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Читалището е било и ще б.т.дс неугаспмо огнище на народния духъ
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И СЪ ПУШКА ЗА НАРОДНА СВОБОДА

казармата и въ продължение на двайсети 
години я тровЬше съ зловещата пропа
ганда на единъ Поражснски нацифизъмъ, 
върху който победнтелитЬ отъ минала
та война изграждаха своя несправед
лив!. мири, който имъ осигуряваше пъл
но морално н стопанско разорение па по-

беденпт1» народи, а съ това и вЪчно гос
подство на плутокрацнята и империа- 
лизъма.

За щастие, отъ три години насамъ ка
зармата отново зае своето бащинско 
мТ.сто въ възпитанието на българската 
младежи, а Женевския духъ се гърчи въ
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смъртна агония.
Време е, обаче, и нашето училище да 

подложи на основна преценка своята 
програма и задачи и, като вземе при- 
мЬръ отъ казармата, да заработи за 
здрава, силна и български подготвена и 
възпитана, младежь.

тр-Ьбва да се забравя, че максимумъ 
дейности ще се развие тогава, когато ра
ботата почива на пълна народностность, 
която винаги е лежала въ основата на 
нашия читалнщенъ жнвотъ. Така ни учи 
историята.

До 1911 г. сгкществуващитЬ у насъ чи
талища работятъ разпокъсано. На 12, 13 и 
14 апри.п. същата година въ София се 
свиква учредителенъ конгресъ на чита
лищата въ България. Така читалищата се 
обединяватъ въ Читалнщенъ съюзъ.

На този конгресъ присътствуватъ 92 
делегати, които нредставляватъ 41 град
ски и 117 селски читалища и културно- 
просветни дружества.

Колко малко, наистина, като сравнимъ 
съ днеп1ннт'Г. цифри, когато следъ 30 го
дини само, у насъ има надъ 3500 читали
ща. Това съ огнища на народна просве
та, чиито пламъци разбиватъ мрака на 
невежеството и стоплят!. душитТ. на на
рода. /Мнозина знаятъ съ какви трудно
сти, съ каква мъка се работи днесъ въ 
читалищата. Но горднятъ духъ и жажда
та за знание преодоляват!, всичко. Книги, 
вестници, вечеринки, народни четения 
това е онази магия, която е омайвала и 
ентусиазирала толкова знайни и незнайни 
борци за освобождението, която крепи 
духа на д-ЬдптЬ ни и имъ влТ» живата во
да да се борят!, за своята свобода.

Та нали гЬзн бедни михалци, конто 
искаха съ по Ъдна метла да платятъ вхо
да за представлението, пали тЬ умрЬха 
носле геройски съ пушка въ ръка за на
родната свобода въ ДрЬновскня мона- 
стиръ (1876 год.)!

Нима Ботева, не метеше читалищата? 
Най-сетне нашата свобода, както казва 
именитиятъ нани, писатели Стнлнянъ Чп- 
лингировъ, се роди въ читалищата.

Та погледнете и днесъ! Нима съ съ- 
(Слсдва на 2 стр.)

Този брой съдържа пълни програми на българскигЬ предаватели и специална страница за подробни програми на слушанигЬ въ 
рия чужди станции, техническа страница, културни прояви въ провинцията, кино и културна страница, съобщения, книжнина 
Училището и казармата — д-ръ Зах. Захариевъ; Съвременни добродетели — Есто Везенковъ; Съ метла на театро и съ пушка 
народна свобода — Пелинъ Велковъ; Подборъ на ръководни лица — д-ръ Евг. Тодоровъ; Кукувица кука — Ст. Станчевъ;

пробване на токоизправителя — инж. Гр. Узуновъ ; Така казва народътъ; Забавна страница и др,

ботили тогавашнит-Ь читалища, прЬчкитЬ, 
конто съ преодолявали, жертвитЪ, които 
съ правили просветители и читалищни 
членове. Ние можемъ да се гордЬемъ и 
възхищаваме отъ това минало.

Презъ 1871 г. въ сп. „Читалище", из
лизащо въ Царнградъ, може да намЪрите 
едно стихотворение, което ясно показва,, 
какъ съ гледали на читалището:

„УсггЬ.хъ, успЬхъ, хайде на наука; 
Простотата да махнемъ отъ тука. 
Отъ две годннъ и тозъ градъ изрече 
Кой какъ можа на помощи притече, 
Отвори Читалище . . . нареди . . . 
И уставъ си добре разпореди.
Господи отъ небето се зарадва, 
Освяти се . . . сякой се обрадва. 
Сякой каза: Сега ще сполучимъ 
Полза, мъдрости да се вечъ насмучимъ, 
Отиде отъ насъ вечъ простотата — 
Дени пристигна . . дигна се мъглата...“
Въ втората половина на стихотворе

нието се бйчуватъ „стари гонители“, кои
то искатъ да погубятъ читалището, по
неже имъ много носило „укоръ".. Стихо
творението е написано въ акростишие — 
иачалнитЬ букви образуватъ изречение, 
въ случая: „Успокой, Господи, читалище 
Врачанско“.

Читалището въ миналото е било на
родно дфло.’1 крепило се е на благотво
рителност. Народниятъ герой Бачо Киро 
пише единъ привети до посетителитЬ на 
читалището въ с. Б1»ла Черква:

Добре дошелъ, господине, 
Ти родолюбецъ, ако не би билъ, 
Менъ читалище не би посетилъ.

Кога станешъ да си вървишъ, 
Мене н-Ьщичко да подаришъ . . .

Още по онова време (1871 г.) съ дава
ни представления въ полза на читалища
та. Въ сборника „Бачо Киро Петровъ“ 
отъ Н. Начовъ намираме следната нар-, 
типа отъ тогавашния читалищен!, жи
вотъ. Театралната трупа на Бачо Киро 
отишла въ с. Михалци да даде представ
ления въ полза на новооснованото чита- 

. лище „Съединение“.
„Първата вечери се трупала таквази 

навалица, че училищната стая не могла 
да я побере. Повечето хора останали вънъ 
и силно настоявали да вл-Ьзатъ. Напраз
но -председателитт. на читалището, учи
тели Петко Ивановъ, ги убеждавалъ, че 
на другата вечери ще има пакт, нредстав- 

, лепне. ’ Къщата му била до училището, 
и тЪ се накачили на покрива п, та отъ 
тамъ, да гледатъ презъ училищнитЬ про
зорци. Селскиятъ пандуринъ ги подго- 
нилъ. ТЬ, като скачали долу, изпочупили 
керемидитЪ. Съвсемъ бедннгЬ, ала лю
бознателни селяни, носили по една метла 
да видятт. представлението. Тогава,, как- 

, то и сега, михалци се занимавали, освепъ 
: съ земеделие, още н‘съ мстларстно“.

Народътъ обича и днесъ читалищата. 
Въ т-Ьхъ той винаги се е чувствувалъ ка
то у дома си, въ нЪщо свое, защото знае, 

) че тЬ съ истински сврбоденъ народенъ 
1 домъ. Днесъ, когато културнитЪ нуждй 

съ нараствали, нодемътъ на народа не е 
падналъ, а е устрсмепъ, както винаги, на
горе. Ролята, която има да играятъ и 
днесъ читалищата е огромна. Ала не

Това съ два института, еднакво необ
ходими и еднакво скъпи на българския 
народъ. За училището още преди стоти
ци години народътъ отдЬляше отъ залъ
ка си, за да го създава и поддържа, въ- 
прЪки гнета на двойното робство — ду
ховно и политическо — и въпрЪки на
личността на безброй трудности (липса 
на неподготвени учители, подохдящи 
сгради, учебни пособия, срЬдства за из
дръжка и пр.).

Тогава училището мъждукаше, а ка
зармата бЪше само блЬнъ за деца и въз
растни.

Освобождението донесе осъществя
ване на мечтитЪ за култура н просв-Ьта 
и за родна българска войска.

Двата института цъвнаха и почнаха да 
даватъ обилни плодове.

Но докато казармата изгради своята 
военна наука и идеология около заветни 
български мечти н идеали, утвърди чув
ства на държавноств н родолюбив у сво- 
итЪ възпитаници н създаде култъ къмъ 
здравото и силно тТ.ло и смЬлня и само- 
отверженъ духъ, нашето училище (има
ме предвидъ гимназията) се хлъзна по 
западно-европейски идеали, за унивсрса- 
листична култура и даде предимство па 
ума и паметьта предъ здравето и силата, 
въздигна в!» идеалъ международния ен- 
чиил>и1слм*ъ*п. — вмТ.сто подготвеност
та по винростЪ па Ггългарския битъ, 
стопанство и култура, предпочете огром
ния баласт отъ знания предъ нуждата 
отъ гражданско възпитание, създаде ин
телигентни безработни, вмЪсго търсени
те техници, майстори и специалисти по 
всички клонове на производството.

Българскиятъ народъ плати скъпа 
даш. на тази погрЪшна насока на наше
то училище: въ здравно отношение — 
хиляди нервно и тЪлесно изтощени мла
дежи, въ стопанско отношение — инте
лигентни безработни, а въ папионалъ- 
гражданско отношение — много разбър
кани умове съ вредни и безвредни уто
пични универсалистичии, интернационал- 
ни и сектаитско-упадъчни идеи.

За този противоздравенъ, прогивоиа- 
роденъ и противостонански уклонъ въ 
развитието на нашата младежи голЪма 
вина, за да не кажемъ прескъпа намЪса, 
и(матъ Версайлско-Женевскит Ь диктати 
и духъ, който бЪше лишилъ българската 
младежи отъ благотворното влияние па

Съ много нТ.ща можемъ д<1 се гор- 
дЬемъ ние. Сами сме ги създали и сме ги 
дали на другптЬ народи. Но най ми е би
ло радостно, когато стане дума за чита
лищата. ТЬ наистина, съ нЬщо, което е 
само наше, българско, и съ право всички 
чужденци съ се чудили па тЬзи просвЪт- 
ни институти, изникнали спонтанно отъ 
народа и крепени отъ него.

Радостьта ми е още по-голЪма, може- 
бн, затова, че и азъ н.мамъ скроменъ 
дЪлт., като основатели на едно читалище 
и като библиотекари въ друго няколко 
години.

Какъ съ работили нЪкога първитЬ 
читалища и какъ работятъ сега малкитЪ 
селски читалища?

Нека хвърлнмъ погледъ назадъ къмъ 
миналото.

Кога е било това? Отдавна, отдавна... 
Историята на първитЬ пионери за народ
на просв-Ьта, на първитЬ читалища, лежи 
въ забвение въ дебелитЬ книги покрити 
съ прахъ. Нека отупаме праха отъ тия 
книги и надзърнемъ въ т-Ьхъ.

ПървитЬ читалища у насъ’ се откри
ват!» къмъ 1860 т., когато следъ Кримска
та война въ България почва всенароденъ 
подема, за политическо освобождение.

Споредъ твърдения, най-първото чи
талище въ България е било основано въ 
Свищовъ въ 1856 г. Отъ тая година на
сетне възникватъ читалища въ Карлово, 
Панагюрище, Стара-Загора, Т.-Пазар- 
джикъ и др.

Кое накара тия хора, тия прости есна
фи и селяни да основават!, чшалища, ог
нища на революционна дейности и народ
на просв-Ьта? — Нищо друго, освенъ 
жажда, неутолима жажда за свобода, 
свободолюбивия и гордъ духъ на бълга
рина.

МЬстото не позволява да се спрсмъ 
подробно на условията, при които ся ра-
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ПОДБОРЪ НА РЪКОВОДНИ ЛИЦА
отъ Д-ръ Евгений К. Теодоровъ

ГОЛЪМЪ НАУЧЕНЪ ТРУДЪ
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Съ метла на театро...
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Кукувица кука
отъ СТЕФАНЪ СТАНЧЕВЪ

(Следва па X стр.)
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ув.тЬкла, че нЬкой се 
разтърваната» два- 

биели (такава била

КОГА ЯДЕШЪ, УШИТЪ ДА ТИ ПУКАА; 
АМА И КОГА РАБОТИШЪ, ПА ЖИЛИ

ТЕ ДА ТИ ПУКАА.
(Пословица отъ Дупнншко).

мело-
паметно 

и човЪшко 
; пЪсеньта

племето ни, та дори да 
които само 

виждатъ, и приемамъ 
има стойности

Картографският!, институти Ю. Пер- 
тесъ въ Гота-ще издаде наскоро единъ 
новъ атласъ на централна Азия — отъ 
Кабулъ до Пекингъ и отъ индийскитЬ 
бр-Ьгове до Байкалското езеро. Матери
ал итЬ за този атласъ сж събрани огъ 
Свенъ Хединъ и отъ разни германски, 
руски и английски изследователи на 
Азия. Това ще бжде единъ наученъ трудъ 
отъ голЪмъ мащабъ и много цеТшнъ за 
изучаването на централна Азия.

ПЕДВЕЛИКДЕНСКО ПОЧИСТВАНЕ

на едно обществено становище спрямо 
тоя въпросъ. <У насъ не се е дошло още 
до съзнанието за връзката между въпро
са за подбора на ржководиитЪ лица и въ
проса за изграждане на нашата духовна 
и материална култура; не се е дошло до 
това, щото всЪка недобросъвЪстность по 
отношение на подбора на ржководнитЪ 
лица да предизвиква обществена реакция. 
А една такава реакция ще бжде възмож
на само, когато се схване, че при единъ 
недобърл» изборъ не се касае за това, че 
е извършена една несправедливости, ма- 
каръ че въ една правова държава и това 
много значи, а за това, че оставатъ нео
ползотворени национални сили, че се про
пускат!» моменти, въ които само умение
то на способни, подготвени хора е могло 
да' доведе до сполучливи разрешения.

На липсата на едно правилно отноше
ние къмъ тоя въпросъ се дължи обстоя
телството, че все още не сж установени 
обективни положения за подбора на рж- 
ководнитЬ лица, почти въ никоя служба. 
А само по тоя начинъ ще може да се 
изключи съвършено, или поне да се на
мали до минимуми, значението на лич
ния фактори въ момента, когато държа
вата повЬрява на единъ българинъ из
вестна по-гол Г»ма задача. Безъ установя
ването на обективни критерии е изклю
чено да се намЬри една трайна основа за 
правиленъ изборъ.

Би ли се намЬрилъ днссъ разуменъ 
човЪкъ, който да отрече значението на 
горитЪ за благоденствието на една стра
на? Не вЪрвамс да има такьвъ.

ГоритЬ сж ценни за човЬка като из
вори па блага. Кжде не се употрЪбяватъ 
дърва?. Като почнете отъ проститЪ нуж
ди на селянина, та стигнете. до високо
развитата днесъ химическа индустрия — 
иавсЪкжде се използува дървото: за го
риво, за жилище, за мебелъ, за превозно 
средство, за химикали — за какво не се 
употребява то! Лори този вестникъ, кой
то четете въ момента, е пакт» плодъ на 
преработка на дърво.

ГоритТ» играятъ много голЪма роля и 
за климата на една страна, като го пра- 
иятъ по-здрпвословенъ. ТТ» задържатъ 
пороищата, илияятъ- на валежитГ» н из- 
воритк.

Горите, най-сетне, 
станете си 
по дръвче.

Но не сж само до пази, ами сж вре- 
•домъ по света тия Небивали, тия жесто- ' 
ки кървави години, когато птиците на- 
нускатъ небето, а хората летятъ, за да 
убиватъ собствения си образъ. Нашият!» 
вжтрешенъ човЬкъ е смутени, той иска 
да се освободи отъ своята тъмница, да 
иапустнс вълчото жилище на тЪлото, по 
съвсемт» не можа да хвръкне! Наст.т.пва,

и красота. Пред- 
земята оголена, безъ пито ед- 

Кждс бихме спрели главите 
си иодъ пилящите лжчи на слънцето?

Въ първичната гора човЬкъ направи 
нъринтЬ стжпки, за да се издигне на 
двата сп задни крака и се различи отъ

приятели ми разказа, 
и ; 1, „театро“ въ село. Вт. 

една но-1о |ем.' училищна стая наредили 
чишлк-тЬ. Въ единъ отъ .ъглите направи- 

■ и сцена нЪко.тко дъски върху газени
сандъци и два чаршафа вмЬсто завеса. 
По 1.н.а било препълнено, че хората ще
ли да се задуш.чтъ вжтре въ „театъра“. 
Публнкйта така се у::."*....... “л..... п
качили па сцената да 
ма артисти, които се 
сцената).

Ето и артисти и публика, па които мо- 
1ать да завиждаш» мнозина!

Ето М.1.П.И1 I. читалища, кждето се 
дани решителна битка о. силите па мра
ка, кждето се коне проснеш, кждето 
всички вервать въ победата на доброто.

Борятъ се и ще нобедятъ!
Защото непобедима е силата па народа.

Пелииъ Велкови.

Осжщсствяването на даденъ планъ, 
провеждането на известни инициативи и 
сполучливото разрешаване на поставени 
творчески задачи, завнеятъ изключител
но отъ лицата, на конто тЬ сж възло
жени.

Днссъ, когато съвременната държава 
се явява съ мно!о повече инициативи, ко
гато тя навлиза въ много повече области 
и поеме въ ржцетЪ си ржководството имъ, 
привличането на ржководннтЬ места на 
ценни творчески сили е въпросъ отъ чис
то правилно разрешаване завнеятъ всич
ки останали. А ценни творчески сили сж 
ония личности, у които високата одаре- 
ность и специалната подготовка сж съ
четани съ високи моралъ, съ съзнание за 
отговорности. Разрешаването на тоя въ
просъ е първата и най-голЬма грижа на 
всЪко творческо управление и не слу
чайно проблемът!» за ржководството, за 
водачеството 61» най-важниятъ проблем!» 
за една държава, която днесъ се намира 
въ це.тостпо разгъване на своята мощи.

Разрешаването на тоя въпросъ е, 
обаче, отъ особено голЬмо значение за 
всЬки младъ народи, който има тепърва 
да осъществява иационалнитТ, си идеали, 
да изгражда една по-висока духовна 
материална култура. Да се осигури 
паси възможностьта, щото на ржковод- 
нптТ» мЬста да застават!» най-годнитТ», 
най-цснннтЬ българи, при близкитЬ и по- 
далечни задачи, които се слагат!» предъ 
народа ни, това значи да се създадатъ 
предпоставките за тЬхното правилно 
разрешение. Че у насъ този въпросъ още 
не е намЬрилъ окончателно разрешение 
говори често забелязваното пренебрегва
не на по-снособни лица за смЪтка 
хора посредствени и по-малоценни.

Ако потърсимъ причините за гова, ще 
ги намеримь преди всичко въ липсата

сякашъ, оня мигъ, когато три дни и три 
пощи сиво соколе ще се вие надъ цареви 
двори, ще кацне на царево колено, та 
ще пусне бело книже съ черно писмо. 
Ще го разчетат!» граматицте на времето 
ни и ще продумат!» прокобата: „Бълга
ринъ глава да вдигне!“ О, часъ въ кой
то ръцете ще се вдигнатъ нагоре, очите 
ще мъглеятъ вт» молитва, сърдцата те 
биятъ еднакво! Вчерашните дни ще бъ- 
датъ «оживени, днешните —■ неизвестни, 
а бъдещите, може би, мъртви. Мъртви 
ли? Ще болеятъ п жалЬятъ невести и 
моми, ъс- плачатт» децата, ще сложатъ 
черни чумбери майките. Но въ порива па 
своята скръби т|-» негли ще поискат ь, 
както въ миналото, да тръгнатъ следъ 
своите юначни м.ъже, конто пе търпятъ 
тъги н плачове. И потомките на вой- 
водка Яна ще окнчатъ съ невехиящи 
цветя смелцитЬ, за които въ песни се 
пее, че надгонватъ бързоноги сурт» еле
ни, че изпреварват!» дори слънцето. 
Ранъ-боснлекъ, жълга ружа и китепъ не
вен!» ще имъ спомнять за дома, а въ 
ушите имъ ще ехтятъ изнроводнп думи: 
„Богъ на помощи!'* Затова не.ма да бж- 
датъ мъртви утрешните имъ дни, защото 
войникът!» не от!» вчера е верег.!» на ба
щини завети н дадена клетва:

Риба се въ море превръща, 
Царска се д\ма не връща!

Въ такова време, когато кукувицата, 
- Богъ да и убие! нзкукна рапо пре

ди пролети, когато месечко огрева въ 
поле и гора сговорпи дружини, време нл 
вдигнати глави и на пушки бойлии, ко-

четвороногите си съобитатели. Тамъ той 
позна страшната борба за животъ, из- 
живе ужасите на непосилна борба, за- 

к._крилянъ отъ дърветата. Пакъ тамъ той 
чу и първите чуруликалия на птиците и 
криятннят-ц шумъ на вЪтъра въ шумата да бл»дс чопекъ.шним
— тамъ сърдцето-му почувствува музи-‘ плАпл- и-,
ката, красотата, радостита.

Въ живота на нашия народъ гората е 
трала голема роля, особено презъ роб
ството, като закрилница на хайдутите. 
Какви дивни иксни има изпЪти за пея!

Обичаме гората и ще я обичаме. Лю- 
Г вьта ни къмъ нея е голема, защото 
сме засукали тази любови съ майчиното 
си млеко.

Макари днесъ да жнв1»емъ много не
спокойно време и да сме заети съ-много 
тревожни неща, ние и тази година отде
лихме една седмица, за да отдадемъ по
чит!» къмт» нашата гора и планина. Ина
че не би могло й да бжде.

11ска всеки посади поне едно дръвче, 
и когато то порастне високо, високо надъ 
него, ще почувствува великата радости 
па творецъ, далъ части отъ себе си въ 
общия химни на природата.

Не нанраздно нашнятъ народъ е на
рекъл!, Пасхата — Всликдени. Наистина, 
това е единъ великъ дени, единъ голЪмъ 
праздиикъ, който не.ма равенъ на себе 
си Въ града, въ селото, въ най-забутаиа- 
та балканска колиба — иавсекжде кипи 
трескава работа. Вс1»ки се готви за този 
праздиикъ. Всеки ще го посрещне спо- 
редъ възможностите си: кой по-зле, кой 
по-добре. Но пито единъ, билъ богатъ 
или бедени, нЬма да остави непочистени 
двора и кжщата си, нЬма да остави 
мръсни децата си.

Великдсни е праздиикъ иа пролетита, 
на новия животъ. Египетъ е праздну- 
валъ Амонъ Ра — богъ на слънцето. Гър
ците сж имали, между многото си бого
ве, Аполонъ. Нашнятъ народъ е съче- 
галъ празднуваието иа пролетита съ въз
кресението на Спасителя. Затова този 
праздиикъ добива необикновена търже
ственост!».

НЬма к?’»ща, която да не бжде почи
стена и бЬ.тосана за Великденв. Нема 
неизметенъ дворъ. Нема неизтупаии по
стилки и завивки, проветрени иа плета, 
напечени отъ пролетното слънце. Нема 
неизкжпани деца. Ако нема пари за нови 
дрехи и обувки, старите ще бждатъ из
прани, постегнати, закърпени, но въ ни
какъв!» случай човЬкъ не.ма да остане 
нечисти за този дени. Дори и най-неуре- 
денитЬ стопани и домакини запретватъ 
ржкави, за да се отсрамятъ за такъвъ 
юлЬмъ дени.

Подъ живителните слънчеви лжчн 
всичко се събужда отъ зименъ сънв, 
всичко се е разшавало. Пролетита буди 
всичко живо, дори и най-дребната гадин- 
ка, за новъ животъ. Тя влива нови сили 
и на човека, който се раздвижва и гот
ви за предстоящия новъ трудъ изъ по
лето, за нови радости.

Като гледа човЬкъ тази трескава ра
бота около почистването предъ Велик- 
день, неволно се пита: защо това не ста
ва по-често? Защо да не бжде поне три- 
четири пжти презъ годината? Лошо ли е*

- —............... ‘•1Г.И мистъ, та спи йт>
проветрено легло; въ чиста стая? Какъ 
ще е лошо! Кой бЬга отъ хубавото, ко
гато то при това е толкова полезно за 
здравето!

Тамъ е работата, че ние още ие'<ме 
си създали здравни навици за всЬки деш», 
а-имаме такива само за веднажъ или два 
пжти вт» годината.

Чистотата е половинъ здраве. Хигие
ничният!» начинъ иа животъ ни гаранти
ра дълголетие и здраве. Защо тогава 
да бждемъ небрежни къмъ това?

Тъй като нема нищо по-мило отъ жи
вота и здравето, ’ нека си обещасмъ. че 
ще ги пазимъ чрезъ чистотата, чрезъ 
хигиениченъ начинъ на животъ, ще от
деляме повече време за тЬхъ. То не 
струва нищо, освенъ малко трудъ, но е 
отъ голе.мо значение.

Нека-великденското почистване стане 
всекиссдмичснъ навикъ!

те, за да запази спомена за миналото и 
да вдъхнови гордите за подвигъ и животи 
въ смъртьта. И пролетната жажда за 
свобода "е омагьосвала овчарите въ рат
ници, а гората е развивала сухите си и 
тжжни клони, за да скрие пжтищата на 
бунтовниците и да не продума никому 
пито дума за т-Ъхняи мжжественъ походт» 
къмъ земните и неземни сииури на ро
дината ни.

Сега е размирна и разделна година, 
сега сж усилни години, въ които жари 
опожарява земите и вихрушки могатъ да 
сметат!» посеви, дървета и хора. И, може 
би, само въ гора зелена, кждето пнлци 
не пеятъ и овчари не ходи, може би, са
мо тамъ се разключва сърдцето и повта
ря забравените божии думи: „Мирт» 
взмъ!“ ПЬсеньта, обаче, спира мечтания
та, затваря устата на мждреца извежда го 
вънъ отъ килията му:

. Отъ какъ се е зора зазорила, 
Отъ тогива войска завърве.та: 
Конь до коня, юнакъ до юнака.

ше да възхваля 
го въздига до върховете, 
поети могатт» да 
«ерата му. че песеньта _________
на исторически документъ. Народната «и 
«есени, въ която некой социологъ може 
да открие само стопански битъ и нищо' 
повече, наистина, не е само художестве
на лъжа, пито само лирично хрумване. 
Тя е, както горскиятъ пжтникъ я чув
ствува знахари на еждбата ни. пазители 
па духовната ни родина. Тая песень, 
именно, изпреварва историците, пред
хожда ги и ги опровергава, когато сгрЬ- 
шатъ, защото не само чертае вжтрешния 
портретъ на българина и неговия дел
ничен!» животъ, но отъ далечни времена 
и слънчевите сииури на страната ни! Въ 
колко много песни.се говори за Бело, 
Черно и Синьо морета, за тихия Дунавъ, 
за Црннъ-Пиринъ планина, за Охрида- 
града, за МарковитЬ кули ... Не сж ли 
тия имена стражи на земите ни, гранични 
постове въ мирни и размирни години, не
оспорими доказателства за власти и мо- 
гжшество над!» бащиния, за воля къмъ 
животъ въ бждещето? Г1 когато врагъ 
е носегалъ на свободата ни или стран
ници сж нагазвали въ широките пи по
ля, песеньта съ горски и дълбоки думи 
е писвала съ пиле усойно отъ иепристжп- 
пия и веченъ Балканъ, духнала е съ мо- 
мпиоски устни на крутото листо или съ 
I (аса па кукувицата е събуждала спящи-

Едпа хубава пословица, която наро
дът!. е създалъ, за да покаже, че заслу
жава възнаграждение онзи, конто се 
труди.

За големо съжаление, мнозина у насъ 
се преструват!», че знаятъ само първата 
половина на пословицата и ревностно я 
сназватъ.

Надушатъ ли нЬкжде благина, бър- 
затъ да използуватъ и то така, че ушите 
да имъ пукатъ. Те не обичатъ труда: да 
имт» се изопватъ мускулите, да имъ пу
катъ жилите, да имъ пръщятъ кокалите; 
нс обичатъ да претоварватъ мозъците си 
съ мислене. Това сж истинските мързе
ливци и хитреци, за които животътъ е 
само удоволствие, но на гърба на онези, 
които прилагатъ въ живота сп само вто
рата половина на пословицата.

Мързеливците нс знаятъ, че трудътъ 
е велико благо и удоволствие и че въз
награждението е двойно по-сладко следъ 
тежъкъ трудъ.

Те никога не ще могатт» да се насла- 
радостн, за които наро-

Доде кука кукувица, рязвай се 
— това пролет, а щом махне да' 
кука она — дошло е лсто и ти сс 
стегай, че иде Петровдсн, и кой 
ден ше дойде. Направи си сърпо, 
косата, вилата п снопянскнте: връз
вам, голем денач, снопянскнте лит
ри и яките кола; а пък мотиката 
фърлн иа тавано — това не е про
летната лека работа, а е настанала 
летната тешка работа, па ако не те 
е срам, седи в село. Жива душа не
ма да видиш през цал ден, а над
вечер от ка се задали, кога разпеят 
момчетата, та сичко живо като че 
ги управява един човек, да им е 
рекал да пеят сите.

(Отъ Софийско).
... .-.-.3

Единъ народъ трЪбва да бжде рицари 
на подвига, за да сгради свои национа
лен!» д\хъ и да спечели право н 1 животи. 
Случва се въ историята хнтростьта на 
по-силния да победи дързостита на по- 
слабия, но топа противоречие нс нзчлюч- 
ва безсмъртието на подвига. Нашият!» 
стар!» народ!» има оправданата смЪлость 
да говори на свЬта за себе сн, защото съ 
мечъ е бранилъ земята сн, съ рало е оп- 
лодява.!!- нейната пръсти, съ слово е въз
раждал!» своя духъ и съ пЬсень е сла
вили сждбинитЬ сн. Неговата пЪсени е, 
обаче, и рало, и мечъ, и слово, и 
дня, сплетени нъ твърдото и 
единство и I божественото 1 
право за животъ. 11 понеже 
идва винаги следъ подвига, затова е 
типа, и неоспорима, защото е поезия. Но 
п-Ьсспьта е още и пророчица на безу
мието и мждростьта, които вървятъ рж- 
ка за ржка въ живота на човЪка. Когато 
говори за миналото, тя догЬга бждеще
то; когато възкресява мъртвит-Ь, тя бла
гославя живнтЬ; когато ние пзгубнмъ 
ума и дума, тя почва да говори, етапа 
свято знаме на народа. Тогава и народ- 
ииятъ'поетъ запъва своята призивна тгЬ-

Подигни главата! Не унивай, 
Твоята звезда високо свЬтп, 
Тя ще свЬти п презъ в-Ькопет Ь. 
Знамето въ душата сн пе свивай!

Гкторнцит!» сн служатъ съ много 
правдиви документи, съ вехти книги 
хрисовули, за да утвърдятъ събития и ли 
обширннтЪ ни граници въ миналото и да 
ги наложатъ на блтдещето. Но си спом
ням I. за безподобния просв’Ьтгггс.1Ь »т ре
ве ;ю1нюпер1. Раковски, който не спира-
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ВЕЧЕРЬ:

2.

(Ай-

Ар-

архи-

ггЬсни,

ГЕРМАНИЯ
(СрЪдни вълни)

6.00 Хамбургъ — Пристанищенъ 
концертъ

8.00 Мюнхенъ — Пролетна му
зика и песни •

12.30 Берлинъ — ИФмски наро
де нъ концертъ

15.00 Берлинъ — Забавна музика
15.30 69 концертъ по желание за 

войската
18.00 Виена — Праздниченъ ака

демически концертъ на Виен
ската филхармония, дир. Кле- 
менсъ Краусъ

19.15 Берлинъ — Забавна музика
20.00 Берлинъ — Хубавите ста- 

рие Виенски танци
21.15 Берлинъ — Танцова музика 
0.05—2.00 Весела нощна музика

(Около 22.20 търговски съоб
щения)

22.45 Новини.
22.55 Танцова музика
23.30 Коай.

1. Увертюра къмъ операта 
..Господинъ Брусийко“, дир. 
Маринуци; 2. Фантастичното 
дюкянче, балетна сюита, дир.

I Гусенсъ

~ 1 „Багдаг- 
отъ Корне-

СОФИЯ, ВАРНА и СТ.-ЗАГОРА I
СУ1РИНБ
I. 00 Маршове
7.10 Лека музика.
7.30 Народни хора и танци, изп. 

Софийската коренящ, група.
8.00 Ободрителни думи, точно 

време, новини, църковенъ 
календаръ

8.15 Забавенъ концертъ:
1. Фипсъ и Фапсъ, интерме
цо (Жое Алексъ». 2 Шепотъ 

' ^па цв Ьтята (Блонъ)- 3. Това 
е повече отъ симпатично (Ф. 
Касенъ); 4. ПЬсень на пвЪ- 
тята (Ланге); 5. Полка, пот- 
пури (***); 6. Закачки (Ме- 
реновски); 7. Кокетство 
(Куртъ-Маръ); 8. Пролетни 
мисли (Мереновски); 9. Рус* 
ки валсъ (Куртъ-Маръ)

8.45 Концертъ за органъ и орке- 
стъръ въ ла миньоръ, оп. 
100 (Моси), солистъ Куртъ 
Гросе: 1. Адажио ма нииъ

• тропо; 2. Алегро
9.00 Божествена служба.

ОБЪДЪ
II. 30 Праздниченъ концертъ:

1. Увертюра „Кориоланъ“ 
[(Бетовеиъ), дир. Менгел- 
бергъ; 2. Симфония въ солъ 
миньоръ'(Моцартъ) дир. Р. 
Щраусъ; 3. Двоенъ концертъ 
за цигулка и чело, оп. 102 въ 
ла миньоръ (Брамсъ), соли
сти Жакъ Тибо и Пабло Ка- 
залсъ, дир. Корто; 4. Фанта
зия (Сибелиусъ), дир. Йерен- 
фелдъ

12.45 Връбница, говори 
мандритъ Стефанъ

13.00 Народни пФсни,
БУДАПЕЩА I

13.30 Концертъ на градския ор
кестъръ, дир. Полгаръ

16.45 Квартетъ отъ Тарагота
17.С0 Хоровъ концертъ
19.20 Концертъ на радио орк.
20.45 Предаване отъ гр. Сегетъ, 

оперета
24.25 Унгарски народни

изп. цигански орк. Суки

ИТАЛИЯ
(СрЬдни вълни: 245.5, 263.2, 428, 

491,8, 221.1, 230.2)
13.25 Оперетна музика
14.15 Орк. концертъ, дир, 

ланди
18.00 Симфониченъ концертъ, 

дир. Вили Фереро, солистъ 
Едуардо Затурецки цигулка 

22.00 Симфониченъ концертъ, 
дир. Франческо Молинари 
Прабели

23.00 Оркестровъ концертъ, дир. 
Анжелйни

РАДИОАПАРАТИ ЛОРЕНЦЪ и ТЕфАГЪ 
съ знака на довЪрнето 

РАДИОАПАРАТИ ЕЛЕКТРОНЪ
Всички радиочасти и най-модерни раднокомплекти, 
Токоизправители, Радиолампн ВНЛВО и ПУРОТРОНЪ 
Трансформатори
Високоговорители и усилвателни уредби
Електрически измервателни инструменти

НИКОЛАИ ДЖЕБАРОВЪ-София 
Бюро бул. Дондукоиъ 27, тел. 2-34-43 
Склпдъ бул. Дондукоиъ 45, тел. 2-44-14

БУДАПЕЩА II
12.00 Унгарски народни пЬсни, 

цигански ороооок. Лакатошъ 
20.00 Концертъ на орк. „Бела 

Мелесъ“
21.00 Камерна музика, изп. квар

тета Сенгеорги
ПРАГА

470 м. 120 кв. 677 кц.
6.45 Плочи
7.05 Забавна музика, свири мал 

кия оркестъръ на станцията: 
1. Фучикъ: Фантастичен!» 
маршъ; 2. Фр. В. Рустъ: Лю
бовни цветове, валсъ; 3. Раз 
кошни: две повелети; 4. Едв. 
Грип»: Сватбенъ день въ 
Тролдхаугенъ; 5. К. Коваро- 
вичъ: Планинска полка; 6. А. 
Иенсенъ: Сватбенъ день; 7. 
Р. Фрилмъ: Танцъ; 8. Г. Ми
нели: Да се върнемъ; 9. Б. 
Леополдъ: Маршъ.

11.10 Оркестровъ концертъ.
17.00 Лекъ концертъ на малъкъ 

оркестъръ:
1. Калахъ: Маршъ; 2. Фу
чикъ „Пролетна весть; 3. Р. 
Бенатцки: забавни потпури; 
4. П. Каленски: маршъ; 5. Е. 
Столкъ: Момичето отъ Мо

равия, мазурка; 6. Фр. Кнохъ: 
Съ полетъ презъ света; 7. И. 
Флеглъ: Полка; 8. И. Улъръ: 
Метеорътъ; 9. И. Хлавачекъ 
Чрезъ собствени сили.

19.10 Камбаните на родината.
20.30 Добро настроение.
23.30 Това, което всЪкиму 

ресва.
0.45—1.00 Весела муз. на плочи.

17.00 Часъ за нашия войникъ: 
18.00 Часъ за детето:

Участвуватъ: Н. Балабановъ, 
групата „Детска радость", 

19.00 Часъ за селото:
Хора и танци, изп. групата 
на ЦвЪтко Благоевъ
1. Съвети и напътствия; 
См-Ьхъ и закачки.
Участвуватъ: Пантелей Хра- 

н овъ, Асенъ Камбуровъ и П.
Никовъ

20.00 Забавенъ концертъ на Са
лонния оркестъръ, подъ ръ
ководството на Василъ Сте- 
фановъ:
1. Балетъ изъ „Найла“ (Де- 
либъ); 2. ПЪсень (Карозно);
3. Сватбата на лилипутитЬ 
Хишоу); 4. Златната цигулка 
(Цандеръ); 5. Имаше едно

• време единъ циганинъ (Ай- 
негъ)

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

21.00 Антични арии, изп. Екате
рина Ванкова-Коларова, ме- 
цо 'Сопрано:
1. Ахъ, моя опора бъди (Хей 
делъ); 2. Въпреки жесто- 
костьта (Калдар); 3. Хубави 
устни (Лоти); 4. Победа, по
беда (Карисими); 5. О, мой 
сладостен!» копнежъ (Глюкъ) 
6. Любовно удоволствие (Мар 
тини); 7. Спрете, не ми при
чинявайте рана (Скарлати); 
8. Скъпи мой (Джордано); 9. 
Ако ме обичашъ (Перголезе) 

21:30 Изъ композициите на Ро-
сини:

изп. Баба . 22.00 ^Забавна и танцова музика 
Наета Павлова съ народната 
седморка:
1. А, море Гюрге; 2. Паунъ 
пасе покрай село; 3. Шетафъ 
пошетафъ; 4. Садила Доста 
ранъ босилекъ:; 5. Прифъ не 
дигай

13.30 Точно време, коментаръ. 
новини, съобщения

13.50 Забавна и танцова музика. 
14.00 45-годишнината на Пощен

ската Спестовна Каса:
I. Слово и отчетъ за 45-го- 
дишната дейиость на Пощен
ската Спестовна Каса
II. Приветствия отъ г. г. Ми
хаил!» Ив. Маджаровъ, ми
нистъра иа Обществените 
сгради, пътищата и съобще
нията презъ 1896 год.;
Иваиъ Стояиовичъ, Главеиъ 
директор!» на Пощите и те
леграфите презъ 1896 год.; 
Василъ И. Писаровъ, Начал
ника, иа Пощенската Спес
товна Каса презъ 1896 г.;
III. Нрродии песни,, изп. хо
рът ь на т. п, служители

14.30 Прспаааиц на немски езикъ 
М.45 немско-български часъ за

войника.
16.30 Кра(1

ГЕРМАНИЯ
(Къси вълни)

8.15 Брамсъ — Стара рапсодия, 
изп. хоръ и оркестъръ при 
радио Мюнхенъ, дир. Вин- 
теръ, солистр Елизабетъ Вал 
тепау

9.15 Арии изъ операта
■скня бръснари“ от1 
лиусъ

10.00 Бахъ, кантата
12.00 Немски народен!) концертъ
12.45 Концерти па Гаспаръ Ка- 

садо, чело
13.00 Концерт!. иа Виенската, 

филхармония, дир. Клемеисъ 
Краусъ

14.30 Забавна музика
15.15 Шубертъ, V симфония н'Ь 

си бемоли мпжоръ. Изп. го

лемия радио оркестъръ Хам 
бургъ, дир. Пикардп

16.30 Прегледъ на пресата — 
Хансъ Фриче

17.30 Половипъ часъ за нашите 
моряци

БЪРНО
259 м. 25 кв. 1158 клц.

20.00 Концертни валсове:
1. Иох. Щраусъ: Вино, жени 
и песни; 2. А. Глазуновъ:

Концертенъ валсъ, оп. 47; 3) О. 
Недбалъ: . Моите Карло, 
валсъ; 4. Р. Щраусъ: валсъ 
изъ операта „Кавалерътъ на 
розата“.

21.30 Популяренъ концертъ.
22.20 Плочи.
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СУТРИНЬ

ПРАГА

ИТАЛИЯ

ОБЪДЪ

Та-

БУДАПЕЩА I

на

БЪРНО

Фе-

ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА СЛУШАТЕЛЯ
Предаванията на български езикъ отъ чуждитЪ станции ставатъ

всЪки день въ следнитЪ часове:
кон-

ГЕРМАНИЯ

325 м. 6.30 часаДонау
,'■3

вълни:< ж с и

ИТАЛИЯ

25.20 м. 20.55 до 21.30 часаВЕЧЕРЬ:
СЪВЕТСКА РУСИЯ

■ти ТУРЦИЯ
Аик1||Н1 1974 м. 14.30 до 11.45 часа

I

19.50 до 20.20
23.30 до 24.00

БУДАПЕЩА II

19.00 Оркестъръ „Илницки“.
20.05 Цигански орк. Сурани.

ГЕРМАНИЯ
(кгкси вълни)

часа 
часа

Всички руски станции на срЬдни пълни . .
Всички руски станции па дълги пълни

6.15 до
18.15 до 18.30
23.15 до 23.30

6.30 часа 
часа 
часа

Квинтетп. „Пастървн“ отъ 
Фр. Шубертъ, йзп. Волф- 
гангъ Шнайдерхань I цигул
ка; Ото Щраче — II цигул
ка; Ернестъ Моравекъ - ви 
ола; Рихардъ Кротчакъ ви- 
олончело н Колатъ Раупен- 
щраухъ — пияно.

15.30 Мюнхенъ — ПролЪтна со
ната отъ Л. В. Бетовенъ.

16.00 Виена — Францъ Лехаръ, • 
дирижира своя произвед.

19.00 Берлинъ — Забавна муз.
20.00 Берлинъ — Го.тЬмъ вече

рен!» концертъ.
22.00 Веселъ концертъ.
0.00—2.00 Продължение на весе

лия концертъ.

20.20 Клавиренъ концертъ, изп. 
Гсула Каролии.

23.00 Унгарски народни пЪсни. 
Цигански оркестъръ Ола.

ГЕРМАНИЯ
(СрЬдни кълни)

6.00 Бреслпу Струпцит. конц.
/8.00 Франкфурт!. Концертъ 

ни оргелъ ой. Щраебургъ.
8.30 Берлиит. - III.,меки парод

ии и лролЬтнн пГ.спи.
10.00 БерлИнт. Коицерть 

пойиицитЬ. 1
11.20 Виена Камари ! музика,

6.45 Плочи
7.05 Забавна музика

I. Григъ: „Утринно настрое
ние“; 2. Фр. Супе: „Сутринь, 
обЪд ъи вечерь ’въ Виена", 
увертюра; 3. Г. Микели: Две 
части изъ една малка сюита;
4. ,Иох. Щраусъ: „Утринни 
листа“ валсъ

7.35 Плочи
18.10 Танцови
19.30

СОФИЯ, ВАРНА

мелодии
до 22.00 „Дяволската вери

га", опера въ три действия 
отъ Дворжакъ

23.30 Забавна музика:
1. Шубертъ: Воененъ маршъ
2. Линке: ПЬсень изъ „Въ 
царството на Индра"; 3. Иох. 
Щраусъ: „Истории на Виен
ската гора“; 4. Леонкавало: 
Матитаната; 5. Б. Леополдъ: 
Тарантела

23.00 Лека музика
23.30 Чешка музика
0.45 до 1.00 Танцова музика 

плочи.

8.15 Забавна музика.
9.15 Веселиятъ Моцартъ, Изп. 

Хюбнеръ Пйцингеръ — ци
гулка, Брайтенбахъ — вио
ла; Николдусъ Хюбнеръ — 
— чело; Фиала — контра- 
басъ, НечъБаудикъ — обой, 
Мохъ Пруша — корна , и 
Ботъ — Тимпани.

10.00 СмЪсенъ забавенъ 
цертъ — Мюнхенъ.

12.00 СмЪсенъ забав. концертъ ■ 
— Виена.

14.15 Забавна музика.
15.30 Хайднъ — симфония въ 

солъ мажоръ „Съ удари на 
тимианц“, изп. Виенската 
филхармония, дир. Ионелъ 
Перлиа.

и СТ.-ЗАГОРА

6.15 до
20.15 до 20.30 часа

18.30 Малъкъ коицерть:
I. Концертна пиеса за йрфа 
и малъкъ оркестъръ (Лири 
Бйгссръ), солистра Лили Лае 
кинт.; 2. Симфония № 39 въ 
ми бемолъ мажоръ (Мо-

изп.
филхармония, 
беръ:
1. алегро модерато, 2. аидаи- 
те конъ мото

14.00 Соната въ ла мажоръ за 
цигулка и пиано (Цезар!. 
Франкъ), изп, Жакъ Тибо и 
Алфредъ Корто:
1. алегро бенъ модерато; 2. 
алегро; 3, речитатим»— 
фантазия; 3. алегро иоко 
мосо

14.30 Предаване на нкмеки езикъ.
14.40 Край

20.35 Фр. ШубертЪ: Фантазия за. 
цигулка и пиано, оп. 159

21.30 Популяренъ концертъ

13.30 Концертъ на оперния орке
стъръ, дир. Фридлъ. Со
листка Рети.

15.00 Унгарски народни пЪсни — 
цигански орк. Бура.

16.30 Военна музика.
19.35 Вокаленъ концертъ 

,леги.

7.15 Точно време, новини 
АЗО Концертъ I.

1. Прелюдия и фуга изъ со
ната № 1 въ солъ миньоръ 
(Бахъ), изп. Янъ Леманъ, 
цигулка; 2. Седемь вариа
ции по мотиви . изъ операта' 
„Вълшебната флейта“ отъ 
Моцартъ (Бетовенъ), изп. 
Пабло Казалсъ, чело

7.55 Църковенъ календаръ
8.00 Симфония № 1, оп. 21 (Бс- 

товенъ), изп. Берлинската 
филхармония, дир. Пфиц- 
неръ:
1. адажио молто-алегро конъ 
брИо; 2. анданте кантабнле;
3. конъ мото — мену.етъ; 4.. 
рондо-финалъ

8.30 Край

цартъ), дир. Кнапертсбушъ: 
а) адажио-алегро; б) андан
те конъ мото; в) менуетъ и 
г) финалъ-алегро

19.05 Народни религиозни пЪсни, 
изп. Гуди Гудевъ съ народ
ната петорка:
I. Господь и света НедТ>ля; 

г 2. Три Божи ангели; 3. Коя 
ми звезда по-рано изгрЪла;
4. Бездетна Елена и Господь 

19.35 Струнснъ квартетъ, оп. 61 
(Бокерини), изп. квартета 
Полтрониери: 1. алегро ви- 
ваче; 2. адажио; 3. менуетъ- 
рондо

19.50 „Св. Ив. Кукузелъ“, сюи
та (Ас. Карастояновъ), изп. 
солисти, хоръ и камерния 
радио оркестъръ ,

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

21.00 „Мисса Солемнисъ“ (Бето
венъ), изп. солисти, хоръ и 
оркестъръ, дир. Брупо Ки
тел ъ:
Господи (Кирио); (Слава (Гло 
риа); В-Ьрую (Креде); Святъ, 
Святъ (Санктусъ); Божи Аг- 
нецъ (Агнусъ Деи) 

22.25 Търговски съобщения
22.30 Трагична увертюра, оп. 81

(Брамсъ), изп. Лондонския 
Симфониченъ оркестъръ, 
дир, Томасъ Бичъмъ

22.45 Новини
22.55 Репортажъ и съобщения 

. на италиански езикъ
23.00 Край

12.00 Музика за органъ:
1. Ларго изъ ораторията 
„Саулъ“ въ до мажоръ (Хен- 
делъ), изп. Алфредъ Си- 
тардъ на органъ
2. Трио-соната въ ми ми
ньоръ (И. С. Бахъ), изп. Гюн 
теръ Раминъ на органъ
3. Бенедиктусъ оп. 59; N2 9, 
изп. Хебестраиръ на органъ
4. Соната въ ми миньоръ оп. 
45 (Ранеръ), изп. Паулъ Ху-

. бесурайтъ на органъ: ада- 
*жио.
5. Токата въ ре миньоръ, оп. 
59, № 5 (Регеръ), йзп. Ал
фредъ Ситардъ на органъ

12.30 Организация на експортна
та фирма, говори Георги Ви- 
иаровъ

12.45 Те Деумъ (Брукнеръ), изп. 
хоръ,' солисти и оркестъръ

13.15 Точно време, коментар!», 
• новини, съобщения

13.35 Симофния № 8 въ си ми
ньоръ — недовършена (Шу
бертъ), изп. Берлинската 

дир. Клай-

13.15 Забавна музика.
14.15 Оркестровъ концертъ, дир. 

Галино.
18.15 Оркестровъ концертъ, дир.

Зсме. ,
21.30 Концертъ на триото Сасо- 

ни, Сабратини Тасинари и 
Ада Сасомъ арфа. Себати- 
ни Ренцо виола, Арико 
синари — "флейта

22.30 Филмова музика.

49.92 м.
41.27 и 41.44 м/

41.27 м.‘
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СОФИЯ, ВАРНА и СТ.-ЗАГОРА ВЕЧЕРЬ: БУДАПЕЩА II

СУТРИНЬ.

хорали отъ

дреболии

ОБЬДЪ
на

21.30 ЦЬсни

Наши сътрудници

Сту-

Д-ръ Г. ‘СтепчнчъИТАЛИЯ

13.30 Оперна музика.

БУДАПЕЩА I

Трансилвански не-

23.05 Крий Никола Бдлпйаноиь

нещастнитЬ
Василъ

ГЕРМАНИЯ 
(СрЪдви вълни)

3. ме-
ва-

ГЕРМАНИЯ
(Ккси вълни)

пЪе
съ

Клаинхенъ' — хармс- ’• ’ 
валдходно-

19.00 ЗемдЪлски съвети.
19.30 Военна музика.
21.10 Цигански орк. Сарай.

БЪРНО
16.45 Концертъ на цигулка: Яна- 

чекъ: а) Романсъ; б) Думка; 
2) Аксманъ: Елегия.

17.15 Народни пЪсни

бахъ, кларинетъ:
1. алегро; 2. ларгето;
нустъ; 4. алегро-тема съ 
риации

8.30 Край

13.10 Оркестъръ-балалпйки.
16,20 Унгарски народни пЪснн 

цигански орк, Корени.
17.10 Чисъ за детето.
1Н.30 Танцова музика.
20.35 Предаване от и музик.

демпя 
чери.

23.011‘Концерти па радио орк.

I 
I 

ей 
•11

6.20 Данцигъ — Утриненъ кон
цертъ.

8.20 Саарбрюкенъ — Забавенъ
■ концертъ.

9.00 Хамбургъ — Весела муз.
11.1’0 Франкфуртъ — Камерна 

музика.
12.30 Бреслау — ОбЬденъ конц. 
14.00 Данцигъ — Весела музика.
15.30 Берлинъ — Концертъ на 

солисти.
16.00 Мюнхенъ — Оркестронъ 

концертъ.
17.20 Виена — СмЪсенъ забав. 

концертъ, изп. мяг.жки хОръ, 
Адалбертъ Весели — цитра, 
Мока Г 
пика. Виенското 
во дружество

19.15 Берлинъ —• Хитлеровата 
младежь пЪе и свири.

19.45 Берлинъ — Политически и 
. радио ■ прегледъ, / говори 

Хансъ Фриче.
20.00 Берлинъ — Народ. п*Ьсни
22.00 Забавна музика/
0.00—2.00 Нощенъ концертъ.

ла 
изп. 

квартета Вендингъ и Драйз-

12.00 Изъ оратории:
1. М;гли лесове (Хенделъ), 
изп. Лудвигъ Гравьоръ, те- 
норъ съ орк.; 2. Слова за Бо 
га въ висинитЪ изъ литур
гията въ си миньоръ ,(И С. 
Бахъ), изп. хоръ и . орке- 
стъръ; 3. Святъ,. святъ, изъ 
литургията на папа Марчело 
(Палестрина), изп. катедра- 
ленъ хоръ; 4. На народитЪ 
изъ ораториума „Месия“ 
(Хенделъ), изп. Кларенсъ Ви 
теалъ, баритонъ съ орке
стър!»; 5. Изъ „Стабатъ Ма 
теръ“ (Перголези), изъ Ире- 
леровия мадригаленъ хоръ 
съ оркестъръ; 6. Хорътъ на 
селянигЬ изъ ораторията „Че 
тиритЪхъ годишни времена“ 
(Хайднъ) — „Ела прекрасна 
пролЪть“, изп. хоръ й орк.; 
7. Ловджийски хоръ изъ ора 
торията „Четиритфхъ годиш 
ни времена“ (Хайднъ), изп. 
охръ и оркестъръ

12.30 Атонъ, — Йорданъ 
белъ

12.45 Концертъ:
1. Концерт!» въ театраленъ 
стилъ (Купренъ), днр. Алф. 
Корто; 2. Легендата за Св. 
Никола Велики (Енгелбрехтъ, 
дир. автора; 3. Облаци, нок- 
тюрно (Дебюси)

13.15 Точно време, коментаръ, 
новини, съобщения.

13.15 Камерна музика:
1. Соната-трио (Бахъ), за ор- 
гаиъ, изп. Гюнтеръ Рамииъ:
а) адажио-виваче; б) андаи- 
те; в) алегро; 2- Соната за 
флейта и пиано въ фа ма
жоръ (Лоайлетъ), изп, X. 
Брайденъ: а) граве-алегро;
б) 'адажио; в) гавотъ; г) ария 
и д) алегро
3. Соната № 4 въ си бемолъ 
мажоръ за органи, (Мендсл- 
дслсоиъ), изп. Марселъ Дю- 
ирс: алегрето, финалъ.

14.00 Бряидеибургски концертъ. 
М б (Бахъ)

14.30 Предаване на нЬмсКИ езнкъ
14.40 Край.

8.15 Забавна музика.
10.00 Арии отъ Фр. Супе.
10.30 Оскаръ Безенфелдъ 

нЪмски народни пЬсни 
Лауте.

12.00 Концертъ на Берлинската 
филхармония, Робертъ —■ се 
ренада въ солъ мажоръ, 
дир. Иохумъ; Р. Щраусъ 
„Донъ Жуанъ“, дир. Менгел 
бергъ.

14.15 Забавна музика.
15.15 СмЪсенъ забавенъ конц.
17.30 Музикални 

Щутгарт!,.
18.30 Лео Айсолдъ свири.

18.30 Часъ за семейството: 
Квартетъ въ ре мажоръ (Кам 
бнни), изп. Римския квартетъ 
меиуетъ; алегро виваче

18.50 ИзбЪгвайте 
случки, говори д-ръ 
Ив. Неновъ

19.00 Прелюдии . и 
Бахъ:
1. Ние вЪрвахме, хоралъ; 2. 
Прелюдия въ ла миньоръ; 3. 
Христосъ лежеше на смърт
ния одъръ, хоралъ; 4. Пре
людия въ ми бемолъ ма
жоръ; 5. Хоралъ изъ Пасио- 

' на Иоанъ; 6. Къмъ Тебе от- 
правямъ моя зовъ Христе; 
7. Прелюдия въ ми бемолъ 
миньоръ

19.30 Концертъ за цигулка и ор
кестъръ, въ ре мажоръ (Бе- 
товенъ), солистъ Кулен- 
кампфъ, дир. Иесерщедъ:
а) алегро ма нонъ тропо; 2. 
ларгето; 3. рондо-алегро

20.15 Симфонични вариации за 
пиано и оркестъръ (Цезаръ 
Франкъ), солистъ Валтеръ 
Гизенкингъ, съпровода, на 
Лондонската филхармония, 
дир. Уудъ:
1) поко алегро; 2) алегрето; 
3) молто пиу ленто; 4) алег
ро нонъ тропо

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

21.00 Симфония № 7 въ ми ма
жоръ (Брукнеръ), изп. Бер- 
линскат филхармония, дир. 
Шурихтъ: 1) алегро модера- 
то; 2) адажио; 3) Скерцо; 4) 
финалъ

22.00 Концертъ на вокалния квар 
тетъ Цанковъ, участвуватъ: 
Каринъ Цанкова, сопрано; 
Ана Тодорова, алтъ; Юрданъ 
Карановъ, теноръ; Дан. Ано 
столовъ, басъ:
1. Настана мракъ (Хайднъ);
2. Ария изъ Матеусъ па- 
сионъ (Бахъ), солистка Ка- 
рннъ Цанкова; 3. Ела слад
ка смърть (Бахъ); 4. Страда
нията на Исуса Христа (Хайн 
рихъ Шюцъ): а) Христос!,, 
солистъ Дан. Апостоловъ; б) 
Евлнгелистътъ, солистъ Юр. 
Карановъ; 5. Ларго (Хен
делъ); 0. Ария изъ Матеусъ 
Пасионъ (Бахъ), солистра А.

Тодорова; 7. Ане верумъ 
(Моцартъ)

22.35 Итллиаи. концерти (Бахъ), 
изп. Берлинската филхармо
нии, дир. Иесерщедъ:
I. темпо джусто; 2. лилиите;
3. престо

22.45 Новини, I I,рг. съобщени» , 
22.55 Общъ седмичен!» прегледи 

па нЬмски езнкъ.

7.15 Точно време, новини
7.30 Соната въ ми бемолъ ма

жоръ, оп. 12, № 3 (Бетовенъ) 
за цигулка и пиано, изп. 
Францъ Вечей

7.55 Църковенъ календаръ
8.00 Клавиренъ квинтетъ въ 

мажоръ (Моцартъ),

ПРАГА
6.10 до 8.00 Утриненъ концертъ
9.55 Грамофонни плочи
16.45 Камерна музика
17.30 Забавна музика:

1. Фр. Шкворъ: Пролетна 
приказка; 2. И. Сукъ: Селска 
сернада; 3. Дворжакъ: Поло 
незъ

18.10 Духова музика
19.20 Народна музика
21.05 Забавенъ концертъ
22.30 Танцова музика на плочи
23.30 Най-хубавигЬ мелодии изъ 

оперитЪ на Сметана
С.45 до 1.00 Забавна музика

14.15 Оркестровъ концертъ, дир. 
Арланди.

18.15 Камерна музика — трио ам 
брозиано.

18.40 Забавна музика.
21.00 Симфонична музика'.
22.00 Забавна музика'.



Стр. 4 — Бр. 27 Бълг. РАДИО ПРЕГЛЕДЪ

новини

Моте

на цигулка, изп.м.
(РВ — 50) 741 м. концертъ, изп.

м.

м.

1069 м

м.

м.

м.

м.

ДЕТСКО-ЮНО-

музнка 11

АБОНИРАЙТЕ ДЕЦАТА ЗА ЦАЙ-ГОЛЬМОТО 
ШЕСКО СПИСАНИЕ 

КАРТИННА ГАЛЕРИЯ

АБОНАТИ,
Съобщавайте абопамсигппя си № при изплащане абонамен

та, смЪпи на адресъ, справка и въобще при пейка кореспонден
ции съ администрацията па вестника.

Ст.
К.

потпурп; 2. о 
палет»; 3. Васата

БЪРНО
259 м. 25 ка. 1158 клц.

17.40 Нар. нЬсни.
19.25 Заб. музика, •
19,55 Плочи.

14.30 Концертъ
музика

16.20 Концертъ
Кишъ

16.50 Вокаленъ ____ г._,
Цолнай Цимерманъ

18.15 Хоровъ концертъ
19.00 Концертъ на рад. орк.
23.00 Унгарски народни песни — 

цигански орк. Токи-Хорватъ
БУДАПЕЩА II

19.35 Концертъ радио орк.
20.45 Концертъ на китара

23.20 Забавна музика
БУДАПЕЩА I 

на полицейската

ГЕРМАНИЯ 
(кжеи вълни)

• 8.15 Забавна музика
9.15 Весела музика
12.15 Оркестровъ концертъ отъ

Лайпцигъ, дри. Хьорнеръ
14.15 Забавна музика

Год. аббиамситъ 50 лева съ цаЬгпа папка и много приложения.
Адресъ: Кщпоитдптслство Хр. Г "ДпнонъГбул. Ц, Освободител!., 

— Софии, нощ, чек. см. № 6390

самбъла на Байройтския теа
тър ъ

22.00 Седемте думи на Исусъ 
Христосъ (Хайднъ), изп. Бъл 
гарския струненъ квартетъ: 
Владимиръ Аврамовъ, 
Сертевъ, Ст. Магневъ и 
Кугийски

22.45 Новини и търговски съоб
щения

22.55 Репортажъ и съобщения на 
есперанто

23.00 Край

ПРАГА
470 м. 120 кв. 677 кц.

6.10 до 8.00 Утрииенъ концертъ 
9.55 Плочи.

17.30 Концертъ на чешката фил 
хармония:
1. О. Иеремияшъ: ПролЪтн: 
увертюра; 2. Е. Аксманъ 
Клавиренъ концертъ — а) 
алегрето; б) анимато; в; ан 
данте; г) алегро, адажио 
ашйиато.

18.10 Лека музика.
21.15 По случай Дворжаковата 

юбилейна година: 1. Снмфо 
ния № 5 въ Е-молъ отъ 
Дворжакъ, оп. 95 — а) Ада 
жпо; б) алегро молто; в) да; 
го; г) молто виваче; д) пот 
состенуто; е) алегро кош 
фуоко. Свири чешката фил 
харомння.

22.30 Забавна музика:
1. Лехаровп 
Недбалъ, 
пЪсень.

23.00 Плочи.
23.30 Нощеиъ концертъ:

1. ПЪснн отъ Брамсъ; 2. Бе 
товенъ: Трио за два обоя и 
английски хорнь: а) алегр( 
-адажио— менуетъ; б) але 
ро молто; в) скерцо фннале 
г) преето.

0.45 до 1.00 Духова 
плочи,

СОФИЯ, ВАРНА и СТ.-ЗАГОРА 
СУТРИНЬ
7.15 Точно време,
7.30 Концертъ:

1. Соната за пиано и цигулка 
въ солъ аиажоръ оп. 13 
(Григъ), изп. Паулъ Годринъ
2. Елегия оп. 61 № 2 (Зин- 
дингъ), изп. Густавъ Линкъ, 
цигулка

7.55 Църковенъ календаръ
8.00 Италианска симфония № 4, 

оп. 90 (Менделсонъ), дир. 
Еторе Паница:
1) алегро виваче; 2) анданте 
конъ мото; 3) скерцо; 4) пре 
сто.

3.30 Край.
ОБЪДЪ
12.00 Изъ ВагнеровитЬ опери:

1. Прелюдия къмъ операта 
„Лоенгринъ“ (Р. Вагнеръ), 
дир. Стоковски; 2. Смъртьта 
на Брюнхилда изъ операта 
„ЗалЪзътъ на боговете",- 
дир. Шилингсъ; 3. Въведе
ние къмъ III д. на операта 
„Танхойзеръ“, дир. Нетщре- 
теръ; 4. Прелюдия къмъ III 
д. на операта „Трйстанъ и 
Изолда“, дир. Шилингсъ

12.30 На поклонение на светите 
места, говори свещеникъ Ме 
тоди п. Стефановъ

12.45 Религиозни песни, изп. хо
ра при храма „Св. Неделя“

13.15 Точно време, коментар-ь, 
новини, съобщения.

13.35 Соната за флейта, арфа и 
виола (Дебюси), изп. Мар- 
селъ Моисъ, Лили Ласкинъ 
и Марселъ Жино:
1. Пасторлъ; 2. Интермецо;
3. Финалъ

14.00 Симфония № 3 въ-до ми- 
ньоръ съ органъ (Сенъ- 
Сансъ), дир. Пиеро Копола:
1. Адажио-алегро модерато;
2. Поко адажио; 3. Скерцо- 
алегро модерато; 4. Финалъ- 
маестозо

14.30 Предаване на немски езикъ
14.40 Край
ВЕЧЕРЬ:
18.30 Часъ за детето: • 

Участвуватъ: Н. Балабановъ, 
и хора на железничарските 
деца:
1. Молитва (Д. Христовъ); 2. 
Слава Тебъ (Д. Христовъ);
3. Ти който бдишъ (Д. Бой- 
чевъ; 4. Молитва (Иванъ 
Иваповъ)

19.30 Квартетъ въ ми мииьоръ 
(Всрди). изп. Римски квар
тетъ: 1) алегро; 2) аидаитн- 
но; 3) престисимо; 4) скерцо- 
фуга-алегро асай моссо

19.55 „Св. Ив, Кукузелъ“, сюита 
(Ассиь Карлстояиовь), изп, 
солисти, хор-ь и камерния ра 
дио орксстъръ

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

20.55 Опера „Парсифалъ" (Р. Виг 
иеръ) (съкратено издание), 
дир, Карл/, Мук-ь, изп, аи-

СРЪДА — 16 априлъ — 1941

Списъкъ ма съветските предаватели па срЪдни и ши вълни
Талннъ (РВ . . .) 219.6 

1366 кц.
Ленинградъ (РВ—70) 288.6 м.

1040 кц.
Одеса (РВ—13) 309.9 м. 968 кц.
Днепропетровскъ (РВ — 30)

328.6 м. 913 кц.
Лвовъ (РВ—...) 377 м. 7952 кц.
Сталино (РВ — 26) 386.6 

776 кц.
Орджоникидзе (РВ — 64) 400.5 

м. 749 кц.
. Тюри (РВ . . .) 410.4 м. 731 кц.

Киевъ (РВ—9) 415.5 м. 722 кц.
Казанъ (РВ—17) 437.3.М. 686 кц.
Иваново (РВ—31) 449 м. 1 м.

668 кц.
Сталинградъ (РВ — 34) 463 м.

648 кц.
Куйбишевъ (РВ — 16) 480

625 кц.
Смоленскъ (РВ — 24) 491.8 м.

610 кц.
Астраханъ (РВ — 35) 501.7 м.

598 кц. ■
Челябинскъ (РВ—72) 519.9

577 кц.
Москва ВЦСПС (РВ—49) 531 м.

565 кц.
Горки (РВ—47) 576.9 м. 520 кц.
Тарту (РВ . . .) 586 м 512 кц.
Уфа (РВ—37) 668 м. 445 кц.
Воронежъ (РВ — 25) 725.5 м.

413.5 кц.
Алма-Ата

406.3 кц.
Ростовъ-на-Донъ (РВ—12) 759 

м. 395 кц.
Чита (РВ—52) 759 м. 395 кц.
Петрозаводскъ (РВ—29) 779 м. 

385 кц.
Свердловскъ (РВ — 40) 800 м. 

375 кц.
Ереванъ (РВ—21) 811 м. 731 кц.
Ашхабадъ (РВ—19) 824.2 м.

363.3 кц.
Арахангелскъ (РВ — 36) 857.1 

м. 350 кц.
Саратрвъ (РВ — 3) 882.3 

340 кц.
Москва (РВ — 84)) 

283 кц.
Ленинградъ (РВ — 53) 1107 м. 

271 кц.
Ташкентъ (РВ — 11) 1170

256.4 кц.
Киевъ (РВ—87) 1209.6.М. 248 кц.
Москва РЦЗ (РВ—43) 1293 м. 

232 кц.
Новосибирскъ (РВ—76) 1379 м.

217.5 кц.
Баку (РВ—8) 1500 м. 200 кц.
Иркутскъ (РВ — 14) 1600

187.5 кц.
Москва (РВ—1) 1744 м. 172 кц.

вигъ, пиано
17.00 Франкфуртъ — Смесенъ 

забавенъ концертъ
20.00 Танцова музика
22.00 Забавна музика
0.00—2.00 Нощна музика

ИТАЛИЯ
(Средни вълни: 245.5, 263.2, 428,

491,8, 221.1, 230.2)
14.15 Симф. концертъ, дир. Ру- 

долфо Карондо
15.15 Продължение на оркестро- 

вия концертъ, дир. Петралия
18.15 Концертъ на пианиста Ну- 

ную Монтанари
18.45 Концертъ на Енца 

Месина, сопрано
21.30 Оркестровъ концертъ, дир. 

Петралия
22.00 Симфониченъ концертъ, 

дри. Рито Силвати
09 ол- __  _________

15.30 Вилх. Фуртвенглеръ ди
рижира „Една малка нощна 
музика“ отъ МоцартЪ

,16.30 Прегледъ на пресата — 
Хансъ Фриче

17.30 Танцова музика
ГЕРМАНИЯ

(Средни вълни)
6.20 Щутгартъ — Утр. концертъ
8.20 Данцигъ — Забавна музика 
10.00 Чехия — Забавна музика 
11.00 Хамбургъ — Концертъ на

солисти, изп. Пачке, алтъ, 
Лесманъ, цигулка, Мюнкъ 
Холандъ чело, Грегоръ пиано

12.30 Хамбургъ — Обед, кон
цертъ

15.00 Берлипъ — Заб. музика
15.30 Бреслау — Р. Щраусъ — 

Соната за чело и пиано, оп.
6, изп. Фроилихъ чело, Хат- /
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за

Забавна му-

кон- и съобщения

изп.

ИТАЛИЯ

дир.

концертъ,

БУДАПЕЩА I отъ

архцм.

сноб-мия за
радио - програми и-къ

БУДАПЕЩА II

Четете най-голгь- 
седмичникъ

Бълг.
РАДИО ПРЕГЛЕДЪ18.45 Вокалеиъ концертъ

21.45 Танцова музика

16.55 Духова музика.
20.05 Славянски танци.

ГЕРМАНИЯ
(Кжси вълни)

БЪРНО 
259 м. 25 кв. 1158 клц.

13.30 Оперна музика
14.15 Оперетенъ концертъ, 

Арлати
15.15 Симфониченъ

дир. Препитали
18.45 Забавна музика
22.00 Забавна музика
23.00 Концертъ на челиста Ати- 

ло Роицато

2 КНИГИ ЗА 10 ЛЕВА
Изпратете 10 лева въ пощен

ски или гербови марки на ад- 
ресъ Георги Костовъ, ул. Алдо- 
мировска, 98 София, 9 за да по
лучите крайно интересните кни
ги:

1. Мжже негодни и недостой
ни за бракъ.

2. Женското т,1>ло и модата на 
тънката линия.

22.00 Забавна музика 
0.00—2.00 Нощна музика

ГЕРМАНИЯ 
(СрЪдни вълни)

ПРАГА 
470 м. 120 кв. 677 кц.

13.10 Цигански орк. Версии.
14.30 Концертъ па рид. орк.
18.15 Клавиренъ концертъ, изп.

Ембсръ
20,20 Цигански орк. Фпркшиъ
24.30 /ВкаЗова музика

МИСЛЕТЕ и ЗА ДЕЦАТА!
Зарадвайте ги съ тригЬ весели 
книжки изъ приключенията на

Гошо:
РАЗМИРНИКЪ,
ЦАНА МЪРЗЕЛАНА
САМЪ СИ ПАТИ ОТЪ ГЛАВАТА
отъ Пелииъ Велковъ.

Могатъ да се получатъ
ли. пощенски марки.

СОФИЯ, ВАРНА и СТ.-ЗАГОРА 
СУТРИНЬ.
7.15 Точно време, новдни
7.30 КонцертЪ:

1. Да благодаримъ на Бога 
(Крюгеръ), изп. Учителското 
певческо сдруж. въ Кьолнъ;
2. Слава на Бога въ висини- 
тЪ (Бортнянски), изп. камер
ния хоръ „Цедилия"; 3. О, Го 
споди, научи ни (Шюцъ), 
изп, хора на Консерватория
та въ Лайпцигъ; 4. „Глория“ 
изъ Екзалзисъ Део (Регеръ), 
изп. на органъ; 5. Хвалете Го 
спода, хоралъ (Адамсъ), изп.

на органъ
7.55 Църковенъ календаръ
8.00 Квартетъ за пиано, цигулка 

виола и чело, оп. 47 (Шу- 
манъ); 1) алегро ма нонъ-тро 

• по; 2) скерцо; 3. анданте кан- 
табиле; 4) финалъ-виваче

8.30 Край
ОБЪДЪ:
12.00 Концертъ

. 1. Въ часъ на изпитание — 
химнъ на разкаянието (Ланъ) 
изп. Алма Глукъ, сопрано съ 

. съпроводъ на органъ; 2. Ела 
сладка смърть (И. С. Бахъ), 
изп. Мария фонъ Базилидесъ 
алтъ, съ съпроводъ на ор
ганъ); 3. Аве Мария (Бахъ- 
Гуно), изпЪ руски хоръ съ 
съпроводъ на органъ; 4. Въ 
този мраченъ гробъ (Бето- 
венъ), изп. Шалялинъ, басъ 
съ оркестъръ; 5. Съзерца- 
вамъ Те въ сърдцето си, мад 
ригалъ (Монтеверди) ,изп. 
хора на Миланската скала;
6. Аве верумъ (Моцартъ) из- 
пълняватъ Виенскит-Ь деца 
децап Фвци, съ съпроводъ на 
органъ; 7. Господи отвори 
ми вратитЪ (Веделъ), 
Донъ казашкия хоръ

12.30 Слово отъ Иеромонахъ Ва
силий

12.45 Религиозни . пФсни, изп. 
хора при храма „Св. София“, 
дир. А. Николаевъ

13.15 Точно време, коментаръ, 
новини, съобщения

13.35 Концертъ
1. Ноктюрпо въ солъ бемолъ 
(Мартучи), дир. Паница; 2. 
Изкупление (Цез. Франкъ), 
дир. Гастонъ Пуле

14.00 Сюита въ си миньоръ № 2 
(Бахъ), за флейта и струненъ 
оркестъръ

14.30 Предаване на нЪмски 'микъ • 
14.40 Край.
ВЕЧЕРЬ:
19.00 Религиозни пЪсии, изп. Ана 

стКсия Гиргиноюя, алтъ:
1. Милостъ о, Господи (Стри- 
дела); 2. Сиодоби Господи 
(Хеиделъ); 3. Майко свята 
помогни ми (Перголези): 4. 
Науми ми съ смирение (Пер- 
голсзи); 5. Горко имъ . ■ 
(Меиделсоиъ)

19.30 Предаване отъ храма „Си. 
НедЪля" 12-тЪ евангелия

20.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегледъ на съ

битията, новини, съобщения 
• 20.50 Продължение предаването 

на 12-тЪ евангелия 
(около 22.45 — Новини)

23.00 Край

6.20 Кьонигсбергъ — Утриненъ 
концертъ

8.20 Франкфуртъ — Забавна му 
зкка

10.00 Мюнхенъ
зика

11.00 Чехия — Камерна музика
12.30 Мюнхенъ' — Об. концертъ
14.15 Отъ Италия — Германо- 

итаЛиански разм. концертъ
15.30 Берлинъ — Камерна музи

ка. Творби отъ Бетовенъ, 
Франкъ, Григъ

16.00 Бреслау — Оперенъ
цертъ

17.20 Хамбургъ — См-Ьсенъ за- 
бавенъ концертъ

20.00 Виена — СмЪсенъ з.абавенъ 
концертъ

6.00 до 8.00 Утриненъ концертъ. 
9.55 Плочи.

16.00 Популяренъ концертъ:
1. Жанъ Малатъ: скерцо; 2. 
К. Хаба: Три народни пЪснн 
за детски хоръ; 3. А. Глазу- 
иовъ: Карнавалъ, /увертюра 
оп. 45; 4) В. Троянъ, три на
родни пЬсаи за детски хоръ. 
Б. О. Иермияшъ: Чешка 
полка.

16.55 Нови компонисти.
17.15 И. Ф. Фюрстъ: Априлъ 

показва, какаото може.
19.20 Духова музика.
20.20 Изъ Травията, отъ Верди.
21.05 По случай Дворжаковата' 

юбилейна година: 1. Увер- 
тюра къмъ операта „Арми- 
да; 2. Геройска пЪсень“, сим 
фонична поема, оп. 11; 3. 
Симфоннич. вариации оп. 78.

23.30 Чешка музика.
0.45 до 1.00 Лека муз. на плочи.

За улеснение на слушателя
Сказки, репортажи и новини
ПОНЕДЪЛНИКЪ
7.15 Новини
12.30 Организация на експортна

та фирма, говори Георги Ви- 
наровъ

13.15 Коментаръ, новини и съоб
щения

•14.30 Предаване на нЪмски езикъ
20.30 Исторически календаръ, 

прегледъ на събитията, но
вини

22.45 Новини
22.50 Репортажъ и съобщения на 

италиански езикъ
ВТОРНИКЪ
7.15 Новини
12.30 Атонъ, Йорданъ Стубелъ
13.15 Коментаръ, новини и съоб

щения
14.30 Предаване на нЪмски езикъ
20.30 Исторически календаръ, 

прегледъ на събйтията, но
вини и съобщения

22.45 Новини
22.50 Репортажъ и съобщения на 

нЪмски езикъ
СРЪДА
7.15 Новини
12.30 На поклонение на светитЬ 

мЪста, говори свещ. Методи 
п. Стефановъ

13.15 Коментаръ, новини и съоб
щения

14.30 Предаване на нЬмски езикъ
20.30 Исторически календаръ, 

прегледъ на събитията, но
вини и съобщения

22.45 Новини
22.55 Репортажъ 

на есперанто
ЧЕТВЪРТЪКЪ
7.15 Новини
13.15 Коментарът новини и съоб

щения
14.30 Предаване на н-Ьмски езикъ
20.30 Исторически календаръ,

прегледъ на събитията, но
вини ,

ПЕТЪКЪ
12.30 Отъ Гетснманъ до Голгота, 

говори монахъ Серафимъ
14.30 Предаване на нЬмски езикъ
20.30 Исторически календаръ, 

прегледъ на събитията, но
вини и съобщения

СЖБОТА
12.50 Праздннкътъ Възкресение 

Христово въ историята, го
вори Милко Ангеловъ

13.15 Коментаръ, новини и съоб
щения

14.30 Предаване па нЬмски езикъ 
НЕ Д БЛЯ

8.00 11оаин11
12.45 Връбница, говори 

Стефанъ
13.30 Коментаръ, новини, 

щения
14.00 15-годиипшиата на Пощен

ската спестовна каса
11.30 Предаване на нЬмски език».
20.30 11сторичсски календаръ, 

црсгледъ на събитията, по
тиш и съобщения

радио Хамбургъ, 
карди и солисти

12.00 Концертъ по желание 
войската

14.15 Забавна музика
17.30 Камерна музика изп. Ели- 

забетъ Бишофъ и Удо Да- 
нертъ — Хеиделъ, Бетовенъ, 
Тюие

8.15 Забавна музика
'9.25 Народна музика
10.00 Оперенъ концертъ, изп. го 

л-Ьмия оркестъръ и хора на 
дир. Пи-
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БУДАПЕЩА I

изп.

/

БУДАПЕЩА II

Симфония

сви-

ПРАГА БЪРНО

Сутриненъ де-
Забавна

НАРОДНА МУЗИКА ОТЪ ЧУЖБИНА

НЕДЪЛЯ, 13. IV. СРЪДА, 16. IV.

Германия (кжси вълни): 12.00 —

ЧЕТВЪРТЪКЪ, 17. IV.
анег-и Унгарски

ПОНЕДЪЛНИКЪ, 14. IV.
ПЕТЪКЪ, 18. IV.8.30

на-
ИТАЛИЯ

ни

ВТОРНИКЪ, 16. IV. СЖБОТА, 19. IV.

Германия (срЬдии вълни): 20.00па

Унгарски

Н.цнип.1 музика

I

Прага: 23.30 — Чешка музика
Бърно: 20.05 — Славянски танци

СОФИЯ, ВАРНА и СТ.-ЗАГОРА 
СУТРИНЬ

Народна музика
Народни пЬенп

Германия (кален вълни): 9.25 — 
Народна музика

Будапеща I: 23.00 — Унарски на
родни пЪсни

Бърно: 17.40 — Народни пЪснн

академията
' дустенъ

6.10 до 8.00 Утриненъ концертъ
9.55 Гр. плочи
17.30 Концертъ на слЪпитЪ

ГЕРМАНИЯ 
(Кп»сн вълни)

ГЕРМАНИЯ
(СрЪдни вълни)

(Ц.

ор-

- Берлина» - ■ народни пЪснп
Будапеща I: 16.20 

народни пЪенн.
Прага: 13.20
Бърно: 17.15

пЬснн:
Север.

берлински 
Хамбург ь 

на музика 
Прага: 17.30 
Бърно: 17.25 — Слофики пЪснп

I

Германия (СрЪдни вълни):
— Берлинъ — НЪмски 
родни и пролЬтни пЪсни

Будапеща I: 15.00 — Унгарски 
народни пЬсни. 23.00 — Ун
гарски народни иЬсни.

Прага: 23.30 — Чешка музика

17.30 Плочи
19.20 Духова музика на плочи ’

14.15 Концертъ на цигуларя Лео- 
не Джиовани.-

14.45 Концертъ на Алба Дора — 
'сопрана,.

15.25 Оркестровъ концертъ, дир. 
Пстрания.

18.15 Предаване отъ I
„(Санта Чечилия“ ___
концертъ па Урсулекь и 
Краусъ. ‘

21.30 Филмова музика.
2,3,00 I [редлвапе па Литургията 

..Вирге Поридза“ отъ Допъ 
Д/Киовани Бвтнчти Камподо- 
иико, изп. цолифоиичния 
хоръ |,ГН1рСЧЪ", дир. Г1няжн* 
но Грималди,

Германия (к.т.си вълни: 9.25
Весели
10.00

НЕ,меки народенъ концертъ; 
(срЬдни вълни): 12.30 — отъ 
Берлинъ народенъ концертъ

Будапеща I: 24.25 
народни пЪсни

Будапеща II: 12.00 — Унгарски 
народни пЪсни

13.10 Концертъ на виолончело, 
изп. г-ца Шустеръ

13.55 Вокаленъ концертъ 
Мсгиези

16.20 Военна музика
17.15 За младежьта
18.15 Цигански оркестъръ Кишъ
20.30 Концертъ на рад. орк.
22.00 Концертъ на квартета Валд 

бауеръ — Керпели
23.00 Танцова музика и унгарски 

народни пЬсни — препреда
ване

18.55 Цигански орк. Кишъ
20.10 Рахманиновъ, ~ 

№ 2
21.10 Концертъ на оркестъра на 

трамвайните служители

6.20 Мюихенъ — 
концертъ.

8.20 Саарбрюкенъ 
музика.

9.00 Бреслау — Весела музика
11.00 Мюихенъ — Концертъ на 

солисти.
12.00 Виена — ОбФденъ кон

цертъ, изп. военна музика и 
войнишки хоръ и забавния 
оркестъръ на радио Виена.

15.30 Франкфуртъ — Концертъ 
на солисти.

16.00 Виена — Оркестровъ кон
цертъ.

17.50 Берлинъ — Ноти 
доти.

18.00 Мюихенъ — Народна му
зика. ..

20.00 Берлинъ — Военни моряш
ки маршове и песни, изп. 
морска овенна музика и мо

ряшки хоръ.
21.00 Опереиъ концертъ.
22.00 Забавна музика.

2.00 Нощенъ концертъ.

Будапеща I: 23.00 — Танцова му. 
змка н унгарски народни нЬс 

препредаване •

Германия (средни вълни): 18,оо
— Мюихенъ — Народна му
зика

вици:
1. И. Маданъ: Думка за ци
гулка и пианоо; 2. Суда: Ро- 
мансъ за цигулка; 3. Б. Сме
тана: Скерцо-полка, оп. 44; 
4. А. Дворжакъ: Багатели за 
две цигулки и пиано

18.1С И. Малина свири съ своя 
танцовъ оркестъръ:
1. Новачекъ: Само веднажъ, 
фоксъ; 2. И. Стелибскц: 
Азъ търся сЬика, валсъ; 3. 
И. Малина: Азъ и моягъ дъж 
добранъ, фоксъ; 4. Буланже: 
Предъ смъртьта, танго, ро- 
мансъ; 5. Е. Ди Ма.заро: Ти 
имашъ измамнически очи, 
фоксъ; 6. И. Малина: Азъ 
търся твоя смЪхъ, танго; 7. 
П. Кройдеръ: Фоксъ; 8. И. 
Малика: Котешка полка

22.40 Забавна музйка
. 23.30 Сукъ: Приказка, и др.

0.45 до 1.00 Плочи

7.15 Точно време, новини
7.30 Религиозна музика:

1. Вториятъ урокъ за Тенеб- 
рите, словословъ за страст
ната седмица (Купренъ), изп. 
Лизъ Данислъ, сопрано » съ 
съпроводъ на органъ и чело
2. Азъ Те зовя, Господи Иеу 
се Христе (Бахъ), дир. Сто- 
ковски; 3. И бф разпнатъ 
(Жоскенъ де Пре), изп. хоръ 
4. Господи Боже (Росини),

изп. Карузо съ оркестъръ.
7.55 Църковенъ календаръ
8.00 Изъ Реквиема на Моцартъ 

изп. Лондонския филхармон. 
хоръ и оркестъръ:
.1. Кумъ Санктусъ; 2. Вечная 
паметь; 3. Хостиасъ; 4. Гос
поди Исусе Христе; 5. Кирие 
елейсонъ и Диесъ Ире

8.30 Край
ОБЪДЪ
12.00 Концертъ:

1. Ария „Смили се Боже 
мой“ изъ ораторията „Стра
стите Господни“, споредъ 
Матея (И. С. Бахъ), изп. Мар 
тийе Оферсъ,, контра алтъ, 
съ съпроводъ на цигулка и 
оркестъръ; 2. „Господи Бо
же, научи ме“ изъ ‘ „Единъ 
немски реквиемъ“ (Брамсъ), 
Албертл, Фишеръ басъ-бари- 
тонъ съ хоръ и оркестъръ;
3. Колко сгк мили твоите жи 
лшца, изъ „Единъ немски 
реквиемъ“ (Брамсъ), изп. 
хоръ и оркестъръ; 4. Моли 
се майко за сина (Боксъ), 
изп. „хоръ; 5. Трауренъ 
маршъ, изъ операта^ „ЗалЪ- 
зътъ на боговете (Вагнеръ), 
дир. Клайберъ

12.30 Отъ Гетсиманъ до Голгота, 
говори монахъ Серафимъ

12.45 Религиозни песни, изп. хо
ра при храма на Св. Ал. Нев 
ски, дир. Ангела, п. Констан- 
тиновъ

13.15 Точно време, коментаръ, 
новини, съобщения

13.35 Павана за една починала 
ипфанта (Равелъ), дирижира 
Пиерне.

13.45 Реквиемъ (Габриелъ Форе) 
изп. солисти, хоръ и орк.

14.30 Предаване на нЬмски езикъ 
14.40 Край
ЕЕЧЕРЬ
19.00 Религиозна музика:

1. Паиисъ Анджеликусъ 
Франкъ), изп. Аркоръ, 
пора, съ съпровод!, ИЛ 
гапъ, цигулка, чело и арфа
2. Ане иерума, корпуса, (II 1о- 
соиа,), изп. Аркоръ, тсиоръ, 
съ съпровода, па органа,, ци
гулка и чело

19.10 Реквиема, (Верди), изп. со
листи, хора, и оркестъра,

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

20.50 Край

8.15 Забавна музика.
9.15 Италианска камер. музика, 

изп. Алба Анжелоти — со- 
прано, Лелио Бруиели — че
ло; Рикардъ Снмончело — 
пияно.

10.15 Танцова музика.
12.00 Творби; отъ Францъ Листъ

— Една симфония къмъ 
Дантевата Божествена коме
дия — за оркестъра, И жен
ски хоръ, дир. Фрицъ Цаунъ 

12.45 Беииамино Джили пЪе.
14.15 Забавна музика
15.30 Стари полкови маршове и 

войнишки пЪсни.
16.30 Прегледъ на печата 

Хансъ Фриче.
17.30 Музикално кабаре.
17.50 Хитлеровата младежь 

ри и п1,с.
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СЖБОТД ~ 19 априпъ — 1941
=

СОФИЯ, ВАРНА и СТ.-ЗАГОРА БУДАПЕЩА I

СУТРИНЬ:

Северна.Мис

БУДАПЕЩА II
майко

на
ИТАЛИЯ

БЪРНО
ПРАГА

Възкресение

Съвремененъ пейзажъ

Точно време

ькеиски

13.30 Оркестровъ концертъ, дир. 
Сарацини

14.15 Концертъ, дир. Михелъ Ма- 
чиои

21.30 Забавна музика.
22.10 Концертъ на цигуларя Ри- 

кардо Бренгола.

ГЕРМАНИЯ
(Клг.си вълни)

ГЕРМАНИЯ 
(СрЪдни вълни)

0.10 до 8.00 Утриненъ концертъ
9.55 Грам, плочи

17.25 Словашки пЪсни
17.50 Плочи
19.35 Концертъ на салон, орк.

22.30 И. Малина свири съ 
. танцовъ оркестъръ

0.45 до 1.00 Духова музика 
плочи

17.30 Народна музика
18.20 Забавенъ концертъ:

1. Фучикъ: Фантастиченъ 
маршъ; 2. Розкошни: Две 
новелети; 3. Рустъ: Концер- 
тенъ валсъ; 4. Едв. Григъ: 
Сватбенъ день въ Тролдхау- 
генъ

19.15 Детски хоръ пЬе Великден
ски пЪсни

20.30 Едв. Кюнеке: „Братовче- 
дътъ отъ Дингеда“, оперета

своя19.05 Цигански орк. Петрисъ
19.50 Клавиренъ концертъ, изп. * 

Барбара Исакидесъ
21.10 Творби на модерни италиан 

ски компоиисти за камереиъ 
оркестъръ — Петраси, Дала- 
пикола и Казела

8.15 Забавна музика,
9-25 Весели берлински иТ.сии.

Ю.00 Забавенъ кеицерть,
Н.45 ХорстЪ Шимслпфеиигъ 

свири на Вурлинки органъ.
12.00 СмЬсенъ забав. концертъ
14.15 Забавна музика.
15.15 Изь класически

оперети.
17..Я) Музикално кабаре.
20,00 Танкова музика.
22.00 С||Ъсснъ забав, концертъ.

[•15 Точно време, новини 
Религиозна музика:
1. „Господи Боже“ изъ ..Мис 
са Солемнисъ“ (Росипи)); 2. 
Мили лесове (Х.енделъ), изп. 
Лудвигъ Гравьоръ, тенори;
3. Покаяние (Веделъ), изп. 
Шаляпинъ, съ съпррводъ на 
хоръ; 4. Въ часъ на изпита
ние (Ланъ), изп. Алма Глюкъ 
сопрано; 5. Моли се майко 
за сина (Баксъ), изп. Лидсъ 
Фестивалъ хорътъ

7.50 Църковенъ календаръ
7.55 Квартетъ въ ре миньоръ — 

Смъртьта и момичето ,(Шу- 
■ бертъ), изп. Деманъ кварт.
| 1. алегро; 2. анданте конъ 
\ мото; 3. скерцо-алегро мол- 

то; 4. престо
8.30 Край.

ОБЪДЪ
12.00 Трауренъ маршъ Ц1фиц- 

неръ), дир. автора
12.10 Концертъ за цигулка, пиа

но и квартетъ, оп. 21 (Шо- 
сонъ), солисти Жакъ Тибо и 
Алфредъ Корто

12.50 Праздникътъ Възкресение 
Христово въ историята, го
вори Милко Ангеловъ

13.05 Смърть и' просветление, 
оп. 24 (Р. Щраусъ), дир. Вай- 
сманъ

13.30 Точно време, коментаръ, 
новини, съобщения.

13.50 Симфония въ ре миньоръ, 
(Цезаръ Франкъ), изп. Фи
ладелфийския симфон. .орке

стъръ, дир. Стоковскц:
1. лентоалегро нонъ , тропо;
2. алегрето; 3. алегро нонъ 
тропо

8.20 Хамбургъ — весела муз, 
9.00 Люксембургъ — Духова 

музика.
10.00 Хамбургъ 
музика.

11.00 Виена — Камерна музика
12.30 Фракфуртъ — ОбЪденъ 

концертъ.
14.00 Щутгартъ — Весела муз.
16.00 Хамбургъ — Забав. музика
17.00 Бреслау — Утре е недфля!
20.00 Танцова музика.
22.00 Забавна музика.
0.00—2.00 Нощенъ концертъ.

14.30 Предаване на пЬмскл езикъ
14.40 Край
ВЕЧЕРЬ:
20.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на съ
битията, новини, съобщения

20-50 Почивка
23-30 Предаване

Христово
0-15 Народна, забавна и танцова 

музика
гвъ паузата: последни новини)

2.00 Край

I ' / ■
- ■

13.10 Орк. Имницки
16.20 Концертъ на рад. орк.
18.15 Концертъ на арфа
19.00 Цигански орк. Петрисъ
21.10 Предаване отъ Музикал-. 

пата академия, вечерь на 
Лехаръ

23.00 Цигански орк. Мурзи
24.25 Танцова музика
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Изпробване на токоизправителя

2

ЛЕНА НОРМАНЪ

1

за
въ

НАй-ОТДАЛЕЧЕНАТА РАДИО
СТАНЦИЯ ВЪ СВЪТА

конделаторптЪ сл* здрави, осга- 
па да се изпробва лампата дали 
не е остарели и изтощена.

Това е станцията на островъ 
Вали (Тихи океанъ), която се 
намира на 300 мили отъ Австра
лия. Разположена е на единъ ко- 
раловъ връхъ и има за задача 
да предава сведения по много 
опасното корабоплуване на това 
крайбрежие. Двамата оператори, 
натоварени съ предаването по 
радиото, сгп оставали изолирани 
по 14 месеци.

Ял текиндеоис, ■ г. гтге/ча

I------------------------------- •
пече нт> страниците на този не- 
стннкъ, Въ случай, че трансфор
маторът е въ изпраииость н

отъ ннж. Гр. Узуновъ

Изпробването на токоизпра
вителя винаги почва съ измер
ване напрежението, което дава 
трансформатора, т е. промен
ливото напрежение, което се 
прилага на токоизправителната 
лампа. Следъ това, разбира се, 
можемъ да измЪримъ и получе
ното право напрежение, обаче, 
неговото измерване не е винаги 
много точно, защото ' е необхо- 

. димъ волтметъръ съ доста го- 
лЬмо вжтрешно съпротивление.

Измерване на изправностьта 
наелектр.олитиците е с«ящо отъ 
значение. Тези проби, обаче, 
ще. ни покажатъ само местото 
на дефекта на единъ вече по- 
вреденъ токоизправител!». За 
по-точно и по-це.тостно изпроб
ване на токоизправителя се пра
ви монтажа показанъ на фиг. 1.

Електронния микрбскопъ, 
който има почти неограничени 
възможности за увеличение и 
наблюдение на безкрайно мал
ките частици е намкрилъ вече 
едно практическо приложние. 
Американската кгкща Циана* 
мидъ Къмпани е закупила вече 
единъ такъвъ микроскопъ 
изследвания на пигментите 
книжната индустрия.

РАДИО-НОВИНИ.
На 1 февруарий 1941 г. чи

слото на радио-абонатите въ 
Германия е преминало грани
цата 15 милиона. Откачалото на 
на войната радио-абонатите сж 
се увеличили съ 2,405,238. Въ 
тЬзн цифри не се включват 
абонатите на новите протек
торати или завзети области.

Числото на радио-абонатите 
въ Англия е 9,085,000. Увеличе
нието отъ началото на войната 
е само съ 47,000.

Въ Белгия числото на радио
абонатите е намаляло отъ 
1,148,000 на 932,000.

Произведения въ Съедине
ните Щати, 80-милионенъ по 
брой радио-приемникъ е билъ 
изпратенъ като подаръкъ на 
г-нъ Рузвелтъ.

нието отчитаме стойностите на 
напрежението и на тока отъ 
двата инструмента. Колкото по
вече съпротивлението се нама
лява, толкова повече токът ра
сте. Ще забележимъ, обаче, че 
съ разтежа на тока и напреже
нието бавно почва да спада. 
Ако по хоризонталната ось на- 
несемъ стойностите на тока, а 
по вертикалната съответните 
стойности на напрежението, ще 
получимъ една повече или по- 
малка наклонена' крива. Ако на
малението на напрежението съ 
увеличението на тока става не 
много бързо и нормално (ка- 
примЪръ, за едно увеличение 
на тока съ 10 милиамиера, на
прежението спада само съ 20— 
30 волта), тогава токонзправи- 
тельтъ е въ изправность. Но

Съпротивлението Ер, което 
требва да може да се регулира, 
е отъ около 50,000 ома и трЕбва 
да може да издържа около 0,1 
амиера (следователно, требва 
да Ама мощность около 500 ва
та). Милиамиерметърътъ трЕб- 
ва да може да измерва около 
200 милиамера, а волтметъра да 
измерва напрежението, което 
требва да дава токоизправи
теля.

При измерването намотката 
за отопление на другите лампи 
требва да б«де натоварена или 
като лампите се запалятъ или 
като на намотката се постави 
едно съпротивление отъ около 
1 омъ.

Отначало ц1»лото съпроти
вление Ер с включено, после 
постепенно го намаляваме. За 
всека стойности на съпротивло-

ако падението на напрежението 
е много силно, тогава имаме 
единъ отъ трите дефекти:

1) Некои отъ намотките на 
трансформатора с<т. на к<ъсо.

2) Лота изолация въ нЕкой 
отъ електролитнитните конден
затори.

3) Токоизправителната лампа 
е изтощена.

Първият дефект лесно мо
же да се открие, като измЬримъ 
променливите напрежения, кои
то ни дава трансформатора. ТЕ 
ще бмдатъ твърде низки. Ос- 
венъ това и при извадена лам
па, трансформаторътъ би се за- 
гревалъ чувствително.

Начинът па откриване на 
втория пидъ дефект е вече до
ста известени па радио-монтъо- 
ритЪ, пъкъ и за него е писано
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Завежда „ХЕРМАНЪ“
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Визитна карта № 3. .
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/
новото му мЪстожнтелсто?Занятие и

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЪ ОТЪ БР. 25.
фиг. 2

КРЪСТОСЛОВИЦА ль 1.става измерването; допираме съпро-

Визнтна картичка № 3.

Радно-монтьоръ Девинъ.
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РДДИО ВЕСТИ

ШВЕЙЦАРИЯ

Историческите процеси предъ радиотоРадио

предаватели

ШАРЛОТЕ ДАУДЕРТЪНОВА-ЗЕЛАНДИЯ

Училището и радиото
ТЕЛЕФОНИ НА РАДИО СОФИЯ: 2-42-94

3-17-59
2-41-95
2-28-77
2-43-27

■Г г

Радиоабон. служба
Радио контр. служба

Радио смущения
Главснъ уредникъ
Н-къ техи. служба
Техн. н-къ студио София

Музикален!, отд-Ьлъ
Информ. отдЪлъ
Стоп. отдЪлъ

2-28-18
2-28-99

Нова-Зеландия 
разпространение

предавания
автентични доку-

2-34-88
2-07-32

ДЕИКЪ СТ. БОРИСОВЪ 
Гр. Варна

Измерване на отрицателното пренапрежение на решетката
Инж. Ас. Марииовъ.

о _г

Въ Нова-Зеландия радиото има ши
роко разпространение въ училищата. 
1106 училища съ снабдени съ радиопри
емници и около 73.000 ученици използу
ват най-рационално радио-предаванията.

Г. В.

Б 
тп^гу

Отвесно: 1 Арда. 2 Рио. 3 Ару. 4 Ко. 
5 Ана. 7 Рап. 8 Оран. 10 Карол. 11 Агака. 
14 Ним. 16 Ира. 19 Ода. 20 Нар. 21 Ски. 
22 Ток. 23 А. К. 25 Ио. 27 Да.

Обяснение: Думите отъ 1—4 се обра
зуват като къмъ предшествуващата 
прибавимъ една сричка, а думите отъ 
4—7, като извадимъ една сричка.

1. Египетска богиня.
2. Разхладително питие.
3. Героиня на Лермонтовъ 

монъ".
4. Тока.
5. Видъ хайверъ.
6. Индийско божество.
7. Египетски богъ.

ШВЕЙЦАРИЯ
Забравени опери

Бернъ организира една серия 
предавания, посветена на забравени и 
малко познати опери, между конто спа
дан»: „Парнсъ и Елена“ отъ Глюкъ. ,,Ро- 
бсртъ-дяволътъ“, отъ Майербергъ, „Йо
сиф*!, въ Египет" отъ Меюлъ, „Зндаръ и 
ключари“ отъ Оберъ и др.
СЪЕДИНЕНИТЬ ЩАТИ

Филмовите звезди и радио-театъра
Филмовите звезди вземат масово 

участие въ програмите, предавани подъ 
надслов*!» ..Радно-театъръ“. Тукъ се сре
щат ъ имената па Гери Куперъ, Мирна 
Лой, Донъ Амичи, Барбара Стенуикъ, 
Оливия де Хавиланъ и др. За да бъдат 
улеснени участвуващите звезди, отъ 
петь години насамъ тЪзи предавания се 
извьршвать отъ Холивудъ а не отъ 
Ню-Иоркь, както е било въ началото.

Радио-пиеси
I Гшионалъ Бродкястингъ Помпани 

Усилено насърдчава развитието на радио-

Отвесно: 2 Водна ивица. 3 Героиня на 
Пушкинъ. 4 Градъ въ Италия. 6 Също. 
8 Области въ Испания. II Европейска 
държава завзета от велика Германия. 
13 Папироси. 14 Топографически тер- 
минъ. 16 Германски радиоапарати. 18 Из
пълните тка на македонски народни пес
ни по Радио-София.

Аритмографъ № 2
1 Радио. 2 Иохан. 3 Гайда. 4 Опера.

5 Лехаръ. 6 Егертъ, 7 Тоска, 8. Отело.

каже, че грешката е по-го.т1>ма отъ 5О°/о.
Обикновено радиолюбительтъ не раз

полага съ точни инструменти. При все 
това, обаче, нему е необходимо да изме
ри съ достатъчна точности известснъ 
волтажъ.

Тукъ ще посочимъ, именно, какъ съ 
помощьта на единъ простъ инструмент 
може да се направи едно доста г-ачяо из
мерване.

За тая цели е необходимо да имаме 
единъ обикновени волтметър*!», единъ 
чувствителен!» милиампсрмЪтъръ (напр. 
съ общо отклонение от 5—10 милиампе- 
ра) или единъ отъ старите сл. магнитни , 
показатели на настройка, и една не много 
изтощена джобна батерийна, на която се 
махва горната обвивка и восъка за да 
можемъ да вземемъ по желание единъ 
два или три елемента.

На фиг. 2 е показани начина, по кой-

ЗАБАВНА СТРАНИЦА
СРИЧКОВА КРЪСТОСЛОВИЦА № 1

Водоравно: I Видъ файтони. 5 Народ
но събрание. 7 Физична мЪрка. 9. Видъ 
ястие. 10 Планина въ Испания. 12 Тури
стическа принадлежности (ми ч.). 15 Юж
но растение. 17 Езеро въ Африка. 19 При 
балтийска столица. 20 Европейски управ- 
никъ.

Кога го решетката на една лампа е съе
динена съ масата посрЪдствомъ единъ 
кржгъ съ незначително съпротивление, 
нейната поларизация, по отношение на 
масата, е нула. Въ този случай поляри
зацията представлява разликата на поло
жителния потенционалъ, между катода К 
и масата М. (фиг. 1).

отъ „Де-

СЪЕДИНЕНИТЪ ЩАТИ
Тосканини въ С. Щати

Тосканини е ангажират, отъ амери
канската Нацноналъ Бродкястингъ Пом
пани, за да изнесе презъ настоящия се
зони серия отъ 14 концерти. Тосканини 
ще дирижира симфоничния радио-орке- 
С1ъръ на горната компания. Музикални
ят!. сезон!, ще завърши на 19 апрнлъ.

Швейцарските предаватели подгот
вят ъ серия предавания, посветени на 
прочути исторически процеси: Катилина 
(63 г. пр. Хр.), Жана д.Аркъ (1431 г.), Ма
рля Стюартъ (1587 г.), Струдзе (1772 г.), 
Макснмилиянъ императоръ на Мексико 
(1867 г.). Т-Ьзн процеси ще бждатъ исто
рически напълно верни, защото за под
готовката на споменатите 
съ били използувани 
менти.

отъ;чужбина
театъра. Въ и|Ю| рамит Г. за предаванията 
е шпазело значително мТ.сто за радио- 
пиеси. За цельта съ били пригодени ня
колко творби на Шскспиръ и др. извест
ни автори.

Много прочути романи също съ се 
превърнали въ радио-пиеси — Давидъ 
Коперфилдъ и др. Но и броят на пие
сите, писани специално за радиото по
стоянно расте.

тнвлението на катода съ толкова елемен
ти отъ батерийната, които отговарят 
по възможности на най-малкото измене
ние на анодния токъ. Да допуснемъ, че 
анодния токт» намалява когато съеди
ним!» върху Ер ка три елемента и се 
увеличава, когато преминемъ на два еле
мента. Ако волтметърът покаже, че 
напрежението на батерийната е 4,5 волта 
вт» първия случай и 3 волта вт» втория, 
тогава преднапреженисто (поларизация- 
та) на решетката е между 3 и 4,5 волта 

Ако измерителният инструмент да
ва точни показания, преднапрежеинето 
на решетката може да се изчисли съ по- 
го.тЬма точности, като се направи следна
та смЬтка: Да предположим!», че число
то на деленията, които се съдържатъ 
между крайните положения на измери
телния инструмент!» при поларизиране 
от 3 и 4,5 волта е Ен. Ако отклонението 
между положението 3 волта и X волта 
(тона, което искаме да знаемъ) има ен 
д Г.лсиие, требва да прибавимъ къмъ ци
фрата на поларизацията 3 волта една 
часл» па допълнителна поларизация, коя
то е ранна на ен върху Ен X 1,5 волта.

г 
г~т 
Е“ г

Водоравн.т.о: 1 Ара. 3 Ака. 6 Еро. .) Ри. 
10 Крона. 12 Ар. 13 Донау. 15 Атина. 17 
Ир. 18 Ар. 19 Омон. 21 Скат. 23 Ад. 24 
Лайка. 26 Ол. 28 Кан. 29 Рои. 30 Ока.

фиг. 1
• Нейното измерване става съ помощи- 

та на единъ волтмеръ, съединенъ както 
е показано на фигурата. Обаче, когато 
съединим!» съпротивлението Ер бе па 
волтметъра паралелно съ това и а като
да, получава се едно по-малко съпроти
вление отъ първоначалното, следствие на 
което поларизацията намалява. Следова
телно, измЪрването е грешно.

Неточността е незначителна, ако въ
трешното съпротивление на волтметъра 
е големо по отношение на съпротивле
нието на катода.

Нейната абсолютна стойност?» е по- 
малка отъ частното на катодното съпро
тивление и съпротивлението на инстру
мента, иначе казано, процентната грЬшка 
е по-малка отъ Ер ка върху Ер бе.

Така, напр., измерването на напреже
нието въ краищата на едно съпротивле
ние отъ 500 ома съ единъ волтметър!» 
отъ 10 волта, който има 1000 ома на 
волт, е съ приблизителна точности 500 
В1.рл\- 1О.|." <) =5°'о, което сс смета за го- 
лЪма точности.

;1 • .;■» г.-снст. обаче, че имаме една 
.1 представлява единъ 11. Фр.
триодл», които има едно съпротивление 
от и 4С' I ома въ катода за поларизация 
на решетката и едно натоварааще съпро
тивление въ анода отъ 250.000 ома. Вът
решното съпротивление па лампата е 

• 30.00(1 ома.
Да приемемъ, че вътрешното сл.про- 

тивление на волтметъра е 200 ома на 
волт ь, което прани 2000 ома за една чув- 
сткитслнос!!» от 10 волта.

Въ този случай е ясно, че ако съеди
ним!» волтметъра върху катодното съ
противление, ще получим!» едло резул
татно съпротивление най-малко полови
ната отт» първоначалното, и, може да се

'■А,, 

■ я я
с’- . г -
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Починалъ е въ Франкфуртъ на 68 го
дишна възрасти гениалниятъ езиковъ из
следователи д-ръ Людвигъ Щюцъ. Той е 
билъ смйтанъ като най-голймото езико
во чудо презъ всички времена, понеже 
е владйелъ 290 езици, на които пишелъ 
и говорйлъ. Библиотеката му имала 14,000 
тома съчинения по езикознание.

Едно писмо на Хрпстофоръ Колумбъ 
е било продадено наскоро въ Ню-Йоркъ 
много скжпо. То засега въпроси' за от
криването на Америка и представлява го
л-й ма ценности.

Панагю-

Хубаво е да си жнпТ.сшъ у дома и да 
еждншъ свЪта отъ високо. Излишни ще 
ти се внждатъ тогава човТ.шкптй и ме
ждународни борби. Опасенъ ще ти изгле
жда бойннятъ впкъ, а вестниците ще те 
интересуватъ само, ако печататъ любов
ни разкази. Ще бждешъ доволенъ и 
врагъ на ежедневието. Ще мнелишъ за 
вЪчностьта, н събитията по св1»та ще те 
дразнятъ така, както дразнятъ капкитЪ 
на една развалена чешма.

Кукувица кука
(Продължение отъ 2 стр.)

Пъкъ ний ще се пишемъ 
па буково листе — 
горо-ле зелена, 
наша стара майко!

И

Да си стопмъ у дома е удобно, без
опасно и доволно. Щастието въ домашни 
чехли ражда кротки мжлрости и моралъ, 
който обгръща всички времена, всич
ки люде и всЬкакви случаи. Отъ спал
нята си човТ.къ е склонепъ да вижда 
св1»та безъ злоба и битието безъ гра
ници. Всеопрощенисто е домашна до
бродетели така, както и мързела. Задъ 
вратитЪ съ двойни ключалки човЪкъ 
мисли за вЪчностьта и отрича безпо
щадно уличнитГ», променливи, ежедневни 
страсти, така както не прощава и греш
ките на слугинята си.

Тетевенски вести, г. XIII, бр. 239—40, 
издава ученолюбиво дг»о .,Съгласие" — 
Тстевенъ.

Селска община, I. I, бр. 2, органъ на 
Съюза на селските общини въ България 
— В. Търново.

Разградско слово, г. XVIII, бр. 682.
Искърски фар-ь, г. XII, бр. 316 — Ме

здра — Вратца.
Елховска трибуна, г. VIII, бр. 192 — 

Елхово.
Обществена трибуна,, г. III, бр. 67 — 

Свищовъ.
Оборище, г. IX, бр. 294 — 

рище.

Тогава ти ще се отегчавани» и ще 
проклинани» смутителите на твоя покой. 
Ще искани» спокойствие, тишина и. . . 
пустота. Ще бждешъ доволенъ, ако жи
вотът!» спре. Ще ти се струва, че тн си 
добродетелният!», а другите: опиянени, 
луди, жестоки и пр.

Друго ще бжде самочупството ти, ако 
си излЪзълъ по една или друга причина 
нънъ отъ лома и стоншъ на пжтя, по 
който ежедневието минава н става исто
рия. Ще бждешъ грубъ и деятеленъ. Ще 
си нсспокоенъ и неверникь, ще си бо- 
дъръ и отзнвчивт», ще служншъ, пома
гаш!» н грешиш!», ще забравиш!» в1»ч- 
ностьта, и сладникавите приказки ще те 
смущаватъ като бръмчене на мухи.

Хората, конто ти говорятъ тогава за 
вечность и уннверсумъ, ще ти изгле
ждат!» смешни. Ти се поставяни» въ 
служба па ежедневието и за тебе важи 
моралътъ на простите жизнени закони. 
Тн не говоришъ за вЬчность и универ- 
сумъ, а ЖИВЪЕШЪ И РАБОТИШЪ за 
тЬхъ по пжтищата, по които минава 
ежедневието за да стане история.

не е направено въ това отношение. Не
говите разкази, стихове, фейлетони и 
научни статии, неиздадени всички още до 
сега, ни го показното» като единъ високо 
талантлпвъ човЪкъ, самобитенъ писатели, 
гол-ймъ художник!» и съ хуморъ, какъв- 
то нймаме следъ него. Той не пише за
мъглени размази и подъ влияние на евро- 
пеизма, а черпи иаправо отъ живота на 
народа и пише така просто и увлекател
но, че изкуството му да бжде достжпно - 
за широките народни маси. Защото той 
преценява правилно социалната роля на 
изкуството. Като човйкъ и общественик!» 
той е развилъ голЬма дейность, която 
тепърва трЪбва да бжде преценена н да 
му се даде почетното мЬсто, което за
служава. Нека се надяваме, че творче
ството и живота на Михалакн Георгисвъ 
ще бждатъ извадени отъ забвението, 
направени достояние на всички и дадени 
па подрастващите поколения като при- 
мЬръ за подражание.
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Всичко (пари и ркнолнси) и изпраща на адресъ: Бълг. Радио првгледъ, София, ул. Нърннградсна II? 18

Получени въ редакцията книги н ве
стници:

Пъленъ пчеларски наржчннкъ, прак
тически упжтвания по разборно и нераз- 
борно пчеларство, съ 95 обяснителни 
<»бр ни отъ агр. Ив. Валачевъ, цена 65 лв. 
Доставя авторътъ — ул. БЬла вода, 2 — 
Княжево, Софийско.

Български хигненеш, прегледъ, спи
сание за хигиена и предпазна медицина, 
I сдакторъ проф. д-ръ Т. Петровъ, г. XI, 
кн. 1.

Църновенъ весишкъ, г. 42, бр. 15.
Трезво дело, месечникъ за трезва кул

тура и въздържание, редактор!» Б. На- 
умовъ, г. II, бр. I.

Млада воля, издание на 1 
„Отецъ Паисий“, г. VII, бр. 75.

Черноморски гласъ, 
Поморие.

Провинциален!» възходъ, г. IV, бр. 67 
— В. Търново.

СвЪтулка, г. 36, кн. 6. Адресъ: ул. Ра
ковски, 187.

Хсмусъ, г. XIV, бр, 279 — Троят».
Вестник!» на жената, бр. 849, посвЪ- 

тенъ на майката по случай депь на май
ката.

Възходъ, г. V, бр. 26 — Габрово.
Искра, г. XVIII, бр398, урежда коми- 

тстъ прп чнт. „Искра“ — Казанлъкъ.

Българинътъ се пише доброволно 
войникъ за родната земя и нейната сво
бода. Той има бранно кърмило и горски 
духъ. И народната пЪсень най-ярко 
оцветява волята му за подвигъ: „Не 
жали, майко, не плачи, за таквозъ чедо 
родено!“, — започва една песень, на
истина, първообразеиъ мотидъ на Ботйо- 
ва. Може-би, юнакътъ ще падне смъртно 
сразенъ, ще сложи глава на бЪлъ камъкъ, 
ще го покриятъ съ листе горски клони, а 
на рамото му ще кацне пиле соколово. И 
пилето ще му донесе мгг»ката на родните 
по неговата смърть, жалбитЬ на майка, 
сестра и невеста, три т»т»жни кукувици на 
подранилата про.тЬть. Или той ще по
желае на глава му байракъ да забиятъ, 
при крака му чешма да направятъ, на 
сърдще му цвете да насадятъ, та морни, 
млади и странни да възславятъ подвига 
му. Войникът!» е изпълнили своя дългъ, 
но той е незабравим!» и безсмъртен!»: 
безгранична е скръбьта на живите по 
него, като песепьта и като родните си- 
пури. Отдавна галуни — черни гарвани 
не кълватъ очите па героя, но кукуви
цата, която съ лековита слюнка е кре
пила силите му, вейка пролети милно-

жално го спомня и въ нейния тжженъ 
псалмъ народната песень претворява жи
вота, който не умира. И затова въ без- 
началисто и безкрая на горските пролет
ни песни българинътъ обезсмъртява на
ционалния си духъ и волята си за бж- 
дс(цъ животъ, който и въ смъртьта е 
тъй веченъ, както и въ вейка пролети. 
Песепьта, която мнозина недовиждатъ и 
неразумно подминават!», осмисля и пред
хожда появата на Отецъ Матея и Бачо 
Киро, както и най-великото чудо на бъл
гарския подвигъ: боговдъхновениятъ, 
нечуваният!», невндимиятъ и неповтори
мият!» Василъ Левски. Тая песень кука 
на пролети въ душата ми, кука и раз
казва за духовната ми родина, която 
има далечни и ширни граници, нйма отъ 
нея „по-пъстра, по-богата“, съ планински 
имена, конто никой не.ма да забрави: 
Бйласица, Шаръ, Пиндъ, Странджа. . . И 
иародъ от!, пламъци, който има своите 
еннури, преди всичко въ своята песень, 
въ своя меден!» езикъ, такъвъ иародъ, 
който може да говори съ птиците, заслу
жава, както К. Христов!» пише, „на чудна 
бгкдиость дните*1. ЧовЬкъ се издига въ 
своите и чужди очи, и иадъ другите 
хора, с!» подвизите, конто може да из
върши. Подвигът!» осмисля духовното и 
обезсмисля плътското въ нашата при
рода, той удостоверява, че човйкъ за
служава мечтата си за царство отвгндъ 
доброто и злото. А отъ вдъхновението 
на личните подвизи е сградена нашата 
национална душа, която въ песепьта, н 
въ историята, има право па далеченъ 
животъ въ далечни граници!

Троянското читалище, едно отъ най- 
спарите читалища у насъ може да се по
хвали съ добра дейность презъ 1910 г.

Презъ поменатата година читалището 
е имало 408 членове, отъ които 118 учащи 
се. Библиотеката е разполагала са» 
13,381 книги. Взети за прочитъ 7,291 кни
ги, повечето художествена литература, 
като иай-много с»т, чели ученицигй. Да
дени сл; били 20 представления, к 109 
филми и изнесени 33 сказки. Приходът!» 
на читалището е билъ 325,000, а разхо- 
дътъ 303.000 лв. Читалището има иму
щества на стойиость 2.163.611 лв.

гато според!» Горки „по-жестокъ е иай- 
активниятъ“, човЪкъ иапраздно иска да 
се забрани. Затова и последната му жал
ба се превръща въ пролйтенъ позивъ за 
животъ. Той иска да пресуши своята 
та чаша, да стигне до крайния жизненъ 
прсдЪлъ, да прецени за лишенъ п«т»ть 
безумието и мждростьта, да се сбогува 
презднично съ вЪчння животъ:

Въ село се теларъ виеше:
„Кой има коня хранена 
Да яха, да се паяха; в 
Кой има стара майчица 
Да гледа, да се нагледа; 
Кой има първо любовье 
Да люби, да се налюби; 
Кой има мало детенце 
Да радва, да се нарадва!

ж
Пашата горска, хайдушка песень, не 

е, както обикновено се мисли, само ро- 
мантиченъ възпЪвъ на образи и виде
ния, но и епически архивъ на историче
ска истина и сгкдба, на събития, конто 
с.т» станали и които неизвестнпятъ авторъ 
е записалъ художествено. ПЪснитЪ за 
Момчн.Т!, юнакъ, за Страхплъ страшенъ 
войвода, за Чавдар!» и за Инджето, за 
БЪла Рада и Сирма, не ся» произволни 
измислици, каквито могатъ да си по
зволяват!» безкръвнпгй пости, но изобра
зяват!, героичнитй подвизи на левенти вз, 
сиагит-Ь и юнаци въ сърдцата, съ д-й дон
ски пушки мйрили и съ тейкови сабли 
френгии, вдигали глава за българската 
в+,ра и свобода. И кукне ли куковицата, 
тия пЪСни оживяватъ за менъ, тйхната 
истина ме обсебва, внждамъ се въ гора

зелена, листъ листила и цвЪтъ цв-йтила, 
като поета Ракитинъ си казвамъ:

Първа куковица ме закука — 
Господи, да бжде на сполука!

И тогава разбирамъ романтичнитй думи, 
съзнрамъ безплътнит-й образи и видения, 
сродявамъ се съ духа на миналото и за- 
жив-йвамъ по-емнелено днитЪ и нощитй, 
които небето ми праща. Пушка пукна 
изъ гора зелена, рогъ прониза гора ли- 
лякова, вЪтъръ духва изъ планинска паз
ва и развЪва свилени байраци. Безстра- 
шието пониква като любовь въ сърд- 
цето, а животътъ, тежъкт» и несносенъ, 
се превръща на чудо, което може да по
беди смъртьта. И* чов-Ькъ е готовъ да 
рнпне върху зраня коня, да се обучи 
съ тънката пушка и да поеме пжть въ 
планината. Нали домъ за юнака е пла
нината, булчето — тънката пушка, а де
чица — дребни куршуми? Затова куку
вицата не води само про.тйтьта, но зове 
оше бойцит-Ь, мжжественит-й люде, ония, 
крито не мислятъ само за днесъ, но и за 
утре. . .

Кукувица кука 
на зелена бука — 
за гора зелена, 
за Стара-планина. 
Войници се пишатъ 
по войнишки села — 
горо-ле зелена, 
ти, водо, студена!
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