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Милеть. НеговитЪ съвремен- зъмъ, Талесъ прибавя: „Ако оба_ 
искате да измеря въ който и 

часъ височината на пи- 
" и въ п1съка 

този бастунъ. Виждате ли, него- 
о почти половина отъ 
му, следователно и 
пирамидата ще бмде 

на половината отъ 
Сега вЪрвамъ, че

Календаръ за 1944 год. и списъкъ на 
предавателните станции

Отзивъ за Надя Бърдарова
2 и 3 лампови приемници
Устройство на радиопрнемни цитЬ — 

курсъ
Зародиша на математиката
Изъ живота на великитЬ люде

1 януарий 1944

Родена въ Северна България, 
погледа си тя носи волята 
стоянството на българската 
войка, която неотклонно и 
бовь следва пмтя на възхода.

ДетскитЬ и ученическите си го_ 
дини прекарва въ родния Разгради 
за който има най-мили спомени. 
Тамъ см първите й певчески проя_ 
ви, посрещнати съ възторгъ и лю. 
бовь отъ съгражданите. Създаде. 
нитЬ отъ тогава сърдечни връзки 
ставатъ по-силни, по-топлк . . .

Несъмнените заложби опредЪ_ 
лятъ пмтя й още отъ ученическа
та скамейка, обаче, въ послед
ния моментъ родителите, които 
см видЬли много въ живота, дали 
три скмпи жертви за Родината, 
правятъ опитъ да отклонятъ Надя 
отъ изкуството къмъ по-практично 
образование, но чедата на Дунав, 
ската равнина не така лесно изо
ставяй» вмтрешния си поривъ и 
следъ гимназията Бърдарова по- 
стмпза въ Музикалната академия. 
Завършел съ успЬхъ двата висши 
отдЬла, като стипендиантка на 
фонда Даровйти деца при Мини
стерството на просветата. По спо. 
циалния предмети пЬено е била 
ученичка, на г-жа проф. Елена 
Ангелова Оруннмъ.

^СЪДЪРЖАНИЕ
Юбната програма на Радио - 
|я, Скопие, Варна, Ст.-Загора 
нЪкон чужди станции:
отъ 2 I до 8. I. 1944 г.

та но .
слодъ това отговгря, че 
дя оемди на 
я измери бо
бозъ никакъвъ уродъ, 
зомята и ' 
тЬлото си 
тЬ го запитвал»

ЗАРОДИША НА МАТЕМАТИКАТА
Ние сме много векове назадъ. Талесъ обяснява: „Ще застана на 

По бреговете на Средиземно единия край на правата, която е 
море се подготвятъ големи неща, равна на дължината на тЬлото 
заражда се нещо велико. Въ за1- ми, и що чокамъ до като сенката 
спалите острови, които се оглеж- 
дать въ прозрачните сини води й 
<то чмню склонове зрЬе огнения 
плодъ на лозата и на континента, 
въ града на розигЬ, Милеп»,- ня
колко души см обхв.аУ»ети отъ не_ 
удържимото желание ‘да видятъ, 
да знаятъ. Предъ очите на съвре- отъ простото разрешение на зада. 
менницитЪ се появяватъ седемьте чата-, размисля да Не би да има 
учени, единъ отъ който е Талесъ нЬкаква грешка, нЬкакъвъ софи- 
отъ /  —..._  -------- —
ници го смЪтать още отъ дете за че 
голямо светило на духа и наука- да било 
та, но Талесъ е чулъ за една по- рамидата, ще забия 

и по-известна то?“ бястуи'*- йищ"‘ 
единъ корабъ вата сЬнка 

знае, височината 
ще намери най-добрата награ_ сенката на

да за своя трудъ. При устието на почти равна 
Нилъ се намиратъ многобройни височината й. 
елински колонии и наемни войски сте достатъчно опитни за да я из. 
служатъ на фараоните. Ето защо мерите съ най.голЬмата точности: 
никой не се очудва, че Талесъ достатъчно е да сравните дължи- 
слира тамъ. Египетските свещени- ната не бастуна съ тази на сЬн- 
ци го посрЪщатъ бащински, обу_ ката и да намерите посредствомъ 
чааатъ го и му показвал» какъ Се деление или умножене дължина. 
измЪрватъ нЪкой прости предме- та н& сенката на пирамидата', 
ти. Но Талесъ е жаденъ за зна- ~ 
ния и неговия духъ е недоволенъ. очудва египтяните.
Жреците се очудватъ не толкова 
но откритията му, колкото на 
ключителната 
леснотота на

та на сенката на
Съ този простъ начинъ Талесъ 

‘. Въ своя ро- 
денъ градъ измерва раостояние- 

из- то на кораби намиращи со въ от. 
нгблюдетелность и критото море. Достатъчни му см 

 обобщаване, непоз- мгъла, подъ който се вижда ко- 
нати имъ до сега, съ които мла- раба (мгълъ на наблюдението) и 
диятъ човЬкъ посреща задачите, надморската височина на местото 

Ето го въ пустинята, въ подно- отъ кмдето наблюдава. Работи, 
жисто на пирамидите. Единъ еги. като си служи съ подобни трим- 
петски жрецъ го запитва усмих- гълници и съ най-простите ,отно_ 
натъ каква о височината на пира- шения” и „пропорции*. Но топа 
мидата на цари Хуфу (пирамида.. но;о всичко. Открилъ е, нЬщо 

Хеопсъ). Талесъ со замисля, по-цажно, нЬщо което води следъ 
1—-- чо имЬото ссбо си много следствия. Знае,

а око, предпочита да че мгълътъ вписани въ една по- 
»озъ ничия помощи и луокрмжностъ о винаги прави, Съ 

Лега на товд откритие отваря една врата, 
отболязво дължината па прозъ която въ най-близко бм- 

I върху пЬсъка. Жреци- дащо що ипхлуятъ много нови 
какво мисли и познания,

ми стане толкова дълга. Въ този 
моментъ и сенката на пирамида
та на вашйЙ''Ц,“рь Хуфу, или Хзо- 
псъ, както го наричатъ елините, 
ще бмде дълга толкова, колкото 
е висока пирамидата“.

Тъй като жрецътъ, обърканъ

НДДО БЪРДАРОВД
Следъ завършването на Акаде

мията първиягь й дебютъ е въ 
чужбина, кмдето постмпва въ 
операта, изнася самостоятелни 
концерти, пее предъ микрофна и 
следъ две години се завръща въ 
България.

Отъ 1941 год. е артистка въ 
нашата Народна опера, кмдето 
пЬе въ Марта, Карменъ, Севил- 
скиятъ БръснеръгКизалария Русти. 
кана и други, а предъ микрофона 
на радио-София още като студен
тка пее художествени и класиче
ски пЬсни, както и народни — 
луковитски, разградски, родопски, 
македонски и Други.

Когато преди години събирала 
народни песни, попада на песень. 
та, която се пее въ Охридъ и 
Струга, за нейниять братъ пад- 
налъ на Мокра планина и погре- 
банъ въ Струга. „Нашъ капитанъ 
Бърдаровъ командири бе . . .“ 
Народното творчество, народнить 

песни см единъ богати неизчер
паеми рудникъ. Ви техн Бърда. 
рова намира своята болка по за
губените: майка, братя и сестри. 
Ви тЬхъ вижда образ© на майката 
съ изплаканите сълзи по свидни 
чеда ... и заедно съ песеньта 
по нЬкой пмть предъ микрофона 
со, ронятъ и невидени сълзи.

За артиста нЬма покой. . . Стре- 
Межътъ къмъ все по-съвършен- 
ното окриля духътъ и Бърдаро
ва тлакена отъ този веченъ 
огъни на артистите, съ нетърпение 
очаква да замине на специзлиза. 
ция въ чужбина. за която е вече 
получил© стипендия.

Въ момента когато 
възторжено говорКшо за вълшоб. 
ната сила на музиката, зд пЬсенъ- 
та, която възпеел земното, за да 
го издигне и възвиси къмъ божо, 
стаеното,  . , злокобниятъ вой на 
сирените ни припомни, че въпрЬ. 
ни •жуаиц«та, песоньта . . . вео 
пакъ . •, . Ил.
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18.10 Концертъ на радиооркестъра

КОПЕНХАГЕНЪ 41.32. 255, 1250 м.
19.15—20.05 Опорна музика
21.05—21.45 Грамофонни плочи 
22,00—22.30 Танцова музика

СОТАНСЪ 443.1 м.
20.00 Оперета
2130 Танцова музика.
21.50 Новини.на 

то 
получгва, 
фиг. 1, за което

48.00 Новини на турени езикъ
13.15 Ноаини на нЬмсии езикъ

„Сенилекиять бръе- 
—]   I действие. 

Миланската Скала, дир.

= ,РАДИО-СВЪ Т Ъ“

Виното о удавило повече хора, 
отъ морето.

Превъзходството не се добива, 
освенъ като награда на труда. .

Рейнолдсъ

21.10—21.45 Народенъ 
концертъ

22 00—22.30 Танцов

СОТАНСЪ 443.1 м.
13 -15 Певци любители.
,0.25 Музика за развлечение.

СХЕМИ

2 И 3 ЛДМПОВ^РИЕМНИЦН 
(Продължение отъ г.шналиО|кМ! И край)

Другото разрешение за< което ' жица отъ 0.1 мм. Следъ него на 
(разстояние около 3 мм. идва! вто- 

висока (ричната намотка. Първичната на 
слу-междуламповата бобина ще бжде

ц

МВДЖЬ
I 3> януарий |

ЙЧ1-

търъ поне 40 мм.
Въ схемите на фигурите 6 

сж 
фиг. 6 за първа лампа се »___
трЬбява 6В\’8С, която едновремен. 
но извършва работела на две лам-

фиг. 5

съставена отъ общо 700 навивки, 
които се навивате» на 10 реда отъ 
по 70 навивки. Между редовете 
за препоржчане е да се поста
вяте. ленти отъ тънка парафинира- 
на хартия или пъкъ още по-добре |

не могатъ да пе|дать нито пъкъ да 
се разсм^стютъ.

Разположението на различните 
части на радио-приемника требва 
да бжде извършено съ огледъ да; 
немаме вредни кръстосвания на 
свръзките. Особено бобините 
требва да бждатъ поставени да
лече една отъ друга и да бж- 
датъ ширмовг!ни 
цилиндри съ вжтрешенъ

6.00 Маршъ, ободрителни думи 
6.05 Новини
6.15 Народни песни и хора (пло

чи)
1. Канарчето
Виенски ....................................
Валсови потпури (Робрехтъ); 4. 
Анита танцува (Щайнике); 5. 
Испанско фантазия 
Усамотеность, валсъ
7. Съ леки крачки (Пьоршманъ)
8. Престо (Клечъ); 9. Последенъ 
валсъ (Джиовиале); 10. Японски 
танцъ на фенерите (”'

6.55 Църковенъ календаръ, 
по хранознание

7.00 КРАЙ

вствителность. Двата променливи 
конденсатора би било за препо
ръчване да бждатъ командвани 
едновременно, като за цельта мЪ. 
гать да се пригодатъ и два от
делни конденсатори.

Необходими съ също две бо
бини, а именно едната., за антен
ната верига, а другата за между-

V

ГНЕАЬА
| 2 януарий

езикъ за

слюда не 
дащиятъ я камъкъ 
и требва да се 
динамитъ. Следъ

Требва да отболежимъ, че и 
този приемникъ отрицателно- 
поляризиране на решетките се 

както въ схемата на 
вече подробно 

казахме. Въ този случай, обаче, за 
всЬка поляризационно верига има 
въ повече едно съпротивление и 
единъ конденсаторъ, съответно 
разположени последователно и 
успоредно между веригата но то-

лампоаата верига. И двете ще бъ. 
Латъ направени върху тръба отъ 
бакелитизиранъ картонъ съ диа. 
метъръ 20 м. м, и дълга около 80 
мм., к4то първичните бъдать съ 
високъ импендансъ. Първичната на 
антенната бобина е съставена отъ 
шесть рода, налагани единъ вър_ 
ХУ ДР/гъ навивки, всеки редъ е 
състазенъ отъ 50 навивки или вси-

300 навивки отъ емайлирана крепватъ здраво къмъ тръбата

фиг. 7

брой, обаче, на навивките ще 
требва до бъде нам1ренъ опитно, 
понеже той зависи отъ ме'ксимал_ 
иия и остатъчния капацитетъ на 
употребения променливъ конден
саторъ.

Слс-дъ като се свърши навиване
то но бобините, боядисватъ сесъ гу. 
менъ лзкъ или по-добре ипертро- 
литумъ, така че навивките се при 
---------  - » и

и 7 
използувани сложни лампи. На 

се упо-

1. Седна момиче да 
2. Слънцето бърза да 
п------- е мжтна во-

5. Кавали, ка
вали; 6. 'Свинарче си хурка пи
ше; 7. Оздоле иде

13.10 Малки камерни пиеси
13.30 Забапснъ концертъ на Са

лонния оркестъръ: 1. Изъ Скан. 
динавия" (Фредериксенъ); 2. 
Изъ операта „Самсонъ и Дали- 
ла" (Сонъ-Сансъ); 3 Интермецо 
(Зиде); 4. „Буря надъ езерото”, 
фантазия (Игнацъ Михали)

14.00 Лека и танцова музика
14.45 КРАЙ

— 352’9 метри
— 426 1 метри
— 235-1 метри 1276 кц.

Подробната
СЕДМИЧНА РАДИОПРОГРАМА

НА БЪЛГАРСНИТЬ ПРЕДАВАТЕЛИ И НЬНОИ ЧУЖДИ СТАНЦИИ 
отъ 2.1 до 8.1 1944 г,

СОФИЯ
Скопие
Варна

Ако имате големи дарби, тру- 
дътъ ще ги усъвършенствува: ако 
имате посредствени способности, 
трудътъ що замести онова, отъ 
което сто лишени въ това отно
шение.

чето фрекасини;; х. . 
бомбони (Щраусъ); 3. | 
потпури (Робрехтъ);

танцува
(Молто); 6. 
(Фереро);

пи, а именно: усилва високата 
честота и съ диода детектира. 
Следъ нея идва единъ кр^енъ мо- 
щенъ пентотъ съ висока чувстви. 
телность. Единъ тгЧъвъ приемникъ 
може добре да приема и некои 
по-далечни станции и да ги отде
ля добре, понеже е доста селек- 
тизенъ.

10.00 Предаване отъ зала „Бълга
рия" концерта на Работниче
ския симфониченъ оркестъръ 
ЛРУДъ и радость", дир. Атанасъ 

, Маргаритовъ
12.30 Точно време, 

събитията, новини
12.50 Народни песни, изп. групата 

„Росна китка" съ народния ор. 
кестъръ: ’ ~ 
вечеря;
зайде; 3. Потекла

да; 4. Пошло лудо; '

ВЕЧЕРЬ
16.30 Шлагерно ревю
17.00 Часъ за детето
17.45 Чпсъ за солото: Народни 

пЬсни, изп, Василка Хумарска съ 
групата на Ради Анголовъ

10.30 Забавна и танцова музика

Т^1

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

'20.00 Смесенъ концертъ:

1. Увертюра къмъ операта «Ди. 
виятъ ловецъ" (Лорцингъ); 2. 
Фантазия изъ операта „Палячи” 
(Леонкавало); 3. „Идете на хъл. 
ма Друиди"!, ария изъ операта 
„Норма" ;(Белини), изп. Фео- 
доръ Шаляпинъ —• басъ съ ор

кестъръ; 4. Вариации върху една 
тема отъ Корели (Тартини), изп. 
на цигулка Буйонъ, съ съпро- 
водъ на пиано

20.25 Хорови песни: 1. Сватбено 

шествие изъ операта „Лоен- 
гринъ" (Вагнеръ), изп. хоръ и 
оркестъръ; 2. Хоръ изъ опе. 
рата „Аида” (Верди), изп. хоръ 
и оркестъръ; 3. Хоръ и в-злсъ 
изъ II д. на операта- „Фаусть" 
(Гуно) и „Бели облаченца се 
вдигатъ", изп. хоръ и оркестъръ
4. „Защо ни оставяшъ, о ца

рю", I картина прологъ изъ опе
рата „Борисъ Годуновъ’ (Му- 
соргски), изп хоръ и оркестъръ;
5. Хоръ изъ операта „Кавале
рия Рустикана’ (Маскани) — 
„Ухаятъ портокалите", изп- 
хоръ 'и оркестъръ

20.50 Лека и танцова музика
21.45 Новини 
22.00 КРАЙ

РАДИО ВАРНА 235.1 м.
12.45 Съобщения

СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1403
18.50 Часъ за народа.

БРАТИСЛАВА — 298.2
17.45 Предаване на немската на. 
“ родна група
21.00 Забавна програма с 

здравъ на фронта
22.20 до 23.00 Словашка 

нична приказка

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535 м.
17.50 Забавенъ концертъ '

,4? А Д И О - С В Ъ 1 Ъ*

6.00 Маршъ, ободрителни думи 
6.05 Утринна музика:

1. Менуетъ въ солъ мажоръ 
(Бетовенъ); 2. Астрз' рейнски 
потпури (Шмицтъ-Халенъ); 3. 
Валсъ мюзетъ (Восенъ); 4. Ал
пийско цвете (Сартори-Амонъ) 
5. Лунна валсъ (Линке); 6. Кон- 
цертенъ валсъ (Кюлота); 7, Ху
бавата Розмаринъ; 8. Полка асъ 
(Морсо); 9. Музика на летците 
(Хьоферъ); 10. Полка на цигул. 
ките (Ритеръ); 11. Звуци отъ 
Аркадия (Морена); 12. Феерия 
(Лакомъ); 13. Хармоника полка 
(Пьоршменъ); 14. Дунавски раз. 
кази (Фучикъ); 15. Виенско мо. 
миче (Циреръ); 16. Винаги и 
никога (***); 17, Чардашъ сце
ни (Хубай).

7.00 Точно време, новини, църко
венъ календаръ

7.10 Народни песни (плочи)
7.30 Оперетни откжелеци
7.45 Религиозна музика: 1. „Хри

сте, Ти Царю на славата“, изъ 
„Де Деума" (Брукнеръ), изп. 
солисти, хоръ и оркестъръ; 2- 
Молитва (Моцартъ), изп. Реген. 
сбургския катедраленъ хоръ; 
3. Нине отпущаещи' (Стро- 
кинъ), изп. Феодоръ Шаляпинъ 

басъ-съ хоръ; -4, Самъ Го- 
сподъ въ висините и Неговата 
слава (Шрьотеръ), изп. Ирмле- 
ровия мадригаленъ хоръ

8.00 Божествена служба
9.15 Духовна равносметка, слово 

отъ протодияконъ Георги Ибри- 
шимовъ

9.30 КРАЙ.

чай имаме два осцилиращи 
настроени кржгове и затова се 
получавз една значително по-го- 
лкма селективность, докато лам
пата усилватель на висока честота 
придава на приемника голема чу-

1830 Забавна и танцова музика
18.50 Опера 

нгрь" (Росини) 
изп. на Мг...—.. 
Молайоли

1930 Точно време, исторически 
календаръ, прегледъ на печата, 
новини

19.50 II и III д. 
бръснарь"

21.20 Лека и танцова музика
21.45 Новини
22.00 КРАЙ

РАДИО СКОПИЕ
17.00 Часъ за 

артисти отъ
театъръ и 

Коледари

6Т7 ___

71?

1630 Лека музика
17.00 За майката и домакинята:

1. Българката въ народната по
езия — сказка отъ Кръстю Гс- 
новъ, гимназиаленъ учитепь; 2. 
Възпитателното значение на ко
ледните обичаи — беседа отъ 
г.жа Димитрова; 3. Музика

17.00 Курсъ по нЬмскн езикъ за 
начинающи

12.00 Забавна и танцова музика 
1230 Точно време, прегледъ на 
събитията, новини
12.45 Обедна музика:

1. Увертюра къмъ операта „Фра 
Дяволо“ (Оберъ); 2. Фантазия 
изъ операта „Силвия" (Делибъ); 
3. Ария „Тя диша леко’ и „В* 
най-хубавитК празднични дре. 
хи", изъ операта „Ариана въ 
Наксосъ’ (Р. Щраусъ). изп. Ло- 
те Леманъ — сопрано съ орке. 
стъръ; 4. Потпури изъ операта 
„Фаустъ" (Гуно); 5. Селски 

танцъ (Бетовенъ), изп. на цигул
ка съ съпроводъ на пиано; 6. 
Сбирка отъ нЕмски песни С'1'). 
изп. членове нз Шарлотенбург. 
ското младежко музикално 
училище; 7, Изъ съкратената 
оперета „Паганини“ (Лехаръ). 
изп. Хербертъ Ернстъ Гро —те. 
норъ и Треси Рудолфъ съ хоръ 
и оркестъръ .

13.30 Мерки за времето, сказка 
отъ Станю Петрозъ —гимназиа. 
ленъ учитель

13.40 Пиеси за оркестъръ
14.00 Търговски съобщения
14.10 Лека музика
14 30 Новини
1445 КРАЙ

селото. Участвуватъ 
Скопския народенъ 

група коледари. 1- 
— радиопиеска (Хр.

Вакарелски); 2. Съвети, съобще
ния и напътствия отъ Областна
та служба по земеделието въ 
Скпие и Битоля. 3. Въпроси и 
отговори.

18.30 Часъ: Революционни борби 
въ Македония. 1. Януарскиятъ 
конгресъ въ Солунъ — сказка 
отъ Хр. Силяновъ; 2. Изъ спо
мените на Да-мянъ Г. Груевъ за 
конгреса въ Солунъ; 3. Въ Со
лунската ги?лназия — стихотво
рение (Ив. Вазовъ); 4. Народни 
песни; изп. Ст. Калудова съ 
нар. петоркг: а) Тодурчу дума 
Дубранке; б) Цигуларче слизащ 
в) Наклала Златка седенка; г) 
Момци подъ круша седеха; д) 
Чу ли Тодорке; е) Замръкналъ 
Тодоръ

19.15 Танцова музика.
19.50 Съобщения
РАДИО ВАРНА 235.1 м.
12.45 Съобщения
17.00 Часъ за детето:

Приказки — чете Димитъръ 
Стратевъ отъ Нар. театъръ; 
групата („Детска песень" из
пълнява песни за

изъ нашето славно 
гатанки и поговорки.

СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
12.45 Маршова музика. 
13.00 15 минути за 

духъ — изнася' 
„ Брачни къ".

13.15 Забавна музика и съобще
ния.

17.40 Курсъ по 
начинеющи.

БРАТИСЛАВА -
19.40 Народни маршове
22.15 до23.00 Мелко музика, мал. 

ко забавление съ поздрави на 
фронта

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535/100/556.

17.00 Камерна музика
19.15 Чуждестранни песни

КОПЕНХАГЕНЪ 41.32, 255, 1250
18.25—18.35 Словашки танци 
20.20 20.45 Творби на Брамсъ 
21.10—21.45 Народенъ оркестровъ

фиг. 6

целофаиъ. Разстоянието между 
първичната и вторичната въ този 
случай е по-голема, а именно 
около 12 мм. Вторичните намотки 
на тези две бобини сж еднакви и 
зсе«а е съставена отъ 145 навивки 
отъ емайлирана жица 0.2. Нави- 
ватъ се нй единъ редъ и стегнато 
(навивка до навивка). Точниятъ
—-----

25003-Г-50200Л

поменахме е, когато трета лампа 
работи като усилватель на 
честота фиг. 5. Въ този

.1

Умните и добрите хора се 
учатъ на знание, за да знаять и 
Да се ползувате» отъ тия знания, 
а глупавите — за. да Со прочуятъ.

■за глупавия човекъ най.добре е 
да мълчи, но ако той знаеше то
ва, н0 щеше до о глуповъ.

л Саади
До живеемъ. бозъ да .произ

веждаме нещо, облегнати на од- 
Но богатство, което ни о завеща
но» но експлоатираме бощитЬ си, 
което 0 такд неблагородно, кон
то да експлоатираме съвременни 
ЦитЬ си,

I в=ра и контактната точка на отри^ 
цателното напрежение, които деи- 

, ствать като филтри за изравнява- 
I не. Естествено е, че свързването 
; между този приемникъ и токоиз- 
I правителната група на. фиг, 4 ста

ва въ точките означени съ букви
те „А" и ,В” на фиг. 4 вместо въ 
точките означени съ ■ + " и ", 
както е за другите описани при
емници.

Схемата на фиг. 7 може напъл
но да се сравни съ схемата на 
фиг, 5, само че първите две стж- 
пала на фиг. 7 сж заместени отъ 
една двойна лампа, която може 
да бжде 6Р7, 6Р7С или пъкъ 
ЕСН4.

Требва да се има предвиди, че 
практическото изпълнение на схе
мите съ сложни лампи в много 
по-трудно, отколкото 

I съ отделни лампи, 
сложните лампи много 
могатъ да дадать вредни свързва
ния, които предизвикватъ: неста
билности, възбуждания и пр. дъл
жащи се на факта, че вериги отъ 
различни стжпала се свръзватъ на; 
единъ и сжщъ цокълъ.

При сложните лампи е необхо
димо най-внимателно и подходя
що разположение на различните 
части и свръзки, като сжщевре- 
менно се ширмова много добре, 
което ще допринесе извънредно 
^^^^^цоброт^^риемане^^^ 

Слюдата като изолация
За осигуряване на сурови ве

щество, които сж отъ значение за 
войната, презъ настоящата пойна 
въ Германия се разви най-мла- 
диятъ рударски клонъ: добивътъ 
на слюда. Слюдата-мйнералъ, 
който кристализира на блокове 
и може да бжде разцепванъ до 
най-тънки прозрачни листове, 
се намира главно на високи ме
ста между .800 и 1800 м. надъ 
^орското равнище. Добиването На 

е лесно,понежеобграж. 
................о е много твърдъ 

разпръсква съ 
това слюдата се 

съ специални преси, 
е извънредно важно 

вещество за електрическа изола
ция. Тя е необходима и за съоб
щителната техника при фабрика
цията на тржби, както и при кон_ 
денсаторите. Изследванията на но_ 
водобитата слюда доказвате», от
носно изолирващата й способ, 
ность, че тя е не само равностой. 
на на индийската, но че дори я 
превъзхожда при употребата й 
за ултра кжеи вълни, поради това, 
че съдържа малко железо.

ЧЕ
С'
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22 00—22.30 Танцова музика 
СОТАНСЪ 443.1 М.
11 00 Творби на Иоханъ Щраусъ.
20.15 Популяронъ концортъ.

( 5 януарий 

>>1
I

зикз »-
лание,
БРАТИСЛАВА — 298.8 м.

19.40 Танцова музика
21.00 Концертъ отъ Берлинъ
•21.15 до 23.00 Вечерна музика 
БЕРОМЮНСТЕРЪ 535 м.
18.00 Хърватски народни 

маршове и танци
20,25 Оркестровъ концортъ 
КОПЕНХАГЕНЪ 41.32, 255, 1250 
17.30—17.50 Концертъ
19.00—19.40 Оркостъръ и солисти
22.00—22.30 Танцова музика 
СОТАНСЪ 443.1 м.
17.00 Сонато № 1

(Мондолсонъ).
19 40 Фантазия 

Картонъ.

I СТАРА.ЗАГОРА 214/2/1402
112.45 Пиеси за чело, 

<3.00 Репортажъ (плочи). 
•13.10 СмЪсенъ концертъ. 
18.30: 30 минути за нашето

1, Народно музика, изп. гр. 
Асп. Ташевъ; 2. Стопански съве
ти отъ агр. Свинаровъ; 3. Зомо_ 
дЬлско.стопански календаръ.

19.00 За любителитЬ на хубава му.

за произвеждане 
грзнствони картини. Проблемъть 

стереоскопичното прожектира, 
върху плоскость е билъ разре.

съ помощьта на поляризи- 
|оанз светлина. Зрителите получа, 
вали по едни конституирани по 
особенъ начини очила, при които 
всЬко стъкло пропущало лжчитк 
за лявото или дясното око на 
опредЪленъ свЬтлиненъ изпоръ. 
Ефектътъ, естествено.
к-зкто при стериоскопння е 
Разликата сс състои въ уд< 
то при наблюдението 
странствсната картина.
за научнитЕ изследвания, 
удобства предлага възможности 
за по.голЪмъ напредъкъ.

6.00 Маршъ, ободрителни думи 
6.05 Новини
6.15 Народни пЬсни и хора (пло

чи)
6.50 Утринна музика:

1. Утро въ Санъ Суси (Кокертъ)
2, Идилия на свЬтулкитЬ (Лин- 
ке); 3. Страстна цигулка, полка 
(Шеръ); 4.Болеро, испанска фан. 
тазия (Ритеръ); 5. Горски вир- 
туосъ, полка (Депрансъ); 6. Ро
зи отъ Франция (Ронбергъ)

6.55 Църковснъ календаръ, съве
ти по хранознанио

7.00 КРАЙ

РАДИО СКОПИЕ
17.00 Радиопиеска „Коледари". Уча’, 

сгвуватъ артисти отъ Скопения 
н-роденъ театъръ и група ко- 
ледари,

17.30 . Скопени народенъ Радйо- 
университетъ Неофитъ Рилски 
— сказка отъ Редославъ Мутав- 
чиевъ, литераторъ гимназ. у-ль.

17.40 Забавна и танцова музика.

РАДИО.ВАРНА 235.1
12,00 Народни пЬсни:

Пенка Милева и 
седморка.

6.00 Маршъ, ободрителни думи 
6.05 Новини
6.15 Народна музика (плочи]
6,30 Утринна музика:

1. Полка потпури (Линдеманъ);
2. Виенски гражданинъ (Ци- 
реръ); 3. Фар фал а, мазурка 
(Пистоя); 4. Сватбено хоро, 
валсъ (Линке); 6. Студентски 
поздравъ, полка (Форбахъ); 7. 
ЗлетнитЬ патета (,**♦)

6.55 Църковенъ календаръ, съвети 
по хранознание

7.00 КРАЙ

‘/з часъ музика по ме

сти отъ Варненския
търъ и групата „Детска I

СТАРД-ЗАГОРА 214/2/1402
12.45 Съобщения.
12.50 Малъкъ хоровъ концертъ.
13.00 Изъ опери»
17.40 Курсъ по нЬмски < 

начинающи,
18.50 Часъ за народа

БРАТИСЛАВА — 298.2
22.15 до 23.00 Концертъ 

лание

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535 м.
17.00 Оркестровъ концертъ
18.30 Музика на дво пиана
19.20 Виртуозна музика на цигул

ка

прано, 
Хансъ 
Вацке, 
стъръ; 2, Терцетъ изъ III. д. на 
оп. „Кавалерътъ

Александъръ Невски, 
гелъ п.

18.30 Забавна музика
18.45 „Коледари" (Цанко Цанковъ)'

Филевъ
съ Народния оркестъръ

14.00 Лека и танцова музика
15.00 КРАЙ

1. Испанско капричио оп. 34 
(Римски Корсаковъ); а) алборо.

20.00 Коледенъ концертъ [Корели]
20.15 Концертъ на Камерния ра- 

дио-оркестъръ:
1. Коледна юита (Маринъ Го- 
лЪминовъ); 2. Сюита „Коледа" 
(Димитьръ Неновъ)

21.00 Лека и танцова музика
21.45 Новини
21.55 Танцови мелодии 
23.00 КРАЙ.

РАДИО СКОПИЕ
12.15 Поздравления по случай Рож. 

дество Христово отъ Обл. ди- 
ректоръ г. д-ръ Димитьръ Ра_ 
овъ и инженеръ Димитъръ Чка_ 
тровъ.

12.30 Край.
19 50 Съобщения
РАДИО-ВАРНА 235.1 м.
12.45 Съобщения

СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
13.00 Приветствие отъ Ст. Загор

ския Митрополитъ Г. Г. Климентъ.
13.10 Концертъ.
13.30 Коледни пЬсни изъ Ст. За

горско, изп. М. Караджова, Т. 
Илиевъ, мзлъкъ хоръ и родиоор_

кестъра

БРАТИСЛАВА 298.2 м.
19.40 Весели мелодии
22.15 до 23.00 Словашка танцова

БЕРОМЮНСТЕРЪ 531/100/516.
20.15 ПЪстра музикална програма, 
КОПЕНХАГЕНЪ 41.32, 255, 1250 м. 
17.30—17.50 Концерто 
19.00—19.20 Романси

бертъ, Брамсъ и 
СОТАНСЪ 442 м.
20.00 Хубавит^ музикални 

на годината.
21.35 Хорътъ

— детски 1

едни
начинъ очила, при 

стъкло пропущало : 
или дясното 

свЬтлиненъ 
е сякщиятъ.

1 апаратъ. 
удобство- 
на про_ 

специално 
това

12.00 Изъ тонфилми
12.30 Точно време, 

събитията, новини
12.45 ОбЬдна музика;

1. Увертюра изъ оп. „Свадбата 
не Фйгаро’ (Моцартъ), изп. ор. 
кесгьръ; 2. Балетна музика 
„Тан1\ъ на часоветЬ" изъ- оп.’ 
„Джоконда" (Понкиели), изп. 
оркестъръ; 3. Ария на Есками- 
лио П Д. на оп. „Карменъ“ — 
„Вашата наздравица връщамъ" 
(Бизе), изп. Георги Баклановъ— 
баритонъ съ оркестъръ; 4. Ун
гарска рапсодия № 6 (Листъ), 
изп. оркестъръ; 5. Перпетумъ 
мобиле (Веберъ), изп. Браилов. 
ски на пиано; 6. Изъ всички 
страни — Испания и Унгария 
(***), дир. Йернефелдъ; 7. Пот. 
пури изъ оперетата „Дъщерята 
на лесничея" (Ярно), изп. орке. 
стъръ

13.30 Рождествениятъ култъ 
народния битъ — сказка 
Христо Вакарелски

13.40 Народни пЬсни, изп. групата 
„Росна китка", съ народния ор. 
кестъръ:

КОПЕНХАГЕНЪ 41.32. 255, 1250 м.
19.00—20.50 Симфоннченъ 'кон

цортъ
21.00—21.45 Грамофонни плочи

СОТАНСЪ 443.1 м.
13.05 Концортъ,
19.15 Новини,

16.00 Чвеъ за иашия войнииъ
16.50 Забавна музика
17.00 Часъ за детето
17,40 Соната въ ми бемолъ 

жоръ оп. 12 за цигулка и 
но (Бетовенъ)

18.00 Новини иа турски езикъ
18.15 Новини на немски езикъ
18 30 Лека и танцова музика
19.00 Концертъ на СвЪтославъ 

Мартчинковъ, челистъ:
1. Адажио (Хайднъ); 2. Малагуе 
на (Албеницъ); 3. Испанска сюи. 
те ^До Файа): 4, Хгбанера (Ра. 
волъ); 5. Сартарело (Клеигелъ).

19.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегпедъ иа печата, 
козини

ВЕЧЕРЬ
^6.30 Забавна музика

1У.00 Часъ за детето
17.40 Популяренъ концертъ:

1. Испанско капричио оп. 
(Римски Корсаковъ); * “
да; б) вариации; в) сцена и

^22.15 до 23.00 Ранообразна 
грама съ поздравъ н.г фронта.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535 М.
18.30 Забавенъ концортъ 
диооркесгъра
20.20 Народна музика
КОПЕНХАГЕНЪ 41.32. 255, 1250 М.
20.00—20.50 Концортъ на редио- 

оркостъра

ВЕЧЕРЬ

16.30 Часъ за бранника
17.10 Концертъ въ па мажоръ оп.

16 за пиано и оркестъръ (Григъх 
17.40 Курсъ по нЪмски езикъ за 

начинающи
18.00 Новини на турски езикъ 
18.15, Новини на нЬмски езикъ
18.30 Часъ за селото:

Народни пЬсни, изп. Ради 
Ангеловъ съ Добринка Младе
нова

19.15 Лека музика
19.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегпедъ на печата, 
новини

20.00 Забавенъ концертъ 
лоннил оркестъръ;
1. Фаустъ, валсъ (Гуно); 2. При. 
спивнепЪсенчица (Транслатьоръ), 
3. Гевотъ (Франсоа Гозекъ); 4. 
Унгарски танцъ № 13 (Брамсъ); 
5. Елегия (Рахманиновъ).

20.30 Ансамбли изъ опери:
Г. Откъслеци отъ оп. „Марта" 
за солисти, хоръ и оркестъръ 
(Флотоу), изп. Илза Валдъ, со- 

" Линдбергъ,
Рудолфъ 

орко-

на розата" — 
1. „Боже мой, това бЬ повечо 
отъ единъ фарсъ“ и 2. „Азъ се 
гордЬя, че го обичамъ (Щра
усъ) 3. Най-хубавото изъ оп. 
„Аида" (Верди), изп. Елза Ви- 
беръ — , сопрано, Маргаретъ 
Клодъ — алгь, Вили Щьор- 
лингъ — теноръ, съ хоръ и ор. 
кестъръ

20,55 Лека и танцова музика
21.45 Новини
22.00 КРАЙ .

1. Три години Спиро невидени;
2 Отъ долу идатъ Гено керко 
пусти Смиловци; 3. ИзлЪгофъ 
майко да се прошетамъ; 4. Ше. 
тало моме барало; 5. Айде ша. 
на мана; 6. Кога Яно побЪгна- 

ла
14.00 Търговски съобщения
14.10 Лека музика
14.30 Новини
14.45 КРАЙ

20.00 Арии изъ опери:
1. Ария на Елизабета изъ IV д. 
на оп. „Донъ Карлосъ". „Ти въ 
световната суета" и „Франция 
ти благодатна земя" (Верди). 
изп. Мета Зайнемайеръ — со- 
прено съ оркестъръ; 2. ПривЬтъ 
на тебъ, о домъ чистъ и благо, 
роденъ", ария на Фаустъ изъ 
III д. на оп. „Фаустъ" (Гуно), 
изп. Бениемино Джили — те
норъ съ оркестъръ; 3. Ария на 
Розалина изъ III д. на оп. „Ца- 
рьтъ" (Джордано^ изп. Марга- 
рета Карозио — сопрано съ 
оркостъръ; 4. Ария на Зарастро 
изъ оп. „Вълшебната флейта“. 
„Въ тЬзи свещени зали' (Мо
цартъ), изп. Иварь Андерсенъ— 
басъ съ оркестъръ; Ария на 
Манонъ изъ II д., на 'оп. „Ма- 
нонъ Леско" (Пучини), изп. Ксе. 
ния Белмасъ — сопрано съ ор- 
кестъръ

20.25 Квинтетъ въ ла мажоръ „Пъ
стървата" (Шубертъ): 1) алегро 
виваче; 2) гданте; 3) скерцо; 4) 
тема съ вариации; 5) финалъ — 
алегро джусто, изп. Францъ 
Рутъ — пианистъ, Вилхелмъ 
Щросъ — цигулврь, Валентинъ 
Хертълъ — виолистъ, Антонъ 
Валтеръ — челисть, Лудвигъ 
Иегеръ Щ контрабасъ.,

21.00 Забавна и танцова музика
21.45 Новини
22.00 КРАЙ

РАДИО СКОПИЕ
17.00 Часъ за Детето. Участвуватъ: 

г-жа Янка Киркова и гр. „Дет
ска пЪсень“: 1. Детски приказки. 
Радиопиеска „Коледари" (Хр, 
Вакарелски; 2. Коледарски пЬс. 
ни. Коледа — стихотв. (Ел. Ба_ 
гряна).

17.45 Забавна музика. -
го
Р° 
стъръ, дириг. Херманъ Динеръ;
2. Пасторала изъ „Коледната 
фантазия’ (Бахъ), изп. на пиано 
Вилхсмъ Бакхаусъ; '3. Коледна 
фантазия (Максъ Роде), изп. 
щрайкъ оркестъръ съ хармони- 
умъ.

19.50 Съобщения

РАДИО-ВАРНА 235.1 м.
12.00 СмЬсенъ концертъ
12.45 Съобщения
17.00 Коледна радиопиеска „Злат 

ната катеричка“ по И. Стубелъ 
/ отъ Сирко Сирковъ, музика Да.

наилъ Василевъ, изнасятъ арти
сти отъ Варненския нар. теа.

пЬсень"

18.30 Часъ: Стопанска Македония
1. Костуръ и Костурско въ сто
панско отношение — сказка 
оть Лазаръ Киселиновъ; 2. Съ
вети, съобщения и напътствия 
отъ Обл. стопанска камара, 
Обл. инспекция на професиите 
и Обл. инспекция на труда;
3. Коледни народни пЬсни, изп, 
гр. „Родна пЪсень" съ народ, 
петорна: е) Раждането на мла
да Бога; 6) Колежданци-пЬсно- 
пойци; в) Отъ Бога много здра
ве; г) Тръгналъ ми е свети Ге
орги; д) Добри в^сти; е) Добри 
гости — коледари.

19.15 Танцова музика
РАДИО ВАРНА 235.1 м.

12.00' Познати увертюри
12.45 Съобщения
17.00 Часъ за селото;

Какъ да приготвимъ месото на 
прасето за по-дълго време;
Народни пЬсни, изпълнява 

Ангелина Баръмова и Примор
ската тройка. Нашенски ху- 
моръ __  чете Веска Пуховска
отъ Народния театъръ. Стопен, 
ски съвети, въпроси и отгово. 
ри, съобщения, народни 
и ръченици.

пЪсень; г) фанданго асигуриа- 
на, дир. Алберть Волфъ. 2. Еле.

х гични мелодии (Григъ), дир. 
Кнудзенъ

18.00 Комедианъ хармониститЪ
18.15 Испански и унгарски мело

дии
18.30 Лека и танцова музика.
18.55 Концертъ на мъжкия радио, 

хоръ, дир. Ангелъ П, Констан- 
тиновъ (Коледни пЪсни)

19.15 Благословение на бъднишка. 
та трапеза — оть Негово Ви
сокопреосвещенство св. Софий
ския ' митрополитъ г. г. Сте- 
фанъ

19.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегпедъ на печата, 
новини

20.00 „Коледуване„ (Цанко Цан. 
ковъ) — сюита отъ народни 
пЬсни, изп: малъкъ мъжки хоръ 
съ народния оркестъръ

20.20 Потпури изъ оперетата 
„Страната на усмивкитЬ" (Ле_ 
харъ), изп. оркестъръ
1. Потпури изъ оперетата „Ви
енска кръвь" (Иоханъ Щраусъ), 
изп. оркестъръ; 2. Потпури изъ 
оперетата „Къщата на тритЬ 
девойки (Шубертъ), изп. орке
стъръ

20.40 Тонфилмови мелодии
21.00 Репортажъ отъ германскитЬ 

фронтове
21.10 Забавна и танцова музика
21.45 Новини
21.55 Танцова музика
23.00 КРАЙ

РАДИО СКОПИЕ
18.10 Забавна и тенцова музика
18.00 Коледна музика: 1. Коле

денъ концертъ (Корели) части: 
адажио, алегро адажио, 

и алегро виваче, 
и паторалъ, изп.

ОБЪДЪ

12.00 Народни пЬсни, изп. Весе
лина Златарева съ Народния 
оркестъръ
1. Едно лудо младо; 2. Тръг- 
нелъ ми Жечо; 3. Стояне, мо- 
Ре Стояне; 4. Мале ле, мила 
мале ле; 5. Мама Стоянка сго
дила; 6. У Редкини гости дой
доха.

12.30 Точно време, г 
събитията, новини

12.45 Обедна музика:
1. Увертюра къмъ оп. „Марта", 
изп. оркестъръ (Флотоу); 2. 
Фантазия изъ оп. „Дъщерята 
на полка" (Доницети), изп. ор
ке стъръ; 3. Ария на Сюзана изъ 
IV действие на операта „Сват
бата на Фйгаро" (Моцзртъ), 
изп. Лоте Леманъ; 4. Мечтание 
(Глазуновъ) — пиеса за валд- 
хорна и оркестъръ, Дир. Волфъ;
5. Скерцо капричио (Дворжакъ), 
дир. Клайберу 6. Сцена изъ 
111-то действие на операта „Бед
ния студентъ“ (Мильокеръ;, изп. 
Тино Патиера — теноръ и Мар. 
гитъ Сухи, сопрано, съ хоръ и 
оркестъръ; 7. Сватбенъ валсъ 
изъ балета „Воелътъ на Пиере- 
та (Дохнени), изп. оркестъръ; 
8 Микадо валсъ (Комзакъ), изп. 
оркестъръ

13.30 Стопански проблеми на Но
ва Европа

13.40 Изъ оперетитЬ на 
керъ и Целеръ

14.00 Търговски съобщения
14.10 Лека музика
14.30 Новини
14.45 КРАЙ

МЕТВЬРПКЬ
| 0 януарий

ОБЪДЪ

12.00 Танцови мелодии
12.30 Новини

,'^Л2.45 Оббдна музика:
1. Увертюра изъ оп. „Отвлича
нето отъ Сарая" (Моцартъ), изп. 
оркестъръ; 2. Балетна музика 
изъ оп. „Аида" (Верди), изп. 
оркестъръ; 3. Ария на ханъ 
Кончакъ изъ оп. „Князъ Игоръ" 
— „Какво желаешъ княже?" 
(Бородинъ), изп. Шаляпинъ — 
басъ съ оркестъръ; 4. Таранте
ла изъ Венеция и Неаполъ 
(Листъ), изп. оркестъръ; 5. 
Следъ единъ сънъ (Форе), изп. 

на чело съ пиано. Гаспаръ Каса, 
до; 6. Дуети изъ I Д. на опере, 
тата . „Бедниятъ студентъ" — 
„Като сълзи — бисери“ (Мильо. 
керъ); изп. Тино Патиера — те
норъ и Маргитъ Сухи — сопра. 
но съ оркестъръ

13.30 Рождество Христово въ пра
вославната живопись — сказка 
отъ д-ръ Кръстю Миятевъ, ди- 
ректоръ на>. Етнографския музей

13.40 Икструменталенъ концертъ:
1. Лебедътъ (Сенъ-Сансъ), изп. 
чело съ пиано; 2, Флейтовъ ча_ 
совникъ отъ 1792 год. и 1793 г. 
(Хайднъ), изп. 3 флейти; 3, Рон. 
до (Шпоръ), изп. цигулка и пи. 
ано; 4. Полка (Рахманиновъ), 
изп. ■ Сергей Рахманиновъ 
пиано

14.00 Търговски съобщения
14.10 Лека музика
14.30 Новини 
14 45 КРАЙ

12.45 Съобщения
12.50 Часъ за морето и българ- 

скитЬ моряци: Сказка. Моряшки 
лъсни — изпълнява групата 
„Българска моряшка пЬсень"; 
Поеми за родното море, чоте 
автора Димитъръ Аджемовъ. За
бавенъ морски концортъ. По-

КЪМъ МоряцитЬ 
?,Т^₽А-?*ГО,>а 214/2/1401 
11'лп ”но музика и съобщония 

Популяроаъ концортъ.
. Курсъ по нЬмски озикъ 
начинающи.

БРАТИСЛАВА —

6.00 Маршъ, ободрителни думи 
6.05 Новини
6,15 Народни пЬсни, изп. Борисъ 

Машаловъ съ групата на Ради 
Ангеловъ: Ъ Пжтниче изъ
пжтя вървеше; 2. Сивляно; 3. 
Беда бедили Илийчо; 4. Какво 
се хоро люшнало; 5. Малки 
моми хоро играятъ

6,50 Утринна музика;
1. Свадбено шествие 
неткитЬ (Радке); 2. 
валсъ (Щраусъ); 3. Още единъ 
пмть, полка (Профилъ); 4. Сим. 
фонична -велсова верига; 5. Га- 
еотъ въ д-дуръ (***); 6. Валсъ 
изъ оп. 39 (Брамсъ); 7. Серена. 
да, валсъ (Метра); 8. Пеперуда, 
та (Щайнике); 9. Защо госпожо 
(Буланже); 10. Флажолетенъ 
валсъ № 1 (Буланже).

6.55 Църковенъ календаръ, съвети 
по хранознание

7.00 КРАЙ

Съ развитието на фотография, 
та се разработиха и проблемите 
на пространствената картина чрезъ 
постоянни и нови опити. Въ сте- 
реоскопния апаратъ тази задача 
да се предаде тридимензионално- 
то пространство, наприм=»ръ, пла
стиката нз тялото, бе вече разре. 
шена. За това беше необходимо 

.зсеки зритель да си постави цЬлъ 
I яп-патъ предъ очитЬ. Едновре- 

наблюдаване на про- 
картина презъ този 

е невъзможно.
Д-ръ Хансъ Тома е изнесълъ 

въ народния университети въ 
- . Мюнхенъ сказка, въ която е далъ 

. Слави ■пояснения съ редица стериоско- 
мжжка група -ични картини на хубави и краси, 

зо строени черкви на баварския 
барокъ и рококо върху новите ме. 

]тоди за произвеждане на про- 

не

18.00 „Коледуване , изп. гр. „Рос_ < 
на китка’ — сол. Милка х. Ге- 

а и Надя Бърдарова 
Лека и танцоаа музика 
—концертъ на са

лонния оркестъръ: 1. Изъ „Ар- , 
лезианката’ (Бизе); 2. Ария на I 
Ленски (Чайковски); 3 Славян
ски танцъ № 10 (Дворжакъ); 4. 
Интермецо, бавенъ валсъ и пи- 
цчкато, изъ балетната сюита 
„Силвия"

19.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегпедъ на печата, 
новини

6.00 Маршъ, ободрителни думи
6.05 Утринна музика:

1. Менуетъ (Болцони); 2. Ше- 
потъ на цветята (Блонъ); 3. Ми
кадо, валсъ (Комзакъ); 4. Трижъ 
тражъ, полка (Щраусъ); 5. Пе- 
ща, валсъ (Ланеръ); 6. Дунавски 
вълни (Гьоцъ Хьоне); 7. По
здравъ отъ Виена (Зиде); 8. 
Полка на радостьта (Щьорсъ);
9. Завързване, валсъ (Щраусъ);
10. Сцени отъ бала (Хелмесбер. | 
геръ); 11. Конникътъ Пасманъ 
(Щраусъ)

7.00 Новини, църковенъ календаръ
7.10 Народни п!сни (коледни], 

изп. гр. „Росна китка"
7.30'Оперетни откжелеци
7.45 Религиозна музика;

1. Слава во Вьишнихъ Богу, изп. 
ммжки хоръ; 2. О, светла нощь- 
коледна пЪсень (Адамъ), изп. 
хоръ съ оркестъръ; 3. Аве Ма. 
рия (Бахъ), изп. хоръ съ органъ 
4. Божията слава въ природата 
(Бетовенъ), изп. мячЖки хоръ съ 
оркестъръ; 5. Тебе Бога хва- 
лимъ (Бортнянски).изп. хоръ

8.00 Божествена служба
9.30 КРАЙ

въ ми мажоръ

. Познати творби, проработо.
Л оиолончоло

•30 СимФонични танци

ВЕЧЕРЬ
16.00 Часъ за нашия войникъ
17,00 Забавна и танцова музика 

„Коледуване”, изп. гр. „Рос_ 
китка’ — сол.

нева
’ 18.20 1,^па п |а

1 19.00 Забавенъ

ОБЪДЪ
11.30 Праздничснъ концертъ:

1. Симфонично скерцо (Петко 
Стайновъ);2. „Бай Ганю, гроте
скна сюита (Веселинъ Стояновъ) 
а) бай Ганю на пмть; б) бай Га. 
ню въ Виена; в) бай Ганю въ

, банята; г) бай Ганю отново въ 
Родината. 3. Българска сюита 
(Панчо Владигеровъ): а) ала 
марчиа; б) пЪсень; в) хоро; г) 
ржченица

12.30 Точно време, прегпедъ на 
събитията, новини

13.00 Рождество Христово — сло.
во отъ св. Неврокопския митро.
политъ г. г. Борисъ

13.10 Рождественсхи пЬсни, изп. ■ "Р®ЯЪ

хорътъ при хр^ма.паметникъ св.
А плцгяи пгм. ДИр АН 1

Константинозъ ' : еПаРатъ

музика

Иванка Христова, 
и малка

ГЬК1 
януарий



7Брой 323 =Стр. 6 „РЯ ДИО-СВЪТЪ"
<тр. 7 - -== Брой 323

ИЗЪ ЖИВОТА НА ВЕЛИКИТЕ ЛЮДЕ
ламповитЬ53 лампи въ

ПОПУЛЯРЕНъ КУРСЪотг_ устройство на Редъ на лампитФ въ радиоприемниците

I 8 Годинаянуарий
се различавал» однл оть Друга РАДИОПРИЕМНИЦИТЪСУТРИНЬ

ПентодъТетр одъТ р и о д ъ
НАУКА И ЖИВОТЪ

О кто дъX е п то дъХек содъ

и
СИ

Най-употрЪбяванитЪПастьоръ приемателни лампи
добр.

раздЬлятъсе

американски и

СЛЪНЧЕВИТЬ ПЕТНА Б. Пр.60?6К7

И СпЬсиТЕМК*

Тскои5прйди>«.л*А

ЗАВЪРНАЛИВЕЧЕРЬ

Редъ на лампите въ радиоприемниците
Година

първа втора трета четвърта пета

Д-ръ Мих. Михайловъ 2 А 7 58 55 (или 2 А 6) 2 А 5 80

6 А 7 75 41 (или 42) 80

Питагоръ
6 К 7(5 А 8 6 0 7 5 У 3

Действие на радиолампитЬ
Наименование на лампитъ съобразно броя на решеткигь

катодъ
управителна решетка 
заслонъ

к' см±сителна решетка 
или оксилаторна 

заслонъ (или анодна 
решетка)

анодъ

катодъ
управителна решетка 
анодъ

1932
1933
1934

усилвателка на 
обикновено

катодъ
управителна решетка 
заслонъ
анодъ

катодъ
управителна решетка
заслонъ
антидинатронна ре

шетка
анодъ

катодъ
осцилаторна решетка 
анодна решетка 
заслонъ
управителна решетка 
заслонъ
антидинатронна ре

шетка
анодъ

УЧИЛИШЕ ЗА ТЕКСТИЛНИ 
ХУДОЖНИЦИ

обърнала особено 
една отъ основите

1935
1936

1939
1940

1937
1938

АК 2
\УЕ 21

ЕК 2
ЕСН II

АЕ 3
\УЕ 25

ЕЕ 9
ЕЕ 11

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАСТОЯТЕЛИТЕ» 
НА„СТРЕЛА”

ЕВС 3
ЕВЕ 11

АВС 1 
те 26

ЕЬЗ
ЕЬ 11

АЬ 4
XV Е 30

А2 1 
7/Е 51

А2 1
А2 11

и дава 
съ голо-

78 
(или 6 0 6)

6 V 6 
(или 6 Е 6)

1935
1936
1937
1938
1939
1940

и 
се втора

АЕ 2
КЕГЯ5 1204

трета
Е 444

КЕИ 924

пета

506 2
КОИ 1064

първа 
АК 1

АСН 1

четвърта 
Е444Н 
КЕ5 944

Редакцията доставя 
ои броеве на „Радио 
г.Ьзли презъ 1942 
отъ брой 219 ,----- .-_г.
269, 270, 273, 274, 276, 277; 278, 
279 и 280; които см изчерпани. 
Цена 5 лева броя.

катодъ
осцилаторна решетка 
анодна решетка 
заслонъ
управителна решетка 
заслонъ
анодъ

СТАРИ БРОЕВЕ НА ..РАДИО 
СВЪТЪ”

матъ никакво значение 
ученици; отъ значение 
отдадатъ на тази професия.

да се
отъ

> I

Усилвателна М.*1.

акушеръ-гинокологъ 
бул. „Фсрдинондъ'’ № 105, 

2-49113 __ София
со завърна отъ мобилизация 
започна да приомо.

„РЯ Д ИО-СВЪТ Ъ"

смЬнител_ 
е обикно- 
или една

СЕ ОТЪ МОБИЛИ
ЗАЦИЯ

Ще печатимъ безплатно на н,а"^ 
шитЬ читатели, които се завръ-С' 
щатъ отъ мобилизация, съобще. 
ния въ връзка съ професионал
ната имъ дейность.

Печатница
„СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ“. СОФИЯ Веслецъ 5 — 1943/150

Даваме и една подобна табли- 1пейски 
ца за най-употрЪбяванитЬ евро_ | приемници.

6.00 Маршъ, ободрителни думи*
6.00 Утринна музика; 1. Музи

кална кутийка (Лядовъ); 2. Да' 
живЬе радостьта (Алесио); 3. 
Весела разходка съ шейна (Йе_ 
селъ); 4. Бибъ и Бобъ (Дема- 
ре); 5. Пречилите полка (Ва- 

. херъ); 6 Пепеляшка, валсъ (Чай.
ковски); 7. Диамантна полка 
(Вахеръ); 8, Иветъ, валсъ 
(Екх^рдъ); 9. Валсътъ на Казано, 
ва (Щрауси); 10. Любовни тан
ци (Гунгелъ); 11. Винаги весели, 
полка (Шьонфелдн); 12. Дунав
ски жени (Щрауси); 13. Виолет. 
китЬ отъ Кохелското езеро (***) 
— (Фройндрферъ); 14. Розовия 
свадбенъ пжть (Йесе); 15. Да- 
лечи отъ бала (Жиле); 16. РЬдка 
птица (Масо); 17. Златени 
дъждъ (Валдтойфелъ).

7.00 Точно време, ободрителни 
думи, новини, църковенъ кален
дари.

7.10 Оперетни откжелецн.
7.25 Коледни пЬсни, изп. малини 

мижим хоръ съ народния орке
стъръ

7.45 Религиозна музика:
Слава и Глория, изъ .Миса Со. 
лемнисъ", изп. солисти, хоръ и 
оркестъръ

8.00 Божествена служба
9.30 КРАЙ

16.30 Оперетни ансалмбли,
17.00 Лека и танцова музика. , 
18,00 Новини на турски езикъ ' 
18.15 Новини на нЪмски езикъ
18.30 Забавени концерти на са

лонния оркестъръ: 1. Увертюра 
изъ оп. „Нюренбергската кук. 
ла" (Адамъ); 2. Серенада (Ле-1 
онкавало); 3, Ориенталъ (Це.
зари Кюи); 4. Мазурка и ела- 
вя иска серенада (Бородинъ); 5. 
Индийски танци (Зииде)

19.00 Танцови и тонфилмови ме.
ЛОДИИ I

детектора ип
АТЕЛКА И ■ 6-

5П

втората лампа: 
междинна честота, 
единъ пентодъ.

третата лампа: 
усилвателка на

е
! текстилна

Хората сж особени сжщества. 
ТЪ се подчиняватъ на нЬкои си
ли на природата, които упражня- 
вати голЪмо влияние върху тЬхъ. 
Изглежда, като че ли човЪкъ нЬ- 
лда собствено желание и лежи без 
надеждно въ ржцетЬ на свърхси- 
литЪ, Много нЬща требва туки да 
бждатъ изследвани. Неизследва- 
ностьта отчасти днесъ е причина
та за безсмислени преувеличе
ния, Знаемъ, че сльнчевитЬ петни 
см въ Нсна връзка съ нашето 
централно съзвездие. МагнитнитЬ 
бури или електрическите и маг
нитни сили отдалечени до сто и 
петдесети милиона километра отъ 
земята, й влияятъ. Периодичното 
появяване на тЬзи магнитни сили 
се отразяватъ върху земните съ
бития. Това о малко4 загадъчно 
на приви погледи, но о факти. 
Науката често и сериозно говори 
за тЬзи влияния. Слънчовите пот
на влияятъ бозсъмненио върху 
вромото. Богати съ слънчеви пот
на години сж ндпримЬръ по дъж_ 
довити, отколкото години бодни 
отъ къмъ слънчевите петна, Слън 
чевитЬ петна ясно се отразяватъ 
въ годишните кржгово на отрозони

/■) 

дървета. Единъ максимуми нс.-> 
петната се познава чрезъ по-ши- 
роки и по-ясни годишни кржгове. 
Температура, влажность, нивото 
на водата и т. н. сж били въ та- 4 
кива години по други отъ обик- 
новенното му. Въ сжщия смисълъ 
сжществува една зависимости 
между слънчевите потна и водно, 
то ниво на по-големи езера, как- 
то е напримеръ езерото Викто
рия въ Африка, чието водно ни
во върви паралелно съ кржгове' 
те на слънчевите петна.

Пастьоръ
(1822—1895), френски химикъ и 
биологъ, основатели на' модерната 

б:ктериология
Наполеонъ III попиталъ веднажъ 

Пастьоръ, защо не е използували 
добре финансово своите откри
тия, които сж обогатили цели об. 
ласти. Пастиоръ отговорили 
остро:

— Защото з« насъ учените то
ва би било големо престъпление.

Пастиоръ водили споръ съ Ка_ 
занякъ, който се обидилъ и из
пратили при него сскундантите 
си, за да му съобщатъ, че го ви
ка на дуел>. Те, намерили учения 
въ лабораторията му, съсрЬдото- 
ченъ надъ никакви опити съ три
хини. Като чули съобщението, той 
казалъ на сенкундантите:

Въ приемниците съ пети лампи 
(фиг. 5) на всека лампа е дадено 
предназначение: 

първата лампа: 
ка на честотата, която 
венно единъ октодъ 
сложна лампа триодъ-хексодъ или 
триодъ-хептрдъ. Тя изменява че
стотата на пристигащия радиосиг_ 

• налъ въ определена честота, кря. 
то въ последствие се усилва и се 
нарича междинна честота И

детекторна и 
низка честота.

И най-големите способности 
пропадатъ отъ празнота

Монтенъ
Двете най.лесни за изговаряно 

думи Да и Не, изисквать най- 
много размишление. _

(1672—1725) руски императоръ
Презъ 171'1 год. многобройни 

турски войски обградили Петъръ 
Велики, който ималъ малко вой
ски и недостатъчни хранителни 
припаси. Между условията за 
предаването, неприятелите поис
кали отъ царя да1 предаде Мол
давския войвода Кантемиръ, кой
то за Да избегне преследването 
на Султана -избЬгаглъ' при него.

отговорилъ' \ 
да отстжпя—'' 
защото се 

ще го за- 
удържа на 

честьта си

АБОНИРАНЕ
Абоналкента на 

лв. за година, 
винъ година. < 
струва 4 лв.

I вестника е: 180 
95 лв. за поло- 

Отделенъ брой 
Вестникътъ излиза не. 

прекъснато презъ целата година 
□сЪка седмица, всичко 52 броя 

. одишно. Сумите за абонамбнтъ 
да се пращатъ на адрссъ: в. „Ра- 
дио-светъ’бул. Дондуковъ 23, Со. 
фия по чекова сметка № 2382.

Съобщаваме на настоятелите 
на .Стрела', че отъ настоящия 
323 брой на „Радио.светъ" струва 
по 4 лвева броя, което требва Да 
имагь предвидъ при продажбата 
му и впоследствие при отчита
нето.

„Кжщата на модата’, която отъ 
началото На своето сжществуване 
се стреми чрезъ обединение на 
всички сили Да издигне модното 
творчество до завидна висота, е 

внимание на 
въ модното 

творчество, а имено: текстилното 
рисуване.

Въ взаимна работа съ герман. 
сиия трудовъ фронтъ, кжщата на 
модата е натоварила познатата 

художничка Папла- 
Динцлъ да открие въ своето атс_ 
л>.е школа за даровити момиче
та и момчета и да ги обучи въ 
този занаятъ. Възрасть, образо
вание и досегашна професия не- ‘ 

' за тези
е да се |

ОБЪДЪ

11.30 Праздниченъ концерти:
1. Увертюра къмъ оп. „Русланъ 
и Людмила' (Глинка), дир.Кна, 

пертебушъ; 2. Концертъ за ци
гулка и оркестъръ въ ре ма- 
жоръ оп. 35 (Чайковски): а) 
алегро модервто; б) канцонета; 
в) алегро вивачисимо; 3. Въп- 
тава — симфонична поема (Сме 
така), дир. Урбанекъ; 4. Поло, 
неза изъ оп. .Русалка’ (Двор- 
жакъ), дир. Талихъ; 5. Любовна 
магия, пантомима (Дефайа), 
дир. Фризъ Леманъ.

12.30 Точно време, прегледъ на 
събитията, новини

13.00 Концертъ на Камерния ра. 
диооркестъръ: 1. Коледна сю
ита (Маринъ Големиновъ); 2. 
Сюита .Коледа' (Димитъръ 
Неновъ)

13.45 Забавна и танцова музика.
14.30 Новини.
14.45 Лека музика 
15.00 Край.

хзрьта.
Не требва да се забравя и кар- 
бита. Известно е, че той се из
ползува главно за осветление. 
Днесъ, макаръ и ограничено кар_ 
битнйте светилни се употребяватъ 
по сборища и панаири и тамъ, кж. 
дето нема електрическо осветле
ние, Карбитъть, както е известно, 
Се съединява съ водата 
ацетиленъ, който свети 
ма сила.

Накрая требва да се помене, 
че варьта е една отъ главните 
съставени части на изкуствените 
торове, безъ които европейското 
земеделско стопанство би се на. 
мерило въ затруднено състояние.

Домакините се запознавзтъ съ 
варьта, когато последната се на
слои по стените на еждовете, въ 
които се вари варовита вода. 

Общо взето, варьта играе въ 
химическата индустрия много по_ 
голема роля, отколкото се пред
полага: немз почти индустриа- 
ленъ клонъ, който да не изпол
зува варьта за свои цели. Дори 
и при добиване на синтетична 
гума варьта. наредъ съ другите 
материали, играе първостепенна 
роля.

Фиг. 5

европейски типъ.
Най-рмпространените амери

кански лампи въ 5 ламповите при
емници сж дадени въ следната та. 
блица:

ЗНАЧЕНИЕТО НА ВАРЬТА
Много отъ планините се състо- 

ятъ отъ варовници. Тези скали 
.опечени“ въ специални пещи 
се превръщатъ въ негасена варь. 
Добиването на железо днесъ е 
немислимо безъ помощьта на 
варьта. Високите пещи кждето се 
топи железната руда, се пълнятъ 
съ руда, коксъ и варь. Тези три 
основни материали се размес- 
оатъ въ различно отношение. 
Презъ време на топенето-на ру
дата, варьта свръзва всички вред, 
ни съставни и ги елиминира. Та
ка се добива много по-чистъ чу- 
гунъ.

Варьта играе не по-малка роля 
и въ стъкларската индустрия. Въ 
пещите за стъкло се смесватъ въ 
определено отношение кварцъ, си. 
лициевъ двуокисъ. сода и варь. 
Сложни химически реакции при 
ьисока температура, превръщатъ 
всичко въ хомогенна прозрачна 
материя, която наричаме стъкло.

Въ химическата индустрия варь_ 
та служи като изходенъ матери
али за добиване на калциева 
основа и на натриева основа. Въ 
съединение съ хлора, като хлорна 
варь, тя се използува за избелва
не на текстилни произведения. 
Захарната индустрия си служи съ 
варьта за рафиниране на за-

Обикновенно една сложна лампа 
двоенъ диодъ-триодъ. .

четвърта лампа: краенъ усилва- 
тель, обикновенно единъ пентодъ 
или единъ тетродъ съ електронна 
концентрация,

пета лампа: токоизправителка, 
единъ двоенъ диодъ.

Радиолампите
по своята конструкция въ две го. 

I леми категории:

не се 
всичко завършило съ 

неприятели се

— Господинъ Каванякъ ме ви
ка на дуелъ? Добре! Но на менъ 
се пада правото да избирамъ орж 
жието и избирамъ тези дво на
деници, Една отъ техъ съдържа, 
трихини, а другата не, но на видъ 
не се различаван» еднл отъ Друга 
Нека господинъ Казанякъ избере 
коя иска и да я изядо. Азъ ще 
изямъ другата.

Необикновениятъ дуелъ 
състоялъ, а 
смехъ и двамата 
одобрили.

Петъръ Велики

119.30 Точно яремо, исторически 
календари, прегледи на печата, 
НОВИНИ

20.00 „Коледарм” (Цанко ’ Цан
кови), изп. Иванка Христова, 
Слави Филевъ и малка мжжка 
група съ Народния оркестъръ

20.15 За всЪкиго по н!що:
1. Флорентински маршъ (Фу- 
чикъ), изп. Миланския симфони- 
ченъ оркестъръ, дир. Молайо- 
ли; 2. Коломбета (Буци-Печиа), 
изп. Личиа Албанези — сопра- 
но; 3. Валсъ изъ оп. «Евгений 
ОнЬгинъ’ (Чайковски), изп. Бер. 
линскигЬ филхармоници, дир. 
д_ръ Хансъ Шмидтъ Исерщедтъ; 
4. Сбогомъ Гренада (Калеки 
Барера), изп. Тито Скипа __ те
нори; 5. Полонеза въ ла бемолъ 
мажоръ (Шопенъ), изп, Алек- 
сандъръ Брайловски на пиано; 
6. Канатина на Фигаро изъ оп. 
.Севилскиятъ бръснарь’(Росини), 
изп. Рикардо Страчиари __ ба-
ритонъ; 7. Неаполъ пЪе — пот- 
пури (Де Куртисъ), изп. Барна- 
башъ фонъ Гечи съ оркестъра 
си; 8. Дуетъ нзъ оп. «Донъ Па. 
скуале" (Доницети), изп. Тито 
Скипа — теноръ и Амелита Га
ли Курчи — сопрано; 9. Хумо
реска (Дворжакъ), изп, Зиг- 
фридъ Борнесъ на цигулка; 10, 
а) Пеперудата (Щолцлъ); б) ПЬ_ 
сень безъ думи (Ербе), изп. на 
китара Мюлхьолцсъ; 11. Хоръ 
изъ оп. .Ернани“ (Верди), изп. 
Ива Пагети __ сопрано съ хо
ра на Миланската скала

21.00 Забавна и танцова музика.
21.45 Новини
21.55 Танцови мелодии 
23 00 КРАЙ.

РАДИО СКОПИЕ
17.00 Лека и танцова музика
17.30 Народни пЪсни, изп. Еленка 

Ветерова съ нар. петорка: 1. 
Заспала Веца; 2, Свекървице 
мори; 3. Теменъ се облакъ за
даде; 4. Поруча Митра; 5. Се- 
ймени; 6. Не плачи мори млада 
невЬсто.

19.50 Съобщения.
РАДИО.ВД»НА 231.1 м.
12.45 0 Съобщения

СТАРА ЗАГОРА 214/2/1402
17.00 Часъ за малкитЬ ни слуша, 

тели: 1, Приказки, басни и сти
хове — чете М. Шопова; 2. дет
ски пЬсни изп, хоръ — ржково- 
ди •Кр. Костакевъ.

17.30 Чесъ на бранника.

БРАТИСЛАВА — 298.2
19.40 Словашки пЬсни
22.15 до 23,00 СвЪтовни знамени. 

тости като компонисти.
БЕРОМЮНСТЕРЪ 535 м.
18.40 Забавно музика
19.10 Концертъ на радиооркестъ. 

ра

КОПЕНХАГЕНЪ 41.32. 255, 1250 м.
19.00—19.40 Радиооркестъра.твор.

би на Моцартъ
22,00— 22.30 Таицопа музика 
СОТАНСЪ 442 м.
20.30 ПЬсни за родината.
21.50 Новини. )

Шубертъ
Даже и когато Шубертовата 

слава се разнася по цЪлия 
свЪтъ, той по нЬкой пжть изпа_ 
далъ въ голЪма мизерия. Шу
бертъ се справялъ трудно съ па_ 
ричнитЪ въпроси и последната зи. 
м:» оть своя животъ гладувалъ и 
страдалъ отъ студа. Заедно съ 
единъ приятель отишли въ кафе
нето и следъ като изпили кафе
то, решили да яднатъ нЬщичко на 
кредитъ. Т1, обаче, изяли толко_ 
ва много нЬщо, че почнали да 
се чудятъ откжде иматъ такъвъ 
голЬмъ апетитъ веднага следъ 
закуската. Най-после Шубертъ 
призналъ:

— За менъ е лесно обяснимо, 
понеже снощи не вечеряхъ, пъкъ 
и тази сутринь не съмъ закус- 
валъ.

— И азъ се намирамъ въ сж- 
щото положение — казалъ прия
тел ьтъ му.

всички ста_ 
СвЬтъ' из- 

и 1943 година 
до 323, безъ бр. 227, 

. 274. 276. 277. 77Я
280; които

царя да' предаде

избегне г;—
Султана избЬгашъ’ при 

Но Петъръ Велики
— Предпочитамъ 

цялото си царство, 
надЪвамъ, че пакъ 
влгдЬя. Но ако не , 
думата си, ще загубя 
безвъзвратно.

При победата, си надъ шве- 
дитЬ при Полтава, Петъръ Вели
ки пленилъ много шведски гене
рали. Той се отнесълъ съ тЬхъ 
много добре и дори далъ обЬдъ 
въ тЪхна честь. >Когато вдигналъ 
чашата за тЬхно здраве, кайалъ:

— За здравето на мойтЬ учи
тели по военно дЬло!

На което единъ шведски гене- 
ралъ' отговорилъ шеговито:

— Показе(хте се много небла- 
годаренъ, като бихте учители- 
тЬ си!
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