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Programmlkomitee
Programmikomitee moodustamine ringhää
lingujaama juurde, millest teatasime eelmises
numbris, on samm, mis väärib tõsist tunnus
tam ist ja heaksiiiitmist. Sellega on pandud
alus ringhäälingu-eeskavade süstemaatilikumale kokkuseadele ja loodud eeldus nende tasa
pinna tõstmiseks. Siinkohal peame siiski nime
tama mõnd sisulikku puudust, mis on komiteel
tema praegusel kujul. Tema koosseis on nimelt
ühekülgne ja vajab täiendamist kahe ala, ringhäälingukuulajate ja haridustegelaste esitaja
tega.
Kui programmikomitee moodustamine Ring
häälingu juhatuses päevakorrale kerkis, kõneldi
ka kuulajaskonna esitajate valimisest komitees
se. Meie omalt poolt tervitasime seda Ring
häälingu juhatuse kavatsust tõsiselt ja rõhu
tasime selle teostamise tarvilikkust. Sest on ju
loomulik, et saatekava kokkuseadmisel peab
olema võimalus kaasa rääkida neil, kes saade
tavat kuulavad, kelle jaoks ringhääling üldse
töötab. Kuulajate huvide rahuldamine ja nen
dega võimalikult hea kontakti loomine peaks
olema ka Ringhäälingu huvides. Esitajate kau
du oleks see kõige paremini saavutatav.
Nüüd on komitee valitud ja — ometi kuula
jaskonna esitajateta. Nende ärajätm ist on
põhjendatud sellega, et kuulajaskonna esitajate
valimine on raskesti läbiviidav. Meie arusaa
mise järgi on see aga hoopis lihtne ja nimelt
järgmiselt: Ringhäälingu kaudu teatatakse
kuulajaskonna esitajate valimisest. Kuna ko
mitee peab sagedasti, iga nädal, koos käima,
tulevad esitajad paratam ata valida Tallinnast.
Kandidaatide ülesseadmiseks kutsutakse kuula
jad ringhäälingu kaudu mõnda suuremasse saali
kokku. Seal ütlevad Tallinna kuulajad, kes vali
misest huvitatud, keda nemad soovivad endi
esitajana komitees näha. E t aga ka teiste lin
nade ja maa kuulajatel oleks võimalik valimis

tel kaasa kõnelda, teatatakse neile ringhäälingu
kaudu tallinlaste valitud kandidaadid ja palu
takse teatavaks tähtpäevaks anda kirjalikult
endi hääled. Kandidaadid, kes kokku kõige
enam hääli saanud, ongi valitud kui täisõigus
likud kuulajaskonna esitajad. Nii oleks vali
mine hõlpsasti läbi viidud ja kuulajatele antud
võimalus ringhäälingu korraldajatega lähe
masse ühendusse astuda. Esitajad võiksid kuu
lajaskonnaga sidet pidada ringhäälingu kaudu.
Teiseks peame tarvilikuks, et programmikomitees oleksid esitatud ka haridustegelased,
haridusorganisatsioonid, kuna ju osa ringhäälingueeskavast koosneb loengutest ja kõnedest,
mis tulevad valida piinliku hoolega ja grupee
rida kindla kava järgi. On ju viimasel ajal jä r
jest enam tunnusitamist leidnud põhimõte, et
ringhääling esijoones on suur rahvahariduslik
tegur^ mitte ajaviiteasi. E t seda sihti ka meil
paremini taotleda, on haridustegelaste esitus
programmikomitees tingimata tarvilik, sama
tarvilik kui muusikaasjatundja. Esitaja võiks
olla kas haridusministeeriumist või hariduslii
dust.
Lõpuks ei saa jätta nimetamata tarvidust
ringhäälingul lähemat kontakti luua ajakir
jandusega. Alaline esitaja komitees oleks vast
liigne, küll tuleks aga ringhäälingu korraldaja
tel ajakirjanückudega ühendusse astuda saate
kava ajakirjandusliku osa paremaks korralda
miseks. Praegusel kujul pakub see kuulajaile
liig vähe. Ajakirjanikkude liit ei keelaks enda
abi siin kindlasti mitte.
Need on meie soovid programmikomitee
kohta ja me usume, et need on ka meie lugejate
ning kõigi ringhäälingu kuulajate omad. See
pärast loodame, et ringhäälingu korraldajad
nendega arvestavad ja programmikomitee
koosseisu täiendavad juba kõige lähemal ajal —
kuulajate ja iseenda huvides.
K. K.
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Raadioaparaatide vooluallikad
Tinaakkumulaatorite laadimine

Normaal-

Söeniitlamp

[2. järg)
Metallniitlamp

Kui tinaakkumulaatori pinge töötamisel või
küünalde
220 V
220 V
110 V
110 V
seistes on langenud ikuni 1,8 voldini, siis tuleb
arv
ca/amp
ca/amp
ca'amp
ca/amp
akkumulaatorit viibimata laadida. Firmad kir
0,12
10
0,16
0,06
i
0,3
jutavad harilikult oma akkumulaatorite kohta
ette, et neid üle 24 tunni tühjalt ei hoitaks.
0,16
0,25
0,10
0,5
16
Tühjalt seistes hakkab plaatide pinnale kogu
0,23
0,14
0,8
0,40
25
nema tinasulfaati, mida raske kõrvaldada. Tina0,30
0,17
sulfaadi tagajärjel muutub akkumulaatori
0,50
1,0
32
mahtuvus väiksemaks ja isetühjenevus suu
0,45
1,5
0,75
0,25
50
remaks.
0,90
0,45
100
—
—
Laadimiseks võib kõigepealt kasutada väi
kesi vastavapingelisi alalise-voolu-generaatoreid.
Mitu paralleelselt lülitatud lampi lasevad ko
See sissesead maksab aga õige palju ja tasub gusummas normaalpinge juures voolu läbi, mille
end ainult isiis, kui alaliselt on laadida suurem
suuruse saame üksikute lampide voolusuurused
hulk akkumulaatoreid.
kokku arvates.
A k k u m u l a a t o r i t e laadim ine alaPatarei laadimiseks võrku lülitamisel jääb
1i s e - v o o l u v õ r g u l .
lambipinge patareipinge võrd väiksemaks, sest
Väga odavate ja lihtsate abinõudega on et patareipinge on võrgupingele vastu sihitud,
võimalik alkkumulaatoreid laadida seal, kus on mispärast ka lambist läbimineva voolu suurus vä
kasutada alalise-voolu võrk. E t harilikult val heneb- Seda voolusuuruse vähenemist kujutavad
gustus- ja tööstusotstarbeks tarvitatakse alalist kõverjooned joonisel 2. Ordinaadil olevad arvud
voolu pingega 110 v ja 220 v, kütteakkumulaator-patareide pinge aga on palju madalam, siis
oi või akkumulaatoreid lülitada otse võrku, vaid
peab laadimisvoolu lubatud piirides hoidmiseks
kasutama patareidega järestikku lülitatud oomilisi takistusi.
Selleks otstarbeks takistustraadist valmista
tud ¡reostaadid on kasutamisöks suuremalt jaolt
ebapraktiliised ja kallid. Palju lihtsam on sel
leks kasutada elektrilampe.
Joonis 2
E t harilikud metallniitlambid läbi lasevad
õige väikese voolu, peab neid vastava laadimis näitavad üksikute lampide voolusuurusi olenevalt
voolu saamiseiks lülitama mitu tükki paralleel abtsissile kantud laaditava patarei pingest. Diaselt. Sam ast lülituskava kujutab joonis 1.
gramm 1 näitab voolusuuruste muutumist 110 v
vÕnku tarvitades ja diagramm 2 sedasama 220 v
võrgu juures.
/ f l a l z s i r o o l v iroT^x
Patarei võrku lülitamisel tuleb tähele panna,
et patarei pluss ühendataks võrgu plussig[a ja
miinus miinusega. Kui võrgu pluss ja miinus
p-ole teada, siis saab seda m äärata järgmise
väga lihtsa võttega. Selleks pandagu mõlemad
võrgu juhe otsad vette, kuhu õige vähe soola
lisatud. Juhe, mille pinnal õige intensiivselt
gaasi (vesinikku) hakkab tekkima, on miinus
ja see tuleb ühendada patarei miinusega.
Laadimisel tarvitavad tinaakkumulaatorid
harilikult 20%—25% ampertunde rohkem, kui
nad tühjendamisel annavad. Selle abil võib
kindlaks m äärata ka kilovatt-tundide arvu, mis
akkumulaator laadimisel tarvitab. Näiteks ta r
Voolu suurusi, mis lambid normaalpinge juu vitab 24 ampertunniline akkumulaator 110 v
res läHi lasevad, näitab juuresolev tabel.
võrgul laadides.
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At • p • E 24 • 1,2 • 110 o o 1 M 4.^4. A1000 = ----- IÕÕ0----- ^
kilovatttundi
ikus At on akkumulaatori mahtuvus ampertun__________ 1 ___________

dides, p = kasuliktegur ja E — võrgupinge.
Sama akkumulaatori laadimiseks 220 voldiga
läheb tarvis
24 • 1,2 ■220
1000

Huvitav on siin tähele panna, et laadimi
seks tarvitatud võime ei olene akkumulaatori
pingest, vaid ainult mahtuvusest ja võrgupingest. Nii võime mitu akkumulaatorit seerias
lülitades laadida sama võime kuluga kui ühe
akkumulaatori. Muidugi tuleb silmas pidada,
et seerias lülitatud akkumulaatorpatarei pinge
oleks väiksem kui laadimiseks tarvitatav võrgu
pinge. Kui patarei pinge on suurem, võib akkumulaatorid jagada kahte grutppi ja mõlemad
grupid laadida eraldi.
Huvitav on veel järgmine võimalus. Seal
kus alalist voolu valgustuselks tarvitatakse, võib
lampide põlemise ajal ka akkumulaatoreid laa
dida, ilma et selleks eraldi voolu tarvitataks.
Selleks tuleb laaditav patarei lampide grupiliinile ühendada, nagu näidatud joonisel 1. Kor
raga põlevate lampide arvuga võib laadimis
voolu suurust reguleerida, kuna lambid seal
juures ainult laaditava patarei pinge võrd väik
sema pingega põlevad. Väiksema arvu akku
mulaatorite laadimisel pole see üldse märgatav.
Akkumulaatorite laadimine
va h eld uvvoolu võrgul.
Laadimiseks vahelduvvoolu kasutades tuleb
tarvitada vooluõiendajaid. Vooluõiendajad ja 
gunevad kahte pealiiki, m e h a a n i l i s t e k s
ja V e n t i i 1m Õj u 1 e p õ h j e n e v a t e k s
vooluõiendajateks.
Mehaanilised vooluõiendajad koosnevad pea
asjalikult transfoi-maatorist ja kontaktide seadeldusest, mis vahelduvvoolu poolperioodideks
laJhutavad ja ühes sihiis akkumulaatorpatareist
läbi saadavad. Selle vooluõiendaja peapuudu
seks on töötamisel tugev sumin ja kontaktide
kleepumine halvasti reguleerimise puhul. Pea
legi kuluvad kontaktid kiirelt, nii et neid tuleb
sagedasti vahetada.
Ventiilmõjule põhjenevatest vooluõiendajatest võiks nimetada e l e k t r o l ü ü t i l i s i - ,
helklampja
hõõguvkatoodiga
vooluõiendajaid.
Elektrolüütiline
vooluõiendaja
koosneb
transformaatorist, kui võrgupinge pole vastav,
ja kahest isesugusest metallplaadist, mis aseta
tud vastavasse elektrolüüti. Elektrivoolule aval
dab teatud metallplaatide kombinatsioon vasta
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vas vedelikus ühes sihis suurt takistust, kuna
ta teises sihis voolu hästi läbi laseb.
Peale tantaalvooluõiendaja, mille iseehituse
kirjeldus ilmub järgmises numbris, tarvitatakse
õige palju n. n. raudalumiinium-vooluõiendajaid,
mille plaatideks raud või seatina ja alumiinium
ning vedelikuks naatriumleheline.
Sääraste vooluõiendajate hind on õige odav
ja pealegi võib neid Õige hõlpsasti igaüks ise
valmistada. Töötamisel ei nõua need ka kuigi
suurt korrashoiukulu. Tülikas on ainult vede
liku uuendamine, sest see aurab töötamisel kii
resti.
■
Eelmistest lihtsam käsitada on helklampõiendajat. See koosneb teatud gaasiga täide
tud klaastorust, milles kaks elektroodi. Vooluõiendus sünnib ka siin ventiilmõjul.
Kuumutatud katoodiga õiendajad töötavad
samal printsiibil kui harilikud elektroonlambid.
Transformaatori abil transformeeritakse võrgu
pinge vastavaks ja õiendatakse siis kuumutatud
katoodiga lambiga. Kuumutatud katood paiskab
elektroone, mis voolavad anoodile ja sealt akku
mulaatori kaudu katoodile tagasi. E t teatud
metallid elektroone paiskavad ainult kuumuta
tud olekus, siis ei pääse õiendajalambist vool
teises sihis läbi, nimelt külma anoodi juurest
katoodi juurde.
Akkumulaatori omadusi ja seisukorda näita
vad kõige paremini selle laadimise ja tühjenda

mise kõverjooned (joonis 3). Ka võib nende
abil m äärata akkumulaatori mahtuvust vatttundides. Nende kõverjoonte joonistamine tea
tud akkumulaatori kohta on lihtne. Selleks
ühendatagu laadimisel voltmeeter paralleelselt
akkumulaatorile ja märgitagu laadimispinge
teatud ajavahede järgi ühes kellaajaga üles.
Kui soovitakse saada täpsemat kõverjoont, on
väga tähtis, et kõverjoone pöördekohtadel märkimisi tehtaks tihemini. Vastasel korral ei
saaks üksikuid punkte diagrammi kandes kuigi
täpset kõverjoont. Samuti võib joonistada ka
tühjenemise kõverjoone, töhes märkimisi tüh-
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Lühilaine-vastuvõtja
Kirjeldatav vastuvõtja on mõeldud peaas
jalikult kasutamiseks amatööridele, seepärast
peab selle käsitamine olema lihtne ja soovitava
saate jaamaga häälestamine hõlpus. Neid nõudeid
täidab kõige paremini aparaat, mis koosneb
kahest elektroonlambist (audion ja madalsageduskõvendaja) ning mahtuvusega reguleerita
vast Reinartzi süsteemilisest reaktsioonist. Lii
kuvat reaktsioonpooli pole soovitatav tarvitada,
sest see raskendab soovitud saate jaama leid
mist ega võimalda reaktsiooni tugevuse regu
leerimist kuigi suure täpsusega. Mahtuvusega
reguleeritav reaktsioon on aga vaba sarnastest
puudustest; poolide hea asetuse puhul annab
see ühtlase ülemine^ku aparaadi isevõmkumisseisukorrast mittevõnkuvale ja võimaldab selle
tõttu aparaadiga töötada üsna isevõnkumispiiri
lähikonnas, mis väga tähtis suure tundelikkuse
ja hea selektiivsuse saamiseks. Isevõnkumise
piir peab olema kättesaadav reaktsiooni regu-

leerimise kondensaatoriga terves aparaadiga
vastuvõetavas lainepiirkonnas.
ühe neile nõudmistele vastava aparaadi teo
reetilist skeemi kujutab joonis 1. Tuleb silmas
pidada, et aparaadi korralik töötamine väga
suurel määral oleneb veel selle üksikosade ase
tusest, nende headusest ja audioonlambi vali
kust.
Üksikosade asetust näitavad jooniäed 2 ja 3.
Siin on üksikosad püütud asetada nõnda, et
need töötamisel üksteisele segavat mõju ei aval
daks. ühendusjuhede tõmbamisel tulepb hoo
lega silmas pidada, et nende vaheline mahtuvus
oleks minimaalne, mille tõttu saab hoiduda kah
julikust aparaadi sisereaktsioonist. Seepärast
ei tohi nad joosta paralleelselt ega olla liig
üksteise lähedal.
Kõik aparaadi üksikosad on monteeritud
puust aluslauale, mille suurus 30x45 cm. Aluslaud võib olla poleeritud vÕi peale värvimist
kaetud šellakiga.
Poolide mähkimine
Suurt tähelepanu ehitamisel tuleb pöörda
klaaspulgale, millele asetatud poolid. See peab
aluslauast asuma umbes 5 cm kaugusel ja ühest
otsast olema tugevasti kinnitatud puuliistu kül
ge. Klaaspulga pikkus on 15 cm, läbimõõt 10
mm. Klaaspulgale on asetatud neli vaskplekist
klambrit, mille küljes kinnituskruvid poolide
otsade kinnitamiseks.

jendamisel. Silmas tuleb pidada, et niihästi
laadimisel kui tühjendamisel vool kõverjoone
märkimise ajal peab olema normaalne ja püsi
ma konstant. Voolu suuruse kontrollimiseks
tuleb ampermeeter akkumulaatoriga lülitada
seerias.
Tinaakkumulaatori pinge tõusu laadimisel
näitab kõverjoon a, pinge langemist tühjenda
misel kõverjoon b. Need kõverjooned peaksid
küllalt arusaadavalt näitama pinge muutumist,
nii et see ei vaja erilist iseletust. Nagu jooni
selt näha, on koordinaatidest abtsissile kantud
laadimise ja tühjendamise aeg, kuna ordinaadile akkumulaatori pinge.
Akkumulaator on laetud, kui ta ’ pinge o<n
tõusnud 2,7 voldini ja plaatidelt hakkab inten
siivselt eralduma gaasi, mis mullikestena üles
tõuseb. See punkt on kõverjoonel märgitud
tähega m. Peale selle tuleb veel laadida umbes
veerand tundi ja siis laadimine lõpetada.
A. P Õd r u s.

Sellisel poolihoidjal on järgmised paremu
sed hariliku aluslaua külge kinnitatud poolihoidjaga võrreldes: 1) Poole võib kergesti vahe
tada ; 2) nende kinnitus on tugev, mis ära hoiab
sumbuvuskoeffitsiendi muutumise põrutuste
puhul; 3) elektrilised kaod on poolides väike
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sed, sest dielektriku mass on vähendatud pooli
lähikonnas miinimumini.
Lainepiirkonnale 8—70 m on vaja 3, 4, 5,
6, 8 ja 12 keerulisi poole. Poolid on mähitud
2 mm läbimõõdulisest isoleerimata traadist;
nende läbimõõt on 8 cm.
Poolide mählkimiselks võetagu papist silin
der läbimõõduga 8 cm. Sellele asetatagu dia
metraalselt kaks õihulkesest tselluloidist lõigatud
riba. Ribade laius on umbes 5 mm. Nüüd keritagu silindrile 2 mm läbimõõdulist tinutatud
vasktraati vaheldamisi sama jämeduse nööriga,
nõnda et silindrile jääb iga traadikeeru vahele
üks keerd nööri. Nõnda mähitagu pappsilinder
otsani täis. Kui mähise otsad kinnitatud, arutatagu nöör traadikeerdude vahelt ära ja kae
tagu see tselluloidribade kohalt paksu tselluloidisulatisega atsetoonis. Peale seda aseta
tagu kaks sama laia tselluloidriba endiste ri
dade kohale mähise peale ja seotagu nööriga
kinni. Kui tselluloid kõvaks kuivanud, arutatagu nöör ära ja võetagu mähis silindrilt. Peale
seda võib saadud pooli jagada mitmeks soovi
tud keerdudearvuga pooliks.
Poolitraatide otsad painutatagu nõnda, et
neid hõlpus on klaastoru küljes olevate vaskklambrite külge kinnitada.
Nii valmistatud poolidel on väga väike sumbuvus ja on ka mehaaniliselt vastupidavad.
Kondensaatorid.
Kondensaatorid peavad olema võimalikult
sirgjoonelise lainejoonega, neerukujuliste plaa
tide ja isoleeritud staatoriga (ipaigalplaatidega). Rootori (liikuva osa) võll peab lülituskontaktiga olema ühendatud vastava vedru abil,
sest voolu laagri kaudu rootorisse juhtimise
puhul teikib lühilaine-vastuvõtjas rootori pöörmisel tugev ragin, mis häälestamise teeb või
matuks. Kondensaatorid peavad olema varus
tatud hea peentellimisseadega. Peentellija võib
olla kas hea hõõruvpeentellija või eraldi plaa
diga. Hea peentellija on suureks abiks soovi
tud jaama leidmisel ja puhtalt häälestamisel.
Kergemaks jaama leidmiseks on soovitav
kondensaatori skaalanupu kõrvale joonestada
noonius ja selle kohale kinnitada suurendüsklaas. Suurendusklaasiks võib kasutada hari
likku läätsklaasi.
Hõõrumispeentellijaga ühel ajal tuleb häälestuskondensaatori juures tarvitada ka liikuva
plaadiga peentellijat, nagu näha joonisel 2. See
peentellija koosneb poolringikujulisest alumiiniumlehest, mis kinnitatud võllile. Võlli otsa
külge on joodetud ka painduvast traadist ühendusjuhe. Võll on kinnitatud eboniidi- või plekiriba abil kondensaatori esiplaadi külge nõnda,
et võlli pöörmisel alumiiniumist poolring kon
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densaatori paigal plaatidele (staatorile) lähe
neks ja sellest eemalduks. Võlli otsa on kinni
tatud eboniitpulk, millest seda võib pöörda, ilma
et k ätt oleks vaja kondensaatori lähedale pan
na. Sellise peentellijaga võib vastuvõtja väga
täpselt häälestada teatava lainega ja halvema
amatöörsaatejaama vastuvõtmisel järgida selle
lainepikkuse muutumistele. Täpne reguleerimisvõimalus on tähtis veel selleks, et lühikestel
lainetel saate jaamade lainepikkused üksteisest
erinevad väga vähe ja ühel kondensaatori kraa
dil on võimalik tabada m itut jaama.
P a i s p 0 0 1.
Kõrgesageduspaispooli alusejks võib tarvi
tada katsöklaasi, mis suletud korgiga. Korgi
abil kirinitataikse katseklaas, siis kui sellel
mähis peal, aluse külge nõnda, et kork jääb
vastu aluslauda. Katseklaasi läbimõõt olgu
20 mm.
Sellele keritagu 100 keerdu 0,4 läbimõõdu
list puuvillaisolatsiooniga vasktraati ühel ajal
sama peene nööriga. Kui mähise otsad šellaki
abil katseklaasi külge kinnitatud, võib nööri ära

Joonis 3

kerida.. Nõnda jääb iga traadikeeru vahele um
bes traadi jämedune vahe. Peale selle vÕib
kogu paispooli katta tselluloidlakiga (mitte šellakiga!).
Käesolevas lülituskavas on tarvitatud eri
list lühilainelampi (joonisel 2 märgitud tähte
dega D. E. Q.).
E t meil Eestis praegu veel spetsiaallampe
müügil ei ole, siis võib kasutada ka iga head
audioonlampi. Soovitav on lambi kand (sok
kel) kõrvaldada ja ühendusjuhed tinutada lam
pi minevate juhede külge. Pikemate lainete
vastuvõtmisel võib kasutada ka harilikke mahtuvusvabu lambipesi (v. „Raadio“ nr. 19 s. a.).
Aklkustilisest reaktsioonist hoidumiseks on soo
vitav, et see ole^ks vetruv.
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RAADIO

Võretakistus peab olema hea. Selle suu
rus oleneb tarvitatavast lambitüübist. Tarvi
tada võib umbes 2—3-megooimilist. Madalsagedustransformaatori vahekord on 1:3.
Antennipooli kõige sobivam ühenduskoht tu
leb kindlaks teha katseliselt. Hõõgniidi ja an
tenni ühenduse vahele peab ¡jääma umbes 2
keerdu. See suurus pole aga kindel, sest see
oleneb täielikult antenni omadustest. Häälestuskontuiris on para;lleel®elt pöörkondensaatoriga peentelimislkondensaator, mille liikuv osa
on ühendatud foütteniidi positiivse j ühega.
Antenn on lülitatud otse antennikondensaatori ühe kontakti külge (joonisel 2 märk A).
K üttetakistuste suurus on 30 oomi. Kui
tarvitada 4-voldilisi lampe, pole madalsagedaslambil küttetakistust vaja, kuid soovitav on
seda siiski tarvitada. MadMsageduslambi eelpinge oleneb tarvitatavast lambitüübist, samuti
ka anood- ja küttepinge. Tarvitades audionlambiks meil tarvitatavaid lampe, tuleb audioni
anoodile anda väiksem pinge, kui madalsageduskõ venda ja anoodile.
Antenni pöörkondensaatori suurus on 50
cm. Selle teine ots on lülitatud vastava klamb
riga häälestuspooli külge. Häälestuskondensaatori suurus on umbes 250 cm. Audionlambi
võre plokk-kondensaatori suurus 250 cm. Reaktsioonkondensaatori rootor on ühendatud au
dionlambi kütteniidi plussiga; selle suurus on
umbes 500 cm. Transformaatori primäärmähisega paralleelselt lülitatud vilgukivikondensaatori suurus on 500 cm. Madalsageduslambi
anood- ja küttejuhe vahelise kondensaatori suu
rus on 0,5 MF.
Aparaadi öhitust aitavad küllalt selgelt ku
jutada juuresolevad joonised, nii et see täpse
m at seletust ei vÕiiks vajada. Peaks aga luge
jail tekkima mõned küsimused, palume neejd
lahkelt meile vastamiseks esitada.
See aparaat on mõeldud kõigepealt meie
amatööride ühendusse astumiseks välismaa
amatöör saatjatega. Kuna viimased saadavad
peaasjalikult telegraafimärke, siis tulevad need
asjasthuvitatud muidugi ära õppida. See nõuab
küll teatavat vaeva, kuid sellega avaneb raadios
hoopis uus, huvitav ning laialdane kuulamisvõimalus. Morsitähestik on toodud „Raadios“
nr. 10 1. a., kuid seda vÕib leida ka kooliraamatuist ja mujalt. Amatööride koodeks on „Raa
dios“ nr. 1 s. a.
Peale telegraafimärkide võib aga selle apa
raadiga kuulda ka muusikat ja kõnet, muuseas
soodsal juhul ka Ameerika jaamu.
Lõpuks olgu tähendatud, et lühikestel lai
netel on eriti otstarbekohane kuulata suvel, ku
na neid atmosfäärilised segamised kõige vähem
takistavad.
,,M o d e r n W i r e l e s s ’ i“ järgi.

Nr. 20

K ilingi-Ndm m e am atöörid 7-lam bilist vastuvõtjat
ehitam as
R ootsis 27 ringhäälingujaam a
Rootsis töötab praegu peale Mótala suursaatja ja
6 peasaatja veel ümm arguselt 20 väikest abijaama, nii
siis kokku 27 ringhäälingujaam a. Kõik peajaamad on
postivalitsuse omad, kuna eeskavade eest hoolitseb
ringhäälinguselts „Aktiebolaget Radiotjänst“.
Peasaatajad on Stokholmis (454,5 m, 1,5 kw), Göteborgis
(416,7 m, 1 kw), Malmös (260,9 m 1 kw), Sundsvallis
(545,6 m 1 kw), Bodenis (1200 m 1 kw) ja Oestersundis
(720 m 1 kw ); kõigi jaamade kohta on näidatud antennivõimsus. — Need jaam ad saadavad peaasjalikult
Stokholmi eeskava, kuid peale selle ka oma.
Väikesed jaamad, mis üle kogu m aa laiali paisatud,
kuuluvad eraseltsidele ja raadioühingutele ning nende
võimsus on 200—500 vatti. Nad saadavad peale üksi
kute väljavõtete kõik Stokholmi eeskava.

Jaap an isse kaks 10-kw ringhääligujaam a
Miaircondi on Jaapanist saiainud tellimise kahe 10kiliovartjiliisie ringbääMngujaiama ehitamiseks TokiKjssie ja
OsakaBise.

E esti ju m alateen istu s Lätis
Meie lugeja A. K. Baltinovas (Läti) Lihavõtteööl Issanda
Muutmise kiriku jumalateenistust kuulamas.

Euroopa ringhäälingujaamade saatekava
22.—28. maini.

Pühapäev, 22. mai
TALLINN (408 m 2,2 kw) 9,30—12 p. jum alatee
nistus Kaarli kirikust. — 12 Tervishoiu-nädala
avamine töö-hoolekandeminister dr. Maasingi
poolt. Kõne tervishoiu-direktor dr. Mõttuselt. —
17—18 grammofonimuusika. — 18,30 prof. Riikoja
kõne kalanädala puhul. — 18,50 dr. Emma Lasbergi kõne: Tervishoiu tähtsusest. — 19,20 ope
re tt „Silva“ sisu seletamine. — 19,30 operett
„Silva“ edasiandmine „Estoonia“ teatrist.
BERLIIN (483,9 m 9 kw ja 566 m 4,5 kw) 10 ju
malateenistus. — 12.30 Beethoveni pidustuse üle
kanne. — 17.30 kapellikoiitsert. — 21.30 orkestrikontsert. — 23.30—1.30 tamitsumauusika.
BRESLAU (315,8 m 10 kw) 18.45 meestelaulu seltsi
koorikontsext. — 21.15 Silleesia raihvatü^kk lauluga
2 jaos.. — 23.15—1 tantsumuusika.
FRANKFURT (428,6 m 10 kw) 21.30—22.30 rah
vusvaheline laulude õhtu. — Lõpuks kohvikukont
sert kuni 1.30.
HAMBURG (394,7 m 9 kw) 18.30—20.25 kontsert,
ooperimuusika jm. — 21 rahvuslik kontsert: oope
ri- ja operetimuusika koori, soololaulu, oreli ja
orkestri kaasifcegevuisel.
KÖNIGSBERG (329,7 m 4 kw) 21 k irju eeskava.
KÖNIGSWUSTERHAUSEN (1250 m 18 kw) 10—11
Berliini eeskava. — 12.30—15 Langenhergi eeskajva. — 14.30—1.30 Berliini eeskava.
LANGENBERG (468,8 m 60 kw) 18.30—19.30 teemuusika. — 20.15 Beethoveni „Mis&a solemnis“.
— 22—23 vana-austria luule. — 23.55—1 kohviku
kontsert.
LEIPZIG (365,8 m 9 kw) 17.30—19 W agneri õhtu.
— 21.15 Tolleri kurbmäng „Hinkemann“. — 23.30
—1.30 tantsumuusika.
MÜNCHEN (535,7 m 12 kw) 19 sümfooniaorkester.
— 21.15 rahvatükk lauluga 4 jaos. — 23.20—1
kapellikontsert.
STUTTGART (379,7 m 7 kw) 21 kirju õhtuproggramim muusika ja näidendiga.

PARIIS (1750 m 10 kw) 21.30 raadiokontsert.
PRAHA (348 m 20 /kw) 21 sümfooniakontsert. —
23.20'—23.50 re.sto'rani-muusiikia.
RIIA (526,1 m 1,2 kw) 11.15 jumalateenistus. —■
14 iasteteenistus. — 1^.30 ajaviitekontsert. — 20
Õhtune kontsert, laulu- ja viiuli-soologa.
STOKHOLM (454,5 m 1,5 kw) 12 jumalateenistus.
— 18 lastetund. — 19 jumalateenistus. — 20.45—
23.30 ikoori- ja orkestrikontsert.
TOULOUSE (386,9 m 10 kw) 21.45 kontsert ja
tantsumuusika.
VARSSAVI (1111 m 10,5 kw) 21.30 õhtukontsert.
VIIN (517,2 m 28 kw) 17 jazzmuusifca. — 19.15
kaimmermuusika. — 21 Lanneri operett „V a r a
V i i n“ 3 jaos.

Esmaspäev, 23. mai

TALLINN (408) orkestrikontsert: V. Bellini: Esi
mene finaal oop. „Romeo ja Julia“. Joh. Strauss:
Kevade hääled, valss. J. Paderevski: Meloodia.
Ippolitov-Ivanov: Kaukaasia süit. — Solist: pr,
Veem-Romanova, metsosopran.
G. Verdi: Fan
taasia ooperist „Trubaduur“. P. Elliot: Mustlase
kaebus. Fr. Drdla: Intermetso-valss. A. Rubinstein: Bajadeeride tan ts nr. 1. ooperist „Feram ors“. G. Boulanger: Norinka, serenaad. J_.
Dvoràk: Albaania marss. — 21 dr. H. Jürgensoni
kõne: „Kehalise kasvatuse riiklikust ja ühiskond
likust kasvatusest“. — Ins. Olbrei raadiovestlus.
— 21,30 päevauudised.
BERLIIN (483,9 ja 566) 17.30—19 noorem kirjandusi ja muusika. — 19.30—21.30 loengud. — 22.20
—1 Londoni eeskava.
BRESLAU (315,8) 21.05 sõnalised ettekanded. —
22.10 vana Viini laulumäng 1 jaos.
FRANKFURT (428,6) 21.15—22.15 kirikukontsert.
— 22.15—23.15 üliõpilaslaulud!.
HAMBURG (394,7) 21 lõbus õhtu: Molière’i naJljarmäng „S'ganarelle“ ja Kleisti „Katikine kruus“.
KÖNIGSBERG (329,7) 21.15 alaimpreisi õhtu (P latt
deutsch). — 22.15—24 tšellokontsert.
KÖNIGSWUSTERHAUSEN (1250) 19 loeng Linné
BERN (411 m 5 kw) 21—24.30 laulud, duetid ja
220-aastase su-rmapäeva puhuiks. — 19.55 raam atu
kuursaali orkester.
pidamisest. — 20.20 seakasvatusest. — 21.30—1
BRNO (441,2 m 3 kw) 21—23.15 Praha eeskava.
. BerHini eeskava.
BRÜSSEL (508,5 m 1,5 kw) 21 raadiokontsert.
LANGENBERG (468,8) 22 kergesisuline muusika.
BUDAPEST (555,6 m 4,5 kw) 19.30 sümfooniakont
— Lõpuks kuni 1 tantsumuusika.
sert. — 24 tantsumuusika.
LEIPZIG (365,8) 21.15 Strauss, poeg, kui operetiDAVENTRY (1600 m 25 kw) 16.30—18.30 Londoni
komponist. — 23.30—1 tantsumuusika.
eeskava.
MÜNCHEN C5S5,7) 20.35 ballaadid. — 21.30 kont
HELSINGI (375 m 1,2 kw) 11 ja 14 jumalateenis
sert.
tus. — 20—21.45 orkestri muusika. — 21.45—
22.10
uuem. teated. — 23.10—23 sõjaväemuusika. STUTTGART (379,7) 21.15 rahvuslik kontsert. —
Lõpuks Lesisingi naljaimäng „Die Matrone von
HILVERSUM (1060 m 5 kw) 19.25 jumailateenistus.
Ephesus“.
_____
— 20.50 Bizet ooper „ K a r m e n “ 4 jaos.
KOPENHAGEN (337 m 4 kw) 21—22.15 Weberi
ja W agneri helitööd. — 22.30—^23.45 Juudi õhtu.
BERN (411) 21.40—28.30 kuursaali orfcester.
— 23.45—1.30 tantsumuusika.
BRNO (441,2) 20—21 orkestrikontsert. — 21—22
LONDON (361,4 m 3 kw) 16.30 sõjaväeorkestrikontlõbus õhtu. — 22—23 tantsumuusika.
sert. — 21. jumalateenistus. — 22.15 Brahmsi
BRÜSSEL (508,5) 21 orkestrikontsert. — 22.30 ta n t
muusika. — 22.45 laul. — 23 orkester. — 23.20—
sumuusika.
23.35 laul.
BUDAPEST (555,6) 21 klaveriikontsert. — 22.50
MOTALA (1365 m 40 kw) saadab Stokholmi ees
grammofon.
kava.
DAVENTRY (1600) . 16.45 tantsumuusika. — 18.15
OSLO (461,5 m 1,5 kw) 21. or'kestrikontsert, v'iul,
ja 22.20 Londoni eeskava.
klaver ja mandoliinide kvartett. — 23.45—1 ta n t DUBLIN (319,1) 21 orkestrikontsert, rahvaviisid',
sumuusika.
klaver ja soololaul. — 23.30 triokontsert.

am m

Il
HELSINGI (375) 12 turuMiiiniad: ja börsiteated. —
12.30 grammofon. — 20—'21.45 restoranimuusika.
— 21.45—^22.10 uuemaid' teated. — ■22.1€—23.10
a^estorammuTisikia.
HILVERSUM (1060) 19.55 ja 20.50 kontsetrt.
KOPENHAAGEN (337) 21—^22 Noor-Daani luuile ja
muusika. — 22.30—^23.30 orkestrikontsert.
LONDON (S61,4) 19 kvartetiikontsert. — 20.45 ka(peüilikontsert. — '21.45 sÕjaväemuuisika. — 23 naismuusikaklubi kontsert. — 23—1 tantsuimuusika.
MOTALA (1305) saadab Stokholmi eeskava.
OSLO (461,5) 21—22 orkestriko-ntsert.
PARIIS (1750) 21.45 m adiokontsert.
PRAHA (348,9) 21—22 BRNO eeskava. — 22—23
kontsert.
RIIA (526,1) 20 orkeistrikontseirt, laul ja tšellosoolo.
STOKHOLM (454,5) 19.45 orellikontseiii. — 21.15—
22.15 kirju õhtu.
TOULOUSE (386,9) 21.45 kontsert.
VARSSAVI (1111) 21.30 kammeranuuisika.
VIIN (517,2) 17.15 kontsert. — 18.10—21.05 loen
gud. — 22.05 rokokomuuisika.

—
uuemad teated. — 22.10—^28 sõjaväemuuisikia res
toranist.
HILVERSUM (1060) 20.50 kontsert.
KOPENHAAGEN (337) 21—21.30 näiteid muusi
kast. — 22.30—23.30 mandoliinide kontsert.
LONDON (361,4) 20.45 tantsumuusika. — 21 kont
sert. — 23.40—1 tantsumuusika.
MOTALA (1365) saadab Stokholmi eeskava".
OSLO (461,5) 21—22 kontsert.
PARIIS (1750) 21.45 Mozarti „ D o n J u a n “.
PRAHA (348,9) 21.10—21.40 puhkpillimuusika. —
22.05—23 kontsert. — 23.20—23.50 restoranimuusika.
RIIA (526,1) 20 sümfooniakontsert laulu ja klaveri
soologa.
STOKHOLM (454,5) 20—20.20 kontsert. — 20.50 or
kestrikontsert.
TOULOUSE (386,9) 21.45 kontsert.
VARSSAVI (1111) 18.15 kontsert. — 20.30 kontsert.
VIIN (517,2) 21.05 rahvalik kontsert.

Kolmapäev, 25. mai
Teisipäev, 24. mai
TALLINN (408) 19 orkestrikontsert: G. Rossini:
Avamäng ooperist „Wilhelm Teil“. P. Steck:
Flirt, väike valss. P. Sarasate: Hispaania tan ts
nr, 8. M, Glinka: F antaasia ooperist „Elu tsaari
eest“. — Solistid: pr. Frieda Hilden, sopran ja
h ra J. Viinamägi, bariton. — H. K jerulf: Põhja
m aa süit. J. S(iebeck: Laul viiulile, viiulisoolo.
A, Rubinstein: Doreador ja Andalouse. A. Dworak: Slaavi tan ts nr. 1. P. Wachs: Sõnadetu laul.
J. Brahms: U ngari tan ts nr. 13. — 21 proviisor
Vallneri kõne: „Tervis ja toiduained vitamiini- ■
õpetuse seisukohalt“. — 21,30 päevauudised.
BERLIIN (483,9 ja 566) 21.10 Haydni oratoorium
„Looimine“ : koor, ofkester ja solistid.
BRESLAU (315,8) 21.15 Braihmsi helitööd klaverüe.
FRANKFURT (428,6) 20.30 Thamiasi ooper „Mi
gnon“ 3 jaos. ^— Lõpuks grammofoniuudised.
HAMBURG (394,7 ) 20.10 lo e n ^ d . — Lõpuks koihvikuikontsert.
KÖNIGSBERG (329,7) 21koimöödia. — 23—24.50 lõ
bus õhtu.
KÖNIGSWUSTERHAUSEN (1250) 18 loeng kiri'kust ja kultuurist. — 19.55 siaksa .kunstist Schu.bertini. — 20.20 ühe raamatuisõbra mälestused. ^—
22.10—23.30 Berliini eeskava.
LANGENBERG (468,8) 18.30—20 kohvikukontsert.
— 21.30—23.10 õhtu metsast, looonadest ja jahist.
LEIPZIG (365,8) 21.15 segaeeskava. — 23.15—1
taaitsumuusika.
MÜNCHEN (535,7) 21 kammermuusika õhtu. —
22.35—^24.15 triokontsert.
STUTTGART (379,7) 21 Puccini ooper „La Rondine“
3 jiaos. — 23 tund prantsuse muusikat.
BERN (411) 21.30—^23.30 orkestrikontsert.
BRNO (441,2) 20—>21.30 vene õhtu. — 21—22 koh
vikukontsert.
BRÜSSEL (508,5) 21 orkestrikontsert.
BUDAPEST (555,6) 20.30 T u rry kompositsioonid!.
— 22.30 viisid vanadest operettidest.
DAVENTRY (1600) 15.55 ja 23.20—1 Londoni ees
kava.
DUBLIN (319,1) 20 grammofon. — 21—23.30 orkesteir, viiuli ja laul.
HELSINGI (S75) 12 tucruteated, — 12.30 triokontsert. — 20—21.45 orkestrikontsert. — 21.45—22.10

TALLINN (408) 18,30 lastetund. — 19 orkestri
kontsert: E. Bach: Finaal ooperist „Ariele, õhutü ta r“. Fr. Lehär: Kuld ja hõbe, valss. J. Brahms:
Ungari tants nr. 4. A. Thomas: Fantaasia oope
rist „Mignon“. — Solist: pr. Pomerants, sopran.
— A. Dworäk: Poeetiline süit. P, Carolus-Duran:
Mälestused U ngarist. A. Rubinstein: Bajadeeride
tan ts nr. 2. ooperist „Feram ors“. G. Becce: Serenata della laguna. A. Rubinstein: Polka. J.
Sousa: Marss. — 21 ham baarst pr. Nytnann-Ilvese
kõne: „Tervete hammaste mõju rahva tervisele“.
— 21,30 päevauudised.
BERLIIN (483,9 ja 566) 18—19 vene kammermuu
sika. — 22 W olf-Ferrari intermezzo „Susaaini sa
ladus“ 1 jaos. — 23.45 kirju õhtueeskava.
BRESLAU (315,8) 21 Hauptmanni vargakoimöödia
„Piibriniahik“ 4 jaos.
FRANKFURT (428,6) 21.15 Goldoni komöödia ,,Mirandolinia“.
HAMBURG (394,7) 21 Viini õhtu. — Lõpuks koh
vikukontsert.
KÖNIGSBERG (329,7) 17.30—19 ajaviitemuusika.
KÖNIGSWUSTERHAUSEN (1250) 18 loeng saksa
elkspressionisttnist maalikunstis. — 18.30 laulumän
gust operetini. — 19.55 elukinnitusest. — 20.30
Euroopa kultuurist reniessansi ja reformatsiooni
ajal. — 21.15—23.15 Leipzigi eeskava. — 23.45—1
Berliini eeskava.
LANGENBERG (468,8) 20.45 Hofmiann&thali tra 
göödia „Elektra“ 1 jaos. — Lõpuks kuni 1 koihvikuikontsert.
LEIPZIG (365,8) 21.15 sümfooniakontsert Strauss.
23.25—1 tantsumuusika.
MÜNCHEN (535,7) 20.30 Verdi ooper „Traviaata“
4 jaos. — 23.20—1 kapellikontseart.
STUTTGART (379,7) 21 Juan Maineni kompositsioo
nide õhtu.
' _____
BERN (411) 20.30 komponisti Wenlandi õhtu. —
23.05—23.30 kuursaali orkester.
BRNO (441,2) 20.15 Flotovi operett „ M a r t a “. —
21—23.15 Praha eeskava.
BRÜSSEL (508,5) 21 katkendeid Thomasi ooperist
,,M i g n o n “.
BUDAPEST (555,6) 19.45 ungari laulud. — 21.15
Chopini õhtu. — Lõpuks mustlasmuusika.
DAVENTRY (1600) 15.55—24 Londoni eeskava. —
24—1 tantsumuusika.

— lil
DUBLIN (319,1) 21 orkestrikontsert ja laul.
HELSINGI (375) 12 börsi- ja turuteated. — 12.30
grammofon. — 21 sõjaväemuiisika restoranist.
21.50—22.10 uuemad teated. — 22.10—23 sõjaväemuusika restoranist.
mLVERSUM (1060) 19.25 kontsert.
KOPENHAAGEN (337) 21—22 koijtsert. — 22.15—
23.30 süjnfooniakontsert.
LONDON (361,4) 17 kvartetikontsert. — 19 oreli
kontsert. — 21.30—24 kerge sümfooniakontsert.
MOTALA (1365) saadab Stokholmi eeskava.
,
OSLO (461,5) 21—22.30 Händeli oratoorium „ J u 
d a s M a k k a b ä u s“. — 23.15—1 tantsumuusika.
PARIIS (1750) 211.45 ,koomiline ooperimuuisiba.
PRAHA (348,9) 20—23 Brno eestkava.—23.25—23.50
grammofon.
RIIA (526,1) 20 valsid ja operetid.
STOKHOLM (454,5) 20.30—22.15 kontsert. — 24.15
—1.15 tantsumuusika.
TOULOUSE (386,9) 19.30—21 tantsumuusika. —
21.35 orkestri ja laulu ettekanded. — 21.45 Messageri operett „K i r g “.
VARSSAVI (1111) 21.30 Kalmani operett „ S ü g i s m a n ö ö V e r “, 3 jaos.
VIIN (517,2) 21.15 orkestrikontsert. — Lõpuks ker
ge õhtumuusika.

Neljapäev, 26. mai
TALLINN (408) 19 orkestrikontsert: F. Flotov:
Avamäng ooperist „Indra“.
O. M etra: Roosid,
valss. G. Becce: Värisevad südamed, serenaad. —
E. Frederiksen: Skandinaavia süit. — Solistid:
pr. N etty Kanarik-Puusepp, dram aatiline sopran
ja h ra H arry Foster, ksülofon ja teised instrum en
did. — F. Halevy: Fantaasia ooperist „Juuditar*'.
M. Glinka: V alss-fantaasia. J. Brahms: U ngari
tants nr. 3. Lindsay-Theimer: E rato, valss-boston.
V. Hollaender: Nizza karneval, grotesk. J. Fucik:
Gladiaatorite marss. — 21 dr. Alma RostfeldtSäkki kõne: „Naine ja tervishoid“. — 21,30 päeva
uudised.
BERLIIN (483,9 ja 566) 10 jumalateenisltus. — 12.30
—1.50 platsmuusika. — 17.30—19 kapellikontsert.
— 20.30 Mascagni ooper „Cavalleria rusticana“ 1
jaos ja Leoncavallo ooper „Pajatsid“ 2 jaos. —
Lõpuks tantsumuuisikia.
BRESLAU (315,8) 21,15 pidulik kontsert.
FRANKFURT (428,6) 21.15 lõbus õhtu. — Lõpuks
Mendelssohmi muusika: orkester ja sopranisoolo.
HAMBURG (294,7) 18.30—20.20 kohvikukontsert.
— 20.30 Berliini eeskava. — 22.15 kontsert.
KÖNIGSBERG (329,7) 21 Kleisti õhltu. — 22.50—
23.30 kapellikontsiert.
KÖNIGSWUSTERHAUSEN (1250) 10—1.50 Berlii
ni eeskava. —^ 16 loeng. — 17.30—^1 Berliini eesLANGENBERG (468,8) 18.30—19.30 tsitrikontsert
baritonisoologa. — 22 kontsert. — Lõpuks kuni 1
tantsuimuuisika.
LEIPZIG (365,8) 21.30—22.15 Stuttgairti eeskava. —
22.30 Noorusest ja ilusast arm astusest.
MÜNCHEN (535,7) 20.15 koorilaul. — 20.40 kuuMemäng „Noor Mozart“ 3 jaois. — 21.30 Stuttgaati
eeskava. — 22.15—23.15 keelpiHiikvartett.
STUTTGART (379,7) 22.15 kirju õhtueeskava: or
_____
kester ja laul.
BERN (411) 21—21.30 orelikontsert. — 21.30—23.30
kuursaali orkester.
BRNO (441,2) 20—21 orkestrikontsert. — 21—23.15
P raha eeskava.

BRÜSSEL (SOS',5) 21 orkestrikontsert.
BUDAPEST (i555,6) \ 20 edasiandmine Ungaari kur
ninglikust ooperimajast. — 23.20—23.50 tantsu
muusika.
DAVENTRY (1600) 22.20—1 Londoni eeskava.
DUBLIN (319,1) 20 grammofon. — 21^—23.30 orkes
ter,, laul ja tantsumuusika.
HELSINGI (375) 12 turu- ja börsiteated.
12.30
triokontsert. — 20 orkestrikontsert ja latd. —
21.50—22.10 uuemad teated. — 22.10—23 orkestrikoiits0rt
HILVERSUM (1060) 20.50 Beethoveni muusika.
KOPENHAAGEN (337) 21—22.15 hispaania õhtu.
— 22.30—23.30 rahvalik orkestrikontsert.
LONDON (361,4) 19.45 tantsumuusika. — 20.15
Beethoveni sonaadid. — 20.45 tantsumuusika. —
21 Mozarti ooper ,,N õ i a v i 1 e“, 2 jaos. — 23.30
—1 tantsum uusika Savoy hotellist.
MOTALA (1365) saadab Stokholmi eeskava.
OSLO (461,5) 20.30 lauluettekanded.
PARIIS (1750) 21.45 raadiokontsert.
PRAHA (348,9) 21—23 pidulik kontsert. — 23.20—
23.50 tantsumuusika.
RIIA (526,1) 20 kontsert; laul ja viiul.
STOKHOLM (454,5 12 jumalateenistuis. — 15—15.45
spordipidustuse edasiandmine. — 19 jumalateenis
tus. — 21.30 orkestrikontsert. — 22.45 laul ja orksstcr
TOULOUSE (386,9) 19.30—21 tantsumuusika. - —
21.45 kontsert. — 22 jahisarvede kontsert.
VARSSAVI (1111) 19 tantsumuusika.
VIIN (517,2) 19.05 kammermuusika. — 20 lõbusad
lood. — 21 Lorzingi koomiline ooper „S a 1 a k ü t t “, 3 jaos.

Reede, 27. mai
TALLINN (408) 19 klassiline muusika: L. Beetho;,
veh: Trio: I allegro imodenato; II scherzo'; III an
dante cantabile, m a pero con moto; IV poco piu
adagio; V allegro moderato; VI presto. Mängi
vad: H. Schüts (viiul), A. Vaarman (tšello) ja
A. Sivitski (klaver). — Duett: proua ja h ärra
Sewel. — L. Beethoven: Avamäng ooperist ,,Fideilio“. R. Schumann: Õhtulaul. L. Beethoven:
Largo, klaveri sonaadist op. 7. L. Beethoven: Andaaite cantable I sümfooniast. D. Auber: Ava
mäng ooperist „F ra Diavolo"“. 21 dr. B. Zitovitschi
kõne vene keeles: „Ühiskondliku tervishoiu alus
ideed.“ 21,30 päevauudised.
BERLIIN (483,9 ja 566) 21.30 sümfooniakontsert. —
23.30—24.30 „Beiim Wein am Rhein“ : sega muu•Cltoil ITIO OtijCiT^Q*17Cl
BRESLAU (315,8) 21 kirikukoori kontsert. — 22
lõbus õhtu.
FRANKFURT (428,6) 21.15 Chopini Õhtu. — 22.15
—^23.15 romantiline tund .sõnas ja helis. — Lõpuks
;kuni 1.30 jazzimuusika.
HAMBURG (394,7) 21 laul. — Lõ-puksi kohvikuikonteert.
KÖNIGSBERG (329,7) 20.30 W agneri oope-r ,,Walküür“ 3 jaos.
KÖNIGSWUSTERHAUSEN (1250) 16—20.45 loen
gud. — 21.30—24.30 Berliini eeskava.
LANGENBERG (468,8) 14.05—15.05 kontsert.
LEIPZIG (365,8) 21.15 väikesi näidendleid. — 23.15
—1 tantsumuusika.
MÜNCHEN (535,7) 20.45 kammerkvarteti kontsert.
— 21.45 kirju eeskava. — 22.15 sümfooniakont
sert.
STUTTGART (379,7) 21 Hasse koimposit&ioonide
õhtu. — Lõpuks lõbusate laulude õhtu.

— IV
BERN (411) 21.30—23.30 orkestrikontsert.
BRNO (441,2) 20—21 orkestrikontsert. — 21.40 or
kester ja laul. — 22—23 tantsumuusika.
BRÜSSEL (508,5) 21 orkestrikontsert.
BUDAPEST (555,6) 21.40 prantsuse õhtu. — 23.30
mustlasmuusika.
DAVENTRY (1600) 15.55 ja 22.20 Londoni eeskava.
— 24—1 tantsumuusika.
DUBLIN (319,1) 20 grammofon. — 21 orkester, laul
ja klaver.
HELSINGI (375) 12 turu- ja börsiteated. :— 12.30
graimimofon. — 20 sõjaväeimuusika restoranist. —
21.50 uuemad teated. — 22.10—23 restoranimuuHILVERSUM (1060) 18.40—19.25 orelikontsert. —
21.i5 kontsert.
KOPENHAAGEN (337) 21 prantsuse ooperimuu
sika.
22.30—23.30 põhjamaa muusika.
LONDON (361,4) 19 orkestrikontsert. — 20.45 va
rietee. — 22.35—24 saatem äng ,,R. U. R.“ muusi
kaga.
MOTALA (1365) saadab Stokholmi eeskava.
OSLO (461,5) 21—23 orkestrikontsert.
PARIIS (1750) 21.45 i-aadiokontsert.
PRAHA (348,9) 21.10—22 kontsert. — 23.20—23.50
restoranimuusika.
RIIA (526,1) 19.30 Verdi ooperi „M askipalli“ edasi
andmine teaatrist.
STOKHOLM (454,5) 20.30 sümfooniakontsert.
TOULOUSE (386,9) 21.30 klassiline muusika. —
. 21.45 suur rahvakontsert.
VARSSAVI (1111) 22.15 sümfooniakontsert.
VIIN (517,2) 17.15 orkestrikontsert. — 18.35—20.30
loengud. — 21.05 kontsert.

Laupäev, 28. mai
TALLINN (408) 19 orkestrikontsert: Fr. Suppe:
Avamäng koomilisest ooperist „Kümme neidu ja
. ei Matlki meest“. E. W aldteufel: Üks päev Sevilläs, hispaania valss. L. Delibes: Czardas, bal
letist „Coppelia“. J. Dworäk: Jaapaaii süit. —
Solisit: Tennio Vironi, tenor. — A. Sullivan: K at
kend operfetist „Mikaado“. W. Pfeuffer: Keva
dine arm astus, boston-valss. M. Rhode: In ter
metso. L. Ganne: Tsarinna, vene masurka. T.
Bendix: Dervišide tants. P. Lincke; KukokamaEstapo, aafrika intermetso. G. Rosey: Marss. —
21 dr. W. Blacheri kõne saksa keeles; „Külmeta
m isest“. — 21,30 päevauudised.
BERLIIN (483,9 ja 566) 21.30 lõbus nädiala lõpp. —
Lõpuks kap^elii ajaviitdkontsert. — 23.30—1.30
tantsumuusika.
BRESLAU (315,8) 21.15 kontsert. — 23.15—1 tantisumuusika.

FRANKFURT (428,6 ) 21.15 Viini õhtu. — Lõpuks
kuni 1.30 kohvikukontsert.
HAMBURG (394,7) 21 rahvuslik kontsert. — Lõpuks
kohvikukontsert.
KÖNIGSBERG (3i29,7) 21.15 kirju eeskava. — Lõ
puks ¡kuni 24.30 tantsumuusika.
KÖNIGSWUSTERHAUSEN (1250)' 17—20.45 loen
gud. — 21.15—1.30 Berliini eeskava.
LANGENBERG (468,8) 21—^22.15 ikaimimermuusika.
— 22.20 lõbus nädala lõpp. — 24.15—1 kohvilkukontsiert.
LEIPZIG (365,8) 21.15 kirju muusikaline eeskava.
— 23.15—1 raadiokabaree.
MÜNCHEN (535,7) 20.30 laulud. — 22 kontsert. —
23.00—2 tantsumuusikia.
STUTTGART (379,7) 21.15 kammermuusika õh
tu. — Lõpu‘k s‘ raadiokabaree. — Lõpuks kuni 1
Frankfurdi eeskava.
BERN (411) 21—22.20 rahvuslik õhtu. — 22.20—
22.50 kuursaali orkester. — 23.05—24.30 tantsu
muusika.
BRNO (441,2) 20—21 orkestrikontsert. — 21—^22
itaalia laulud ja aariad. — 22—23 bulgaaria orBRÜSSEL (508,5) 21 raadiokontsert. — 22.30 tantsu
muusika.
BUDAPEST (555,6) 20.15 Verdi ooper ,,T r a V i a a t a“, 4 jaos. — 23—2 mustlasmuusika.
DAVENTRY (1600) 15.30—1 Londoni eeskava.
DUBLIN (319,1) 21 sümfooniakontsert. — 21.30 orkcsl/GI*
ISiUl
HELSINGI«- (375) 12 turu- ja börsiteated. — 12.30
triokontsert. — 20 orkestrimuusika. — 21.50 uue
mad teated. — 22.10—23 orkestrikontsert.
HILVERSUM (1060) 18.40—20.25 kontsert. — Lõ
puks kinomuusika.
KOPENHAAGEN (337) 21—22.30 vana tantsu
muusika. — 22.45—24 kerge ajaviitemuusika. —
24—1.15 tantsumuusika.
LONDON (3'61,4) 20.45 orkester ja laul. — 23.30—1
tantsum uusika Savoy hotellist.
MOTALA (1365) saadab Stokholmi eeskavva.
OSLO (461,5) 21—23 kontsert. — 23.15—1 tantsu
muusika.
PARIIS (1750) 21.30 raadiokontsert.
PRAHA (348,9) 21—22 Brno eeskava. — 22—23
operetimuusika. — 23.20—23.50 grammofon.
RIIA (526,1) 20 lõbus õhtu. Laul. I^antsumuusika.
STOKHOLM (454,5) 20.20 laul. — 21.20—22 vana
tantsum uusika ja rahvaviisid. — 22.45 kabaree. —
23.45 kontsert. — 24.15—1.15 tantsumuusika.
TOULOUSE (386,9) 21.45 suur kontsert.
VARSSAVI (1111) 21.30 õhtukontsert.
VIIN (517,2) 20.45 Stolzi operett-jant „Das Sperrsechserl“, 4 pildis. — Lõpuks tantsumuusika.
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K a itsev ä e k a tsesa a teja a m
Sel nädalal saadab kaitseväe katsesaatejaam jälle
t e i s i p ä e v a l j a r e e d e l kella 5—7 õ. Laine endi
selt ca 1200 m. Eeskavas on sõjaministeeriumi orkestri
kontserdid muusikainspektor Reederi juhatusel. Vahe
paladeks on kõned, deklamatsioonid ja sooloettekanded.
Läinud nädalal oli jaam võrdlemisi hästi kuulda.
Vastuvõtmist segas Stambuli jaam, mida sel nädalal
aga karta pole, kuna viimane nii vara ei tööta. Huvi
tav on märkida, et paljud jaam a saatevaheaegadel
detektoraparaadiga Stambulit kuulsid, mille lainet
kaitseväe saatejaam a laine edasi kandis. Mitmesuguste
tehniliste puuduste tõ ttu ei olnud ettekanded küllalt
puhtad — kostis generaatori võrin, mikrofon ei suut
nud alati enda ülesandeid tä ita jne. Need puudused
loodetakse aga lähemal ajal kõrvaldada. Lampaparaatidega oli jaam kuulda kogu linnas ja lähemas üm brus
konnas, kuna detektoritega igalpool ei kuuldud.

Võitlus ringhäälingu seg a ja te vastu Kanadas
Kanada on esiinese m aana kogu ilmas oma ringhäälingu-aimeitikonniais aisuitanud erlo:Sialko(ninia, m ile üles
andeks on võidfelidia rittughääMngu segajaite vastu. Se^lle
osiakonnia üksilkud positid on külvatud üle nnaa ning koos
nevad asijatundijiaist, k«s varustaitud tatrviilikkude apa
raatide ja autodega. Kui mõne raadioharrastaja kuula
m ist segatakse, pöörab ¡see valvepoisti poole; on kaebus
põhjeaidaitud, isiõidab asjatundja koihaüie, e t segajat kind
laks teha ja kõrval'dadia. S©e koritaldiuis on kõigile ringhääüngulkuulajiaitele tõsiseks rõõmuks ning meil jääb
ajinult isoovida, et tei’sed mjaad siin Kanadaist eesikuju
võtaks:id.

Saadanlik ringhääling
ü k s Berliini leiht toob kummalise ja Õudse teate
ühe poola raadiohamaisitaja suirmast: Põhja-Poolas Soikolovi ligidal on talupojad häviitanud sealse kooliõpetaja
vastuvõtteaparaadi ja õpetaja enda ä ra tapnud! Talu
pojad' olid arvamisel, et õpetaja oima „kuiradiimasinaga“
vdhma ligi meelitaib, mida enne seda alalõpm ata sadas.
— Nagu me varem teatasdimie, olid saimal arvamisel
austria talupojad, kuM neeil ei talitanud metsiniimestena, vaid pöörsid kaebusega parlamendi poole.

Moodsa re isi m õnusused
Sõit lennukil raadiomuusika saatel

Raadiolamp ilm a p atareid eta?
Niaigu New-Yorgist teatataiksie, on ameerika inse
ner Lee de Forest, kes tumtud praegrusekujulise raadiolaimbi loojana, konistruieeriniud uue lambi, mis töötab
ilma patareideta, hariliku valgustusvooluga ja ühtlasi
sobib valgusallikaks.
Ameerika leidur viibis hiljuti Hispaanias, kus ta
tuitvunes üJie seai'se imiseneri leidusega, mida täiendades
ta lõigi nim etatud lambitüübi. Ta loodab lambil olevat
suure tuleviku. Esimesed eksemplarid ilmuvad turule
juba mõne nädala pärast.
Sakslased' võtavad seda teadet m ärgatava tagasi
hoidlikkusega, kaheldes, kas uu® lamp tõesti igapidi
end tasub.

A ntenn p ik sek aitsen a
Stuttgardis lõi pikne hiljuti ühe m aja pihta. See
ei isümnitanud õnmieJcs ag a mingisuguist kahju, ikuna
m ajal asuis nõueitekohasielit eihitatud antenn, mis välgu
m aa sisse juhtis, mille eest majaperemees antenniomanikule, ühele üürnikule, oli südamest tänulik.
Antennist kui piksekaitsest ilmuis kiTjutiis selle ajaikirja eedlmiseis numbris, ikuis on antudi ka ibarviJiik piksekaitse ehdtamise õpetus.

V ene raadiokuulajad e i te a , mida nad kuulda
soovivad

V äike raadiom eister

Venemaal korraldati hiljuti ankeet ringhäälingusaatekavade asjus, et teada saada, mida kõige enam
soovitakse kuulata. See ankeet ei andnud aga pea min
gisuguseid positiivseid tulemusi, kuigi vastuseid tuli
õige rohkesti. Suur osa sooviavaldusist sisaldas soove,
et saateaega pikendataks, täiendataks või teisiti kor
raldataks, kuid selle juures jäeti enamasti nim eta
mata, mida nimelt saatekavas täiendada või kuidas
saateaega pikendada; ringhäälingu organiseerijate ar
vates ei olevat saateaja pikendamine üldse võimalik.
Neid huvitasid kõigepealt konkreetsed andmed, missu
guseid ettekandeid kõige enam pooldata,kse, kuid selle
kohta, nagu juba tähendatud, jäi kuulajate seisukoht
endiselt teadmata.
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Vana lambijala kasutamine

Huvitav siseantenn

Allolev joonis näitab, kuidas võib 'kasutada
vana lambijalga telefoni või valjuhääldaja
külge panemisel küttevoolu lülitamiseks. Sel
leks ühendatakse kõigepealt — peale seda, kui
jalalt lambi klaasosa kõrvaldatud — jala kaks
haru. Telefoni või valjuhääldaja juhed ühen
datakse tinutamise teel anood- ning võrej alaga.
Aparaadis paigutatakse vastavalt neli puksi või

Kirjeldatav antenn väärib tähelepanu tema
omapärase konstruktsiooni tõttu. Ta valmis
tatakse järgmiselt: ukse nurkadesse kinnita
takse isolaatoreid kandvad puuliistud, millele
traat mähitakse. Samasugune raam tehakse ka
ukse kõrvale seinale. Mõlemad raamid ühen

lihtsalt lambipesa, mis kütte ja telefonijuhedega lülitatud nõnda, nagu näitab joonis. Kui
nüüd jalg pessa asetada, ühendatakse lambi
küte ja ühtlasi telefon anoodahelaga.
Amateur Wireless

datakse variomeetri sarnaselt järestikku ning
ülejäänud kaks traadiotsa ühendatakse apa
raadi antenni- ja maapidemetega, nagu näitab
joonis.
Traadiks on soovitav tarvitada sellekohast
kõrgesageduslitset või selle puudumisel hari
likku 0,8 mm isoleeritud vasktraati (keillatra a t).
Antenni häälestamine sünnib ukse ja seinavahelise nurga muutmisega.
P. S.

Tinutamislamp
Raadioaparaatide ehitamisel on sagedasti
jootmist väga mõnus toimetada piirituslambikese abil, mille igaüks endale hõlpsasti võib ise
valmistada. Selleks võetakse kaanega plekkkarp. Kaande puuritailise peenikei auk, kust
pistetakse läbi jäme traat. Traadi alumine ots

Programmikomitee tööl
Tallinna ringhäälingujaam a juures moodustatud
programmikomitee pidas läinud nädalal oma esimesi
koosolekuid. Kavakindel töö algab sel nädalal.

Euroopas kuuleb A m eerikat
Euroopas on hästi kuuldud Ameerika ringhäälin
gujaam a Scheneflitadys, mis töötab lainepikkustel 32 ja
77 m. Viimasel ajal on jaam eriti Euroopa jaoks ha
kanud saatm a lainel 32,77 m, töötades teisipäeval, nel
japäeval ja laupäeval kella 1 aegu öösel.
*
A ustrias on pimedatele võimaldatud raadio-vastuvõteaparaadi tarvitam ine tavaliste maksudeta.
Seda
õigust on seni kasutanud ligemale 1000 pimedat.

keeratakse aasa ja sinna paigutatakse tükk
puuvilla, millega lamp ongi valmis. Karbikesse
valatakse denatureeritud piiritust tahi niisuta
miseks. E t see seistes ära ei auraks, peab
karbi kaas õhukindlalt peale käima.

O l O M ■ Programmikomitee — K. K. / Raadioapaw W .
vooluallikad; Tinaakkumulaatorite
laadimine — A. Põdrus / Lühiiaine-vastuvõtja — Mo
dern Wireless’i järgi / Kroonika / Pilte / Praktilisi juha
tusi ; Vana lambijala kasutam ine; tinutuslamp ; huvitav
siseantenn / Tehnilised tingimused ringhäälingu vastuvõtteaparaatide välisantennide kohta / Kirjakast / Maa‘ ilmade võitlus / Saatekava.
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Tehnilised tingimused ringhäälingu vastuvõtteaparaatide
välisantennide kohta
§ 1. Käesolevad tingimused on malksvad ringhäälingu vastuvõtteaparaatide välisaintennide kohta, s. o.
antennide kohta, mis tervelt või osalt on ehitatud väljaspoole hoonet vabasse õhku.
§ 2, Linnas tuleb antenn nid üles seada, et tema
välised osad ei rikuks ehituse või tänava üldmuljet.
Antenni peab võimalikult ehitama õue poole hoonet,
mis eriti nõueitav on kahejuheliste antennide juures.
Rohkem kui kahejuhelõste välisantennide tarvitam ine
linnades» on keelatud.
§ 3. Mitme korteriga maijal tuleb antenn nii ehi
tada, et ka teistel isama m aja 'elanikkuidiel võimalik
oleks endiale antenni üles seada.
Paralleelsete antennide lubatav minimiaialne vahe on
5 meetrit, kusjuures erandina see vahe väiksem võib
olla, kui antennide omanikud omavahel kokku lepivad.
Ristumisel peab antennide vahe olema vähemalt 2
meetrit.
§ 4. Antenni vÕib ehitada harilikust ühekordsest
vaak- või pronkstraadist või samiast m aterjaUst ko.osnevast erilisest antennilitse&t alljärgnevatel tingi
mustel :
V asktraat (kõva) peab olema vähemalt 2 mm dia
meetriga ning tõmbetugevusega 40 kg ühe ruutmillimeetri kohta.
Pronk&traat peab Oilema vähemalt 1,5 mm diameet
riga ja tõmbetugevusega 50 kg ühe ruutmiili',meetri
kohta.
Vasiklitse (kõva) peab omama tõmbetugevuse vä
hemalt 40 kg ühe ruutmillimeetri kohta ja olema m itte
alla 2,5 mm diameetriga.
Pronksildtse tõmbetugevus
ühe ruutm.filimeetri
kohta peab olema vähemalt 50 kg ja diameeter m itte
alla 2 mm.
§ 5. Antennijuhe põiklõige peab olema kooskõlas
antenni pikkusega. Kindluskoeffitsient ei tohi olla
a l a nelja. Antenni ületstõmmatud osad peavad oHema
ühest tülki'St ja neis ei tohi olla tinutam ata sõimi või
jätke. Antenni tugevuse m ääram isel tuleb orienteeruda
käesolevas toodud tabeli andmete põhjal.
Antenni tõmbejõudude tabel ja lõdvete suurus.
(Neljakordne tugevus —25° C juures.)

§ 6. Antenni postid, latid ja muud ikinnitispunktid
ning reid kahejuhelistes antennides peavad olema kol

mekordse kindlufiikoeffitsiendiga maksimaalse tõmbejõu
juures. Postid ja latid, millelt antenn ei sisendu, pea
vad' seisma vertikaalselt.
§ 7. Antenni isoleerimis- ja kinmisidumiskohtaideis
tuileb tarvitada isolaatorite lahelaid järestikku kokku
seotud isolaatoritest või vastavaid muid isoleerabinõusid.
§ 8. Antenni pidemeteks (kinnituseiks toetuspunk
tidele) ja isolaatorite kõikkusidumiseks tarvitatava materjiaii tugevuse koeffitsient peab võrduma antenni ma
terjali omale. Lubatud on tarvitadia harilikku raudtraa ti minimaalse läbilõikega 2,5 mm.
§ 9. Antenni kinnitamiseks võib kasutada korst
naid, torne ja muid ehituste osi, arvestades nende osade
vastupidavusiega antenni tõmbejõule (§ 6). ^ Antenni
ehitamisel tuleb arvestada võimalilkkude töödega ka
tustel.
Antenn peab katusest vähemalt 2 m eetrit eemal
olema.
Kui antenn klnnitatalkse kasvava puu külge, peab
arvesise võtma puu kõikumisi tuule käes.
§ 10. Antenni sisendusjuhtme m aterjal _peab võr
duma vastupidavuse mõltes antennimaterjälile ja _või
malust mööda peab katsum a sisendada antennijuhet
ilma jätkuta ning eritraadita. Kui aga sisendtuseks an
tenni külge juhe jätkataks>e, siis) peab seda nii tegema,
et ühendamisikohad elektriliselt annaksid hea kontakti
ning jätkud antenni vastupidavust ei vähendaks.
Antenni sisendüsed (hoonesse sisseminelkud) ning
selle tubane osa ja aparaadi maajuhed peavad ruumides
elektrijiihedest eemal olema vähemalt 10 cm.
§ 11. Kui antennijuhed siidieühenduste signalisatisiioonijuhedega ristuvad, peavad need võiimalust mööda
moodustama täisnurga, kusjuures vähema nurga minim!aialseks suuruseiks on 60”.
Minimaalne vertikaalne kaugus antenni ja nõrkvoolujuhede vahel on 1 meeter.
§ 12. Tuleb hoiduda antenni ristum iste eest madalapingeseadete (kuni 250 volti juhe ja m aa vahel) juhedega. Kui ristum ine on möödapääsmato, peaVadl
antenni'juhed olema isoleeritud ilma,stikukindla m ater
jaliga, välja arvatud juhud, kui madailapinigeseadete
juhed ise on vastavalt isoleeritud.
S'?muti tnleb talitada ka siis, kui antenn on madalapingejuhe lähed*usse asetatud nÕnda, e t katJkemiseü
kokkupuutumine võimalik.
§ 13. Keelatud on tõmmata antenni pealt- või alt
poolt kõrgepingeseadete (üle 250 voldi juhe ja maa va
hel) juhesid ja. neile lähened!a ligemale 10 m eetrit.
Erandina võib üle nende trammijuhede isoleeritud
antenniga minna, millele maandatud traadid peale
tõmmatud.
§ 14. Iga antenn pieab sisendusjuhel olema varustatiid lülitusisieadega ja pikseikõrvaldajaga ning %
amprilisest voollukaitsjiast läbi käima. Lülitu ssieade
peab võimaldama antenni hõlpsat m aaga ühendamist
ning aparaadi antennist eraldamist. Tarvitada võib
kõrgiepinge lülijaid miitte alla 6 ampri ja piksekaitseid,
mis juba 300-voldilise pinge juures
'antennile maa
annavad.
Kohtades, kusi antennil läheduses' mladal- Ja kõrgepingejuhed puuduvad, pole voolukaitsjate tarvitam ine
sundiuslik.
§ 15. Aparaadi maajube tuleb ehitada võimalikult
lühike. Minimiaalne maajuhe läbilõige peiab antennig’a
ühesuguise m aterjali korral
olema antennijuhe läbi
lõikest kaksi kotrda suurem.
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Euumi sees ei tohi antenni sisendusjuhe ega ka
ma;aühendxisjuhe o la ikergesti tnildvõtvate materjalidie
ja abin!Õudle iäheduises. Puuhoone seinal tulem d jubed
kinnitada isoleerrullidele.
Kui aparaat on paiguitatud sisiendiusest kaugele,
peab § 14 nim etatud m aaga ühendatud lülija ja pnksekôrvialld'aja ning voolukaitsijai ikkagi üle,s seadma an
tenni hoonesse 'sisenduse juurde, kuna aparaadi juures
võib tarvitada erimaiaühendust.
§ 16. AmtennilüMja niong pilksekaitse maaühendus
peab oilemia võimalikuilt väikeseoomiline (utmbes 5 oomi)
ning sielle konta.kt m aaga ei tohi esialgsest seisukorrast
ühelgi j^hul halveneda, seda enam katkeda.
§ 17. Antenn ja maaühendus peavad alati korras
olema. Antenni omianik on kohustatud antenni ja maaühendust perioodiliselt järg i vaatam a ning neis m är
gatavad puudused ja rikked kõrvaldama.
Õnnetuifce juJitude eest, mis' antenni maihialangemise
ja selie puuduliku m-aaühendu'se tõttu tekkinud, vastu
tab antenni omiainik.
§ 18. Uute ehitusele tulevate maiade omaniikkudleiTie 'soovitatakse iga 4 kortecri kohta ehitada, üks antennimast.

Küsimus nr. 186. 1) Soovin ehitada Hazeltini
nöitrodüüni. Kui suured peavad olema transform erid
800—1600 m lainetele? — 2) Kas kõlbavad madalsageduskõvendajasse transform aatorid vahekorraga 1:5 ja
1:3? — 3) Oman kolm lampi: Radio-Micro D ja üks
Super-Ampli. Kas saab neid selle aparaadi juui’es
kasutada? — Kui suurt eelpinget vajab Super-Ampli?
M. A. T a l l i n n a s .
Vastus nr. 186. 1) Vaadake vastus ni'. 164. —
2) Kõlbavad. — 3) Kaks esimest kõrgesageduslampi
võtke Super-Micro R 15, audioniks ja esimeseks madalsageduslambiks Radio-Micro D ja viimaseks madalsageduslambiks Super-Ampli. — 4) Super-Ampli vajab
eelpinget —1,5 kuni —3 volti.
Küsimus nr. 187. 1) Minu aparaadis teeb viimasel
ajal vastuvõtu võimatuks tugev ragin. Millest võiks
see tingitud olla? — 2) Tihti kõveneb vastuvõtt, kui
k ä tt kondensaatori skaalale lähendada. Millega seda
seletada? — 3) Millega on seletatav, et Antslas detek
tori ja kahe madalsageduskõvendajaga Tallinnat üldse
ei kuule, kuna Helsingi kostab, kuigi õige halvasti? —
4) Millal hakTcab Tallinna ringhääling transleerim a,
milliseid katseid kord tehti ja mis väga soovitav oleks?
R. S. T a l l i n n a s .
Vastus nr. 187. 1) Ragin aparaadis võib tekkida
atm osfäärilistest lahendustest, mis kevadel ja suvel
õige intensiivsed ja mille vastu suur osa lihtsam atest
vastuvõtjatest väga tundlikud. Ka võib see tekkida
halbadest ühendustest aparaadis või vanast anoodpatareist. — 2) See tuleb kondensaatori mahtuvuse m uutu
m isest käe lähendamisel. E t vastuvõtt mõnikord lähebtugevamaks, näitab, et aparaat enne ei olnud hästi
häälestatud. — 3) See on seletatav ringhäälingujaam a
praeguse halva asukohaga. — 4) Võimalik, et sügisel.
Küsimus nr. 188. 1) Kas on „Raadios“ nr. 15 too
dud detektoraparaadiga Tallinnat kuulda Paides. Mis
suguseid jaam u võiks sellega seal kuulda? — 2) Kas
on „Raadios“ nr. 13 toodud ühelambilise aparaadi kasu
tamine meil raadiom äärustega lubatud ?
L. E. P a i d e s .
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Vastus nr. 188. 1) Tallinnat kuulete suvel ainult
heal juhusel. Kuulda võiksite seal vast Motalat, Lenin
gradi, Moskvat ja juhuslikult veel mõnd jaama. — 2)
Meie üldse m äärustega lubamatuid skeeme ei avalda..
Küsimus nr. 189. 1) Kas saab Loewe kolmekord
set madalsageduskõvendajat kütta taskulambi-patareiga? — 2) Kui suur peab olema Malteneki käsiraa
matus kirjeldatud 500 cm mika-pöörkondensaatori stanioolpleki-leht ?
J. K. K a r j a s o o.
Vastus nr. 189. 1) Taskulambi-patareiga kü tta ei
saa, sest Loewe-lambi voolutarvitus on selleks liig
suur. — 2) Vähe suurem kui liikuva sõõri läbimõõt.
Küsimus nr. 190. 1) Kas saab „Raadios“ nr. 18
ilmunud ühelambilise aparaadiga Tapal kuulata Tal
linna ringhäälingujaam a? — 2) Kas kuuleb „Raadios“
nr. 15 toodud detektoraparaadiga Tallinnat Tapal?
E. L. T a p a l .
Vastus nr. 190. 1) K ahtlem ata kuulete. — 2) Hea
del vastuvõttetingim ustel peaks kuulma. Garanteerida
ei või.
Küsimus nr. 191. Kumb aparaat töötab suvel pare
mini, kas negadüün madalsageduskõvendajaga või
reaktsiooniga audion madalsageduskõvendaja ?
RaadiosÕ ber Elvas.
Vastus nr. 191. Atmosfääriliste segamiste vastu
on need mõlemad ühtviisi tundlikud. Soovitavam on
siiski madalsagedusega reaktsioonaudion.
Küsimus nr. 192. Ehitasin 5-lambilise stabilidüünvastuvõtja. kuid see ei lase end nöitraliseerida. Ka kos
tab kohalik saatejaam tugevasti teistest läbi. Kui
das oleks võimalik seda aparaati nöitraliseerida?
V. K. T a l l i n n a s .
Vastus nr. 192. N ähtavasti on viga kas üksik
osade valesti asetamises või juhede tõmbamises, mille
kohta aga siin piiratud ruumi tõttu raske seletust anda.
Vaadake selle kohta „Raadio“ nr. 10 1. a. ja nr. 19 s. a.
— E t kohalik saatejaam teiste jaamade kuulamist ei
segaks, peab olema hästi selektiivne aparaat.
Küsimus nr. 193. 1) Kas „Raadios“ nr. 17 s. a.
kirjeldatud nöitroformerpoole vÕib tarvitada ka teiste
nöitrodüünaparaatide juures? — 2) Kas nimetatud
poolid on paremad kui silinderpoolid ?
N. T. V i l j a n d i s .
Vastus nr. 193. 1) Võib. — 2) Käsitamise poolest
on need paremad, kuid elektriliste omaduste poolest
pisut halvemad kiii silinderpoolid.

Kirjavastused.
J. ning R. K. K i 1 i ii g i-N õ m m e 1 ja A. K. B a 1t i n õ v a s . Täname südamest piltide eest ning jääme
järgmisi ootama. Pildid saadame soovikorral tagasi.
K. V. T a l l i n n a s . Ilmunud ei ole. Isevalmista.mine raske
Amatöör Tallinnas.
Ühe teie
soovitu
leiate „Raadios“ nr. 7 s. a.
E. P. T a l l i n n a s . Nagu näete ilmub. Leiate
„Raadios“ nr. 11 s. a. ilmunud määrustes.

Tõlkijaid
kes valdavad hästi tehnilist inglise, prantsuse või saksa
keelt, vajab selle ajakirja toimetus. Loomulikult on tar
vilik ka laitmatu eesti keele tundmine. Tasu rahuldav.
Pakkumised, soovitav ühes iõlkenäitega, saata Tallinn,
Pikk 43, „Raadio“ toimetus. Toimetaja kõnetund iga
päev 4—5 p. l.
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F. "W. H e ra to g i f£ ^ n t£ isiilln e n o v e l l
Kostis inimeste hädakisa, plankide murdmine, lai
ned lõid üle jahi kokku ning ta langes tinatükina ookeani sügavusse, viies kaasa kogu mees
konna. Vee keeris tõi mu jälle pinnale ning ulmiastuses tuindsin ma veel ainult, kuidas neli tugevat kätt
mu veest välja kiskus mingisugusesse kuulitaolisse
rüsta. Siis vajus seegi ning ärgates leidsiin enda teile
juba tuntud veealus/est asulast.
Imeloomana toodi mind siia planeedile ning pärast
pikemat järeleuurim ist lasti vabaks. Ma olin küllalt
tark, et oma saatusega leppida ning lastes end varus
tada igasugu tarvetega, nagu soojuseko^gujate, ülikon
dade, katseriistade ja muudega, asusin elama siia ük
sildusesse.
Peagi sattusin talütide hulgas peastpõrunudi eraku kuulsusse ning mind jäeti üsna rahule.
Ig a kolme päeva pärast ilmub siia üks taldit minu soo
vide järele pärima. Ma viskan need lurjusied harilikult
ilxisasiti välja.
Seda peetakse täieliku hullumeelsuse
avalduseks ning siis on mul jälle kolm päeva rahu.
Kuid kogu vangipõlve a ja 0‘len ma tegev ofiiud, haudu
des kättetmaksu-plaane. Ma teadsin nende kaugele
ulatavatest kavatsustest ning päeval kui ööl olen töö
tanud maa pääsitmiseks. Lõpuks olengi leidnud õige
võitlusabinõu. Ta on väike, käepärane, kerge valmis
tada ning mõjub taliitidele kindlasti surmavalt. Tema
mõju pole taiiitidel kuidagi võimalik kahjutuks teha.
Ta tuleb aga maa peal valmistada, kuna selleks tarvisminievat ainet, nimelt hõbedat, Talil on vähe leida.
Alles hiljuti lõpetasin ma oma töö. Ma näitan teile
teda kohe.“ N atuke väsinult järgis Biller šotlasele, kes
võttis kapist väikese läikiva asjakese, mis püstol.t
meelde tuletas.
„See on imitmeaiastase töö vili. Üksikute talütide.
juures, keda mul korda läks kinni püüda, võisin ma
põhjalikult uurida nende anatoomüLsi omapärasusi. Ma
leidsingi, mida olin otsinud. Iga' taliidi ajus leidub
sõilimpunkt, mille rikkumine teadvuse täieükult hävi
tab. See nääre on aga lõpmata tundelik kiirte vastu,
mis tekivad peeneksjahvatatud hõbeda auramisel.
Läbi kvartsläätsade on võimalik seUele sõlmepunktile juhtida koondatud kiirteikismpu, miUe mõjul ta la
guneb ning möödapääsmatult surm a toob.“
Biller haaris MacTockeri käe ning tänas teda kogu
inimkonna nimel päästjana. Siis ag a ru tta s ta minema,
et tulla lähematel päevadel uuesti. Tükk aega nägi ta
veel šotlast jum alagajätuks käega viipavat. Siis vajus
juba kogu Tora m ägestik kaugusse.
Sellest päevast alates sõitis Biller sagedasti jäises
polaarpiirkonnas. Lennul möödusid päevad, mil kaks
inimest Tora m ägestikus aru pidasid, mis Billeri maa
peale jõudes ette võtta. Vähe enne ruumilaeva taga-sisõitu pidi Biller Tockeri leidtuse ühes võtma,* sest va
rem võidaks see keorgesti teima juurest üles leida. Ära
sõidu segaduses võis aga kergesti pakke tähelepanu
äratam ata laevaruumi toimetada.
Kolm päeva enne ärasõitu kutsuti Biller „Maa
võitmise komitee“ istungile.- Professor, kes Billerile
isilklikult järele sõitis, seletas suure meeleheaga, e t ettevalmis!tu'stöödega hakatavat lõpule jõudma. Täna pidi
Biller saama üksikasjalikumaid teateid.
Nõrga tõukega maandus lennuk parlamendihoonel.
Nad astusid saali, kus istus suurem kogu silmapaistva
maid taliite. Gongi helide saatel astus sisse ka Tema
Majesteet Li-Tan ning tervitades möödaminnes M ajafd
ja Billerit asus troonile kõnet pidama:
„Vaevairikka töö järele oleme jõudmud nü kaugele,
et pole enam takistusi sõiduks maakerale.
Niipea,
kui sealt oma asundusest teate saame, et seal kõik

(3. järg)
valmis, asub viis ruumilaeva sõjateele. Me varustame
nad kõige moodsamate sõja- ning kaitseriistadega, mis
neid hoiab inimeste kallaletungi eest. Lähemal ajal
on m aa meie p äralt ning võib alata kogu arahva sinna
transp OTteerimist. “
Väikese pausi järele kõneles kuningas edasi:
„Me teame, et maa peal elab m itu m iljardit ini
mest, keda me kasfulikult enda teenistusse võime ra 
kendada, et siis ise täielikult anduda teaduslikule
tööle. Iga vaimuelu avalduse hävitame inimeste juures
M ajat-kiirtega, nõnda, et mõne aastakümne pärast
maakeral elame ainult meie kui isiandad ja inimesed
meie tööloomadena.“
Biller hüppas' ärritatu lt püsti, kuid kuningas rahus
tas teda naeratades:
„Teie jaoks, härra Biller, on meil aga sootu teist
sugune ülesanne, mille täideviimise eest teid ootab rik
kalik tasu. Oma kaugenägem isaparaatidega oleme
maal leidnud soodsa maabumiskoha ruumilaevadele,
nimelt K ufra oaasi, ning ettevalmistused sellel peab
tegema üks inimene. Me toetame teda loomulikult iga
suguste tarvilikkude vahenditega ning selleks oleme
välja valinud teid. Tasuks saate maa asevalitsejaks.“
Kõik pöörsid pilgud Billerile. See oli uuesti tõus
nud istm elt ning pidi peaaegu avaldama enda tõsised
tundmused, kuid viimasel silmapilgul läks tal korda
end valitseda ning ta vastas päris rahulikult:
„Mu härrad, te saate minust aru, kui ma teie
kavatsustele sõbralikult vastu tulen. Täna olen ma
jõudnud veendumusele, et igasugune vastupanek oleks
mõttetus. Meie maal on kõige parem end painutada
Tali kultuuri alla ning teid tunnistada enda valitse
jaks. Ma usun, et ma m aa asevalitsejana võin teha
kõige enam inimeste heaks ning seepärast võtan ma
pakutud ameti tänuga vastu.“
Rõõmus käteplagin oli talle talütide poolt vastu
seks ning M ajat ütles:
„Kuna meil nüüd võidetud viimane takistus, ei
seisa meil enam midagi ees maa vallutamisel. H ärra
Billeri nõusolek hoiab suuremad verevalamised, mille
eest teda veel kord tänan.“
Uute rÕÕmuhüüete saatel kirjutati alla leping, mis
m ääras kindlaks Billeri õigused ja kohustused. P ärast
seda, kui oli m ääratud ruumilaeva ärasõidupäev, läks
koosolek laiali.
Kuna Billerile oli jäänud veel ainult kaks päeva
aega, pidi ta otsekohe veel kord Tockeii poole sõitma,
et sealt tu u a viimase konstrueeritud aparaat. Kuid
ootamatult muutus professor ülisõbralikuks lüng lubas
saata Billerit viimasel ringlennul. Biller ehmus. Vastu
kõnelda ta ei tohtinud, kui ta ei tahtnud end lasta
langeda kahtluse varju. Ning lõpuks olid tal ju ole
mas aparaadist joonistused, mille järele uue ehitamine
pidi olema võimalik. Kuidas aga teatada šotlasele
enda ärajääm ise põhjus?
Seal tuli päästev mõte.
„Kas ma ei võiks taliitidele enne ärasõitu ringhää
lingu kaudu kõnet pidada, härra M ajat? Te mõistate,
et mul tulevasena m aa asevalitsejana soovitav oleks
kogu talütide rahvale kõnelda, et sel teel hävitada vii
m ast umbusaldust mu vastu.“ Professoril ei olnud
põhjust vasturääkimiseks.
Ruumilaev seisis valmis sõiduks. H iigla talütide
hulk ümbritses teda. 'M ajafle ja Billerile pilluti lilli.
Billeii pilk otsis poodiumi mikrofoniga. Ta leidis
selle alles professori näitamise järgi. R uttu hüppas
ta paar astet üles. Väike hõõglamp tähendas, et saatja
töötab. Biller lootis, et šottlane tema kauase ärajää
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mise p ärast ometi rahutust pidi tundma ning nüüd
oma vastuvõtja juures kuulama. Nii algas ta kõva
ja selge häälega, nii et see kostis kaugele üle kuu
lavate taliitide.
„Kõigile taliitidele! Maa asevalitseja M artin Biller tervitab teid viimane kord enne ärasõitu. Olen
veetnud siin palju unustam atuid tunde. Kahjuks pole
mul võimalik isiklikult tervitada kõiki arm astusväär
seid taliite. Sündigu see siis kaudselt. Ma tänan teid
teadm iste eest, mis ma siin olen teilt omandanud, kuigi
ma m aa peale ühes võtta ei saanud seda, mida ma.
oleksin soovinud. Kõigi asjade kujutused on mul aga
selgesti meeles ning õppimine ei ole olnud asjata.
Kandku see vilja! Nägemiseni maal! Pea tuleme ja
viime siit teid kõik!“ Sellega oli Billeri kõne lõpul
ning kuigi professor ei saanud jä tta nim etam ata Bil
leri kõnet vähe arusaam atuks, ei tähendanud see lõpuks
ometi midagi. McTocker oleks ometi pidanud aru
saama ta Isõnadest.
Lõikav vile katkestas Billeri mõttelõnga. Viima
sed meeskonnast tõmbusid ruumilaewa. Biller ronis
nöörredelit pidi üles, tema järel professor ning nende
taga sulgnes ruumilaeva avaus. Taliitide rõõmuhüüdeil hakkasid masinad sumisema ning pikkamisi tõusis
ruumilaev õhku, kiirendades järjest kiirust, nii et Tali
helendas peagi ainult väikese kuulikesena nende taga.
Sõit läks laeva eeskujuliku konstruktsiooni ja
meeskonna vilumuse tõ ttu ilma iseäraliste vahejuhtumusteta. Nii jõuti Marsi lähedusse. Kui see n ähta
vaks sai, jooksis inetu naeratus üle professori kortsu
nud näo.
„Meil on õieti hea juhus proovida uusi minu
konstrueeritud kiireheitjaid, kuna marslased pole ju
õieti muud kui ainult teie esivanemad. Tuhandete aas
tate eest tuli salkkond m arslasi teie maale, leides selle
aegselt loomalikult inimkonnalt vähe vastupanu. Nende
asundustest tekkisid vanad kultuurirahvad, tiibetlased
ja mongoolid. Ometi valge raass omandas neilt palju
ning jäi lõpuks valitsejaks. Me teeme Marsil väikese
peatuse“. Rohkem uudishimu kui professori kiireheitjate proovimise p ärast heitis Biller nõusse ning
aw as ain u lt:
„Me võime ju maabuda, kuid milleks surm ata
ilmsüüta marslasi. Ma arvan . . . “ Professor katkes
tas:
„Küll me näeme. Me tarvitam e sõjariistu ainult
häda sunnil. Kuid ma tunnen m arslasi küllalt hästi.“
Vaheajal oli ruumilaev jõudnud Marsile nii lähe
dale, et võis tähele panna ta pinna vorme. Tuhandete
kilomeetrite ulatusel oli pind jääga kaetud. Üksikud
tumedad jäävabad jooned lõikasid sellest läbi. Seal
asusid marslased oma põldude ja elamutega.
Ruumilaev tasandas Marsi õhkkonnas käiku ning
peatus kerge tõukega. Õre ning jahe õhk tungis läbi
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avatud luukide laeva sisemusse. M ajat ning Biller
varustasid end kiireheitjate ning soojade kehakatetega,
hüppasid laevast ning liikusid lähemate elamuste
poole.
Nüüd keskpäeval kõrvetas päike takistam atult läbi
õreda õhu. Niipea aga, kui mõni pilv kattis silma
pilguks päikese, puhus jäine tuul üle alles higimärgade
peade.
Vaevalt veerand tundi olid naad teei niKunud, kui
neile saladusliku kiirusega hakkas lähenema terve :ialk
väikesi tõmmunahalisi marslasi. Peagi ümbritsesid
nad M ajat’ ning Billeri, silmitsedes võõraid tigedate
pilkudega. Biller sai vähe aega neid vaadelda, kui
ootamata üks kivi talle pähe lendas; meelemärkuseta
langes ta maha. Samal silmapilgul tormasid teised
hulgakesi professori kallale ning enne kui see sai ta r
vitada oma kiireheitjat, oli ta juba pikali paisatud.
Võitjate rõõmuhüüded täitsid õhku. Üks suurematest
ja tugevam atest, nähtavasti mõni pealik, kiskus tupest
läikiva pistoda ning seda ähvardavalt vastu pükse püh
kides hakkas ta professorile lähenema.
Sel hädaohtlikul silmapilgul juhtus midagi iseära
likku. Üks m arslastest haaras peast kinni, kisendas
metsikult ning langes siis elutumalt maha. Ehmumilt
peatus odaga mees. Samal hetkel haaras tedagi nähta
vasti kole peavalu ning langedes nägi ta veel, kuidas
paremal ning pahemal m arslasi hunnikusse langes.
Biller oli vähe toibunud saadud hoobist ning silmi
avades nägi ta tumedanahalise tigedat lõusta enda
kohal. Silmapilk tuli talle meele kiireheitja ning sih
tides marslasele pani ta aparaadi töötama. Ei olnud
sekunditki vaja, kui marslane juba langes ning Biller,
nüüd juba täie mõistuse juures, lõpetas päästmistöö.
Valutavaid muhkusid ja veriseid haavu peoga hoi
des vankusid mõlemad õnnetud uurijad ruumilaeva
poole tagasi. Tunnipikkuse vaevarikka käimise järgi
jõudsid nad pärale ning hoiates tegi professor korral
duse viibimata edasi sõiduks. Peagi jäi võõrastevaenuline planeet kaugele nende taha.
Edasi läks sõit ladusalt. Päev hiljem tuli nähta
vale helendav m aaketas, mööduti kuust ning peatuti
siis India ookeani kohal, et oodata öö saabumist. Vae
valt m ärgatavalt libises m ustavatel voogudel kaks rida
tulesid. See oli Euroopa-Austraalia liini reisijateaurik.
Ei aimanud keegi seal all raadiomuusika järgi tantsi ’
jäist, missugune mädapaise pesitses vana maa pinnal.
Ja ometi oli ta nii ligi.
Vuhisedes ja vee kõrgele pritsides langes ruumi
laev vette ning mõni minut hiljem oli ta juba varjavas
torus. Kohinal pumbati vesi koopast, kuivatati elektriaparaatidega ning siis avanesid luugid, lastes välja
ilmarändajad.
(Järgneb)
Vastutav toimetaja ja väljaandja Karl Kesa.

Tallinna Eesti Kirjastu's-Ühisuse trükikoda, Pikk tän. 2.

