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Христо Омирненски
— ПОЕТЪТ НА ТРУДОВИЯ НАРОД

■интереси на отделни лица или групира на интересите на грамадното мно
зинство от народа и на държавната^ общност...

* \
.. . Българският народ в своето огромно мнозинство, никога не е споде

лял прогермайските настроения на династията и на нейните помагачи 
между властолюбиви или чужди на народа български политици, а 

■е водил безспорни и тежки борби против дворцовите произволи, 
престъпления. . . » '

*
... И наистина на 9 септември 1944 година, чрез едно всенародно въс

тание с активното участие на партизаните и на патриотичното войнство 
подпомогната от настъплението на Червената армия, България окончателно 
се освободи от веригите, в които я бяха оковали агентите на германизма и 
техните помощници. От тоя момент българският народ пое своите съдбини 
в собствените си ръце и, тръгна решително по пътя на естествените си 
стремежи, като присъедини усилията си към усилията на всички демокра
тични народи във войната против общия неприятел, и взе с своите скромни 
сили активно участие в сраженията за пълно сразяване на Германия. Така 
чрез тия усилия и жертви на своите войски, както и чрез борбите, страда
нията и неизброимите жертви на най-добрите синове на българския народ 
преди и след 9 септември 1944 година, България изми срамното петно, с кое
то германски агенти и продажни български управници бяха покрили нейното 
име. От сателит на Германия, по такъв начин, България фактически се пре
върна в съвоюваща страна и съюзник на демократическата и антифашистка 
коалиция, като взе активно участие в борбата за сразяването на Германия 

.и фашизма. ,...

ва в сраженията с разбунтувалите се 
войнишки маси при Владая, където 
ясно вижда страшната трагедия на на
рода, клан като стадо от фердзгн видо
вите и германски палачи. Твърде бър
же и твърде безболезнено Омирненски 
скъсва с първия период от поезията 
си, за да застане решително и със си
лата на целия си талант в услуга на 
величавата борба на трудещите се. В 
историята на нашата поезия няма да 
се намери поет, който от мъглявите и 
безполезни позицтги па символизма. 
да се слее така плътно и цялостно с 
революционния кипеж на масите, как
то направи това Омирненски. Това сли 
ване не се дължи само на битово 
предразположение, но има дълбоки 
социални причини. Бъдещите литера
турни историци трябва да обърнат осо-

Роден в град Кукуш на 30. септем
ври 1898 година, още съвсем малък. 
Христо Омирненски пристига един ден 
в София, като бежанец, оставил род
ния си край в пепелищата на погрома. 
Баща му, сладкарски работник, с дено 
лощпа мъка изкарва прехраната на 
доста голямото семейство, а синът по
знава още от рано тежката мизерия и 
•острите класови противоречия в тога
вашното общество.

Започнал в 1915 година с малко ху
мористични стихове, Христо Смирнен- 
ски се увлича в този ранен период от 
творчеството си по Яворов, Дебелянов, 
Траянов. Но идва Окто.хшрийската ре
волюция. Идва и края на първата све
товна война. Христо Омирненски, като 
юнкер от Военното училище, участву-
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Веселин Хапчев.

ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

Ах, летете вий сред сеч и дъжд от огнени картечн, 
вий — развихрени предтечи на безоблачните дни!
С буря, мълния и грохот възвестете гордий поход 
на възбунените роби, на червените вълни!

Ах, летете, ескадрони! В устрема ви милиони 
погледи са приковани със надежда и любов. 
Свил десницата корава, целий свят се днес изправя 
стреснат, трогнат, очарован от победния ви зов.

Нека в ужас, в изненада рухне всяка черна сграда 
на световната неправда, на сподавения стон, 
и човекът да намери зад открехнатите двери 
мъртви старите химери на! бездушния закон.

И когато сетний камък на обгърнатия в пламък 
и разплуха древен замък се отрони в пепелта, 
вий слезнете от конете и земята целунете — 
възцарете вечна обич, вечна правда над света.

------------------------------------------------- 7
Затова победата на 9 септември е по
беда и на великия син на българския 
трудов народ — поетът Христо Смир- 
ненски.

ЧЕРВЕНИТЕ ЕСКАДРОНИ
В утрото на светла ера, с факела на нова вяра, 
идат бодри ескадрони с устрем горд и набег смел, — 
а над тях кат хищни птици, кат настръхнали орлици 
спускат се и разпиляват гръм шрапнел подир шрапнел.

Кон изправя се, изцвили, и,, отронил сетни сили, 
грохне мъртав на земята някой воин поразен. 
В миг уплашен спира коня, но наново той догоня 
стъпките на ескадрона, в в общий прилив устремен.

И. развели буйни гриви, над пожънатите ниви, 
като вихър отминават ескадрон след ескадрон. 
Под копитата извива пра|х на облачета сиви 
и премрежва с бронзов блясък огнения хоризонт.

Ето татък край върбите екнаха пушкала скрити 
и. вълни от кървав пламък срещнаха се гръд със гръд 
сви се буря безпощадна, зазвъня стомана хладна — 
кратка схватка1 и наново ескадроните летят. . ■

-л-. ■ ■

Но с. неговите песни на уста българ
ският народ се дигна на борба срещу 
фашизма. С песните на Христо Смир- 
сгенски най-доблестните български си- 
вове I мряха в жестока борба с най- 
страшните врагове на цивилизацията.
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Б. Божилов

Максим Горки
ПО СЛУЧАЙ 10 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА МУ

тамонови", „Живота на Клим Самгин',. 
са любимите произведения на нашите- 
трудещи се и на трудовата интелиген
ция. Но не е само това — Горки, кого
то Ленин нарича безусловно най-круп
ния представител на пролетарското' 
изкуство — оказа и оказва изключи
телно влияние върху развитието на 
нашата литература. Не ще преувели
чим, ако лажем, че без Горки българ
ската литература щеше да има друг 
■облик, както естествено друг облик 
щеше да има и съветската литература.

Затова целият български народ се- 
прекланя пред творческото дело на ве
ликия Горки, пред буревестника на 
Октомврийската революция, пред тоя,_ 
който пресъздаде художествено кон
фликта между човека и обществените- 
условия в името на по-доброто бъде
ще на хората, пред тоя, който стои в.- 
световната литература редом с Шек
спир, Балзак, Гьоте, Достоевски и Тол- 
стой.

На 18 юни се навършват 10 години 
от смъртта на най-големия съветски 
писател, гордостта на руската и све
товна литература — Макси Горки.

Фашистите правилно оценяваха въз
действието на Горкиевите разкази, ро
мани и драми и ги преследваха в 
всички средства. Ако в задържания 
младеж се намереше том от Горки, все 
едно, че намират в него револвер. Вой
никът, който дръзнеше- да внесе в ка
зармата „Май* или „Живота на Клим 
Самгин“, биваше изправян пред вое
нен съд. Можем напълно основателно 
да твърдим, че Горки заедно с нашите 
Ботев, Омирненски и Гео Милев, Гор
ки, със своето неповторимо творчест
во, със своя борчески революционно- 
романтичен реализъм, мобилизираше 
масите за борба и възпита и вдъхнови 
не малко герои от нашето съпротиви
телно двужение.

„Майка“, „Тома Гордеев“, „Живота 
на Матвей Кожемягин“, „Тримата“, 
„Моите университети“, „Делото на Ар-

М ГОРКИ и е. И ЛЕНИН

у • мр и
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Ал. Н. Островски

ЯЛ. Н ОСТРОВСКИ

Б. Б-В

на живота. Именно това реалистично 
^изобразяване на загнилою .дворянст- 
во и на хищните търговци, дава осно
вание творчеството на Островски да се 
смята насочено срещу „тъмното царст
во“, където „няма нито светлина, нито 
топлина, нито простор: гнилота и му- 
хъл вее от тази тясна и тъмна тюрма“.

Освен с драматическото творчество, 
Островски се е занимавал и с театрал
но обществена дейност и превеждал 
Шекспир. Членувал в Славяпофилския 
.кръжок около списанието „Москови- 
тянин“.

На 14 юни се навърш
ват 60 години от смъртта 
на знаменития руски дра 
матург Александър Ни- 
колаевич Островски.

Пиесите на Островски 
са играли и играят ог
ромна роля в развитие
то на руския театър, тъй 
като с тях започва тъй 
наречения реалистичен 
битов театър.

Те и до днес влизат в 
репертуарите на театрите 
в Съветския съюз и на 
много от европейските 
театри. Разбира се, че те 
се играят постоянно и 
на българските сцени. На 
7 юни т. г. Народният те 
атър в София —> изнесе 
при нова постановка пи
есата на Островски „Лес“ 

Творчеството на Ост
ровски е ценено до сега 
.и ще бъде ценено и за 
напред благодарение на 
това, че е правдиво, реа
листично отражение на 
действителността през 
онова време, съчетнно с 
високо художествено май 
сторство. Островски е пи 
сател на патриархалната 
търговска буржуазия в 
епохата на първоначал
ното натрупване на капи 
тал, тая нейна част, коя
то не е разбирала и не 
искала да разбере, че на 
Русия предстои капита
листическо развитие и 
мечтаела за възвръщане 
на стария тих живот.

Островски противопоставя на затаи
лото дворянство, което той отрича, 
прогресивното за времето търговско съ
словие, и дори го идеализира, защото 
то се стреми към култура и просвета, 
необходими му за укрепване на създа
ващата се тогава търговско-индустри
ална система. В неговите пиеси среща
ме "главно два типа. Първият е търго
вецът от епохата на хищническото гра 
бителство, готов на всекакви мошениче 
ства и компромиси, деспот в семейст
вото. И вторият — създаден пак от съ
щата среда — типът на страдалци, ко
ито загиват от гнета на тъпото невеже
ство или търпеливо понасят ударите

1 и
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по места, на собствениците и на държа 
вата. ;

Радиовъзлите (за които говори в ста
тията си в бр. 2 на! <Радиопреглед> ди
ректора на радиоразпръскването г. К. 
Луканов) у нас най-напред и най-лесйб 
биха могли да се създадат в индустри
алните квартали на градовете, като в 
направата и подържането на инстала
цията участвуват, със сравнително мал 
ки вноски, собствениците на предприя
тията в тия квартали. Така, най-бързо 
ще се разреши въпроса за масовизира 
не слушането на радиопредаванията за 
работниците. Това, безспорно, ще им- 
пулсира в още по-голяма степен енту- 
сиазъма на работниците и служащите 
за изграждането стопанската мощ на 
/нашата страна и за повишението кул
турното ниво на трудящите се и ще 
бъде сигурен залог за благоденствието 
на работническата класа и на целия 
народ.

ТРУДОВО-КУЛТУРНИ
СКИЯ РЕКТОРАТ И

РАЙКО ДАМЯНОВ 
Председател на ЦК на ОРПС

ДА РАДИОФИЦИРАМЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯТА

Радиото играе важна роля за идейно 
политическото и културно, възпитание 
на масите, за 'мобилизиране творчески
те сили на народа и по-специално си
лите на работниците и служащите. То
ва особено Ярко изпъкна по време на 
отечествената война, това се вижда и 
сега при провеждането с небивал .тру
дов ентусиазъм масовото съревнувание 
и ударннчество в производството.

Трябва да се видят .чистата и искре- 
на радост, и неописуем ентусиазъм на 
работниците, когато слушат за своите 
успехи в производството или изпълне
ния на работнически художествени са
модейни колективи, за да се увери 
всеки в огромната мобилизационна мощ 
на радиото. Затова ние високо ценим 
почина на- Дирекцията на радиораз
пръскването .да отделя 80 минути зт 
седмичната си програма за нарочни 
радиопредавания за работниците ислу 
жащите, със сътрудничеството ,на Об
щия работнически професионален съюз 
при урежданото на тия предавания. Но 
уреждането на програмата не изчерпва 
всичко. Предаванията трябва да бъдат 
слушани и то ■ редовно, организирано и 
масово, за да могат да изиграят своята 
благотворна роля. Не може да се отре
че. че в предприятията, . които са ра
диофицирани и е организирано рациос- 
лушането. успехите в производството 
са по-добри. Това се правилно оценява 
н по инициатива на профкомитетите са 
радиофицирани редица предприятия и 
учреждения или са набавени радиопри
емници с I високоговорител за групово 
слушане на радиопредаванията за рабо 
тинците. Тези радиоприемници са обик 
новено в помещенията на стола или са
лона. Но съвсем малък е процентът на 
радиофицираните предприятия и в това 
отношение ще трябва много да се нап
рави, особено днес, когато нашият на
род е изправен с лице към стопанското 
възстановяван-- и развити» на нашата 
страна, когато трябва да работим уси
лено и за- културното издигане на наро 
да и на работниците най-вече. Следо
вателно въпросът за радиофициране на 
предприятията се възправя с пялата си 
широта. При условията на Отечество 
ния фронт тоя въпрос може и трябва 
да се разреши с участието на работни 
ческите професионални организации по

А
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АННА ВЕЛЕВА.

БРИГАДИ ОТСОФИЙ- 
ЕДНА СОФИЙСКА 
МОЩ НА СЕЛОТО

с
се отличава

но по живия отглас, 
ра тя всред селските < 
разбира онова могъщо 

което тя има, за да спои 
В ЕДНО СЪРЦЕ ОГРОМНИЯ КОЛЕК
ТИВ НА БЪЛГАРСКИЯ РАДИОСЛУ- 

ШАТЕЛ.
Заедно с непрекъснатите запитвания 

как да си организират и залазят земе
делското производство, каква тревога 
прозвучаваше в 'писмата им към края 
на февруари, например. какво става с 
закона за аграрната реформа, защо 
още не излзхза законът за конфискува
не богатствата на незаконно забогатя- 
лите, ще има ли достатъчно син камъх 
тази голикр*'

Каква сила лъха от простите думи 
на бай Йото Вутов сгг с. Телиш, Луко- 
пчтско: .Защо позволявате оше на не- 
кои чорбаджии да трупат богатства. . . 
*1 да работим имота им на изполица. . 
като прхз турско. . чуйте гласа иа на
рода. .

Въпросите и исканията им се сипят 
непрекъснато: „Коя е Атанаска Тодоро 
ва? От къде е научила песните ся 
Гюргя Пинджурова? Увеличете ош‘ 
народните песни! Казвайте бавно ду
мите на народните песни, да можем да 
ги научим“ и пр. и пр. Ние не може/ 
още да преценим в цялата й широта 
огромната роля, която и.-рае радио Со
фия, като популяризира народната пе
сен, но по живия отглас. който намл- 

слушатели. се 
въздействие.

Да умееш да се смееш и веселиш да
же и през една такава тежка сушава 
година, като изминалата — това значи 
твърде много — това значи, че има 
нещо, което държи бодър и здрав 
духа на българския селянин даже 
през най-тежките дни на изпитания.

И това нещо е здравата му вяра >< 
улова ние, чс животът и съдбините му 
се коват от хора, излязли от народа, 
от самия него, които знаят какво е сел
ска неволя и най-добре ще съумеят да 
защитят интересите на селския трудов 
народ.

Най-толямо единодушие проявяват 
всички наши радиослушатели от село
то по отношение на народната песен. 
Всички те — в един хор — искат да 
слушат ох слушат

ПРЕКРАСНИТЕ НАШИ НАРОДНИ 
ПЕСНИ.

Едва ли някой може да си предста
ви. ако не се е уверил с очите си. 
каква будна критичност 
българският селски радиослушател.

Достатъчно е да проследите коре
спонденцията на уредника на селските 
часове при радио София, която прили
ча — разбира се, само по размера си! 
— на кореспонденцията на някой по
пулярен кияоартист, за да се уверите, 
чс българският селски слушател не е 
пасивен, инертен. към това, което му 
се поднася по микрофона, а преценя
ва: харесва, или не харесва. И мнение
то си не запазва само за себе си. а го 
споделя, изразява го ясно и често пъ
ти в една категорична форма, която 
може да изненада и озадачи.

В много звучния глас, който иде из 
недрата на хлебородните поля .се чу
ват и гласове на хумор и веселие и т® 
Не са най-редките.
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НИКОЛАЙ мясковски

и

ЮРИЙ ШНПОРИН

получи
МОНУ-

изпъкват из- 
тонове Пета 

Шеста (с 
по-пата- 

летци 
и

произведения (между които 24 симфо
нии), на цигулкови и виолончелни 
концерти, на 11 струнни квартета 
многоброния фортепианни съчинения 
« романа:.

От неговите симфонии 
пъстрената с пасторални 
симфония, монументалната 
хор). Тринадесетата лирична, 
тъх посветената на съветските 
Шестнадесета и, накрай, Двадесет

В тоза статия ще се спрем на трима 
композитори-симфонисти — Мяс-ков- 
ски, Шапорин иХачатурян.

Николай Мясковски е един от най- 
големите композитори на нашето вре
ме. автор на тридесет симфонични

първата, наградена в 1941 год. със Ста- 
ликовата премия.

Тази година Мясковски получи по
вторно Сталиновата премия — този 
път за своя бележит девети квартет, 
носещ отпечатъка на най-добрите чер
ти на творческия лик на композитора 
и преди всичко — на дълбока съдър
жателност, искреност и задушевност.

Юрий Шапорин принадлежи съшо 
към по-стапото поколение съветски 
композитори.

Неговата удостоена тази година със 
Сталиновата премия. ч оратория .Леген
да за битката на руската земя“ — 
грандиозно вокално симфонично про
изведение, е посветена на героичните 
образи в борбата на руския народ с 
хитлеристките завоеватели.

Преди 5 години Шапорин 
Сталиновата премия за своята
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ЕРНЕОТ ШОСОН

НРЯМ ХЬЧНТУРЯН

Б. И.

-2лентална симфония — кантата „На Ку 
ликовото поле", която също разказва 
за патриотичното величие на руския 
народ, проличало ясно в 1380 год. на 
Куликовото поле, ктздето руските вой
ски’ разбиха, под. предаодителството на 
княз Димитрий Донски татарските 
пълчища и избавиха родната зеьгя от 
чуждоземно робство. В това написано 
по текста на чудесната поема от Алек- 
саццър Блок произведение се прояви 

•с особена сила приемствената връзка 
на музиката на Шапорин с героичните 
образи в творчеството на Бородин. Та
зи приемственост се осъществява и в 
новото произведение на Шапорин, за 
сюжетна основа на което служи вели
ката битка за Сталинград, положила 

•началото на освобождаването на пяла 
та руска земя от врага. В «Легенда за 
битката за руската земя“ има големи 
симфонични епизоди, майсторски напи
сани хорове и арии, разкриващи не са
мо моментите на георичен възход и 
патос, но и тези на дълбока скръб.

Името на Арам Хачатурян се появя
ва вече за трети път в списъка на 
лауреатите на Сталиноват? премия. 
След цигулковия концерт, който си зз- 
воюва световна популярност л след ба
лета .Гаяне", тази година е удостоена 
със Сталиновата премия Втората сим
фония на Хачатурян — голямо произ

ведение, което въплоти, подобно ора
ториите на Шапорин, в дните» на вой
ната великите битки, суровите изпита
ния и победите.

В симфониите на Хачатурян се проя
виха ясно националните черти на твор 
чеството на композитора, свързани с 
родната му поетическа стихия на ар
менската народна песен и танц, с не
изменната склонност към развълнува
на импровизация и от тук — към не
посредственост в изразяването и проя
вяването на чувствата. В същото вре
ме Хачатурян е свързан органически с 
руската музика, която прояви още а 
класическия, си период на своето раз
витие влечение към Изтока и специал
но към древната музикална култура 
на Кавказ. Творчеството на Хачату
рян е ясен пример за развитието на 
национално-самобитната култура на 
арменския народ в наше време въз ос
нова на братската дружба и единение 
с великия руски народ.

ИГОР БЕЛЗА — професор в
Московската консерватория

Ернест Шонсон е роден на 21 януари 
1855 г. в Париж. Той е един от пред
ставителните .ученици на Цезар Франк. 
Нег^ватр. раиф с&ърт (едва' 44^грди- 
шен), причинена от едно блъсване от 
велосипед, попречва да разгърне свое
то голямо дарование.

Едип от неговите приятели дава след
ната характеристика за композитора: 
държане най-семпло, лице приятно, яс
но и откровено, .очи меланхолични, уста 
усмихната; < блуждаещият му поглед 
почти премрежен, е противоположен на 
неговата жива походка, на профила му 
и свободното държане на главата».

Шосон е автор на една симфонии, 
няколко камерни творби- между които 
един клави р-квартет, концерт за пиано, 
цигулка и струнен квартет. Поема за 
цигулка и оркестър, в която красотата 
и дълбокото прошгкновение са свърза
ни с външния виртуозен блясък на пи- 
гулковата техника, много солови песни, 
струнен квартет (недовършен). «Поема 
на любовта и морето* за пеене и орке
стър. опеоата «Цар Артюс*. лиричната 
сцепа «Жана д’Арк». музика към Шек
спировата «Буря». клавирни пиеси, мо- 
тети, и пр.

Музиката на Шосон крие поет!гчнз 
красота и звучност на гальовна то плота 
и нежност — тя крие чувство на от
кровение и дълбочина.
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Т ЕЛЕВИЗИЯТА

икомоскоп

електронен

в

падне че
то л коза 
колкото

пелия екран за ’/ао от секундата. Полу
чените от иконоскопа електрически' 
импулси се предават на телевизионния 
предавател, който ги излъчва в про
странството във форма на електромаг
нитни вълни. Приемникът хваща част- 
от тези вълни чрез своята антена ги 
превръща отново в електрически токо
ве. Тези токове, след като преминат 
редица трансформации, се предават па 
една катодна тръба, на чийто екран се 
получава .образа, който се прожектира 
в предавателя. Така става, в най-обши 
черти, предаването на образите по те
левизия.

От казаното по-горе става ясно, 
предаденият образ ще бъде 
по-дебре очертан и по-ясен, 
линиите, които електронният лъч опи
сва върху екрана на иконоскопа, са 
по-много. Броят на тези линии е една 
мярка за доброто качество на телеви
зионното предаване. Понастоящем бол-

жектира. Разбира се, че за да може да> 
се предават подвижни образи, необхо
димо е движението на електронния 
лъч по екрана да бъде извънредно- 
бързо. При модерните телевизионни 
системи електрическият лъч описва.

Си ИМАгЕН^ПАРАТ

Телевизията е една от най-важните 
клонове на днешната високофреквеят- 
на техника и вниманието, което с» — 
дава на нея, е напълно заслужено, Мо
же със сигурност да се очаква, че след 
неколко години «виждането“, неизбеж
но ще се прибави към «слушането" на 
обикновеното днешно радио. Предава
нията на много телевизионни стан
ции в Европа и Америка, които бяха 
преустановени през време на войната, 
сега са подновени. Принципът на пре
даванията остава, обаче, още все съ
щият, както преди войната. Най-глав- 
ната част на снимачния телевизионен 
апарат е така нареченият „иконоскоп“, 
открит от бележития руски физик 
Владимир Зворикин, който работи 
Съединените щати. Този иконоскоп 
има предназначението да накъса обра
за, който ще се „телевизира" на отдел
ни светлинни точки (по-тъмни и по- 
светли). Тези точки той превръща в 
електрически токове или токови им
пулси. чиято сила е толкоз а по-голяма, 
колкото е по-светла съответната точка. 
Така получените електрически токове 
се изпращат един след друг през теле
визионния предавател.

Самият иконоскоп представлява ед
на така наречена катодна тръба (виж 
фигурата), в дъното па която е поста
вен един специално направен екран, 
върху който образите, които ще се лре 
дават. се прожектират посредством 
един обектив. Пред този екран се про
извежда един тънък електронен лъч, 
т. е., един сноп от бързо движущи се 
електрони. Този електронен лъч, чрез 
специални средства, се накарва да се 
движи нагоре и надолу, като същевре
менно му се дава и едно постепенно 
странично отклонение. По този начин 
той опипва последователно всички точ
ки на екрана. Когато стигне до края, 
той се накарва да се върне бърже в 
началото и да започне отново. В точ
ката. където електронният лъч 
върху екрана, се получава елин елек
трически ток, толкова по-силен кол
кото по-силно осветлена е тази точка. 
По тази начин от екрана се получават 
редипа /окови импулси, които отгова
рят на по-силно или по-слабо осветле
ните ^чки на образа, който се про-

ТЕАЕВИ I 
5ИОНСМ

ПРЕД.А6АИ4
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600 стъпки над морското равнище 
се издига специалната мачта на те
левизионния предавател в Лондон.

Гърли ог театъра Уинамил пред обективите на телевизионните камери 
,«з едно от двете студиа на лондонския телевизионен предавател.

пиянството телевизионни предаватели 
предават образи с около 345 линии. 
■Има. обаче, стремеж, този брой да се 
увеличи над 400. Такова увеличение на 

.линиите е много желателно, защотото 
ще даде възможност за получаване на 
финно очертани образи което от своя 
•страна ще позволи увеличението на 
тези образи върху големи екрани. То
ва увеличение, обаче, на броя на ли
ниите изисква известно усложнение на 
апаратурите, а така също и употреба
та на по-къси вълни. По същата при
чина днешните телевизионни предава
тели предават на ултра-къси вълни, 
т. е., такива между 3—10 метра. Необ
ходимостта да се използуват тези ул
тра-къси вълни ограничава, обаче, об
сега на телевизионните станции. Тези 
вълни, подобно на светлинните лъчи, 
•се разпространяват само праволиней
ни и по тази причина, излъчени от 
•една антена, те достигат най-много до 
хоризонта и след това продължават 
пътя си в атмосферата, без да доко- 
•сват земната повръхност. Следовател
но, телевизионните предаватели могат 
да бъдат приети само в една ограниче
на площ. Направени са опити да се 
подобри това положение, като преля да
телната антена се издигне колкото е 
възможно по-високо и по този начин 
да може да обгърне по-голяма площ. 
'Това не е, обаче, много радикално раз
решение на въпроса и поради това в 

•тази посока се работи усилено.
Друга голяма проблема, която трябва 

.да намери своето разрешение, за да 
може телевизията да получи широко



РАДИО-
16

ПРОФ. ИНЖ. ГРИГОР УЗУНОВ..

9'има

От
и 

от

ЩО 
които са.

След това беше ] 
музикална програма, 
участие държавтшят _ ж ж 
София, под диригентството на г.* Све
тослав Обретенов, клавирното трио от 
състава на Държавния симфоничен ор-

ПЪРВАТА
РАДИОТЕХНИЧЕСКА ИЗЛОЖБА

У НАО

левизионни приемници не струваха по- 
малко от 25.000 лева, което е една до
ста висока цена. Наложително е, зна
чи, да се намери начин тази цена да 
се намали, било чрез изнамерване на. 
някакъв нов тип приемник или чрез 
въвеждане на нов начин на телеви 
зионно предаване.

В <*дма от следващите книжки 
разгледаме новите открития, 
направени в телевизията.

На 19 май т. год., в концертното сту
дио на радио София, се откри първата 
радиотехническа изложба у нас. 
името на г. м-ра на информацията 
изкуствата, изложбата се откри 
директора на радиоразпръскването К. 
Луканов, който, след едно кратко из
ложение за историческото развитие на 
българското радиоразпръскване, гово
ри за ролята и значението на радио
разпръскването.

изпълнена кратка 
, в която взеха 
’ хор при радио

разпространение, е тази за цената на 
телевизионния приемник. Тъй като 
един телевизионен приемник в същ
ност се състои от два приемника — 
един за образите и един за говора — 
то и неговата цена е почти двойно пс- 
голяма от тази на обикновения радио
приемник. Освен това, приемникът зз 
предаване на образите съдържа катод
ната лампа, която е доста скъпа. По 
тези причини когато преди войната 
най-добрите приемници бяха по 10— 
12,000 лева, тогава най-евтините те-

Отделът за радиоприемници

отдела и е наредена във фоайето на 
радио София. В първия -отдел «Радио- 
материали", са изложени всички ра- 
диочасти и материали, които намират- 

.приложение в радиоапаратите, като?
съпротивления, кондензатори, самоин—

кестър: Ангел Петров, Владимир Дой
чинов и Атанас х. Атанасов и групата- 
.Росна китка" с Народния оркестър.- 
под диригентството на г. Ив. Кавал— 
лжиев.

След завършване на музикалната, 
програма, на посетителите бяха демон
стрирани всички радиоапарати, които 
се използуват в нашето радиоразпръ
скване.

Радиотехническата изложба
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Отделът за радиоматерналн

---- ------з този отдел
—2" и националният ни преда- 

Вакарел’, с неговите действи- 
две по 300 кило- 

анте-
и ча-

използуват в една модерна радиолабо- 
ратория, като радиогониометрични апа
рати, които служат за определяне по
соката на една предавателна станция 
и измерване магнитното поле на радио
предавателя, различни осцилографи, с 
които могат да се наблюдават* върху 
един екран всички сложни явления, 
които стават в една радиоуредба, лам- 
пови и електростатични волтметри за 
измерване на напрежение до 25.000 
волта, измерителни инструменти за ка
пацитети, самоиндукции и съпротивле
ния. регистриращи апарати, румкоо- 
фови спирали и др. На любознателни
те посетители се правят най-различни 
демонстрации и опити.

Следва отделът за „Звукозаписване“. 
който преставлява най-гол ям интерес 
за посетителите и където е показано 
нагледно историческото развитие на 
звукозаписвателната техника. Тук са 
изложени всички звукозаписвателни 
апарати: фонографът на Едисон с во
съчния цилиндър, апаратът диктофон, 
за записване на грамофонни плочи, 
модерни звукозаписвателни уредби за 
записване на меки и восъчни плочи, 
магнетофонът, който записва музиката 
върху магнитна лента, тонфолмовг 
апарати и най-модерният апарат _Фи- 
лимил" за записване на музика вълху 
лента. Тук са изложени още различни 
система електрически грамофони и 
грамофони;/ плочи, филмови, магнето
фонни и др. ленти. Всички тези ала-

дукционнл бобини, радиблампи, тпан- 
сформатори, акустични материали и 
други. Показано е как трябва да се об- 
заведе една малка радиорабопглница.

В отдела „Радиоприемници“ са изло
жени всички видове радиоприемни ала 
рати: детекторни, за прав и променлив 
ток, батерийни, автомобилни и др. По
казани са и няколко стари приезтници 
и високоговорители от преди 25 годи
ни. В следващия отдел „Радиосмуще
ния* са изложени апарати — търсачи 
на смущения, които служат да открият 
източниците на радиосмущенията и 
всички видове протггвосмутитенли уре
ди, които се поставят на различните 
електромотори и апарати, за да се от
странят смущенията, които произвеж
дат и които пречат на доброто радио- 
приемане. На посетителите се демон
стрира как се открива и отстранява 
едно радиосмущение.

В отдела „Озвучаване* са изложени 
различни видове усилватели, микро

фони, високоговорители, електрически 
грамофони и други апарати, с които 
става озвучаването на площади и са
лони. Тук е изложена една специална 
усилвателна уредба, която се използу
ва в тъй наречените „радиовъзли“ за 
разпръскване на музика и говор но 
жипи.

В отдела „Студиотехника“ е показа
но електроакустическото устройство на 
едно радиостудио. Студиото е свърза
но с различни уредби за предаване и 
звукозаписването и посетителите имат 
възможност да наблюдават целия път. 
който изминават електрическите токо
ве при радиоразпръскването. Тук са 
изложени и всички радиоуредби и апа
рати, които се използуват при едно 
предаване вън от студиото (предаване 
на репортажи, манифестации и др.)

В отдела „Предавателна техника“ са 
изложени няколко радиопредаватели: 
един радиопредавател на ултра-къси 
вълни, който работи на една дължина 
на вълната от 2.50 м., един миниатю
рен радиотелефонен предавател на къ
си вълни с район на действие 5—6 ки
лометра и един носим репортажен пре
давател на къси вълни с мощност 10 
вата и район на действие 10 клм. Всич 
ки тези предаватели са в действие и 
с тях се правят различни демонстра
ции на посетителите. В този отдел е 
представен и 
вател „-------г -
телни лампи, от които 
вата мошност, противоФадингова 
на и много други радиоапарати 
сти из предавателната техника.

Един от най-интересните отдели е 
този за радиоелект рическите измерва
ния. Тук са изложени всички измери
телни инструменти и апарати, които се

_____ 2________■___ .

N6
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Из отдела
за радио-

материали

*

фИЛ-

се

И. М.

НА СТО ЕЗИКА
Съветските радиостанции предават 

на седемдесетте езика на народите на 
СССР и на тридесет чуждестранни 
езика. Освен Москва, организират ра
диосъобщения 133 местни радискоми- 
тета. десетки областни радиовъзли и 
до 3.000 районни и фабрично заводски 
редакции за радиосъобщения, обеди
нени от Комитета по радиофикацията 
и радиосъобщенията при Министер
ския съвет па СССР.

рати са в действие и на посетителите 
се правят различни демонстрации. за
писват се гласовете на желаещите 
върху грамофонни плочи и магнето
фонни ленти, прожектират се 
ми и др.

В последния отдел на изложбата са 
изложени радиотехнически и периоди
чески слисания на български и чужди 
езици, снимки на откриватели в обла
стта на ридотехниката, изгледи от ра
диопредавателите и (йудиата. На от
делни табла са изложени снимки. спи
сания и др. из историята на българ
ското радиоразпръскване, схеми, диа
грами и карти за разпространение па 
радиовълните.

Първата радиотехническа изложба V 
нас представлява голям интерес не са
мо за специалиста-радиотехник, а и 
зз всеки любознателен. радиослушател. 
който ре интересува от техниката на 
радиопредаването.

Средният обем на съветските радио- 
предавания достига 1,750 часа в дено
нощие. Само централното радиовеща- 
иие предава средно 90 часа на деноно
щие. Преди войната обемът на цен
тралното радиовешание възлизаше на 
64 часа. От Москва се предават еже
дневно 17 емисии па .Последни изве
стия“ и прегледи из вестниците. Мо
сква предава дневно над 30 концерта. 
Музиката заема повече от половината 
време в радипредаванията. В репер
тоара на централното радиопредаване 
се наброяват хиляди музикални про
изведения.

Съветските хора, които се намират и в 
най-отдалечените кътове на своята ро
дина, имат възможност да слушат ре
чите на най-големите учени.

Местното радиопредаване, което 
води често на националните езици, до
пълва централното с материали за жи
вота на републиката, областта или 
района. Всяка година в Деня на радио
то се провеждат във всички местни ра- 
диоцентрове тържествени заседания 

свикват се конференции на радиолю
бителите и радиослушателите.

Днес радиослушателите могат да 
слушат от най-ранно утро интересни 
радиопредавания. Явяват се пред ми
крофона тези, които са участвували в 
първите предавания по радиото в 1926 
година. — А. В. Нежданова, Н. А. Обу- 
хова. В. И. Качалов, Н. С. Голова- 
нов и др.
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от Рихард
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обявяване
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12 юнж 
ПРОГРАМА I 

Средна вълни 352.9

18.15 — Предаване 
гръцки език

18.30 — За най-малките 
слутпателчега

— Здравна просвета
— българ-

музика
[ песни
, изп.
I и нар.

Рихард Щраус е роден 
на 11 юни 1864 г. в Мюн
хен. Син на валдхорнист, 
той дава доказателство 
за музикално призвание 
още твърде малък.

19.00 _ Час за 
ската жена

19.20 — Забавна ]
19.35 — Народни 

от Брезнишко, 
Мария Боянова 
оркестър

20.00 — За града 
лото

20.10 — Концерт на Ас. 
Арнаудов — арфа

(обща програма — сред
ни вълни: 352.9 и 395 м.)
20.30 — Новини, съобще

ния
(на вълна 352.9 м.) 

21.00 — Вътрешно-поли
тически преглед — от 
Чудомир Петров

21.10 — Цикъл сонати за 
цигулка и пиано (Бе
товен) Соната № 8 в 
сол мажор, изп. Вла
димир Аврамов — ци
гулка и Донка Курте
ва — пиано

21.30 — Творби от Скря- 
бин — концерт с обяс
нителни бележки от 
Стоян Петров

22.30 — Новини, съобще
ния

22.50 — Край
ПРОГРАМА II

Средна вълна 395 м.
СУТРИН
8.00 Пъстра забвна 

зика
8.30 На разни теми
8.40 Из оперети
9.00 Вътрешни 

съобщения
9.10 Творби 

Щраус
9.50 Софийска хроника 
10.00 Край
ВЕЧЕР
17.55 Марш.
програма
18.00 Джазова музика
18.30 Малка литературна 

програма
19.00 Арии и художест

вени песни
19.30 Репортаж
19.40 Инстумен. сола
20.00 Смесен концерт

(обща програма — сред 
пи вълни: 352.9 ги. 395 м.)

СУТРИН
5.55 — Марш, обявяване- 

програма
6.00 — Новини, съобще

ния
6.20 — Балетна музика
6^5 — Народни песни от 

Южна България, из- 
пълн. Атанаска Тодоро 
ва и Тракийската гру
па на Станил Паяков

7.00 — Жената в обще
ствения живот и стро
ителството

7.05 — Утринен концерт
7.30 — Новини, соъбще- 

ния ,
8.00 — Край
ОБЕД
11.55 — Марш, обявява

не програма
12.00 — Преглед на пе

чата. новини
12.20 — Обеден концерт
12.50 — За работника
13.00 — Инструмеяталн 

сола
13.30 — Новини, съобщ 

пия
14.00 — Концерт на 

лоннля оркестър
14.30 — Нашето хлебо

производство — сказка, 
от пнж. Илия Илиев

14.10 — Песни на съвет
ските народи

15.00 — Час за ученици
те от гимназиите

15.30 — Забавна музика
15.45 — Новини. съобще

ния
16.00 — Край
ВЕЧЕР
17.55 — Марш, обявява

не програма
18.00 — Предаване 

турски език
18.15 — Предаване 

есперанто
18.25 — За 

чмталшцч
18.40 — Забавна музика 
19.00 __ Час за селото
19.30 — Предаване за. 

младежта
19.50 — Арии и ансамбли 

из оп. Риголето (Верди
•»0 10 — Квартет в ре ма 

жор оп. 128 (Карл М-? 
ние) за две мандолини 
мандала и китара, изп. 
Софийския мандоли- 
нен кваптер

ичхща програма — сред-

20.30 Новини, съобщения 
(на вълна 395 м.)

21.00 Симфония № 5
ми миньор оп. 95 (Двор 
жак). изп. филхацмо- 
ничен орк. .дпр. Караян

21.50 Въпроси на дени
22.00 Френски и итали- 

ски худож. песни
22.30 Край

Оперите „ Саломе" 
„Електра" са най-харак
терни за неговия стил. 
От останалите творби 
на Щраус да отбележтгм 
оперите: Кавалерът на 
розата“, „Жената без 
сянка",1 „Арабела", „Еле
на Египетска", „Интерме
цо", „Ариадна в Наксос", 
концерт за цигулка, „Бур 
леска" за пиано и орке
стър, клавирквартет, кон 
церт за валдхорна и ор
кестър, соната за чело и 
пиано, много солови и 
хорови песни и пр.

Радио-София, на вълна 
395 м. ще предаде на 11 
юни на вълна 395 м. в 
9.10 часа творби от Ри
хард Щраус, по случай 
82 г. от рождението му.
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в

един

(Ре-

съ-

съобще-

Инструментални сла-

музи-

м.вс-

печата,

и жи-

и тон-

повппи.

обявяване

и
обявяване

про-

оп.

17.55 — Марш, обявяване 
програма

18.00 — Предаване на тур 
ски език

18.15 — Предаване на ру 
мъиски език

18.30 — Час за детето
19.00 — Концерт на дър

жавния симфоничен ор 
кестър, дир. Сашо По
пов:
1. Симфония N1 1

изп.
гру-

13 ЮШ1
ПРОГРАМА I

Средна вълна 352.9 м.
СУТРИН
5.55 — Марш, обявяване 

програма
6.00 — Новини, 

пия
6.20 — 

сола.
6.35 — Народни песни от 

Ихтиманско, изп. Слав 
ка Димитрова и Угър
чинската група

7.00 __ Стопански съвети
7.05 — Оперетни откъсле 

ци
7.30 — Новини, съобще

ния
8.00 — Край.
ОБЕД
11.55 — Марш, обявяване 

програма
12.00 Преглед на 

новини
12.20 — Обеден концерт
12.50 Репортаж
13.00 — Народни песни от 

Смолян, изп. Мария Ру 
менова и гр. Росна кит 
ка

13.30 _  Новини, съобще
ния

14.00 — Пъстра забавна 
музика

14.30 — Сказка
14.40 — Американски 

английски мелодии
15.00 — Преглед на про

винциалния печат
15.10 — Арии и художе

ствени песни
15.45 — Новини, съобщеу 

1ШЯ
16.00 — Край.
ВЕЧЕР

откъслеци, 
ансамбли и арии

9.50 Софийска хроника
10.00 Край
ВЕЧЕР
17.55 Марш, 

програма
18.00 Народ, песни,

Сийка Пенчева и __ 
пата на Иван Кирев

18.30 Физкултур. живот 
18.40 Забавна музика
19.00 Беседи за младежта
19.10 Забавна и тонфил- 

мова музика
19.30 Чарлс Дикенс и 

Джером К. Джером — 
две годшшппш

20.00 Смесен концерт
20.30 Новини, съобщения

С--------..л певици
триото

* ЦИГуЛ-
Лазар Върбанов.

Ангел Бори- 
. ни- 
чело

21.00 Съветски
21.10 Концерт на 

Стоян Стоянов, 
ка, 
виола и 
сов чело: Трио за 
гулка, виола и

17 във фа (Боян Иконо 
мов);
2. Концерт за чело 
ла-миньор (Шуберт 
Кесадо) сол Кирил Ва

порджиев;
3. След обеда на ( 
фавн (Дебюси);
4. Римски пинии
сливи).

Около 21.00 Новини, 
общения

21.20 Из репертуара на 
Пертиле и Липа Палиу“ 

ги
21.40 Предаване за 

вянските страни
22.00 Класическа

ка:
1. Кончерто гроссо в 
срл-миньор (Вивалди)
2. Концерт във фа-ми- 
ньор за пиано (Бах), 
сол. Фишер

22.30 Новини съобщения
22.50 Край.

ПРОГРАМА II
Средна вълна 395

СУТРИН
8.00 Пъстра забавна му

зика
8.30 Из науката

вота
8.40 Из оперети

филми
9.00 Вътрешни 

съобщетшя
9.10 Оперни

ни вълни: 352.9 и 395 м.)
20.30 — Новини, съобще

ния
(на вълна 352.9 м.)

21.00 — Пиеси за ци
гулка

21.00 — Антисемитизма 
международен език па 
фашистите

21.25 — Народни песни 
от Разград, изп. Надя 
Бърдароьа и нар. ор
кестър

21.45 — Из пиесата „Лес“ 
от Островски, по слу
чай 60 г. от смъртта 
му — участвуват арти

сти от Нар. театър
22.15 — Забавна музика
22.30 __ Новини, съобще

ния
22.50 — Край

ПРОГРАМА П
Средна вълна 395 м.

СУТРИН
8.00 Пъстра забавна му

зика
8.30 Биографии на 

лша! хора
8.40 Популярна музика
9.00 Вътрешни новини, 

съобщения
9.10 Оркестрози сюити
9.50 Софийска хроника 
10.00 Край
ВЕЧЕР
17.55 Марш, 

програма
18.00 Пъстра забавна му

зика
18.30 На разни теми
18.40 Народни песни изп. 

Зорка Балджийска и 
Угьр. група

19.00 Профсъюзна 
света

19.30 Италиан. музика
19.50 Композиционен кон 

церт на Мария Третя- 
коза, пиано

20.10 Музика за всички 
(обша прогр. — средни 
вълни: 352.9 и 395 м.)

20.30 Новини, съобщения 
(на вълна 395 м.)

21.00 Арии и художест
вени песни

21.30 Половия нас за лю 
бителите на пианото

22.00 Репортаж
22.10 Забавна музика
22.30 Край
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тонфил-
яа

съ&ппь.

чуж-
об явяване

съобщения

обявявано обявяване
г новини.

печала

югослав-
обявявано

Слаз-

Стам-

салон-

обявявамс

обявяване*

14 юни 
ПРОГРАМА I 

Средна вълна 352.9 
СУТРИН

обхкест- 
строи-

I
ВЕЧЕР
17.55 Марш, 

програма

ка
Ангелов

13.30 Новини, съобщения
14.00 Концерт на

ния оркестър
14.30 За нашата консерв

на индустрия — сказка 
от Георги Свинаров

14.40 Румънски и итали
ански мелодии

15.00 Репортаж
15.10 Пъстра забавна -ду

зина
15.45 Новини, съобщения.
16.00 Край

хора и
Коре-

15 юни 
ПРОГРАМА I 

вредна вълна 352.9 м. 
СУТРИН
5.55 Марш, 

програма
6.00 Новини,
6.20 Потпури из оперети 
6.35 Народни песни, изп.

Райна Боцова и Угър
чинската група

7.00 Съветски репортаж 
7.05 Откъслеци из опери
7.30 Новини, съобщения 
8.00 Час за учениците от

основните училища
8.30 Край
ОБЕД
11.55 Марш, 

програма
12.00 Преглед 

та. новини 
12.29 Обеден концерт 
1250 Жената в 

вения живот и 
телството 

13.00 Песни на
ските народи — сръб
ски песни, изп. ~ 

Павлова и гр. Ради

(Жан Ривие)
21.25 Соната в ре мажор 

оп. 10 № 3 (Бетовсл' 
изп. на пиано Вилхслм 
Кемпф

21.50 Въпроси на дени
22.00 Из репертуара на 

Барсова и Антонова
22.15 Забавна, 

мова музика
22.30 Край

(На вълна 352.9 м.)
5.55 Марш, обявяване 

програма
6.00 Новини, съобщения
6.20 Популяр. увертюри
6.35 Народни песни от 

Старозагорско, изпъл. 
Маргарита Димитрова 
и ГР- Цв. Благоев

7.00 За нашето село
7.05 Утринен концерт
7.30 Новини, съобщения
8.00 Край
ОБЕД
11.55 Марш, 

програма
12.00 Преглед ла печата, 

новшш
12.20 Обеден концерт
12.50 Малка литературна 

програма
13.00 Балетна музика
14.00 Народни песни от 

Габровско, изп. група 
Хайдушка песен и на
родния оркестър

14.30 Александър 
болийски — по случай 
годишнината от смърт
та му (сказка)

14.40 Славянски мелодии
15.00 На стопански теми
15.10 Смесен концерт
15.45 Новини, съобеншия 
16.00 Край
ВЕЧЕР
17.10 Марш, 

програма
17.15 Час за войника
18.00 Предаване на сър- 

бо-хърватскн език
18.15 Предаване на гръц

ки език

Катя Казанджисва
(обща прогр. — средни 

вълни: 352.9 и 395 м »
20.30 Новини, съобщения 

(на вълна 395 м.»
21.00 Малък вечерен 

концерт
21.40 На разни теми
21.50 Инструмен. сола
22.15 Из репертуара

Нинон Бален
22.30 Край

18.30 Курс по руски език 
19.00 Час за работника
19.30 Народни песни от 

Котел, изп. Жечо Дол 
чинков и нар. орк.

19.50 Предаване за ру
ските слушатели

(обща програма — сред
ни въл. — 352.9 и 395 м.)
20.30 Новшш, съобщения 

(на вълна 352.9 м.)
21.00 В памет на Алек

сандър Стамболийски
— предаване по случай 

годишнината от смърт
та му

21.30 Камерна музика: 1. 
Соната в си бемол ми
ньор (Бах); 2. Мадри
гали. изп. певците Ра- 
ндолф

22 00 Преглед на 
дия печат

22.10 Концерт на Дър
жавния радио-хор, дир. 
Ост Обретеноз

22.30 Новини, съобщения
22.50 Край

ПРОГРАМА П
Средна вълна 395 м.

СУТРИН
8.00 Пъстра забавна му

зика
8.30 На здравни теми
8.40 Валсове
9.00 Вътрешни 

съобщения
9.10 Из симфоничната 

поема .Моето отечест
во" (Сметана)

9.50 Софийска хпенмка 
10.00 Край
ВЕЧЕР
17.55 Марш, 

програма
18.00 За домакинята п 

майката
18.30 Беседи за селските 

слушатели
18.40 Народни 

ръченици. изп. 
няшката група

19.00 Пъстра забавна 
музика

19.30 Популярен концерт
20.30 Александър Стам

болийски — зашмтнмж 
па националните ни 
интереси и славянско
то братство — (из ре
чите и творбите му)

20.10 Концерт на ЛсонСу 
роджон, цигулар съпр-
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обявяване

истина

повили,

обявяване

на

4

съобщения

обявяване

и танцова

и

и

16 юни 
ПРОГРАМА I 

Средна вълна 352.9 м.

по 
от

танци, 
сенат •> 

за 18.30 Из 
света

18.40 Песни на югослав
ските народи — Маке
донски песни, изп. Ата 
нас Вельов и гр. Ради 
Ангелов

19.00 Концерт на Софий- 
’ ския мандолинен квар 

тет Петров
.19.20 Културен преглед

19.30 Концерт на НеЙ- 
шънъл Бродкястинг

къмпъни, симф. орке
стър, дир. Тооканини. 
1. Ув. Адажио и ан- 
данте из „Прометей" 

(Бетовен). 2. Симф. № 6 
в фа мажор — пасто

рална (Бетовен)
(обща прогр. — средни 
вълни: 352.9 и 395 м.)
20.30 Новини, съобщения 

(на вълна 395 м.)
21.0С Откъслеци из опери
21.50 Репортаж
22.00 Художеств. песни
22.15 Забавна и танцова 

музика
23.00 Край

Григ е роден на 15 юни 
1843 год. в Берген.

По-значителни от него 
вите композиции са: две 
сюити към Ибсенояия 
.Пер Гюнт“, Концерт 3 1 
пиано и оркестър, сцени 
към .Олаф Тривазон", 
.Елегични мелодии за 
оркестър “, Симфонични 
танци, голям брой песни 
за един глас, хоров:! пе
сни. норвежки 
струнен квартет, 
за чело, три сонати 
цигулка и пр.

Григ е починал на 
септември 1907 год.

Радио София на вълна 
352.9 м. ще предаде на 15 
юни на 2135 часа концер 
та за пиано от Григ, 
случаи 103 години 
рождението му.

18.00 Предаване на тур
ски език •

18.15 За малките слуша- 
телчета

18.25 Предаване за коо
перациите

18.40 Забавна музика
19.00 Предаване за мла

дежта
19.20 Концерт на Тамбу- 

раппсия оркестър
19.40 Предаване за Мак
сим Горки, по случай 10
години от сзгъртта му 

20.05 Концерт на българ
ския струнен квартет 
Аврамов, Сергев, Маг-

• нез, Кугийски 
(обша прогр. — средни 
вълни: 352/) и 395 и.) 
-0..30 Новини, съобщения

гна вълна 352.9 м>
21.10 Нар. лесни от с. 

Върбила, Плевенско — 
изп. гр. Росна китка и 
нар. орк.

'21.35 Концерт за пиано 
и оркестър (Григ) по 
случай 103 г. от рож
дение му 15 юни 1843 
год.) сол. Александър 
Браиловски 

22.00 Жилото 
ната

22.10 Забавна музика
20.30 Новини, съобщения

I 22.50 Край
ПРОГРАМА II

Средна вълна 395 м.
СУТРИН
8.30 Песни на съветски

те народи
9.00 Вътрешии 

съобщеш1я
9.10 Твсрби от Брамс
9.50 Софийска хроника 
10.00 Край
ВЕЧЕР
17.55 Марш, 

програма
18.00 Джазова музика 

4-те края

СУТРИН
6.25 Марш, 

програма
6.30 Новини, съобщения
7.00 Народни песни, изп. 

Сгаматка Калудова и 
гр. Ради Ангелов

7.30 Новини, съобщения 
8.00 Край
ОБЕД
12.00 Празничен концерт:

1. Ув. от Уолтър Лий, 
дир. Ламберт; 2. Кон
церт за цигулка в ла 
мажор (Глазунов) сол. 
Хзйфец; 3. Симфония 
№ 3 с орган (Сен-Санс 

. дир. Копола
13.00 Преглед на между

народните събития — 
от Чудомир Петров

13.10 Фантазии из опери
13.30 Новия, съобщешш
14.00 Народни песни от 

Бели Искър, Самоков
ско, изп. Росна китка 
и нар. оркестър

14.30 Съвременната сръб
ска музика — сказка 
от Предрак Милошевич

14.40 Смесн концерт 
15.00 Репортаж
15.10 Пъстра забавна му

зика
15.45 Новини.
16.00 Край
ВЕЧЕР
16.55 Марш, 

програма
17.00 Забавна 

музика
17.20 Предаване за бъл

гарската поезия и му
зика

18.00 Предаване на тур
ски език

18.15 Из оперети
18.30 Час за септемрии- 

чето
19.00 Час за селото—на

родни песни, изп. Ата
наска Тодорова и Тра
кийската гр. на Ста- 
нил Паяков 
(хора и ръченици)

20.00 Инструмен. сола 
(обща програма — сред 
ни вълни: 352.9 и 395 м

20.30 Новини, съобщения 
(на вълна 352.9 м.

21.00 Концерт па Цве
тана Дякович, сопрано: 

съпровожда проф. Геор
ги Златев Черкип
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Бъ-

литературпа

новшш.обявяване

съобщения

обявяване
обявяване

ра-и

в

обявяване
обявяване

руна

на Юрий

(Шу-

па деня 
оттук

19.00 Избрани сцени, арии 
и ансамбли из оп. Фа- 

по случай 
от рожде- 

_ 17 юни

уст (Гуно) 
128 години 
нието му 
1818 г.

(обща програма — средни 
вълни: 352.9 м. и 395 м.) 
20.30 Новини, съобщения 

на вълна 352.9 и.)
21.00 Английска музика 

— с сказка от Из. Кам-
и Симфоничен

17.55 Марш, 
програма

18.00 Пъстра забавна му
зика

19.00 Репортаж
19.10 Народни песни от 

Добруджа, изп. Руска 
Крънчева и нар. орк.

19.30 Музика оттук — 
оттам

20.00 Из славни, страни
20.10 Танцова музика 
(обща програма — средни 
вълни: 352.9 и 395 м.)
20.30 Новини, съобщения
21.00 Инструмент, сола
21.30 Арии, ансамбли 

откъслеци из опери
22.00 Въпроси на деня
22.30 Забавна и танцова 

музика
23.00 Край

17 юни 
ПРОГРАМА I

Средна вълна 352.9 м.
СУТРИН
5.55 Марш,

про! рама
6.00 Новини, съобщения
6.20 Из опереш
6.35 Народни песни от 

Горнооряховско, изп. 
Йорданка Кънепа и гр. 
па Цистко Влаюрв

.21.20 Симфоничен кон
церт на Ню-Йоркската 
филхармония, дир. Ар
тур Родзински: 1. Сим
фония Израел (Ернест 
Блох); 2. Концерт № 1 
в сол миньор за цигул
ка и оркестър (Брух); 
3. Дафнис и Хлоя, сю
ита № 2 (Равел)

'22.30 Новини, съобщения 
22.50 Край

ПРОГРАМА II
Средна вълна 395 м.

СУТРИН
8.00 Съветски песни 
8.20 За работника 
8.30 Опера Мадам 

терфлай 3 действия 
(Пучини) изп. солисти, 
хор и орк. на Милан
ската скала

10.40 Край
ВЕЧЕР

7.00 За нашето село
7.05 Утринен концерт
7.30 Новшш.
8.00 Край
ОБЕД
11.55 Марш, 

програма
12.00 Преглед на печата, 

новини
12.20 Обеден концерт
12.50 Из живота па 

ботника
13.00 Пиеси за оркестър
13.30 Новшш, съобщения
14.00 Концерт на салон

ния оркестър
14.30 Народностопанският 

план и кредитът сказ
ка от Ал. Костов

14.40 Из тонфилми
15.00 Въпроси
15.10 Музика 

оттам
15.45 Новини, съобщения
16.00 Край
ВЕЧЕР
17.55 Март, 

програма
18.00 П( е'«аванс

ски език
18.15 Предаване 

мьнскн език
18 30 Курс по руски език

на тур-

буров
концерт

22.00 Спортен преглед
22.10 Забавна музика
22.50 Край

ПРОГРАМА П
Средна вълна 395 м.

СУТРИН
8.00 Пъстра забавна му

зика
8.30 Малка 

програма
8.40 Валсове
9.00 Вътрешни 

съобщения
9.10 Творби от Стравин- 

ски: 1. Жар птица; 2. 
Пролет, тайнство, дир.
Стоковски '*

9.50 Софийска хроника
10.00 Край ,
ВЕЧЕР
17.55 Марш, 

програма
18.00 Пъстра забавна му

зика
18.30 Стопански съвети
18.40 Народни песни от 

западните покрайнини 
Царибродски песни* 
изп. Милка Алексова 
и Угър. група

19.00 Съвети на лекаря
19.10 Англш>ски художе

ствени песни
1935 Симфония № 5 

до миньор оп. 67 (Бе
товен) изп. симфони
чен оркестър дир. Мен 
гелберг

20.10 Концерт
Буков, пиано
фониЧни етюди 
ман)

(обща програма — средни 
вълни: 352 9 и 395 м.
20.30 Новшш. съобщения

(на вълна 395 м.)
21.00 Камерна музика

I. Квинтет в до мажор 
оп. 29 (Бетовен) изп. Ле-

нер квартет; 2. Днвер-

Шарл Гуно е роден на 
17 юни 1818 г. в Париж. 
Той развивал своята му
зикална дарба в една 
благоприятна семейна 
атмосфера: баща му бил 
художник, а майка му 
— писателка. Учил е ком 
позиция при Халеви в 
Парижката консервато
рия, а през 1839 г. той 
взема „Голямата Римска 
премия*.

На 19 март 1859 г. в 
.Театър Лирик“ е била 
представена за първи 
път оп. „Фауст" — най- 
значителната творба от 
Гуно, която скоро става 
любима на публиката.

Шарл Гуно починал на 
17 октомври 1893 г.

Радио София ще пре
даде на 17 юни. 19.00 ч. 
на вълна 352.9 м. избра
ни сцени, арии и ансамб
ли из оп. „Фауст“ * от 
Гуно, по случай 128 г- 
от рождението му.
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съобщения
;;слая-
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на печата,
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корна
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73

на
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кон—
славянска му—

песни от
Ирина

тсменто в фа мажор за 
флейта. обой, 
нет. фагот и 
(Моцарт)

21.40 На разни теми
21.50 Шопенови валсове 

и мазурки
22.15 Забавна музика
22.30 Край

ЬгъгорншС
18 юни

ПРОГРАМА I
Средна вълна 352.9 м.

СУТРИН
5.55 Марш, 

програма
6.00 Новини, съобщения
6.20 Валсове 
6.35 Народни

Айтоско, изп.
Лукова и Угър. група 

00 Съветски репортаж 
05 Леки орк. пиеси 
30 Новини, съобщения 
.00 Край

ОБЕД
11.55 Марш, 

програма
12.00 Преглед на печата, 

новини
12.20 Обеден концерт
12.50 Христо Смирненски, 

поет на трудовия на
род — литератур. про
грама

-3.00 Народни песни от 
Радомирско, изп. Вик
тория Крайселска, Хай 
душка песен и нар. 
оркестър

1X30 Новини, съобщения 
14.00 Пъстра забавна му

зика
14.30 Основателят на Оте

чествения фронт_ Ге
орги Димитров — слово 
по случай рождения 
му ден

14.40 Френски и 
ски мелодии

15.00 Физкултурен живог
15.10 Смесен коиецрт
15.45 Новини, съобщения 
16.00 Край
ВЕЧЕР
17.10 Марш, 

програма
17.15 Час за войника 
18.00 Предаване на сър-

Со-уъоеатски език

18.15 Предаване на гръц
ки език

18.30 За най-малките слу 
шателчета

18.40 Здравна просвета 
19.00 Час за бълг. жена 
19.20 Забавна музика 
19.35 Народни песни

Старозагорско, изп. Ве
нета Бешовишка и на

роден оркестър 
(обща програма — средни 
вълни: 352.9 и 395 м.) 
20.00 Певецът на борбата 

и труда — литературен 
час в памет на Христо 
Смирненски, по случай 
годишнината от смърт
та му

20.30 Новини, съобщения 
(на вълна 395 м.)

21.00 Вътрешно-полити
чески преглед — от 
Чудомир Петров

21.10 Пиеси за пиано от 
Шопен • изп. Тамара 
Янкова

(обща програма — средни 
вълни: 352.9 и 395 м.)
21.30 Предаване по слу

чай рождения ден 
Георги Димитров: 
Героят от Лайпциг; 2. 
Строителят на Отече
ственофронтовска Бъл
гария; 3. Симфоничен 
концерт — Славянска 
музика

(на вълна 352.9 м.
22.30 Новини, съобщения
22.50 Край

ПРОГРАМА П
Средна вълна 395 м.

СУТРИН
8.00 Пъстра забавна му

зика
8.30 Из речите на Георги 

Димитров
8.40 Из оперети
9.00 Вътрешни 

съобщения
9.10 Концерт № 5 в 

бемол мажор оп. 
(Бетовен) изп. Гизекинг 
с Виенската филхар
мония, дир. Валтер

9.50 Софийска хроника 
10.00 Край
ВЕЧЕР
17.55 Марш, 

програма
18,00 Джазова музика
18.30 Малка литературна 

програма

18.40 Народни песни, изп- 
Тенчо Апостолов и гр. 
на Иван Кирев

19.00 Арии и художест
вени песни

19.30 Въпроси на деня
19.40 Инструмент, сола 
(обща програма — средни 
вълни: 352.9 и 395 м.) 
20.00 Певецът на борба

та и труда — литера
турен час в памет на 
Христо Смирненски, по* 
случай годишнината 
от смъртта му

20.30 Новини, съобщеният 
(на вълна 395 м.)

21.00 Вокални сола — 
славянски автори.

(обща програма - на въл 
ни: 352.9 м. и 395 м.

21.30 Предаване по слу
чай рожденния ден на. 
Георги Димитров:
1. Героят от Лайпциг
2. Строителят на отече
ственофронтовска Бъл
гария
3. Симфоничен 
церт — < 
зика.

22.30 Край.

С/аьда.
19 юни

ПРОГРАМА I
Средна вълна 352.9

СУТРИН
5.55 Марш, 

програма
6.00 Новини, съобщения
6.20 Балетна музика
6.35 Народни песни, 

ра и ръченици, изп. 
Кореняшката група

7.00 Жената в обществе
ния живот и строител

ството
7.05 Утринен концерт
7.30 Новини, 
8.00 Край
ОБЕД
11.55 Марш, 

програма
12.00 Преглед 

новини
12 20 Обеден концерт
12.50 За работника
13.00 Инструиеи. сола
13.30 Повили, съобщения 
П.00 Концерт на салон

ния оркестър
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театър
оркест.

орке-

когато рд-

пред-

Мела-

когато ра-

оркестър

по

албан-

за

Ради<••'редаванияга на рааио Белград се провеждат 
програма — на средни вълни 437 3 м. или 626 кц

музика 
звезда

Викт1-

север- 
ратио

Преглед 
чегвър- 

хронм-

СУТРИН
7.25 Обявяваме програма
7 30 Точно време, музика 
8.00 Новини, музика
8.30 Преглед на бел град, 

печат
8.45 Новини на македон

ски език
9.00 Съобщения

(в неделя: 9.00 — музи 
ка; 930 — Съобщения)»

вале за 
вторник 
даване четвъртък

ПЕТЪК — 14 юпи
8.15 Утринна музика
10.15 Оркестъра на радио

Лондон
11.30 Музика когато ра

ботите
14.00 Музикален 

(Пинокио)
15.15 Романси в ритми
17.20 Войнишки желания 
20.05 Войнишки желания
22.15 Театралния оркест.

на радио Лондон
23.30 Романси в ритми

СЪБОТА — 15 юни
8.15 Утринна музика
10.15 Музикален парад 
11.00 Войнишки желания
11.30 Музика когато ра

ботите
14.30 Вик Оливер

ставя
15.30 Мелодии за всички 

(шотланд. оркестър на 
ББС).

19.45 Войнишки желания
21.00 Оркестъра

криво
22.15 Мюзик-хол
23.15 Концерт на 

ния оркестър на 
Лондон

15.30 Новини
15.45 Новини на албански 

език
16.00 Съобщения и обяви

СЛЕДОБЕД И ВЕЧЕР
(в неделя — 17.10 Обявя 
пане програмата и точно 

време; 17.15 Музика) 
17.40 Обявявано програ

мата и точно време
17.45 Новшш на македон 

ски език
18.00 Новшш на българ

ски език
18.15 Новини на 

ски език
18.30 Музика (в понедел

ник и петък — Преда- 
югосл. армия:

18.45 Пре- 
младежта; 

и неделя 
Час за селото — До 

18.40; събота — предава
не за младежта

19.00 Музика

ОБЕД
(в неделя — 12.45 — Ме
теорологически бюлетин;

13.00 — Музика)
13.15 Метеорологически 

бюлетин
13.30 Музика
14.00 Музикз (в неделя ч 

четвъртък: Предаване 
за пионерите до 14.30)

14.45 Музика (в сряда и 
неделя: „Из Съветския 
съюз", вторник и събо
та: Културна хроника) 

15.00 Музика

21.30 Гранд хотел
22.10 Омесени мелодии
23.15 Музикален парад

ВТОРНИК — 11 юпи
8.15' Утринна музика 
8.45 Утринна звезда
- — ~ на Уди

17.20 Войнишки желания
20.05 Програма на Джек

Бени (концерт)
20.30 Музикален театър

— Пинокио, приспосо
бена за радио от Нед 
Уашинзтон и Хенрих 
Ейдж

22.30 Салонния
на ББС

23.15 Тип-топ мелодии
ЧЕТВЪРТЪК — 13 юни
8.15 Утринна музика
9.15 Лека музика
9.30 Американска танцо

ва музика
10.15 Музикални миниа

тюри
11.30 Музика

ботите
Н.оо Тонфилмова музи

ка
19.45 Танцова музика
21.00 Вик Оливер пред

ставя: звезди, лично
сти, певци и музика

22.15 Войнишки желания
23.15 Струнния оркестър 

Мелакрино
23.45 Симфоничен орке- 

стъ на ББС

РАДИО ВЕЛГРАД
следната основна седмична

19.15 Преглед пз печата, 
после музика (плочи)

19.30 Да обновим и изгра 
дим пашата земя

19.45 Музика
20.00 Новини (в неделя: 

20.00—21.00 Радиодпев- 
ник (неделен политиче 
ски преглед, външни и 
вътрешни новшш, ре
портажи, културни и 
физкултурни вести).

20.15 Музика: (в поне
делник, сряда и петък: 
Час по руски език; че 
твъртък: Предаване за 
младежта; събота: Пре 
глед на филмите (до 
20.40 часа)

20.30 Музика
20.40 Музика (във втор

ник и събота: Специал 
но предаване; сряда и 
петък: Преглед на 
книжнината;
тък: културна 
ма)

8.45 Утринна С
9.45 Оркестъра

Шерман
11.30 Музика когато ра

ботите
12.30 Музикални миниа

тюри
13.15 Шотландски орке

стър на радио Лондон, 
дир. Жан Хуайт

18.15 Романси в ритми 
(орк. на Жералдо)

19.55 Войнишки желания
22.15 Театрален оркест. 

на радио Лондон
23.45 Музикални миниа

тюри
СРЯДА — 12 юни

7.30 Програма на Вера 
Лин

8.15 Утринна
8.45 Утринна
9.15 Мюзик хол

рия
11.30 Музика 

ботите
12.30 Струнния 

Мелакрино
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вълнана
дневник,

новини.

ХУМОР
РЯЗСЕЯНЧЕРНЯ БОРСЯ

- О

въже се връща у

са означени по приетото 
ВДЮгославия имат средноевропейско време: с един час назад

Играчът на 
дома

21.00 Музика
21.15 Нашият

после музика (в неде
ля — музика)

21.30 Музика
21.45 Новини
22.00 Музика (в понедел

ник: радиопиеса)
23.15 Последни

после музика

— Един момент да ' проверя 
‘ дали съм в къщи!..— Я виж. татко. кс.кво братче 

ми е купила мама на черна 
борса!..

23.30 Новини на италиан 
ски език

24.00 Диктовка на ТАНЮГ
Освен това, радио Бел

град предава редовно 
програма на къси вълни
— от 6.55 до 18.30 часа
— на вълна 31.56 м. или 
9.508 кц. и от 18.30 до

24.00 часа —
49.18 м.

В програмата на къси 
вълни са включени след 
ниге три предавания на 
български език:

1) . 7.45 — 8.00- часа
2) 15.15 — 15.30 часа
3 23.00 — 23.30 часа

Забележка: Часовете на програмата на радио Белград 
у нас времеизчисление. 
от нас.



КИНО:
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Наскоро —

МЕЛОДИЯ 
НА ДЖАЗА 

най-жизнерадостната 
филмова оперета

жнаияпдяцБРАТЯ ФИЛИПЧЕВИ I
ФАБРИКА ЗА ЕАКЬР, ЖИЦИ И ГВОЗДЕИ *

СЪБИРАТЕЛНО Д-ВО
ул. Средна гора 88. 

Тел. 3-14-96
Тел. адрес: ФИЛИПЧЕВИ - СОФИЯ
ПРОИЗВЕЖДА:

Бакър на листа и дъна, 
бакърени съдове, бакъре- 
ни медни, голи преводни* 
ци: жици и въжета. Гвоз
деи : железни и медни. Же- 
лезна тел всички видове и 
размери.

-
: . ......................................................

„ШРЕМ18П.Я. 1
СОФИЯ I

търговия !
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
ВНОС-ИЗНОС

I ГЕНЕРАЛНО НРЕНСТАВЯТЕЛ.
| СТВО НА БАТА А. Д. Н
I КОТВА о. о д-во —
I ЗЛИН, ЧЕХОСПОВДКИЙ
: бул. Цар Освободителка
| СОФИЯ

| ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА I
I „ЦОЧО С. ЦОЧЕВ“ 0.0. Д-ВО |

София, Раковски 185
♦ Тел. 2-25-37 ♦
| ИЗРАБОТВА ВСЯКАКЪВ ВИД ♦ 
: НАИ - ФИН МЪЖКИ, ДЕТСКИ | 
| И ДАМСКИ ТРИКОТАЖ. ♦

ИВАН ШАДОЧЕВ I
МАГАЗИН

„СИБИР"
„Нлабин“ 58 Тел. 2-02-86

ФИННИ кожи,
КОЖЕНИ ПАЛТА,

ГАРНИТУРИ и др.
Поправките на кожени

те палта се приемат само 
до 1 август.
РАБОТА ПРЕЦИЗНА И АКУРАТНА.

ХУДОЖЕСТВЕН
• •♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦ 4*4 ♦♦♦♦♦*  ♦♦ 4444-4444 444 4444444444

ОПЕРЕТА:
ПОСЛЕДНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ЖРИЦА!
Н А ОГЪНЯ

Всяка вечер точно 8 чака
Наскоро оперетата
ВИХРЕНА НОЩ

(Война на тъмно)



Умерс-но сързо
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Дойде време ставайте, 
от сън се събуждайте. 
Доста робство и тиранство, 
всички на оръжие!

Дойде време ставайте, 
от сън се събуждайте. 
Доста робство и тиранство, 
всички на оръжие!

Добри Чинтулов
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^ошалга тпгсек 
ВЯТЪР ЕЧИ, БАЛКАН СТЕНЕ 

(Възрожденска песен)
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Г ‘Г ~Г‘ сми-те бра- та всиъ-ии

Който носи мъжко сърце 
и българско име, 
да припаше остра сабя, 
знаме да развие.

т-Нч?
Бел-кан сге-кб сам н-»ак мчв-Н 
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Вятър ечи, Балкан стене, 
сам юнак на коня, 
с тръба зове свойте братя: 
всички на оръжие!


