
г

Р4ЛШ

-5'1

■"

швзйу

V ?■ ‘;а И

1 ^,-дД



РАДИО ХРОНИКА

дсср

БЕЛГИЯ

ь

Д ПОЛША

НА КОРИЦАТА: СЪВЕТСКИ РАДИОЛЮБИТЕЛ ПРЕД СВОЯ ПРЕДАВАТЕЛЕН АПАРАТ

РЛДИО ПРЕГЛЕД
ДВУСЕДМИЧЕН ОРГИИ ия глявнятл 
ДИРЕКЦИЯ НИ РЛДИОРЛЗПРЪСКВЛИЕТО

РЕДАКТИРА КОМИТЕТ

__ _ шШвд|И|
Ж; ИТАЛИЯ

В полското радио стават го
леми преобразования. Предвижда 
се откриването на нови станции 
в различни градове. Минимална
та мощност на поедавателите 
ще бъде 10 к\у. Ще могат да

ЗАЩ

„Италианският институт за 
радио проучвания* в Рим е осно
ван на 23. I. 1941 г. със цел да 
се проучват радиопроблеми, как- 
то от от технически характер 
така и от артистичен, економи- 
чески, юридически, социален и 
политически. Той ще организира 
конгреси, конкурси и курсове 
из областта на радиоразпръсква
нето. По този начин ще насърд- 
чава всякаква частна инициатива 
н същевремено ще заинтересу
ва с тези проблеми своите слу
шатели. Институтът ще създаде 
документация върху радиото, 
а така също и ше влезе във 
връзка с другите национални и 
международни организации, кои
то развиват подобна дейност и 
ще следи систематично за из
вършените работи в областта на 
далекосъобщението.

Ню-Йорк: Тазгодишната ста
тистика показва,' че 924-те ра
диостанции в Съединенит щати, 
включая и 7 големи радиовъзели, 
дават препитание на 34,831 души. 
Седмичната заплата на редов
ните радиослужители възлиза на

Белгия е на едно от първите 
-места в индустрралния прогрес 
и опитите, които тя прави пред
извикват голям интерес.

На 3 ноември т. г. беше от
крит един нов предавател с фрек- 
вентна модулация, който вре
менно е инсталиран в зданието 
на белгийското радио в Брюксед.

Тази новост в радиото по
зволява да се премахнат почти 
'напълно атмосферните и инду
стриални смущения, а същевре
менно по един забележителен 
ничин да се увеличи верното 
възпроизвеждане на звуковете.

се предават едновременно две 
програми.

През 1946 г. полското'радио 
инсталира около 90,000 прием
ници и радиофицира 2.С00 села. 
Към края на 1947 г. ще се ин
сталират 75.000 нови приемници 
1.000 нови села ще бъдат радио
фицирани. Гражданите и особено 
полската младеж, допринесоха и 
продължават да допринасят за 
реализирането на този план.

Преди 20 години в Арктика 
съществуваха десетина полярни 
станции. По това време поляр
ната искрова радиостанция пред
ставляваше нещо огромно. Гро
хотът от разреждането се чу- 
веше надалеч. За лайденските 
стъкленици бе отделено специ
ално място. Радиомачтите не се 
правеха под §0 метра и една 5 
килове това станция се считаше 
за слаба. След повикване радио
станцията на остров Диксон, 
отговаряше едва след 7 минути 
и това се смяташе за много 
бързо. Забавянето се обяснява
ше с това, че за да започне 
предаването всеки път трябва
ше да се пуша един мощен дви
гател.

Преди няколко години лауре
атът на Сталиновата премия, 
инженер Горилейченко, построи 
нова радио-метеорологическа 
станция,която автоматически за
писва скоростта, направлението 
на вятъра, температурата на въз
духа в атмосфорното налягане 
и предава всички тези данни по 
радиото.

Миналата година подобни 
радиометеоролог станции бяха 
открити за пръв път в пустин
ното плато Уст-Урт в Узбеки
стан, на ледника Федченко (Па
мир) и на острова „Възраждане“ 
в Аралското море. Тези три стан
ции работят отлично. Четири пъ
ти през денонощието те пращат 
сигнали във въздуха. В Ташкент 
техннциите от Управлението 
на хидрометеорологическата 
служба записват показанията на 
тези уреди.
» Един път в годината на тези 
пунктове кацат самолети. Спе
циалистите проверяват уредите, 
пълнят акомуляторите за една 
година и автоматическите стан
ции продължават своята работа.

71,50 долара, а тези, на хонору- в 
ваните — 51,50 долара.

Радиостанциите работеха ве
рижно — т. е. телеграмите се 
предаваха от станция на стан
ция, така, че не всяка от тях 
беше в непосредствена връзка 
с лрхангелск. Това бе времето 
на искровите предаватели и де- 
текторните приемници. С усил
вател на ниска фреквенция мо- _ предвид, че понастоящем 
жеха да се похвалят само ня- 
колко от полярните станции.

Героят на Съветския съюз 
Е. Т. Кренкел разказва: на мен 
се падна честта да създам пър
вият предавател и приемник на 
къси вълни в Арктика. За тази 
цел техническа помощ ни бе 
оказана от нижегородската ла
боратория на името на Ленин в 
лицето на нейният създател и 
ръководител проф. Мих. Ал. 
Бонч. Бруевич. Там получих по
дробни инструкции и апарату
рите за къси вълни. Предавате
лят беше с мощност 150 вата, 
а приемникът — четири лампов.

И така, през лятото на 1927 г. 
аз тръгнах за полярната стан
ция Маточкнн шар на Нова земя. 
В Архангелск дори и радиоспе- 
циалистите не знаеха .за въз
можностите, които предлагаха 
късите вълни. Като разглеждаха 
моя предавател и приемник и 
слушаха уверенията ми, че ше 
влеза в пряка връзка с Москва 
и всички европейски страни (за 
Америка и аз самия не смеех 
да се надявам), то по-възпита- 
ните от тях просто си замълча- 
вйха, а другите изказваха из
вестни догатки за умствените 
ми способности.

Апаратурите бяха монтирани 
в полярната станция Маточкин 
шар. Още първата вечер аз ус
пях да влеза във връзка седин 
радиолюбител от Баку. Спомням 
си, че толкова се развълнувах, 
че не успях да запиша текста, 
а след като го записах започ
нах да се съмнявам. Възползу
вайки се от обикновения начин 
за съобщаване, аз изпритих офи
циално питане в Баку и след 
няколко дни получих потвър
ждение, че наистина е била 
установена връзка между Нова 
земя и Баку.

Това бе първата връзка на 
къси вълни между Арктика и 
външния свят.

Съгласно недавнашното съ
ветско-българско търговско спо
разумение СССР ше построи в 
България един късовълнов пре
давател с мощност от около 25 
к. в. С това радиусът на бъл
гарското радиопредаване ще се 
значително увеличи, като се има 

бъл
гарските предавания не могат 
да се слушат нито в Париж, 
нито в Москва.

На железопътния център Лю- 
блино, находящ се на линията 
Москва-Курск, са били снабдени 
със специални радио предава- 
тели и приематели 10 локомо
тива, така че връзката между 
железопътния персонал става 
ежеминутна. Чрез това въведе
ние, времето при уреждането на 
вагоните и композирането на 
влаковете се значително нама
лило. Тези технически новости 
предстоят да бъдат въведени и 
при другите железнични центро
ве. Освен това, ще бъдат въве- 
пени и.други радиоуредби, кои
то ще осигурят пътуваннята 
нощн<> време и при мъгла.

РЕДАКЦИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ : РАДИО СОФИЯ, СОФИЯ — ТЕЛ. 2-21-20 

Годишен абонамент 500 лв, За чужбина 1500 лв. Отделен брой 20лв.
Чек. о/ка ват
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военни години паднаха

Никола Ланкоо

южните
южно-

два празника
народи, както безграничната привързаност и лю
бов, която те имат към верния син на Югославия, 
маршал Тито. Този принципен въпрос разрешен 
при крайно тежки условия, създавани от войната, 
тури началото за осъществяване на южнославян
ската общност. Ето къде е големия смисъл на 
това историческо решение.

В същото заседание, по предложение на сло
венската делегация начело с Едуард Кардел (сега 
подпредседател на министерския съвет) бе създа
ден със специален закон чин „маршал на Юго
славия“, който с небивал ентусиазъм в събрание
то бе даден на Тито.

Решенията на 29 ноември 1943 г. действително 
са преломени и действително исторически с значе
ние, не само за Югославия, но за целия Балкан. 
Ето защо, днес, когато братските югославянскн 
народи празнуват своя национален празник, обе
динени и сплотени около историческите решения 
от гр. Яйце и техния организатор и вдъхновител 
маршал Тито, българският народ неможе да ос
тане равнодушен, да не се присъедини от сърце 
към тази величествена манифестация на южно
славянската солидарност, още по-вече, в очакване 
на нови прояви на „братство и единство“ и съз
даване на южнославянската общност.

На 28 и 29 ноември е и двойният национален 
празник на младата народна република Албания 
— 28 ноември — освобождението от турско иго 
29 ноември освобождението от фашизма.

В борбата албанския народ даде тежки жер
тви. Само в последните 
28,000 народни синове.

Сега, ръководен от своя най-любим вожд — 
Енвер Ходжа, обединен в демократичния фронт, 
героичния малък народ върви с твърди крачки към 
възход, стои на вярна стража за мнр и демо
крация.

На 29 ноември бе свикано второто заседа
ние на АВНОЮ (Антифашистко вече на народ
ното освобождение на Югославия) в столицата 
на старите босненски крале гр. Яйце и положени 
основите на нова федеративна народна република 
Югославия.

Тези исторически решения трябва да се раз
глеждат в балкански масшаб. Ние тепърва ще се 
проникнем от значението им за установяване на 
неразривна дружба с народите на Югославия, коя
то из ден в ден става все по тясна и подготвя 
почвата за осъществяване мечтите на 
славяни, към обединение и създаване на 
славянската общност.

Ако до този момент южните славяни живя
ха само с мечтите си за обединение, то бе поради 
грубата интервенция на политическата немска мак
сима : разделяй и владей ! Немците съзнателно и 
всячески задържаха развитието на промишлеността 
на южнославянските страни, пречеха на тяхното 
стопанско развитие с едничката престъпна цел да 
ги оставят и сведат до положението на аграрни 
роби. В това отношение те успяха. Днес южно
славянските народи са изостанали в стопанско от
ношение, от другите европейски народи.

Основното обаче, е това, че тия, които вся
чески векове пречеха на спокойното развитие на 
южните славяни, днес не са в състояние да вър
шат това, защото те са победени. Днес пътя за 
обединението е чист и равен. И всеки, който дръз
не да го затрудни, ще срещне общият отпор на 
южните славяни.

Едното от важните решения в гр. Яйце е 
създаването на боевото единство на югославян- 
ските народи, разделяни преди това от немците и 
противопоставяни един на други. Нищо не изра
зява тъй пълно и силно единството между тези
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За нас думата публика е ясна и 
точна, когато говорим за театъра, ки
ното и вестника. Отношението меж
ду тях е очевидно. Театърът и ки
ното 1___ .
своите посетители по продадените и 
раздадените билети. Вестникът знае 
своя тираж, макар да допуска, че 
броят се чете не само от купувача, 
а и от членовете на семейството му 
и близките му. Всичко това може да 
бъде определено и оточнено.

Връзката между радиото и него
вата публика — слушателите му, ни 
се струва по-мъчна за бточняване.

Вярно е, че и тук има известен 
начин за изчисляване броя на слу-' 
шателйте — по радиоабонаментите, 
макар че това е значииелно по-мъчно 
и по-неточно. Почти е изключено 
един апарат да се слуша само от 
радиоабоната. Напротив, слуша ця
лото семейство, или мнозина, когато 
апаратът е поставен в публично за
ведение: читалище, ресторант и пр.

Нас ни интересува обаче, не слу
шателят, като обикновена публика, а 
връзката, която съществува между 
него и ръководството на радиото. 
Безспорно е, че такава връзка съще
ствува. Все още ние сме свикнали 
да смятаме, че тя е слаба, че не е 
постоянна и е мъчно уловима и из- 
градима.

В Същност, това не е вярно и не 
може да се приеме от радиодирек- 
циите за вярно, защото, при това по
ложение програмата, която се изграж
да за радиослушателя, става нещо 
отвлечено и без всякакво отношение 
към него. Още по-малко това може 
да се допустне от тези дирекции, ка- 
квато е и българската, които са си 
поставили за задача да служат на 
своя народ и на неговата народна 
власт. Това желание на радиоредак- 
циите да изградят здрава връзка 
със слушателите, поставя въпроса, 
как да се хвърли мост между тях и 
как да се узнаят мненията и жела
нията им по отношение провежда
ната програма.

Какво мисли радиослушателя за 
това, което токущо е чул ? Ето тре
вожният и вълнуващ въпрос, пред 
който се изпречва всеки програмен 
радиоработник.

За да отговорят на него, радио- 
редакциите са си изработили планове 
и са си поставили задачи и разпо
лагат със съответни отдели или ди
рекции, които се занимават с под
държане връзка със слушателите. 
Трябва да се признае, че в частните, 
акционерни и тръстови радиостанции, 
целта не е да се разбере правилно 

могат да определят броя на слушателя и като последица от то
ва да му се даде една програма, 
която да го осветли по световните 
събития и да му даде здрава духов
на храна. Частните радиостанции про
веряват как реагира публиката на 
програмата, която не й дава нищо, а 
в много отношения само я леко раз
влича и безвкусно забавлява. За го
лямо съжаление, това се провежда и 
от станциите на някои държави. Но 
от това не следва, че вървящите по 
този път радиостанции ще се съо
бразят с мнението и желанието на 
своите радиослушателя. С това те 
само проверяват до къде могат да 
продължат със една програма, която 
е отречена от народа и е против 
него.

Узнаването на мненията и жела
нията на радиослушателите става по 
различни начини. Обикновено се пред
приемат анкети, при които се отго
варя на редица въпроси. Други при
бягват към използуването на спе
циални анкетьори, които са длъжни 
да разпитат дневно определено коли
чество радиослушатели с определени 
професии и т. н

Радио София няма възможност да 
изгради една специална служба за 
връзка със слушателите. В тази на
сока то се съобразява и разчита на 
мненията на масовите организации и 
съюзи, които могат да дадат ценни 
упътвания и препоръки в програмно 
отношение. Тесните връзки, които 
съществуват между Главната дирек
ция на радиоразпръскването и тези 
организации и съюзи, винаги са под
помагали и улеснявали радиото, ко
гато е искало да предприеме някои 
промени и подобрения в програмата. 

Към това трябва де се прибави 
и грамадната полза за Дирекцията 
от писмата на радиослушателите. 
Вярно е, че не всички писма допри
насят нещо. Много от тях са без 
всякакво значение за подобряване на 
програмата. Това са писма, изпра
тени анонимно, които сами по себе 
си не говорят нищо. Не може да се 
вземе за сериозно мнението на един

слушател, който не дава никакви 
данни за себе си.

Друго е със писмата, които са 
написани със съзнанието за отговор
ност и сериозност. Обикновено в тях 
нашият доброволен кореспондент ■ 
дава някои сведения за себе си, а 
също така и конкретно определя за 
коя емисия пише, мнението му за 
нея и какво предлага Узнавайки дан
ни за автора на писмото, ние можем 
правилно да преценим даденото мне
ние. Това е от значение, тъй като 
нашите слушатели обхващат всички 
възрасти: от детето, което рисува 
буквите, до стареца, който пише с 
треперяща ръка.

Мъчно е да се изгради радио-про
грамата въз основа желанията и мне
нията на слушателите. Това би зна
чило радио-дирекциите да се разпъ
ват между най-крещящи противоре
чия. Излишно е да се посочат при
мери. Достатъчно е да кажем, че 
когато имаме радиослушатели, об
хващащи най-различни възрасти и със 
социални, професионални и пр. раз
личия, ще имаме и противоречиви 
желания и мнения. Не може програ
мата да бъде диагонал на исканията 
на слушателите, даже и при жела
нието на Дирекцията да направи въз
можното в това направление. Затова, 
при изграждането на връзката меж 
ду дирекцията и радиослушателите, 
е необходимо тя да се съобразява с 
най-ценното, най-типичното и най- 
сериозното. В това направление ди
рекцията ще продължава да се вслуш
ва в изказванията на своите слуша
тели и да прави това, което е целе
съобразно. Тя би желала и за в бъ
деще да получава писма, които с 
удоволствие ще се вземат под вни
мание, когато са написани с искре- 
ното и истинско желание за улес
няване дейността и задачите й.

А не трябва да се забравя, 
тази дейност и задачи са неразривно 
свързани са целите, които си е по
ставил нашия народ и неговата 
власт.

Всяко.писмо написано искрено и 
със съзнание за отговорност, пра
тено от нашите слушатели до Глав
ната дирекция на радиоразпръсква
нето, подпомага дейността й, дава й 
нужната подкрепа, а с това подкре
пя и българското радио, което е по
ставено в цялостна служба на нашия 
народ при изграждането на неговия 
по-щастлив живот.

Чудомир Петров 
програмен директор пя Радио Софии
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Дирекцията на радио разпръсква
нето в желанието си да запълни не са
мо една празднина в програмата си, но 
и в нашия музикален живот, създа
де през ноември 1944 г. държавния 
радио хор и повери неговото ръко
водство на г. Светослав Обретенов.

Още от първите дни на своето 
съществуване', програмната политика 
на хорът бе насочена към българ
ската хорова песен и хорът бе по
ставен в услуга предимно на съвре
менните български композитори, кои
то в творчеството си се стремят към 
създаване и утвърждаване на един 
български национален стил в музи
ката.

През януари т. г. в два последо
вателни концерта, Държавния радио 
хор изнесе за първи път у нас най- 
ценното в нашата хорова литература, 
като проследи развоя на българска
та художествена хорова песен от 
освобождението до днес.

Поставяйки си по-конкретно тази 
задача, и в желанието си да запоз
нае нашата общественост с тези не
уморни и ревностни труженици в об
ластта на българската музикална 
култура, Държавния радио хор ще 
изнесе в десет последователни кон
церти всеки вторник в 20.10 часа по 
микрофона на радио София (вълни 
352.9 м.) циклови концерти посвете
ни на българските композитори.

На първият концерт — на 25 т. м. 
ще бъдат изпълнени песни от' Ем. 
Манолов, Пан. Пипков, Ник. Атана
сов и Павел Стефанов.

На вторият концерт — на 2 де
кември ще бъдат изпълнени песни 
от А. Букурещлиев, П. Бояджиев и 
Хр. Тумангелов.

Солисти в Държавния радио хор 
са (Давид Тошков, Кирил Николов, 
Кирил Дюлгеров и Георги Рударов.

---- ....... 

ч... '

КОНЦЕРТИ
РМДИОХОР
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Съветски радиолюбители
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ДРУГАРСТВО 
ЧРЕЗ 

РАДИО ВЪЛНИ

Часовникът на Спаската кула на Кремл 
показва полунощ. Москва започна новия си 
ден. В Далечния изток вече е 7 часа сутрин
та. В Нова Зеландия слънцето е високо на 
небето, а в Америка е на зенита. Въпреки 
тази разлика във времето, хиляди радиолю
бители от всички страни на света сядат до 
своите предаватели и започват чудните си 
пътешествия: от о-в Диксон до слънчева 
Грузия, от Москва — в Хавайските острови. 
За тези пътешествия не са необходими би
лети нито за аероплани, нито за влак или 
параход — само един малък предавател, 
един приемник и телеграфен ключ на масата 
на оператора.

На такова едно пътешествие тръгна вед- 
наж и московският радиолюбител Иазвм 
Волкин. На неговото първо, общо повикване 
отговаря станцията от залива Тикси — дале
чен арктичен кът от Съветския еъюз.

„Оператор на радиостанцията в Тикси — 
пише Волкин — се оказа моят стар приятел 
Костя Вильперт. С него учихме в Москва, 
заедно станахме инженери и се увлякохме 
по късите вълни. Но войната започна. Аз 
постъпих във войската, а Костя замина за 
Арктика. Почти цели седем години ние бяхме 
разделени и ето изведнаж .се срещаме“. 
Развълнувани, ние „разговаряме“. Аз му 
предадох, че всички сме добре, че в Москва 
ноща е топла и приятна. А той па свой ред 
съобщи, че там все още е студено и че се 
надява скоро да се върне.

Последното изречение на моя приятел бе 
прекъснато от 2Е1МК (Окланд, Нова Зелан
дия). Радиолюбителят Рой Барне настойчиво 
ме вика и ме моли да предам в Тикси, че 
ме чува прекрасно и че арктическата област 
представлява за него една нова и рядка зона.

След това Волкин влиза във връзка с ня
колко радиолюбители от Европа (англичани, 
французи, швеци). Появяват се и редките 
„дх"-вци. Отначало едва доловимо, после все 
по-силно и по-силно се чуват гласовете на 
радиолюбителите от Южна Америка. А да 
се свърже човек с тях е доста трудно. 
Трябва да се пробие стената от радиолюби
телски станции, които пречат.

В три часа след полунощ се обаждат и 
американците. Сякаш е паднала някаква не
бесна завеса. Любителите от 48-те амери 
кански щати се мъчат един през друг да 
повикат съветския си колега Иазвм. „Дори

. ,.«1
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не предавах повикване“ — пише Волкин. Те 
ме предаваха от ръка на ръка, ?71АН ме 
помоли да почакам докато телефонира на 
приятеля си в Канада УЕ2ААО. Пет минути 
по-късно последният вече предаде повикване 
като работеше на вълната на \У1АН.

Московското сленце сияе високо на не
бето, но радиолюбителят все още не се е 
уморил. Предавателят е настроен на вълна 
10 метра и пътешествието продължава. Н8ВМ 
предлага да се опитаме на 5 метровия диа
пазон. УКСКГ предава поздрав от УКЗуЬ. 
Следват У18 (Япония), УП2С\У (Индия) и 
РК1ТС (Батавия, о-в Ява).

Етерът опустява. Апаратът е 
и чудното пътешествие завършва.

Дейността на радиолюбителя изисква го
леми познания. В съшност, радиолюбителят, 
който работи с къси вълни, е инженер без 
диплома. Той трябва да знае как да си по
строи предавател и приемник, точно да из
числи антената, да владее кода, да знае ан
глийски език, да изчисли през кои часове на 
денонощието се чува по-добре тази или дру
га радиостанция и пр. А най-важното е, да 
може отлично да оперира с апаратите.

Ние, свидетелите на днешното стреми
телно развитие на радиото, не се очудваме 
като чуем гласа на говорителя от хиляди 
клм. далеч. Но съвсем друго е да чуеш 
един глас, който не се обръща към милиони 
слушатели, а говори специално на теб, ти 
му задаваш въпрос и той веднага ти отго
варя, точно на тебе. Сега за сега, тази въз
можност е привилегия на малцина и те са 
радиолюбителите.

Ако сте ходили на гости при някои от 
тях, първото нещо, което ви се хвърля на 
очи не е нито работната му маса, пито скром
ната на вид апаратура, а цветният килим от 
<38Ь — картички, закачени на стената. Те 
са пристигнали от всички краища на света 
и са най-добрият документ за оперативните 
способности на техния притежател.

Преди 20 години в нижниновгородската 
поща се получила една пощенска картичка 
от Месопотамия, която с необикновения си 
вид веднага привлякла вниманието на по
щенските чиновници. Повечсто от половината 
била изпълнена с разни неразбираеми букви 
и цифри, чнйто смисъл не се подавал на де
шифриране.

До преди 25 години за съобщения по 
радиото на голями разстояния се използу
ваха само дългите вълни,тъй като радио
техниците доказаха, че само тези вълни 
могат да осигурят това. През 1920 г.» вслед
ствие бързото усъвършенствуване на ра- 
диолампата, някои радиолюбители поже
лаха да си построят предавателни станции 
и да влязат във връзка с приятели в далеч
ни страни. Но те срещнаха големи пречки. 
Вън от радиотелеграфния монопол, който 
забранява свободното използуване на пре
давателни станции, една голяма пречка 
беше и въпросът за дължината на вълна
та. Тъй като по това време всички обще
ствени служби работеха с дълги вълни, с 
цел да не им се пречи, на радиолюбите
лите беше забранено да работят на тези 
вълни. За да се задоволят отчасти иска
нията на радиолюбителите, на международ
ните радиоконференции се реши да им се 
отпуснат за използване късите вълни, кои
то според мнението на радиотехниците то
гава, могат да служат за съобщения само 
на къси разстояния.

В 1922 г. някои от тях започнаха да 
мечтаят да се съобщават от единия до 
другия бряг на Атлантическия океан. В 
Ирландия радиолюбителят Мърфи инста
лира един приемник, за да се опита да 
слуша малките предаватели на къси вълни. 
Радиотехниците професионалисти не бяха 
склонни да вярват в успеха на този опит, 
който, обаче, неочаквано за всички спо
лучи. Наскоро след това европейските ра
диолюбители кореспондираха по радиото 
не само с Америка, но и с Япония и Нова 
Зеландия. Този неочакван резултат стана 
причина за свикване на нови международ
ни конференции, на които се реши да се 
отнемат късите вълни от радиолюбителите 
и да се използуват от другите радиослуж
би. Радиолюбителите от своя страна се 
организираха в дружества и предявиха 
нови искания за отпускане на радиовълни. 
Днес почти няма страна в света, където да 
няма радиолюбители. Навсякъде тяхната 
дейност е легализирана и се насърчава от 
държавата. Радиолюбителите от всички 
страни са обединени в един „Междунаро
ден съюз на радиолюбителите“. На между
народните радиоконференции се опреде
ли специален условен знак и съотватни 
вълни, на които те могат да предават, без 
да пречат на другите служби. Във всяка 
държава радиолюбителите се контролират 
от съответните радиоадминистрации, устрой
ват им се курсове по радиотехника и по 
предаване и приемане с морзова азбука.

В Съветския съюз радиолюбителите са 
организирани в радиокръжоци. Устройват 
им се курсове за изучаване на радиотех
ника, за строеж на радиопредаватели и 
приемници, уреждат се радио-изложби и 
др. Денът 12 юли е определен за „ден на 
младите радиолюбители“.

У нас въпросът за организиране на 
радиолюбителите се проучва от съответ
ните отговорни места.

Инж. Ас. Маринов

■■--"'"ТИ

VI

№

ИВ

т

256ВЛ ■
2. Л/у' ' к ■



 иШ) м)
Картичката на Радио София

АЗБУКАУСЛОВНА

. клм.

на вълната на

Вълната се променя (не е постоянна).

Вашият тон се променя (не е постоянен)0.К1

предаването ?

че го

подновим

(отмоите сигнали ? е .на

Потвърждавам приемането.

следния брой.Яз съм във връзка с . .ли сте с . .

7

Еам

....

Радиолюбителите от цял свят се .разго
варят' с морзовите знаци на латинската 

азбука

/
2
3
4
5
6
7______
8
9______
0______

Я . — 
В  
С  
0___
Е .
Г____
С____
н....
]".— 

и___
4  
м__

Радиолюбители от целия свят изпращат 
своите картички до Радио София. С тяз 
те удостоверяват, че слушат Радио Софир

Шведецът Оле Нилсон с картичката 
на Радио София

Р“

ОК1_ Зает ли сте ? 
ОКМ Пречат ли ви други станции ?

!Як КЬ ЗНг».
Ян.

Краят на <3 азбука в

<2КУ Кога е мой ред?
^Р2 Кой ме вика?
^8Я Каква е силата

-;д

А[; I

<28В Променя ли се силата на моите сиг
нали ?

<250 Какво е качеството 
давания?

<281. Можете ли да ми потвърдите прие
мането ?

<250 Във връзка

ОТГОВОР
(без въпросителен знак след буквите)

Моята станция се нарича ....
Яз се намирам на разстояние . . 
от Вас.
Дължината на вълната е . . . .

Вашите сигнали 
невъзможно.
Разбираемостта на вашите сигнали е . 
(от 1 до 5). 
Чувам ви добре. 
Яз съм зает. Моля, не се намесвайте. 
Пречат ми станции. 
Пречат ми атмосферни смущения. 
Увеличете мощността. 
Намалете мощността. 
Предавайте по-бързо ? 
Предавайте по-бавно. 
Прекъснете предаването. 
За Вас няма нищо. 
Яз съм готов за приемане. 
Моля, съобщете на . . . . че аз го викам.

е тонът

са слаби. Приемането е

ОКК Разбираеми . ли са моите сигнали ? 
Добре ли ме чувате?

на моите пре-

Чакайте. Ще подновим връзката в . . 
часа.
Ваш ред е . . . .
Вика Ви ... .
Силата на вашите сигнали
1 до 5).
Силата на Вашите сигнали се променя (не 
е постоянна).
Вие работите лошо с ключа.

Международни радиотелеграфни сигнали 
Шина,цифри 
N__
0  
Р_____
0  
В___
5 ... 
7 _ 
и .. _ 
и  
и/ ____
х  
у______
I_____

Препинателни значи и др 
сигнал и а опасност  
точна______  запетия______
въпросителна  
на ви чии  сноба
две точни  знан за дроб  
точна и запетая  
сигнал за чоиане

на моето

ОРИ Пречат ли ви атмосферни смущения? 
ОЯО Да увелича ли мощността ? 
ОКР Да намаля ли мощността? 
ОКО Да предавам ли по-бързо? 
ОК8 Да предавам ли по-бавно? 
ОРТ Да прекъсна ли 
<2РС1 Имате ли нещо за мен? 
<2КУ Готови ли сте?
<2К\М Да съобщим ли на . . .

викате ?
<2КХ Да чакам ли ? Кога ще 

връзката ?

ВЪПРОС
(с въпросителен знак след буквите) 

ОРЯ Как се нарича Вашата станция ? 
ОКВ Приблизително какво е разстоянието 

между нас ?
ОКО Посочете дължината 

моя предавател ?
ОКН Променя ли се вълната на моя пре

давател ?
Постоянен ли 
предаване?

ОЮ Слаби ли са моите сигнали ? Лошо 
ли ме чувате?

и* ■. .ЛиЛт-чл.,
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столетие бе от- 
достигащо до

един полумикрон (микронът е една хилядна 
от дължината на милиметъра).

Човешкото око е един своеобразен 
приемник на електромагнитните вълни. По
добно на антена, настроена на определена 
дължина на вълната, окото възприема 
вълни на дължина само от 0 4 до 0.76 ми
крона. Именно тези вълни се възприемат 
от нас като видима светлина. Останалите 
електромагнитни вълни, идващи до нас от 
звездите, се приемат и изучават с помоща 
на специални прибори.

В началото на нашето 
крито и друго излъчване, 
земята от космическото пространство — 
така наречените „космически лъчи". Тях
ното изучаване значително разшири зна
нията ни за вселената и извършващите се 
в нея процеси.

Космическите лъчи се състоят от съв
сем бързо летящи частици и елактромаг- 
нитни вълни. Тези вълни са милиарди пъ
ти по къси от светлинните. Я частичките 
влизащи в състава на космическите лъчи, 
са подобни на ония частици, от които са 
съставени атомите. Някои от тях съдър
жат положително и отрицателно електри
чество, други не са заредени с електри
чество. Космическите лъчи имат най-инте
ресни свойства. Те могат да проникнат не 
само през земната атмосфера, но и през 
километровата дебелина на земната кора. 
Те са бивали открити в дълбоки шахти

В настояще време, космическите вълни 
се изучават щателно. Наред със звездните 
излъчвания на светлина, с метеоритите и 
космическите лъчи — тези тайнствени сиг
нали са четвъртият източник за изслед
ване на космоса. Като ги изучава така по
дробно и задълбочено, както вече са из
следвани метеоритите и звездната светлина, 
човечеството ще получи нови сведения за 
строежа на окръжаващата го вселена, и 
още по-пълно ще овладее тайните но 
природата.

Когато въртим копчето на радиоприем“ 
ника, често чуваме разни шумове, кои’ 
то понякога напомнят на някакви сигнали.

— Радиосмущения — казваме ние в та
кива случаи.

В атмосферата често стават електриче
ски изпразвания. На всички е позната гръ
мотевицата — едно от следствията на тези 
изпразвания. Наред с мълниите, при елек
трическите изпразвания в атмосферата се 
образуват електромагнитни вълни от раз
лични дължини, които се улавят от радио
приемниците, за най-голямо огорчение на 
радиослушателите. Понякога шумовете и 
трясъците са толкова силни, че даже за
глушават предаването, което бихме искали 
да слушаме. Така става обикновено, кога
то някъде по земята се разразява буря.

Но неотдавна някои нови радиоприем
ници с крайно голяма чувствителност уло
вили някакви непонятни сигнали, произли
защи неизвестно от къде.

Тези неизвестни сигнали са кратковре
менни и имат безпорядъчен, хаотичен ха
рактер. Те създават във високоговорите
лите на радиоприемните апарати шум, при
личен на атмосферни смущения, но нямат 
с тях нищо общо. Благодарение на спе
циални наблюдения е установено съвсем 
точно, че тези сигнали не са резултат на 
електрически изпразвания в атмосферата 
на земята. Тези странни радиосигнали се 
приемат на вълни с дължина от един до 
десет метра. Дължината на тези вълни е 
такава, каквато е в ултра-късите вълни. 
Но установено е съвсем точно, че тях не 
ги изпраща в ефира нито една радиостан
ция. Н от къде, тогава, произлизат тия не
понятни радиосигнали ?

Единствено възможният отговор на тоя 
въпрос поставил учените в затруднение. 
Нко тайнствените радиосигнали не възник
ват на земята, то остава да се приеме, че 
те достигат до нас из глъбините на миро
вото пространство — из космоса.

По всички направления около нас 
простира безкрайната вселена. Още първо
битният човек е наблюдавал с любопит
ство звездното небе, чиято живописна кар
тина будила мисълта и въображението му. 
Минали хиляди години, човечеството по
степенно разшифровало много от тайните 
на природата. Дошъл е редът и на най- 
отдалечените от нас светове. Изучени бя
ха съставът и свойствата на „космическия 
прах“. Така наричат малките небесни тела, 
които се носят на големи групи из някои 
места по вселената. Понякога те попадат 
случайно и на земята във вид на метео
рити. Химическото изследване на метеори
тите е показало, че всички космически те
ла са образувани от същите химически 
елементи, от които се състои и нашата зе
мя. В метеоритите са намерили желязо, 
никел, кремък и други известни елементи.

В началото на XX век, освен метеори
тите, на хората бе известен и още един 
сигнал, идващ от безкрайната вселена. 
Това беше звездната светлина. За да раз
шифрова този сигнал, науката трябваше 
да проучи щателно свойствата на светли

ната — нейната скорост, законите за из
лъчването на светлина от нажежени тела, 
зависимостта на излъчването от темпера
турата и химическото свойство на наже
женото тяло и други. . И когато това бе 
постигнато, установиха разстоянията до 
звездите, скоростта на тяхното движение, 
размера, състава, температурата и другите 
им свойства, по светлината излъчвана от 
тях.

Както вече е установено, звездите са 
огромни нажежени кълбообразни тела, из
лъчващи светлина. Непрекъснатите про
цеси, които се извършват в глъбините на 
звездите и се съпровождат с отделяне на 
колосални количества енергия, ги поддър
жат в нажежено състояние.

Ние знаем, че всички същества се съ
стоят от атоми .— безкрайно малки частици, 
които, имат съвършенно сложно устрой
ство. В недрата на звездите се извършва 
преустройство на атомите, изменение на 
техния вътрешен строеж, превръщане на 
на атоми от един вид в атоми от други 
видове. При това се отделя в огромно 
количество вътрешно-атомна енергия, коя
то нажежава от вътре звездата. Както 
всички нажежени тела, звездите излъчват 

• в окръжаващото ги пространство електро
магнитни вълни от най-различни дължини 
от най-къси до най-дълги. Колкото е по- 
висока температурата на нажеженото тяло, 
толкова по-големи са излъчванията на 
късите вълни. Повръхността на болшинст
вото от звездите има температура близка 
до температурата на слънчевата повръх- 
ност — около 6000 градуса. При такава 
температура най-силно се излъчват елек
тромагнитните вълни с дължина от около

под земята. Произходът и мястото нЬ За 
раждането на космическите лъчи още не 
са установени. Но вече е ясно, че това са 
сигнали на някакви изключително бурни 
процеси, които спят нейде в дълбините на 
вселената. И ако изучаването на видимата 
светлина ни е дало много сведения за окръ
жаващия ни звезден свят, то не по-малко 
интересни и важни сведения за строежа 
на вселената обещава да даде разгадката 
на тайната на космическите лъчи.

А ето, сега радиоприемниците са 
уловили нови сигнали, произлизащи от 
космоса. Изчисленията са показали, че си
лата на действието на космическите радио
вълни превишава извънредно много мощ
ността на същите вълни, с такава дължи
на, излъчвани от звездите. От тук следва, 
че космическите радиовълни имат особен 
произход, отличен от произхода на обик
новената звездна светлина.

Засега е установено само,че новите 
космически сигнали се проявяват с най- 
голяма сила в периодите, когато на слън
цето се наблюдават особено много петна. 
Слънчевите петна са места в неговата на
жежена атмосфера, където се образуват 
огромни вихри. Тези места ни се струват 
тъмни само в сравнение с окръжаващите 
ги участъци от ослепително бял цвят. 
Появяването на петна на слънцето се съ
провожда от магнитни бури над земята, 
от нарушения на радиовръзките и от поя
вяване на полярни сияния в горните, раз
редени слоеве на земната атмосфера. Ясно 
е, че космически радиовълни се зараждат 
и на слънцето при образуване на вихри, 
които ние виждаме като петна. Все пак, 
още не е съвсем ясно, как става това.

Но не само слънцето излъчва косми
чески радиовълни. Такива вълни достигат 
до земята и от други части на космичес
кото пространство. Най-много идват от 
млечни път — грандиозното натрупване 
на много отдалечени от нас звезди, по
добни на слънцето. Вероятно и на тези 
звезди се появяват петна, прилични на 
слънчевите и именно при тяхното появя
ване се излъчват тези тайнствени ра
диовълни.

Някои учени предполагат, че космичес
ките радиовълни могат да се предизвикват 
и от други физически процеси, произхож
дащи не само в звездите, но и в между
звездното™ пространство. Тук, в разреде
ния космически газ, се извършва колеба
ние в отрицателните заряди, коитб също 
могат да способствуват за зараждането на 
радиовълни.

М
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ТРИЕЛЕКТРОДНИ ЛАМПИ (ТРИОДИ)
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Тези лампи имат три електрода: 
катод (Я), анод (А), и решетка (Р). 
Последният елексрод е поставен меж
ду анода и катода (фиг. 1). Поради 
функцията която изпълнява, той се- 
нарича още „управляващ електрод“. 
Широко използуваните днес триелек- 
тродни лампи се различават помежду 
си по формата и разположението на 
трите електроди. Ролята на решет
ката е да управлява електрически си
лата на анодния ток. Това се по-

жението, получено в краищата на 
съпротивлението К, действува обрат
но ца решетъчното напрежение и в 
резултат усилването ще се намали. 
За да се избегне, това, паралелно на 
съпротивлението К се свързва един 
кондензатор С, чпцто капацитет е 
такъв, че да пропуска свободно про
менливия ток, който искаме да уси
лим. В този случай, този последният, 
няма да мине през съпротивлението 
К, а през кондензатора С и няма да 
пречи на усилването. .< ......

ката може да се изменя като изме
няме стойността на „катодното съ
противление“ К. При пристигане на 
променливи напрежения върху ре
шетката, тя ще се зарежда ту поло
жително, ту отрицателно. Ако ре
шетката е положителна, анодният ток 
ще се увеличи, с това ще се уве
личи и напрежението в-краищата на 
катодното съпротивление, решетката 
ще стане по-отрицателна и токът 
ще се намали. Следователно, напре-

съпротивлението. В краищата на това 
съпротивление се създава едно на
прежение, което е напрежението на 
решетката спрямо катода, тъй като 
единият край на съпротивлението В 
е свързан с решетката. Точка а на 
съпротивлението ще бъде по-отрица
телна по отношение на катода на 
лампата, тъй като токът тече от 
плюс към минус. Понеже решетката 
е свързана с точка а, следва че и тя 
ще бъде по-отрицателна. спрямо ка
тода. Следователно, преднапрежение- 
то на решетката се получава от про
тичането на общия прав ток ни лам
пата през съпротивлението В. Отри-

стига, като се съедини решетката 
отвън с единия полюс на източника, 
който ще управлява; другият полюс 
на този източник се съединява с ка
тода. В лампата се получава освен 
анодно напрежение още и едно „ре
шетъчно напрежение“ (фиг. 2).

Да предположим, че силата и по
соката на решетъчното напрежение 
се изменя, т. е. е променливо. Кога- 
то напрежението на решетката е от
рицателно спрямо това на катода тя 
ще отблъсва електронния поток, кой
то тече към анода, т. е. действието 
на решетката ще бъде противно на 
анода и при по големи стойности на 
отрицателното напрежение електрон
ният поток може съвсем да спре. Ко- 
гато решетъчното напрежение е нула, 
лампата ще действува като обикно
вен диод. Когато то стане положи
телно спрямо катода, решетката ще 
привлича част от електроните и ще

тече един ток от катода към решет
ката. Виждаме, че с изменение на 
силата и посоката на решетъчното 
напрежение, може да се изменя ско
ростта и количеството на прелита
щите електрони към анода, т. е. да 
се изменя анодния ток.

Триелектродните лампи се из
ползуват за усилване на низкофрек- 
вентни токове, като предусилвателни 
и крайни лампи, като производители 
на електрически колебания (осцила- 
торни лампи и за изправяне на ви- 
сокофреквентни токове (детекторни 
лампи). За високофреквентно усил
ване триодите бяха заместени от. пен- 
тодите. Триодите се използуват сус- дателното преднапрежение на решет- 
пех още като крайни лампи в тъй 
наречените противотактови стъпала, 
за получаване на верно и качествено 
възпроизвеждане на тоновете.

Европейските триоди са означени 
с буква С — предусилвателен триод 
(напр. АС2) и с буква Д — крайните 
триоди (напр. АД1)-

От особено значение за радиопри- 
емната техника е усилването на сла
бите токове, които не могат да за
действуват и най-чувствителните ин
струменти. Това усилване на слабите 
токове се постига отлично с три- 
електродната лампа, като действу
ват със своята слаба мощност върху 
решетъчното напрежение, което пред
извиква значителни изменения в си
лата на анодния ток. Този послед
ният е напълно подобен по измене
нията си на слабите токове, но се 
различава от тях по силата си. Така 
че вместо слабия ток, можем да из
ползуваме предизвикания от него си
лен аноден ток. На фиг. 2 показана 
принципната схема на един триод- 
усилвател. Напрежението за сливане 
се предава на решетъчната верига 
посредством един „входящ трансфор
матор“ Тх. Усилените анодни токове 
се получават в анодната верига, по
средством един „изходящ трансфор
матор“ Т2. За да получим по-голямо 
усилване от лампата, на решетката 
се дава едно постоянно отрицателно 
преднапрежение. Това става с едно 
съпротивление К, което се включва 
във веригата на катода, (фиг. 2) 
Анодният ток тече от катода към 
анодната батерия, като минава през
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ръцете при рамене (4), От

п. (2). Противоравно. От 8—10 пъти на

на радиогимнастикота :
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IX Бягане.
X. Дишане.

кратно пружинирано (1, 2), изправяне 
пъти.

ПО ляв 
трикра-

Л

л.Шд,

в и. п. (3, 4). Противо-
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(1) . поставяне ръката долу (2). Противоравно. 10—12 
всяка ръка.

IX. Бягане.
X. Дишане.

УРОК ОТ 1 ДО 6 XII. 1947 г.
I. И. п. разкрачен стоеж. Поставяне ръцете зад тила и 

удар назад с лактите (1), обтягане ръцете горе и удар назад
(2) , ръце в страни и удар назад (3), спускане ръцете долу (4). 
От 8—12 пъти.

II. И. п. основен стоеж. Изнасяне левия крак назад, сви
ване на десния крак поставяне ръцете на пода в опора и дву-
_ —_ .. ™ : в и. п 3, 4). От 6-10

VII. И. п. основен стоеж. Мах с ръцете напред (1). Мах 
с ръцете долу назад (2), мах с ръцете напред (3). спускане ръ
цете отпред долу назад (4), ръце в страни (5). ръце долу (6). 
ръце в страни (7), ръце долу (8), От 8—12 пъти.

VIII. И. п. колянна опора. Мах с десен юмрук в обтег
ната ръка отпред горе два пъти последователно (1, 2), изнасяне 
ръката в дясно (3), поставяне долу (4). Протнаорав-о От 8—12 
пъти.

УРОК ОТ 24 ДО 29 XI. 1947 г.
I. И. п. Изходно положение И. п. разкрачен стоеж, ръ

це свити при рамене удар с дясна ръка нагоре изтягане на 
гръбнака (1), смяна с удар на лявата ръка горе (2), удар с 
двете ръце горе (3), свиване на ръцете при рамене (4), От 
8—12 пъти.

• II. И. п. основен стоеж. Изнасяне левия крак назад на 
пръсти, свиване десния и поставяне ръцете на пода (1), изпра
вяне горе в и. п. (2), задържане (3). Противоравно от 6—10 
пъти.

Ш. И. п. разкрачен стоеж. Наклон напред и докосване 
гънките на коляното (1), с пружнниране от кръста по-низък 
наклон и докосване мускулите на прасетата (2), още по-низък 
наклон и докосване петите (3), изправяне (4) 10—12 пъти.

IV. И. п. разкрачен стоеж. Навед в ляво, плъзгане лява 
ръка по левия крак, дясна над главата венцеобразно (I). Из- 
пряване в и., п. (2). Противоравно. От 8—10 пъти на всяка 
страна.

V. И. п. разкрачен стоеж, ръце на хълбоци. Коленнчене 
на дясно коляно, обтягане лява ръка в страни и двукратна из
вивка в ляво с удар (I, 2), изправяне 
равно. От 8—10 пъти на всяка страна.

VI. И. п. основен стоеж. Мах с левия крак в ляво и дяс
на ръка в страни (1). Долу (2). Противоравно. От 12—16 пъти 
с всеки крак и ръка.

VII. И. п. основен стоеж. Мах с ръцете напред (1), мах с 
ръцете долу назад (2) реце в страни (4), ръце долу (4). От 
10—11 пъти.

VIII. И. п. колянна опора. Мах с дясна ръка напред горе 
(1). поставяне ръката долу (2). Противоравно. 10—12 пъти с

III. И. п. основен стоеж. Наклон напред и хващане кра
ката зад гънките на колената (1) по низък наклон с пружини- 
ране и хващане мускулите на прасетата (2), хващане петите
(3) , изпряване (4). От 10—12 пъти.

IV. И. п. разкрачен стоеж. Плъзгане лява ръка 
крак, мах с дясна ръка над главата венцеобразно и 
тен навед в ляво (I, 2, 3). изправяне в и. п. (4). Противоравно, 
От 10 — 12 пъти на всяка страна.

V. И п. разкрачен стоеж. Наклон над левия крак и до
косване левия глезен с ръцете (1), изправяне, мах с ръцете в 
дясно и двукратна извивка (2, 3), спускане долу ръцете в и. п.
(4) . Противоравно От 8 — 12 пъти.

VI. И. п. основен стоеж. Мах с левия крак в ляво, дясна 
ръка в страни и трикратни повдигания на крака и ръката в 
страни (1, 2, 3), спускане долу левия крак и дясна ръка (4). 
Противоравно. От 10—14 пъти.

7Г
© I ®

Запознаване с гимнастиката
Особено важно е, щото гимнастиката да се извършва 

всекидневно. Ако не сте се занимавали по-рано с физкултура 
и спорт, то започнете със значително по-леката гимнастика от 
нашите упражнения, съответно начинающите след 4—6 месеца 
занятия с гимнастика могат да правят много по сложни упраж
нения и да увеличават тяхното количество.

Между отделните упражнения трябва да се правят малки 
почивки (20—30 сек.) през време на които трябва да се ходи 
и да се диша дълбоко, но същевременно свободно. Добре тре
нираните могат да правят утринна гимнастика без паузи между 
упражненията.

Всички упражнения трябва да се извършват по възмож
ност точно и правилно, само тогава те ще бъдат действително 
полезни. Ако упражнението не ви се поддава, то по-добре е да 
го направим по-лесно и обратно, ако упражнението се извършва 
много лесно, то в него може да се внесат известни усложнения. 
Количеството повторно увеличавайте — постепенно, но не пре
вишавайте предела, указан и описан във всяко упражнение.

Всички движения извършвайте с максимален размах, но 
без резки прекъсвания. С особена грижливост запазвайте пра
вилна стойка при ходенето, бягането и другите упражнения, 
включващи се в гимнастиката.

Следете внимателно за дишането при упражненията. Ста
райте се навсякъде, където е възможно да съчетавате вдишва
нето и издишването с най изгодните за това положения и дви
жения, т. е. където тялото се прегъва или накланя, напред или 
в страни, извършвайте издишване, при изправяне или огъване 
тялото назад — вдишване. Във всички останали случаи дишането 
е произволно, т.'е. по възможност по спокойно и по равномерно. 
А най-важното — никога не задържайте дишането и се ста
райте да дишате през носа.

Най-доброто упражнение за развиване на дишането е бав
ното спокойно бягане. Затова, занимавайки се лятно време в 
градината, на площадка, на брега на река, включвайте в гим
настиката вместо подскачане, бавно бягане с продължителност 
от 1 до 3 минути.

Никога не спирайте след завършване гимнастиката със 
скачане или бягане, а веднага преминавайте в ходене. Първо
начално вървете бързо, а след това постепенно забавяйте до 
вашия обикновен вървеж. През време на бавния ход дишайте 
бълбоко и спокойно. Вървете бавно до тогава, докато почувству
вате, че трасът и дишането са се успокоили, за което ще ви 
са необходими около 2—3 минути.

Ръководител
Живко Филипов, ред. доцент във 

Висшото у-ще за физическа култура



ПРОГРАМА НА РАДИО СОФИЛ

марш, и

програма.

програмата, а завършва: делнични дни — в

турскина

на ромън-
24 ноември

I ПРОГРЯМН 1

1

и

Волф

ПРОГРЯМН II

И

ВторникПонеделник

ОБЕД 
(352.9 и 32.С9 м.)

обед 
вечер

СУТРИН
(352.9 м.)

Ромео и Жулиета (Гуно) 
— III и IV действие

преход 
минути гимна

стика за децата

ВЕЧЕР
352.9 м.

сола
музика по же

лание с реклами и тър
говски съобщения

СУТРИН
(391 м.)

7.30 Утринен концерт: 1. Ув.

13.50 Инструментални 
14.00 Забавна

? за 
оркестър (Мо

царт) — изпълн. Жорж

ВЕЧЕР
(352.9 м.)

18.00 Предаване на сърбо
хърватски

ВЕЧЕР 
(391 м.) 

1800 Забавна музика 
18.20 Беседи за селото 
18.30 Народни песни 
18.г0 Концерт фа мажор 

пиано и I

25 ноември

ПРОГРАМИ 1

обявяване програмата, а

СУТРИН
(352 9 м.

6.30 Народни песни от Софий
ско — изпъл. Геновеевз 
Сиракова и Угърчинската 
група

7.00 Новини
7.15 Музикален
7.20 Десет

12.10 Обеден концерт: 1. Ув 
Трагика (Брамс) дириг. 
Бекман 2. Около езерото 
(Жорж Мило) дириг. Се- 
брон 3. В горите пеят- 
Словашка сюита (Алек
сандър Моизес) дириг. 
Сметачен

12.40 Из живота на работ
ника — „Г. Димитров и 
българската култура“

12.50 Песни на югославянските 
народи — сръбски на
родни песни — изпълн. 
вокален ансамбъл и на
роден оркестър на Радио 
Белград

13.10 Пиеси за пиано: 1. Карна
вал № 9 (Шуман) — из
пълн. Шретер 2. Музи- 
калем момент до диез 
миньор (Шуберт) — из
пълн. на пиано Ели Най

13.30 Новини и съобщения 
(352.9 м.)

13.50 Именити певци
14.00 Забавна музика по жела

ние с реклами и търгов
ски съобщения

Босков с Парижката фил
хармония— дирнг. Клоец

19 15 На разни теми
1925 Опера Ромео и Жулие 

та (Шарл Гуно) — изпълн 
солисти, хор и оркестър 
на Метрополитен опера 
— I и II действие

(обща програма—352.9 и 391 м.)
20 30 Новини и съобщения

(391 м.)
21.00 Продължение на операта

ОБЕД
(352.9 и 32.09 м.)

12.10 Обеден концерт: 1. Ув. 
Вълшебният стрелец (Ве
бер) дириг. Фуртвенглер 
2. Унгарска фантазия 
(Лист) солист Винифрид 
Волф

12.40 Радиото и слушатели
те — Чуд. Петров

12 50 Народни песни — изпълн. 
В»нета Бешовишка и на
роден оркестър

13.10 Пиеси за оркестър! 1. 
Ув. Танкред (Росини) 
дириг. Ла Роза Пароди 
2. Скерцо из симфония 
№ 8 (Бетовен) дириг. 
Клайбер 3. Междуактна 
музика към III д. на оп. 
Вълшебния стрелец (Ве 
бер)

13.30 Новини и съобщения 
(352.9 м.)

6.30 Народни песни, хора и 
ръченици — изпълн. 
гр. на Цвятко Благоев

7.00 Новини
7.15 Музикален преход
7.20 За най-малките слуша- 

телчета

а завършва: делнични дни — в

Зидарят и ковачът (Обер) 
2. Два валса (Маджиа- 
гали) — изпълн. на пиано 
автора 3. Серенада фа 
мажор (Хайдн) 4. Панто
мима (Де Файя) — из
пълн. на цигулка Буста- 
бо 5. Потпури из Стария 
Верди

8.00 Из Съветския съюз
8.10 Арии и художествени 

песни

ОБЕД
(391 м.)

14 30 Песни на народите
14 50 Двегодишният държавен 

народостопански план и 
укрепването на нашата 
национална независимост 
и държ. суверенитет — 
сказка Кирил Лазаров 

15.00 Популярен концерт; 1.Ув.
Гри Гри (Линке) — из
пълн. оркестър 2. Валс 
из оп. Иван Сусанин 
(Глинка) — изпълн. на 
пиано Карол Шретер 4. 
Серенада (Буланже) — 
изпълн. на цигулка ав
тора 5. Потпури 1 и 2 из 
операт.Момичето от Мон- 
мартър (Калман) изпълн. 
оркестър

8 30 Забавен концерт
850 За домакинята и май

ката
9 00 Симфоничен концерт :

1. Симфония № 98 си 
бемол мажор (Хайдн) 2 
Симфония № 2 оп. 19 
(Кабалевски) изпълн. ЕН 
БИ-СИ симфончен орке
стър, дириг. Тосканини

18.00 Предаване 
език

18.10 Предаване 
ски език

18.20 Забавна музика
18 30 Предаване за средно

школците
19.00 Народни песни —
19.25 Концерт на Иванка Ми

тева — сопрано от На
род. опера оперни арии: 
1. Романс на Антонида 
из оп „Иван Сусанин" 
(Глинка) 2. Ария на Лиза 
— из оп. „Дама Пика“ 
(Чайковски) 3. Ария на 
Татяна — из оп. Евгений 
Онегин (Чайковски) съ
провожда на пиано Ого 
Либих.

19.45 Предаване за войника 
(обща програма —352.9, 391 

32.00 м.)
2030 Новини и съобщения 

(352.9 м.)
21.10 Симфоничен концерт: 

на ЕН-БИ,СИ симфони
чен оркестър, дириг. Тос
канини : 1. Ув. Кола Брю- 
нон (Кабалевски) 2. Сим
фония Манфред (Чай
ковски)

22\О Спортен преглед
22 10 Забавна музика

БЕЛЕЖКИ КЪМ ПРОГРАМА II (391 м):

Утринното предаване започва: делнични дни — в 7.30 ч„ в събота, неделя и г.разничп 
делнични и празнични дни — в 10.00 часа, неделя — в 10.30 часа с март и обявяване обедната

Обедното предаване (само делнични и I-------------  ' ‘ —
вечерната програма.

Вечерното предаване започва всеки ден — 17.55 ч. с марш и обявяване програ ••--------
22.30 ч., събота и неделя — в 23.00 ч. с марш и обявяване поограмата за следния ден.

Слушайте всеки делничен ден: сутрин — 9.45 ч. Софийска хроника.

празнични дни — 8.00 ч., а завършва 
-г- -------------- гбсдк-та програма.

празнични дни) започва в 14.30 ч. и завършва — в 13.30 ч. с марш а обявяване

БЕЛЕЖКИ КЪМ ПРОГРАМА 1 (352.9 м.):

Утринното предаване започва : делнични дни — в 5.55 ч„ в неделя и празднични дни — в 6.23 ч. с марш и 
програмата, а завършва: делнични дни — в 7.30 ч„ в събота, неделя и празднични дни — в 8.00 часа с обявяване обеочата 
програма.

Обедното предаване започва всеки ден — 11.55 ч. с марш и обявяване програмата,
14.30 ч„ кеделя — 15.30 ч. с марш и обявяване вечерната програма,

Вечерното предаване започва: делнични дни — в 17.55 ч., в неделя — в 17.10 ч. с 
завършва в 22.45 е марш и обявяване програмата за следния ден.

Слушайте всеки делничен ден:
счтрин — е 6.00 ч. Новини, преглед на печата

е 6.15 ч. Утринна гимнастика
— 8 12.00 ч. Преглед на печата
— в 22.30 ч. Новини
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ПРОГРЯМЯ. П 12.50 Народни

13.30 Новини
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Сряда

на операта 
на деня 

музика

на
и

Чайковски, 
Римски-Кор-— изпълн.

Хуберман

тем0 
музика

о
21.00 Песни 

Глинка 
саков

21.30 Камерна
1 соло 
Себастиян

на Людмила 
пиано: 1. Ко-

слушаТОЛ"

от Тсте- 
I, Лалка 
Цвятко

> четиво 
за оркестър: 1. 

Словашка сюита оп. 37 
(Новак) — изпълн. Чех- 
ски симфоничен орке
стър, дириг. Жирак 2: 
2. Кавказка сюита (Йпо- 
лстов-Иванов) — изпъл. 
оркестър дириг. Мелихар

14.С0 Забавна музика по же
лание с реклами и тър
говски съобщения

ВЕЧЕР
(352.9 м.)

18.00 Предаване на турски 
език

18.10 Здравна просвета
18.20 Забавни мелодии
18.30 Час за селото с народ

ни песни от с. Крепост, 
Хасковско — изпълн. 
Атанаска Тодорова 
Тракийската тройка

19.00 Предаване от Народ
ната опера

Около 20.30 Новини и съоб
щения

21.00 Продължение
21.50 Въпроси
22.00 Забавна(обща програма — 352.9, 391 и 

32.09 м.)
20.30 Новини в съобщения 

(391 м.)
21.00 За любителите на пиано: 

творби от Иохан Себа
стиян Бах: Инвенции за 
два и три гласа — изп. 
Александър Борове 2. 
Токата в ре мажор — 
изпълн. Едвин Фишер

21.25 Художествени песни
21.50 Репортаж
22.00 Забавна музика

ОБЕД
(352.9 и 32.09 м.)

12.10 Обеден концерт; 1. Ув. 
Ифигения в Авлида 
(Глук) 2. Ноктюрно от 
Мартучи дириг. Вили Фе- 
реро 3. Баркарола (Мас- 
кани) дириг. Чионе 4. 
Серенада на луната (Ми
нели) дириг. Галино 5. 
Танц на Олаф (Манджи- 
агали) дириг. Паница

12.40 Развои, постижения и 
бъдеще на ТКЗ — 
сказка от Есю Бонев

12.50 Народни песни от Габро
во — изпълн. Хайдушка 
песен и народен орке
стър

13.10 Камерна музика: Квартет
ре мажор оп. 64 № 5 
(Хайдн) части: Алегро 
модерато, адажио канта- 
биле, менует, финал, изп. 
Калве квартет

1330 Новини и съобщения 
(352.9 м.)

13.50 Художествени песни

ОБЕД 
(391 м.)

14.30 Съветски песни
14.50 Физкултурен живот 
15.00 Салонна музика

ВЕЧЕР 
391 м.

18.00 Забавна музика
18.20 На стопански теми
18.30 Красноармейски ансамбли
18.50 Из науката и живота
19.00 Народни песни — изпъл. 

Гюрга Пинджурова и гр. 
на Цвятко Благоев

19.30 Литературен час; По
езия на свободата — 
южноамериканска по
езия

19 50 Концерт 
Яковлева, _
киче (Чайковски) 2. Трой
ка (Чайковски) 3. Прелю
дия сол мажор (Рахма- 
нинов) 4. Елегия (Рахма- 
нинов) 5. Валс

20.10 Песни на народите
Обща програма — 391 и 32.09 м.
2030 Новини и съобщения 

(391 м.)

18.Ю Предаване на гръцки 
език

18.20 Из тонфилми
18.30 Час за жената
19.00 Музикална антология — 

От класиците до наши 
дни: 1. Италиански кон
церт (Бах) — изпълн. ор
кестър 2. Испанска рап- 
содия (Равел) — изпъл. 
оркестър дириг. Волф

1930 Раднотеатър: — Млада 
гвардия по Александър 
Фадеев — изпълн. ар
тисти от Народния театър 

20.10 Концерт на Държавния 
радиохор дириг. Свето
слав Обретанов: 1. Каква 
мома видях мамо (Ем. 
Манолов) 2. Биляна (Л. 
Пипков) 3. Зу зу (Ата
насов) 4. Сватбарска 
(Стефанов) солистка Ли
ляна Жаблинска

(обща програма —352.9, 391 и 
32.09 и.)

2030 Новини и съобщения 
(352.9 м.)

21.00 Вътрешно - политиче-

8.00 Жената в обществения 
живот и строителст
вото

8.10 Италиански песни
8.30 Забавна музика
855 Художествено
9.00 Сюити

СУТРИН 
391 м.

7.30 Утринен концерт: 1. У в. 
Сицилиански привечери 
(Верди) 2. Откъслек из 
оп. Кармен (Бизе) 3. Край 
потока (Лист) — изпъл. 
Арау 4. Валс ла мажор 
(Брамс) — изпълн. на 
цигулка Хуберман 5. Пер- 
петум Мобиле (Йохан 
Щраус)

8.00 Из славянските страни
8.«0 Балетна музика
8.30 Забавна музика 
850 На разни теми
9.00 Портрет на композитора

Игор Стравински: 1. Му
зика из балета Потрушка 
дириг. Пиерне 2. Музика 
из балета Жар птица 
дириг. Клайбер

ОБЕД
(391 м.)

14.30 Френски мелодии
1430 На стопански теми
15.00 Популярен концерт 1. Ув.

Орфей в ада (Офенбах) 
2. Турски марш (Моцарт) 
изоълн. на пиано Луци 
Гафаре 3. Сватбен валс 
(Дохнани) 4. Фвнтазия 
из оп. Багдатски халиф 
(Воалдьо) 5 В горичката 
край фронта (Блантер) — 
изпълн. Виноградов с 
Красноармейски ансам
бъл 6. Капризната (Елгар)

26 ноември 

ПРОГРЯМЯ I 
СУТРИН 
(352.9 м.)

6.30 Народни песни — изп. ’ 
Генка Калянджиева и гр. 
на Ради Ангелов

7.00 Новини
7.15 Музикален преход
7.20 Десет минути за чав- 

дарчето

......./,,3 по жела. 
реклами и търгов- 

съобщения

ВЕЧЕР
(352.9 м.)

18.00 Предаване на турски 
език

18.10 Предаване на ромън- 
ски език

18.20 Френски мелодии
1830 Час за детето
1900 Популярен концерт
19.25 Песни на балканските на

роди — македонски на
родни песни — иапълн. 
гр. Росна китка и наро
ден оркестър

19.45 Предаване за войника 
(обща програма—352,9 и 391 м. 

и 32.09 м.)
20.30 Новдни и съобщения 

(352.9 м.)

ПРОГРАМА II
СУТРИН
(391 м.)

7.30 Утринен концерт: 1. Ув. 
Дъщерята на полка (До- 
ницети) 2. Менует (Бол- 
цони) 3. Рондо (Вебер) 
— изпълн. на цигулка 
Щанке 4. Военен марш 
(Шуберт) 2. Рондо фа 
мажор (Моиарт) — изп. 
на пиано Луци Гафарет 
б. Фантазия из оп. Лакме 
(Делиб)

ски преглед от Чудо
мир Петров

21.10 Родопски песни ат Чепе
ларе — изпълн. гр. Росна 
китка и народен ор
кестър

21.30 Предаване за славян
ските страни

21.40 Легенди оп. 59 (Дворжак) 
— изпълн. симфоничен 
оркестър фок дириг. 
Сметачен

22.20 Чехска народна музика

музика : Шако- 
на за соло цигулка (Йо
хан Себастиян Бах) — 
изпълн. Недялка Симео

нова
2150 На разни
22.00 Руска забавна

ВЕЧЕР
(391 м.)

18.00 Предаване 
дежта

18 20 Народни песни от Петрич 
— изпъл. Мария Гюркова 
и гр. на Цвятко Благоев

1850 Профсъюзна просвета
19.00 Из оперети
19.30 Забавна музика
20.00 Преглед на професио

налния и стопански 
печат

20.10 Концерт на Иван Попов, 
цигулка: 1. Полонеза в 
ла мажор (Виениявски) 
2. Интродукция и рондо 
капричиозо (Сен-Санс)

27 ноември 
ПРОГРЯМЯ I

СУТРИН
(352.9 м.)

6 30 Народни песни 
венско — изпълн. 
Павлова и гр. на 
Благоев.

7.00 Новини
7.15 Музикален преход7.20 За малките слушател- 

чета
ОБЕД

(352.9 и 32.09 м.)
12.10 Обеден концерт: 1. Ув. 

Жълтата Принцеса (Сен- 
Санс) — дириг. Мелихар 
2. Венециански сцени 
(Манчинели) дириг. Се- 
рафин 3. Испанско ка- 
причио (Римски - Корса- 
ков) 4. Сицилиана (Форе)

12.40 „Г. Димитров и народ
ното стопанство“

.тсс.чя от Бели 
изпълн. Росна 
народен орке-

сола ; 1.
и ригодон 

-Крайсоер) — 
I цигулка Шпи-
2. Испанска 
(Лист) — из- 

пиано (Арау) 3.
_ из концерта за 
— изпълн. Джон

1НСТВО“ 

песни °т^
Искър — 
китка и 
стър:

13.10 Инструментални 
Сицилиана 
(Франкьор ■ 
изпълн. на 
ваковски 
рапсодия 
пълн. на 
Анданте из 
флейта — ».
Амадео с оркестър

13.30 Новини и съобщения 
(352.9 м.)

1350 Пиеси за цигулка 
14.00 Забавна музика по :::еоо- 

ние с [ --------
ски



Л7о Ф и 2

народни

13.10 Балетна музика: 1. Сюита

13

Пстач>к

(ЪбоПМ!

I
I
!

цигулка Край-
Сиамски балет

по
лание с реклами и 
говски съобщения

же- 
тьр-

13'50 Познати арии
14 00 Забавна музика по жела

ние с реклами и търгов
ски съобщения

28 ноември 
ПРОГРАМА 1

СУТРИН
352.9 м.

6.30 Народни песни — изпъл.
Сийка Измирлиева и Угър 
чинската група:

7.00 Новини
7.15 Музикален преход
7 20 Знаеш ли малко слу- 

шателче?

13.30 Новини н съобщения 
(352.9 м.)

пиано, чело и цигул*® 
(Димитрий Шостаксзг'-. 
изпълн. Шостакоаич на 
пиано и Циганов на ци
гулка и Ширийски начело 

21.30 Радиотеатър — из Го
спода Глембаеви — 
(Кърлежа) — изцъли. 
артисти от Народния 
театър

22.С0 Забавна музика

и Р -

ОБЕД
(352.9 и 32.09 м.)

12.00 Преглед на печата
12.10 Обеден концерт: 1. Въ

ведение към Ханзел и 
Гретъл (Хумпердинг) ди
риг, Исерщед 2. Серена
да № 6 (Моцарт) 3. Марш 
на оловените войници 
(Пиерне) дириг. Волф 4. 
Танц на кашмирските де
войки (Рубинщайн)

12.40 Нова Албания — сказ
ка по случай нацио
налния празник на ал
банската народна ре
публика.

12.50 /Албански народни песни 
— изпълн. Мария Лого- 
реци и Крастик /Антонио 
с акомпанимент на пиано

13.10 Предаване за Албания 
по случай национал
ния й празник

_ з 352.9. 391 и 
32.09 м.)

2030 Новини и съобщения 
(391 м.)

21.00 Камерна музика: Трио за

Смъртта и момичето 
(Франц Шуберт) — из
пълн. квартет Деман 

22.00 Из Съветския съюз 
22.10 Забавна и танцова музика

3.
(Лядов) 
фелд 

(обща програма

ВЕЧЕР
(352.9 м.)

18.00 Предаване на турски 
език

18.10 Предаване
рацннте

18.25 Музикален преход
1830 Предаване за нацио-

народна песен — изпълн. 
/Атанаска Тодорова

19.50 За руските'слушатали 
(обща прогр. — 352.9, 391 и 

32.09 м.)
20.30 Новини и съобщения 

(352.9 м.)
21.00 Концерт на мъжкия съ

став от държавния ра- 
диохор : 1. Студеният вя
тър (Новиков) 2. Ден и 
нощ минават (Белий) со
лист Кирил Антонов 3. 
Не плечете над трупове
те (Черепкин) 4. Бият 
камбани (Лахман) 5. Химн 
на труда (Лист) солист 
Давид Тошков

21.30 Предаване за Армения 
по случай национал
ния празник на съвет
ска Ярмения с кон
церт арменска худо
жествена музика

ПРОГРНМН II
СУТРИН
(391 м.)

730 Утринен концерт: 1. Ув. 
хубавата Галатея (Супе) 
2. Мазурка Обертас(Вие- 
нявски) — изпълн. Лебе- 
дева и Качалов 4. Ка
призен валс (Рубинщайн)
4. Тарантела (кюи) 5. Се
ренада (Лехар) — из
пълн. на 
слер 6. 
(Караш)

8.00 Из Югославия
8.10 Нлбански народни песни 
8.30 Забавна музика
8.55 Художествено четиво
9.05 Симфонични поеми (Клод 

Дебюси): 1. Избраницата 
лирачна поема изпълн. 
Одет Рикие, с женски 
хор и оркестър, дириг. 
Копола 2. Морето, сим
фонична поема, изпълн. 
симфоничен оркестър 
дириг. Копола

Обед
391 м.

ОБЕД
(352.9 и 32.09 м.)

12.10 Обеден концерт: 1. Па 
сторал (Хендел) 2. Въве
дение към оп. Кавалера 
на розата (Рихард Щра
ус) дириг. автора 3. Бла
городен и сантиментален 
валс (Равел)

12.40 За настоящето и бъде
щето на Югославия — 
сказка от В. Мочалов 
по случай национал
ния празник на ФНРЮ 

12.50 Песни на югславянските 
народи — изпълн. Росна 
китка и народен оркес
тър: 1. Уз Маршала Ти- 
та — югославянска пар
тизанска песен 2. На Ра
ча Митра порача — ма
кедонска народна песен 
3. Марийче бяло червено 
македонска народна пе
сен 4. Ой Яно Яно — ма
кедонска народна песен
5. Я изпросих Миле мой 
сръбска народна песен 
изпълн. Ванкова-Пенева
6. Жену иду на госте — 
хърватска народна песен
7. Кодан се зъзнава — 
словенска народна песен

из балета Золушка (Про- 
кофиев) дириг. Волф. 2. 
Китайски танц из Леш- 
никотрошачката (Чайков- 
ски)

13.30 Новини н съобщения 
(352.9 м.)

13.50 Пиеси за чело
14.00 Забавна музика

21.00 Литературен час — но
вата югославянска лите
ратура

21.30 Един час българска 
художествена музика 
1. Пиеси за цигулка — 
от В. Стоянов, П. Вла- 
дигеров Конст. Илиев 
изч. Боян Лечев 2. Пиеси 
за пиано — Св. Обрете- 
нов, В. Стоянов П. Вла- 
дигеров изп. проф. Панка 
Пелишек

21'45 Художествени песни

ПРОГРНМН II
СУТРИН
(391 м.)

7.30 Утринен концерт: 1. Въ
ведение към оп. Хензеп 
и Гретел (Хумпердинг) 2. 
Мазурка (Чернецки) 3. 
Унгарски танц Яз 12 
(Брамс) — изпълн. на 
цигулка Миша Елман 4. 
Фокстрот (Ердман) — из. 
пълн. на пиано автора 
5. Хубав е живота, валс 
(Корман) 6. От опера на 
опера (Шестак)

8.00 На стопански теми
8.10 Ннсамбли из опери
8.30 Забавна музика
8.50 За домакинята и май

ката
9.00 Камерна музика : 1. Квар

тет № 6 (Боян Иконо
мов) — изпълн. Българ
ски струнен квартет м. 
л. 2. Квартет за пиано 
(Любомир Пипков) — из
пълн. Белгарски струнен 
квартет и автора на пиано

ОБЕД
(391 м.)

14.30 Съветски песни
1450 Беседа за младежта 
15.00 Популярен концерт : 1. Ув.

В страната на усмивките 
(Лехар) 3. Чардаша и ма
зурка из балета „Рай- 
монда (Глазунов) 3. Ме- 
нует (Шуберт) — изпълн. 
на пиано Реберг 4. Ис
пански танц (Сарасате)— 
изпълн. на цигулка Ой- 
страх 5. Две десни (Алек- 
сандров а) Оседлайте ко
нете б) Вдигайте се со
коли 6. Славянски танц 
№ 4 (Дворжак)

ВЕЧЕР
(391 м.)

18.00 Народни песни, хора и 
ръченици — изпълн. гр. 
на Ради Ннгелов

18.20 По света
18.30 Английска народна му

зика
18.50 Физкултурна просвета 
19.00 Славянски мелодии
19.30 Оркестрови пиеса
19.50 Репортаж
20.00 Фантазии из опери 
(обща програма — 353.9, 391 и 

32.09 м.)
20.30 Новини н съобщения

(391 м.)
21.00 Балетна музика
21.20 Камерен концерт: Струнен

квартет ре миньор —

ВЕЧЕР
(352.9 м.)

18.00 Предаване на сърбо
хърватски език

18.10 Предаване на гръцки 
език

18.20 Забавна музика
1830 Предаване за работ

ника
19.00 Концерт за работника
19.30 Песни на славянските 

народи — 1. Горят пожа
ри — руска народна пе
сен — изпълн. хор Пят- 
ницки 2. Съседа има къ
ща — украйнска народна 
песен — изпълн. Андрей 
Иванов 3. Вече ми коня 
оседлава — чешка на
родна песен — изпълн. 
ансамбъл от народни 
певци 4. Полска народна 
песен — изпълн. вокал
на група с оркестър 5. 
Корушка народна песен 
— изпълн. вокален сек- 
стет 6. Шиленце вакло 
бай ново — българска

14.30 Румънски песни
14-50 На стопански теми
15.00 Салонна музика

Вечер 
391

18.00 Из тонфилми
18 20 Съвети на лекаря
18.30 Народни песни от Котел 

изпълн. Жечо Долчин- 
ков и гр. на Ради Ангелов

1850 Беседа за жената
19.00 Из славянските страни
19.30 Симфоничен концерт: 1. 

Бранденбургски концерт 
№ 4 (сол мажор (Бах) 
изпълн. оркестър, дириг. 
Мелихар 2. Симфония № 
4 сол мажор оп. 90 — 
Италианска (Менделсон)

Омагьосаното ^езеро 
дириг. Иерен-

за коопе-

29 ноември

ПРОГРАМА I 
(352.9 м.) 
СУТРИН

6.30 Югославянски
7.00 Новини 
715 Валсове
7.30 Час за учениците от 

основните училища
8.00 Край



_А И О ■ Ф
младежка

и

21.00 Преглед

на

инструментали-
(обща

ии на-
и

21.00 Час
2030 Новини

21.10

слу-

на бележн-

танцова му-

14

Поделя

Понеделник

же- 
тър-

И

на югославянските 
народи —македонски пес
ни от Прилеп — изпълн. 
гр- Хайдушка песен 
роден оркестър

18.00 Съветски
18.20

народни 
изпълн. Лнгел 

и гр. на Ради

средношкол- 

—изпъл- 
Генка Калянджиева 

Уп.рчинскаталгрупао_ 

СОПрВНО 
СЪВСТ' 
песни ■ 
(Боро-

м.

песни — изпълн. 
■одороваи Тра- 
тройка

8.00 Музикален
8.30 Забавна
9.00 Час за
9.30 Музика
9.45 Сцени

21.00 Пиеси
21.10 От с—

гл ®рии и ансамбли

22.00 Забавна 
зика.

младежта 
на турски

за септемврийчето
зна музика

солото 
от

ПРОГРНМН 11 
СУТРИН 
(391 м.)

7.30 Утринен концерт: 1. Ув. 
Веселите Виндзорки (Ни
колай) 2. Нейла валс (Де- 
либ) 3. Виенска вечер 
(Йохан Щраус — Грюн- 
фелд 4. Танц на водени
чаря и воденичарката 
(Де Файя)

8.30 Забавна музика
8.55 Репортаж
9.05 Из творбите на класици

те: 1. Симфония — 7 ла 
мажор (Бетовен) изпълн.

Ню-Йоркската филхармония, ди- 
риг. Тосканини

Край- 
Геор- 
• ГРУ- 

от С. Гове- 
О I зидарска пе- 
изпълн. Стания 

на гайда 
за младежта 

концерт 
из опери

ПРОГРНМН 11 
СУТРИН 

(391 м.)
албум 

музика
за детето .

а за децата
из опери : Ш дей

ствие из оп. Манон Ле
сно (Пучини) — изпълн. 
солисти, хор и оркестър 
на Миланската Скала, ди- 
риг. Молайоли IV дейст
вие из оп. Нида (Верди) 
— изпълн. солисти, хор 
и оркестър на Миланска
та Скала, дириг. Сабайно

ВЕЧЕР
(391 м.)

песни 
Биографии 
ти хора

18.30 Народни песни ф л. IV 
ролка: 1. Н бре дядо 
дерменджийко —изпълн. 
Дойка Добрева. 2. Не вей 
ветре — изпълн. Гана 
Дачовска. 3. Море Рада 
носи кован колан — из
пълн. Гюрга Пинджурова 
4. Попей ми Янке ле не
весто — изпълн. Гюрга 
Пинджурова 5. От меха
нична до механична 
изпълн. Виктория 
селска 7. Песен за 
ги Грозния, изпълн. 
па девойки 
дарци 
сен — 
Паяков

18.50 Беседа — 
19.00 Популярен 
19.30 Откъслеци

1 декември 

ПРОГРНМН I
СУТРИН
352.9

6.30 Народни пес 
Нтанаска То; 
кийската

7.00 Новини
7.15 Музикален преход 
7.20 За най-малките 

шателчета

ОБЕД 
(352.9 м. и 32.09 м.)

12.10 Обеден концерт; 1. Ув. 
към операта „Хугеноти“ 
(Майербер) 2. Ритмично 
алегро 3. Любовни меч
ти (Лист) 4. Танц на ча
совете (Ионкиели) 5. Фан
тастично рондо (Манджи- 
агали)

12.40 Из живота на работ
ника

12.50 — Македонски 
песни — 
Дамянов 
Ннгелов

13.10 Пиеси за пиано: 1. Та
рантела и цингареска из 
танцова сюита (Гормио- 
ли) изпълн. Марио Са
лерно 2. Гайярда (Гали- 
лей) — изпълн. Карл Це- 
ки 3. Концертино за пи
ано и оркестър (Жан 
Франсе) части: престо 
лежиеро, ленто, алегре- 
то, алегрето вив, изпълн. 
автора с оркестър

13.30 Новини и съобщения 
(352.9 м.)

13 50 Именити певци 
14.00 Забавна музика по 

лание с реклами и 
говски съобщения.

30 ноември 
ПРОГРНМН I

СУТРИН
(352.9 м.)

17.15 Концерт за
17.45 Предаване

език
18.00 Час за с
18.30 Забавна
19.00 Час за селото с на

родни песни от ихтиман
ско изп. Славка Димит
рова и гр. на Цвятко Благоев

20.СО Именити и*—;; ___ ...
сти и певци

' " прогр. — 352.9 391 
32.09 м.)

20.30 Новини и съобщения 
(352.9 м.)

на българо-съветска
та дружба

21.20 Концерт съветска музи
ка: 1. Сюита .Лейтенант 
Кис“ (Прокофиев) 2 Иран
ска сюита .Маку“ (Лев 
Киипер) — изпълн. симф. 
оркестър на СССР дир. 
автора

налната младежка 
бригада „Георги Ди
митров"

19.00 Концерт за младежта
19.20 Предаване за Югосла- 

славия, по случай на
ционалния празник на 
федеративната народ
на република

20.10 Концерт на Владимир Нв- 
рамов — цигулка — сла
вянски мелодии

(обща прогр. — 352.9, 391
32.09 м.)

2030 Новини и съобщения 
(352.9 м.)

21.00 Преглед на междуна
родните събития — от 
Чудомир Петров

21.10 Концерт по желание 
слушателите

22.00 Хумор
22.10 Песни

ОБЕД 
(391 м.)

14.30 Славянски мелодии
14.50 Беседа за селото
15.00 Популярен концерт: 1. Сю

ита върху песни на Льо- 
не (Кюнеке) Валс до ди
ез миньор (Шопен) — 
изпълн. на цигулка Ху- 
берман Фантазия из опе
рета Цигански барон (Йо
хан Щраус) Спортна пе
сен и песен за Сталин 
(Блантер) Краковиак (Хо- 
рощенко)

19.50 Из науката и живота 
(Обща прогр. — 352.6 и 391 м.) 
20 00 Збавна музика
20 30 Новини н съобщения 

(391 м.)
21.00 Познати арии
21.15 Концерт на Мария Мил- 

кова-Золотович, колора- 
турно сопрано 1. Латер
ната (Зибела) 2. Циган
ката (Доницети) 3. Нп- 
рил (Бенедикт) 4. Щуре
ца пее (Билли) 5 Ария 
из оп. Хугеноти (Майер
бер) на рояла проф. Пан
чо Владигеров, флейта 
Янко Янков

21.45 Художествено четиво 
22.00 Пиеси за пиано: 1. Две 

прелюдии оп. 3 № 2 и 
оп. 32 № 12(Рахманинов) 
— изпълн. автора 
2. Баркарола фа диез ми
ньор (Шопен) — изпълн. 
Брайловски 3. Карнавал 
оп. 9 (Шуман) — изпълн. 
Нлф. Корто

2230 Забавна музика

ВЕЧЕР
(352.9 м.)

18.00 Предаване на турски 
език

18.10 Предаване на румън
ски език

18.20 Забавна музика
18.30 Час за <_. 

ците
19.00 Народни песни — 

нява Г».....- —*’’
и

19.25 — Концерт на 
пова Зашева, 
Класически руски 
ски съвременни 
1. Морска царица х_ 
дин) 2. Покрай Дон (Му- 
соргски) 3. Дим (Шапо- 
рин) 4. Източен романс 
(Глазунов) 5. Есен (Нрен- 
ски) 6. Редеят облаците 
(Римски-Корсаков)

19.45 Предаване за войника 
(обща програма — 352.9, 391 

32.09 м.)
_______  и съобщеняя 

(392.9 м.)
21.00 Съветски певици 

Симфоничен концерт — 
творби от Бетовен: 1- 
Ув, Егмонт 2. Две части 
от струнен квартет оп. 
135 (за струнен оркес
тър) 3. Концерт за пиано 
№ 1 до мажор, солист 
Ннна Дорфман изпълн. 
ЕН - БИ - СИ симфоничен 
оркестър дириг. Митро- 
пулос

22.00 Спортен преглед
22.10 Забавна музика

ПРОГРНМН II
СУТРИН 

391 м.
7.30 Утринен концерт

1. Ув. Пикова дама (Су- 
пе) 2. Пеещия часовник 

■ (Зауер) — изпълн. на 
пиано Шретер 3. Валс, 
Каприз (Блуме) — из 
пълн. на цигулка Щанке 
4. Потпури из оп. Фре- 
дерика (Лехар) 5. Валс 
№ 1 из балета Копелия 
(Делиб) 6. Славянски танц 
№ 7 (Дворжак)

8.00 Из Съветския съюз
8.10 Нрии и художествени 

песни
8.30 — Забавен, концерт 

8.55 За домакинята и май
ката

9.05 — Симфоничен концерт: 
Симфония № 5 (Сергей 
Прокофиев) — изпълн. 
Бостонски симфоничен 
оркестър, дириг. Кусе- 
вицки

ОБЕД
(391 м.)

14.30 Песни на народите
14 50 — Стопанския план и 

проблемите за възна
граждение на труда 
— сказка от Борис 
Благоев

15.00 — Популярен концерт: 1. 
Валс из оп. Фауст (Гу-

ВЕЧЕР
(391 м.)

18 00 Съветски джаз
18.20 Педагогическа про

света
18.30 Инструментални сола 
19.00 На стопански теми 
19.40 Именити диригенти 
(обща прогр. —352.9 и 391 м.)
20.30 Новини и съобщения 

(391 м)
за цигулка 

опера на опера : сцени
2130 й„ор— 

И



С О Ф^ЙЬИВ
но) 2. Кукувицата (Да-

.Ув.

Со-
13.10

пиеси

за мла-

и

и

20.10
• Входоста

и съ-

ПРОГРНМН I!

ПРОГРАМА 11

песни

3 декември

ПРОГРАМА 1

1330 Новини и съобщения

15

Елена Ди- 
мецесопрано

ОБЕД
(352.9 м. и 32.09 м.)

же- 
тър-

на 
мо- 
из-

— изпълн. Мария Руме
нова, гр. Росна китка и 
народен оркестър

СУТРИН
(391 м.)

7.30 Утринен концерт: 1. Ув.

ОБЕД
(391 м.)

14.30 Френски мелодии
1450 На стопански теми
15.00 Популярен концерт: 1.

СУТРИН 
(352.9 м.) 

6.30 Народни песни —

Сватбата на Фигаро (Мо
царт) 2. Валс сол бемол 
мажор (Шопен) — из* 
пълн. Кошчалски) 3. Ба
летна музика из оп. Сид 
(Масне)4. Байнал (Алек
сандров) 5. Фантазия из 
оперет. Баядерка (Кал- 
ман) 6. Испанска сере
нада (Бизе) 7. Любовен 
привет (Елгар) — изпълн. 
на цигулка Буланже) 

8.00 Из славянските страня 
8’10 Балетна музика 
8.30 Забавна музика 
8.55 На разни теми 
9.05 Портрет на композитора 

Модест Мусоргски: 1. 
Нощ на голия хълм над 
Киев — изпъл. симфо
ничен орк. дириг. Волф. 
2. Картини от една из
ложба — изпълн. сим
фоничен оркестър дириг.
Мелихар

19 00 Предаване от Народната 
опера

Около 20.30 Новини 
общения

21.00 Продължение на операта
21.50 Въпроси на деня
22.00 Забавна музика

2 декември

ПРОГРАМА I 
СУТРИН 
352.9 м.

6.00 Новини
6.15 Утринна гимнастика
6.30 Народни песни — изпълн. 

Дойка Добрева и гр на 
Цвятко Благоев

7.00 Новини
7.15 Музикален преход
7.20 Десет минути гимна

стика за децата

12 10 Обеден концерт: 1. Ув- 
„Алчеста“ (Глук) 2. Але
гро Десиозо (Марк Трап) 
3. Сицилиана (Франк) 4. 
Финландия — Симфонич
на поема (Сибелиус)

12.40 Търговията^с плодове 
и зеленчуци през на
стоящата година — 
сказка от Атанас Ив. 
Вълчанов

12.50 Народни песни от Смолян

13 30 Новини и съобщения 
(352.9 м.)

13.53 Художествени песни
14.00 Забавна музика по жела

ние с реклами и търгов
ски съобщения

кен) 3. Две песни (Алек
сандров) а) Нагоре дру
гари б) Шумят хладните 
води 4. Славянски танц 
№ 8 (Дворжак) 5. Пот- 
пури из оп. Веселата вдо
вица (Лехар)

ВЕЧЕР
(391 м.)

18.00 Забавна музика
18.20 Беседа за селото
18.30 — Народни песни от 

фийско — изпълн. Гено- 
вева Сиракова и Цвятко 
Благоев

18,50 Оркестрови
19.05 На разни теми
19.15 Опера Дон Паскуале (До- 

ницети) — изпълн. соли
сти, хор и оркестър па 
Миланската скала, дириг- 
Сабайно, — 1 и II 

(обща програма—352.9, 391 
32.09 м.)

20.30 Новини и съобщения 
(391 м)

21.00 Продължение на оп. Дон.
Паскуале (Доницети) 111 д-

21.40 Въпроси на деня
21.50 Забавна музика

- - - • ■_ ----- --------— изпълн.
Надя Бърдарова и наро
ден оркестър

2130 Предаване за славян
ските страни

21.40 Концерт славянска музи
ка симфонични танци 
(Рахманиво) изпълн. Сим
фоничен оркестър на все- 
съюзния радиокомитет 
дириг. Голованов

22.15 Руска забавна музика

13 00 Пиеси за оркестър 1. Ария 
от Бах, дириг. Менгел- 
берг 2. Валс (Бузони)3 
3. Славянски танц № 6 
(Дворжак) 
"---- -

(352.9 м.) 
13.50 Инструментални сола 
14.00 Забавна музика по 

лание с реклами и 
говски съобщения

------- — изпълн.
Зорка Балджийска и гр, 
на Цвятко Благоев

7.00 Новини
7.15 Музикален преход
7.20 Десет минути за чав- 

дарчето

ВЕЧЕР
(352.9 м.)

18.00 Предавано на турски 
език

18.10 Здравна просвета
18.20 Забавни мелодии
18.30 Час за селото с народ

ни песни от Айтоско — 
изпълн. Ирина Лукова и 
Угърчинската група:

ВЕЧЕР 
(391 м.)

18.00 Предаване 
дежта

18.20 Народни песни—изпъл. 
Веселина Златарева и 
гр. на Раци Ангелов

18.50 Профсъюзна просвета
19 00 Из оперети
19 30 Забавна музика
20.СО Преглед на професио

налния и стопански 
печат 
Концерт на 
митрова, 
Съветски песни на тан- 
джикски и памирски теми 
от Баласанян 1. Сърце 
мое 2. Нагоре на високо 
3. Приспивна песен 4. 
Склони глава 5. Дядо и 
внучка

(обща програма — 352.9, 391 
и 32.09 м.)

20.30 Новини и съобщения
(391 м.)

21.00 За любителите на пиано
то — рапсодии от Франц 
Лист: 1. Испанска рап- 
содия — изпълн. Арау 
2. Унгарска рапсодия № 
11 — изпълн. Мадлен 
дьо Валмале 3. Унгарска 
рапсодия № 1 — изпълн. 
Арн Коплан 4. Унгарска 
рапсодия №7 — изпълн. 
Брайловски

21.30 Художествени
21.50 Репортаж
22.00 Забавна музика

ВЕЧЕР
(352.9 м)

18.00 Предаване на сърбо- ] 
хърватски език.

18.10 Предаване на гръцки 
език

18.20 Из тонфилми.
18.30 час за жената
19.00 Музикална антология 

от класиците до наши 
дни: 1. Кончерто гросо 
в ре миньор (Вивалди) 2. 
Бразилска импресия (Ре- 
спиги) изпълн. симфони
чен оркестър дириг. Ка- 
баста

19.30 Радиотеатър — Руски 
въпрос от Констан
тин Симонов — из- 
пълн. артисти от На
родния театър

20.10 Концерт на Държавния 
рапиохор — дириг. Све
тослав Обретенов 1. Кит
ка (Букорещлиев) солист 
Кирил Дюлгеров 2. Море 
рано рани (Букорещлиев) 
солист Кирил Дюлгеров 
3. Овчар Македонец (Че- 
лър Бояджиев) солист 
Георги Рударов 4. Кат 
сакаш да се жениш (Др* 
Тумангелов)

(обща програма — 352.9, 391 и 
32.09 м.)

20.30 Новини и съобщения 
352.9 м.

21.00 Вътрешно - политиче
ски преглед от Чудо
мир Петров

21.10 Народни песни —

ОБЕД
(352.9 и 32.09 и.)

12.10 Обеден концерт; 1. У в. 
„Кола Брючон“ (Каба- 
левски) 2. Краковияи (Ко- 
рощенко) 3. Камаринсигя 
(Глинка) 4. Кавказка сю
ита (Иполитоз-Иванов;

12.40 Към рационализация 
на нашата индустрия 
— сказка от д-р С. 
Кашев

12.50 Народни песни от Тракия 
изпълн. Георги Станев и 
народния оркестър 
Камерна музика 1. Квар
тет сол мажор оп. 76 № 
1 (Хайдн) части: алегро 
кон спирито, адажио су- 
стенуто, менует, финал 
алегро — изпълн. Римски 
квартет 2. Валс ла мажор 
(Дворжак) — изпълн. 
чешки струнен квартет

Прилепът (Иохан Щраус) 
2. Унгарски танц № 5 
(Брамс) — изпълн. 
цигулка Куле 3. На 
ряците (Захаров) — 
пълн. руски държавен 
хор 4. Смях из оперет. 
Гейша (Джоне) — из
пълн. Новикова с орк. 
5 Мазурка си бемол ма
жор (Шопен) — изпълн. 
Брайловски 6. Мелодии 
из ’ оперет. Паганини 
(Лехар).

СУТРИН
(391 м.)

7 30 Утринен концерт: 1. У в. 
Кармен (Бизе) 2. Славян
ска фантазия (Полдини- 
Крайслер) — изпълн. на 
Един Лоран 3. Кадрил из 
оперет. Прилепът (Щраус 
4. Турски марш из Атин
ските развалини (Бето
вен) — изпълн. на пиано 
Рахманинов 5. Танц на 
Ирис из оп. Ирис (Мас- 
кани) 6. Дунавски валс 
(Иохан Щраус)

8.00 Жената в обществе
ния живот и строи
телството

8.10 Италиански песни
8 30 Забавна музика
8.50 Художествено четиво 
9.05 Сюити за оркестър Арле- 

зианката сюита № 1 и 2 
(Бизе) — изпълн. симфо
ничен оркеетър дириг. 
Шрекер

ОБЕД 
(391 м.)

14.30 Съветски песни *



Ф йо си

работ
ника

и
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4 декемвРи

ПРОГРАМА I

16

[ Четвъртък

ВЕЧЕР
(391 и.)

18.00 Из тоифилми
18.20 Съвети на лекаря
18.30 Народни песни — изпъл.

О

Обед
352.9 и 32.09 м.

12 00 Преглед на печата
12.10 Обеден концерт: 1. Ув.

ОБЕД 
(391 м.)

14.30 Румънски песни
14.50 На стопански теми
1500 Салонна музика

ПРОГРНМН п 
СУТРИН 

(391 м.)

7.30 Утринен концерт: 1. Ув. 
Леката кавалерия (Супе) 
2 Испанска серенада 
(Шеминад-Крайслер) — 
изпъл. Полтрони на ци
гулка 3. Песен на черве- 
венофлотците (Алексан- 
дров) 4. Лизелот — пот- 
пури (Кюнеке) 5. Вале 
из балета Силвия (Делиб)
— изпълн. на пиано Задо 
б. Болеро (Равел)

8.00 На стопански теми
8.10 Янсамбли из опери
8.30 Забавна музика
9.00 За домакинята и май

ката
9.10 Камерна музика: Клавир 

квинтет фа мажор (Цезар 
Франк) части: модерато, 
лето, алегро кон фуско
— изпълн, Корто ма пи
ано и струнен квартет

32 09 м.)
20.30 Новини и съобщения 

(352.9 м.)
21.00 Литературен час: два

та лагера в световна
та литература

21 30 Един час българска ху-. 
дъжествена музика: 1. 
Старобългарски квартет 
№ 3 (Марин Големинов) 
-— изпъл. Български стру
нен квартет 2. Български 
художествени песни — 
изпълн. Цветана Дякович

21.00 Балетна музика.
21.20 Камерен концарт: Стру

нен квартет фа мажор 
оп. 59 N° 1 (Бетовен) — 
изпъл. Ленер квартет

"" ” " съюз
танцова му-

14.50 Физкултурен живот
15.00 Салонна музика

ОБЕД 
391 м.

14.30 Съветски песни
14.50 Беседа за младежта
15.00 Популярен концерт: 1. 

Ув. Розамунда (Шуберт) 
2. Галоп из балета Рай-

13.10 Инструментални сола* 1. 
Меланхоличен валс (Лис) 
— изпълн. на пиано Арау
2. Мелодия (Глук) — из
пълн. на чело Крепакс
3. Фаворитка (Купрен) — 
изпълн. на клавесин 
Банда Ландовска 4. То
ката (Д'Ерлангер) — из
пълн. Алфредо Камполи 
на цигулка с оркестър

13.30 Новини и съобщения 
32.09 м.)

13.50 Пиеси за цигулка
14.00 Забавна музика по же

лание с реклами и тър
говски съобщения

ВЕЧЕР
(352.9 м.)

18.Оо Предаване на турски 
език

18.10 Предаване на ромън- 
ски език

18.20 Френски мелодии
18 30 Час за детето 
1900 Популярен концерт
19 25 Песни на югославянските

народи — изпъл. Баница 
Йованович и народния 
оркестър на Радио Бел
град

19.45 Предаване за войника 
(обща програма — 352.9, 391 и

СУТРИН
(352.9 м)

6.00 Новини
6.15 Утринна гимнастика
б.ЗО Народни песни — изпъл. 

Йорданка Илиева и Угър- 
, чинската група:

7.00 Новини
7.15 Музикален преход
7.20 За малките слушател- 

чета
ОБЕД

(352.9 и 32-09 м)
12.10 Обеден концерт: 1. Ув. 

„Коломбина* (Зандонай) 
2. Славянски марш (Чай- 
ковски) 3. Испания (Ша- 
брие)4. Менует (Хендел)

12.40 Великите принципи на 
съветската демокра
ция — сказка от Уман- 
ски

12.50 Народни песни от Котел 
— изпълн. гр. Росна кит
ка и народен орк. 1. Ка
лино Радо булина2. Де- 
довата воденична 3. Лош 
дядо брей 4. Къде гре
хове да денем 5. Кога 
мама умираше

5 декември

ПРОГРАМА I
СУТРИН
(352.9 м)

б.ЗО Народни песни — изпъл. 
Гюра Пинджурова и гр. 
на Ради Янгелов: 1. За
творен Стоян 2. Яна е 
турчин мамила 3. Айде 
Мило 4. Рада бели платно

7.00 Новини
7.15 Музикален преход
7.20 Знаеш ли малко слу- 

шателче ?

32.09 м.)
20.10 Песни на народите
20.30 Новини и съобщения

(391 м.)
21 00 Съветски художествени 

песни
21.30 Камерна музика: Концерт 

на Бълг. духов квартет 
Атанасов, Кърпаров Ива
нов и Тодоров от народ
ната опера: 1. Романс 
(Белини) 2. Фуга (Бах) 3. 
Хорал (Крентауер) 4. 
Квартет в три части 
(Хайдн)

21.50 На разни теми
22.С0 Руска забавна музика

ВЕЧЕР 
(352.9 м.) 

18.00 Предаване на 
хърватскиВЕЧЕР 

(391 м.) 
18.00 Забавна музика 
18.20 На стопански теми 
18.30 Красноармейски ансамбли
18.50 Из науката и живота 
19.00 Народни песни от Со

зопол — изпълн. Ата
наска Тодорова и Тра« 
кийската тройка :

1930 Литературен час — бъл
гарски народен епос

19.50 — Концерт на Констан“ 
тин Станкович, пиано: 
1. Кукувицата (Дакен) 2. 
Прелюдия и фуга до 
диез мажор (Бах) 3 Три 
етюда ми мажор оп. 10 
(Шопон) ла бемол мажор 
оп. 25 до миньор оп.
4. Сегидиля (Албениц) 

(обща програма — 352 9 391

монда (Глазунов) 5. Ма- 
зурка ла миньор (Шопен) 
— изпълн. на пиано Ми- 
лер 4. Танц из балета 
Пламенна любов (Де 
файя) 5. Оттук оттам из 
оперетите на Йох. Щраус

ВЕЧЕР
(391 м.)

18.00 Народни песни, хора и 
ръченици — изп. гр. на 
Цвятко Благоев

18.20 По света
18.30 Английска народна музика
18.50 Физкултурна просвета 
19.00 Славянски мелодии
19.30 Оркестрови пиеси
19.59 Репортаж
20.00 Фантазии из опери 
(обща програма — 352.9, 391

32.09 м.)
20.30 Новини н съобщения

(391 м.)
2*.-- музика.

! на-
— чехски народни 
— изпълн. Росна 
и народен ор-

22.00 Из Съветсккя
22.10 Забавна и 

зина

Корослан (Бетовен) 2. 
Каменния остров (Рубин- 
щайн) 3. Бразилска им
пресия (Респиги)

12.40 „Ден на съветската кон
ституция“

12.50 Песни на съветските на
роди

13.10 Пиеси за оркестър: 1. 
Полонеза и дубъл бади- 
нера и менует (Бах) дир. 
Стоковски 2. Лирически 
видения (Маскани) дир. 
автора 3. Благословията 
на ножовете из оп. Ху- 
геноти Мейербер 4. Въ
ведение към III д. на оп. 
Танхойзер (Вагнер) дир.
Шилингс

13.30 Новини и съобщения
13.50 Познати арии
14.00 Забавна музика по жела

ние с реклами и търгов
ски съобщения

ПРОГРАМА II 
СУТРИН 
(391 м.)

7.30 Утринен концерт: 1. У в. 
Хубавата Елена (Офен- 
бах) 2. Гавот (Мехула) — 
изпълн на чело Касадо 
3. Вечна слава на герои
те (Блантер) 4. Пролетно 
шумолене (Зиндинг) — 
изпълн. на пиано Валтер 
Робер 5. Полета на бръм- 
бъра (Римски-Корсаков) 
б. Приказката виенската 
гора, валс (Йохан Щраус)

8.00 Из Югославия
8.10 Съветски артисти
8.30 Забавна музика
8.50 Художествено четиво 
9.05 Симфонични поеми: 1.

Ювентус, симфонична 
поема (Виктор де Сабата) 
изпълн. симфоничен ор
кестър, дириг. автора 2. 
Три поеми (Сен-Санс) 
3. Танц на мъртвите фи- 
етон Чекракът на Умфала 
— изпълн. оркестъра на 
Парижката консервато
рия, дириг. Гобер

V*. — -_______

(обща програма — 352.9, 391 
32.09 м.)

20.30 Новини и съобщения 
(352.9 м.)

21.10 Концерт на Държавния 
радиохор, дириг. Свето
слав Обретенов 1. Сюита 
Народни отмъстители в 
5 части от Димитрий 
Кабалевс на рояла Ни
колай Бочев, части: Не
уловимия партизанин ; 
Песен ; Самолет лети от 
изток; Родно село; Пар
тизани идват от горите 

21 30 Музика на народите — 
испанска музика — ор
кестрови солови творби 
от Албениц, Касадо, Гре- 
надос, Де Файя, Сарасате

сърбо- 
език

18.10 Предаване на гръцки 
език

18.20 Забавна музика
1830 Предаване за 

ника
19*00 Концерт за работника 
19*30 Песни на славянските на

роди -- —........ ««лпии
песни 
китка 
кестър

19.50 За руските слушатели 
(обща програма — 352.9, 391 и
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Нодя^н. .

7 декември 

ПРОГРНМН I

СУТРИН
(352.9 м.)

кия 
душна песен

20.30 Новини и съобщения 
(391 м.)

диригентството на Мит- 
ропулос

(обща програма — 352.9, 391
32.09 м.)

2030 Новини и съобщения
(391 м.)

21.00 Пиеси за цигулка
21.10 От опера на опера —

сцени, арии и ансамбли
21.50 Репортаж
22 00 Забавна и танцова музика

21.00 Камерна музика: Клавир
но трио до мажор оп. 
87 (Брамс) изпълн. Вер- 
нер Трио
Радиотеатър: Тайна 

от Сендер — изпъл. 
артисти 
атъра

20.03 Забавна музика

СУТРИН
(352.9 м.)

6‘30 Песни на югославските на- ‘ 
роди — македонски пес
ни — изпълн. Атанас Ве- 
льов и гр. на Ради Ан
гелов: 1. Остана Колю 
сираче 2. Бог да биет 
Мизлогае 3. Поручуват 
бело менде 4. Марийка 
мома хубава

7.00 Новини
7.20 Утринен концерт

ОБЕД
(352.9 и 32.09 м.)

12.00 Празничен концерт — сла
вянска музика: 1. У в. 
Стрижено, косено (Кра
симир Баранович — из
пълн. Народната филхар
мония дириг. автора м.
л. № 56 2. Концерт за 
пиано и оркестър (Панчо 
Владигеров) — изпълн. 
автора с държавния сим
фоничен оркестър дириг. 
Асен Найденов м. л. N° 2 
3. Кантата върху запо
ведта на Сталин по слу
чай освобождението на 
Прага (Вацлав Добиаж)
м. л. 53

13.00 Българската литерату
ра и борбата за мир и 
демокрация — сказка

13.10 Концерт на солисти — 
Алфред Корто — изпъл
нение на Шопенови твор
би за пиано

13.30 Новини и съобщения 
(352.9 м.)

13 50 Оперетни откъслеци 
14.00 Салонна музика
14.30 Народни песни от Райко- 

во — изпълн. Венета Бе- 
шовишка и гр. хайдушка 
песен и народен оркестър

14.50 Преглед на културния 
живот

15 00 Забавна музика по жела
ние с реклами и търгов
ски съобщения.

18.30 Предаване за нацио
налната младежка 
строителна бр и г а д а 
„Георги Димитров“!

19.00 Концерт за младежта'
19.30 Предаване за чуждите 

култури

ЧЕТЕТЕ И
РАЗПРОСТРАНЯВАЙТЕ

РАДИОПРЕГЛЕД
ПЕЧНТНИЦН ХЕМУС Н. Д. — СОФИЯ

ВЕЧЕР
(352.9 м.)

17.15 Концерт за младежта
17.45 Предаване на турски 

език
18.00 Час за септемврийчето
18.30 Забавна музика
19 00 Час за селото С народни 

песни от Ст. Загорско — 
изпълн. Марга Димитрова 
и гр. на Цвятко Благоев

20.00 Именити инструментали
сти и певци

(обща програма—352.9 и 391 м.)
20.30 Новини и съобщения

(352.9 м.)
21,00 Час за българо-съвет

ската дружба
21.20 Симфония № 2 (Ха- 
чатурян) — изпълн. Сим
фоничен оркестър на

Алчина (Хендел) дириг. 
Клайбер 2. Танц на кор- 
сора из балета Корсаря 
(Делиб) 3. Танц на воде
ничаря и воденичарката 
из Трите рога (Де Файо) 

13.30 Новини и съобщения 
13*50 Пиеси за чело
14.00 Забавна музика по жела

ние с реклами и търгов
ски съобщения

ВЕЧЕР
(352.9 м.)

18.00 Предаване на турски 
език

18.10 Предаване за коопе
рациите

18.25 Музикален преход

ВЕЧЕР 
(391 м.) 

18.С0 Съветски песни 
1820 Биографии на бележи

ти люде
18.30 Народни песни —
18.50 Беседа за младежта 
19.00 Популярен концерт
19.30 Откъслеци из опери
19.50 Из науката и живота
(обща програма — 352.9, 391 и 

32.09 м.)
20.00 Забавна музика 
2030 Новини в съобщения 

(391 м.)
21.00 Съветския композисор 

Мартиан Флоров и не
говото творчество 

21.10 Соната оп. 20 за пиано 
(Мартиан Фролов — из
пълн. Димитър Минков 

2130 Художествено четиво: 
— из творчеството на 
гръцкия писател анти
фашист Корнарос

21.45 Пиеси за пиано: Симфо
нични етюди оп. 13 (Ро
берт Шуман) изпълн Ал
фред Корто

2210 Забавна музика

и гр. на

от Тра-
Хай- 

народен 
------с 2.

3. Стано
4. Рацич се хвали 5.

Пустия Плевен 6. Калино
7. Гюро ле

ПРОГРАМА II

СУТРИН 
(391 м.)

8.00 Утринен концерт

оркестър 
СССР дириг. Гаук 

22.15 Руска забавна музика

ПРОГРАМА II
СУТРИН 

391 м.
8.00 Музикален албум
8.30 Забавна музика 
9.00 Час за детето
9.30 Музика за децата 
9.45 Сцени из опери: 1. дей

ствие из оп. Фауст(Гуно) 
— изпълн. солисти, хор 
и оркестър на Париж
ката опера дириг. Гюсер 
2 ро действие из. оп. 
Андре Шение(Джордано) 
— изпълн. солисти хор 
и оркестър на Милан- 
скате Скала дириг. Мо- 
лайоли

Райна Боцова 
Ради Ангелов

18.50 Беседа за жената
19.00 Из славянските страни
19.30 Симфоничен концерт: 1. 

Концерт № 4 до миньор 
оп. 44 (Сен-Санс) — изп. 
Корто на пиано с ор
кестър 2. Симфония № 3 
до миньор с орган (Сен- 
Санс) — изпъл. симфо
ничен оркестър дириг. 
Копола

(обща прогр. — 352.9, 391 и 
32.09 м.)

~ ” -- ---------- г 1. У в.
Разходка по Рейн (Роси- 
ни) 2. Полка от Съмбу и 
Мьоза (Планкет) 3. Водо
скок (Вечей) — изпълн. 
на цигулка автора 4. Му
зикални спомени (Лехар)

8.30 Забавна музика
8 55 Репортаж
9.05 Из творбите на класици

те — струнен квартет до 
диез миньор оп. 131 (Бе
товен) — изпълн. Калве 
квартет

ОБЕД 
391 м.

14.30 Славянски мелодии
14.50 Беседа за селото
15.00 Популярен концерт 1. Ув.

6 30 Народни песни — от с. 
Стамболово — изпълн. 
Славка Димитрова и гр. 
на Цвятко Благоев

7.00 Новини
7.15 Валсове
730 Час за учениците от 

основните училища

ОБЕД
(352.9 и 32 09 м.)

12 20 Обеден концерт: 1. У в. 
Беатриче и Бенедикт(Бер- 
лиоз) 2. Античен Менует 
(Равел) 3. Мечти (Скря- 
бин) 4. Норвежки танц 

№ 2 и 3 (Григ)
12 40 Съставяне на народо- 

стопанския ни план за 
1948 г. — сказка от 
Тодор Поляков

12.50 Народни песни от запад
на България — изпълн. 
гр. Росна китка народен 
оркестър

13.10 Балетна музика — из оп.

Маринарела (Фучик) 2.
3. Пролетно шумолене 
(Зиндинг) 4. На сивото 
Каспийско море и Спи 
Дунюшка (Александров) 
5. Украшението на мадо
ната (Волф Ферари)

ВЕЧЕР
(391 м.)

18.00 Съветски джаз
18.20 Педагогическа 

света
18.30 Инструментални сола
19.00 Народни песни от Брез- 

нишко — изпълн. Мария 
Боянова и гр. на Ради 
Ангелов

19.30 На стопански теми 
Именити диригенти: 1. 
Бранденбургски концерт 
№ 5 ре мажор (Бах) 2. 
Концерт за пиано № 3 в 
до мажор (Прокофиеф) 
— изпълн. ЕН БИ-СИ сим
фоничен оркестър под

20.10 Концерт на Димитър Не
нов, пиано: 1. Пасторал 
и капричио (Скарлати) 2. 
Вятърът по равнината 
(Клоп Дебюси) 3. Движе
ние (Клод Дебюси) 4. Во
доскоците на Вила д’Ес- 
те (Франц Лист)

(обща програма —352.9, 391 и 
32.09 м.)

20.30 Новини и съобщения 
(352.9 м.)

21.00 Преглед на междуна
родните събития от 
Чудомир Петров

21.10 Концерт по желание 
слушателите

22.00 Хумор
22.10 Хайдушки 

изпълн. гр

оркестър: 1. Добър юнак 
Руските юнаци 3. Ст; 
льо 4. Г—
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Доставят всички добре уредени книжарници в страната

ПРЕДСТНВИТЕЛСТЯ, ТРННСПОРТИ И ПР.

I
„шнпанг"

КНИГОИЗДАТЕЛСТВО и КНИЖАРНИЦА

СТ. АЛВАНОВСКА
СОФИЯ ВЪЛНЕНО-ТЕКСТИЛНА ФАБРИКА

Чек. с-ка 10141 Телефон: 2-02-96

СОФИЯ
ул. Индустриална, 9

ПЕТЪР К. ВАСИЛЕВ
ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА

СОФИЯ

18

СОФИЯ - НАДЕЖДА
ТЕЛЕФОН 5-83-48

ПРОИЗВЕЖДА РАЗНИ
ВИДОВЕ БРАШНА

ул. Пирот 8

ТЕЛЕФОНИ: 2-36-11 и 2-70-84

ДОСТАВЯ УЧЕБНИЦИ ЗА ВСИЧКИ ФАКУЛ
ТЕТИ, ИЗДАНИЯТА НА ЛЕКООП И ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ ЛЕКАРСКИ ИНСТРУМЕНТИ 
И ПОСОБИЯ

ПЪЛЕН КУРС
ПО ТЕОРИЯ НЯ ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО

МЕЛНИЦА

БРАТЯ АПОСТОЛОВИ
ШИ 8 Ш ПАШОЦНЛ ЙДЕНЦНЯ 0.0. НО

ПАРАХОДНА АГЕНЦИЯ

„ГАБРОВО“

„вита стшмвг й. д.

„БЕДНИЯТ СТУДЕНТ“
Класическата оперета на Карл Мильокер. Постановка на 
режисьора Хр. Попов. Главен диригент Борис Левиев. Ху
дожник Евгени Ващенко. Постановка на танците Янастас 
Петров. Участвуват: Ясен Русков, Ст. Коларов, Ел. Рускова, 
Надя Шаркова. Ив. Станев, Б. Давилов, Н. Вулпе, М. Янков, 
Д. Гаманова, Ив. Чаракчиев, Ст. Куюмджиев, К. Димова,

Василев, К. Мичев, Ян. Янев, П. Домусчиев. М. Шумкова, 
Н. Попов и др.

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВЯНЕ НЯ ПЪРВИЯ СЕЗОН НЯ
НАРОДНАТА ОПЕРЕТА

НЯ 15 Т. М. НЯЧЯЛО ТОЧНО 19 ЧЯСЯ
Предварителна продажба на билети от днес при 

касата на театъра.
Закъснелите чакат до края на действието

общовойскова ПОТРЕВИТЕЛВЙ КООЛЕРМВЯ - ЕОФВЯ 
със своите два отдела ОБЩ и КНИЖЕН 

бул. „Ц. Освободител“ 8
чекова сметка 564 телефони 2-02-44, 2-30 67 и 2-49-79 

СНЯБДЯВЯ
офицерите, подофицерите и войсковите части, направо или 
чрез техните кооперации, полкови дюкянчета и лавки с: 
а) предмети по облеклото и снаражението, б) галантерия и 
кинкалерия и в) шнурови книги, канцеларски и книжни ма
териали. Периодически изпраща пътници и ценоразпис за 
някои по-интересни артикули. На полковите дюкянчета 
(лавки и военн кооперации) продава по цени на едро.

ПОРЪЧКИТЕ
се приемат писменно, телеграфически или чрез приемници, 
като плащането става в брой, по чекова сметка, с вирмент 
или при нужда — на кредит, срещу гаранциита на коман

дира на частта, за срок до два месеца,

от инж. Е. ФИЛИПОВ

Централа: БУРГНС
Клонове: ВАРНА 

СОФИЯ (бул. И. Сталин 48)
Телефони: Телеграми:

Бургас 24-05 БургасС
Варна 25-58 Варна <
София 2-57-59 София (

Представители на редовни параходни линии от Янглия, 
Белгия, Съединените американски щати, Норвегия и пр.



(Основана

СОФИЯ, ул. Московска 19Централно управление-

I. СПЕСТОВНА СЛУЖБА

Към 1. XI. 1947 год. има:

Касова

 

на
>або1

Димитър и

98,035.
Централа: СОФИЯ, ул. Паисий 41
Клонове: Бургас и гара Искър тек* 

ибд|

Сметкопритежатели 
Авоари по сметките

влагат от частни лица до 300.000 лева, 
и пр. — неограничено

служба при 
и При

ТЕЛЕФОНИ: София 2-17-21 и 2-63-85 
Бургас 21-76 и 31-61 
Гара Искър 4-70-90

Ц. ЧЕКОВА СЛУЖБА:
11.089

1-496.500.000 лева

— 2-01-50
— 2-07-31
— 2 76-38

след 
към

ПОЩЕНСКА СПЕСТОВНА КАСА
през 1896 год.)

слелите се към нея по-горе кооперации и столове 
I септемвеий 1947 г.:

1.086.000 спестители
18.330.000.000 лева спестявания

и е въведена в 1090 т. п. станции.

грешните
М-вото на Земеделието 

тройствого; М-вото на 
>аве ; М-вото на Воина! 
кооперации.

ФАБРИКИ ЗА ШОКОЛАД, ЗАХАРНИ 
ИЗДЕЛИЯ, ТАХЪН, ТАХЪН ХАЛВА, 
ГЛИКОЗА, НИШЕСТЕ, ДЕКСТРИН, 

РАСТИТЕЛНИ МАСЛА

По една спестовна книжка могат да се 
а от учреждения, фондове

Чистата лихва 3’/2%. Тайна абсолютно запазена, а влоговете са гарантирани от 
държавата и не подлежат на секвестър

СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

.НП1 1 ЧИНИМ“
■111111ИИШ .■>■■' 

СОФИЯ 
(Бивша Обединена потребителна кооперация „НАПРЕД“ — Еофня) 

ТЕЛЕФОН: 
Отд „Плодове и Зеленчук“ — 2-16-68

„ „Текстил“ — 2-46-60
„ „Счетоводен“ — 2-78-50
„ „Спец, снабдяване“ — 2-13-50

Гл. директор 
Финансов д-р 
Търговс-и д-р 
Отд. търговски — 2-01-80

Народната потребителна кооперация .НАРКООП* обедини бившата 
Обединена потребителна кооперация .Напред* и .Труд* и следните други  кооперации: 14 чиновнически кооперации .Ведомд* ; 6 занаятчийски коо
перации за обши доставки ; и 3 други кооперации и столове, или всичко 
25 коопераци и столове, както следва :

1. ЧИНОВНИЧЕСКИТЕ ПОТРЕБИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ при : М-вото
на Финасите — централно управление; М-ВОТО на Фжнисжте - Обща; 
М-вото на Търговията; М-вото на Вътрешните работи и Софийската 
община; М-вото на Външните работи; М-ното на Земеделието и Д. И. 
М-вото на просветата; М-вото на Благоустройството; М-ното на Социал
ната политика; М-вото на Народното здраве; М-вото на Войната; при 
летище Враждебна ; и Сборна — всчко 14---------

2. ЗАНАЯТЧИЙСКИ КООПЕРАЦИИ ЗА ОБЩИ ДОСТАВКИ: .Изгрев- 
— шивашка ; .Едко* — железарска ; .Китка* — бояджийска ; .Витоша.* 
обущарска ; .Хинтехкооп* — химическа и .Явор* — столарска — всичко 
6 кооперации.

3. ДРУГИ КООПЕРАЦИИ ЗА ОБШИ ДОСТАВКИ: Бръснаро-фризьор- ска и шапкарски коопераци.
4. СТОЛОВЕ ; Кооперативен стол .Димитър Данов* 1 

.Димитър Благоев*.
Кооперацията 

има следния ръст
1. Членове
2. Днлов капитал .... 58,500,000 лв.
3. Фондове  43,300,000 101,800,000 лв.

ОТКРИТИ СА И РАБОТЯТ: а) 192 колониални магазини ; б) 29 текс
тилни магазини; в) 9 специални зарзаватчийски; г) 12 специални рибар
ски ; д) 8 книжарски ; е) 44 столове и ресторанти; ж) 15 складове и пунк
тове за разпределение на стоки. Всичко 31)9 с тенденция да се открият нови.

През 1945 година кооперацията е извършила оборот 12215,000,000 лв.
. 1946 . . . . 1,580.000.000
. 1947 г. до 1. IX. кооперац. е извършила оборот 2.157.000,000

Стремлението е, през настоящата година, да се извърши оборот над 
3,500,000,000 лева.

Кооперацията се обслужва от 1141 служители.
ДЕВИЗЪТ НА КОООЕРАЦИЯТА Е: Бързо снабдяване, правилно раз

пределение, точно тегло, по-евтини и по-доброкачествени стоки.

централното управление в София 
1.070 т. п. станции в републиката
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