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Иазва//.е следи йоЙий-
30 СЪГЛ 'О ПЛ- 

съображения ни

Телевизията и фреквонтната мо
дулация см възможни, по техни
чески причини, само, ако изпол 
зуватъ за носяща вълна — ултра- 
кмситЕ вълни. Но даже и да бЕше 
технически възможно използува
нето на по-дългитЕ вълни, отъ 

то се 
Само

Предавагпелъ 
на ултракжеи 
вълни, окаченъ 
н а антененъ 
стълбъ високъ 
20 метра.

А б о и а м е н т ъ:
За година.......................... 120 лв.
За половииъ година .... 65 лв#

Сумата превеждайте по пош. чек. см±тка 2382’

отъ 20. VI до 26. VI.
УлтракжситЪ вълниУсилватели на низката честота
Антени
Пъленъ курсъ по радиотехника 
Научно-забавни опити 
Културна хроника 
Радиотехническа дейность

81

на плмизияго, г 
/АОДУЛОЦИЯ, съобщенията

ВЪЛНИ и Др. Щ® Г|Р®' 
може би, следъ вой- 

одио революция въ родно-

и
иъ обло-

Инж. Ив. Ганчевъ

ултРАкжсиге вълни
. Благодарение на предприетите 
|отъ години насамъ многобройни 
изследвания и опитни предавания, 
ултракмситЕ вълни започватъ да 
добиватъ все по-широко практи
ческо приложение.

Дали тЕ ще добиятъ голЕмо 
приложение въ радиоразпръсква
нето и дали нЕма да измЕстятъ

я 
ситна срЬда съ ра

дости. Ни хорото Дойни е първа, 
на седЕнКл нийниягъ припЕвъ е 
надъ всички —•■ весела и бодра 
пЕсоиь, която стопля душитЕ и 
опрял» зажъднЕлитЕ за слънце 
младежки сърдца.

Но догЕгиа й селската неволи, 
дагЕта й робията.

на 
експлоатационно гледище 
1зява нецелесъобразно.

Народна певица на Добруджа. 
Родена о въ с. Полковникъ 
СвЕщарово, Добришко Детство
то и юношеството прекарва на 
село. Животьтъ тукъ е преди 
всичко — трудътъ, а радоститЕ— 
любовьта къмъ земята.

Малката Дойка посещава ма
стното първоначално училище на . ви 
ромънски езикъ. А въ дома си ■■■ 
учи българската азбука и българ- I 
ския езикъ. Въ това й помагатъ | ность 
братя, майка, баща.

Още отъ малка почва, да пЕе. 
Слуша пЕснитЕ, които майката 
пЕе, пЕснитЕ по тлмки и по се- 
дЕнки, по конопъ и жътва. .. Тукъ 
всички пЕятъ, и млади и стари, и 
въ скръбь' и въ радости — пЕятъ 
пЕсснита на полята, на земята... 
Слуша, заучва ги и пЕе. ..

Въ училище, учитолитЕ см 
ровани отъ нейния гласъ и искатъ 
да я пратятъ въ Букурищъ да учи 
музика и пЕсень. Но бащата 
лротипъ и тя остава на соло.

Кога то отрасна, младежите 
приема въ

сдинъ телевизионенъ предава
тели, въ такъвъ случай, би заолъ 
нЕлата гама на срЕднитЕ вълни.

УлтракмситЕ вълни см вълнитЕ 
съ дължина подъ 10 метра. Тази 

ги, тя иопр«>г>Вм, -л- 7—— гама вълни со различава по фи- 
голЕма степени това раз- зикалнитЕ си свойства отъ общо

известните „кмеи вълни", нодъ 10 
доби- метра.

Задача на техниката о да опоз- 
фреивентна- нае и всестранно да оиладЕп при. 
|Нияга съ до- димстватл на тази гама вълни и 

да ги пое ми и въ услуга на чоиЕ- 
ЧСС1МОПТ.

ГрЕбиа да отбележимъ, чо гама
та на ултракмситЕ вълни со под- 
рлздЕля па) метрични вълни, <;ъ 
дължина отъ 1 до 10 м., дьцимит.

(Следва на стр. 6)

Й1ня, кл-шкь слусшъ/не но- нщиемпб- 
ДОИКА Д4ШМВА

I И осемнадесети годишната де- 
I войка решава да избЕга въ сво- 
| бодна България.
! Пмтя се проточва напродъ 
; равнината, всрьдъ избуялитЕ 

класили низи ...
I Едно следъ друго оставатъ 
: следъ нея селата. Достига грани- 
1 цата. Какво я очаква отпмдъ? 
, За последенъ пмть отправя по- 
1 гледъ назадъ — въ извървяната 
далечина всрЕдъ синкавия здрачъ 
потмва и последното соло на род- 

, ната земя. ..
Преминава нелегално граница

та и се отзовава въ Варна.
Непозната и.чужда, безъ нико

го и нищо, заживЕва въ оекмдица 
и лишения.

Но тукъ, далечъ отъ бащина“-» 
?мща, почувствувала, колко близ- 
обича родната земя, колко близ
ки й см беднитЕ и отрудени хо
ра, колко екмпа е п.Есеньта имъ!

По-късно идва въ София. Става 
членка на Добруджанската осво
бодителна организация. На уреж- 
данитЕ добруджански тържества 
и забави, Дойка Добрева за пър- 

пмть се явява и пЕо пЕснитЕ 
на своята земя.

Първото смущение и несигур- 
скоро бива преодоляно и 

пЕсеньта й почва да звучи по- 
твърдо и по-смЕло. Защото, това 
:м пЕснитЕ отъ нейната май
ка, пЕснитЕ на нейнитЕ родни 
братя, пЕснитЕ на златна Добруд
жа —• на нейния чистъ простори и 

■;дро небе, пЕснитЕ на разлюля, 
нитЕ жита, на безбрЕжнигЕ поля.

МечтитЕ й скоро стаоатъ. дей
ствителности — бива приета въ 

Радио София за народна пЕвица 
на Добруджа.

И отъ микрофона на радиото 
разнасятъ нейнитЕ пЕснм, про- 

<• икивать срутеннтЕ вече гранич
ни огради, тихо се столятъ надъ 
сгушени» Е добруджански села и 
изпълнагъ съ радости души»Е на 
шрудинтЕ селяци —. братя и се
стри отъ родната земя...

напълно срЕднитЕ вълни — това 
ис /ложе съ положитолностъ до 
сс предвиди. Може би войната 
щс попречи на разпоя но радио- 
тс/.иииата въ иЕиои направления; 
въ други, тя иапротиьъ, щс уско
ри до /«">----- - -------
витио.

ГолЕмитЕ изследвания 
титЕ отъ тЕ/ъ резултати
.гьта 
та Л- 
цимо Тропи 
дизвииатъ, 
ЦЛГО — 
охиикатя.

то, 
зи о/ъ 
ЛЪЛ»«0

ю
'/ V

/
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стопли.
м танцова музика.

/ Фиг. 3а

Фиг. 6

Фиг. 1

да бмдать раздкпвни ма ик- А

«9 мв. 977 вц.

хранознание.

ОБЪДЪ

|С

българския 
организацията

гатъ 
ног.УО зида

Споредъ назначението си, вита.
нигк се раздклять на предавател

една
или

] 21.15 Леке
; 11 -15 Ноамнч.
1 ТЗ ЛА С»»:,

цевъ
а) Кога
б) Налъ

лвнцапъ, 
новини).

съвети, 
отговори

СОТАНСЪ 442 м. 60 кв. 677 «ц
21.С0 Музикално предаваме

ЛГОЖД*'"" 
ПдСЪпЯ

БРАТИСЛАВА — 293.8 м.
19.40 Музика по вкуса Ви.

ДОЯЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/150/191
17.15 Хубава музика. 21.00 Ди- 
рижиратъ композитори.

СА» БОТА
Пъстра програма.

*ЧГП 
ТО И 
зоиа

оть 
отъ 
ин-

ПЕТЪКЪ
Ехо огъ Райха,

' ЦЛСЛ0В» 
вяггнв 

г лосоя» 
па мчнималм

. ЛГН9***

■____г
I

гаилдо една аи/аил пъиъ вн,- 
оридниактил, 
най-силно по 

ллосиосгьга
■ по 
рам •

ОсЬкл панери атъ 23.15—24 00 
часд ммлтс възможности да слу 
шати забавна музика по преда, 
аагалигЬ Донау и Алпанъ на 
вълна 325,4 распамтмвно 330,Л м.

13 00 Край.

радио скопие
РА1 м. 701 мц.

1поиЕш1КЬ
I 21

СОФИЯ 
СКопие, Варна и 

Ст*ра>3агора
посоля "Л 

псъдаа сгамц*"
А-__ _ /

Германски държавни 
предаватели

ПОНЕД. — 19.00 до 19.45
Бодро започване на седмицата. 
30 минути ритьмъ и радости.съ мал- 

предава 
. всички 
съ голк-

ЧЕТВЪРТЪКЪ
Оъ огледалото на Донау.
Поглодъ върху злободнааннтк 
политически, културни, 
скц и научни събитие.

просто и здраво . 
лесно да се по-

’ель, бива 
ткхъ, като 
енергията имъ и 
луктирать токове 
сто та

Заземенитк антени се състоятъ 
отъ единъ или нкколко провод
ника, единиятъ край на които е 
свързанъ съ земята, а другия е 
изолирани. Тк могатъ да спужатъ 
както за предавателни, така и за 
приемателни, като за цельта см

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
6.00 Утриненъ концертъ. 16.00 
Малко познато и доста интерес
но. 19.30 Забзона музика. 20.15 
За всккиго по нкщо. 22.30 Му
зика—музика! 24.00 Сркднощна 
музика.

НЕДЪЛЯ
Нашата надклид програма. От. 
брани отнмси изъ поезията, му. 
ликата и науката.

взети съответни мкрки при устрой 
нането имъ. При ткхъ обикновено 
антенната жица се съединява съ 
апарата лосрЬдствомъ единъ изо
лират. проводникъ, нареченъ вн- 
теноотводъ; апаратътъ пъкъ се съ
единява съ земята посркдствомъ 
единъ другъ проводникъ нареченъ 
з&земмтель.

Пространствените антени
,__________ л най-вече въ само
летните и нккои земни радио
станции. При ткхъ вмкето зазе- 

(митель се употркбява единъ изо-
> проводникъ, нареченъ 

прстизозесъ, който може да бж- 
' върху земята или

ВЬРХУ |пъкъ голъ проводникъ изолиранъ
и издигнати на известна в и сочи-

Исторически ка- ; 
на печата.

Фиг. 4
Едно отъ най-важнитк свойства 

на рамковата антена е, че тя не 
приема съ еднаква сила радио
вълнитк идващи отъ различни 
посоки. Така тя приема най-мал
ко онкзи радиовълни, чиято по

тя представлвяа две допиращи се 
въ точката О окръжности. От- 
екчкитк съединяващи точката О 
съ една коя да е точка отъ окрм. 
жноститк представлява силата на 
предаването (приемането) въ та
зи посока.

СОФИЯ 
СКопие, Варна и 

СтарсмЗагора
СУТРИНЬ

7.10 Маршове.
7.10 Лека музика.
7.40 Народни хора, изп. Виктория 

Крайселска съ народния орке
стъръ:
1. Вино пиятъ тридесети дру
жина. 2. Георгьо младо златар- 
че. 3. Море Яна, макя на дале
ко дава. 4. Дойди Достено на 
оро. 5. Заплакала сива Соко
лица. 6. Боли Яна, бкло гърло. 

8.00 Точно време, ободрителни 
думи, новини, църковенъ кален- 
Даръ.

0.15 Забавенъ концертъ:
1. Отъ всички страни: Унгария 

' и Испания! (Московски). 2 .Вал
сови потпури отъ ■студентски 
пксни (Хилдебрандъ). 3. Прозъ 
поля и гори (”*). 4. Фантазия 
върху мелодии отъ Невинъ (Не- 
винъ). 5. Топа дава настроение 
(Прагеръ).

8.45 Религиозна музика:
1. Пасторалъ (И. С. Бахъ), изп. 
Марселъ Дюпре на органи. 2. 
Отъ насъ поздравенъ (Листи), 

■ изп. на органи. 
9.00 Божествена служба.
10.15 Слово отъ д-ръ Ивани 

тековъ.
10.30 Край.

I
18 00 Забавна м танцова музика. 
1930 Часъ за селото;

Стопански сънати, напътствия, 
въпроси и отговори Хумооъ. 
Народни пксни, изп. Божко Бо

си народния оркестър!.' 
ли дойдовъ Яно Янка; 
ти реновъ Дона мори;

в) Мамо главата ма боли; г) Из- 
лкгпа Яна; д) Народни хора

10.15 Изъ тонфилми.
I 20 50 Съобщения.

сока 
рамката, вирху която сж навити 
иамоткитк й (фиг. 2), а не 
приема онкзи, чиято посока е пер- 
пеидикулярна на тази плоскости7- 

X '

ВЕЧЕРЬ
17.45 Часъ за семейството:

1. Хигиена на четенето, беседа ■ 
отн д-ръ Василъ Ненозъ. 2. До
макински съвети и отговори 
огъ г-жа Димитоовл. 3. Музика.

18.30 Курсъ по мкмекч езикъ за 
малчо напреднали.

<9.00 Новини на турски езикъ.
<9.15 Новини нз нКмскм езикъ.
1930 Предавана отъ Народната 

опера.
(Около 20.30

прегледи

ВТОРНИКЪ
Въ огледалото на Донау. По. 
гледъ аърху злободнепнитк по
литически, културни, стопански 
и научни събития.

Фиг. 5 
съвпада съ плоскостите на

СРЪДА
Еаропайски прегледи

ни, приемателни и приемнопре- 
давателни.

Споредъ устройството си анте- 
нитк могатъ да бждатъ отворени 
или затворени трептящи вериги. 
Първитк могатъ да бждатъ зазем- 
леки въ единия си край и се на_ 
ричатъ заземлени антени или типъ 
маркони фиг. 1а; ако и двата 
имъ края сж изолирани, въ 
този случай се наричатъ простран 
стаени, или типъ херцъ фиг. 16. 
Вториятъ типъ антени се наричатъ 
рамкови фиг. 2.

20 юний

обикновено може да со върти 
около своята вертикална оси. 
Двата края аа намотката сж съе
динени съ дветк плочи на единъ 
измкняемъ ' конденсаторъ (фиг. 
3), така че цклата система пред
ставлява една затворена трептя
ща верига. Конденсаторътъ служи 
за настройване на антената 
една опредклена вълна.

ОБЪДЪ:
12.00 Праздниченъ концертъ:

1. Увортюра къмъ операта „Абу 
Хасанъ" (Веберъ), дир. Ши- 
лингсъ. 2. Концертъ за цигулкл 
и оркестъръ въ ми мажоръ 
(Бахъ): алегро; адажио; алегро 
асай. 3. Симфония № 104 въ ре 
мажоръ (Хайднъ), изп. каме- 
ренъ оркестъръ дир. Фишеръ; 

> адажио-алегро; б) анданте;
в) менуетъ; г) алегро спиоитуо- 
зо. 4. Пксенна сюита (Кюнеке), 
дир. апторътъ: а) Бркзитк се 
зеленкятъ; б) Червенитк листз 
шумолятъ; в) Кратъкъ е месоцъ 
май: г) На улицата.

13 00 Народни пксни, изп Георги 
Станезъ, групата .Росна китка“ 
съ народния оркестъоъ:
- Я му Тодоро. 2. Разсърдила 
се булката. 3 Мене ме е мама 
годила. 4. Три години -Спиро, 5. 
Озо дола идатъ пусти Гмилов- 
ци. 6. Кога Яна побкгнала.

13.20 Фантазия изъ оперетата 
. Птииспроданецътъ'’ Щелоръ).

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

13.50 Забапочъ концептъ:
1. Пилоти /Раминъ! 2. Но нскамъ 
да .табрляя (Макебемъ). 3. Има 
само олна любовь (Кюнеке), 
нтп. Маргарите Дюпонъ съ ор« 
кпетъръ. 4. Лирично интермецо 
(ЗлЛфарпЛ, дир. автора. 5. И 
тъй натлтъкъ (Барингъ), нтп 
секггмтъ нл маЙетопитк пКнцн 

Тоснлискл серенада (Прмгр). 
I. л1((>|>ди(1>|они оркестъръ 7.

Алпийско хубаво цокто, тнро!ь 
ска нксень ((рретонтагель), йзп.

Ткзи антени намиратъ най-го- 
лкмо приложение при радиозаси- 
чгнето и въ нккои подвижни во
енни радиостанции, понеже поз
волявай. огъ две или повече ра
диостанции, които предаватъ ед
новременно на една и сжща въл
на, да се приема само онази, 
отъ ткхъ, която се желае, като' 
антената се насочи съ плоскостьта 
на рамката си по посока на нея.

Споредъ формата си, антенитк 
се разд1лятъ на следнитк видове:

А. Вертикална антена (фиг. 5). 
Тя представлява една опъната 
вертикално жица или просто 
единъ металенъ прътъ или пръч
ка. Тя излжчва и приема отъ всич
ки посоки еднакво силно, поради 
кос-то нейната диаграма на из- 
лжчване представлява една окржж 
ность.

Б. Ге-образна антена (фиг. 6). 
Нккой я наричатъ Ь-образна, по
неже има форма на обърнато Ь. 
Състои се отъ една опъната хо
ризонтално жица между две мач
ти. Оть единия край на жицата 
се спуска антеноотводъ, който 
я съединява съ антенното гнкздо 
на радиоапарата. Въ гнкздото 
«земя" на последния пъкъ се 
включва заземителя или противо
веса.

Тази антена, когато е I 
ки размкри п/зиема и 
еднакво добре ‘почти въ 
посоки. Когато е обаче 
ми размкри, притежава дирек- 
тивни свойства, като излжчва и 
приема най-добре по онази по
сока, отъ която страна е съеди- 
иеНъ антеноотвода й, т. е. про
тивно на опашката й. Минимал
ното излжчване' (приемане) има
ме пъкъ по посокитк отстоящи 
по на 110° отъ посоката на най-сил
ното излжчване (фиг. 6). Това 

| свойство тркбва да со има предъ 
оидъ при построявано на анте
ната.

в. Тс-образна антена (фиг. 7). 
Състои со смщо отъ одна хори
зонтално опъната жица, отъ ерк- 
дата ни която со спуща антоноот- 
води, Намкроно и опитно, ни н 
гази антена притежава следнитк 
свойства, а именно ти излжчва 
'приемл) най-силно но посока на 
антенната жица, <> слабо (теори* 
тичвеки иииакъ — по посока пор 
'н.ндииулмриа на нейнага пл<»' 
скосгь, Диаграмата на излжчва’

(прио/Алнего) й, продсгавлЯ’ 
“а две допирателни оиржжности.

(Сладко)

1ил иадъ земята. При самог.етии- 
| тк радиостанции за противовеси ' 
служи металната //.аса иа самия 
сл^ал^тъ.

Антенната жица 
едната плоча иа иоидвнеаторд иа

■ трептящата верига, а или
противовеса — другата плоча иа

Рвмиовитк антени се състоятъ 
отъ еди а или иккояио намотки, 
навити върху пдиа рам.иа съ иаа- 
дратиа или крятова форма, иоято •

ВЕЧЕРЬ
17.30 Шлагерно ревю: Илзо Вср- 

неръ, Тино Роси, Грета Келеръ, 
сестритк Лескано.

18,15 Част» за детето:
Участвувать: Н. Балабаиовъ, гру
пата «Детска радость’ и др.

19.00 Часъ за селото:
Предаване оть село Върбица, 
Плквенско.

20.00 Лека и танцова музика.
20.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на печата, 
новини.

20.50 ПреглсДъ на днешния спор- 
тенъ День, репортажъ оть Цан
ко Лукановъ.

21.00 Популяренъ концертъ:
1. Интерлюдия на мечтата 
изъ II д. на операта „Царската 
дъщеря“ (Луалди), дир. Породи. ,
2. Норвежки танци, оп. 35 | 
(Григъ): а) алегро маркато; б) 
алегрето транкило. 3. Хвърче- 
нето на майския бръмбаръ, 
изъ операта „Цари Салтанъ“ 
(Римски Корсаковъ).

21.20 Именити пквци:
Раута Ваара, сопрано; Свенъ 
Олафъ Зандбергъ, баритонъ и 
Адела Кернь, сопрано:
1. Смъртьта и момичето (Шу- 
берть), изп. Раута Ваара, сопра
но. 2. На кжде (Шубертъ), изп. 
Свенъ Зандбергъ. баритонъ.
3. Скитничество (Шубертъ), изп. 
Свенъ Зандбергеръ, баритонъ ’
4. Пролктни гласове (Иоханъ 
Щраусъ), изп. Адела Кернъ, со
прано.

21.40 Инструменталенъ концертъ: 
1. Соната за цигулка и чемба- 
ло въ ми миньоръ (Верачини), 
изп. Лико Амаръ, цигулка и 
Гюнтеръ Раминъ. 2. Адажио изъ 
токата въ солъ мажоръ (И. С. 
бахъ), изп. Пабло Казалсъ вио- 
лончоло съ съпроводъ на пиа
но. 3. Флейтовъ часозникъ, оть 
1792 и 1793 (Хайднъ), изп. на 
три флейти.

22.00 Лека и танцова музика.
22.45 Прегледъ на събитията, 

вини.
23.30 Край.

БЕРЛИНЪ КДСИ ВЪЛНИ:
16.81 м. 166.89 м. 19.63 м. 31.38 м. 

до 17.45 чаеа.
7.00 Народни пксни. 7.10 Утри- 
нонъ концертъ. 7.45 Забавна му
зика. 12. Популяренъ концертъ. 
13.00 Хубави гласове — прочути 
инстументалисти. 14.30 За аск- 
киго по нкщо. 15.30 Мелодии 
изъ „Енханъ отъ Тарау“ (X. Щра- 
карь). 20.30 Половини часъ васа
лна. 22.45 За всккиго по нкщо I 
23.00 Нкмскс-итзлиански размк- ' 
нанъ концертъ.
БРАТИСЛАВА — 198.8 м.
17 00 Танцова музика. 21.00 Кон. 
цептъ по желание.

ДОИЧЛАНЗЕНДЕРЪ 1571/150/191
18.00 Пъстра забавна музика. 
21.00 Творби на Хайднъ.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА:

6 00 Пристанищенъ концертъ. 
18.00 Концартъ на мюнхенски, 
тк фипхармоннцн. 20.15 Пъстри 
мелодии. 24.00 Сркднощнд му
зика.

СОТАНСЪ 441
19.55 Плочи.

сестритк Бухбиндеръ, вокаленъ 
терцетъ. 8. Берлинъ какъ плаче 
и се емке (Хруби).

14.30 Лека и танцова музика.
15.00 Край.

1. Общи сведения
Антена на адинъ радиоапарати 

са нарича единъ, или нкколко 
проводника, които служатъ да из- 
лжчватъ въ пространството елек
тромагнитна енергия подъ форма 
на електромагнитни или радио
вълни, или пъкъ да прехващате 
часть отъ електромагнитната енер 
гия на радиовълнитк. Въ първия 
случай проводника или система
та отъ проводници се нарича 
предавателна антена, а въ втория 
приемателна.

Единъ проводникъ, за да може 
да служи, като предавателна ан
тена, т. е. да излжчва въ про
странството радиовълни, тркбва 
пр.езъ него да протичате токове 
съ висока честота, или наречени 
□ще трептящи токове произве
дени оть нккой предаватели. Век- 
ни единъ проводникъ пъкъ, кой
то се намира въ електро-магнит- 
ното поле на единъ радио-пре- 
даватель, т. е. до него пристигатъ 
радиовълнитк на този предааа- 

задействуванъ 
прехваща часть 

зъ него се 
съ висока

или трептящи токове. Ткзи 
токове сж толкова по-силни, кол- 
кото по-силни сж радиовълнитк 
и колкото по-голкма часть отъ ткх 
мата енергия е прехваната отъ 
проводника. Когато този послед- 
ьиять се свърже съ единъ радио, 
приематели, той съставлява 
една приемателна антена.

Има приемно-предавателни ра
диостанции, при които единъ и 
сжщъ проводникъ служи като ’ 
приемателна и предавателна ан- ‘ ______
тена. Въ такъвъ случай превод- употркбяватъ 
никъть се нарича приемно-преда • 
вателма антена.

Една антена, за да изпълни 
и ай-дсбре назначението си, трк- ЛИранъ 
бва да отговаря на следнитк прС7хз< 
условия: I де проснатъ

а. Оть прехвърлената въоху > 
нея електрическа енергия да из- ' 
лжчва, колкото е възможно по- ' 
голкма часть назъиъ въ простран ’ 
ството, подъ форма на радиовъл- ' 
ии. Щомъ една аитеиа добре из
лжчва, тя и добре ще приема- ; 
Ще видимъ по-късио отъ какво I 
зависи предавателната или прие
мателна способности ма една ая-

б. Да има 
устройство и 
държа.

в. Да бжде евтина.

2. Видове антени
Сгюредъ назначението _ _

устройството, формата и мкето- 
положението и пр. антенитк мо- 

~ЗЙЛ/--------------- 7—*

представлява А.ио 
лаигатора ма де /потркбеиа ипто 

го тя ще излмчва 
посока сь в под/и з/, се 
ио рамката й, 0 иай-слабо 
г.гхсоиа п»рЛ1»идуиулярив 

й. Дивграмага иа излмчваие. 
« гозм видь лигнин о поиа- 
ив фиг 4. Както се вижда

РАДИО-ВАРНА Ш.1 м.

13 35 Съобщения.
13.40 Забавенъ концертъ.
17.45 Часъ за всички: хуморъ, че

те Тод. Велковъ-

СТАРД-ЗАГОРА Л4/1/Т402

12.45 Маршова музика.
13.00 15 минути за 

духъ, провежда 
«Бранникъ".

18.30 Курсъ по нкмеки езикъ за 
малко напреднали.

БЕРЛИНЪ К?КСИ ВЪЛНИ:
16.81 м. 166.09 м. 19.63 м. 31.38 м. 

до 17.45 часа.
7.00 Народни пксни. 7.10 Утри
ненъ концертъ. 7.45 Забавна му
зика. 9.30 Музикална мозайка.
10.15 Хърватски пксни. 12.20 Му
зика изъ „Розамунда" (фр. Шу
бертъ). 13.00 Обкденъ концертъ.
14.15 Симфониченъ концертъ.
15.30 Концертъ отъ Хамбургъ.
18.45 Творби но италианскитк 
майстори отъ времето нз Баро- 
ка-Корели и Скарлати. 20.45 
Весела програма за фронта и 
родината. 23.00 Музикална мо
зайка.

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Точно време, новини.
7.00 Маршове.
7.15 Народни пксни, изп. Бистриш- 

ката четворка.
730 Новини.
7.40 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ,

! ти по хранознание.
8.00 Край.

1X15 Изъ тонфилми;
1. Нскамъ да мечтая за пуста
та, изъ филма «Синята лисица* | 
(Брюне), изп. Зара Леандъръ.
2 Въ гондолата изъ филма ,Ка- I 
занова се жени’ (Бьомелтъ), , 
изп. Вилхелмъ Щриенцъ, басъ ' 
съ оркестъръ. 3. Когато презъ 
нощьта се чува танго, изъ фил
ма «Всичко за Глория* (Про- 
фесъ), изп. Лици Валдмюлеръ 
съ хоръ и оркестъръ. 4. Валсъ 
на една нощь, изъ едноименния 
филмъ (Чини).

12.30 Борба съ развалата, съби 
ране и оползотворяване на от- 
падъцитк, сказка отъ ииж. Д. 
Гочевъ, директоръ на Институ
та за стопанска рационализация.

12.40 Балетна музика:
1. Балетна музика изъ операта 
«Фаустъ* (Гуно). 2. Полонеза 
изъ операта .Евгени Онкгинъ" 
'Чайковски).

13.00 Италиански канцонетм.
13.15 Точно време, прегледъ 

събитията, новини.
<3.30 Лека м танцова музика.
14.С0 Предаване на Радио Юнионъ 
15.00 Край.

НЕ
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ОБЪДЪ
12.15 Характеристична музика:

6.45
6.50
7.00 Маршове.

йторинкн
I 22 ЮНИЙ|

СОФИЯ 
Скопие, Варна и 

Ста.ра«3агора
СУТРИНЬ

м:
| 23 юний _____

СОФИЯ 
СКопие, Варна и 

Стара«3агора
СУТРИНЬ

6 41 Маршь, ободрителни думи.
6.50 Точно време, новини.
7.00 Маршове.
715 Народни хора, 

ската група.
7.30 Новини.
7.40 Лека музика. ........
7.55 Църковенъ календаръ, съве* 12.15. Часъ за морето: 

ти по хранознание.
3.00 Край.

Лемань. 2. Бурлсска 
и оркестъръ (Рихардъ 
солистка Ели Ней. 3 (

ОБЩОГЕРМАНСИА ПРОГРАМА:
6 00 Утри -иъ концерти 16/Л 
Сть операта до г."
Забзви.о >> 7'» 15 И'..тиГ:рл,
71 00 Хубави плочи 77.30 /Дело, 
дии «а любовьтд

Народ-
Гссрги Таневи

оркестъръ. Раз-

изп. Угърчин-

ЖтвьрШ
| 24: юний

СОФИЯ 
Скопие, Варна и 

Стара*3агора
СУТРИНЬ

6.45 Маршъ, ободрителни Думи.
6.50 Точно време новини.
7.00 Маршове.
7.10 Лека музика.
7.30 Новини.

■7 4с Народни хора (плочи).
7.55 Църковенъ календаръ, съве

ти по хранознание.
0.00 Край.

семейството:
Промишленото образование 
'зсъ, отъ д-ръ Ботю Шановъ 

съзети и отго- 
Димнтрова. 3

Дворжакъ. 21.00 Сца I
Оголо (Верди). 2100 |

I 21.00 Рвдмоаестмннъ за всички.
'21.25 Симфонмченъ концертъ:

I. Уаарпора къмъ операта „Г*-
I циаад* (Вебери), дир.

I къть Филисъ. 5. Амантъ. 6. Мла- 
I ди момичета. 7. Не, не вЪрпамъ.

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

събитията, новини.
‘ 73.00 Край.

РАДИО СКОПИЕ
426.1 м. 707 КЦ.
18.00 Хигиена на кяпането и пол

зата отъ него, сказка отъ д-ръ 
Панайотъ Хитровъ, н-къ Гръдо- 

0 болното отделение при Държа
вната болница, Скопие.

18.10 Народни пЬсни, изп. Марий
ка Кръстева съ. народния орке
стъръ: в) Мори Ристовице; б) 
Развилъ се облакъ; в) Ой ти 
пило; г) Теменъ ми облакъ.

70.50 Съобщения.

РАДИО ВАРНА 235.1 м.

СОФИЯ 
Скопие, Варна и 

СтаранЗагора
СУТРИНЬ

Маршъ, ободрителни думи. 
Точно време, новини.

/,ии МарШмйС-. |
7.15 Народни песни и хора (плочи) ;
7.30 Новини.
7.40 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, 

ти по хранознание.
8.00 Край.

оркестъра на слЬпито, ррчково- 
ди: Николай Бехтеровъ:
1. ‘ *алб-з за младость .2. Ган
чо

Печатница
1иргкзра къмъ операта «Прц- СЮРД1СН1) РАЗВИТИЕ“. СОФИЯ
!Л* (Веберъ), дир. Фрицъ I Всслепъ 5 — 1943/810

езикъ за

ВЕЧЕРЬ
17.45 Часъ за дстото.
18.30 Курсъ по немски езикъ за 

малко напреднали.
19.00 Новини «а турски
19.15 Новини на |<1.мски езикъ.
19.30 Малки пиеси за цигулка.
19.50 Лока и танцова музика.
20 30 Точно време, 

календаръ, прегледъ на печата, 
новини.

21.00 Концертъ на Марин Стефа
нова, сопрана:
I Арии на Шарлота изъ опора 
|л „Партери" (Масив) 2. Арии 
на Тоска, нзъ оврага „Таена" 
(Пучнни), 3. Ария на Диадема-

’ 19.25 Вечерна прогремз.
Калчева пиано:

' Соната за цигулка и пиано (Це- 
заръ Франкъ).

72.00 Сждътъ на историята презъ 
2.000 година — радиопиеса.

15 Лека и танцова музика.
22.45 Точно време, прегледъ 

събитията, новини.
23.0 .Край.

РАДИО СКОПИЕ 
456.1 м. 707 кц.
18 00 Часъ за детето: Участвуватъ: 

Янка Киркова и групата ^Дет
ска пЬсень*:
1. Единъ разказъ (Ранъ Боси- 
лекъ). 2. Стихотворения (Йорд. 
Стубелъ и Багряна). 3. Детски 
пЬсни и 4. Гатанки.

13.45 Полки и мазурки.
19.30 Забавна и танцова музика.
20 00 Велешки народни пЬсни, изп. 

ВЬра Апостолова съ народната 
петорка:

! а) Димчо мама учи, кара; б) 
Вито хоро; в) Моме ми те фа- 
лзть; г) Орачъ ора денесъ у не
деля; д) Да знаешъ малой мо-

менения стъ бала Хегмесбер- 
геръ. 3. Сбирка стъ валсове 
(Робрехтъ).

12 <5 Прегледъ на събитията, нс- 
яиич. съобщения.

13.30 Лека н танцова музика.
14 СО Предаване на Радио Юииоиъ
15 С0 Край.

1. Анпмитски вълшебникъ (Зи- 
де). 2. Танцуващите воденичари 
другари (Ратке). 3. Парадъ на 
джуджетата (Ноакъ), изп. на 
акордеонъ. 4. Китайска нощна 
стража (Зяде).

12.30 Любителски
сказка отъ д-ръ 
риевъ.

12.40 Оперетни откъслеци:
1. Потпури изъ оперетата „Бед- 
ниятъ студенти’ (Мильокеръ).
2 Потпури изъ оперетата «Дъще
рята на лесничея" (Ярно). 3. 
Потпури изъ оперетата «Виенска 
кръвь" (Иоханъ Щраусъ).

13 00 Японска музика.
1315 Точно време, прегледъ 

събитията, новини.
13.30 Лека и танцова музика.
14.С0 Предаване на Радио Юннонъ 
15.00 Край.

ОБЪДЪ
12.15 Хорови .пЬсни:

1. Горе стои църквичката (Крой- 
доръ), изп. Берлинскиятъ «Цеци- 
лия" хоръ. 2. Кмде? (Цьолноръ), 
изп. мжжки хоръ. 3. ПЕсонь на 
народа (Ердлсръ), изп. ” 
дамскиятъ ммжки хоръ. 
торнелъ (Шумйнъ), изп.
хоръ.

12.30 Въздушни бани, здравна бе
седа отъ д-ръ Никола Стан- 
чевъ.

12.40 Инструменталенъ концертъ:
1. Менуетъ изъ кггртета № 13 
въ ре миньоръ (Моцартъ), изп 
квартета Полтрониери. 2. Часо- 
вникътъ (Зауоръ), изп. Каролъ 
Шретеръ на пиано. 3. Мечтание 
(Шуманъ), изп. Пабло Казалсъ, 
челиегъ. 4. Сарабанда и але- 
грето (Корели), изп. квартета 
По7°3ониери. 5. Капризната 
(Рисъ), изп. Зигфридъ Бориесъ, 
цигуларь.

■•00 Арии изъ оперя:
1. Ария «Тъй дълго азъ жаду- 
вахъ1’ изъ операта «Сватбата на 
Фигаро’ (Моцартъ), изп. Ио- 
зефъ Херманъ, баритонъ и Мар- 
гарете Дюренъ, сопрано. 2. Ро- 
мансъ на Родамесъ «Мила Аи- 
да’ изъ I д. на операта ,Аида' 
(Верди), изп. Хуго Велфингъ, 
теноръ съ оркестъръ. 3. Ария 
на Мефистофолъ, .Вий, които 
спите’ изъ IV д. на операта 
„Фаустъ" (Гуно), изп Марселъ 
Журне, басъ съ оркестъръ. 4. 
Ария «Азъ бЬхъ войникъ“ изъ 
операта «Андре Шение* (Джор- 
дано), изп. Бениамино Джили, 
теноръ съ оркестъръ.

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

13.30 Лека и танцова музика.
14 00 Предаване на Радио Юннонъ 
15.00 Край.

17 СО °асъ за нашия юйиикъ.
18 00 Чстзъртъ часъ съ комедиантъ 

хаем^ииетитЬ.
13.15 Часъ за детето:

Участпуратъ: Н. Багзба^озъ, гоу 
пата „Детска радость' и др.

19 СО Новини на турски езикъ.
19.15 Новини на н*мски езикъ.
19.30 Народим пЬсии, изп. Тро- 

1ла <ъ Трошаисзъ и Екагепинв 
8‘игегоза съ народния орке
стъръ:
1. Мама Марийка д/маше. 7 
Прчтигъ Ганка мамо за води
ца. 3 Която мома стомни нЪма.
4 Ангелино черноока. 5 Сиви 
жерлчи. 6. Тодорке ге либе ле 

19.50 Репортажъ.
2ППЛ Лена и танцова музика.
70.30 Тсч 'о орзм**. исторически 

квлемдаръ, прегледъ иа печата, 
новини.

21 СО Рвилг-лт/ь кеицертъ:
1 Лнл'» СорЛжиолм. твиооъ: 1 
Долита 'С/.-и Печиа). 2 Съжа- 
Гг (То гли). II Ииееь Ма
рия «ерарнсь, еопрамо: 1. рож- 
де-ь ч дрм!, рд Пиеро (Моити). 2 
О. гоолкть (Тиримдели). 1Н — 
Рииардо Страчиари, баритонъ: 
1 О, <"л’ н;;л мо', (Ди Кагул). 7 
Утпо /Лео-кавало)

71 20 Увертюра въ италиански 
стмлъ. симфония Нй 32 (Мо- 
цаотъ). Дир. Хаисъ <Ъс <?,

21 30 Сонатенъ концертъ на Ар- 
сейм Лечевъ, цигулка и Теофаиа

Морски репортажъ. 
на флотската духова 
подъ Диригентството на капелм. 
Я. Попилиевъ. Разказъ за мо
рето, чете Р. Петрова.

13.35 Съобщения.
13.40 Народни пЬсни, изп. Юрдан- 

ка Петрова съ съпроводъ на на
родната седморка.

СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
12 15 Тиролска музика.
12.30 Пмтуване изъ Ст.-Загорска- 

та область, с. Димитрово (Чир
панско).

12.45 Народни п^сни ,изп. Р. Ива
нова и радиооркестъра.

13.12 Съобщения.
18.30 Курсъ по нЬмски 

малко напреднали.
БЕРЛИНЪ КЕБСИ ВЪЛНИ:
16.81 м. 166.89 м. 19.63 м. 31.38 м. 

до 17.45 часа.
7.00 Народни п!сни. 7.10 Утри- 
ненъ концертъ. 8.15 Оркестровъ 
концертъ. 9.30 Мелодии отъ Ио
ханъ и Иозефъ Щраусъ. 12.20 
«Прелюдии" — симфонична пое
ма отъ Францъ Лисгь. 12.40 Му
зикално интермецо, 20,45 ПЬятъ 
украински хорове. 22.30 Народ, 
на музика изъ Остмаркъ.

БРАТИСЛАВА — 298.8 м.
19.40 Малко вечерна музика.
22.15 Симфониченъ концертъ.

ДОЙЧЛАНЗЕНДЕРЪ 1571/150/191
20.15 Камерна музика. 21.00 
„Хубавата Галатея" (Фр. фонъ 
Супе).

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА: 
6.00 Утриненъ концертъ. 18.00 
Забавна музика. 20.15 Тонфил- 
мови мелодии. 22.30 Малко за
бавна музика. 22.45 Музика що 
нивга не ще заглъхне. 23.15 За- 
бавенъ концертъ. 24.00 Сред
нощна музика.

СОТАНСЪ 442 м. 60 нв. 677 иц.
21.25 Швейцарски музикални 
творби,

Прочутиягъ римски ораторъ Ци- 
цороиь но обичалъ ораторските 
хрумпоиия иа противниците си. 
Воднажъ въ емда слушллъ единъ 
защитиикъ, който, за да спечели 
симп*ниитЬ ни смдиитЬ, съ то«* 
тролинь жвсп> со проникнали:

Този необикновени мовЬкъ 
■ ' и посочили подемдимия —• п 

нъсйиъ от и нагоил та майка 
дс1И)|ь месеци «юди сърАЦ®10, • 

Ци |<;ронь го приим< нали:
Други»Ь майки, до не | 
ооигЬ синово ви джоба!

злата пшеница. 2. 
по поле. 3- Тслооъ 

^маше. 4. Аберъ
. СКрско пола. 6.

6.45 Маршъ, ободрителни думте
6.50 Точно време, новини.
7 00 Маршове.
7.10 Лека музика.
7.30 Новини.
740 Народни хора (плочи).
7.55 Църковенъ календаръ, съве

ти по хранознание.
8 00 Край.

ВЕЧЕРЬ
17.С0 Часъ та нашил зойчччъ. 
13.С0 Часъ

13.С0 ОбЬ , ' I
!•’ 15 Оперенъ | мг*.
Л„ЛО„Н„ и оч. I ■ Домачин=«« 

зори отъ г-жа 
Музика.

19.45 Изъ оперетите на 
керъ и Иохамъ Щраусъ

1*3.00 Ноаинм на турски езинъ.
19 15 Ноамнч иа немски езикъ.
19 30 Лека и танцова музика.
30.00 Предаване „Стопанска Бъл-

I гарич“.
! 70.30 Незполитанскн пЪсни.

20 30 Точно време, исторически ‘ 
календари, прегледъ на печата, | 
новини.

! Стопанска беседа, народни 
сни. изп. Гинка Долапчиева съ 
„Приморската тройка". Разказъ, 

) чете Руси Радезъ.

39 (Брамсъ) I СТАРА-ЗАГОРА 214-2/1407 
Влюбената (БергеръЬ 2. Възпо |1215 Музкка на старинни инстру- 

_ V . менти_

12.30 ХМбъ, тесто и мая, говори 
| П. Миладииозъ.
12.45 Изъ сперитЬ на Верди. .

■ 13.12 Съобщения.
19.30 30 минути за нашето село:

1. Народни п1сни, изп. Ел. Ба- 
кърджиега и гр. Асп. Ташевъ.
2. Стопански съвети оть агр. 
Свинаро-зъ. 3. Земед^лско-сто- 
пансии календаръ 4. Маршъ.

20 С0 1,-'з часъ музика по желание

БЕРЛИНЪ ИЯСИ ВЪЛНИ:
16.81 м. 165.89 м. 19.63 к. 31.38 м. 

до 17-45 часа.
7 00 Народни пЬсни. 7.10 Утри- 
немъ коицертъ. 7Л5 Забавна му- ! 
яи^а. 8 '5 Оперетемъ концертъ. ' 
10 30 Камерна музика отъ Боке- , 
риии и Гранадошъ. 12Л5 Три , 
тисови иа италиански майстори. [ 
12.00 Ксицертъ иа берлиисиитЬ 
гйилхармочици. 12.30 Солова му
зика 13 00 ОбЬдеиъ иоицептъ.
14.15 Оперетеяъ коииеотъ. 20.00 
Цигулисвъ концертъ. 20.45 Кои- 
цесть стъ Хаяоееръ. 23.00 
шоее и лЬсии.

БРАТИСЛАВА — 298.8 м.
19.40 //'••годих ©тъ Паволъ Ми- 
г?нъ 20.15 РатмЬиеиъ концертъ 
—Италля. 2' % Вечереиь иси- 
ц^ртъ иа радиооркестърл

"ОЯЧЛАИДЗЕИДКРЪ 1571/150'191
17.15 Забввио м/чик^ 70.15
лодии за сьрдцето 21 00 Едни}, 
часъ за теб** •

21.30 Серенада за щрайкъ орке- ■ 
стъръ (Дворжакъ), оп. 22 части: ! 
модсрато, темпо, валсъ, скср- ! 
цо. ларгето и алегро виваче; . 
изп. оркестъра на Берлинската 
опера, дир. Фрицъ Ломлнъ.

РЛДИО-ВЛРНА 235.1 м.
13.35 Съобщония.
13.40 Инструментални сола.
19.30 Часъ за работника: 

Професионална сказка, 
ни пКсни, изп. 
съ народния < 
казъ чете Ценю Кандовъ.

СТЛРА-ЗАГОРА 214/1'1402
12.15 Изъ оперети.
12.30 Тения и борбата съ нея, го

вори Виденовъ.
12.40 Популяренъ концертъ.
13.12 Съобщония.
18 30 Курсъ по нЬмски 

малко напреднали.
19.39 За любитолито на хубава 

музика — часъ музика по 
лание

БЕРЛИНЪ КЯ1СИ ВЪЛНИ:
16.81 м. 166.89 м. 19.63 м. 31.30 м. 

до 17.45 част.
7.00 Народни пЬсни. 7.10 Утри- 
нснъ концертъ. 7 45 Забавна му.
зика. 8.15 Оперени концертъ. 
9.30 Словашка музика. 12.20 Ви. 
енска балетна музика. 13.00 061 
денъ концерти , • —
концерти 18.30 Мелодии и ри- | 
тими. 20.45 Оркестровъ кон- ;
цорги. 23.00 Солова музика.
БРАТИСЛАВА — 298.8 м.
17.15 Популярни инструментални | 
сола. 20 00 Музикд отъ никога.
22.15 Словашки шлагери.

ДОЙЧПАНДЗЕНДЕРЪ 1171150 19<!
21.00 Мелодии за тебо

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
6.00 Утриненъ концерти. 20.15 
Творби - ■”
Ни М1И
Пьстъръ половини 
Прекрасни мелодии.

СОТАНСЪ 441 м ,60 <
19.25 Вечерна програма

ВЕЧЕРЬ
17.45 Часъ за бранника.
12.30 Курсъ по нЪмски езикъ зя 

малко напреднали.
19.00 Новини на турски езмкъ.
19.15 Новини на нЪмски езикъ.
19.30 Часъ за селото:

1. Работата ни презъ седмица
та. 2. Отъ село на село. 3. Ве
села злободневна отъ Борисъ 
Маковски, изп. Душко Георги
еви. 4. Отговоря на разни въ
проси. 5. Съобщения на съюза 
иа земедЬлцитЬ. 6. Народни п1>- 
сни, изп. Атанаска Тодорова и 
Тракийската тройка.

20.30 Точно време, исторически 
галеидаръ, прегледи на печата 
новини,

21 00 Концерти на Жени Кокиче- 
вя, пивио;
1. Нокурно (Шопеиъ). 2. Мал- 
иого овчарче /Добюси), 3. Мал
ки пиеси за нг/иосинн (Бояни 
Ихеиомопъ), 4 Цаиио Цанкови; 
а/ Български л(.сни} б) Клюиор- 
ни, (Панчг) Влоди-

6' Тй’ЩЪ ”л оп'"я

21.75 Четвърп, часъ съ Пабло Кл 
«лсъ, челистъ:
1 С»/•*//., иаригции върху лд1|я

Моцарти /Гк.ц,.
/ Ми>1огь (Бахъ)

” К«<Ц«Р'ь и. Т.и, 
«опрано;
пиии отъ 17 В1иъ;

Чщцрилиъ 7.
4. Симперни,

ОБЪДЪ

'5 Изъ тонфилми:
1. Амада ела! изъ филма „Всич- 

| но за Глория" (Професъ), изп.
Лици Валдм.юлеръ съ хсръ и 
оркестъръ. 2. „За еди5 нощь 
пълна съ блаженство’, фок- 

| строги изъ филма «Кора Тери“ 
I (Кройдеръ), изп. оркестъръ съ 

пЬние. 3. Не каззамъ да — не 
, каззамъ не. изъ Филма „Пячтьтъ 

къмъ свободата’ (Макебенъ'.
I изп. Зара Леачдъръ. 4. При те- 
; бе винаги бКше добре, бавени 
: фокстротъ изъ музикалната ке- 
! медия «Анита и дявола* (ААаке- 
: бенъ).

12 30 Жътвата пи народния бити, 
I сказка отъ Стамю Петрозъ, гим- 
' мазиопемъ учители.

12-.40 Жътвгрекн- народни пЪсни, 
изп. Елена В»тероеа, групата 
-Росна китка* и народния ор
кестъръ:
1. Жк-зла е

I Изл^гла Ена
нз Стачка
дойде Янке.

' Поз^.й, пол»й мм в&тсе.
! «3 00 Малки пиеси за оркестъръ:
I 1. Серенада (Хайднъ), дио. Кпай- 
I боръ. 2. Сюита отъ словашки 
, п^сни (Алексзядъръ Моизесъ), 

дир. Сматачекъ 3. Бягството на
I впюбечнтЬ въ Кисджа. изъ сюи

тата „Венециански сцени* (Мач- 
I чинели), дир. Пароди.

13.15 Точно време, прегледъ 
събитията незинч.

13.30 Лока и танцова музика.
14 С0 Предаване на Радио Юннонъ 

! 15.00 Кран.

I на, изъ операта „С 
ди). 4. Ария на Аи;_ .

I рзта „Аида" (Верди).
! 21.25 „Фоерверкъ'* музика въ ре 

нпжоръ (Хонделъ), дир. Фрицъ 
Леманъ:
1. Увертюра. 2. Буре — ми- 
рътъ. 3. Менуетъ — веселието

21.40 Концертъ на триото: д-ръ 
Христо Обрешиовъ, цигулка, 
Димитъръ Неновъ, пиано и Кон- 
етантинъ Поповъ, вирлончело: 
трио за цигулка, чело и пиано 
(Георги Златевъ-Черкинъ).

•2100 Репортажъ отъ германските 
! фронтове.
22.10 Лека и танцова музика.
2245 Точно време, прегледъ 

събитията, новини.
23.00 Край.

РАДИО СКОПИЕ
К6 1 м. 707 кц.

19.30 Забавна и танцова музика.
| 70 00 Вокални сола.
20 50 Съобщения.
21 00 Часъ „Българска бойна про

слава": 1. БорбитЬ на ханъ Пре- 
сиянъ за присъединяването на 
Македония къмъ България. 2. | 
БиткитЬ на царь Борисъ I съ 
сърбитЬ. Народни пЬсни (пло
чи): а) Мила ми си Недко; б) . 
Научила се Тодорка, изп. Геор- ' 
ги Становъ; я) Заспала мома;
г) Чорешко Вишчичко, изп. Ве- ' 
селана Златарева.

за пиа:п 
„г_ , .. Щраусъ),
Ели Ней. 3. Симфония

I № 5 въ ми миньоръ, оп. 35 
„Изъ носия свЬтъ" (Дворжакъ)' 
а) адажио-алегро мелто; б) лар- 
го; в) скерцо; г) финалъ.

22.30 Лена и танцова музика.
22.45 Прегледъ на събитията, 

вини.
23.00 Край. 

РАДИО СКОПИЕ
456.1 м. 707 иц.
19.30 Сказка: Оризовата култура 

въ Македония отъ Алскслндъръ 
Димитракозъ, ииспскторъ по 
ориза при Дирекцията на Хра- 
ноизяоса, Скопие. Народни пЬ- 
сни, изп. групата „Родна пЬсонь" 
съ народната петорка: а) Дср- 
вижъ ега влиза у Мандини; б) 
Първи ми п&тли пропЬли; в) 
Стоянъ при Стоянка; г) Слънце
то трепери заода; д) Сама мо
ма пристанала.

20.50 Съобщения.
21.30 Изъ спори.
РАДИО-ВАРНА 235.1 м.
13.30 Съобщения.
’3.35 Концертъ на радиооркестъра.
13.00 Часъ за детето:

Приказки, чето В .Петкова. Ра- 
зучазане ка детски песнички, 
В. Поповъ.

19.30 Часъ за Добруджа:
Сказка. Народни добруджански 
пЬсни, изп. Ангелина Димова съ 
народния оркостъръ. Разказъ, 
чето Боянъ Петропъ

СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
12.15 Забавна музика.
12.30 Услози-1 за създаване и раз

витие на селищата въ Ст. За
горската .область, говори П До_

12- 10 Съобщения.
13- 30 Часъ на Ст. ЗагорскитК бран

ници.
19.30 Просветени

ски часъ:
1. Народни песни, изп. Аг Пз- 
пуровъ и гр. Асп. Ташепъ. 2. 
Сведения и съзети за зомедЬл- 
скит» стопани отъ агр. Спина- 
розъ. 3. Отгозорч на зададени 
въпроси. 4. Хуморъ. мете Д. 
Делчовъ.

БЕРЛИНЪ КгпСИ ВЪЛНИ:
16.81 м. 165.89 м. 19.63 м. 31.30м.

до 17.45 часа
7.00 Народни песни 7.10 У три. 
ненъ концертъ. 7.45 Забавна 
музика. 12,20 «Пъстървите* (Фр 
Шубертъ). 13.00 ОбЬденъ кон
цертъ. 14.15 Забавна музика.
15.30 Солова лхузика. -55 Ба. • 
петна виенска музика. 23 00 За . 
бааенъ концертъ, 
БРАТИСЛАВА — 298 3 м.
16.20 Джазова музика 19.40 
Пъстри звуци 20.15 Новороман, 
тинни песни. 21.00 Симфониченъ 
концертъ. 22.15 Солова музика.

ДОЙЧП АНДЗЕНДЕРЪ 1571 150 191
17,15 Хубава музика, 20 15 Таор. 
бц на Жанъ Сибалиусъ 21 00 
Музикална огледало на врем«-

ОЕЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА: 
6.00 Утриненъ концертъ 19 30 
Ду «ав« му !■' > I . Заб ! 
музика 21 00 Гнояга мелодия 
2-100 СрЬднощп , музика

СОГАНСЪ 442 м.
.'0 30 Разнообразени часъ.

ОБЪДЪ
12.15 Забавна музика:

1 Ура! Музиката иде (Цимеръ)
2. Бресо, брано, потпури (До- . .......................
сталъ). I ме; е) Извори вода.

12 30 Четвърти часъ полки и ма- (20.50 Съобщения.
: 21.00 Симфониченъ концертъ.

«аз народни лъсни, изп. карам- , РАДИО ВАРНА 
фиг.ка Петкова съ съпроводъ на _

- ■ I 13.35 Съобщения.
’ 3.40 Популярни песни.
18 00 Селско-стопански часъ:

сирзкътъ. 3. Дз ме знаешъ •
■•зл‘.о. 4. Псблеяло ми агънце.
5. Еогенъ и вдозецъ

'3.00 Валсове:
1. Валсъ изъ
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ПРАКТИКА

И
1X11

С5

А

съве-
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3 па
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се про- | е да се
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е

1’0 000

>* И» 677 мц,

Лесно
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ткхното

съ
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може
I чо ш-

т

свързването 
на 

1 на

6
«V

«Г.зо Чаеъ 
назиитк.

11 00 Край.

95 
05 -

р*5оти»«иа-
Съ^бш*. ич Б ₽ С 

съ"е; ■ 3 ААузига

И
з

0001
$

етери _______
изп. Фридрихъ Шоръ, баритоиъ 

'» *оръ и орквстъръ 
яреме, прегледъ и? 
новини.

гг

I
I
I

бва Да им< 
гетъ отъ 0.

13 39 Темпо
о.бити«гт»,

в3&5 Лена и та-щеяв музика.
*1.СЛ Поепарвне иа Радио Юииоиъ 
15 С0 Край.

жици ; 
дълга 

кално.

19.45 Йо-
2215
• Г/

съ 
могатъ 

тамъ,

намотка 
е пока-

(Рустъ). 3. Кждето 
кервани (Лори).

концерти:
иъмъ операта „Ню-

кукла* (А,.®.—Л

5 зл/ое
- е соТо^е

1I

Ц ' ?С 30 Течно време, 

отг

И451ЛИ виенски мелодии, 
гг.чмиилтА свърша,' 
ГРАТИСЛАЙА — 298.8 м 
16 70 Л/УОВд М/ЗИ('а 
ссль иолй иа седмицата 
II.ро действие иа олвовго
5- «л/Дж5*ол»о Л /чгии) 

ЛО9|ЧПДНЗГНДЕРЪ 1571'150’191
2015 Творби и« йл/аиъ и Йо, 
■ ' " Ъ ' '.-./Са 21.00 Из». И’,ли.

Другъ единъ 
кристала е неговата 
ность, поради която 
одна слушалка напрапо съ крис- 

могатъ 
въ 
въ

ГН.ШСГГРМАИСКА ПРОГРАМА
6 00 Утрииань комцлртъ. 2015

ПЪЛЕНЪ КУРСЪ ПО

РАДИОТЕХНИКА
ТЕОРИЯ

с

Фиг. 132

I торъ Съ желкзна сърдцевина. 
Променливия К-..Д—.

" 1а максималенъ капаци.
).С05 МГ и отлична кон

струкция съ малки загуби. Блок- 
кснденсаторътъ, който е свързани 
паралелно на слушалката, требва 
да им3 капацитети 0.С01 м[. За 
детекторъ най.добре е Да се упо. 
гркби кристалъ отъ галенитъ, 
който с по.чувстзителенъ, въпрк. 
ки чо притежава недостатъка да 
изисква едно по-точно нагласява, 
не на критичната си ~
циезиятъ кристалъ 
чувствителенъ, 
.•ду е по-лесно

улотркбмв^ медна анганиа 
;ъ дмамагъръ 1.5—2 мм., 
лона 30 м. и разположена 
ю и възможно по-аисока. Анги. >

I нага тркбва дд бжд« однопроаод I

I точка. Сили- 
е по-малко 

нагласяваното 
следователно

до 0,1 м. Това 
_______ значи, разбира 
вълнитк отъ горнитк гру- 

съвсемъ различни едни

I5-

■ечт
17 45 Пегл ■■ танцов* музиич
1й 30 Репор-ажъ.
18 40 Звбагечъ иечоертъ ид Ся-

фийгиия мянлел41е?яъ ияяотлтъ- 
1 Пг-мг и '«"иъ маси». (АЛиня*»- 
и> -п р»Д. 2 Папяг.//•««• •
п 'О -а Саотори) 3
НкмОИИ Т-Ч7И (Фрч-мъ Ш/- 
г • 4 г' . - ■ - - ' Г • -,

10 СП Нгимми и* турски л»и«гъ
10.15 Новиии ма нкмсги взииъ.
19 39 

1 
Згов-1 и 
Хуморъ.

70.15 Чвгвъртъ чвсъ съ Надя Со-

I
кълбо, 

препятствията 
планински маси- 

е отъ голкма

само една 
Въ такъвъ 

-пучай предавателите, макаоъ и 
ла реботятъ на една и сжща въл- 
> а, щомъ отстоятъ извънъ полето 
на зрението (извънъ хоризонта^

<5*
55 5 Ю ю

Фиг. 133

Бал. Пр

СзЬтящъ шъ безъ 
фосфоръ

Италиански хилчици с.м уелкли 
да проиааедатъ единъ саЬгящъ 
лакъ безъ фосфоръ, получавамъ 
напълно отъ мастни минерали. Тоя 
ноаъ лакъ задържа погълнатата 

| саЬтлнна около двеать часа.
0. Н. Е.

Знаехте ли вече . . .
I ... че електрическата микро- 
скопия а отбелязала единъ нопъ

■ рекордъ? Недаана бкха напрапо- 
I ни ии Германия съ използуването 
| на една особено чувствителна спе- 
; цнална филмова лента снимки съ 
[ уголемяване 36.000 пжти .

. че най-новата конструирана 
| аъ Германия ултрарлпидна фото- 
, камара а въ състояния да направи 
I Р0 000 снимки аъ секундата. Съ 

ни I можа да бмде фотографи 
ранъ и 1страпъгъ на единъ пат
рони отъ пушна. Прожектирането 

| на тая лента снета аъ една одии- 
I стаена секунда трда 44 минути.

Антенниятъ трансформаторъ 
съставенъ отъ първична 
Р и вторична намотка 3

7

(Продължение
рови 0,1 до 1 м. и сантиметрови 

| вълни отъ 0,01 п< " т""я 
'рззлрсдЬленио не 
, се, че ь.
пи иматъ

• отъ други качества; то е направе
но, по-скоро за удобство,

Какви свойства притежаватъ, 
собствено, ултракжситЬ вълни и 
въ какво се заключава 
предимство?

На първо мкето тркбва да по- 
менемъ малкитк, прости и евтини 
антени за предаване и приемане 
На ултракжситЬ вълни.

За антени тукъ се употркбяватъ 
главно диполи, металически пръч
ки, съ половинъ дължина на въл
ната, т. е. съ дължина отъ 1/» до 
4 метра. Благодарение на тЬзи 
малки размери явява се едно но
во предимство: възможностите 
отъ едно остро и лесно насочва
не на ултракмситЬ вълни къмъ да
дена точка, посркдствомъ пара
болично металично огледало или 
други технически срЬдства. При 
по-дългитк вълни едно такова на
сочване изисква пространни и 
сложни антенни устройства. 4

Като второ наясно предимство 
трЬбва да отбележимъ «лжжеоп- 
тичното’ свойство на ткзи вълни 
(особено подъ 5 метра). Подъ то
ва свойство се разбира, че ултра- 
кжеитк вълни со проявяватъ поч
ти като светлината; тЬ следватъ 
сжщитЬ закони за пречупване, от
ражение и най-главно разпростра- 
нязатъ се праволинейно като нея. 
Последното свойство, разбира со, 
може да се изтълкува и като не- 
достатъкъ; понеже то означава, 
че едно съобщение между преда
вателя и приемника е възможно 
само, когато и двата се намиратъ 
ръ „оптичното поле". Ултракжси- 
тЬ вълни, особено тЬзи подъ 5 
метра — почти не следнатъ кри-I 
вината на земното кълбо, нито |

I повърхностите на 
увер- | като хълмове и

I пи. Точа свойство
1 полза, когато отъ предавателя се 
изисква да обслужва

' о; реиичеиа области.

но 
и

| употребяването му е сжщо въз. 1
I можно.
I На фиг. 134 е показана кон- | 
; структивната схема на радиопри. 
| мника, отъ която ясно се вижда ( 
I разположението на различните ; 
I части и тЪжното свързване. Кути- 
| ята може да бмде дървена, баке-

• итоза или ебонитовз. : У4'
I За антена подходящо е да се | _Р

(Адамъ).
изъ концерта аъ ре 

на

гала 
разлики 
мането 
Ткзи измкнения 
ватъ толкова •» 
то, но когато 
включенъ единъ 
низка честота, 
единъ високоговорители, те с« 
толкова ркзки и неприятни, че 
изобщо употребата на високого
ворители при използуването на 
кристаленъ детекторъ е непрепо. 
ржчително.

13 09 Амечмбги 
1. Дуетъ на 
и-«ъ опее ата 
ГПу.инИ. изп 
еръ сопрано и Роберг_ 
блп-тонъ съ оркестъоъ. 2. Най- 
хубгчото изъ операта „Труба- 
дуръ' (Верни), изп. солисти, 
хесъ и сркестърь. .3 Прогсгъ 
Защо ии оетаяашъ о цврю', 

изъ I д опеоата .Бсрисъ Го- 
/-•<нояъ' (Мусоргски), изп. хоръ 

тъоъ. 4 Финзлъ изъ 
.Н-сре чбср-ските май. 

рци' (Ри//»рдъ Вагиесъ!,

ОБЬДЪ
12 15 Забавна музика:

1. АЛузичална г--у- - 
ри (Линке). 2. Пксеньта на рк- 
ката (Рустъ). 3^ Кждето почива 
меч г*

12.30 СмЪсемъ
1. Увертюра 
огбергската
2. Роман съ 
мииьоръ (Вленязски), изп. 
цигуп^е гъ съпрозодъ на пиа
но. 3. Ария „Чистъ и преипа- 
сс‘-ъ зчгедъ* изъ операта „Ду- 
иътъ дАлбз (Домицети). изп.
Енрико Карузо, тенеръ съ ср- 
ке'—ъоъ. 4. Липата - (Шубертъ), 
изп Раулъ фенъ Кощалски 
пиаио.

1112 7Спуп"₽ни серенади. 
" изъ опери:

/Ааноиъ и
„АЛамсчъ

ААетз Зайнемай-
Бургь

Л'.вро и.-.рое,..,

М,/, Сг,1„„„„,.ии и„„
СОГАИСИ4, м. „ „ 

>М?Г.9рви ...

ПРИМЪРЪ ЗА ПРАКТИЧЕСКО 
ПРИЛОЖЕНИЕ

За да могатъ читателите да 
приложатъ на практика изложе
ното по.горе, що додсмъ единъ 
примери на проектирани криста- 
лонъ радиоприомникъ, който мо. 
же да со изработи и практически. 

Принципната схема Нд прием
ника о показана на фиг, 132.

Точи приомникъ, снабдени си 
единъ добъръ кристалъ и доста, 
тьчно висока антена, можи да 
приема на едно ралсюниии да 
20.10 клм. ти излмчващия при- 
давтиль, При една съвършенна 
ашена могатъ да ю приематъ 
мощни радиопродциачили н нд 
по.големи разстояния.

426.1
13.09 Забазна и танцова музика.
18-30 Народни песни, изп. Стамат- 

иа Калудоза съ нгродната пе- 
торка: а) Тодурчу дума Дубран- 
ке; б) Цигуларче слиза; в) На
клала Златка седкнка; г) Мом
ци подъ хоуша седеха; д) Чу ли 
Тодорке; е) Замръкнали Тодоръ.

20 50 Съобщения.
РАДИО ВАРНА

13.50 Съобщения.
СТАРА-ЗАГОРД 214/2/1402

'5 Популярни оперетни 
тюри.

12.45 Два репортажа.
13.00 Нередни поси-ж, изп. /А. Ка- 

раджоеа и ралисоркестъпа.
13.27 Съобщения.
17 45 Любими мелодии.
18 00 часъ за м-елкитЬ

шатели:
1. Приказки, чете М. Шопова. I 
2 Детски пксиички, изп. питом- , 
ии при сиоелиталището. ржио- 
роди Хо. Иостаке-ч,-

БЕРЛИИЪ Иг?ХИ ВЪЛНИ:

съ | на и 
кота

400 лздини отъ смъртьта 
и? Копврннкъ

По случай 400 години отъ 
смъртьта на големия германски 
'«ченъ и астрономи Коперники, пи 
'ракозъ, кждето Коперники билъ 

преподаватели въ висшото учили- 
. ще, били уредени големи тър
жества въ негова честь. Между 
другото, била представена пре
миерата на специалния филмъ изъ 
живота на великия учонъ. На по
щенските карти и марки билъ по
ставяни специаленъ юбилеенъ пе
чати.

СЪСТОИ ВЪ Тиио, 
причинено оть спирали отъ жица 0.5—2 съ 

кристала Со изменя не само отъ мучна. изолация, е вторичната на- | 
кристалъ до кристалъ, но даже мо™ °”;,85 спирали отъ смща. 
и отъ една контактна точка до га >|,и1<0- Началото и края на жи. 
друга въ единъ и смщъ кристалъ. ; «ат» но “сЬк“ иам™ 

Други единъ недостатъкъ на 
нестабил- 

свързвайки

ването на

.» * д и о - с1»ту_________

УЛТРАКЖСИТБ ВЪЛНИ
~ ’•» отъ 1 стр.)

единъ отъ други, нкма да се сме
свате. и смущавате, помежду си. 
По тази причина и самите прием- 
наци не е необходимо да бждатъ 
много селективни.

Когато, обаче, требва да се 
прекосятъ по-голкми разстояния, 
за да се извърши едно съобще
ние н» ултракжеи вълни, тркбва 
да си послужимъ съ междинни • 
реле-станции. Последните иматъ 
за задача само да преизлжчатъ 
приетите ултракжеи вълни въ съ
ответните области, докждето имъ 
се простира обекта на действие.

Ултракжситк вълни следовател, 
но се прилагате, съ голкмо пре
димство (прости и малки апарату
ри, малка енергия) тамъ, кждето 
се касае за радио-съобщения на 
кжеи разстояния.

Друго важно предимство на 
ултракжеитк вълни е, че ткхното 
приемане не е придружено съ 
атмосферни смущения и смуще
ния произхождащи отъ електри
чески апарати и машини. Един- 
ствениятъ ткхенъ смутители сж 
-вкщитк на автомобилните мото- 
оИ.

Отъ последните опити и наблю
дения, правени съ телевизионни 
гоедаватели, р^ботящи съ по-г > 
леми мощности, се е установило, 
че тк се слушатъ и извънъ хори
зонта на предавателя. Слодъ вре
ме мощностите на предавателите 
ге увеличаватъ още повече; пра- 
вятъ се опити съ предавания отъ 
големи височини, като предава
телите се инсталирате, на планин- 
. 'и върхове. При ткзи опити се е 
установило, че понккога е въз
можно приемане на 1(Лг-^-200 
клм. далечъ отъ предавателя. Не
що повече, преди войната еми
сиите на телевизионните преда
ватели въ Берлинъ, Лондонъ и 
Парижъ сж били приемани слу
чайно въ Америка, на едно раз

стояние повече отъ 1,000 клм.
Приемането на кжеи и еркдни 

вълни на далечни разстояния, се 
дължи, както е известно, на отра
зените отъ ионосферата радио
вълни, на 100—400 клм. височина.

Приемането, обаче, на ултра- 
кжеитк вълни задъ хоризонта се 
дължи на отражението имъ отъ 
долнитк въздушни пластове—тро
посферата — до 10 клм. височина 
надъ земята. За приемането на 
ултракжеитк вълни задъ хоризон
та на предавателя не сж меро 
давни, следователно, явленията въ 
ионосферата’, а климатичните 
промкни въ долната атмосфера. 
Отражението, благодарение на 
което тк се слушатъ и задъ хори
зонта, са дължи по-точно на’ тем. 
пературнитк разлики на въздуш- 
нит1. пластове надъ земята и на 
ткхилта различна вллжность. При 
>ързи рпзмкетпания на въздуш- 
иитЬ пластове яаяватъ со и коле
бания пъ силата на приеманото.

Изследвания го върху разпро
страненията на ултрактеит!» въл- 

•1 далечъ но /логатъ да се смЬ- 
татъ за приключени. Ултрпкжситк 
вълни ще зевладЕмтъ, може би, 
гледъ време етера, г.ъ» което Щ« 

премлхнлгъ мммнотиитк ерк- 
"1 при сегашното използува■ 
на другитк вълни.

Ииж, Ие. Ганчеви

тирова и Аспарухъ Лешникови.
исторически 

календари, прегледи на печатз, 
НОВИНИ.

21. С0 Хайдушки и Ботеви народни 
нксни, изп. вокаленъ мжжки сек- I

готъ съ народния оркестъръ:
1. Чавдаръ войвода. 2. Събра си , 
Видулъ тайфзта. 3. Пристанала.
4. Живъ о той, живъ е. 5. Пу- ■ 
стата Стара-планина. 6. На про
щаване.

| 21.20 За всккиго по нещо:
■ 1. Цклувка на тъмно (ААикели). 

изп. оркестъра „Алоисъ". 2. 
Единъ копнежъ има всека жена

| (Конрадч), изп. Розита Серано
, 3. Сънътъ на негъра (ААидле-

• тонъ). 4. Сбогомъ Неаполе (Ко- 
трау), изп. Бениамино Джили. 5. 
Моя хубаза Унгария, потпури 
(Фридълъ Хачсъ), изп. Барна- 

башъ фохъ Гечи съ оркестъра си
6. Вариации върху една тема 
отъ Моцартъ (Росини), изп. 
Мерседвсь Капсиръ. 7. Полоне- 
за въ ми бемолъ мажоръ (Двор- 
жакъ), изп. Чехската филхармо-

1 ния, Прага, дир. Талихъ. 8. Ка- 
ватина на Норина изъ операта 
„Донъ Паскуале' (Доницети), 
изп. Лина Палиуги, сопрано. 9. 
Изъ сперитк на Верди (Верди- 
Шарли). 1С. Хсръ изъ операта 
„Вълшебния стрелецъ“ (Вгберъ).

22. С0 Лека и танцова музика.
22.45 Прегледи на сибитията, но 

вини.
23. С0 Предаване на Радио Юниони
24. С0 Край.

РАДИО СКОПИЕ 
707 ки.

и танцова музика.

150
Фиг. 134

клраатъ празь два дупчнци отда.. 
лачени на 5 см. идна оть друга ; 
и пробити въ картонения цилнн- 
дърь, за да са осигурятъ нлмог. 
кшЬ противи разнннани. Ек|»нч

звнъ на фиг. 133. Р и 5 сж нави
ти въ една и сжща посока вър. 
ху единъ цилиндъръ отъ бакили- 
гизиранъ или парафиниранъ кар
тони съ дамотъръ 40 мм. Първич.

намотка Р со състои отъ 15 
15 з/зшр 

05 ~ ? саГопр 

гл\т

... Колко километра музика 
I -ма ачрху една грамофонна пго 

Диаметьрьтъ на одна грамо.
7 50 И-оории оЬе-и. 7.10 Утри. *в>'иа плоча о отъ 25 до 30 см., 
и.нъ-о> т «огъ 7/5 Заба.иа му. ««"Ояиисто между гравирания 
тк-е ?!5 Вееелъ край ие а»д Л0“1 » половинъ милиметъръ, 
мицате. 9 20 Изъ оперети и той с,,орость на въртенето 7В оборота 
фи.-и, 1000 Мелодия и г.1. и дължината на спира-
тъмъ 17 ’0 Пъктъръ четвърт». ,215 и 200 метра. Въ
■.е-, <2 90 ОбМеиъ кочиертъ П'^твитолио--.ть, обаче, пжтьтъ,
13.20 Таиио.а музика. 21.15 Р.'.. г'‘"а итмииаеа иглата лрезъ оре 

22.30 ,,г‘ ив върг&ието ие плочата, а по. 
д».лъгь поради зигзагообречиото 

И /у; равнява прибли- 
зиголно ил единъ ииломегъръ, 

('иойго гя изминава въ четири ми- 
I и/ги.

I 26
СОФИЯ 

Скопие, Варна 
СтараяЗогора

СУТРИНЬ
6.45 Марти, ободрителни думи.
6 50 Точно време, новини.
7 00 Маршове.
7.10 Лека музика.
7.30 Новини.
7 40 Народни хора, изп. групата 

па Цактко Благоеви.
7 55 Църковенъ календари, 

тм по хранознанке.
9С0 Край.
10 00 Часи за ученмцмтк отъ осно- 

анмтк училища,
за ученицитк отъ гим ;

да се получатъ 
силата на прие- 
отношение: 1:50.

не се чувству- 
неприятн^. отъ ухо- 

> следъ кристала е 
усилватели на 

който захранва

<рай На намотката завършва съ | на и въ форма на Г, като кол. 
около 15 см. свободна жица, за ! :ото е възможно вертикалната 
да Се извърши свързването съ [ части да бжде по-висока, толкова 
гстаналитк части на веригата. ' е по-дебре. Естествено, чо кога. 
Чувстаителностьта на приемника ! то радиопредавателя е близо, ан. 
а увеличава значително, ако се ' гената може да бжде по-низка 

| неправи антенния траисформо. : 1 по-кжса. За далечни радиопре.
I давагели високата антена е нало. 
I жителка необходима. Единия 
I .рай на антената завършва съ 
изолатори, а другия съ единъ 
щепсели за включване въ антен
ното гнЬздо А на приемника. 
Добра е, когато антената о на
правена отъ одна цкла жица 

: безъ свръзки и снаждания. 
Като земно съобщение , 

да се използува тржбата на 
мата или радиатора, което с© съ. 
единява съ гнкздо Т.

Слушалкитк трЬбза да бждать 
' отъ м.чего добро качество и да 
; иматъ съпротивление отъ 2,000 до 
| 4,000 ома. ТЬ се включватъ въ 
I гиъздата С.

коиденсаторь трЬ. Нагласяваното на този
нлКъ е много просто. Завива се 

) с-итлото на кристала така, чо ме
талното острие се допира леко 
^о кристала, върти со промЬнли- 
вия конденсаторъ до като со чуе 
единъ сигнали. Ако не се чуе ни. 

| какъвъ сигнали, нагласява со 
острието въ друга точка отъ кри. 
етапа и отново търсенето съ кон. 
денсатора. Често пжти може да 

! са наложи ткзи опити Да бждатъ 
повторени нкколко пжти, до като 
со добие оадоволителенъ раоул-

Приемницитк съ кристаленъ 
детекторъ могатъ да се упо- 
тркбятъ тамъ, кждето поради 
близостьта на излжчващия пре
даватели не е необходимо усил- 

високата честота и 
приемането е достатъчно силно 
направо съ слушалки. Съ ткзи 
приемници не могатъ да се при
емате, вълни съ постоянна шири
на а модулирани или накжсани 
такива. Тк не изискватъ никакъвъ 
токоизточникъ, инсталацията и 
подържането имъ е много еко- 
номично, понеже единствения 
разходъ се свежда къмъ подмк. 
няване на кристала следъ изве
стени периоди отъ време.

Съ този приемникъ може да 
се приема на едно разстояние 
до 15—20 клм. и повече около 
излжчващия предаватели, като сс 
употркбява една достатъчно ви
сока антена. По качество прие
мането е отлично.

За задействуваното Иа криста
ла е необходимо известно коли
чество енергия съ висока често
та и следователно трептящия 
кржгъ, отъ който той се захран
ва тркбва така да бжде устро
ени, че да достави тази енергия. 
Трудностите се състои въ това, 1 
че затихването причинено отъ 

отъ
но даже 

точка до
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Ь,
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Фиг. 9

т=/ШШГхН|||—
съпротивло.

Фиг. 11

НАУЧНО-ЗАБАВНИ ОПИТИ
ПЛАВАЩИ МАГНИТИ

I*
Фиг. 10

За то>и опи: и « необходимо

I 1 3
2

-- 1

АПИ^ 
<Х> А #

на 
токъ

източника 
(батерия,

на
□ао.

ТН1 
4.5,0 \

ние

на 
за 

измЬс-

(фиг. 10).
Съ помощьта на съпротивло, 

ние включено въ анодната вери
га (фиг. 11).

1 2 3 4 5 о 
Смешенив е - За

КУЛТУРНА ХРОНИКА 
ИЗЛОЖБИ

Въ столицата сж открити фото
изложбите на Петъръ Папакочеаъ 
и Божидаръ Карастояновъ.

Открита е и изложба на аква
релни рисунки работени отъ уче
нички на скопената девическа гим 
наизя, изобразяващи народния

. .......   с безплатно.
Молимъ г-да радиотехниците да 

изпратятъ точнитЬ сведения за 
публикуване.

изобразяващи 
битъ въ Македония .

_ ЗА НАРОДНАТА ПЕСЕНЬ
г. Йорданъ 

защитата на 
музика и за 

. компо- 
се раз-

разградъ
ТОДОРЪ ХР. ДИМЧЕВЕ, бюро 

„Светлина", ул. „Дринъ" 7 гр. 
Разградъ, извършва електрически 
инсталации и поправка на радио
апарати, търговия съ радиочасти 
и електрически материали.

РШОШШШ ДЕЙНОЛЬ
Въ тази колона, съ цель да 

услужимъ на радиотехниците и 
улеенкмъ публиката, даваме адре
сите 'и главната дейности на всич
ки радиотехници.

Публикуването

щш1> магнити, Споредъ броя 
плаващите магнити, тЬ ще 
мат», положения, като на показа
ни) е въ чертежа геометрични 
фигури. НЬкои отъ фигурите си 
иъ стабилно равновесие, е Други 
иъ нестабилно.

Единь или няколко отъ плава
щи! I магнити могатъ Да Са по. 
станятъ съ н»жния полюсъ нагоре. 
’ъ такъиъ случай, помежду см, 

■ Щ* с« отблъскмтъ, « други’Ь 
Ще се привлича! ъ и така що се 
обрл1у»а|ъ ’!Н1ер«сни фигури.

СТАРИ БРОЕВЕ НА РАДИО СВЬТЕ
Редакцията доставя миналого

дишното течение на вестника 
отъ бр. 219 до бр. 269 — общо 
цЬлата годишнина за 155 лева.

ИСПЕРИХЪ
Михаилъ Ивановъ Минчевъ — 

радиолаборатория „Едисонъ“, гр. 
Испсрихъ, строежъ на радиоапа
рати и поправки на с«ЩитЬ и аку 
мулатори, електрически инста
лации и др.

ДЙТОСЪ
БОРИСЕ КОЛЕВЪ ВАСИЛЕВСКИ

— радиотехникъ, ул. „Царь Бо. 
рисъ III’ 28, поправя радиоапара
ти и строи радиоапарати „Борко .

Повдигнатиятъ отъ 
Садевъ въпросъ за 
народната пЬсснь и 
творчеството на нашитЪ 
нисти, продължава да 
глежда изъ колоните на вестници 
и

И наистина, като включимъ въ 
анодната верига съпротивлението 
г между отрицателния полюсъ на 
анодната батерия и отрицателния 
полюсъ на отоплителната бате
рия, постоянната съставна на 
анодния токъ, минавайки презъ

Увеличението по този начинъ 
иа променливото решетъчно на
прежение не мож» да продължа. 
ип /лиого, тъй като при премина- 
нането на известил гранична стой" 
иость, лйиъ е® лоявяплтъ изкривя, 
вяния. Граничната стойности на 
лромКнливото решетъчно цппри- 
/иеиио се определя отъ типа ил 
лампата и отъ нейнотл характе
ристика.

ОтрицлТИЛНОТО ПрИДИъПр -ЖъНИО 
на управителните решетки на 
помпите въ усилвателите но коли 
Сепията съ низко честота са по- 
даватъ по два начина:

него (посоката на тока е против
на на движението на електрони- 
', показано на фигурата) ще 

! създаде на краищата му падение 
! на напрежението

и§=1о г, 
което са'използува като отрица
телно преднапрежение въ реше, 
тъмната верига.

Примеръ. Да се определи стой, 
ностьта на отрицателното пред- 
напреженио на решетката на 
лампата, ако г=200 ома и 1с“5 
милиампера (0,005 ампера).

Решение:
11д = 1ог=0.005.200—1 волтъ.
Втория начинъ за взимане 

отрицателно преднапрежение 
управителната решетка е

• тилъ почти напълно първия.
И така най-важните условия, за 

да Со избегнатъ нслинойнитЬ из
кривявания сж следните:

а) да со работи само въ право, 
линейната часть на характеристи. 
ката, и

б) да се работи само въ обла- 
стьта на отрицателните напрежо. 
ния на решетката, т. е. при от- 
ежтетвие на решетъченъ токъ.

Практически тези условия се 
осжщсствяватъ като со повиши 
анодното напрежение (по този 
начинъ характеристиката се отмЬ. 
ства на лево) и като со даде на 
решетката съответното подходя, 
що отрицателно преднапреже. 
ние.

I КЛАСИФИКАЦИЯ НА УСИЛВА
ТЕЛИТЕ НА НИЗКАТА ЧЕСТОТА 

Въ зависимости отъ вида на ра. 
ботния товаръ въ анодните ве. 
риги различаваме три основни 
типа усилватели нз трептенията 
съ низка честота:

1. Усилватели 
ния.

2. Усилватели съ дросели, и
3 Усилватели съ трансформа. 

тори

а= Стр. в

УСИЛВАТЕЛИ НА НИЗКАТА ЧЕСТОТА 
III.

1. Съ помщьта 
на постоянанъ щпо ^ою^пл, ; 
елементъ или акумулаторъ), кой. ■ гЬ, 
то се включва въ решетъчната ' м.1 
верига последователно съ.източ.! 
ника на променливото напрежо- |

7 
6

_______ .5
“ 4 

3 
г

ОРЕХОВО
СПАСЕ ГЕОРГИЕВЪ МАРКОВЪ 
радиолаборатория „Фиверъ”, гр. 
Оряхово, изработка и поправка 
на радиоапарати и извършва 
електрически и кино инсталации.

С. КУЦИНА — В. ТЪРНОВСКО
ИВАНЕ ГЕОРГИЕВЪ СИМЕО- 

НОВЪ — с. Куцина, В.-Търновско, 
олектро и радиотехникъ, строежъ 
и поправки на радиоапарати, из
вършва електрически инсталации.

I да се намагнетизиратъ десетина 
стоманени пръчки въ диаметъръ 3- 
4 мм. НамагнетизиранитЬ пръчки 

. се забождатъ на коркови тапи, 
както е показано въ фигурата А. 
ТапитЬ требва да иматъ такива

I резмери, че поставени въ вода 
магнитите да плаоатъ.

Всичките магнити се обръща:ъ 
съ северния полюсъ N на горе и 
со поставятъ въ одинъ емдъ съ 
йода. Поножо еднаквите полюси 
со отблъскиагъ, то плаващите ма. 
гнити що со разпръснати по кран 
на емда. Ако, обаче, наду тЬхъ 
посгаиимъ южния полюсъ В на 
одинъ голЕмъ магнити, ю плана 
Щитй магнити Ща бждатъ пришИ. 
чони на известно разстояние, коа, 
то сьотичтетупа на стабилното 
раиковесии Между привликатон. 
пата сила на големия мамини и 

• отбдъсквателната между плана-

Отъ разгледания примеръ става 
ясно, че ако въ първия случай 
при избора на работната точка а 
върху характеристиката на ре
шетката со подава променливо 
напрежение съ амплитуда на

ма ^160в

видонъ български ни- 
народникъ, Тодоръ Г 
съ статии отъ Борисъ 

и ДР

списания.
„ЛИТЕРАТУРНИ НОВИНИ“

Последниятъ брой на в-къ „Ли
тературни новини“, излизащъ иъ 
гр. Варна, о посвотенъ на наскоро 
починалия 
саголь и 
Влайковъ, 
Черневи, Дим. Добронъ

1,5 волта, а 3 волта, то изкривя
вания ще се появятъ по две при
чини:

1. Понеже изменението на анод 
ния токъ Ще излезе отъ грани
ците на праволинейната часть на 
характеристиката, и

2. Понеже ще се появи реше
тъченъ токъ.

За да се отстранятъ изкр’<вява. 
нията, требза да се отмести ха
рактеристиката на лампата на 
лево, като се увеличи анодното 
напрежение напр, отъ 120 на 150 
волта и Да се избере върху нея 
работна точка съ помощьта ■ на 
отрицателно преднапрежение не 
по-малко отъ три волта (фиг. 9). 
Отъ фигурата- се вижда, че въ 
гози случай измененията на анод 
ния токъ ще следватъ точно из
мененията на променливото ре. 
шетъчно напрежение^


