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опушваното. Въ Германия 
новъ. 
звука 

съ

с билъ 
начини 

върху 
'■/елЬзсиъ 

окисъ, С.А.С.Щати см продължили 
да регистриран» звукл. върху же_ 
лЬзиа жица, като см успЬли, оба
че до устроятъ опярати, както за 
ннрЬзванотб, тока и за възпроиз
вежданото съ съвършено малки 
размЬри. Така при еднд бобина 
отъ жица, съ дизмотьрь 12 см, и

усгаиовенъ едииь 
из регистрирано 
денга покрита

Манолъ Н. Тодоровъ
Отъ четири години Манолъ уча_ 

ствува въ „Тракийската тройка", 
известна съ нейните кръшни и 
вити народни хора, излЪти въ ху. 
бавата народна музика.

Родомъ е отъ, гр. Чирпанъ, 

синъ на известната народна пе
вица Атанаска Тодорова.

Следва Държавната музикална 
академия отъ.класа на Влади- 
миръ Аврамовъ.

На забави и утра, на концерти 

изъ селата и по радиото, млади- 
ятъ Манолъ движи смело и си
гурно лмка на своята любима гм 
дулка и весели и разиграва сърд- 
цата На своите слушатели.

Това см първите творчески 
стъпки на Младиятъ и надаронъ 
гмдуларь.

Младиятъ тракиецъ отъ „трой
ката" тепърва Що има да развие 
и покаже своята голЬма дарба на 
вдъхновени народен^ музиканти, 
гмдуларь.

отъ 18. VII до 24. VII.
Радиоразпръскването и телевизията 

презъ 1942 година.
Антени.
Усилватели на низка честота
Пъленъ курсъ по радиотехника.
Клодъ Дебюси.
Научно-забавни опити
Радиотехническа дейности.

селъ е з 
ви измЪ| 
на европейските 
на средни вълни

дебелина 5 см. е могло да се за
пише една програма отъ 8 часа 
прс-дължителность.

Въпросътъ за радиосмущения
та е билъ подетъ наново въ Фран 
ция и Германия, кмдето е билъ 
установенъ единъ новъ уредъ за 
измерване силата на смщите, Въ 
С.А.С.Щати пъкъ см открили 
единъ новъ апаратъ за прилагане 
къмъ автомобилните мотори, зо 
да се отстранятъ смущенията на 
кмеи вълни.

Контролната централа въ Брюк 
започнала отново да пра- 
^рванията си на честото 

радиостанции 
и на онЬзи въ 

целия светъ, които излмчватъ на 
КЪСИ ВЪЛНИ.

Ще дадемъ по-долу некои све 
дения за отделните страни (така 
както си? публикувани въ януар
ската книжка на списание „Жур
нали-‘де Телекомуникационъ", из_ 
даванъ отъ Централното бюро на 
международния съюзъ за дале
косъобщения въ Бернъ. По-важ
ните отъ тези сведения см след- 
нитЪ:

Въ Бразавиль въ Фрацузка 
южна Африка е пусната въ дей
ствие една нова и мощна радио- 
разпръсквателна станция на кмеи 
вълни.

Въ Апжиръ, преди окупацията 
му отъ англо_американците, фран 
цуската власти е организирала 
служба за радиоразпръскване.

Въ Аржентина следъ пускане
то въ действие 5 киловатната ра
диостанция „Радио Катамарка", 
д-вото „Редъ Аржентина До Еми- 
сора Сплендитъ", презъ м. ав_ 
густъ миналата година е открила 
другъ единъ предаватели „Роса- 
досъ". Нови радиопредавателни 
станции см били проектирани за 
градовете Бусносъ Айерссъ, Роза 
риа, Кордоба, Мондоза и др. 
Д-вото „Радио Болграно" строи 
единъ предаватели въ „Ла Пу- 
осъ" и една друга въ Санъ Луйзъ. 
и една друга въ Санъ Луйзъ.

Въ Белгия бе признатъ офи
циално „Националния институтъ 
за технически изследвания по 
радиото и киното", основани ии

1939 г. въ Брюкселъ.
Въ България е взето решение 

да се увеличи броя на радиопре
давателите и да се създадатъ нЬ_ 
кои вериги отъ синхронизирани 
на една друга вълна радиостан
ции. Предвидени см станции- 
реле всека отъ по два киловата 
въ пети различни области свър
зани чрезъ кабелъ съ радио Со
фия. Въ последния градъ се за
върши напълно постройката за 
новата радиопалата (студио). 
Правителството насърдчи колек
тивното радиоприемано. въ учи
лищата, казармите и малките на
селени места.

Въ Канада производството на 
приемници за ползуване зтъ на
селението о било ограничено на 
50% отъ средното месечно про
изводство презъ 1940 година.

Въ Китай е била открита една 
нова радиостанция въ Чунгъ- 
Кингъ. Полицията на този градъ 
е сложила печати на всички ча
стни апарати на кмеи вълни, за
бранявайки употребата имъ, 
като трае войната.

Въ най-големия градъ на Хър
ватско — Загребъ е билъ осно- 
ванъ институтътъ „Хърватско ра
диоразпръскване", задачата на 
който е да дирижира службата 
по националното радиоразпръ
скване. Инсталирани см предава
тели .съ малка мощности въ Бакя_ 
Лука и Сараево, а се предвижда 
постройката въ Осиакъ на една 
радиостанция съ мощности 20 кило 
вата. Въ Хърватско вноса и про
дажбата на радиоприемници мо_ 
гатъ да се извършатъ възъ осно
ва на специално позволително.

Въ Дания презъ януарий 1942 
г. о билъ откритъ единъ предава
тели на кмеи вълни съ модула
ция на честотата.

Въ Франция съ докроть огъ 
7 ноомприй 1942 год. са о при
стъпило къмъ реорганизирането 
на националното радиоразпръск
ване, коото сега що бмдо педъ 
контрола на одинъ висши съпотъ 
и одинъ обшъ администратори, 
назначени отъ правителството 
Прцзъ м. августъ 1М2 год а 

(Продължава на 6 стр.)

РАДН1РАЗПРМНВНЕТ0II ТЕЛЕВИЗИЯТА ПРЕЗЪ 1942 ГОЛИНА
. Военните събития пречатъ, за 

’ Да могатъ да се събератъ точни 
сведения относно развитието на 
радиоразпръскването и телевизи
ята въ различните страни, но въ
преки това оскъдните съобщения 
проникнали отъ тукъ, отъ тамъ 
идватъ да докажатъ, че тези 
две културни придобивки продъл 
жаватъ своя ходъ и презъ най- 
тежките периоди на съществува
нието на човечеството. Въ след
ващите редове ще дадемъ некои 
макаръ и оскъдни . сведения на 
нашите читатели, които Ще по- 
твърдятъ горната ни мисълъ.

Радиоразпръскване, 
въпросъ, който днесъ 
се третира въ връзка съ радио
разпръскването, е какъ Да се из
върши то за въ бъдеще: дали 
по жица или чрезъ помощьта 
на ултра-кмеите метрови вълни, 
модулирани чрезъ честота. Мно
го статии публикувани въ Европа 
и Америка презъ 1942 година до 
казватъ, че тези съ двата техни- 

ч..учески въпроса, по които най- 
много се е спорело. Въ некои 
страни както напр. Швейцария, 
предаването на радиопрограмата 
по телефонна мрежа е било ши
роко развито презъ мич*лата 'о- 
дина, ^окато въ СА.С. Щати см 
се много увеличили опитните 
станции за радиоразпръскване 
на ултра къси вълни, модулира
ни съ честота.

Между това презъ 19^2 г. см 
се умножили между, континентал
ните радиоразпръсквателни стан 
иии кмеи вълни. Уредите за 
регистриране на звукл намира>а 
вео по-широко разпространение 
.анто при различнигь родиораз- 
прлсиввния, така и при радиоп'».
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Скала, дир. Карло
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1, 1Го; косато к
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‘19.35 Мелодии.
21.00 Композиции.

джазова" МУ.

•~Т

Трептение на антенитЯ.
ека разгледаме една вертикал_ 

нд антена (фиг. 15) която въ еди_ 
.„ил г-.. „плГ, - А.._ -> м

на Х° 
която ще излъчва 
бжде Хо = 60

лателно р"»»,.. 
енергията която 
хармоничните 
Друга страна 
вълни, когато 
ща ватъ 
станции. Така 
ако т'”'- 
статьчно 
приемането

тя
радио

• х-0 м. дължина
Поради

Жакъ 
(Даор- 

Куленк-

Миланската 
Сабайно.

20.30 Тончо време, исторически 
календаръ, новини.

I 20.50 I! и Ш-то действие
I „____ Л--..мяпа"

прегледъ

300.000

60
»разуваната тената трепти

мажоръ
№ 2

ободрителни 
църковсиь ка_

Като примЬръ може Да 
сочи, че една чадърообразна 
тена съставена отъ 3 антенни жи_ 
Ци и 3 противовеса съ мачта ви_ 

ефективна-ви-1 
м. при вълна ' 

максимална 
връхъ). Въ останалитЯ точки 
къть ще се разпределя като ми

ната формула: 1

сока 17 м. имаща 
сочина около 10 м. при 
съ честота 750 кхц., има омичес- 
ко съпротивление около 10 ома, 
а съпротивление на излъчването 
— около 1 омъ.

на третата си хар-

>

=1X0. 

к = 2

й

то тукъ токътъ непременно трЯб_ 
са да спре. Ако антената нЯма 
добаоиченъ капацитети и само
индукция," то въ долния край на 
антената близо до точката кж- 
дето е заземлена, токътъ Ще има 

стойность (токовъ

на Берлинската Държавна
ра, дир. Валтерь Лутце.

13.00 Испански мелодии:
13.15 Точно време, прегпедъ 

събитията, новини.
13.30 Забавна и танцова музика. ‘
<4.00 Единъ часъ музика за всич. . ~ни- (балети).

(между 14.20 — 14.40 
говски съобщения).

15.00 Край.

Дадена 
мЬрки 
само 

а хармоничните 
колкото о 

случаи когато 
’ Да бмд0 устроена 

—1 отъ харлАО- 
На основната

пЯсни (Сарасате). 3. ПЬсень 
една 
Това дава 
геръ). 5, Ела, 
лионъ .
съкровище", изъ операта 
гански С

АНТЕНИ
V. 

се по- | 
ан_

на събитията, но-

фиг. 18
= 60 м. т. е. вълната 

антената ще 
м. честотата на 

ЗС0.000

Хо

^НЕ
I 18 ЮЛИИ

СОФИЯ 
СЬопие, Варна 

Схара»3агора 
СУТРИНЬ

7.00 Маршове.
7.10 Лека музика.
7.40 Народни ~х'

Начева, групата 
и народния с 
ленъ 1'

„Донъ Паскуале”.
Гесполитически 

събитията.

причина при конституиранс- 
л радиостанция се

Щото антената да 
на основната си 

да бж- 
възможно по- 

одна 14.20 Лека и танцова музика.
15.00 Край.

Тибо;
жакъ), изп.
амфъ.

19.00 Новини на турски езмкъ.
19.15 Новини на нЯмски езмкъ.
19.30 Танцова музика.
19.45 Опера *— ..Донъ 

ле” (Доницсти): 
Действуващи лица: 
Донъ Паскуале — Ернесто Ба. 
Дини; Докторъ Малатеста: Аф- 
ро Поли;; Ернссто — Тито Ски. 
па; Норина — Аделаида Сара. 
чени; Нотариуси: Джорджано 
Калегри, хоръ и оркзетъръ на 1

въ г.г......
третата хармонична 

силна 
отъ

ВЕЧЕРЬ
17.30 Чосъ за детето:

Участпупатъ: Н, I 
групата ИД-------- , ..

фиг. 19

ВсЬкд една антена при трепте
нието си покрай основна^ вълна 
която излъчва, трепти и на нЯ- 
кои отъ хармоничните си, като 
излъчва въ пространството .-.и и 
хармонични вълни. Така зазомло. 
ните въ единия си край антени 

, трелтятъ съ нечетните си 
; нични (трото, пета и т. н.),

посеятъ въ нивите си
Това, което агрономите не мо. 

жаха да постигнатъ по пътя на 
системното кръстосване на раси
те, бе постигнато съ помощьта 
на къситЬ лъчи, Освенъ овесътъ, 
°и1е много други културни расте, 
ния щ2 бъдатъ подобрени по то_

*3

Г3 = ЗГо ’= 3 X 5,000 = 15,000 кхц. 

когато антената трепти на петата 
си хармонична Ще имаме

< 1 . 4
Х5------ — Ао =—15=12 м. и

25,000 кхц.

третата си хормонична Хд:

ЗГо; фиг. 16. При

V ’■ = Т)'0'
Г = 5Го, като се казва, че анте
ната трепти на петата си хармо
нична (фиг. 17). На фиг. 18 е по
казано рапредЯлението на тока 
и напрежението въ една Г-образна 
антена, която трепти на седмата 
си хармонична.

Примеръ: една вертикална ан
тена състояща се отъ опъната 
вертикално жица дълга 15 метра 
ще трепти на основната си въл- 

<Т\ М|

понеже отъ една страна 
осе излъчва чрезъ 
е загубена, а отъ 
така излъчените 
съ по-силни сму- 

приемането отъ други 
горния случай, 

,а е до.
1 ще смущава 

-•о отъ рад:х 
Конго роботи на 20 м 
“ вълна (15000 кхц.),'

мопична ще имаме

„СвЪтъ Святъ" изъ реквиемъ 
(Форе), изп. солисти и хоръ, 
дирггентъ Густавъ оре.

9.00 божествена сл/ж&а.
13 15 Слово отъ протмДияконъ 

Георги Ибришимозъ.
10.30 КРАЙ.

БЕЗЪ 
ЗИКА

Съгласно едно решение на 
японския музикаленъ съюзъ. вся
каква английска и ссверо-амери. 
канска музика ще требва да из
чезне въ бъдеще отъ Япония. 
Първата стъпка въ това отноше
ние бЬше направена миналата го. 
дина, когато се забрани разпро. 
стрнението на подобна музика въ 
каквато и да било форма и на
селението бЬше поканено да пре 
даде за преработване съответни. 
т4> грамофонни плочи.

Тая нова наредба изключва са
мо нккои английски и американ
ски п^сни и мелодии, пренесени 
преди десетки години въ Япония 
и които могатъ да се считатъ за 
японско музикално достояние.

ВНЕ

ХОРЪТЪ НА СОФ. УЧИТЕЛКИ. 
Хорътъ нд софийскитЬ учителки 
съ диригентъ г. Марини ГопЬми- 

I аовъ, заедно съ танцовото ядро 
; и учителската четворка, замина- 
1 ватъ за Лжджене, к.-ядето Ще из- 

несатъ нарочна концертна про
дукция.

!2тъ: Н, Балабановъ, 
„Детска радости" и др.

4 , 4

=^1=-т’5
тата на трептенията ще бъдатъ

300.000
' 20
ЗГо = 3X5,000

ОБЪДЪ
12.00 Праздничень концертът

1. Уаертюра „Кориоланъ“ (Бе
товени), дир. Менгелбергъ. 2. 
Симфония № 35 въ ре важоръ 
„Хафнеръ" (Моцарти), дир. То. 
сканини: а) алегро конъ спири- 
то; б) анданте; в) менуетъ; г) 
просто. 3. Концерти за виолон_ 

-^,чело и оркестъръ въ ла
\ьоръ, оп. 129 (Шуманъ), 

',<-*71удвигъ Хлиошлеръ: а) Не 
бързо; б) бавно; в)

на сп-

Съпротивлението на излъчва
не е най-голЬмо, когато антена
та трепти на собствената си дъл
жина на вълна.

з. Общо знтекно съпротивле
ние. Ако отбележимъ съ \Уа 
енергията, която е вкарана въ 
антената, то една части отъ нея 
се излъчва навънъ въ простран
ството подъ форма на е.м. въл
ни, а друга се губи, поради жау- 
ловия ефекти. Излъчваната енер
гия видехме, че се изразява съ 
фогмулатз : \Уи=Ки I2, гдето съ
противление на излъчването; а 
I — силата на антенния токъ.

Загубената енергия може

ми- , 
сол. 
мно 

го бързо; б) бавно; в) много 
живо. 3, оНрвежка рапсодия 
(Лало), дир. Пиеръ Шанъонъ.

13.00 Народни пЬсни, изп. Хри
стина Траянова съ народния 
оркестъръ: 1. Тодурчу дума 
Петранка; 2. Цигуларче слиза; 
3. Наклалай Златка сед^нка; 4. 
Момци подъ круша седЪха; 5. 
Чули Тодорке; 6. Замръкна То_

• доръ.
13.00 Фантазии изъ оперети.
13.30 Точно време, прегледъ на 

събитията-, новини, съобщения.
<3.50 Забавенъ концертъ:

Мелодии (Шопенъ). 2. Цигански 
;т-, ' » на

любовна нощи (Линке). 4.
настроение (Пра_ 

□, ела, въ малкия пави- 
(Лехаръ). 6. Валсъ „Мое 
1що", изъ операта „Ци- 

______  баронъ" (Иоханъ Щра
уси). 7. Любовна пЬсонь (Бнк- 
сио).

ОБЪДЪ
12.15 Изъ тонфилми:

1. И тогава вътре! изъ филма 
„Голямата игра“ (Яри). 2. Днесъ 
съмъ тъй влюбена, изъ филма 
„Оперета" (Шмидтъ), изп. Ли- 
.... Зчаешъ ли

изъ филма «Бунтъ 
монастиръ" (Фу- 
това съ виенски 

изъ филма „Виенски 
(франковски) изп.

НАУКА И ЖИВОТЪ

Чрезъ ултравиолетови лжчи 
сз създаватъ нови видове 

растения 
които съ много по.доходни и не 
поддаващи се н4 заболяване

За добиване на нови сортове 
отъ известнитЯ вече растения, 
агрономите днесъ използуватъ не 
само кръстосванията, но и по
мощьта на лжчитЯ, които физи
ката имъ дава. Така днесъ се из
ползуватъ на първо мЯсто ултра
виолетовите и рентгенови лъчи 
за създаване на нови раси. Къ. 
ситЯ лъчи иматъ свойството да 
действуватъ върху семената и да 
промЯнятъ тЯхнитЯ наследствени 
заложби, така че при поникване
то имъ да се получаватъ нови 
раси растения, които се отлича- 
ватъ отъ тЯзи отъ които произли. 
затъ съ по единъ или нЯколко 
наследствени белега .Подходя- 
щето дозиране на облъчването 
дева възможности за създаване 
на растителни раси, които придо_ 
биватъ нови, ценни . качества и 
които могатъ да замЯстятъ ста- - 
ритЯ, слаби раси.

БотаницитЯ Фрайселбенъ 
Лайнъ съ облъчили 240.000 
мена на овесъ, съ цель да по_ 
лучатъ раси, устойчиви на пара- 
зититЬ. Отъ всичкитЯ облъчени 
семена, тЯ съ успЯлц да изоли
ран» само седемнадесети, които 
наистина съ се оказали неподат
ливи на паразититЯ. Устойчивости 
та спрямо паразити и болести ос. 
тава трайна у спсменатитЯ седем 
надесети семена и тЬ я преда, 
ватъ, като наследствено, постоян
но качество, въ всички следващи 
поколЯния. Практическата полза 
отъ това е ясна. По този начинъ 
могатъ да се създадатъ нови ра
си, които нЯма да страдатъ отъ 
болести и ще бъдотъ много по
доходни. ОпититЯ съ напреднали 
до толкова, поезъ настоящия 
сезонъ редица стопани сж полу
чили отъ новия овесъ, за да го

ци Валдмюлеръ. 3.
■ още? танго 

въ женския 
ксъ). 4. Да, 
истории, 
истории" 
Хансъ Мозеръ.

12.30 Младежьта и професията, 
сказка отъ Григоръ Пенчзвъ.

12.40 Балетна музика:
1. Балетна сюита (Франсисъ 
Попи), изп. оркестъра на.Ада- 
лбертъ Лутеръ: а) Въведение 
— мазурка; 6) Ницикато — га_ 
лопъ; в) Бавенъ валсъ; г. Лар- 
го; 2. Феята на куклитЯ (Ио_ 
зефъ Байеръ), изп. оркестъра 

опа

се представи по закона на Джа- 
улъ съ формулата №г=Кг . I2, где- 
то Рг—омичсското съпротивление 
нз антената, а I — силата на антен. 
токъ. Общата антенна м шность 
\Уа = \Уи 4- = (Ки4-Рг). I3 или
тя може да се предостави чрезъ 
формулата \\’а = Па I2. гдето Ра е 
общо антенно съпротивление, а I — 
силата на антенния токъ. Следова
телно общото антенно съпротивле
ние е равно на сбора отъ съпроти- ‘ 
влението на излъчването на алте-1 
ната и омичгското й съпротивло-! 
ние: Ка = Пи 4- Яг. ■

Зависимостите на тЯзи съпроти. 1 
вления отъ дължината на вълната • 
е показана на фиг. 14.

4 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОКА И 
НАПРЕЖЕНИЕТО НА АНТЕНИТЕ

1 ричната дължина 1 на аг

... дължината ). на вълната
на антена (фиг, 15) която въ еди_ ■
ния си край е заземена. Ако за- тя тРепти сс изразява чрезъ слсд- 
хранимъ тази антена въ основата | , ,й съ една промЯнлива е. д. сила, ната Ф°Р”Ула : 1 = —(2 К + 1) 

като я свържемъ съ единъ треп- .
тящъ кржгъ, то токовитЯ вълни Когато к = о, то 1 =-— X’ 
се разпространяватъ по нея и | ’ 4 ‘ ’
стигатъ до изолирания й край и } — | * 
со прьщать обратно, като интер. I ’ 
фериратъ помежду си и се обра- I 
зуватъ стоящи вълни. ГорниятЪ|*_ 
край на антената, понеже е изо_ ( ~ 
лиранъ винаги представлява то- 1 
ковъ вжзелъ и въ тази точка то- ! X, 
кътъ има стойность нула, тъй ка- |

1П011Е1Ш1№I ю юлий
СОФИЯ 

Скопие, Варна и 
Стара>3агсра

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни Думи.
6.50 Точно време, новини.
7.С0 Маршове.
7.15 Народни хора 

чи).
7.30 Новини.
7.40 Лека музика.
7.55 Църковень календаръ, 

ти по хранознаиие.
8.00 Край.

18.10 Часъ за селото: |
предаване отъ село Горско но
во село — Горно-ОрЯховско.

19»С0 Предаване П-то полувреме 
на международния мачъ Бъл
гария — Хърватско.

19.45 Лека и танцова музика.
20.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на печата, 
новини.

20.50 Прегледъ на днешния спор. 
тенъ день, репортажь отъ Цан. 
ко Лукановъ.

21.00 Инструменталенъ концертъ; 
1. Валсъ въ до диезъ миньоръ, 
оп. 64, № 2 за цигулка и пиа
но (Шопенъ). 2. Реквиебросъ 
(Касало), изп. Гаспаръ Касадо, 
челистъ. 3. Менцетъ (Моцартъ), 
изп. Тасинари флейтистъ. 4. Сла 
вянски танцъ N2 2 въ ми ми
ньоръ, за цигулка и пиано 
(Дворжакъ). 5. Испански танцъ 
(I ранадошъ), изп. Пабло Ка- 
залсъ — челистъ. 6. НЯмски 
танцъ (Моцартъ), изп. Георгъ 
Куленкампфъ на цигулка.

2120 именити пЯвци:
Милица Кориусъ сопрано:
I. Момичето отъ Кадиксъ (Де- 
либъ). 2. Птиченцето въ гората 
(Тауоертъ). 3. Ьравурни вари- 
ции (Адамъ).
■1 Тито екипа теноръ:
1. Нина (Перголезе). 2. Любов- 

х.апимь (Палест’рина),изп.еим. I на “ечта ‘Лис,ь)- ?• ''°д‘ сЬн- 
. ' « г.п китЯ на палмитЯ (Поансе),фоничднъ оркестъръ дчр Сто 11!>пул„ре„ь „„цер/ъ:
полски. 2. ВЬрую ('(облечи). у8ер'юД къмь о„ерата 
р-зп. хоръ. 3. Милогь Христе и • г •"
- - г- „Севилския бръснарь ) (госи-

ни), дир. Тосканини. 2. „Ома
гьосаното езеро", оп. 62 (Ля- 
довъ), дир. Иериефелдъ. 3. 
Ске^цо въ класиченъ стилъ 
(Ницини), дир. Тансини. 4. Буре 
фантаскъ ^Шабрйе), дир;. Ал- 
бертъ Волфъ.

22.00 Лека и танцова музика.
22.45 Точно време, новини. 
22.55 Танцова музика.
23.30 Край. 
БЕРЛИНЪ КгпСИ ВЪЛНИ: 
31.09, 19.63, 19.58, 16.89 м.
7.10 Утриненъ концертъ. 7.45 За
бавна музика. 8.15 Симфониченъ 
кенцертъ. 9.30 Виенски мелодии.
10.15 Свирятъ солисти. 13.00 ОбЯ. 
денъ концертъ. 14.15 Симфони
ченъ концертъ. 17.00 Вечерни пЯс 
ни.
ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/150/191
20.15 Музикални скжпоценности. 
21.00 Прочути увертюри.
ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 

6.00 Утриненъ концертъ. 18.00 
Симфоаиченъ концертъ. 20.15 Изъ 
филми и оперети. 22.30 Забавна 
музика.
СОТАНСЪ 443.1 м.
17.05 Оркестровъ концертъ.
18.45 Религиозна музика.

16ООХ

ВЕЧЕРЬ
17.45 Часъ за семейството:

1. МазнинитЯ въ нашето хране
не, отъ Д-ръ Василъ Неноаъ. 2. 
Домакински съвети и отговори 
отъ г_жа Димитрова; 3. Музи
ка.

18.30 Ропортажъ.
18.40 Малки пиеси за цигулка:

1. Ариозо (Бахъ), изп, Ерика 
Морини. 2. Канцонета (Д’Амро_ 
зио); 3. Валсъ въ ла 
(Брамсъ); 4. Капричио 
(Францъ фонъ Вечай); 5. Въ 
лодката (Дебюси), изп.

Хумореска 
Г еоргъ

_ I 
фиг. 15, 16 и 17

нава отъ нулева стойность (гор
ния край) до максимална стой
ность (долния крайд Напреже
нието пъкъ се явява сфазирана 
на 900 по отношение на тока и 
поради това то ще има макси
мална стойность въ горния изо- 
лиранъ край на антената, а нуле
ва — въ долния заземленъ край, 
понеже тази точка бидейки съе_ ; 
динена съ земята не можа да 
има другъ потенциалъ освенъ ну
ла. НанесенитЯ диаграми на фи
гурата показвать разпределение
то на тока и напрежението въ 
различнитЯ точки на антената. 
Ясно се вижда, Че об| 
стояща вълна е равна на четири 
пжти дължината на антената, сло_ 
довтелно собствената вълна на 
която една вертикална антена 
безъ добавиченъ капацитетъ и

I самоиндукция трепти има дължи
на равна на четири пжти геоме
тричната дължина на антената т. е. 
тя трепти на четвъргь вълна 
Хо = 41

; Това разпредЯление на тока и 
; напрежението за различнитЯ фор 
| ми антени е различно, поради 
; което както видЯхме тЯ иматъ 
1 различни дължини на собствена 
; вълна. Тази последната зависи 
_ отъ разпредЯлението на собстве.

ьия капацитетъ и самоиндукция 
, ка антената и начина на възбуж- 

дането й.
! Една вертикална антена може 
; да трепти освенъ на основната 
! си дължина вълна, но и на нЯкоя 
! отъ хармоничнитЯ си, подобно на 
; една трептяща струна, която ос- 
1 венъ основния тонъ издава и 
| обертонове,

Зезисимостьта между геомет.
. ричната дължина 1 на антената и

з на която

пЯсни, изп. Таня 
зтз „Росна китка" 

...... оркестъръ: 1. Бо_ 
Иванъ; 2. Пошла Румяна 

рано на вода; 3. Доста си мс 
Гюрле ле полъгала; 4. НевЯно 
моме, НевЯно; 5. ВлЯзла баба 
у градинка.

8.С0 Течно време, 
думи, новини, 
лендаръ.

8.15 Забавенъ концертъ: 1. Им
пресия на Ориента (Амадей); 
2. Болеро (Блеманъ). 3. Отново 

У да чуемъ (Венингеръ). 4. отъ 
А—Ц, потпури (Гайгсръ). 5. 
Скокъ слЯпешката (Планкеть).

8.45 Религиозна музика: 1, Тебе ! 
хвалимъ (Палестрина), изп. сим_ 1

КУЛТУРНА ХРОНИКА
НОВЪ ДИРЕКТОРЪ.РЕЖИСЬОРЪ. 

Назначени а за директоръ-режи- 
сиоръ на Южнобългарския теа- 
тиръ г. Итко Стопновъ, досега- 
шени артисти при смщия теа_ 
търъ.

БЪЛГАРСКА МУЗИКА ВЪ ЧУЖ
БИНА. Музикални издателства въ 
Виена, Борлинъ и Лайпцигь см 
приели за печатано и вече см 
подъ печатъ музикални творби на 
българскит Я компонисти проф. 
Вее. Стоянови, Петко Стайкови. 
Парашкеви Хаджиеви, Марини 
ГолЯминопъ, Филипи Кутоиъ и

I Панчо Владигеровъ.

111 антената трепти на своята ,
в,<а вълка >.о = ■>. = 41;!„ич„„ (троха, ПОТ»™",, н.", а° про’ 

, | странствснитЬ антени (диполъ) — 
А ; I троптятъ съ четнитЯ си хармо.

’ ничии, (втора Го-2Г0, четвърта 
= — 1 тогава тя трепти на ; шеста /0 = 61О) и т, н,

4 |(фиг. 19). Това явление е неже-

на I 
тази 
то н0 
взематъ 
излжчва 
вълна, 
Д&тъ __ _
слаби. Йма^ '< 

антена може
РаС°Тп на нЯкой 

ничнитЯ си. амЬсто I _ 
си вълна и то пацъ съ добъръ

Ф°кп»« (Слодви)

22.05
на

22.15 Танцова музика.
22.45 Прегледъ

вини.
23.00 Новини.

РАДИО СКОПИЕ
426.1 м. 707 кц.
18.00 Часъ за селото. Стопански 

съвети, напйгтствия. Въпроси и 
отговори. Хуморъ, съобщения.
Народни пЯсни изп. Алсксан- 
дъръ Сариевъ съ нар.
стъръ:
1. Коде се чуло. 2. Те кажу- 
ваетъ Кино моме. 3. Кандисалъ 
Айродинъ паша. 4. РЯка газитъ.
5. Народни хора.

РАДИО ВАРНА 235.1 м.
13 35 Съобщения.
13.45 Забавна итанцова музика.
17.45 Часъ за всички:

Музика за всички, хуморъ, че
те В. Пуховска. Концертъ по 
желание.

СТАРА ЗАГОРА 214/2/1402
12.45 Маршова музика.
13.С0: 15 минути за българския

духъ, провежда организация 
„Бранникъ".

БЕРЛИНЪ КлАСИ ВЪЛНИ: 
31.09, 19.63, 19.58, 16.39 м.
7.10 Утриненъ концертъ. 77.45 За
бавна музика. 12.00 Популяренъ 
концертъ. 13.00 Добро настрое- 

! ние въ мажорма и миньорна га
ма. 14.30 За всЯкиго по нЯщо.

I 15.30 Малки пиеси за чело и 
пиано.

_»^ЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/15019!
17.15 Хубава музика. 20.15 Карлъ 
Мария Всбзръ. 21.00 Дирижиратъ 
композитори.
ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА: 
6.00 Утриненъ концертъ. 19.30 За
бавна музика. 20.15 За всЯкиго 
по нЯщо. 22.30 Пъстра музика. 
24.00 Нсщенъ концертъ.
СОТАНСЪ 443.1 м.

3

4

?г = 5Г0 =
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Францъ Шу-Корто.
12.00 Часъ за Италия.

ВЕЧЕРЬ
17.45 СмЬсснъ концертъ:

ВТО1
|2О

група. 
съве_

К®Я 
I 23 ЮЛИЙ |

18.30 Сказка „Дизентерията’ 
Д-рь Г 
п(сни, 
съ нар. 
одишъ I 
рачува

СОФИЯСКоиие, Варна и. Сгара:3ахора
СУТРИНЬ

6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Точно време, новини.
7.00 Маршове.
7.15 Народни пЬсни (плочи).
7.30 Новини.
7.40 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, 

ти по хранознание.
0.00 Край.

челистъ. 6. Нощна из
гората (Шубертъ), изп. 
хоръ съ квартетъ отъ

13.50 Стопански проблеми на Но_ 
ва Европа.

14.00 Единъ часъ музика за всич. 
ки.
(Между 14.20 — 14.40 — тър
говски съобщения).

15.0 Край.

ОБЪДЪ
12.15 Характеристичнамузика:

1. Край лагерния огънь (Зиде).
2. Воденицата (Йенсень). 3. 
Шварцвалдския часовникъ (Рих 
теръ), 4. Индийско сватбено 
шествие (Зиде). 5. Парадъ на 
оловенитЬ войници (Йеселъ).

12.30 Десеть минути съ Тито Ски 
па.

12.40 Оперетни откъслеци:
1. Спомени отъ Льококъ, фан
тазия върху неговитЬ оперети 
(Льококъ). 2. Потпури изъ опе
рата „Бедниятъ Ионатанъ* (Ми_ 
льокеръ). 3. фантазия изъ опе_ 
рата „Тамъ горе" (Ивенъ).

13.00 Лека музика.
13.15 Точно време, прегледъ 

събитията, новини.
13.30 Лека и танцова музика.

новини.
21.00 Радиовестникъ завсички.
21.15 Квартетъ въ фа мажоръ, 

оп. 96 (Дворжакъ), изп. Пол- 
рониери квартетъ: 1. алегро 
нонъ тропо; 2. анданте; 3. 
скерцо;; 4. молто виваче;

2М0 Ксицертъ на Анна 
джиева — сопрано.
1. Неаполитанска пЪсень (Та_ 

лиафери); 2. Соренто (Д0 Кур_ 
тисъ); 3. ПролЬть (Тириндели);
4. Идеалъ (Тости). 5, Марекиа. 
ре (Тости); 6. Фуникули-Фуми- 
кула (Денца); 7, Тиролката (Ро_ 
сини).

22.00 Лека и танцова музика.

Единъ царедворецъ с0 очуд- 
валъ, че Александъръ не взи- 
малъ участие въ олимпиЙсиитЬ 
игри. Амбициозния младожъ му 
отговорилъ:

— Дайте ми за проитвници цо_ 
ре и азъ щ© взе/ламъ участие въ 
игритЬ.

календаръ, 
та, новини. 
Женя Стефа.

{ 21 юлий
СОфИЯ 

Скопие, Варна и 
Стара»3агора

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Точно време, новини.
7.00 Маршове.
7.15 Народни хора (плочи).
7.40 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, 

ти по хранознание.
8.00 Край.

лание.
ЕЕРЛИНЪ кжеи вълни
7.10 Утриненъ концертъ. 7.45 За
бавна • музика. 8.15 Опзренъ кон
цертъ. 10.00 Весела забавна му
зика. 12.20 Мелодия и ритъмъ. 
ДОИЧЛАНЗЕНДЕРЪ 1571/150/191 
21.00 Музика за тебе!
ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
6.00 Утриненъ концертъ. 20.15 Ди- 
тердорфъ — Моцартъ. 21.00 Изъ 
царството на оперетата. 23.00 
Азъ зная една малка мелодия! 
СОТАНСЪ 443.1 м.
19.35 Музика отъ 

бартъ.

ни. »
(Между 14.20 — 14.40 — тър
говски съобщения).

15.00 Край.

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

събитията, новини.
13.00 Край.

РАДИО СКОПИЕ
426.1 м. 707 кц.

■00 Забавна и танцова музика. 
лл ча ПшаитлпМат}" ОТЪ

Василъ Йвановъ. Народни 
изп. Санде Михаиловъ

. оркестъръ: 1. Код© ке 
бре бай Постоле. 2. На_ 
бЬло Менде. 3. Недей 

ме мамо мори 4. Севде море*
20.50 Съобщения.

РАДИО-ВАРНА 235.1 м.
12.15 Часъ за морето:

Морски календаръ на радио- 
Варна, гребния спортъ — сказ
ка. Концертъ на духовия орке
стъръ при флотата на Н. В. 
Разказъ, чете Боянъ Петровъ. 
Забавенъ морски концертъ.

СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
12.15 Старинна музика.
12.30 НЬколко часа въ стана на 

„Трудъ И радости" при Дирек
цията на професиитЬ — Стара 
Загора (репортажъ).

12-40 Народни пЪсни изъ Ст.-За- 
горско, изп. М. Караджова и 
радиооркестъра.

13.12 Съобщения.
18.30 Часъ за нашитЪ летовници:

1. ЛЬкарьтъ ви говори. 2. Му
зика за всички. 3. Малко ху_ 
моръ.

БЕРЛИНЪ КЖСИ ВЪЛНИ:
31.09, 19.63, 19.58, 16.89 М.
7.10 Утриненъ концертъ. 8.15 Ср- 
кестревъ концертъ. 9.30 Хубави 
мелодии. 11.45 Кжсо > приятно!
13 00 ОбЬдонъ концертъ. 14.30 
Оркестровъ концертъ. 15.30 Сви
ри унгарскиятъ пиакистъ Юлиянъ 
фонъ Кароли.
ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/150/191
17.15 Хубава музика. 20.15,Маги
ята на романтиката. 2*.0С Ро. 
бертъ Шуманъ.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА:
6.00 Утриненъ концертъ. 17.15
Пъстри звуци. 18.00 Забавна му-/"*\ 
зика. 20.15 Пъстра програма. 24.00 У 
Нощенъ концертъ.
СОТАНСЪ 443.1 м.
18.50 Малъкъ концертъ.
20.30 Симфониченъ концертъ.

бЬла Радо; 5. 
СЬдналъ ми е юнакъ; 6. Я си 
ми дайте.

19.50 Забавна и танцова музика.
20.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на печата, 
ипншш

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

1. Жени-героини,
Кирил© Възвъзова; 2. Девичес
кото професионално образова
ние отъ Д-ръ Ботю Шановъ; 3. 
Домакински съвети и напътст
вия отъ г-жа Димитрова; 4. Му 
зика.

18.45 Пиеси за чело, изп. Пабло 
Казалсъ.

СОФИЯ
Скопие, Варна и 

Старо»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, изп. Наета 

Павлова съ Угърчинската —
7.55 Църковенъ календаръ, 

ти по хранознание.
8.00 Край.

ОБЪДЪ
12.15 Хорова музика.

1. Хоръ на войницитЬ изъ опе
рата „Фаустъ" (Гуно), изп. хо_ 
рътъ на Миланската Скала, дир* 
Карло Сабаино. 2. Хора на по
клонниците изъ операта „Тан_ 
хойзеръ" (Рихардъ Вагнеръ), 
изп. хорътъ на Берлинската опе 
ра. 3, Хоръ изъ операта „Ри_ 
голето" (Верди), изп. хорътъ на 
Миланската Скала.

12.30 Артериоскрелозата, здравна 
беседа отъ д.рь Досю Андрей- 
чевъ.

12.40 .Инструменталенъ концертъ:
1. Сарабанда изъ III сюита. 
Изп. на чело Марио Джиуги 
(Бахъ). 2. Виенска вечерь (Щра_ 
усъ — Грюнфелдъ), изпълнява 
Каролъ Шретеръ на пиано.
3. Турски маршъ изъ „Атински
те развалини" (Бетовенъ), изп. 
на цигулка, 4. „Ту така, ту та
ка", валсъ (Буланже), изпъл
нява авторътъ на цигулка. 5. 
Гавотъ (Госекъ), изпълнява 
Лайошъ Сикра — цигуларь.

13.00 Арии изъ опери:
1. „Вий ми писахте", ария на 
Онегинъ, изъ I д. на операта 

ч Евгений Онегинъ’ (Чайковски), 
/ изп. Георги Баклановъ — бари- 

тонъ, 2. Арияна Луиза, изъ опе 
рата „Луйза" (Шарпантие), изп. 
Нинонъ Валенъ, сопрано. 3. 
Ария н© италиански певецъ 
изъ операта „Кавалерътъ на ро 
зата" (Рихардъ Щраусъ), изп. 
Хербертъ Ернстъ Гро, теноръ.
4. Ария — „Още една крачка" 
изъ операта „Мадамъ Бътер- 
флай" (Пучини), изп. Маргари
та Шериданъ съ хоръ и орке
стъръ,

13.15 Точно време, прегледъ на 
събитията, новини

13.30 Лека и танцова музика.
14.00 Единъ часъ музика за всич

ки. »

СОФИЯ 
СЕсопие, Варна и 

Стара>3ахора 
СУТРИНЬ

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

Машалов-ь съ Угърчинската гру
па.

7.55 Църковенъ календаръ, съве
ти по хранознание.

8.00 Край.

1. Уоортюра „Бандитски шеги" 
(Супо), 2, Интродукция и таран
тела за цигулка и пиано (Сара- 
□ато). 3. Ария на Виолета, изъ 
I д. »<а опората „Травията" (Вор 
ди), изп. Амолита Гали Курчи, 
сопрано. 4. Любовна прошка 
(Комболъ), изп. Густавъ Хорво 
— саксофонистъ, 5. Менуотъ 
(Падаровски), изп. Гаспаръ Ка-

изп. Вера 
Апостолова съ нар. петорка: 
1. Са ньокъ седеше Бояна. 2. 
Женилъ се Петре войвода. 3. 
Тройца бракя. 4. Девойче, бел© 
цървено. 5, Йоди, йоди либе 
ле.

20.50 Съобщения.
РАДИО-ВАРНА 235.1 м.
13.30 Съобщения.
13.35 Концертъ на Салонния ор- 

кестъръ.
18.00 Часъ за детето:

Приказки, чете Венета Слав_ 
чева. Песнички, изп. групата 
Детска песень. Гатанки.

19.30 Часъ за Добруджа:
Сказка. Добруджански народни 
песни, изп. Фотинка Ралчеза 
съ народния оркестъръ. Раз- 
казъ, чете Райна Петрова. Съ
общения, прегледъ на печата.

СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402 
13.00 Валсозс отъ Щраусъ.
13.12 Съобщения.
19.30 Просветснъ селско-стопан. 

ски часъ: 1. Народни песни, 
изп. Н. Христова и гр, Асп. Та_ 
шевъ. 2. Сведения и съвети за 
земеделските стопани огь агр. 
Свинароаъ. 3. „Запалените сно
пи’ — раДиопиеска изъ драма, 
тнчната трупа при читалище 
Родина, рмководи М. Шопова. 
4. Отговори на зададени въ
проси. 5. Народни хора и мар
шове.

БЕРЛИНЪ К?пСИ ВЪЛНИ:
12.20 Немско-италиански разм!_ 
ненъ концертъ. 13.00 Обеденъ 
концертъ. 14.15 Забавча музика. 
17.00 Маршове и песни.
ДОИЧЛАНЗЕНДЕРЪ 1571/150/191
20.15 Камерна музика. 21.00 „Пе_ 
теръ Шмолъ* — музикална пиеса 
отъ Карлъ Мария Веберъ.
ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА: 
6.00 Утриненъ концертъ. 17.15 
Музикални дробулии. 20.15 „Тази 
вечерь при мене!’ 21.00 Изъ нови 
оперети. 24.00 Среднощна музи
ка.
СОТАНСЪ 443.1 м.
20.30 Опера.

1. Тарантела (Цезаръ Кюн), дир. 
Волфъ. 2. Италианска серенада 
(Хуго Волфъ), дир. Фрицъ Щи_ 
(дри. 3. Казашки'танцъ изъ оп. 
„Мазепа" (Чайковски)..

13.15 Точно време, преглдъ на 
събитията, новини,

13.30 Лека и танцова музика.
14.00 Единъ часъ музика за всич

ки.
(Между 14,20 *и 14.40 — тър
говски съобщения).

15.00 Край.

22.45 Точно време, прегледъ 
събитията, новини.

23.00 Край.
РАДИО СКОПИЕ 

426.1 м. 707 вц.
18.00 Часъ за детето. Участвувать*.

Янка Киркова и гр1 „Детска 
песень". Детски песни, разказ
че, стихотворения и гатанки

18.15 Забавна музика.
9.30 Танцова музика. 

20.00 Оперетна музика. 
20.50 Съобщения.
21.00 Часъ, посветенъ на войво

дата Василъ Чакаларовъ, по 
случай 30 години отъ смъртьта 
му.
Революционни песни изп. Бож
ко Боцевъ и гр. „Родна пЬ- 
сень’ съ народната петорка: 
1. Македонио, о злочеста. 2. 
Чакаларовъ викаше. 3. Джемо 
и Мицко. 4. Малино моме. 5. 
Църна ми чума ударила. 6. До
ста сме яли.

21.45 Балетна музика, изъ опера
та „Розамунда" (Шубертъ), изп. 
големъ оркестъръ, дир. Хегеръ*

РАДИО ВАРНА 235.1 м.
13.35 Съобщения.
13.40 Забавна и танцова музика.
18.00 Селско-стопански часъ:

Беседа на огронома. Народни 
песни, изпълн. Веса Пуховска и 
Народния оркестъръ. Хуморъ. 
чете Руси Радевъ. Стопански 
съвети, съобщения, въпроси и 
отговори.

СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
12.15 Сола за чело.
12.30: Прегледъ на културния 

животъ въ Стара Загора презъ 
изтеклия сезонъ, гов, Г. Илиевъ

12.40 ИЗъ оперите на Пучини.
13.12 Съобщения.,
19.30 За любителите на хубава 

музика — Ух часъ музика по 
желание.

20.00 30 минути за нашето село:
1. Народни песни, изп. Р. Ива
нова и гр. Асп, Ташевъ. 2. Сто
пански съвети отъ агр. Свина- 
ровъ. 3. Земеделско-стопански 
календаръ.’4. Маршъ.

БЕРЛИНЪ ККСИ ВЪЛНИ: 
31.09, 19.63, 19.58, 16.89 м.
7.10 Утриненъ концертъ. 7.45 За
бавна музика. 8.15 Оперетенъ 
концертъ. 10.00 Мелодии изъ опе
рата „Манина* (Нико Досталъ).
10.30 „Въ природата" — увертю- 
ра (Антонъ Дворжисъ). 11 45 
Славка Николова изпълнява бъл
гарски творби за пиано отъ Ан
дрей Стояновъ. 12.00 Симфони
ченъ концертъ. 13.00 Обеденъ 
концертъ. 15.15 Оркестровъ кон
цертъ.
ДОИЧЛАНЗЕНДЕРЪ .1571/150/191
20.15 Забавна музика. 21.00 Единъ 
часъ за тебе!
ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
6.00 Утриненъ концертъ. 17.15 За 
бавенъ концертъ. 18.00 Популяр
на музика. 19.00 Пъстра музика. 
20.15 Вечеренъ концертъ. 21.00 
Хубави плочи. 22.30 Малко забав
на музика. 23.00 Нощенъ кон
цертъ.
СОТАНСЪ 443.1 м.
18.40 „Борисъ Годуновъ",

са до — 
сень въ 
ммжки 
валдхорни.

18.15 Часъ за детето.
19.00 Новини на турски езикъ.
19.15 Новини на нЬмски езикъ.
19.30 Народни песни, изп. група

та „Росна китка" съ народния 
оркестъръ:
1. Надвечеръ

Гордиевиять вйзель
Гордия билъ единъ много бо- 

денъ селянинъ отъ Фриджа<, и 
притежавалъ само една волска 
кола. Единъ день оракола казалъ, 
че царь на Фриджа требва Да 
стане първиятъ човекъ, който ще 
мине по пжтя. Този човекъ билъ 
именно Гордия, който по такъоъ 
начинъ станалъ царь. Той посве. 
тилъ своята кола на Зевсъ. Ко
лата била свързана съ единъ мно 
г° 3Арааъ и оплетенъ вжзелъ и 
затова св казвало, ча който раз
върже пгкзола ще стано импора- 
торъ на Азия, По времо на похо
да къмъ Азия, Александъръ Ве
лики посотилъ Гордиа въ негова
та столица Фриджа и виделъ 
вмзела. Следъ като го разГло-

1.45 Концертъ въ тоатраленъ ? внимв™лно извадилъ сабля- 
стилъ (Кулреиъ), дир. Алфредъ По сР1залъ. -«азвайки, чо
•/-— г "О '«ЩИЯ начинъ що има и Ази-

г^ат° имп°Рия, както и «ъ дой- 
ствитвлность станало

ОБЪДЪ:
12.15 Изъ тонфилми:

1. Дули-ойхъ! фокстротъ изъ 
филма „Перлата отъ Токай" 
(Раймондъ), изп. Глория Либен_ 
бергъ. 2. При тебе винаги бе
ше добре (Макебенъ), бавенъ 
фокстротъ изъ филма „Анита 
и дявола’. 3. Изъ филма ,Кло_ 
Кло’ (Лехаръ), изп. Лина Па- 
лиуги. 4. Изъ филма „Кора То
ри" (Кройдеръ), изп. Франкъ 
Фуксъ.

12.30 Нашите планински езера, 
сказка отъ Георги Георгиевъ.

12.40 Народни лесни, изп. Цонка 
Чупарова съ народния орке
стъръ:
1. Саньокъ Боянъ; 2. Женилъ 
се Петре; 3. Айде не лей пиле; 
4. Троица бракя; 5. Девойче 
бело църеено; 6. Йоди, йоди 
либе ле.

13.00 Малки пиеси за оркестъръ:

19.00 Новини на турски езикъ. 
19.15 Новини на нЬмски езикъ.
19.30 Танцова музика.
20.00 Предаване „Стопанска Бъл

гария".
20.20 Десеть минути съ сестрите 

Ласкано.
20.30 Исторически календаръ, 

прегледъ на печата, новини.
21.00 Радиовестникъ за всички.
21.25 Симфониченъ концертъ:

1. Прелюдъ къмъ III д. на опо
рата „Лоенгринъ" (Вагнеръ), 
дир. Иохумъ. 2. Концертъ за 
цигулка и оркестъръ въ солъ 
миньоръ, оп. 26 (Максъ Брухъ), 
солисти Алфредъ Камполи: а) 
алегро модерато; б) адажио; в) 
алегро енержико; 3. Симфония 
№ 3 въ до миньоръ съ органъ 
(Сенъ-Сансъ), дир, Пиеро Ко- 

споло: а) адажио-алегро моде
рато; б) поко адажио; в) скер_ 
цо_алегро модерато; г) фи- 
налъ.маестозо.

22.25 Лека и танцова музика.
22.45 Прегледъ на събитията, но

вини.
23.00 Край.

РАДИО СКОПИЕ 
426.1 м. 707 кц.
19.30 Сказка „Отглеждано тютю
невата култура въ Македония отъ

Константинъ Константинови, ин. 
сг.екторъ по тютюнитЬ въ Скопие. 
19.40 Танцова музика.
20.00 Народни песни.

ОБЪДЪ
12.15 Забавна музика:

1. ВЬчно опиянение (Ганъ). 2. 
Нагоре и надолу (Глае), 3. Поз 
дравъ отъ Иоханъ Щраусъ (Гол_ 
Дманъ).

12.30 Битови елементи въ нашата 
иконописъ, сказка отъ Никола 
Мавродиновъ — уредникъ въ 
Народния музей.

’ 12.40 Народни пЬсни, изп. Карам 
филка Петкова съ съпроводи 
на оркестъра на слКлитЬ, ръ
ководи Николай Бехтеровъ: 1. 
Научила се. Тодора; 2. Про
викна се Янка; 3. За майка си; 
4. Вечеряй мамо па легай; 5. 
Станке ле мома хубава;

13.00 Валсове.
13.15 Точно време, прегледъ 

събитията, новини.
13.30 Лека и танцова музика.
14.00 Единъ часъ музика за всич

ки.
(Между 14,20 — 14.40 — тър
говски съобщения).

ВЕЧЕРЬ

17.00 Часъ за нашия войникъ. 
18.00 Пиеси за клавесини.
18.15 Часъ за детето:

Участвувать: Н. Балабановъ, 
групата „Детска радость" и др. 

19.00 Новини на турски езикъ.
19.15 Новини на немски езикъ.
19.30 Народни пЪсни, изп. Иван

ка Христова съ народния орке
стъръ: 1. Събрала Инге; 2. Бре 
Иване; 3. Росице росна Росице;
4. Мори Радо,

се робе препро- 
давать, 2, Хайдушко войвода. 
3. Въ село влезна войвода. 4. 
Сложи ми Злато мори. 5. Рече 
мама да ме жени. ’ 6. Два се 
млади удумаа. 7. Рано е То
дори подранили. 8. Снощи е 
чула Тодора.

19.50 Лека и танцова музика.
20.30 Исторически

прегледъ На печата, 
21.00 Концертъ на V-' 

нова — мецо.сопрано:
1. Какъ Да я оставя (Хенделъ).
2. Скъпи мой (Джордани). 3. 
Най-после (Глукъ). 4. ВЪнецъ 
(Римски-Корсаковъ). 5. Била е 
ранна пролЬть (Римски-Корса
ковъ). 6. Нощь (Гречаниновъ). 
7. Люлякъ (Рахманиновъ).

21.20 Камерна музика:
1. Дивертименто за виола да 
гамба и чембало (Хайдинъ), 
изп. Паулъ Грюмеръ и Ана 
Линда; а) адажио; б) менуетъ.
2. Сарабанда и алегрото (Ко
рели), изп. квартет© Полтро- 
ниери. 3. Импромтю за арфа 
(Форе), изп. Лили Ласкинъ

21.35 Концертъ на Тамара Янко, 
ва пианистка:
1‘. Капричио (Глукъ — Сенъ- 
Сансъ). 2. Соната ■ оъ до ми
ньоръ (Моцартъ). 3. Рапсодия 
№ 13 (Листъ).

22.00 Репортажъ отъ германските 
фронтове.

22.10 Лека и танцова музика.
22.45 Точно време, прегледъ 

събитията, новини.
23.00 Край.

РАДИО СКОПИЕ 
456.1 м. 707 кц.
18.00 Забавна музика.
19.30 Лека и танцова музика.
20.00 Концертъ на Елисавета Сав- 

ченко —баритонъ, X. Дяконовъ 
— цигулка и Н. Настепа —: 
пиано.

20.50 Съобщения.
21.00 Часъ „Българска бойна про

слава презъ вЬковетЬ": Царь 
Калоянъ и Асенъ II. Народни 
пЬсни изп. Еленка Ветерова съ 
нар. петорка: 1. Више село зе. 
ленъ яворъ. 2. Оръ девойче 
бЬло. 3. Синоока ми дойде. 4. 
Невесто цървенъ трендафилъ.
5. Се разболК Катерина. 6.
6. Айдо да се земаме. '

21.45 Серенада за два малки ор- 
ксстра и тъпани (Моцартъ), 
изп. оркестъръ, дириг. Фрицъ 
Леманъ.

РАДИО-ВАРНА 235.1 м.
13.35 Съобщения.
13.40 СмЬсенъ концертъ.
19.30 Часъ за работника:

Професионална беседа. Народ
на и забавна музика. Разказъ, 
чето Цено Кандовъ, Съобщения, 
въпроси и отговори. Дружест- 
венъ животъ. Забавенъ кон
цертъ по желание.

СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
12.45 Шаляпннъ пЬс.
13.00 Хорови пЬсни.
13,12 Съобщения.
19.30 За любителите на хубава 

музика — часъ музика по жо-

ВЕЧЕРЬ
17.45 Часъ за бранника.
18.30 Лека и танцова музика, 
19.00 Новини на турски езикъ. 
19.15 Новини на немски езикъ.
19.30 Часъ за селото:

1. Работата ни презъ седмица
та; 2. Отъ село на село; 3. Сто 
лански съвети и напътствия; 4. 
Весела злободневна Лтъ Борисъ 
Маковски, изп, Душко Георги
евъ; 5. Съобщения отъ съюза 
на земедЪлцитЪ; 6. Народни 
п!сн^, изп. Виктория Крайсел- 
ска съ Угърчинската група.

20.30 Исторически календаръ, 
прегледъ на печата, новини.

21.00 Концертъ въ ре мажоръ, 
оп. 35 за цигулка и оркестъръ 
(Чайковски):
а) Алегро модерато — моде
рато асай; 2. Канцонета; 3. але 
гро вивачисимо.

21.30 Вокаленъ концертъ:
1. Ария изъ 111-то д. на опора
та „Фаустъ" (Гуно), изп. Бер_ 
тонъ — сопрано. 2, Ария изъ 
операта „Андре Шонио" (Джор 
дано), изп. Карло Галиофи ба
ритонъ, 3, Ария изъ опората 
„Самсонъ и Делило’ (Соиъ. 
Саиъ), изп. Иносъ Мингиии Ка! 
таноо — моцо-сопрано.

21.45 Концертъ — -----------------
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сравнение съ 

съ

отъ
на

ТЕОРИЯ 
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ПРАКТИКА 
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Музакаленъ бележникъ на радиослушателя.

клодъ

че зрението се мЬни, т, 
се възприемателната

Висящи въ в'здухз пред 
мети бззъ опора

РАДИОТЕХНИКА
честота да бжде вЬрно и доста
тъчно силно.

Усилването на

най-веч© 
радиоприемници 
специална

на Со.
квар

та бжде 
= ‘100 —

й®
I

Печатница
„СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ“, СОФИЯ

Веслсиъ 5 — 1943/911

1 и взаимно со неутрализиратъ, 
I поради което трансформатора е 
много по-лекъ и ефтинъ.

Поради тЬзи си преимущества 
този начинъ на усилване има ши_ 
роко приложение, кждето трЬбва 
да се получи голЬмо усилване 
(мощни приемници, усилвателни 
уреди и пр.).

Пушъ_пулъ класъ Б се изпол
зува за да се отстранятъ лоши. 
тЬ страни на обикновеаното усил
ване класъ Б съ една лампа 

Усилването на низката често
та съ ширмгитерна лампа е поч
ти изоставено, поради по-добри_ 
тЬ резултати, които с© получа. , 
ватъ съ другитЬ лампи.

Д( УСИЛВАНЕ СЪ ПЕ.ЧТОДИ ’

и разбираемо възпроизвеждане ; 
На даденъ звукъ, необходимо е 
Да се възпроизведатъ всички че
стоти отъ 250 до 2500 херца.

Музиката е съставена отъ мно_ 1 
го повече тонове и за Да се по-| 
лучи едно добро възпроизвежда.

^АЛЕКСАНДЪРЪ МАКЕДОНСКИ 
(Роденъ въ Пелла, 356 г. преди Христа. Почпналъ още младъ —

НТЧАП11 'ЪГпКГТП!

Разправя се, че когато С 
пия майката на Александъръ Ве
лики забременела съ него, била 
ударена отъ гръмъ, обаче, не й 
станало нищо, а презънощьта, ко 
гато голЬмия завоеватель се ро- 
дилъ билъ изгоренъ прочутия 
храмъ на Диана въ Ефесъ, който 
е билъ едно отъ седемтЬ чудеса 
на античния свЬтъ.

Александъръ билъ още младо 
момче, когато му казали, че ба
ща му Филипъ Македонски е , 
спечелилъ една битка. Момчето | 
което още отъ тогава проявява- |

речения изходящъ трансформа
тора

Отрицателното напрежение на 
решетката се постига най-чосто 
чрезъ включване на известно съ
противление въ отоплителната ас. 
рига на лампата. Усилване на 
мощности класъ Б, не со упо
требява самостоятелно, понеже 
не дава вЬрно усилване. Поради 
това този начинъ со употребява 
само при пушъ.пулното включва, 
не на триодитЬ,

Усилване на 
насрЬщко (пушпулно) 
(фнг. 111, 112 бр. 291), То 
да бмде класъ А 
Пушпулъ класъ А 
преимущества въ

на свадбения банкетъ на

оп
на 
за безъ да падне.
. I Когато см съобщили на Филипъ 

неговия синъ 
спечелилъ битка-

| ни, тогава бЬлиятъ цзЬтъ ни се 
; вижда черзеникавъ, а останали
те цвЬтсве възприемаме въ тЬх_

електронна кон. 
като 

често

Заканваме единъ лакъ I—
стснъ рз висящи конецъ, който 1 и на други предмети 
конецъ предварително сме напо- ■ дневни нужди. Освенъ' 
или вь концентрирани* разтвори съдържа 
отъ готварска соли и изсушени. I фа и таб) 

една Запалвайки и изгаряйки конеца. I да на занаятчиите.

и До-

ОБЬДЪ
12.15 Забавна музика:

1. Парадъ на куклитЬ отъ Ни_ 
геръ (Ветцелъ). 2. Джуджетата 
(Айленбергъ). 3. Моряшка лю- 
бовь (Алексъ). 4. Сини небеса 
(Берлинъ.

12.30 Отъ тукь отъ тамъ:
1. Увертюра къмъ операта .Дъ
щерята на полка’ (Доницети) 2. 
Само тази, която познава коп
нежа (Май). 3. Пжтитъ къмъ 
сърдцето (фройдеръ), изп. гв- 
тора на цитра. 4. «Сегедиля’, 
изъ операта «Карменъ" ;Бизе), 
изп. Кончита Супервил, мецо- 
сопрано. 5, Серенада, оп. 4 за 
цигулка и пиано (Д'Амброзио). 
6. Ела, ела (Скот©), ,изп. коме- 
дианъ хармониститЬ. 7. Потпу- 
ри изъ операта .Царевичъ* (Ле 
харъ).

13.00 Ансамбли изъ опери:
1. Трио изъ операта „Фаустъ" 
(Гуно), — изп. Вецани-теноръ. 
Журне-басъ и Мюси—баритонъ
2. Дуетъ изъ операта „Севил- 
ски/1 бръснари" (Росини), изп. 
Мерседесъ Капсирь — сопрано 
и Карло Страчиари — бари
тонъ. 3. Секстетъ изъ II д. на 
операта «Лучия ди Ламермуръ" 
(Доницети), изп. Капсирь, Ма- 
нарини, Енцо Ди Муро Ломан- 
то, Молинари, Бакалови, Венту_ 
рини и хоръ. 4. Сцена изъ I д. 
на операта «Трубадури’ (Вер- 
ди, йзп. Пертиле, тенори Гран 
форте — баритонъ и Карена— 
— сспарно. 5. Квартеть изъ 1 
д. на операта «Евгений ОнЬ_ 
гинъ" (Чайковски). 6. Дуетъ изъ 
операта «Фаворитката" (Дони
цети), изп. Цинети, сопрано и 
Солари, теноръ.

13.30 Точно време, прегледъ на 
събитията, новини.'

13.45 Танцова музика,
14.00 Единъ часъ музика за всич_

(Между 14.20 — <4.40 — тър. 
говски съобщения).

15.00 Край.

Преди двадесети и нЬколко го
дини въ Парижъ умрЬ единъ отъ 
най-голЬмитЬ композитори на но. 
вото време — французинътъ 
Клодъ Дебюси. Времето бь тако
ва, че не можеше и Да се очак
ва тая смърть да предизвика осо
бено внимание, освенъ малкитЬ 
бележки и съобщения пръснати 
произволно изъ вестници и спи
сания. А въ смщность, погледна, 
то сериозно, Франция загуби то
гава единъ отъ своитЬ най-значи_ 
толни композитори отъ кроя на 
Х1Х-то и началото на ХХ-то сто
летие.

Музикалното творчество на 
Клодъ Дебюси о одинъ съвър
шени и оригиналонъ изрази на 
тъй нарочония импрссионизъмъ 
съ музиката, Това творчество со 
стреми да изрази всички влачат, 
ления, които вълнуватъ човешка
та душа, когато тя о въ съприкос.

ВЕЧЕРЬ
17.45 Лека и танцозз музика,
18.30 Репортажи.
18.40 Забавени концерти 

фийския Мандолина и ь 
тетъ:
1, Веселиятъ коаачъ, маршъ 
(Фучикъ), 2. Говори, валсъ (Ар. 
дити). 3. Айтракгно музика изъ 
операта «Дъщерята на полка’

ло благородни амбиции казало: ; въ какво се състои
— Ако моя баща спечелва 

всички битки, то тогава за менъ ! 
какво остава да правя. I

Филипъ Македонски се оплак-' 
валъ, Че една рана отъ войната 

го наболявала. Тогава 
Александъръ му

пъдилъ жена си 
на

.» много ь ,   
, билъ принудени Да приежтетвува I царство,

цветове съ малка дължина на 
вълната. Това Ща рече, че дей- 
ствителниятъ бялъ цзЬтъ ни са 
вижда при споменатите случаи

I синкави, останалите цвЬтсзе, сж.
• що така ги виждаме е-ъ най-кж- 

ситЬ имъ дължини на вълнитЬ.
' При други случаи окото се на_
I гажда повече къмъ дългитЬ въл- ното възприятие оставатъ незабе

лязани за насъ, преди навика, 
който добиваме съ течение на 
времето. Б. Пр.

на- I
на |

I (Доницети). 4. Приказни 
1 (Енрико Маричели).
1 19.00 Новини на турски езикъ.

19.15 Новини на нЬмски езикъ.
19.30 Часъ за работника:

1. Съобщения на Б. Р. С. 2. 
Здравни съвети. 3. Хуморъ. 4. 
Забавна музика.

20.15 Полки и мазурки.
20.30 Исторически календари, 

прегледъ на печата, новини.
21.00 За всЬкиго по нЬщо:

1. Увертюра «Дама Пика’ (Су
па), изп. Берлинските филхар- 
моници. 2. Серенада (»"„), изп. 
пЬвцитЬ Кардошъ, 3. Малагуе- 
на, испански танци (Саразато), 
изп. Изолда Менгесъ на ци
гулка. 4. Приспивна пЬсень 
(и"»), изп. Тоти дали Монте — 
сопрано. 5. Презъ опери и опе
рети (■"«), изп. Електрона ор- 
кестъръ. 6. Серенада на Арле_ 
кино, изъ операта „Палячи" 
(Леонкавало), изп. Тито Скипа, 
теноръ. 7. Вакханалия, изъ опе
рата «Самсонъ и Делила" 
(Сенъ_Сансъ). 8. Дуетъ изъ опе 
рата „Травията" (Верди), изп. 
Алемита Гали Курчи, сопрЬно 
и Тито Скипа, теноръ. 9. Изъ 
18-то столетие (Хайднъ), изп. 
симфониченъ оркестъръ. 10. Въ 
родината си искамъ да ое вър
на (Крамеръ), изп хоръ. 11. 
Разбрали ме? Тарантела (Бу- 
ланже), изп. авторътъ съ орке
стъра си.

21.45 Лека и танцова музика.
22.45 Прегледъ на събитията, но

вини. в
Танцова музика.

Е»
I ЮЛИИ !

СОФИЯ 
СЕсопае, Варна и 

Стар а»3а.г ора
СУТРИНЬ

6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Точно време, новини.
7.С0 Маршове.
7.10 Лека музика.
7.30 Новини.
7.40 Народни пЪсни, изп, Атанас

ка Тодорова съ Тракийската^ 
тройка.

7.55 Църковенъ календари, 
ти по хранознание.

8.00 Край.

23.30 Край.

РАДИО СКОПИЕ
426.1 м. 707 кц.
18.00 Забавна музика.
20.50 Съобщения.
РАДИО ВАРНА 235.1 м.
13.45 Съобщения,
13.50 Танцова музика.

С7АРА-ЗАГОРА 214/2/1402
12.15 Унгарска музика.
12.30 Популяренъ концерти.
13.00 Народни пЬсни, изп. Т. Или

еви и радиооркестъра.
53.27 Съобщения.
(7.45 Любими мелодий.
18.С0 Ч- часъ за малкитЪ ни 

слушатели: 1. Приказки, чете 
М. Шопова. 2. ПЬсни и музика 
за децата. I пръстена не пада, за-цотс мате_ 

| рията на конеца изчезва на ос_ 
| рията на конеца изчезва, но оста. 
ез агломерата отъ кристали- 

) тК на готварската соль, чието 
I сцепление е достатъчно силно, за 
I Д3 Д^ржи пръстена въ въздуха.

. . Че като първи комисари
1 ценят и е известени в-ь истори_

■ ята римскиятъ императори Джио_ 
клетиянъ. Той е прибогналъ въ 

I III ст. сл. Хр. до установяването 
на максимални цени и борба сре

I щу черната борса. НсговитЬ нз- 
I редби Ст ни известни отъ така 
| наречените .Таксесъ", единъ на_ 
. писанъ върху гранити сборникъ. 
I Той съдържа подробни предпи- 
I сания за най-високитЪ цени, напр. 
I на маслото, сольта, плодовете, 

пръ- I На вълнените и копринени тъкани 
гпитп I ~ - ---------- за псеки-

това той 
една транспортна тари- 

>лицд за заплащане тру-

Усилваке на мощности 
Модулирана мощности се 

рича променливата съставна 
» хаIа.,I о | анодния токъ. Тя действува въо-
честоти надъ 1000 херца, ! ху слушалките или високоговори- 

,--------  . , като се превръща аъ зву_
кътъ, но нещебтяде разбираеми. } кови вълни. Обикновено тя о ’/д I 

- Обратното пъкъ, ако се отстранятъ {— 1/д отъ анодната мощности на ■ 
\сички честоти подъ хилядо хер_ ! лампата.

ч-- ца, гласътъ ще биде разбираеми, | Усилването на мощности кпгсъ 
Но не достатъчно силенъ. Ето за- ■ А се употребява най-веч© въ 
Що .за да се получи едно силно обикновеннитЪ

---------  ----------------------------- • и въ некой специална слу
чай (кина, усилватели и др-).

1 То почти винаги се предшеству- 
са отъ едно усилвателно стмпало 
на напрежение съ което Се свър
зва по единъ отъ известните се
че начини. Свързването съ висо- 

не, требва Да се пооизвеждатъ ' коговсрителя става чрезъ тъй на_ 
една МаЛКО ПО-ШИрОКа ЛеНТа ОТЪ плилмиа ТГ.АМГЖГ.Г.ААЯ.
честоти, а именно пон^> отъ 100 
до 5000 херца.

Единъ усилватели на низка че
стота, трЬбва да отговаря на 
следнитЬ изисквания:

1. Не тоебва да произвежда 
честоти несъдържащи се въ сиг
нала който се възпроизвежда т. 
е. не трЬба да създава изкривя
ване въ ширината.

2. Да усилва еднакво 
честоти, които следва да со уси- 
лятъ т. с. но требва Да допуска 
изкривяване въ честотата

3. Да дава едно напълно
статично усилвано, за да со 
действуватъ слушалкитЬ, или 
сокоговоритоля на приемника. , ,   

Изобщо усилваното На низката | обикновения . класъ А

«Пелиасъ и 
жетъ на бе)  
рисъ Метерлингъ, 
фоничнитЬ поеми ,,юч 
одинъ фаенъ", .Моро” 
рия", Клодъ Дебюси Ни 
ПИЛЪ смщо, пиеси за пиано 
кални творби, творби 
и камерни състави.

Тъикостьта на музикалното пра. 

ловено, извадено по пмгл но но. 
°и хармонизаторски идои, съста- 
“ляаа силото „в Клод,, Добюси.

" ’ЬН|1°стъ о цонтърътъ но но. 
голото творчество н„ музиконтъ 
И КОМПОНИСТЪ.

ната крайна граница, къмъ чер
вено.

Споменатите промени въ въз- 
, приемчивостита На окото се явя_ 

ватъ въ три самостоятелни пери
ода. Така, промени насттпватъ 
презъ течение на денонощието, 
вториятъ периодъ е равенъ на 28 
дни и тратиятъ периодъ на про- 

, .  спо- . мени аъ възприемателната спо_
I собности за окото къмъ отделни. - собность на окото се простира 
! те светлинни лаччи. Така презъ еъ продължение на година. Заоб_ 
: лЪтото, при новолуние и при сил_ лачагнето води до непериодични 
• на светлина ние виждаме повече ! изменения вь зрението. Забеле- 
I .._± .. . . жителенъ е периодътъ отъ 28 дни

който съвпада напълно съ лун
ните фази. Споредъ учените лу
ната не оказва преко действие 
ЛОСроДСТБОМЪ лгячите си върху 
окото, тя по-скор действува вър. 
ху нашата зрителна способности. 
Споменатите промени въ зрител-

постоянно 
неговия синъказалъ:

— Татко, нЪма какво да се 
лаквашъ отъ раната, която 
всКиа стмпка ти припомня 
твоята смелость и твоята слава. 

Когато Филипъ Македонски из. | Македонски, че
■ч-пипя. м/еКа си Олимпия, май- 1 Александър^, е ,   

Александъръ, младиятъ та при Керзонесъ той казалъ;
обаче | — Сине мой, търои си друго

, - , защото Македонското
новата що ти бжде тесно.

323 година преди Христа)
Олим- | избарница на баща му?. Презъ 

п«_ ! време на банкета Атоло, люби.
I мецъ на Филипъ, пилъ наздрави- 
■ ца за ноаитЬ младоженци, поже
лавайки на новата съпруга да 

' даде въ скоро време наследникъ 
I на трона. Тогава Александъръ не 
I можалъ повече да се въздържа 

станали на крака и извикали на 
Атоло:

— Мени да не смЬташъ за не
законородени?

И ударили Атоло си чашата по 
главата. Филипи Македонски кой
то билъ полупияни и не разбрали 

 _ . спора, сми
тайки, ч© неговия синъ е вино- 
венъ и се спуснали къмъ него да 
го накаже, обаче се спънали и 
паднали на земята. Тогава Алек
сандъръ се усмихнали и казалъ 
на пристятствуващитЬ:

— Виждате ли македонци, че 
този който ще ви води въ по_ 
ходъ къмъ Азия е неспособенъ 
да направи даже и една крачка,

ДЕБЮСИ
новение съ живота и свЪта. Самъ 
Дебюси е билъ натура, обзета 
отъ очарованието на спокойно 
съзерцание. Той е и едно харак
терно явление въ областита на 
мировото музикално изкуство, на
давайки се най_вече на -своята 
собствена воля за оригиналности. 
нежели по пгятища, по които сж 
минавали и други. А ако изобщо 
е позволено да се изтъкватъ и 
слаби страни относно тая наход
чива творческа оригиналности, 
трЬбва да се отбележи, че те
жестите на тЬзи слаби страни па
да изключително върху обстоя
телството, че за автора външна
та форма на всЬка една компози
ция заема центъра на неговото 
внимание, а после иде вжтрешно. 
то съдържание. И вс© пахъ не 
липсва едно оригинално равнове
сие между форма и съдържание.

ТворческитЬ схващания на чо_ 
вЬка и музиканта Дебюси пости, 
г&ть забележителна изразна сила 
вь лирическата музикална драма 

ч Мелизанда", по сю_ 
белгийския писатели Мо_ 

както и въ сим. 
«Почивката на 

и „Ибо- 
е оста-

во_ 
за цигулка,

лампа: I
1. Получава се двойно по-го- 1

лЬма модулирана мощности. |
2. Пълно изчезване на хармо-

ничнитЬ. I
3. Въ първичната намотка, 

постоянните съставни на анодния 
може да се извърши съ триоди токъ вървятъ въ различни посоки 
ШИрМГИТерНИ ЛаМПИ, ПеНТОДИ И ’ ’ иво-тгАЛЯи-хипл-ги

други лампи.
г. Усилване на низката честота 

съ триоди.
Усилване на низката честота 

съ триоди бива усилване на на
прежение и усилване на мощ
ности, което отъ своя страна мо
же да бжде усилване класъ. А, 
класъ Б, усилване чрезъ насрЬщ_ 
но включване класъ А и Б.

Усилване на напрежение 
При усилване на напрежение 

се употребява:
а. свързване съ съпротивление 

(фиг. 75 бр. 282), което е просто 
ефтино и дава пЬрно усилване 
на цЬлата звукова гама. Данни: 
К=2—3 Птти ож.трепшото съпроти
вление на лампата; г = 3 — 5К 
С<0.05рР.

б) свързване съ трансформа- 
I торъ (фиг. 76 бр. 283). Действи- | 
' телното усилване е по-голЬмо 
отъ коефицента на усилване на 

• лампата к. Налага се обаче пър
вичната намотка Да се състои отъ 
възможно по-голЬ/лъ брой спира
ли (по-голЬмъ Ь, по-голЬмо 7^ — 
2ПГЦ 
о отношението 
вторичните и 
ли на трансформатора да бжде 
близко до единица, а най- 

I малко 3. 
звуковата ;

ил А-е по честотитЬ | • ■ ■ -
1000 херца докато разбира •' опната бобина трЬбва да 

  -г съ же Фзня сърлцевинл (ь = 
честотитЬ подъ ; хенри) ; С 0.5 р.Р. 

1000 херца, докато разбираемо- : То е почти изоставено. 
стьта'на гласа се дължи изключи. ' 
телно на честотитЬ по-високи отъ 
1000 херца. Това значи, че ако 
съ единъ филтъръ се отстранятъ 
всички «• ..  *??“ .... , ,
ще се чува достатъчно силно зву„ I теля,

Пентодите намиратъ най-широ. 
ко приложение като усилватели 
на низката честота и пради/л- 
но на мощности, поради много 

I добритЬ качества, които притежа. 
| ватъ въ това отношение. Могатъ 
1 да се уг.отрЬбяпатъ отдЬлни лам_ 
' пи — усилв’ане класъ А или две 
! лампи свързани пушъ.пулъ, ка
то най-подходящо се явява класъ 

[’ АБ. За цельта се фабрикуватъ 
I пентоди съ подходящи качесва.
| е) УСИЛВАНЕ СЪ ДРУГИ ЛАМПИ 
I Освенъ пентода другитЬ много. 
: решетъчни лампи не се /потрЬ_ 

бяватъ за усилване на низката 
честота.

Отъ сложнигЬ лампи намиратъ 
приложение: двойния диодъ.три. 
одъ — при по-малки апарати — 
двойния диодъ — пентодъ —- 

много удобенъ като усилватели 
на мощности,

ЛампитЬ на 
; центрация се използуаатъ 
! усилватели на мощности, 
' пжти свързани пушъ-пулно.

БЕРЛИНЪ КЖСИ ВЪЛНИ: 
31.09, 19.63, 19.58, 16.89 м.
7.10 Утриненъ концерти. 7.45 За
бавна музика. 9.30 Изъ оперети и 
тонфилми. 10.00 Музикаленъ ка
лейдоскопи, 12.30 Танцова музи
ка. 13.00 ОбЬденъ концерти. 15.15 
За фронта и родината.
ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/150/191 
17.15 Музика въ зелено. 20.15 
Оперетна програма, 
ОБЩОГЕРМАНСКа' ПРОГРАМА: 
6.00 Утриненъ концерти. 19.00 
Пъстра музика, 20.15 Добро на
строение. 24.00 Нощснъ концерти 
СОТАНСЪ 443.1 м. 
17.00 Концерти.
17.20 Плочи.
17.40 Концерти.
18.25 Соната (Бетовени)
19.00 Мелодии (Далкрозъ 

ретъ). до-
за-
ОИ-

I

ОКОТО ВИЖДА БЬЛИЯ ЦВБТЪ 
понякога като синкавъ или червеникавъ

Изследването на зрението до | 
сега се базираше на предполо
жението, че човЬшкото око виж- ( 
да свЬтлината и багритЬ еднакво 
презъ всЬко време и въ всЬки 
моменти на своето развитие.

ПоследнитЬ изследзания, обаче* : 
първичнитЬ ^спира- Доказватъ противното. Установе- - 

■ но е. ----------—- - х - -
; мЬки

в) свързване съ самоиндукцмя

в] УСИЛВАНЕ НА НИЗКАТА ЧЕС
ТОТА

Усилването на низката честота 
има за цели да си достави енер
гия, за да задействува високого
ворителя или слушалкитЬ на ра
диоприемника. При него обикно
вено се явява нуждата да се уси. 
ли най-напредъ напрежението на 
токоветЬ съ звукова честота, а 
следъ това и тЬхаата сила (мощ
ности). Следователно единъ пъ_

* ленъ усилватели на низка честота 
с© състои отъ дпе стжпала: пър
вото за усилване на напрежение, 
а второто за усилване на мощ
ности. Това усилван© е по-просто 
отъ усилването на висока честота, 
тъй като © необходимо свързани- 
тЬ стжпала Да бждатъ настроени 
на опредЬлената честота, а сжщо , 
така не е необходимо да бжде I

' '' неутрализирани вжтрешния капа_ 
цитетъ на лампитЬ. Отъ лампата 
усилватели се изисква да може 
да усилва всЬки единъ модули- ! 
ранъ съ гласъ или музика токъ,' 
като се приложи къмъ неговия 
входъ.

ЧестотитЬ, които съответстау- 
ватъ на човЬшкия гласъ се съдър. 
жатъ обикновено между грани- 
цитЬ отъ 250 до 2500 херца’. По- 
голЬмата части отъ , • ■ - г .
енергия с© дължи на честотитЬ ■ (Фиг- 77 бр. 285). Самоиндукци- 
подъ 1 
смостьта на гласа се дължи из- , 
ключително на 1
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РШОРАЗПРЪШШТа И ТЕЛЕВИЗИЯТА
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УСИЛВАТЕЛИ НА НИЗКАТА ЧЕСТОТА
VII.

чдватъ и за напродъ вестника. Зп ' 
улеснение, изпращаме имъ и ! 
вносни бележки, |

ни резонанени честоти, което за
труднява излъчването, Въ даде
ната схема входящия трансфор- 
маторъ Тр1 има Ш“1/», а другия 
Тр2 има иг=1/з.

2, Чрезъ обръщано крайщата 
на вторичната намотка на тран
сформатора.

3. Чрезъ шунтирано вторичната

йГ?.]__ 3

.11

пала на усилване е самовъзбуж- 
дането, което предизвиква въ 
говорител» силно непрекъснато 
пищене. На фиг. 25 е представе
на схемата на двуламповъ уси-

СумитЬ провеждайте по пощ. 
чок. с/ка 2382 или въ марки.

Умоляватъ се всички наши або
нати, на които абонамента имъ е 
изтекълъ. да го поднопятъ свое
временно, ако желали, да полу-

ГолЬмъ недостатъкъ при ра
ботата на усилватела на троптени 
ята съ низка честота,, особено при 
съвмЪстна работа на нЬколко стм

лватель на низката честота. . ..
Отъ схемата е ясно, че връз- съпротивление. Съпротивлението, 

ката между детекторното стмпа- | увеличавайки
ло и първото стъпало за усилва- тихването въ решетъчната верига» 

_ поглъща тази часть отъ енергия
та, която прескача отъ анодната 
въ решетъчната верига На лампа
та и по такъвъ начинъ унищожа
ва излъчването или -както се каз_ 

„заглушава” го. Колкото това 
съпротивление е по_малко, тол
кова по_добре действува то. Съ
противлението се взима отъ 
рядъка на 40,000 до 100,000 

По-нататъшното намаление 
шунтиращото съпротивление сил
но понижава коефициента на 
усилването на стъпалото. Този 
начинъ е най-подходящъ въ бор
бата съ излъчването.

4. Чрезъ шунтиране общитЪ из
точници на захранване съ кон- 
денсатори съ голЪмъ капацитетъ 
отъ порядъка на 1 до 2 микро» 
фарада.

5. Чрезъ заслоняване на тран
сформаторите за отстраняване 
влиянията на магнитните полета 
на последнитЬ. За тази цель 
трансформаторът» се поставя въ 
металенъ капакъ, който се зазе
мява.

Благодарение на голЬмия кое_ 
фициентъ на усилване на усилва
тела съ трансформаторна връзка 
последниятъ е получилъ голямо 
практическо приложение.

КРАЙ

презъ 1942 година 
(Продължение отъ 1 стр.)

билъ откритъ въ Парижъ единъ 
новъ пред ч-алт ель съ мощность 
24 киловата. Отъ I ектомврий 
с, г. е забранено производството 
на радиоприемници.

Е1. Германия и окупираните те
ритории радизстзнциить на Рига 
и Каунасъ съ били свързани за
едно съ онЬзи ьв Мадона и Вил
но въ мрежата Ча Райха. Едно 
специално зоеяяо бюро е поело 
ръководството нз гръцкит! ра
диостанции, Не могатъ да се ку- 
патъ приемници безъ едно с^е. 
циално разрзшително издадено 
отъ полицейската власть.

При университетите въ Берлинъ 
Лайпцигъ, Франкфуртъ, Мюнхенъ 
съ били устройвани конференоии 
и курсове засягащи материята по 
радиоразпръскване и телевизия. 
Въ Фрайбургъ—Бризгау, е билъ 
откритъ единъ наученъ институтъ 
за радиоразпръскване.

Въ Англия камарата на общи- 
1 нитЬ е решила отъ февруарий 

1942 г. да се отпусне на Г.ВВСО 
единъ извънр.еденъ кредитъ отъ 
1.3 милиона лир 1-стерлинги. Ре- 
шеНо е било налаганото на една 
такса отъ 33*/в°/о върху продаж
ната Цена на радиоприе/лницитЬ и 
тЪхнитЬ принадлежности.

ГлавнитЬ радиоразпръсквател. 
ни станции на островна Индия см 
подели презъ миналата есень 
свойтЬ предавания подъ контрола 
на японската власть.

Въ Мексико е била образувана 
,Национална 'Камара на радио- 
разпръскванията". Новата стан
ция „Радио Мундиалъ" въ Лима 
въ Перу е била открта презъ м. 
февруарий 1942 г.

Въ Португалия е интересно за 
отбелязване влизането въ дей
ствие на единъ новъ предава- ' 
тель съ малка мощность „Емисо_ 
ра Режионалъ де Нортъ” въ 
Опорто и започване изпитванията 
на новата станция Лисабонъ I. 
Въ проучвана см нови уреди на 
кмеи вълни за предаване на про
грами предназначени за порту
галска Африка и Бразилия. Съ 
единъ законъ отъ 12 май 1942 г. 
е установенъ новиятъ правилникъ 
за радиослужбите.

Въ Ромъния е влезнала въ дей
ствие една нова станция съ мал
ка мощность въ Темишваръ и 
две съ голЬма мощность на срЬд 
ни вълни съответно 125 и 50 ки
ловата въ Букурещъ. Различни 
радиостанции между 60 и 20 ки
ловата см въ периодъ на проек
тиране или строежъ. Ромънското 
дружество за радиоразпръскване, 
поставено подъ контрола на дър
жавата, е увеличило своя капи- 
талъ отъ 50 на 250 милиона леи 
съ частни и държавни вноски.

Въ Словакия е интересно да 
со отбележи откриването на ед
на нова станция отъ 100 килова
та въ Братислав» и онази въ Ко_ 
столапи.

Въ С.А.С.Щати най-крупното 
събитие презъ 1942 г. о безъ съм- 
нонио публикуването на народба- 
та отъ 27 априлъ с. г„ съ която 

] со забранява постройката на нови 
I родиоразпръскватолни и толови. | рати и електрически 
| зионни станции и преустройство- | Поправка на радиоапарати,

Абонамента остава и 
продъ 120 лв. за година и 
зо полооинъ година.

При внисано на абонамента, ви. 
наги отбелязвайте»на самата внос 
на бележка старъ или иопъ або- 
нотъ сто, като слодъ името си 
слагат© буквитЬ с. аб. или н. аб., 

безъ да се лепи пощенско морка.

не на низката честота се осъще
ствява съ помощьта на така наре
чения входящъ трансформаторъ, 
първичната намотка на който е 
включена въ анодната верига на 
детекторната лампа, а вторична
та е съединена съ първата лампа 
за усилване на низката честота.

Появата на излъчване въ да
дения случай, произлиза отъ то
ва, че въ анодната и решетъчна 
вериги.на стъпалото съ включе
ни трептящи кръгове, образува
ни отъ самоиндукцията и пара
зитния капацитетъ между намот- 
китЬ на трансформатора, настро
ени почти на еднаква честота. 
ТЪзи кръгов© могатъ да бъдатъ 
свързани помежду Си чрезъ об
щия източникъ на захранването, 
чрезъ капацитета между монтаж 
нитЪ проводници и най-после 
чрезъ влиянието на магнитнитЪ 
полета на разнитЬ трансформа
тори. Благодарение на тКзи об
ратни връзки усилвательтъ може 
да се превърне въ източникъ за 
трептения съ низка честота.

Самовъзбуждането на усилвате- 
ла на низката честота, се отстра
нява по нЬколко метода:

1. Като со използуватъ 
сформатори съ различни коефи
циенти на трансформацията, на
мотките на които иматъ различ-

1942 г. 
фабрикацията 
ници.

Телевизия. Ако събирането на 
сведения отнасящи се до радио

то въ различнитЬ 
било тъй лесно, то 

телеви- 
трудно. 
за 

резюмира

разпръскването 
страни не е б... 
събирането на такива за 
зията о било особено 
Международното бюро 
диосъобщения 
тЬзи последнитФ.

Франция — въ гр. Лионъ 
е била изпитана съ успЬхь една 
система основана на анализа на 
образи съ 507 линии.

Въ Гермния, Берлинската стан
ция е покачила продължителность 
та на предаванията си отъ 2 на 
4 часа. Открита е била една но
ва зала за телевизионно преда
вано на голЬмъ екранъ. Множо- /“> 
ство телевизори см били инста. 
лирани пъ военнитЬ болници на 
столицата и Райха. Дружеството 
Ферншъ Г. М. Б. X. е увеличи
ло своя капиталъ отъ 1.6 на 2 ми
лиона марки.

Въ Англия 5. Ва1гс1 съобщава 
за реализирането на стериоскоп- 
ната телевизия. Съ тази система 
би се получила една честота отъ 
150 образи въ секунда при 500 
линии.

ВЪ С.А.С.Щати презъ 1942 г. 
см функционирали редовно 7 
предавателни телевизионни стан
ции. Други три см били въ пери
ода на изпитване.

Въ Швейцария е била проуче
на и изследвана една нова и ори
гинална система на приемане 
върху голЪмъ екранъ.

Накрая пакъ ще повторимъ, 
че горнитЬ сведения см извлаче
ния отъ споменатото вече списа
ние на Международния съюзъ за 
далекосъобщения и на тЬхнатг 
достовЪрность би требвало на- ■** 
пълно да се вЬрва.

Инж. Г. Тансвъ 

РШОШШЕМ Д10Ю'ТЬ 
Въ тази колона, съ цель да 

услужимъ на радиотехниците и 
улеснимъ публиката, даваме ад- 
реситк и главната дейность на 
всички радиотехници. Публикува
нето о безплатно.

Молимъ г.да радиотенхицитЬ 
Да ни изпратятъ нужднитЬ сведе
ния за публикуване 
СОФИЯ

ВАСИЛЪ ДЕБЕЛЯНОВЪ, радио, 
техническо бюро пл. „Спзвой- 
ковъ’ № 9 — София. Поправя 

радиоапарати. Резервни 
части и лампи. 
РУСЕ

МИХАИЛЪ Т. БОРЦОВЬ & С.ио
— Ул. „Ц. Йоанна" № 57 — Русе. 
Търговия съ електрически и ра
диотехнически материали.
СКОПИЕ

БР. ТРЕНДАФИЛОВИ — ул. 
„Ц. Борисъ" №47, тел. 33-05 — 
Скопие. Продажба на радиоапа- 

радиоразпръсквотолни и толови. . рати и електрически материали, 
зионни станции и преустройство- | Поправка

то или трансформирането на сж_ 
ществуващитЬ такива съ цель 
економия на материалите необхо 
дими за военнитЪ индустрии. По 
смщитЬ съображения отъ м. ап_ 
рилъ 1942 г. е преустановена и 

на радиоприом-

0


