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Pühapäeval (17. jaan.) algab kontsert Auberi
„Fra Diavolo“ avamänguga. Auber (1782.— 1871.)
oli mineva sajandi esimese poole lemmikautoreid,
nii et tol ajal oli raske endale ettekujutada ooperi
lavasid Auberita, kes edukalt võistles Bellini,
VALENTINE
R IIV E S
esitab I I avalikul
raadio kontserdil
klaveripalu
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ettekujutada rokoko-daami tantsimas tshardazhi
või empire-daami — tarantellat! Ei vastaks meie
stiilitundele, oleks maitsevastane.
Nii siis kuulates toda vana muusikat, sulgeme
silmad ja näeme enda vaimusilmade ees rasvaküünaldega valgustatud tantsusaali, kus daamid ja
härrad valgetes parukates, lintides ja pitsides —
väärikalt ja õrnutsevalt liiguvad vaikselt, nagu
vaimud, libisedes parketil. ..
Neljapäeval (21. jaan.) avalik raadio-kontsert
Tallinna Konservatooriumi saalist, orkestri, „Raudami“ segakoori ja V. Rüvesi kaastegevusel. Ette
kandele tulevad: Mozart — „Jupiter“ sümfoonia
(c-dur), Beethoveni — kuulus klaverikontsert es-dur;
Soome segakoorilaule (Borenius, Klemetti, Hannikainen, Saarenpää), A. Kapp, pala eesti rahvaviisil
orkestrile, ning Liszti — ungari rapsoodia nr. 2.
Nii siis oleks kontserdi esimene osa pühendatud
klassikale, teine — hõimurahvaste muusikale —
Soome, Eesti, Ungari. Seletusi annab A. Üksip.
ARTHUR
SIKKENBERG
kõneleb
kolmapäeval
teemal
nKunsti siht'^

Donizetti ja Rossiniga. Kogu sellest kvartetist on
püsinud vaid Rossini oma „Sevilla habemeajajaga“,
ja seda peaasjaliselt seepärast, et ta ooperis on
palju tänulist materjali lauljatele. Muusikasõbrad
aga armastavad ka Auberi tema elegantsuse ja
südamlikkuse pärast, ja on mõningaid, kes näiteks
eelistavad Auberi „Maskiballi“ Verdi samanime
lisele ooperile.
Samal päeval hiljem kuuleme E. Caruso ja M.
Battistini laulu heliplaatidelt; mõlemad mehed kes
mineva sajandi bel-canto kajastust veel üle tõid
käesolevasse sajandisse.
Esmaspäeval (18. jaan.) on võimalus kuulda
mandoliniste, ning teisipäeval (19. jaan.) saame
kerget muusikat Offenbachilt, Dvorakilt, Waldteufelilt, Leharilt j. t. Solist: Ida Järv (sopran).
Kolmapäeval (20. jaanuaril) kõneleb A. Krull
muusika vormidest, mis muusikasõpru peaks eriti
huvitama, ning
hiljem jatkab A. Sikkenberg
oma sisukat ja vormilt viimistletud loengut —
„Kunsti siht“. Tuleks soovida, et kõneleja oma
huvitava loengu ilmutaks trükis, sest sellekohas
test asjadest on meie kirjanduses tunda põudu.
Õhtu lõpeb huvitava kontserdiga — „menuett ja
teisi vanu tantse“ — millised on säilinud muusika
kirjanduses 1612. a. alates; igatahes tükk vana
ajalugu, tükk seltskondlikku arenemiskäiku, demonst
reeritud muusikas. Tantsumuusika, oma rütmikaga,
peegeldab meile seltskonna kombeid, isegi kos
tüüme, moode — sest et nad teineteisega tihedalt
seotud omas olulisuses. Tõepoolest, raske on endale

-

Reedel (22. jaan.) „üks tund helilooja K. Türnpuu
elust ja loomingust“ — loeng, koori-ja soololaule,
pühendatud meie tuntud kadunud komponistile.
Laupäeval (23. jaan.) kerget ajaviidet. — ksp.

Lühilalne-amatöörid koonduvad
Nagu toimetusele teatatakse, oli möödunud pü
hapäeval Eesti lühilaine saateamatööride järjekor
raline nõupidamine ühingu asutamise asjus. Ühel
eelmisel koosolekul valiti neljaliikmeline komisjon,
kes pidi välja töötama põhikirja. Viimasel koos
olekul kiideti põhikiri hääks ja otsustati ühing
ametlikult registreerida. Koosolekul avaldati ka
soovi, et ajakiri „Raadio“ avaks oma veergudel
lühilaine nurga, kus siis ilmuksid järjekindlalt tea
ted ja kirjutised lühilainetesse puutuvate küsi
muste kohta.

84

Kuulutuste hind:

Tellimishind:
aastas . . Kr. 4.50
6 kuud
2.40
?

:

„

1.20

■

0.40

Tellimisi võtavad
vastu kõik post
kontorid

kuulutuste osas
6 senti mm
teksti ees 8
»
tekstis
10
„ „
saatekavas 12
, „

ÜLERIIKLISE EESTI RAADIOÜmNGU HÄÄLEKANDJA
ILMUB KORD NÄDALAS
Toimetuse ¡a talituse aadress: TALLINN, BTK Lai 41. Telef. ETR 32
Avatud kella 11—1

16. jaanuaril 1932

Nr. 3 (57)

Hind arvatud kuu
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Toimetuselt'. Kuna artiklis käsitatud
küsimus on raadiokuulajate seisukohalt
suure tähtsusega ja praegu akuutselt
päevakorral, oleks soovitav, et selle
küsimuse kohta „Raadio“ veergudel
rohkem sõna võetaks. Nagu kuuleme,
viibis neil päevil Paides eriteadlaste
komisjon, selgitamas Tallinna saatja
Paide üleviimisega seotud küsimusi.
Loodame järgmises numbris tuua ko
misjoni arvamise.

Et Tallinna ringhääling pole kuigi hästi kuuldav Tallinnast üle 100 km eemal asuvates maa
kohtades, on mõjutanud asjaosalisi niivõrd, et kuuldavuse parandamine on võetud tõsiselt päevakor
rale.
Kõige kaugemale ulatuv kava ringhäälingu
kuuldavuse parandamiseks näeb ette Tallinna Las
namäe saatejaama üleviimist Paidesse, kus selle
jaoks otsitakse juba platsi kord Vallimäele, kord
raudteejaama lähedale tikuvabriku taha. Arvatakse, et
Paide asub enam-vähem riigi keskpaigas ja saate
jaama energia ei satuks nii suurel määral merele,
kui satub jaama asudes Tallinnas. Samal ajal kõ
neldakse ka saatejaama energia tõstmisest 40 kilo
vatini antennis.
Lubatagu mind suhtuda saatejaama Paidesse
viimisse otstarbekohasusse täiesti umbusklikult.
Peab tahes-tahtmatult jõudma otsusele, et jaama
ülekolimine ei tasu vaeva. Saatejaam Paides asudes
muude endiste tingimuste ja olude juures ei saaks
olla hästi kuuldav kuigi palju laiemini kui praegu.
Tõsi küll — Paidest Tallinnani ja Paidest Viljandini, samuti ka Vändrani ja Mustveeni vast kui
dagi oleks kuuldav, kuid Narva, Kuresaare, Võru,
Valga, Petseri ja isegi Haapsalu ei kuuleks teda
ikkagi. Kui ta ei kosta kuigi hästi Tallinnast Põlt
samaale, kuidas ta kostaks Paidest Petserisse ja
Võrru, milline distants on veel suurem! Narvale ja
Kuresaarele jaam ei nihkuks Paidesse asumisega
sugugi ligemale. Viljandil ja Tartul oleks tõesti
kasu: need linnad oma ümbruskonnaga hakkaksid
kuulma Tallinnast Paide asunud ringhäälingut tõesti
paremini. Kuid mis kasu sellest on; Tartu saate
jaama kaudu nad kuulevad tfaiiKiiQa saatekava niii^niatuKofiu
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kui-nii, kui Tartu laine püsib vähegi korralik. Ai
nult väikese osa Lõuna- ja Kesk-Eesti pärast saa
tejaama ülekolimise suuri kulusid ette võtta ei
tarvitse, sest Tartu vähegi segamisvabal lainel rahul
dab seda osa muidugi.
Kui öeldakse, et jaam asunud Paidesse, suu
rendab oma võimsust 40 kilovatini antennis, nagu
kord kõneldi, siis võib sellele vastuväiteks kinni
tada, et 40-kilovatiline saatja Tallinna Lasnamäelgi
asudes oleks kuuldav kogu Eestis. Milleks siis suu
red ümberkolimise kulud, mis kuuldavasti kipuvad
ületama 10 miljonit sentil Pealegi tuleb muuseas
arvestada, et Paides pole korralikku elektrijaamagi,
mis suudaks varustada saatejaama elektrienergiaga.
Paide linn on pahatihti õhtuti pime.
Jaama nõrk õhtune kuuldavus riigi kaugemates
osades on tingitud peamiselt jaama nõrgast võim
susest praeguse segamisrikka lainepikkuse jaoks.
Kui Hilversum ja Koshitse (nõrka Limoges’i ei tar
vitse palju arvestadagi) asuksid Tallinna lainepik
kusest eetrivallas tsipake kaugemal, küllap Tallinn
kostaks siis kärisemata ja moonutamata. Või kui
nad oleksid nõrgemad kui praegu, siis nad ei suu
daks Tallinnat segavalt mõjutada praeguseski (6— 7
kilohertsilises) kauguses.
E i ole õige etteheide, et Tallinn üksi kostab
halvasti, pobiseb ja koriseb, ja teised kostavad
hästi. Praegu suurem osa saatejaamu kannatab
samalaadilise segamise all kui Tallinnagi. Kuula
tagu aga mõnd keskmise võimsusega välismaajaama^
püsivalt! Vile, vingumine, körisemine, hääle ja
sõnade segasus on omane kõigile neile jaamadele,
mis pole küllaldased võimsad teiste keskel. Prae
gune raadiolainete anarhia muutub juba väljakan
natamatuks. Raadiokuulaja ei jõua kuidagi enam
oodata Madriidi raadiokonverentsi, kes korraldaks
praegust pöörast korralagedust, vähendaks saatejaamade arvu ja võtaks riikide omavahelise kok
kuleppe järele tarvitusele valjud abinõud nende
saatejaamade vastu, kes ei austa rahvusvahelisi
määrusi.
Jäetagu katki Tallinna saatejaama ümberkoli
mise kavatsus, millest oleks tõesti liiga vähe tulu,
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ja kasutatagu ümberkolimiseks tarvisminev summa
Lasnamäe saatejaama võimsuse tõstmiseks. 40-kilovatiline Lasnamäe suursaatja oma suure jõuga pu
huks kindlasti eest ära kõik segavad Hilversumid,
Koshitsed, Limoges’id ja Viiburid ja teeks Tallinna
saatejaama kuuldavaks kogu Eestis ja välismailgi.
Isegi 20-kilovatiline võimsus sunniks segavaid naaberlainelisi saatjaid, mis kõik sellest võimsusest
nõrgemad, hoiduma Tallinnast aupaklikult kauge
male, vähemalt seaduslikku kaugusesse, kui nad
ei taha, et nende kuuldavust rikutakse.
Niikaua aga, kui Tallinna võimsust pole tõste
tud ega uus rahvusvaheline raadiokonverents kind
laid korraldusi maksma pannud, tuleb Tallinna
saatejaamal otsida endale sobivam lainepikkus.
Praegune asend on talle täiesti sobimatu.
Meie naaber Helsingi kannatas raskesti 221meetrilisel lainepikkusel naaberlaineliste saatejaamade segava mõju all. Rahvusvaheline raadiokomi
tee ei suutnud puhastada seda lainet segajatest ja
Helsingil endal tuli otsida uut kohta. Tema praegunS asend on küll interferentsirikas, kuid on näh
tavasti ikkagi parem kui see, mis talle ametlikult
määratud.
Hulkujana eetris on tuntud ka Poola Vilno, mis
oma õigel lainepikkusel oli segajatest „vaevatud ja
koormatud“. Vilno hakkas luupainajana „vaevama“
teisi. OÜ kord Praaha, kord Budapesti, kord mõne
teise laine kukil. Nüüd ta leidis asendi Saksa ühe
õige nõrga jaama laine lähedal (560 m).
Uusi asendeid on olnud sunnitud otsima palju
teisigi jaamu. Ainult vähesed jaamad, mis on suure
võimsusega, on püsinud pidevalt neile määratud
lainepikkusel.
Tallinna saatejaamal tuleb kiires korras leida
endale uus asend lainevallas. Niikaua kui uut rah
vusvahelist korraldust pole ja Tallinn tunduvalt
suuremat võimsust pole saanud, on seda hädasti
vaja.
Praegu on meil eetris kõige segamisvabamaks
kohaks lainepikkus 317^12 meetrit — 946 kilohertsL Sellel lainepikkusel ei asu praegu ühtki

jaama. See pikkus asub kahe õige nõrga jaama,
Marseillei (316 m — 950 kilohertsi) ja Dresdeni
(319 m — 946 kilohertsi) vahel. Neist on esimene
1,5 kilo vatiline, teine 0,3-kilovatiline.
Dresdeni
lainel asub ka Sofia jaam, mille võimsus on kõi
gest 0,25 kilovatti ja mis ei saa kuidagi o]la meil
kuuldav ega tekitada segamist. 4— 5-kilohertsiline
vahemaa oleks küllaldane, et täiesti vältida nende
nõrkade jaamakeste segavat mõju. Ja kaugemalgi
pole segajaid jaamu, mis võiksid kuuldavust rik
kuda läbikostmisega. Marseille’i kõrval asub 315meetr. (953-kiloherts.) lainel 0,7-kilovatiline Pariis,
mis ei saa avaldada 317,13-m (946-k.-h.) lainepikkusele
miskit mõju. Dresdeni ja Sofia taga asub küll või
mas Göteborg (15-kilovatiline), kuid selle lainepik
kus on 322 meetrit (932 kilohertsi) ja 317,13-m
lainest eraldaks teda 14-kilohertsiline vahe, mis
teeb Göteborgi segamise täiesti võimatuks. Võimatu
on ka Krakovi segamine, sest Krakov (313 m —
959 kilohertsi) asuks 13 kilohertsi võrra eemal.
Ja Krakovi võimsus on ainult 5 kilovatti.

—
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Ringhäälinga kuuldavuse kontrollimine
Kuna mitmelt poolt tuleb üksteisele vastukäi
vaid teateid ringhäälingu kuuldavuse kohta, korral
dab Ringhäälingu juhatus saatejaamade kuuldavuse
kontrollimist kohtadel. Laupäeval, 16. jaanuaril
sõidab komisjon seks otstarbeks Narva ja pühapäe
val, 17. jaanuaril Rakverre. Samasuguseid kontrollimisi korraldatakse lähemas tulevikus ka teistes
kohtades, kust kuuldavuse asjas on tulnud kaebu
seid. KontroUimisest võtavad osa ka postiametkonna
kohalikud esindajad.

Hollandi kavatsusi
Hollandi rahaminister on esitanud valitsusele kava
kahe suursaatja ehitamise kohta. Selline kavatsus on
tingitud hollandi kuulajate rahulolematusest senise
korra vastu, kuna saatjaid kasutasid peamiselt polii
tilised ja usulised kildkonnad.

XXIII avaliku raadioõhtu tegelasi
Prof. R. BÖÖCKE

ALBERT ÜKSIP

ELS VAARMANN-KALJOT (sopr.)

G. TOMASBERG {bariton)

^Raadiojäneste^ karistusseadus

osavõtt võimaldatud, kes endid õigeks ajaks üles
andsid.

võeti riigikogus esimesel lugemisel vaielusteta vastu.
Teisel lugemiisel tuleb seaduseelnõu arutusele ühel
lähemal riigikogu koosolekul.

Ringhääling suurendab orkestrit
Raadio Ringhäälingu juhatus otsustas oma viima
sel koosolekul suurendada ringhäälingu orkestrit.
Nimelt kavatsetakse võimalikult igal nädalal korral
dada kontserti orkestri laiendatud koosseisuga.
Ühtlasi otsustati 15.. jaanuarist uue jõuna orkestri
koosseisu palgata tuntud viiuldaja hra Saat, seega
hõlbustub muu hulgas ka kammermuusika korral
damine ringhäälingu saatekavas.

Huvitav valelusõhtu ringhäälingus
Reedel, 22. jaanuaril kell 21.00 leiab aset
häälingus vaielusõhtu: ^Erinevaid seisukohti
häälingu küsimusis“. Oponendina esineb rkl.
kam, kes. teatavasti esines riigikogus suurema
häälingu mittepooldajana. Vaielusõhtust on ka

ring
ring
Juh
ring
neile
—
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Tcadeiciccnisius iVcukcsrifcie^l^eiie vitMg"
bäälingus
punasele armeele ja peale selle veel raadiolehte
noortele. Iga saade kestab vähemalt pool tundi. Pan
nakse suurt 1 õhku ühenduse peale kuulajaskonnaga.
Raadiolehel on oma ringhäälingu arvustusosa, kus
iga päev keegi kuulajaist saatekava arvustab.
Huvitav on jälgida sellise raadiolehe tegelikku

Nõukogude-Vene on ainuke riik ilmas, kus ring
hääling on juba tema algusest peale politika tee
nistuses. Valitsus näeb ringhäälingus riigi tööriista.
Juba sel põhjusel on teadeteteenistus kujunenud
üheks tähtsamaks eeskava osaks. Kõigis Vene saatjais võtabi teadeteteenistus 40 °/o kogu saateajast

Tallinna Konservatooriumi uus
hoone, kust kantakse iile I I avalik
raadiokontsert

oma alla. Valitsus ei anna ringhäälingu teateile
mitte sugugi vähem tähtsust kui ametlikule pressile.
Üldse seisab teadeteteenistus Nõukogude-Venes
hoopis teisel alusel kui muudes Euroopa saatjais.
Teadeteteenistus on Nõukogude-Venes sõna tõ
sises mõttes räägitud raadioleht. Ei loeta mikrofoni
ees ette mitte ainult sise- ja välismaa päevauudi
seid, vaid kantakse ette ka juhtkirju tähtsamailt
tegelasilt. Peale suure majandusliku osa on Nõu
kogude-Vene raadiolehel vee hää kohaliste teadete
osa. Sellise raadiolehe korraldus vastab täpselt ajalehfe omale, ainult rotatsioonmasin on asendatud
mikrofoniga. Igal raadiolehe osal on oma vastutav
toimetaja, samuti on ka lehel provintsis tihe kor
respondentide võrk. On olemas igale kutseklassile
vastav raadioleht. Nii saadab Moskva iga päev kaks
korda töölisraadiolehte, talupojalehte, raadiolehte

läbiviimist. Et ühe ettekandja hääl muutub varsti
igavaks, siis loevad teateid ette vähemalt 4 kõne
lejat. Näiteks: Sügav mehehääl algab: „Töölisraadioleht. Moskva, 11. jaan. 1932.“ Teine, bariton,
nimetab juhtkirja nime ja siis algab kolmas hääl
artikli lugemist. Samuti ka teadete juures. Bassihääl loeb pealkirja ja üks teine kannab ette teksti.
Ka naishääled kannavad ette teatud osi raadiolehest. Häälte mitmekesisusest saab kuulaja ettekuju
tuse nagu näeks ta suuri ja väikesi tähti ning pealkirju
oma ees. Vahepaladena antakse väikesi muusika
palu. Raadiolehe piires antakse sageli edasi ka intervjuid. See kõik on väga tähtis raadiolehe elus
tamise mõttes. Valitsus on teadlik sellise propa
ganda tähtsuses, ja seepärast tsenseeritakse ka
kõige pisema provintsisaatja. teadeteosa.

Saksa Riigipresidendi kõnet vana-aasta
õhtul segati

mikrofon ja nimelt kasutati kohana ära üht kaabelkaevu. Seeläbi oli võimalik saatejaama moduleerida.
Teo kordasaatja pidi kuuluma kahtlemata tehnilisse
personaali. Nagu kuulda, ongi juba mõned telegraafitöölised vangistatud.

Vana-aasta õhtul leidis aset saksa ringhäälingus
väga ebameeldiv vahejuhtum. Nimelt riigipresident
Hindenburgi kõne, mis isegi Ameerikasse üle anti,
katkestati äkitselt ja selle asemel oli kuulda vahe
märkusi kommunistliku propaganda kasuks. Sega
mine pidi toimuma asjatundlikult poolt, kuna Hin
denburgi kõne tundus nagu tervikuna. Ühelt kõnelt
üleminek teisele sündis täiesti katkestamatult.
Politilisel politseil koos posti valitsusega on läi
nud korda kindlaks teha, et Berliini ja Königswusterhauseni vahelisse ühendusjuhtmesse oli lülitatud
—

Täiesti õigus!
Pooseni politseiülem keelab ainult siis valjuhääl
daja kasutamise pärast kella 23, kui vähemalt kaks
kaasüürnikku kaebavad öösise rahu segamist. See
on täiesti õigus, sest kui sagedasti esitatakse kaeb
lusi ainult isikliku viha pärast.
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Brüsseli kontrolljaam
„Raadio“ lugejad on juba tuttavad Brüsseli kont
rolljaamaga, kuigi ainult mõõtmistabelite kaudu,
millistest oleme avaldanud väljavõtteid.
Enne kui tõsiselt hinnata seda jaama (Centre de
Contrôle de l’Union Internationale de Radiodiffu
sion) oleks huvitav vaadelda, millal ja mis põhjus
tel ta asutati. Aastal 1925 tuhd Genfi kokku mõnedjringhäälingu-saatjate esitajad ja asutasid Rah-

Esimesi raadiokuu
lajaid ringhäälingu
algpäevilt. Kaks va
nakest kuulab suure
hardumusega j u 
malateenistuse üle
kannet.

telegramm (väga harva kiri) segavale jaamale, palu
takse teda oma õigele lainepikkusele tagasi minna ja
vabastada segatud saatja laine. Kaugejaamade mõõt
misega ühenduses on raskuseks nende võrdlemine.
Neist raskusist on saadud üle erilise staabi asuta
misega, kus tuntakse kõiki euroopa keeli. Võib tä
hendada, et 1930— 31 a. talvel võrreldi vähemalt
45 tundmatut jaama, kõik väga nõrgad ning kauged.
Lõpuks võib öelda, et praegune küllalt halb sei
sukord Euroopas oleks ehk olnud mitu korda hul
lem, kui poleks olnud Brüsseli kontrolljaama.

Kas kaitseväe saatjad?
Valgas — ja võib olla ka mujal — on ilm u
nud isesorti segajad eetris, kus raadiokuulamist
segavaid nähteid juba niigi liiga palju.
On tähele pandud, et normaallaine kui ka pika
laine lõpu pool asuvaid ringh. saatjaid segavad
morse (telegraafi) saatjad.
Tähelepanelikumalt jälgides neid telegr.-saatjaid
ilmnes üllatus: päris sulaselges eesti keeles aetakse
juttu pummeldamistest ja naistest!
Kuigi mõned neist saatjaist (vahel töötab kakS'
kolm ühel lainel) asuvad tunduvalt kaugel, sega
vad nad siiski korralikku raadiokuulamist, mis
niigi halb.
Oletada, et need segajad on amatöörid, ei luba
see asjaolu, et neid on — liiga palju, ja vahel
annavad ka edasi päris ametlikku iseloomu kand
vaid teateid.
Kas need ehk on lõpuks kaitseväe saatjad, kes
veidi üleaisa löövad?!

vusvahelise” Ringhäälingu Ühingu. Varsti leiti vä
heste ringhäälingu jaamade tõttu vajaliku, asutada
püsivat organisatsiooni, mis tegeleb tehniliste prob
leemidega, ning sammub kaasa raadio kiire arene
misega. Nii asutatigi tehniline komitee Brüsselisse.
Selle komitee esimesi ülesandeid oli töötada välja
laine-plaani, praegu tuntud Genfi plaani all, et üle
tada valitsevat raskust ning segadust lainepikkustes.
Kuid laineplaani väljatöötamisest ei jätkunud ning
varsti leiti tarvihku seada sisse kontrolli, mis ker
gendaks uue laine-plaani teostamist. Otsustati asu
tada kontrolliv jaam ja varustada teda moodsate
mõõtmisvahenditega. See jaam pidi töötama järje
kindlalt ja võimaldama kaugete ringhäälingu-saatjate sageduse mõõtmist. Nimetatud kava teostasid
Tehnilise Komitee president 'Braillard ja sekretär
Divoire.
Brüsseli kontrolljaam algas ametliku tege
vuse a, 1927., ning on tegutsenud sellest ajast peale
pidevalt.
Käesoleval ajal teostatakse igal Ööl 150 kuni
200 mõõtmist. Brüsseli kontrolljaama tähtsaim üles
anne on mõõta iga päev Euroopa ringhäälingu-saatjate sagedusi, samuti teiste saatjate omi, mis asu
vad ringhäälingu-laine piilkonnas. Tahetakse nimelt
teada saada, kas peetakse kinni ettemääratud laine
pikkusest. Jaama tegevuse alul oli harilik nähe, et
töötati vale lainepikkusega. Ringhäälingu-saatjate
lainepikkuse kindlaksmääramine tõi paranemise rah
vusvahelisesse raadio koostöösse.
. Brüsseli kontrolljaam astub vahele järgmiselt:
kui Brüsselis märgatakse interferentsi, siis tehakse
vajalikud mõõtmised ning võrdlused ja saadetakse

Tartu saatja kuuldavus halb
Toimetusse on saabunud neil päevil mitmed kir
jad, mis kõik sisaldavad teateid, et Tartu saatja
kuuldavus on muutunud viimaseil päevil halvemaks.
Nii kirjutab F. R. Valgast muuseas järgmist: „Algul,
kui Tartu saatja hakkas töötama praegusel sagedu
sel, oli kuuldavus kaunis hää. Oli küll kaasas vile,
kuid niivõrd nõrk, et ei väärinud üldse tähelepanu.
Nüüd aga — iseäranis viimasel nädalal — on vile,
mille tekitajaks Jugoslaavia saatja Ljubljana, kas
vanud niivõrd, et peale kella 20-ne (ajal mil algab
saatekava tuum) ei saa enam Tartu saatjat kuu
lata.“ Edasi mainitakse, et ka päeval on tugev vile,
nii et kuulamine ei paku kuigi suurt mõnu.
Sama kirjutab ka Ed. P. Viljandist, kes arvab
segava vile ja sisina põhjuseks ka Ljubljana segamist,
mille laine on vaid 3,5 kHz lühem Tartu lainest. Ka
mingisugune morsesaatja segavat Tartu kuulamist.
Eriti keegi Tartu kuulaja on pahane saatja halva
kuuldavuse pärast. Saatja töötavat korduvalt väga
katkendiliselt, nii et kuulamine ei pakkuvat mingi
sugust lõbu. Imelikuna tundub asjaolu, et saatja
on kohapeal kuulda katkendiliselt, kuna väljaspool
pole selle kohta kaebusi -olnud.
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'K ö v g c s a g c d t u s v i n g i d . ^ f e a p s e l^
d ta m in c
(Lõpp)
Teine paremus, mida toob enesega kaasa apa
raadi õige kapseldamine, on tunduv aparaadi enesekiirgamise vähendamine. Niisuguse vastuvõtja
kapseldamine nõrgendab kahjuliku kiirgamisvälja
levinemist ruumis, kui vastuvõtja võnkuma hakkab.
Seega väheneb naabervastuvõtjate segamine miini
mumini. Eriti laialdast tarvitamist on leidnud kapseldamine^niisuguste vastuvõtjate juures,' mis põh
jenevad superhetrodyn-, Roberts-, Browning- Drake-,
Armstrong- ehk teiste sarnaste printsiipide peal,
kuna nende juures on ebastabiilsus üheks eri
omaduseks.
Kus palju valgust, seal ka palju varju 1
Kapseldamisel ei ole mitte ainult oma hääd
küljed j vaid ka teatud halvad omadused. Nende
kompenseerimine ei ole aga mitte väga raske, kuna
on teada neid halbtusi esilekutsuvad põhjused.
Kui tuua pooli elektromagnetilisse välja metallplaat, siis näeme, et ühestküljest väheneb pooli omainduktsioon ja teisestküljest suureneb tema näivtakistus. Nende nähtuste põhjused, mida on kerge
katseliselt fkindlaks teha, olenevad näilikest lühiühendusnähtusist ja pöörisvoolude tekkimisest mitte*
magnetilises metallplaadis, mis asub elektromagne
tilises vahelduvväljas (joon. 11), Kui tuua selline
plaat näiteks võreringipooli lähedusse, siis märkame
otsekohe hääletugevuse nõrgenemist. See hääletuge
vuse lang tekib resonansseisukorra nihkumisest kõr
gemale sagedusele. Väike pööre häälestuskondensaatorist toob endise seisukorra jälle tagasi, ja nimelt
mahtuvuse suurendamisega. Järjelikult pidi plaadi

Joon. 11.
Jõujoonte absorptsioon
maandatud metailplaadi
läbi.

Joon. 12.
Pöörisvoolude tekkimine
metallplaadis.

lähendamine ka omainduktsiooni vähendama, mida
oleks võinud saavutada ka mõne keeru lühiühendamisega. Tegelikult on siin aga seisukord selline,
et metailplaadi läheneamisel hävitati teatud osa pooli
väljast, ja kuna magnetvälja tugevusest ja levinemisest oleneb omainduktsiooni suurus, siis järgneb
sellest juba kõigi nähtuste kokkukuuluvus. Apa
raadi häälestusest väljalangemine, mis on tekitatud
metailplaadi lähendamisest poolile, tuleb alles siis
esile, kui plaat on teatud vahekauguse ületanud.
Sellest ei järgne aga veel- sugugi, et siis alles kap—

-
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seldamise mõju esile tuleb. Seda võib juba nimelt
palju suurema vahekauguse juures kindlaks teha,
kusjuures, ei ole sugugi veel märgata häälestusest
väljalangemist. See annab end praktiliselt alles siis
tunda, kui küllalt suur osa omainduktsioonist on
ära hävitatud.
Eelpool nimetatud omainduktsiooni kahanemine
on seletatav induktsiooni mõjutusel tekkivate Foucaült- ehk pöörisvooludega (joon. 12), mis tekivad

Joon. 13.
Kapseldamise läbi tekkinud lisamahtuvus.

pooli vahelduvväljas asuva metailplaadi sisemuses.
Selliste metallmasside takistus, nagu seda metallplaat kujutab, on väga väike ja soodustab seega
pöörisvoolude tekkimist. Lenzi seaduse järele mõju
vad pöörisvoolud!^neid teki taväile nähtusile vastu,
s. t. et neid tekitav väli muutub nõrgemaks, mis
on sisuliselt sama kui ominduktsiooni kahaneminegi.
Energiakaotus tekib sellest, et üks osa pöörisvoolude-energiast muutub soojuseks. See energiakao
tus väljendab end praktiliselt pooli näivtakistuse
tõusus, s. t. võreringi sumbuvus suureneb.
Nüüd võtame metailplaadi ja pooli vahelise välja
lähema vaatluse alla. Tegelikult võime mõlemaid
esemeid vaadelda kui kondensaatori plaate (joon. 13),
mis on lülitud järjestikku poolile. See lisamahtu
vus muudab ka loomulikult selle võnkeringi sageduspiirkonda, millesse kuulub pool. Vastupidi magnetilisele sageduspiirkonna ehk resonans-seisukorra
nihkumisele, mida eespool selgitasime, on käesolev
nähe puht elektrilise iseloomuga. See tuleb eriti
siis nähtavale, kui on'' tarvis kesksagedustransformaatorisi kapseldada. Lisamahtuvuse sissetoomine
muudab kaunis tunduvalt sagedust. Seda seisu
korda võib aga otstarbekohaselt ära kasutada, kuna
on võimalik selle abil transformaatori sagedus- ja
resonans-seisukorda parandada. Kõrgesagedustransformaatorite juures on olukorrad samased, ainult
häälestusest väljalangemine annab end tunda eba
korrapärases häälestusskaalade asetuses. Seda eba
soovitavat nähet saab kõrvaldada, kui leitakse kat
seliselt transformaatori ja metallkesta kõige sobivam
kaugus üksteisest ehk tarvitataks selleks veel teisi
kunstlikke võtteid.
' Et saada võimalikult kaovaest ja hästi kapseldatud aparaati, siis peab hoiduma kõigist kapsel-

Euroopa saatejaamade
saatekavad
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20.50 ringh. orkester
21.45 päevauudiseid
T a llin n
296,1 / 10 S to k h o lm 435,4 / 75 M ó ta la 1348 / 30
9.55 jumalateenist. ülek. Pühavaimu 12.00 jumalateenistus
kirikust. Juti, õp. Th. Tallmeister. 15.00—16.30 sümf. konts. Sol. Greta
Söderman. Schuberti, C. M. Weberi,
Lõpuks heliplaate
12
30 põllumajandusl. kõne
R. Wagneri j. t. helitöid
17.00 koorikontsert. Juh. Knut Mathie13.00 põllumajanduslikke teateid
13.10 lõunane kontsert. Juh. md. Ark.
sen
Krail. Orkester: Auber, avara. „Fra 17.40 lastetund
Diavolo“. Larento, Serenaad. Dvorak, 18 00 Ester Berggren, rahvalaule ja
Slaavi tants nr. 6. Nedbal, Valse
romansse
triste. Kockert, Liblikate tants. Lincke, 18.55 kellamäng raekojast
avam. „Sinine p ilt“. Morena, Valss- 19.00 õhtune iumalateen.
boston. Darf, marss „Rahu ja vabadus“ 22.00—22.45 ringh. ork, kontsert. SoL
Kerstin Lindberg-Torlind ja Sten
17.10 reklaami ja heliplaate
Hermelin, laul
^
17.30 „Vahitorni“ Seltsi kõned
23.00—24.00 ringh. ork. konts, ja retsit.
O slo
1083 / 7‘>
18.30 Lushkovi banjokvarteti ettek.
11.50 kellamäng ja jumalateenistus —
19.00 lugemistund (esineb ifugro Laur)
17.30 ork. konts, hotel „Cecil“ — 18.50
19.30 päevauudiseid
kellamäng ja jumalat. — 21.00 ringh,
19.40 Enrico Caruso ja Mattia Battisork. konts. Juh. Hugo Kramm — 28.05
tini ettek. helipl.
laule ja revüü „Lyktemannist“ — 23.35
20.00 ülekanne Tartust
tantsumuus. helipl,
20.05 kontsert. Juh. md. Ark. Krull.
1153,8 / 12,3
Orkestri ettekand. möödunud nädala K a llu n d b o r g
kaunimaid palu. Vahepeal esitavad 11.00—12.30 jumalateen, — 13.00—14.00
soololaule ja duette Al. Tamm (ten.) kellamäng ja konts. — 15,00 heliplaate
— 15,30 lastetund — 16.25—18.00 rah
ja Vold. Veigart (bariton)
vakontsert — 21,15 taani muus. — 21.00
21.30 eesti külalaule heliplaatidelt
22.00 moodsat tantsumuusikat Dancing- naljam. „Perekond Hansen“ — 22.30
palaceMst „Gloria“. {Kurt Strobel ja skandinaavia koorikonts. — 22,50 flöö
tide kvart. konts. — 23,20 moods. op.
tema orkester)
muus. — 24,00—1.30 tantsumuus.
T a rtu
579,13 / 0,5
524,5 / 12
10.00 jumalateenistus Peetri kirikust R iia
11.00 jumalateenistus
Jutlustab õp. Rutopõld
14.00 muus. lastetund
Lõpuks heliplaate
17.00—18,00 pärastl.-kontsert. Solist
12.30 ülek. Tallinnast
F. Veikins, bariton
17.10 reklaami ja heliplaate
18.30— 19.00 kontsert
17.30 ülek. Tallinnast
20.05—21.00 Albert Ketelbey muus.
17.45 ajaviite^muusikat
21.30 solistide kontsert. Anna Grevins,
18.30 ülekanne Tallinnast
sopr,, Ed. Medins, klarnett
20.00 ilmateade ja ajanäitaja-õiendus
22.05—22,30 ork. muus.
20.05 ülekanne Tallinaast
22.35 vanu tantse
22.00 moodsat tantsumuusikat
L a h ti 1796 / 54 H e ls in g i 368',1 / 15 23.00—24,00 moods. tantse
K aunas
^ 1935 / 7
8.45 võimlemine naistele
11.15 jumalateenist. Basilikast — 16,30
10.15 võimlemine meestele
sõnaline — 19.20 A. Bludoravicius,
11.00 jumalateenistus, soome k.
kõne Eestimaast — 20.35—22.10 õhtu11.45 päevauudiseid'
12.00 Gerda ja limari Veneskoski, kla kontsert — 22.40 kontsert
ver ja viiuL Beethoveni sonaat
V arssav 1411,8/158 K a to v ic e 408/16
a-majeur op. 12
12.58 ajanäit.-õiendus jaKraakovi fanf.
12.30 Yrjö Tuominen, retsitats.
13,15—15.00 sümf, ork, kontsert. Juh.
13.00 jumalateenistus, rootsi k.
Br, Wolfstal, Sol, Attilio Brugnoli,
14.30 rahvakontsert
klaver; ja Wl. Kraczmar, bass
17.00 heliplaate
15.20—16.55 politsei ork. kontsert. Juh.
18.10 kõne
Al, Sielski
19.35 Ture Ara, R. R. Ryynänen, ja 17.20 ja 17,55—18,15 heliplaate
Aapo Similä, soome laule
18,45—20.00 pärastlõunakontsert. Juh.
18.59 ajanäit.-õiendus ja ilmateade
I. Oziminski. SoL Marie Kaluska, sopr,
19.10 Marie Halava, klaver
20.25—20.45 heliplaate
19.35 kõne
21.15 rahvakontsert. Sol. Adam Dobosz^
20.05 Irja Aholainen, laul, Gounod ja
tenor
Puccini oop. j. t helitöid
22.55—23.40 viiulisoolosid, St, Frenkel
20.30 kõne
24.00 ajaviite- ja tantsumuusikat

H e ils b e rg 276,5/75 Königsberg 217/0,9
9.00 katoliku hommikpüha
10.00 hommiku palve
12.00 Goethe ja saksa laul
12.30 Joh. Seb. Bachi kantaat
13.00—15.00 kontsert
16.00 ürginimene jääajal Euroopas
16.50 lasteraadio
17.00—19.00 konts. Juh. Erich Seidler.
Sol. Otto Urack, tsello
19.00 Max Worgitzki kuuldem. „Härra
Adomeit hädas“
»
20.00 Lisa Spoliansky Schroeder, kla
verikontsert
20.35 autorite tund
21.15 operet. õhtu. Sol. Elsa Koch kolorat. sopran
23.30—1,30 tantsumuusikat
K ö n ig s w u s te r h a u s e n
1635 / 75
8.00 Bremeni sadamakontsert
9.55 hommikpüha
12.00 Inimesed võitluses igapäevase
leiva pärast
12.30 Joh. Seb, Bachi kantaat
13.00 lõunakontsert, Weberi, Brahmsi,
Glinka, R. Wagneri j, t. helitöid
15.00 laste tervishoiust
15.30 Alberecht Lüer, klaver
16.00—16.30 lühijutte 17.00—19,00 kontsert. Königsb, oop.
Wilhelm Kienzl’i helitöid. Sol. Otto
Urack, tsello
19.45 Franz Lehäri õhtu. Op. muus.
Kaasteg. vokaal solistid
23.00 Steiner-kvartett. .Sol. Elena Ger
hardt, sopr.
23.30 teateid, — 1.30 tantsumuus,
B r e s la u 325 /1,7 G Ie iv itz 253,4 / 5,6
8.00 Bremeni sadamakontsert — 9.30
hommikkonts. — 10.25 pühapäevaseid
nõuandeid — 11.00—12.00 katol. hom
mikpüha — 12.30 Bachi-kantaat —
13.10 lõunakonts, — 15,10 pühap. nõu
andeid — 16.00—16,20 muusikat —
16.40—18,25 ajaviitekonts. — 18,50
retsitats, — 19,20 Lisa Frank-Svoboda,
laule — 20.00 pühapäevastest tööstus
test — •21.00—23.00 rahvakonts. Juh.
Richard Richter, sol. Paul Moth (cello)
— 23,30—1.' 0 tantsumuus.
L a n g e n b e r g 472,4/17 K ö ln 227 /1,7
8.00—9.25 Hamburgi sadamakontsert
10.00 Trinitatiskiriku kellad
10.05—11,00 evang. hommikpüha
12.30 Joh. Seb. Bachi kantaat
13.00 pühaliktund
14.00—15,30 lõunakontsert
17.30—19.30 lõbus pärastlõuna
'
19.55—20,20 heliplaate
■
'
21.00 tund lühilainet
' '
22.00 Richard Wagneri ,^Die Walküre“
I akt. Lõpuks — 1,00 tantsumuusikat
S tu ttg a r t (M ü h la c k e r)
360,1 7 75
8.00—9,00 Bremeni sadamkontsert:
9.30 orelimuus, prof. Karl Hasse '.
1115 evang, hommikpüha
ft,*/

Il
12.00 laule ja aariaid, Elisab. Jentsch,
sopr.; Karl Janlz, tenor
12.30 J oh. Seb. Bachi kantaat
13.00 heliplaate
13.30—14.00 lõunakontsert mandol, ja
kitarridelt
14.15—15.00 rahvalaulude kontsert
15.30 Schilleri ballaade ja laule
16.00 lasteteater
17.00—19.00 aj aViitekonts. Juh. H, Irm er
19.25—20.15 Franz Schuberti oktett
21.00 orkestrikonts. Juh. Hans Rosband:
Sol. Alfred Cortot, klaver
22.00 kuuldem, „Aita ise ennast“
23,50—1.00 tantsumuus.
372,2 / 1,7
H am burg
Bremen 270 / 0,3, Flensburg 218,5/0,6
Kiel 232 / 0,3, Hannover 566 / 0,3
8.00 Bremeni sadamakonts, — 10.15
muusikal, hommikpüha — 11.55 akadeemil, jumalateen. — 12,30 segaeeskava — 13,15 Bremeni näituse avara.
— 14.20 lõunakonts. — 16.00 koomilist
ja traagilist võõrais kultuurümbrusis
— 16.30 alamsaksa laule — 17,00 lastejutte — 17.45 film raadios 1931 —
19.00 talupoegade laule — 20,00 vaimulmuusikat — 20.30 spordi sotsiaalne
tähtsus — 21,00 rahvakonts. Juh. Ri
chard Richter; Sol, Paul Moth, tsello
— 23.30 tantsumuus,
P raah a
488,6 / 120
8 30 varane konts. — 0,00—11.00 kat.
jumalateen. — 11.20—11.30 helipl. —
12.00 koorikonts. — 13.00 kellamänsr,
lõpuks puhkp, muus. — 14.05—14.30
helipl, — 17,00 pärasti.-konts, — 18.30
kuni 18.45 helipl, — 19.00—19.45 löök
laule — 20.00 puhkp. muus, — 21.00
muus, ettek. — 21,25—22.00 „Relvasepp“ A, Lortzingi koom. oop. —
28,20—24.00 tshehhi jazzkomp, kahel
klaveril ja helipl,
B rno
341,7 / 36
18.30 Praaha — 10,00—11.00 kat, ju 
malat, — 17.00 pärastl,-konts, — 18.30
—18.50 helipl. — 19.00-19.30 konts.
— 20.00—24.00 Praaha
B e ro - M ü n ste r
459,4 / 77
11.30 prot, jumalat, — 12.15 vanaprant
suse kammermuusikat — 13,00—13.28
laul^ ja aariaid — 13,40—14.35 ork.
konts. — 16,00—16.30 popul. konts. —
17.00 ajav.-konts. (helipl.) — 18.00—
18.30 Mozarti kroonimismess (helipl.)
— 20.00—20,28 F. Kreisler (helipl.) —
21.00 ooperi ülekanne
V iin
516,4 / 20
10.45 Joseph Haydn: Missa d-moll
12.05 sümf, kontsert, Mendelssohni,
Bruchi, Smetana ja Berliozi helit.
14.05—16,00 mandol. kontsert
16.30 pärastlõunakontsert
18.15 kõne: „Looduse vabastav jõud“
18.45 Wilhelm Kienzli keelp. kvart.
c-moll, op, 99
19.15 reisimuljeid Jaavalt
19.55 The Jazz Ladies
20,25 Ernst Thrasolt, loeb oma teost.
20.55 Franz Grillparzeri „Des Meeres
und der Liebe Wellen“
23.00 baarimuusikat
B udapest
550,5 / 23
11.00 protest, jumalateenistus
12.00 katol, jumalateen. Lõpuks konts,
Ülek, oop. Eeskavas Mozarti helit,
15.00-16.20 heliplaate
16.45 kõne ja kontsert

18.00—20,15 kontsert. Lastekoor, kla
veri ja oreli solist.
22.15 Liii Koleti, klaverikontsert. Eesk.
Mendelssohn, Mozart j. t, helitööd
23.00 musti. Imre Magyari ork. konts.
24.00 tantsumuus, ülek. hot, „Ritz“
B ukarest
394,2 / 16
11.45 vaimulikke koorilaule — 12.00
Jean Dumitresco ork. ajaviite- ja ru
meenia muus, — 13.00 ja 14,00 heli
plaate — 18.00 ja 19.10 Jean Marco
ork. ajaviite- ja rumeenia muus. —
20.40 helipl. — 21.00 oper. muusikat
S tra s s b u rg
345,2 / 12
12.45 protest, hommikpüha — 13,30
kotol, hommikp, — 14,00— 14.45 ja
15.00—16.00 ja 16.15— 17.45 helipl. —
18.00 tantsumuus. — 19.00—20.00 kont
sert — 20.30—21,30 ja 21.45 instrumentaalkonts, — 22.30 õhlu ajaviidet
0.30—2.00 tantsumuus,
L o n d o n 261,5/67 D a v e n t r y 1554,4/35
17.00—1800 aeg, kaitseväe ork. konts,
— 18,15 BBC teatri ork, konts, —
10.30—20.00 konts. — 21.55—22,45
päästearmee jumalateen, — 23.05 konts.
— 24.30 vaimulik epiloog
L e n in g r a d
1000 / 20
7.00 heliplaate — 9.30— 10.00 töölisi,
ja kontsert — 15,00— 15.30 kontsert
lastele — 16,30— 17.00 kontsert —
18.00 aeg ja ilmateade — 18,05 töölisja talupojaleht — 19,00—23.00 ülek.
teatrist — 1,30—3.30 teateid ja konts,
Moslsva V Z S P S
1304 / 100
IGAPÄEV
8.00 hommikhämarik — 11,00—11.55
lastetund — 12.00 töölislõuna — 12.55
ajanäitaja-õiend, — 13,00 töölislõuna,
kontsert — 14.00 talupojaleht — 16.30
kooliraadio — 17,45 ilmateade — 18.30
kõne — 18.55 ilmateade — 19.00 raadloleht „Proletar“ — 20.00 talupoja
leht

Esmasp. 18. jaan.
T a llin n
296,1 / 10
15.30 päevauudiseid
15.45 ajanäitaja-õiendus
kuni 16,30 heliplaate
18.30 reklaami ja heliplaate
18.50 päevauudiseid
19.00 ülekanne Tartust
19.30 Talliana Kunsti ja kirjand.ühingu
esimees Richard Patzner: „Inimese
vaimu varakambrid“ (Maailma suu
rimad raamatukogud)
20.00 ülekanne Tartust
20.05 eesti mandolinistide orkester. Ju 
hatab A. Krupp. Schlepegrel, avam.
„Kodune ringkond“, Eilenberg, idüll
„Mustlased muusikud“, Gübert, valss
op, „Moodne Eva“, Siede, öine sere
naad „Jaaniussikese kohtamiskäik“,
Samuels, fant. „Üks päev Acadias“,
20.05 kontsert heliplaatidelt
T a rtu
579,13 / 0,5
14.45 heliplaate
15.30 ülek, Tallinnast
18.30 reklaami ja heliplaate
18.50 ülekanne Tallinnast
19.00 inglise keele tund algajaile. (Mag.
Siivet)
19.30 ülek. Tallinnast
20.00 ilmateade ja ajanäitaja-õiendus
20.05 ülek. Tallinnast

L a h ti 1796 / 54 H e ls in g i 368,1 / 15
12.00 valuutakursid
12.05 muusikat
18.00 vok. kvartett (livarinen, Aho,
Mäkinen ja Fransmann) Wagneri,
Sibeliuse j, t. helitöid
18.20 sal^^sa keele tund
18.59 ajanäit.-õiendus ja ilmateade
19.15 põllumajand. teateid
19.25 Mauno Tamminen, laul, Schubert,
Järnefelt j, t. helitöid
19 50 kõne
20.15 ringh, ork, kontsert. Juh, prof,
Georg Schneevoigt, tantsumuusikat
S to k lio lm 435,4 / 75 M ó ta la 1348 / 30
18.30—19.30 heliplaate
19.30 —21.00 sõna:line
21.00—22,25 ringh. ork. kontsert
23.00—24.00 ajaviitemuus.
O slo
1083 / 75
14.00—15.00 helipl. - 18.00-19.00 raaeioansambli kontsert — 21.00—22.00
konts, ülek. St, Sauveur-kirikust, Valborg Landberg, sopr.; Thorleig Aamodt,
orel — 23.05—23.35 Hugo Kolberg, viiul
K a llu n d b o r g
1153,8 / 12,3
13.00 kellamäng, keelp. ork, konts, —
16.30—18.40 konis, — 21.00 aeg, muu
sikat — 22.00—22,20 uusi taani laule —
23.20 kuulsaid ork, vaiiatsioone Haydni
ja Mozarti teemadel — 24.05 — 1,30
tantsumuus.
R iia
524,5 / 12
16.00 heliplaate
18.30 sõnaline
20.05—21.00 romant, muus. Juh. prof,
J. Medias
21.30—22,30 rahvakontsert. Sol. Julijs
Muske
22.30—23.30 ajaviitemuus.
K aunas
1935 / 7
18.00 sõnaline — 20.35—21.40 õhtukontsert — 21.20—23.10 kontsert —
23.30 kammermuusikat
V a rssa v 1411,8/158 K a to v ic e 408/16
12.58 ajanäit.-õiendus ja Kraakovi fanf.
13.10—14.10 heliplaate
14.55—15.00 ja 15.15—15.20 heliplaate
15,50 heliplaate
16.15 sõnaline
16.50—17.20 ja 17.40-18.10 heliplaate
18.35—19.50 ajaviite ja tantsumuusikat,
Ülek, kohv, „Gastronömja“
20.35—20.45 heliplaate
21,15—23.15 operett 3 aktis
23.40 tantsumuusikat
H eU sberg 276,5/75 Königsberg 217/0.9
12.40—14.20 ajaviitemuusikat
14.30—15.30 heliplaate
16.30 mõistatusi
17.00 kõne ratsutamisest
17.30— 18,45 ajaviitekontsert
20.25 Bandonion-Club 1930., muusikat
21.00 Läänepreisi ja riik, kõne
21.30 viola ja klaveri muusikat, Hilde
gard Heinitz, viola
22.30 Lea Piltti, laule
K ö n ig s w u s te r h a u s e n
1635 / 75
13.05—13,30 kooliraadio, lõpuks helipl.
15,45—16.25 sõnaline
16.30— 18.30 pärastl.-kontsert
19.00—19.25 musitseerimine nägematu
partneriga
19.30—20.00 sõnaline.
21.00 „18, jaanuar“. 1, uvertüür „Leonore“ nr. 1, Beethoven. 2, riigim i
nister dr. N, C. W ilhelm Groeneri
kõne. 3. Saksamaa, koorilaul

ni
21.30 kontsert. G. F. Händeli konts, 21.45 Zeppelini-polarsÕidu teaduslik
kudest tulemustest
orelile ja ork. f-dur nr. 4. — W. A.
Mozarti sümf. lõppfuugaga, c-dur 22.30 operetimuusikat, Lehäri ja teiste
operettidest
(k. V. 551). Vahepeal teiste helitöid.
23.05 tanisumuusikat
Sol. orelil ja cembalol
B udapest
550,5 / 23
23.00 teateid, — 1.30 tantsumuua.
B re s la u 325 /1,7 G le iv itz 253,4 / 5,6 10.15 heliplaate
13.00—15.00 lõunakontsert — 15.15— 13.00 kvinteti kontsert
15.45 helipl. — 16.25 lastetund — 16 50 18.00—19.00 Gyula Lakatos ork. konts.
raamatuid — 17.05 Lilly Malmlock, 19.20—20.30 katkeid operettidest
viiulisonaate — 17.35—18.05 ajaviite* 21.00 konts. Mozarti helitööd. Sol. Fr.
kontsert — 18.05 sõnaline — 19.45
Sander, viiul. Lõpuks tantsumuus.
elektrivoolu hädaohtudest — 20.10
kohv. „Ostende“.
õhtumuusikat — 21.00 Saksariigi asu B u k a r e s t
394,2 / 16
tamise päev — 21.30 Hans Wilhelm 13.00 ja 14.00 heliplaate — 18.00 ja
Bachmann, bariton — 22.20 Hans Johst 19.10 ringh. ork. konts. — 20.40 heli
loeb oma teostest — 23.25 õnnelikud plaate — 21.15 Beethoveni harfi kvart.
saared: Madeira, Teneriffa, Mallorca
— 21.45 kõne. M. Stefanovici, laul
L a n g e n b e r g 472,4/17 K ö ln 227/1,7 S tra s s b u rg
345,2 / 12
11.05—12.15 inimene ja maailm
13.30— 14.45 ja 15.00—16.00 helipl. —
12.15 kooliraadio
19.00—20.00 instrum. konts. — 20.30
12.20-13.35 heliplaate
—21.30 ja 21.45 helipl. — 22.30 konts.
14.05—15.30 lõunakontsert. Juh. Wolf —23.00—0.30 konts.
16.50—17.20 Grimmi muinasjutte
L o n d o n 261,5/67 D a v e n t r y 1554,4/35
18.00—19.00 videvikukontsert
14.00 kergesis. klass. muus. — 14.45
19.20 Islandi rahvalaule, helipl.
aeg, ork. kontsert — 16.05 helipl. —
19.40 sõnaline
17.45 kontsert — 18.15—18.45 kergesis.
21.00—21.30 Saksariigi asutamispäev
muus. (1554,4 m) — 19.15—20.00 tant
21.35 Richard Wagneri „Die Walküre“ sumuusikat (261,5 m) — 20.30 aeg,
II
akt. Lõpuks — 1.00 öömuusikat prantsuse laule — 22.00—23.00 oratoor.
S t u t tg a r t (M ü h la c k e r)
360,1 / 75 õhtu — 23.40 Patrick Hamilton, kuul
11.00—12.00 heliplaate
demäng „Rope“ — 24.55 tantsumuus.
13.35—13.55 ajaviitekontsert
(1554,4 m) — 2.00 Big Ben (1554,4 m)
14.00 ajaviitekonts.
L e n in g r a d
1000 / 20
14.30 teateid ja ajaviitekonts.
7.00 heliplaate — 9.00 noorte jõud.
18.05—19.30 pärastl.-konts. Juh. Karl kontsert — 9.30—10.00 kontsert lastele
Assmus
— 15.00— 15.30 kontsert lastele — 18.00
19.40—21.00 sõnaline
aeg ja ilmateade — 18.05 töölis- ja
21.00 Saksariigi asutamise päev
talupojaleht — 19.30—22.00 ülekanne
21.30 kõnelusi Goethest
filharm. — 22.30 töölisleht
22.10 esmaspäeva kontsert
22.45 talvepüha 1932, ülek. teatrist
23.40 ülekande järg
H am burg
372,2 / 1,7 T a llin n
' 296,1 / 10
12.15—13.45 ülek. Hamburgi ülikoolist 15.30 päevauudiseid
17.00 noorte tund — 18.05 hääldamise 15.45 ajanäitaja-õiendus
muusikast — 18.30 kirev eeskava —
kuni 16.30 heliplaate
19.55 odava tööjõu võistlustest Aasias 18.30 reklaami ja heliplaate
— 20.30 Fritz Reuter, retsitats. — 21.30 18.50 päevauudiseid
—23.00 Saksariigi aastapäev — 23.20 19.00 ülekanne Tartust
välissaatjaid
19.30 seltskondliku kasvatuse õpiringi
P raah a
488,6 / 120
koosolek (juh. Rasmus Kangro-Pool)
12.00—13.00 helipl. — 13.35—14.45 lõu- 20.25 ülekanne Tartust
nakonts. — 16.30—16^55 klaverikonts. 20.30 kontsert. Juh. M. Prokofjeff
— 17.10-18.10 pärastl.-konts.— 18.55—
Orkester: Offenbach, avam. „Tuli19.05 helipl. — 20.20 kabaree aastal
patani saar“. Fletcher, Valss-kapriis.
1910—1912 — 21.00—22.00 solist, ja
Soololaule — Ida Järv (sopran). Or
ork. konts. — 23.00—24.00 helipl.
kester: Jessel, potp. op. „SchwarzB rno
341,7 / 36
waldi neiu“
12.00—13.00 Praaha — 13.35—14.45 21.00 esperantokeelne nädalakroonika
lõunakonts. — 17.00 helipl. — 17.10— 21.10 kontserdi järg. Orkester: Dvorak,
18.10 pärastl.-konts. — 20.20—24.00
Slaavi tants nr. 16. Lotter, Patrullis.
Schmidt-Hagen Tantsiv teenukk. EiB e ro - M ü n ste r
459,4 / 77
lenberg, Ööpik ja konn. Lehar, Eva13.40—14.35 Shveitsi rahvaviise (hpl.)
valss. Soololaule — Ida J ära (sopr.).
— 16.30 helifilmide muus. — 17.00—
Orkester: Morena, potp. „Kabarees“.
18.00 ork. konts. — 19.30— 19.50 laule
Waldteufei, valss „Elagu tants“. Holzkandlele — 21.30 muus. Verdi oop. —
mann, marss
22.30—23.00 instrum. sol. ja ork. konts. T a rtu
579,13 / 0,5
516,4 / 20 14.45 heliplaate
V iin
12.30 lõunakontsrrt
15.30 ülek. Tallinnast
18.40 Bela Bartok, helipl.
18.30 reklaami ja heliplaate
14.00—16.00 heliplaate
18.50 ülek. Tallinnast
16.20 sõnaline
19.00 soome keele tund algajaile
17.45—18.55 pärastlõunakontsert
(R. Janno)
19.30 Max Brod loeb oma teostest
19.30 ülekanne Tallinnast
20.30 ork kontsert. Blochi, Debusay ja 20.25 ilmateade ja ajanäitaja-õiendus
^Strawinsky helitöid
20.30 ülekanne Tallinnast

Teisip. 19. jaan.

L a h ti

1796 / 54
Soome keeles
12.00 valuutakursid
12.05 muusikat
18.00 Valdemar Raunio, laul
18.25 Saarinen — mandol.-kvartett
18.59 ajanäit.-õiendus ja ilmateade
19.15 Bertta Sipilä, laul. Eeskavas:
Tschaikowsky, Mozarti, Merikanto j.t.
helitöid
19.40 ja 20.05 kõned
20.30 ringh. ork. kontsert. Juh. Toivo
Haapanen. Sol. Simon PergamentParmet, klaver. Eeskavas: Rossini
j. t. helitöid
H e ls in g i
368,1 /15
Rootsi keeles
18.00 Naima Korsström, anektoote
18.25 Lahti
18.40 põllumajand. teateid
19.15 kõne
19.40 Anna Ulrich, laul. Rübinsteini ja
Palmgreni helitöid
20.05 kõne
20.30 Lahti
S to k h o lm 435,4 / 75 M ó ta la 1348 / 30
18.00—18.20 oreli muus., Gösta Berlin
18.45— 19.45 heliplaate
21.15 Brahmsi-kontsert
23.00—24.00 ajaviitemuus.
O slo
1083 / 75
14.00—15.00 helipl. — 19.45—20.00
helipl. — 21.00—22.00 ringh. ork. konts.
Juh. Hugo Kramm — 23.05—24.00
rahvaviise orkestrilt
K a U u n d b o rg
1153,8 / 12,3
13.00 kellamäng ja kontsert — 16.00—
18.00 konts. — 21.00 aeg, klassil, keelp.
muus. — 21.40 Ella Byström komöödia
„Pedant ja iludus“ — 22.20 klaverisool. — 22.50 — 2.00 ülek. näitlejateühingu ballilt
RUa
524,5 / 12
17.30—18.30 orientaalmuus. mandol.
18.30—20.05 sõnaline
20.05—21.00 ajaviitemuTjsikat
21.30 solistide kontsert. Elisabeth Nezvanova, laul, tsellosoolo
22.05 hispaania rhapsoodiaid
22.30—23.30 rahvakontsert
K aunas
1935 / 7
18.00 sõnaline — 20.35—22.00 õhtukontsert — 22.15 kõne esperantos —
20.30 kontsert
V a rssa v 1411,8/158 K a to v ic e 408/16
12.58 ajanäit.-õiendus jaKraakovi fanf.
13.10 heliplaate
14.10—15.40 sõnaline
14.55 ja 15.15 rahvamuusikat
15.50—16.15 heliplaate
16.25 sõnaline
17.40 heliplaate
18.35—19.50 filharm. ork. kontsert. Juh.
Fitelberg
20.35 heliplaate
21.15—22.55 rahvakontsert. Juh. I. Oziminski. Sol. H. Losakiewicz, sopran
23.10—23.40 Nicolai Matouska, laule,
bariton
23.50 tantsumuusikat
H e ils b e rg 276,5/75 Königsberg 217/0,9
12.40—13.55 puhkpill, muusikat. Jub.
Carl Rauhut
14.05—15.30 lõunakontsert
17.15 ajaviitemuus. kohv. „Alhambra“ '
18.45 raamatute tund
20.00 vanu ja uusi laule kandli saat.

IV
20.30 kaa võib Saksamaa muutuda ma
janduslikult rippumatuks? kaksik
kõne
21.15 sümf. kontsert. Juh. Hermann
Scherchen; sol. Stefan Frenkel, laul
K ö n ig s w u s te r h a u s e n
1635 / 75
13.05—13.30 kooliraadio ja helipl.
15.00 kontsert
15.30 muinasjutte
16.00 sõnaline
17.30 pärastl.-kontsert
18.30 kõne ajaloolistest suurustest
19.00 sotsiaaikriisist Inglismaal
20.30 Kas võib Saksamaa muutuda ma
janduslikult iseseisvaks?
21.15 ajaviitemuusikat hot. „Bristol“
22.10 kontsert. Schuberti sümf. c-dur
23.05 teateid, — 1.30 ajaviitemuus. Sol.
Gerhard Maasz, klaver
B r e s la u 325/1,7 G le iv itz 253.4 / 5,6
13,15—15.00, lõunakonts. — 15.15 heli
plaate — 16.25 lastetund — 17,05 ajaviiterauus. kohv. „Goldene Krone“ —
18.00 hammaste tervishoiust — 18.30
Ott • Heuschele loeb oma teostest —
19.25 kõne Gandhi tähtsusest — 19.50
Õhtumuus. — 20.30 kas võib Saksamaa
muutuda majanduslikult rippumatuks?
— 21.15 krlminaal kuuldemäng — 22.40
helidokumente — 23.40 tantsumuus.
L a n g e n b e r g 472,4/17 K ö ln 227/1,7
11.05 inimene ja maailm
11.15 kooliraadio
12.20-13.13 heliplaate
14.05—15.30 lõunakontsert. Juh. Ey*soIdt. Sol. Albert Menn, klaver
16.50—17.10 lastetund
18.00 videvikukontsert
19.00 sõnaline
20.30 kas võib Saksamaa olla majan
duslikult rippumatu?
21.00 rahvakontsert. Juhatab Willem
Furlwängler
22.00 Richard Wagneri -Die W alküre“,
III akt
S t u t tg a r t (M ü h la c k e r)
360,1 / 75
11.00—12.00 heliplaate
13.35 Irene de Noiret, helipl.
14.30—15.30 laule ja aariaid. Elisabeth
Dietterle, sopr.; Rudolf Epple, bariton
18.05 pärastl.-kontsert
19.30r-20.30 sõnaline
20.45 Theodor Brandt, anektoote
21.00 rahvakontsert. Juh. Furtwängler
23.00 kõne inglise vabakauband. lõpust
24.00 tantsumuusikat
H am burg
372,2 / 1,7
13.30 lõunakonts. — 17.00 madudekasvataja kõne oma elamustest — 17.50
„kirju“ eeskava — 19.00 raamatuid —
19.55 kaubandus ja majandus Oriendis
— 20.30 Robert Neumann loeb oma
teostest — 21.00—23.00 sümf. konts.
Juh. Fritz Stein. Sol. Paul Hindemith,
bratsh — 23.20 ajaviitekontsert. Juh.
Ad. Seeker. Sol. Gerhard Maasz, klaver
P ra ah a
488,6 / 120
12.00—13.00 helipl. — 13.35— 14.45
lõunakonts. — 16.30 —16.55 helipl. —
17.10—18.10 pärastl.-konts. — 18.55—
19.05 helipl. — 20.20—21.00 pimedate
muus. ettek. — '21.55—23.00 teat, ja
konts. — 23.20 helipl.
B rno
341,7 / 36
12.00—13.00 Praaha — 13.35—14.45
lõunakonts. — 17.00 helipl. — 17.1018.10 pärastl.-konts. — 18.35—19.00

muus. noortele — 20.05 puhkp. muus.
— 20.35 tund muusika amatöörele —
21.55—24.00 Praaha
B e ro- M tinster
4 5 9 , / 77
13.40— 14.35 ork. konts. — 16.30— 18.00
instrum. muus. — 19.30—20.00 viini
muus. (hpl.) — 21.00 popul. Schuberti
konts. — 22.40—23.00 ajav.-konts.
V iin
516,4 / 20
12.30 lõunakontsert
13.40 Leo Schützendorf, helipl.
14.10—15.00 tantsumuusikat
16.20—16.50 kontserttund. Rubinsteini,
Hubay, Schuberti j.t. helitöid
17.15 töötund
18.00 pärastlõunakontsert
19.15 kõne praegusaja kunstist
20.05 võimiemine
20.35 ülek. Viini oop. Richard Wagneri
„Das Rheingold“
23.20 tantsumuuäikat
550,5 / 23
B udapest
10.15 kaitseväe ork. kontsert
13.00 kellamäng
13.05 Olga Ritter, laul; A. Lakatos, sak
sofon. Eesk. Tchaikowsky, Händel,
Schumann j. t.
18..30—19.30 ajaviitemuus.
20.00 ülekanne ungari ooperist, lõpuks
mustlasmuusikat
B ukarest
394,2 / 16
13.00 ja 14.00 helipl. — 18.00 ja 19.10
Motzoi ork. konts., ajaviite- ja rumee
nia muusikat — 20.40 helipl. — 21.00
ringh. ork. konts. — 21.45 Rosl Baumann-RaduIescu, laul — 23.15 ringh.
ork. konts.
S tra s s b u rg
345,2 / 12
13.30—14.45 ja 15.00—16.00 helipl. —
19.00—20.00 jazz-muus. — 20.30 ja
21.45 instrum. konts. — 22.30 konts.
— 23.00 konts. ülek.
L o n d o n 261,5/67 D a v e n tr y 1554,4/35
14.00 orelikonts. — 15.00—15.55 kerge
muus. (1554,4 mV — 18.30— 18.45 ork.
konts. (1554,4 m) — 19.15-20.00 tant
sumuus. (261,5 m) — 20.30—20.50 aeg,
piantsuse laule — 21.20 kirev tund ja
koorilaule — 23.20 kammermuus. —
24.20 tantsumuus. (1554,4 m) — 2.00
Big Ben (1554,4 m)
L e n in g r a d
1000 / 20
7.00 heliplaate — 10.00—11.00 konts,
talupoegile — 16.00 kontsert lastele
— 18.00 aeg ja ilmateade — 18.05
töölis- ja talupojaleht — 21.00 raadiotsirkus — 21.30 kontsert — 22.30 töölisleht — 23.05 esperanto bülletään

Keskn. 20. jaan.
T a llin n
296,1 / 10
15.30 päevauudiseid
15.45 ajanäitaja-õiendas ja kuni 16.30
heliplaate
18.15 reklaami ja heliplaate
18.35 päevauudiseid
18.45 lastetund
19.15 põllumajanduslikke teateid
19.30 muusikateooria tund. Ark. K ra il:
Muusika vormidest
20.00 ülekanne Tartust
20.05 Artur Sikkenberg: Kunsti siht
20.35 kontsert: „Menuett ja teisi vanu
tantse“. Juh. md. Ark. E rull. Tantse
alates aastast 1612, orkestri, viiuli,
tsello ja ansambli ettek.

21.30 operetimuusikat. Orkester: Lehar,
potp. op. ,,Clo;lo“. Kaiman, potp.
op. „Hollandlanna'22.00 tantsumuusikat heliplaadelt
T a rtu
579,13 / 0,5
14.45 heliplaate
15.30 ülek. Tallinnast
18.15 reklaami ja heliplaate
18.35 ülekanne Tallinnast
20.00 ilmateade ja ajanäitaja-õiendus
20.05 ülekanne Tallinnast
22.00 tantsumuusikat heliplaatidelt
L a h ti 1796 / 54 H e ls in g i 368,1 /15
12.00 valuutakursid
12.05 muusikat
18.00 laule ja jutte lastele
18.59 ajanäit.-õiendus ja ilmateade
19.40 Fritz Kihi, viiul. Eeskavas Kanfmanni ja Kreisleri helitöid
20.05 teatripala .,Valtioviisas kannunvalaja“, Ludvig Hallberg
20.40 ringh. ork. tantsumuusikat
21.00 M. Larko, scie
21.15 tantsumuusikat
S toktaolm 435,4 / 75 M ó ta la 1348 / 30
18.00—18.30 lõõtsharm. konts.
18.45-19.45 heliplaate
20.30 Ella Dyberg-Heiberg, kabareelaule
23.00—24.00 moods. tantsumuus.
O slo
1083 / 7-'i
14.00—15.00 heliplaate — 18.00— 19.00
ork. konts, hotell. „Cecil“ — 21.00W.
A. Mozarti oop. -- Lõpaks kuni 1.00
tantsumuus.
K a llu n d b o r g
1153,8 / 12,3
13 00 kellamäng ja keelp. ork. konts. —
16.00 konts. — 16.45 kõne ja konts. —
18 00 -18.40 helipl. — 21.00—22.00 aeg,
kontsert — 22.45 konts, järg — 23.45—
1.30 tantsumuus. — 1.00 aeg ja kella
mäng
R iia
524,5 / 12
17.00—18.00 pärastl.-kontsert
18.00—20.00 sõnaline
20.05—21.00 ork. kontsert
21.30—22.30 vene muusikat. Emils
Maurins, bariton
22.30 muusikat
K aunas
1935 / 7
18.00 sõnaline — 20.35—22.00 õhtukontsert — 22.40 kontsert
V arssa v 1411,8/158 K a to v ic e 408/16
12.58 ajanäit.-õiendus ja Kraakovi fanf.
13.10—14.10 heliplaate
15.45 heliplaate
16.15 sõnaline
16.50—17.15 heliplaate
18.35— 19.50 rahvakontsert. Juh. I. Oziminski
20.35—20.45 heliplaate
21.15—22.15 kontsert
22.30—23.25 Henri Marteau, viiulisool.
23.35 heliplaate
24.00 tantsumuusikat
H e ilsb e rg 276,5/75 Königsberg 217/0,9
12.40—13.55 ajaviitekontsert
14.05— 15.30 lõunakontsert
16.45 muinasjutte ja muusikat
17.25—18.45 ajaviitemuusikat
19.25 läheb inimsugu targemaks või
rumalamaks
19.50 tund kaupmeestele
20.45 lõunasaksa orelimeistreid
21.30 milline on hää ja halb kõne?
22.10 Buffo — ooper „Toreador“
23.10 teateid, — 1.30 tantsumuusikat

Karl Leinuse juhatusel, Valentiine
K ö n ig s w u s te r h a u s e n
1635 / 75 ajav.-muus. — 19.30—20.00 katkeid
Riives (klaver) ja Albert Üksip (se
„Lohengrinist“ ja „Tannhäuserist“ (hpl.)
13.00—14.55 ilmateade ja heliplaate
letusi). 1. W. A. Mozart, Jupiter-süm— 21.00 rahvapärast muus. — 22.00
15.00 kontsert
foonia (C-dur). 2. L. v. Beethoven,
—23.00 Beethoveni helitöid
16.00 sõnaline
Klaverikontsert Es-dur. 3. Soome
V iin
516,4 / 20
17.30 pärastl.-kontsert
segakoorilaule: a) Borenius, Mäles
18.30 „Poisikese imesarv“, klaveril dr. 12.30 lõunakontsert
~
tus; b) Klemetti, Kas mäletad mind;
13.40 Georg Kulenkampf, helipl. ’
Felix Günther
c) Hannikainen, Karjase p ü h a ; d) Saa14.10—15.00 heliplaate
19.00 hirmuäratavat ilmaliteratuuris
renpää, Laula, laula. 4. A. Kapp,
19.30 —19.155 mürkgaasidest ja gaasi- 16.30 kõne „Autoriteedi tähtsusest kas
Pala eesti rahvaviisil. 5. Liszt, Un-?
vatuses“
kaitsest
gari rapsoodia nr. 2
20.30 rahvamuus. Joh. Pughi helitöid 17.00 Viini tehnilised raamatukogud
79,13 / 0,5
21.00 „kirju“ rida
18.00 kontserttund. Joh. Seb. Bachi, T a rtu
14.45 heliplaate
22.10 Joh. Nestroy laulu-ja naljamäng
Debussy, Scarlatti j.t. helitöid
15.30 ülek. Tallinnast
” /
„Hädavajalik ja üleliigne“
19.10 tervishoiust
18.30 reklaami ja heliplaate
B r e s la u 325/1,7 G Ie iv itz 253,4/5,6 20.30 rahvakontsert
18.50 ülek. Tallinnast
13.00—15.00 lõunakonts. — 15.15 heli 21.40 „Ameerika nägu“, kõne
plaate — 16.15 koolilaste riietusest — 22.05 „Tem po-Tempo-Brodway-Teater“ 19.00 inglise keele tund edasijõudnuile»
{Mag. Silvet)
17.20—18.00 ajaviitekontsert — 18.30
B. Kranzi ja C. H. Trapki kuuldem.
Hans Kaufmann, bass, lõbusaid laule 23.15 Viini muusikat. Sol. Franz Hoff- 19.30 ülek, Tallinnast
20.00 ilmateade ja ajanäitaja-õiendus
— 19.00 puu tööstuses — 20.00 õhlumann
muus. Juh. Richard Pöschke — 21.00 B u d a p e s t
550,5 / 23 20.05 ülek, Tallinnast
„kirju“ rida — 22 40 lõbusat reklaami, 10.15 kvinteti kontsert
L a h ti
1796 / 54
raadio vokaalkvartett — 24.00 tantsu 13.00 kellamäng
Soome keeles
muusikat
13.05 Mänditsi ork. kontsert
12.00 valuutakursid
L a n g e n b e r g 472,4/17 K ö ln 227/1,7 17.00—18.25 P. T. T. ork. kontsert
12.05 muusikat
11.15 inimene ja maailm
18.50 kontsert. Anne Nedelkovich, laul; 18.00 raadioansambl
Georges Hannover, viiul ja Bela Hollay, 18.25 kõne.
12.20 muusik, kooliraadio
13.00—13 30 heliplaate
laul
18.59 ajanäit.-õiendus ja ilmateade
14.05—15.30 lõunakontsert
21.40—22.30 musti. Charles Bura ork. 19.15 Eima Ignatius, tsello
18.00— 19.00 videvikukonts. Wasewitzkontsert
19.40 kõne
trio
23.15 kontsert
20.05 Eino Rautavaara, laul
19.20—19.40 kõne sipelgatest
0.15 tantsumuusika
20.30 ringh. ork. kontsert. Juh. Erkki
394,2 / 16 Linko
20.15—20.30 talvehaigustest
B ukarest
21.00 õhtumuusikat. Juh. Wolf
13.00 ja 14.00 helipl. — 18.00 ja 19.10 21.00 Hilja Jorma, laul
■;
21.45 „Klouni sünnipäev“,HellmutYaro ringhääl. ork. — 20.40 ülek. Rumeenia 21.20 ringh. ork. kontsert
Jaretzki kuuldemäng. Lõpuks — 1.00 Ooperilt
H e ls in g i
368,1 / 15
öömuusikat
345,2 / 12
S tra s s b u rg
Rootsi keeles
S tu ttg a r t (M ü h la c k e r)
360,1 / 75 13.30—14.45 ja 15.00—16.00 helipl. 18.00 Lahti
11.00—12.00 heliplaate
19.00—20.00 instrum. konts. — 20.30
18.25 saksa keele tund
13.05 promenaadkontsert
—21.30 konts. — 21.45 konts. — 22.30
19.15 Lahti
13.35—13.55 kammermuus.
konts, ülekanne — 0.30—2.00 tantsu
19.40 Edvin Bäckmann, laul. Eeskavas.
14.00 kammermuus. järg
muus. „Savoyst“
Wagneri, Söderbmani, ja Mozarti
14.30 teateid, ajaviitekonts. orelil
L o n d o n 261,5/67 D a v e n t r y 1554,4/35
helitöid
16.30 lastetund
14.00 orelikonts. — 14.45 helipl. — 20.05 kõne
17.30 rahvalaulu sünnist
15.30—16.25 lõunakonts. — 17,30 ork. 20.30 Lahti
18.05—19.30 pärastl.-konts. Juh. G.Gör- kontsert — 18.45 orelikonts. (1554,4 m)
21.00 Gösta Englund, retsitats.
lich. Sol. Eugenie Teichmann, sopr.; — 19.15—20.00 tantsumuus. (261,5 m)
21.20 Lahti
Carl Rebstock, bariton
— 20.30—20.50 aeg ja prantsuse muus.
20.05 tundmatute rahvaste juures Por- — 22.15—21.45 BBC sümf. kontsert — S to k h o lm 435,4 / 75 M ó ta la 1348 / 30
18.00 palvetund
tugali-Guineas
23.00 Wagneri muus. draama „Sieg
18.30 lastetund
20.45 rahvakonts.
fried“ — 24.45 tantsumuus. (1554,4 m)
18.45—19.45 heliplaate
22.00 raadioansambl
— 20.00 Big Ben (1554,4 m)
21.00—21.45 keelp. ork. ajaviitemuus,
H am burg
372,2 / 1,7 L e n in g r a d
1000 / 20
12.00—13.00 muus. oop. — 13.30—13.55 7.00 heliplaate — 9.00 noorte jõudude 23.00—23.45 orelikonts. Jakobi kiri
kust, Valdemar Ahlén
lõunakonts. — 17.30 ajaviitekontsert. kontsert — 9.30—11.00 komsomollõuna
Juh. Kurt Barth — 18.30 veste — 18.50 ja kontsert — 15.00 kontsert lastele O slo
1083 / 75
„kirju“ eeskava — 19.30 kelleks tahad
16.00—17.00 kontsert talupoegile — 14.00— 15.00 heliplaate — 18.00—19.00
saada, missuguses koolis käima? — 18.00 aeg ja ilmateade — 18.05 töölis- klassil, helipl. — 20.30—21.00 Olga
21.00 konts. Juh. Adolf Secker — 22.00 ja talupojaleht — 19.30 kontsert — Pommerenk-Brun, klaverisoolo — 21.30
—23.00 kriminaal. muus. kuuldemäng 20.00—23.00 teemaline kontsert
—22.35 ajaviitemuus. Övin-Lunde, rah
„Kas on Karin viiskümmend tuhat
valaule; Boris Borisoff, balalaika
väärt?“ — 23.30 tantsumuus. kohvik.
K a llu n d b o r g
1153,8 / 12,3
„Haus Siegler“
13.00 kellamäng ja keelp. ork. konts. —
P raah a
488,6 / 120
16.30—18.00 kontsert — 21.10—23.15
12.00—13.00 helipl. — 13.35—14.45 T a llin n
296,1 / 10 kontsert — 23.55—1.30 moods. tantsu
lõunakonts. — 16.30—16.55 tsello konts. 15.30 päevauudiseid
muus. — 1.00 aeg ja kellamäng
— 17.10 pärastl.-konts. — 18.10—19.05 15.45 ajanäitaja-õiendus kuni 16.30 R iia
524,5 / 12
marionettide teater — 20.30—23.00
heliplaate
16.30—18.00 sõnaline
Puccini oop. „Manon Lescaut“
18.30 reklaami ja heliplaate
18.00—19.00 ork. konts. Juh. K. Krippe
B rno
341,7 / 36 18.50 päevauudiseid
20.05—22.30 E. Kalmani op. „Silva“
12.00—13.00 Praaha — 13.35-14.45 19.00 ülekanne Tartust
18 30— 19.00 R. Kanepajs, saksof.soolo
lõunakonts. — 17.00 helipl. — 17.10 19.30 Bernhard Linde: Reisimuljeid
K aunas
1935 / 7
pärastl.-konts. — 18.10—19.05 Praaha
Jugo-Slaaviast
18.00 sõnaline — 20.35—22.00 õhtu— 20.30—23.00 L. Janäceki oop. „Je- 20.00 ülekanne Tartust
kontsert — 22.40 kontsert
nuta“
20.05 II avalik raadiokontsert Tallinna V a rssa v 1411,8/158 K a to v ic e 408/16
B e ro - M ü n ste r
459,4 / 7.
konservatooriumi saalist. Tegevad: 12.58 ajanäit.-õiendus ja Kraakovi fanf.
13.40 helipl. — 14.02—14.35 Bizet he
Raadio-Ringhäälingu ork. md. Ark. 14.05 filharm. ork. õpilaste XIII konts,
litöid — 16.30—18.00 ork. konts, ja
Krulli juhatusel, „Raudami“ segak. 15.45 heliplaate
i

Neljap. 21. jaan.

Vi
16.05 sõnaline
17.40—18.10 heliplaate
18.35—19.50 solist, kontsert. Ülekanne
Katovitcest
20.35—20.45 heliplaate
21.15—22.25 ajaviitemuusikat. Juh. St.
Navrot. Sol. Nina Grudzinska, laul
23.10—23.20 heliplaate
23.30 tantsumuusikat
H e ils b e rg 276,5/75 Königsberg 217/0,9
13.00—14.20 ajaviitekontsert
14.30—15.30 heliplaate
16.45 noortetund
17.15 ajaviitekontsert
18.45 raamatute tund
19.30 põllumajandust
20.30 Franz Grillparzeri mälestustund
21.00—23.00 tantsu õhtu
K ö n ig s w u s te r h a u s e n
1635 / 75
13.00—13.55 ilmateade ja helipl.
15.00 kontsert
16.00 las te tund
16.45—17.00 naise vabaaja tähtsusest
17.30—18.30 pärastl.-kontsert
19.00—19.25 ürginimene kütina ja ka
lastajana
20.25 pilte tänapäeva Venemaalt
20.50 „Tööta“, Otto Berg
21.30—24 kontsert. Marek Weber or
kestriga
B r e s la u 325 /1,7 G le iv itz 253,4 / 5,6
13.15—15.00 lõunakonts. — 15.15 heli
plaate — 16.25 lasteraadio — 16.50
tehnika raamatuid — 17.05 ajaviitemuus., kolmel klaveril — 18.15—19.20
sõnaline — 20.20 õhtumuusikat —
21.00 apteekri öövalve — 21.30 kont
sert — 22.30 muusikat op. „Tsirkusprintsess“ — 24.00 tantsumuus.
L a n g e n b e r g 472,4/17 K ö ln 227 /1,7
11.15— 12.15 inimene ja maailm
12.20 kooliraadio
13.00—13.50 ajaviitekontsert
14.05—15.30 lõunakontsert. Juhatab
Eysoldt
16.50--17.10 jutte ja laule talvest
18.00—19.00 videvikukontsert
20.15—20.55 katoliku noorsoost
21.00 valsse orkestrilt
22.00 kontsert. Juh. Otto Kühn. Sol.
Valter Braunfels, klaver. Lõpuks —
l.QO konts.,
S t u t tg a r t (M ü h la c k e r ) 360,1 / 75
11.00—12.00 W ilh. Rumpf, orelikonts.
13.35 ajaviitekontsert
14.30 teateid, — 15.30 ajaviitekontsert
16.30 noortetund
18.05 pärastl.-kontsert. Juh. prof. Wilh.
Sehmitt. Sol. Alfred Hoehn, klaver
20.10 konts. Richard Wagneri helitöö
dest. Sol. Fritz Blankenborn, tenoi21.30—23.15 prantsuse muusikat
23.35—24.30 tantsumuus.
H am burg
372,2 / 1,7
12.00—13.10 vanu ja moods. tantse —
13.30—13.55 lõunakonts. — 17.55 kuju
sid Balti minevikust — 18.20 „kirju“
eeskava — 19.55—19.20 vähihaigus ja
pärivus — 21.00—23.15 puhkpill, ork.
konts. — tantsum. Juh. Horst Platen
P raah a
488,6 / 120
12.00—13.00 helipl. — 13.35—14.45
Brno — 16.30—16.55 viiuli konts. —
17.10—18.10 pärastl .-konts. — 21.10
saksofoni ettek. — 21.25 sümf. konts.
— 22.30—23.00 kammermuus. — 23.15
kuni 24.00 kontsert

B rno
341,7 / 36
12.00—13.00 Praaha — 13.35—14.45
lõunakonts. — 17.00 helipl. — 17.10—
18.10 päras tl.-konts. — 20.20 sõjaväemuus. — 21.10 konserv, õppej. konts.
— 22.30—24.00 Praaha
B e ro > M ü n s te r
459,4 / 77
13.40-14.35 ork. konts. — 16.30-17.00
kammerm. — 19.30—20.00 koorilaule
21.00—22.10 trio ettek. — 22.30—23.00
ajaviite-konts.
V iin
516,4 / 20
12.30 lõunakontsert
13.40 Fanny Heldy, helipl.
14.10—15.00 heliplaate
16.55—17.20 muinasjutte
18.00 kella. 5-tee, kohv. „Oase“
19.15 Emmy Bernatzik kõneleb, „Nai
sena Ida-Aafrika uurimisexpeditsioonis
19.30 ülek. Viini oop. Richard Wagneri
„Die Walküre“
23.45 õhtukontsert
Budapest
550,5 / 23
10.15 vok. solistide kontsert
13.00 kellamäng
13.05 balalaika ork. kontsert
18.30—19.30 Ungari rahvalaule
20.00 heliplaate, valsse
21.30 ülek. Thomas oop. „Mignon“. Lõ
puks mustlasmuus. kohv. „Emke“
B ukarest
394,2 / 19
13.00 heliplaate — 18.00 ja 19.10 Gr.
Dinico ork., ajav.- ja rumeenia muus.
— 20.00 helipl. — 21.00 St. Szekely—
tenor, laul — 21.30 sümf. konts. Juh.
Th. Rogalski — 22.15 sümf. konts, järg
S tra s s b u rg
345,2 / 12
13.30—14.45 helipl. — 15.00 helipl. —
16.00 lastetund — 18.00 konts. — 18.15
helipl. lastele — 19.00—20.00 jazzmuüs. — 20.30—21.30 ja 21.45 instrum. konts. — 22.30—0.30 kontserdi
ülekanne
L o n d o n 261,5/67 D a v e n tr y 1554,4/35
14.00—15.00 orelikonts. — 15.15-15.45
ork. kontsert — 17.00—17.50 jumalat.
(1554,4 m) — 18.05 tantsumuusikat
(1554,4 m) — 18.30 orkestri kontsert
(1554,4 m) — 19.15—20.00 tantsumuus.
(261,5 m) — 20.30—20.50 aeg, prants.
laale — 22.00—23.00 revüü-meloodlaid
— 23.35 kontsert — 24.45 tantsumuus.
(1554,4 m) — 2.00 Big Ben (1554,4 m)
L e n in g r a d
1000 / 20
7.20. heliplaate — 10.00—11.00 ork.
kontsert — 15.00—15.30 kontsert lastele
— 16.00 lõunakontsert — 18.00 aeg ja
ilmateade — 18.05 tööllsleht — 19.00
talupojaleht — 19.30 kontsert talupoegile — 20.00 kontsert — 22.30
rahvusvah. ringvaade

Reede 22. jaan.
T a llin n
296,1 / 10
15.30 päevauudiseid
15.45 ajanäitaja-õiendus ja kuni 16.30
heliplaate
18.30 reklaami ja heliplaate
18.50 päevauudiseid
19.00 ajaviitemuusikat helipl.
20.00 üks tund helilooja Konstantin
Türnpuu mälestuseks (ülekanne T. L.
Tütarlaste Kommertsgiimn, saalist).
1. Gustav Ernesaks: Lühike ülevaade
K. Türnpuu elust ja Ipomingust.

2. T. L. tütarl. gümn. vilistlaskoor.
Juh, G. Ernesaks. a) Priiuse hom
mik; b) Tervitus; c) Üürike,
3: Tooni Kroon (sopran): a) Üks
ainus kord; b) Tasa, tasa tuule
kene; c) Igatsus,
4. Tall. L. valgustus- ja veemuretsemise osak. meeskoor. Juh. G. Er
nesaks. a) Kevade tunne; b) Uinu,
uinu; c) Lahkudes; d) Eesti laul.
21.00 vaielus-õhtu: „Erinevaid seisu
kohti ringhäälingu küsimusis“
T a rtu
579,13 / 0,5
14.45 heliplaate
15.30 ülekanne Tallinnast
18.30 reklaami ja heliplaate
18.50 ülekanne Tallinnast
19.00 ilmateade ja ajanäitaja-õiendus
19.05 ülekanne Tallinnast
H e ls in g i
368,1 / 15
Soome keeles
12.00 valuutakursid
12.05 muusikat
18.25 Hilding Hästesko, viiul. Eeskava.
Kunla, Kreisler, Sarasate j. t.
18.59 ajanäit.-õiendus ja ilmateade
19.40 Hilma Rantanen-Prylkkänen, rets.
20.00 kontserdi ülek. Viipurist. Kaast.
„Viipuri Musiikkiystäväin orkestri“
ja vok. solistid
L a h ti
1796 / 54
Rootsi keeles
18.00 laule ja jutte lastele
19.15 segaeeskava: kõned, orkester,
koor ja solistid
S to k h o lm 435,4 / 75 M ó ta la 1348 / 30
18.20 mängumeestemuus. ja retsitats.
19.00 —19.55 heliplaate
20.30 kannel ja lüürik.. Albin Lindahl,
laul
21.30—22.15 ajaviite eeskava. Ragnar
Thanders, bariton ja keelp. ork.
23.00—24.00 keelp. kapelli ajaviitemuus.
Oslo
1083 / 75
14.00—15.00 heliplaate — 19.30—20.00
laule, „Pitt et Pott“ — 21.00-22.35
filharm. ork. sümf. konts. Juh, Olav
Kielland. Sol. Theodor Andresen, ten,
K a llu n d b o r g
1153.8 / 12,3
16.00 kontsert — 16.45—18.00 kõne ja
kontsert — 21.10—23.00 rahvaste laule
— 23.15—24.05 kammermuus.
R iia
524,5 / 12
18.30 Janis Are, kupleesid
22.30—23.30 sümf. ork. kontsert. Juh.
prof, Medins, Solist prof. Paul Schu
bert, klaver
22.30—23.30 kontsert
Kaunas
1935 / .7
18.00 sõnaline — 20.35 õhtukontsert
22.40 kontsert
Varssa«r 1411,8/158 K a to v ic e 408/16
12.58 ajanäit.-õiendus ja Kraakovi fanf.
13.10—14.10 heliplaate
15.45—16.15 heliplaate
16.50 ja 17.40 heliplaate
18.35— 19.50 ork. kontsert. Juh. André
Bremke
20.35 heliplaate
21.15—23.40 sümf. kontsert. Juh. Oscar
Fried. Sol. Leopold Münzer, klaver
23.50 tantsumuusikat
H e ils b e rg 276,5/75 Königsberg 217/0,9
12.50—13.55 reklaami ja heliplaate
14.05—15.30 lõunakontsert
16.45 lasteraadio

VII
17.15 kas peab jutustama lastele m ui
nasjutte ? s
17.45—18.45 teemuusikat
19.30 muusikat
21.00 ülek. Ameerikast
21.15 sümf. kontsert. Juh. ErichSeidler.
Sol. Hans Bork
K ö n ig s w u s te r h a u s e n
1635 / 75
18.00—13.55 ilmateade, heliplaate
15.00 kontsert
16.00 sõnaline
17.30 pärastl.-kontsert
18.30—18.55 Geothe kultuurrevolutsioonilisest tähtsusest oleviku kriisis
19.30 kodumuusikat
20.09 arstiteadusi, kõne loomaarstidele
21.00 ülek. Washingtonist
21.15 Fr. Smetana koom. oop, „Müüdud
mõrsja“. Ülek. Charlottenburgi oop.
Lõpuks muusikat
B re s la u 325 / 1,7 G le iv itz 253,4 / 5,6
13.00—15.00 lõunakontsert — 15.15
helipl. — 17.05 kodumuusikat — 17.35
ajaviitemuus. — 18.15 missuguseid
prille kannavad härrad? — 18.35 muu
sikatund — 19.45 õhtumuusikat —
21.00 klassilisi katkeid Schilleri ja
Kleisti loomingutest — 22.35 sonaate,
bratshe ja klaver — 22.55—24.15 sõ
naline — 24.15 Viini laule ja tantsumuu9.
L a n g e n b e r g 472,4/17 K ö ln 227/1,7
11.15—12.15 inimene ja maailm
12.50— 13.50 heliplaate
14.05—15.30 lõunakontsert. Juh. prof.
Anton Novakovski
16.00 sõnaline
18.00—19.00 videvikukontsert
19.20 Cypruse lepralinnas
21.00 õhtukontsert. Juh. Eysoldt. Lõ
puks — 24.00 öömuusikat
24.00—1.00 kontsert. Ülek. Kölnist
S tu ttg a r t (M ü h la c k e r) 3601 / 75
11.00—11.45 heliplaate
13.35 Heinz Mönch, tsitrikonts.
14.05 ajaviitekontsert
14.30 teateid, konts, järg
18.05 pärastl.-kontsert
19.30—21.05 Ermanno Wolf-Ferrari oop.
„Wallatu lesk“.
24.15—1.00 tantsumuus.
H am burg
372,2 / 1,7
12.00 heliplaate — 12.30—13.10 konts,
noortele — 13.30—13,55 lõunakonts. —
17.00—17.30 alamsaksa noorte tu n d —
18.45 „kirju“ eeskava — 20.30 kõne
Lars Hansenist ja Carl Schoyenist 21.00 rahvakonts. Juh. Rich. Richter
— 23.20 konts. kohv. „Wallhof“
P raah a
488,6 / 120
13.35—14.45 lõunakonts. — 16.30-16.55
helipl. — 17.00-17.55 Brno — 18.05—
19.00 viiuli sonaate — 20.15—20.35
laule ja aariaid — 22.30—23.00 kla
veri ettek. —23.20—24.00 helipl.
B rno
341,7 / 36
13.35—14.45 lõunakonts. — 17.00 pärastl.-konts. — 20.00—20.35 vene laule
— 22.30—24.00 Praaha
B e ro - M ü n ste r
459,4 / 77
13.40—14.35 ork. konts. — 16.30—18.00
ork. konts. — 19.30 lühioperett (hpl.)
— 21.00—22.00 viiuli soolo
V iin
516,4 / 20
11.20 kooliraadio keelpillidest, näidet.
12.30 lõunakontsert

13.40 Clemens Krauss juhat. Viini
filharm., helipl.
14.10—15.00 helipl. Lõuna Ameerika
rahvamuusikat
16.35 saksa romant. vaimust ja kunstist
17.20 tähed ja saatus
17.50 pärastlõunakontsert
18.50 Leo Weismantel loeb oma teost.
19.30 viis aastat töölisjalgballi Austrias
19.55 kõne härjapõlvikrahvastest
20.30 Anny Vimberger, Viini laule
21.00 ülek. Ameerikas-t
21.15 Bruno Franki kuuldemäng. ,.Õed
ja võõras“
23.40 tantsumuusikat
B udapest
550,5 / 23
10.15 politsei ork. kontsert
13.00 kellamäng
13.05 heliplaate
18.00 kontsert. Eeskavas Mendelssohn,
Gounod, Chopin j. t.
19.45 musti. Beia Räcz ork. kontsert
21.15 kontsert kahel klaveril
22.15 kontsert ülek. ooperist. Lõpuks
mustlasmuus. hot. „Royalist“
B ukarest
394,2 / 16
13.00 ja 14.00 helipl. — 18.00 ja 19.10
ringh. ork. konts. — 20.40 Lisette Georgescu, laul — 21.00 saksofoni soolo,
S. Seidmann, moods. muus. — 21.45
N. Radulesco, klaveri soolo — 22.15
Nina Alexandresco, viiuli soolo
S tra s s b u rg
345,2 / 12
13.30—14.45 ja 15.00-16.00 helipl. —
19.00—20.00 instriim. konts. — 20.30
—21.30 ja 21.45 helipl. — 22.30—0.30
kontsert
L o n d o n 261,5/67 D a v ie n try 1554,4/35
14.00 helipl. — 14.40—15.00 orelikonts.
— 15.30 helipl. — 17.45—18.30 koolikontsert — 18.30 kergesis. muus. —
19.15—20.00 tantsumuus. (261,5 m) —
20.30—20.50 aeg ja prants. muus. —
22.00—23.00 muusikat — 24.05 BBCork. kontsert — 1.00 tantsumuusikat
(1554,4 m) — 2.00 Big Ben (1554,4 m)
L e n in g r a d
1000 / 20
7.20 heliplaate — 9.30 konts, lastele
— 10.10 ülek. koolide suurteks vahe
aegadeks — i5.00—15.30 kontsert las
tele — 18.00 aeg ja ilmateade — 18.05
töölisleht — 19.00 talupojaleht — 19.30
kontsert talupoegile — 20.00 konts.,
kuuldemäng ehk raadio-panoptikum —
20.30—22.00 kontsert — 22.30 töölis
leht

Julias Vaks. Orkester: Suppe avam.
„Isabella“. Ponchielli, balletimuusikat oop. „Gioconda“. Sooloettekandeid tsellol — Aug. Karjus. Orkes
ter: Ascher, potp. „Kevad Viini met
sas“. Schütt, Valse contabile. Morena,
potp. „Oli kord“
21.15 vana tantsumuusikat (Salong,‘
Oja, Kärt)
22.00 moodsat tantsumuusikat „Esto
nia“ valgest saalist {The Estonia
Dance Orchestra)
T a rtu
579,13 / 0,5
14.45 heliplaate
15.30 ülek. Tallinnast
18.30 reklaami ja heliplaate
18.50 ülek. Tallinnast
20.00 ilmateade ja ajanäitaja-õiendus
20.05 ülek. Tallinnast
22.00 moodsat tantsum. „Vanemuise“
einelauast
L a h ti 1796 / 54 H e ls in g i 368,1 /15
12.00 valuutakursid
12.05 muusikat
17.00 ringh. ork. kontsert. Juh. Erkki
Linko. Eeskavas: Flotov, Bizet, Grieg,
Liszt j. t.
18.00 eesti keele tund. Leeni Ploompuu-Vesterinen
18.59 ajanäit.-õiendus ja ilmateade
19.30 Salli Salmensuu, laul
19.15 E. Haapanen, humoreske
20.05 kontsert Väino Haapalaineni heli
tööd. Annikki Uimanen, laul; Ilmari
Haapalainen, tsello, ringh. kvartett
22.15—24.00 tantsumuusikat restor.
„Pörssi“
S to k h o lm 435,4 / 75 M ó ta la 134S / 30
17.00 börsiteateid ja ajaviitemuus.
18.00 lastetund
18.30 heliplaate
19.30—20.15 kabaree
20.30—21.15 vana tantsumuus.
21.45— 22.45 kaitseväemuus.
23.00—24.00 moods. tantsumuus.
O slo
1083 / 75
14.00—15.00 helipl. — 17.30 ork. konts,
hot. „Cecil“ — 18.15 teatripala — 19.15
rahvamuus. Dagny Sandvik, laul: Eivind Groven, kannel — 21.00—22.00
kontsert, ülek. „Aula“ — 23.05 ringh.
ork. kontsert. Juh. Hugo Kramm —
24.00—1.00 tantsum. hot. „Bristol“

K a llu n d b o r g
1153,8 / 12 3
13.00 kellamäng ja keelp. ork» konts. —
15.30 helipl. — 16.00 lastekoori laule —
16 30—18.40 puhkp. ansambli konts.—
21.00 kirev õhtu — 21.45 moods. muu
sikat — 22.15 vanemaid taani laule —
22.50klass, menuette ja kavotte — 23.25
296,1 / 10
moods. klaverimuus. — 23.40 Bellmani
laule — 24.00 moods. tantsumuus.

Laup. 23. jaan.

T a llin n
15.30 päevauudiseid
15.45 ajanäitaja-õiendus
kuni 16.30 heliplaate
18.30 reklaami ja heliplaate
18.50 päevauudiseid
19.00 lastetund
19.30 „Päevalehe“ toimetaja E. Jalak:
Nädala välispolitiline ringvaade
20.00 ülekanne Tartust
20.05 kontsert. Juh. md. Ark. Krull.
Or k est er : Lincke, Rahvasteliidu
marss. Holmes, Orientaalne fantaasia,
Grünfeld, Ungari fantaasia, Croen,
Armastuse laul. Soolo trompetil —

R iia
18.00—19.00 rahvakontsert
19.00—20.05 sõnaline
20.05—21.00 teatripalu
21.30—22.00 kontsert
22.05—22.30 teatripala
22.30 vanu tantse
23.00—24.00 moods. tantse

524,5 / 12

K aunas
1935 / 7
18.00 sõnaline — 19.30 soolo — 20.35
õhtukontsert — 22.40 kontsert

vm
V a rs s a v 1411,8/158 K a to v ic e 408/16
12.58 ajanäit.-õiendus ja Kraakovi fanf.
13.45—14.10 heliplaate
14.55 ja 15,15 rahvamuusikat
15.50 heliplaate
16.15 sõnaline
16.50 ja 17.40 heliplaate
18.35—19.05 noorte jõudude kontsert
19.30—19.50 lastekoorilt jõululaule
20.35 heliplaate
21.15—22.55. ajaviitekontsert. Juh. St.
Navrot. Sol. I. Kulczycka, sopran;
Pierre ja Vanda Lejkin, ksülofon
23.10—23.40 Chopiai helitöid, Leopold
Muenzer
23.50 tantsumuusikat
H e ils b e r g 276,5/75 K ö n ig s b e r g i^ / ^
12.40—13.55 ajaviitemuusikat
14.05— 15.30 lõunakontsert
17.15—19.00 puhkpill, muusikat
20.10 rokoko muusikat
20.40 õhtukontsert
21.40—1.30 lööklaule 500 aasta kestes
K ö n ig s w u s te r h a u s e n
1635 / 75
10.30—30 jutte muusikaga ja ilma
13.05— 13.50 muusikal, kooliraadio
15.00—15.50 kontsert
16.40—17.00 kõne lasteta naistest
17.30 pärast).-kontsert
18.30—18.50 tervishoidu
20.30 kon^s. Artur Nikischi helitöödest
21.25 vaikne tund
21.45 lõbus õhtu
23.15 teateid, — 1.30 tantsumuus. hot.
„Esplanade“
B r e s la u 325y 1,7 G le iv itz 253,4 / 5,6
13.00—15.00 lõunakonts. — 15,15 heli
plaate — 17.10 ajaviitemuus. — 18.55
imed meie ümber ja meie sees — 19.20
õhtumuus. — 20.30 Nikischi mälestus
püha — 21.40 500 aast, lööklaule —
23.30 tantsumuus.
L a n g e n b e r g 472,4/17 K ö ln 227/1,7
11.15 inimene ja maailm
12.20—13.35 heliplaate
14.05 lõunakontsert. Juh. Wolf
15.35—16.25 nädallõpu kontsert
16.50—17.20 lastetund
18.00—19.00 videvikukontsert
19.40—20.00 armastus tiigrite vastu
21.CÕ lõbus õhtu. ^Lõpuks — 0.30 öö
muusikat
0.30^—2.00 jazzmuusikat
S t u t tg a r t (M ü h la c k e r ) 360,1 / 75
11.00—12.00 heliplaate

13.35 heliplaate
14.30 teateid ja tantsumuus.
16.15 noortetund
17.20—19.30 pärastl.-konts. Juh. G.Görlich. Sol. Lissy Sanden, alt; Mischa
Ignatjeff, balalaika; Fritz Künstner
viiul
20.15 „Võite teie lugeda Goethet“, kõne
21.10 „kirju“ õhtu
23.50—1.00 tantsumuus.
H am burg
372,2 / 1,7
13.30—13.55 lõunakonts. — 17.00 ajaviitekonts. Juh. Horst Platen — 18.30
„kirju“ eeskava — 20.30 Heinz Steguweit kuuldemäng — 21.15—23.15 lõbus
õhtu — 23.45 tantsumuus. kohvikust
„Haus Siegler“
P raah a
’
488,6 / 120
12.00— 13.00 heliplaate — 13.35— 14.45
lõunakonts. — 16.30—17.00 saksofoni
ettek. — 17.10—18.10 Brno — 20.50—
21.55 Brno — 22.00 P. Mašcagni oop.
„Si“ — 0.30—1.00 helipl.
B rno
341,7 / 36
12.C0— 13.00 Praaha — 13.35—14.45
lõunakonts. — 17.00 helipl. — 17.10—
18.10 pärastl.-konts. — 19.25—20.00
muus. noortetund
—
20.50—21.55
„Mustlased“, mustlasromant. muusikas
ja laulus — 22.00 Praaha — 0.30—1.00
Praaha
i
B ero - M ü n ste r
459,4 / 77
13.44 lõbus laupäev (hpl.) — 14.0S^
helipl. — 16,30 lõõtsharm. konts. 17.00—18.00 ajaviite-konts. ^ 19.30
Joh. Straussi valsse — 20.00 kellam.
— 21.00—23.00 V II sümf. konts. ülek.
suurest muus.-saalist — 23.15—24.00
tantsum. (hpl.)
V iin
516,4 / 20
12.30— 14.00 lõunakontsert
14.10 kontserdi järg
14.45—15.00 Sigrid Ohegin, helipl.
16.25 lasteteater. „Kalif kurg“
17.15 heliplaate
17.50 Georg Heymi teostest
18.10 ork, kontsert. Carl Maria von
Weber, Liszti, Godardi j.t. helitöid
20.30 Viini meeskoori kontsert
21.15 Karl Millöckeri op. „Kerjusüli
õpilane“
23.30 tantsumuusikat
B udapest
550,5 / 23
10.15 kontsert
13.00 kellamäng

13.05 musti. Sancsi Horvathi ork. kpnts
19.00—19.35 Margerite Timko, ungari
laule
20.00 laule, Michel Szekely
21.10 transilvaania soiree
23.25 teateid, mustlasmuus. kohv. Spolarich
B ukarest
394,2 / 16
13.00 ja 14.00 helipl. — 18.00 ja 19.10
Sibiceano, ajaviite- ja rumeenia muus.
— 20.40 helipl, — 21.00 Arme Gigurtu,
laule — 21.30 kaitseväe muus. konts.
— 22.15 kaitseväe ork. konts, järg
S tra s s b u rg
345,2 / 12
13.30—14.45 ja 15.00—16.00 helipl. —
16.15 tantsumuus. — 17.45 muus.veste
— 18.00— 18.45 tantsum. helipl. ^—
19.00—20.00 jazzmuus. — 20.30—21.30
ja 21.45 helipl. — 22.30 instrum. konts.
— 0.30—2.00 tantsumuus. „Savoyst“
L o n d o n 261,5/67 D a v e n t r y 1554,4/35
15.00 ork.* kontsert — 17.30 kontsert
(1554,4 m) — 18.45 orelikonts (1554,4 m)
— 19.15—20.00 tantsumuus. (261,5 m)
— 21.30—23.00 popul. kontsert — 23.40
kirev tund — 24.45 tantsumuusikat
(1554,4 m) — 2.00 Big Ben (15õ4,4 m)
L e n in g r a d
1000 / 20
7.20 helipl. — 9.30 töölislõuna ja konts.
— 15,00—15,30 konts, lastele — 16.00—
17.00 konts. — 18.00 aeg ja ilmat. —
18.05 töölisleht — 19.00 talupojaleht —
19.30 ülek. ooperist ehk kultuurmajast
— 22.30 töölisleht — 23.05 esperuntobületään — 1.30 raadiokesköö

Pühap. 24. jaan.
10.00 jumalat, ülek. Ülikooli kirikust
Juti, piof. dr. Rahamägi — 10.25 jumaiateen. ülek. Toomkirikust. Juti. õp.
Beckmann (Tallinna). Lõpuks helipl. —
12.30 liaste hommik „Estonia“ sinisest
saalist — 14.00 põllumajand. kõne —
11.00 põllumajandusl. teateid — 17.30
„Vahitorni“ seltsi kõned — 18.50 rek
laami ja helipl. — 18.50 päevauudiseid
— 19.00 Nikolai Adamsoni balalaika
kvinteti ettek. — 19.30 lugemistund —
20.00 ilmateade ja päevauud. — 20.05
dr. Jakob Hurda 25-aast. surmapäeva
mälestuspüha — 22.00 moods, tantsu
muus, heliplaadelt

Igal asjal on kaks otsa

Kõige väikseni saatja ilmas

Samuti ka raadiol polaarjääs. Komander Byrd
korraldas teatavasti läinud aastal lõunanaba-ekspeditsiooni, olles varustatud ka parima raadioseadeldisega. Siiski ei ole kõik ekspeditsioonist osavõt
jad ühisel arvamisel sellise seadeldise väärtusest
polaarsõidul. Ühed näevad temas väga tarvilikku
aparaati, mis võimaldab pidada sidet kaugel viibi
vate omakstega ja sõpradega. Kõik tulevad aga eita
vale otsusele selles suhtes, et polaarjääl asuv jaam
seisab kogu aeg lühilaine amatööride risttule all,
kes soovivad meeleldi teada, kas nende jaama ka
„maailma lõppu“ >kuuldakse. Seepärast tulevad pal
jud otsusele, et hää raamatukogu on palju väärtus
likum kui olgu nii hää kui tahes raadioseadeldis.

Ameerika, kus leidub ikka kõige suuremaid ja
kõige kõrgemaid tehnika saavutusi, võib end uhku
sega nimetada ka kõige väiksema saatja omanikuks
maailmas. See saatja asub Steel PierA tlantic-Citys.
Ehkki saatja on täiushkult väljaehitatud, kuid
siiski tema mõõdud ühes antennimastidega on:
kõrgus 2,60 m, pikkus 1,40 m ja laius 0,40 m.
Tema ulatusraadius ei tõuse üle 65 meetri. Kõik
üksikosad on käsitöö. „WEE“, nõnda on jaama
nimi, ehitati M. John Boyle, kellegi Philadelphia
inseneri, poolt.
Praktilisest küljest pole jaama ehitusel mingisu
gust mõtet, kuna tema aset täidab suurepäraliselt
palju odavam kõnetoru.

damisega kaasaskäivaist ebasoovitavaist kõrvalnäh
tusist; eriti peab aga sumbuvust vähendama. See
pärast peab metallkesta ja pooli vahelist kaugust
võimalikult suure hoidma, kuid siiski mitte äärmusse
kalduda, et juba aparaadi üldmahtuvus selle all kan
natab. Eriti tarvitatavaid andmeid selle küsimuse

vahel. Mõõtpoolina kasutati esimesel juhul (joon. 14)
kõrgesagedus- teisel juhul (joon. 15) kesksagedus
transformaatori poole. Vastavalt valiti ka mõõtsagedus-piirkonnad:
I junul = 500 kuni 1500 kHz
II
„
=
37
„
65 kHz
Kaks üksteisele vastuseisvat metallplaati oli mõle
mal juhul asetatud risti pooli teljega. Lähemad and
med plaatide materjali ja mõõtude kohta puuduvad.
Kui valime sekundaarringis 90°/o jääkpinge, siis
saame esimesel juhul vahekaugusena umbes 53 mm
ja teisel juhul täpselt 40 mm. Ülemal nimetatud
resonansi nihkumine tekib Zahl’i arvates siis, kui
ühte plaati transformaatori häälestatud küljest lähen
dada. Joon. 16 ja 17 kujutatud kõverikud näita
vad Reyneri poolt leitud omainduktsiooni ja takis
tuse muutumist olenevalt metailplaadi kaugusest,
kusjuures viimane asub risti pooli teljele. Plaadi
materjalina kasutati tsingitud raudplekist tubakakasti kaant. Tarvitatud mõõtsagedusist pole lähe-

Joon. 14.
Kapseldamisnähte graafiline kujutamine kõrgesagedustransformaatori juures.

kohta saame ameeriklaste ZahFi ja Reyner’i mõõt
miste tulemusist. Arutamata tarvitatavaid mõõtmismeetodeid toome siin saadud andmed ära diagram
midena (joon. 14 kuni 17). Zahl’i diagrammides,
joon. 14 ja 15, näeme millist^mõju avaldab mitme
sugusele kaugusele asetatud metall plaat pinge vahe
kordadele. Nimetatud diagrammes on olenevalt me-

bau.^<ufi nQ.<^tciilpLQ.ciciisf
Joon. 16.
Omainduktsiooni vähenemine kapseldamise tagajärjel.
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maid teateid. Võrreldes Zahl’i tagajärgedega ja seal
leitud ümmarguselt 50 cm vahekaugusega võib ka
siin rahule jääda. Kui toetume Reyner’i tagajär
gedele, siis saavutame juba rahuldavaid tulemusi
40 mm vahekaugusega.
Vaskplaat näitas palju väiksema vahekauguse
juures absorbeerivaid mõjusid pooliväljale; sama oli
märgata ka tsinkplaadi juures.
Absorbtsioonnähe tuleb esile eriliste poolide, n. n.
kompaktsete poolide juures: mesikärg- ja leedionpoolid, kuna see nähe normaalsete silinderpoolide
juures nõrgemalt esineb. See oleneb selliste poo
lide juures väga kaugelelevinevast magnetväljast,
mille tõttu nad osutuvad peaaegu tarvitamiskõlbmatuiks kõrgesagedusvõimendaja ehitamisel. Suuremaulatuslist välja mõjutatakse suhteliselt ka juba
kaugemalt.
Nagu eelpool nimetatud on silinderpoolide juu
res välja levinemine kõige suurem telje sihis. Seega
on kapseldamisel pooli mähisest ühesugusel kaugu

mm

ka.t~i.^u.s rr2<itci^Upii-C}ocllst
Joon. 15.
Kesksagedustransformaatori kapseldamisnähe.

tallkesta kaugusest ära toodud protsendiline jääkpinge, kusjuures „jääkpinge“ all tuleb mõista seda
pinget, mis peale kadude lahutamist (mis tekivad
pöörisvooludest) veel kasulikuna jääb järele. Pinge
kadu on seda suurem, mida lähemal asub metallkest poolile: jääkpinge muutub järjelikult ikka väik
semaks ja väiksemaks ja on tegelikult null kui metallkest puudutab pooli, kuna siis on kaod kõige
suuremad. Et absoluutset väärtust saada, selleks on
kasulik jääkpinge avaldatud protsentides sellest pin
gest (enne kapseldamist) mis valitseb pooli otste
41
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sel asuva metallplaadi mõju pooli otste juures suu
rem kui paralleelselt külgedele. Sellest järgneb, et
pooli külgpinna ja metallplaadi vaheline kaugus
võib olla veel väiksem kui 40 mm. Nii" tuleme
lõpuks mõõtvahekordadeni, millised on kujutatud
joonisel 18.
Kuna on teada, et mitte ainult poolid, transfor
maatorid ja kondensaatorid, vaid ka teised lülitusosad, mis kõrgesagedusastmesse kuuluvad, võivad
olla puisteväljade tekitajaiks. Et üksikute lülituselementide kaugust on soovitav metallplaadist või
malikult suurena hoida, siis on kõige parem kui
kogu võimendusastet kõigi tema üksikosadega ühi
selt kapseldada. Seeläbi muutub vastuvõtja monaazh väga lihtsaks ja ökonoomseks. Kapseldatud
astmed võivad asuda väga ligidal üksteisele, kuid
siiski üksteise vastu puutumata. Siinjuures olgu
tähendatud, et üksikute plaatidega kapseldamisel
pole mingisugust mõtet, kuna poolide jne. puisteväljad täidavad ruumi, mille ulatust raske täpsete
mõõtmisteta kindlaks teha.
Kui tahetakse kapseldamist täielikult läbi viia,
siis peab ka selliseid juhtmeid, millest kõrgesagedusvool läbi voolab, metallkestaga katma. See sün
nib nii, et rüüshiga kaetud juhe mähitakse kinni
stannioolribaga (joon. 19). Tekib küll lisamahtuvus,
mis aga suuri pahandusi ei sünnita. Kui käesole
vaid ühendusjuhtmeid võimalikult lühikesteks teha.

Joon. 17,

Takistuse suurenemine kapseldnmise tagajärjel.

siis ei tõuse ka lisamahtuvuse väärtus kuigi suu
reks. Suurima tähtsusega on üksikute metallkastide ja juhtmete metallkihtide ühendamine omavahel
lühikeste traadiotstega, mis sobivas kohas metalli
külge tinutatakse. Kui nüüd veel kogu see metallkest ühendada maaga, siis on talle antud soovitud
ühtlane potentsiaal.
Sellega on seotud praktilises mõttes suur pare
mus: kuna harilikult küttemiinus on maandatud,
siis võib metallkasti kasutada juhtmena patarei miinuspoolusest lampide, küttereostaatide jne. juurde.

—
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Seega hoiame kaunis palju kokku töövaeva ja ka ma
terjali.
Lõpuks olgu veel antud mõningad praktilised
juhised metallkastide ehitamiseks. Materjalina tuleb
kõnealla vask ehk allumiinium. Rauda ja teisi
magnetiseeritavaid aineid ei ole võimahk tarvitada,
kuna nad oma omaduse tõttu ise magnetiliseks saada,
pooli jõuvälja tunduvalt nõrgendavad. Kuna mater
jali tarvitamisvõimalus on vastuproportsionaalne ta
kistusele, siis tuleb, kui hinda kõrvale jätta, valiku
alla ainult vask ehk alumiinium, sest mida suurem
on metalli takistus, seda väiksem on pöörisvoolude

Joon. 18.
Metallkesta kaugus
(näide)

Joon 19
Juhtmete kapseldamine.

tekkimise võimalus, teiste sõnadega, seda nõrgem
on kapseldamisnähe. Rauda ei saa tarvitada juba
ülemal nimetatud põhjusel, ja tema suure takistuse
tõttu, mis kuni 16 korda suurem kui vasel. Sobi
vaim plekkide paksus nii elektrilises kui ka mehhaa
nilises mõttes on põhja ja kaane jaoks 1 kuni
1,5 mm ja külgseintele 0,8 kuni 1 mm. Metall
kesta valmistamisel peab kõik servad tinutamisega
tegema otse veekindlaks. Samuti peavad ka lahti
võetavad osad olema võimalikult tihedalt suletud.
Augud, mis tulevad puurida kasti sisse, olgu või
malikult väikesed ja neid olgu nii vähe kui võima
lik. Aukudest läbiminevad juhtmed olgu lühiühen
duste ärahoidmiseks kaetud kummivoolikuga. Mis
puutub metallkesta suurusse, siis on siin raske anda
kindlaid mõõte, kuna see oleneb üksikute osade
mahust ja poolide kaugusest metallseinast. Montaazhplaadina kasti sisemuses võib tarvitada puust
lauda, mis on isolatsiooni suurendamise mõttes
mitu korda sooja värnitsaga imbutatud. Peale me
tallkesta valmissaamist tuleb teda peene klaaspaberiga puhastada, siis metalltolm eemaldada ja oksü
deerumise kaitseks zapoonlakiga katta. Sama tuleb
teha ka kaane välispinnaga. Et kaane pealeasetamisel oleks hää kontakt kaane ja seinte vahel, siis
peab vastavad kokkupuutekohad puhastama hooli
kalt lakikorrast.
Kapseldamine ei ole kasutamist leidnud mitte
ainult kõrge- ja kesksagedusvõimendajate, vaid harva
ka madalsagedusvõimendajate juures. Siin peab aga
katseliselt tegema kindlaks, kasj kapseldamine on
tarvilik. Iseehitaja-laboratooriumis on. veel teisigi
aparaate, mis vajavad selektiivsuse, segamis- ja kiirgamiskaitse mõttes kapseldamist: lainemõõtja, lampvoltmeeter, lainefilter jne. Lühidalt on näha, et
kõrgesagedusringide kapseldamisel on suur tähtsus
siis, kui tahetakse et aparaat vastaks kõigile nõudmisile, mida peab rahuldama moodne vastuvõtja.

—

H iib ih c si ie n fe ic i
Poola ringhäälingust
Pooseni raadiomuuseum
Pooseni" linnamuuseum vabastas ühe osakonna
raadiomuuseumi otstarbeks. Kogu jaotatakse saateja vastuvõtu-osakondadesse, siis veel raadiokirjan
duse- ja propaganda-osakondadesse. Väljapanekud
algavad 1912 a. kristallaparaatidega ja lõpevad täna
päeva moodsamate vastuvõtjatega. Saateosakond
omab grupi kõnemasinaid, esimestest fonograafidest
primitiivsete vahavaltsidega üle sarvplaatide, kuni
moodsaima grammofonini.

Taani raadiokuulajate soove
Hiljuti korraldas taani ringhääling kuulajate hul
gas ankeedi, et saada teada, millised eeskavad on
kõige eelistatavamad.
27.363 sissetulnud vastusest saame kuulajate soo
vest järgmise pildi:
Sõjaväemuusikat . .
Vana tantsumuusikat .
Kuuldemänge
. . .
Akordeoni-muusikat .
Ajaviiteorkestrit . . .
Raadiokabareed . . .
Kirju õhtuid . . . .
Moodsat tantsumuusika
Laulukoore.................
K õ n e s id ................ ....
Operette....................
Klassilist muusikat Soliste
.....................
Kontsertide ülekandeid
Kammermuusikat . ,
Sümfoonia-kontserte .
O op e risi....................

soovivad 3015
2917
2559
2198
2059
1860
1647
1560
1472
1441
1371
1267
1106
975
767
720
488

Vanaaasta-õhtul annavad shoti saatjad üle n.n.
„Smoking Concerti“. Sellised „suitsukontserdid“
on puht Shoti omapära. Sarnasel kontserdil suit
setatakse esimeses järjekorras, siis lauldakse, dek
lameeritakse, peetakse kõnesid jne. Kontserdil
kindlat eeskava ei ole, kuna loodetakse just siis
õiget meeleolu edasi anda.

i

Kass — kilovatt

New-Yorgi Schenectady saatekeskuses muret
sesid teenijad endile kassi, kes ristiti „Kilovatiks“ —
ja kes sai ilmakuulsaks, loomulikult juhuse läbi.
Saatja W2WAD katsetas selles sentrumis Aust
raalia saatja VK2ME-ga, mille tunnusmärgiks on
linnukisa.
Kass „Kilovatt“, kes loomulikult ka
katsete juures oli, kuulis linnukisa ja roomas ärri
tatult näugudes lühilaine vastuvõtja ümber, lootu
ses leida lindu, kes talle kindlasti hästi oleks
maitsenud. Kassi näugumine, mis üks tubli kilo
vatt võis olla, oli kuulda jälle Sidneys, ja Sidney
arvestas sellega kui erilise „mikrofonmõõduga“.
New-Yorki kass „Kilovatt“ on seeläbi üle konti
nendi ja ookeani saanud mikrofonlemmikuks, —
ja ainult seepärast, et ta häämeelega sööks linde.

Huvitav kontsert Ameerika Ühendrliges
Läinud aasta detsembri lõpul korraldas N. B. C.
huvitava ja algupärase kontserdi. Nimelt juhatas
Paul Whiteman Chicagos oma orkestrit, kuna
ameerika filmitäht Bebe Daniels laulis Hollywoodis.
Mõlemad olid telefonidega omavahel ühenduses, et
õieti takti pidada. Muuseas olgu tähendatud, et
Hollywoodi ja Chicago vahemaa on ligi 2700 km.

Raadioühendus lühilainete abil Vatikani ja
Castel Gandolfo vahel

Stephan-Doomi asetatakse valjuhääldajad

Inglise ringhäälingu omapärasusi

Lähemail päevil luuakse raadio-telegraafiline side
Vatikani ja Castel Gandolfo vahel ja nimelt ultralühilainetega, mis väga hästi võib asendada telefoni.
Sellisele otsusele tuldi Marconi hästiõnnestunud
katsete järele ultralühilainete alal, mida ta korraldas
Santa Margherita Ligura ja Levanto vahel.
Castel Gandolfos, mis on paavstlikuks villaks,
kestavad korraldustööd täie hooga edasi. Töödega
loodetakse jõuda lõpule kevadeks.
Sel viisil on võimalik paavstil suvepuhkust veeta
Castel Gandolfos, mis osutub iseenesest suursünd
museks, kuna aastast 1870 pole ükski paavst lah
kunud Roomast.

Teine jõulupüha kannab Inglismaal „Boxing
Day“ nime. Nagu vanajutt räägib pidavat see
olema kõige mahajäetum päev aastas. Sel põhju
sel saadavad kõik inglise jaamad teisel pühal
hästi lõbusat eeskava. Kõige paremad koomikud
esinevad mikrofoni ees.

korraldab teiste maade eeskujul ankeedi, et saada
teada kuulajate soove saatekava kohta. Juba varem
oli saateühing saanud palju kirju, kus nõuti mõnin
gaid parandusi saatekavas.

Katsed kiriku akustika parandamiseks on annud lõpuks häid tagajärgi. Nii on Stephan-Doomi
kiriku-eestseisus Viinis otsustanud muretseda kiri
kusse moodsa võimendus-sisseseade ühe^ dünaa
miliste valjuhääldajatega. Katse tulemused olid nii
rahuldavad; et sisseseade pandi juba jõalunädalal
tööle.
Preester võib altarilt moodsa mikrofoni
abil, nagu neid suurtes euroopa saatestuudiotes
kasutatakse, kiriku pea- kui ka külglöövides ju
malateenistuse ühtlaselt teha kuuldavaks.

—

Hispaania

48

—

ikutc fa vaadic
Jubann&s K illtp

Tegia autotuuri.
Oma enda uue autoga, millise olin lasknud vanast
„Fordist“ ümber teha mõne oma konstrueeritud täiendu
sega.
Peatusin harilikult provintsis võõrastemajades, kuid
ei unustanud külastamast ka autoklubisid.
Olin *** linnas. Jätsin oma masina hoone ette, miile
uksel ilutses silt: *** autoklubi.
Astusin sisse.
Esitlesin.
Sattusin kõnelusse vanahärraga, kes esitles end klubi
esimehena.
— Olete esmakordselt meie linnas?
— Jah.
— Kas pealinnas kuulete meid hästi?
???
— Kas|kuulete meid?
— Oivaliselt.
— Olete iseehitaja?
— Hm . . . noh — nii pooleldi.
— Ahaa! Mitu lam pi?

— Ei. Vist Osram.
— On siis ka Osram lampe? Kummaline! Pole sel
lest veel kuulnud^! Millised on nad ? Paremad kui Philips ?

Sattusin kohe kõnelusse vanahärraga, kes esitles end klubi, esimehena

Lollid provintslased!
— KindlastL Nad on piimvalged.
— Piimvalged? Uskumatu.
— Kas olete kuulnud ka Ameerikat?
— Ameerikast, tahtsite vist öelda, mu härra?
— No jaa. Ameerikast.
— Muidugi olen lõpetanud keskkooli, kus olin maade
teaduses esimene mees klassis.
— H m ...
Mulle vaadati paljutähendavalt otsa. Härrased vahe
tasid salajaid pilke.
— Kuidas kaotate kõrvalhelisid, on Teil ka filter
oma leiutatud?
Kummaline: millisel autol on filter!
— Ei. Määrin. Siis pole absoluutselt mingit kõrvalheli ega müra.
— Määrite? Millega?
— Loomulikult määrdeõliga.
— Määrdeõliga? Kummaline!
Jälle see neetud „kummaline“ . Huvitav, milliste inimeste hulka ma olen siittunud? See linn näib ju aina
idiootidest koostuvat.
— Lubage küsida, kuidas on lugu selektiivsusega?
Kas võite eraldada ka lähestikku asuvaid jaamu?

Jätsin oma masina hoone ette

Loendasin mõttes oma autolampe: ees kaks suurt ja
kaks väikest, kupees kaks — kokku kuus.
— K uus!!!
Vanahärra hüppas püsti ja hüüdis valjusti kõigile
koosõlijaile:
— Mu härrad! Meie külalisel pealinnast on kuuelambiline! Pooleldi iseehitatud!
Meie ümber kogus suurem seltskond härrasid. Mul
hakkas piinlik.
— Kui suur on Teie aparaadi tegevusraadius.?
— Noh — eks see sõltu bensiinist!

— Bensiinist ?

— No muidugi. — Mind hakkas^selline aasimine juba
pahandama. — Ega Te arva ometi, et kasutan akkumulaatoreid ?
—• Ah soo. Teil on võrk. Kuid kuidas, kuidas sõltub
aparaadi võimsus bensiinist?
— Tahaksin näha, kuidas liigute, kui^paak on tühi.
— Kuidas Te ütlesite? Paak?
— Jah. Paak.
Vanahärra vaikis, kuid siis lõid ta silmad särama:
— Ah soo, mu härra, Teie olete siis leiutanud midagi
uut! Oo, ma palun, kirjeldage meile oma aparaati! Kuus
la m p i! Kuidas on nad lülitatud ?
— Neli ees, kaks taga.
— Kaks t a g a . . . ? See tähendab tagaküljel?
— Ei. Sees.
— Sees?
— Sees!
— Topeltvõre?

—

Sülitan niisugusele autoklubile

— Loomulikult. Arvate, et olen pim e?
Arvasin kuulvat juba tagasihoitud naeru. Tundsin,
kuis mu viha tõusis. Vanahärra mu vastas aga vaatles
mind teraselt ja küsis siis:
— Kas võtate ka lühilaineid?
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*** Autoklubi.
Kargasin püsti, fjtlesin valjusti ja hästi teravalt;
“Autoklubide Keskliidule.
—
Jah. Ma võtan ka lühilaineid. Võtan üldse kõiki. Nr. 432.
Võtan jutule ka iga idiooti. Võtan . . . võtan. . . jah, lai
Vastuseks Teie kirjale nr. 1732, 18. skp. tea
neid nii palju kui kulub. Lühikesi, keskmisi, pikki. Mu
tame, et meie klubi pole 17. juulil s. a. külas
tütar võtab iga kuu korra elektrilaineid, mu naine laseb
tanud ükski pealinna klubilane. See on ka või
teha oma juustele vesilaineid. Hääd tervist, härrad!
matu, sest nimetatud päeval olid meie klubiVäljusin, istusin oma autosse ja andsin gaasi.
ruumid kohaliku raadioklubi kasutada. Nagu
Idiootlik linn! Idiootlik rahvas!
meie poolt toimetatud järelepärimise^tagajärjel
Nende autokluppi tuleb külaline pealinnast ja nad
selgus, on nimetatud kuupäeval, s. o. 17. juulil
lubavad, et nende klubi ruumides keegi vana idioot kü
külastanud *** raadioklubi küll keegi isik, kes
lalise käsile võtab ja temaga oma absurde hakkab rää
on öelnud enda olevat pealinna klubikaaslase,
kima!
kuid kes raadioklubi liikmete üksmeelse tun
Sülitan niisugusele autoklubile!
nistuse järele, on olnud nõdrameelne ja solva
Pealinna tagasi saabudes tegin sündmusest vastava
nud lõpuks rängasti *** raadioklubi lugupeetud
teadaande Üleriiklikule AutoklubideKeskliidule,et viimane
esimeest. Sündmuse kohta tegi *** raadioklubi
teeks sellest oma järeldused ja *** autoklubile karistuse
vastava teadaande Raadioklubide Keskliidule,
määraks selle eest, et klubi, patustades rängasti autoklubi
nõudes pealinna raadioklubi karistamist selle
liikmete vastastikkuse viisakusekohustuse vastu, lubas
eest, et ta loeb oma liikmeiks isikuid, kes lu
pealinna autoklubilast solvata kellegi idioodi poolt, kes
bavad endile teatavaid ülesastumisi provintsi
liikus sel ajal klubi ruumes ja nimetas end klubi esi
klubide vastu.
meheks, millist nalja kohalikud klubilased pealt nägid ja
Austusega
*** autoklubi esimees (allkiri)
hääks kiitsid. Ma ei tea, millise kirja saatis keskliit ***
autoklubile, kuid viimase vastuse toon siinkohal täielikult:
Sekretär (allkiri)

O.-ü. „Raadio-Rlnghäälingu^^ Tallinna saatejaamast ülekantavate jumalateenistuste jäi^ekord 1 .1.32. a. — 6 .1. 33. a. koostatud ja vastu võetud õpetajate ja saatekava-komitee
esindaja vahelisel koosolekul 21. X II. 31. a.
Kuu
päev
1 .1, 32
3, L 32
6 .1, 32
10.1. 32
17.1. 32
24.1. 32
31. L 32
7. IL 32
14. II, 32
17, II, 32
17, II, 32
21. II, 32
24. II, 32
28, II, 32
6,111.32
13.111.32
20.111.32
25.111.32
25.111.32
25.111.32
26. III. 32
27. IIL 32
28. III. 32
28. III. 32
3. IV. 32
10. IV. 32
17. IV. 32
24. IV. 32
1.
32
5. V. 32
8. V. 32
15. V. 32
16. V. 32
22.V. 32
29. V. 32
5. VI. 32
12. VI. 3?
19. VI. 32

V.

Jum ala

teenis
tuse
algus

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

10.30
10.00
10.00

900
10 00

18 00
10 00
10 00

10 30
1000

10 30
10 00

14 00
10 00

17 00
2330
10 00

9 00
1030
1000
10 00
10 00

1030
1000
1000

930
lO'OO
lO’OO

Kirik

Jaani

»

Issanda-Muutmise
Jaani
Pühavaimu
Pauluse
Pühavaimu
Jaani
Kaarli
Jaani
Pühavaimu
Jaani
Kaarli
Pauluse
Jaani
Niguliste
Pühavaimu
Issanda-Muutmise
Jaani
Pühavaimu
Issanda-Muutmise
Kaarli
Niguliste
Pauluse
Pühavaimu
Jaani
Pauluse
Jaani
Issanda-Muutmise
Kaarli
Pühavaimu
Jaani

1000

lO'OO
lO’OO
10*00
1000

Pühavaimu
Issanda-Muutmise
Jaani

Kuu
päev

Jutlustaja
Sternfeldt
Hasselblatt
Kubu
Tallmeister
Beckmann
Tallmeister
Sternfeldt
Sommer
Sternfeldt
Tallmeister
Kubu
Sommer
Beckmann
Hasselblatt
Tallmeister
Sternfeldt
Tallmeister
Sommer
Beckmann
Tallmeister
Kubu
Hasselblatt
Beckmann
Kubu
Sommer
Tallmeister
Hasselblatt
Sternfeldt
Tallmeister
Sternfeldt
Kubu

EHITAJAD!

Jumala
teenis
tuse
algus

24.VL32 9.30
26. VI. 32
3.Vn.32 10.30
10.VII.32
17.VH.31
24.Vn.32 10.30
31.Vn.32

10.00
10.00
10.00
10.00
7.Vin.32 10.00
14.VIII.32 9.30
21.Vni.32 10.00
28.Vni.32 10.00
4.
IX.10.00
32

11,
IX, 9.00
32
11. IX . 32 10.30
18.
IX .10.00
32
25.
IX 10.00
. 32
2, X, 32 10.00
9, X. 32 9.30
16.X. 32 9.30
. 23. X, 32 10.30
30, X. 32 10,00
31. X. 32
6. XI. 32 10.30
12. X I. 32
20. X l. 32 9.30
20. XI. 32
27. XI. 52 8.00
27. XI. 32 9.30
4.XII.32 10.00
11.XII.32 10.00
10.30
24.XII.32 17.00
24.Xn.32 19.30
25.Xn.32
26.Xn.32
31.Xn,32 18.00
1. L 33
6. I. 33

18,00
10.00
18.00

18.Xn.32

10.00
10.00
10.00
10.00

Kirik

Jutlustaja

Kaarli
Pühavaimu
Pauluse
Jaani
Pühavaimu
Niguliste
Pühavaimu
Issanda-Muutmise
Kaarli
Jaani

Sommer
Tallmeistei*
Beckmann
Hasselblatt
Tallmeister

Niguliste
Pauluse.
Pühavaimu
Issanda-Muutmise
Jaani
n
Kaarli
Pauluse
Pühavaimu
Jaani
Niguliste
Pühavaimu
Kaarli
Pühavaimu
Niguliste
Jaani
Pauluse
Pühavaimu
Kaarli
Jaani
Issanda-Muutmise
Jaani
Pühavaimu
Issanda-Muutmise

Tallmeister
Sommer
Hasselblatt
Sternfeldt
Kubu
Beckmann
Tallmeister
Hasselblatt
Sternfeldt
Sommer
Beckmann
Tallmeister
Kubu
Tallmeister
Sommer
Tallmeister
Kubu
Hasselblatt
Sternfeldt
Beckmann
Tallmeister
Sommer
Kubu
Sternfeldt
Tallmeister

Teadustage toimetusele „Raadios" kir
jeldatud aparaatide ehitustulemustest !

—
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Kilu avab iöckcja

Tehnilises kirjakastis antakse tasuta
„Raadio^ lugejaile vastuseid küsimustele,
juure lisatud täielik nim i, aadress ja
jaoks märgusõna. K i v j a d a a d v e s a i l : „
T a t lin n - r S t c k a , £ a i %Z.

võnkuma kippumisel süüdi audionlamp; kui Teie seda
mõne teisega ei saa asendada, siis katsuge lülida audionlambi võreahelasse väike 500— 1000-oomiline takistus,
see aitab tihti võnkumisi sumbutada. Omavõnkumisi saab
sumbutada ka m. s. transformaatori sekundäärmähise
shuntimisega 100000-— 500000-oomilise takistuse kaudu.
Mida suurema takistusega Teil võnkumiste sumbutamine
korda läheb, seda parem.
,,S. A. 113“ T a rtu s. 1) 25 mm võrra saab iga skeemi
koklra suruda, ilma et aparaadi väärtus selle all kanna
taks. 2) Vineerist esiplaat kõlbab, kui Teie voolu all ole
vad osad vineerist isoleerite. 3) Trummelskaalad muuda
vad tunduvalt aparaadi sisemist ehitust, meil on ilma
katsetamata täiesti võimatu ennustada trummelskaalade
kasutamisest tekkinud tagajärgi, 4) Takistussidestuses
lamp ei suuda pentoodi läbi tüürida. Siis peate juba
audionlambi transformaatorsidestuses tegema. 5) Kahelambilise ehitamise juures jäävad kõik lampide pinged
samasteks. Alalisvoolu võrkanoodi pinge on alati mada
lam kui võrgupinge. Pinget tõsta on võimatu, R? ja Re
tuleb kohale jätta. 6) Minimaalsed pinged peavad olema
varivõrelambi ja takistussidestus audioni anoodel 120
volti. Varivõrel 60 volti. 7) Varivõre lambi teoreetilist
võimendustegurit ei saa praktiliselt kunagi kätte. Prakti
liselt võib ühe varivõ elambiga saada umbes kahe h ä ä 
liku lambi tundlikkuse. Iga poolide ümberlülija tähtsai
maks omaduseks peab olema hää kontakt vedrude vahel;
mis moodi Teie tehniliselt selle eesmärgi kätte saate, on
ükskõik, ja seepärast võib üks „siiberlülija“ sama hää
olla kui teinegi. 8) Valmis „siiberlülijad“ on kodumaa
töö ja on müügil mitmes Tallinna raadioäris, kindlasti
aga a/s. Lembergi juures Viru tänaval, Isoleeraineks on

kõigile
kui on
vastuse
‘R a .a '"

H P . K . R ä p in a s . Teile avaldatud kirjavastus jäi ko
gemata puudiüikuks, seepärast täiendame käesolevaga.
Drossel nr. 17327 on kahe mähisega ja kõlbab väga
hästi võrkvastuvõtjana. Kõige lihtsam lülimisviis on, et
Teie ühe paari klemme E ja A omavahel ära ühendate
ja teise E ja A kaudu voolu harilikul viisil drosselist
läbi lasete. Teil on aga ka võimalik kumbagi mähist ise
filtri harusse lülida. Tunduvaid paremusi teine lülim is
viis ei anna.
R . T a llin n a s . 1) Kuna mavomeeter on alalisvoolu
mõõtriist, siis pole eeltakistuste bifilaarsei mähkimisel
mingisuguseid paremusi. 2) Metallide kokkujootmine
elektrileegiga nõuab väga suurt vilumust ja hoolikat voolutugevuse reguleerimist. Vastasel korral põletab leek
sulatamise asemel. Kaht mitmesugust metalli leegiga
kokku joota on eriliselt tülikas ja raske.
R a a d io k u u la ja R . T a llin n a s . Iga kaaskuulaja, kes
oma korteris Teie vastuvõtjaga ühenduses olevat^ valju
hääldajat kasutab, peab tasuma detektorvastuvõtja kasutamismaksu ja omama detektorvastuvõtja kasutamisloa.
Muid mingisuguseid makse ei ole.
P . L. K a d ila s . 1) Kui Teie vastuvõtjas metallvarju
sisseasetamisel reaktsioonvile tekib, siis on see tunde
märgiks, et Teie aparaadi töötamine on ebastabiilne, sel
lest tulebki häälepuhtuse puudus. Enamail juhtudel on
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pertinaks, kui kõige tugevam ja stabiilsem materjal.
Nuppude pead on 7 millimeetrit ja nende vahe umbes
12 millimeetrit. 9) 10 krooni eest Teie ei saa veel esma
klassilist voltmeetrit. Parimaks mõõtriistaks amatöörile
on „mavomeeter“ hind 27 krooni lisatakistusita.
V. P . V ih tra s . 1) Andmeid akkude käsitamise kohta
leiatft R. Neudorfi „Raadio käsiraamatus“ Ihk. 171—174.
2) Akku happe kanguse mõõtmiseks kasutatakse erilist
aparaati „areomeetrit“, mis 2 krooni 50 sendi eest m üü
gil leidub igas raadioäris. 3) Akkumulaatori hapet pole
vaja iialgi vahetada, seda tuleb vaid destilleeritud vee
juurdelisamisega õiges kanguses hoida. 4) Tina-akkumulaatoreis tarvitatakse destilleeritud veega lahjendatud
keemiliselt puhast väävelhapet, raudnikkel-akkudes kaalileelise lahu destilleeritud vee sees. Täielisemad vastused
esitatud küsimustele leiate mainitud käsiraamatus.
,,H a s p e ‘^ Teie küsimuse peale on võimata anda
täpset vastust. Söeniiipirniga saab küll piirata alalisvoolu
tugevust ja alandada pinget niivõrt, et voolutarvitajale
soovitavad 4 volti üle jäävad — ülesande lahenduseks on
aga vaja veel teada, kui suure voolu tugevuse juures see
4-voldiline pinge peab töötama.
E. L. V õ ru s. Teie poolt soovitud vastuvõtja skeemi
ja ehituskirjeldust pole eesti keeles seni ilmunud, selle
taolisi skeeme on aga mitmed ilmunud ,,ÖRA’s“ (Österreichische Radio Amateur), mis Viinis ilmub. Kui Teie
saksakeelse ehituskirjeldusega rahuldute, siis võime ju 
hatada vastava numbri, milles ehituskirjeldus ilmunud,
J . K. T a rtus, 1) Teisesse astmesse kõlbavad kõik
samad lambid, mis esimissegi astmessegi. Igal vabrikul
on olemas selliseid lampe, näit: Philips A409 ehk A415,
Telefunken RE 074 või RE084, Valvo A408 ja N 406, Triotron RD4 jne. 2) Võre eelpinge suurus oleneb anoodpinge suurusest; 100-voldilise anoodpinge juures on vaja
eelpinget 3—4,5 volti. 3) Ai ühendatakse 60-voldilise ja
A2 100 voldilise puksi külge. 4) Iga transformaator vahe
korraga 1:3 kuni 1:4 kõlbab. 5) Kuuldavate jaamade arv
oleneb Teie ehitusoskusest. Valjuhääldajas võite kuulda
78 jaama. 6) Võite kasutada igat valjuhääldajat oma
maitsele ning rahakotile vastavalt, 7) Reostaadi suurus
30 oomi, 8) Kõik lambipesad,
A b. 210 R a k v e re s . 1) Seda võrkanoodi ei saa
kasutada põhjaliku ümberehituseta võrkvastuvõtjas,
2) Arvestuskäik on antud „Raadio käsiraamatus“, Lihtsan\
kuid rohkem aega nõudev on muidugi katsetamine. 3)
Ühendus N18 läheb M. T. korpuse külge ja ei olegi ühen
datud mingisuguse mähisega, 4) Suuremaid plokke võib
niisugusel kohal alati kasutada,
J . R . V ig a la s . 1) Teie dünamo ankur on liiga pee
nikene, vaevalt siiate sellega loodetud voolutugevust, sest
kui Teie 0,8 mm jämeduse traadiga mähise tahate teha,
siis ei mahu nõutud keerdude arv traati peale. Katset
võiksite siiski teha, sest induktor on ju nii-kui-nii olemas.
2) Hammasrataste ümbervahetust on vaevalt mõtet ettevõtta, see asi ei tasu end. 3) Meie arvates annaks pare
mat tagajärge 3 magnetiline induktor, millel magnetid
niivõrd kokku on nihutatud, et sellele kerele veel 4-jas
magnet peale mahub. 4) Loodame saada suuremal arvul
vanu telefoni induktoreid. Kui see teostub, siis teatame
ajakirjas. Nende saamiseks on teatud väljavaateid olemas.
O. P. S. L. V ilja n d is . Avaldasime Teile juba oma
seisukoha väikelaadija küsimuses ühes eelmises kirjavas
tuses. Iga ärimees pakub loomulikult suuremat akkumulaatorit. Väikelaadija ehituseesmärk just seisabki selles, et
väikest akkumulaatori saaks kasutada. Philipsi enda
broshüür rõhutabki just seda,
P, K, N õ m m e l, Tsilinderpoolide ehituskirjeldus
ilmus „Raadio“ Nr, 8 Ihk, 117 ja R, Neudorfi „Raadio
käsiraamatus“.
„ R a a d io - b a b y “ T a rtus. Soovitud skeemid ja ehituskirjeldused avaldatud R. Neudorfi “Raadio käsi
raamatus“.
H. E. T a rtu s. 1) Aparaatide proovimisnõue püsib
veel praegu ja provimist toimetab Tartus ringhäälingu
jaama ülem ins. Mägi. 2) Vastuvõtu aparaadi ehitamiseks
peate võtma n.n. „antenniloa“ kestvusega poole aasta
peale, missuguse aja jooksul Teie aparaat peab olema

valmis ehitatud. Siis vahetate antenniloa aparaadiloa
vastu ümber, Saatekatsete tegemiseks peate postivalitsusest erilise loa hankima ja enne seda veel raadioamatööri
kutseeksami Posteli juures õiendama,
J . S. T u h a la a n e s . Rõõmustame, et Teie enda ehi
tatud tuuledünamoga niivõrd rahule jäite. Alumiinium
alaldaja võib päris hästi tantal-ventiili aset läita, nii
nagu Teie seda valmistasite. Plaatide vahe on küllalt
sobiv ja Teil pole karta tagasi voolu,
B.
L, K oplis, 1) Teie võre kondensaator, võib olla
ka võre takistus on vigane, 2) See on ükskõik kus asub
reostaat, 3) Võib küll, 4) Häälestamisel peab võimalikult
hoiduma vile tekitamisest. Teie kuulete oma vilet ka
oma peatelefonis, 5) Kui filter on kaovaeselt ehitatud,
siis pole hääletugevuse nõrgenemist märgata. 6) Voolusiht hõõgniidis pole tähtis. 7) Lülitus on õige.

Ü k s v a s tn e „ R a a d io “ lu g e ja . Teie soovid on
täiesti õigustatud. Oleme seni püüdnud saksa saatjatest
ülekantavate kõnede, vähemalt tähtsamate, teema teatada.
Samuti oleme püüdnud talitada ka kuuldemängude suhtes.
Kuid sageli on isegi toimetusse saabuvad kavad selles
suhtes puudulikud,
E. S. Paralleelselt muusikalise matka kontsertidega
oleme avaldanud ka vastavate maade kaardid ühes raadio-ringhäälingusaatjate äramärkimisega, mida ka edas
pidi jatkame. Võimaluse korral avaldame vene saatjate
täieliku nimekirja,
H. R . V õ h m a . Teie teadete eest suur tänu. Uute
tehniliste jõudude kaasabil loodame nende vigade kõr
valdamist.
R a a d io t e ll ij a P . J . f i Toimetusel on tõsine häämeel, saada oma lugejaskonnast näpunäiteid ja arvustusi
ajakirja kohta. See aitab luua kontakti ja kindlustab
koostööd. Teie soovele saatekava suhtes ei saa, vähemalt
praegusel momendil, täies ulatuses vastu tulla. Katsume
siiski mõne saatja muusikalise osa saatekava täiendada.
Saatekava suhtes on toimetusel mõningad kavatsused,
millest veel varajane rääkida.
R a s v a J a a k . Teie kaastöö läks küll paberikorvi.

M S is la fu s

h f . II

Lõigates joonisel olevaid
numbriga märgitud osi välja
ja neid vastavalt seades
kokku — saame ühe tun
tuima
raadio -ringhäälingu
saatejaama nime,
X.

M õ is fa fu s c nr. IC la h e n d u s
Lugema tuleb hakata parempoolsest risti osast ridamööda alt ülesse. Kirja tähed on ühed ühte- ja tejsed
teistpidi, kuna sõnade vahel on väikesed ristikesed. Õieti
lugedes saame järgmise mõistusõna:
„Nagu kivi, kui ta kukub vette, 2
kasuta seal hulga laineid lööb —
Nõnda sõna, mis ei mõeldud ette
kisa teeb ja kasu ära sööb.“
Väljaandja: Üleriikline Eesti Raadioühing
Vastutav toimetaja: Dr. H,
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