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Rahvusvahelise ringhäälinguühingu kahel viimasel
1. teisipäev saadab Itaalia kella 21.45— 22.30, 2. —
istungil Londonis ja Prahas seati „Euroopa-kontsertide“
Soome kella 21.15— ^23.00 ja 3. — Austria kella 22.15—
23.00.
suhtes üles uued põhimõtted. Nimelt tahetakse edas
pidi pearõhku panna nende kunstilisele tasemele, mitte
1. kolmapäev on vaba, 2. — kasutab Poola kella
aga pikkusele, nagu varem. Seevastu võib neid kont
22.00— 23.00, 3. — Šveits keUa 22.15— 23.30 ja 4. — Taa
serte korraldada tihedamini. Nii korraldatakse senise
ni kella 22.15— 22.45.
12 kontserdi asemel aastas 14 ühe kuu kestel. Seejuures
1. neljapäev on määratud Hispaaniale kella 23.00—
võib vastav maa vabalt valida kontserdi eeskava. Koos
24.00, 2. — Prantsusele kella 22.30— 23.00, 3. ja 4. nelja
tati tabel, mis jagab üksikud päevad vastavate riikide
päev on jäetud vabaks.
vahel. Teatud päevadel on vastav saatja kohustatud esi
1. laupäev kuulub Jugoslaaviale kella 22.15— 22.45
nema parima kontsert-eeskavaga. Iga kuu kohta on
ja 3. — Hollandile kella 23.55— 0.15.
järjekord koostatud ette ja saadetud vastavatele riikide
Kuigi vast kõik suursaatjad neid kontserte ei taha
le kätte. Jaanuarikuu kontsertide kava on järgmine:
üle kanda, siis on suuremate vastuvõtjate omanikel või
1.,
2. ja 4. pühapäev on määratud Saksale kella
malus neid jälgida otsekohe vastava maa saatja kaudu.
22.30— 23.00, 3. pühapäev Ungarile.
V E N E L .Ü H IL A I N E K A V Ä S ID
E E S T I M U U S I K A T — 8. I. 35. a. kell 20.05.
Alfred Karafin.
Alfred Karafin on sündinud 30. mail 1901. aastal Il
luka vallas, Virumaal vallakooliõpetaja pojana. Algha
riduse omandanud: Kaidmaa küla-, Iisaku kihelkonnaja Jõhvi ministeeriumi-koolis. 1916. a. sügisel astus
Tartu õpetajate seminari, mille lõpetas 1921. aasta keva
del õpetaja kutsega. Muusikalise hariduse omandanud
Tartu kõrgemas Muusikakoolis, kus õppis J. Kärti orelija H. Elleri kompositsiooni-klassis. Viimase ala lõpetas
1928. a. kevadel. 1931. aasta kevadsemestril sooritas
eksternina konservatooriumi lõpueksami Tallinna Kon
servatooriumi juures oreli ja kompositsiooni aladel.
Oli Tartu Maarja ja Ülikooli kirikutes organistiks,
samaaegselt Tartu Meestelaulu Seltsi ning Üliõpilas-se
gakoori koorijuhiks ja Tartu Ülikoolis ning Tartu kõr
gemas muusikakoolis muusikaõpetajaks (teoreetilised
ained). Praegu tegutseb Tallinna Kaarli kiriku orga
nistina ja Kaarli kirikukoori juhina.
Alfred Karafin on kirjutanud: orelile — 2 orelisonaati, 4 koraal-eelmängu, koraali variatsioonid „Su poo
le Issand südamest“, introduktsioon ja passacaglia;
kantaadi „Noorte laul“ — segakoorile, tenor-soolole ja
suurele orkestrile; koori 90. Taaveti laulust — segakoo
rile ja orelile; klaverisonaadi, vüulipalasid klaveri saa
tega, soololaule klaveri ja oreli saatega; vaimulikke ia
ilmalikke koorilaule oreli saatega ja ä, capella laule
sega-, nais- ja mees-koorile.

Helilooja
Alfred Karafin,
kelle helindeid kan
takse ette eesti
muusika kontserdil

Leningradi katselaboratooriumi juhataja on „Krasnaja Gaseta“ kaastöölisele antud intervjuus avaldanud,
et Nõukogude Vene saab lähemal ajal lühilainesaatja,
mille võimsus on vähemalt 100 k W . Praegu on kogu
maailmas vaid kaks 50-kilovatilist lühilainesaatjat, üks
Saksas ja teine Ameerika uhendriiges. Neid kasutatakse
aga ainult katsetamise otstarbeks.
Uus Moskva saatja ei hakka töötama kindla laine
pikkusega, vaid kasutab vastavalt päevaajale sobivat
lainepikkust. O m a suure võimsuse tõttu on ta kuuldav
üle kogu Nõukogude Vene. Teoreetiliselt peaks 100-kilovatiline lühilainesaatja üle terve maailma kuuldav ole
ma. Saatja automatiseeritakse täielikult, nii et tema
käsitamiseks on vaja vaid 1 kuni 2 inimest. Kogu seade
ehitatakse otsast lõpuni Kominterni töökodades.
H I N G E K L H N I K RIN GW HÄÄLIN GUS
Viini õpetlase projekt
Dr. Alfred Adler, tuntud Viini psühholoog, kes prae
gu viibib Ameerikas, on annud hiljuti intervjuu oma ka
vatsusist „raadiokliiniku“ asutamiseksj Idee on enesest
väga uus ja on äratanud isegi Ameerikas, kui igasuguste
üllatuste maal, suurt tähelepanu.
See asutus hakkaks andma Ameerika kodanike sot
siaalsete toimingute ja kohustuste üle tasuta nõuannet
ja juhiseid. Ajakirjandus suhtus sellesse ideesse väga
elavalt, tuues ära veerupikkuseid artikleid nii poolt kui
ka vastu.
Dr. Adler andis oma ürituse kohta järgmise sele
tuse:
„Tahan kutsuda ellu nõuandekoha, kuhu kuuluvad
juhtivad psühholoogid, arstid ja pedagoogid. See asu
tus, mida m a lühidalt nimetan „raadiokliinikuks“, peab
mikrofoni ees käsitama kõiki päevaküsimusi abielust,
kasvatusest, tervishoiust, kriminalistikast jne. Kui näi
teks ühe kleptomani isa pöördub nõuküsimusega „raa
diokliiniku“ poole, andes kõik tarvilikud seletused, siis
saab ta hiljem mikrofoni kaudu täpsed juhised, kuidas
sellisel juhtumil toimida. Seega ei saa mitte ainult vas
tav isik vastuse teda huvitavale küsimusele, vaid kõik,
kes sellest küsimusest huvitatud võivad ülekannet jäl
gida. Vastava isiku nime hoitakse loomulikult saladu
ses. Just see asjaolu, et meie võime oma seletustega
pöörduda laia kuulajaskonna poole, tõstab nende väär
tust mitmekordseks. Igat üksikjuhtumit võib käsitada
väga põhjalikult ja just eriti vaesem rahvakiht, kes ei
saa puht majanduslikel põhjusil psühholoogilt nõu küsi
da, pöördub kindlasti selle kliiniku poole!“ Lisaks annab
dr. Adler veel suure tähtsuse koostööle koolidega ja üli
koolidega, kuna ühiselt nende õppeasutistega on kergem
igasuguste küsimuste käsitamine.
Proua Roosevelt mikrofoni ees. Proua Franklin D.
Roosevelt esineb ringhäälingus terve rea loengutega,
mis on määratud peamiselt vanemaile, õpetajaile ja kas
vatajaile. Neist ettekandeist saadud tulud kasutatakse
koolide heaks, milliste vastu proua Roosevelfil kui endi
sel õpetajal suur huvi.

Tellimiihind:
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1(915Dipl. ins. F. Olbrci, Riigi ringhäälingu juhataja

Uue aasta lävel on inimestel halb komme
kippuda ennustama kõike, mida peaks tooma
ning mida võiks tuua uus aasta, nagu ei jõuaks
kõik viletsused küllalt agarasti vaese riigikodani
ku kaela, aga komme näib olevat tugevam kui
mõistus ja sellepärast nõuab ta täna ka minult
ennustusi algava aasta kohta.
Eesti ringhääling pole õieti veel stabilisee
runud omas uues kestas ja sellepärast tuleb teha
ennustusi suurima ettevaatusega, õigemini en
nustada vaid neid asju, mis on juba 105% ula
tuses kindlad.
Uuelt ringhäälingult loodeti ja loodetakse
veel praegugi imesid, kahjuks on see imede tege
mine jäänud vanaaegsete prohvetite individuaal
seks kunstiks, mida need siit maailmast lahkudes
pole pärandanud meile teps.
Uus ringhääling töötab küll võrratumalt lahedamais tingimusis vanaga võrreldes, kuid sel
lest on veel vähe imede tegemiseks.
Isegi siis, kui poleks takistajaks meie olud
ja majanduslik kriis, ei saa korraga muuta ees
kujuliseks saatekava, tõsta saatejaamade võim
sust ja — alandada kasutamismaksu.
Meie ringhääüng töötab nii öelda oma elatismiinimumi piiril, kus kõik sissetulekud „ela
takse ära“ ja tagavarasid koguda ei saa.
Kõigi nende kavatsuste läbiviimise eeldu
seks on üldiste tulude tõus, seepärast ei saa esi
algu kõnelda tunduvast kasutamismaksu alanda
misest, missugune meil on kindlasti juba väga
madal suhteliselt kuulajaskonna arvule. Lätis on
abonentmaks kõigile vastuvõtjaile 21 latti (26
krooni), ligi 50.000 abonentide arvu juures. Sak
samaal koguni 24 Rmk (32 krooni!), sealjuures
on aga kuulajaid Saksamaal ümmarguselt 5 mil
jonit.
Ainult tänavu sügisene abonentide arvu
juurekasv, missugust võib hinnata umbes 5—
600-le, andis julgust mõningate abonentmaksude
reguleerimiste ettevõtmiseks. Neid kavatsusi ei
saanud algata enne detsembrikuu lõppu, kui oli
selgunud juba ringhäälingu majanduslik seisu
kord esimese poolaasta jooksul riigi ettevõttena.

'

Iga seaduse elluviimine, kinnitamine, vasta
vates määrustes ja seadustes muudatuste ette
võtmine, Rngi Teatajas kuulutanune ja ametasutistesse juhiste andmine võtab aega oma
paar kuud, nii et need maksumäärad ning maksuviisid, milledest on pääsenud mõned andmed
juba ajakirjandusesse, saavad hakata maksma
alles 1. juulist k. a.
Ka tulevikus saab raadio kasutusmakse
alandada vaid sel määral, kuidas kasvab abo
nentide arv, sest riigil pole mingit võimalust
juure maksa ettevõttele, mis terves maailmas
tasub end, andes isegi suuri ülejääke, nagu Sak
sas ja Inglises, kus abonentide arv ulatub
5 miljonini.
Saatekava alal on tehtud, mis vähegi võima
lik meie oludes. 1. jaanuarist mängib ringhää
lingus alaline 23-meheline orkester ja vähemalt
kord nädalas antakse edasi rahva- ja sümfoonia
kontserte kuni 70-mehelise koosseisuga orkest
riga. Eriti suurt tähelepanu pööratakse eesti
algupärase muusika peale. Juba läinud pool
aastal algatati suurt tööd kultuurkapitali poolt
omandatud helitööde ümberorkestreerimisega
vähema orkestri jaoks ja juba nüüd on meil
täiesti uusi ja senitundmatuid eesti autorite
töid mitme iseseisva kava täitmiseks. Senini sel
alal tehtud töö on alles algus, mis eeloleval aas
tal jätkub täie hooga.
Korraliku ja kindla koosseisuga ja kokkumänginud orkestri puududes pidid need helitööd
seni püsima varjusurmas kultuurkapitali valit
suses.
Eesti autorite tööde edu ja tunnustav vas
tuvõtt kuulajaskonna poolt ergutab kindlasti
meie kunstnikke energilisemale loomistööle, ja
seda saavutades on ringhääling suutnud anda
hinnatava tõuke kodumaa helikunsti arengule.
Järgmine suurem ja tähtsam ülesanne Riigi
ringhäälingule on uute saateruumide muretse-^
mine. Igaüks, kes on võrrelnud meie orkestri
ülekannet Estonia kontsertsaalist ja stuudiost,
võib märgata saateruumide määratut mõju ette
kande peale. Uute saateruumide ehitamise eel

väga kindlad oma maitse ja kirja stiili väärtuse
suhtes.
Viimasesse liiki kuuluvad eranditult kirjad,
milledes nõutakse enamasti „guljanje“ kõnevii
sis ja lauseehituses „rahvamuusikat“, nagu
„Tädi Anna“, „Läki üles lakka“ ja teiste selletüübiliste palade ettekandmist.
Selle muusikašanri kõrvaldas saatekava ko
mitee lõplikult ringhäälingu saatekavast, et kui
dagi panna püri sellele hoolimatule maitselabastusele, mida harrastavad meie grammofoniplaatidega kaubitsevad südametunnistuseta ärime
hed juba pikemat aega. Tänapäev tuleb otsida
tulega müügilt muid eestikeelseid grammofoniplaate peale ülalmainitute.
Pole süs ka sugugi ime, et teatavad kodanikekihid tunnustavad „ E e s t i r a h v a p ä r a 
s e n i n g a l g u p ä r a s e m u u s i k a n a “ ai
nult kõneall olevaid „lorilaule“, nagu neid nime
tas sellistena üks saatekava komitee hige.
Õnneks ei too aga R. ringhäälingu saate
kavasse neid „muusikapalasid“ tagasi ükski sõi
mukiri, olgu ta kirjutatud nii kasimata sõnadega
kui tahes. Paraku on sellised kirjad aga kõik
anonüümsed ja — lähevad kõik anonüümkirja
dele määratud teed.
R. R. juhatus avaldab siinjuures oma sü
damlikku tänu kõigile tema tegevuse arvustajai
le, kelledel on jätkunud kodanlikku julgust otse
selt väljendada omi vaateid ja tõekspidamisi, ja
loodab, et see koostöö ühise asja kasuks jätkub
veel palju tihedamalt eeloleval aastal ja soovib
sel puhul kõigile jõudu ja head tahet.

tööd on täies hoos ja seepärast võib loota juba
lähemal ajal selle küsimuse rahuldavat lahen
dust.
Ühenduses uute saateruumide muretsemise
eeltöödega käivad eeltööd uue, võimsama saatejaama ehitamiseks, mille valmissaamisega lahen
duks alaliselt päevakorras olnud raadiokuuldavuse pröbleem ka kaugemates kodumaa osades.
Kõige eeltoodu põhjal võib ennustada Eesti
ringhäälingule tulevaks aastaks tugevat tõusu
paremuse poole. Selleks ülesehitustööks looda
vad Eesti ringhäälingu tegelased ja juhid suuri
mat kaasabi ning toetust kuulajaskonnalt, sest
see ettevõte on terve rahva asi ja kõigi huvi
des. Iga nõuanne, iga põhjendatud kriitika võe
takse vastu suurima tänuga — mitte ainult lai
tused, vaid ka kiitused aitavad hoida ringhää
lingu tegelasi õiges suunas ja meie mitmekord
sed üleskutsed kuulajaskonnale selles asjas on
leidnud rõõmustaval kombel elavat vastukõla.
Senini saabunud kirjadest on hangitud väga
väärtuslikke näpunäiteid peamiselt saatekava
parandamiseks ja täiendamiseks.
Kui mõni üksik sooviavaldus ei ole leidnud
otsekohe täitmist, siis ei tohi unustada, et sageli
üksik soov peab jääma teisele plaanile suurema
arvu kuulajate poolt väljendatud sooviavalduse
ees.
R. R. on saanud väga asjaükke ja põh
jendatud nõuandeid, kuid kahjuks ka selüseid
kirju, mille sisule häbeneb kirjasaatja oma nime
alla kirjutada.
Vist pole selliste kirjade kirjutajad ise

Ringhäälingulained ja röntgenkiired
jub ta silmale; meie näeme valgust. Kui ta kasvab üles
poole, siis tajume teda veel soojusena. Siit veel edasi
ütlevad meie meeled üles, meie jõuame elektriliste lai
nete valdkonda. Madalamate sagduste juures, nagu
neid kasutavad meie elektrijaamad, juhitakse laineid
juhtmete kaudu. Kui aga tõuseb sagedus, kui mõõdame
lainepikkust juba meetritega, siis pole meil tarvis enam
juhet kasutada. Sellised lained läbistavad eetri, ei lase
end pea millegistki takistada, kuid on heameelega nõus,
kui neile laaditakse mikrofoniga ülesvõetud helivõnked,
et meid varustada ringhäälingu-ülekannetega. Kui lä
heme allapoole valguse lainepikkust, mis on murdosa
mõnest miljondikust millimeetrist, siis ütlevad meie
meeled samutigi üles. Nende leinete, nn. röntgenkiirte,
olemasolu tõestuseks kasutatakse helkvarju, s. o. teatud
kemikaalidega kaetud pinda või fotoplaati. Kuid seega
pole veel kogu see suur perekond — „elektromagnetiline
kiirgamine“ — üles loetud. Kui läheme lainepikkustega
veelgi allapoole, siis jõuame gammakiirte saladuslikku
valdkonda, millised tekivad raadioaktiivsete elementide
aatomite purunemisel.
Niisama mitmesugune nagu elektromagnetiliste
kiirte mõju on ka nende valmistusviis. Vaatleme siin
neist ainult mõningaid. Ringhäälingus kasutatavad lai
nepikkused tekitatakse teatavasti lampidega. K a rönt
genkiired tekivad õhutühjas torus, kuid põhimõtte
liselt hoopis teisel viisil, nimelt suure kiirusega liiku
vate elektroonide pidurdamisel. Elektroonid tekitatakse
katoodi hõõgniidi kütmisega. Pidurdamise eest hoolit
seb tugev metallklots, anood, kiirus annab elektronidele
vastava kõrge pinge katoodi ja anoodi vahel. Üldiselt

Ringhäälingulaineil ja röntgenkiirtel on rohkem
ühist kui vast esimesel pilgul näib. N ad on isegi väga
lähedalt sugulased, nimelt kuuluvad mõlemad suurde
perekonda, mille nimeks „elektromagnetiline kiirgami
ne“. See perekond mõjutab kogu meie elu, kuna ta veel
lisaks haarab valguse, soojuskiirgamise ja elektrivoolu
tema mitmekesises väljendusvormis. Elektromagneti
lise kiirgamise eriliikide _erinevus üksteisest oleneb lai
nepikkusest, või teisiti öeldud, sagedusest. Kui lainepik
kus on 800 ja 400 miljondik millimeetri vahel, siis mõ

Aurukatla järelvaatus röntgenaparaadiga

—
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nud läbi viia, kui pidi materjali ära rikkuma. Röntgeni
kiirtega materjali proovides peab kasutama väga kõr
geid pingeid: sada tuhat ja enam volti. Tehnikuil on
õnnestunud nii kõrgeid pingeid tekitada aparaadiga,
mis on kergesti transporteeritav. Pildil kujutatud röntgenseadeldis annab kuni 220.000 volti pinget ja võimal
dab kuni 90 m m paksust terast läbi valgustada. See
juures on ta ehitatud selliselt, et ei kõrgepinge ega ka
röntgenikiired ei saa mõjuda inimestele kahjulikult.
Peale eelpool kirjeldatud meetodi on veel teine viis,
kuidas röntgenkiirte abil on võimalik materjali oma
dusi uurida. See meetod seab omale sihiks, uurida m a
terjali ehitust kuni väiksemate algosadeni: aatomite ja
moleekuliteni. Teda nimetatakse seepärast peenstruktuuruurimiseks.

muudetakse väga väike osa elekronide liikumisjõuat
röntgenkiirteks, kuna suurem osa muutub soojuseks.
O n vist igale selge, milleks selliseid lõpmata lühi
kesi lainepikkusi kasutatakse. Arst juhib oma pilgu
nende abil inimkeha sisemusse, et määrata kindlaks
mõningaid muudatusi sisemistes organites või kontides.
Kuid see pole veel kõik: viimasel ajal on nad muutunud
isegi tehniku abimeesteks, kuna ta nende abil sõna ot
seses mõttes võib oma materjale läbi vaadata. Ja see
juures tulevad ilmsiks asjaolud, millised olid seni var
jatud või tulid esile, kui oli juba hilja! Sellised vead
on näiteks valamise juures esiletulevad mullid või needimise ja šveissimise juures tekkivad praod. Enne röntgenikiirte tarvitusele võtmist, oli materjali tugevuse
prooviks mehaaniline meetod, mida aga muidu ei saa
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8. I. — kell 21.10.
Johannes Brahms.
Vokaalmuusika alal: iSaksa reekviem, laulutsükl
„Ilus Magelon“ ja hulk soolo- ja koorilaule.
Eriti nimetame veel Brahmsi ungari tantse — ori
ginaalsed ümbertöötused rahvapärastest meloodiatest —
ja viinlikku valssi (op. 39), milliseid kahtlemata kõik
tunnevad.

Johannes Brahms sündis 7. mail 1833. a. Hamburgis.
Tema isa, kes oli sealses linnaorkestris kontrabassimän
gijaks, andis pojale esimest muusikalist õpetust. 14-aastaselt tegi noor Brahms oma esimese komponeerimise
katse — kirjutas variatsioonid rahvalaulest ja kandis
ise need ka ette. Pärast seda, kui ta 1847. a. juba edu
kalt oli pianistina esinenud, külastas ta 1853. a. Robert
Schumanni, kes oli Düsseldorfi linna muusikadirekto
riks. Viimane oli sügavasti liigutatud nooremehe heli
loomise katsetest ja kirjutades Brahmsi üle artikli muu
sikaajakirjas, tutvustas seega tema esmajärgulist annet
tervele imestunud maailmale. (Brahms oli siis kompo
neerinud juba rea laule ja klaveripalu).
1854— 1857 oli Brahms Detmoldi vürstihoovi koori
juhiks ja pööras siis tagasi Hamburgi. 1863 asus ta ela
ma Viini, kus oli koorimeistriks Viini lauluakadeemias
kuni 1864. aastani. Siis algas jälle rändamine: elas
vahelduvalt Hamburgis, siis Zürichis ja Baden-Badenis.
Sellel ajal kirjutas ta oma Saksa reekviemi ja kammermuusikalisi töid ning laule ja instrumentaalsoolosid.
1869. a. asus ta jällegi elama Doonaulinna — Viini, kus
1871— 1874 juhatas muusikasõprade seltsi kontserte.
Brahms oli saavutanud kõrgeima koha oleviku heli
loojate hulgas (ta oli suurima honorariga tasutav kom
ponist omal ajal) ja nautides oma vabadust ja rippuma
tust — elas ta sest ajast peale ainult oma kunstile.
Tema suurt annet ja kõrget kunsti hinnati igalpool.
Nii valiti ta 1877 a. Cambridge ülikooli ja 1881. a. Breslau ülikooli audoktoriks. 1886. a. nimetati ta Berliini
kunstiakadeemia liikmeks. Bayeri kuningalt sai ta
Maximiliani kunsti ja teaduse ordeni jne. See kõik tõen
dab tema üldist tunnustamist ja temast lugupidamist.
1878. a. alates elas Brahms alaliselt Viinis, lahku
des sealt ainult suvepuhkusteks. 1896. aastal hakkas
senini tervet ja tugevat meest vaevama maksahaigus,
mis ta ka järgmisel aastal hauda viis.
Johannes Brahms suri 3. aprillil 1897. a. Viinis ja
maeti suurte auavalduste saatel Beethoveni ja Schuberti
viimse puhkepaiga kõrvale.

Johannes Brahms oma loomingus on ühelt poolt:
agar ja kindel klassikaliste vormide pooldaja, mida meile

Ta kuuleb sõrme
dega
Helen Keller, kuu
lus pime ja kurt
tumm
luuletaja,
raadiot kuulamas.
Tal on oma üli
tundlikkude
sõr
meotsadega võima
lik „kuulda“.

pärandasid Bach ja Beethoven, ja teiselt poolt: olles luu
letaja helides — tuleb sellest küljest selgesti nähtavale
tema iseseisev muusikaline iseloom.
Brahms ei kuulunud nende hulka, kes vaevata loo
vad, või kes — nagu Schiller Goethe kohta ütleb — tar
vitsevad ainult õrnalt oma kunstipuud puudutada, et
valmis ja küpse vili langeks sülle. Ei! Brahms kuulub
palju enam nende võitlusrõõmsate ja energiarikaste
kunstnikkude kilda, kes saavutavad oma ülima (pari
ma) võideldes iseendaga ja kelledelt ainult erandjuhtu
meil ilmub looming nii kergelt, nagu oleks see jumalate
kingitus.
Nagu juba tähendatud, pooldas Brahms klassikalisi
vorme. Helitöö vorm oli talle seaduseks. Eriti suurt
rõhku pani ta aga temaatilisele väljatöötamisele. Tema
muusikas valitseb kõikjal kindel, vali loogika. Ta
mõistab väikesest motiivist orgaaniliselt luua suurepä
rase teose. Pärast Beethovenit pole keegi kirjutanud
sellist temaatilist sümfoonilist muusikat kui Brahms.
Sel põhjusel tuntud muusikaarvustaja Hans von Bü-

Brahmsi looming on suur ja selle üksikasjaline loe
telu viiks pikale, sellepärast piirdume ainult tähtsamate
tööde mainimisega.
Orkestrimuusika alal on ta kirjutanud:
4 sümfooniat, akadeemiline piduavamäng (kirju
tatud Breslau audoktori promotsiooniks), traagiline ava
mäng ja kaks orkestri serenaadi.
Kammermuusika alal: suur hulk kvintette, kvartet
te ja triosid.
Instrumentaalmuusika alal: 2 klaverikontserti, viiu
likontsert, kahekordne kontsert — viiulile ja tšellole ja
arvukas kogu soolopalu mitmesugustele instrumenti
dele.

—

3

—

low nimetas Brahmsi I EÜmfooniat isegi X-ndaks, sest
Brahmsil see sümfoonia oli esimene, mis pärast Beet
hoveni üheksa sümfoonia oli kirjutatud klassikute vai
mus. Samal põhjusel nimetatakse Brahmsi ka klassi
kalise muusika renaissance’i esitajaks.
Programm-muusika esitajad (Berlioz, Liszt, Wagner) avaldasid suurt mõju oma kaasaegsetele. Eriti mõ
jurikas oli Wagner, kelle loomingut literatuuris nimetati
„wagnerismiks“. See ajajärk oma arenemisel katkestas
sidemed klassikalise vooluga. Loomulik, et varem või
hiljem tekkis reaktsioon „wagnerismi“ vastu. Ja tõesti:
„wagnerism“ kutsus esile „antiwagnerismi“ — muusi
kas tekkis vool, mis võttis oma lipukirjaks teadliku
evolutsiooni. See vool arvestas ainult nende printsiipi
dega, mida omal ajal klassikud olid loonud, püüdes neid
ühtlasi ka arendada edasi. Seda voolu nimetati n e oe h k u u s - k l a s s i t s i s m i k s . Suurimaks selle voolu
esitajaks — s. t. klassikalise voolu renaissance-kunstnikuks oligi Johannes Brahms.
Brahmsi muusikas on tunduv ka romantiline ele
ment, kuld selles pole nii teravaid värve, vaid roman
tism on üldse tagasihoidlik. Suurt osa Brahmsi muu
sikas mängib ka veel rütmiline külg: rütm on elav ja
väga mitmekesine.
Kõik eelpoolloetletud põhimõtted ja omadused ja
jooned moodustavad n. n. B r a h m s i s t i i l i m u u 
s i k a , mis on täiesti omapärane ja seoses ainult Brahm
si nimega,
Hans von Bülov oma muusikalises proklamatsioo
nis mainib kolme suurt B ’d: B a c h — B e e t h o v e n —
B r a h m s , kes kõik omavad muusikaajalooliselt suure
ja põhjapaneva tähtsuse.

veel asjaolu, et 1870-nda aasta alul liikus kuuldus
Brahmsi sõprade ringis, et ta olevat lõpetanud ühe süm
foonia kirjutamise, kuld hoidvat seda veel salajas.
Kogu seda sümfooniat läbistab valulik suuruse joon,
püüdmine ja võitlemine, kord tumedas meeleheites, siis
jälle taltsutamata, õelas ja metsikus kangekaelsuses,
varsti nukralt raugedes, varsti jäUe võimsalt esilekerkides triumfeeriva võidulauluna.
Brahms oma terava, selge ja targa, kaaluka
mõistusega ja paendumata tahtega pani end maksma
igalpool (läbikäimises lähedal- kui ka kaugemalseisvate
isikutega). Tema iseloomu kibedust, järskust ja tera
vust pehmendasid tema hea tuju ja kaotsiminemata
huumor, mis igatahes mõnikord muutus ka põlevaks
irooniaks või haavavaks sarkasmiks.
Arvurikkad anektoodid, mis tema nimega seotud,
on samuti tõendused tema löögivalmisolekust ja nalja
soonest.
*

Kord ühe pidusöögi järele olevat Brahms lahkunud
järgmiste sõnadega: „M a palun vabandust, kui ma täna
kedagi ei ole haavanud,“ sest harva olevat juhtunud,
et Brahms oma terava keelega kedagi poleks pahan
danud.
*

Ühel suvel, mille Brahms veetis Thuni järve ääres,
pöördus keegi Viini muusika-kirjastaja Brahmsi poole ja
tahtis talt saada mõnda uut keelpillide kvartetti.
Brahms, kes elas vürtspoodnik Springi juures, vastas
telegraafi teel: ,.Kalamari otsas, värske vorst hakklaual
sardiine on tagavaras. Vürtspoodnik Spring“ K a 
lamarja all mõtles Brahms kammermuusika kõrgemat
vormi — kvartetti, hakklauaga aga klaverit ja sardii
nidega — viiuli sordiini. Ja kui kirjastaja .telegrafeeris, et ostab armsalt vürtspoodnikult terve tagavara
ära, siis saigi ta Brahmsilt viiulisonaadi a-duur (op.
100), mis vahepeal terves maailmas on tuntud Thuni
sonaadi nime all.

Johannes Brahmsi I sümfoonia — c-moll, op. 68
ilmus 1876. aastal. Koosneb neljast osast: I osa — U n
poco sostenuto, allegro, II osa — Andante sostenuto,
III osa — U n poco allegretto e grazioso, IV osa — Adagio, piu andante, allegro non troppo, ma con brio.
•^Nagu Beethovenil — kõikide aegade suurimal sümfoonikul — muusikalised mõtted kaua saladuslikku sees
mist elu elasid, et ikka uusi ja uusi teid rajada, nii oli
ka Brahmsil töö peamõte ühtlasi alalise edasiarendamise
ja tõusu lähtekohaks, mis ongi sümfoonilise muusika
peatingimuseks. Tõenduseks, et Brahms tõesti karmid
ja kõrged nõudmised üles seab sümfoonilisele teosele, on
see, et ta alles nii hilja oma sümfooniaga ilmub võitlus
väljale. Mõned jooned esimesest sümfooniast viivad
sinnapoole, et see teos juba mõned aastad enne selle
avaldamist oli kirjutatud. Seda arvamist kinnitab ka

*

Anektoodilisena mõjub ka Brahmsi enda ütelus, et
parimad mõtted temas olevat tekkinud siis, kui ta
hommikuti oma saapaid puhastanud. Kuid tõeliselt
komponeeris aga B r a h m s a l a t i v a r a s t e l hommiktundidel.
Kuigi kõik anektoodid Brahmsist ei ole tõelised ja
ustavad, on nad siiski hästi leitud ja aitavad iseloomus
tada suurt muusikameest.
— y.

Kas Teil on tea d a ...
. . . et ka Hollandi ringhäälingud seisavad riigista
mise eel?
. . . et Ungari lühilaine-saatja saadab eeskava igal
esmaspäeval kell 3.00— 4.00 hommikul lainel 55,56 ja
igal pühapäeval kell 15.00— 16.00 lainel 19,518 ja et väl
jakutse on: lainele 19.518 = : H A S 3 ja lainele 55.56 =
HAT?
. . . et Hollandis asendatakse tuleval aastal Huizeni
saatja Kootviiki saatjaga ja Hilversumi asemele ehita
taks uus suursaatja ?

. . . et jaanuari lõpul tõstab šveitsi saatja Sottens
(Radio Suisse Romande) oma võimsust 25 kW-ilt
50 kW-le?
. . . et Poola ehitab omale teise 120-kW-se saatja ja
nimelt Krakovi 1,7-kW-se saatja asemele?
. . . et 1. jaanuaril vahetasid Hollandi saatjad oma
laineid, nii et Huizen hakkas töötama lainel 301,5 m
(995 kH z) ja Hilversum lainel 1875 m (160 kH z) ?
. . . et moodsa raadiolambi kestvust loetakse 3000
põlemistunnile ?
. . . et Ameerikas ollakse tõsiselt mõtte juures, ehi
tada üht 1000-kW-st saatjat?. . . et Ameerika Ringhäälingu organisatsioonil peale
alaliste kunstnikkude, solistide jne. on veel 30.000 kindlapalgalist tegelast?
. . . et Breslau saatja algas oma saatmist 100-kW-se
võimsusega juba 1. detsembrist alates, kuna tema enne
töötas 60-kW-se võimsusega?
. . . et Taani saatjad annavad õiget aega endise kella
20.15 asemel nüüd kell 20 (meie aeg). Signaal koosneb
viiest morse joonest ja ühest punktist, mis näitab se
kundi lõppu?
—

ESIMENE EUROOPA-KONTSERT MEIE
RINGHÄÄLINGUS
Teisipäeval, 8. jaanuaril kell 22.15 kantakse esma
kordselt meie ringhäälingu ajaloos üle Euroopa-kont
serti. Eriline väärtus on sellel kontserdil just seepärast,
et ta tuleb .meie naabermaast Soomest. Kavas on ainult
'Soome heliloojate helindeid orkestri ja solistide ettekan
des. Tahame loota, et sellele esimesele järgneb juba,
lähemas tulevikus terve rida teisi selliseid kontserte.
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Lepingute kohaselt Tfillsmaa ringhäälingute ja ajakir
jadega O N K J S E L A T U D meie ajakirjas avaldatud väli*raaa
aaatekavade
äratrükkimine
igasugusel
kujul.
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Pühap. 6. jaan.
Tallinn

410,4 / 731 / 20

19.50 kõne ★ 20.10 lugemistund
20.30 kirikumuusika kontsert

Stokholm
Mótala

426,1 / 704 / 55
1357 / 221 / 3C

Tallinn-Xiasnamäe
U.OO— 12.00 heliplaate
8.30 äratusmäng
12.00— 13.45 jumalateenistus
8.30 võimlemine (Ernst Idla)
16.00— 16.45 heliplaate ★ 17.10— 17.30 laule
9.05 liommikkontsert heliplaadelt
Í9.15— 20.30 ork.-kontsert. Johann Matthe9.55 jumalateenistus B. apostliku-usu Is
son: „Jeesuse sünd ja inimeseks m uutu
sanda-Muutmise
kirikust.
Teenistust
mine“ (solistid ja orkester)
peab mitropoliit Aleksander
31.00 opereti ülekanne
L õpuks lieliplaate
23.C0— 24.00 ajaviitemuusika.
Colin: The
13.15 B. Metsatihingute Liidu sekretär K ,
Flash of Steel, marss. Gillet; Petite NerK erberg: õige raieviis ja raieaeg taluveuse. Sköld: Baga teil. Rossini: avam
metsas
,,Semiramis".
Rachm aninov: Serenaad.
13.45 põllumajanduslikke teateid
Friml;
muus.
,,Rose-Marie’st".
Joh.
17.30 laeliplaate ja reklaami
Brahm s: Ungari tantsud nr. 5 ja 6
17.45 suuvikontsert heliplaadelt.
Grieg:
1261 / 238 / 60
M äekuninga
lossis,
süidist
,,Peer- Kalundborg
G y nt" — Covent Garden’i oop.-orkester. Kopenhagen
255,1 / 1176 / IC
Sarasate: Rom anza Andaluza — Erika L6.00— 18.00 ringh. orkestri kontsert
★
Morini (viiul). Glinka:
öine ülev aa 21.15— 21.45 ja 22.00— 22.30 ork.kontsert ■*
tus — T h .
šaljapin (bass). Sibelius: 22.30— 22.40 helipl. ★ 23.50— 23.20 ork.Valse triste — Ciiikago sümfooniaorkes kontserdi jätk ★ 23.20— 23.35 taani klaveriter. Juiiat. Fr. Stock. Sarasate: Must- muus. ★ 23.35— 24.00 ork.-kontserdi jätk ic
lasviisid — Zino
Francescatti (viiul). 24.00— 1.30 tantsumuusika
Rachmaninoff: Prelüüd g-ipoll, op. ¿3,
nr. 5 — Jack Hylton i orkester
18.15 Al-er O m a s : üle Siberi Jaapanisse
18.45 päevauudiseid
ly.OO Kurt Intelmann esitab tšellosoolosid.
iseehitHjaile
Boccherini: Sonaat. Dvorak: Rondo. E.
K a p p ; Tšelloprelüüd. — Klaveril E ugen
Knd la 9, tel. 418-38
Kapp
19. äü lugemi stund. J oh. Tõns on esitab A u 
gust Gailit i novelli „Jäljendamatu pat Luksemburg
1304 / 230 / 200
rioot".
9.45— 10.00 helipl. ★ 12.45— 13.00 mandol, ja
20.00 ajanäitaja-õiendus
balalaika ettek. ★ 13.30— 13.50 ettek. orelil
20.01 ülekanne Tartust
Inglise eeskava
20.05 1 rahvakontserdi ülekanne „Estonia“
14'.00 ajav.- ja tantsumuusika ★ 16.30 heli
kontsertsaalist. Kaastegevad: Riigi ringpl. ★ 17.00 segakontsert ★ 17.30— 18.00
häälingu suurendatud sümfooniaorkesajaviitemuua.
19.00— 19.30 helipl. ★ 20.00
' ter ja A. Papm ehl (viiul). Juhatab Raiajav.-muusika ★ 20.45 helipl.
★
21.C0
m u n d Kull. E d . T a m m : avam. ,,Kalev
tantsu- ja ajaviitemuus. ★ 22.00— 22.30 ro
ja L in d a “. Rubinstein: Valse caprice.
mansse ★ 23.00— 1.00 ajav.- ja tantsumuus.
Saint-Saena: barkaroil „ö ö Lissabonis“.
514,6 / 583 / 15
H.
Eller: a) Neenia; b) Scherzo. Rimski- Riia
Korsakov: Hispaania capriccio. Tpr Au- Madona
271,7 / 1104 / 20
lin: Viiulikontsert. Tšaikovski: avam.9.00— 9.30 kolmkuningapäeva
muusika.
fant. „R o m eo ja Julia".
Bach : Prelüüd a-moll. Piutti: Pidulik
Lõpuks kuni 23.00 tantsumuusikat helipl.
hüm n. Rheinberger; Prelüüd. Voirsch:
Kanooniline trio. Turss: ,,Kolm ekunin
Tartu
579,2 / 512 / 0,5
gapäev", fantaasia. Mailing; U u s aasta.
8.30 ülekanne Tallinnast
Bach: Koraal
10.00 jumalateenistus E. apostliku-ueu Jüri
kirikust. Teenistust peab ülempreester 10.00 jumalateenistus
12.00— 12.55 romantiline
m uusika
helipl.
Kokla
Schubert: ,,K aksiku d", avamäng. Schu
Lõpuks heliplaate
bert:
V
sümfoonia.
Grieg:
,,Peer
G
y n t“,
13.15 ülekanne Tallinnast
süit. W e b e r : Juubeli avamäng.
Bizet;
17.30 hehplaate ja reklaami
Prelüüd oop. ,.Carm en“
17.45 ülekanne Tallinnast
13.30 läti laule helipl.
2U.01 ilmateade
13.45 lastetund
20.05 ülekanne Tallinnast
15.00— 16.C0 ,.Jõulud välismaal“, jõululaule
Laiiti
1807,2 / 166 / 40
heliplaadelt
Helsingi
335,2 / 895 / 10 17.00— 17,30 Melngailis’e laule
8.45 võimlemine naistele
18.00— 19.00 orkestrikontsert. Mendelssohn;
9.15 võimlemine meestele
Pulmamarss. Borodin; koor oop. ,,Vürst
10.00 soomekeelne jumalateen.
Igor". Medinä; Aaria. Dv o rak; H u m o
11.45 päevauudised
resk. Grieg: P u lm Troldhaugis. Glasu
12.C0 lõunakontsert
nov: Ei, uhnem ! Joh. Strauss: Vein,
13.35 vestlus
naised ja laul. Järnefelt: Hällilaul. Ip13.00 rootsikeelne jumalateenistus
politov-Ivanov: Sardari rongikäik
14.30 Helsingi linnaorkestri rahvakontsert
20.10— 22.00 läti
muusika.
Jaz. M edinš:
17.00 helipl. ★ 18.10 kõne ★ 18.35 laule
Romanss. Jek. M edinš: Legend. Abele
19.10 ork.-kontsert. Mendelssohn: „HebriiSügispilte (ork. ettek.). — Laule koori
did“, avam. Bizet: a) L ’Arlesienne, süit;*
ja solisti (K . Munters) ettek. — Reine
b) mustlastants oop. „C a r m e n “
ke:
a) Lam burid,
b) Tee Betlehema

Parimad ül(sil(Osad

JA A K SON & JÄTMAR
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Kistler: prelüüd III aktile oop „Kunlhilde“
22.15 Rimski-Korsakov: süit oop. „T saar
Saltan"
■2.30— 24.00 tantsumuus. helipl.

Varssav
Sattovice

1345 / 212 / 120
395,8 / 758 / 12

LO.OO jõululaul

L0.03, 10.22 ja 10.40 heliplaate
11.C5 poola laule helipl.
11.30 katol. jumalateenistus
12.45 vaimulik muusika helipl.
12.57 aeg, Krakovi fanfaarid
13.15 jõululaulude
kontsert kirikukoori,
filharm. ork. ja solistide kaasteg.
L5.00— 16.00 salongmuusika helipl.
16.15— 16.25 puukp.-ork. ettek. helipl.
L6.35— 16.45 heliplaate
17.20— 17.45 laulu ettek. E . M aj (bariton),
Verdi: aaria oop. ,,T rubaduur". W e i n 
berger: aaria oop. ,,Szvanda Dudziarz".
Meyerbeer; aaria oop. ,,Dinorah". Svierzynski; K olm laulu
18.C0— 18.50 poola jõululaule
20.00 ettekanded sõduritele
20.25— 20.45 klaveri ettek. (B. Voytovicz).
Liszt;
a) I I Rapsoodia;
b) Polonees
e-duur
21.00— 21.45 õhtukontsert.
Ringh.
sümf.ork. ja M . Szrajber (viiul). W e b e r ; ava
m äng oop. ,,Vabakütt“. Grieg: a) Südam ehaavad; b) Viimne kevad. Opienski; Hällilaul. Statkovski; Krakovjak.
Guirand; ,,Fantastiline jaht", sümfooni
line poeem. Nin-Kochanski; a) Montenasa; b) Tonada. Vieniavski; Tarantell.
23.25— 24.00 ajaviitemuus. helipl.
0.C5 tantsumuus. hotell ..Bristol'ist"

Heilsberg

291,0 / 1031 / 75

Saarimaa päev
7.35— 9.15 koraal ja sadamakontsert
Ham burgist
12.00 Saarimaa rahvamuusika
12.30 Joh. Seb. Bachi kantaat
I3.il0— 14.00 lõunakontsert
14.15— 15.30 ork.;-kontsert Berliinist
16.00— 18.00 ringsaade. Muusikat Saksa
maastikust
18.30 Saarimaa rügemendimarsse
19.30 sümfooniakontsert ja ettek. klaveril
20.15—
21.00 H . Erdlen’i ..Saarkantaat“ so
listidele, koorile ja orkestrile
23.15 kirev tund
1.00— 3.00 öökontsert

Hbnigsvusterhausen

1571 /191 / 60

7.35— 9.15 koraal ja sadamakontsert
Ham burgist
12.00— 12.15 Saarimaa rahvamuusikat
12.30— 13.00 Joh. Seb. Bachi kantaat
L3.C0— 13.55 lõunakontsert
14.15— 15.30 ork.-kontsert Berliinist
16.00— 18.00 muusikat Saksa maastikust
18.30 V . Heilsberg
19.30— 20.15 sümfooniakonts. ja ettek. klav.
30.15— 21.00 ja 23.15— 23.45 v. Heilsberg
1.00— 3.00 öökontsert

Breslau

315,8 / 959 / 60

7.35— 9.15 koraal ja hommlkkontsert
Ham burgist
12.00 rahvamuusikat Saarimaalt
12.30 Joh. Seb. Bachi kantaat
13.00— 14.00 lõunakontsert
14.15— 15.30 ork.-kontsert Berliinist ,
16.00— 18.00 V . Königsvusterhausen
18.30 v. Heilsberg
19.30 sümfooniakontsert

n
20.15— 21.00 V . H a m b u r g
23.15 kirev tund
1.00— 3.00 öökontsert

Berliin-Tegel

356,7 / 841 / 100

7.35— 9.15 koraal ja sadamakontsert
Ham burgist
12.00, 12.30 ja 13.00 v. Heilsberg
14.15— 15.30 ork.-kontsert. Solistid: tenor
ja bariton
16.00— 18.00 ülek. Königsvusterhausenist
18.30— 19.30 V . Heilsberg
19.30 sümfooniakontsert
20.15— 21.00 V . H a m b u r g
23.15 kirev tund
I.ÖO— 3.00 öökontsert

Hamburg

331,9 / 904 / 100

7.35— 9.15 koraal ja sadamakontsert
12.00 .V. Heilsberg
13.00— 14.00 lõunakontsert
14.15— 15.30 ork.-kontsert Berliinist
16.00— 18.00 V . Königsvusterhausen
19.30— 20.15 sümfooniaork. kontsert
20.15— 21.00 H . Brdlen’i „Saarikantaat“ so
listidele ja sümf.-orkestrile
23.15 kirev tund
1.00— 3.00 öökontsert

München

405,4 / 740 / 100

7.35— 9.15 koraal ja sadamakonts. H a m 
burgist
12.00 Saarimaa rahvamuusikat
12.30 Joh. Seb. Bachi kantaat
13.00— 14.00 lõunakontsert
14.15— 15.30 ork.-kontsert Berliinist
16.00— 18.00 V . Königsvusterhausen
18.30— 19.30 endiste Saarimaa rügementide
marsse
19.30— 20.15 sümf.-orkestri kontsert
20.15— 31.00 V . Heilsberg
23.15 kirev tund
1.00— 3.00 öökontsert

Leipzig

382,2 / 785 / 120

7.35— 9.15 koraal ja sadamakontsert
Ham burgist
12.00 V . M ünchen
13.00— 14.00 lõunakontsert
14.15— 15.30 ork.-kontsert Berliinist
16.00— 18.00 V, Königsvusterhausen
19.30— 20.15 sümf.-orkestri kontsert
20.15— 21.00 V . Heilsberg
23.15 kirev tund
1.00— 3.00 öökontsert

Praha

470,2 / 638 / 120

aaria oop. ,,Juuditar“. Puccini: palve
oop. ,,Tosca". Verdi: unistus oop. ,,Aida“.
W a g n e r : m uus. oop. ,,Lohengrin“
22.50 harmoonikaduette
23.20—
1.10 mustlasmuusika
1.00— 2.00 mustlasmuusika ülek. Viinile

Bukarest

364,5 / 823 /

12

18.00— 19.00 ja 19.15— 20.00 pärastl.-kont
sert ★ 20.20— 20.45 heliplaate ★ 21.00—
21.45 jazzmuusika ★ 22.10— 23.00 ja 23.25
ringh. ork. konts. K a v a s : Wolff-Ferrari,
R . Strauss, Morena, Rubinstein j. t.

Rooma

420,8 / 713 /

50

18.00— 19.15 kontsert ★ 21.45 Audrani ope
rett ,,L a Mascotte“

Milano

368,6 / 814 /

inglise keele tund (mag. J, Silvet)
ülekanne Tallinnast
ilmateade
ülekanne Tallinnast

Lahti
Helsingi

1807,2 / 166 / 40
335,2 / 895 / 10

Igal äripäeval
8.05— 8.20 rootsikeelne palvetund
8.30— 8.45 soomekeelne palvetund
12.00 valuutakursid -k 1 2 . ^ heliplaate
12.30 börsiteat. -jir 12.45 päevauudised
12.59 aeg, ilmat,
18.50 uudised soome k.
18.59 aeg, ilmat. ★ 19.10 uudised rootsi k.
21.45 viimaseid teateid soome keeles
22.00 viimaseid teateid rootsi keeles

50

18.15— 19.15 ork.kontsert ★ 21.30 teated ja
helipl. ★ 21.45 kontsert

Pariis (Poste Parisien) 312,8 / 959 / 60
21.20 ja 21.33— 22.00 helipl. ★ 22.15 kuulde
m äng ★ 24.00— 2.00 heliplaate

London National
Droitwich

18.45
19.15
20.03
20.05

261,1 / 1149 / 50
1500 / 200 / 150

Ainult Droitwich
14.30 ork.-kontsert ★ 15.30 viiulikontsert
16.00— 17.00 kvinteti ettek. ★ 17.30 kvin
teti ettek, ja laule
K õ ik Nationalsaatjad
19.30— 20.45 kam m erm uus. kvarteti ettek. ^
21.15— 23.00 laul ja klaverikonts. ★ 23.00—
0.30 kontsert (orkester, viiul, sopran). Mozart-fantaasia. Gibilaro: Parafraas Straus
si valsist. Geehl: Sinu kaenlas — Laule —
G o w a r d : ,,Kibem ag us", fant. Mozart-Burmeister:
Menuett.
Saint-Saëns:
R ondo
capriccioso. — Laule — Verdi: ,,Rigoletto", fant.

17.00 ungari muus. helipl.
17.45 vestlus
18.05 lõõtsharmoonika ettekanded
18.25 perenaistetund ★ 18.40 turuteat.
19.15 kõne ★ 19.35 laule ★ 19.55 kõne
20.15 kuuldemäng
20.45 ork.-konts. Strauss: Egiptuse marss.
Offenbach: ,,Ilus Helena", avam. A b r a 
h a m ; ,,Viktoria ja ta husar", popurrii.
Strauss:
Muinasjutt
hommikumaalt,
valss. Offenbach:
,,Hoffm anni
lood",
stseene. Schum ann: Unistus. Schubert:
M om ent musical

Mehaaniline

KUBARATOiSSTUS

.EXTRA*
VIRU 2

puhastab, vormib ja värvib veel
p ü h i k s härrade kantud kübaraid
kõige odavamini
Tähelepanu, sissekäik ESTO-MUÜSIKA
Moskva Komintern
1714 /175 / 500
kõrvalt, Viru 2
Igapäev
5.40 ja 7.00 helipl. ★ 7.30 ajaviitekonts. ★ Pühiks saab iga RA A D IO kuulutuse ette
22.55 ülek. Punaselt platsilt ja Kremli näitaja 50 senti alandust kübara pealt
Moskva ,,'Stalin“

360,6/832/100

19.30 sümloonialconts. Beethoven: I ja I X
sümfoonia

Esmasp. 7. jaan.
TalUnn

410,4 / 731 / 20

Stokholm
Mótala

426,1 / 704 / 55
1357 / 221 / 30

14.30— 14.50 tšellokonts. Pergolesi; Aaaria.
Nölck: Bourée. Jeanjean; Laul. Sibelius:
Berceuse. Golterman: Etyd-caprice.
15.10— 16.00 ajaviitemuusika
19.00— 20.00 heliplaate
20.30— 21.15 laule klaveri saatel
21.45 sõjaväeork. kontsert
23.00— 24.00 orelikontsert. W i d é e n : Koraalfantaasia. Tartini: Sonaat g-moll. H ä n 
del: Arioso. Dvorak; H ü m n . Bach-Kreisler; Grave. Martini-Kreisler: Andantino.
Jonsson; Salm. Norén: Salm. Sjögren:
Prelüüd ja fuuga a-möll

Tallinn-BKS
7.00 äratusmäng
7.05 võimlemine (Ernst Idla)
7.20 hommikkontsert heliplaadelt
8.15— 8.30 nõuandeid perenaistele (Ellen
Lindeberg)
Tallinn-Iiasnamäe
Kalundborg
1261 / 238 / 60
17.30 heliplaate ja reklaami
Kopenhagen
255,1 / 1176 / 10
17.45 välismaisi päevauudiseid
16.30— Í8.30 instrum-ansambli kontsert
★
18.00 heliplaate
21.00— 21.45 itaalia ja prantsuse ooperimuu
18.15 kodumaisi päevauudiseid
sikat ork. ettek. K a v a s : Rossini, Verdi,
18.30 heliplaate
Bizet 'k 32.15— 22.45 muusikat L eh a r’i ope18.45 ülekanne Tartust
VUn
506,8 / 592 / 120 19.15 heliplaate. Stolz: Oled m u päikese retest ★ 23.20— 23.35 taani romansse ★
16.05— 16.30 muusikat Alpidest (helipl.)
paiste; Rotter & Ju r m a n : K e v a d m ee 23.35— 0.05 kammerkontsert. K a v a s : H ä n 
17.40— 18.55 tantsuplaate
nutab teid — Richard Crooks (tenor). del. Joh. Seb. Bach ★ 0.05— 1.30 tantsu
19.20— 19.50 Beethoveni helindeid viiulile ja
L eha r: Valge tuvi; Grey & Stothart: K u i muusika
1304 / 230 / 200
klaverile. 1. Seitse variatsiooni Mozarti
vaatan Teid — Lawrence Tibbett (bari Luksemburg
9.45— 10.00 helipl. ★ 14.00— 16.00 ork.-kont
teemal. 2. Sonaat d-duur
ton).
sert, helipl. ja teated ★ 20.30— 21.30 ajav.21.05— 23.20 ,,Karneval, sa ilusaim aeg". 19.30 ins. F . Olbrei raadiovestlus
K a a ste g .: solistid, koor ja orkester
ja tantsumuusika
20.00 ajanäitaja-õiendus ja jääteateid
23.50 puhkp.-kontsert. W a c e k : Marss. O f  20.03 ülekanne Tartust
Itaalia eesikava
fenbach: avam. ,,Orpheus allilmas“. L e  20.05 Evald T edre: Toalillede eest hoolit 31.45— 22.00 ettek. clavecinil ★ 22.20— 22.35
har: K u l d ja hõbe, valss. Siede: N u k k
muusikat ★ 22.40 ork.-konts. K av as : Falla,
semisest talvel
ja hüpiknukk, intermetso. Stolz: Laul. 20.35 vaimuliku kontserdi üleflkanne Tal Massenet, Pensis j. t. ★ 23.20 oreli ettek.
Eysler: katkeid operetist ,,Naistesööja“.
linna konservatooriumi oreliklassist. K a  -*• 23.50 itaalia heliloojad ork. ettek. Corel
Feigel: Marss. Ziehrer: Viini kodanikud,
vas orelisoolosid E d g a r Arro’lt.
a) li: Concerto grosso nr. 8. Vivaldi; C on
valss. K o m z a k :
Lõbus marsspopurrii.
B a ch ; Praeludium ja fuuga
c-duur. certo sol mažoor ★ 0.25 tantsumuusika
H e rr m a n n : Galopp
514,6 / 583 / 15
b) Mendelssohn: Pastoraal, c) K arl E l  Riia
1.00— 2.00 mustlasmuusika
lert: Canzona ja Prologus tragicus. Soo Madona
271,7 / 1104 / 20
lolaule — A gn es Kivisild (m.-sopran).
6.55 läti laul -k 7.35— 8.05 kontsert
Budapest
550,5 / 545 / 120
Meeskvartett — Vaimulikke laule. Se 12.00— 12.30 börsiteated ja heliplaate
16.50— 17.30 kontsert kahel trompetil
letusi annab prof. A . Topm an.
16.00— 16.40 kontsert heliplaadelt
18.05— 19.10 tantsumuusika
Tartu
579,2 / 512 / 0,5 17.10 ettekanne Beethoveni sümfooniatest,
19.45— 20.30 klaveripalu
näidetega heliplaadelt
7.00— 8.30 ülekanne Tallinnast
21.10— 22.30 orkestrikontsert. Bizet: eelm.
18.10— 19.00 läti laule orkestri ja solisti
ja aaria oop. ,,Carm en". Saint-Saëns; 17.30 heliplaate ja reklaami
* ettekandes
,,Simson ja Delila“, popurrii. - Halevy: 17.45 ülekanne Tallinnast

7.45 teated ja muusika
8.30— 9.30 varane kontsert
17.00— 18.30 salongork. kontsert. K av as:
Lehar, Bizet, Nedbal j. t.
18.45 heliplaate
18.55— 19,55 saksa eeskava
20.20— 21.00 ajaviitekontsert. K a v a s : Engelm an, Leopold, Moor, Gyldm ark j. t.
21.15 Dedeõek: ..Jõululegend“ solistidele,
koorile ja orkestrile
22.10— 23.00 ringh. orkestri ettek. ja laule
23.30— 24.00 salongork. kontsert

m
20.10— 21.00 operetimuusika. A b r a h am : m e 
loodiaid op. „Havaii lill". — Laule ope
rettidest V . Friecnoviôs’i ettek. — L e 
har: „Ballisireenid“, valss. Offenbach;
avam. „Orfeus allilmas".
21.10— 22.00 läti muusika orkestri ja solis
tide (laul, klaver) ettek.
22.15 K a lm a n : meloodiaid op. „Silva“ or
kestri ettek.
22.30— 23.30 välissaatjate ülek.

Varssav
Kattovioe

1345 / 212 / 120 Berliln-Tegel
395,8 / 758 / 12
7.15— 7.30 võimlem.

7.45 koraal
7.48, 8.07 ja 8.25 helipl.
12.57 aeg, Krakovi fanfaarid
13.10— 14.00 ajaviitemuusika
14.05— 14.30 Charpentier;
Itaalia
muljed
(sümf.-ork. ettek. helipl.)
16.45— 17.45 Adamska-Grossmani ork. kont
sert. Lehar: fant. op. ,,Tsarevitš". K a 
linnikov; K u r b laul. Fetras: ,,K uup ais
te", valss. Halvorsen: Katkeid antiiksüidist. V id ak ; Ungari romanss. Deli
bes;
,,Sylvia",
katkeid.
Albergoni;
Bolero
18.00— 18.25 kaasaegne muusika viiuli ja
klaveri ettek. Taniejev; Jutustis.
De
Falla; Hispaania stiit
18.35— 18.50 Karlovicz’i laule helipl.
19.15— 19.45 ooperifantaasiaid helipl.
20.00— 20.25 koorilaule
21.00— 21.45 ajaviitemuusika.
Ringh. ork.
ja M . K au p e (laul). Lehar; avam. op.
,,Naeratuste m aa". — Lehar; aaria op.
,,Tsarevitš". K a lm a n ; aaria op. ,,M ont
martre’! kannike". — Rozycki:
Boston
op. ,,Zili". Grtinfeld; Serenaad. — K o lm
laulu. — Arm andola: Andaluusia sere
naad. Dam aret: ,,Bib ja Bob", inter
metso
22.00— 22.45 kontsert. Ringh. sümf.-ork. ja
R . Etkin (klaver). T ho m as: balletimuusika op. ,,Hamlet". Kontsert
es-duur
klaverile
23.15— 24.00 ja 0.05 tantsumuusika dancing
,,Adria’st"

Heilsberg

13.00— 15.05 lõunakontsert
17.00— 18.30 pärastl.-konts. K av as : Schu
bert, Cherubini, Hum perdinck, Grieg,
Verdi, Liszt jt.
20.00— 20.45 sõjaväeork. kontsert
21.10— 22.00 Halali, jaht on läbi! M uusika
line kuuldemäng
22.00— 23.00 jahimuusikat sarvekvarteti
ettekandes
23.30— 1.00 tantsumuusika

291,0 / 1031 / 75

356,7 / 841 / 100

-A: 7.35— 9.00 kontsert
13.00— 14.00 lossikontsert
14.15— 15.00 kirev helipl.-kontsert
16.25 tundmata meloodiaid sol. ja orkestri
ettekandes
17.00—
^18.30 pärastl.-kontsert. K av as ; M o 
zart, Gluck, Lortzing, Nicolai, Flotov jt.
19.30— 20.00 laule sopranile ja ettek. kla
veril
20.20— 20.40 Grieg’i norra tantsud (helipl.)
21.10— 23.00 ajaviitekonts. Jander; Marss.
Lautenschlägel: a) Valss, b) N u k k ja
haldjas. K o s s ; Talvelaul. Tšaikovski:
Okasroosikese-süit.
Fucik;
,,Talvetorm id",
valss.
Gyldm ark;
Balleti-süit.
Waldteufel: Uisutajad, valss. Donisch:
P õhjam aa capriccio. J u o n : Saladuslik
jutt.
Hellmesberger:
Härjapõlvlased.
Robrecht; „Säravad tähed", valss. Pachernegg: Tantsuhelid Berchtesgadenist.
L u d w ig : Marss
23.20— 0.30 Schum ann; Keelpillide-kvartett
a-duur. B ra hm s; Laule baritonile. D v o 
rak: Keelp.-kvartett f-duur

(

TRIKOOTÖÖSTUS

)

( E. K O P P E , T allinn )
Vana Viru 15 krt. 2, tel. 454-11
M ü ü k suurel ja väiksel arvul

13.00— 14.00 lõunakontsert
13.00— 14.00 lõunakontsert
14.10— 15.00 kuulsaid avamänge helipl.
15.10— 15.45 R . Bockelmann laulab (helipl.)
15.55— 16.25 nädala saatekava
17.00— 18.05 tantse ja viise orkestri ja so
listide ettek.
18.05— 18.50 vaimulik kontsert (solistid,
orel ja koor)
19.20— 20.00 vanu paraadmarsse helipl.
21.10— 22.10 Ringhääling 30 a. eest (kirev
tund)
22.10— 23.10 W eichenm ayr’i naljamäng
,, Serenaad"
23.30— 1.00 vene ajaviitemuusika.
Boro
din; avam. oop. ,,Vürst Igor". RimskiKorsakov:
a)
H a id ja-muinas jutt; b)
Tantsustseen.
Tšaikovski: teema ja
variatsioonid süidist g-duur. Glasunov:
Orkestripalad: I. Eleegia; II. M asu rka;
i n . Serenaad: I V . Valss; V . Idüll; V I.
Pidulik marss

Praha

470,2 / 638 / 120

7.15— 8.30 teated ja muusika
13.35— 14.30 lõunakontsert
16.55— 17.55 ringh, orkestri kontsert
18.45— 19.10 Jos. S u k ’i klaveripalu
19.20— 19.55 saksa eeskava
21.45— 22.35 ork,-kontsert. K a v a s ; Ljadov
ja Tšaikovski
22.35— 23.00 Foerster; Nonette, op, 147 (he
lilooja 75. a, sünnipäevaks)
23.15— 23.30 heliplaate

Vün

506,8 / 592 / 120

17.10— 17.55 muusikat helifilmest (helipl.)
18.30— 19.00 tenori ja klaveri ettekandeid
19.35 inglise keele tund
19.25— 20.00 raadiotehniline ringvaade
20.20— 21.50 lõbusaid ooperikujusid. Kaasteg.: sopran, tenor, bass ja orkester. K a 
vas: Mozart, Lortzing, Flotov, Nicolai,
Smetana, Kienzl jt,
22.40— 23.45 orkestrikontsert. Sousa: T h e
Liberty Bells, marss.
Joh. Svendsen:
Teine norra rapsoodia. Grainger: M ock
morris, iiri tants. Paderevsky: Cracovienne fantastique, Dimitriesku: R u m e e 
nia fantaasia. Borodin: Stepiskits KeskAasiast. Mussorgski: Gopak. Ippolitov
Ivanov: Kaukaasia skits, süit
0.05 kontserdi jätk. Gauvin: China-Chinas-Rouds. Woodforde-Finder: India ar
mastuslaulud, süit. Leopold; Minarett,
orientaalsed meloodiad. K o c h ; Bosnia
kolo. Joh. Strauss; Valss
0,45— 2.00 tantsuplaate

7.35— 9.00 varane kontsert ja teated
12.30— 14.00 lossikpntsert
Hamburg
331,9 / 904 / 100
14.05— 15.00 lõunakontsert
7.35— 8.00 ja 8.25— 9.00 hom m ikum uusika
16.20— 16.45 laule soprani ettekandes
12.00
rahvalaule
17.00— 18.30 ajaviitekontsert helipl.
20.15— 20.45 klaverikonts. Chopin; a) Im- 12.30— 13.00 Hannoveri lossikontsert
promtu fis-duur; b) Etüüd
des-duur. 14.10— 15.15 muusikalist ajaviidet
Brah m s; a) Capriccio op. 76; b ) Inter 15.30— 16.00 J. Kuhlenkam pff mängib (he
liplaatidelt)
mezzo op. 118. Reger: Hum oresk op. 143
17.00— 18.30 pärastl.-kontsert Münchenist
21.15— 23.00 ajaviite- ja tantsumuusika
Budapest
550,5 / 545 / 120
18.30— 19.00 rahvalaule
23.45—
1.00 öökontsert. Straesser: Klaveri
kvintett. Zilcheri laule sopr. ja keelp.- 20.00— 21.00 sõjaork. kontsert. K a v a s : W e  18.30— 19.00 ja 19.30-r-20,00 ajaviitekonts,
20.40— 22.50 filharmooniaühingu kontsert
ber, Joh. Strauss j. t.
kvarteti ettek. Reicha: Kvintett f-duur
flöödile, oboele, klarnetile, sarvele ja 21.10— 22.10 ,,Tee rahva juurde", kuulde 22.50 teateid ja heliplaate
24.00—
1.10 mustlasmuusika
m äng
fagottile
Bukarest
364,5 / 823 / 12
Königsvusterhausen
1571 /191 / 60 22.10— 23.00 Fr. Schubert; Sümfoonia C- 18.00— 19.00 ja 19.15— 20.00 ajaviite-kontduur
M 5 — 7.30 võimlemine
sert ★ 20.20— 20.45 filmitähtede ettek. (he
23.25 muusikaline vahemäng
7.35— 9.00 varane kontsert ja teated
24.00— 1.00 õhtukontsert. Lassen :Polonees. lipl.) ★ 21.05 harfi, flöödi ja keelp.-ork.
13.00— 13.55 lõunakontsert Leipzigist
★
21.35— 22.00 koorikontsert
Foerster: õhtumuusika. Dv o rak : Avam . kontsert
14.00— 15.00 lõunakontsert Heilsbergist
oop. ,,Talupoeg kelmina". B o e h m ; V a  -A- 22.20 balalaikaorkestri kontsert ★ 23.25
17.00— 18.30 pärastl.-konts. Schubert; U n 
muusikat
restoranist
riatsioonid ühe laulu teemal. Grainger:
gari marss. Cherubini: avam. ,,LodoisKarakterpala. Fahrbach: Viini tuletõrje- Rooma
420,8 / 713 / 50
ka". Hum perdinck:
M auri rapsoodia.
polka.
18.30— 19.50 viiulikontsert. Vaheajal päeva
Puccini; fant. oop. ,,Tosca". Grieg; Tei
uudiseid
★
21.45—
22.45
kirev
tund -Ar 23.00
405,4 / 740 / 100
ne Peer-Gynt-süit. Smetana; avamäng München
— 24.00 segaeeskava
8.00— 9.15 varane kontsert
,.M ü ü du d mõrsja". Verdi: fant. ooperist
13.00— 14.15 lõunakontsert helipl.
Milano
368,6 / 814 / 50
,,Trubaduur". Liszt; Tants külakõrtsis
19.10— 19.45 H a n s
Bassermann
mängib. 14.25— 15.00 kammerkvarteti ettek.
18.10— 18.55 tantsumuusika ★21.45— 22.45
Händel: Sonaat a-duur. Svendsen: R o  16.10— 16.30 laule baritoni ettek.
kirev tund ★ 23.00— 24.00 kam m erm uusika
manss.
Saint-Saëns: Havanaise, D v o  17.00— 18.30 videvikkontsert. Kavas saksa kontsert. Lõpuks helipl.
ooperimuus.
orkestri
ja
solistide
ettek.
rak: M azurek
Pariis (Poste Parisien)
312,8/959/60
20.00— 21.00 Jäävalss; lõbusaid stseene soo 18.50— 19.10 Joh, Brahmsi laule baritoni
21.35— 22.00 ja 22.50— 23.05 helipl. ★ 23,20
ettekandes
jast südamest ja külmadest jalgadest
viini muusika ★ 0.30— 1.00 heliplaate
21.15— 22.30 ajaviitemuusika
(solistid
ja 19.30— 19.50 heliplaate
London National
261,1 / 1149 / 50
orkester)
20.15— 23.00 täna tantsitakse
23.20 vahe-eeskava
24.0C— l.üO ajavil:ekontsert (sopran’ ja
Droitwich
1500 / 200 / 150
24.00—
1.00 kammermuusika. Joh. Brahm s:
orkester)
14.00 orelikonts, ★ 14.45 ork.-kontsert ★
Keelp.-kvartett a-moll. Pizzetti; 3 laulu 16.00 helipl. ★ 16.30 ork.-konts. ★ .17.15
1.00— 3.GO öökontsert ja lõpuks helipl.
keelp.-kvartetile ja sopranile, H a y d n ; tantsupl. ★ 17.45 Strauss: Sonaat f-duur
Breslau
315,8 / 959 / 60
Keelp.-kvartett b-duur
tšellole ja klaverile ★ 18.15 ork,-konts. ★
6.00— 7.00 ja 7.35— 8.00 heliplaate
Leipzig
382,2 / 785 / 120 19.15— 20.00 tantsum, ★ 22.00— 23.00 kirev
8.15— 9.40 hommikkontsert
tund ★ 23.20— 23.30 klaveripalu ★ 24.00
10.15— 11.00 heliplaate
7.35—
9.00 varane kontsert ja teated

IV
katnmermuus. ★ 1.15— 2.00 tantsumuusika
(Droitwich)

Helsingi

Moskva Komintern

17.00 Lahti ★ 18.00 laule ★ 1S.25 kõne
18.40 turuteated
18.15, 18.35, 20.00, 21.15 ja 22.15 Lahti

1714 /175 / 500

18.30— 19.30 kontsert. ★ 21.00— 22.00 popul.
laule

Moskva „Stalin“

360,6/832 /100

17.00 vestlus Gustav Mahlerl muusikast ★
18.25 ooperi ülekanne ★ 22.30 tantsu- ja
ajav.-muusika

Stokholm
Mótala

335,2 / 895 / 10
Rootsi keeles

426.1 / 704 / 55
1357 / 221 / 30

14.30— 15.30 ajaviitemuusika
15.45— 16.00 heliplaate
18.30— 18.45 viiulikontsert.
Senaillé-Monén: Introduktsioon ja Presto. Beetho
ven-Kreisler: Rondino. Weber-Kreisler:
Larghetto. Tartinl-Krelsler: Variatsioo
nid Corelli teemal
19.15—
20.30 helipl. ★ 21.00— 21.45 kabaree
410,4 / 731 I 20
Tallinn
22.15 ülekanne Helsingist. K avas laule ja
Tallinn-Iiasnamäe
orkestri ettekandeid
7.00 äratusmäng
23.00— 24.00 ajaviitemuusika. Mozart: avam.
7.C5 võimlemine
,,Röövimine
Serailist“.
Mendelssohn:
7.20—
8.30 hommikkontsert heliplaadelt
Laul.
Schubert: Im prom ptu . as-duur.
Tallinn-Liasnamäe
Chopin: valss op. 64. Puccini: Po p u r 
17.30 heliplaate ja reklaami
rii. H y lb o m : Annabella. Björkander:
17.45 välismaisi päevauudiseid
Laul. Lehar: ,,Sa oled m inu päike“. H r u 
18.00 heliplaate
b y : Lehar-meloodiaid
18.15 kodumaisi päevauudiseid
Kalundborg
1261 / 238 / 60
18.30 lastetund
Kopenhagen
255,1 / 1176 / 10
19. CO Lekeu sonaat viiulile ja klaverile.
16.15— 18.15 ringhäälingu ork. kontsert ★
Esitavad A .
Papm ehl
(viiul)
ja E .
31.00— 21.15 Gaubert: Sonaat flöödile ja
Knüpffer (klaver)
klaverile ★ 22.35— 22.45 helipl. ★ 23.00—
19.30 major M . H a b e r : Noorsoo riigikait
24.00 ringh. ork. kontsert. K av as : Svendseline ettevalmistus meie koolides
sen, Reesen, Grieg, Alfven
24.00— 1.30
20.00 a.ianäitaja-õiendus ja jääteateid
tantsumuusika
20.03 tilekanne Tartust
Luksemhurff .
1304 / 230 / 200
a0.05 eesti muusikat. K av as: Alfred Karafini helitöid. Andante klaverisonaa 9.45— 10.00 helipl. ★ 14.00— 16.00 ork.-kont20.30— 31.30 ajav.dist — Thekla K och. Soololaulud: a) Ei sert, helipl. ja teated
mina ütle; b) K üla mull’ ütleb — Ella ja tantsumuusika
BelsrJa eeskava
Lipand (sopran). Viiulisoolod: a) L e 
21.40— 22.00 akordeoni ettek ★ 22.25— 22.40
gend : b) Scherzo — Rudolf Palm (viiul).
Soololaul: õhtupalve
—
Ella Lipand klaveripalu ★ 22.45— 23.10 ork.-konts. K a 
vas belgia heliloojad ir aS.U)— 23.30 sümf.(sopran).
kontsert. Boccherini: Kontsert tšellole ja
20.40 heliplaate. P . A b r a h a m : a) pop. op.
,,Viktooria ja ta husar“ : b) pop. op. ork. ★ 23.40 konts. jätk. Beethoven: avam
,,Havaii lill“ — M arek W e b e r ’i orkester. ,,Bgm ont". H a y d n : Kontsert tšellole ja
ork. ★ 0,15 belgia helilooiate helindid kla
21.00 esperantokeelne nädalakroonika
31.10 „H u v im atk
sümfoonilisse
mimsi- veri ja flöödi ettek. ★ 0.40 tantsuplaate

Teisip. 8. jaan.

kasse“ . (Kontsert nr. 18 heliplaadelt.)
J. B r a h m s: Sümfoonia nr. 1, c-moll,
op. 68 — Philadelphia sümfooniaorkes
ter. Juhatab Leopold Stokovski.
Seletusi annab Albert üksip
ZZ.W „Euroopa-kontserdi“ ülekanne Helsing^lst. K avas soome helitöid. Kaaste
gevad: ooperilauljanna Irja Aholainen,
ooperilaulja Yrjö Ikonen, Gerda Venekoski (klaver), Suomen Yleisardio ork.
Juhatab dr. Toivo Haapanen. 1. O rkes
ter: Madetoja: avam. oop. ..Pohialaisia“.
2. L a u lu d :
Hannikainen:
K olm häme
rahvalaulu (Irja Aholainen). 3. Orkes
ter: K la m i: K olm soome rahvaviisi. 4.
L a u lu d : Ra nta : K o lm põhjala. rahva
laulu (Yrjö Ikonen). 5. Orkester: Merikanto: Rahvatantse.

Tartu

579.2 / 512 / 0,5

7.00—
8.30 ülekanne Tallinnast
17.30 heliplaate ia reklaami
17.45 ülekanne Tallinnast
20.08 ilmateade
20.05 ülekanne Tallinnast

Lahti

1807,2 / 166 / 40

Soome keeles
17.00 ajaviitemuusika. Mickie-Maus orkes
ter
18.00 kõne ★ 18.25 laule -k 19.15 kõne
19.35 retsitatsioon
20.00 ork.-konts.
G a de:
Järelkajad Ossian’ile, avam. Sibelius: ,,Pelleas ja Melisande", avam. Saint-Saëns: R o n do capriccioso. Raitio: Pastoraal. Melartin: I n 
termezzo. K l a m i: Merepildid. Moniuszko: Talvemuinasjutt
21.15 viiulisoolosid. Vieniavski: a) Polo
nees d-duur: b) Valse caprice. Szymanovski: Poola rahvalaul. Andrzejovski:
Burlesk. Zarzyncki: a) R o m anss; b) M a 
surka
22.15 Euroopa-kontsert (v. Tallinn)

Riia
Madona

514.6 / 583 / 15
271.7 / 1104 / 20

6.55 koraal ★ 7.35— 8.05 kontsert
1.2.C0— 12.30 börsiteated ja heliplaate
16.30— 17.30 balletimuusika helipl.
18.30— 19,00 Jaz. Vitols’i laule Rahvusoope
ri sekstetl ettek.
'iP.lO— 21.00 ooperimuusika. T h o m as : ava
m äng ..Toselli“. Saint-Sagns: balletim,
oop. ,,Parisati". — Aariaid B. Zebransk?
ettek. — R . Strauss: fantaasia ooperist
..S'ilome“
21.10 konts, d ’Albert: prelüüd oop. ,,R u 
biin“. — Aariaid. — R . Strauss: valss
cop. ,,Roosikavaler“. W a g n e r : Walteri
laul
oop.
,,Mei?terlaul-iad". W a g n e r :
P’-fclüüd oop. ,,Meisterlauliad“,
’’2.15— 22.45 ülekanne Helsingist
22.45—
-¿3.30 ajaviitemuusika helipl.

Varssav
Kattovice

fe, Löhr, Lehar, Lindte, J *h . Strauss Jt^
20.10— 21.00 heliplaate
22.00— 23.C0 Fr. Flotov (m uus. helipl.)
23.40— 1.00 öömuusika.
K o m z a k : Marss.
A d a m : avam. ,,Lonjum eau kirjakandja".
Murzilli: a) Mälestusi Leharist, sere
n aa d; b)
Juubel-serenaad.
Kom zak;
Valss:
Blankenburg:
Marss-popurrli.
Dittrlch: Vene tantsud. Joh. Strauss;
mel. ,,Tuhat ja üks ÖÖ“. Büttner: Weddigen-marss

Königsvusterhausen

Breslau

315.8 I 959 / 60

6.00— 7,00 ja 7.35— 10.00 heliplaate
10.15— 11.00 heliplaate
13.00— 14.15 lõunakontsert
14.30— 15.05 ajaviitekontsert
16.10— 16.40 neliakäelist klaverimuusikat
17.00— 18.30 pärastl.-kontsert. K av as : Supp§, K om zak , Beethoven, Hum perdinck Jt.
19.15— 19,50 šrammelkontsert
22.00— 23,00 improvisatsioone orelil
23,25 raadiotehnikat
23.35— 1.00 tantsumuusika

Berliin-Tegel

356.7 / 841 / 100

7.15— 7.S0 võimlem. ★ 7.35— 9.00 kontsert
13 00— 14.00 lõunakontsert
14.15— 15.C0 kolmveerand taktis (helipl.)
15.15— 15.30 väike muusika (helipl.)
17.00— 18.30 pärastl.-kontsert. K a v a s ; Balfe. Rust, Lehar, Lincke jt.
18.30— 19,00 klaverikontsert
19.30— 20.30 mel. operetest ja oopereist.
K a v a s : Kollo, Melichar, R a y m o n d , L e 
har jt.
22.00— 23.00 Bruckner: Sümfoonia nr. 4
es-duur
23.20
Naerev Mozart. 1. Variatsioonid ja
menuett Divertimendist d-duur. 2. Naljakanonid. 3. Muusikaline nali (Külamuusikud)
24.00—
1.00 ajav.-muus. helipl.

1345 / 212 / 120
395.8 I 758 / 12 Hamhursr

7,45 koraal
7.48, 8.07 ja 8.25 helipl.
12 57 aeg, Krakovi fanfaarid
13 10— 13,45 ja 14,05— 14.30 ajaviltemuus.
16.45— 17.45 kontsert
18.00— 18.25 balletimuusika helipl.
18 ?5— 18.50 laulu ettekanded
19.15 Beethoven: Sonaat c-duur
op.
53
(Waldstein). Esitab klaveril M . Vllkomirski.
19.35— 19.45 Mascagni: Erootiline tants
(helipl.)
20.00— 20.20 laulu ettek. (E . Szabranska)
20.30— 20.45 vokaal-duo ettek. helipl.
22.00— 23.30 ooperimuus. helipl.
0.05 tantsumuus. ,,Gastronomja’st“

1571 /191 / 60

.15— 7.30 võimlemine
.35— 9.00 varane kontsert ja teated
13.00— 14.15 lõunakonts. Münchenist
15.f 0— 15.55 heliplaate
17.00— 18.30 kirev muusikaline pärastlõuna
Ham burgist
19.00— 19.40 kammermuus.
M ozart: Klarnet:-kvintett. F u h r : Keelp.-kvartett
■
’O.Ofl vahe-eeskava
20.20— 21.00 ajaviitekontsert Leipzigist
22.00— 23.00 puhkp.-ork. kontsert. Strauss:
Marss. L ö h r : Isari ilusas orus, valss.
Brase: Põhjam aa pulm, intermetso. Ailbout: M in u isamaale, avam. W a l d m a n n :
Ole tervitatud, sa ilus Sorrent. Schön
feld: Võidupalmid, marss. Suppe: avam.
Bandiitide tembutused. L ö h r : Väikseim
rühm, intermetso.
Zeller: Zeller-õhtu,
valss. Siede: Tlus jaapanlanna, intermet
so. Latann : Admiral Stosch, marss
24.00—
1.00 rahvalaule ja -tantse Soomest
ja Jugoslaaviast. Euroopa-kontsert Bel
gradist ja Helsingist (ülesvõte)
l.CO— 3.00 kam m erm uus. ja laule

331,9 I 904 / 100

7.35— 8.00 ja 8.25— 9.00 hom m ikum uusika
12.30— 13,00 heliplaate
13.10— 14.00 lõunamuusika
14.10— 15.15 muusikalist ajaviidet
15.30— 16.00 muusikat oopereist ja opere
test (helipl.)
17.00— 18.00 pärastl.-kontsert. Suppe: avam.
op. ,,M u d e l“. H u b a y :
Tšardas-stseen
viiulile ja ork.
Gebhardt:
duett op.
,,Loss Adrial“. Grieg: Norra mõrsjarong
möödumas.
Alter:
Manhattan
M oon
light. H a m m : Kahekõned oboele ja klar
netile ork. saatel. K ü n n e k e ; muus, op.
,,õnnelikku reisi". Titl: Serenaad flöö
dile ja sarvele. Waldteufel: Lilled, valss.
H e rzo g: Virtuoosid, polka. Joh. Strauss:
Heilsbersr
291,0 / 1031 / 75
Lo o d Viini metsast, valss.
7.35— 9.00 varane kontsert ja teated
20.00— 21.00 õhtumuusika. Cherubini: avam.
12.30 heliplaate
oop.
,,Lodoiska".
H u m m el:
Iluduse
13.00— 14.00 lõunakontsert Berliinist
templis,
lüüriline intermetso.
Leusch14.05— 15.30 tõsist m uus. heliplaadelt
ner; Raskolnikov, sUmf. luuletus. Doni*
17.00— 18.S0 pärast!-kontsert. K a v a s : Bal-

rettl: fant. © •».
„Lukrazla
B®rgla".
G u n g l; Valsa. Joh. Strauss: Perpetuum
mobile.
23.00— 23.00 kontsert. 1. Schum ann: A v a 
m äng, Scherzo ja Finale op. Wl. 2. Laule
ork. saatel. 3. Schubert: Avam äng Itaa
lia stiilis. 4. Laule orkestri saatel. R e 
ger: Balleti-süit orkestrile op. 130
23.25 muusikaline vahemäng
24.00— 1.00 hilismuusika. Lassen: Avam äng
rahvalaulu teemal. M au sz: K uban i sere
naad. Bolzoni: Menuett. Gebhardt: M u i
nasjutu - avamäng.
Ippolitov-Ivanov:
Kaukaasia süit. Hall:
Tuulte pulm,
valss. Millöcker: avam. op. „Kerjusüli
õpilane".

München

Lõpuks kuni kella 22.00 vana tantsumuusi
21.80— 23.8® Be«rte raadl®-kabaree
kat heliplaadelt
24.00 puhkp.-kontsert. Suppé: avam. op.
579.2 / 512 / 0.5
„Bandiitide tembutused“. G ounod: fant. Tartu
7.00—
8,30 ülekanne Tallinnast
oop.
Faust". Joh. Strauss: Roosid lõu
nast, valss. Klim ent: Popurri viini me- 17.30 heliplaate ja reklaami
loodiaist. Schäfer: Loin du Ball, karak 17.45 ülekanne Tallinnast
terpala. Sieczynski: Viin, sa m inu unis 30.03 ilmateade
tuste linn. Rupprecht: O m al jõul, marss 30.05 ülekanne Tallinnast

Budapest

550,5 / 545 / 120

18.C0— 19.00 ooperorkestri kontsert
19.30— 20.00 ettek. tšembalol
20.25— 21.10 laule klaveri saatel
21.10— 23.40 kuuldemäng
23.00 mustlasmuusika
24.00— 1.10 tantsumuusika

Bukarest

364,5 / 823 / 12

405,4 / 740 / 100

18.00 pärastl.-konts, helipl. ★ 19.00 jazzmuus. klaveri ettek. ★ 19.15— 20.00 heli
8.00— 9.15 varane kontsert
plaate ★ 20.20 laule ★ Î1.05— 2IÎ.00 Ja 23.15
13.00— 14.15 lõunakonts«rt
—
sümfooniakontsert. Mozart: avam.
14.25— 15.00 heliplaate
,,Figaro pulm". H a y d n :
Jumalagajätu15.20— 15.50 laule baritoni ja tšello ettek.
17.00— 18 30 videvikkontsert. K a v a s : Nico- sümfoonia. Beethoven: variatsioonid MoTiarti teemal tšellole Ja orkestrile. Rimskide, TSaikovski, Sibelius, Beethoven jt.
Korsakov: Kontsert cis-moll klaverile ja
18.30— 19.10 Mozart: Viiulisonaat nr. 3
ork. Liszt: Mazeppa, sümfoon. poeem
d-duur
Rooma
420,8 / 713 / 50
19.30— 19,50 muus. helifilmest (helipl.)
20.00— 21.C0 aiav.-kontsert. Gom es: avam. 18.10— 18.55 ajaviitemuusika ★ 21.10— 21.3.'
,,Salvator R o sa“. Verdi: duett oop. ,.T ru  helipl. ★ 23.00— 34.00 segakontsert (solistid
baduur“. Puccini: aaria oop. ,,M ad am e la orkester).
K av as : R . Strauss, Bach.
Butterfly“. Verdi: aaria oop. ,,D o n Car Bruch j. t.
los". Micheli: Süit. Verdi: duett oop. iWilanç
368,6 / 814 / 5C
,,Saatuse võim". Verdi aaria oop. ,,Ri- 18.10— 18.55 ork.-kontsert ★
21.45— 24.00
goletto“
opereti ülek. Lõpuks helipl.
22.00— 23.00 Raadiokalender linnale ja m aa Pariis (Poste Parisien) 312,8 / 959 / 6f
le: Jaanuar. K aa s teg .: solistid, orkes 31.28 kirev kontsert ★ 22.15 sümfoonia
ter ja kõnelejad
kontsert. K av as: Mendelssohri, Beethoven
23.20 vahe-eeskava
Mussorgski, Borodin, Liszt
0.30 helip'.
24.00—
1.00 öömuusika Ham burgist i
London National
261,1 / 1149 / 5f

nroitwich

Meie

„Rabvavastuvõtja“
ühes dünaamilise valjuMäldajaga
TTi' ksab ainu't kr. 7ß.—
1=

E L^K T R O T E H N IK A

LABOR ATOORIUM
JA A K S O N & JÄ TM A R
Endla 9,
44R-.S3
Leipzig

470,2 j 638 / 120

7.15— 8.30 teated ja muusika
13.35— 14.35 salongorkestri kontsert
16.55— 17.45 ringh. orkestri kontsert. K a 
vas: Boieldieu, Verdi, Fuõik j. t.
18.05 ja 18.25 heliplaate
18.50— 19.10 popul. tšehhi laule
30.30— 23.00 Foersteri ooper ,,Deborah“
23.15— 23.30 heliplaate

Viin

Moskva Komintern

1714 /175 / 500

18.30— 19.30 saade punaväele

Moskva „Stalin“

360,6/832/100

19.30 kirjanduslik eeskava

382,2 / 785 / 120

7.35— 9.00 varane kontsert ja teated
13.00— 14.00 heliplaate
14.10— 15.00 lõunamuusika
15.10— 15.45 Schum ann; Klaverikontsert amoll
17.00— 18.30 pärastl.-kontsert
19.20 kirevat muusikat kammerork. ettek.
20.00— 21.00 ajaviitekonts. Schubert: avam.
oop. ,.Kuradi lõbuloss“. Mozart: menuett
variatsioonidega ja rondo Divertismento’st nr. 11. Goetz: mel. oop. ,.Taltsuta
mine vastu tahtmist". Verdi: avam. oop.
..Saatuse võim". Liszt: M asurka brillan
te a-duur. Chabrier: Hispaania rapsoo
dia. W a g n e r : Polonees d-duur
21.40— 23.15 Hu um o r, nali ja tuju. Kirev
muusikaline õhtu.
K aasteg.: solistid,
koor ja orkester
23.35— 1.00 öömuusika

Praha

1500 / 200 / 15(^

13.20 orelipalu ★ 13.50 ajaviitekontsert >
17.00 ork.-kontsert ★ 18.20 instrum.-trio
ettek. ja laule ★ 19.15— 20.00 seksteti ettek.
★ 21.20— 21.30 heliplaate ★
23.20— 23.3C
klaveripalu ★ 0 . 2 0 ork.-kontsert ★ 1.15—
3.00 tantsumuus. (Droitwich)

506,8 / 592 / 120

17.10— 18.00 viini muusikat helipl.
18.35— 19.05 Schum ann: Carneval, op. 9
(klaver)
20.35— 21.30 Ferdinand L ö w e 10. surmapäe
vaks. Ork.-kontsert. R . W a g n e r : avam.
ja Isolde surm oop. ,,Tristan ja Isolde".
H . W o l f: Penthesilea, sümfooniline luu
letus

Keskn. 9. jaan.
Tallinn

410,4 / 731 / 20

T alU nn- BKS
7.00 äratusmäng
7.05 võimlemine
7.20— 8.30 hommikkontsert heliplaadelt
Tallinn- Lasnam äe
17.30 heliplaate ja reklaami
17.45 välismaisi päevauudiseid
18.00 heliplaate
18.15 kodumaisi päevauudiseid
18.30 põllumajanduslikke teateid
18.45 ,,Vaba M a a " peatoimetaja E d . Laam a n : Nõukogude Venem aa. Lenini pä
rijad
19.1i5 ungari tantse heliplaadelt. Brah m s:
a) Ungari tantsud nr. 1 ja 3 — Viini
filharmooniakontsert. Juh. Cl. Krauss.
b) Ungari tantsud nr. 6 ja 5 — Berliini
riigiooperi orkester. Juh. dr. L . Blech.
19.30 ,,Põllumajanduse"
toimetaja
agr.
Saarson: Nõuannet põllumeestele
30.00 ajanäitaja-õiendus ja jääteateid
30.03 ülekanne Tartust
50.05 ringhäälingu orkestri kontsert. J u 
hatab B a im u n d Kull. Kavas ooperimuu
sikat.
Mozart:
avam.
oop.
,,Figaro
pulm". Halevy: fant. oop. ,,Juuditar“.
Massenet: fant. oop. ..Herodiade“. O o 
periaariaid — Olga Torokoff-Tiedeberg
(sopran). Orkester: W a g n e r : avamäng
oop. ..Lendav hollandlane". Verdi: aaria
oop.
,,Saatuse võim"
(Olga TorokoffTiedeberg). T h o m as: fantaasia ooperist
„M ig n o n “

Lahti
Helsin^
17.00
17.50
19.15
19.45
30.25
30.45

1807.2 / 166 / 40
335,2 / 895 / 10

heliplaate
poiste- ja lastetund
vestlus ★ 19.25 meekoori ettek.
kõne ★ 20.15 klaveripalu
kõne
lõbus õhtu

Stokholm
Mótala

426.1 / 704 / 55
1357 / 221 / 30

15.05— 16.00 ajaviitemuusika
18.05— 18.30 hõõtsharmoonika ettek.
18.45— 19.45 heliplaate
30.30— 21.15 solistide eeskava (viiul ja kla
ver). Beethoven: Sonaat viiulile ja kla
verile g-duur.
Debu ssy:
Kuupaiste.
Ibert: Väike valge eesel. Schubert: So
natiin viiulile .ia klaverile g-moll
33.00— 24.00 moodne tantsumuusika

Kalundborg
Kopenhaeren

1261 / 238 / 60
255,1 / 1176 / 10

16.00— 16,30 helipl. — 16,30— 18.30 ringh.
ork. kontsert ★ 21.00— 21.30 kam m erm uusi
ka ★ 23.00— 3.00 raadioball noortele. Vahe'legil teateid

Luksembure:

1304 / 230 / 200

■).45— 10.00 helipl. ★ 14.00— 16.00 ork.-kont
sert, helipl. ja teated ★ 20.30— 31.30 ajav.ia tantsumuusika
Luksem burgi eeskava
31.40— 22.00 viini opereti-muus. ork. ettek.
★ 23.20— 22.35 ja 23.40 laule ★ 23.05 ork.kontsert -k 23.45 klaveripalu
0.15 operetimuus. K a v a s : Lehar, Ganne j. t. ★
0.45 tantsuplaate

Riia
Madona

514,6 / 583 I 15
271,7 / 1104 / 20

6.55 läti laul ★ 7.35--8.05 kontsert
12.00— 12.30 börsiteated ja heliplaate
W.CO— 17.00 kontsert heliplaadelt
'.7.30— 18.00 läti muusika mandol.-orkestri
otfek. Vitols: A lbum . Blum s: Hällilaul:
O re:
Menuett. . Naglinš:
Masurka.
B lum s: Läti laule
18.30— 19.00 ,,Talve rõõmud“, mandol.-ork.
ettekanded
30.10— 20.30 Vitols’i laule
31.10— 22.00 popul. muusika ork. ettekand.
Aubert: avam. ,,Must Do m ino “. Dvorak:
Slaavi rapsoodia. E . Strauss: Aaae lil
led. Moszkovski: Hispaania tants. Blan
kenburg: Marss
32.15 klaverimuusika. Jaz. Vitols: K olm
läti laulu. Granados: Goyesques.
22.40 ajaviitemuusika ork.
ettek. Offen
bach:
avam.
,,Ilus H elena“. Delibes:
,,Coppelia", balletimuusika. Waldteufel:
,,Kullavihm", valss. L in de m an n: Polka

V^arssav
Kattovice

1345 / 212 / 120
395,8 / 758 / 12

7.45 koraal ★ 7.48, 8.07 ja 8.25 helipl.
13.57 aeg, Krakovi fanfaarid
13.10— 14.00 Seredynski ork. kontsert. Jessel: Marss. Rathke: ,,Kevadine püha
päev", valss. Schmalstich: Armastuse ro
manss. Roland: Valss. Dicker: K a r a k 
terpala. Hertel:
Galopp.
Seredynski:
Polka.
Zim m er: ..Mosaiik", popurrii.
Arm andola:
Idam aa
tants.
Fischer:
Chaplinaad
14.05— 14.30 Massenet’ ooperimuusika heli
plaadelt
17.00— 17.45 vanu laule
18.00— 18.25 Stojovski: Sonaat g-duur viiu
lile ja klaverile
18.35— 1.50 ajaviitemuus. helipl.
19.15— 19.45 Ludom ir Rozyckl laule ja kla
veripalu

VI
kurid, valss. Flotov: duett op. ,.Ales
20.00— 20.20 ja 20.30— 20.45 ajaviitemuus.
sandro Stradella". G o u n o d : balletimuus.
kohvik „A d ria ’st“
oop. ,,Faust“. Sm etana: tantsusüit oop.
21.00— 21.45 ajaviitemuusika Edith Lo ran d ’
M ü ü d u d mõrsja". Mülöcker: duett op.
ork. (helipl.)
,,Gasparone". Blon: Marss.
2!2;.(>0— ^22.45 Chopin’i helitööde kontsert, A .
Sztompka (klaver), a)
Polonees
cisMünchen
405,4 / 740 / 100
moll op. 28; b) K o lm masurkat; c) Nok8.20— 9.15 varane kontsert
türn e-moll op. 72; d) Ballaad as-duur
13.00— 14.15 lõunakontsert
op. 47
14.25— 15.00 meie kõik laulame kaasa (heli
22.40— 23.00 laulu ettek. (Ant. (jolebiovsplaadid)
ki). K a v a s: Paderevski,
Zelenski
ja
15.20^15.50 ettekandeid orelil
Gorski
16.1(1— 16.30 R . Straab mängib õppijaile.
23.15 tantsumuusika helipl.
T e e m a : meie mängim e neljäl käel
23.35— 24.00 ja 0.05 tantsumuusika dancing
17.00— 18.30 kirev pärastlõuna. K av as : Dos»7Q’ Clt**
tal, Lincke, Suppö, Drdla, Noack jt.
HeUsberg
291,0 / 1031
75 18.50— 19.10 laule aldi ettek.
7.35— 9.00 varane kontsert ja teated
20.00— 21.00 kirev tund. K aa s teg .: orkes
12.30 heliplaate
ter, solistid, humoristid jne.
13.00— 14.00 lõunakontsert Berliinist
22.15— 23.00 rahvamuusikat tsitri ja lõõts
14.05— 15.30 popul. meloodiaid helipl.
pilli ettek;
17.00— 18.30 pärastl.-kontsert. K a v a s : Tšai- 23.20— 23.50 Euroopa-kontsert
Helsingist.
kovski, Verdi, Sullivan, Lincke, Johann
K a a s t e g .: solistid ja orkester. M adetoja:
Strauss, Waldteufel jt.
Vangistatute laul. Hannikainen: 3 rah
18.45— 19.15 ilmalik orelimuusika.
valaulu. K la m i: 3 rahvameloodiat. RanB-A-C-H kompositsioonteemana
ta: 3 idabottnia rahvalaulu. Merikanto:
20.15— 21.00 tantsuraadio
Rahvatants
21.15— 23.00 kodumuusika (laul ja tšello)
23.50 vahe-eeskava
23.20 morse õppetund
24.00—
1.00 tantsuraadio
23.45—
1.00 tantsumuusika

Königsvusterhausen

1571 /191 / 60 Leipzig

7.15— 7.30 võimlemine
7.35— 9.00 varane kontsert ja teated
13.00— 13.55 ajaviitekontsert
14.00— 15.15 heliplaate
15.15— 15.55 kuulsaid vokaalsoliste helipl.
17.00— 18.30 pärastl.-konts. Breslaust
18.30— 19.30 kodumuus. solistide ettek.
20.00— 20.30 Chr. Sinding’i klaveripalu, a)
Süit, op. 3; b) Menuett; c) Pastoraal;
d) Marche grotesque; e) Etüüd
20.30— 21.00 itaalia keele tund
22.15— 23.00 kontsert heliplaadelt
24.00—
1.00 tantsuplaate
1.00— 3.00 öökontsert

Breslau

315,8 / 959 / 60

6.00— 7.00 ja 7.35— 8.00 heliplaate
8.15— 9.40 hommikkontsert
10.15— 11.00 heliplaate
13.00— 15.05 lõunakontsert
17.00— 18.30 pärastl.-kontsert.
Heusser:
Marss. Mozart:
avam. ,,Figaro pulm “.
Bullerian: Romantiline siiit. A u b e r: T a 
rantella.
Joh. Strauss:
Ilusal sinisel
Doonaul, valss. B ayer: pop. ,,Nukuhaldjas". Schubert: Sõjamarss. Joh. Strauss:
M asurka. S u p p ž : avam. op. „Ilus Galathee“. Ziehrer: Valss
19.00— 19.40 Schubert: Trio es-duur
20.00— 20.40 valsse orkestri ettek.
22.15— 23.00 tantsumuusika jätkub
23.30—
1.00 tantsumuusika

Berliin-Tegel

356,7 / 841 / 100

7.15— 7.30 võimlem.
7.35— 9.00 kontsert
13.00— 14.00 lõunakontsert
14.15— 15.00 heliplaate
15.15— 15.30 väike muusika (helipl.)
16.25 laule aldi ja baritoni ettek.
17.00— 18.40 huvitavaid vesteid ja muusikat
ork. ettek. K a v a s: Rust, K ark , Smeta
na, Porret, Sibelius, Joh. Strauss jt.
19.30— 30.40 kodumuusika
22.10— 23.00 Joh. Brahmsi armastuslaulevalsse
23.30—
1.00 tantsumuusika

Hamburg

331,9 / 904 / 100

7.35— 8.00 ja 8.25— 9.00 hom m ikum uusika
12.30— 13.00 W eb eri helindeid helipl.
13.10— 14.00 lõunakontsert Berliinist
14.10— 15.15 muusikaline ajaviide
15.30— 16.00 tantsuplaate
17.00— 18.30 pärastl.-kontsert Breslaust
20.30— 21.00 rahvamuus. laute- ja mandol.kvarteti ettek.
22.15— 23.00 meistermuus. vanul instrumendel
23.25 muusikaline vahemäng
24.00— 1.00 hiliskontsert. Keler-Bela: U n 
gari naljamängu avamäng. Ziehrer: H u l 

470,2 / 638 / 120

7.15— 8.30 teated ja muusika
13.35— 14.35 jazzkontserti kontsert
16.55— 17.45 ringh. orkestri kontsert'
18.30 ja 18.50 heliplaate
19.20— 19.55 saksa eeskava
20.10— 20.55 sõjaväeork. kontsert. K av as:
Langer, Lehar, Pešta j. t.
21.10— 21.40 jazzorkestri kontsert
22.00— 23.00 Bruckner’i I I sümfoonia. Ülek.
Smetana-saalist
23.15— 23.30 heliplaate

Viin

506,8 / 592 / 120

17.05— 17.35 kasakad laulavad (helipl.)
18.00— 18.55 kaasaegseid austria heliloojaid.
A ugust Brunett-Pisano (sopran, viiul,
bariton, klaver)
20.15— 21.05 koorilaule
az.flo—(2(2.310 Eurooparkonts. Poolast. Chopini helindite kontsert. 1. Polonees cismoll. 2. K o lm masurkat: a-moll, g-duur,
a-moll (posthume). 3. Noktürn e-moll.
4. Ballaad as-duur
23.55 esperanto välisteenistus
21.55 ajaviitekontsert
0.45— 2.00 ,,Nii lauldakse vaid Viinis".
A . Sieberth’i kvartett

Budapest

550,5 / 545 / 120

18.35— 19.00 ja 19.30— 20.00 pärastl.-konts.
20.30 ooperi ülekanne ja lõpuks mustlas
muusika
0.15— LIO heliplaate

Bukarest

368,6 / 814 / 50

18.10— 18.55 kontsert ★ 21.45— 24.00 komöö
dia ja lõpuks helipl.

Pariis (Poste Parisien) 312,8 / 959 / 60
21.28— 21.43 ja 21.50 helipl. ★ 23.15— 22.45
ajav.-muus. ★ 23.00 kuuldemäng ★ 0.30—
1.00 heliplaate

London National
Droitwich

261,1 / 1149 / 50
1500 / 200 / 150

13.45 orelikonts. ★ 14.30 kontsert ★ 15.30
orelipalu ★ 16.15— 16.50 helipl. ★ 17.15—
18.45 ork.-kontsert ★ 18.45 kvinteti ettek.
★ 19.15— 20.00 tantsumuus. -A: 21.30 helipl.
★ 22.00— 23.30 promenaadi-konts. K a v a s :
Sullivan, Foulds, Liszt jt.
★ 1.00— 2.00
tantsumuus. (Droitwich)

Moskva Komintern

1714 /175 / 500

18.30— 19.30 sümfooniakontsert ★ 21.00—
22.00 kammerkontsert. Kavas Rossini he
lindeid

Moskva „Stalin“

360,6/832/100

17.00 opereti ülekanne stuudiost ★ 18.25
ooperi ülekanne ★ 22.30 tantsu- ja aja
viitemuusika

Neljap. 10. jaan.
Tallinn

420,8 / 713 / 50

18.10— 18.55 ajaviitemuusika ★ 21.10— 21.25

410,4 / 731 / 20

Talliim-IIKS
7.00 äratusmäng
7.05 võimlemine
7.20 hommikkontsert heliplaadelt
8.15—
8.30 nõuandeid perenaistele (Ellen
Lindeberg)
Tallinn-Liasnamäe
17.30 heliplaate ja reklaami
17.45 välismaisi päevauudiseid
18.00 heliplaate
18.15 kodumaisi päevauudiseid
18.30 heliplaate
18.45 ülekanne Tartust
19.15 heliplaate. 1. Hart & R a dg ers: A r 
masta m ind täna öösi; K a s see pole ro
mantiline — J. Macdonald (sopran). 2.
Hart & Rodgers: Vaene apaaš; M im i —
Maurice Chevalier (bariton).
19.30 dr. Al-er Massakas:
Majanduslik
ringvaade
20.00 ajanäitaja-õiendus ja jääteateid
20.03 ülekanne Tartust
2'0.0ö ringhäälingu orkestri kontsert. J u 
hatab Friedrich Nikolai, 1. Orkester:
Lortzing, avam. oop. „TJndine“. Delm as:
Melankoolia. Bereny: tšardas ,,Karpaatia“. Liszt: Aarmastuse poeem. Grieg:
Norra tantsud nr. 2 ja 1. 2. Orkester:
Järnefeldt: ä) Hällilaul; b) Praeludium.
Tšaikovski:
Natha-valss.
Sc h u m a n n :
Tähtine öö. Borodin: polovtsite tantsud
oop. ,,Vürst Igor".
211.40 Comedian Harmonistid laulavad. Morena: pop. ,,Anno D a zu m al“. Boccheri
ni: Menuett. Kreisler & Marischka: Armastuskannatus. Strauss: a) valss ,,Ilu
sal sinisel Doonaul“ ; b) Perpetuum m o 
bile.

Tartu

579,2 / 512 / 0,5

7.00—
8.30 ülekanne Tallinnast
17.30 heliplaate ja reklaami
17.45 ülekanne Tallinnast
18.45 soome keele tund (R . Janno)
19.15 ülekanne Tallinnast
20.03 ilmateade
20.05 ülekanne Tallinnast

364,5 / 823 / 12 Lahti

18.00— 19.00 ringh. ork. kontsert ★ 19.15—
20.00 Mozart: Sekstett Divertissement nr.
15. b-moll ★ 20.20— 20.45 helipl. ★ 21.05
viiulikontsert ★ 21.35— 22.00 rumeenia rah
valaule — 22.15 salongork. kontsert

Rooma

Milano

382,2 / 785 / 120

7.35— 9.00 varane kontsert ja teated
13.00— 14.00 sõjaväeork. kontsert
14.10— 15.00 lõunakontsert
15.10— 15.45 M a x von Schillings juhatab
(helipl.)
18.00— 18.30 muusikat klarnetile ja klav.
19.20— 20i35 ajav.-kontsert. Rossini: avam.
oop. ,,Semiramis‘*.’Reinecke: balletimuusikat oop. ,,K un ingas M an ffed". Elgar:
Serenaad
keelp.-orkestrile.
Nessler:
mel. oop. „Säkkingeni trompetist“. Benatzky: Armastus lumes, valss. Suppe:
Souper Suppe juures.
Blankenburg:
Marss
22. l(i— 23.00 rahvamuusika
23.20 klaverikonts. Schubert; Im prom ptu
b-duur. Liszt: Sonaat h-moll
24.00—
1.30 tantsumuusika

Praha

helipl. ★ 22.00— 24.00 segakontsert. K av as:
Lalo, Wolf-Ferrari, Grieg. Kaasteg.; solis
tid ja orkester

17.00
18.10
18.30
19.15
20.05
20.25

1807,2 / 166 / 40

Soeme keeles
sõjaväeork. kontsert
retsitatsioon
saksofonisoolosid
kõne ★ 19.40 konts, kahel klaveril
kõne
ork.-kontsert. E y s d en : Rootsi meloo-

vn
diaid. H a ala n d: Norra meloodiaid. L e o 
pold; Ungari meloodiaid
20.55 vestlus
21.15 kontserdi jätk. Lindberg: Rapsoodia.
Alfven: Jaaniöö, rootsi rapsoodia

Helsingi
17.00
18.30,
20.05
20.25
21.15

335,2 / 895 / 10

Rootsi keeles
Lahti * 18.10 lühijutte
19.15 ja 19.40 Lahti
laule
Lahti ★ 20.55 vestlus
Lahti

Stokholm
Mótala

426,1 / 704 / 55
1357 / 221 / 30

14.30— 15.20 ajaviitemuusika
15.40— 16.00 Heinze: Süit b-moll klaverile
18.05— 18.30 palvetund
18.45— 19.00 rootsi rahvalaule
19.00— 19.45 heliplaate
21.10— 22.15 kontserdi ülekanne Kopenhaagenist. Mendelssohn: Sümfoonia nr. 4. aduur. Mozart: Klaverikontsert c-duur
23.00— 24.00
ajaviitemuusika.
Lortzing:
avam. ,,Tsaar ja puusepp". Jos. Strauss:
Transaktsioonid.
Grünfeld; Romanss.
Michielis: Tšardas nr. 8. Peterson-Berger: Roosidele. Tšaikovski: Salongmasurka. Grieg: Prantsuse serenaad. Cata
lan!; muus. ,,Loreley’st“

20.30— 20.45 heliplaate
21.00— 21.45 ajaviitemuusika.
Ringh. ork.
ja S. Terne (laul). Ganglberger: a) Väi
ke seltskond; b) Muinasjutulises metsas.
— 2 laulu. — J. Strauss: Viiniveri. Jensen: Hällilaul. — 3 laulu. — Filipucci:
Pidulik õhtu Havaiis
22.00— 22.45 kontsert. Ringh. sümf.-ork. ja
H . Czaplinski (viiul). Kreutzer: avam.
oop. ,,öölaager Granados“. Gadom ski:
Balletisüit. — D e Falla: Jota. Chabrler:
,,Scherzo“, valss. Schubert; Väike mesi
lane. — H a y d n : Serenaad. Halvorsen:
Marss. — Szymanovski: Arethuse’i fon
tään. Sarasate; Mustlasviise
23.15— 23.45 ja 0.05 tantsumuusika kohvik
,,Gastronomja’st“

Heilsberg .

291,0 / 1031

'55

7.35— 9.00 varane kontsert ja teated
12.30— 14.00 lõunakontsert
14.05— 15.30 heliplaate
17.00— 18.30 pärastlõunakonts. K a v a s : Auber, Bizet, Smetana, Massenet, Lortzing
20.10— 20.30 tsitri-trio kontsert
20.30— 21.00 laule noorte ettek.
21.15— 21.40 lõbus ajaviide
21.40 ,,Kellad helisevad üle Saarimaa",
kuuldemäng
22.00— 23.00 Perekond Bach — muusikali
sed iheeleolupildid II. Kaasteg. koor ja
Kalundborg
1261 / 238 / 60
solistid
Kopenhagen
255,1 / 1176 / 10
16.00— 17.45 ajaviitekontsert ★ 21.10— 23.15 23.20 millest kõneldakse Ameerikas
24.00
vahemäng
13.
neljapäevakontsert. K av as; Mendels1.00 huum or ja tants keskööl
sohn-Bertholdy, Mozart, Reger ja Beetho 24.00—
ven

24.00— 1.30 tantsumuusika

Luksemburg

1304 / 230 / 200

9.45— 10.00 helipl. ★ 14.00— 16.00 ork.-kontsert, helipl. ja teated 'k 20.30— 31.30 ajav.ja tantsumuusika
Saksa eeskava
21.45— 22.00 akordeoni ettek. -¡V 22.20— 22.35
ork.-kontsert. K av as: Micheli, Ravel j. t.
★ 22.40 saksa heliloojate helindeid ork. et
tek. K av as: Brahms, H elm und, W a gn er,
Meyerbeer -Ar 23.15 galakontsert. K aa steg .:
orkester ja Gabriel Bouillon (viiul). K a 
vas: Beethoven, Mendelssohn j. t. ★ 0.05
klaveripalu if 0.30 tantsuplaate

Kink mis jõuluks rõõmu teeb
K-m , LIER Ja R O S SB A U M , Viru 7 . tel. 433-34
Königsvusterhausen

1571 /191 / 60

7.15— 7.30 võimlemine
7.35— 9.00 varane kontsert ja teated
13.00— 13.55 lõunakontsert
14.00— 15.45 lõunakontsert Leipzigist
6.55 koraal ★ 7.35— 8,05 kontsert
17.00— 18.30 videvikkontsert M ünchenist12.00— 12.30 börsiteated ja heliplaate
19.30— 19.55 laule klaveri saatel
16.00— 17.00 salongmuusika
20.10— 21.00 valsse laulus ja ork.-ettek.
17.30— 18.00 kergeid meloodiaid
22.00— 23.00 tantsumuusika
18.30— 19.00 läti laule
1.00 huum or ja tants keskööl
20.10— 21.00 kammermuusika.
Laule
(E. 24.00—
1.00— 3.00 öökontsert
Zubite). — Lalo; Klaveritrio a-moll (Vitolsi trio ettek.) — Laule.
Breslau
315,8 / 959 i 60
21.10— 22.00 Grieg’1 helitööd, a) „Sügis“,
6.00— 7.00 heliplaate
avam. J b) Allegro moderate a-moll kla
7.35— 10.00 varane konts.
verikontserdist (O. Malkalng ork. saa 10.15— 11.00 heliplaate
tel), c) Noktürn, d) Sümfoonilised tant 13.00— 15.05 lõunakontsert
sud
17.00— 18.30 pärastl.-kontsert Münchenist
22.20 Johann Strauss’1 valsid, a) Ilus D o o  18.55— 19.25 laule aldi ettekandes
nau, b) Austria külapääsukesed, c) J u  20.00— 21.00 ajaviitekontsert. Wetzler: Süit.
tustused Viini metsast
Chabrier: España. R . Strauss: Serenaad.
23.00— 23.40 kontsert heliplaadelt
F uchs: 2 viini valssi. Ponchielli: balletimuus. oop. ,,Gioconda“
Varssav
1345 / 212 / 120
Kattovice
395,8 / 758 / 12 21.10 „Loots pardal", kaluri-komöödia
22.00— 23.00 ajaviite- ja soovikontsert
7.45 koraal ★ 7.48, 8.07 ja 8.25 helipl.
23.25 heliplaate
12.57 aeg, Krakovi fanfaarid
0 .0 5 ^ 1.00 ettek. orelil. Telem ann: Väike
13.10 ettekanded lastele
fantaasia. J. S. B a ch : Fantaasia g-duur.
13.30— 14.00 popul. kontsert. Ringh. ork. Ja
Franck; Koraal a-moll. Schroeder; V äi
A . Stromberg (klarnet). Tšaikovski: po
kesed prelüüdid ja intermetsod
lonees oop. ,,E u g en O ne gin “. Wallace:
356,7 / 841 / 100
avam. oop. ,,Maritana“. Glasunov: K o n t  Berllin-Tegel
7.15— 7.30 võimlem.
7.35— 9.00 kontsert
sertvalss. — Klarneti ettekanded. — D e 
libes: ballett oop. ,,Lacm e". Moszkovski: 13.00— 14.00 lõunakontsert
Serenaad. Sinigaglia: Saksa tants nr. 2. 14.15— 15.00 tantsurütmis (helipl.)
— Klarneti ettek. — W a g n e r ; marss oop. 15.15— 15.30 väike m uusika (helipl.)
17.00— 18.00 ajaviitekontsert. K a v a s : Joh.
,, Tannhäuser“
Strauss, Ziehrer, Müller jt.
14.10— 14.45 kontserdi jätk
16.45— 17.45 meloodiaid operettidest ja re 18.00— 18.30 pärastl.-kontsert. K a v a s : A r 
mándola, W eb er , Bernards
vüüdest, helipl.
heliloojad.
Coenen:
19.15— 19.45 Mendelssohn-Bartholdy: Trio 18.30— 19.00 noored
Rapsoodiline sonaat klaverile, Albea:
d-moll op. 49
Passacaglia c-moll orelile
20.00— 20.30 laulu ettek.

Riia
Madona

514,6 / 583 / 15
271,7 / 1104 / 20

20.00— 20.40 Sinding’i laule ja klaveripalu
21.10— 22.00 ajav.-muus. Budapestist
22.00— 23.00 tantsumuus. Stokholmist
23.25 argentiina tantsumuus. ülekanne
Buenos Aires’est
24.00—
1.00 tantsumuus. Londonist

Hamburg

331,9 / 904 / 100

7.35— 8.00 ja 8.25— 9.00 hom m ikum uusika
12.30— 13.00 ja 13.10— 14.00 lõunakontsert
14.10— 15.15 muusikaline ajaviide
15.30— 16.00 E . Griegi orkestrimuusika (he
liplaatidelt)
17.00— 18.00 pärastl.-kontsert. K a v a s : Zieh. rer, Müller j. t.
18.00— 18.30 ajaviitemuusika. Arm andola:
marss- ja rännaklaulud.
Schwarzlose:
Andreas Hofer, avam. W e b e r : valsiku
ninga Strauss’i juures,
valsspopurrii,
Bernards: Roosiunelm Sanssouci's
20.00— 21.00 kuuldem äng
21.10— 23.00 ja 23.30 ....... ja õhtuti tantsi
takse".
24.00— 1.00 muus. operetest. Suppe: Boc> caccio-marss. Joh. Strauss:
a)
avam.
j ,,Prints M ethusalem "; b) laul öp. ,,Viini
' v.eri“, Millöcker: Valss. Joh. Strauss:
; duett op. ,,Viini
veri‘^ Götze:
pop.
,,K uldn e Pierrot". L eh a r: a)
laul op.
,,Giuditta“ ; b) eelmäng op. ,,E v a "; c)
: duett op. ,,Paganini".
1.00— 2.00 öömuusika

München

405,4 / 740 / 100

8.00— 9.15 varane kontsert
13.00— 14.15 lõunakontsert (helipl.)
14.25— 15.00 E d. Künnecke helindeid
15.20^16.00 tsitrikvarteti ettek.
17.00— 18.30 videvikkonts. Reissiger: Yelva; avara. Bruch; Aeglane osa viiulikontser; dist. Muusikat Chopin’i helindeist. W a l d 
teufel: Valss. Joh. Strauss: ,.Nahkhiir",
popurrii.
K ricka;
Hällilaul. Micheli:
' Neapoli süit
18.50— 19.30 kontserttund (bariton, kannel,
^ viiul, flööt, klaver)
Ufl.flO— 131.00 sümfooniakontsert. Jul. WeiSr
m a n n ’i helindeid. 1. Serenaad orkestrile,
op. 113. 2. Sümfonieta severa keelp.-orkestrile ja vaskpillidele. 3. Süit, klave
rile Ja ork., op. 97
31.10— 23.00 m uus. helifilmest Ja operetest.
K aa steg .: solistid ja orkester
23.20 kuuldepala muusikaga
0.30— 1.00 öömuusika

Leipzig

382,2 / 785 / 120

j 7.35— 9.00 varane kontsert ja teated
¡13.00— 14.00 muus. töövaheajaks (helipl.)
14.10— 15.45 heliplaate ja teated
17.00— 18.00 pärastl.-kontsert. K a v a s : Gou; nod, Verdi, Jos. Strauss, Hum perdinck,
Millöcker jt.
18.25— 18.50 vana muus. tšembalo ettek..
19.30 popul. rahvamuusikat
solistide Ja
ork. ettek.
20.301— 23.35 Mozarti' koom. oop.
„Figaro
pulm “ , ülek. Dresdeni riigiooperist

Praha

470,2 / 638 / 120

7.15— 8.30 teated ja muusika
13.35— 14.30 lõunakontsert
16.55— 17.45 sõjaväeork. kontsert.
K av as :
Dvorak, Donizetti, Bailing j. t.
17.55— 18.30 instrum.-solistide ettek.
18.55— 19,55 saksa eeskava
20.30— 20.45 popul. viiulisoolosid
21.00 laule klaveri saatel
21.20— 23.00 komöödia
23.15— 24.00 tantsumuus. sümfoonil. jazzorkestri ettek.
24.00— 1.00 tantsumuus. Londonist

Viin

506,8 / 592. / 120

17.10— 18.00 pärastl.-kontsert helipl.
18.30— 19.00 kontserttund (klaver, sopran)
20.40— 21.15 ja 21.25— 22.05 heliplaate 22.40— 23.30 Jos. M a r x : Romantiline loodussümfoonia
0.05 kuulsaid vokaal- ja instrum.-soliste
helipl.
0.45— 2.00 tantsumuusika.

v r a

Budapest
18.35— 19.00
19.30— 20.10
21.00— 33.30
22.50— 24.00
0.20— 1.10

550,5 / 546 / 12?
jazzmuuslkat
heliplaate
õhtukontsert
ajaviitekontsert
mustlasmuusika

Bukarest

364.5 / 823 /

12

18.00 pärastlõuna-kontaert ★ 20.30 ülekan
ne ooperist

Rooma

420,8 / 713 /

50

18.00— 18.55 kontsert ★ 21.10— 21.30 helipl.
★ 21.45— 24.00 segakontsert. K a v a s: Cimarosa. Franck Albeniz ja. Lõpuks tant
su- ja ajav.-muusika

Milano

368,6 / 814 /

50

18.10— 18.55 vokaalkontsert ★ 21.45 ooperi
ülekanne

Pariis (Poste Parisien) 312.8 / 959 / 60
21.28— 22.00 aiav.-muus. ★ 22.25 kuuldem.
-A- 0.30— 1.00 heliplaate

London National
Drmtwich

261.1 / 1149 /
1500 I 200 / 150

13.05 R . Straussi helindeid (helipl.)
ir
18.45— 17.00 ajav.-muu3. ja helipl. ★ 17.1.'^
helipl. ★ 18.45 orelipalu ir
19.15— 20.OC
kontsert ★ 21.20— 21.30 helipl. ★ 22.00—
22.40 puhkp.-ork. konts. ★ 0.15 orkestrikcntsert
★
1.15— 2.00 tantsumuusikat
(Droitwich)

Moskva Komintern

1714/1757500

21.00— 22.00 segakontsert

Moykva „Stalin“

360.6/832 /100

17.00— 19.30 kontsert ★ 19.30— 21.00 or
kestri ja koori kontsert ★ 22.00 tantsu- js
ajav.-muusika

Reedel 11. J|aan.
Tallinn

410.4 / 731 / 20

Tallinn-BKS
7.P0 äratusmäng
7.C5 võimlemine
7.20— 8.30 hommikkontsert heliplaadelt
Tallinn-L.a«namäe
17.30 heliplaate ja reklaami
17.45 vSlipmaisi päevauudiseid
18.00 heliplaate
18.15 kodumaisi päevauudiseid
18.30 lastetund
19.00 dr.
Richard
Roots:
Maohaavad.
Selle tekkimise põhiustest ja ravist
19.30 ..Talvplõhiid“ (heliplaad.ifl). Gunglvalss ..UiPklelad“ — M arek W e b e r ’i ork
R a w ic z: foxtrott ..Lum e sad u" — Kolm
Odeon-virtuoosi (klaver). Fuõik: valss
..Talvetormid* — E d. Lo ran d ’ orkester
Hill: V a n a vokk — Comedian H a r m o 
nists. Waldteufel: valss ..Uiskle.iad"
Columbia
salongorkester.
Ketelbey:
Kuuvalge öö — Londoni Palladiumi ork
Eilenberg: galopp ..Saanisõit" — Beka
orkester
20.00 aianäitaja-niendus ja jääteateid
20.03 ülekanne Tartust
ao.3.5 rfnfichäälfnffu orkestri kontsert. J u 
hatab R a im u nd Kull. K avas põhjamaist
,
muusikat. 1. Orkester: Juel-Fredericksen: süit ..Norramaalt". Palm gren: valss
..Tuhkim o". Peterson-Berger: Kirikus.
Melartin: Scherzo
sümfooniast nr. 1,
c-moll. Sinding: Kevade tulek. Grieg:
K a k s sümfoonilist tantsu. 2. Orkester:
Pagel: fant, ,.Rootsi laulus ja tantsus".
Sibelius: Eleegia. Svendsen: Rapsoodia
nr. 3

Tartu

Lahti

1807,2 / 166 / 40

Rootsi keeles
17.00 Helsingi ★ 18.00 retsitatsioon
18.20, 19.15 ja 20.05 Helsingi

Stokholm
Mótala

Kalundborg
Kopenhagen

335,2 / 895 / 10

Soome keeles.
17.00 soome rahvaviise ork. ettek.
18.00 lugmistund

1261 / 238 / 60
255,1 / 1176 / 10

16.00— 18.00 ajaviitemuusika
Griegi laule ★ 22.35-23.00
■¡3.15— 23.35 viiulisoolasid ★
lalaikasoolosid ★ 0.05— 1.30

Luksemburg

18.15— 18.56 Brn h m s: Klaverisonaat f-m*U
op. 5
19.15— 19.45 jazzmuusika helipl.
20.00— 20.20 laulu ettek.
(V . Verminska).
Meyerbeer: aaria
oop. ,,Aafriklanna".
Zelenski: Pettumus. Zarem ba: Printsess.
Lipski : Sügis. Szymanovski : Suleika
20.30— 20.45 salongmuusika helipl.
21.15— 33.30 sümfooniakontsert Varssavi
Filharmooniast
0.05 tantsumuusika ,,Paradls’lst"

426,1 / 704 / 55 Heilsberg
1357 / 221 / 30 7.35— 9.00

14.00— 15.00 ajaviitemuusika
15.30— 16.00 heliplaate
18.25— 19.25 sõjaväeorkestrl kontsert
19.50— 20.30 Rohozinski: Süit flöödile, vioo
lale ja harfile
21.15 ringh. orkestri kontsert. Schubert:
A va m ä ng nr. 7. Bizet: orkestrisüit nr. 2
,, L ’Arlesinne’st".
Joh. Strauss:
Vein,
naine ja laul — valss. Vieniavski: R o 
manss viiulikontserdist d-moll.
SaintSaëns: R ondo capriccioso viiulile ja or
kestrile. d ’Albert:
fantaasia ,,Madali
kust". Massenet: Meditatsioon
,,Thaisist". M ascagni: Tants. K a lm a n : muus.
op. ,,Kuradiratsur"
13.00— 24.00 heliplaate

★ 18.00— 18.20
heliplaate
★
23.35— 0.05 batantsumuusika

1304 / 230 / 200

291,0 / 1031 I 75

varane kontsert ja teated
12.30— 14. CO lõunakontsert
14.05— 15.30 instrum.-soliste helipl.
17.00— 18.30 pärastl.-kontsert. Mozart: ava
m ä ng ,,Titus". Delibes: fant. balletist
,,Coppelia". L eh a r: Eva-valss. Schmeling: õhtu Toledos. Schubert: Soirée de
Vienne. Suppe: mel. op. ,,Pensionat“.
Massenet: Neapoli stseenid.
Rossini:
avam. ,,Semiramis"
20.10— 21.00 õhtuajaviidet heliplaadelt
îl.ll(^23.CiO sümfooniakonts. Kavas Beet
hoveni • helindid.
1. Coriolan-avam.
3.
Klaverikonts. es-duur. 3. V sümfoonia
c-moll
^3.30— 1.00 tantsumuusika

Königsvusterhausen

1571 /191 / 60

7.15— 7.30 võimlemine
7.35— 9.00 varane kontsert ja teated
'.3 00— 13.15 lõunakontsert Nürnbergist
14.15— 15.15 ajaviitekontsert
1.5.15— 15.55 heliplaate
17.00— 18.30 pärastl.-kontsert (v. Heilsb.)
19.40— 19.55 vahe-eeskava
"iO.OO— 31.00 tantsumuusika
14.00—
1.00 tantsumuusika Hellsbergist
1.00— 3.00 öökontsert

9.45— 10.00 helipl. ★ 14.00— 16.00 ork.-kont
sert, helipl. ja teated ★ 20.30— 31.30 ajav.ja tantsumuusika
Breslau
315.8 / 959 / 60
Hollandi eeskava
6.00— 7.00 helipl. ★ 7.35— 9.40 ho m m ik 
11.40-22.00 hispaania laule ★ 23.20— 32.35
kontsert
1a 22.40— 23,45 ork.-kontsert. K a v a s : Cata
10.15— 11.00 helipl. ★ 13.00— 15.05 lõunakots.
lan!, Moszkovski, Ketelbey, Boieldieu, D e 
16.10— 16.35 Brahmsi laule soprani ettek.
libes, Debussy, Grig, Tšaikovski j. t. -Jt
17.00— 18.30 pärastl.-kontsert. K a v a s : Rust,
23.45 klaveripalu ★ 0.25 tantsumuusika
K ad en , W eb er , Becce jt.
"ÎO.OO— 21.00 p uh k p .-kontsert
11.00— 23.00 riigisaade Berliinist
T e h n i l i n e
n õ u a n n e
13.30—
1.00 tantsumuusika

WM

amatööridele Tallinna
parimate raadioeriteadlaste poolt.

|
|
|

M JAAKSON & JÄTMAR I
=

Endla 9, telef. 448-33

Riia
Aladona

|

514,6 / 583 / 15
271,7 / 1104 / 20

6.55 läti laul ★ 7.35— 8.05 kontsert
13,00— 13,30 börsiteated ja heliplaate
L6.00— 16.30 kontsert heliplaadelt
L7.00— 17.30 Chopin’i m uusika Carlo Cecchi
ettek. (helipl.)
1.7,50— 18,30 vana muusika
20.15 Läti konservatooriumi X V a. juubeli
kontserdi ülek. Darzinš: Kontsert klave
rile ja orkestrile e-duur (autori ja õpil
sümf.-ork. ettek.), — Laule solistide et
tek. (E . Puknas-Travinš ja V . Stotts).
K a v a s : Vitols, Kalninš, M edinš ja Zalitis. — Vitols: Rapsoodia läti rahva
lauludest (A. Norits’i ettek. ork. saatel).
Kalninš: V a b a Läti laul (ork. ja õpil.koori ettek.)
22.08 ajaviitemuusika

Varssav
579.2 / 512 / 0,5 Kattovice

7.00— 8.30 ülekanne Tallinnast
17.30 heliplaate ja reklaami
17.45 ülekanne Tallinnast
20.03 ilmateade
20.05 prof. D . Rootsm an: Tähtede maailm
20.35 ülekanne Tallinnast

Helsingi

18.30 tSell ©kontsert ★ 19.15 kCne
20.05 Pesóla helindite kontsert ülikoolist.
K aa steg .: Helsingi linnaork.
helilooj.'i
juhatusel ja O . Soini (laul). 1. Soome
süit keelp.-orkestrile. 3. Viis laulu. 3.
Süit väikesele orkestrile. 4. Sümfoonia
es-moll op. 26

1345 / 212 / 120
395,8 / 758 / 12

'7.45 koraal ★ 7.48. 8.07 ja 8.25 helipl.
12.57 aeg, Krakovi fanfaarid
13.10— 13.45 ja 14.05— 14.30 tantsumuusika
16.45— 17.45 „ V a n a Viin", kammerorkestri
kontstert. Schubert: Viini tantse. L a n 
ger: V a n a ema. Schubert: K a k s sere
naadi. Gärtner: Viini tants nr. 1. Schu
bert: K a k s laulu. Kreisler: ,,Vana ref
rään" (Viini laul). Gärtner: Viini tants

nr. 2

Berliin-Tegel

356.7 / 841 / 100

7.15— 7.30 võimlem. ★ 7,35— 9.00 kontsert
13.00— 14.00 puhk.-kontsert
14.15— 15.00 igale midagi (helipl.)
15.15— 15.30 väike muusika
16.35 uusi töid kammerorkestrile. Elavas:
Clauberg, Schoeck, Baussner jt.
17.00— 19.00 pärastl.-kontsert. K a v a s : Rust,
M arx, Lortzing, Reger, Gillet jt.
19.30— 30.00 laule soprani ettek.
11.00 riigisaade
13.20— 34.00 Schubert; Keelp.-kvartett
g-duur
14.00—
0.30 kõne

Hamburg

331.9 / 904 / 100

7 .35— 8,00 ja 8.25— 9.00 hom m ikum uuslka
13.30— 13.00 ja 13.10— 15.15 lõunakontsert
15.30— 16.00 kuulsaid Wagner-lauljaid (he
liplaatidelt)
17.00— 18.30 pärastl.-kontsert Leipzigist
19.00— 19.45 tantsumuusika
20.00— 20.45 rahvalaule koori Ja Instrum.
ettekandel
31.00 riigisaade Berliinist
33.25 muusikaline vahem äng
24.00— 1.00 ajaviitemuusika. A ube r: avam.
oop. ,,Krooniteemandid". Verdi: fant.
oop. ,.Maskiball". B ra h m s: Ungari tant
sud nr. 5 ja 6. H a y d n :
Aeglane osa
oboekontserdist. W e b e r : vahemuusikat
oop. ,,K o lm
Pintost".
Joh.
Strauss:
Kunstnikuelu, valss.
Blon: Perpetuum
mobile, marss

München
8,10— 9.15
13.00— 14.15
14.35— 15.00
17.00— 18.30
Smetana,

405,4 / 740 / 100
varane kontsert helipl.
lõunakontsert
laulumeistreid helipl.
videvikkonts. K a v a s : Doppler.
Suppé, Strauss, Ziehrer jt.

JL\

Laup. 12. jaan.

18.50— 19.05 Klopper: Sonaat kahele klave
rile
20.00— 21.00 puhkp.-muuslka.
Reissiger:
410,4 / 731 / 2Ü
avam. ..Kaljuveski". Pucclni: mel. oop. lailinn
Tallinn- B H ä
..L a Bohem e“. H o c h : Põhjam aa fantaa
7.C0 äratusmäng
sia. Gungl: Valss. K r u g : Marss
7.u5 vüimlemme
21.10— 23.00 õhtukontsert. Beethoven: ava
— b.öu liommikkontsert heliplaadelt
mäng ,.Prometheuse loomingud“. M o 
zart: 2 aariat ..D o n Giovanni’st“. M o  17.30 heliplaate ja reklaami
zart: Kontsert klarnetile ja orkestrile. i/,4£> valiömaisi päevauudiseid
R aff: Dryadide tants. Kusterer: Stlit la.Oü heliplaate
orkestrile. Pfitzner: 3 laulu sopr. ettek. iá.ió koaumaisi päevauudiseid
Graener:, Sanssouci flööt. W a g n e r : bac- iü.au kolonel-leitnant Katlal: Eesti V a b a 
dussõda. Meie vägede üldine pealetung
chanaal oop. ,.Tannhäuser". J u n g : ÄraViru väerinnal. T ap a ja Raicvere vallu
tushüüd
tamine
23.20 vahe-eeskava
19.(iiO romantilisi helisid (helipl.). Berte &
24.00—
1.00 tantsuraadio
Uiutsam: pop. Öcnuüerfi heiindeist ,,RoLeipzig
382,2 / 785 / 120
mauLilisi Helisid" — M . W e b e r i orkester.
7.35— 9.00 varane kontsert ja teated
Mendelssonn: pop. ,,Sõnadeta laulud“ —
13.00— 14.00 lõunakontsert
Kiectrola
omesier. Siloermann: popurrii
14.10— 15.00 ajav.-muus. helipl,
,,Chopm ala" — M arek W e b e r i orkester.
15.10— 15.50 Schuberti laule helipl.
17.C0— 18.30 pärastl.-konts. K av as: Franke, i9.3u pool tundi perenaistele. M . Martin
son: K angakuüum ise materjalidest eel
Lothar, Lehar, Blon, Waldteufel Jt.
oleval hooajal.
19.00 lugemistund
JO.üü ajanäitaja-õiendus ja jääteateid
19.20— 20.30 lõbusaid pilte suusatamisest
ülekanne Tartust
23.20—
1.00 ork.-konts.
Volkm ann: S ü mJÜ.03

foonia b-duur nr. 2. W olfurt: Klaveri- j O.uõ Aino 'ramme 70, sünnipäeva-aktuse
üiekanné ,,iJ3tonia“ kontsertsaalist. 1,
konts. c-duur. W e is m a n n :
Sinfonietta
Avasõna — prof. Ju h a n Aavik.
2. A .
giocosa, väikesele ork. Reznicek: NaljaT a m m - M . H e r m a n n : Lauliku lapse
mängu-avamäng
põli ; Adaievski: Hällilaul — Aino T am m .
Pralia
470,2 / 638 / 12C
3. A . T a m m - A , Läte: Tütre tänu —
7.15— 8.30 teated Ja muusika
Tooni Kroon. 4, Puccini: aaria ooperist
13.35— 14.35 lõunakontsert
,,Boneem " — Olli Tallmeister. 5. Tšai
16.55— 17.45 ork.-kontsert. K av as: Nedbal,
kovski: aaria oop. ,,E u g en Onegin" —
Leopold, Oberthor Jt.
Heino Uuli, 6. G ounod: aaria oop. „ R o 
18.C0— 19.00 kvarteti ettekandeid
meo ja Juulia — Flora Gustavson, 7,
19.20— 19.55 saksa eeskava
Puccini: aaria ooperist
,,Butterfly";
20.10— 20.30 šrammelmuusika
A
. Tamm-Adaievski: Orjalapse hällilaul
21.15— 21.50 salongork. kontsert. K av as:
— Tooni Kroon, 8. Delibes: duette oop.
Schubert, W eb er, Rubinstein, Nedbal Jt,
,,L a k m e " — Flora Gustavson ja Tooni
22.00— 23.00 ringh. orkestri kontsert. Kavas
Kroon. 9. Puccini: duette oop. ,,Tosca"
Prokofjef’i helindid
— Tooni K roon ja Heino Uuli. 10, H .
23.15— 22.30 heliplaate
Schmidt: Karjase laul — Aino T a m m .
VUn
506,8 / 592 / 120
11. Tervitusi,
17.10— 18.00 kuulsaid kunstnikke helipl.
18.30— 19.05 laule ja aariaid soprani ettek. Lõpuks kuni 23. tantsumuusikat helipl.
20.25— 23.15 ülek. Viini Riigiooperist
24.00 õhtukontsert
0.45— 2.C0 öökontsert

Budapest

550,5 / 545 / 120

i'artu

579,2 / 512 / 0,5

7.00— 8.30 ülekanne Tallinnast
17.30 heliplaate ja reklaami
17.45 ülekanne Tallinnast
JG,03 ilmateade
20.05 ülekanne Tallinnast

18.35— 19.50 salongork. kontsert
20.35— 21.45 vanemaaja muusikat orkestri
Laliti
1807,2 / 166
ettekandes
22.20— 22.40 heliplaate
Helsingi
335,2 / 895
23.40—
1.00 ork.-kontsert. Bach : Klaveri-17.00 helipl. ★ 18.10 lugemistund
konts. e-duur. H a y d n : Türgi süit. Beet 18.40 aktuaalsed päevaküsimused
hoven: Klaverikontsert b-duur
L9.15 orkestrikontsert
Bukarest
364,5 / 823 / 12 10.55 reportaaž
20.25 duette
18.00— 19.00 ja 19,15-20.00 ringh. ork. kont- 20.C5 kõne ★ 21,05 vana tantsumuus.
aert ★ 20.20— 23.45 helipl. ★ ZLlft— 23.00 Stokiiolm
426,1 / 704
sümfooniakontsert
Mótala
1357 / 221

Rooma

k

/ 40
/ 10

21.48 heliplaate ★ 22.15 opereti ülekanne *
0.30 heliplaate

London National
Droitwich

261,1 / 1149 / 50
1500 / 200 / 150

13.00 orelipalu ★ 14.30 tantsumuus. ★
15.15 kammerkonts. ★ 16.00 ork.-kontsert
★ 16.45 helipl,
★ 17.30— 20.00 ajaviite
muusikat ★ 22.35— 23.30 ork.-kontsert ★
0.20 mustlasmuus, ^ 1,15— 2,00 tantsum.
(Droitwich)

Moskva Komintern

1714/175/500

18.30 kirjanduslik eeskava

Moskva „Stalin“

360,6/832/100

17.00— 18,30 sümfooniakontsert. W a g n e r :
a) avam. oop. ,Lohengrin“, b) avam. ja
Isold« surm oop. „Tristan Ja Isoldo**

Kalundborg
Kopenhagen

1261 / 238 / 60
255,1 / 1176 / 10

16.30— 18.30 ringh. ork. kontsert ★ 21.10—
22.00 vanem tantsumuusika ★ 22.00— 22.50
laule ★ 22.50— 23.10 duette viiulile ja bratšele ★ 23.25— 0.10 kabaree -k 0.10— 1,15
moodne tantsumuusika

Luksemburg

1304 / 230 / 200

9.45— 10.00 helipl, ★ 14.30— 16.00 ork.-kont
sert, helipl. ja teated ★ 13.00 akordeoni et
tek. it 18.30 ork.-kontsert ★ 19.05 laule ★
19.35 klaveripalu ★ 19.55 helipl. ★ 20.05
klaveripalu ★ 20,30— 21,30 ajaviite- Ja tant
sumuusika
Prantsuse eeskava
21.40— 22.00 helipl. ★ 22.25— 23.00 laule ★
23.40— 0.10 flöödi-soolosid
0,15 ajaviite
muus. -k 0.30 tantsumuusika

514,6 / 583 ! 15
2Vl,ï / llu4 / 2U

b,öü koraal ★ 7,35— 8.05 kontsert
i^.ou— ii!,au borslteated ja n eupiaate
iti.OU— iö.iiU b k ij a u in : Jfroiiieiueus.

R ic h.

btrauas: 'iiu Jiiuienspiefeel
17.U0—
puniip.-oxK. «.onisert
iö.iU lati muudi«.a puriiip.-oiK., ettekand,
ürip e:
MaiöS, Oifeiaia:
,,Talupujaü",
poiiia, K ripe: Meiuoaiad. K iu u d : a i z sargside marss
iS,iso— ia,oü oreli ettek,.
(A.
Kalninš),
Jöacn: Jr^reiuv^d ja luuga f-moll, Jr^acnelbel:
Ciaconiia,
Kogers:
ii^roloog ja
marss, — ivoraal
19,isu— .i(j,C0 lati laule kahekordse mees
kvarteti eiieKanaes
j O,4U— ¿ i.,IjU laa lauie ork. ettek,
ji,lU ajaviite-eesKava, ii.avaa laulu, ksüloloiii ja orKesiii eitekaziufcd iimg üeklamausioonicl. (vaheaeg
-.3.uu— ¿4,00 tants umuudika

v^arssav
Aaiiuvice

1345 / 212 / 120
3yo,8 I 'töü j 12

(,40 Koraal
7,48, 8,07 ja ü.25 helipl.
aeg, Krakçvi ianiaarid
J.3.1U— 14.00 Nina
Manaiia ork. kontsert.
iJ'uõik: „Talvine toim", valss. Giasuiiov:
katiteid balletist ,,Aastaajaü", TdaiKOvški; ,,xroika", inieimetso. Engelm ann:
Gavott, üecce: Jant, Vvaldteuiti: ,,Uisklejad", valss, Rimskl-j^-örsakov : orioso
oop, ,,Lumiprintsess“. Torjuasen: Talvemuljed
i4.0ö— 14, aü vanu valsse helipl.
i.6,4ö— 1y .3 ü uudis-heliplaate
1.8.00— 18.50 ajaviitemuusika
iy.15— ia.4ö oreli ettek,
üach : Pastoraal.
Guilmant: Pastoraal sonaadist nr, 1 dmoll, Novoviejsüi: Jõulud Krakovi J u 
malaema kirikus
.iO.üü— Jü,-i0 ,,Lutnia" koori ettek.
JÜ.30— <¿0.45 lõbusaid laulukesi helipl.
Jl.OO— 21.45 Euroopa m aade
tantse.
Pachernegg: Baieri tanis. M annfred: G a 
vott, M annfred: Pas de quatre, M a n n 
fred; Boleio-Seguidilla. Solazzi; Taran
tell, M annfred; Ländler, Leh ar; Valss,
Priekystal; Tšardas. Smetana;
Polka.
Glinka;
Kamarinskaja.
Lodvigovski;
Polonees.
22.00— 22.45 õhtukontsert. Ringh. sümfooniaork, ja P . Vladigerov (klaver), Faliszevaki:
Lõbus
avamäng, Vladigerov:
Klaverikontsert (ork, saatel)
23.15— 24.00 ja 0.35 tantsumuusika helipl.
1.00 tantsumuus. dancing ,,O aza’st"

Heilsberg
/ 55
/ 30

420,8 / 713 / 50 15.00— 16.00 solistide eeskava (oboe, klar
17.00 tšellokontsert Ja vaheajal teated
★
net, fagott, laul, retsitatsioon)
21.10— 21.30 helipl.
21.45 Pietri operett 16.30— 17.00 koorilaule
„Primarosa“
17.30— 18.05 ajaviitemuusika
Milano
368,6 / 814 / 50 21.00 revüü ülekanne. Lõpuks vana tantsu
18.10— 18,55 kontsert ★ 22.00— 24.00 sümfoo
muusika
niakonts. Klaveril Aleksander Brailovsky, 23.00— 24.00 moodne tantsumuusika
K av as: Brahms, Liszt- Chopin, Ravel

Pariis (Poste Parisien) 312,8 / 959 / 60

Riia
iuadona

291,0 / 1031 / 75

7.35— 9,00 varane kontsert Ja teated
12.30— 14.00 lõunakontsert
14.05— 15.30 laul ja tants (helipl.)
17.00— 19.00 tantsumuusika
19.30— 19.15 ettek. orelil
20.10— 21.00 klassikalisi
valsse.
Gungl;
Unistused ookeanil.
Jos. Strauss; A r 
mastuse pärlid. Joh. Strauss: Meie Juu
res kodus. Joh. Strauss (isa) : LoreleyRheinihelid. Lanner; Die Pesther. Joh.
Strauss : Põhjamerepildid
21.00 ülek. Königsvusterhausenist
21.10 teated ja kuni 1,00 ülek, Königsvus
terhausenist

Königsvusterhausen

1571 /191 / 60

7.15— 7.30 võimlemine
7.35— 9.00 varane kontsert Ja teated
13.00— 14,15 lõunakontsert Breslaust
14.15— 15,15 lõunakontsert Stuttgartist
15.15— 15,55 lõbus nädalalõpu-salat (hipi,)
17.00— 19,00 kirev laupäeva-pärastlõuna
(koor, orkester ja solistid)
20.00— 21.00 tantsu- ja ajaviitemuusika
21.00—
1.00 päevauudised ja lõpuks mee
leolupilte ja teateid Saarimaa rahvahää
letuse eelõhtul
1 1.00— 3.00 öökontsert

Breslau

315,8 / 959 / 60

6.00— 7.00 ja 7.35— 8.00 heliplaate
8.15 hommikkontsert
9.30— 10.00 ja 10.15— 11.00 heliplaate
13.00— 15.05 lõunakontsert
16.10— 16.45 laule naistertseti ettek.
17.00— 19.00 menuetist moodsa tantsuni
(kirev pärastlõuna)
19.00— 19.30 „Jazzmuusika",- kõne helipl.
20.15— 20.40 järgmise nädala eeskava ja :
heliplaate
21.10—
1.00 ülek. Königsvusterhausenist

Berliin-Tegel

356,7 / 841 / 100

7.15— 7.30 võimlem. ★ 7,35— 9.00 kontsert
13.00— 14.00 lõunakontsert
14.15— 15.00 Armastusest laulavad kõik
viiulid (helipl.)
15.15— 15.30 väike muusika (helipl.)
17.00— 18.45 pärastl.-kontsert,
U schm an n:
Valss,
Waldteufel:
Gourmand-polka.
L u d w ig : ,,Kergelt", kiirvalss. Schütte:
Canzonetta. M eyer- Helm und: Tantsuviis,
— Koorilaule. — Herzer: Marss, de Micheli: Suudlused pimedas. Jensen: Se
renaad. L u m b y e : Valss. — Koorilaule.—
Pachernegg: Valss, Schmalstich: Igat
sus. M ühlenau: Viini nukud. Waldteufel:
,,K u ldv ih m “, valss
19,20— 20.40 heliplaate
20.40 ülek. Königsvusterhausenist
,

Hamburg

331,9 / 904 / 100

18.50— 19.10
20.00— 21.00
kestri ja
21.10— 1.00

muusikaline kuuldepala
rahvamuusikat vokaaltrio,
tsitri ettek.
v. Königsvusterhausen

häm arus“, — Laule meeskoori ja orkettekandes
22.45— 23.30 ja 23.50 õhtukontsert
0.45— 2.00 musalasmuus. Budapestist

or

382,2 / 785 / 120 Budapest

Leipzig

Praha

Bukarest
Rooma

12

420,8 / 713 /

50

18.10— 18,55 kontsert ★ 21.10--21.30 ja 21.45
helipl. ★ 22.00 ülek. teatrist

Milano

368,6 / 814 /

18.10— 18..55 kam m erm uus.
eeskava

50

21.30 sõnaline

Pariis (Poste Parisien) 312,8 / 959 / 60
21.30 heliplaate ★ 21.50 ooperikonts. helipl,
★ 22.15 ajav.-muus. ★ 23i00 tantsumuus.-A0.30 heliplaate

7.35— 8.00 ja 8.25— 9.00 hommikiimuusika ;
12.00 kam m erm uus. heliplaadelt
12.30— 13.00 ja 13.10— 14.00 lõunakontsert ; Vün
506,8 / 592 / 120
14.10— 15.15 muusikaline ajaviide
17.40— 19.00 pärastl.-kontsert. K a v a s : Joh.
15.30— 16.00 talupojamuus. helipl.
Strauss, Micheli, Waldteufel, Dostal,
17.00— 18.30 pärastl.-kontsert. K a v a s: Flo
Lincke, Ertl jt.
tov, Smetana, Gounod, Debussy, Ned- 20.25 laule ja aariaid soprani ettek.
bal j. t.
21.05— 22.35 liidukantsler dr. K . Schusch19.00— 19.35 videvikkonts. heliplaadelt
nigg’i patronaadi all korraldatav pidu
20.00 ,,Kaluri testament“, kuuldemäng
lik kontsert Viini sangarite ausamba
20.30—
—21.00 tantse klaveri ettek.
heaks, K aa steg .: sopran, alt, orel, mees
21.10— 1.00 V. Königsvusterhausen
i
koor ja orkester. Beethoven; avamäng
,,E gm o n t“. W einhe ber: Proloog (retsi
M/inchen
405,4 / 740 / 100
tatsioon). Joh. B ra h m s: Rapsoodia alt8.00— 9.15 varane kontsert helipl.
häälele, meeskoorile ja orkestrile. Schu
13.00— 14.15 lõunakontsert helipl.
'
bert; Laul meeskoorile. K rem ser: Laul
14^25— 15,00 ajaviitemuusika
meeskoorile, orkestrile ja orelile. Rich.
17.00— 18.30 videvikkontsert. K a v a s : Flo
W a g n e r : Leinamuusikat oop. ,,Jumalatetov, Becce, W a g n e r , Leoncavallo jt.

London National
Droitwich

261,1 / 1149 / 50
1500 / 200 / 150

13.00 heliplaate ★ 13.45 ork.-kontsert
Ainult Droitwich
15.00 ajav.-muusika ★ 16.00 ork.-konts. ★
17.00 orelipalu ★ 18.30 ork.-konts. ★ 18.15
kirev tund ★ 19.15 tantsumuusika
K õ ik Nationalsaatjad
21.30 üliõpilaslaule ★ 22.00— 23.30 promenaadikonts. ★ 24.00 ork.-kontsert. K av as :
Kreisler, Puccini, Niem ann, Robinson ★
1.00— 2.00 tantsumuus. (Droitwich)

Moskva Komintern

1714 / 175 / 500

18.30 kontsert ★ 20.30— 22.00 rahvuslikku
muusikat

Moskva „ßtalln“

360,6/832/100

17.00 1. šostakovitš: ..Katarina Ismailo
va:, 2. Laule -k 19.00 sümf.-kontsert. K a 
vas: Brahm s, R . Strauss, Ravel

Chikago esimene saatja lakkas töötamast. Möödu
nud aasta lõpul! pandi Chikago esimene saatja K Y W
seisma ja asendati uue 50-kW-se saatjaga. Vana saatja
avati 1921. a, novembris, just üks aasta pärast saatjat
K D K A , mida võib seega vaadelda kui vanimat saatjat
Ameerikas,

Praha saatja saab fadingitvähendava antenni. Nagu
kuulda kavatsetakse Praha saatja varustada uue an.tennimastiga, mille abil loodetakse tunduvalt suuren
dada saatja ulatavust. Mast varustatakse fadingitvähen
dava antenniga. Kuludena on nähtud ette pool miljonit
krooni. Vana antennisüsteemi hakkavat kasutama mingi
telegraafisaatja,
¡Kuulajad põhjamail. Norras tõusis kuulajate arv
137,968-lt (1934. a, alul) aasta lõpuks 150.236-le. Seega
kuulajatetlhedus tõusnud 4 ,9 % -ilt 5,4%-le,
Islandis on praegu 9357 kuulajat, mis vastab tihe
dusele 8,4%. Taani seisab teatavasti oma 16— 1 7 % kuu
lajatetihedusega mitte ainult põhjamaade, vaid kogu
Euroopa eesotsas.

OST ja MUUK
kulda ja hõbedat

eest kalda, hõbe
dat Ja valgeidpandlmaja kTlitnngeld. M üüb odava liinnaga kuld- Ja
hSbeasJa ning laulatussõrmaseid. Tellimiste ja paran
duste vastuvõtmine kuld- Ja Iiõbeasjade peale.

28 M üürivahe 28 S Ä ”'

Itaalia ringhäälinguühingu asutaja surnud. Itaalia
ringhäälinguühingu E. J. A , R.-i asutaja ja juhataja, sir
Enrico Marchesi on hiljuti äkitselt surnud. Saateühingule tähendab tema surm suurt kaotust. Kadunul oli
suuri teeneid oma kodumaa ringhäälingu arendamises
juba kõige varajasemast algusest peale,

Kõige soodsamini
ostate prillid jateised optikakaubad

Ringhäälingumuuseum Ameerikas. Uutes Ameerika
ringhäälinguühingu N . B, C. bürooruumides leiab praegu
aset huvitav raadionäitus, mis annab võrdlemisi ülevaat
liku püdi ringhäälingu arenemisest. Pärast näituse
lõppu seatavat sisse ringhäälingumuuseum. Tähtsamate
nägemisväärsuste hulka kuulub kahtlemata lampideosakond. Seal on esitatud kõik lambid piseimast vastuvõtulambist kuni moodsa saatehiiglaseni. Samasugust
huvi pakub ka saatjate osakond mitmesuguste kanta
vate saatjatega ja mikrofonikoguga.

—

364,5 / 823 /

18.00— 19.00 ja 19.15— 20.00 ajaviite-kontsert
★ 20.20 helipl -k 21.00 ja 22.15 jazzmuusika

470,2 / 638 / 120

7.15— 8.30 teated ja muusika
13.35— 14.35 lõunakontsert
16.55— 17,40 ajaviitekontsert
18.05— 18.25 ooperiaariaid
19.05— 19.55 saksa eeskava
20.10— 20.35 laule solistide ja vokaalkvartetl ettekandes
20.50— 21.00 saksofoni-soolosid
23.15— 23.30 heliplaate
23.30— 0.30 ringh. ork. konts. K a v a s : L e 
har, Friedemann, Leopold, Nedbal, Fuõik j. t.

550,5 / 545 / 120

18.35— 19.05 tšello-kontsert
19.25— 20.20 ungari laule mustlasorkestri
saatel
20.40— 22.00 kirev õhtu
22.20 õhtukontsert.
Keler;
,,Csokonai",
avamäng. K a lm a n ; m uus. op. ,,Kuradiratsur".
Vincze;
Popurrii, operetest.
M an k a, Fashingöö. Rozsavölgyi: E sim e
ne ungari tants. Fail; valss op. ,.Dol
larprintsess“, Jacobi; Sybill, unistus

7.35— 9.00 varane kontsert ja teated
13.00— 14.00 lõunamuusika
14.10— 15.00 tantse kogu maailmast
15.10— 15.40 ajaviitemuusika helipl.
17.00— 18.25 pärastl.-kontsert. K a v a s : Lort
zing, Jensen, Schubert, Brahm s, Grieg
19.15— 20.30 puhkpill.-kontsert.
Heinecke:
Adlon->marss. Joh. Strauss: Roosid lõu
nast, valss. R h o d e : Elfide sosin, inter
metso, Keler-Bela:
Sõdurielu,
helipl,
Meisel: Lõbus Viin, valss, Leuschnerj
Marss. Suppe: avam .op. ,,Ilus Galathee“, H a n n e m a n n ;
Sõdurilaulude-popurrii, Thiele: Marss
21.10—
1.00 V , Königsvusterhausen

H. BEM
op tik a ä rist
TALLINN, KUNINGA 6 (Güntheri kõrval).

Igasuguste terade teritam ine.
N õm m e o s a k o n d :
K ella äri B. Grünbladt, Suur Pärnu mnt. 133
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ÜHISKÄIK, PEEG ELLAINED JA ÜLEMVÕNKED
Igale teisele vastuvõtusagedusele võib korrata
sama arvutust;-iga saatja ilmub teoreetiliselt kahes
kohas.
Pikem ostsillaatorlaine, mille juures ilmub saatja
teiskordselt, kannab nimetust peegellaine, või lühidalt
peegelsagedus. Meie näites on see Sundsvalli laine!
Täpselt samuti nagu peegelpilt peab ilmuma nii
sama kaugel peegli taga, kui ese peegli ees, niisama
asub ka ostsillaatori peegelsagedus sama väärtuse
võrra üle vastuvõtulaine, kui õige, lühem ostsillaator
laine selle all asub. (Praktikas kasutatakse vastuvõ
tuks alati lühemat ostsillaatorlainet).
Vastuvõtulaine ja õige ostsillaatorlaine vahel sei
sab täpselt ostsillaatorsagedusele võrdne sagedusvahe;
vastuvõtulaine ja peegellaine vahe on jällegi täpselt
sama vahesagedus. Seega on õige, lühema ostsillaator
laine ja ebasoovitava peegellaine vahe alati kahe
kordne vahesagedus!
Kuidas on võimalik kõrvaldada peegellainet ? Tä
napäeval tuntakse kolme meetodit peegellaine kõrval
damiseks.
1. Väga terav eelselektsioon, mis mittesoovitava
saatja vastuvõtuenergia peegelsageduse lainega seda
võrd aUa surub, nii et ei saa mittesoovitavast vastuvõtusagedusest vale ostsillaatorlainega kujuneda uus va
hesagedus.
2. Peegeltõkestus vastuvõturingis. See seadeldis
sersäb ■
selles,- 6t ■sumbuvusvaen.e va^stuvõturing ‘^^sideisfcatakse nii, et tekib vastuvõturesonnansi kõrval veel teine
sügavam tõkestus-resonants, kusjuures valitakse mõle
ma resonantspunkti vaheline vahe võrdsena vahesage
dusele, et ta seega'täpselt langeks peegellainele.
3. Selekton-printsiip, mis seisab selles, et valitakse
eriti kõrge vahesagedus, mille juures peegellained lan
gevad väljaspoole vaistuvõtupiirkonda, nii et pole enam
tarvidust nende vastu kaitseäbinõusid kasutada.
Kui nõuame ühelt superhetilt, et ta töötaks täiesti
peegeUaineväbält, siis on see nõue täiesti õigustatud ja
tehniliselt ka läbiviidav, kuigi ammugi mitte kõik su
perid ei vasta täiel määral sellele tingimusele. Kui
kuuldakse kähe kondensaatorasfetuse vahel surisemist ja
osalt isegi muusika hulumist, siis on see kindlaks tõen
duseks, et superil on peegelsagedused. Igal peeglikohal
ilmub loomulikult kaks saatjat, ja nimelt soovitud ja
ostsillaatorpeegellainega „sissemängitud“ võõras saatja.
Seejuures teeme oletuse, et' peegelsagedusel või vä
hemalt selle läheduses töötab mõni saatja. Kuid selle
oletuse võime teha täiesti; rahulikult, sest praegu ‘ on
saatjaid nii palju, et peaaegu igale sagedusele, kui mitte
just otse kandesagedusele, siis vähemalt mõnele külgsagedusele langeb mõni saatja.
Võidakse tuUa otsusele, et parimaks abinõuks pee
gelsageduse kõrvaldamiseks on vaja valida nii kõrge
vahesagedus, et peegelpildid jääksid väljaspoole vastuvõtupiirkonda. See pole aga kahjuks sugugi nii lihtne,
sest vahesageduse valik oleneb ära veel paljudest teis
test põhjustest, kui ainult peegelpiltidest. Mädalama
vahesageduse juures võib saavutada palju suuremat
seelktiivsust ja võimendust kui kõrgema juures. Seega
peab vahesageduse valikul pidama silmas mitmesugu
seid nõudeid. Sellest siis tuleb ka, et mitte kõik superhetid pole peegellainevabad. Aparaadi ostmise juures
peab tingimata panema tähele, et saada peegellainevabalt töötavat vastuvõtjat.

Kes on huvitatud superheti ostmisest ja oma tuttavaüt nõu küsib, see puutub ikka jälle kokku sõnaga
„peegellained“ või „peegelsagedus“. „Superhetil ei tohi
olla peegellaineid!“ on tänapäeval peaaegu standardi
seeritud nõue selliste aparaatide kohta. Mis on siis õieti
peegellained ?

1. Ühiskäigu nõue
Vahesageduse tekitamine toimub teatavasti nii, et
vastuvõtusagedus kaetakse ostsillaatorsagedusega, mille
läbi füüsika seaduse järgi tekib vahesagedus, kui vastu
võtusagedus enne katmist on alaldatud.
Kui superil on seguheksood, siis pole sellist alaldust vahesageduse kujimdamiseks enam vaja.
Milline vahesageduslaine valida, on alul täiesti üks
kõik; võib näiteks 1000-kHz-se vastuvõtusageduse jaoks
valida vahesageduseks 10.000 k H z või 100 kHz. Mõle
mal juhtumü toimub segamine täiesti laitmatult, kuna
see oleneb järgmisest lihtsast vahekorrast: ostsillaatorsagedus peab olema vastuvõtusageduse ja vahesageduse
summ a või vahe. Seega on meil võimalik ostsillaatorsageduse muutmisega igat soovitud vastuvõtusagedust
soovitavale vahesagedusele transponeerida!
Väljendus „transponeerida“ tuleb muusikast, kus
mõnda laulu peab ühest heliliigist „ümber häälestama“
teise, et kohandada teda laulja hääle ulatusele.
Superhet-vastuvõtu juures „transponeerime“ kõik
vastuvõtus&gedused-ühele ainukesele, alati üheks, ja -samaks jäävale vahesagedusele. See sünnib lihtsalt nii,
et igale vastuvõtusagedusele valime kohase ostsillaatorsageduse, nü et tekib kord valitud vahesagedus. Selgi
tuseks toome näite:
Vastuvõtusagedus — 1000 kHz,
Vahesagedus — 400 kHz,
Ostsillaatorsagedus — 10 00+ 400= 1400 k H z
või 1000— 4 0 0 = 600 kHz,
'Sellest näitest selgub, et ostsillaatorsagedus peab
alati jooksma kaasa, kui muudame vastuvõtusagedust,
sest ainult siis saame alati ühesuguse vahesageduse
muutliku vastuvõtusageduse juures. Seepärast oh meil
ka superheti juures alati vähemalt kaks pöördkondensaatorit, nimelt üks vastuvõtusageduse häälestamiseks
ja kaasaskäiv pöördkondensaator ostsillaatorsageduse
muutmiseks. Mõlema kondensaatori ühiskäigu vahe
peab olema täpselt vahesagedus. Sellest järgneb esi
mene raskus superheti juures:

Matemaatilise täpsusega ühiskäJk ostsillaator- ja
vastuvõturingi pöördkondensaatorite vaheL
ühiskäigu täpsuse järgi hindab asjatundja super
heti väärtust. Võhikul on vastava mõõtmiseta võimatu
määrata ühiskäigu headust. Kui aga vaadelda super
heti sisemist ehitust, pöördkondensaatorite ja poolide
mehaanilist väljatöötust, sus võib juba umbkaudu näha,
kui hea see superhet võib olla.

3. Peegellained
Eelpool juba mainisime, millise seaduse järgi tekib
vahesagedus. Kui kasutame seda valemit vahesageduse
suhtes, siis kõlaiS ta järgmiselt: Kindlalt reguleeritud
vahesageduse juures peab iga saatja ilmuma kahekord
selt — ja nimelt üks kord valemi järgi ostsillaatorsage
dus võrdub vastuvõtusagedus miinus vahesagedus, ja
teine kord: ostsillaatorsagedus võrdub vastuvõtusage
dus pluss vahesagedus. Selgituseks toome näite:
Vastuvõtusagedus = 1000 kHz.
Vahesagedus
=
400 kHiz.
Ostsill.-sagedus I = 1000 + 400 = 1400 kHz,
Ostsill.-sagedus II = 1000 — 400 = 600 kHz.
Tegelikult ilmub soovitud saatja sagedusega 1000
k H z (umbes Hilversum) üks kord ostsillaatorringi hää
lestamisel 1400 kHz-le (umbes Varssav II) «ja .teine
kord 600 kHz-le! (Sundsvalli laine).

—

3. kohalik saatja lööb mitmekordselt läbi
Kui meie kuulame täiesti peegellainevaba superhetiga kohaliku saatja läheduses, siis tohib viimane kuul
dav olla vaid ühes skaala osas.
Kahjuks pole see aga nii. Katse näitab meile, et
ka parimate peegellainevabade superhetide juures on
kohalik saatja vähemalt kahes kuni kolmes skaala osas
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kuuldav. Samuti suureneb see skaala osa, milles meie
kuuiame konaaicKu &aatjat seaa eiiam, miaa lanemaie
tuifciue oma vaiiLuvoLjaga saatjaie. um eu on mtie &uperiifcc taitstji ptt^tUaiixtvaua. ivust tuieo seiluie KonaiiKU feaatja miLineiioituie nuuimine i
ivui ai vutaua iifcia üaireKOiia, siis leitakse, et nad
ei lange k o k k u ptegtifcagtüustga, vaiü afauvad kusKii
mujai.
regelikult on siin tegemist otsillaatori ülemlainetega. ‘uiciiuaijueu poie pttgtuaiaeiga miuagi unibC.
lu-fcie Ltame, tc vaxitc;a^tuui>fc itKiLaiuistiKs on vaja
alaldaaa vaisLuvoLusagtuuÄt. ötUe juurts teKxvaü aga
üifcmiaiiiea. iNau oa jubt Kane-, Koimc-, ntija- jne. k o i u sea pouihageauatäC. iNaiae: Vauttagtuus — 400 Krxz,
vaöLuvoLUöagtüus — öuu k H z , otöiUaaLorisagtüus —
7oo K n z. iüöimtne oUmaaLüriiagfcuuÄe uifcimaiue on
kaKs Korda <uu Kidz, s. o. ü u u kxoz . faee uituilaine
VüiD tCKiiaua •iüu-Ktaz-se vaütsegauuse, mis l^tuu-Kxizse vaiiLuvotutagtdusifcga anaao xouu kjIz (.larne lüo,b7
m>, mis sfcfcga oa min,fcKarüttav, Kuna ta a^uD vaijaspooi vaüiuvoLupurKoaua.
ivuia pttgtuam e ±itou K n z
miinus iOu oa just lOüO k H z , mis jui..a at>uD vastuvoLUpiu-Koaaas (umoes Huverbuau lam t;. Jxuaa meie vutfcime vastuvötuisageauseKs öuo kxiz (Mo&Kva laintj, sus
mäiKaaie, et ta iiaiuD teiisKorufceit ijoiivtrsuaii lame
juuits. tsuudi oa siin otsiaaaLon tsimeae uitmiame.
JUuumalikuit voiD koiiaiiKu fcaaija kuuaiuase tugtvuse
juures Ka tema esimtae, teme ga koimas uiemiaiae ju

huslikult ostsillaatorl põhi- või Ülemlalnega vahesagedusiarnet tekitada.
Mitmekordse kuulamise vältimiseks peab superheti
otsillaator olema võimalikult ülemiainevaba.
Kolmanda omandusena nõuame healt superilt, et ta
oleks ü l e m i a i n e v a b a .
Seda nõuet ei või aga nii
kaugele ajada, et tema täitmine muutub võimatuks.
Ülemiained peavad puuduma kuni teatud sisenduspingeni (näiteks 20 millivolti). Veel kõrgema sisenduspinge juures peab ka superhetide juures kasutama kas
lihtsat tõkkeringi või harilikku kõrgeoomilist takistust
antenniringis.
Seega oleme õppinud tundma kolm tingimust, mil
listele peab vastama hea superhet: t ä p n e üh i s käi k, p e e g e l l a i n e t e ja ü l e m l a i n e t e p u u 
dumine.
Nende kolme omaduse järele hinnatakse superheti
headust. Täielikuks aparaadi hindamiseks on vaja veeJ
järgmiste omaduste tundmine: 1. üidvõimendus ja üldselektiivsus olenevalt sagedusest. 2. Kõrgesagedusselektiivsuse osa üldselektiivsusest. 3. Muusikaline lõppvõimsus.
Seega pole võhikul sugugi lihtne superi demonst
reerimisel saada ettekujutust aparaadi omandusist. Küll
võib aga asjatundhk müüja ostjale ülemal toodud omandused teatavaks teha. Siis võib ta vähemalt saada aimu,
millised elektrilised omadused on superil; muude vastu
võtja omaduste kohta oskab ta juba ise otsustada.

Nõningaid huvitavaid sündmusi ja arvusid raadio ajaloost
Kus asus maailma odavaim saatja? See oli Poynetteis, i::"oaja-A m e e r i k a s .
Tema toitealliKaks oiid
a K u m m a a t o i p a L a r t i d , milliseid laeti kane tuuiemõötja
gtatiaaLuriga. Jaao veei aiauit selgitaua küsimus, kui
das saatejaam Ktsiva tuuitvaiKUte ajal sai tooLaua?

sisekonstruktsiooni olevat võimalus viia herne suuru
seni.
Peab olema ettevaatlik, et selline saatja vestitas
kus ära ei kaoks . . .
Kus asetseb õieti maailma vanim valjuhääl
Axuuijtas ostis mone aja eest ingase valitsus selle
daja? Kinnitatakse, et juba Aleksander Suurel olevat
saatja kui Kurioosumi oma muuseumne.
olnud tema peakorteris võimsad „kõnetorud“, millede
lagasfcs ptfctaKse
e s im t s t K S
antenniks
maa
kaudu olevat olnud võimalik jagada käsklusi üle terve
ilmas traati, miUe üenjamm uranklin oma tuulemao
laagri. Need torud on aga teadmata kadunud.
kmge oii sidunud. Ta taniis teatavasti selle katsega
Viinis aga, Stephani doomi (kiriku) tornivahi toas
uuxiaa atmosiaanlise eieKtri olemasolu.
on veel praegu valjuhääldaja, mida aastasadade jooksul
'leised on arvamisel, et esimene „raadiomees“ ei
kord aastas tarvitatakse: Uueaastaööl hüüab tornivaht
olnud Keegi muu. Kui Gaivani, kes 178Ö. aastal ringi
selle läbi üle linna oma uueaasta õnnesoovi. See on
kujuliselt riputas üles 12 konnaKoiva, millised tsent
kindlasti praegusaja moodsa dünaamilise valjuhääldaja
raalse sadevaae taKtis (rütmis) koKku tomousid. U ks
„esi-esi-esi-ema“.
veeKiaasi „m aandatud“ koiv oli lainete tekitajaks ja
Kõige pikema nime omanikuks maailmas on arva
isoleeritult uiesnputatud june antenniks.
tavasti Pekingi lähedal asuv saatja, mille nimi on
buunm a arvu Keeltega raadiumaa Euroopas on
järgmine: Kemi-Kawo-Cho-China-Chen.
TšehnosiovaKkia. Koim saatjat levitavad seai välja
Albaania on ainuke maa Euroopas, kellel ei ole oma
kutseid ja teateid kokku üneteistkümnes erinevas kee
saatjat. Elanikud kuulavad enamasti Jugoslaavia või
les, nimelt peale omamaa keele (s. o. tšehhi keele) veel
Itaaha jaamu.
saK&a, praattuse, ingase, vene, pooia, uagari, siovaki,
vanetevañel ka juudi, serbia ja rumeenia keeltes.
Kuuldemängud tarvitavad vahest haruldaselt pikki
Suurima keeitearvuga raadioiinn maailmas on tõe
ja kõveraid teid. Nii tõlgiti Theodor Dreiseri näidend
näoliselt sangnai, kus asub ümmarguselt aö saatjat,
1929. aastal saksa keelde. Saksa ringhäälingus töötati
millede kaudu suur arv rahvusi vähemalt üksikutel päesee ümber kuuldemänguks, mida levitati ka Saksa jaa
vauel nauaias korraiaavaa oma saa Leia.
made kaudu. Mõne aja pärast tõlgiti see kuuldemäng
New-Foundiandis on ühe raadiokuulaja auah
uuesti inglise keelde ja kanti ette Ameerika ringhää
nus suunatud sellele, et omada pikimat antenni maa
lingus.
ilmas. Ta oli juba päris uhke, kui tal oli 340 meetri
Milleks siis lihtsalt, kui on võimalus ka keerulist
pikKune antenn. Kuid siski varsti tekkisid temas kaht-:
teed mööda käia. . .
lused, et keegi teine võiks tema rekordi ületada. See
Oletame, et ringhäälingu-saatjast kiirgab välja
pärast pikendas ta oma antenni veel kord, nii et see . 50.000-vatiline energiahulk. Tekib küsimus: kas jätkub
nüüd on 620 meetrit pikk! Loomulikult ei saa niisugust
sellest energiast, kui miljonid kuulajad üheaegselt seda
antenni enam kahe masti vahele üles riputada ja see
saatjat kuulavad ja tema energiat tarvitavad? On välja
tõttu kinnitati üks antenni ots lähedalasuva mäe tippu.
arvutatud, et need kuulajate massid kasutavad vaevalt
Aga amatöör rõõmustab nüüd, et ta on maailma pikima
1 vati (!) kogfu saateenergiast ja siiski saavutavad kõik.
antenniga raadiokuulaja . . .
ühe tugevuse vastuvõtu. Siinjuures olgu tähendatud, et
Ei kesta vististi enam kaua, kui võidakse saatja
moodsaimad vastuvõtjad veel ühe kahemiljondiku osa
või vastuvõtuaparaat ehitada sõrmkübarasse. Ameeri
vatist suudavad teha kuuldavaks. Nii siis suured ener
kast kuuldub, et sealsetel inseneridel olevat läinud
giahulgad hävivad või lähevad muul viisil kaduma.
korda valmistada raadiolampi, mille suurus ainult 15
Seepärast ei mingit muret ega kartust: ringhäämillimeetrit. See lamp olevat mõeldud just lühikeste,
lingu-kuulamisel jätkub iga jaama saateenerglas kõi
alla meetri pikkuste, lainete vastuvõtuks. Tervet lambi
gil«.
—
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Iseehitaja arvustab
Allpool avaldame huvitava ja asjaliku
kirja iseehitajalt, kes on meie ajakirjas
ilmunud ehituskirjelduse järele valmista
nud vastuvõtja, milline oma omadusilt osu
tus täiesti rahuldavaks.
Toimetus.

V. a.
„Raadio“ tehniline toimetaja!
Vististi vaevalt küll enne on keegi Teie poole pöör■dunud nii pikalt ja kirjeldanud endaehitatud aparaadiga
saavutatud tulemusi, kui mina seda nüüd teen. Selleks
annab põhjust: esiteks minu tehniline huvi asja vastu
ja teiseks ka vastuvõtja ise.
Ehitasin juba paar kuud tagasi „Raadios“ nr. 119—
122 kirjeldatud vastuvõtja järgmisil kaalutlusil: 1) kuna
oli olemas juba kolmelambiline võrkvastuvõtja (Lo
rents), siis soovisin umbes samakvaliteedilist patareivas
tuvõtjat, millist oleks võimalik suvel maal olles kasu
tada; 2) olen jõudnud detektorist järkjärgult kolmelambilise juurde („Raadio“ 43— 45), millega oHn täiesti ra
hul, kuid huvi pärast otsustasin katsetada mitme häälestusringiga vastuvõtjaga. Seda enam, et ühe häälestusringiga vastuvõtja selektiivsus tänapäeval pole kül
laldane. Vastuvõtja valmis ja töötas „paugupealt“. Tu
lemustega olen täiesti rahul.
Enne kui asuda saavutatud tagajärgede kritiseeri
misele, peatuksin vast paari sõnaga vastuvõtja tähtsa
mat,e osade — lampide ja häälestusringide juures. Lam 
bid kuuluvad veel „vanasse“ 4-voldilisse seeriasse: Phi
lips B442, Valvo W406, Marconi HL410 ja Philips B405
(Valvo L415D). On küll firmade „rosolje“, aga see oli
mitmest põhjusest tingitud. Nimelt B442 oli patareivarivõrelampidest suurima võimendusteguriga ja HL410
omatüübilisist odavaima hinnaga.
Häälestuskondensaatoriteks on TT V . omad ja poolid
on täpselt nagu ehituskirjelduses, sest nad ön härra Davidovi valmistatud. Siin ei saa kuidagi rõhutamata jät
ta, et saavutatud tulemused põhjenevad kindlasti eesku
julikel poolidel, milliseid iseehitajail ise valmistada pole
kuigi kerge. Kui kirjutise autor seda rõhutab, siis ar
vatakse, et ta teeb seda oma kasu pärast. Tegelikult on
see mitme häälestusringiga vastuvõtja juures algnõudeks, et poolid oleksid võimalikult võrdse induktiivsusega. Pealegi saab neid tõesti odava tasu eest. Ja see
väike summa aitab nii mõnestki pettumusest ja ahastu
sest hoiduda.
Kuna seda vastuvõtjat tuleb lugeda võrdlemisi
moodsaks, siis tuleb talle läheneda ka moodsa aparaadi
kohta käiva mõõdupuuga. Kõigepealt see vana „patu
oinas“ selektiivsus. Aparaat töötab küllaltki raskeis
tingimusis, kuna maandus on oma 20 meetrit pikk ja an
tenn asub teises toas, kust tuleb läbi kahe toa umbes
10 m. pikkune juhe. Vaatamata sellele on vastuvõtja
selektiivsus hea. K a raskelt eraldatavaid jaamu, nagu
Berliin — Moskva on nalja asi lahus hoida. K a kohali
ku jaama ulatus ei ületa kummalegi poole üle 18 kHz.
(parimail suppereil 9). See on väga tähelepanuväärne,
seda enam veel, kui arvesse võtame poole ja häälestuskondensaatoreid. Esiteks on ju kondensaatorid ühisele
võlvile monteeritud, nende ühtlustamine on toimunud
ainult kuulmise abiga. Teiseks pole ju antud poolid kui
dagi võrreldavad ferrocart või simfer poolidega. K a pikil
laineil on selektiivsus hea, ei tohi ju unustada, et näit.
100 m. ulatus on pikil laineil palju enam kokku su
rutud.
Aparaadi tundelikkust hinnatakse ju harilikult mikrovoltides, kuna mõõtriistad puuduvad, siis tuleb üld
pildi loomiseks teist teed käia. Nimelt annan tabelis
saatjad, milliseid võib reeglipäraselt kuulata, ühes heli
tugevusega, kusjuures numbrid järgmist tähendavad:
1 — nõrgalt, 2 — nõrgavõitu, 3 — rahuldavalt, 4 — pä
ris hästi, 5 — hästi, 6 — väga hästi („brüllend laut“ ).
Muidugi on mõeldud õhtune kuulamine kella 20— 23 üm
ber (Inglise omadel peale 22).

G l e i w i t z .................. 3
Frankfurt
. . . .
2
Kopenhaagen
. . .
3
London-National . . 3
west.-Nat...................3
H ö r b y .......................4
M a d o n a .................. 5
Scottish-Nat.
. . .
2
Heilsberg.................. 5
North-Nat.................. 3
Bratislava
. . . .
3
Praha
.................. 5
Sundsvall
. . . .
4
Vun
.......................4
Riia
.......................4
Stuttgart.................. 4
B ud ap e st.................. 5
V i l n o .......................4
T a r t u .......................6
Mor. Ostrava . . .
3
West-Regional . . .
3
Poste-Parisien . . .
3
B r e s l a u .................. 5
B r n o .......................4
Hamburg
. . . .
5
H e l s i n g i .................. 3
G r a z .......................2
London-Reg
. . .
3

P o s e n ........................ 3
Berliin
....................5
Moskva IV . . . .
6
MiJano
....................2
Scottish-Reg.
. . .
3
L v o v ........................ 3
Leipzig........................5
M o s k v a ................... 6
Königgwusterhausen . 2
Midland-OReg.
. . .
3
Kattovice
. . . .
3
M ü n c h e n ................... 5
Tallinn ....................... 3
Rooma . . . . . .
2
Stokholm
. . . .
6
North-Reg................... 3
K ö l n ........................5
Moskva H I . . . .
3
Rostov
................... 3
Moskva II . . . .
4
Leningrad
. . . .
6
Kalundborg . . . .
3
Imksemburg
. . .
3
V a r s s a v ................... 6
Mótala
. . . . .
5
Minsk
................... 4
Droitwich
. . . .
4
L a h t i ....................... 2

Selle tagajärjega võib rahul olla, ei tohi ju unusta
da, et meil on tegu patareiaparaadiga, kus pinged palju
madalamad ja lambid niihästi konstruktsioonilt kui ka
andmetelt palju nigelemad kaudselt köetavatest lampi
dest.
Päeval tulevad kõne alla ainult paremini kuulduvad
pikalaine saatjad, seevastu varahommikul kella 7— 9
võib täiesti rahuldavalt kuulata Kesk-Euroopa tugeva
maid normaallaineil töötavaid saatjaid, samuti ka Läti
omi.
Oleks soovinud küll suuremat tundelikkust, ent ei
tohi unustada, et teise lülituse valikul oleks selektiivsus
vähenenud. Nüüd on saavutatud aga ideaalne vahekord
selektiivsuse ja timdelikkuse vahel, ja õieti on see kõige
tähtsam.
Moodsatel aparaatidel on olemas veel lühilainepiirkond. Selle ärajätmine siin on täiesti õigustatud.
Esiteks oleks selle teostamine siin võrdlemisi raske, ja
teiseks on lühilaineil töötamiseks tarvis suurem tundelikkus, kui seda võimaldab mittespetsiaallühilaine vas
tuvõtja.
Kes soovib võib muidugi kõlavärvija juurde lisada
ja varustada vastuvõtja moodsa tabelskaalaga, nagu ka
mina seda tegin. Saksa tööstus-vastuvõtjail on isegi kahelambilised varustatud tabelskaalaga, seda enam on
põhjust ka sellele vastuvõtjale see muretseda. (Hin
navahe korraliku hariliku peenreguleerimisskaalaga võr
reldes ei ületa 3— 4 kr.) Tundelikkuse tõstmiseks pole
ju takistusi varivõreaudioni tarvitada, ent see tõstab
vastuvõtja eelarvet nii mõnegi krooni võrra.
Tõesti peab ütlema, et oma hinna kohta — 85 kr. —
on vastuvõtja väga hea. Evides erakorralise selektiiv
suse ja tundelikkuse, mis täiesti rahuldab, võib seda
aparaati igale iseehitajale soovitada.
P. R. Tartus.
Kuulajaterohke Praha. Prahas on praegu 120.000
ringhäälingu-kuulajat või üks aparaadiomanik iga ka
heksa elaniku kohta. Selline kuulajatetihedus on iga
tahes haruldane.
Kolm tundi tantsumuusikat. Et paljude kuulajate
soovele vastu tulla, on üks Ameerika saateühing otsus
tanud tulevikus saata 3 tundi vahetpidamata tantsu
muusikat. Alguseks on kell 22.30. Seega võivad kuula
jad nüüd oma tantsukirge täiel määral rahuldada.

Tebniline hiFjaUaist
E. K. Oru. On tõenäolik, et Teie aparaadis tekkiv
pirin on põhjustatud madalsagedusosas asetleidvast ma
dalsageduslikust tagassidest. Võib oletada, et seda põh
justab madalsagedustransformaatori otsade valesti lüli
tamine. Soovitame Teil katsetada korraks primaar- või
ka sekundaarmähise otsade ümberlülitamisega. Kaitselambipesa on Teil õieti lülitatud. Mõne üksikosa rikkesolek urinat ei tekita. Sellisel juhul harilikult aparaat
töötab kas nõrgalt või ei tööta üldse.
Üksikosade v^itused on õiged.
A. H . Valga. Soovitud skeemi ja ehituskirjeldust ei
saa meie Teile saata põhjusel, et selle koostamine nõu
aks väga palju aega. Pealiskaudsete juhtnööride abil
on vaevalt võimalik seesugust aparaati korralikult val
mistada. Soovitame Teil oodata, kuni ,.Raadios“ vastav
ehituskirjeldus ilmub. Välisajakirjades ilmunud skeeme
ei julge ühtegi soovitada, sest meil pole kombeks neid
kopeerida ja proovimata lülituste kohta ei saa ainult
teoreetiliste kaalutluste varal midagi öelda. Vällskii^janduses ilmunud lülitusi on juba seepärast raske soovita
da, et need oma suurelt enamuselt ei ole meile ja meie
oludes kohased, nagu seda näeme sageli ka meil müügil
olevate välisaparaatide juures, mis tihti kaugeltki sellist
kvaliteeti ei oma kui Lääne-Euroopa ühtlaselt jaotatud
tugevate saatjate piirkonnas ja milliseid mõnedki palju
lihtsamad ja odavamad kohapeal valmistatud aparaadid
suudavad kvaliteedilt ületada. Näiteks ameerika apa
raadid on valmistatud peaaegu eranditult 110-voldilisel
võrgul kasutamiseks, aga et meil 110-volidilisi valgustusvõrke on väga vähe, on selliste aparaatide kasutami
ne raskendatud — aparaatide kohandamiseks võrgupihgega peab kasutama kas eeltakistusi või transformaatoneid ja seetõttu on ameerika aparaatidega kuulamine
seotud suure voolukuluga.
A. O. Elva. Teie aparaadi puudust pole asjatundjal

raadiomehel raske kõrvaldada — tuleb nimelt häälestuspuksi mähiste keerdudearve niipalju suurendada, et lai
neala oleks küllalt ulatuslik. Tehnilises kirjakastis selle
töö tegemiseks juhiseid anda ei saa, vaid peate pöör
duma mõne raadiotehnilise töökoja poole.
T. T. Aseri. Kahjuks ei oska meie Teile mingit abi
pakkuda, sest „Raadios“ nr. 64 —67 kirjeldatud vastu
võtja jaoks on ka poolide ühendamise kohta küllalt täp
sed andmed. Patareide lülitamine ei ole Teil just õige ja
nimelt küttepatareil, sest taskulambipatareidel on pikk
ots miinus ja lühike pluss. Teie joonisel on need mär
gitud vastupidi. Anoodpatarei ühendus on siiski õieti.
Kirjalikke vastuseid me ei anna.
A . ¡K. IHalliste. Teid huvitavad aparaadid on järg
mised: „Philipsi“ 6-lambiline patareivastuvõtja, hind
Kr. 385.— , E. Davidovi neljalambiline vastuvõtja, hind
Kr. 170.— ja E. Davidovi kolnaelambiline patareivastu
võtja, hind Kr. 100.— .
Gr. P. Rakvere. Kõige lihtsam on Teil akut laadida
läbi lampide. Kütteakkumulaatorite laadimiseks võik
site kasutada IOÕt kuni 150-vatilist Valgüstuslampi, kuid
anoodakude laadimiseks ei saa mingeid andmeid anda,
sest eeltakistuse suurus oleneb täielikult aku pingest. Et
takistada akude tühjaksvoolamist dünamo seismisel,
peate kasutama minimaalpinge automaati, mis dünamo
pinge langemisel alla teatud piiri katkestab ühenduse.
110-volidilise pingega on kõige lihtsam anoodakut laa
dida nii, et jagate anoodaku pooleks ja ühendate mõle
mad pooled paralleelselt ja lülitate nii vooluahelasse. K ü 
situd poolikerimisseadeldise kohta pole meil mingeid lä
hemaid andmeid peale autori poolt antüd. lubaduse. K ü 
situd andmeid lampide kohta meil pole, vaid nende saa
miseks võiksite pöörduda mõne äri poole, kes nende
müügiga tegeleb.
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