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РАДИОТО И ВОЙНАТА СЪ ПОДХОДЯЩИ то.ко-

интен-

при

[ ци това се извършва на конь, мо. ' 
| тоциклетъ или автомобилъ. Радио-

/

безъ
По-

ин-
съ-

съ до- 
позво- 

^де въ 
>ечоя

се 
неблаго-

мандиритЕ на голЕмитЕ войскови 
части съ своитЕ поддЕления. За 
тази цель бЕха изработени пър- 
витЕ полски радиостанции. *оито 
по своята тяжесть се налагаше да 
бждатъ 
коли л 
пъкъ н 
ването 
ха да 
тЕ

I 1 I 1

1 ТИПЪ 
оть тЕзи радиостанции е трЕбва- • 
ло да има специални данни и да | 
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явява нуждата 
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въл-

лромЕнлинъ токъ. За цольта тЕ со
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на чужднтЬ станции.
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Редакция и администрация: бул. Дондуковъ 23 — София.

Радиото и войната
Пъленъ курсъ по радио-техника — 

теория и практика. Повреди въ по- 
стояннитЬ съпротивления на радио
приемниците. Електро-акустика. Ра
дио-поправки. Характеристика на 
лампигЬ: СВ1, СВ2, СВС1, СВИ и 
СС2.

жината на работната вълна. 1
Съ увеличаване числото на ра

диостанциите, които е требвало] 
да действувате»" въ единъ опредЕ- I 
ленъ районъ, налагало се е да се ! 
увеличатъ 1И „каналитЕ" за рабо- I 
та. Това естествено води къмъ I 
сгъстяване ‘ на последнитЕ, отъ I 
кждето пъкъ се 
разпределителите 
ватъ една особена стабилна 
на, а приемниците голема селок- 
ТИПНОСТк. ”1Л ЛЯ ГЛ ичйкгил <«и_

. станциите, обслужващи големите
‘ , I войскови отделения и имащи . -пъкъ' ппелаватгльзахранването на апаратите и дъл- ; “,4   _ I единъ предаватели

части 
апаратите става ( 

на гръбъ, при по-голЕмитЕ едини
ци ТПЯА ГР ИТПЧП1ПАЛ ид кгпо. АЛП

.. > условия, 
продиктувани отъ особеностите 
ка неговата употреба. Много см 
били трудностите, които техници
те е требвало постепенно да пре- I 
одоляватъ, докато се стигне до I 
конструирането на радиостанции, ' 
задоволяващи изискванията на 
разните служби. Една отъ тези 
трудности е билъ въпросътъ за

Годншонъ абонамонгь 120 лв. за 52 броя независимо оть 
кой брой ставате абонате, за 1/а година 65 лв. Прввеж- 

данто сумите по пощенска чекова с/ка 2382 

снабдяватъ и 
изправители.

Обикновено големите радио
станции се състоял» отъ по единъ 
или два предавателя и неколко 
приемника, като см гарантирани 
и всички условия за една 
зивна и сигурна работа.

Действията на въздушните вой
ски се извършватъ изключително 

-съ помощьта на рддиото. 
---------------------------с„ *

•кои

на

малките стан- I чрозъ използуване на ултра-кмсм- 
-------- тЕ вълни о откриването и вижда* 
тори [ , пТО на »------- -------- ---------- ------------ ■
при- | самолети, 

! ровлоние

| то на кмситЕ и ултра-кмситЕ въл
ни. Така, за радиостанциите, об
служващи патрулните и малките 
пехотни части, се употребявал» 
ултра-кмси и микро-радиовълни, 
които поради своите особености 
на разпространение см много 
подходящи ~за цельта. Високиятъ 
полезенъ коефициентъ на дей
ствие на антенит^_._критр прради 
това, че вълката\~на която с\?/чкъ^ - 
лмчва е много къса, ся; съ много 
малки размери, позволява да се 
устрои сигурна радиовръзка на 
неколко километра разстояние, 
използувайки съвършенно малки

; мощности. Последното обстоятел
ство позволява да се намали осо
бено много теглото и размЕритЕ 
на тези радиостанции.

Въ нЕкой особени случай, кога- 
то се изисква голема тайна, при 
радиосъобщенията се използу- 
ватъ специални радио-станции, 
работящи на микровълни, които 

! спомагатъ да се получатъ съ леки 
срЕдстга много ефикасни систе
ми за насочено излъчване.

Съ увеличаване разстоянието, 
на което трЕбва да се работи, 
увеличава се и мощностьта, а съ 
това и теглото на радиостанция
та. Ето защо, докато въ малките I 
пехотни- и артилерийски части измЬрВането 'всеки 
пренасянето на апаратите става| височината,

на неприятелски кораби и 
броя и типа имъ, уп- 

на самолетъ безъ пи* 
лотъ отъ разстояние, насочвано 

, възпламенявано на 
горене на мини и др., — нЕ- 

(Следва на стр. 0)

монтирани на специални 
да теглене отъ коне или , 
на автомобили. Съ напред- ! 

о на радиотехниката може- 
бмдатъ намалени размЕри- 

на тежестьта на апаратурите, 
така че се позволяваше снабдя
ването съ радиостанции и на по- 
малкитЕ единици, докато днесъ 
се стигна до тамъ, че въ нЕкои 
армии даже и отделните патрау- 
ли иматъ придадени малки радио
станции за свръзка съ частитЕ, 
които ги изпращатъ.

Съ течение на времето една 
дълга серия отъ най-различни ра- | 
диостанции см дълго проучени, I 
изпитани и произведени за сухо-[ 
земнитЕ морски и въздушни вой- 

шенствувания, които въ последни- ‘ ски оть цЕлъ свЕтъ. ВсЕки 
тЕ години се направиха въ радио- [ — -----------—  - -■
индустрията, радиото 6Е оценено • 
като едно важно с”4 '
връзка и широко въведено въ 
войскитЕ на всички модерно-въо- 
ржжени държави.

НадеждитЕ, които му се възла
гаха, бЕха оправдани напълно. Въ 
днешната война нЕма операция 
на земята, въ въздуха или въ во
дата, въ която радиото да не 
вземе участие като срЕдство за 
подготвяне и ръководене на дей
ствията. Много трудно би било да 
се координирал» действията, на 
войскитЕ при днешнитЕ широки 
фронтове и бързоподвижность, 
безъ използуването на радиото. 
Немислимо е успЕшното действие 
на парашутистите, идеалното съ
четание на пехотата и танковитЕ 
атаки съ подкрепата на артилери
ята и въздушните войски, 
използуването но радиото, 
следното се наложи като най- 
важно срЕдство за свръзка съ 
всички родово войски и при всич
ки бойни действия.

ОстаналитЕ срЕдство за свръз- 
-М като телофонътъ, тологрлфътъ, 
долскопишощитЕ машини и др. 
запазиха своото значение за по- 
заднитЕ роти ка опорационнитЕ 
театри. ПървитЕ приложения на 
радиото въ войската бЕха напра
вени съ цель да со свържатъ ко-

войскови отдЕления и к 
мощность по нЕколко стотинъ ва- ; 
та, се товарятъ на нЕколко мо
торни коли и обслужването имъ е 

, по-трудно, поради което се из- 
| вършва отъ споциално-подготвенъ 
: персоналъ.

МалкитЕ радиостанции работятъ 
предимно на телефония, а по-го. : 
лЕмитЕ освенъ на топография, единъ 
даватъ възможности и за нЕкои • —-----
по-специални предавания (тонови | 
телеграфни, автоматическо про- 1 

| даване >и приемано и др.), които ! 
I со налагатъ отъ естеството ‘ 
• службата.

Захранваното на 
цип става съ сухи галвоничсски 
батерии, специални акумулатори 
или малки динамо-машини, г. 
виждани въ движение отъ чонЕка.

-1 СО За* ■ |ШЩ VII»
, —. ■ агрегати | на торпили,

или пъкъ напрано отъ мрежата за ] мини, горо»

з на рддиото. Почти 
всички хвърчид®' см снабдени съ 
радиостанции, а^мЕкои и 
пълнителни радиоуредби, 
лязащи на самолета да % 
свръзка съ летището или 
началкчкъ. а така също и да 
ориентира и лети 
приятни условия.

Едно много важно приложение 
а радиото въ въздушнитЕ войски 

см уредбитЕ позволяващи каца
нето нощно време или въ мъгла. 
УпотрЕбяванитЕ системи се състо- 
ятъ отъ предаватели Ка ултр'<з-к>;- 
си вълни, за създаването на насо
чени радио-вълни, и съ означава
не разстоянието отъ летището. 
Днесъ нЕкои отъ тЕзи системи се 
замЕняватъ вече съ такива изпол
зуващи микровълните.

За нЕкои хвърчила съществу- 
ватъ радио уредби, позволяващи 

моменти на 
на която се намира 

самолетътъ надъ земната повърх
ности. ТЕзи радио-високомЕри се 
основазатъ на отражението, кое
то радчовълнитЕ, излъчени отъ 

разположени 
на борда на самолета, претърпя
вате» при достигането имъ до зе- 

I мята, и на отчитаното на времето, 
което вълната употрЕбяпа, за да 

' измине разстоянието самолетъ- 
’ земя за отиване и земя-самолотъ 
[ — за връщане, следъ отражение
то. Въ самолота е инсталирани 

подходящи приемникъ. 
свързани чрезъ специални при
способления съ предавателя и та
ка е възможно да се отчето ви
сочината на самолета надъ земя
та.

| Други приложения на радиото
тивность, за да се избЕгне 
терфреквенцията между две 
седни работни вълни.

Важонъ въпроси сжщо така е и 
този за теглото но едно радио
станция. Колкото последната е 
по-мощна, толкова тя е по-съвър» 
шейна, За цольта, тамъ кмдото По.мощнитЬ радиостанции 
со изисква много малко тогло и хрлнватъ отъ специални а 
достатъчснъ радиусъ но дойствио, 
со а прибЕгвало до използува <о-

Модерната война е била вина
ги и борба на научнитЕ изобрете
ния на народитЕ. Всички онЕзи 
открития, които науката е дала на 
човЕка презъ време на миръ, см 
били широко прилагани и изпол
зувани въ време на война за спе
челване на победата. Самолетътъ, 
автомобилътъ, телеграфътъ, теле- 
фонътъ и машините изобщо, кои
то въ време на миръ служатъ на 
човЕка, за да улеснявате» живота 
и увеличатъ производителната му 
дейность — презъ време на вой
на се впрЕгатъ въ услуга на вой
ската, за да улеснятъ нейната 
подвижность и осигурятъ бойнитЕ 
й действия.

Радиото е едно отъ срЕдствата, 
които въ съвременната модерна 
война доби особено значение 
при ръководене на бойнитЕ дей
ствия на войскитЕ. Благодарение 
на голЕмитЕ технически усъвър-1 
шоилтпуплкиа 1гг>итг> пг. ппгпдпик. 1



Брой 241 „РаДИо-СВ-ЬТЪ- Стр. 3
Стр, 2 „₽лдио-св»тъ* Брой 239 *= жя

11юний
23V

В о> С4

1111 I I ДУМИ.

л1111 I I печата

!! 11

И II11

и- ' 88
X

1! 1!
на

II1111 I I

?й§§ Зя

1'1

йп I I

1111 11 11 аз
1111 I II I I

о о о о сч — (1 и1111 11

§§§ §1 16.30

14.1032 22 2 18.30

ВО-й 31.15 и 25.40 м.: 16.458
20.00 Разноо-

1 2й

1
§

ч»

гП 
К 
О

а 
и 

§

а 
Е
Ф т

дгя аинзяойгген 
ОНГО1П1ГПО10

д гя зинож 
-ЗС1П8П опгону

3 га зиваюих 
-ОЙПЧ.З ОИГОХВ}.

уи га 
гяох гнатгону

0 IV " б го 
аиноииходигз 

оншайгжд

охзнвавизХ 
вн гйоххвф

ЛАГЙ гп 
ЧХЗО1 ~ ■

о сч

Д ЯЯ ЕВОЮСЕ 
ги зинзжайавр]

А
{г вхвяхзшзс! . 
аинажзс1ив[ 1
Л га § и ? 

фтияхашад хи 
зинаяойпвн

д ги аин 
-ажаскгеигайп 
онгехвпийхо

т

ВЕЧЕРЬ
17.00 Забавна музика:
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1 14.00 Лека и танцова музика, точ- 
; но време.
1 (Въ паузата търг, съобщения).
I 14.45 Край.
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12.00 Забавна музика:

1. Еделвайсъ, изп. терцетъ отъ
цитра, пиано и хармоника (‘") БЕРЛИНЪ КЖСИ ВЪЛНИ

9.15 Клавирна музика. 13.00 За
бавна музика. 14.15 Симф. кон
цертъ. 15.30 Нкмско-италиански 
концертъ. 19.20 Музикално ин-

20.10 М.елодаи.__ изъ
1 Флотовъ. 22.00 бр-'

а- .

Е

8 32

| II

I 20.30 ГНсни за
I Оперни творби;
I стропъ концертъ;

ренъ концертъ.

1 ИТАЛИЯ II 230 м. 1303 КЦ.
I 20.40 Концертъ.

2. Капчица (***), изп. селска му- 1 
зика. 3. Баварска килия (Щау- ' 
дахеръ), изп. Фройндорферь на '; 
цитра съ орк. 4. Лендлеръ изъ ■ 
Зумзенбахъ (**’), изп. селска ' 
музика. 5. На всЬкгг.де дюкяни- ; 
тЬ сд затворени изп. сел- 1 
ски оркестьръ. 6. Лкзбовенъ • 
блЬсъкъ, нЬмски пЬсни (”*), > 
изп. хавайски секстетъ. 7. Тикъ. : 
такъ (***). 8. Танцъ съ двойни ' 
стмпки (’*’). 9. Лендлеръ (***)к ; 
изп. селски духовъ оркестьръ. ;

12.30 Кавказъ, говори Станю Пет- 
ровъ.

12.45 Концертъ на Камерния ор- 
кестъръ, солистка Людмила Ма- 
ксимова:
Петь народни пЪсни (Никола 
Ивановъ):
1. На младость биватъ полуди.'
2. Тропай си либе. 3. Почивка. I 
4. Гора со развива. 5. ПЬсень I 
ми е, п1>я си я.

13.15 Точно време, прегледъ на I 
събитията, новини, съобщения. ' 

3.35 Попупяренъ концертъ:
1. Римски карнавалъ, увертюра . 
(Берлиозъ), изп. берлински сим- ■ 
фониченъ оркестъръ, дир. Лес . 
Блехъ. 2. Балетна сюита (Попи), 
изп. голЬмъ симфониченъ орке
стъръ: а) пицикато-бавенъ валсъ;| 
б) ларго; □) финалъ.

на свЬтулкитЬ (Лин- 
хармоника съ орке- 

танцува 
Виена 

потпури 
■1 деца, 

валсъ (Комзакъ). 6.. Дерби га- 
лопъ (Зомерфелдъ). 7. Марио
нетките (Ланшулцъ-Шьоне). 8. 
Триумфална полка (Крюгеръ).

8.45 Религиозна музика:
1. Иже Херувимъ (Бортнянски) 
изп. митрололитскиятъ хоръ, Па 
рижъ. 2. Съ миръ и радость 
(Лутеръ), изп. хоръ и оркестъръ 
съ органъ. 3. Славете Бога (Мо- 
цартъ), изп. имлеровиять мадри- 
галенъ хоръ. 4. Прекрасни Боже 
(Тилъ), изп. Регенсбургскиятъ 
катедраленъ хоръ.

9.00 Божествена служба.
10.15 ПървоучителитЬ на христи

янството, слово отъ протодяконъ 
Георги Ибришимовъ.

10.30 Почивка.
ОБЪДЪ

11.30 Праздниченъ концертъ:
1. Увертюра къмъ операта „Ев- 
рианта" (Веберъ), дир. Ши- 
лингсъ. 2. Симфония № 5 въ 
си бемоль мажоръ (Шубертъ)- 
а) алегро; б) анданте конъ мо
то; в) менуетъ; г) анданте конъ 
мото; д) алегро виваче. 3. Кон
цертъ за цигулка и оркестъръ 
въ ре мажоръ (Бетовенъ), со- 
листъ Георгъ Куленкампфъ. 4. 
Половецки танци (Бородинъ), 
дир. Волфъ.

13.00 Народни пЬсни, 
лина Златарева съ 
седморка:
1. Я счупи ми момне ле. 2. За
гинало едно ми чужденче. 3. 
Стояне, мари Стояне. 4. Трапе
зна пЪсень. 5. НевЬста момче 
хвалеше. 6. Звънче дърна...

13.30 Точно време, прегледъ на 
събитията, новини, съобщения.

14.00 Забавснъ концертъ на Са
лонния оркестъръ, подъ ржко- 
водството на Василь Стефа- 
новъ:
1. Радвай со на живота (Линко).
2. Неаполитанска серенада (Ми* 
коли). 3. МечтитЬ на сърдцото 
(Леонардъ). 4. Баркарола 
(Грюнфолдъ). 5. Менуетъ (Бо- 
керини).

14.30 Лока н танцово музика, точ. 
но премо,
(Въ паузата търг, съобщения). 

■' 15.30 Край.

2. Отъ А-Ц, потпури (Гайгеръ)
3. Валсови перли (Едуардъ). 4 
Умилквачката (Айленбергъ). 5. 
Тамъ въ Вахау (Арнолдъ). 6. Ун
гарски танцъ (Буланже).

17.30 Часъ за детето:
Участвуватъ: Н. Балабановъ, гру
пата «Детска радость“ и др.

18.30 Часъ за селото:
Народни пКсни, изп. Мина 
Стайова Гарноева съ Угърчин
ската група. I — Стопански съ
вети и напжтетвия; II — Хуморъ.

19.30 Лека и танцова музика.
20.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на печата 
новини, съобщения

21.00 Концертъ на Анастасия Гир- 
гинова алтъ:
I — Листи:
1. Ако бЬхъ царь. 2. О, щомъ 
засия. 3. Въ Рейнъ, въ хубавия

4. Сбогомъ. 5. Триматг

ИТАЛИЯ 1 245 м. 1222 кц.; 421 м. | 
713 нц. 492 м. 610 кц. 524 м. 527 кц.

13.45 П1.сни за войната; 17.45 I 
Оркестровъ концертъ; 19.30 Раз
нообразна музика; 21.40 Сим- ! 
фониченъ концертъ.

РАДИО СКОПИЕ
Отъ София отъ 7.30 до 8.00 ча

са. Отъ Скопие. 9.00 Предаване 
Божествена служба отъ катедрал
ния храмъ ,Св. Богородица". Отъ 
София. 11.30 до 15.00 часа. 17.30 
до 23.00 часа.
АНКАРА 1648 м. 120 КВ. 182 КЦ.

19.30 Лека музика.
БЕРЛИНЪ КгйСИ ВЪЛНИ
16.81; 16.89; 19.63; 31.09; 31.38 до 
17.45 часа; вечери: 19.85; 25.49; 
31.01; 49.83.

13.00 Изъ свЪта на операта.
14.30 За всЬкиго по нЪщо. 19.20 
Музикално интермецо. 21.45 По- 
пуляренъ концертъ.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535/100/556.
19.30 Концертъ на радио-орке
стъра. 20.05 Нови военни мар
шове. 21.30 „Фридеманъ Бахъ", 
опера отъ Паулъ Гренеръ.

ИТАЛИЯ кжеи вълни
Вълни 41.55 н 25.10 м.: 7.50 Пре
даване на български.
Вълни 31.55,и 19.61 м.: 9.10 ПЬе 
сопраното Иоланда Ди Мария 
Петрисъ.
Вълни 19.61 и 15.31 м.:
Симфониченъ концертъ. 
Вълна 16.84 м.: 14.30 Концертъ 
на органъ.
Вълни “
Лека музика,
Вълни 16.88 * н 15.31 м.: 17.45
Опорни арии; 18.30 Разнообра
зенъ концертъ.
Вълна 19.61 м,: 19.10 Симфонн- 
чонъ концертъ —- 1. .Недовър
шената симфония“ (Фр. Шу- 
бертъ); 2. Мото перпетуо" (Па. 
ганини).
Вълна 16.84 м.: 20.00 Лека му
зика.
Вълни 31.15, 24.40, 19.61, 41.55 
и 25,10 м.: 21.30 Предаване на 
български.

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни
6.50 Точно време, новини.
7.00 Маршове.
7.10 Народни пЬсни, изп. Наета 

Павлова съ групата на ЦвЬткс 
Благоевъ:
1. Ой девойче убава. 2. Изтера- 
ла бЬла Яна. 3. Елено моме.

7.30 Точно време, новини.
7.40 Лека музика
7.58. Църковенъ календаръ, съве 

ти по хранознание.
8.00 Забапенъ концертъ:

1. Целувката, валсъ (Ардити). 2. 
Когато будилникътъ буди (Шьо- 
не). 3. Рози отъ <югъ, валсъ 
(Щраусй), 4. Презъ поля и го- ! 
ри (’"’). Унгарски танцъ №
1 и 3 (Брамс&)л_ 6_-Двет4. кадън- } 
ки, полка (Клингъ)7/Т>-Се>%с^ч 
лястовици отъ Австрия (И. Щра- 
усъ). 8. Парадъ на дървенит! 
войници (Веле).

8.30 Край.

я
■° 2
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СО с

25.10 м.: 
български.

ИТАЛИЯ I 245 м. 1222 кц.; 421 м.
610 нц. 524 м. 527 кц. 

войната; 20.45
21.35 Орке-

22.10 Каме-

потокъ.
цигани.
II — Вагнери:
1. Ангелътъ. 2. Мечта 3. Стра
дания.

21.30 Концертъ на Димитъръ Не
нови, пианистъ:
1. Сарабанда (Бахъ. 2. Шопенъ: 
а) Балада № 1 въ солъ миньоръ, 
оп. 23; б) Мазурка; в) Два етю- 
да. 3. Градина подъ дъжда (Де- 
бюси). 4. Любовенъ сънь 
(Листь). 5. Димитъръ Неновъ: а) 
етюдъ; б) тракийски танцъ.

22.00 Лека и танцова музика.
22.45 Точно време, прегледъ 

печата и събитията, новини.
22.55 Танцова музика.
23.30 Край.

ВЕЧЕРЬ
18.30 Народни пбенм, изп. Надя 

Зекманова съ народната петор
на:
1. Отъ како се Доне моме за- 
сакафме. 2. Изкочи моме изка
чи. 3. Прошета се младъ Нино 
4. Пущи ме мамо /дори. 5. Бо- 
ленъ си лежить ке умрамъ. 6. 
По сокаци ида.

19.00 Лека и танцова музика.
19.45 Новини на немски езикъ.
20.00 Новини на турски езикъ.
20.10 Предаване отъ Народната 

опера.
(Въ първата пауза, исторически 
календаръ, прегледъ на 
новини, съобщения).

22.45 Точно време, прегледъ на 
печата и събитията, новини.

23.00 Новини на френски, итали 
ански и английски езици.

23.15 Танцова музика.
23.30 Край.

РАДИО СКОПИЕ
Отъ София отъ 7.15 до 8.15 ча

са, Отъ 12.00 до 14.00 часа. Отъ 
Скопие. 19.00 Часъ за селото: Съ
вети и напътствия. Народни пЪ- 
сни, изп. Марийка Кръстева съ 
нар. тройка: 1. Каде се чуло, ви- 

' ~ ~ убие. 3. Тем»'-',ь
^е. 4. От1

фия отъ 19.45 до

АНКАРА 1648 м. 120 но. 1^“Ч-
19.10 Турска музика. 19.45 Сим^- 
фониченъ концертъ.

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

ската кореняшка група.
8.00 Точно време, ободрителни 

думи, новини, църковенъ ка
лендаръ.

8.15 Забавснъ концертъ:
1. Идилия 
ке), изп.
стъръ. 2. Часовникътъ
(Ортлибъ). 3. Весела 
(Майзелъ). 4. Мозаикъ, .. 
(Цимеръ). 5. Мюнхенски л

(Комзакъ). 6.. Дерби

термецо.
оперитЬ на 
кестровъ концертъ.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535/100/556.
20.00 Музика, която ми харесва.

; ИТАЛИЯ къси вълни
Вълни 41.55 и 25.10 м.: 7.50 Пре
даване на български.
Вълни 31.55 и 19.61 м.: 19.10 Ле
ка музика.
Вълни 19.61 и 15.31 м.:
Заб. музика; 14.10 ПЬо 
рътъ Евгений Волфи.
Вълна 16.84 м.: 14.30 Първото 
действие на операта „Риголото" 
отъ Верди.
Вълни 31.15 и 25.40 м 
Симфониченъ концертъ.
Вълни 16.83 и 15.31 м.: 17.45 П1е 
сопраното Евгения Зареска. 
Следва разнообразенъ кон
цертъ. 18.30 Забавснъ кон
цертъ.
Вълна 19.61 м.: 19.10 Свири 
енна музика.
Вълна 16.84 м.: 
бразна музика.
Вълни 31.15, 25.40, 19.61, 41.55

21.30 Продавано I
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21.30 Предаване
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23.00

ВЕЧЕРЬ
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20.45
23.00

исторически
на печата,I Ю

21.45
Ка-

12 ЮНИЙТОРИИКЬ
I юний

„Бокачио"

вълни
25.10 м.: 7.50 Пре-

и танцова музика.
»на пе-

СОФИЯ 
Варна, Стара*3агора 

и СЬопие

же- 
дирижира

СОФИЯ 
Варна, Стара»3агора 

и Скопие

Вълни 31.15, 25.40, 19.61, 41.55 
и 25.10 м.: 21.30 Предаване на 
български.

ИТАЛИЯ I 245 м. 1222 кц.; 421 м. 
713 кц. 492 м. 610 кц. 524 м. 527 кц.

21.00 ГолЬмъ концертъ; 
Оркестропъ концертъ.

ИТАЛИЯ II 230 м. 1303 кц.
20.40 Филмови шлагери;
Брилянтна музика; 22.40 

мерна музика.

14.30 Лека и танцова музика, точ
но воеме. 
•Еъ г.аузат 
тения).

И 45 Край

вечер*.
18 30 Часъ за семейството:

1. Брачната подготовка на мо
мъка, беседа отъ Д. Димитровъ, 
гимиазиаленъ директоръ, 2. 
Твърдата сода въ домакинство
то, сказка отъ Михаилъ Михови. 
3 Домакински съвети и отгово
ри отъ г-жа Димитрова. 4. Му
зика.

19.15 Танцова музика.
19.45 Новини на нЪмски езикъ. 
20.00 Новини на турски езикъ.
20.15 Четвъртъ часъ съ Розита Се- 

рано и Тино Роси.
20.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на печата 
новини, съобщения.

ВЕЧЕРЬ
16.00 Часъ за нашия вомникъ:

Народни хора, изп. Бистришкага 
четворка. .

I 17.00 Часъ за семейството:
1. Жени героини отъ г-ца Въз- 
възоаа. 2. Учители и родители, 
беседа отъ проф. П. Цоневъ.
3. Домакински съвети и отгово
ри отъ г-жа Димитрова. 4. Му
зика.

10.00 Народни пЬсни, изп. Таня 
Начева съ народната седморка:

ЖТЕьткь
| Ц юний

РАДИО СКОПИЕ
Отъ София отъ 7.15 до 8.15 ча

са. Отъ 12.00 до 14.30 часа. Отъ 
18.00 до 19.00 часа. Отъ Скопие. 
19.00 Народни пКсни, изп. Стамат- 
ка Калудова съ нар. петорна: 1. 
Море заспала е Дамянка. 2. Сама 
се е мома измамила (изп. орке- 
стъръ). 3. Цоне, църноокъ НевЪно. 
4. Седи мома па се чуди. 5. Ойди 
ми Митро на тлъка. 6. Оздола иде 
Илия (изп. оркестъръ). 19.30 Сказ
ка «Спортъ и здраве", говори 
д-ръ Бойковски. Отъ София. 19.45- 
часа. Отъ Скопие 20.00 Съобще
ния. 20.05 Забавна и танцова му
зика. Отъ София, отъ 20.30 до 
23.00 часа.
АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 кц.

19.45 Свири духовиятъ орке
стъръ на републиката.

БЕРЛИНЪ кжеи вълни
16.45 Концертъ за цигулка и пи
ано отъ Николо Паганини. 18.55 
Музикално интермецо. ‘ 
Глукъ-Хайднъ-Моцаргь.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535/100/556.
21.00 Цюрихски музикални тър
жества

ИТАЛИЯ кжеи вълни
Вълни 41.55 и 25.10 м.: 7.50 Про
даване на български.
Вълни 31.55 и 19.61 м.: 9.10 Ду
хова музика.
Вълни 19.61 й 15.31 м.: 13.40 За
бавенъ концертъ. 14.10 Свири

концертъ.
__ , , 3 и
X. Пфицнеръ. I

(Въ паузата търговски съобще
ния).
14.45 Край.

ИТАЛИЯ к?яси пълни
Вълни 41.55 и 25.10 м.: 7.50 Пре
даване на български.
Вълни 31.55 и 19.61 м.: 9.10 Ле
ка музика.
Вълни 19.61 и 15.31 м.: 13.40 
Разнообразна музика; 14.10 ПЬе 
Бениямино Джили.
Вълна 19.61 м.: 19.10 Откъслеци 
отъ оперетата 
Фр. Супе.
Вълна 16.84 м.:
арии.
Вълни 31.15, 25.40, 19.61, 41.55 и
25.10 м.: 21.30 Предаване на 
български.

ИТАЛИЯ I 245 м. 1222 кц.; 421 м. 
713 кц. 492 м. 610 нц. 524 м. 527 кц-

22.20 Свири оркостърътъ Метра;

ИТАЛИЯ II 230 м. 1303 кц.
22.10 Концертъ на пианистката 
Пипа Питини.

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Точно време, новини.
7.00 Маршове.
7.10 Народни пЬсни, изп. Атанаска 

Тодорова съ Тракийската трой
ка 1. Кине ле бЪло момиче. 2. 
Момци хоро не развалятъ. 3 
Деветь сина. 4. Ваньо на збора 

ще иде.
7.30 Точно време, новини.
7.40 Лека музика.
7.58 Църковенъ календаръ, съве

ти по хранознание.
800 Забавенъ концертъ:

1. Малката железница (Ратке) 2. 
Унгарски романсъ и чардашъ 
(Муръ). 3. Винаги и никога, валсъ 
(Валдтойфелъ). 4. СмЬещиятъ се 
саксофонъ (Клетчъ). 5. Парадь 
на любовьта (Шерцингеръ). 6 
Горско вълшебство (Шарли), 7. 
Анита танцува (Щайнике). 8. Ци
ганска серенада (Буланже).

8.30 Край.
ОБЪДЪ

12.00 Забавна музика:
1 Сбирка отъ немски пЬсни 
(’••), изп. пЪние съ оркестъоъ.
2. Ударъ следъ ударъ (Плосовъ)
3. Въ градината на единъ китай
ски храмъ, ориенталска фанта
зия (Кетелбай). 4. Пролетно шу- 
моление (Зиндингъ). 5. За всЬ- 
киго по н1що (*”) 6. Славянски 
танци № 8 и 16 (Дзоржакъ).

12.30 Грижи за селското дете, го- 
вори д-ръ Захари Захариеви.

12.45 Вокални сола:
1. Луиза, неаполитанска народ
на пЬсень (Джантини), изп. Ду-, 
солина Джанки, сопрано съ ор 
кестъръ. 2. Аве Мария (Бахъ — 
Гуно), изп. Джонъ Макъ Нор
ма къ — тенори съ орк. 3. Болка, 
пЬсень (Р. Вагнеръ), изп. Лоте 
Леманъ — сопрано съ орк. 4. 
Едноокияти, балада (Льове), изп. 
Вилхелмъ Роде — баритонъ съ 
съпроводи на пиано. 5. Момиче
то отъ Кадиксъ (Делибъ), изп. 
Елизабетъ Герьо — сопрано съ 
оркестъръ. 6. ПЬсеньта на Сол- 
вейгъ изъ „Пери Гинтъ" (Григъ), 
изп. Раута Ваара — сопрано съ 
оркестъръ. 7. Циганката и пти
чето (Бенедиктъ), изп. Амелита 
Гали Курчи — Сопрано съ ор
кестъръ.

13.15 Точно време, прегледъ на 
събитията, новини, съобщения.

13.35 Струненъ квартстъ, оп. 74, 
№ 3. (Хайднъ), изп. Буксбаумъ 
квартети

14.00 Лена и танцова музика, точ
но време.
(Въ паузата 
щения).

14^15 Край.

10.30 Лека н танцова музика.
19.15 Главоболието н очитЬ, сказ

ка отъ д-ръ Дора Бонева.
19.30 Танцова музика.

19.45 Новини на нЪмски езикъ. 
20.00 Новини на турски езикъ. 
20.15 Японска музика.
70 30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на печата, 
новини, съобщения.

21.00 Концертъ на Камерния ор 
кестъръ: Малка сюита (Параш- 
кевъ Хаджиевъ):
1. Хоро. 2. ПЬсень. 3. Пайдушка.
4. Интермецо. 5. Ржченица.

21.30 Трета симфония (Шубертъ). 
22.00 Лека и танцова музика.
72.45 Точно време, прегледъ 

печата и събитията, новини.
22.55 Репортажи и съобщения 

немски езикъ.
23.00 Народни п&сни, изп. Борисъ 

Машаловъ съ народната петор
на: 1. Седналъ е Стефанъ да 
яде. 2. Тръгналъ Люнчо да се 
жени. 3. Петканината майчица. 
4. Мари Недо бЪла Недо. 5. 
Кое дърво рано цъвти. 6. Ме
сила баба готвила.

23.30 Край.

РАДИО СКОПИЕ
Отъ София отъ 7.15 до 8.15 ча

са. Отъ 12.00 до 14.00 часа. Отъ 
Скопие. 19.00 Часъ „Трудъ и ра- 
дость“: Стопанска просвета и ин
формация. Народни пЬсни, изп. 
Павлина Чудова съ нар. тройка- 
1. Що доцна снощи седевте. 2. 
Ранило моме рано за вода. 3. 
Гино, гино благо вино. 4. Карам- 
филке, филке моме. Хуморъ. Отъ 
София. 19.45 часа. Отъ Скопие. 
20.00 Съобщения. 20.05 Забавна 
и танцова музика. Отъ София отъ
20.30 до 23.00 часа.

АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 КЦ.
19.10 Турска музика

БЕРЛИНЪ КЖСИ ВЪЛНИ
12.00 Виенска музика. 14.15 Опе- 
ренъ концертъ. 17.30 Концертъ 
за цигулка и оркестъръ отъ Йо- 
зефъ Хайднъ. 19.20 Музикално 
интермецо.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535/100/556.
19.20 Джазова музика

СО®ИЙ
Варна, С1*ара^3агор« 

и Скопие
СУТРИНЬ

6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Точно време, новини.
7.00 Маршове.
7.10 Народни хора, 

ската група.
7.30 Точно време, новини.
7.40 Лека музика
7.58 Църковенъ календаръ, съвети 

по хранознание.
0.00 Забавенъ концертъ:

1. Берлинъ какъ плаче и се смЬе 
(Конради), 2. Унгарски танцъ 
N9 5 (Брамсъ), 3. Балетни пот- 
пури (***), 4. Умилкаачката (Ай- 
ленбергъ), 5. Далечъ отъ бала 
(Жилетъ), 6. Пеперудата, интер
мецо (Щайнике), 7. Полка пот- 
пури (Линдеманъ), 8. Старата 
мечка (Фучикъ)

8.30 Край.

водятъ; 6) Кара Бою.
14.00 Концертъ на женския 

лЬзничарски хоръ, 
Крумъ Бояджиевъ:
1) Химнъ на железничарите 
(Узунови); 2) Роденъ край (Фр. 
Шубертъ); 3) Раздела (Мендел- 
соиъ); 4) Косъ — жетварска 
пЬсень; 5) Заплакала е голТма 
нива (П. Бояджиевъ); 6) Дамя
но (Пврашксвъ Хаджиевъ); 7) 
Закукала (Ф. Кутевъ); 8) Кали
на (***),

(Пучини), изп. П. Райчевъ. 5. Ан-! РИТа ии пил“
• самбълъ изъ оп. «Кавалерътъ на! седморка. 1) Хайде Пени к?**' 
розата- (Рихардъ ЩрауХ). Отъ I 2) Ноико сине драги; 3) Про- 
София ок 22.00 до 23 00 часа. . “"Т “

” седеше; 5) Две невести хоро
лх:» .. лчл апа .... ] ,г---------г-----------

9.45 Часъ за учащите се отъ осноп 
ните училища и прогимназиите. !

ОБЪДЪ
12.00 Изъ тонфилми.
12.30 Нашите първи актриси, гово- | 

ри Пенчо Пеневъ.
12.45 Народни песни, изп. групата ■ 

«Българска песень":
1. Стига ме Майчо провожда. 2. | 
Мари моме малка моме. 3. Ра- 1 
но рани Дена. 4 Калю бега бъл- ; 
гарко. 5. Теменуго теменужке. ;
6. Прочуло се село Браилово.
7. Рано съмъ цвеке с!яло. 8. 
Оздолъ иде младъ ергенинъ

13.15 Точно време, прегледъ на : 
събитията, новини, съобщения.

13.35 Изъ опери:
1. Ларго изъ операта „Ксерксъ" 
(Хенделъ), изп. оркестъръ съ ор- 
ганъ. 2. Ездата на магьосниците, 
изъ операта „Хензелъ и Гре- 
телъ* (Хумпердингъ), дир. Хе- 
геръ. 3. Антрактна музика № 2 
изъ операта «Розамунда* (Шу
бертъ), дир. Сцелъ. 4. Ария на 
Констанца изъ II д. на операта 
«Отвличането отъ Сарая“ (Мо- 
цартъ), изп. Мария Чеботари — 
сопрано съ оркестъръ. 5. Химнъ 
на Страдела изъ финала на III 
д. на операта «Алесандро 
Страдела* (Флотовъ), изп. Хер- 
бортъ Гро — теноръ съ орке
стъръ.

14 00 Лека и танцова музика, точ
но време.

РАДИО СКОПИЕ
Отъ София отъ 7.15 до 8.14 ча

са. Отъ 12.00 до 14.30 часа. Отъ 
16.00 до 17.00 часа. Отъ Скопие. 
17.00 Часъ за детето. Участвуват^: 
Розка Петрова и групата «Детска 
песень”, подъ ръководството на 
г. Ал. Моцевъ, гимназиаленъ учи- 
юль: приказки и стихотворения. 
Детски песни. Гатанки. Отъ София. 
19.45 часа. Отъ Скопие. 20.00 Съ
общения. 20.05 Забавна и танцова 
музика. Отъ София отъ 20.30 до 
23.00 часа.

АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 кц.
20.00 Оркестровъ концертъ

БЕРЛИНЪ КйтСИ ВЪЛНИ
8.15 Малъкъ концертъ. 15.30 Сим 
фония № 2 отъ Францъ Шу-

| бертъ. 16.45 Малъкъ концертъ
на виолончело. 20.10 Изъ опе
рети и тонфилми. 22.00' ->Хубл-- 
вата Магелона", споредъ една 
приказка; музика отъ Брамсъ.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535/100/556.
22.15 Концертъ на радио-орке
стъра.

ИТАЛИЯ къси
Вълни 41.55 и
даване на български.
Вълни 31.55 и 19.61 м_: 9.10 Раз- 
нобразна музика.
Вълни 19.61 и 15.31 м.: 13.40 За
бавенъ концертъ; 14.10 Свири 
пианистката Ема Марино.
Вълна 16.84 м.: 14.30 Симфони- 
ченъ концертъ.
Вълни 31.15 и 25.40 м.: 16.30 Ин- 
струменталенъ концертъ.
Вълни 16.83 и 15.31 м.: 17.45 ПЬе 
баритонътъ Луиджи Бернарди. 
Следва духова музика.
Вълна 19.61 м.: 19.10 Свири ви- 
олончелистътъ Бруно Морсели. 
Вълна 16.04 м.: 20.00 Свири ду
хова музика.
Вълни 31.15, 25.40, 19.61,

1. Народна немска песень, 2 
Погледни ме! 3. Предателство 
4. Отчаяние.

II. Марксъ:
1. Японска песень, 2. Както не- 
кога. . ., 3. Шопеновъ валсъ, 4. 
Дьждъ.

22 00 Лека у
22.45 Точно време, прегледъ 

чата, новини, съобщения.
22.55 Общъ седмиченъ прегледъ 

на немски езикъ.
23.00 Народни песни, изп. Васил

ка Хумарска съ народната пе- 
торка: 1. Загради Стоянъ ба- 
чия, 2. Като седишъ Недо Нед
ке, на два друма, 3. Наклала 
Ненка седенка, 4. Събрала Денка 
седенка, 5. Мама Димитъръ ду
маше, 6. Тръгнала баба съ тор
бата.

23.30 Кра^
РАДИО СКОПИЕ

Отъ София отъ 7.15 до 8.15 ча
са. Отъ 11,00 до 14.30 часа. Отъ 
Скопие. 19.00 Народни пЬсни, 
изп. групата „Родна песень” съ 
нар. петорка: 1. Айде слушай ка- 
лешъ бре Ангье. 2. Кате лично 
девойче. 3 .Мери Томчо сто 
драмъ алва. 4. Ни ядеме ни пие- 
ме. 5. Гугу гувче галено бре. 6. 
Мащеха майка Янка провиди
19.30 Сказка: «Народната песень 
на македонските българи”, гово
ри Илия Цветановъ, Отъ София.
19.45 часа. Отъ Скопие. 20.00 Съ
общения. 20.05 Забавна и танцова 
музика. Отъ София. 20.30 часа 
Отъ Скопие. 21.00 Камерна му
хи ка: 1. Квартетъ въ ре-мажоръ 
(Бородинъ), части: Ноктюрно, 
скерцо и финале; изп. Полтрони- 
ери квартетъ. 2. Менуеть изъ 
квартета въ ми-мажоръ (Пагани
ни), изп. Римскиятъ квартетъ. 21.30 
Арии и ансамбли изъ опери:. 1.

• Ария изъ оп. «Борисъ Годуновъ" 
’ (Мусоргски), изп. Владимиръ Ка- 
сторски. 2. Ансамбълъ изъ оп. 

събитията, новини, съобщения. I ■АиДа" (Верди). 3. Ария изъ оп. 
13.35 Инструменталенъ концертъ:! сЛовци на бисери (Бизе), изп. П.

1. Соната за цигулка и пиано въ Райчввъ- 4. Ария изъ оп. «Тоска 
, П|,им хил 1 ичн П ияйнйв.. ч Ди_ 

солъ мажоръ (Моцарть), изп.: 
Лили Краусъ и Симонъ Голд-- 
бергъ. 2. Романсъ за цигулка и, 
оркестъръ въ фа мажоръ (Бе- 
товенъ), солистъ Георгь Кулен- 
кампфъ,

14.00 Лека и танцова музика, точ- • 
но време.
(Въ паузата търг, съобщения). ! 

14.45 Край. ]

ОБЪДЪ
12.00 Изъ опери:

1. Увертюра къмъ операта «Баг 
датския бръснарь* (Корнепиусъ) 
дир. Р. Щраусъ 2. Фантазия изъ

■ операта «Лоенгринъ” (Вагнеръ), 
3.Първа сцена изъ операта «Са- 
ломе’ (Р. Щраусъ), изп. солисти 
и орк., 4. Откмслеци изъ опера
та «Палячо* (Леонкавало), изп. 
Петъръ Андресъ-теноръ и 
Карлъ Шмить Валтеръ-бари- 
тонъ съ оркестъръ.

12.30 Слънцелечение, говори д-ръ 
Димо Бурилковъ.

12.45 Популяренъ концертъ:
1. Тарантела изъ «Венеция и Неа 
полъ“ (Листи), дир.. Клайберъ.
2. Египетски балегь (Луиджини), 
изп. симфониченъ оркестъръ, 3. 
Ксронационенъ маршъ (Креч- 
меръ), изп, симфониченъ орке
стъръ.

13.15 Точно време, прегледъ на 
събитията, новини, съобщения.

13.35 Народни пЬсни, изп. Марга
рита Димитрова съ народната

СОфИЯВарна, Стара»3огора и Скопие
СУТРИНЬ

6.45 Маршъ, ободрителни думи.
- 6.50 Точно време, новини.

7.00 Маршове.
7.10 Народни хора, изп. Бистриш- 

ката четворка.
7.30 Точно време, новини.

- 7.40 Лека музика.
7.58 Църковенъ календаръ, съве

ти по хранознание.
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Ковачницата въ гората (Ми- 
хаелисъ). 2. Японско интермецо 
(Алексъ). 3. Воденицата отъ 
Шварцвалдъ (Айленбергь). 4 
За старитЬ младежи (Боишанъ).
5. Малъкъ танцъ (Бьоршелъ), 6. 
Сватбено шествие на марионет
ките (Ратке). 7. ПЬещиятъ часов- 
никъ (Блау). 8. Огъ А-Ц, потпу- 
гч (Гайгеръ). 9. Винаги- н~ййКога,

8 30^Ра^>^влъ)'

__ . л ОБЪДЪ
Часъ' за нашия войникъ.
Забапенъ концертъ:

1. Отново да учимъ, потпури 
(Леополдъ-Венингеръ), изп. сим
фониченъ оркестъръ. 2. Любо- 
венъ праздникъ (Вайнгартнеръ).
3. Тжженъ валсъ (Вечей). 4. Му
зикална панорама (Паулъ Лин-1 
ке). 5. Мюнхенскиятъ животь! 
(Полакъ).

1X30 Използуване на слънчевата 
енергия, сказка оть Дончо Слав- 
чевъ.

12.45 Народни пЬсни, изп. Екате
рина Вангелова съ народната 
седморка:
1) Я ме сгоди стара майко; 2) 
Дохождай либе; 3) Мамина Янка: 
4) Славейче пее; 5) Никола Рад-) 
ки думаше; 6) Похвалила сей.

13.15 Точно време, прегледъ на

21.00 Концертъ на .Български» 
струненъ квартетъ: Влад. Авра- 
мовъ, Ст. Свртевъ, Ст. Магневъ 
и К. Кугийски: Квартетъ въ фа 
миньоръ, въ четири части (Мо- 
рисъ Равелъ).

21.30 Концертъ на
Зашева — сопрано:

I. Брамсъ:
1. Народна немска пЬсень,

рита
сни. 22.00
бавлява.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535/100/556.
22.35 Забавенъ концертъ,

ИТАЛИЯ имси вълни
Вълни 41.55 и 25.10 м.: 7.50 Пре
даване на български.
Вълни 16.88 и 15,31 м.: 17.45
Симфониченъ концертъ.
Вълна 19.61 м.: 19.10 ПЬо сопра-
ното Емилия Карлино. | ИТАЛИЯ II 230
Вълни 31.15, 25,40, 19.61, 41.55 и | 20.40 „Ла Вали’, музикална дра-
25.10 м.: 21.30 Предавано на | - " ----------- -------- —- *-
български. I

бавенъ концертъ.
военна музика.
Вълни 31.15, 25.40, 19,61, 41.55 и
25.10 м.: 21.30 Предавано на 
български.

ИТАЛИЯ I 245 м. 1222 кц.; 421 м. 
713 нц. 492 м. 610 кц. 524 м. 527 кц.

20.30 Песни за войната; 20.45 ‘ 
Опорни творби; 21.25 Орно- 
стровъ концертъ; 22.10 Заба
вени концертъ} 23.00 Лека му
зика.

ИТАЛИЯ II 230 м. 1303 нц.
21.45 Концерти

ВЕЧЕРЬ
10.00 Часъ за детето:

Участвуватъ: Н. Балабановъ, гру 
пата «Детска радости’ и др.

19.00 Часъ за рз&?«ника 
(9.30 танцова му?ииг.
19 45 Новини на ч1мски езикъ.
20.00 Новини на турски езикъ.
20.15 Четвърти часъ съ Зара Ле- 

андъръ и Моригъ Шевалие
20.30 Точно време, ипоричссни 

календари, прегледъ на печата, 
новини, съобщения.

21.00 1. Италианско капричио (Чай 
ковски): 2. Хари Яношъ, сюита 
(Коодай), изп. оркестрътъ на 
нКмската опера въ Берлинъ, 
дир. Леманъ: а) Прелюдъ; б) 
Виенска играчка; в) ПЪсень; г) 
Бой и падането на Наполеоне; 
д) Интермецо; е) Шествието на 
царските деца.

21.30 Концертъ на Нора Дунева ~ 
пианистка:
1. Рондо № 3 (Моцарть), 2. Па- 
рафраза върху оп. «Евгений 
ОнЬгинъ" (Чайковски), 3. Ехо 
отъ Виена (Емилъ Зауеръ).

22.00 Лека и танцова музика.
22.45 Точно време, прегледъ 

печата и събитията, новини.
23.00 Новини на френски, итали

ански и английски езици.
23.15 Тьнцова музика.
23.30 Край.

СУТРИН?
6.45 Маршь, ободрителни думи.
6.50 Точно време, новини.
7.00 Маршове.
7.10 Народни хора, изп. Софий 

ската Кореняшка група (плочи).
7.30 Точно време .новини.
7.40 Лека музика.
7.58 Църковенъ календаръ, 

ти по хранознание.
30 Забавенъ концертъ:
1. Бразурна полка (Либе). 2. 
Балъ при Циреръ (Циреръ) 3. 
Капричио (Ерхардъ). 4. Така пЬе 
Италия (Хипманъ). 5. Мелодии 
отъ Паулъ Линке (Пигманъ). 6. 
Танцова импресия (Яри). 7. Ци- 
гулкитЬ (Ритеръ) 8. Галопъ (Хо- 
лечекъ). 9. Водното конче 
(Цолть).

8.30 Край.

АНКАРА 163 м. 120 кв. 182 кц.
19.45 Турска музика.

БЕРЛИНЪ кмеи вълни
12.00 Симфониченъ
13.30 Концертъ за цигулка 
оркестъръ оть У ,
15.15 Забавна музика. 20.30 До-

Бонева пЬе български пК-
Фраикфуртъ Ви за-

1. Моръ не кукай кукувица 2. 
Голвмъ се дяволъ докара. 3. 
Залюляла се люлчица. 4. Добро 
утро свао. 5. Храни ми мамо, 
храни ми. 6. Хайде, хайде како 
Мико.

18.30 Танцова музика.
19.45 Новини на немски езикъ.
20.00 Новини на турски езикъ.
20.15 Унгарски мелодии.
20.30 Точно време, 

календаръ, прегледъ 
новини, съобщения.

21.00 Симфониченъ концертъ:
1. Римски пинии (Респиги). 2. 
Концертъ за цигулка (Брамсъ), 
изп. Шнайдерханъ. 3. «Макбетъ” 
симфонична поема (Щраусъ).

22.15 Лека и танцова музика.
22.45 Точно време, прегледъ 

печата, новини.
23.00 Новини на френски, итали

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

ИТАЛИЯ I 245 м. 1222 кц.; 421 м. 
713 кц. 492 м. 610 кц. 524 м. 527 КЦ.

20.30 ПЬсни за войната;
Симфониченъ концертъ;
Разнообразна музика... .. 1303

/ла въ четири действия отъ Ал- 
фродъ Каталани,
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(Продължение отъ миналия брой)
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РАДИОТЕХНИКА 
ТЕОРИЯ

му било 
залъ,

1, ® в л
фиг. 49

На фиг. 49 о продстапенъ 
одинъ простъ модолъ на електри
ческа машина, основана върху за- 
конитЬ на електромагнитната ин
дукция. ПосрЬдствомъ ръчката Т

| Вокални бисери изъ оперетата 
.Веселата вдовица" (Лехаръ), 

I изп. оркестъра на Едитъ Лоранъ.
4. Потпури изъ -оперетата .Раз
ведената жена" (Фалъ).

13.30 Точно време, прегледъ на 
събитията, новини, съобщения.

13.50 География и туризъмъ, сказ
ка отъ Стефани Русевъ, гимнази-

I аленъ учитель.
14.00 Лека и танцова музика, точ

но време.
(Въ паузата търг, съобщения). 

15.00 Край.

СОФИЯ 
Варна, Стара«3агора 

и СКопие

Високоговорители за автобуси
Поради все по-голЪмото изпол

зуване на колективните средства 
за превозъ, каквито см автобуси- 
тЬ, натрупването на пътници въ 
тЬхъ е извънредно голямо и кон- 
дукторътъ не е въ състояние повече 
да извършва всички онЪзи функ
ции, които е извършвалъ досега, 
като издаване на билети, провер
ка на картитК, даване информа
ции, разяснения и извикване име
ната на съответните спирки. Това 
е особено трудно за автобусите 
на два етажа, Ето защо една 
часть отъ горните служби може 
да бмде прехвърлена на шофьо
ра, който има по-добри условни

Печатница
„СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ", СОФИЯ

[Веслецъо 1942/798

обаче | 
нормаленъ 
нието У4, 
които се менятъ

ката протича въ обратна 
или индуктираната Е.Д.С. 
ратна посока. Възъ основа 
горките наблюдения можемъ 

--------направимъ следните изводи:
а) Винаги когато се изменя 

магнитниятъ потокъ свързанъ съ 
една електрическа верига, то въ 
нея се индуктира електродвижу- 
ща сила;

в) Тази Е.Д.С. е толкова 
голема, колкото по-големо 
менението на потока и колкото 
по-бързо става.

с) Посоката на тока зависи отъ 
посоката на произведеното изме
нение.

А
въ идния брой)

вкчт
17.30 Народни пЪсни, изп. Венета 

Бешовишка съ народната петор
на:
1. Момчилъ си конче ковеше. 2. 
Деля мама си думаше. 3. Нед
ко льо, единъ на мама. 4. Мене 

мамо змей люби. 5. Мама 
Бою думаше.

18.00 Лека и танцова музика.
19.00 Часъ за работника:

1. Съобщения на Б. Р. С. 
Здравни съвети. 3. Хуморъ. 
Лека музика.

19.45 Новини на нЪмски езикъ.
20.00 Новини на турски езикъ.
20.15 Валсове.
20.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на печата, 
новини, съобщения.

21.00 Концертъ на хора на Софий 
ските учителки:
1) Парашкевъ Хаджиевъ: а) Сто 
янъ оди изъ градина; б) Ситно 
карай цигуларю; 2) Приспивна 
песень (Обретеновъ); 3. Ф. Ку- 
тевъ: а) Стани ми майко отка
чи; б) Дели Марко; 4) Л. Пип- 
ковъ: а) Жълта пеперуда; б) 
Пушка пукна; в) Горице ле, лю
лякова.

21.30 За всекиго по нещо.
22.00 Лека и танцова музика.
22.45 Точно време, прегледъ 

печата и събитията, новини.
22.55 Танцова музика.
23.30 Край.

ва срЪдство е една усилвателна 
уредба съ единъ микрофонъ, раз- 
положенъ предъ шофьора, и два 
или повече високоговорители. Са
мата усилвателна уредба се раз
полага на едно подходящо мЪсто 
въ колата и се захранза огь бате
рията на последната Високогово
рителите се инсталиратъ по единъ 
въ етажъ и понякога още единъ 
допълнителенъ.

Тази уредба е удобна също и 
за други цели: въ случай на нуж
да за даване команди, тревога и ' 
пр. Тя притежава специални каче
ства налагащи се отъ особенит!» 
условия на работа.

Усилвательть е построенъ по 
начинъ, че може да понася безъ 
да се отразяватъ на доброто му 
действие, разните сътресения, ко
ито придружаватъ движението на 
автобуса. Консумацията на лам
пите е нищожна. ТЬ см предва- 

| рително затоплени и ако водачътъ 
на колата желае да предаде нЬ- 
що, затваря единъ прекъсаачъ, / 
включвайки микрофона само то
гава, когато требва да си послу
жи съ него. Едновременно съ то
ва става включването и на анодно
то напрежение на лампите. Следъ 
около 10 секунди, прекъсвачътъ 
прекъсва автоматически микро
фона; това приспособление-'-има 
предимството, че но се продачатъ 
други шумово прехващани отъ 
мЬстото, кмдото о аодачътъ, като 
шума на мотора, смЪната на ско
ростите и пр.

фиг. 51
а) правило на трите пръста 

(Р1еп11пд). ТритЬ пръста на дясна
та рмка се разполагатъ перпен
дикулярно помежду си, така че, 
палецътъ да сочи движението на 
проводника, показалецътъ въ по
соката на силозитЕ линии, срЬд- 
ниятъ пръстъ що ни даде посока
та на Е.Д.С., както о показно въ 
фиг. 51.

фиг. 50
На фиг. 50 е показанъ опитътъ, 

който потвърждава това. Единъ 
проводникъ Ь, чиито краища съ 
свързани съ галванометъра О, се 
движи между полюсите на единъ 
подковообразенъ магнитъ и по 
този начинъ пресича магнитните 
силови линии. Въ него се индук
тира Е.Д.С., чиято величина може 
да се отчете въ галванометъра. 
Тукъ ще кажемъ няколко прави
ла, по които става определяне 
посоката на получената въ про
водника Е. Д. С. Известни еле
менти см: посоката на магнитно
то поле и посоката на движение
то на проводника; трЪбва да се 
опредЪли посоката на индуктира
ната Е.Д.С. (посоката на Е.Д.С. е 
същата, каквато има, когато съ- 
единимъ краищата на проводни
ка).

РАДИО СКОПИЕ
Отъ София отъ 7.15 до 8.15 ча

са. Отъ 12.00 до 14.30 часа. Отъ 
Скопие. 19.00 Народни песни отъ 
Тиквешко, изп. ВЬра Апостолова 
съ нар. петорка: 1. БКлата Ман- 
джирка. 2. Моми Тиквешанки. 3. 
Афизея я мажиле. 4. Златни кош- 
нички. 5. Затворъ лежи катилъ 
Георги. 6, Айде свате, свате. 19.30 
Инструментални сола: 1. Рефренъ 
(Ирайслеръ), изп. на цигулка Дай- 
ошъ Бела. 2. .Песеньта на Сол- 
вейгъ" (Григъ), изп. на цигулка 
Дайошь Бела. 3. Спомени, соло 
мандолина (Дръдла), изп. Луи Ева 
нели. Отъ София 19.45 часа. Отъ 
Скопие. 20.00 Съобщения. 20.05 
Забавна и танцова музика. Отъ 
София отъ 20.30 до 23.00 часа.

АНКАРА 1648 м. 120 ка. 182 кц.
13.45 Турска музика. 19.15 Заба- 
венъ концертъ. 20.00 Оркест- 
ровъ концертъ.

ОБЪДЪ
12.00 Забавна музика:

1. Андалузка серенада, оп. 128 
(Айленбергъ), изп. оркестъра на 
Едитъ Лоранъ. 2. Деца на про- 
лЪтьта, валсъ (Валдтойфелъ), 
изп. виенски бохемски орк. 3. 
Отъ А-Ц, потпури отъ любими 
пксни (Гайгеръ), изп. оркестъръ 
на Ото Добриндтъ. 4. Горско 

__ ... дълшебство, тонове картина 
(Шарли), изп. голймъ симфони- 
ченъ оркестъръ и мъжки хоръ, 
дир. Шарли. 5. Младость и на
дежда, мазурка (Алесио), изп. 
оркестърътъ на Джирасоне. 6. 
Японско интермецо (Алексъ), 
изп. Крюгеръ съ своите соли
сти. 7. Канцонета (Амброзио), 
изп. Буланже съ оркестъра си. 
8. Испанска серенада (Бизе), 
изп. оркестърътъ на Гоуцони

12.30 Хорови песни:
1. О, прекрасенъ лесъ (Мендел- 
сонъ), изп. хорътъ на момчета
та отъ дворцовата капела, Вие
на, дир. Мюлеръ. 2. Имаше две 
царски деца, немска народна 
пЪсень ("’•), изп. хоръ, дир. 
Максъ Цанге. 3. ПролКть на Ре- 
йнъ (Симонь Брай), изп. хоръ, 
дир. Ото Науманъ. 4. Ахъ, ти 
ясно синьо небе (Зилхеръ), изп. 
държавниятъ катедраленъ хоръ, 
Берлинъ, дир. Хуго Рюделъ. 5. 
Утринна пЪсень (Конъ), изп. 
мъжки хоръ на певческото д-во, 
дир. Хуго Рюделъ. 6. Приспивна 
пЬсень, .Спи, спи мое детен
це" (Моцартъ), изп. хорътъ на 
момчетата при Регенсбургскип 
катедраленъ хоръ. 7. Гайдара 
(Хасиеръ), изп. хорътъ на Мюн- 
хенскиятъ катедраленъ хоръ, 
дир. Берберихъ.

13.00 Изъ оперети:
1. Увертюра къмъ оперетата 
.Цигански бароиъ” (Йоханъ 
Щра/съ), дир. Клайберъ. 2. Пот- 
пури изъ оперетата .Холанд
ската женичка" (Калманъ). 3.

Гореописаниятъ опитъ ни позво
лява да кажемъ, че когато изме
няме Потока свързанъ съ една 
електрическа верига, въ нея 
появява електровъзбудителна 
ла. Така получената електродви- 
жуща сила се нарича индукцион
на, понеже се е породила вслед
ствие на магнита. Опитътъ показва, 
че колкото по-скоро се поставя 
магнитътъ въ вътрешностите на бо 
бината, толкова по-голЬмо е от
клонението на стрелката въ гал
ванометъра, а това значи, че 
стойностьта на индуктираната 
електродвижуща сила е по-голК- 
ма. Требва да се подчертае, че 
не е достатъчно да поставимъ 
магнита въ вътрешностите на бо
бината, за да получимъ Е. Д. С. 
ами е нуждно той да се движи и 
съ това да се произведе измене
ние на свързания съ бобината 
магнитенъ потокъ.

Явлението се повтаря, било 
когато изменението, което пра- 
вимъ, е между нула и едно мак
симално значение, или когато то 
става отъ максималната стойность 
до нула. И действително, следъ 
като магнита, пъхнатъ целиятъ 

г въ бобината (максималенъ по-
■ токъ), го отдръпнемъ бързо вънъ

отъ нея (магнитенъ потокъ нула), 
ще забележимъ едно отклонение 
на стрелката въ галванометъра, 
което потвърдява, че и този пъть 
се е индуктирала Е.Д.С. въ боби
ната, но отклонението на стрелка
та сега става въ обратна посока, 
което значи, че токътъ въ бобин- 

посока 
има об-

на
Да

губите. Обаче, изжичгьитЪ мо
менти* били гл.1ни гъ толкова 
ужасъ и отчаяние, че той се за- 
клелъ да не играе никога вече и 
действително удъожолъ кг. ьт вата.

’ * * *

Бодлеръ пожелалъ да се запо
знае съ Вагнеръ. Ко.-ато ю посе- 
тилъ, той билъ облЬченъ въ раз- 
кошенъ жълтъ халатъ. Седналъ 
на пианото и изсвирилъ едно пар
че, което Бодлеръ намерилъ за 
превъзходно. Следъ това Вагнеръ 
излЬзълъ и се върналъ преобле
чени въ зеленъ халатъ. Изсвирилъ 
друго «-удесно парче. Излезълъ 
отново и този пъть се върналъ въ 
червени халатъ и изсвирилъ трето 
парче. Бодлеръ билъ възхитенъ.

— Забедяз^ъ, че изсвирихте 
трите музикални парчета, обле- 
ченъ въ три разноцветни халата; 
естествено по този начинъ под
чертавате символично’ естеството 
на музиката; бихте ли желали да 
ми обясните по-добро символич
ното значение?

Вагнеръ го изгледалъ продъл
жително и се засмели:

— Сменявамъ халатите само, 
зещото се изпотявамъ извънредно 
много, когато свиря съ пова :е 
чувство.

хранване на тази лампа. Съпроти
влението Кв служи за дискупли- 
ране, а съпротивлението 
да установи изменението на 
прежението на низката честота, 
което се прикача върху решетка
та не мощната лампа. Това изме
нение на напрежението се дължи 
на изменение силата на тока, кой
то протича презъ КА. Точната 
омическа стойность на това съ-

Апаратътъ не ще приема пове-1 отъ тока, който 
че радиопредаванията и въ висо- съпротивлението 
коговоритела ще се чуе само ха- ! 
рактерниятъ шумъ на филтрира
нето.

Изменението на омическата 
стойность на едно съпротивление 
може да се изрази въ увеличе
ние или намаление на тази сеща
щата. Увеличавайки омическата 
стойность, напрежението се на
малява и съ това се намалява и 
полезниятъ коефициенти на прие
мането. Въ обратенъ случай пъкъ 
имаме нестабилности въ функцио
нирането. ТЬзи изменения при 
жичнитЬ съпротивления се дъл- 
жатъ на разяждането на жичката 
поради електрохимически реак
ции или поради лошъ контакти, имаме на* 
което предизвиква въ високото- ' ето \'4, а 
ворителитЪ единъ характеранъ I на полезт 
шумъ, подобенъ на пукането и 
трещенето при атмосферните из
празвания, пищене и пр., които I 
понЬкога може да се допусне по-| 
грЬшно, че се дължатъ на други ■ 
причини или на други органи. | 

Ако се прекмене или Нз, [ 
липсва напрежението Уз. Ако ' 
и Кз представляватъ отклонение-1 
то за анодно напрежение на 
осцилаторната лампа, апаратъть , 
не може да приема предавания-! 
та, а се чуватъ само атмосферни- : 
тЬ смущения и локалните такива, 
ако обаче ся достатъчно мощни 
и близки, но изместени по поло- 
ложение.

Увеличавайки омическата стой
ность на съпротивлението, нама
лила се-напрежението, кезто мо- . 
же да доведе до незачеване на 
колебанията • на осцилаторната 
лампа, а съ това като резултати 
да се получати смщите явления, 
както по-горе.

Намаляването на омическата 
стойность съ съответното увели
чаване на напрежението не се ' 
чувства много до една известна 
граница, задъ която се явява не- . 
стабилности въ действието и бло
киране на колебанията.

Съпротивленията отъ 
Па—Кз ся обикновено 
ленъ типъ или л ~ 
пата К.1—Кз служи 
единъ постояненъ потенциали 
закрилящитЬ решетки на лампитЬ тЬзи 
за високата и междинни честоти, никъ

БЕРЛИНЪ, кяси вълни
7.10 Утриненъ концертъ. 9.25 Изъ 
оперети и тонфилми. 11.45 Тан
цова музика. 12.15 Виенска му
зика. 16.45 Мелодии изъ опере
тата „БЬгство къмъ щастието’’ 
отъ Нино Досталъ. 20.10 Виен
ска музика.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535/100/556.
21.15 Хорови концерти. 23.10 
Танцова музика.

7 0 
у----©

групата 
колоида-

метализирани. Гру-, противление се получава отъ спе- 
да достави | циални графици.

на', При прекмеаане на едно отъ 
1 съпротивления, радиоприом- 

никътъ престава да работи, като 
напълно замлъква. Въ случай на 

консумация и ос- изменение на омическата стой- 
|Няема въ зависи- , ность, било като се увеличава или 

| като се намалява, звуковата мощ- 
Съ I ность на апарата намалява. ВсЬки 

' шумови ефекти бива много сил
но чувани, особено онзи пъ КА 
— тъй като бива веднага усилонь 
отъ мощната лампа за низка че
стота. Съпротивлението КА са 
подбира съ голямо внимание и 
грижа, защото и най-малкитК шу
мове, които на други мЬста въ 
апарата биха били пренебрегнати, 
тукъ бипатъ особено вредно уси
лени.
(Края ще дадемъ

АНЕКДОТИ ЗА ВЕЛИКИ ЛЮДЕ
Рихардъ Вагнеръ, на младини 

имали единъ голЬмъ порокъ: ко- 
марътъ.

Презъ деня събиралъ пари, а 
вечери влизалъ въ игралния домъ 
и разсипвали здраве, време и па
ри, тъй като нЬмалъ голЬмо ща
стие въ играта.

Майката не подозирала нищо 
за недостойното поведение на си
на си. Само се оплаквала отъ по
стоянните му закъснявания. Една 
вечерь Вагнеръ се връщалъ въ 
дома си, носейки въ себе си скро
мната пенсия, която майка му го 
била натоварила да изтегли. По 
стари навикъ той влЪзълъ въ играл 
ния домъ и, следи като свършили 
собствените си пари, започнали да 
залага и парите на майка си. Ув
лечени въ играта загубили всичко 
и не му останало друго, освенъ 
единъ талеръ. Срамътъ и отчая
нието отъ тази постжпка били го
леми. Все пакъ, той заложилъ и 
последния талеръ, но състоянието 

"___ такова, че не забеле»
че този пять спечелилъ. Ми

нало доста време, докато се по- 
съвземе, а въ това време на ме
стото на едина талеръ се събрала 
една доста значителна сума, коя
то покривала почти дма пжти за-

можемъ да завъртимъ коленчата
та ось А-А1 и съ това привежда
ме въ алтернативно движение 
магнита М, който навлиза и изли
за въ средата на бобината Ь. Така 
се произвеждатъ изменения на 
свързания съ бобината магнитенъ 
потокъ и въ последствие пораж
дал» Е.Д.С. ту въ една, ту въ дру
га посока. Ако включимъ въ кра- 
йщата на бобинката Ь единъ гал- 
ванометьръ за променливи токъ, 
ще наблюдаваме, че заедно съ 
движението на магнита се движи 
и стрелката веднажъ на лЬво, 
веднажъ на десно отъ нулата. 
Очевидно е, че съ такава машина 
се получава токъ, който мени по
следователно своята посока, си- 
речь е аптернативенъ токъ. Тукъ 
ще споменемъ и други опити, съ 
които се потвърждзватъ законите 
на електромагнитната индукция. 
Преди всичко ще изтъкнемъ, че 
за да получимъ индуктирана Е.Д. 
С., не е наложително да движими 
само магнита, достатъчно е да I 
имаме изменение на магнитния 
потокъ, а то може Да се получи 
съ движението на проводника въ 
магнитното поле.

протича презъ 
Р4, и консума

цията на инструмента. Дефектътъ 
. е ясно забележими поради не
стабилното и слабо действие на 
апарата, който понЪкога съвсемъ 
може да замлъкне. Измервайки 
останалите напрежения, се забе
лязва едно увеличение на стой
ностьта имъ.

При изменение на омическитК 
стойности на съпротивленията ще 
имаме следното: при увеличаване 
на К4 се явява едно пропорцио
нално увеличение на напрежение
то У4, което прави нестабилеЛ 
полезния коефициенти на дей
ствие на приемника.

При увеличаване стойностьта К5, 
имаме намаляване на напрежени- 

з съ това и намаляване 
! на полезния коефициенти на при- 
' емане. При случая на намаляване 
' на омическитЬ стойности на две- 
тЬ съпротивления ще имаме явле
ния обратни на гореописаните.

Въ веригата на захранването 
имаме да изследваме съпротивле- 

Нз, | нията на анодното напрежение на 
Р-' първата усилвателна лампа на 

низката честота, когато свръзка
та между нея и мощната лампа е 
съ съпротивление и капацитети. 
Фиг. 2 показва системата на за-

ИТАЛИЯ кткеи вълни
Вълни 41.55 и 25.10 м.: 7.50 Пре
даване на български.
Вълни 31.55 и 19,61 м.: 9.10 От
къслеци изъ оперетата «Пагани- 
ни" отъ Лехаръ и оперетата 
„Дорета‘* отъ Пиетри.
Вълни 19.61 м. и-15.31 м.: 13.40
Разнообразна музика, 
111-то действие на операта 
голето" отъ Верди.
Вълни 31.15 и 25.40 м.:
Оперетни откъслеци; 17.10 Раз
нообразна музика.
Вълни 16,88 и 15.31 МЛ
Първото действие на операта 
.Манонъ Леско" отъ Джакомо 
Пучини. 18.30 Разнообразна му
зика.
Вълна 19.61 мл 19.10 Сопраното 
Пия Таси пЬе оперни арии.
Вълна 16,84 мл 20.00 Разно
образна музика.
Вълни 31.15, 25.40, 19.61, 41.55 и
25.10 м.: 21,10 Предавано на 
български.

ИТАЛИЯ I 245 м. 1222 кц.; 421 м. 
713 кц. 492 м. 610 кц. 524 м. 527 кц.

20.30 ПЬсни за войната; 20.45 
„Бохом.и", опора въ четири дей
ствия отъ Джакомо Пучини.

I Около 23.05 Лека музика.

□а високата и междинни честоти. , 
РешеткитЬ обикновено иматъ ед
на минимална к-1—*•“ •* — •
венъ това измЬняе.ма 
мость отъ момента на действието, 

|’ при който се намира лампата.
системата на потенциометъръ се 
установява едно протичане на 
токъ презъ Р|, което определя 
единъ потенциали V |, постоя
ненъ и почти независими отъ 
малкитЬ изменения на консума
цията на закрилящата решетка.

Съпротивленията и Кд см 
обикновено жични, но понякога 
се употрЬбяватъ и метализирани. 
Ако се прекъсне К;, липсва на
прежението Уд.; ако со прекъсна 
обаче К-, и се измери съ единъ 

волтматъръ напрежа- 
намираме стойности, 

въ зависимости

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Точно време, новини.
7.00 Маршове.
7.10 Народни п1сни, изп.

П. Тричкова (плочи).
7.30 Новини.
7.40 Лека музика.
7.58 Църковенъ календаръ, съвети 

по хранознание.
8.00 Забавенъ концертъ:

1 Пролетни цвЪтя (Амадио). 2. 
Винаги напредъ (Пистоа). 3. Ед 
на нощь въ Будапеща (”*), 4. 
Праздника на радостьта (**’). 5. 
Винаги твой, полка (Волмеръ). 6 
Флажолетенъ валсъ (Буланже).
7. Потпури отъ ловджийски пЪ- 
сни (Кирикр). 8 НЬмски моми
чета (Кохманъ). 9. На хубавия 
сини Дунавъ (И. Щраусъ).

8 30 Край.
10.30 Часъ за учащитЬ се отъ гим

назиите.

V,
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I е МФ трансфорато- 
пропущатъ безпрепят-

варя 
и 
1

СмКта се, че доброто възпро
извеждане на звуковетЪ изисква 
запазването на трептенията между 
500 и 5000 периода.

1 Тукъ тр!бва да изтъкнемъ, че 
разбираемостьта не требва да се 
смесва съ вЬрностьта на предава
нията. Последното качество зави
си отъ наличието на обертоноветЬ 
и запазване съотношението меж
ду тяхната сила. ’

За телефоннитЪ предавания е 
достатъчно да се запазятъ само 
трептенията въ границитЪ между 
800 и 1200, а всички о^ертонове 
и дори основниятъ тонъ вънъ отъ 
тЬзи граници може да се загубятъ 
при пренасянето.

у=7~ ~~ никрдаюн^
, МЕНВРЬНА ОП ЯЯЬХНЪ
I пъстрих ~ 

/\ вяменнл'-плочка, ' 
■Д/' ЛЯ ТАЕН НИ ЗЪРНА

РАДИОФИЦИРАНЕ
Л. -у УЧИЛИЩА, КАЗАРМИ, БОЛНИЦИ И ДР. 
% “ — •

Предаването на човешката речь 
на далечно разстояние съ по- 
мощьта на електричеството стана 
възможно, следъ като бЬха изна
мерени апарати, които да тран-

толкова е по-нозадозо- 
възпроизвежданото на 

високитЬ тонове, ъ

Колкото за осцилаторната часть 
на сл\Ъсителното стжпало, даваме 
на шасито осцилаторната решетка 
чрезъ единъ конденсаторъ отъ 0,1 
мкФ. При настройката на послед
ния МФ трансформаторъ (сми
тайки отъ диодното стмпало!), 
осцилаторната часть на супера, 
напротивъ, требва да работи нор
мално. Въ случая, свързваме ре
шетката на МФ лампа съ съоовет- 
ния МФ трансформаторъ, обаче 
откачваме бобинитЬ отъ решетка
та на см^сителката.

Въ случая-когато поларизация. 
та не е автоматична, а се дава 
отъ минуса на високото напреже
ние — т. е. при заземени катоди, 
на осцилатора не се дава на ша
сито, а на поларизационната ве
рига (рис. 4).

РЕЗОНАНСНИ КРИВИ
Когато междинниятъ транс

форматоръ е точно настроенъ 
на вълната, която излмчва осци- 
латорътъ, отклонението на стрел
ката на инструмента е максимал
но. Ако запазимъ настройката и

изменяме честотата въ входа на 
степалата, отклонението на стрел- 

ще се изменя. На рис. 5 да-

графичоского изображение 
но тия измЬнония — тъй нарочо- 
ката „резонансна крива". Ако на-

•4.5 о *4.5
Рис. 6 

ствено. На рис. 6 кривата № 2 е 
идеална — практически, обаче, е 
невъзможно да я получимъ. Цель- 
та на настройката е да се постиг
не най-задоволителенъ компро
миси между селективносгьта и 
вЬрностьта на възпроизаеждане-

При крива № 1 имаме задово- 
селиктивность, обаче, ви- 
тонове еж „отрязани“ — 

звукътъ е „глухъ". Ако искаме да 
имаме по-добро възпроизвежда
не на високитК тонове, ще трЪбва 
да намалимъ селективностьта— 
обаче станциитК ще си пречатъ 
взаимно. Требва да напомнимъ, 
че колкото е по-селектиаенъ при-

Изъ практиката на радиомонтьора

РАДИО«ПОПРАВКИ
I стройната се извършва съ помо- 
, щьта на катоднолжчевъ осцило- 
I графъ, върху екрана на уреда ще 

се явяватъ всички изменения на 
резонанената крива.

Движението на стрелката трЬб- 
ва да бжде равномерно въ дветЪ 
страни. Ако движението е по-бав
но или по-бързо въ едната стра
на, настройката не е точна и ще 
се явяватъ значителни изопачава
ния.

За да се получи колкото е въз
можно по-рКзко отделяне на две 
станции, разделени съ 9 килоцикла, 
селективностьта требва да отго- 

|ря на 4*/з килоцикла въ лЬво 
дкено на носящата вълна (крива 
на рис. 6).
За да бмде произведена цЬ- 

лата гама на музикалнитЬ честоти, 
необходимо 
ритЬ да ги I

лЪма точность местото, кждето е 
разположени радиопредавате- 
льтъ. На война това има голЬмо 
значение, защото отъ мЪстото и 
групировката на разнитЬ видове 
неприятелски радиостанции се оп- 
редЬлятъ разпределението и гру
пировката на неприятелските вой. 
скови единици. Чрезъ подслушва
нето пъкъ на продаденото и де
шифрирането му, се узнаватъ сво-‘ 
евромонно намеренията на про
тивника и неговото състояние.

Въ заключение, за употребата 
па радиото при воденото на 
дношнитЬ бойни действия може 
да се каже, че то о едно отъ 
най-важнитЬ средства за свръзка, 
бозъ което рмководоното на опо- 
роциитЬ трудно би ставало. |

Микрофонътъ е уреди, който 
получава акустическа енергия, ко
ято преобръща въ електрическа, 
като формата на електрическото 
колебание напълно отговаря на 
звуковата вълна.

Много разпространени днесъ 
см вмгленовитЬ (графитнитЬ) 
микрофони, които см просто 
устроени, струватъ евтино и удо
влетворявана изискванията задо. 
ьолително.

Вжгленовиятъ микрофони се съ
стои отъ една кутийка пълна съ 
графитни зърна, която се затваря 
отъ тънка (еластична) графитна 
мембрана.

На фиг. 8 е показано схема
тично устройството и действието 
на единъ такъвъ микрофони.

ЗвуковитЬ вълни, достигнали до 
микрофонната мембрана, я при
веждай» въ трептения (звуковата 
енергия се презръща въ механи
ческа). Ако при спокойно поло
жение електрическото съпроти
вление на веригата (микрофона) 
е 50 ома, то токътъ, който ще пре
мине, като включимъ елементитЬ 
2,-ще1 бмде постоянейъ— и-ще-се 
представи графически чрезъ една 
права линия. При движението на 
мембраната, следствие достигна
лите до нея звукови вълни,, вмгле- 
нитЬ зърна биватъ повече или 
по-малко притиснати, отъ което 
пъкъ се изменя съпротивлението 
на микрофона. Понеже напреже
нието на източника остава посто
янно, то следва, че съ .изменения
та на К (съпротивлението) ще се 
измЬня и силата на тока въ ве
ригата.

РАДИОТО И ВОЙНАТА 
(Продължение отъ I стр.

кои отъ които макаръ и да се 
струватъ повече като фантазия, 
но см въ периодъ на усъвършен- 
ствуване и не е чудно да видимъ 
тяхното широко приложение въ 
бмдещитЬ военни действия.

Ще спомененъ съ нЬколко ду
ми и за родиогониометрията, коя
то се използува като разузнава
телно средство въ време на вой
на.

РадиозасЬчницитЪ продставля- 
ватъ специални радиоприемници, 
снабдени съ подходящи антени, 
използуващи со да со опродЬли 
посоката, отъ която идватъ ради
овълните, излтчвани отъ одинъ 
продапатоль, Чрезъ засичано ед
новременно отъ две или три за- 
сЬчки со опредЬля съ твърдо го-

А 
*2о -Ю О «Ю »2о КНх

Рис. 5
честотата

сформиратъ акустичните (звукови
те) трептения въ електрически ко
лебания (микрофонъ) и -обратно 
(телефонъ).


