ да видя 
къде намерйхъ спасение.

Вие се усмихвате, драги чита
телю. Правъ сте. Вие сте раз
брали, къде попаднахъ . . .

Полека, безъ 
камъ дръжката 
вратата не се

Натиснахъ малко
Вратата пакъ не со I___ 1_...__
почнахъ да бутамъ съ ц1лата си 
сила, просто съ нечовешка 
мощь, но вратата пакъ не се от
варяше, каточели имаше сери
озни причини за това.

Не смея да опиша края.
Ехъ, че бехъ глупакъ. 

пакъ въ квадратъ. Хиляда 
идиотъ. /* 
Цела нощь блъскахъ

А вратата са 
вътре!

Идва ми на ума убийствена (трогателно 
идея. Може би съпругътъ ме е ' 
виделъ отъ долу и, разбирайки 
престъпните ми намерения, за- 
ключилъ е вратата отвънка!

Какво тежко положение за чер- 
венъ хусаръ!

Карнавална вечерь! 
очакпатъ на бала.

Не, не, това не е възможно. 
Отхвърлямъ тая драматична ми- 
съль.

А вратата си 
рена, като скала.

Отчаянъ,
стие, въ такива 
да се седа. 
сетно некой 
освободи.

Но никой не идвр.
со ядо въ тая къща?

отъ дрЬнки, наверно.
отъ улиците долитатъ восе- 
карнавални звуци. Ужас- 

звънъ на часовниците, ко- 
четвъртъ

Какво
Сладко

ли I 
ниятъ звънъ на 
ито отчитатъ вромато: 
часъ, половинъ часъ .

И очакваниятъ спаситоль не 
идва. Да на съ со хранили съ 
дносъ бисмутъ тия хора? , 

I Отъ време но време,

че бехъ глупакъ. Глу- 
въ квадратъ. Хиляда пъти 

Милиони пъти кретонъ! 
л вратата ..

отваряше ча-

отчаяние, 
концентрирамъ 
гия и бутамъ, 
вратата.

Ахъ, че е солидна 
та — солидна е!

Най-сетне, отпадналъ, откзз- 
вамъ со отъ борбата. Дръжката 
на сабята, ми се забива въ хъл
бока, Откачвамъ сабята и я за- 
кчвамъ на единъ риронъ. Заспи- 
вамъ. Съньтъ ми а тежъкъ, съ 
кошмари, Уличниятъ шумъ е 
престаналъ. Чува се само въ да
лечината звукътъ на ловджийски 
рогъ. Най-сетно млъква и рогътъ.

Събуждамъ се . . . Съмнало 
е. Разтривамъ очите и си спом- 
нямъ за всичко. Хусарската ми 
кръвь се бунтува. Съ дивъ 
жестъ откачамъ сабята отъ пи
рона. . .

РАДИО-ВЕСТИ 
давания на некои пиеси отъ са
мата сцена на Народния театъръ. 

Директорътъ на Народния теа
търъ г. Стоилъ Стоиловъ е обе- 
щалъ пълна подкрепа въ изнася
не програмата на радио Скопие. 
Като първа проява на това тесно 
сътрудничество, това е урежда- 
ниятъ на 27 августъ часъ на бъл
гарската лирика и рецитации на 
стихове отъ първите наши поети: 
Хр. Ботйовъ, Ив. Вазовъ, Пенчо 
Славейковъ, П. К. Яворовъ и Ки- 
рилъ Христовъ.

РАДИО-СЛУШАТЕЛИТЪ 
РОПА

Една статистика обнародвана не 
отдавна въ швейцарските вестни
ци показва, че броятъ на слуша
телите на радиото се увеличава 
непрестанно.

Въ Европа първенството въ то
ва отношение държи Швеция. 
Пропорционално съ броя на на
селението си, тя има най-много 
радио-слушатели. Въ края на 1^40 
година тамъ е имало 231 радио
апарати на хиляда жители. Като 
се пресметнатъ средно четири 

I слушатели на единъ апаратъ из
лиза, че почти всичкй жители на 
Швеция слушатъ отъ радиото. 

На другия край на статистиче
ската таблица се намира Туоция, 
въ която на хиляда ж>. ели се па 
датъ 5.1 радио-апар31и средно. 

Изобщо взето, отъ статистиче
ската таблица се вижда че бро
ятъ на слушателите е по-големъ 
на северъ и на ззпздъ въ Европа, 
отколкото на югъ и на изтокъ Съ 
ставителите на таблицчга обясня- 
ватъ това съ стопанското положе
ние, климатическите условир и съ 
начина на живота воденъ отъ жи
телите на различните области на 
Европа. 

Европейската радиофонична 
мрежа, която обхваща Исландия, 
областите около Средиземно мо
ре и Русия до 40 градуса дължи
на, е броила на една и съща да
та 49.336.052 надлежно обявени 
радио-апарати, което /. 
4 слушатели средно на

197.344.208 слушатели. Разбира се, 
това число требва да се смета за 
приблизително. При все това, то 
дава една представа за значител
ното развитие, което е направило 
радиото презъ течение на по
следните години 
ВЪ ПОМОЩЬ НА

НЕТО
Постоянно, особено презъ време 
на есенните и пролетни морски 
бури, идватъ съобщения за без
следно изчезнали малки кораби. 
Въ повечето случаи со касае за 
кораби и гемиии, които изнена
дани отъ морската буря, безь да 
могатъ да повикатъ помещо, по- 
тъватъ. Споредъ международни
те конвенции единъ корабъ е.длъ 
женъ само тогава да има радио 
на борда си, ако тонажъп» му 
надвишава 1600.

Оъ желанието си да намаля'ъ 
де минимумъ нещастията и да 
оси: у?. ятъ живота на немския ри 
барь и морякъ, въ Германия е 
конструиранъ единъ малъкъ и 
евтинъ радио-предаватель, който 
ще може до бъде лесно поста- 
венъ на кораба и чиято низка це
на ще позволява на всЬка ге
мия да го притежава. Съ въвеж
дането на този предаватель се 
дава възможности на германска

та брегова спасителна служба да 
|бжде винаги готова да се прите- 
|че на помощь на своите друга
ри.

РАДИОФИЦИРАНЕ НА ПО-ГО- 
ЛЪМИТЪ УЧИЛИЩА ВЪ СТРАНАТА 

Министерството на просветата 
уреди пробни 30 минутни радио- 
предавания за учащата се мла- 
дежь — всека седмица отъ 3 
май до 20 юний т. г., както и ху
дожествено възпитателни концер
ти. Резултатите беха много добри 
и утвърдиха убеждението, че ра
диото е мощно съвременно 
средство за народностно и есте- 
тичнео възпитание на младежьта 
и за създаване на единъ нацио- 

' наленъ мирогледъ у нея.
давя, при | Министерството е
з апаратъ ; връзка съ Гл. дирекция на пощи

ло 
км. 
лостенъ съпругъ.

Въпреки че бехъ хусаръ въ мо
мент», требва да ви призная, че 
доста се изплашихъ.

Имаше много простъ 
за да излеза отъ това 
ние: да слеза по стълбата и да 
си отида най-глупаво. Но, както 
го е казалъ единъ английски фи 
лософъ, най-простите идеи идватъ 
късно.

Азъ мислихъ за всичко, но не 
да си отида.

По едно времо 
та да извадя саб: 
камъ съпруга, 

„Абсурдъ — казахъ си — то
ва ще компрометира моята блон
динка*.

А човекътъ 
се изкачва.

Изведнажъ, видехъ една малка 
вратичка.

Отворихъ вратичката, втур- 
нахъ се бЬсно вътре, безъ дори

Специаленъ техни- 
има грижата 
подготвуване 

радиолюбителите. ,
Днесъ „Радиоаматьорскиятъ 

клубъ’ прави честъ на загреб- 
скитЬ радиолюбители. Те съ 
пълно право могатъ да се гор- 
деятъ и радватъ, че така щаст
ливо сж съумели да координи- 
ротъ усилията си, за да могатъ 
днесъ само до се наслаждаватъ 
на хубавите резултати, които сж 
плодъ на тези общи усилия.

Крайно времо е вече когато 
и българските, радиолюбители 
требва да последватъ примера на 
загребчани. Условията, може би, 
не сж толкова благоприятни, 
обаче, достатъчно е да се съз
даде единъ пжть желание. Жела
ние и упорита настойчивостъ ща 
победатъ всички незгоди И цель- 
та що се постигне.

Впрочемъ, нека смеемъ да се 
надяваме, че българскиятъ ро- 
диолюбитель ще прецени дело
то на „Радиоматьорския клубъ 
Загребъ", пъкъ най-усърдно ща 
къвъ и въ нашата страна^ а на 
братята хърватски радиолюбите- 
заработи за създаване на та- 
ли нека най-искрено пожелаемъ 
все по-големи успехи при ра
ботата имъ въ служба на ра
диото.

радиото колкото се може по-до- 
стжпно за човека, значи да се 
служи на радиото така, както то 
служи на днешния човекъ. Въ 
името на това си желание, то 
прави всичко възможно: уреж
да курсове, изнася ,често рефе
рати, води лабораторни упраж
нения и пр. ““ 
чески съветъ 
практическото


