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Абонира) втз става отъ кой да е брой, като або
намента со внася до кгая на годината, тъй не 
абонамента отъ сяодващня 285 брой до края на 
тая година, ща срува 90 яз. Сума*а провеж

дайте по пощ. чекова с-ка 2382
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За 
тслитЬ на 
нала нЪщо като единъ

времето когато 
стриализацията 
днесъ ся останал!

4 неразрешени пре-
всичко
дали нарастването 
то, което придружава 
ходъ на техниката е 
оть факта, че машината

сцена,

Усилвателъ ВР1 за високоговоритедъ 
отъ 3, 4, 5 и 6 вата.

Приложение на магическото око.
Усилватель О27А
Пъленъ курсъ по радио-техника.
Отрицателна обратна връзка
Характеристика на радно-лампитЬ: 

486, 558, 586, 840, Р861, 866 и 950

Подробната програма на Радио - 
София, Скопие. Варна, Ст.-Загора 

и нЪкон чужди станции:

отъ 4. IV до 10 IV.

РАДИОТО И МУЗИКАТА
Не става дума и за онази му

зика, която спикера нарича „след 
ва малко камерна музика" или 
музиката, която стана необходи
ма Да придружава тонъ-филмитК, 
която музика съ една дума често 
пяти и не чуваме и която има за 
цель само да изпълни атмосфе
рата съ „н1»що."

Тази музика, драги читатели, 
можете винаги да я слушате, при 
какпито и да е обстоятелство.

Но другото музика,, тази, която 
о вдъхновила единъ Ботопонъ, 
Моцортъ, Дебюсн, Бохъ и много 
други гении, които създадоха

безсмъртните си творения, тази 
музика требва да се респектира 
и да не се малтретира. Чрозъ 
вълните, тя преминава бойните 
полета, случайните сръдни, дреб. 
нитЪ дрязги между хората; тя 
надвишава всичко друго и ни но. 
си безкрайна красота, сила, 
дежда.

Радиото ще бмдо тогава на ви
сотата, когато ще дава музика 
достойна да бяде слушана, 
известни часове и случаи. Ра^ 
то но е грамофонъ и затова, то 
трЬбва да си образува единъ свой 
собствонъ стилъ, който да бяде 

на висотата си и да бядо уважа- 
ванъ.

инду- | Днешната социална ......
, до | твърди точно обратното.’ Точно 

няколко | тази абсолютна автоматизация 
работния процесъ помогна 
работника да се издигне

започва. , 
на света, 

1ли още 
.юблеми. Преди 

мненията ся разделени, 
на население- 

победния 
следствие 

се поя
вява на световната сцена, или 
напротивъ, че индустриализация, 
та е единъ видъ изходъ отъ под
тискащото свръхувеличение на 
населението. Дали индустриали
зацията не може Да се смета ка
то една „вятрешна колониза
ция", понеже една аграрна Ев
ропа не бЬше вече въ състояние 
да абсорбира огромното свръх* 
население. Този въпросъ и до 
днесъ стои неотговоренъ. Фактъ 
е, че населението на Запада, 
безъ да се смета Русия, въ пър
вите две столетия следъ започ
ването на индустриалната ера, се 
увеличава отъ 160 милиона на 
430 млииона, като въ сящото 
време населението на земята се 
увеличава отъ 728 милиона на 

/ Ч',1 милиарда. Ако се разгледатъ 
^-Статистиките само за стара Гер

мания, то въ промежутъка меж
ду 1816 до 1939 година е отбеля
зано едно увеличение отъ 25 ми. 
лйона на 69 милиона души. За
къснението, съ което Германия 
влезе въ индустриалното стопан 
ство, не се е отразило не^сакъ си 
особенно по отношение на на
селението на тази страна. Наблю
даваното въ другите страни трой
но увеличение на населението

** вятре въ два века, въ Германия 
се е извършило за 1 векъ. Чакъ 
съ технизацията.на света се съ
здава понятието за модерната 
маса, единъ съвсемъ новъ еле- I 
монтъ въ скелета на стария об- 
щественъ редъ. I

Преди се твърдеше, че вмък- , 
ването на машината въ процеса . 
на продукцията води следъ себе 
си мехаяизирване на работния 
процесъ и че занаятчийството, 
създало въ продължение на вЬ- 
ковоте големи работни тродиции 
со губи и загива въ фабричните ; 
зали. Милиони необучени робот. < 
ници, со твърдеше, см осядони ухото, но но коратъ сърдцето да 
безрадостно и бездушно но роб- тупти.

на | 
на | 

. _ надъ |
по-раншното си робско положе. ; 
ние. Днешната социална полити- | 
ка слага работника като госпо- I 
дарь на машината и издига отъ ; 
равните сиви маси на предишния I 
ичдустриаленъ пролетариатъ ед- I 
на трудова аристокрация, въ ко- I 
ято типа на работника все пове-[ 
че се приближава до инженера.

Споредъ положението на 15 1 
декемврий 1942 година, въ Гер- I 
мания сяществуватъ въ область- ; 
та на занаятчийството и търгови- , 
ята 571 занаятия, които може да • 
се изучатъ. Това с най-силното | 
опровергаване на легендата за > 
опустяване на трудовия животъ. I 
Въ Германия съ голЬмъ успехъ 
се работи, да се даде отново 
лице и форма на безформените 
сиви трудови маси, които ся ед
но тяжно наследство на инду
стриалната революция.

Техниката, сящата техника, ко
ято разкяса на времето си вери
гите на средновековното мрако
бесие, днесъ въ форма на 
чатъ, самолетъ, радио и пр. 
мага да се създадатъ условията 
за единъ новъ общественъ редъ. 
Така бива разкясанъ и дявол
ския пактъ съ техниката и отстра
нена анархията.

ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ |Щ ИВ ИИ1В ИИТ1 й ШГИ 
Отъ началото на 1750 година, ски трудъ около машините. 1 _=*. Т.

ремето когато започва, инду- | Днешната социална политика • .Ш1 <31И ТЬ>

I на който постъ го заварва днесъ 
новата му длъжность.

! Родени презъ 1897 год. въ Со- • 
* фия, основното и средното си 

образование получава въ столи
цата, следъ това следва правни-

! те науки въ Софийския държа- 
венъ университеть и специали
зира въ Парижъ, кядото се за-

I познава съ големите постижения 
, на духовната култура на френ- 
I ската столица и народъ.

Йорданъ Стубелъ е единъ отъ 
нашите първи поети. Непосред- 

| ственъ и вдъхновенъ певецъ, не
говите поетични творби ся про- 

, пити съ много човечность и сил- 
■ но чувство и любовь къмъ род- 
I ната земя. Освенъ многото ли- 
: рични сбирки и стихове, авторъ 

а и на неколко прекрасни книги 
за деца и юноши. Членъ е 
Съюза на българските

Сегашниятъ си високъ постъ г. 
Йорданъ Стубелъ достигна до
стойно и заслужено следъ осем
годишно непрекяснато, резултат, 
но и упорито служене "на Българ. 
ското радио.

На г. Стубелъ, главенъ уред- 
никъ на българското радиораз- 
пръсквано, пожелаваме успехъ въ 
новата му дейность.

За ряководитель на радиораз
пръскването въ България и гла
венъ уредникъ на Радио София е 
назначенъ г. Йорданъ Стубелъ.

Презъ 1935 година, когато се 
поставиха основите на държавно
то радио у насъ, Йорданъ Сту
белъ бива назначенъ и натова- 
ренъ съ изграждането и ряко- 
водството на българското радио, 
разпръскване. По-сетне, когато 
се назначава титуляренъ главенъ 
уредникъ, Йорданъ Стубелъ пое
ма ряководството на образова
телно-възпитателната служба и 
става главенъ началникъ на про
грамното отделение при радиото,

мнозинството отъ притежа- 
радио, музиката о ста- 

обикно- 
венъ, постояненъ шумъ, на който 
не со обръща много внимание. 
Докато би требволо съ уважение 
да се слушатъ големите концер
ти На великаните.музиканти, 
тази музика служи чисто за . . 
по-добро храносмилане, зд 
приятно четене или готвене. Раз
бира со, не става дума зо тъй на_ 
речената леко музика, джазъ или 
оперетни шлогори, които голятъ
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тание, пиеса за валдхорна и ор. 
кестьръ (Глазуновъ).

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

13.35 Лека и танцова музика.
14.00 Предаване на Радио Юнионъ 
15.00 Край.

17.45 Часъ за бранника.
18.30 Курсъ по н!мски езикъ за 

малко напреднали.
19.00 Новини на турски езикъ.

6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Точно време, новини.
7 00 Маршове.
7.10 Лека музика.
7.30 Новини.
7.40 Народни хора, изп. Софий

ската Кореняшка група.
7.58 Църковенъ календаръ, 

ти по хранознание.
8 00 Край.

6 45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Точно време, новини.
7.00 Маршове.
7.15 Народна музика (плочи).
7.30 Новини.
7.40 Лека музика.
7.58 Църковенъ календаръ, 

по хранознание.
8.00 Край.

СОфИЯ 
СКопие, Варна и 

Стара«3агора

СОФИЯ 
Скопие, Варна и 

Сгара*3агора

СОФИЯ
Скопие, Варна и 

СтарагЗагорп

ИТАЛИЯ I 24? м. 1222 кц.; 421 м. 
на оркестъра 
Симфониченъ 
Свири орке- 
23.00 Разно-

отъ обявяване 
на Хърваг.

>еме. 3. Тодоро ле черно- 
“ “ преглътва мома.

си тука. 6. Зарекохъ

моници: а) увертюра; б) ме- 
нуетъ; в) адажието; г) кари- 
лонъ. 3. Воененъ маршъ (Шу- 
бертъ), изп. симфониченъ орке
стъръ.

( 22.00 Репортажъ отъ германските 
фронтове.

22.10 Лека и танцова музика.
22.45 Точно време, прегледъ на 

събитията, новини.
23.00 Край.

? § априлъ

изп. Наета 
на ЦвЬтко

ИТАЛИЯ II 230 м. 1303 кц.
23.00 Оркестровъ концертъ.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
6.00 Утриненъ концертъ. 9.00 
Музикални дребулии. 16.00 Отъ 
опера на опера. 20.15 НКмски 
солисти. 21.00 Какво Ви се ха
ресва. 22.00 Заб. музика. 24.00 
Среднощна музика.

СОФИЯ
СЬоххие, Зариа 

Стара*3агора
СУТРИНЬ

6.45 Маршъ, ободрителни Думи.
6.50 Точно време, новини.
7 00 Маршове.
7.10 Лека музика.
7.30 Новини.
7.40 Народни пЬсни, 

Павлова съ групата 
Благоевъ.

7.58 Църковенъ календаръ, съвети 
по хранознание.

8 00 Край.

_ _ .... посещааалъ 
единъ богатъ домъ, к^дето трЪб- | 
вало да се даватъ голЬми бак- I 
шиши. Но той се правелъ, че не ! 
разбира това. За да му даде ' 
единъ урокъ камериерката при
дружавайки го до вратата му ка
зала:

— Господине, вчера сънувахъ, 
че сте ми дали десеть марки 
бакшишъ!

— Десеть марки съ много’ — 
казалъ сериозно Грунфелдъ — 
но нЪма значение. Задръжъ ги.

пЬсень
5. Нок-

материалъ следъ повече отъ 50 
годишна работа. Това ще дозеде 
революция въ строителната прак
тика.

Стоманата, лекитЬ метали и но
ви химически материали, създа
дени върху основата на смолитЬ 
и млекото, ще замЬнятъ позна
тите намъ стари строителни ма
териали. Това е нуждно, защото 
на човечеството см нуждни бързо 
строящи се евтини жилища.

.Възможно е, щото ние единъ 
день да не строимъ вече дър- 
венъ подъ и съ помощьта на 
новото изобретение на инженеръ 
Хойеръ да премахнемъ дървена
та конструкция на покрива и да 
нЬмаме врати оп» дързо. Може 
би ще си послужимъ единъ день 
и съ староримската отоплителна 
техника, като свържемъ отопле
нието съ конструкцията на пода 
и тавана. Само едно не вЬрвамъ, 
е именно, че такива промени и

ч могатъ нЬкакси 
да ни изненадатъ и очудятъ.

веностьта Народни пЬсни, изп. 
Фотинка Ралчева съ «Приморска
та тройка*; Разказъ, чете Боянъ 
Петровъ; Съобщения, стопански 
съвети, въпроси и отговори.

РАДИО-ВАРНА
"•2.15 За всЬкиго по нЬщо, 13.35 
Съобщения. 18.05 Часъ за малки- 
тЬ слушатели: В. Поповъ — Разу- 
чаване Ка детски песнички; Хри
сто Диневъ — съ приказки. 19.30 
Часъ за всички. Участв. В. Пу- 
ховска съ Хуморъ.

СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
8.00 Забавна музика и съобще
ния. 12.15 Пъстъръ концертъ. 
12.45 Политическа география — 
Иренино поле. гов. П. Детевъ, 
13.00 Популярни мелодии (около 
13.12 съобщения). 19.30 За люби
телите на хубава музика — Часъ 
музика по желание.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100'556 кц. |
20.40 ПЪсни. 21.35 Забавенъ 
концертъ. 22.15 Хорозъ кон
цертъ.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/150/191
20.15 Заб. музика. I

ва. 13.45 
Лили Илиева 
морка.

СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
8.00 Забавна музика и съобще
ния. 12.15 Хорови опери. 12.45 
Видни Ст.-Загорски обществени
ци — Димитъръ Наумовъ — го
вори Г. Илиевъ. 13.00 Забавна 
музика (около 13.12 съобщения). 
19.30 Българска сюита, изп. ра- 
диооркестъра, сол. Йовка Бу- 
нарджиева. 20.00 За любители^ 
на хубава музика — Часъ музи-\ 
ка по^ желание.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535/100/556.
19.35 Клавирна джазова музика. 
21.00 Концертъ.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ <571/110/151
20.15 Камерна музика. 21.00 
Плочи.

ОБЪДЪ

11.00 Часъ за нашия войникъ.
12.00 Оперетни откъслеци:

1. Потпури изъ оперетата „Ху- 
бавъ е светътъ“ (Лехаръ). 2. 
Потпури изъ оперетата «Госпо
жа Луна" (Линке), изп. солисти 
и оркестъръ. 3. Потпури изъ 
оперетата „Паганини" (Лехаръ).
4. Фантазия изъ оперетата 
«Мисъ Хамлетъ* (Одранъ).

12.30 Праздникътъ на майката, 
сказка отъ Люба Войводова, 
гимназиална учителка.
Народни пЬсни за майката, изп 
Надя Бърдарова, групата «Ро
сна китка" и народния орке- ;
стъръ:
1. Мама на Вида думаше. 2. Си- 
ну Стояне, Стояне. 3. Майка ти 
рече Тодоро. 4. Дотекла вода 
студена. 5. Учи, карай, Гано, ле, 
мамо. 5. Мале, стара мале.

13.15 Точно време, прегледъ 
събитията, новини.

13.35 Лека и танцова музика.
14 00 Предаване на Радио Юнионъ 
15.00 Край.

ИТАЛИЯ I 245 м. 1222 кц.; 421
20.30 Концертъ. 23.00 Свири с 
кестъръ.

ИТАЛИЯ II 230 м. 1303 кц.
21.454 Симфониченъ концертъ. 
23.00 Забавна музика.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
9.30 Забавна музика. 11.30 Об*,, 

день концертъ. 16.00 Следъ 
обЬденъ концертъ. 17.15 Пъ

стри мелодии. 22.00 
музика. 1.00 Нощенъ 
20.15 Композитори .

ВЕЧЕРЬ
17.45 Часъ за детето.

х-\18.30 Курсъ по нЪмски езикъ за 
у малко напреднали.

"19.00 Новини на турски езикъ. 
19.15 Новини на немски езикъ.
19.30 Народни пЬсни, изп. Надя

Стоянова съ народния орке
стъръ:
1. Провикнапъ се младъ Сто>- 
яанъ. 2. Посадилъ е д*>до ранъ 
босилекъ. 3. Кавали свирятъ в’ 
усои. 4. Мома Румяна. 5. Едно 
се конче мамо продава. 6. Ста- 
но Станке мъничка.

20.00 Лека и танцова музика.
20.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на печата, 
новини.

‘21.00 Концертъ на Камерния ра
дио оркестъръ:
1. Изъ танцовата сюита „Не- 
стинарка" (Маринъ ГолКми- 
новъ): а) Зазоряване на село; 
б) Тягата на Демна; в) Нести- 
нарско хоро. 2. Изъ Диверти- 
менто за малъкъ оркестъръ 
(Панчо Владигеровъ): а) Карна
вално шествие; б) Романсъ; в) 
Кекъ уокъ.

21.30 Популяренъ концертъ:
1. Увертюра къмъ операта «Дъ. 
щерята на полка" (Доницети).
2. „Арлезианката“, сюита (Би- 
зе), изп. Берлинските филхар*

22.45 Точно "2
събитията, новини.

23.00 Край.

РАДИО-ВАРНА
12.15 Часъ за морето: Морски 
календари на Радио Варна; Сказ 
ка отъ г. Александъръ Вълка- 
новъ, директоръ на аквариума; 
Концертъ на духовия оркестъръ 
при флота на Негово Величе
ство. Разказъ, чате Райна Петро
ва. 13.45 Народни пЪсни, изп. 

съ народната сед-

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц.
I 20.50 «Проклятието на Фаусгь’ 

(Хекторъ Берлиозъ).

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/150/191 
21.00 Съвременно музикално 
огледало.

20.30 Концертъ
«Кора*. 21.00 
концертъ. 22.10 
стърътъ „Четра*.
образна музика.

ставъ изъ Царския симфони
ченъ оркестъръ, подъ ръковод. 
ството на Василъ Стефановъ: 
1. Ало! — тукъ Виена, виенски 
потпури (Морена). 2. Любовна 
легенда (Бече). 3. Интермецо 
(Зиде). 4. Приспивна 
(Иполитовъ-Ивановъ).

•но (Шопенъ).
Отъ тукъ отъ тамъ:
’ пролЬтьта (Григъ), изп. 

Еми Бетендорфъ, сопрано съ 
хоръ. 2. Лебедътъ, за виолон- 
чело и пиано (Сенъ-Сансъ). 3. 
Изъ оперетата «Веселата вдови
ца" (Лехаръ), изп. хоръ и орке
стъръ. 4. Апасионато, танго. 5. 
Любовни мечти (Листа»), изп. Ти. 
то Скипа. 6. Андантино (Мар
тини), изп. Полтриниери, цигу- 
ларь. 7. Откяслекъ изъ операта 
«Палячи" (Леонкавало), изп. 
Карлъ Шмитъ Валтеръ и хоръ. 
8. ПЬй още въ нощьта, валсъ 
изп. Рина Кети.

22.00 Часъ за Италия.
22.15 Лека и танцова музика.
22.45 Точно време, прегледъ на

17.45 Концертъ на хоръ „Майчина 
пЬсень“:
1. „Майчината пЬсень" (встъпи
телни думи отъ Санда Йонче
ва. 2. Майчина пЬсень (В. Боб- 
чевски). 3. Нощь (Абтъ). 4. Чер
нооко ергенче (В. Бояджиева). 
5. Карамфило /Д. Христовъ). 6. 
Засвири Димо съ кавали (Пет
ко Стайновъ), дир. Весела Бояд
жиева.

18.15 Часъ за детето:
Участвуввтъ: Н. Балабановь и др

19.00 Новини на турски езикъ.
19.15 Новини на нЬмски езикъ.
19.30 Предаване отъ зала „Бъл

гария" концерта на Държавна
та филхармония, дир. князъ Ко- 
ное.
(Около 20.30 Исторически ка
лендаръ, прегледъ на печата, 
новини, съобщения).

2X00 Забавна и танцова музика.
2X45 Точно време, прегледъ иа 

събитията, новини.
2X50 Новини на френски и ан

глийски езици.
23.00 Край.

РАДИО-ВАРНА
13 35 Съобщения. 18.05 Селско
стопански часъ: Беседа за трез-

12.15 Изъ тонфилми:
1. Валсъ на една нощь, изъ 
едноименния филмъ (Чини). 2. 
Приспивна п^сень, изъ филма 
«Не ме забравяй (Шубертъ), 
изп. Бениамино Джили, теноръ 
съ оркестъръ. 3. Ти си за мене 
най-хубавата мечта, изъ филма 
„Сватбата на милионитЬ" (Якшъ), 
изп. Вили Глеферъ съ хоръ и 
оркестъръ. 4.- Валсъ канцонета 
изъ филма „Два милиона за 
една цЪлувка" (Биксио), изп 
Марио Латила съ оркестъръ.

; 1X30 Химия на дървото, по слу
чай седмица на гората, сказка 
отъ инж. Иорданъ Чолаковъ.

12.45 Народни пЪсни, изп. Митон 
ка Кунторова, Трошанъ Троша- 
новъ и народния оркестъръ: 
1. Мамина Пенка. 2. Сирота Ян
ка. 3. Стойновото булче. 4. Бо
га мома по поляна. 5. Мама 
Маринка думаше. 6. Пратихъ 
Ганка, мамо за водица.

13.15 Точно време, прегледъ на 
събитията, новини.

13.35 Лека и танцова музика.
14.00 Предаване на Радио Юнионъ 
15.00 Край.

19.15 Новини на нЬмскм езикъ.
19.30 Часъ за селото:

1. Работата ни презъ седмица
та. 2. Отъ село на село. 3. Зд 
селската младежь. 4. Весела 
злободневна отъ Борисъ Маков, 
ски, изп. Душко Георгиовъ. 5 
Отговори на разни въпроси. 6. 
Съобщения отъ съюза на зсме- 
дЬлцитЬ. 7. Народна музика 
(плочи).

2130 Точно време, исторически 
календаръ, коментаръ на воен- 
нитЬ действия, новини, съоб
щения.

21.00 Концертъ на Салонния съ- 
1Ьнг1<и« гмцгЬлим.

СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
8.00 Забавна музика и съобще- 

12.15 СмЪсенъ концертъ.
1 и крьвь, гов. П. Ми- 
12.55 Забавна музика, 

1____ г_____ и съобщения. 17.30
Часъ на Ст.-ЗогорскитЬ бранни
ци. 19.30 Часъ на гората: 1. Увод 

ни думи. 2. Четиво — чете Н. 
Николовъ. 3. ПЬсни за гората, 
изп. М. Караджова, Т. Илиевъ, 
Ст. Диковъ и радиооркестъра. 
Хуморъ — чете Д. ДЪлчевъ. 
Маршъ.
20.20 За 
щение, гов. 
чевъ.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535/100/556. 
20.00 Плочи. 21.15 Концертъ.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/150/191 
20.15 Перпотумъ мобиле.

ИТАЛИЯ I 245 м. 1222 кц.; 421 м. 
20.30 Камеренъ концертъ. 21.05 
Свири оркестърътъ Четра. 22.15 
Оркостровъ концертъ. 23.30 За. 
бавенъ концертъ.

ИТАЛИЯ II 230 м. 1303 кц.
22.00 Симфониченъ концертъ.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
6.00 Утриненъ концертъ. 8.00 
Забавна музика. 16.00 Изъ свЬ- 
та на операта. 19.35 Забавна 

1 музика. 20.20 НЬмската мла
дежь пЬе и свири. 21.00 Виен
ска музика.

6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Новини.
7.С0 Маршове.
7.15 Народна музика (плочи).
7.30 Новини.
7.40 Лека музика.
7.58 Църковенъ календаръ, 

ти по хранознание.
8.00 Почивка.
9.00 Божествена служба.
10.15 Благовещение, слово 

архимандрита» Дамаскинъ, се- 
кретарь на Светия Синодъ.

10.30 Край.
ОБЪДЪ

РАДИО ВАРНА
13.35 Съобщения. 18.05 Часъ за 
работника: Професионална бесе
да; Народни пЬсни, изп. Пенка 
Милева съ „Приморската трой
ка' Хуморъ, чете Тодоръ Вел- 
ковъ; Съобщения, въпроси и от
говори, съюзенъ живота», музи, 
кални желания.

за най-добрия седмиченъ вестникъ за радиокултура, съ по
дробната програма на Радио София и другитЬ български 
предаватели, н^кои чужди станции, пъленъ курсъ по ра
диотехника и разнообразенъ радиотехнически матсриалъ

ВЕСТНИКЪ -РАДИО-СВЪТЪ"
Абонирането става отъ кой да е брой, като абонамента се 
внася до края на годината, тъй че абонаментътъ ,отъ след
ващия 285 брой до края на тая година, значи за 40 броя, 
ще струва 90 лв. Сумата превеждайте по чек. смЪтка2382.

I
I

съве-1 
: тюр: 
. 21.00

1. На

Г р.унфелдъ
Разказватъ, че като малъкъ 

училъ едно музикално парче и 
учительтъ му излизайки отъ тър- 

! пЪние му казалъ:

— Азъ на твоята възрасть из- 
пълнявахъ отлично това парче!

I — Вижда се, — отговорилъ 
малкиятъ — че вие сте имали 
по-добъръ учитель отъ менъ.

12.15 Забавна музика:
1. Сватбено пътешествие (Ди- 
керъ). 2. Така се п*.е само въ 
Виена (Хруби). 3. Канцонета 
(Амброзио). 4. Шепота» на цве
тята (Бонъ).

12.30 Защита на българската гора 
и природа, по случай седмица 
на гората, сказка отъ профе- 
сорь д-ръ Стефанъ Петковъ.

12.45 Музика за гората:
1. Горско шумоление, изъ опе
рата „Зигфридъ" (Рихардъ Ваг- 
неръ). 2, Ловджийски хоръ, изъ 
операта „Вълшебния стрелецъ’ 
(Веберъ). 3. Приказка за Виен
ската гора (Иоханъ Щраусъ), 
изп. симфониченъ оркестъръ.
4. Горско вълшебство, тонова 
картина (Шарли). 5. Дълбоко 
въ БохемскитЬ гори (***), изп. 
на пистонъ Хансъ Боде съ съ- 
проводъ на оркестъръ.

13.15 Точно време, прегледъ на 
събитията, новини.

13.35 Концертъ на Камерния ра
дио оркестъръ, солиста» Иванъ 
Михайловъ:
Шесть народни пЬсни за бари- 
тонъ и малъкъ оркестъръ (Ни
кола Ивановъ):
1. ПЬтлитЬ пЬятъ. 2. ДрЪмка ми 
се дре/ *. ? т--------- — -----------
ока. 4. Змей
5. Либе да 
се мамо.

14.00 Предаване на Радио Юнионъ 
15.00 Край.

1222 К|<*г 421 **•па пп п ОРкестРовь концертъ.
23.00 Разнообразна музика.

ИТАЛИЯ II 230 м. ,303 нц
20.30 Симфониченъ концертъ.

°1^0ГЕ₽МАНСКА ПРОГРАМА

И око“а
22.45 Ние вършимъ всичко съ 
музика. 24.00 Нощенъ концертъ.

ОББДЪ
12.15 Хорови пЬсни:

1. Ахъ ти ясничко небе (Зил- 
херъ), изп. смЬсенъ хоръ, дир. 
Рюделъ. 2. Вечерна пЬсень 

; -ч ) (Адамъ), изп. мтжки хоръ. 3. 
Селска саадба (Сметана), изп. 
хорътъ на моравскитЬ учители 

12.30 Нравствено възпитание, сказ
ка отъ Люба Икономова, учи
телка въ девическата гимназия 
въ ПлЬвенъ.

12.45 Инструменталенъ концертъ:
1. Ларго изъ концерта за флей
та № 2 (Фридрихъ Велики), изп 
Георгъ Мюлеръ съ оркестъръ
2. Соната № 2 въ ла мажоръ, 
оп. 12 (Бетовенъ), за цигулка и 
пиано. 3. Вечерна п^сень (Шу- 
манъ), изп. Куленкампфъ на 
цигулка съ оркестъръ. 4. Меч- |

ИТАЛИЯ НА БЪЛГАРСКИ
Италия предава на български 

езикъ всЬки день на ктеи вълни, 
както следва: 7.50 ч. — на вълни 
41.55 и 25.10 м. 17.50 ч — на 
вълни 41.55 и 25.10 м. 21.00 ч. 
— на вълни 41.55 и 29.04 м.

_ Какво ни носи химията?
НЬкои говорятъ, че за въ бж- 

деще тухлитЬ и дървото ще из- 
лЬзатъ отъ употреба. Това е из
вънредно пресилено. Тухлата и 
дървото ще играятъ, може би, за 
всички времена важна роля при 
строежитЬ. ТЬхната първоначална 
привилегия, обаче, т1» да бждатъ 
доминиращия материалъ, е пре
махната. Отчасти поради липса на 
достатъчно количество тухли и 
дърва, днесъ ние сме принудени 
да ги замЬнимъ съ други подхо
дящи материали. Работата на гер 
майската академия за изследване 
на строежитЬ се състои именно 
въ това, да установява количе
ството и употрЬбяемостьта на тЬ. 
зи нови материали-замЬстители- 
Ако на пазаря нзлЬзе новъ строи- 
теленъ материалъ, то ние веднага 
теоретически и практически го 
изпробваме. «Страничния желЬзо- 
бетонъ"^ едно изобретение нз 
инженеръ Хойеръ, е напримЬръ 
одно ново и много практично но- " 
вовъведение. Инженеръ Хойеръ ■ нововъведения 
е създалъ този новъ строителенъ |

ВЕЧЕРЬ
16.00 Часъ за нашия войиииъ
17.00 Почивка.
17.45 Часъ за семейството: 1. На

шата здравна равносметка, бе
седа отъ д-ръ Василъ Неноаъ.
2. За гората. 3. Домакински 
съвети и отговори отъ г-жа 
Димитрова. 4. Музика.

18.30 Лека и танцова музика.
19.00 Новини на турски езикъ.
19.15 Новини на немски езикъ.
19.30 Концертъ на Салонния съ- 

ставъ изъ Царския симфони
ченъ оркестъръ, подъ ръко
водството на Василъ Стефа
новъ: 1. Италианска сюита (Бе
че). 2. Серенада (Микели). 3. 
Чардашъ (Риделъ). 4. Валсъ ка. 
призь (Хансъ Льоръ). 5. Малка 
серенада (Зииде).

20.00 Предаване „Стопанска Бъл
гария".

20.20 Десеть минути съ комеди- 
анъ хармонистите.

20.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегледъ на печата, 
новини.

21.С0 Радиовестникъ за
21.20 Десеть минути съ 

но Джили.
21.30 Часъ по случай Национал

ния праздниКъ на Хърватска — 
годишнинатата 
независимостьта 
ската държава.

72Л0 Лека и танцова музика.
22.45 Точно време, прегледъ на 

събитията, новини.
23.00 КРАЙ.
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априлъ ПРАКТИКА

Фиг. 83

ин.

УСИЛВАТЕЛЬ „ВИ“ 3* ВИСОНОГОВОРИТЕЛЪ
©

Т Мг» ззрзо

отъ

ОБЬДЪ

Фиг. 78

*

НАУЧНО-ЗАБАВНИ ОПИТИ
ЗА ,

за

на

начинъ на свързван© с©

ГСГ'

Фиг. 82

НАР. ОПЕРА
Въ понедЬлникъ отъ 19.30 часа 

Радио София предава отъ Нароц. 
ната огсра.

Този 
добре 
6 вата.

ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЗНИЧКА 
ПИСМА

21.45
22.45

ка за 
ние.

—М|||1Н 
Фиг. 81

Йена и танцова музика;

Точно време, прегледъ иа 
събитията, новини.

23.00 Предаване нв Радио Юни. 
онъ.

24.00 КРАЙ.

|1О

употребява само за усилване на 
висока честота. Свързването мо
же да бъд© н© само индуктивно, 
а капацитивно или смесено. Мо
же при това да с© направи така, 
чо лампата да функционира ед
новременно като реакционенъ 
усилватель и изправитель (детек- 
торъ). Достатъчно о за тази цель

отворени и безъ 
се отзоваватъ на 
музика. Музиката 
шата, прави я силна и 
и това спомага храбро 
пимъ мъката и

СОФИЯ 
СЬоггие, Варна и 

Стара«3агора
СУТРИНЬ

а

,д, ; ?с.

Преди 
волтажа 
Следъ тази проверка, 
ни покаже, чо усилвательтъ е 
изправность, проверяваме 
веднажъ схемата и
Анодниятъ токъ отъ последния 
етажъ се увеличава чрезъ потен-

ПЪЛЕНЪ КУРСЪ ПО

РАДИОТЕХНИКА 
ТЕОРИЯ чрезъ които може да се неутра- 

лизиратъ тЬзи собствени трепте
ния, но това води къмъ усложня
ване на уредбата.

на при- 
предста--к
“I

Ето начина, по който можемъ 
да си построимъ самички и съ 
скромни средства, почти на всЪ- 
киго и всякога нуждна, везничка 
за писма.

да се включи въ решетъчната ве
рига единъ конденсаторъ шунти- 
ранъ съ подходящо съпротивле
ние, а въ анодната верига единъ 
телефоненъ трансформаторъ или 
телефонъ шунтиранъ съ подхо- 
дящъ конденсаторъ за приеман© 
на сигналите (фиг. 82 и 83). На 
последната фигура е показано 
капацитивно свързване вместо 
индуктивно. Ако с© иска по-го- 
лЬмо усилване, получената така 
честота може да бъде усилена 
преди да се вкарва въ телефона

-8Г<‘

изкривяване, това показва, че по_ 
следниятъ крмгъ осцилира.

Това положение може лесно 
да се стабилизира, като се сло
жи едно съпротивление отъ 
10,000 до 20,000 ома въ кръга на 
решетката на последната лампа 
или да се постави мика-конден- 
саторъ отъ 150-200 см. между 
решетката и маса.

12.15 Лека и танцова музика.
12.45 Пиесм за цигулка.
13.00 Изъ опери; 1. Увертюра 

къмъ операта „Царь и дърво- 
дЬлецъ” (Лорцингъ), дир. Пфиц 
неръ. 2. Потпури изъ балета 
.Феята на куклите* (Байеръ), 
дир. Лутце. 3. Серенада и ар- 
го изъ операта .Мона Лиза’ 
(Шилингсъ). 4 Магията на огъ
ня, изъ операта .Валкюра” 
(Рихардъ Вагнеръ), изп. Хансъ 
Раймаръ, баритонъ съ орке- 
стъръ.

13.30 Точно време, прегледъ на 
събитията, новини.

14.00 Предаване на Радио Юни- 
онъ.

15.00 КРАЙ.
ВЕЧЕРЬ

д] Свързване съ обратна свръз
ка (реакционно усилване)

Това свързване се основава на 
явлението реакция, съ което ве
че се запознахме. Схемата му се 
вижда отъ фиг. 81, къдвто

1.

Грунфелдъ (умрЬлъ въ 1931 г.]. 
Прочутъ германски виолончелистъ

Хенрихъ Грунфелдъ не билъ 
само прочутъ музикантъ, но и 
човЬкъ на тънкия хуморъ. Една 
вечерь на единъ концертъ въ ча- 
стенъ домъ присътствувалъ и 
единъ творецъ на комедии, че. 
сто критикуванъ отъ артистично
то общество, Презъ време на 
концерта той постоянно приказ- 
валъ и се смЬелъ съ съседитЬ 
си. Грунфелдъ видКлъ това и 
спирайки внезапно музиката си 
казалъ:

— Направете ми удоволствие 
да не се смеете презъ време на 
концертите ми. Азъ смЬя ли се 
презъ време на комедиите ви?

•или вторичната (фиг. 80) обмот- 
ки-на който се включва единъ 
промЪнливъ конденсаторъ за на
стройване на така получената 
трептяща верига на различни че
стоти. Последната, когато се на
строи на една определена често
та, напримЪръ, на тази 
стигащите е. м. вълни,

Когато некой пътува, то следъ 
това има какво да разправя, а 
когато некой целата година нищо 
друго не прави, освенъ да пжту- 
ва отъ место на место, то тога
ва той може извънредно много 
да разправя. .Всеки день, всеки 
часъ носи нови преживявания, 
добри и неприятни. Не е, разби
ра се много приятно да се чака 
часове наредъ некой закъснелъ 
влакъ и следъ като последниятъ 
дойде, съ много блъскане и по
казване на всички съществува
щи легитимации едва да се на
мери едно правостоящо место. 
Не винаги се срещатъ изъ влако
вете приятни и любезни хора. Но 
какво означава всичко това? 
Сравнете, всичко това съ неу
добствата и напреженията, които 
нашите войници . требва да из- 
държатъ на фронта. Азъ съ удо
волствие се отдадохъ на задача
та, да служа на хората, да имъ 
поднасямъ сила и радость по- 
сред*ствомъ музиката на нашите

НАСТРОЙКА
всичко ще проверимъ 
на всички кръгове.

която ще 
въ 

още 
спойките.

отъ 3, 4, 5 и б вата 
Усилвательтъ, на който даваме I циометъра.

Ако силата на последния ©тажъ 
е много голема и се получава

II.
г) Резонансно свързван© или 

свързвано съ трептяща верига
Това свързване може да се 

разгледа като получено отъ 
свързването съ индукционна ма- 

. каро, като паралелно на послед
ната* се включи единъ конденса
торъ С1, така че се получава ед. 
на трептящата верига Ь1С1 (фиг. 
78). То може да се разгледа 
още и като получено отъ свърз
ването съ трансформаторъ, пара_ 
лелно на първичната (фиг. 79)

чрезъ едно второ стъпало свър
зано чрезъ трансфроматоръ.

ТУ
РАДИО ВАРНА

13.35 Съобщения. 18.05 Концертъ 
на Радиооркестъра.

СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
8.00 Забавна музика и съобще
ния. 12.15 Народни песни, изп. 
Анка Минчева и гр. Асп. Ташевъ. 
12.45 Репортажи (плочи). 13.00 
Популяренъ концертъ (около 
13.27 съобщения). 17.30 Просв!- 
тень селско-стопански часъ: 1. 
Народни песни, изп. Анка Мин
чева и гр, Асп, Ташевъ. 2. Сведе
ния и съвети за земеделските 
стопани, гов. агр. Свинаровъ. 3. 
Народни танци и маршове. 4. Ху
моръ, чете Д. ДЬлчевъ. 5. Въ
проси и отговори.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц.
20.40 Забавенъ концертъ. 22.20 
Народни песни.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/150/191
20.15 .Богати момичета’, опе
рета отъ Йох. Щраусъ.

ИТАЛИЯ 1 245 м. 1222 кц.; 421 м.
21.50 Забавна музика. 22.15 ГН- 
сни. 23.00 Разнообразна.

ИТАЛИЯ II 230 м. 1303 кц.
21.25 Оркестровъ концертъ.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
5.00 Утринна музика. 12.40 Во
енна музика, 18.15 Забавна му
зика. 20.15 Добро настроение. 
21.30 Оперни мелодии. 24.00 
Забавна музика.

ИЗЪ ЖИВОТА НА ВЕЛИКИ ЛЮДЕ

ЛЕОНКАВАЛО РУЖЕРО
Леонкавало живЬелъ въ голЬ- 

ма мизерия и нищета. Виждайки 
успеха, който Маскани пожъналъ 
съ оп. .Кавалерия рустикана“ по- 
желалъ и той да напише една 
опера, и тъй като билъ не само 
музикантъ, а и поетъ, самъ напи- 
салъ либрето на .Пвлячи’. По
сле той помолилъ артистката 
Фрадинъ да каже няколко добри 
думи за творбата му предъ из- 
дателя Зонцоно.

— Невъзможно ми е! — отго- 
ворилъ непоколебимия Зонцоно 
— имамъ много майстори отъ 
'този родъ!

Но Фрадинъ настоявала твърде, 
като описала мизерията на ком- 
пониста и успЬла да склони из
дателя да изслуша музиката на 
Леонкавало. На другия день тре- 
перящъ отъ вълнение маестрото 
изсвирилъ музиката си на пияно. 
Презъ това време издательтъ 
кръстосваль на длъжъ и не ширъ 
презъ стаята. Фрадинъ, която 
знаела обичаите на издателя въ. 
трешно се молела щото той да 
спре и се закове на едно место. 
Издательтъ спечеленъ оть хубава
та музика се спрЬлъ. Гворбада 
на маестрото била приета, заед
но съ една месечна заплата, коя
то му позволявала да се справя 
съ материалните си затруднения.

Операта, въ самото си начало, 
се наричала .Палячото". Еъ нея 
вземали участие единъ теноръ и 
единъ баритонъ. Баритонътъ билъ 
много мнителенъ и горделивъ 
човЪкъ и заявилъ следното на 
музикалния издатель:

— Въ оперите, въ които съмъ 
участвувалъ до сега, моята роля 
въ заглавията е фигурирала ви
наги. Ако не промените заглави
ето нема да пея!

Операта щела да види скоро 
белъ светъ, но този капризень 
човекъ спиралъ напълно работа
та. Тогава хрумнала на издателя

тукъ и схемата е най-подходящъ 
за грамофонъ пикъ-упъ, чрезъ [ 
който можемъ да построимъ 
единъ цененъ музикаленъ ин- 
струментъ. Неговата конструкция 
е много лесна и може да се 
монтира отъ всеки начинающъ 
любитель. Схемата е много пъти 
изпробвана, следователно при 
внимателно монтиране усилвате. 
лътъ требва да тръгне при първо 
пускане.

Къмъ монтажната схема, която 
даваме тукъ, нема нищо какво 
да се отбележи специално. Мощь 
та му е много голема и може да 
задоволи по сила и единъ го- 
лемъ салонъ. Музикалностьта му 
е също забележителна, която се 
регулира чрезъ тонъ-блендата.

Ако некой оть нашите читатели 
ще има нещо да запита допъл
нително относно усилватела ВР1, 
ние ще бъдемъ доволни да мо
жемъ Да го упжтимъ.

усилватель работи най- 
съ високоговорителъ 5 или

дуктиранитЬ токове въ трептяща
та верига на решетката се пр©- 
даватъ усилени въ анодната ве_ 
рита на лампата, кждето Щ© про
тече променливия аноденъ токъ 
съ честота равна на тази на при
стигащите е . м. вълни. Една 
часть отъ енергията на този токъ 
посредствомъ бобината Ег, която 
е свързана индуктивно съ боби. 
ната Ь1, ще се предаде ча тази 
последната. Индуктирания по то
зи начинъ токъ въ нея ще има 
еднаква фаза съ трептящия токъ, 
дължащъ се на пристигащите е.м. 
вълни и който вече протича презъ 
нея. Двата тока събрани ще пре- 
дизвикатъ едно увеличение на 
потенциала на решетката, който 
пъкъ ще предизвика още по- 
големо усилване на анодния 
токъ, благодарение на което се
га още по-голема енергия ща се 
прехвърли въ трептящата верига 
на решетката, за да се продължи 
явлението по описания веч© пжть. 
Увеличавайки постепенносвръзка- 
та между реакционната макара 
Ь2 съ 1л на трептящата верига 
стига се до едно положение на 
най-добро усилване, при което 
пристигащата енергия отвънъ слу
жи само да предизвика трептя
щата верига Ь1С1 къмъ трепте
ния, които се самоусилватъ до 
желаната стойность. Токовете 
които протичатъ презъ анодната 
и решетъчна верига на лампата 
иматъ същата форма и честота, 
каквато и пристигащите е. м. въл
ни.

Този

17.45 Лека и танцова музика.
18.30 Забавенъ концертъ на Со

фийския мандолиненъ квар- 
тетъ: 1. П© целия светъ (Мае- 
стро Сартори). 2. Любовенъ 
сънь следъ бала, интермецо 
(Цибулка). 3. Антрактна му
зика изъ операта .Миньонъ* 
(Тома). 4. Серенада (Били). 5. 
Приспивна п^сень (Андерсенъ).

19.00 Новини на турски езикъ.
19.15 Новини на нЪмски езикъ.
19.30 Часъ за работника: 1. Съ

общения на БРС. 2. Здравни 
съвети. 3. Хуморъ. 4. Лека му
зика.

20.15 Четвърти часъ изъ филми
те на Вили Форстъ и Зара Ле- 
андъръ.

20.30 Точно време, исторически 
календаръ, коментар> на воен
ните действия, новини, съоб
щения.

21.00 Битовъ часъ за гората: 1. 
Българската гора, сказка отъ 
Ангелъ Каралийчевъ. 2. Чети
во, чете артистъ отъ Народния 
театъръ. 3. Народни песни, 
изп. Гуди Гудевъ, групата .Ро
сна китка* и народния орке- 
стъръ: а) Вила сей гора; б) 
Първи ми петли пропели; в) 
Дека се чуло видело; г) Пу
стата Стара планина; д) Заспа
ла В©ца треснала; д) Хайде ли
бе да бегаме.

Професоръ Ели Ней

Азъ свиря въ машинния фпбрики...
I големи музиканти.

Колко бЬхъ щастлива, когато 
| неотдавна свирихъ предъ работ

ниците на една южно-германска 
машинна фабрика. Свирихъ въ 
голямата монтажна зала. Слуша, 
ха ме мъже и жени въ зацапани 
сини костюми, слушаха ме арми
ята, която помага за крайната 
победа. Стоейки върху машини. 
тЬ, тЕ ме слушаха и следваха съ 
отворени сърдца звуците на го- 
лЪмите майстори. Азъ виждахъ 
какъ черните лица се променяха, 
какъ железото по лицето се сто
пяваше и единъ новъ светъ се 
настаняваше въ техните души. 
Музиката докосна сърдцата имъ, 
проникна навмтре, събуди ги и 
имъ даде нови сили за тежка ра. 
бота. Накрая т! ми ржкоплеска- 
ха, верпайт© ми, така както ни
кой досега и© ми е ржкопле. 
скалъ.

Много мога да разправямъ за 
•всекидневните концерти въ го- 
лемите и малки градове, за сре-

една оригинална идея и вместо 
единствено число, заглавието би- 
ло турнато въ множествено чи
сло .Палячовци". Тогава работа
та тръгнала отлично и операта 
пожънала големъ успехъ.

За едно отъ представленията 
на яПолячи’ Леонкавало с© нами. 
ралъ въ Манчесторъ. Искайки да 
узна© мнението на съседа си по 
столъ, той му казалъ:

— Азъ съмъ музикаленъ и раз- 
бирамъ нещо отъ музика и виж. 
дамъ, чо тази опера о едно пла
гиатство, защото началото е взе. 
то отъ Берлиозъ, първиятъ дуетъ 
отъ първото действие отъ Гуно, 
а финала отъ Верди.

Съседътъ и© казалъ нищо. Но- 
каква била изненадата на мае- 
строто, като прочелъ на другия 
день въ единъ вестникъ едно за. 
главие, написано съ.едри тлъсти 
букви: «Самокритиката на Леон
кавало надъ работата му’. Съсе
да на маестрото билъ журна. 
листъ и го позналъ още въ сж- 
щия моментъ, когато Леонкавало 
заговорилъ.

Фиг. 79 (горе) и 80 

влява големо съпротивление 
променливия аноденъ токъ, кой_ 
то както знаемъ ще има сжщата 
честота и ще предизвика големо 
падение на напрежението, или съ 
Други думи голема разлика меж
ду потенциалите на краищата на 
трептящата верига.

Това свързване е много до- 
<5ро за усилване на високите че
стоти, понеже усилвайки само 
една много тесна гама отъ вълни 
близки до тази, на която е на
строена трептящата верига, дава 
много голема селективность на 
радиоприемника. За усилван© на 
низките честоти то не о много 
удобно, понеж© 1л и Сх требва 
да бждатъ много големи. Освснъ 
това, този начинъ на свързван© 
има неудобство, ч© мжчно со на
стройва апарата и лесно могатъ 
да с© породятъ собствени треп
тения, които събрани съ онези, 
които пристигагъ отъ вънъ, даватъ 
едно неприятно свирено на апа. 
рата. Има начинъ и средства,

6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Точно време, новини.
7.00 Маршове.
7.10 Лека музика.
7.30 Новини.
7.40 Народни хора, изп. Софий

ската кореняшка група.
7.58 Църковенъ календаръ, съве

ти по хранознание.
8.00 КРАЙ.
10.00 Часъ за учениците отъ ос

новните училища.
10.30 Часъ за учениците 

гимназиите.

щите ми съ хора отъ всички съ- 
еловия и видове. Азъ обаче ис_ " 
камъ само едно да констатирамъ: 
войната промени и германския 
музикаленъ животъ, и не само че 
хората масово посещаватъ кон
цертите, те възприематъ сега по. 
добре, по-дълбоко. Въ залата не 
стои вече сития гражданинъ, кой
то се чувствува задълженъ да не 
изпуска концертъ, за да не го 
помислятъ за простъ. Въ кон- 
цертнитЪ запи днес, се неми- 
ратъ хора, които жадуватъ ис- 
кренно и истински за красота и 
виеше изкуство

И днесъ още има хора, които 
твърдятъ, че е много мжчно, да 
се свикнатъ работници и други 
хора къмъ така наречената теж
ка музика. Азъ обаче, винаги 
чувствувамъ.^че точно тези хора, 

предразсъдъци, 
тази „тежка* 
заздравява ДУ- 

и радостна»
, --Г-» Да изтър- 

пимъ мъката и тежината на 
премото. Така, както войника ча
ка за муниции, така и народа ча
ка за своето духовно въоръже-

Чувствителностьта на тази вез
ничка може да съперничи съ та
зи на специално построените, но 

които цената не е достъпна 
за всички.

Взима са едно дървено бастун. 
че, дълго около 20 см., което се 
парафинира съ парафинъ или во_ 
съкъ отъ свещь. На единия край 
Се приковава лека дъсчица, а на 
другия ’Се прикрепя една те- 
жесть (олово, камъкъ или друго 
подобно) — но тъй, ч© бастунче- 
то да излезне — надъ повърх- 
ностьта на водата сложена въ 
единъ стъкленъ бурканъ — поне 
8 или 9 см. При това положение, 
отбелязваме съ знакъ нула ни
вото на бастунчето, следъ това 
слагаме върху дъсчица (блюдо) 
познати тежести и отбелязваме 
съответните нива върху. бастун
чето. Върху тъй приготвената 
скала ще можемъ да отчитаме 
тежестьта на нашите писма или 
друго, на което ни интересува 
тежестьта.

•НЬгз-
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триодъ (40)
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триодъ (4Е>)

Уснлителенъ триодъ 
(58)
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БЕРОМЮНСТЕРЪ 535/100/556.
21.30 Свири базелското трио.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/150/194
20.50 Прочути диригенти.

Георги 
Добруд.

Еднопосоченъ изправители 
(4Р)

от- 
въ 
въ

й. 
§ 1ЮЮ

5

ло, обикновенно нЬма да се срЬ променливата 
щнать никакви трудности;но, ако ' 
сжщата се приложи къмъ повече 
стжпала требва да се внимава из
вънредно много. И най-малката

е това, което 
краищата на 

съпротивление. Тсдд с

21.30
>ркестърътъ Четра. 23.00

ВЕЧЕРЬ
| 17.45 Часъ за семейството: 

~ ____ _ ____ с

ИТАЛИЯ I 245 м. 1222 кц.; 421 м.
22.10 Забавенъ концертъ.

3
А
СЪ Е= 1•

Исторически ка
на печата,

СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
8.00 Забавна музика и съобще
ния. 13.00 Забавна музика. 13.08 
Седмиченъ културенъ прегледъ, 
зав. Д. Ангеловъ.

Стр. 2 ....... 1 --------- ---------_________

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Инж. Ив. Гатевъ

ОТРИЦАТЕЛНА ОБРАТНА ВРЪЗКА 
приложена къмъ единъ низкофреквентеиъ уснлвателъ 

IV.

става да възпроизвежда е 
Нашето желание е да се из1 
точно този резултатъ.
ЕДНО, ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ СТЖПА- 
ЛА. . .

Това, което изложихме, може 
да се приложи както къмъ едно 
единствено стжпало— крайната 
лампа на усилватела, така и къмъ 
целия усилватель Преимущества, 
та ще бждатъ толкова по-ясно 
подчертани, колкото усилването, 

------------------------ , е по-голе ■ 
мо. Подобрението е толкова по- 
големо, колкото реактивниятъ 
факторъ е по-големъ. А на този 
последния може да се даде по- 
голема стойность, ако разполага
ме съ по-големо усилване. Ако 
отрицателната обратна връзка се 
приложи само къмъ едно стжпа-

ио

1
‘в

Мощенъ уснлителенъ 
пептодъ (5В)

Двупжтенъ изправителъ 
(50)

Й» 
о ■

р 
6 =

концертъ:
Евгений,

л
о

1
I*

+а.н.
«- Фиг. 7 

или да се включи индуктивно съ
противление, ако искаме да фаво
ризираме високите тонове.

Ние посочихме тия две схеми 
само като примеръ. Могатъ да 
се реализиратъ много други ехо* 
ми, които въ известни случаи мо
гатъ до иматъ различни преиму- 
^®ства- (Следва)

Й

5*

резултати 
добри. СрЪдната 

е 120 букви 
виртуози сж 

до 180 и 185

6 
X
8.
в>
О Й 
а. 
й =

з 
й
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й 
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тонове ще се получи отклонение 
въ една посока, а за по-високи
те тонове отклонение въ обратна 
посока. Когато връзката е съпро_ 
тивителна, опастностьта не е го- 
лема, защото отклонението въ 
едната и другата посока не над
минава 900. Това фазово откло
нение не е достатъчно, за да до
веде смущения. Обаче, не вина
ги е така, когато връзката е тран
сформаторна, особено когато 
трансформаторътъ не е много 
грижливо направенъ. Ако послед. 
ниятъ работи при отворена вери_ 
га, фазовото отклонение може 
да достигне 180° за най-високите 
тонове. Въ този моментъ обрат
ната връзка престава да бжде от
рицателна. Даже и да не се са- 
мозъзбуди, забелязва се увеличе. 
ние на .усилването" и като ре
зултати на това усилвательтъ пре.-------------------- в^рНО 

збЬгне

Пишуща машина за едноржки
Още презъ миналата война 6Ъ- 

ха направени опити за обучаване 
на едноржки военни инвалиди въ 
машинописъ. Днесъ това е вече 
напълно възможно. Техниката е 
въ състояние да даде на еднорж- 
ките военни инвалиди машини, 
които по външенъ видъ не се от- 
личапатъ съ нищо отъ останалите 
машини. Обслужването на тКзи 
специални машини е много удоб
но и лесно. На тЬхъ, обаче, мо
же да се пише само съ десетопръ 
стна, респективно петопръстна си
стема. Нагласяванетс на хартията 
повдигането на валяка и бързото

ТЕЛЕФОННА ТЕХНИКА
Теорнтично н практично изложение принципите 
на тепефонната техника и устройството на теле
фонните апарати, 321 стр. голем-ь формать, съ мно
го чертежи, схеми н снимки. Книгата се доставя 
отъ автора —инж. Г. Ив. Георгиевъ, бул. „Патрн- 
архъ Евтнмн“ 77 — София. Цена 180 лв. Сумата се 
изпраща по пощенска чекова смЪтна 7875.

балада 
Михаелъ Боненъ 
на пиано. 2. Се- 

дълбоката изба (Фи- 
Лудвигъ Хофманъ, 

на пиано, 
хоризонтъ 

Панзера, 
съпров. на пиано.

4. Испански мадригалъ (Хуар- 
та), изп. Тито Скипа, теноръ. 5. 
Серенада (Шубертъ), изп. Лео 
Слезакъ, теноръ съ оркестъръ.
6. Да пЬемъ по водата (Шу
бертъ), изп. Лоте Леманъ, со- 
прано съ оркестъръ. 7. Съ твои- 
тЬ сини очи (Рихардъ Щраусъ). 
изп. Лоте Леманъ съ съпро- 
водъ на пиано.

22.00 Лека и танцова музика.
2145 Прегледъ на събитията, но- 

архимандритъ Нико- I 
ръ на Софийската !

ИТАЛИЯ II 230 м. 1303 кц.
20.30 Симфониченъ 
22.20 Оркестровъ 
23.00 Заб. музика.

Мария. 2. , ОБЩОГЕРМАНСКД ПРОГРАМА 
6.00 Утриненъ концертъ. 9.00 
ПредиобЪдна музика. 15.00 Заб. 
музика. 16.00 Изъ свЬта на опе
рата. 17.15 Букетъ отъ мелодии. 
19.35 Забавна музика. 21.00 
Виенска музика. 23.00 Нощенъ 
концертъ.

СОФИЯ 
Скопие. Варна и 

Стара«3агора 
СУТРИНЬ

6.45 Маршь, ободрителни думи.
6.50 Точно време, новини.
7 00 Маршове.
7.15 Народна музика (плочи).
7.30 Новини.
7.40 Лека музика.
7.58 Църковенъ календаръ, съвети 

по хранознание.
8 00 Край.

21.00
22.1’0

23.00 Оркестровъ кон-

РАДИО ДОНАУ
предава на български езикъ всЬ- 
ки день отъ 18.30 до 18.30 до 
18.45 ч., отъ 20.15 до 20.30 ч. и 
отъ 21.45 до 22 часа, на вълна 
325.4 м.

Въпросътъ за дефазирането
Следъ като преимуществата 6Ь. 

ха така ясно подчертани, сега 
следва да разгледаме недостатъ
ци А на тази система. Първо: 
требва обратната връзка да бжде 
наистина отрицателна —т. е. 
ноВо вкараното напрежение 
усилватела трЪбва да бжде 
противоположна фаза съ напре-

писане сж възможни са.ч-о. когато 
се и?ползуватъ всички разпола
гаеми пръсти н.) здравата ржка. 
Постигнатите до сега 
сж повече отъ 
скорость на писане 
на минута. НЬкои 
достигнали дори 
удара въ минута.
(3=5255^5=^88^==^-=

ВНИМАНИЕ!
Въ вторникъ 6 априлъ 19.30 ч. 

Радио София ще предава кон
церта на Държавната филхармо
ния. Диригентъ князъ Коное.

8 а“
= Й8" « " .
1.8 и '
= й - 5 = А

о
13.00 Откриване на седмицата за 

гората:
1. Слово отъ 
мед^лието и 
ти, г-нъ инж.

-й
§■3

съставна, която 
конденсатора имаше за цель да 
премахне. По този начинъ се уве- ' 
личава вътрешното съпротивле
ние на лампата. Това, обаче, не 
е много желанъ резултатъ, защо
то малкото вътрешно съпроти
вление е, което практически пра
ви апериодична вибрационната 
система на високоговоритела.
2) Реактивното напрежение може 
да бъде пропорционално на раз
витото напрежение въ краищата 
на товарното съпротивление въ 
анодната верига на крайната лам
па (фиг. 7). Една часть отъ това 
последното е отново приложена 
къмъ решетката чрЬзъ съпроти
влението Кг- Големината на об
ратната връзка зависи отъ отно- —. 
шението между К1 и К2. Естестпе. ) 
но, въ същата верига може да < 
се включи единъ конденсаторъ, 
ако искаме да бъдемъ по-благо- 
склонни къмъ низките тонове,

ОБЪДЪ
12.15 Изъ тонфилми:

1. Амада ела! изъ тонфилма 
.Всичко за Глория" (Професъ), 
изп. Мици Валдмюлеръ съ хоръ 
и оркестъръ. 2 Една вълшебна 
песень изъ филма .Когато тре- 
перятъ жените" (Фениксъ), изп. 1 
Хербертъ Ернстъ Гро, теноръ. | 
3. Да, това съ Виенските исто- ; 
рии, изъ филма „Виенски исто- I 
рии" (Франковски), изп. Хансъ I 
Мозеръ и Виенски шрамелъ 
квартетъ. 4. Знаешъ ли още? 
танго изъ филма „Бунтъ въ жен
ския монастиръ’ (Фуксъ), изп. 
Хансъ Гарте съ оркестъръ.

12.30 Българскиятъ лесовъръ въ 
служба ка горското дело, сказ
ка отъ Димитъръ Григоровъ, 
председатель на д-вото на бъл
гарските лесовъди.

12.45 Народни песни, изп. Хри
стина Колева Траянова, групата 
„Росна китка’ и народния ор
кестъръ:
1. Слънцето люби
Ой вакла Тодорке. 3. Рада пере 
на реката. 4. Вила сей вила ви
хрушка. 5. Самовила като вих
рушка.

13.15 Точно време, прегледъ на 
събитията, новини.

13 35 Забавна и танцова музика. 
14.00 Предаване на Радио Юнионъ 
15.00 Край.

I 1. Възхвала на майката, беседа
1 отъ г-жа Димитрова. 2. Майката 

на Иванъ Вазовъ. 3. Разказъ за 
/лайката. 4. Музика. 5. Домакин
ски съвети.

18.30 Курсъ по немски езикъ за 
малко напреднали.

19.00 Новини на турски
19.15 Новини на немски езикъ.
19.30 Предаване отъ Народната 

опера.
(Около 20.30
лендаръ, прегледъ 
новини, съобщения).

22.15 Забавна и танцова музика
22.45 Точно време, прегледъ на 

събитията, новини.
22.50 Новини на немски и итали

ански езици.
23.00 Край.

РАДИО ВАРНА
13.35 Съобщения. 18.05 Часъ за 
Добруджа: сказка; Добруджан
ски народни песни, .изп. Ангели
на Димова съ „Приморската 
тройка"; Разказъ, чете 
Гърдевъ; Съобщения за 
жа.

^иг. 6 
грешка може да доведе ,до неже
лани резултати. Вместо да се по
добри усилвательтъ може да се 
намали неговата ефикасность и 
въ смщото време да се направи 
много по-лошъ. Възможно е, въ 
желанието да подобримъ низките 
тонове, да премахнемъ съвършен 
но високите и обратно.
ДВА НАЧИНА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ 
НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА.

Нека да разгледаме случая на 
само едно усилвателно' стяпало. 
Бихме могли да реализираме об- 
ратната връзка по два различни 
начини. 1) Напрежението на об
ратната връзка (реактивното на
прежение) може да бжде пропор. 
ционално на анодния токъ на 
крайната лампа. Този резултатъ 
може да се получи като се пре
махне конденсатора отъ катода 
на крайната лампа (фиг. 5 и 6). 
Презъ катодното съпротивление 
протича анодниятъ токъ. Реактив
ното напрежение 
ще намЬримъ въ 
сжщото

жението, което искаме да уси- 
лимъ. Въ противенъ случай, си
стемата вмЬсто да стабилизира 
усилватела, ще причини самовъз_ 
буждания. Обикновенно всЬко 
усилвателно стжпало дава едно 
фазово отклонение отъ 1800 за, 
всички честоти. Но между различ | съ което разполагаме, 
нитЬ елементи на усилватела има ’ "
такива, които даватъ различно 
фазово отклонение, въ зависи
мости отъ честотата. Ако регули
раме веригата на обратната връз
ка така, че отношенията между 
фазит!» да бждатъ запазени въ 
зоната 500-5000, за иай-иизкит!

АБОНИРАНЕ
При внисане суми за абонамен

та, винаги отбелязвайте на 
сната бележка старъ или 
абонатъ сте.

. вини.
■ 22.55 Танцова музика.
. 23.30 Край.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535/100/556.
19.20 Оркестровъ концертъ.
20.25 Плочи. 20.50 Хоровъ кон
цертъ. 22.20 Музика за хорови 
инструменти. ,

ДОЙЧЛАНЗЕНДЕРЪ 1571/150/191 ) 
21.00 Забавна музика.

ИТАЛИЯ I 245 м. 1222 кц.; 421 м.
20.30 Филмови мелодии. 
Симфониченъ концертъ. 
ПЬсни. ■*" “
цертъ.

ИТАЛИЯ II 230 м 1303 кц.
20.30 Брилянтна музика. 
Свири о| 
Разнообразна музика.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
6.00 Пристанищенъ концертъ. 
8.00 Утринна музика. 11.35 ОбЬ.
денъ концертъ. 12.40 Популя- 
ренъ концертъ. 14.15 Забавна 
музика. 15.00 Филмова музика.
15.30 Забавна музика. 18.00 
Симфониченъ концертъ. 19.20 
Малъкъ концертъ. 20.15 Сцени 
изъ операта „Якобинката" 
(Дворжакъ).

! И-

■рлдно-саьту____________________

НА АМЕРИКАНСКИ ЛАМПИ
§
а

■

Министра на зе- 
държавнитЪ имо- 

г-нъ инж. Христо Петровъ, 
по случай откриване седмицата 
на гората. 2. ПЬсни за гората, 
изп. хорътъ на стопанскитЬ 
служители: а) Напредъ, маршь, 
на горския служитель (Ханелъ). 
б) БЬла се зора зазори (Нико
лай Бехтеровъ). в) Родино ми
ла (Борисъ Тричковъ).

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

14.00 Концертъ на Салонния съ- 
ставъ изъ царския симфониченъ 
оркестъръ, подъ ръководство
то на Василъ Стефановъ:
1. Изъ перлитЬ на Келеръ Бела 
(Роде). 2. Беби играе на вой
ници (Михаелъ). 3. Матината 
(Леонкавало). 4. Бавонъ танцъ 
(Цезаръ Франкъ).

14.30 Лека и танцова музика.
(Въ паузата търг, съобщения). 

15.00 Край.
ВЕЧЕРЬ

17.30 Шлагерно ревю:
Морисъ Шевалие, Импорио Ар-

I
СОФИЯ

Скопие, ЕЗариа и 
СтаралЗагора

СУТРИНЬ
7.00 Маршове.
710 Лека музика.
7.40 Народни пЬсни, изп. Атана

ска Тодорова и тракийската 
тройка.

8.00 Точно време, ободрителни 
думи, новини, църковенъ капен- 
даръ.

8.15 Забавенъ концертъ:
1. Щраусияна (Щраусъ-Бьор- 
шелъ). 2. Полка потпури (Лин- 
деманъ). 3. Утро въ Санъ-Су- 
си (Кокертъ). 4. Горско въл
шебство (Шарли). 5 Възпоме
нания отъ бала, валсове (Ро- 
брехтъ).

8.45 Религиозна музика:
) 1. „Аве Мария" (Бахъ-Гуно), 

‘ изп. хоръ съ органъ. 2. Тебе 
/ Бога хвалимъ (Бортнянски), изп. 

Митрополитския хоръ. 3. Госпо
ди отвори ми вратитЪ (Веделъ), 
изп. донъ-казашкия хоръ, дир. 
Жаровъ. 4. ВЪрвамъ (Гречани- 
новъ), изп. Донъ казашки хоръ, 
изп. Жаровъ.

9.00 Божествена служба.
' 10.15 Пжть къмъ съвършенство,

беседа отъ < 
лай, ректоръ 
духовна семинария

10.30 Край.
ОБЪДЪ

12.00 Праздниченъ концертъ:
1. Увертюра къмъ операта „За
бранената любовь"' (Вагнеръ), 
дир. Мелихаръ. 2. Симфония 
№ 39 въ ми бемолъ мажоръ 
(Моцарть), дир. Кнапертсбушъ: 
а) адажио алегро; б) анданте 
конъ молто; в) менуетъ; г) фи- 
налъ-алегро. 3. Концертъ за 
цигулка и оркестъръ въ солъ 
миньоръ, оп. 26 (Брухъ). 4. 
„Баба Яга", музикална карти
на (Лядовъ), дир. Волфъ.

жентина. Вили Форстъ и се- 
стритЪ Лескано.

18.15 Часъ за детето:
Участвуватъ: Н. Балабановъ и др. 

19.00 Часъ за селото:
1. За нашата селянка, 
лански съвети и напжтетвия. 3. 
Хуморъ. 4. Народни пЬсни, изп. 
Дойка Добрева и групата на 
Цвятко Благоевъ.

20.00 Лека и танцова музика.
20.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на печа
та, новини, съобщения.

21.00 Популяренъ концертъ:
1. „Мазепа", симфонична пое
ма (Листъ), дир. Кнапертсбушъ.
2. „По горскитЬ поляни и дж- 
брави”, изъ симфоничната пое
ма „Отечество" (Сметана), дир. 
Урба некъ.

21.30 Вокаленъ
1. Принцъ 
(Льове), изп. 
съ съпроводъ 
дя си въ 
шеръ), изп. 
басъ съ съпроводъ
3. Въображаемиятъ 
(Форе), изп. Шарлъ 
баритонъ съ

Испански
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$

Сг
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рис. 5

ването
се
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Анодъ 390 V 
616—6— Заслонъ 310 V

Катодъ 23 V

съ 
му

&

Благодарение на това, че опи. 
сания волтметъръ има твърдо 
широкъ обхватъ на измервано и 
не консумира никаква енергия, 
той може да се употреби при 

честота и 
измерите.

ДРУГИ СХЕМИ НА ЛАМПОВЪ 
ВОЛТМЕТЪРЪ

требва 
влението 
градуирането 

Монтажа 
има много 
тъй като при измерването на на- 
прежения съ висока честота вхо
дящия капацитетъ требва да бм- 
де колкото се може по-малъкъ.

Отъ работничка 
до инженерна
Отличните опити, които гер

манската индустрия е направила 
съ женските работни сили, еж на
карали управлението на единъ о- 
ржжеенъ заводъ, да даде въз
можности за напредване въ спе- 
циалностьта и на жените. До се
га това не се практикувало никж- 
де. Докато въ машинната инду
стрия само мжже сж могли да 
станатъ отъ работници на майсто
ри и лървомайстори, сега този 
пжть се отваря и за жената.

Създаденъ е единъ професи- 
оналенъ курсъ. Технически нада
рени жени иматъ право да след
ван. курсовете и да со специали- 
зиратъ въ всички области.

Курса завършва съ единъ из- 
питъ, който издига жената до по
ложението на работника-специа- 
листъ. На особснно надарени же
ни, които иматъ нуждното основ
но образование, со Дава възмож. 
ность да слодватъ въ инженерно 
училище.

' 1 у !

Анодъ (100 V) 85 V 
637—6— Заслонъ (70 V) 55 V 

Катотъ (2,7 V) 2,4 V
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Монтажната схема фиг. 2 на 
усилватела С27А представлява 
шасито гледано отъ доле. Мон
тажните проводници требва да 
Бждатъ колкото се може по-кж- 
си. Сжщо прикрепването на съ
противленията и конденсаторите

150П1А. Въ скобите сж действи. 
телнитЬ напрежения отчетени съ 
волтметъръ 20000 ома на волтъ.

Усилвателътъ О27А е предна- 
значенъ за всякакви електроаку- 
стични инсталации съ средна 
мощность. Съ предусилвателъ 
може да се употреби за тонъ- 
апаратура при прожектиране на 
говорящи филми въ кинотеатри 
до 1,200 места.

~~|Й
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требва да става добре опнато, 
неподвижно (въ бр. 282, стр. 8 
при описване монтажа на усил
ватела С17А погрешно е казано 
.нуждната подвижность* вместо 
«нуждната неподвижности’), тъй 
че да се получи стегнатъ мон- 
тажъ.

Трансформаторътъ за захран
ване № 6101 е съ универсална 
първична т. е. за най-употрЬбя- 
ванитЪ въ мрежите за осветление 
напрежения 110-125-140-160 или 
220 волта. Общо 160 амперволта. 
Вторичната: 520 + 520У, 0.185 А.П. 
•Т; 5У, ЗА; 6,ЗУ, 2,5 А., съ меж- 
диненъ контактъ.

Изходящия трансформатори 
№ 5440 е за максимална моду
лирана мощность 30 вата. Пър. 
вичната има общо съпротивле
ние 90 ома: обща индукция 5 
хенри. Отъ вторичната сж изве
дени 6 краища, които позволя
вай. да се изменя импенданса, а 
именно съ 6 е означенъ общия 
проводникъ и между 6 и 1 имаме 
импендансъ 5 ома: между 6 и 2
— 7,5 ома; 6 и 3 — 10 ома; 6 и 4
— 15 ома и между 6 и 5 импен
данса е 20 ома. Краищата на тЪ- 
зи изводи свършватъ на една 
плочка.смЬнитель на импенданса.

Минуса на високото напреже
ние се филтрира съ дросела 
7534ОН, а плюса му съ двата 
електролитни конденсатори отъ 
по 8 МЕ. Електролитите сж по
ставени въ точката на отклонени
ето на тока за захранвано аноди. 
тЬ но двотЬ крайни лампи. Съ. 
противленисто № 1185 служи ка-

ома (рис. 5). Включването на 
единия или другия потенциоме. 
търъ се извършва съ помощьта 
на еднополюсния преключвачъ 
81. При това положение лампо- 
вия волтметъръ ще има два об- 

I хвата на измерване: отъ 1 до 10 
волта и отъ 10 до 200 волта. При 
градуирането на ламповия волт
метъръ съ два обхвата требва 
първо да се включи потенциоме
търа 500 ома и да се извърши 
градуирането на първата скала. 
После, следъ като установимъ по- 

,на нула", 
съпроти- 
извърши

ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ЛАМПОВИЯ 
ВОЛТМЕТЪРЪ

казанията на уреда 
да се включи 
“ и да се 

| на 200 волта.
на входната лампа 

по-голЬмо значение,

ИЗМЪРВАНЕ КОЕФИЦИЕНТА НА 
УСИЛВАНЕ НА СТЯПАЛОТО ЗА 

НИЗКА ЧЕСТОТА.

Измерване стойностьта на усил. 

на стжпалото за низка 
извършва по следния 

дадено променливо на- 
периода

честота 
начинъ: 

прежение (напр. 50 периода въ 
секунда) се подава чрезъ дКли- 

тель на напрежението къмъ упра
вителната решетка на лампата за 
усилване на низката честота. ИзмЬ 
реното напрежение на изхода, 
разделено на стойностьта на вхо

дящото напрежение дава стой
ностьта на коефициента на усил
ваното на стжпалото за низка 
честота. (Следва)

УСИЛВАТЕЛЪ 627А
11 

то разпредЪлиталь между мак
симума на плюса и земята.

Проверка на напреженията: 
Отчитането става съ аолтмЪ.

търъ 1000 ома на волтъ

Ако нямаме възможность 
имаме въ схемата постоянно волт 
метъра V, то прибора може да се 
градуира по положението на 
плъзгача на потенциометъра Рт. 
Ясно е, обаче, че при това поло
жение измерванията ще бждатъ 
по-малко точни, отчолкото ‘ 
помощьта на волтметъра V.

Ако се налага да се измЬрва;ъ 
често напрежения отъ 1 до 10 
волта, то препоржчва се да се 
включи последователно сь съпрс. 
тивлението Кт добавъченъ потен- 
циометъръ съ съпротивление 500

I--------------------------------л-------

консумира никаква 
може да се употреби 

трептенията съ висока 
да ни послужи като 
ленъ уродъ за вериги имащи го- 
лЬмо съпротивление. Благодаре. 
ние но тЪзи му качества 
сия волтметъръ има извънредно 
голЬми възможности за използу
ване. Съ помощьта на такъвъ 
волтметъръ може до со провери

ПРИЛОЖЕНИЕ НА „МАГИЧЕСКОТО ОКО" 
ш. 
действието на системата за авто. 
матично регулиране силата на 
приемането въ суперхетеродинни- 
т4 приемници. При това измерване 
края А требва да се съедини съ 
катода на лампата за висока или 
междинна честота, а края В — 
къмъ шасито на приемника. Из
менението на напрежението на 
АРС може да бжде определено 
съ големо точность само при 
помощьта на допълнителенъ ос- 
цилаторъ или при приемането на 
дадена станция. Освенъ това, 
тъй като напрежението на прием
ника се мени, въ зависимости отъ 
настройката, то лампата 6Е5 ще 
служи като указатели на настрой, 
ката. Този уредъ може сжщо така 
да измери много точно напреже
нията на анода и заслона.

Измерването на променливото 
напрежение на крайщата на вто
ричната намотка на бобините за 
висока и междинна честота може 
да служи като указатели за рабо
тата на тези вериги. При тези 
измервания съединителния про. 
водникъ, идващъ къмъ края А . —\ 
требва да бжде колкото е въз- у 
можно по-кжсъ и да има по- 
малъкъ капацитети. Входящия ка
пацитети на лампата 6Ж7 даже и 
при сравнително кжсъ съедини- 
теленъ проводникъ може да до
стигне до 5-10 пикофарада. При 
използуването на волметъра за 
измерване на изходящи мощно
сти, края А требва да се съеди
ни, съ която и да било точка 
отъ веригата на низката честота. 
Ако при тези измервания искаме 
да се избавимъ отъ влиянието на 
постоянното напрежение, то волт 
метъра Се включва въ веригата 
чрезъ конденсаторъ съ капаци, 
тетъ 0,1 микрофарада, а решет
ката на лампата 6Ж7 се съединя
ва съ волтметъра чрезъ съпроти
вление за .утечка’ 1,5 мегома.

Ламповите волтметри отъ този 
типъ могатъ да измерватъ про
менливите напрежения, които се 
подаватъ на управителните ре
шетки на лампите усилващи низ- 
ката честота. )
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