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св. св. Кнрйлъ и Методи и значението нмъ 
за цЪлата славянска писменость. Доста
тъчно е да си спомнимъ за учението на 
богомилите, което премина още по-да- 
лечъ — именно въ Италия и Франция и 
се яви като предтеча на Великата френска 
революция. Нека си припомнимъ още, че 
българите се сдобиха ПЪРВИ между ста
пяните съ писани закони, че българска
та законодателна сбирка „Законъ судьий 
людьмъ“ е първата славянска сбирка, 
която признаваш» чужди изследвани на 
славянското право, като Востоковъ, Боги- 
шичъ и др.

Нуждно ли е да прибавимъ още, че 
споредъ изследванията на авторитетни 
учени, българскиятъ езикъ дълго време 
е бил ь официаленъ международенъ езикъ 
на балканските народи? Тия и други по
добни примери може да си спомни всеки 
културенъ българинъ, затова не е по
требно да изброяваме повече.

Ще подчертаемъ само, че именно това 
съчетание на бойната мощь съ светлото 
сияние на българската култура, е крепило 
и крепи българското племе въ едно не-
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доветЪ, разпръснати въ колони и вериги. 
Постепенно условието изчезваше. Ние га
зехме влажна пролетна земя и се прови
рахме между редки джбовн храсти съ ув
лечението на всЬка истинска бойна зада
ча. Целите требваше да бждатъ овладе
ни. БЬше първа пролЪть.

При почивка войниците отметаха шап
ките си и разглеждаха околните ридове. 
Това бе както въ сънищата нмъ. Свобод
ни отъ тржбата, тЬ заживЬваха съ своите 
пъстри грижи.

Помня какъ единъ войникъ .напустпа 
групата ни и се спусна бързо по единъ 
сипей. Снегътъ не е изчезиалъ съвсемъ, 
но по южните склонове бе сухо и се из
дигаше топла пролетна пара. По петите 
му се търкаляха свободни камъни и вой
нишкия пожъ подскачаше на ремъка. 
Останалите войници се смееха и наднича
ха да го проследятъ.

Следъ десетина минути той се върна 
Зачервенъ и свЬтналъ. Въ ржцете си дър
жеше стъркче кукурякъ.

— Защо не почивашъ, ами си хукналъ 
надолу?

— Вндехъ го като атакувахме и оти- 
дохъ да го взема, — бе отговорътъ.

— А защо не го взе тогава?
— Противннкътъ стреляше.
Това е сегашната война за насъ. Исти

ната и условието се сливатъ. Играемъ го 
като игра и го чувствуваме като действи
телности.

Нашите приятели' отъ северъ минаватъ 
въ безкрайни колони като прелетни птици, 
които сж сбъркали календари. Весела 
пролети. Една слива въ казармения дворъ 
е съ готови цветове, жълтите храсти по 
алеята приличаш» на букетчета, а черните 
моторни птици летятъ па югъ. Колите 
вървятъ една по друга въ- непрекъсната 
върволица. Хората сж наизлезли но ули
ците и радостно поздравляватъ наши и 
германски войници, разговарятъ съ ръце. 
По улиците шари пъстра смесица отъ 
униформи, германци иосятъ български 
ордени отъ мйналата война и общи групи 
пЬятъ маршове. Въ ресторантите войски
те почиватъ и движатъ само челюсти
те си. Чакаш» дни, когато една друга ма
шина ще раздвижи зъбците си за та 
разкъса и последните изостанали вели
чия, граници и предразсъдъци.

Есто Везенковъ

Границите на българската земя съ 
очертани ясно въ редица исторически па
метници, достигнали до наше време. Ние 
ще се спремъ на три отъ тЬхъ, за да про- 
следимъ какъ се очертаватъ синурите на 
нашата земя презъ славните образи на 
българската история. При това ние сме си 
поставили за цель да разгледаме този въ- 
просъ въ връзка съ значението на само
битната култура изобщо и по-специално 
за българския иародъ.

Бойната слава, колкото голе.ма.и очуд- 
ваща да бъде, не може да остави трайни 
следи, ако не е съчетана съ културенъ 
напредъкъ и културна мощь на единъ на- 
родъ.

Културата затвърдява завоеванията на 
огнения мечъ. Тя е най-силното оръжие, 
което действува и покорява духа на побе
дените. Същевременно по-високата култу
ра подготвя и улеснява победния ходъ на 
могъщата войска. Отъ друга страна кул
турата изразена главно въ езикъ, пнеме-
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ность и религия, е най-сигурния стожеръ, 
на който се крепи народностното един
ство.

Българската история ни дава много- 
бройни примери на свръхчовЬшка храб- 
рость, проявена отъ българската войска. 
Българскиятъ воинъ съ суровото лице на 
сфинксъ; съ” душата на пламененъ родо- 
любецъ и човеколюбецъ въобще, съ 
скромностьта и величието на истински ге
рой, винаги на постъ, бдящъ и усърденъ, 
заслужено е спечелилъ-славата на кумиръ.

Българинътъ, по природа искренъ и 
миролюбецъ, е грабвалъ меча, само ко
гато кбваренъ врагъ е искалъ да засегне 
честьта му и вЬрата му, да погуби семей
ството му, дома му, родината му.

Едновременно съ бойната слава и бъл
гарската култура е изорала дълбоки браз
ди въ най-сияйните страници на родната 
история, като сферата на нейното величие 
е преминала границите на България. До
статъчно е да си спомнимъ за делото на

Големите военни и политически съби
тия въ Европа презъ последната година 
развиха у широката маса на народа твър
де силенъ ламтежъ за сензации. Днесъ 
потопяването само на единъ параходъ или 
унищожаването на единъ градъ презъ 
нощьта, не задоволява жадните и напрег
нати отъ любопитство души.

Има люде, конто еж просто нещастни 
при всЪко затишие и други, които, пора
ди манията си за новини, сж загубили съв
семъ човешкия си усЪтъ за дребните при
родни факти.

Това е едната крайность. Тя поражда 
много грижи и стълкновения, отнема па 
производителя много работни часове за 
приказки и спорове, тревожи неосведоме
ните и развращава неопитните въ поли
тиката и пропагандата. Но това е изразъ 
на военна народна будность и жива поли
тическа чувствителность, макаръ, че то 
прикрива хиляди предателски и поражен- 
ски внушения и отваря пжть за чужди 
пропаганди. То държи народа буденъ и 
готоиъг, -• - .

Другата крайность се заема отъ спя
щите души. Макаръ че жмвеемъ времена 
на велики и решителни като Наполеоиов- 
ските дни и предъ очите ни се извърш
вате преобразования по-големн отъ реди
ца досегашни революции, макаръ че бъл
гарския иародъ е предъ сждбоиосии съби
тия, — има все още люде, чиито души 
си оставатъ като затворени костеливи 
орехи.

Днесъ безчувствието е най-големого 
гражданско престжпление. Никаква разли
ка въ политическите убеждения не може 
да извини тези, които си потриватъ рж- 
цетЬ и „чакатъ да видятъ какво ще из
лезе“.

„Ще излезе, естествено това, което 
всеки човекъ и всеки иародъ заслужава. 
Машиятъ иародъ хвърли картите. Мало
душните, пораженците и предателите 
спятъ съ затворени сърдца къмъ вели
чието на това решение и потриватъ ржце 
като Пилата Понтийски. Днесъ, обаче, Пи- 
латъ би билъ оежденъ за бездействие и 
саботажъ при борбата за правда. А бъл
гарската правда иска войници, иска здра
ви, будни и бодри души, които да бждатъ 
готови за всичко, защото за България на
патиха вече най-решителните дни и всЬ- 
ко бездействие е гражданско престжп
ление.

НЪкррпде въ България
свърхличното, което бди и се 
заедно съ острието на ножа 
день и нощь.

Има нещо тъмно, нЬщо тревожно, тър
жествено и внушително въ войнишкия 
сънь. Помещенията сж полутъмни', легла
та се сливатъ въ дълги редици и дежур- 
ниятъ крачи между техъ съ заметната 
пушка. Офицсрътъ минава за проверка и 
приема рапорта съ отдаване честь. Това 
сж въ единъ моментъ на затйшие събра
ните сили на народа, сгрупирани и гото
ви за некакво движение.

Въ сжщность войната като картина е 
само сгрупиране и движение. Подъ него 
оставатъ да мъглеятъ безбройните лич
ни грижи, спомените и потиснатите вле
чения. Предъ него стоятъ ясно указани 
общите цели. Жнвотътъ тече като вода, 
която скача отъ камъкъ на камъкъ съ по
стоянно бучение.

Пие правихме учения. Стотици хора 
се движеха къмъ условно поставенъ про- 
тивникъ. Селищата и шосетата оставаха 
калечъ задъ насъ, а ние поемахме по ри-

Войната прилича на земетресението. 
Единъ ударъ въ сърдцата на хората мо
же да разбърка обикновения ходъ па 
мислите, да затъмни текущите грижи, да 
сгрупира сили и да предизвика грандиоз
ни размествания на хора и материали. 
Безброй лични стремления и чувства по- 
тъватъ, и общото дело, макаръ и съвсемъ 
естествено, става свърхчовешко. ЗаживЬ- 
взтъ тогава хората въ едно особено съ
стояние на масовъ сънь, автоматизираш» 
се и се подчиняватъ на една свърхличпа 
деятелности. Интимните драми, хилядите 
спомени и надежди, чувствата по минало 
и настояще оставатъ да бродятъ въ съ
нищата н случайните мигове на затишие.

Войнишката спалня нощемъ прилича 
на море, подъ което бучатъ глухи тече
ния. Стотици човеци сънуваш», освобо
дени отъ строгия зовъ на тржбата, и пое
маш» всеки споите подтискани мисли. 
Чуватъ се откженати думи и негласни 
разговори. Подъ сивите одеала и подъ 
сФнката на ножа оставенъ да ги пази, те 
изглеждатъ като фокусъ, въ който е съ
брана сега целата глуха енергия на наро
да. Дежурниятъ се изправя изъ семката и 
рапортува. Това е идеята, която е събра
ла и насочила тази глуха енергия. Това е
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Ив. х. Геновъ
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НЕУСТРАШИМИТЕ
ЕДИНЪ ОПАСЕИЪ ПОЛЕТЪ

военно списание 
дава следното интересно

Противосамолегната орт::.’ 
Апарата 

—. »> земята, 
отъ покрива на

Карменъ
ОПЕРА ВЪ ЧЕТИРИ ДЕЙСТВИЯ

Текстъ по една новела па Просперъ 
Мериме, отъ Майакъ и Луди. Халеви, му
зика отъ Жоржъ Бизе.

Действуващи лица: Донъ Хозе, сер- 
жантъ — теноръ; Ескамилио, тореадори 
— баритонъ; Данкайро и Ремсндадо, кон
трабандисти; ЦуниТа, норучикъ; Мора- 
лесъ, сержнтъ; Карменъ, циганка — алть; 
Мнкаела, селска девойка — сопрано; Фра
скита и Мерцсдссъ — циганки.

Изпълняват!» артисти и ансамбълъ на 
Миланската скала. Диригентъ: Карло Са- 
байно.

Предава „Радио София“ на 21. III. 1941 г. 
19.35 часа.

оп> вси страни съ високи хълмове и пла
нини. Като се има предъ видъ, че заводи- 
тЪ се намиратъ въ западната часть на

С/МУР/ ИЛ

~ при дрезгава дневна свЬт- 
една мЬстйость, окржжена

общава къмъ родината. Тия провинции, 
които така ясно подчертаван» народност
ния си произходъ с?г»:

Дебърска, Солунска, Скопена, 
ска, Охридска и накрая Струмишка и Од
ринска.

Това споение на народа още презъ 
време на робството е още по-очебиещо 
доказателство за споителната сила на об
щата култура и племенния духъ.

бомби, отлетява по посока на английския 
островъ

Деньтъ преваляше.
Ето и островъ Айгъ, следъ това тЬсния 

провлакъ Съндъ офъ Арисайгъ. Залн- 
вътъ Ай.ть е почти задръстенъ отъ мно- 
гобройни кораби и платноходки. Скоро се 
показа на хоризонта и високия връхъ 
Бенъ Невисъ 1343 м., въ подножието на 
който се намира форта Вилиямъ.

се движи съ го.тЪма бързн- 
метра^ надъ земята, право 

_—«... С.о че и про- 
тивосамолетната артилерия почва да се 
обажда. Моментътъ на удара настъпва. 
Ьомоитт» тръбва да се пуснатъ, но Лем- 

о-. ч вижда| че цельта 

тъй като пору- 
внеокия 
За нЬ- 

направо 
) напа-

вателно къмъ българската земя припад- 
лежатъ спархиитЕ:

Русенска, Силистренска, Шуменска, 
Търновска, Ловчанска, Врачанска, Видин
ска, Самоковска, Кюстендилска, Пиротска, 
Нишка, Велешка, Пловдивска, както и 
Сливенска и Созополска области.

За останал нтЬ части на пашата земя се 
провежда плебисцитъ; това народно до
питване дава повече отъ 75 на сто, сиречъ 
отъ 3/4 квалифицирано мнозинство. И та
ка и останалитЕ български земи се при-

влЬзе, но Хозе се изпрЪчва предъ нея в я 
моли да се върне прн него. Карменъ, оба
че, обича Ескамилио. Хвърля пръстена ьъ 

Пристига Ескамилио, при- лицето му н обезумЪлиятъ отъ ревность 
и обида Хозе й забива ножъ въ сърдцето. 
Народътъ излиза отъ цирка. Нещаст- 
ниятъ Хозе се хвърля върху трупа на лю
бимата си и остава на стражата да го 
арестува.

измиван» се съ 
разтвори. За да 

повторно мухлясване, 
съ масло, 

обаче, тЬ трЬбва да 
водата.

можемъ сравни- 
, ако капнемъ нЪ- 

терпентинъ или петродъ. 
Ржждата попива тия течности, разтваря 
се въ тЪхъ и при първия по-силенъ тла- 
съкъ, винтътъ или гайката се отвиватъ. 
Разбира се, требва да се почака известно 
време, докато се прояви разтварящото 
действие на петрола или терпентина.

Вратата, която скърца, трЬбва да се 
намаже съ вазелинъ, а не съ олио, защо- 
то последното бързо засъхва и остава не
приятна лепкава следа по намазанигЬ 
части.

Изчистване на гребенитЪ. Отъ дългото 
употребление празнините между зжбци- 
тЬ за ресане се изпълван» съ нечисто
тии. Изчистването имъ става лесно съ 
остра четка за зжби, натопена въ амо- 
някъ. На края гребенътъ се измива 
слабо солена вода.

Почистване готварската печка отъ ма
сло става по следния начинъ: избърсва се 
най-напредъ съ старъ вестникъ, а следъ 
това се изтрива съ солена вода и ситенъ 
пФсъкъ.

ЧИСТЕНЕ НА МОРКОВИ 
Отекчителното чистене на моркови се 

сблегчава, ако се постжпи по следния на
чинъ: добре измити моркови се слагагъ 
въ една кърпа, посоляватъ се добре съ 
соль и се триятъ отъ всички страни. 

КАКЪ ДА ПОЗНАЕМЪ ЯЙЦАТА 
ПРЪСНИ ЛИ СЖ?

Разтваряме 125 гр. соль въ единъ лм- 
търъ вода. Въ този ратворъ съвсемъ прЪ- 
снитФ яйца потъватъ, ерфдно прФснитЬ 
стоятъ по ерфдата, а развалените яйца 
плуватъ на повърхностьта.

Понеже черупката на яйцето има мно
го дребни пйрн, за да опазньгь яйцата 
отъ разваляне, тр-Ьбва да спазваме след-" 
ното:

1. Яйца не бива да се държатъ до ми
ризливи вЪща.

2. Не бива да се варятъ яйца въ нечи
ста вода.

Най-лесносмилателни сж рохкнтЬ яйца, 
въ които бФлтъкътъ не е много втвър- 
денъ, а жълтъкътъ е теченъ.

Всеизвестно е значението на алумина 
за военната индустрия и специално за на
правата на нЪкои важни части на мотори* 
тЬ и самолетитЬ. Безъ този цененъ лекъ 
металъ, едва ли би било, възможно днеш
ното развитие на въздухоплаването. Ето 
защо, който притежава повече алумннъ, 
той ще има повече самолети .и следова
телно, по-голЬми предимства въ водене
то на войната. Това обстоятелство нала
га на воюващнтЬ страни, не само да по 
лагатъ голФми усилия за снабдяването С1 
съ колкото е възможно повече алуминъ 
но да се стремятъ къмъ унищожаванетс 
на заводитЬ и фабрикит-Ь на противника 
кгкдето той се произвежда.

Напоследъкъ вестннцитЬ съобщиха, ч< 
липсата на алумннъ въ Англия става всс 
по-чувствителна и заради това лондон 
ското министерство на народната отбран: 
е ангажирало нЪколко Клпперъ самоле
ти, които ежемесечно пренасятъ отъ Съе
динените щати за Англия, малки и съ- 
вършенно недостатъчни количества алу- 
минъ. Производството на алуминъ сле
дователно представлява основата на цФ- 
лата самолетна индустрия. Едно сполуч
ливо нападение върху ъай-голФмнтЬ ан
глийски заводи за алуминъ, би означава
ло тежъкъ ударъ за английската авиация. 
Известното германско 
„Ди Вермахтъ“ Лявя с- 
описание за едко подобно нападение.

Месеци наредъ, се казва въ това опи
сание, норучикъ Фндора обмисляше на
чина за провеждането на едно въздушно 
нападение надъ нрочутитЪ английски за
води за алуминъ при форта Вилиямъ въ 
Шотландия. Какао представлява подо
бект, опитъ, знае само онзи, който позна
ва тактиката на английската противоса- 
молетиа артилерия, както и рнсковетъ 
при отвФспото спускане на самолета „щу
ка". Нападението трФбвашсда се извър
ши надвечерь 
дина и то въ

той е очарованъ отъ нея. Пиятъ за лю- 
бовьта си. Пристигатъ контрабандистите 
Данкайро и Ремендадо, които кроятъ нЬ- 
що — първо трФбва да се заблуди стра
жата. Карменъ отказва и всички я подиг- 
раватъ, че е влюбена Идва Хозе, пФейки 
безгрижно. Карменъ се хвърля въ пре
гръдките му. Сигналъ на. караула. Хозе 
си тръгва, но Карменъ го възпира. Въ 
този моменгъ идва Цунига, който' по
диграва Карменъ, задето е предпочела 
войника предъ поручика. Възбудения Хо
зе се нахвърля съ оржжие върху Цунига. 
Боятъ е осуетенъ отъ хората на Карменъ. 
Хозе не можейки да де върне обратно въ 
казармата, дето го очаква ново наказание, 
остава при контрабандистите. ТФ го по- 
здравляватъ и славятъ свободата.

Ш ДЕЙСТВИЕ
Въ планината контрабандистите пре- 

карватъ стоката си. Разочарования Хозе 
презира този занаятъ. Карменъ не го оби
ча вече и подигравателно го кара да се 
върне при майка си. Фраскита и Мерцс
десъ гледатъ на карти: на Карменъ ви
наги се пада смърть. Контрабандистите 
заминаватъ, а Хозе остава да пази прохо- 

' да. Пристига Мнкаела, която иска да спа
си любимия си отъ лошата циганка и без
честния жнвотъ. Хозе стреля по единъ 
непознатъ, а тя се скрива задъ скалата. 
Непознатиятъ е Ескамилио, който е до- 
шълъ да търси Карменъ. Между него и 

54“? . . Хозе_запоива. борбд на жнвотъ и смърть. 
Пристигатъ контрабандистите» и Карменъ 
спасява Ескамилио, който приканва Хозе 
на двубой въ цирка съ бикове. Откри- 
ватъ Мнкаела, която моли Хозе да се за
върне при майка си. Той отказва, но при 
подигравката па Карменъ се нахвърля вър 
ху нея. Мнкаела му съобщава1, че майка 
му е на смъртно легло. Покруссиъ, Хозе 
тръгва съ нея, като се заканва на Кар
менъ, че ще й отмести.

IV ДЕЙСТВИЕ .
Предъ цирка. Народътъ посреща би- 

коборцитЪ.
друженъ отъ Карменъ, Фраскита и Мер- 
цедесъ, които я предпазват!» отъ Хозе, 
който е наблизо. Тя не се страхува, а 
иска да узнае, какво има да й каже. Всич
ки влизатъ въ цирка. Карменъ иска да

дЬлимо цЪло. Напраздни оставатъ всички 
опити на грубата сила, напраздни сн» били 
и всички онЪзи подли домогвання да се 
унищожи българщината въ частности нли 
като цЪло.

Българскиятъ духъ, иапоспъ съ благо
датната българска култура, с очерталъ 
границигЬ на българската земя!

Тия граници сат отразени и въ много 
исторически паметници, но ние ще спремъ 
вниманието на читателитЪ само на три из
между тЬхъ: „Дубровнншкия хрнсовулъ“, 
„Виргинскиятъ хрнсовулъ“ и „Ферманътт, 
отъ 1871 година".

(ХрисовулитЪ са» специфични българ
ски държавни актове, съ конто българ- 
скитЪ владетели давали права и привиле
гии на огдЪлни лица или по-чесго на ма
настири, църкви и др. Самата дума „хри- 
совулъ“ е гръцка и ще рече „златопеча- 
тие". ХрисовулитЪ били известни още и 
подъ името „оризмо“, което значи „повЬ- 
лени'е“, „заповЪдъ". ТЬ били издавани отъ 
българската царска канцелария и имали 
силата на законъ).

„Дубровнишкиятъ хрнсовулъ“ е да
деш» презъ 1230 г. отъ царь Иванъ Асе- 
пя II на дубровиишкитЬ търговци. Съ не
го имъ се отдаватъ голЬмн права да гър- 
гуватъ по цЬлата българска земя, безъ 
никакво запрещение, като се изброяват!» 
подробно областитЬ на българското цар
ство.

За насъ въ случая е интересно да 
знаемъ, кои области се споменаватъ, за- 
щото, така се опредЬлятъ земитЬ, населе
ни съ българи. Тойа сж:

ЦЬла древна Мизия — днешната север
на България съ Добруджа, Загорието — 
днешната подбалканска България, Югоиз
точната область — отъ Казацлъкъ до мо
рето, „Горни Пологъ“ — Северо-Македон- 
ската область, „ПриЛепска и Бабунска хо
ра“ — днешна централна Македония, „ДЬ- 
волска хора“ — днешната западна Маке
дония и „Берунска хора“ — днешната 
южна Македония.

„Виргинскиятъ хрнсовулъ“ пъкъ, да- 
денъ къмъ 1278 г. отъ царь Константинъ 
Тнхъ на манастира Св. Георги при Ско
пие въ Виргинската гора, ни допълва по
знанията съ имената на редица градове, 
които изброява. Между тЬхъ сж:

Бдинъ — днешниятъ Вндинъ; Браниче- 
во, Дръстъръ — днешната Силистра; Пре- 
славъ, Търново, Солунъ, Димотъ — днеш
ната Димотика; Одринъ, Кичево, Скопие 
и др.

Шестотинь години по-късно, сжщигЬ 
области се споменаватъ въ едийъ специа- 
ленъ ферманъ отъ 1871 година, съ който 
се даряватъ официални права на българ
ския народъ. Касае се за фермана, съ 
който се опредЬлятъ българскитЬ цър
ковни епархии, като се изброяватъ про
винциите, които насилническата власть 
счита като неуспоримо български.

Въ чл. 10 на този ферманъ се съобща
ва, че къмъ българската църква и следо-

нръщане по-го.тЬмитй часть отъ терито- оф 
рията на ос+рова, още повече' че следт» , въ 
нападението, цЬлата въздушна флота па две

Англия ще бжде вдигната на кракъ, мо
жемъ да си представимъ голЬмитЬ опас
ности, съ които е съпроводено едно по-

Мухлясали лъраепи части се почист
вате, като се измиятъ съ гореща вода, а 
ако сж много мухлясали, 
разрЬдснъ формалиновъ 
се предпазятъ отъ г.—?- 
дървенитЬ части се намазватъ 
Преди намазването, с-—, 
сж добре изсъхнали отъ

Ржждясали винтове 1 
телно лесно да отвиемъ, 
колко капки

I ДЕЙСТВИЕ
На площада въ Севилля. Пристига но

вата смЬна на караула; между войницитЬ 
е и Донъ Хозе. Следъ малко нзлизатъ и 
работничките отъ насрещната тютюнева 
фабрика. Тукъ е и Карменъ. Тя се при
смива на влюбенитЬ въ нея младежи и 
пЬе за „свободната циганска любовь“ (Ха- 
банера), а само Донъ Хозе не й обръща 
никакво внимание. Дръзката и горда ци
ганка му хвърля едно цвЬте. Донъ Хозе 
е смутенъ. Момичетата се прибиратъ от
ново въ фабриката. Пристига Мнкаела, 
която предава на Хозе едно писмо, малко 
пари и по заржка на майка му — една ц-Ь- 
лувка. Любовьта на Мнкаела връща спо
койствието на Хозе. Викове откъмъ фа
бриката. Карменъ_е пробола съ ножъ 
своя съперница. Хозе довежда Карменъ 
при Цунига; циганката подиграва офице
ра, който заповЬдва на Хозе да я отведе 
въ затвора. Останали сами, Карменъ пЬе 
на Хозе за Любовьта си и иска да я осво
боди. Опияненъ отъ красотата й и отъ 
веселия животъ, който тя му рисува, Хозе 
отвързва ржцет-Ь й. Карменъ го блъска и 
изчезва въ тълпата. ВмЬсто Карменъ, Хо
зе отива въ затвора.

И ДЕЙСТВИЕ
Следъ два месеца въ една кръчма. 

Карменъ, Фраскита и Мерцедесъ се весе- 
лятъ въ компания отъ млади офицери. 
Тукъ е и Цунига, който съобщава на Кар
менъ, че Донъ Хозе е вече свободенъ. 
Пристига Ескамилио и пЬейки разказва 
за подвизитЬ си. Карменъ го харесва, а и

ь заемат!» мъстата си 
мощната мап1нна, която, Снабдена съ 

две отъ най-тежкитъ и гол Емокалибрени

дение. 
стреля по всички посоки. А 
съ стремглава бързина къмъ

На 20 метра височина стъ па
завода, бомбитЬ се освобождават!». Ма
шината поема пакъ светкавично своя 
имть нагоре, като крилата на самолета 
мннаватъ само на 3 метра отъ стръмнитЬ 
скали на планината. Долу па земята меж
дувременно е настяхпплъ истински адъ. 
I рамадни черни облаци отъ димъ покри
ват ь мъстото, кгкдето до скоро се издига
ха всличественитЬ постройки па най-мо- 
дорната фабрика за алуминъ въ свЪта. 
Самолетътъ на норучикъ Фидора бързо 
изчезва всрЕдъ облацитЪ. П.т.тьп, то ро
дината е още труденъ и дълъгъ. Непрня- 
1сльтъ е въ тревога, по напраздно щри 
смЬлитЬ нападатслI«.

Една акция отъ голЬмо военно значе
ние б-Ь изпълнена. НейнитЪ резултати 
•оправдаха напълно поетия рнскъ.

Самолетътъ
на, на 500 метра надъ ге”": 
къмъ алум1пшевнтЪ заводи. Ето 

артилерия 
. о на удара

бергъ не се решава. Той 
остава малко въ страни, 
чнкъ Фндора, за да избЬгне 
хълмъ извилъ апарата въ дЬсно. 
колко секунди апарата се издига .... 
нагоре и за мнгъ последва второто 

артилерия 
------1 лети

лобно предприятие.

тр Ьбва да се

Англия и че за да се стигне до тамъ,
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ч

до-

1.
2.
3.
4.
5.

(Бето- 
хоръ и 

ю Ки-

оркестъръ, 
ководстпото на С. 
фаиовъ: МИСЛЕТЕ И ЗЛ ДЕЦАТА!

Зарадвайте ги съ трптТ, весели 
книжки изъ приключенията на 

Гошо:
РАЗМИРНИК'!., 
ЦАНА МЪРЗЕЛА!!А 
СЛМЪ СИ ПАТИ ОТЪ ГЛАВАТА 
отъ Пслииъ Велковъ.

Могать да се получать отъ 
редакцията па вестника срещу !0 

лн. пощенски марки.

2 КНИГИ ЗА 10 ЛЕВА
Изпратете 10 лена въ пощен

ски или гербови марки на ад
реса. Георги Костова», ул. Алдо- 
мнровска, 98 София, 9 за да по
лучите крайно нигерссиптЪ кни
ги:

1. Майке негодни и недостой
ни за брака,.

2. Женското тГ.ло и модата на 
тънката линия.

ВЕЧЕРЬ:
17.00 Забавна и танцова музика 
18.00 Часъ за детето;

Участвуватъ: Н. Балабановъ, 
групата „Детска радость“ и 
ДР.

19.00 Часъ за селото:
1. Народни хора, изп. Со
фийската Кореняшка група; 
2) „Пижо и Пендо“; 3) Ра
дость за селото; 4) Съвети 
за селянина.
Участвуватъ: Пантелей Хра- 
новъ, Асенъ Камбуровъ и 
Петко Никовъ.

20.00 Забавна и танцова музика
20.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на съ
битията, новини, съобщения

21.00 Концертъ на Камерния 
мгкжки хоръ; диригентъ Ге
орги Димитровъ:
ПЪсни отъ Добри Христовъ: 
1. Маршъ на българскитЪ 
работници; 2. Циганска ггЬ- 
сень, солистъ Дананлъ Апо
стол овъ; 3. Вила сей гора, 
солистъ Кирилъ Дюлгеровъ;
4. Се запали, пиле Трено;
5. Добринка и слънцето (на
родна легенда).

21.30 Инструментални сола:
1. Вий сте много хубава гос
пожо (Буланже), изп. авто
ра на цигулка съ съпроводъ 
на пиано; 2. Скерцо таран
тела, оп. 26 (Виянявски), изп. 
Тоси Шпиваковски, цигулка 
съ съпровода, на пиано; 3. 
Приспивна пЪсень, оп. 16 
(Форо) изп. Изолда Менгесъ, 
цигулка съ съпровода, на 
пиано; 4. Испанска пЪсепь 
Серано), изп. Иехуди Мену- 
хинъ, цигулка съ съпроводъ 
на пиано; 5. Танца, (Скотъ), 

. изп. Георгъ Куленкампфъ, 
цигулка съ съпровода, на пи 

ано; 6. Вариации върху една 
тема отъ Корели (Тартини), 
изп. Буйонъ, цигулка са, съ
провода, на пиано; 7. Сере
нада (Поперъ), изп. Фоер- 
манъ на чело съ съпроводъ 
на пиано; 8. Алегро коиъ 
брио (Гуернни), изп. Гуилер- 
мнна Суджиа, чело съ съпро 
вода, на пиано.

22.00 Забавна и танцова музика 
(Около 22.20 търговски съоб
щения)

22.45 Новини.
22.55 Танцова музика
23.30 Край.
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13.35 Популяренъ концертъ:
1. Рондо изъ Хафнеръ, сере
нада (Моцартъ); 2. Унгарски 
маршъ въ до миньоръ (Шу- 
бертъ-Листъ), дир. Мели- 
харъ; 3. Воененъ марша, въ 
ре мажоръ, оп. 51, № 1 (Шу- 
бертъ), дир. Ме.тихаръ.

13.50 Забавна и танцова музика 
(Около 14.15 търговски съоб
щения)

14.30 Край
ВЕЧЕРЬ:
18.30 Забавна и танцова музика 
19.00 Народни пЪсни, изп. Ми-

тонка Кунторова съ народ
ната петорка:
1. Йованъ на Рача тихомъ 
говори; 2. Залиби Мехмедъ 
момитЬ; 3. Кога раста и по
раства Димке; 4. Рече мама 
да ме дава; 5. Кирчо на по
да седЪше; 6. Я дойди либе 
я дойди.

19.30 Предаване за Добруджа
19.45 „Старията, доброволеца, 

разказъ отъ Ненчо Илиева,, 
чете Стефанъ Сткрбова». •

20.00 Забавена, концертъ на Са
лонния оркестъра,, подъ ръ
ководството на Васила, Сте
фанова,:
1. Гренландска сюита (Емилъ 
(Жуе); 2. Ла Палома, испан
ска серенада (Ирадиръ); 3. 
Индийска приказка (Карлъ 
Льове); 4. Баркарола (Чай- 
ковски)); 5. Японски парадъ 
(Волстедъ).

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

21.00 Симфониченъ концертъ:
„Мисса Солемнисъ“ (Би 
венъ), изп. солисти, хо 
оркестъра,, дир. Брун< 
телъ:
Господи (Кйрие); Слава (Гло 
рия; Верую (Кредо); Святъ, 
Свята, (Сапктусъ)); Божи Аг
неца, (Агнуса, Ден).

22.25 Будапеща, говори Еле де 
Мегери, унгарска писателка 

22.40 Търговски съобщения
22.45 Новини
22.55 Репортажа» и съобщения 

на френски езика,.
23.00 Танцова музика.
23.30 Край.

СУТРИНЬ
7.00 Маршове
7.10 Лека музика.
7.30 Народни танци и хора, изп. 

тройката на ЦвЪтко Бла- • 
гоевъ.

8.00 Ободрителни думи, точно 
време, новини, църковенъ 
календаръ

8.15 Забавенъ концертъ:
1. Хопла, маршъ (Фройн- 
дорферъ); 2. И така и така 
(Фройндорферъ); 3. Презъ 
гори и поля (***); 4. На 
чашка (Холечекъ); 5. При 
селския бръснарь (Аушен- 
борнъ); 6. Всички слушатъ 
(Плосовъ); 7. НЪма ли тукъ 
столъ, музарка (Вилхелмъ 
Волфъ); 8. Лото, ахъ тй 
сладка мишко, полка (Мор- 
зо); 9. Н-Ьмски момичета 
(Кохманъ); 10. Лунна нощь 
на Алсторъ (Оскаръ Фет- 
расъ).

8.45 Религиозна музика
1. „Господи Боже, научи ме“, 
изъ единъ нФмски реквиемъ 
(Брамсъ), изп. Албертъ Фи- 
шеръ — басъ, съ хоръ и ор
кестъръ; 2. Мили лесове 
(Хенделъ), изп. Лудвигъ 
Гравьоръ — теноръ съ ор- 
кестъръ; 3. Христе, царю на 
славата, изъ „Те Деумъ“ 
(Брукнеръ), изп. хоръ, соли
сти и оркестъръ.

9.00 Божествена служба.
ОБЪДЪ
11.30 Праздниченъ концертъ:

1. Увертюра къмъ операта 
„Еврианта“, (Веберъ), дир. 
Шилингсъ; 2. Симофния №2 
въ ре мажоръ, оп. 36 (Бето- 
.венъ), дир. Клеменсъ Кра- 
усъ; 3. Концертъ за цигулка 
и оркестъръ въ ми мажоръ 
(Бахъ), солистъ Хубер.манъ; 
4. „Зарха“ изъ Симфонична
та поема „Отечество“ (Сме
тана), дир. Урбанекъ.

12.45 Слово отъ Йорданъ п. 
Илиевъ.

13.00 Народни п-Ьсни, изп. Тони 
Еневъ съ народ, седморка: 

Радка Никола думаше; 
На чешмата снощи бФхъ; 
Трепнали стг, деветь сита; 
Гено слазя отъ планина; 
Задала сей чума; 6 Раз

сърди се малка мома;.
13.30 Точно време, коментаръ, 

новини, съобщения
13.50 Зпбавсиъ кониерп. на Са- 

лония оркестъръ, ПОДЪ О«-
Василъ Сте-

I. Сама»съ нея, валса» (Валд- 
тойфелъ); 2. Серенада па 
пЪлувката (Ми кел и): 3. Лю- 
бовеиъ поздрава» (Елгяръ):
4. Въ турската чайна (Зиде);
5. ПЪсень бс.т|, думи (Чай- 
конски).

14.20 Търговски съобщения
14.25 Лека и танцова музика 
15.00 Край

СУТРИНЬ
7.00 Маршъ, ободрителни думи 
7.05 Четвърть часъ радиогнмна- 

стика
7.20 Новини, точно време
7.30 Народна музика:

1. Мамо, хлопа тропа, изп. 
Атанаска Тодорова съ наро- 
денъ оркестъръ; 2. Чорба
джийска сватба, изп. орке

стъра на Кавалджиевъ, 3. За 
свирилъ Божилъ съ кавала, 
изп. Гуди Гудевъ съ наро- 
денъ орк..

7.40 Лека музика
7.55 Църковенъ календаръ, 

макипски съвети
8.00 Забавенъ концертъ: 

1. Въ 3/4 тактъ презъ 
синъ (Вилдъ); 2.-Моника, 
валсъ (Хаденъ); 3. Веселяка 
Тони (***); 4. Вь цирка, пол 
ка (***); 5. Весела пТ»сеш> 
при валеуване (Плесовъ); 6. 
Цюибелдорфъ (Моаръ); 7. 
Зимзенбахеръ (Моаръ); 8. 
Рихтсдорферъ (Моаръ); 9. 
Салваторъ полка (.Моаръ).

8.30 Край 
ОБЪДЪ
12.00 Забавна музика:

1. Валсъ интермецо • Кох
манъ); 2. Ковачницата въ го
рата (Михаелисъ); 3. Скока, 
слЪпешката, фантазия (План- 
кетъ), дир. Гурлптъ. 4. Раз
бра ли ме?, тарантела (Бу
ланже), изп. автора съ ар- 
кестра си; 5. Испански танца, 
(Гранадосъ); 6. Край стари- 
тЪ гробища има една клица 
(Щрекеръ), изп. Дитрихъ 
кваргетъ; 7. Пеперудата 
(Щолцъ), изп. Фрицт, Мюл- 
холцъ на китарао 8. На вс!>- 
кжде дюкянитк с« затворе
ни (***),-изп. селска музика.

12.30 Панаирътъ въ Бреслау и 
българското участие, говори 
Георги Винаровъ.

12.45 Изъ опери:
1. Увертюра „Вълшебния 
стрелеца,“ (Веберт,), изн. 
БерлинскитЬ филхармоници;
2. Валсъ изъ операта „Хен- 
зелъ и Гретслъ" (Хумпер- 
дингъ), дир. Хегеръ;. 3. Про
буждането на Елена, ! д. изъ 
операта „Ергипетска Елена“ 
(Р. Щрауса,), дир. Бука»; 4 
„Когато се седи преда, чаш
ка винце“, изь операта 
„Звънчетата на еремнтптГ,“ 
(Майарда,), изп. X. Раймаръ, 
барптонъ са, орк.; 5. Ария на 
княза, Игорь (Бородщгь), 
„Напраздно са.рдцето мп мо
ли з.п покой", 11.ЧП Георги 
Баклаковъ, брптоца»: 6. Арии 
на 11уредшг|| „Сладка дрем- 
ка ме унася" нза, операгз 
„Багдатския бръснари“ (Кор 
пелиуеъ), изп. Хербераъ Гро, 
теноръ съ орк.

13,15 Точно време, коментаръ, 
И0ЩШ11, съобщения
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БЕЧЕРЬ

ДО-

до-

танцова музика

Алек-

Четете най-гол/ъ-
седмичникъмия за

в-къ

РАДИО ПРЕГЛЕДЪ

радио - програми 
Бълг.

нЪ.мамъ 
филма 

изп. 
ми е 

изь филма 
(Абрахамъ),

Марта Егертъ 
оркестъра.; 7. 
цето ми да г. 
тебе, изъ филма

1 ПО- 
изп. Максъ 

Танци 
шлагер- 

’*•), изп. Ери- 
органъ; 5. 

Цугшпитце 
музика; 

планината

на пти-
. Херб.

3. Меглено моме 
(Бобчевски), изп. Борисъ 

на

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

21.00 Концертъ на Стефка Сте
фанова, сопрано: 
Композиции отъ Чайковски:
1. Да забравя така скоро;
2. День ли цари; 3. Безумни 
пощи; 4. Ария на Татяна,

. изъ операта „Евгени ОнЪ- 
гинъ“.

21.30 Първи квартетъ за пиано 
цигулка, виола и чело (Габ- 
риелъ Форе), изп. Анри Мер 
келъ, Алисъ Меркелъ, Гас- 
тонъ Маркезини и Елианъ 
Тенрокъ.

22.00 Руски романси и хорови 
пЪсни.

22.30 Забавна музика, търговски 
съобщения.

22.45 Новини.
22.55 Общъ седмиченъ прегледъ 

на и-Ьмски езикъ
23.00 Танцова музика.
23.30 Край.

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

стика
7.20 Точно време, новини
7.30 Народна музика:

1. Събрала Ненкз сед-Ьнка, 
изп. Хумарска съ народенъ 
оркестъръ; 2. Бнстришко 
хоро, изп. Бистришката чет
ворка; 3. Меглено

Христовъ съ съпроводъ I 
пиано.

7.40 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, . 

макински съвети
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Хало! Тукъ Валтеръ 
Бромъ (Фродъ Раллъ—Вал
теръ Бромъ); 2. О! хубавъ 
май (Йоханъ Щраусъ); 3. 
Деца на карнавала, валсъ, 
оп. 382 (Циреръ); 4. Иола 
(Феликсъ Арндтъ); 5. Дъ- 
ждъ отъ искри (Грокъ); 6. 
Имаше две царски деца 
(Хансъ Айлботъ); 7. Бибъ и 
Бобъ (Домаре); 8. Поздравъ 
отъ Иоханъ Щраусъ (Куртъ 
Голдманъ — Вили Вебепъ).

8.30 Край
ОБЪДЪ
12.00 Народни пЪсни, изп. гру

пата „Българска пЪсень“:
1. ПФтлитЪ пЪли не пЬли;
2. Кавали свирятъ; 3. ОгрЪ- 
яли до три звезди; 4. Ишу 
ншу; 5. Църничице девойко; 
6. Мома Латина; 7. ПЪсень 
ми е пЪя си я; 8. А, бре Ко- 
ста Костадине.

12.30 ПроливитЪ, говори 
сандъръ Кюркчиевъ.

12.45 Оперетни откъслеци:
1. Потпури изъ оперетата 
„Дъщерята на лесничея“ 
(Ярно); 2. Фантазия изъ опе
ретата „Продавачътъ на пти 
ци“ (Целеръ), дир. Маке- 
бенъ; 3. Потпури изъ опере
тата „Принцесата на дола- 
ритЬ“ (Фалъ); 4. Потпури 
изъ оперетата „Виктория и 
нейния хусарь“ (Амрахзмъ), 
дир. автора.

13.15 Точно време, коментаръ, 
новини, съобщения

13.50 Инструментални сола:
1. Сицилиана (И С. Бахъ), 
изп. Паулъ Голдуинъ, цигул
ка съ съпроводь на пиано;
2. Селски таицъ (Бетовенъ), 
изп. Миша Елманъ, цигулка 
съ съпроводъ па пиано; 3. 
Унгарски таицъ № 7 въ ла 
мажоръ (Брамсъ), изп. Ми
ша Елманъ, цигулка съ съ
проводъ на пиано; 4. Алегро 
еспресиво ала романца, изъ 
соната въ до миньори» 
(Григъ), изп. Марджори Хей 
уардъ, цигулка съ съпро
водъ па пиано.

13.50 Забавна и танцова музика 
(Около 14.15 часа, търговски 
съобщения)

14.30 Край.

съ оркестьрь;
... отъ пФснитЬ на 

Шърлей Темпълъ изъ фил
ма „Дилнтлесъ“ (ФФФ), ИЗП. 
близнацптк Хендерсонъ съ 
оркестьрь; 6. Не мога да 
цЬлунамъ безъ любопь, 
вплсъ изь филма ,,‘ЦвЪтето 
на Хавай" (Абрахамъ), изп.

ь, сопрано съ 
Искамъ сърд- 

принадлежи на 
|лма „Русата

СУТРИНЬ.
7.00 Маршъ, ободрителни думи 
7.05 Четвьртъ часъ радиогимна- 

стика
7.20 Точно време, новини

7.30 Народна музика:
1. ДрЪновски хора, изп. ду- 
ховъ оркестъръ; 2. Цигукъ, 
мигукъ, изп. Царева Цер- 
конска съ оркестъръ на Ка- 
валджиевъ; 3. Пайдушко хо
ро, изп. оперния оркестъръ. 

7.40 Лека музика 
7.55 Църковенъ календаръ, 

макински съвети 
8.00 Забавна музика:

1. Серенада на езерото (Ви
ли Тайлъ); 2. Пролетна ут- 
рииь (Вили Тайлъ); 3. Га- 
лопъ (Холочекъ); 4. Селски 
шотишъ (Холочекъ); 5. „Ру
сия", оригинални руски ме
лодии (Кшоманъ); 6. Циган
ска пЪсень (Болди), 7. Сици
лиански костюми (Гловиале); 
8. Последния балъ (Главиа- 
ло); 9. Ивета, валсъ (Ер- 
хардъ); 10. Капричио (Ер- 
хардъ).

8.30 Край 
ОБЪДЪ 
12.00 Маршове 
12.15 Забавна музика:

1. Вечерната пЪсень 1 
чето (Деркенсъ), изп. 
Хортаграмифъ на вибра- 
фонъ съ оркестъръ; 2. Фла- 
стеръ маршъ съ пЪние (***) 
изп. оркестъръ на Вили 
Кругъ; 3. Горнобаварски 
здравъ (***), изп. Ма: 
Рощокъ на цитра; 4. 
на .бурлицки органъ, 
ни потпури (***). и 
стъ Фишеръ на 
Леидлеръ изъ 
(***), изп. селска 
6. Момичето отъ 
(Симсонъ).

12.45 Изъ тоифилми:
1. Имамъ ли, или 
пари, п-Ьсень изъ ......
„Пигмалионъ" (Макебе), 
Жени - Юго; 2. Какво 
грижа за св-Ьта.
„Синьото небе“ ..................„
изп. Марта Еегртъ, сопрано 
съ оркестъръ; 3. Отъ днеш
ният» день, евктътъ прави 
праздникъ за мене изъ фил
ма „Кайзервалсъ“ (Досталъ), 
изп. Марта Егертъ, сопрано 
съ оркестъръ; 4. Едннь 
валса» за тебе, валсова пЬ- 
сень изь едноименни филма» 
(Майзелъ), изп. Хербертъ 
Гро, тенора» 
5. Потпури 
IТ 1ч.«» нпА

18.30 Часъ за семейството: 
Забавна музика:
1. Поздравъ отъ Шлирзсо 
(***), изп. селска музика;
2. Горското дете, Шотишъ 
(***), изп. дървени и сла
мени инструменти съ кенло- 
фонъ; 3. Мюнхенски овчар
ски таицъ (***)» изп. селска 
музика, 4. Аржентинска пол
ка (***), иЬп. Валтеръ 
Пьоршманъ на хаомоника 
съ оркестъръ; 5. Има само 
едно момиче на свЪта (***), 
изп. Имре Маяри съ своя 
оркестъръ.

18.45 Разказъ, чете НевЪна Ми- 
лошева, артистка отъ Народ
ния тсатъръ.

19.00 Забавна и танцова музика.
19.30 Князътъ на БЪломорието— 

Момчилъ, говори Звезде- 
линъ Поповъ.

19.45 Пиеси1 за саксофонъ.
20.00 Концертъ па Камерния ра

дио оркестъръ, солистъ И- 
ванъ Михайловъ:
Юнашки пЪсни (Асенъ Кара- 
стояновъ):
1. Интродукция: 2. Юнакъ 
лежи; 3. Замръкпалъ ми е 
Димитъръ; 4. Вино пиятъ 
трийсе дружина; 5. У село 
дошли хайдути; 6. Облагала 
се Еленка.

Карменъ“ (Гроте), изп. Мар
та Егертъ, сопрано съ орке
стъръ; 8. О, не пропускай 
щастието следъ менъ“ изъ 
филма „Царйцата на чарда“ 
ша“ (Калмапъ), изп. Марта 
Егертъ, сопрано съ орке
стъръ; 9. Днесъ пЪя само за . 
тебе, изъ филма „Сърдцето 
ми те вика“ (Щолцъ), изп.: 
Марта Егертъ, сопрано съ 
оркестъръ; 10. Откжслеци 
изъ филма „ЧернитЪ рози“ 
(Шрьодеръ), изп. Лилианъ 
Харвей. ■

13.15 Точно време, коментаръ, 
новини, съобщения

13.35 Популяренъ концертъ: 
Прелюдии, симфонична пое
ма (Листъ), дир. Менгел- 
бергъ.

13.50 Забавна’ и
(Около 14.15 часа, търговски 
съобщения)

14.30 Народни пЪсни, изп. Иван
ка Христова съ народната 
ссдморка:
1. Събрала Инго; 2. Бре Ива
не; 3. Росице росна росице;
4. Мари Радо бЪла Радо;
5. Сдналъ ми е юнакъ; 6. Я
си ми дайте. • 1 т;'

15.00 Край
ВЕЧЕРЬ:
18.30 Часъ за детето:

Участвуватъ: Н. Балабановъ, 
детската група на Йосифъ 
Цанковъ. ;

19.30 Предаване за Добруджа )
19.45 Испански пЪсни. ;
20.00 Забавенъ концертъ на Са-;

лонпия оркестъръ, подъ рж-| 
ководството на Василъ Сте- 
фановъ:
1. „ЦЪлъ Парижъ“, валсъ 
(Валдтойфелъ); 2. Италиан
ска серенада^ (Шебекъ); 3. 
Модерна балетна сюита (Ар- 
мандола).

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

21.00 Цнкълъ велики композп-! 
тори:
Брамсъ — 1-ви концертъ:
I — Струненъ квартетъ; оп. 
51, № 2, изп. Вакбаумъ квар 
тетъ: 1. алегро нонъ тропо;
2. андапте; 3. квази менуето;
4. финалъ. |
II — ПТ.сни:
1. За вЬчната любопь, изп. 
Лоте Леманъ; 2. а) Сафнчнз. 
ода; б) Ковачътъ, изп. Ева' 
Линбенберп», алтъ; 3. На 
славея, изп. Емп Бетен- 
дорфь; 4. Майска нощь, изп. 
Джонь Макъ Кормакъ, те- 
норь; 5. Все по-тнхъ етапа’, 
сьньть ми, изп. Елена Гер- 
хардь; 6. Синьото око, изп. 
Мария Перица; 7. Приспив
на пЬсень, изп. Розълъ Се- 
герсъ, сопрано; 8. Цъ гор-: 
ската самота, изп. Джонъ 
Макъ Кормпкь, тепоръ.

22.00 Концертъ на Тсофана Кал А 
чева, пиано:
1. Соната (Скарлатн); 2. Но-'
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до до-

(Бурн-

сж

(Ра-

коментаръ,

сия

не-
6.

АБОНАТИ,
Съобщавайте абонаментния си № при изплащане абонамен

та, смТ.на на адреса, справки и въобще при всГ.ка кореспонден
ция съ администрацията на вестника.

СУТРИНЬ
7.00 Маршъ, ободрителни думи. 

7.05 Четвъртъ часъ радиогнмна- 
стика

7.20 Точно време, новини
7.30 Народна музика:

1. Събрали ми се събрали, 
изп. изп. Иванка Христова съ 
народенъ оркестъръ; 2. Тра
кийска ржченица, изп. на 
кларинетъ Ради Ангеловъ съ 
народенъ оркестъръ; 3. Ка- 

рамфило моме (Асенъ Карастоя- 
Ч I' ГГ

велата (Шуманъ);. 3. Импре- 
__ (Владигеровъ); 4. Лю
бовни мечти (Листъ).

22.30 Забавна музика, търговски 
съобщения.

22.45 Новини
22.55 Репортажа» и съобщения на 

есперанто.
23.00 Часъ за чужбина:

Венета Бешовйшка' и Гуди 
Гудевъ, изп. народни пЪсии, 
съ съпроводъ на народната 
петорка:
1. Петро, Петроланке; 2. Къ- 
ию мама си думаше; 3. Сит
но ситмишъ, Недо Недке; 4. 
Мамо давали май; 5. Пенки- 
на майка; 6. Слънцето трепти

23.30 Край

Поради намаляването на абонамента отъ 120 
на 90 лева, всички абонати, които сж платили на
маления абонаментъ 100 лева, и иматъ право на 
премия, както и он-Ьзи, които сж платили пълния 
абонаментъ 120 лева, ще получатъ книги на стой- 
ность 30 лева по изборъ отъ следния спнсъкъ:

1. Боянъ Болгаръ — Жива и мъртва Атина — 
цена 30 лева.

2. Д-ръ Захари Захариева, — Защо умнратъ 
децата — цена 25 лева.

3. Есто Везенковъ — Говори се . . . — Цена 
10 левц.

4. Аспарухъ Иваповъ — 75 дни — Цена 15 лв.
5. Д-ръ Хари Форта — Мж>ке негодни и 

достойни — Цена 5 лева.
Абонаментъ за 4 месеца, год. II на „Бълг. 

Радио прегледъ".

повъ), изп. Г. П. Тричкова съ 
оркестъръ

7.40 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, 

макински съвети 
8.00 Забавенъ коицертъ:

1. Въ срЬднитЬ Алпи (Турн- 
халтеръ); 2. Аискинъ (Бене- 
дискипъ; 3. 3’Бурли 
халтеръ); 4. Да се издигнемъ 
по-високо (Блуме); 5. Ка- 
диксъ лудува (Бортолисъ); 6. 
Хофманови приказки, барка- 
рола (Офенбахъ)7. Звездата 
на Батавия (Бертолисъ); 8. 
Хубавата Розмаринъ (Край- 
слеръ); 9. П4»сни на любов
ната нощь (Линке); 10. Ка
нарчето (Полякицъ).

8.30 Край
ОБЪДЪ
12.00 Забавна музика:

1. Моятъ милъ гарсонъ (Гай- 
геръ), виенска пЪсеш»; 2. Ун
гарски танцъ (Кулонже), изп. 
автора съ оркестъръ; 3. Мал
ко музика отъ небето (Енгел- 
бергъ); 4. Единъ часъ при 
овчаря (Зиде); 5. На про- 
лЪтьта (Григъ); 6. Впндобо- 
на, виен. музика (Леополдъ); 
7. Едно весело пжтуване съ 
железница, потпури (Корн- 
бахъ)

12.30 ПролЪтни заболявалия, го
вори д-ръ Иванъ С. Найде- 
новъ

12.45 Групата „Детска’ радость“ 
изпълнява пЪсни

13.15 Точно време, коментар*, 
новини, съобщения.

13.35 Популяренъ коицертъ: 
„Бланникъ“, изъ симф. пое
ма „Отечество“ (Сметана), 
дир. Урбанекъ

13.50’ Забавна и танцова музика 
(Около 14.15 часа, търговски 
съобщения)

14.30 Край
ВЕЧЕРЬ:
18.30 Часъ за семейството: 

Забавна музика:
1. /Мелодии изъ тонфилми 
(***), изп. Тарантъ Блей на 
Банджо съ орк.; 2. Шлагери 
„Диксонъ“ № 213 (***)» изп. 

Диксонъ на органъ
18.45 Т-Ьлесни упражнения

нуждни за всЪка възрасть, 
говори д-ръ Неновъ .

18.55 Народни котленскн п-Ьсни, 
изп. Таня Начева, съ народ
ната седморка:
1. Мари Марийке; 2. Димова 
мама думаше; 3. Илия кара 
гимия; 4. Че стана Бижу Ива- 
новъ; 5. Каква се е пролЪть 
зелнала; 6. Либе ле;

19.20 Българска пролЪть, говори 
Станю Петровъ

19.55 Опера „Карменъ“ (Бизе“), 
дир. Карло Сабайно, I дейст.

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

20.55 II, III и IV д. на операта
„Карменъ“

22.45 Новини.
22.55 Танцова музика; въ пауза

та търговски съобщения
23.30 Край.

България па 
и английски

новини, съобщения
13.35 Вокални сола:

1. Обичамъ те (Бетовенъ), 
изп. Карлъ Ш.мдтъ Валтеръ, 
барптенъ съ оркестъръ; 2. 

“Да погледнемъ, баварска на
родна пЬсень (Бьомъ), изп. 
Лоте Леманъ, сопрано, съ 
съпроводъ на инструментал
но трио; 3. ПЬсеньта на Сол- 
вейгъ“, изъ „Перъ Гинтъ“ 
(Григъ), изп. Раута Ваара, 
сопрано съ оркестъръ

13.50 Забавна и танцова музика 
(Около 14.15 часа, търговски 
съобщения)

14.30 Край 
ВЕЧЕРЬ;
18.30 Забавна и танцова музика
19.30 Изъ историята на едно ге

роично училище въ Добру
джа, говори д-ръ С. Чаушевъ
19.45 Виенска музика
20.00 Коицертъ на Камерния ра

дио оркестъръ, солистка Ста 
матка Калудова:
Шесть народни пЪспи (Дн.ми- 
търъ Неновъ):

1. Коя е мома щЪла годява;
2. Йопери ми бре джайнемъ 
човрицаиа; .3. Йоне, коне, си
во коне; 4. Ще гурогвашъ. 
йутрнно рано; 5. Русо вар- 
далонко; б. На кому е ниска 
жената мамо

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

21.00 Симфониченъ коицертъ:
1. ГолЪмата .руска пасха, 
увертюра ' (Рим.-Корсаковъ, 
изп. Филаделфийския сим
фониченъ оркестъръ, дир. 
Стоковски; 2. Концертна пие 
са за арфа и оркестъръ (Га- 
бриелъ Пиерне), солистка 
Лили Ласкинъ, дир. Копола;
3. „Иберия“, симфонична пое 
ма (Дебюси), изп. Парижкия

, оркестъръ Колонъ, дир.
Пиерйе: а), по улици и пжти- 
ща; б) Лъхъ въ. нощьта; в) 
Утро въ праздникъ; 4); Ал- 

. борада делъ грациозо 
■ велъ), дир. Орманди 

22.00 Коицертъ на Каринъ Цан
кова, съпровожда Цанко П. 
Цанковъ, пиано и Ст. Стоя- 
новъ, кларинетъ: Пролетни 
пЕсни:
1. Цанко П. Цанковъ:
а) Що ми е мило и драго, че 
се е пролЪть пукнала, народ
на пГ.сень; б) Разстая и по- 
ледпий снЪгъ (П. Славей
кова,). 2. ПролЪть (Чайков- 
ски); 3. Кокиче (Шуманъ); 4. 
ПролЪтиа приказка (Паулъ 
Гренеръ); 5. Овчарьтъ на 
скалата, ст» съпроводъ на 

кларинетъ (Франт, Шубертъ)
22.30 Забавна музика търговски 

съобщения
22.45 Новини
22.55 Новини отъ 

италиански 
езици

23.00 Танцова музика.
23.30 Край

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

стнка
7.20 Точно време, новини
7.30 Народна музика.

1. Мечкадарска пФсень, изп. 
Георги Станевъ съ оркестъ
ра на Кавалджиевъ
2. Дайчево хоро, изп. духо-

• виятъ оркестъръ ла Военно
то на Н. В. училище
3. Хайдушка пЪсень (Д. Хри- 
стовъ), изп. Цв-Ьтана Табако
ва, съ съпроводъ на пиано

7.40 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, 

макннеки съвети
8.00 Забавенъ коицертъ:

1. Цигулка, полка (Ритеръ);
2. Полка за настроение (Ал- 
бертъ Жостъ); 3. Сантимен
талната апдалузка (Турина);
4. Танго „Андалузия“ (***);
5. За младъ и старъ, ленд- 
леръ (***); 6. Въ бирхалето 
е весело (***); 7. Игра на 
птицптЪ, полка (Щоертъ);
9. Годеницата, мазурка (Ло- 
горино); 10. Русата косица 
(Логерино)

8.30 Край
ОБЪДЪ
12.00 Изъ опери:

1. Увертюра къмъ операта 
„Царь и дърводЪлецъ“ (Лор- 
цингь), -дир. Кнаперстбушъ;

’ 2. Фантазия изъ операта 
„Лоенгринъ“ (Вагнеръ), дир. 
Мьорике; .3. Ария на Вой- 
тенъ изъ операта „Въ кладе
неца“ (Блодекъ), . изп. Йен- 
чекъ,: теноръ; 4. Фантазия 
изъ операта „Въ долината“ 
(Д’Алберъ)

12.30 Забавна - музика:
1. Канаренъ Хонзичекъ (Ад- 
леръ); 2. Въ аула, изъ „Кав
казка сюита“ (Иполитовъ,- 
Ивановъ), изп. балалайченъ 
оркестъръ; 3. Берлинъ презъ 
нощьта, една музикална раз
ходка (Линке), изп' духовъ 
оркестъръ

12.45 Историческиятъ пжть на 
наоода ни, говори • Андрей 
ЦвЪтковъ

13.00 Маршове
13.15 Точно време,
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на

ВЕЧЕРЬ:

увер-

Варна: Съобщения,

съ

на

му-

съобщенйя,

му

за

Съобщения,впечатле-

за

Варна: Съобщения,

за

12.40 Отъ 
борси

12.45 Отъ

Народни
..Бъл г.1п-

1. Научила се Тудорка; 2. 
Радкина майка; 3) Марийка 
севдалийка; 4) Ден гиди Де- 
но; 5) Мила ми се Недке.

15.00 Край.

Варна: хуморъ 
участвуватъ: П. Атанасовъ и 
В. Пуховска

13.00 Отъ Варна: оперетна 
зика

13.15 Отъ София
14.30 Край
ВЕЧЕРЬ
18.30 Отъ София
19.00 Отъ Варна: забавна музика
19.10 Отъ Варна: Часъ за сел- 

скигЬ читалища:
1. „Нова земя“ — 
ния отъ Добруджа — говори

• • лрегледъ, говори д-ръ Г. П.
; Степчичъ.

13.00 Забавенъ концертъ.
1. Горско вълшебство, тоно-

, ва картина (Шарли), изп.
; оркестъръ съ мгкжки хоръ;

2. Приказки и’зъ стара Вие
на потпури (Фойгтъ); 3. Пот- 
пури отъ серенади (Лют-

. цовъ); 4. Капризен?» валсъ 
(Рихартцъ); 5. Седмоградска 
увертюра (Ритеръ); 6. Една 
вечерь при Паулъ Линке 

' (Линке), изп. оркстъръ съ
ггЬние; 7. Мечти валсъ (Йо
не), изп. Емилъ Рооцъ съ 

'• оркестъръ.
13.30 Точно време, комептаръ, 

новини, съобщения.
13.50 Забавна и танцова музика 

(Около 14.15 ч. търговски 
съобщения).

■ 14.30 Народни пФсни, изп. Геор
ги Стапсвъ съ народната пе
торна:

ПОНЕДЪЛНИКЪ, 17. III. 1941 г. 
СУТРИНЬ
7.00 Отъ София.
8.30 Край.

ОБЪДЪ
12.00 Отъ Варна: Забавна музика
12.30 Отъ Варна: „Младежьта 

и театъра“, говори Николай 
Фолъ.

12.40 Отъ Варна: Съобщения и 
борси.

12.45 ОтЪ Варна: ОбЪденъ кон
цертъ.

13.15 Отъ София.
14.30 Край.
ВЕЧЕРЬ
18.30 Отъ София.
19.00 Отъ Варна: Народни пЪсни, 

изп. Ангелина Баръмова, съ 
„Приморската тройка“.

19.30 Отъ Варна: Предаване за 
Добруджа.

19.45 Отъ София. ■
23.30 Край
ВТОРНИКЪ, 18. III. 1941 г.
СУТРИНЬ
7.00 Отъ София.
8.30 Край.

ОБЪДЪ
12.00 Отъ София 

~ Варна:

. Д. Василевъ
2. Народни хора и ржченици 
— изп. Г. Ламбревъ, гъдулка
3. „ПролЪтни грижи на зе
меделеца“, говори В. Тодо- 
ровъ, агрономъ

19.45 Отъ Варна: сола за чело
19.55 Отъ Варна: „Петь минути 

за любителитЪ-филателнсти
20.00 Отъ София
23.30 Край
СРЪДА, 19. III. 1941 г.
СУТРИНЬ
7.00 Отъ София.
8.30 Край.

ОБЪДЪ
12.00 Отъ Варна: Забавна музика
12.30 Отъ Варна: „Полезно ли е 

умЬрепото пиене" говори 
д-ръ Г. Хрисчевъ

12.40 Отъ Варна: Съобщения, 
борси

12.45 Отъ Варна: Концертъ на 
духовата музика при флоти 
на Н. В.

13.15 Отъ София
15.00 Край
ВЕЧЕРЬ
18.30 Отъ Софии
19.30 Отъ Варна: Предаване 

Добруджа
19.45 Отъ Варна: Непполитписки

и испански пФсни 
20.00 Отъ Варна: Концертъ 

Матей Матеевъ, цигулка
20.30 Отъ София
23.30 Край 
ЧЕТВЪРТЪКЪ, 20. III. 1941 г. 
СУТРИНЬ
7.00 Отъ София.
8.30 Край.

ОБЪДЪ
12.00 Отъ Варна: оперни 

тюри
12.30 Отъ Варна: „Зеленчуците и 

тЪхната хранителна стой- 
ность“, говори д-ръ П. Скор- 
чевъ

12.40 Отъ
борси

12.45 Отъ Варна: Народни пФс- 
ни, изп. Пенка Милева, 
„Приморската тройка“

13.15 Отъ София
14.30 Край 
ВЕЧЕРЬ
18.30 Отъ София 
19.00 Отъ Варна: Концертъ

млади сили: К. Станковичъ, 
пиано

19.25 Отъ Варна: Виенска 
зика

19.40 Отъ Варна: „Култъ къмъ 
героитЪ“, бойни подвизи, че
те артиста Ст. Караламбовъ

20.00 Отъ София
23.30 Край
ПЕТЪКЪ, 21. III. 1941 г. 
СУТРИНЬ
7.00 Отъ София.
8.30 Край.

ОБЪДЪ
12.00 Отъ Варна: Забавна музика 
12.20 Отъ Варна: „Егоизъма у 

децата“, говори М. Енчева 
учителка

12.40 Отъ Варна:
борси

12.45 Отъ София
14.30 Край 
ВЕЧЕРЬ
18.30 Отъ Варна: Часъ за малки

те слушатели:
Участвуватъ: П. Икономова, 
В. Манафовя, и детската гру- 

. па на г-ца Дора Попова
19.30 Отъ Варна: Предаване 

Добруджа
19.35 Отъ София
23.30 Край
СМБОТЛ, 22. III. 1941 г. 
СУТРИНЬ 
7.00 Отъ София.
8.30 Коай.

ОБЪДЪ
12.00 Отъ Варна: ОбЪдепъ кон

цертъ
12.40 Отъ

борси
12.45 Отъ Варна: Валсове
12.55 Отъ София
15 00 Край 
ВЕЧЕРЬ 
18.00 Отъ София 
18.25 Отъ Варна: „Предпазна ме

дицина“, говори М. Ангелова
18.35 Отъ Варна: Камерен?» кон

цертъ
19.00 Отъ София
23.30 Край

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

песни, изп. Жечо Долчин- 
ковъ съ народната сеДморка:
1. Султанътъ бире мкджия:
2. Наслъджа Добра; 3. Ди- 
мува мама думщши; 4. Пилъ 
Богданъ вину чървену; 5. 
Вода гу Диму горчиту де.

19.30 Концертъ на Софийския 
мандолиненъ квартетъ:
1. „Виена и пакт» Виена“, 
маршъ (Шрамелъ); 2. „Сърд- 
ца и цветя“ (Алфонсъ Цн- 
булка); 3. „Стара сладка пЬ- 
сень“ (Джеймсъ); 4. Фанта
зия изъ оперетата „Бока- 
чио“ (Супе).

19.50 Часъ за работника:
1. Беседа за работника, отъ 
д-ръ Анастасовъ; 2. Хуморъ 
отъ Асенъ Камбуровъ и Пчт 
ко Никовъ; 3. Съобщения на 
Б. Р. С.; 4. Забавна музика.

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

21.00 Забавейъ концертъ на Са
лонния оркестъръ, подъ ръ
ководството на Василъ Сте- 
фановъ:
1. Валсъ фантазия (Глинка);
2. Славянски танцъ № 10 
Дворжакъ); 3. „Сакура на 
хана“ (Йошитомо); 4. Мати- 
ната (Леонкавало); 5. Ори
енталско интермецо (Зиде).

21.30 Оперетни откъслеци:
1. Потпури изъ оперетата 
„Шварцвалдското момиче“

. (Йоселъ) 2. Финалъ изъ II д. 
на оперетата „Цигански ба- 
ронъ“ „Той е баронъ“ и 
„Чудо да се случи“ (Иоханъ 
ЩраусЪ), изп. солисти, хоръ 
и оркестъръ; 3. Потпури изъ 
оперетата „Теменужката отт. 
Монмартъръ“ (Калманъ);
4. Потпури изъ оперетата 
„Парижкия жинотъ“ (Офен- 
бахъ).

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

22.45 Новини.
22.55 Общъ седмичепъ- прегледъ 

па френски езикъ.
23.00 Часъ за чужбина:

пЬсни, изп. групата „Българ
ска пЬсснь“:
1 Кичила майка; 2. Замрък
нала Яна; 3. Калинка се Бо
гу молЬшс; 4. Юнакъ върви 
презъ горица; 5. Кога бре 
сипко Стояне, 6. Мръкъ се 
мръкна; 7. Коня яхамь; 8. 
Джпнъмъ бате Нсгьо.

23.30 Край.

СУТРИНЬ.
7.00 МарШЪ,' ободрителни думи 
7.05 Четвъртъ часъ радногим- 

настина. •
7.20 Точно време, новини.
7.30 Народна музика:

1. Македонска китка (Ха- 
нелъ), изп. духовъ орке
стъръ; 2. Търне моме, Тър- 
не, изп. Йорданъ Боневъ съ 

' Бистришката четворка.
■ 7.40 Лека музика.

7.55 Църковенъ календаръ, до 
- макински съвети.
8.00 Забавна музика:

1. Шведска полка (Линодъ);
2. Трикове на хармоника 
(Балтиморо); 3. Куклата и 
таласъмътъ (Армандола); 4. 
Влюбениятъ палячо (Рюстъ); 
5. Морски лястовици (Але- 
ксъ); 6. Далечната св. Лучия 
(Марна); 7. Моряшки ударъ 
(Ратке); 8. На островъ Хел- 
огландъ (Тео Айкъ); 9. Едел
вайси (Депрансъ); 10. Асътъ 
на гълъбитЪ, полка (***).

• 8.30 Край.
ОБЪДЪ:
12.00 Лека и танцова музика.
12.30 Именити пфвцй:' -:

1. Подтисната • любовь 
(Волфъ), иЪп; Паулъ-гЛеманъ, 
баритонъ съ съпроводъ на 
пиано; 2. Любовна пЪсень 
(***), изп. Джонъ Кормакъ, 
теноръ-съ оркестъръ; 3. Ан
гелска серенада (Брага), изп. 
Елизабетъ Ротбергъ, сопра- 
но съ съпроводъ на пиано и 

.... 'цигулка; 4. Моя е любовьта 
У.' . (Гертнеръ) изп. Енрико Ка- 

рузо, теноръ съ орк.; 5. Не 
‘и '■ бтнди вЪроломенъ (Кюнеке), 

• изп. Рихардъ Тауберъ, те
норъ съ орк.; 6. Принцъ Ев
гений, балада (Льове) изп. 
Михаилъ Боненъ съ съпро
водъ на пиано; 7. Розата и 
славея (Римски Корсаковъ), 
изп. Ксения Белмасъ, сонра* 
но съ оркестъръ.

; 12.55 Международенъ стопански
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КИНО-НОВИНИ
Зара Леандъръ играе въ единъ новъ 

филмъ „Пжтьтъ къмъ свободата“, подъ 
режисурата на Ролфъ Ханзенъ.

ПАУЛА ЬЬСЬЛИ
Най-гол-Ьматд др матичка на Германия.

чов+.чс- 
човърка вече хилядилЬтич, може 

наше достояние 
киното и техни-

Въ „Подводници на западъ“, играятъ 
Гюнтеръ Ритау, Хайнцъ Енгелманъ; Г1о- 
зефъ Зиберъ и др. Женските роли се 
изпълняватъ отъ Илзе Вернеръ и Карета 
Льокъ.

. 1 ,

то кинопроизводство, ако изобщо може 
да се говори за такова, виси нЪкаква 
клетва да търпи само неуспЬхи! Тепърва

принадлежатъ филмитЬ: „Финанси
те на Великия херцогъ“, „Трауиу- 
лусъ“, „Тайниятъ знакъ ЛБ17“, „Ма 
жътъ съ белезницигЬ“, „Само лъ
жи“, „Единъ мжжъ въ безпжтица“, 
„Златната маска“, и други. Послед
ната й роля б-Ьше като партнерка 
на Хансъ Алберсъ въ филма „Пан- 
дуръть Тренкъ“.

лените на неговото 
предполагалъ, че то 
мощно средство за 
изкуството отъ петте континенти па свЬ- 
та, за възпитанието и науката, каквото 
го виждаме днесъ.

НЪщо повече. Има още и днесъ ар
хаични люде, които отричатъ киното, от- 
ричатъ неговата роля въ живота, смЬ- 
татъ го за дело на несериозни хора, безъ 
което си може. На такива пЪма да се въз
рази нищо, щомъ си затварятъ очите и 
ушите предъ крещящите факти на ден- 
ствителностьта.

Кйното като средство за пропаганда 
на изкуството и научните постижения на 
човечеството е направило за кжсо време 
големи крачки и има още доста дълъгъ

Хилда Вайснеръ, актрисата съ 
тайнствените очи, какт.о я наричатъ 
въ Германия, е родена въ Щетинъ. 
Тя принадлежи днесъ къмъ ансам
бъла на най-големия германски теа- 
търъ — Берлинския държавенъ та- 
къвъ, и бЬше открита за филма отъ 
директора на последния, именития 
актьоръ Густавъ Грюндгенсъ. Къмъ 
нейните най-големи постижения

ФИЛМОВОТО ПРОИЗВОДСТВО И ВОЙ
НАТА.

Нашите филми
Войната не се отрази благоприятно на 

киноиндустрията. Почти въ всички стра
ни количеството на сниманите ежегодно 
филми спада. Френското производство 
на филми е почти напълно спрело. Въ 
замена на това, страни като Унгария, 
които въ миналото не сж дали особено 
художествени продукции, сега вадятъ ху
бави филми. Ала, взето общо, световното 
производство на филми намалява.

Що се касае до насъ, България още
пе може да се похвали- съ го.тЬми устгкхи:—има-да се желаятъ истински художестве- 
Напоследъкъ дори се съобщи, че фил- 
мътъ „Златна Добруджа“ изгорелъ при 
пробната прожекция. Като че надъ наше-

Тайнствени земи, непознати свЪтове 
на въздуха и морското дъно, паметници, 
които не всеки има възможности да ви
ди на самото место — всичко това ми
нава предъ нашето око, придружено съ 

•обяснения и ни дава познания, които ние 
не бихме могли да си набавимъ така 
лесно.

Като младо изкуство, киното скоро за
воюва своето место въ живота. На пукъ 
на некон пророци, то не унищожи театъ
ра, а го допълни. Идните достижения 
нЬма да го измЪстятъ, а ще го допъл- 
нятъ. То ще си остане едно отъ най- 
мощните средства за разпространението 
на всечовешкото изкуство и научни при
добивки.

Докато на европейските бойни полета 
презъ мината година се решаваше съд
бата на много народи, въ Афганистапъ е 
била мирно започната и завършена отъ 
Телефункенъ-постройката на дннъ 20 ки- 
ловатовъ радиопредаватели на средни 
вълни За антените сж били издигнати 
две мачти, високи отъ по 100 метра. Пре
давателя на Афганистапъ, намиращъ се 
въ Кабудъ-Иакатутъ, главния градъ на 
Афгцннстанъ, недалечъ отъ границата па 
Британска Индия, е вече въ действие. 
При откриването на предавателя, 
нали големи пародии тържества, на 
те са» взели участие правителството 
Афганистапъ н всйчкитЪ жители ца сто
личния градъ.

Миналата седмица е приключено гер
манското оперно гостуване въ Римъ. Про- 

• грамата е завършена съ операта „Пев
ците-майстори отъ Нюренбергъ“ отъ 
Вагнеръ. Това е било 500-то представле
ние на тази опера.

Въ Ленинградъ една нарочна 
сия отъ специалисти е дала титлата док- 
торъ по изящните изкуства на г.Шолпо 
— ржководникъ на лабораторията при 
институтъ „Театъръ и музика“. Апара- 
тътъ на г. Шолпо се нарича вариофонъ.

Ето какъ самиятъ изобретатели е об
яснили действието на своя апаратъ: 
„Споредъ моята метода, записването на 
звуковете върху лентата става механи
чески, т. е. по пжтя на оптико-фотогра- 
фИята, безъ участието на инструменти 
или изпълнители. Моятъ апаратъ запис
ва музиката направо върху лентата спо
редъ нотите, чрезъ механически и авто
матически процесъ“.

ни филми. Дано и ние се изравнимъ съ 
това отношение съ другите народи. И 
дано това стане по-скоро. К.

Обикновените люде гледатъ на всеко 
ново откритие и нововъведение въ тех
никата, като на нещо несериозно, некак- 
на играчка за несериозни хора, измисли
ца, която едва ли некога ще може да по
служи за нещо въ живота. Така е било 
съ много открития — книгопечатането, 
откриването на шевната машина, на ав
томобила, радиото и т. н.

Такива хора забравятъ, че всеко не
що се създава като повикъ отъ нужди
те на живота. На видъ невъзможното 
става после една необХЪдимость 
всички.

Така е било и съ киното.
Явило се като „забава", едва ли въ пе- 

развитие нЪкой е 
ще стане такова 

популяризиране на

пжть да извърви. Не ще ни сс види' чуд
но, ако утре то заеме още по-гелемъ 
дЬлъ въ науката и спести много нзли- 
шенъ трудъ и сили на учащите се. Този 
дени не е далечъ.

Тайните на битието, които 
ството 
би некога ще станатъ 
пакъ съ помощьта на 
ката изобщо.

Ние виждаме днесъ каква роля играе 
то и въ войната. На кйнолентата се сни- 
матъ събития, за които не биха стигнали 

томове да се предадатъ в все 
ясно и нагледно, както ще 

ги видимъ на екрана.
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Наши художници въ Берлннъ
На 11 мартъ въ дома на берлинските

Художници на „Тиргартенщрасе", герма- Албумъ на творби отъ 
но-българското дружество, съ съдействи
ето на дружеството на берлинските ху- 
хожници, открива изложба отъ произве
дения на български художници.

Нова опера въ Н. Т.
Народната опера репетира операта 

„Фиделио“ подъ диригентството на глав- 
.ййя диригентъ г. Асенъ Найденови. Презъ 
идната седмица ще бжде представена пре 
мперата на операта „Бали съ маски" « тъ 
Верди.

ГЕРОИНЯТА НА ТРУДА
Ние я познаваме добре, защото тя ви

наги е между насъ — нашата майка, 
съпруга, сестра. Съ селска забрадка и 
сукманъ, или съ шапка и рокля, тя винаги 
е една и сжща, макаръ и съ различени 
образъ.

Въ дни на миренъ трудъ тя се е гри
жила достойно за семейното огнище и е 
отглеждала левенти момци и напети де
войки. Не само това. Рамо до рамо тя е 
работила и работи заедно съ мжжа на по
лето или въ работилницата и канцела
рията. Кръшните пЪснн на тази героиня

на труда сж огласяли села и градове, по
лета и планини.

Въ дни на тежки изпитания, били тЪ 
семейни или всенародни, тя не веднажъ 
е показвала, че може да замести мжжа въ 
всички отрасли на живота, кждето по- 
рано не е работила. Тя е била и може да 
бжде орачъ и овчарь, работникъ и за
наятчия, търговецъ и администратори.

Тя не е префърцунена и суетна, а 
скромна и реалистка, която знае да отда
ли винаги златото отъ пЪсъка. Подъ про
стата рокля или грубия селски сукманъ, 
винаги! е тупгЬло едно честно сърдце, ед
но любящо сърдце на българка.

Затова всички я почитатъ н никой не 
би дръзнали да каже за нея думи на хула.

Затова народниятъ пЪвсцъ е изпЪлъ 
за нея чудни пЪсни, писателите и поетп- 
тЪ са*, се вдъхновявали отъ нея, худож
ниците сж дали образа и върху много 
платна.

И въ днешното неспокойно време, кое
то преживяваме, тя знае своето место и 
ще изпълни достойно своя дългъ, тъй 
както винаги до сега.

Тя е стара колкото света. Отъ памти 
■вФка е писано и говорено за нея. Колко 
сили сж изхабени въ борба срещу нея. 
И все пакъ тя още живее. У насъ спе
циално, тя намери благоприятна почва и 
стана весдесжща, всемогжща, всезнающа.

Тя е видела. Тя е чула. Тя е разбрала. 
Тя гадае.

Защото има хиляди и хиляди уши, кои
то подслушватъ и долавятъ всичко оно
ва .. . което болните имъ нерви чувству- 
ватъ. Тя изопачава всичко, до което се 
докосва, защото на всичко дава украсата 
на своето „азъ“. Дава свой обликъ, свое 
съдържание.

Тя прави: отъ бълхата — слонъ, отъ 
влакното — кросно, отъ невинния — ви- 
новенъ, отъ престжпника — светецъ.

„Шунка шумне", а тя съобщава на все- 
услишаиие страхотии работи.

хора, н-Ьма моралъ. Тя никога не е допри
насяла полза, а само вреда.

ЧовЪче, ти, който живЪешъ съ духа 
па своето време, ти, когото интересува 
всИчко, което става покрай тебъ — близо 
или далече — ти, който вришъ и кипишъ 
въ нашите събития, ти, разумниятъ чо- 
в±>къ, — отваряй си ушите и очите. 
Пази се! ' .

Пази се отъ мълвата! Не вЪрвай чуто 
презъ сто уста. Защото ставашъ врати па 
себе си и другите.

с. Боровдолъ, Сливенско. — По иница- 
тивата на местните учители, кметския 
намЪстнйкъ и кмета на централната об
щина Бела, 6Ь възстановено читалище
то въ селото. Откриването стана отъ 
кметския намФстникъ г. Ив. Ненови, кой
то подчерта нуждата отъ читалищата. 
БЬше поканени нарочно отъ Сливенъ и г. 
И. Бербатовъ, председатели на околий
ския чит. съюзи, който говори за Нести- 
нарството у насъ. Говори и учительтъ г. 
Д. Вълканови. Избрано бЪ настоятелство 
и се нае помещение.

с. Върбовка, Севлиевско. — Наскоро 
се състоя първата чителищна седФнка. 
Присжтстбуваха надъ 500—600 души — 
млади и стари. Председател.тъ на читали
щето Ванчеви обясни значението на чи
талищните седФнки. БФха казани смисле
ни хуморески. Младежи свири на хармо
ника. Накрая ймаше народни хора. Всич- 
чи останаха доволни.

Бургасъ. —- Въ неделя, 9. т. м., следъ 
обеди германската военна музика даде 
концертъ на открито въ Морската гради
на. Концерътъ бе посетенъ отъ много 
граждани.

с. Чарганъ, Ямболско. — На 15 и 16 м. 
м. читалищните членове представиха съ 
голЬмъ успЪхъ пиесата „Извора на бЪло- 
ногата“. УспФхътъ беше двоени, защото 
добре 6Ф Изнесена ,а освенъ това за вто--

Блажени пвсрЬдствемтЪ 
отъ д-ръ Никола Шипкоаенски

. . . защото тФхно е царството земно . . ' 
Има ги навсФкжде, пъкъ и у насъ. Въ 
много обществени институции сж изпъл
зял» тФ, но не съ „поть на чело“, а съ 
хитрости. Хитростьта е именно единстве
ната дарба, която природата съ своята 
слФпа щедрость имъ е дарила, негли като 
обезщетение за тФхната умствена мало- 
цеиность. Изкристализнраната, чрезъ вФ- 
ковенъ опити, мждрость на народа — 
„роди ме мамо съ късметъ, па ме хвър
ли на смФть" — изразява горчивината на 
отдавнашното познание: еждбата е бла
госклонна къмъ посрФдственнтФ! Разков
ничето на тФхнитФ успФхи лежи въ ду
шевното имъ сродство съ повечето — за 
щастие далечъ не всички! — ръководи
тели на политическите, научни, стопански 
и културни организации въ пашата стра
на. Бидейки сами посредствени хора, тия 
„началства“ не попасятъ органически ония 
отъ младите, чиито необикновени спо
собности сж осжществилн вече творчески 
дела или поне биха могли да 
рятъ. Множество „началства“, 
глеждатъ на непосветените 
кржгове, като пълноценни личности, само 
благодарение на „принадената ценности“ 
която сж получили чрезъ своята служба, 
учено звание, ржководно участие въ раз
лични дружества и съюзи, както — п о 
не на последно место — чрезъ своите 
пари. Д(рлкото_и посредствени да сж, оба-

" че, тюдзмитй „нм^1а.ч!^лБгж*хт<?-^^ 
умъ все пакъ имъ стига, за да оценягъ 
собствената си недостатъчность и да по- 
чувствуватъ угрозата да бждатъ засенче
ни отъ идващите млади сили. Ето защо, 
те не се спиратъ предъ нищо, за да сма- 
жатъ техния възходъ. НФма средства, 
колкото и низки да сж те, които те не 
биха си позволили, за да запрнщятъ пъ
тищата на даровнтитФ младежи къмъ 
ония места въ нашия животъ, които имъ 
принадлежатъ по право. Тогава „вишигФ“ 
човеци почватъ да се ограждатъ съ по
мощници, които сж още по-бездарни отъ 
самите тЪхъ или поне тъкмо толкова по
средствени, колкото сж и те. По тоя на
чини „началствата“ постигатъ двойна пе
чалба: организиратъ себеподобните без
дарници въ клика за обща борба срещу 
„опастностьта“ и си създаватъ „пиеде- 
сталъ“ отъ нищожества, спрямо които те 
изглеждатъ като „съвършени полубого- 
ве". При това, колкото техните сегашни 
помощници и бъдещи заместници сж по- 
бездарни, толкова по-добре. Ала най-до-

жали.
Изтокъ, г. VII, бр. 304. Сливенъ.
Млада воля, г. VII, бр. 73.
Храна, зжби и здраве, г. II, бр. 4, съ 

статии по храненето и зжбоупазването. 
Абонамент!» 30 лева. Адресъ: Веслецъ 8.

Черноморски гласъ, г. X, бр. 17. По
морие.

Църковенъ всстникъ, г. 42, бр. II.
Народенъ гласъ, г. II, бр. 10. Хасково.
Общесгевна трибуна, г. III, бр. 65.

Свищовъ.
Тетевенски вести, г. XIII, бр. 237—30. 

Издава ученолюбиво д-во „Съгласие“, Те- 
тевенъ.

Развитие, г. IV, бр. 48, органъ на на
родното чит. „Развитие“ — Чирпанъ.

книгописъ
Сборникъ Левски — сказка, стихове и 

разкази, Левски за себе си, другите за 
Левски. Сборникътъ е подъ редакцията 
на Хр. Бенковъ и М. Мирски. Цена 10 лв.

Вестникъ на жената, г. 20, бр. 845 съ 
увеличани образци за украса на спална, 
статии, разкази, кухня, здравни съвети 
и ДР-

Сп. Картинна галерия, г. 7, кв. 6, бо
гато илюстрирана съ стихове, разкази и 
приказки отъ И. Стубелъ, Анг. Каралий- 
чевъ, Пелннъ Велковъ, Л. Шептова—Пре
славска и др. Интересно състезание на 
.Дружината на умните петлета“.

Ново слово, г. VI., бр. 245. Орехово.
Арденска дума, г. XI, бр. 503. Кърд-

Въ лични, семейни и обществени дела, 
тя винаги намира това, което й требва. 
Тя всичко може да докаже. Тя знае дали 
Англия или Германия ще победи. Тя знае 
какво ще прави Италия, какво СССР — 
всичко и всички. Винаги доказва това, 
което й требва.

За нея не важи логиката. Явните' про
тиворечия не представляватъ нищо за 
нея.

Тя има безброй уста, които никога не 
се уморяватъ да говорятъ, ’ шушукатъ, 
тълкуватъ, предвиждатъ и разнасятъ зло- 
воние навсЬкжде.

Преса, радио, телевизия — всичко е 
нула предъ нейната сила. Тя пропйква и 
тамъ дори, кждето не може да се предпо
лага.

Тя мотае кълбетата си навсекжде и 
вплита лековериите въ своите мрежи. А 
тези лековерни дори не подозиратъ, че 
нейните извори сж болните глави, болни
те нерзи на неуравновесени люде.

Пазете се отъ отровата на мълвата! 
Тя е страхотна. Защото за нея нема ло- 
тчните закони на нормално мнелящите

ри пжть женските роли се заемаха отъ 
селски момичета и за пръвъ пжть въ из
насянето ,взеха участие и семейни двой
ки отъ селото.

Този успехъ до голЪма степень се 
дължи на учителката г-жа Стефанка Ив. 
Михайлова, която успе да привлече за 
културна работа селските девици и нп- 
кои омъжени жени.

Презъ антрактите г-жа Юрдана Димо- 
ав изпълни народни песни, акомпанирана 
съ кавалъ отъ Стефанъ Христовъ.

Следъ представлението имаше весела 
часть. Играха се народни игри — хора и 
ръченици. Присжтствуващите беха сви
детели на културно-творческото единение 
между селските девици и момчета.

А. Д. К.
с. Савино, Ямболско. — На 25 II. т. г., 

по-будните младежи на селото се събра
ха и възобновиха мл. кооп. група въ се
лото ни. За председатель се избра Гос- 
подинъ Ал. Балчевъ, подпредседатель — 
Георги Ив. Кадиевъ, библиотекари — 
Славъ Ив. Вълчевъ и секр.-дбпИсникъ — 
Михаилъ Д. Тодоровъ, записаха се 50 
члена.

Същата група на 1. III. т. г. изнесе коо
перативната пиеса „Къмъ спасение“, отъ 
Георги Савчевъ и комедийките „Доктор- 
лука, братя не е шега“ и „Евреите предъ 
съдилището“. . Г. Ал. Луканова.

бре е, ако техните умствени способности 
сж на границата на физиологичната глу
пости. Подобни люде сж „удобни“, както 
се казва въ съответните ръководни крж
гове, което ще рече, ’ тЪ сж безопасни. 
Чрезъ „приемственостьта“ на подбора ре
дица институти се превръщатъ въ приюти 
за малоценни хора, за да не кажемъ сла
боумни. Затова, когато нЪкои учрежде
ния бждатъ внезапно поставени предъ 
непривични задачи, те изпадатъ, ставайки 
и те веднажъ жертва — на своята безпо
мощност!» — въ същинска паника. Безъ 
ясно схващане за същината на новите 
проблеми и неспособни — поради умстве
ната си недоразвитост!» — да намерятъ 
бързо правилните разрешения, бюрокра
тите се заплитатъ въ мрежата на собстве
ните си противоречиви нареждания и 
хвърлятъ въ отчаяние всички ония, чиято 
еждба е свързана по единъ или другъ 
начннъ съ техната служба.

Ако въ подобни развъдници на по- 
средственость, кждето високо се ценятъ 
добродетелите на бездарностьта, прикри
ти задъ привидната стройность на бюро
кратични пороци и параграфни цитати, 
случайно бъде пропустнатъ нЪкой буденъ 
умъ, то учреждението пламва въ болест
на треска, докато се освободи отъ „чуж
дия елементъ“. Затова мнозина способни 
хора се принуждаватъ да си поставятъ 
маската на безличнето и да придобнятъ 
безгръбначни навици. Тогава „началство
то" е спокойно и дори може да ги остави 
да напреднатъ, защото за него е ражно 
само какъ изглеждатъ неговите подчине
ни, а не какви сж те въ сжщность. До
статъчно е те да изглеждатъ посредстве
ни и „утрешния день е техенъ“.

Нашата страна е пребогата съ творче
ски сили и невероятния напредъкъ, чрезъ 
който тя за шестдесет!» години израстна 
отъ пепелищата на робството въ културна 
държава, показва, че съзаклятисто^на по
средствените човечета не е могло да за
души могъщия поривъ на народа за пъл
но разгръщане па неговите възможности. 
Трудно бихме могли, обаче, да си пред- 
ставимъ благоденствието на страната, ако 
нейния животъ би билъ ръководени въ 
всички области отъ даровити мъже съ яс
ни умове и чисти характери.

Когато изъ пламъците на войната по- 
внятъ свЪтъ възкръсне, подобно древна
та птица изъ горнилото на страданията, 
кормилата на всички области на държав
ния животъ ще бждатъ въ здрави ръце.

Албумъ Пенчо Георгиеви
Къ края на априлъ излиза отъ печати 

Пенчо Георгиеви
— живописъ, графика и театпръ. Албу- 
мътъ е си предговори »тъ г. Сиракъ 
Скнтникъ. Поместени сж къмъ 200 рабо
ти на рано починалия художникъ. I Зда
нието е луксозно.

Новиятъ концертъ на хора на учн- 
телкнт Ь

Въ началото на априлъ въ салона на 
зала „България" ще се състои концерта 
на хора на учителките при нова програ
ма. Диригентъ на хора Любомири Пип- 
ковъ.

I

/


