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Д-^ЗАУ.ЗАХАРИЕВЪ И БОЯНЪ БОЛГАРЪ
- 8оЯа, Каггндгаазказк. 18 - ИЗЛИЗА ВОЪКИ ПЕТЪКЪ

зи брои съдържа пълни програми на българските и чужди предаватели съ радиотехническа страница, въ която ек развити въп
роси отъ конспекта за радиомонтьорскитЬ изпити, съ карикатура отъ Ил. Бешковъ, и статии отъ Д-ръ Зах. Захариевъ — Новото 
и новата година; Боянъ Болгаръ — Процесъ на любовьта; Ииж. Гр. Узуновъ — Характеристика на диотната лампа; Инж. Нс. Ма- 
риновъ •— За високоговорителите; Д-ръ В. Спасовъ — Добри Христовъ; Ст. Станчевъ — Размишления върху Маркъ Нврелий и 
времето, Новини отъ Германия, Културни прояви въ провинцията, вести, музик. прегледъ, Бележки върху програмата, впечатления отъ 

едно пжтуване изъ Германия и др.

по общините при М-вото на вътрешните 
рьботн ще говори за строителството въ 
Провадийската околия. Отъ тази сказка, 
слушателите ще видятъ какво значи „но
вата" община и новата държава въ една 
область, където сж събрани дребните, 
но истински народни нужди.

Любенъ Мелнншкп ще говори за све
ти! е места, а Милко Ангеловъ ще говори 
за рождението на Христа. Това е начало 
на Коледната програма.

Въ неделя, въ традиционни празднн- 
ченъ коицертъ, ще се пзпълнятъ творби 
отъ Вебсръ, И. С. Бахъ, Шуманъ и Енгел- 
брехтъ. Вечерьта триото на д-ръ Христо 
Обрешковь, Д. Неновъ и Констатинъ По- 
повъ ще изпълни отъ Шубсртъ, триото 
въ си бемолъ мажоръ, оп. 99, следъ това 
има коицертъ известната наша оперна 
певица Копстанца Кирова, която ще из
пълни романси, песни и арии отъ Чай- 
ковски. Въ понеделникъ вечерь въ Сим- 
фничиия коицертъ съ застъпени — Че
твъртата симфония на Брамсъ, концерта 
за пиано въ ре мажоръ отъ Моцартъ и 
увертюра „Фаустъ“ отъ Вагнеръ. Съща
та вечерь ще пЬе и младата обещаваща 
сапранистка Веселина Зафирова. Въ втор- 
никъ вечерьта „Българскиятъ струненъ 
квартетъ“, който е единъ отъ най-до
брите у насъ и който изнесе това лЪто 
Въ Германия редица концерти съ успЪхъ, 
съ членове: В. Аврамовъ, Ст. Сертевъ, Ст. 
Магневъ н К. Кугийскв, ще изпълни квар
тета въ ми миньоръ отъ нашия младъ 
компонистъ Л. Пипковъ. На 21.30 ч. съ-

общия резултатъ на отишлата година.
Естествено, това не е ннто само служ

ба, нито мода. Радиото прави прегледи и 
съ пропагандна цель. То се е упазило до 
сега, благодаря Богу, измежду всички 
възможни съблазни и отъ тази да покро- 
вителствува така наречения архиварски 
гений на нацията ни. То е гледано все- 
кога много внимателно да не пропустне 
нито една хубава проява на народа ни и 
да възхвали всеки опнтъ за творчество 
всрЪдъ интелигенцията. За това то прави 
прегледи, но не публикува сборници и из
вестия. ЖивЬе само съ настоящите нуж
ди на държавата.

Въ миналата програма беха направени 
прегледи на народното здраве и стопан
ство презъ 1940 г., а сега следватъ лите
ратурата, външната търговия, музиката 
и ДР-

Въ тази програма е включена сказката 
на Г. Константиновъ (30. XII. 19.45 ч.) за 
литературния животъ презъ 1940 г. Авто- 
рътъ е познатъ литературенъ критикъ и 
неговото изложение ще има хубави пре-

артистъ отъ Народния театъръ, редовен ь 
сътрудникъ на Радио София 
тель на хумористични 
пиеси. Ас. Камбуровъ 
гарската публика и 
филма „Настрадинъ Ходжа 
търъ“.

отъ 29. XII. 1940 до 4. I. 1941 година
Това е новогодишна програма съ из

пълнения, които отбелязватъ праздника и 
прегледи на живота презъ изтеклата го
дина. Радиото както се вижда, не прави 
изключение отъ общата практика на го
дишните равносметки и се присъединява 
къмъ усилието на търговските фирми,

изпълни* 
разкази и радио* 

е познатъ па бъл- 
като участникъ въ 

и Хнтъръ Пе-

Сегашното и миналото

постигнатото презъ този пс-ценки на 
риодъ. 

Иванъ Камбуровъ ще направи нещо 
подобно за музикалния животъ въ същия 
день на обЬдъ.

Г-нъ Игнатъ Пенковъ ще говори въ 
вторникъ на 31. XII. т. г. на обЪдъ за 

статистиката и жените, да изчисли точно долината на река Струма и нейното зна
чение за българите. Отъ наименованието 
се вижда и характерът!» на тази беседа. 
Струма почва отъ Витоша и свършва въ 
БЪлото море. По нейното течение има бо
гати долини и многобройни исторически 
спомени.

Една любопитна беседа ще бъде исто
рията на лЪточнслението, която ще бъде 
прочетена на 31 деке.мврнй въ 19.45 ч. 
Следъ нея, последната вечерь на 1940 г. 
Никола Балабановъ ще прочете интере- 
сенъ предпраздниченъ репортажъ. Нова
та година ще бъде посрещната съ народ
на музика, честитки и после танцова му
зика следъ полунощь.

Въ срЪда на 1. I. м-рътпредседательтъ 
проф. д-ръ Богданъ Филовъ ще поздрави 
българския народъ. Също така поздрави 
щс поднесе н Н. В. наместникъ-прсдсе- 
дателя па св. Синодъ, митрополит!» Нео- 
фнтъ.

К. Т. Георгиевъ ще говори за Земе
делското производство, вътрешно снаб
дяване и износъ на 2. I. четвъртъкъ на 
обЪдъ. Мишо Керемедчнсвъ, ннепекторъ

НОВОТО и
НОВАТА ГОДИНА

Никога въ миналото Новата година не 
се е приближавала съ толкова много но
во, както предстоящата 1941. Но докато 
презъ други години новото се е чакало 
изъ областьта на случайностите и изнена
дите, днесъ новото идва по силата на ед
на железна необходимосгь. Дълго жаду
ване, премного чакано и упорито подгот
вяно това ново ще дойде, за да задоволи 
чувството на справедливость и жаждата 
за животъ у ония, които беха онеправда-• 
ни и потъпкани.

За старото ще пролЪятъ горчиви съл- . 
зи ония, които, противно на право и спра- I 
ведлнвость, владееха чужди земи и иму- 1| 
щества.

За старото ще се вайкатъ и онези, кои
то, заграбили всичкото злато на св!»та, 
презираха и обричаха на гибель всеки на
родъ, койрт нЪма злато, а разчита само 
па своя простъ земеделски трудъ.

Ще плачатъ за старото книжници и 
фарисей, демагози и лъжедемократн,' кои
то въ името па „свободата и равенство
то“, бЪха изградили единъ свЬтъ на мо
дерно робство и нечувана нищета.

Така всрЪдъ плачъ и ридания, отживе- 
.лото, и отреченото отъ живота ще отстж: 
пи место на новото, което се ражда подъ 
напора на едно върховно усилие.

Подобно сбръчкана и злобна старица, 
стариятъ свЪтъ ше се признае за побе- 
денъ и ненуженъ и ще отстжпи место на 
новия — младъ, свежъ и пълнокръвенъ, 
който съ своето упование въ: труда, го- 
товиость за жертви и вЪрна служба па 
общностьта, щс изгради щастието и вели
чието на новото време.

Българскиятъ народъ, достатъчно тър- 
пЪлъ и страдалъ и увЪрепъ въ силата на 
своето право, посреща бодро Новата го
дина. Той знае, че най-голЪмата му сила 
е въ неговата земя и неговите мищци и 
затова очаква съ радость деня, когато, 
прибралъ пръснатите си чеда въ пазвите 
па Родината, ще покаже на ' света сти
хията на своя миренъ трудъ и творче
ство и отново ще заеме между народи
те онова предно место, което е ималъ 
преди хиляда години.

Честита и благословена 1941 година!
Д-ръ 3. 3.

------—
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Бъпг. РДДИО ПРЕГЛЕДЪСтр. 2 — Бр. 12

РАЗМИШЛЕНИЯ ВЪРХУ

МАРКЪ АВРЕЛИИ И ВРЕМЕТО
изпълняват.

Гаспаръ

забавенъ

на

Йозефъ

на старата

Всички които сж полу-
чекови вносни бе-чили

внесатъ
и

до нова година защото
следъ това той е 120 лв.Бургасъ.

о

Радиаторъ

В

лежки се умоляватъ да 
абонамента си

Какъ се съставя програмата на Радио София? Кои 
сж. редовните сътрудници на радиото ? Какъ се 
предаватъ тържества отъ София и провинцията ? 
Кои еж говорителите на Радио София и още ре
дица интересни н'Ьща ще научите отъ книгата

„РАДИО СОФИЯ ВЪ СНИМКИ И РЕПОРТАЖИ“
отъ П. Витановъ, репортьоръ-говоритель на Радио- 
София, Луксозно издание, 100 стр., 110 сн. въ текста.

Цена 30 лева

що тогава съмъ безсиленъ да спра де
моничните стихии? Защо не прозирамъ 
бждещето, за да му посветя всичките си 
сили? Или тъкмо бъдещето ме пече на 
скарата на настоящето?“

Човекъ, наистина, требва да е мжже- 
ственъ, за да приеме мждростьта на свое
то време. Но и мгкдростьта на Катилий 
Северъ не е^ обикновено философско меч
тание, а мжжествено размишление върху 
времената и техните хора, които идватъ 
и си отминаватъ, сами зидари на сгвдба- 
та си. Стефанъ Станчевъ

Търсете ИЕНСНО СТЪКЛО въ всички добре уредени стъкларски магазини. Брошури и упжтвания безплатно отъ

ОТО БАЛ ЦАРЪ, Ул. Алабинска 33, СОФИЯ

Бележки върху програмата
(Продължение отъ 1 стр.) 

щата вечерь, камерния мжжки хоръ подъ 
ргкководството на Георги Димнтровъ, съ 
програма отъ творби на наши компони- 
сти. Въ среда вечерьта ще се из
пълни отъ оркестрални творби и хорови 
такива отъ наши компонисти: П. Стай- 
новъ, Ф. Кутевъ, Б. Икономовъ, Спасовъ, 
Хр. Маноловъ и др. Въ четвъртъкъ ве
черь е IV Бетовеновъ копцертъ отъ ци- 
кълъ велики композитори, на който ще 
се изпълнятъ камерно музикални творби 
отъ великия тоновъ творецъ — триото 
му въ сн бемолъ мажоръ за кларннетъ, 
чело и пиано и квартета му оп. 18, № 1. 
Следъ това е концерта на известния нашъ 
цигуларь Боянъ Константиновъ. Въ пе- 
тъкъ вечерь ще се изпълни операта „Ма- 
нонъ“ отъ ансамбъла на Мил. скала. 
Въ сжбота вечерь ще свирятъ соната въ 
фа мажоръ отъ Григъ, Василъ Стефановъ 
и Ив. Кръстевъ, а по-късно ще изпълни 
песни оп» Р. Щраусъ, оперната п-Ьвица 
Мария Стефанова.

(Средни пълни)
НЕДЪЛЯ, 29. XII. -910 г.
12.30 Берлинъ — Немски народенъ конц.
15.30 Берлинъ — 54 копцертъ по желание 

за бойците
18.10 Копцертъ на Берлинската филхар

мония, днр. Фуртвенглеръ
20.00 Музика за добро настроение
ПОНЕД БЛНИКЪ, 30. XII. 1910 г.
11.00 Хамбругъ — Копцертъ на солисти
15.30 Берлинъ — Камерна музика
16.00 Лайпцигъ — Опсрснъ концерн»
19.45 Берлинъ — Нашата армия, говори 

единъ офицер!» отъ фронта*

Повременно

отъ философия, за да бжде едновременно 
свободеш», нравствен!» и мжжественъ. 
Триптйхътъ на неговия животъ билъ: из
куството да се управлява, готовността 
да се воюва и иеобходимостьта да се 
размишлява. И затова той поср-Ьщналъ 
смъртьта си като ммдрецъ и умр-Ьлъ ка
то войннкъ!

Маркъ Аврелий смЬталъ, че въпреки 
злата свЬтовна уредба, жнвотьтъ псе 
пакъ има споя Богъ. Въ разумността на 
света, споредъ него, всичко, което се 
случва съ насъ е справедливо, защото чо- 
вЪкъ е часть отъ свЬта и отъ него зависи 
да стопли или да замръзи живота. И най- 
доброто въ човешкото битие требва да 
бждатъ справедливостта, истината, скром 
нсстьта и мжжеството. А историческите 
събития, следователно, см толкова есте
ствени, както розитЬ напролет и плодо
вете наесень!

Въ нашето време, което представлява 
непрекъснато събитие, иеобходимостьта 
отъ мъдро възприемане на свЬта е рав
носилна на необходимостта да се мисли 
единно. А това значи, всеки човекъ да 
бъде преценяван!» като другия, силата на 
еднаквите закони да бъде сила на обще
ствената дисциплина. Въ такъвъ случай 
националното единство не требва да до
пуска истина вънъ отъ него, но всеки 
гражданинъ въ една страна тр-Ьбва да 
въплътява националния духъ. Човекъ, 
наистина, независимо отъ противоречията 
въ които живее и отъ личното си отно
шение къмъ свЬта, в!» известенъ моментъ 
винаги е длъжен!», именно, на своя 
дългъ! А Маркъ Аврелий не греши, ко
га! о казва, че безъ клетва и свидетель 
дори, човЬкътъ требва да изпълнява 
своя обществен!» дългъ. Това осветяване 
на дълга идва едва следъ съзнанието, че . 
човекъ не е вЬченъ на земята, че смърть
та е полезна на живота, че ние живЬе.мъ 
само онзи животъ, който ще загубимъ. 
Мъдрецътъ гледалъ на себе си, като на 
умиращъ; на всЬка своя постъпка, като 
на последна; на всичко, което съществу
ва, като семе на бъдещето. „Зр-Ьлата ма
слина, казва той, пада, като прославя зе
мята, която я приема, и благодари на 
дървото, което я е отхранило“.

Такова промисляне е и близко и да
лечно за насъ: близко, защото можемъ 
да бъдемъ принудени да го осъще
ствима», и далечно, защото любовьта ни 
къмъ живота докосва безкрайността и 
не е сита на спокойствие и миръ. ЧовЪкъ 
разбира, наистина, че е смъртенъ, че 
задъ него лежи мъртво безкрайно време, 
а предъ него — безкрайната вЪчность, 
но въ сърдцето му пърполи птицата на'- 
живота, на живота, който макаръ да ни 
уморява и измъчва, е все пакъ нашо тво
рение и наша жажда. И съвременниятъ 
чов-Ькъ се пита: — „Нали азъ съмъ шах
матистът» и пионката едновременно, на
ли азъ съмъ творецъ на своя свЪтъ, на
ли азъ съмъ господарьтъ и слугата, но 
защо не съмъ тогава достатъчно свобо- 
денъ, за да хармонизирамъ разума и 
сърдцето въ живота? Азъ, новиятъ чо
в-Ькъ, зная, както Маркъ Аврелий пише, 
че който напуща обществения разумъ е 
б-Ьглецъ; че измЪнникъ на държавата е 
този, който изключва своята душа отъ 
обществото на разумнитЬ хора тогава, 
когато той има душа еднаква съ душата 
на ц-Ьлото общество, и азъ именно съмъ 
пито този б-Ьглецъ, пито този изм-Ьнникъ. 
Азъ също гледамъ на живота си мъже
ствено и добре зная колко струва подъ 
валяка на времето и си казвамъ — не е 
ли все едно колко ще жив-Ья — день, го
дина или стол-Ьтис? Може би, да си 
стоикъ и чов-Ькъ на нашето време не е 
едно и също, а, може би, азъ ревни жи
вота, защото се чувствувамъ въ състоя
ние да го облагородя и възвиша. Но за-

НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА НА ГО- 
ЛЪМИЯ НЪМСКИ ПРЕДАВАТЕЛЬ

ЕТОРНИКЪ, 31. XII. 1940 г.
19.00 Германия въ офанзива — Погледъ 

назадъ върху военни, дипломатически 
и социалъ-политически събития презъ 
1940 година.

2С.00 „Приемъ при пришгь Орловски на 
Силвестъръ 1940 г.“ — новогодишна 
пиеса

СРЪДА, 1. I. 1941 год.
11.00 Концертъ на детски хоръ
11.30 Творби отъ Йоханъ и п 

Щраусъ .
14.15 И децата искатъ да празднуватъ Но

ва година
17.00 Предаване III актъ на оп. „Нюрен- 

бергскит-Ь майстори п-Ьвци“ отъ Р.
Вагнеръ

Програма на германските станции
(Клей и срЪдни вълни)

Йоханъ Щраусъ
17.30 Любими оркестри 

танцова музика
СРЪДА, 1. I. 1941 г.

12.15 Концертъ отъ държавната опе
ра. Бетовенъ симфония № 7, днр. 
Караянъ

14.15 Любими маршове и войнишки 
иЪсни отъ старо време

15.30 Концертъ на челиста 
Касадо

17.30 Концертъ на солисти 
ЧЕТВЪРТЪКЪ, 2. I. 1941 г.

12.00 Концертъ по желание 
цит-Ь

14.15 Забавенъ концертъ
17.30 Любими оперни арии 

ИЕТЪКЪ, 3. I. 1941 г.
12.00 Мелодия и ритмусъ, 

копцертъ отъ Виена
15.30 Весели звуци отъ радио Лайп

цигъ
16.45 Григъ — Перъ Гиитъ
17.30 Гол-Ьмъ забавенъ концертъ, изп. 

изп. оркестъръ, Шранелъ квар
тет!» и др.

СРЙБОТА, 4. I. 1941 г.
10.00 Концертъ отъ композиции 

Едуардъ Кюнеке, дир. автора.
13.00 Отъ Берлинъ забавна музика 
17.30 Музикално кабаре

Има право онзи, който е писалъ, че 
историята се храни съ маситЬ, които 
представляватъ идеалното единство на 
срЬдния типъ хора, на хората, които сж 
достойни за подвизи и за съжаление. Но 
какво могатъ безъ тия люде другитЬ — 
съвършеннитЬ, елитнитЬ? Нали нетни* 
скиятъ животъ е въ общуването, въ рав
ноценността на човЬшката личность при 
при всички условия? Нали обществениятъ 
разумъ ни задължава да мислимъ, че от
делната душа е еднаква съ множествена
та? И затова всЬко време има свое изку- 
с!во да създава благородници и вода
чи, както и да обединява обикновенитЬ 
хора около тЬхъ.

Но чов-Ькъ не е престаналъ да блтде 
шахматна пиона въ н-Ьчия игра — боже
ствена, природна или човЬшка. Въплъ
щение на свЬтовна воля, искра на боже- 
ственъ разумъ или съставка на социален!» 
организъмъ, безразлично, чов-Ькъ съще
ствува и макаръ да представлява само- 
цепность, нищо не му помага да се осво
боди отъ св-Ьтовния шахматъ. И гор- 
диятъ и могжщъ чов-Ькъ, сърдцето на 
свЬта, трЪбва съ скръбь да признае, че 
саминъ е виновенъ за участьта си на зе
мята, и сега, когато създаденатд отъ 
него съдба, а не оная, която идва нзъ нс- 
видФлица, пулсира съ тревогата на време
то въ собственото му сърдце!

Ние имаме нещастието да степенуваме 
хората, да ги д-Ьлимъ на видове, безъ да 
мислимъ, че тая безгрижна математика е 
плодъ не на духовни, нох на материални 
сили. Посетете едно кафене, напримЬръ, 
отъ трета степень: тамъ добри и полезни 
работници, занаятчии и чиновници игра- 
ятъ табла и карти, пиятъ кафе, бистрятъ 
политика или размншляватъ върху теж- 
кит-Ь си грижи, като хората отъ другитЬ 
кафенета. Но в-Ьроятно т-Ь съ пионки на 
хората отъ второстепенното кафене, по- 
следнит-Ь — на хората отъ първостепен
ното, а първостепеннит-Ь — на други чо
вешки сили! Следователно, разд-Ьлени 
върху основата на препитанието, ние 
пакъ зависимъ единъ отъ други, свързани 
сме социално и психологично, макаръ и 
въ единството на противоречието, подчи
нени сме на насъ самит-Ь, ние сме си 
огъня и жел-Ьзото, наковалнята и чукътъ, 
майсторътъ и изд-Ьлието! Затова не е 
възможно да съществува истина и законъ 
вънъ отъ насъ, вънъ отъ човФшкия жи
вотъ, отъ селото, града или държавата, 
на които сме доброволни жители. И бла
городството на нашия животъ е, именно, 
въ иеобходимостьта да съзнаваме, че ни
кой не е по-го.тЬмъ отъ другия, че всич
ки имаме право на св4»тъ. Ако пъкъ ста
ринният» мнелйтель Маркъ Аврелий см-Ь- 
та, че чов-Ькъ тр-Ьбва да разбере смисъла 
на природата, за да види красотата на 
живота естествено и логично е да се мис
ли, че когато чов-Ькъ разбере собствения 
си смисълъ или смисъла на националния 
н общочов-Ьшки животъ, ще види краси
вата и необорима правда на своето съ
ществуване, което ще е толкова по-ло- 
лезно, колкото личният» разумъ е въ съ
звучие съ социалния. Тогава бихме раз: 
брали изречението: ..По-голФма часть отъ 
онова, що вършимъ или говоримъ, не е 
необходимо, и ако го отхвърлимъ, живо
тът» би станалъ по-свободенъ и по-спо- 
коенъ“.

Вс-Ьки философски разговоръ днесъ е 
просто неум-Ьстенъ за хората, но, ако 
единъ философъ е билъ не само войникъ, 
а и великъ императоръ, мисля, че малки 
размишления върху неговата мъдрость 
ще бъдатъ оправдани. Царственият» 
смирениятъ чов-Ькъ Маркъ Аврелий, 
жив-Ьлъ и управлявалъ римската империя 
твърде отдавна, обикналъ стоическата 
философия на Епиктета и станалъ дори 
по-строгъ къмъ себе си отъ него, — на- 
мЪрилъ, именно, въ философията въз-_ 
можность за самота и размишления, къмъ' 
каквито по природа билъ склоненъ. И не
говото кораво легло, наистина, родило 
ц-Ьлъ строй отъ възвишени мисли, въ чи- 
ято основа лежатъ достатъчно му през
рение и разумната му лгобовь къмъ жи
вота. Истински римлянинъ и езичникъ, 
гонительтъ на християнитЬ прозр-Ьлъ по 
собственъ п»т»ть редица живи християнски 
истини и пазбоялъ. че чов-Ькъ има нужда

за бой-ВТОРПИКЪ, 31. XII. 1940 г.
11.00 Концертъ на солисти
12.30 Виена — Музика отъ Остмаркъ
15.30 Чехия — Камерна музика
ЧЕТВЪРТЪКЪ, 2. I. 1941 г.
11.00 Брсслау — Камерна музика
11.30 Берлинъ — ОбЬденъ концертъ
14.15 Предаване концертъ отъ Италия
15.30 Лайпцигъ
ПЕТЪКЪ, 3. I. 1941 г.
11.00 Концертъ на солисти
15.30 Франкфурт» — Камерна музика
16.00 Хамбурп» — Опереш» концертъ.
18.00 Забавенъ концертъ
20.00 Берлинъ — Весела музика
СЖБОТА, 4. I. 1941 г.
11.00 Виена — Камерна музика
16.00 Бреслау — Следоб-Ьденъ концертъ 
20.00 Берлинъ — Музика за вс-Ькиго

( Кй»СИ вълни) 
НЕДЪЛЯ, 29. XII. -940 г.

9.15 Отъ Сантъ-Флорианъ, концертъ 
на органа на Брукманъ, изп. Вол- 
фгангъ Аулсръ

10.00 Изъ оперит-Ь на Верди
12.00 НЬмски народенъ концертъ
17.30 30 минути за нашитЬ моряци 

ПОНЕДЪЛНИКЪ, 30. XII. 1940 г.
12.00 Оркестровъ концертъ отъ Бре

слау
15.30 Домашна музика отъ творби на 

съвременни компонисти
ВТОРНИКЪ, 31. XII. 1940 г.

10.15 Веселъ завършекъ 
година

11.45 Концертъ на Вурлицки органъ, 
изп. Адолфъ Волфъ

15.30 Композиции отъ безсмъртният»
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ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА СЛУШАТЕЛЯ Радиосътрудници

Дгръ Г. П.

Зафирова,

ска гимназия и

1италиан-

на

&случай Но-по
1?Ж

върху

въ Про- 
Михаилъ

„Единъ внртуозъ въ световното прие
мане“ е големия Телефункснъ-суперъ 076 
ВК/ГВК (7 кръга, 6 лампи). Той има тех
никата и мощностьта за концертното въз
произвеждане на световните предаватели.

Въ всЬки Телефункенъ-суперъ
се крие едно изобилие отъ опитность, отъ 
елементите на радио-техниката до нейни
те най-модерни усъвършенствувания. Та
зи опитность е събрана отъ фирмата Те- 
лефункенъ въ продължение на почти 
40-годишното й развитие до едно светов
но предприятие за радио-техниката. Въ 
по-вече отъ 70 страни по всички части на 
света радио-приемяините „Телефункень“ 
се ценятъ като гаранти за най-благоро- 
денъ тоиъ и най-високо постижение.

фаиовъ цигулка, и Иванъ Кръстевъ, 
пиано.

21.30 Концертъ на Мария Стефанова, со- 
прано.

23.05 Часъ за чужбина:
Народни песни, изп. Руска Крънчева 
и Любенъ Видински и народната пе
торна.

- --О съ големия 
обхватъ на къси вълни“ Народниятъ Те- 
лефункенъ-суперъ за правъ и промен- 
ливъ токъ 054 ГВК е евтинъ, малъкъ^ 
обаче, единъ пъленъ суперъ — единъ ис
тински Теленфункенъ.

„Инструментално версиъ и световно 
обхващащъ“ е концертния суперъ Теле- 
функенъ Д 707 ВКК (7 кръга, 7 лампи) 
съ Телефункенъ-клавиатура съ 10 клави
ши за мигновено нагласявано на предава
телите. Вие требва да го чуете. 
Българско А. Д. за Елек
тричество Сименсъ, отд Ьлъ 
за слаби токове, София, 
бул. Царица Иоанна 25, 
30-31-3 тю*

„Усъвършенствуванъ по отношение 
на тона“ — това е маркантння белегь на 
луксозния Телефункень специаленъ су
перъ 065 ВК/ГВК, единъ евтинъ 6-кръ- 
говъ, 5-ламповъ суперъ.

Новини отъ френскитЬ станции 
сс предаватъ всЬки день въ 8 ч.,

лицигЬ, 
удивително 
дадатъ живота си, 
работа преданно I 
датъ полезни не само 
България.

Ние не може.мъ.да си 
какво би станало съ с-г — 
самоотвержени труженици 
ли крнле. Особено днесъ 
трЬбва да С...«— 
требва да 
стоимъ всеки на 
чарит-Ь най-добре 
ВъпрФки денонощния тР^тч 
отнема

Станции, които предаван» на български
РАДИО ДОНАУ предава на български 

езикъ всЪка вечерь отъ 18 до 18.45 часа и 
отъ 18.45 до 20.00 часа, и вейка сугрннь 
отъ 6.30 до 6.45 часа.
ИТАЛИЯ:

1) ВсЬки день на 21.20 и на вълни: 211.1 
м. и 2 къси вълни — 31.15; 25.20; 16.84; 
19.70;

2) ВсЬки вторникъ — специална про
грама посветена на България;

3 Уроци по български езикъ —- всЬки 
понсдЬлникъ, среда п> петъкъ въ 17.40 ч. 
19.70 и 25.51 ч.

12.30 Светите мЪста, говори Любенъ Мел- 
нишки.

18.30 Часъ за семейството:
18.45 ГолЬмитЬ праздници въ семейство

то и тЬхното религиозно-възпитател
но въздействие, говори проф. про
тойерей Димитровъ.

19.30 Предаване за Добруджа.
19.45 Кога се е родилъ Христосъ, говори 

Милко Ангеловъ
20.30 Исторически календаръ.
СЖБОТА, 4. I. 1941 г.
12.55 Международенъ стопански преглбдъ, 

говори д-ръ Г. П. Степчичъ
13.00 Сказка отъ проф. д-ръ Кръстю Мия- 

тевъ
14.00 Държавни и обществени мероприя

тия
14.10 Петь минути туризъмъ
19.30 Предаване за Добруджа.
19.45 Часъ за работника:

1. Съобщения на Б. Р. С.
2. Беседа за работника.

20.15 Исторически календаръ
22.55 Общъ седмиченъ прегледъ на френ

ски езикъ.

22.00 Репортажъ отъ Никола Балабановъ
22.55 Поздравления на чужди езици 
СРЬДА, 1. I. 1941 г.
11.30 Предаване молебена 

вата 1941 година.
13.45 Поздравления отъ м-ръ-предссдатс- 

ля и м-ръ на народното просвещение 
по случай Новата година. 
Поздравления отъ НамЪстникъ-пред- • 
седателя на св. Синодъ мнтрополитъ

Неофитъ, по случай Новата година.
18.30 Часъ за детето.
19.30 Предаване за Добруджа.
20.30 Исторически календаръ.
ЧЕТВЪРТЪКЪ, 2. I. 1941 г.
12.30 ЗемедЪлско производство, вътреш

но снабдяване и износъ, говори К. Т. 
Георгиевъ

19.30 Предаване за Добруджа.
19.45 Общинското строителство 

вадинската община, говори 
Керемедчиевъ.

20.30 Исторически календаръ.
22.55 Новини отъ България на 

ски и английски езици ,
ПЕТЪКЪ, 3. I. 1941 г.

ЖИВОТА НА ЖЕ ЛЪЗНИЧАРИТЪ
Често с ъ м ъ 

ймалъ случай да 
бъда между же
лезничарите и не 
веднажъ съмъ се 
очудвалъ на тех- 
лото упорство и 
родолюбна дей- 
ность. Правило ми 
е особено силно 
впечатление тех-? 
ното другарство и 
готовностьта имъ 
дз се жертвуватъ

стовъ, Л. Пипковъ, Хр. Маноловъ, Л.
Прокопова, П. Стайновъ).

23.00 Часъ за чужбина:
Народни песни, изп. Баба Наета х. 
Павлова и Софийската кореняшка 
група.

ЧЕТВЪРТЪКЪ, 2. I. 1941 г.
20.00 Концертъ на Камерния радио-оркс- 

стъръ:
Коледни песни за хоръ и оркестъръ 
(Маринъ ГолЬминовъ)

21.00 Цикълъ Велики композитори. 
Бетовенъ — IV концертъ.

22.00 Концертъ на Боянъ Константнновъ, 
цигулка.

ПЕТЪКЪ, 3. I. 1941 г.
19.00 Народни пЬснн, изп. Иванка Хри

стова, и народната седморка.
20.50 Опера „Манонъ“ (Масне), дир. Ели 

Коенъ.
СЖБОТА, 4. I. 1941 г.
19.00 Музика за селото:

Народни песни и хора, изп. тройката 
на ЦвЬтко Благосвъ.

21.00 Сонатенъ концертъ на Василъ Сте-

ПРОЯВИ НА ГЕРМАНО-БЬЛГАР- 
СКА БЛИЗОСТЬ

Съобщаиатъ ни по телефона огъ Бер- 
линъ:

1) Въ Франкфуртъ на Маинъ говори 
наскоро въ д-вото за търговия и инду
стрия г-нъ д-ръ Поповъ на тема „Отра
жения въ България на германо-руските 
отношения“.

2. Въ Кьонинсбсргъ говорилъ 
България д-ръ Герхтенбергъ.

3. Изложбата на Борисъ Деневъ въ 
Берлинъ, открита наскоро въ салоните 
на Германо-българското д-во имй грама- 
денъ успЬхъ. Отъ всички 30 големи 
картини съ откупени вече 20. Посеще
нието, въпреки предколедните приго
товления, е неочаквано голЪмо.

4. Българо-германското д-во въ Мюн- 
хенъ даде, както съобщихме вече, го- 
лемъ предколеденъ чай въ салоните на 
хотелъ Байерише хофъ. Присжтствуваха 
м-ръ председателя д-ръ Знбертъ, Бъл
гарския генераленъ консулъ, Италиан
ския генераленъ консулъ и представите
ли на войската, партията и града Мюн- 
хенъ. Поздравления поднесе председате
ля на герм. бълг. д-во фонъ Репъ. Сту
дентското — д-во Шипка изпълни пес
ни. Концертъ изнесе българския вирту- 
озъ проф. Славко Поповъ.

Българо-германското д-во въ Мюн- 
хенъ изнесе също така сказка върху 
България съ светлини картини. Говори 
д-ръ Карлъ Елеръ.

единъ за другъ.
Въ своя труденъ ,пъть железничарите 

никога не съ унивалц. Техъ не съ ги от
чайвали нито снежните бури, нито вие- 

иито неизвестностьта. Съ едно 
усърдие, готови винаги да 

, те вършатъ своята’ 
И: се стараятъ да бъ- 

на себе си, а и на

Степчичъ
Слушателите на 

Радио-София по- 
знаватъ отдавна 
неговия гласъ и 
много пъти съ 
слуша твърде за
нимателните сто
пански сказки на 
д-ръ Степчичъ. 
Сжщиятъ е ро- 
депъ въ гр. Брез- 
никъ, Софийско, 
но усиновенъ отъ 
едно далматинско 
семейство. Първи
те» УЧИЛИЩНИ СТЖ1. 
ки преминава въ 
германско учили
ще, слсдъ което 
завършва българ- 

свободния университет!, 
въ София по дипломация. Това не задово 
лява неговия устремъ къмъ научни зани
мания и затова сс записва студснтъ по 
стопански науки и журналистика въ 
Лайпцигъ, к<т»дето завършва универси
тета съ титлата докторъ по филосо
фията.

Д-ръ Степчичъ е самобитна натура, 
която по своему схваща стопанските 
проблеми и съ единъ лекъ и популя- 
ренъ езикъ изнася своите стопански 
сказки предъ слушателите на Радио 
София. Въ разстояние само на 6 години, 
той е изнесълъ 300 сказки само предъ 
микрофона на Радио София, извънъ 
онези, които е ймалъ при разни случаи 
да държи въ чужбина, предимно Герма
ния. Освснъ това, той се занимава като 
истински стопански деятель и съ прак
тична дейность. Организиралъ е до сега 
неколко експортни фирми и то съ зави- 
денъ усп'Ьхъ. Съ удоволствие сътруд
ничи на всички почти стопански и поли
тически вестници въ страната, а не малко 
статии сж излезли отъ неговото перо и 
ва. разни швейцарски, германски и юго
славски вестници. Той е редовенъ членъ 
на Съюза на чуждестранните кореспон- !■’ 
денти въ_ България. Подъ псевдонима !■. 
Огнянъ Бисеровъ, д-ръ Степчичъ изнесе » . 
пръвъ до сега, единъ цикълъ отъ 15 ра- < 
дио-сказки върху несправедливите по- ’ 
становления на Ньойския диктатъ, като 
въ една популярна форма запозна слу
шателите на Радио София съ жестоките 
и тежки обиди, нанесени на българския 
Народъ. -тно

По случай 300-ната радио-сказка на 
д-ръ Степчичъ, която ще се състои на 
28 того, 14 ч. на обЬдъ, редакцията 
на в. „Български Радио прегледъ“, чийто 
редовенъ стопански сътрудникъ с, му 
пожелава и за въ бъдеще ползотворна 
стопанска дейность!

РАДИО СОФИЯ — Концерти и опери
НЕДЬЛЯ, 29. XII. 1940 г.
11.30 Праздннченъ концертъ
21.00 Концертъ на триото: д-ръ Христо 

ОбрЬшковъ — цигулка, Днмитъръ 
Неновъ — пиано и Константннъ По
повъ — внолончело.

21.30 Концертъ на Констанца Кирова, ме- 
цо-сопрано.

ПОНЕДЬЛНИКЪ, 30. XII. 1940 г.
21.30 Симфониченъ концертъ
22.15 Концертъ на Веселинка п ‘ 

сопрано
ВТОРНИКЪ, 31. XII. 1940 г.
12.45 Народни песни изъ с. Бреница, Бе- 

лослатинско, изп. Гергана Цекова, и 
народната седморка.

20.00 Концертъ на камерния радио-орке- 
стъръ: солистка Таня Начева.

21.00 Концертъ на „Българския струненъ 
квартетъ“: Владимиръ Аврамовъ, Ст.
Сертевъ, Ст. Магневъ и К. Кугийскн.

21.30 Концертъ на Камерния мжжкн хоръ: 
дирнгентъ Георги Димитровъ.

22.15 Народнн хора и танци, изп. Георги 
Станевъ, групата „Българска пЪсень“ 
и народната петорна.

СРЪДА, 1. I. 1941 г.
13.00 Народнн песни изъ Калоферско, 

изп. Гуди Гудевъ, групата „Българска 
песень“ и народната петорна.

17.00 Народни песни, изп. Топи Еневъ и 
народната седморка.

21.00 Български симфонични творби.
21.45 Български хорови песни: (Д. Хрн-

РАДИО-СОФИЯ — Сказки, репортажи и съобщения

НЕДЪЛЯ, 29. XII. -940 г.
9.00 Божествена служба.

12.45 Слово отъ Борисъ п. Стоименовъ
17.00 Часъ за селото:

1. Земеделското стопанство, говори Г.
Кондовъ, отъ Зем. изп. институтъ.
2. Една зима между словашките се
ляни, говори Петко Поповъ, редак- 
торъ на в. „Северно ехо", Плевенъ.

18.00 Часъ за детето.
19.30 Предаване за Добруджа
20.30 Исторически календаръ
ПОНЕДЪЛНИКЪ, 30. XII. 1940 г.
12.30 Музикалннятъ ни животъ презъ из

теклата годнна7^ГОйори Иййнъ Кан- 
буровъ

19.30 Предаване за Добруджа.
19.45 Литературниятъ ни животъ презъ
1940 г., говори Георги Константнновъ.
20.00 Изъ живота на школника — сказка
20.30 Исторически календаръ.
22.55 България предъ 1941 г., сказка 

италиански езикъ.
ВТОРНИКЪ, 31. XII. 1940 г.
12.30 Долината на река Струма и нейното 

значение за българите, говори 
натъ Пенковъ

18.00 Предаване XII делъ на Държавната
лотария

19.30 Предаване зз Добруджа.
19.45 История на летонзчислението
20.30 Исторически календаръ.

и добра съпруга, и добра 
просветителка,’ и сказчица и

всичко. Тя устройва вечеринки, утра, съ 
дело и слово се мжчи да издигне семей
ството на железничаря и да го просве
ти. Ние чухме още, че едно отъ най-ху
бавите начинания на тая жена е и бла
готворителния базаръ, въ който тя по
казва изкуството си да плете и бродира. 
Научихме още, че съ получените пари 
отъ изработените предмети въ този ба
заръ, железничарката помага на своите 
близки и винаги за големите праздници 
доставя радость.

Ние благодаримъ на г. д-ръ Ангелъ 
Понноевъ, че ни откри и запозна съ же
ната, тежкия 'животъ на която малцина 
отъ насъ познаватъ. Н. Б. 9 ч., 13.30 ч., 17.45 ч.

— '-ч представяме, 
страната ни, ако тия 

биха отпусна- 
когато всички 

бждемъ на щрекъ, когато 
стФгнемъ мишци и бодро да 

своя постъ, жел-Ьзни- 
съзнаватъ тая нужда, 

който имъ 
всеткитФ сили и време, тЪ рабо- 

тятъ и за своята просвета и култура.
Тъпото значение и денонощни^ 

имъ грижи за страната сж 
неин и отъ ркководнит-Ь имъ о д
това тия ръководители мн ла
съ гол-Ьма загриженость сж се 
облекчатъ живота на желфзн Р 
го направятъ по-щастливъ.

Днесъ съ радость може да се кон
статира, че прежните ежби и прежното 
разединение всредъ железничарите ве
че не съществува. Това се дължи изклю
чително-на главния директоръ на желез- 
ницнт ег. Борисъ Колчевъ.

Преди неколко дена чухме сказката 
на д-ръ Ангелъ Попноевъ, въ която той, 
следъ като говори за незавидната съдба 
на железничарската жена, описа и гри
жите й за просветното и културното 
издигане на железничарското семейство. 
Господинъ д-ръ Ангелъ Попноевъ ни 
описа, какъ жената на железничаря се 
справя съ горчивата самота и редица дру
ги неволи. Той ни каза, каква голема и 
мъчителна е неизвестностьта, въ която 
прекарва тя наравно съ моряшката же
на. Съ топли думи г. Попноевъ говори 
за тежкия кръстъ, съ който съ се на
гърбили железничарската и моряшката 
жена, и за лишенията, които те тър- 
пятъ. Ние чухме отъ него, че железни
чарката е 
майка, и
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Д-ръ В. Спасовъ-

радрстенъ

Тайната на микрофона

ПОЛОЖЕНИЕТО ПРЕДЪ МИ
КРОФОНА

Когато 
така 
да

му 
се

№ 3174 
пощенски

Кърнг.-

та
та и отбелязва гласа 
Това се отнася 
лнчность, 
сти, като 
рптЬ.

панимента, отъ гъвкавостьта и силата на 
гласа, отъ характера на песните и аку- 
сшчностьта на студиото. А всичко това 
зависи отъ своя страна отъ вида на ми
крофона, който се употребява.

СрЪденъ гласъ, билъ той басъ, бари- 
тонъ или теноръ, може да се постави съ 
1ол1>ма лекота. Най-общото правило, 
което требва да

Методътъ да се заеме правилно место 
/гп1 положйие предъ микрофона зависи 
отъ неколко неща: отъ вндътъ па аком- по-добре да се постави певецътъ предъ 

отдЪленъ- микрофонъ, но това не е не-

Най-общото
се спазва е: певецътъ

Юбилея на Добри Христовъ
Презъ м. декемврий тая година, пай- 

популярииятъ български композиторъ, 
проф. Добри Христовъ навърши 65 годи
ни, отъ които 45 години бЬха посветени 
на обществено-музикална дейность.

За първи пжть у насъ се празднува 
юбилей на музиканти, по починъ на 
дружества, съюзи и културни институти.

— 34 па брой! Такова единодушие и 
спонтанно признание нъ нашия културен?» 
животъ е рЬдкость.

Горното чествувапе е и първа проява 
на музикантско сцепление. Щастливо съв
падение или съзнателЬнъ поводъ?'Първи, 
изпитва благотворната задружна дей
ность на музикантското съсловие, създа- 
тельтъ на добре известният!» хоровъ 
възгласа» „Родна пЬсень насъ навЪкъ ни 
свързва“? Композиран!» отъ Добри Хри
стовъ преди повече отъ 35 години, днесъ 
горния възгласъ е девизъ па всички хо
рове въ България и па Певческия съюзъ-

Добри Христовъ дава не само починъ

. Проблемътъ на говоренето предъ 
микрофона, проблемътъ за, успе
ха на радиото, проблемътъ на 
пълното и ефикасно използуване 
па силата на радиофонията, пред
полага редица чисто технически 
въпроси, които правятъ една еми 
спя повече и по-малко успешна. 
Тия въпроси, ще разгледаме въ 
неколко статии, за да запозна- 
емъ нашите читатели съ пачи- 
нътъ, по който може да се успЬе 
предъ микрофона.

Богатъ, приятспъ, изразителенъ, слад- 
козвученъ — това сж прилагателни, съ 
които се определя единъ добъръ радио 
гласъ. Тия особености биватъ наслед
ствени или се придобивать. Всички тия 
прилагатетни могатъ да се дадатъ и на 
единъ добъръ опербнъ гласъ и все пакъ 
този гласъ да не бжде пригодеиъ за ра
диопредаване. Необходимо е изпитване.

Прочутиятъ певецъ Лауренсъ Тибетъ, 
при първото радиопредаване пропадналъ. 
Неговиятъ тежъкъ и силенъ гласъ зву- 
чалъ р-Ьзко, поради своя металенъ, чуп
ливи, почти грубъ звукъ. И после, следъ 
нЬколко опити, гласътъ на Лауренсъ Ти
бетъ зазвуча съвършено презъ етера. 
Нищо отъ неговото богатство и звучность 
не беше загубено. Тонмайсторътъ го бе
ше поставилъ въ друго положение предъ 
микрофона и го бе научили да се дър
жи другояче. Ето ролята на тонмайстора. 
Той е въ състояние да убие или да съз
даде единъ певецъ предъ радиото.

СЪОБЩЕНИЕ
Годишниятъ абонаментъ на вест

ника е 120 лева, внесени наведнажъ 
или на два пжти. За лица, които се 
абониратъ до 31 декемврий т. г.» 
абонаментътъ се намалява на 100 
лева, които требва да се внесатъ по 
пощенска чекова смЪтка 
или да се изпратятъ съ 
записъ до вестника, ул. 
градска 18. ОтчелигЬ се до края на 
годината абонати ще получатъ без
платно хубава премия. Който запи
ше 5 абонати и ги отчете, получава 
единъ годишенъ абонаментъ да- 
ромъ.

съ две направления, мжчнотнитЪ сж по- 
малки.

НапрнмЪръ, ако пЪе квартетъ, всеки 
певецъ трЬбва да се постави на еднакво 
разстояние отъ микрофона. Ако се наме
ри, че иЪкой гласъ стърчи (не хармопп- 
ра), тогава тоя гласъ се поставя по-да-

Въ случаите, когато гласътъ е много 
силенъ, лекарството е следното: просто 
певецътъ се поставя малко по-далече 
или малко настрана отъ микрофона. Ако 
гласътъ е способенъ за го.тЬма далечина 
и тая особеность е подходяща да се упо
треби, тогава местото на певеца требва 
да бжде такова, че да му даде пълна сво
бода при движението отъ или къмъ ми
крофона. Той требва да има възмож
ности да увеличава разстоянието отъ ми
крофона леко и бързо. Наистина микро
фоните съ лента силно намаляват!» необ- 
ходи.мостьта отъ такива движения отъ 
страна на певеца. Увеличената чувстви- 
телность на тЬзи микрофони дава въз
можности ясно да се хващатъ звуци, кои- 

сбходимо. Ако се употребява микрофонъ то биха били прекжепати отъ други ви
дове микрофони. Но тази увеличена чув- 
ствитслность помага на певеца сжщо 
толкова, колкото му и пречи, защото по
точно бележи грешките въ качеството, 
топа, височините или цвЬта на гласа. Отъ 
тукъ се появява нуждата предъ радиото 
да пеять само „нежни" гласове.

лече отъ микрофона отколкото останали
те. Ако членъ на квартета има соло то
гава той требва да излезе напредъ по- 
близу отъ останалите. Това важи за 
всички видове микрофони. Дори и когато 
пЬе по-голема група единъ микрофонъ е 
достатъченъ. Когато пЬе хоръ, той 
трЬбва да бжде така разположенъ, че 
гласовете добре да се менятъ и пито 
единъ гласъ да не изпъква предъ други
те. Разбира се, ■ че всичко това изисква 
изпробване. Всеки певецъ или музи
кална група иматъ своя характерность, и 
поставянето на певците на точното ме
сто требва да се изпробва до тогава, до- 
като не се установятъ хармоничните от
ношения • между певеца и инструмен
тите.

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ ВЪ ПРОВИНЦИЯТА
ПЕРНИКЪ

Неотдавна 6Ь устроено литературно 
четене за Добруджа, въ което участвува
ха писателите Ангели Каралийчевъ, Ни
кола Фурнаджиеви. Димитър!» Паите- 
леепъ, Стефани Мокревъ и Бояни Бол-

за хорова задружна дейности, но и много 
образци на „родни песни", безъ да се от
деля отъ духа и мелодиката на народно
то творчество. Той запълни изцФло пър- 
виятъ художествен!» етапи на нашата хо
рова ггЬсень.

Неговата многостранна дейность, без
спорно, даде добри плодове. Юбилсятъ 
му е резултатъ на тия плодове и на еди
нодушно признание, че родна песень се 
създава възъ основа на народни еле
менти.

И такава песен :ь само може да обеди
нява всички българи.

Дано чествувания професоръ Добри 
Христовъ, отличния народенъ компози
торъ, хоровъ диригенти, теоретикъ и му
зиколога, доживее да види още много 
такива прояви на сцепление и единоду
шие между хората па българското музи
кално изкуство.

ство. 
ви обичамъ" с” 
да се каже сжщо 
отежнени, сладъкъ 
ката е очевидна. Въ 
изразът!», а често и големината 
пението. Лауренсъ Тибетъ, 
менахъ и по-горс, е познати 
изрази или драматическп 
Изразътъ, който 
вецъ много повече е важенъ за радио- 
певците, защото съ помощьта на пзра- 
хп н фнините нюанси той постига оно
ва, ко^то концертниятъ или оперниятъ 
певецъ постигатъ съ работа.

Вилфредъ Пелетне, днрнгентъ на Л1е- 
трополитенъ опера, който слуша всека 
седмица по 50—60 певци казва: „Въпре
ки, че качеството на гласа е съществено 
и отъ първостепенна важность, лнчность- 

е, която отделя пЪвецътъ отъ тълпа- 
индивидуалности, 

не само до „гласовата“ 
но и до ония дребни особено- 
движение на тклото и манис- 

(Следва) Роботъ.

КОНТРОЛЪ НА ГЛАСА
Отъ голема важность е контро.тьть 

на гласа, когато е предъ микрофона. На 
концертниятъ подиумъ или на оперната 
сцена, певецътъ, за да получи драматн- 
чески ефектъ, може да повиши гласа си. 
Предъ микрофона викането е забранено. 
Ако радиопевецътъ требва да извика 
„Алилуя“, той требва да направи това съ 
увеличена сила, а не съ обемътъ на гласа 
си. Най-голе.ма грижа за контролиране
то на гласа създаватъ певците, които 
иматъ тремоло. Често това е преимуще
ство на концертната или оперната сцена, 
но за радио изпълнителя то е смъртна 
присъда.

Контролирането на гласа значи запаз
ване на точната височина съ или безъ 
тремоло, постигане или запазване на до
брия гласъ, неговото качество и въобще 
техника. Друга особеность на радиоиз- 
пълнителя е изразътъ. При изпълнението 
на думи и тонъ лежи истинското нзку-

Напримеръ, може да се каже „азъ 
съ низъкъ гласъ. Но може 

така „обичамъ" съ 
и мекъ гласъ. Разли- 

тая разлика лежи 
на изпъл- 

когото спо- 
зарадн своя 
особености, 

е важенъ за всЪки пЪ- 
повече е важенъ 

съ помощьта

гаръ. На снимката 'сж писателитЪ, снети 
между уредницитЪ на топа тържество, 
учепнцитЪ отъ кръжеца „Младежко сло
во“, директора на Пернишката гимназия 
г. Хр. Аврамова», и учителят!» г. г. К. Ту- 
лешковъ и И. Иванова.
ломъ

Единъ радостен!» факта», който за
служава да бжде отбелязанъ, е широката 
културно-просвЪтна дейность на народ
ния университети при читалище „Посто
янство". На 19 и 20 т. м. говори проф. Д. 
Дюлгерова», на 23 т. м. изнесе интересна 
сказка г. П. Панайотова», па тема „Худож
ници възрожденци“ и на 24 т. м. говори 
г. Радослава» Мутафчиева», па тема: „Ко- 
леднитЬ праздници и тЬхното претовар
ване отъ Пенчо Славейковъ“.
ПЛЪВЕНЪ

Преди две години въ градската гради
на бЪше поставенъ бюста на известния 
наша» поети, който загина трагично презъ 
1931 година, Никола Василевъ Ракитинъ. 
И до сега, обаче, поставения бюстъ не е 
осветенъ, макаръ това да е напомнювано 
на нЪколко пъти вече ота» м4»стннт1» вест
ници. Гражданството недоумява и се пи
та: къде сж културнитЪ организации и 
защо не изпълнятъ своя последенъ дългъ 
къмъ именития покойника»?
НОВА-ЗАГОРА

г. , нитаПо почина» на група мъстни интелиген— ■“сле-ть' 
_гм и-людег-не&едев»га—ктпттг? мЪтп(оТсГ "чи
талище „Днно П. Свиковъ“ б!»ше образу
вана любителска театрална трупа. Пър
вата пиеса, която трупата представи съ 
успЪхъ бЪ „Албена“, отъ Йорданъ Йов- 
ковъ. Трупата, насърдчена отъ интереса 
на гражданството къмъ нейното дЪло, 
приготовлява нови пиеси, които ще пред
стави презъ Коледните праздници.

АСЕНОВГРАДЪ
ДуховнптЬ сказки, уреждани отъ 

мЬстни християнски братства продължа
ват!» съ го.тЬм!» успЬхъ Вт» нсдЬля, 22 т. 
м., въ общинското кино говори г. Бор. 
Поповъ, учители отъ Пловдивъ, на тема: 
„Християнството и обществения про- 
гресъ“.
СИЛИСТРА

По починъ на група учители се възоб
нови дсйностьта на читалище „Доро- 
столъ“ чиято библиотека бЪше скрита 
изъ много тавани и изби презъ време на 
робството. Сега къмъ читалището бЬше 
основапъ и народенъ унпверситетъ, кой
то започва да развива широка културно- 
просветна дейность. Почти всЬка неделя 
се уреждатъ сказки, които сж истински 
праздннкт» за гражданството. Отъ нача
лото на този месецъ беше открито и ве
черно училище. Големъ делъ за урежда
нето на това училище има учительтъ г. 
Йорданъ Недковъ.
ДОБРИЧЪ

Въ последните дни въ освободена До
бруджа беха образувани неколко нови 
читалища. Такива читалища сж образува
ни въ с. Доймушларъ (Акадънларско) 
наименувано „Просвета“ съ 125 члена, въ 
с. Сусусъ-кьой — народно читалище 
„Йорданъ Йовковъ“, съ 60 члена, въ ис
торическото село Геленджнкъ — читали
ще „Просвета“ съ 80 члена. Първата гри
жа на селянитЬ е да събиратъ средства 
за закупуване на радиоапарати.

Въ с. Калипетрово (Силистренско) е 
основано читалище „Пробуда“ съ около 
100 члена. Учителите отъ това село сж за
почнали подготовката на пиесата „Ханъ- 
Татаръ", която ще представят!» презъ ко
ледните праздници.
БУРГАЗЪ

Следъ една продължителна обиколка 
изъ областьта, общинския театъръ 
преди една седмица се завърна въ града 
и поднови представленията си. Сега теа
търа представя съ успехъ духовитата 
кЖадия „Тримата близнаци“ отъ Пмо- 
скофенъ. 4
РУСЕ . _________

- Следъ успешното изнасяне на пушки- 
«ноЬзта поема ..Цигани“, драматизация па 
нашия нисатель Ал. Гнргиновъ, общински

ят т» театъръ представя известната съвет
ска пиеса „Платонъ Кречетъ“, съ участие
то на първенеца на Пловдивския наро
денъ театъръ Михаилъ Таневъ. Пиесата 
бе посрещната добре отъ публиката.

Кйкъ трйбви ди се говори и йе по радиото 
да бжде на средата предъ микрофона й 
да отстои отъ него на 45—50 см. разстоя
ние.

ТрЬбва да се избЬгва наклонностьта на 
нЪкои певци да се хващатъ за микро
фона Удобно е единнятъ кракъ да се по
ставя предъ другия, за да се. даде въз
можности за движение отъ и къмъ ми
крофона.

Когато сж необходими градации въ си
лата, пЬвецътъ може да се движи по- 
близу или по-далече отъ микрофона. 
Н Ьжпиятъ тонъ по-леко се’ взима по-бли- 
зу до микрофона. Попекога ще се каже 
на певеца, когато взима висока нота или 
когато е необходима гласова сила, да 
обърне главата си по-далече отъ диа
фрагмата. Това има сжщиятъ ефектъ 
като и отдалечаването отъ микрофона, 
но не се смета за задоволяващо. ПЬве-. 
цътъ .повече отъ всичко требва да вни
мава на основното правило: да се чув
ствува удобно. Неговото положение не 
требва да бжде свито или неестествено. 
Това е процедурата, която требва да се 
следва когато се пее при съпроводъ на 
пиано.

ГРУПОВО ПЪЕНЕ ПРЕДЪ МИКРО
ФОНА

Ако съпроводътъ е оркестровъ, поло
жението на певците требва да се из
пробва. Певецътъ не трЬбва да пЬе сил
но или да смущава приемането на некой 
отъ инструментите. Често се смета, че е

Наши оперни артисти въ чужбина
Оперното пЬние е мжчна работа. И 

за да не бжде много „оперно", трЬбва 
дълги години много старателно да се 
разучава съ едва ли не печовЬшко тър
пение. И не .може при това човекъ самъ 
да го учи. ТрЬбва нЬкой да показва 
какъ. Какъ трЬбва да се диша, какъ да 
се отваря устата, какъ да се премахне 
напрежението въ гърлото И много още 
по-мжчни работи. За жалость много мал
ко .хора има по свЬта, гдето знаятъ и 
могатъ свестно да направятъ отъ нео- 
обикиовеното човешко гърло, апарат!» за 
произвеждане па едва ли не божествени 
звуци. И такива хора, па и сегашни пев
ци сж прескачали на „Западъ“, за да се 
учатъ.

Отъ по-новото поколение, имаме сж- 
що неколко млади оперни сили, които, 
навреме осъзнали необходимостьта отъ 
помощьта на специалисти прескочиха 
сжщо па „Западъ“. Думата пи е този 
пжть, за младия и талантливъ басъ 
отъ Народната ни опера Петъръ Рай- 
ковъ, който пребивава отъ 8 месеци на 
специализация въ Берлинъ.

Г-н1> Райковъ е завършилъ Държав- 
яата Музикална Академия въ София, 

‘—„о което съ конкурсъ постжпва въ 
Народната опера.

Следъ неколко годишно престояване 
въ Операта, силното желание да се за
познае съ културата на Запада и да 
усъвършенствува своя апаратъ за пеене, 
го напжтватъ къмъ Германия. Тукъ въ 
Берлинъ, г-нъ Райковъ работи за техни
ческо усъзършенствуване при своя 
професоръ по пение отъ Държ. Висша 
Музикална Академия г-нъ Паулъ Ло- 
манъ. Сжщевременно той разучава басо

ви партии отъ известни опери, за по-на
татъшния си репертуаръ.

При своето престояване въ Берлинъ, 
г-нъ Райковъ е зарегистрирали вече 
успехи, както предъ българския музи- 
каленъ част» при Берлинското радио, 
така и предъ микрофона на Курцвелен- 
зендеръ, кждето той съ съпроводъ на 
големъ оркестъръ изпълни арии отъ 
немски и италиански автори на съответ
ните езици.

Предъ микрофона г-нъ Райковъ се е 
подвизавалъ много отдавна въ нашето 
Радио-София, както и по-нататъкъ въ 
детския часъ и въ редовната програма.

Пожелаваме на младия певецъ блес- 
кава кариера.

Нека ентусиазъма му, желанието 
за работа и жаждата му за знание 
увенчаятъ съ успехъ.
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же-

Когато В. Г. е Монтнраиъ въ малка ку
тия, въпреки добрите качества па при
емника, приемането по е добро, тъй като 
низкитЬ звукови фреквеиции се губятъ.

(Следва)

КНИГИ ЗА ОТЗИВЪ СЕ ИЗПРА- 
ЩАТЪ НА АДРЕСЪ: КЪРНИГРАД- 
СКА 18 — СОФИЯ.

ел.
се

Гч\\\\УЧ

111-И-1-114
| Мс<1ц1

:= 11'4,11 
ц1о!|оп30 »)

като 
явяватъ законите 
соленоида, елек- 
на електричес-

когато едно от- 
пред-

тетъ. На 10 юний 1836 год. Амперъ умира 
въ Марсилия.

Амперъ е билъ отлично запозната съ 
физика, химия и математика. Особена 
любовь той проявявалъ по отношение . 
на електричеството — единъ дЬлъ отъ 
физиката, малко позната по това време.

който 
опитите на Ерщедъ 
електрическия токъ 

стрелка, Амперъ се

Следъ една лекция на Араго, 
възпроизвеждалъ 
за влиянието на 
върху магнитната 
провиква:

— Магнетизъмъ и електричество, хто- 
ва е едно и сжщо нещо.

И почва една научна дейность, 
резултати на която се 
за електромагнетизма, 
тромагнита, принципа 
кия телеграфъ и пр.

Редки съ случаите, 
критие въ областьта на науката 
ставлява самостойность, — безъ връзка 
съ други научни открития; законите на 
електромагнетизма съ самостойность; тЬ 
съ фаръ, освЪтяващъ пътя па бъДни 
открития въ електротехниката Така, са
мо върху законите на електромагнети- 
зъма и откритието на електромагнита се 
дължи и откритието на първия практи- 
ченъ телеграфенъ апарата — този на 
Морзе, — една година следъ смъртьта 
па великия Амперъ.

Признателното човечество увЬковЪчи 
името му като даде на практическата 
единица за сила на тока — името амперъ.

Любомиръ Нацепени

Хорокшш но диотнптп лампи 
и тЬхната употрЪбп 

отъ инж. Гр. Узуновъ

амплитуда единъ висо- 
коговоритель предава по-добре високите 
фреквеиции. Освенъ това, при предаване 
на тЪзи фреквеиции се забелязва и едно 
насочено действие по посока перпенди
кулярна на конуса, което е толкова по- 
голЬмо, колкото по-виска е фреквенцня- 
та. Обратно,, при предаване на низкитЬ 
тонове високоговорителя нЬма никакво 
насочено действие т. е. низките тонове се

екраиъ представлява една плоска резо- 
нансиа дъска на която е пробита кръгла 
дупка, чийто диаметъръ е равенъ на диа
метъра на конуса. Безъ него, при сред
ните и низки фреквеиции, въздухътъ се 
колебае отъ едната страна на високого
ворителя къмъ другата, следствие на кое
то излъчването па низките фреквеиции е 

-много слабо.
Повърхностьта па резопанената дъска 

требва да бъде толкова по-голЪма, кол
кото фреквенцията за предаване е по- 
низка. Практическите размери на отра
жаващата дъска съ 80/80 см.

Дебелината на отражаващата дъска 
има сжщо известно значение за доброто 
предаване на звука. Тънката дъска (5—8 
м. м.) е неподходяща, тъй като има соб- 
ственъ резонаисъ и предава най-добре 
само известни фреквеиции. Отражаваща
та дъска съ срЪдни размери требва да е 
дебела най-малко 2 см. и добре закрепе
на, за да не бръмчи.

Формата на отражаващата дъска оказ
ва също голЪмо влияние върху фреквен- 
тната характеристика на високоговори
теля. Обикновено се използва отражава
щата дъска съ квадратна форма. Обаче, 
тази форма дава лоши резултати, а по- 
нЪкога даже влошава качеството на пре
даването.

За да се получи по-добра фреквентнз 
характеристика, се правятъ несиметрич
ни отраж. дъски (не квадратна ферма на 
дъската, или квадратна форма, но отвер
стието за високоговорителя е поместено 
несиметрично въ центъра).

Освенъ плоска резонанена дъска, за 
екраиъ на В. Г. може да се използувать 
и.фигурни повърхности (сандъче).

Плоската дъска е за предпочитане 
предъ сандъчето, което дава резонаисъ 
при известни низки тонове (ефектъ на 
бъчва). Понастоящемъ въ радиоапарати
те за акустиченъ екраиъ се използува 
самат кутия на приемника. Резултатътъ е 
толкова по-добъръ, колкото размерите 
на кутията съ по-голЬми. Ето защо, го
лемите радиоапарати-мебели иматъ мно
го по-високи акустични качества.

Сандъчето на В. Г. може да бъде от
крито или закрито. Високоговорители съ 
закрито сандъче иматъ следните харак
теристики: 1) всички фреквеиции, които 
съ по-малки отъ резонанената фрекв. на 
В. Г. система се възпроизвеждатъ слабо. 
2) При нЪкоя фреквенция настъпва резо- 
нансъ, поради което възпроизвеждането 
на фреквеиции близки до резонанената 
става много силно (получава се неприят
но пищене). По-добри резултати дава В. 
Г. поставенъ въ отворено сандъче. Обаче, 
и тЪзи устройства иматъ резонаисъ при 
койот се наблюдава максимално излъч
ване на енергията отъ къмъ откритата 
страна на сандъчето. Този резонаисъ се 
появява за фреквеиции отъ 100—150 хер
ца. Той изкривява силно предаването.

Въ нЪкой случай този резонаисъ усил
ва обратната акустична връзка и кара 
приемника да работи като генераторъ.

Съ цель да се избегне врдення резо- 
нансъ, който може да се появи въ кутия
та се прави специална поглъщателна ка
мара (резоштопъ на Хелмхолцъ) (фнг. 2).

супера междинно фреквентно) напреже
ние отъ около 12,5 волта. Тази стойности 
на необходимото в. фр. напрежение опре
деля усилването, което требва да има 
междинно фреквентния усилватели, а така 
също въобще чувствитслностьта па 
приемника. Ако желаемъ съ по-малко 
входящо (въ антената) в. фр. напрежение
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да получимъ звуковата мощности отъ 4,3 
вата, требва да увеличимъ сгъналата на 
междинно фреквентния усилватели или 
даже да поставимъ в. фр. усилвателна 
лампа предъ смесителната, така, че и при 
това малко антенно напрежение все пакъ 
да получимъ между анода и катода на 
диода напрежението отъ 12,5 волта.

Това необходимо междинно Фреквент
но напрежение може да се намали ако 
между лампата АП 4 и диода включим и 
едно стъпало на низкофреквентно усил
ване. Ако това стъпало ни дава усилване 
6 пъти напримФръ, тогава необходимото 
н. фр. напрежение което требва-да ни да
де диода ще бъде
Отъ характеристиката виждаме, че въ та- 
къвъ случай на диода требва да прило
жими само около 2,5 волта междинно- 
<|»реквентн_о_напрежение. Този начинъ на 
включване н. фр. усилвателни .стъпала, 
обаче не е за препоръчване, защото, ко- 
гато диодната лампа работи съ малки 'на
прежения, тя не дава чисто и добро де- 
тектиране. Това е защото нейната харак
теристика въ долната си части не е още 
права, а е чувствително извита. За да 
преминемъ тази части и навлЪземъ въ 
правата части на 'характеристиката, т. е.. 
за да получимъ едно пропорционално уве
личение на анодния токъ съ увеличения
та на анодното напрежение, требва да да
ваме по-го.тЬми високо или междинно 
фр. напрежения на диодната лампа. Сле- 
дующия брой ще опишемъ другия видъ 
характеристика. на диодната лампа и 
нейното използуване.

Диодната лампа има два електрода: 
единъ анодъ и единъ катодъ. Има и така 
наречените дуо-диоди, които се състоятъ 
■отъ два диода събрани заедно съ общъ 
катодъ. Какт е известно диодната лампа 
служи за токоизправяне и въ частности 
за детектиране на модулираните електр. 
токове. За улеснение на практичното из
ползуване на диоднитЪ лампи, фирмите*, 
строителни обикновено даватъ заедно съ 
лампите (или въ своите каталози) две 
характеристики, които съ много важни и 
чието значение и прилагане ще пояснимъ 
тукъ.

Обикновената характеристика на диод-, 
вата лампа ни дава зависимостьта между 
анодния (правъ) токъ на лампата въ за
висимости отъ приложеното (право) анод
но напрежение. Тази характеристика, въ
преки, че определя до голЪма степени 
свойствата на лампата, не ни дава указа
ния за практичното и използуване. Пър
вата отъ • новите характеристики ни по
казва какво низкофреквентно напрежение 
ще получимъ отъ лампата като й прило- 
жимъ известно високофреквентно напре
жение. Обаче, ние знаемъ, че силата на 
първото зависи още и отъ степеньта на 
модулацията съ която е модулирано впсо^ 
кофреквентното напрежение. Освенъ това 
н. фр. напрежение зависи също така и 
отъ величинитЪ на омичното съпротивле
ние и капацнтетъ, които съ поставени въ 
веригата на лампата. По тази причина, 
характеристиката се дава при определена 
дълбочина на модулацията (обикновенно 
30%) и при определени най-употребяеми, 
стойности на външното съпротивление и 
капацнтетъ (напр.
Така че характеристиката ни показва за
висимостьта между приложеното върху 
лампата високо фреквентно напрежение 

модулирано съ 30%, и полученото 
следъ детекцията низко-фреквентното на
прежение (Фнг. 1).’ Характеристика
та е една наклонена права. По хоризон
талната ось е нанесено в. фр. ефективно 
напрежение въ волти, а по вертикалната 
ось — полученото н. фр. ефективно на
прежение пакъ въ волти.

Нека вземемъ, че задъ диодната лампа 
искаме да включимъ само една крайна 
лампа, която да предаде на високогово
рителя една определена (желана) низко 
фр. мощи. НапримЪръ лампата АП4 дава 
4,3 вата. Но за това конструктора ни каз
ва, че требва да я задействаме съ най- 
малко 3,6 волта и. фр. напрежение. Това 
напрежение требва да ни го даде диод- 
пата лампа и отъ нейната характеристика 
виждаме, че затова е необходимо да при
ложима» върху нея едно високофрекв. (въ

Акустично устройство. За да работи 
добре единъ слектродипамичснъ високо
говорители е необходимо да имаме: I) 
единъ добъръ приемпикъ чиято изходя
ща мощи да отговаря иа мощностьта на 
високоговорителя. 2) Едно акустично 
устройство въ види на отражаваща (резо
нанена) дъска или специално сандъче.

При изпълнението на второто усло
вие трЕбва да се внимава много, тъй ка
то безъ акустично устройство високого
ворителя не възпроизвежда еднакво всич
ки фреквеиции (тонове) следствие на кое- 
тс естественостьта на музика и говора се 
загубва.

Ние видехме, че въ елек, динамичния 
високоговорители, подвижната бобинка 
извършва трептения, чието число въ се
кунда е равно на фреквенцията на моду- 
лационпите токове. Необходимо е, про
чее, да превърнемъ механическите дви
жения. на бобинката въ трептения на въз
духа, т е. въ звукове. Това се постига ка
то се прибави къмъ подвижната бобинка 
едно устройство (мембрана), което раз
движва въздуха и предизвиква звукови 
вълни.

Обикновено се възприема коническа- 
та форма на мамбраната, за да се избег
не образуването на т. н. стоящи вълни 
върху мембраната. Споредъ размЬрите 
на конуса високоговорителите се разде- 
лятъ на три групи: високоговорители съ 
малки, срЬдни и големи мембрани.

Опита показва, че колкото диаметъра 
на конуса или диаметъра на подвижната 
бобинка е по-големъ, толкова по-добре 
се възпроизвеждатъ низкитЬ тонове.

Малките високоговорители, които 
иматъ конуси съ 15 см. диаметъръ въз
произвеждатъ лошо низките тонове.

Нормалните ел. динамични В. Г., кои
то се използватъ отъ радиолюбителите 
иматъ конуси съ диаметъръ 20—25 см.

Мощните високоговорители, които се 
използуватъ въ кината с<к съ конуси 
чийто диаметъръ е 30 см. и по-вече.

Тъй като акустичните характеристики 
на единъ високоговорители се изменятъ 
съ размерите и теглото на конуса, след- ■ 
ва, че може да се построи единъ ел. ди- 
намиченъ високоговорители, който 
пропуска каквато фреквентна лента : 
лаемъ.

Напоследъкъ се строятъ двойни 
динамични високоговорители, които 
състоятъ отъ единъ В. Г. изчисленъ за 
високитЬ тонове и единъ В. Г. за низкитЬ 
тонове. Съединението на тези високого
ворители съ анодната верига на послед- 
нат мощна лампа става посредствомъ 
единъ трансформаторъ въ вторичната 
намодка, на който се намиратъ двете 
подвижни бобинки съединени последова 
телно или паралелно. ПонЬкога двата ви* 
сокоговорителя се съединяватъ съ два 
различни усилвателя, построени да усил- 
ватъ фреквентната лента на всеки висо
коговорители.

. При еднаква

АНДРЕ МАРИ АМПЕРЪ
Француската академия на науките. На 

професорската катедра говори ученъ. 
Черпи кждрн покриватъ умното му чело. 
Словото е увлекателно. Жадуващи за 
наука хора поглъщатъ всека дума.

И, докато всички слушатъ, въ залата 
влиза скромно облеченъ мжжъ. Пристъп
ва внимателно, заема първото свободно 
место и става единъ отъ всички присът- 
ствуващн.

Лекцията е свършена. Тогава непоз- 
натиятъ слушатели се отправя къмъ про
фесора и му стиска топло ръцете.

Една покана. Професорътъ ще треб
ва да вечеря на другия дени въ 7 часа съ 
непознатия. Но, погълнатъ отъ научни 
занимания, професорътъ забравя за пока
ната и непознатиятъ ще требва да чака и 
вечеря за първи пъти едва въ 8 часа.

Непознатиятъ, драги читателю, е им
ператорът-ъ иа Франция Наполеонъ Бо- 
напартъ, а професорътъ е великия фран
цузин ученъ Андре .Мари Амперъ.

Ампер-й е родеиъ въ 1775 година. Синъ 
на мирови съдия, той’билъ отлично въз- 
питанъ и много образованъ. За времето 
си той билъ ученъ съ най-широки поз
нания и известности.

Едва 17 годишенъ, той научава за ги- 
лотинирансто на баща си. Тихиятъ и ща- 
стливъ животъ на Амперъ билъ помра- 
ченъ. Той страда и близките му основа
телно се безпокоять за здравето и живота 
му. После следва опомване. Той изучава 
страстно ботаника и пише епическа поема.

ПоследнитЬ години го заварватъ ка- 
професоръ въ Парижкия универсн-
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предаватъ въ всички посоки. За да да- 
демъ на низкитЬ фреквенцни техната 
нормална амплитуда т. е. за да усилимъ 
низките тонове, необходимо е, да се пре
гради пространството отъ двете страни 
па конуса съ единъ екраиъ (фиг. 1). Този
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ВЕЧЕРЬ:СУТРИНЬ:

концертъ,

ВЕЧЕРЬ:
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ОБЪДЪ

Ви

за св. Силзе-

" чуждина
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и'танцовахора

СУТРИНЬ:

ВЕЧЕРЬ:

орк.

на

СвЪтитЪ трима

сек-

концертъ

на

Шу-

СЖБОТА, 4. I. 1941 г.

11.15 Базелъ — Клавирни компо
зиции отъ Шопенъ

13.40 Базелъ — Оперетенъ кон
церта

16.45 Базелъ — Хоровъ концерти 
на дамски и мжжки хоръ

19.20 Базелъ — Забавни музика 
за чело и пиано

21.15 Базелъ — Народна музика

Испанско капричио (Римски 
Корсаковъ), дир. Волфъ.

13.50 Забавна и танцова музика.
(Около 14.15 ч. търговски 
съобщения).

14.30 Край.

15.20 Цигански 
ци

време, коментаръ,

ПЕТЪКЪ, 3. I. 1941 г.

13.40 Цюрихъ — Народна музи
ка изъ всички страни

19.00 Бернъ — Една зимна при
казка

20.25 Бернъ — Западно-европей
ски компонисти

21.15 Симфониченъ
дир. Превитали

СРЪДА, 1. I. 1911 год.

20.30 Орксстровъ концертъ, дир. 
Семприни

21.30 Камерепъ концертъ

ЧЕТВЪРТЪКЪ, 2. I. 1941 г.

22.00 Оркестровъ концертъ, дир. 
Арланди

ПЕТЪКЪ, 3. I. 1941 г.

20.50 Симфониченъ вокаленъ кон 
цертъ, дир. Салваги

СЪБОТА, 4. I. 1941 г.

22.00 Клавиренъ концертъ,
Пина Пикини

Мандолиненъ
оркестъръ Амандо

20.25 Хоровъ концерта»

НЕДЪЛЯ, 29. XII. 1940 г.

11.45 Вокаленъ концертъ — Ма
рия Филипи

12.30 Базелъ — Рьожи фонъ Ке- 
нелъ чете изъ своя новъ ро- 
манъ „Синътъ Иоханесъ“

14.10 Базелъ.— Народна музика 
—. Нсаполнтански

на

Н. Балаба- 
„Детска ра-

ЧЕТВЪРТЪКЪ, 2. I. 1941 г.

12.00 Цюрихъ — Швейцарска 
музика

17.30 За болнитЪ
19.15 Цюрихъ —

БЕРОМЮНСТЕРЪ

(ЦЮРИХЪ, БАЗЕЛЪ, БЕРНЪ)

СРЪДА, 1. I. 1941 год.

12.10 Камерна музика
13.50 Цюрихъ — Концертъ 

радио-оркестъра
15.20 Бернъ — Селска и тирол-. 

ска музика
16.05 Бернъ — За новогодишни

те обичаи
19.35 Бернъ — Шаблие „Сценъ 

питорексъ“
21.05 Бернъ — 

крале

13.50 Забавспъ концертъ на Са
лонния оркестъръ, подъ рж- 
ководството на Василъ Сте- 
фановъ:
1. „Нинна, Наниа“ (Миксли);
2. ЦЪлувка въ тъмнината 
(Миксли); 3. Мелодия (Ацо- 
ни); 4. Върни се! . . . (Кароз 
но); 5. Имаше едно време 
единъ циганинъ (Айнгелъ).

14.20 Търговски съобщения.
14.30 Забавна и танцова музика.
15.00 Кран.

15.00 Базелъ
песни съ акомпанимента 
мандолини и китари

19.20 Клавиренъ концертъ
20.20 Концертъ на радио

стетъ
22.25 Базелъ — „Дойче месе“, 

отъ Францъ Шубертъ

битията, новин, съобщения.
20.50 Забавна музика*
21.00 Концертъ на триото: д-ръ 

Христо ОбрЬшковъ — ци
гулка, Димитъръ Неновъ пи 
ано и Константинъ Поповъ 
виолончело;
Трио въ си бемолъ мажоръ, 
оп. 99 (Францъ Шубертъ)

21.30 Концертъ на Констанца Ки 
рова мецо-сопрано: 
Чайковски:
1. Ний седЪхме съ тебъ — 
романсъ; 2. Нощь; 3. Защо?;
4. Бихъ искалъ да излЪя 
своята печаль; 5. Арията на 
Иоанна изъ операта „Жана 
Д.Аркъ.

22.00 Забавна и танцова музика. 
(Около 22.15 ч. търговски 
съобщения).

22.45 Новини.
22.55 Танцова музика.
23.30 Край.

. седморкаг — •
1. Елсно, слънцето, трепти 
захожда; 2. Па ми даватъ 
крива сръпка; 3. Радо, Ве
лико; 4. Каленфнрко, дил- 
берко; 5. Байно ле Иване;
6. Мари моме, малка моме.

13.15 Точно време, коментаръ, 
новини, съобщения

13.35 Радио-София и българско
то стопанство презъ 1940 г. 

13.50 Забавна и танцова музика 
(Около 14.15 ч. търговски 
съобщени)

14,30 Край.
7.00 Маршъ, ободрителни думи. 
7.05 Четвърти часъ радиогим 
7.20 Точно време, новини.
7.30 Народна музика:

1. Кой кого либи по-много, 
изп. Гуди Гудевъ съ наро- 
деиъ оркестъръ; 2. Маке
донска китка (Фр. Ханелъ), 
изп. духовъ оркестъръ.

7.40 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, до

макински съвети
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Врабчетата по покрива 
(Скала); 2. ВЪчното опияне
ние (Ганъ); 3. ДветЪ птичен- 
ца кадънки (Клннгъ); 4. Раз- 
цъвтяване (Ганъ); 5. Въ ма
газина за кукли (Венделъ);
6. Петь часа чай въ жабуня- 
ка (Айлбутъ); 7. Капри 
(Лихтъ); 8. Чардашъ (Мон- 
тн); 9. Нощна пеперуда 
(Мандтъ); 10. Една птичка 
пЪеше на липата (Еберле).

8.30 Край.

Бъпгввска инмивия зп 
вмшжтн „Б.И.Р.Ч."
Шасита съ скали за ком
плекти „ЖЕЛОЗО“. Висо
коговорители перманентни 
и електродинаинчни отъ 
2 до 40 вата мощности 
Трансформатори всички 
видове, Кутии и спец, 
платъ за радиоапаратите, 
Новите модели радио- 
приемници„КИНГСТОНЪ“ 
Всички други радиочасти 
на складъ

при Радио-централа 

Дашлъ В. Охвнянъ
ул. Алабннъ № 44, София 

Тел. № 2-36-07 
П. Ч. С. 3964

ИТАЛИЯ

(Ср. вълни 245.5, 263.2, 420.8, 491.8)

НЕДЪЛЯ, 29. ХП. 1940 г.

20.50 „Медуза" поема въ три дей 
ствия отъ Шанцеръ, муз. Ба- 
рнли

ПОНЕДЪЛНИКЪ, 30. XII. 1940 г.

20.30 Вокаленъ симфониченъ 
концертъ, солисти. Щигнани 
сопрано, Таглиавиии тенор ь, 
дир. Собино

ВТОРНИКЪ, 31. XII. 1940 г.

17.00 Часъ за селото:
Народни танци, изп. Софий
ската Кореняшка група
1. Земеделското стопанство, 
говори Г. Кондонъ отъ Зем. 
Изпитателния института.
2. Стопански съвети

18.00 Часъ за детето:
Участвуватъ: 
новъ, групата 
дость" и др.

19.00 Български шлагери
19.30 Предаване за Добруджа
19.45 Забавна и танцова музика
20.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на съ- * 12.00 Изъ оперети:

18.30 Забавна и танцова музика 
19.00 Жечо Долчииковъ и Хри

стина х. Колева изп. народ
ни песни съ съпроводъ на 
народната седморка:
1. Чи стжнж мума Нидялка;
2. Чи сж се сбрали на Косту 
вжтж Нончувж уджя; 3. За
речи са, мамо вуйводжтж; 
4. Венчай, куме венчай; 5. 
Върви конче; 6. Слезло ми 
момче загорче.

19.30 Предаване за Добруджа.
19.45 Литературниятъ ни животъ 

презъ 1940 г., говори Георги 
Константиновъ.

20.00 Изъ живота на школника 
— сказка; маршове, изп. ду

ховия орк. на школата.
20.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на съ
битията, новини, съобщения

20.50 Забавна музика:
21.00 Симфониченъ концертъ:

1. "Увертюра „Фаустъ“ (Ваг- 
неръ), дир. Кооцъ; 2. Кон
цертъ за пиано и оркестъръ 
№ 1!У въ фа мажоръ (Мо- 
цартъ), солистъ Георгъ Бос 
ковъ; 3. Симфония № 4 въ 
до миньоръ, оп. 60 (Брамсъ), 
дир. Клемпереръ.

22.15 Концертъ на Веселина За- 
. фирова сопрано:

1. Оставете ме да умра (Мон- 
теверди); 2. Не се надяван 
(Карисими); 3. Сладка лю- 
бовь (Бруни); 4. Не бждете 
жестокъ (Кал дар а); 5. Сър- 
дитко мой сърдитко (Пер- 
голези); 6. Ахъ, мое сърдце 
(Хенделъ); 7. О, моя сладка 
любовь (Глукъ).

22.45 Новини.
22.55 България предъ 1941 годи

на, сказка на италиански 
езикъ.

23.05 Танцова музика
(Въ паузата търговски съоб
щения).

23.30 Край

ОБЪДЪ

12.00 Забавна музика:
1. Валсъ изъ оп. 39 (Брамсъ);
2. Скокъ с.тЬпешката, фан
тазия (Плакнетъ), дир. Гур- 
линъ; 3. Разбра ли ме? Та
рантела (Буланже)) изп. ав
тора съ своя оркестъръ;
4. Потпурн изъ операта „Жи 
вотъ за царя“ (Глинка), изп. 
оркестъръ отъ балалайки;
5. О! хубаво време, о, бла
жено време! (Гьоце), изп. 
оркестъръ съ соло пистонъ;
6. Испански танцъ (Грана- 
досъ).

12.30 Музикалниятъ ни животъ 
презъ изтеклата година, го
вори Иванъ Камбуровъ.

12.45 ОбЪденъ концертъ:
1. Увертюра къмъ операта 
„Крадливата сврака“ (Роси- 
ни); 2. Фантазия изъ опера

та „Дъщерята на полка“ (До- 
ницети), дир. Мансардъ;

13.00 Външната търговия на Бъл 
гария презъ 1940 г., говори 
Г. Винаровъ

13.15 Точно време, коментаръ1, 
новини, борси, съобщения

13.35 Популяренъ концертъ:

7.00 Маршъ ободрителни думи 
7.05 Четвърти часъ радиогим* 

настика.
7.20 Точно време, новини.
7.30 Народна музика:

1. Бистришка ржчепнца, изп. 
Бистришката четворка; 2. 
Ахъ другари, изп. Борисъ 
Христовъ съ оркестъръ, 3. 
Ениджснски хора, изп. ду
ховъ оркестъръ.

7.40 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, до

макински съвети
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Свирачътъ и неговото ку
че (Приоръ); 2. Пързаля
щият!» се (Валдтойфелъ); 3. 
Тсди Пикиикъ (Братонъ).
4. ЦЪлувката (Ардитн); 5. 
Братство (Лео Фалъ); 6. 
Единъ часъ при овчаря (Зи- 
дс); 7. Когато двама се оби- 
чатъ (Лехаръ); 8. Менуетъ 
(Бстовенъ); 9. Бсби Парадъ 
(Манфредъ); 10. Норвежки 
таниъ (Григъ).

8.30 Край.

ПОНЕДЪЛНИКЪ, 30. XII. 1940

13.40 Концертъ на радио орк. 
18.00 Цюрихъ — Концертъ

КубанскитЬ казаци 
19.45 Швейцарска музика' * 
20.10 П-Ьсни отъ Францъ 

бертъ
22.00 Отъ старата въ Новата го

дина

СУТРИНЬ:
7.00 Маршове
7.10 Лека музика
7.30 Народни пЪсни, изп. Ата

наска Тодорова и Тракий
ската тройка:
1. Ниже Трсмезлийке; 2. Ма
ма Милану думаше; 3. Мом
чета като лъвчета; 4. Дали е 
Рада умрЪла; 5. Стоянъ май 
ка си думаше; 6. Разплака 
се стари д-Ьдо.

8.00 Ободрителни думи, точно 
време, новини и църковенъ 
календаръ

8.15 Забавенъ концертъ:
1. Факелното шествие 
Жабешкия царь (Кронбергъ)
2. Мечти въ Санъ-Суси 
(Шьонианъ); 3. Сватбата на 
Пепеляшка (Дикерсъ); 4. 
Шопенови мелодии (Шо- 
пеиъ); 5. Лаутаръ (Станъ- 
Голестанъ); 6. Полка Аржен
тина (Пьоршманъ); 7. Жен
ско сърдце (Щраусъ); 8. Хар 
моиика, полка (Пьоршманъ);
9. Хубавата Полинъ (Мильо- 
къръ).

8.45 Почивка.
9.00 Божествена служба.

18.00 Предаване XII дЪлъ на 
Държавната лотария.

19.30 Предаване за Добруджа
19.45 История на ЛЪтоизчисле- 

нието
20.00 Концертъ на Камерния ра

дио оркестър!»; солистка Та
ня Начева:
Шссть Родопски пЪсни 
(Асенъ Карастояновъ:) 
1. Стани ми майко; 2. Ке- 
румка двори мете; ). Месе- 
чинко ле; 4. Хвъркиалай До
бринки; 5. Заспало с челе- 
бийче; 6. Море те найдохъ 
срЪдъ село.

20.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегледъ на съ
битията, новини, съобщения.

20.50 Забавна музика:
21.00 Концертъ на „Българския 

струненъ квартетъ“, Влади- 
миръ Аврамовъ, Ст. Сертевъ, 
Ст. Магнсвъ и К. Кугийски: 
Квартетъ въ ми миньоръ (Л. 
Пипковъ): алегро, скерцо, 
анданте и престо.

21.30 Концертъ на Камерния 
мжжки хоръ; диригентъ Ге
орги Димитровъ:
1. Конче водя мамо, войниш
ка пФсень (Г. Димитровъ);
2. Родна Добруджа зове (Сл. 
Красински), (Г. Димитровъ);
3. Залюляла се широка Доб
руджа, народна пЪсень (П. 
Бояджиевъ); 4. ПролЪтна 
картина (Казимиръ Шикар- 
ски) солистъ Михаилъ Спи-

• ровъ; 4. Бре Иване! (Петко 
Стайновъ); 6. Старъ овчарь 
въ гора свири (П. Бояджи
евъ), солистъ Аитонъ Са- 
вовъ; 7. Се запали, македон
ска пЪсень (Добри Хри
стовъ); 8., Стоманени орли 
пЬсень на летцитЬ (Георги 
Димитровъ).

22.00 Репортажъ отъ Никола Ба- 
лабановъ.

БУДАПЕЩА I 
НЕДЪЛЯ, 29. ХП. 1940 г. 
12.30 Концертъ на радио орк. 
18.00 Унгарски пЪсни съ циган

ски оркестъръ

БУДАПЕЩА II

за пиано 
оркестъръ Га-

програми/м СОФИЯ, ВАРНА и СТ.-ЗАГОРА

1. Потпури изъ оперетата 
„Царицата на чардаша“ (Кал 
чанъ), дир. Абрани.
2. Изъ съкратената оперета 
„Виенска кръвь“ (Иох. Щра
усъ), изп. Мария Хестеръ, 
сопрано, Хербсртъ Гро те- 
норъ и Максъ Шипъръ те
нор!» съ оркестъръ.
3. Потпури изъ оперетата 
„Баръ Кохба“ (Галдфадънъ)
4. Потпури изъ Жилбертови 
оперети (Жилбертъ), дир. 
автора.

12.30 Долината на рЬка Струма 
и нейното значение за бъл- 
гаритЬ, говори Игнатъ Пен- 
ковъ.

12.45 Народни пЪсни изъ с. БрЪ- 
ница — БЪлослатииско, изп. 
Гергана Цекова н народната 22.1 я Народни хлря ” 
сслмопкаг — • " Гюрга Пипджурова Тричкова,

Георги Станевъ, групата 
Българска пЪсень“ и Народ
ната петорна 

22.45 'Новини 
22.55 Поздравления 

езици.
23.00 Народни 

музика.
00.15 Суровакница и продълже

ние на хорйта и танцовата 
музика.

3.00 Край.

ВТОРНИКЪ, 31. ХИ. 1940 г.

13.40 Базелъ — Ревю на грамо
фонните плочи, които сж 
свирени съ успФхъ презъ 
1940 г.

17.30 Базелъ — Иозефъ Хайднъ, 
струненъ квартетъ въ солъ 
мажоръ оп. 54 № 1.

18.00 Базелъ — Годишните вре
мена въ музиката

19.00 Базелъ —- Хало, Америка!
19.20 Базелъ — Композицн отъ 

Моцартъ
20.35 Пета симфония отъ Бето- 

венъ

ОБЪДЪ
11.30 Праздннченъ концертъ: ;

1. Увертюра къмъ операта < 
„Оберонъ“ (Веберъ), дир. 
Кооцъ; 2. Концертъ за ци
гулка въ ла мажоръ (И С. 
(Бахъ), солистъ Хуберманъ;
3. Симфония, № 2 въ до ма
жоръ, оп. 6 (Шуманъ), дир. 
Пфициеръ); 4. Легендата за 
Св. Никола Велики (Енгел- : 
брехтъ), дир. автора.

12.45 Слово отъ Борисъ п. Сто
именови

13.00 Народни песни, изп. Вокал
ния квартетъ на Гюрга Пин- 
джурова Тричкова:
1. Соколъ ми лети високо;
2. Я излезни Яно; 3. ПопЪй 
ми Янке ле невесто; 4. По- 
шла Румена; 5. Бела Рада, 
гайтанъ плела; 6. Затворена— 
Раде.

13.30 Точно
новини, съобщения.

15.00 Концертъ на воен. музика 
17.00 Предаване отъ държ. опера
20.30 Цигански оркестъръ Ленд- 

ван
ПОНЕДЪЛНИКЪ, 30. ХП. 1940 г.
12.10 Вокаленъ концертъ
12.55 Концертъ за цигулка
15.20 Цигански оркестъръ Сьор- 

кьози.
18.40 Концертъ на цимбало
19.20 Концертъ на филхармония

та заедно съ хора на опера
та, дир. Дохнани

17.40 Вокаленъ концертъ

БУДАПЕЩА П.

18.10 Концертъ за виолончело 
ВТОРНИКЪ, 31. XII. 1940 г.

-Л2Л0" Цигански оркестъръ 
дакъ

17.15 Посвещение
стъръ

18.00 Часъ по случай края на го
дината

БУДАПЕЩА II

17.15 Цигански оркестъръ Лака- 
тошъ

18.00 Хорова музика
СРЪДА, 1. I. 1941 год.
15.00 Половннъ часъ за децата 

по случай Новата година
15.35 Вокаленъ концертъ
16.30 Трио акордеонъ, цигулка и 

арфа
20.00 Цигански оркестъръ Ола

БУДАПЕЩА II

10.00 Концертъ на радио орк. 
ЧЕТВЪРТЪКЪ, 2. I. 1941 г.
12.55 Вокаленъ концертъ
13.30 Унгарски п4»сни
18.30 Клавиренъ концертъ

БУДАПЕЩА II

18.10 Унгарски пЪсни
20.25 Цигански ср’.:е
ПЕТЪКЪ, 3. I. 1941
12.10 Концертъ на радио орк.
16.10 За учащата се младежь
17.15 Концертъ за цигулка
18.05 Цигански оркестъръ Мурзи

БУДАПЕЩА II

17.35 Вокаленъ концертъ
СРЙБОТА, 4. I. 1941 г.
12.10 Концертъ на воен. музика
15.20 Цигански оркестъръ Лови-

БУДАПЕЩА II

17.15 Клавиренъ концертъ
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СУТРИНЬ:ВЕЧЕРЬ:

коме-

ВЕЧЕРЬ:

до-
съвеги

М-ръ

ЧЕТВЪРТЪКЪ — 2 януарий — 1941

СУТРИНЬ:

обществени

к' .

в-къ Фото Тобнсъ

••••»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»••••••••••••••••••••••••••'
ПЕТЪКЪ - 3 януарий - 1941

Четете най-голгь- 
седмичникъ за

въ
ре- 

въз-

I

мия
радио - програми 

Бълг.
РАДИО - ПРЕГЛЕДЪ

Руска' 
Бадин-

1•••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••е» •'•••••••••••••••••••••

СРЪДА — 1 януарий — 1941

IСМОТА 
4 януарий — 1941

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Серенада (Висмаръ); 2. 
Изъ гората (***); 3. Стари-

Липъ Даговеръ
„Бнсмаркъ“, „Шилерь“

3. Серенада 
(Миньонъ); 4. 
(Цезаръ Кюн);
дрипавия (Ше-

СУТРИНЬ:
7.00 Маршъ, ободрителни думи 
7.05 Четвъртъ часъ радиогимна- 

стика.
7.20 Точно време, новини.
7.30 Народна музика:

]'. Гълъбовска ръченица, 
изп. на кавала, Генчо Колевъ 
2. Хайдушко хоро (Карасто- 
яновъ), изп. духовъ орке- 
стъ-ръ; 3. Колко те любя де
войко, изп. ЦвЬтана Табако
ва, съ съпроводъ на пиано.

7.40 Лека музика
7.55 Църковенъ календаръ до

макински съвети.
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Танцови потпури (Роб- 
рехтъ); 2. Далечъ отъ бала 
(Жиле); 3. Сега се танцува 
пакъ ДВисмаръ); 4, Когато 
тЪ скачатъ (Оскаръ Фо- 
трасъ); 5. Валсъ, оп. 39 
(Брамсъ); 6. Госпожа Луна, 
потпури (Линке); 7. Куклата 
и Палячото (Зиде); 8. Балъ 
маске на гъските (Май-Шаа- 
бахъ).

8.30 Край.

18.30 Часъ за семейството: 
Руски романси.

18.45 ГолЬмитЪ праздници 
семейството и тЬхното 
лигиозно-възпитително 
действие, говори Проф. Про
тойерей Христо Димигровъ

19.00 Народни песни, изп. Иван
ка Христова и народната сед- 
морна:

Седналъ ми е челебия
Зора, зора момне ле
Разболя се хубава Радка 
Купила ми, купила, хей 
Мома Янка сънь сънува 
Запитало й лудо младо 

конче

5. Тодоръ ми църква мете
ше; 6. Гина б-Ьли.

13.15 Точно време, коментар!», 
новини, съобщения

13.35 Популяренъ концертъ: 
„Изкупление“, симфонична 
поема (Цезаръ Франкъ), 
дир. Гастонъ Пулс

13.50 Забавна и танцова музика 
(Около 14.15 ч. търговски съ
общения)

14.30 Край.

ВЕЧЕРЬ:

18.30 Забавна и танцова музика 
19.00 Концертъ на Пстъръ Сту-

пелъ пиано:
1. Новелата въ фа диезъ ми
ньоръ (Шу.манъ); 2. Шопенъ: 
а) Ноктюрно въ ре бемолъ 
мажоръ; б) 2 етюда въ ла 
бемолъ мажоръ и до ми
ньоръ; г) Скерцо въ си бе
молъ миньоръ.

19.30 Предаване за Добруджа
19.45 Общинско строителство въ 

Провадийска околия, говори 
Михаилъ Керемеджиевъ.

20.00 Концертъ на Камерния ра
дио оркестъръ;
Коледни пЪсни за хоръ и 
оркестъръ (Маринъ ГолЪми- 
новъ).

20.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегледъ на съ
битията, новини, съобщения

20.50 Забавна музика:
21.00 Цикълъ Велики компози

тори.
Бетовенъ — 111 концертъ: 
Камерна музика:
1 Трио въ си бемолъ ма
жоръ за кларинетъ, чело и 
пиано, изп. членове на Мюн
хенското общество за камер 
на музика:
а) алегро конъ брио; б) ада
жио; в) тема съ вариации.
2. Квартетъ, оп. 18, № 1, изп. 
квартета Калве:
а) алегро конъ брио; б) ада
жио; в) скерцо; г) алегро.

22.00 Концертъ на Боянъ Кон
стантинов!» цигулка:
1. Соната въ ми миньоръ 
(И. С. Бахъ); 2. Циганъ, кон
цертна рапсодия (М. Равелъ

22.30 Търговски събщения 
22.35 Забавна музика
22.45 Новини.
22.55 Новини отъ България на 

италиански и английски 
езици.

23.05 Танцова музика.
23.30 Край.

ОБЪДЪ

12.00 Изъ оперети:
1. Потпури изъ оперетата 
„Разведената жена“ (Фалъ):
2. Дуетъ изъ 11 д. на опере
тата „Бедниятъ студеитъ“ 
(Мильокъръ) „Да говоря ли, 
да мълча ли“ и „И азъ ис- 
камъ да те питамъ", изп. 
теноръ и Маргитъ Сухи со
прано съ хоръ и оркестъра;
3. Потпури изъ оперетата 
„Измамникътъ“ (Целеръ);
4. Потпури изъ оперетата 
„Холандската женичка“ (Кал 
манъ).

12.30 Светите места,. говори Лю
бещ» Мелнишки.

12.45 Народни песни, изъ Радо
мирско, изп. Виктория Край- 

__  селска и народната ‘петорна:
1. Седналъ ?$арко; 2. .Сви се 
оро; 3. Марко Елена проща
ва; 4. Нешо, моме Нешо;

19.30 Предаване за Добруджа
19.45 Кога се е родилъ Христосъ, 

говори Милко Ангеловъ
20.00 Забавенъ концертъ на Са

лонни оркестъръ, подъ ръ
ководството на Василъ Сте
фановъ:
1. Лотосъ, валсъ (Олзенъ)
2. Романсъ (Чайковски)
3. Тъженъ валсъ (Вечей)
4. Музикаленъ моментъ (Шу- 
бертъ)
5. Ноктюрно (Шопенъ)

20.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегледъ на съ
битията, новини, съобщения

20.50 Опера „Манонъ“ (Масне), 
дир. Ели Коенъ
Около 22.50 Новини.
Следъ операта танцова му- 

~ зика__ ____
23.30 Край.

7.00 Маршове, ободрителни думи
7.05 Четвъртъ часъ радиогимна- 

стика.
7.20 Точно време, новини.
7.30 Народна музика.

1. Марийка мома хубава, 
изп. Георги Станевъ съ ор
кестъръ на Кавалджиевъ;
2. БЪло Агне, изп. на клари
нетъ съ народен!» орке
стъръ; 3. Харамия (Буку- 
рещлисвъ), изп. хоръ.

7.40 Лека музика

7.55 Църковенъ календаръ, 
макински

8.00 Забавенъ
1. Шипъ

концертъ:
ахой (Педерсенъ 

Ингсманъ); 2. Животрептя
щите (Зомерфелдъ); 3. Ю- 
ларбо Хамбо (Юларбо); 4. 
Полка любимка (Кусеровъ); 
5. Рози отъ югъ (Иох. Щра
уса,); 6. Полка (Клозе); 7. 
Приказка въ Виенската го
ра (И. Щраусъ); 8. Въ Анти- 
кварския магазинъ (Замес- 
никъ) 9. Триумфаленъ 
маршъ (Клосе); 10. Чурули

кало па птичкитЪ (Полякинъ).
8.30 Край

17.00 Народни песни, изп. Тони 
Енсвъ и народната седморка.

17.30 Танцова музика и народни 
хорй.

18.30 Част, за детето:
Участвуатъ: Н. Балабановъ, 
групата на Сия Янакиева 
и др.

19.30 Предаване за Добруджа
19.45 Чствърть часъ съ 

диаптъ-хармониститЬ

20.00 Забавенъ концертъ на Са
лонния оркестъръ, подъ 
ръководството на Василъ 
Стефановъ:
1. Романтичепъ валсъ (Хай- 
ннке); 2. ПЬсень (Карозио);
3. Танцъ на морското конче
(Еберле); 4........... и цЪлунахъ
луната (Фокусъ); 5. Весела
та кукла (Зиде).

20.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегледъ на съ
битията, новини, съобщения

20.50 Забавна музика.
21.00 Български Симфонични 

творби:
1. Тракия, симфонична пое
ма (П. Стайновъ); 2. Гер- 
манъ, поема (Ф. Кутевъ); 3. 
Пасторалъ (Б. Икопомовъ);
4. „Вардаръ" — рапсодия 
(П. Владигеровъ).

21.45 Български хорови песни: 
(Д. Христовъ, Л. Пипковъ, 
Хр. Маноловъ, Л. Прокопо- 
ва, П. Стайновъ).

22.00 Забавна и танцова музика 
(Около 22.15 ч. търговски 
съобщения).

22.45 Новини.
23.00 Часъ за чужбина:

Народни песни, изп. Баба 
Наета Павлова и Софийска
та Кореняшка група.

23.30 Народни хора и танцова 
музика.

1.00 Край.

ОБЪДЪ
12.00 Изъ тонфилми
12.30 Земеделско производство 

вътрешно снабдяване и из- 
ност», говори К. Т. Геор- 
гиевъ.

12.45 Обеденъ концертъ:
1. Балетна музика изъ опе
рата „Алчнна“ (Хенделъ), 
Дир. Ерихъ Клайберъ; 2. 
Нощьта на Свети Иванъ и 
сцена на бичуването изъ II д. 
на операта „Нюренбергски- 
те майстори певци“ (Р. Ваг- 
неръ), дир. Шилингсъ; 3. Ба
летна музика въ солъ ма
жоръ изъ операта „Роза- 
мунда“ (Шубертъ), 9 дир. 
фуртвенглеръ; 4. Увертюра 
къмъ операта „Вълшебния

• стрелецъ" (Веберъ).
13.15 Точно време, коментаръ, 

новини, съобщения
13.35 Вокални сола:

1. Пролетно шумолене (Зин- 
дингъ), изп. Еми Бетен- 
дорфъ сопрано съ хоръ и 
оркестъръ; 2. Младата мо
нахиня (Шубертъ), изп. Лу
ла Гнайеръ контра алт!» съ 
ст.проводъ на пиано; 3. Два
та гренадери (Шубертъ), 
изп. Кларенсъ Винтехицъ 
баритопъ съ оркестъръ.

13.50 Забавна и танцова музика 
(Около 14.15 ч. търговски 
съобщения).

14^0 Край.

ОБЪДЪ
12.00 ОбЪденъ концертъ:

1. Увертюра „Силата на съд
бата“ (Верди), дир. Вайсманъ
2. Фантазия изъ операта 
„Палячи“ (Леонкавало); 3. 
Потпури изъ операта „Хуге- 
ноти“ (Майерберъ); 4. Въве
дение къмъ първо действие 
на операта „Кавалеръть на 
розата“ (Р. Щраусъ), дир. 
автора; 5. ГолЪма фантазия

изъ операта ..Евгений Онегинъ“ 
(Чайковски), изп. оркестъра 
на Едитъ Лоранъ; б. Най-ху
бавото изъ операта „Хофма- 
нови разкази“ (Офенбахъ“, 
изп. солисти, хоръ и орке
стъръ; 7. Фантазия изъ оп. 
„Самсонъ и Далила“ (Сенъ- 
Сансъ).

12.55 Международенъ стопански 
прегледъ, говори д-ръ Г. П. 
Степчичъ

13.00 Сказка оть проф. д-ръ Кръ 
стю Миятевъ

13.15 Инструментални сола:
1. Соната въ фа мажоръ за 
флейта и пиано (Лоиалетъ). 
изп. Хайнцъ Брайденъ: а) 
граве алегро; б) адажио-га- 
вотъ; в) ария-алегро; 2. Ин
тродукция и вариации върху 
една народна п±сень (Габ- 
риелъ Пиерне), изп. Париж
кия квартетъ отъ Саксофони

13.30 Точно време, коментаръ, 
новини, съобщения

13.50 Забавна музика 
14.00 Държавни и

мероприятия
14.10 Петь минути туризъмъ
14.15 Танцова музика

(Въ паузата търговски съоб
щения)

14.30 Народни пЪснп, изп. група
та „Българска пЪсень“:
1. Две се хора виятъ; 2. Сед
нала е Янка; 3. Не ща да тъ
ча; 4. Първанъ Кал1шкн ду
маше; 5. Ваклнно моме; 6. 
КотлитЪ громатъ; 7. Сърди
то либе; 8. Жито жънатъ.

15.00 Край

ВЕЧЕРЬ:
18.00 Забавна и танцова музика. 
19.00 Музика за селото:

Народни песни и хора, изп. 
тройката на Цветно Бла- 
госяъ.

'9.30 Предаване за Добруджа
19.45 Часъ за работника:

1. Съобщения на Б. Р. С. 2. 
Беседи за работника. 3. Заб. 
музика, изп. Соф. мандолн- 
ненъ квартетъ

9.0.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегледъ на съ
битията, новини, съобщения

90.50 Забавна музика:
21.00 Сонатснъ концертъ на Ва

силъ Стефановъ цигулка и 
Иванъ Кръстевъ пиано: 
Соната въ фа маж. (Григъ)

21.30 Концертъ на Мария Стефа
нова, сопрано:
1. Рнхардъ Щраусъ:
а) Нощь; б) Георгина; в) По
свещение; 2. Люлчина пе- 
сень (Регеръ); 3. Песень за 
Лаура (Листъ)

22.00 Забавна и танцова музика 
(Около 22.15 ч. търговски 
съобщения)

22.45 Новини.
22.55 Общъ седмичснъ прегледъ 

на френски езикъ.
23.00 Часъ за чужбина:

Народни песни, изп.
Кръпчева, Любенъ 
ски п народната петорна: 
1. Танасъ и Никола чорба
джи;' 2. Стоянъ си нлс отъ 
1штя; 3. ИзлЪзла Ганкипа 
майка; 4.-Поскарай се сине 
на нсвЪстата; 5. Бре Стояне 
НевЪнпно; 6. Отъ де се най- 
де търговче

23.30 Край

ОБЪДЪ

11.30 Предаване молебена по слу 
чай Новата 1941 година.

12.00 Концертъ на железничар
ските деца, подъ ръковод
ството на Софроний Поповъ: 
1. Нова година (Димо Бой- 
чевъ); 2. Сурова година (Г. 
Атанасовъ); 3. Вечъ отмина, 
старата година (С. Поповъ); 
4. Новогодишна песень (Ив. 
Узуновъ); 5. Честита Нова 
година (Димо Бойчевъ).

12.15 Народна музика
12.35 Българска сюита (П. Влз- 

дигеровъ).
13.00 Народни песни изъ Кало- 

ферско, изп. Гуди Гудевъ, 
групата „Българска песень“ 
и Народната петорна:
1. Чули, мамо чули, че вуйчо 
се жени; 2. Ти орешъ бате, 
ти орешъ; 3. Пуста Пена;
4. Знай Радо, знай либе мое;
5. Майсторице, майсторова;
6. Хаджи Бою, Милка дума
ше; 7. Седналъ е Стефанъ, 
вечеря да си вечеря; 8. Мил
ка на Черню думаше.

13.30 Точно време, коментаръ, 
новини, съобщения.

13.45 Поздравления отъ 
Председателя и М-ръ на На
родното просвещение по слу 
чай Новата година.
Поздравления отъ НамЪст- 
никъ Председателя на Св. 
Синодъ Митрополитъ Нео- 
фитъ, по случаи Новата го
дина.

14.15 Търговски съобщения
14.25 Забавенъ концертъ на Са

лонни оркестъръ, подъ ди
ригентството на Василъ Сте
фановъ:
1. Виенски момйчета, валсъ 
(Циреръ); 2. Тъжна песень 
(Чайковски); ~ 
„Буратино“ 
Ориенталъ 
5. Танца на 
бекъ).

15.00 Край.

7.00 Маршъ, ободрителни думи 
7.05 Четвърть часъ радиогим- 

настика.
7.20 Точно време, новини.
7.30 Народна музика:

1. Народно хоро, изп. на 
гайда Илия Атанасовъ; 2. 
Търне моме Търне, изп. Йор 
данъ Боневъ съ Бистришка- 
та четворка; 3. Що ми е сър- 
дце текнало (Бобчевски), 
изп. Борисъ Христовъ.

’ 7.40 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, до

макински съвети.
5.00 Забавенъ концертъ: 

Серенада (Висмаръ); 
, голата 3. Ста

ятъ часовникъ (Райзофелдь) 
4. Алпийския пЪвецъ (Мо- 
аръ); 5. Потпури изъ опере
тата „Пролетна буря“ (Вайн 
бергеръ); 6. Телъ, фанта
зия (Крюгеръ); 7. Амбосъ, 
полка (Парловъ); 8. Кракетъ 
(Жустенъ Клерисъ); 9. Весе- 
лиятъ ковачъ (Петеръ).

«.30 Край



БЪЛГАРСКИ ,Р а д и оспу шатеп и

ЙвКТОРЙ! ЕСТО ВЕЗЕНКОВЪ,

| РЕЦЕПТИ ЗА ЖИВОТЪ}

ПРОЦЕСЪ НА ЛЮБОВЬТА

Илия Бешковъ

КУЛТУРНИ ВЕСТИ

ПЕЧАТНИЦА КНИПЕГРАФЪ — СОФИЯ

(Следва)

СЕСТВЕНА.МИЧНИКЪ ЗА РАДИО-ПРОГРАМИ КУЛТУРА

Другъ казва: 
която

11
Десети казва: „Какво е любовьта? — 

ПосрЪдннкъ между смъртното и безсмър
тното; звено, което свързва небитието съ 
битието“.

(Този е мистичнпятъ. Не му говорете 
за сЪтивага, той си дава видъ, че ги пре
зира).

в-ь чехли и единъ запазенъ замъкъ, голъ 
като почивна станция.

Саиъ Суси е прочутъ най-напредъ по 
пощепскитТ» си картички. Той дължи сла
вата си на великото минало и на любо
питното настояще. Водачътъ на туристи-

— Какво ще кажешъ за събитията, Пижо?
— Нищо! Слушамъ, траемъ си и си държимъ бастуно!

Карикатура отъ

въ I 
: е,

съ мъг- 
слсд-

на н-Ьмската кухия ;
на, баница и сирене, 
“/'■/у* ?.*1 казалъ адреса на нЪкакъвъ*

своята 75-го- 
съвремененъ 

финландецът!»

9
Осмн казва: „Щастието сякашъ не се 

състои въ самото него, а въ преследва
нето му. Защото, когато го постигнемъ, 
ние вече желаемъ друго по-далечно ща
стие. И любовьта сжщо се състои въ пре
следването на любовьта. Постигането й, 
значи убиването н.

(Този е недоволниятъ. Той остава ви
наги на прага на н Г.жпостьта).

10
Девети казва: „Не вЬрвамъ въ любовь

та, вЪрвамъ въ пола. ЖивотнитЬ, конто 
се желаятъ периодично, не смЪсватъ ка
то хората сърдцето и нагона“.

(Този е циннчниягъ. Не му говорете за 
изкуство, той не разбира езика на чув
ствата).

ЗАУС ЗАХАРИ ЕВЪ И БОЯНЪ БОЛГАРЪ

7
Шести казва: „Силата се ражда отъ 

принудата. Това е законъ, който и лю
бовьта следва, защото тя е най-първична- 
та сила. Доказателство: любовпицптЬ се 
разпознаватъ по мжкитЪ, който си кри- 
чиниватъ взаимно“.

(Този е жестокиятъ. Той се чувствува 
добре, когато другпгЬ страдатъ за него).

8
Седни казва: „Любовьта е като единъ 

животъ, който се бори съ смъртьта. Упо
требяваме всички срЪдства, приемаме 
всички жертви, за да го имаме единъ 
мшъ повече“.
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Производството на книги въ Германия. 
Борсовиятъ съюзъ на германскитЬ кни- 
жари е направилъ изчисление на произ
водството на прочитнитЬ книги въ I ер- 
мания презъ 1930 г. Оказало се е, че 
презъ тази гбдина сж излезли надъ 
20.000 различни книги възлизащи на бли
зо 190 милиона екземпляри. ЦифритЬ, по
казващи паричниятъ оборотъ въ това 
производство, подчертаватъ го.тЬмото му 
значение за стопанството. То надминава 
по размЪритЬ си цЪли индустриални кло

нове. Макаръ всички книги отъ произ
водството презъ 1939 г. да сж се продали 
веднага, все пакъ статистиката показва 
нуждата на германския народъ отъ ду
ховна храна.

Напоследъкъ книгоиздателство „Хе- 
мусъ“ ни поднася нови томове разкази: 
отъ Матвей Вълевъ, подъ заглавие „От- 

• самъ и огвждъ“ — разкази изъ пашата и 
чуждоземна действителность, както го 
сочи заглавието; отъ Емилиянъ Станевъ, 
подъ заглавие „Сами“ — разкази, въ кои
то авторътъ се изтъква ди-само като поз- 

—ннвач ь 1Г.Г-хората, но и като такъвъ на 
птици и животни, конто обгръща съ лю
бовьта си. Съ особено удоволствие отбе
лязваме великолепно издадената лири
ческа поема на Николай Марангозовъ, 
подъ наделпвъ „На повратни въ село“. 
Изпъстрена вжтре съ носталгични лито
графии отъ художника Илия Петровъ, 

. . тази книга е поема не само по съдържа- 
Акадсмията. ние, но и като издание.

такъвъ концертъ 61; пзне- ’ 
на 24 т. м. отъ г-жа проф. Тамара

1
Неудобно е да говоришъ за любовьта: 

това значи да говоришъ за себе си. За
щото ние получаваме отъ любовьта тол
кова, колкото влагаме въ нея.

2
Единъ казва: „Азъ мисля, че съ дума

та любовь наричатъ страданието, отъ съ
жаление къмъ т-Ьзи, които го понасятъ“.

(Той е пренебрегнатиятъ).
3

„Единствената любовь, 
заслужава да бжде преживяна, е 

пълното доверие между две сжщества“.
(Но той е лековЬрииятъ).

4
Трети казва: „Може-би любовьта се 

състои въ това — двама да бждатъ его
исти наедно.

(Той пъкъ е грубиянътъ).
5

Четвърти казва: „Любовьта е най-на
предъ една нужда. После става плодъ на 
въображението. Още по-после се превръ
ща въ жажда за съвършенство. И най- 
после дохожда до съгласие съ другия чо- 
в1»къ, за да го приеме такъвъ, какъвто е“.

(Този иска да бжде мждриятъ, но мо
же да е малодушният!»).

6
Пети казва: „Има нйщо повече отъ 

любовьта: надъ любовьта е вЪрностьта“.
(Този е примнрениятъ, който пропуска 

да добави: „Обаче, вЬриостьта е вънъ 
отъ любовьта“).

зиранъ, цивилизоват» и деятеленъ чо- 
вЪкъ. ЖнвЪхъ между асфалтъ, камъкъ, 
страшно работливи люде и виждахъ отъ’ 
време на време малки изрФзки синьо небе. 
И завиждахъ на свободните български 
планинци, които наблюдаватъ съ часове 
живота на нЪкакво горско зверче въ хра
лупите и иматъ сърдце за дребните при
родни драми.

Казахъ, че дните ми въ Берлинъ бЪха 
по програма, а това значи по часовникъ. 
Германо-българското дружество бе пред
видело, организирало и оповестило всич- 

.ко. Шофьорите знаеха всички адреси.. 
Имаше марки, обеди, вино отъ различни 
видове и трогателна грижа за подробно
стите. Имаше, обаче, единъ милионъ по- 
ргкчки отъ България, и това бе истинска 
злнна.

У насъ се 1::;-;; ......вд„я1>.
човекъ може да отиде да кажемъ въ Бер
линъ ей така, само, за да отнесе на Пе- 

обуща. Другъ ми-

_гер-

Берлинъ-Мюнхенъ- Виена
Впечатления и^ бележки отъ Есто Везеиковъ (3)

щи, много пжть изминахъ и дори българи 
срЪщахъ, но нощитЬ ми харесаха повече. 
По тази причина, ако отивамъ наскоро 
пакъ, ще пиша въ паспорта си вмЬсто 
еди колко си дни, направо — толкова и 
толкова нощи. Та ... имаше хубави но
щи. Презъ едната отъ техъ се случи тре
вога, но англичаните не достигнаха гра
да. Азъ не се подчинихъ достатъчно на 
наредбитЬ, подъ предлогъ, че не чета 
добре немски и наблюдавахъ. Не бЬше 
страшно. Напротивъ, беше интересно и 
малко весело.

И ето що си мисля сега.
Киното ни разврати малко нещо. Аме

риканските филми ни напълниха очите 
съ такива страшни сцени на война съ 
гърмежи и разрушения, щото сега ис
тинската война не пи харесва. Киното ни 

'направи зрители и то любопитни и много 
претенциозни. Ние гледаме и на пай-го- 
лемитЬ нещастия сега като чужди. Ние 
не сме вече участници, свЪтътъ се от
далечи отъ нашите сърдца и ние сме и 
по-безстрашни и по-коравосърдечни.

Въ родното ми село и сега се пее пЬ- 
• сень за едно убийство, станало въ око

лията, още преди 30—40 години. Светътъ 
е билъ потресснъ отъ катастрфата съ Ат- 
лантикъ. Сега ние сме недоволни отъ бом
бите подъ 1000 кгр., а когато разруше
нието обхваща по-малко отъ единъ градъ, 
ние не четемъ дори вестниците.

Науката, информацията и сензацията 
направиха отъ насъ груби хора. Може ли 
музиката и изкуството изобщо да ни въз
върне първичната чувствителность?

Въ Берлинъ азъ не видЬхъ пито едно 
животно освенъ кучета. Въ Мюнхенъ, 
освеиъ това видехъ и една котка. Въ 
Виена, обаче, обходихъ огромния паркъ 
на Шьонбрюнъ и съ единъ български 
стнпендиаитъ хранихъ катеричките. И 
ето кжде е връзката: Модерниятъ човекъ 
се връща къмъ природата чрезъ цветята 
и животните. За това въ Европа кучетата 
ся» мода и потрЪба и протестъ срещу кул
турата. За това детските приказки с.т, 
пълни съ животни. За това всички оби- 
чатъ рисуваните филми и българите хо- 
дятъ изъ европейските градове като за
ложници.

Въ Берлинъ ходихъ, посрЪщаха ме и 
говорихъ въ стила па модерния механи-

Прислужника на вагона вдигна тъмни
те пердета къмъ 7.30 ч. Ние бЬхме въ • 
Берлинъ. Влакътъ минаваше между по
тъмнели мокри покриви, спираше после
дователно на познати гари и продължа
ваше надъ старинни сгради и приветливи 
асфалтови улици. Пжтниците бе.ха скри
ли вече нощите си дрехи въ куфарите и 
чакаха нетърпеливо края. Моятъ сп«т.т- 
ш.кь слезе. Азъ изброихъ още две гари 
и слЪзохъ на Шарлотенбургъ. Посрещна
ха ме както требваше, разбира се. Имаше тЬ тамъ прилича едновременно на грамо- 
ржкостискане, познати, приказки и дори 
пригръдки. Имаше носачъ, такси и хо- 
телъ. После всичко тръгна така, както би 
вървело и въ Парижъ и въ Пловдивъ.

Въ Берлинъ азъ имамъ и приятели. 
Една часть отъ техъ сж българи и но- 
сятъ нашенски навици покрити съ дрехи 
отъ изкуствена вълна. Другата часть си 
немци и те ме разпитваха подробно за 
нЪкои работи, некои жени и некои кръч
ми. Съ други дз'ми — беше ми свойско, 
интересно и забавно. Официалната нотка 
заглъхна бързо и се прояви само при 
нЪколко срещи, обеди и други подобни. 
Презъ другото време азъ носихъ обикно
вения си костюмъ и работнхъ повече отъ 
тука. Първиятъ ми день беше неделя. 
Надъ Берлинъ имаше чисто небе и по 
градините миришеше на влажна земя. 
Продавачките, войниците и чужденците 
излизаха па разходка. Ние сжщо отидох
ме въ Потсдамъ.

Въ Берлинъ всичко е далече. За раз
лика отъ Враца, напримеръ, тамъ човекъ 
трФбва да си служи и съ превозни сред
ства И за това хората не мислятъ, че мо
же да се опропастятъ съ трамвайни биле
ти По сжщата причина, трамвайните би
лети не приематъ така лесно данъчни при
турки както у насъ. Но за трамвая да не 
говоримъ. Не ми е снмпатиченъ дори 
Княжевскиятъ трамвай и нито една кон- 
дукторка до сега не ми е харесала. Ние 
отидохме съ железницата. Минахме презъ 

• езерата и покрай прочутата музикална 
камбана на Гарнизонната църка при град
ския замъкъ. По алеите се движеха куп
чинки обикновени, пъстри и скромно за
доволени хора. Деца удряха съ умруци 
дървените покривки на паметниците. 
Санъ Суси се изрязваше високо на своя 
хълмъ между дървета съ оголени клони. 
Пжтеките и езерата беха осеяни съ листа.

Значи, нещо като у насъ. Празднична 
картина, откраднато есенно слънце, вой
нишка любовь, буржуазно любопитство, 
туристическо нахалство, семейно щастие

фоипа плоча, варенъ картофъ и отегченъ 
съпругъ. Стаите с«т. студени, както у всЬ- 
ка старина. Внждатъ се.картини на под
тисната любовь, примитивни удобства, 
легло на Фридрихъ Велики, стая на Вал- 
теръ съ дървени фигури по стените, до
кументи на величие, интимности и суро
вина, погледъ надъ гори и езера, гробове 
на 11 кучета, тълпа отъ любопитни и по
стилка отъ окапали червени листа. Вижда 
се, единъ заь»ръзналъ некогашенъ светъ 
и се тълпи другиятъ, сегашенъ, цивили
зованъ и разбърканъ светъ.

Следъ тази разходка ние потънахме 
отново въ града. Сега немаше нито по- 
менъ отъ неговите разноцветни светлини. 
Въ пълния мракъ се виждаха само залу
тани фенерчета и се долавяше дълбокото 
му безспирно бучене.

За тази първа вечерь и следващите 
нема да говоря подробно. Трудно ми е 
да насоча паметьта си въ тъмнината н да 
се ориентирамъ между безбройните осве
тени места, кждето попадамъ. Ще спо
мена може би само зз некои „картинки“.

Най-напредъ би требвало да призная 
че хората тамъ сж свикнали съ тъмнина
та така добре, както ние съ белите ли
нии по тротоарите, а бомбардировките 
ги плашатъ по-малко отколкото насъ бла
готворителните кутии и значки по ули
ците. Те сж се приспособили и сж ги пре
одолели съ хуморъ и малки приспособле
ния Животътъ естествено си тече. И още 
какъ! Театрите свършватъ къмъ 8 часа и 
половина, но многото неща почватъ следъ 
този часъ. Бомбардировките сж ред- 
кость и ако човекъ им? добри съседки, 
келера става много по-приятенъ отъ жи
лището. За младите хора улиците иматъ 
повече жгли отъ нашите. За старите, 
има удобства СхТ.що така, но азъ не ги 
използувахъ. Все пакъ тази мЪрка ще 
се окаже следъ време полезна за циви
лизацията, не по-малко отъ самата елек
трификация.

Не зная защо, но за дните въ Бер
линъ не ми се говори. Имахъ много сре-

отъ Боянъ Бопгаръ

(Този е изоставеният!». Накрая той се 
утешава съ това: „По-малко е да бж- 
дешъ любовникъ; повече е да бждешъ 
влюбенъ“).

Сибелиусъ празднува 
дишнина. Най-видниятъ 
композитор!» на Севера, д 
Жапъ Сибелиусъ е отиразднувалъ неот
давна своята 75-годишнина. Започналъ 
композиторската си дейность още на 19- 
годишна възрасть, Сибелиусъ стана из- 
вестенъ съ първите си композиции вър
ху финландския народенъ епосъ „Кале- 
вала“. 1 (еговото музикално творчество е 
пропито съ дълбока любовь къмъ роди
ната. По случай юбилея му въ Финландия 
сж се състояли множество концерти въ 
негова честь, въ които сж' взели участие 
големъ брой композитори и музиканти 
съ световна известность.

Марио Жековъ излага. На 22 т. м. се 
откри въ галерия „Аксаковъ“ деветата 
самостоятелна художествена изложба на 
мариниста Марио Жековъ

ГолЬмата награда за литература въ 
Франция. Преди нЬколко дни Френската 
академия на безсмъртните даде голема- 
та награда за литература на г. Едмонъ 
Пплонъ'Роденъ въ Парижъ презъ 1874 г__
Едмонъ Пилопт» започна попрището си, 
като пбетт», но впоследствие се отдаде на 
литературна критика и исторически из
следвания.

Концерти на Държавната музикална 
академия. Музикалната академия е сло
жила началото на редица публични кон
церти, които ще се изнасятъ отъ профе
сори и преподаватели въ / 
Първиятъ такъвъ концертъ 
сенъ :: г“ 
Янкова.

че живке въ 
манско село .. 
кафе. Трети изчиелплъ тл*—-' 

кухня и приготвилъ 
, --- .. завито въ вестникъ.

Единъ ти казалъ адреса на некакъвъ сту- 
дентъ, който ще тн даде пъкъ адреса на 
неговото момче. Другъ ти съобтнлъ име- 
то на кафенето въ което се събнратъ 
от.лгарн н свършплъ. — А ти, човЬкъ съ 
меко сърдце и проста глава трЪбпа та 
иосишъ и търсишъ всичко това.

добГ’с’ ,|е "ма митница. Защото 
безъ нея въпроса съ подаръцнтЪ щЪше 
да направи още по-незъзмБжно пжтум! 
пето задъ граница: Какво да кажа Аз, 
имамъ около 16 души въ моето семейство 
» 40 вънъ отъ него. Какво да доне
са? Донесохъ клечки за зжби.

Утешаваше ме хубавото време 
ливи утрнпн, по ясни и тихи есенни 
об-Ьдн. ХодЪхъ изъ улпцптб Н се ратпахъ 
па спокоинпт-Ь и весели хора, конто сега 
в?“^ "г.Ч.КаТЪ да лоОде ново време 
въ свФта. Гледахъ войннцнтТ, п пазгова- 
РЯХЪ съ младежи, конто сж бил . въ Пол 
ша, Норвегия и Фландрия. БЪхъ тукт кг' 
дсто се правеше великата история на па- 
шето време. Топа бф ----------- 1 . ,1а Ч?
ие носЬше наистина 
то у паст., по бф извършило 
ла и желЬзниятъ кръстъ 
знакъ и неговата програма

великата история 
моето покол-Ьние. То 

110 Рслъ как* огромни Д-Ь- 
неговия

12
Единадесети казва: „Нищо не може да 

бжде обичано, преди да е познато. Лю
бовьта е познанието“.

(Този е критичният!». Но той забравя, 
че сърдцето тупти безъ да пита разума; 
че стигналъ до познанието, човЪкъ не 
може ни да люби, пито да мрази, а стоп 
вече вънъ отъ любовьта и омразата).

13
Последният ъ казва: „Любовьта е п-Ц 

шо, което нЬма смчсълъ ::.’ш е пь.шо съ/ 
значенйг споредъ това, дали я говоримъ. 
или я действуваме. Въ последния случай 
тя е оборотенъ каппталъ, а въ първия — 
заровено съкровище, съ мисъльта за кое
то е ненуждно, дори вредно да живЬемъ“ 

(Този е нахалниятъ. Него не бихъ же- 
лалъ да дамъ за примЪръ).

мисли обикновено, че единъ.
линъ ей така, само,
търчо саламъ и боя за АЛН>>, 
сли, че на бай Трифонъ най-малкото 

горната махла на това 
и не може да помине безъ 
’^*!!!С.!!!ЛЪ ТОЧНО КаЛОрнптЪ 

сл ани-


