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TEINE AASTAKÄIK

Raadiotööstuse arenemisvõimalustest Eestis
E esti tööstus peab igal alal arvestam a kahe
asjaoluga: meie siseturu väiksusega ja raskus
tega, millega on seotud välisturule pääsmine;
seni on meie vabrikusaadustest ainult üksikud
välismaile tee leidnud. ¡See on maksev ka raadio
tööstuse kohta ja need kitsad piirid määravad
ühtlasi meie raadiotööstuse iseloomu. Meil ei
saa juttu olla m ingisugusest massiproduktsioo
nist, vaid peame piirduma raadiotööstuse ala
dega, mis end tasuvad ka vähesel määral val
m istamise puhul.
E esti raadiotööstusele on juba alus pandud.
Meil töötab terve rida ettevõtteid raadioartiklite, peaasjalikult vastuvõtteaparaatide val
m istamise alal. Peam iselt seisab see töö selles,
et vastuvõtjaid välismaa üksikosadest kokku
monteeritakse; mõned tööstused valmistavad ka
lihtsamaid üksikosi. Vastuvõtteaparaate ehita
vad meil a.-s. Tormolen & Ko, a.-s- A. Kapsi
& Ko, a.-s. Tartu Telefonivabrik, k.-m. Radiophon, E. Nysten, H. Lohmann, Mercado j. t.
vähemad ettevõtted Tallinnas, Tartus ning teis
teski linnades. Peale vastuvõtjate ehitab a.-s.
Kapsi & Ko ka telegrafisaatejaam u ning mõ
ningaid nende juurde kuuluvaid üksikosi, Tartu
telefonivabrik peatelefone ja Radiophon ning E.
N ysten poole ja transformaatoreid.
Need tööstused on asutatud raadioäride
juurde ja varustavad aparaatidega eeskätt oma
kauplusi. Peale selle töötab meil kaks erilist
tööstust raadio alal, nimelt „Luxi“ ja ins. Raagi
patareitööstused. See olekski kõik.
Kui me nüüd meie raadiotööstuse sihti vaat
leme, siis peame tunnistama, et isee on valitud

täitsa õieti. Meil on võimata valmistada kõiki
üksikosi, kuna need piiratud turu tõttu lähek
sid kallimaks kui välismaa omad. Küll tasub aga
end aparaatide kokkuseadmine välismaa osa
dest. Ja nimelt seepärast, et aparaatide mon
teerimine ei nõua kalleid sisseseadeid, vaid
enam käsitööd. Elav tööjõud on meil aga palju
odavam kui välismail. Peale selle tulevad apa
raadi osad üksikult sisse tuues odavamad kui
valmis aparaatidesse koondatult. Aparaatide
valmistam ist tuleb meil hoogsalt edasi aren
dada, et meil oleks võimalik rahuldada kodu
maa nõudeid täies ulatuses. Sellega me üksi ei
hoia kokku rahva raha, vaid anname rahvale ka
tööd.
Peale vastuvõtteaparaatide võib kõne alla
tulla ka mõningate üksikosade valmistamine ko
dumaal ning nimelt sarnaste, mille valmista
mine ei nõua kalleid sisseseadeid ja mille järgi
nõudmine võimalikult suur. N ii võiksime hea
eduga valmistada igasuguseid poole, transfor
maatoreid, lülijaid ja teisi lihtsamaid üksikosi.
Nagu nägime, on sellega juba algust tehtud.
Lausa patt on aga võõrsilt sisse vedada sarna
seid artikleid, nagu on aparaadikastid, raamantennid, akkumulaatorikastid j. m., mida väga
hästi võib kodus valmistada ja tulevad seejuu
res odavamadki.
Lõpuks võib E estis end tasuda raadioartiklite valmistamine, mida ka välismail vähese
nõudmise tõttu ei saada produtseerida m assili
selt. Näitena olgu sel alal nimetatud mikrofo
nid, mille valmistam isega meil ongi juba algust
Järg 316. leheküljel!
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Võimas kahevõrelampidega vastuvõtja
Üheks kulukamaks osaks raadiovastuvõtja
juures on kahtlemata anoodpatarei. Otstarbe
kohase ja odava anoodvooluallika leidmiseks
on palju tööd tehtud ja osalt ka tagajärgesid
saavutatud, kuid siiski on praegu tarvitusel ole
vad anoodvooluallikad veel väga kaugel ideaal
sest.
Üks võimalus anoodpatarei kulude vähenda
m iseks on kahevõrelampide tarvitamine, sest
need vajavad töötamisel õige väikest anoodpinget.
„Raadio“ eelmises numbris ilmus kahevõre
lampidega töötava madalsageduskõvendaja kir
jeldus, m is töötam isel on andnud väga häid tule
musi. Allpool toon kahevõrelampidega vastu
võtja iseehitam ise Õpetuse.
Lüli tusk ava
Joonis kujutab vastuvõtja teoreetilist lülituskava. Nagu joonisest näha, annab võnke1

Aparaat töötab pool-aperioodilise antenniga.
Raamantenniga töötam ise võimaldamiseks on
võrekonturisse ühendatud ühenduspuksid ri,
ja rg. Lahtise antenniga töötamisel on puksid
r^ ja
lühiühendatud. Raamantenniga töötami
sel tulevad raamantenni otsad ühendada puksi-dega Ta ja
Aparaadis on kolm esim est lampi kahe võre
ga; lampide teine võre on ühendatud anoodjuhega. Viim aseks lambiks on tarvitatud suurevõimelist ühe võrega lõppkõvendaja-lampi, mis
võimaldab õige suure valjuhääldaja tarvitam ist.
Et kahevõrelambid on väikesevõimelised, ei
kõlba need üksikult valjuhääldaja tarvitamisel
lõppkõvendajalambiks.
Viimaseks lambiks ühevÕrelampi tarvitades
läheks aga meil ikkagi suurt anoodpatareid
vaja, millega kaduma läheks aparaadi üks suu
rem atest paremustest.
Suurest anoodpatareist möödapääsmiseks on
kaks võimalust. Esiteks võib käesolevat apa
raati kolmelambilisena tarvitada peatelefonidega kuulamiseks, mille juures aparaadist jää
vad välja transformaator MT2, ühevõrelamp
V ühes alusega ja küttetakistus R^. Peatelefon tuleb ühendada siis lambi V
anoodi ja
anoodpatarei juhe + 2 5 va'hele. Kahevõrelambi
V
ruumilaenguvÕre tuleb ühendada sama
anoodjühega. Aparaadi esiplaat ja üldine ehi
tus jäävad seejuures endiseks.
Teiseks võib selle aparaadi juures madalsageduskõvendajaks kasutada „Raadios“ nr. 24 kir
jeldatud kahevõreliste lampidega push-^pull kõvendajat, mis võimaldab õige suure valjuhääl
daja tarvitam ist. Sellisel juhul tehakse ühen
dus pushipull kõvendajaga audioni järelt. Vas
tuvõtja töötab siis ainult kahe lambiga Vi
ja V..
Ehitusmaterjal
1 isoleerainest esiplaat 5 4 x 2 0 cm, paksus
mm,
1 kuusepuust põhiplaat 5 4 x 2 0 cm, paksus
cm,
alumiiniumist nurkrauda esiplaadi ja põhiplaadi kinnitamiseks,
pöörkondensaatorit Ci ja C m ahtuvusega
500 cm ja sirgjoonelise sageduskõverjoonega,
1 pöörkondensaator C r m ahtuvusega 300—
500 cm,
3 kondensaatori
skaalanuppu,
soovitav
peentellimiskruviga,
plokkkondensaator Cv 200— 300 cm,
suureoomiline takistus Rv 2,5
m-oomi,
>-™,Jl...ta]iistushoidj a,
4

3

3

Joonis 1

kontur
kõrgesagedusvõnked lambi V i võ
rele, kuna lambi ruumilaenguvÕre on ühendatud
anoodpatarei plussj ühega. Kõrgesageduskõvendaja on audioniga sidestatud m ähise Lg abil
aperioodiliselt, m is on ühendatud esim ese lambi
anoodahelasse. Reaktsioon on induktiivne, re
guleeritav m ahtuvusega Cr. Reaktsioonpool
Lr on kõrgesagedustransform aatoriga Lo Lg
muudetavalt sidestatud, m is võimaldab reakt
siooni tugevust muuta ka reaktsiöonpooli sidestuse muutmisega. Sarnase seadega on võimalik
audioni ja kõrgesageduskõvendaja võnkekonturite sumbuvust vähendada, mille tõttu vastu
võtt on väga tugev ja puhas.
Algajale võib raskusi sünnitada ainult reakt
siooni tugevuse reguleerimise kaks võimalust.
Hea reaktsiooni saamiseks aitab veel kaasa kõrgesageduspaispool Pp. Sam ane seadeldus soo
dustab m itte üksi aparaadi tugevat ja puhast
töötam ist, vaid ka soovitud saate jaama vastu
võtmisel reaktsiooni reguleerimist.
Audionlamp töötab võreaudioni printsiibil.
Võretakistus on ühendatud küttepatarei plussj ühega.

Vt

6

1

2

2

2

1
1

—
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madalsagedustransformaatorit vahekorraon asetatud keeratav reaktsioonpool L r (jooni
sed 5 ja ), mille läbimõõt 55 mm ja millele mä
ga umbes 1:5,
hitud 20— 25 keerdu traati. Teistel m ähistel on
4 lambialust,
4 küttetakistust umbes 30 oomi,
1 kõrgesagedustransformaator L Li.
1 kõrgesagedustransformaator L 2 L g L r
1 paispool Pp umbes 200 keerdu,
1 plokkkondensaator Ca umbes 750 cm,
küttevoolu lülija.
Peale selle veel pukse ja kruvisid.
Kui aparaat ehitatakse peatelefonidega töö
tamiseks või push-pull kõvendajaga, siis tule
vad muidugi eelpoolnimetatudest vastavad osad
välja jätta.
2

6

1

Joonis 5

Joonis 6

Kõrgesagedustransformaatorid
Aparaadis tarvitatakse silinderpoole. Et si
lindri pikkus ei läheks suureks, mähitakse poo
lid sektsioonidena, jättes iga sektsiooni vahele
vahet umbes 3 mm. Pooli aluseks tarvitatakse
isoleerpapist või kõvakummist silindrit, mille lä
bimõõt 75 mm ja pikkus 45 mm. Tselluloidi pole
soovitatav tarvitada, sest et see jootmisel võib
põlema plahvatada.
Silindri külgedest tulevad tükid välja lõi
gata, nõnda et otsrõngaid koos hoiab seitse riba.
OtsrÕngaste laius on mm. Traati m ähitakse al
guses neli ringi tihedalt üksteise kõrvale, selle
peale mähitakse kolm ringi, mille peale veel
kaks ringi mähitakse. 3 mm vahet jättes tuleb
selle kõrvale mähkida teine samasugune sekt
sioon, nagu näha joonisel 3.
Kokku sisaldab
pool kuus sarnast .sektsiooni (54 keerdu). Mähise juhe algus ja lõpp kinnitatakse kruvide
Kl ja K alla (joonis ).
8

2

2

sama palju keerde kui esimesel kõrgesagedustransformaatoril. Traadi läbimõõt olgu 0,6 mm,
isolatsiooniks kahekordne puuvill.
Kui soovitakse vastu võtta laineid pikku
sega üle 600 m, siis ühendatakse esimese ja
teise lambi võrekonturisse seerias endisele mähisele
-keerulised kärg- või ledionpoolid.
Antenn tuleb siis lülitada otse võrekonturisse
ja kondensaator Ca lühiühendada
On soovitav, et mähised kaetaks õhukese
laki korraga, mis neid mehaaniliselt vastupida
vamaks teeb. Selle juures tuleb aga silmas pi
dada, et selleks valitaks kohane lakk. õige sün
nis on tselluloidist ja atsetoonist valmistatud
lakk. Mähised võib katta ainult Õige õhukese
lakikihiga.
Mo n t e e r i m i n e
Esiplaadile m onteeritakse kõik sarnased
osad, mida aparaadi tarvitamisel tuleb regulee
rida. Sarnased on kõrgesageduse ja audioni
võrekonturite kondensaatorid, reaktsiooni regu
leerimise kondensaator ja variomeeter, kõrgesageduslambi ja audioni küttetakistused ning
küttveoolu lülija.
Samuti võib ka antenni ja
maa puksid, telefoni-, kütte- ja anoodpatareipuksid asetada esiplaadile. Joonisel
on esi1 0 0

8

Joonis 3

Joonis 4

Aperioodiline antennipool mähitakse 1 cm
laiale isoleerainest rõngale, mille läbimõõt 65
mm. Keerdude arv alusel on 18 (joonis 4). Ühen
dused kruvide Kg ja K^ juurde tehakse paenduvast litsest (joonis 2). Sidestust poolide L ja Li
vahel võib muuta paenutatud ja lõhega metallriba S abil, millega antenni mähise alus võremähise aluse külge kinnitatakse.
Teine kõrgesagedustransformaator koosneb
samasugusest seadest, ainult võrepooli Ls sisse

Joonis 8

plaadi puurimisplaan ühes vastavate mõõtu
dega.
Sisem ise ehituse kohta võiks öelda, et mõ
lemad kõrgesagedustransformaatorid peavad
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m etallvaheseintega üksteisest olema elektriliselt
lahutatud. Vaheseinte ülesanne on ära hoida
kõrgesagedustransformaatorite mõju üksteisele
ja kõrvaldada ka käemõju.
Vaheseinteks võib
"tarvitada vask- või alumiiniumplekki paksusega
0,5— 0,7 mm, m is ühendatud kütte miinusj ühega.
Osade asetust ja juhede tõmbamist on kerge
teha joonis 7 järgi. E t aparaadi käsitamisel
hoiduda käemõjust, tulevad mõlema häälestuskonturi kondensaatori rootorid ühendada kütte
miinus j ühega.
Ühenduste tegem iseks tuleb tarvitada 1,5
mm läbimõõduga hõbetatud või tinutatud vask-

puudutakse teisega kordamööda lambialuse
küttekontakti. Kui hõõglamp põlema ei hakka,

Joonis 9

siis näitab see, et lambi küttejuhe ja
anoodjuhe vahel ühendust ei ole. Kui
kõik lambialused nii läbi katsutud, võib
lambid aparaati asetada ja anoodpatarei ühendada.
Häälestamisel tuleb mõlemaid kon
densaatoreid Cl ja C keerata peaaegu
ühepalju. Kui kõrgesagedusosa kest
valt vilistab, näitab see, et kõrgesageduslambi ja audioni kütte- või anoodpinge on liig suur. Vile peab lakkama
küttetakistust suurendades. Ka aitab
mõnikord audioni võretakistuse suuru
se muutmine.
Kui aga vile esineb madalasagedusosas, siis tulevad madalsagedustransformaatorite kered maandada.
Siin kirjeldatud aparaadiga on saa
dud väga häid tulemusi isegi väikese
toaantenniga.
Amatööre, kes selle aparaadi ehitanud ühes
2

traati, mis ristumiskohtadel ja kaitsepleki lähekonnas tuleb katta isoleertoruga.
Soovitav on hoiduda ühendustraatide jootm isest; parem on
ühendused teha kruvide abil. Kui
jootmine möödapääsmatu, siis tu
leb tähele panna, et tina hästi jootmiskohti kataks. Jootmisel võib
tarvitada ainult kampfoli, milgil
tingim isel aga m ingisugust hapet.
Aparaadi käsitamine
Kõigepealt ühendatakse küttepatarei ja kontrolhtakse, kas küt
te j uhed õieti ühendatud. Selleks
kasutatakse harilikku elektri-tas- •
kulampi, mis aparaadis ühenda
takse lambialuse küttepuksidega.
Kui lamp põleb, on küttevool lambialusesse juhitud.
Peale selle
ühendatakse üks hõõglambi juhe
ots aparaadis anoodjuhega ja

Joonis 10
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Valjuhääldaja kõla plastilisemaks muutmine
Järgmiste ridadega taban katsetavaile raadioharrastajatele, kes eriti huvitatud valjuhääl
daja kõla puhtusest, anda mõned näpunäited,
mis võrsunud tegelikkudest kogem ustest ja
mida minu arvates võib põhjendada ka teoreeti
liselt.
Seni on valjuhääldajaid enamasti ehitatud
trehtrisarnastena, mis suurusest olenevalt on
suurema või vähema sihimõjuga. Sihim õjust
hoolimata saab sõnalisi ettekandeid ning instru
mentaal- ja laulusoolosid Õige loomutruult edasi
anda, kuna siin membraani ees olev võnkuma
pandud õhuhulk vastab umbes sellele õhuhul
gale, m is saateruumis võngub mikrofoni ees.
Orkestrimuusika edasiandmisel on aga vahekord
hoopis teine. Siin puudub just see, m is meile
orkestrimuusika juures õieti naudingut pakubki.

trehtervaljuhääldajate juures, kuna seeläbi väi
kesest, lühikesest trehtrist tingitud kõrge toon
muutub sügavamaks. Selleks asetatakse trehter
joonis järgi sarnasesse seisendisse, et ta reflek
toriga sünnitaks 5— 10 cm laiuse paralleeli; reflektoriks võime kasutada seinapeeglit, klaasiga
pilti või mõnda muud sarnast klaaspinda. Mida
suurem on klaasi pind, seda parem on reflekt
sioon ja ühes sellega^ka. häälekõla. Kõige parem
on trehtri ja reflekti)ri Õig^t. kaugust üksteisest
leida katsete abil. ^ Heaveduga olen tarvitanud
ka seadet, mida kujutab joonis . Sel juhul on
reflektorina tarvitatud raamatukapi poolavatud
klaasust, mille vastu on valjuhääldaja asetatud
umbes 45° nurgaga. Ka siin saavutasin häid
tulemusi helide laialijühtim isega ruumi.
1

2

D. Deutsche Rundfunk.

f Kaugevastuvõtust detektoriga

ning see tuleb sellest, et kõla valjuhääldajast
ainult ühes sihis välja tungib, kuna kontsert
saalis helid ettekannete ajal teataval määral
mingilt suuremalt pinnalt reflekteerudes meieni
jõuavad. E t valjuhääldaja edasiandmist muuta
võimalikult loomutruuks, seks tuleb valjuhääl
daja tarviduse korral varustada seadega, m is
takistaks helilainetel ühest punktist otsekohe
m eie kõrvu tungida.
Tähendab, helilainetel
tuleb lasta teatav ringtee teha, neid reflekteerides. Eriti otstarbekohane on siin tasapinna
tarvitamine, m is helilained uuesti m itm esuguses
suunas võnkuma paneb. See seade võrdub prak
tiliselt samale, kui tarvitaks me määratut, mitme
kvadraatdetsimeetri suurust membraani ja töö
taks ilma trehtrita. E t reflektsioon oleks seo
tud võimalikult väikeste kadudega, seks on soo
vitatav tarvitada siledat reflektsioonpinda.
Reflektsioonseadet kujutavad joonised
ja .
See seade on eriti kohane vähema avausega
1

2

„Raadio“ nr. 24 kirjeldatud push-pull kõvendajaga, palun saadud tulem usest „Raadio“ toime
tusele lahkesti teatada.
Ins. G. S t a l s k i järgi
A . P.

„Raadios“ nr. 11 s. a. ilmus artikkel peal
kirjaga „Kurjoosvastuvõtud detektoriga“, mille
autor püüab tõendada, et kaugevastuvõtt detek
toriga on võimalik a i n u l t mõne lähedal töö
tava lampaparaadi kaasabil.
Selle väite julgen oma kogemuste põhjal
täiesti ümber lükata, sest kuulen järjekindlalt
igal Õhtul detektoraparaadiga peale Tallinna
saatja keskmise tugevusega veel kuni
jaama,
nagu Helsingit, Leningradi, kaht Moskva jaama,
Stokholmi, Motalat, Stuttgarti, Berliini, Leip
zigi, Prahat, Daventryt ja veel m ingisugust
saatjat, mis kostab õige nõrgalt.
Pean tähendama, et aparaat asub Tallinnast
km kaugel, 5 km kaugusel pole ümberkaudu
ühtki lampaparaati. Aparaat on variomeeterlülitusega. Saadud head tagajärjed tõendavad
igatahes ka minu antenni ja maa korralik
kust. Antenniks kasutan ühejuhelist antenni,
mille pikkus 35 m. Maaühenduse moodustab
m pikkune raudvarras, m is õige aparaadi lähe
dal m aasse asetatud.
,_
o. S.
1 2

6

6

Moskva ringhäälingujaam 75-kilovatiliselkiS
Praegu on käimas Moskva Kominterni (1450 m)
ringhäälingujaam a ümberehitustööd. K atsete põhjal
loodetakse, et jaam a võime võib tõsta kuni 75 kilo
vatini.
Minsk 500 m 5 kw
Hiljuti algas Minski ringhäälingujaam tegevust
suurendatud energiaga. Jaam saadab lainel 500 m ja
teda on kuuldud isegi Lõuna-Prantsusmaal. Meil peaks
jaam hästi kuulda olema.
Ühisriikides 6.000.000 yastuvõtteaparaati.
Viimaste andmete järgi on Ühisriikides üles seatud
6 miljonit vastuvõtjat, seega iga neljanda m ajapida
mise k o h ta ‘üks vastuvõtja. Saksamaal on üks vastu
võtja iga 7 majapidamise kohta.
'
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Tallinna ringhäälingujaam jääb üle
viimata.
Tartu eh itatak se abijaam ?
Tuleval aastal uus 10 kv jaam ?
Teatavasti tunnistas o.-ü. Ringhäälingu peakoosolek
kevadel tarvilikuks ringhäälingujaam a üleviimise uuele,
kõrgemale kohale, et jaam a ulatust suurendada. See
teade rõõmustas meie raadiokuulajaid, eriti väljaspool
Tallinnat, enam kui misku muu ja igatsusega oodati
sügiset, kus jaam pidi kostm a võimsalt üle kogu maa.
K urvastusega peame aga teatam a, e t need lootused ja
ootused on olnud asjatud. Jaam jääb üle viimata, ka
m astid praegusel kohal pikendamata. Kõik jääb nii
nagu oli. See on o.-ü. Ringhäälingu juhatuse tahtmine.
Kuidas juhatus võib talitada peakoosoleku tahtm ise
vastu, seda meie ei tea ega mõista.
Nagu kuulda, tah tv at Ringhääling tuleval aastal
ehitada täitsa uue jaam a võimsusega 10 kilovatti.
Praegune saatejaam viidavat siis abijaam aks Tartu.
J u b a s e l a a s t a l ehitatavat aga T a r t u väike 250kilovatiline abijaam. Peale selle tahetavat saatekava suu
rendada, täiendada, parandada ja üldse paremale jä r
jele tõsta.
Need lubadused on kõik väga ilusad. Kuid ainult
t u l e v i k u s ! Ainult T artu ja Tallinn võiksid nende
lubaduste vilja m aitsta juba sel aastal. Kuid, ärgu
pandagu pahaks, me esialgu küll raasike kahtleme nen
de lubaduste täitm ises ja oleme väga arad lootma.
Sest lubatud on kogu aeg, jaam a avamisest alates, kuid
tegelikult pole tehtud m itte midagi. Kõik on niisama
kui läinud aasta detsembris: pole isegi eeskava täien
datud ega pikendatud. Seltskonnas ja ajakirjanduses
muutuvad aga järjest sagedamaks kaebused jaam a
puudulikkuse üle ja tulevad kuuldavale tüdinenud hää
led. See on kurb, väga kurb seisukord. Kas ei oleks
vast ülim aeg Ringhäälingul kuulajate soove osaltki
täitm a hakata, et m itte ühel heal päeval kurva tõsiasja
ees seista, et raadiokuulajate arv väheneb?

Sopranilauljanna pr. M. Pomerants,
k es ringhäälingus sagedasti solistina esinenud. Sõidab n eil päevil
Itaaliasse m uusikalist haridust täiendama.

Suurem Saksa raadioajakiri Eestist
Käesoleval suvel saatis Eestis oma puhkusaja möö
da suurema saksa raadioajakirja „Der Deutsche Rundfunk“ (sel on üle 100.000 lugeja) peatoim etaja Hans S.
V. H e i s t e r. Kodumaale tagasi jõudes on ta oma
ajakirjas avaldanud pikema artikli hulga piltidega
E estist ja raadiooludest Eestis. H ra H eister on Ees
tist kaasa viinud kõige paremad muljed ja ta märked
Eesti kultuuri (isegi m aareform i), noore rahva edasi
püüdlikkuse kohta jne. on õiglased ja heatahtlikud.
Peatudes Eesti raadioelu nähtuste juures märgib
ta meie raadiohuvi hoogsat tõusu ja toob andmeid siin
se ringhäälingukorralduse, kuulamisvõimaluste jne.
kohta. Ta tähendab, et järjest suuremate
jaamade ehitamine on isegi siin halba mõju
avaldanud — kuulduvate jaamade arv vä
heneb järjest, sest et suured lämmatavad
väiksemad.
Mille üle h ra H eister imestab, need on
meie antennid: nad on vabalt kinnitatud
kirikutornide jne. külge ja jooksevad ühes
telefoni- ning elektrijuhedega üle majade,
platside ja tänavate, mis Saksamaal keela
tud. Samuti imestab ta meie antennide
pikkuse üle — Saksamaal ei nähtavat kus
ki nii pikki antenne kui meil; samuti ta r
vitatavat seal peamiselt kahetraadilisi an
tenne, sest need andvat paremaid tulemusi.
H ra Heisteri tõid Eestisse sugulussi
demed — ta on abielus veetleva eesti kinonäitleja A ry A n s o g a, kes enne abiellu
m ist töötas Ufa-filmi juures; nüüd on ta
üle läinud sõnali&se ■ teatrisse. Heisterid
suvitasid Pärnus, kus nad koos selle aja
kirja väljaandjaga veetsid rea kosutavaid
ja ilusaid puhkepäevi. Kõrvalolev pilt ku
jutab kahe m aa raadioajakirjanikke Pärnu

Euroopa ringhäälingujaamade saatekava
14.—20. augustini

Pühapäev, 14. august
TALLINN (408 m 2,2 kw) ,9.30 jum alateenistuse
• edasiandmine K aarli kirikust,. — 16—17 grammo
fonimuusika. — 18 orkestrikontsert: Cornelius:
Bagdadi habemeajaja. Strauss: Ilusal sinisel
Donau kaldal, valss.
Gillet: Vaheaja gavotte.
Eesti rahvalaulud. — Solistid: hra N. Suursööt,
bass, H. Schüts, viiul, ja hra prof. Lukk, klarnett.
Orkester: Bellini: fant. oop. „Romeo ja Ju lia“.
Lindsay: M arkisett, interm.
Drigo: süit ball.
„Quatre aires de ballet“.
Kull:' Popurrii Eesti
viisest. — 20 kõne:, hra Hiiop: Linnukasvatusest
Eestis. Agr. Lõvi: Tarve rukki ja nisu väetam i
sest. — 20.45 päevauudised ja ilmateated.
BERLIIN (483,9 m 9 kw ja 566 m 4,5 kw) 20.05
reisikirjeldus. — 21 Frankfurdi eeskava. — 23.30
- 1.30’, t-antsürriuusika’.
’
■
BRESLAU (315,8 m' It) kw) 21 kontsert. — 23.15—1
tantsumuusika.
FRANKFURT (428,9 m 10 kw) 21 klassiline hiina
muusika. — Lõpuks kuni 1,30 tantsumuusika.
HAMBURG (394,7 m 9 kw) 20 W agneri rom anti
line ooper „ L e n d a v h o l l a n d l a n e “ 3 jaos.
— Lõpuks kohvikukontsert.
KÖNIGSBERG (329,7 m 4 kw) 20 moodsad luule
tused. — 21.10 vokaal- ja instrum entaalkontsert.
— 22.15 sõjaväemuusika.
KÖNIGSWUSTERHA-USEN (1250 m 18 kw) 21
Frankfurdi eeskava. — 23—1.30 Berliini eesLANGENBERG (468,8 m 60 kw) 21.15 Le Faili
operett „L a h u t a t u d n a i n e“ 3 jaos. — Lõ
puks kuni 1 tantsumuusika.
LEIPZIG (365,8 m 9 kw) 19 W agneri romantiline
ooper „L o h e n g r i n “, 3. jaos. ■— 23.30—1.30
Berliini eeskava.
MÜNCHEN (535,7 m 12 kw) 21 Frankfurdi ees
kava.
STUTTGART (379,7 m 7 kw) 21 Frankfurdi ees
kava. — Lõpuks tantsumuusika.
BERN (411 m 6 kw) 21—23.30 duett ja kuursaali
orkester.
BRNO (441,2 m 3 kw) 21—23.50 Praha eeskava.
BRÜSSEL (508,5 m 1,5 kw) 21 ja 22 kontsert. —
23.30 tantsum uusika Ostende kuursaalist.
BUDAPEST (555,6 m 4,5 kw) 20 Verdi ooper ,,Rigoletto“ 4 jaos. — 23.30 grammofonimuusika.
DAVENTRY (1604,3 m 25 kw) 21 ja 23.15 Londoni
eeskava. — 23.55—24 teiste jaam'ade edasiandmine.
DUBLIN (319,1 m 1,5 kw) 21—23.30 viiul, laul ja
kvintett.
HELSINGI (375 m 1,2 kw) 10 ja 13 jumalateenis
tus. — 20 sõjaväeorkester. — 21.50 päevauudised.
— 22.10—23 sõjaväeorkester.
HILVERSUM (1060 m 5 kw) 20.50—23.10 kontsert
Scheveningeni kuursaalist.
KAUNAS (2000 m 7 kw) 20.30 kontsert.
KOPENHAAGEN (337 m 4 kw) 21 kontsert: Daani
muusika. — 22.30 ajaviitemuusika. — 23.45—liSO
tantsumuusika.
LENINGRAD (223,9 m 10 kw) 20 loeng. — 21 kont
sert ja tantsumuusika.

LONDON (361,4 m 3 kw) 21 jumalateenistus. —
22.15—23.45 orelikontsert.
MOSKVA (1450 m 12 kw) 21 kontsert ja tantsu
muusika.
MOTALA (1320 ra 30 kw) 20.45 sõjaväeorkester. —
22.40—23.30 Stokholmi eeskava.
OSLO (461,5 m 1,5 kw) 21 kontsert. — 22.30 duett.
— 23.45—1 tantsumuusika.
PARIIS (1750 m 12 kw) 22 tantsumuusika.
PRAHA (348,9 m 20 kw) 21—^23.15 pidustuste üle^
kanne. — 23.20—23.50 restoranimuusika.
RIIA (526,1 m 2 kw) 20 kontsert. — 22.05 tantsu
muusika.
STAMBUL (1230 m 20 kw) 20.30 õhtukontsert: tü r
gi- ja euroopamuusika; soolo- ja koorilaul. Tantsu
muusika.
STOKHOLM (454,5 m 1,5 kv/) 20.45 sõjaväe orkes
ter. — 22.40—^23.30. tantsiimuusika.
VARSSAVI (1111 m 10 kw) 21.30 õhtukontsert. —
23.30—24.30 tantsumuusika.
VIIN (517,2 m 28 kw) 21 F rankfurti eeskava. — 22
Faili operett ,,B r ü d e r 1 e i n f e i n“.

Esmaspäev, 15. august
TALLINN (408) 16—17 grammofonimuusika. — 18
orkestrikontsert: Herold: avamäng oop. „Zampa“.
Ocki-Albi: Carmen-Silva pisarad, valss. Smatek:
Punane latern, karakt. Ehrlich: Neeger-Piccolo, int.
Eesti rahvalaulud. — Solist: pr. Pomerants, sopr.
Orkester: Thomas: fant. oop. „Mignon“. Delibes:
Czardas ball. „Coppelia“. Popy: Ballett-süit. Po
well: Jankee tüübid, karakt.; Teicke: Vanad sõb
rad, mai'ss. — 20 kõne: kaub.-tööstuskoja nõunik
hra M aurits: Eesti tööstusest. — 20.30 päevauu
dised ja ilmateated.
BERLIIN (483,9 ja 566) 20.30 loengud. — 22 kam
mermuusika: Mozart ja Brahms.
BRESLAU (315,8) 21 kirjanduslik õhtu. — 22—23
vokaalkontsert.
FRANKFURT (428,9) 22.15—23.15 kammermuusi
ka. — Lõpuks grammofonimuusika.
HAMBURG (394,7) 21 lõbus ühejaoliste jantide
õhtu.
LANGENBERG (468,8) 21.45 lõbus eeskava. —
23.55—1 tantsumuusika.
.
LEIPZIG (365,8) 21.15 kammermuusika. — 22.30—
24.30 tantsumuusika.
- .
KÖNIGSBERG (329,7) 21.10 lõbusad kirjanduslikud
palad. — 22.20 kerge ajaviitemuusika.
KÖNIGSWUSTERHAUSEN (1250) 22—23.30 Ber
liini eeskava.
MÜNCHEN (535,7) 21 Robert Koppeli õhtu, trio
saatel.
STUTTGART (379,7) 21,15 ajaviitemuusika. —
Lõpuks groteskid.
BERN (411) 21—23.30 kuursaali orkester ja g ita rriIcOTltSGI*^'
BRNO (441,2) 23—23.50 Praha eeskava.
BRÜSSEL (508,5) 21 Benoit: Rubens’i kantaat.
BUDAPEST (555,6) -22 sümfooniakontsert. — Lõ-puks mustlasmuusika.
^
DAVENTRY (1604,3) 22,35 W alter Scotti õhtu, —
— 24—1 tantsumuusika.

II —
DUBLIN (319,1) 21—23.30 orkestri- ja lauluette
kanded.
HELSINGI (375) 12 triokontsert, — 12.30 uudised.
— 20 ja 21.15 orkester. — 21,50 päevauudised. —
22.10—^23 orkester.
HILVERSUM (1060) 20.50 kontsert. — 23.10—23.40
tantsum uusika.
KOPENHAAGEN (337) 21 Saksa muusika. —
22.30—23.45 mitmesuguste maade rahvaviisid.
LENINGRAD (223,9) 21 kontsert.
LONDON (361,4) 20.30 sõjaväeorkester. — 22.35—
24 W alter Scotti õhtu.
MOSKVA (1450) 21 kontsert.
MOTALA (1320) saadab Stokholmi eeskava.
OSLO (401,5) 21—22 kontsert.
PA RIIS (1750) 21.30 kontsert.
PRAHA (348,9) 21 ja 22 kontsert. — 23.20—23.50
restoranimuusika.
RIIA (526,1) 20 kontsert.
STAMBUL (1230) 20.30 õhtukontsert; türgi- ja euroopamuusika; soolo- ja
koorilaul.
Tantsu
muusika.
STOKHOLM (454,5) 21—22.15 koorilaul.
VARSSAVI (1111) 21.15 õhtukontsert.
VIIN (517,2) 21 klassiline operetimuusika.

Teisipäev, 16. august
TALLINN (408) 16—17 . grammofonimuusika. —
18 orkestrikontsert: M assenet: avam. „Phädra“.
Schubert-Liszt: Õhtu Viinis, valss. .Meyerbeer:
Tõrvikute tants. Renée: D ramaatiline süit. —
Solistid: h ra Theodor Puks, bass, ja h ra Vaarman,
tšello. — Orkester: Puccini: fant. oop. „Madame
B utterfly“. Brahms: U ngari tan ts nr. 15. Tšaikovski: M ozartiaana. Eesti rahvalaulud. — 20
kõne: kaub.-tööstuskoja nõunik h ra Berendsen. —
20.30 päevauudised ja ilmateated.
BERLIIN (483,9 ja 566) 21.30 emake maa: orkester,
soololaul ja retsitatsioonid.
BRESLAU (315,8) 21.15 rahvalik kontsert: Schu
bert, Offenbach, Strauss ja Lehar.
FRANKFURT (428,9) 21.15 Lanneri operett „V an a V i i n “ 3 jaos;
HAMBURG (394,7) 21 19 ja 20 sajangu humoris
tid. — Lõpuks kohvikukontsert.
LANGENBERG (468,8) 21.30 sümfooniakontsert;
Haydn, Mozart j. t.
LEIPZIG (365,8) 21.15 muusika Itaaliast: Bizet,
Tšaikovsky j. t. — 23.15—1 tantsum uusika.
KÖNIGSBERG (329,7) 21.15 kontsert: Chopin, Mas
senet, Glinka ja Mendelssohn. — 23—24 õhtu
kontsert.
KÖNIGSWUSTERHAUSEN
(1250) 21.30—23.30
Berliini eeskava.
MÜNCHEN (535,7) 19 Mozarti koomiline ooper
,,F i g a r o p u 1 m “ 4 jaos.
STUTTGART (379,7) 21 ajaviitemuusika. — Lõpuks
muusika soovide järele.

BERN (411) 22.20—23.30 kuursaali orkester.
BRNO (441,2) 20 ja 21 kontsert. — ■ 22 kohvikuIc0ui/ss I*t/
BRÜSSEL (508,5) 21 kontsert Antverpenist.
BUDAPEST (555,6) 20.45 vokaalkontsert.. — 22
sümfooniakontsert. — Lõpuks mustlasmuusika.

DAVENTRY (1604,3) 23.35—1 Londoni eeskava.
DUBLIN (319,1) 21—23.30' orkester, laul ja i*etsitatsioonid.
HELSINGI (375) 12 triokontsert. — 12.30 uudised.
— 20 orkester. — 21.50 päevauudised. — 22.10—
23 orkester.
HILVERSUM (1060) 20.50 kontsert.
KAUNAS (2000) 20.30 kontsert.
KOPENHAAGEN (337) 21 klassilised süidid. —
22.30—23.30 rahvalik orkestrikontsert.
LENINGRAD (223,9) 20 loeng. — 20.30 opereti üle
kanne.
LONDON (361,4) 21 ja 22.55 sümfooniakontsert. —
23.50—1 tantsumuusika.
MOSKVA (1450) 20 loeng tervishoiust. — 20.30
opereti ülekanne.
MOTALA (1320) saadab Stokholmi eeskava.
OSLO (461,5) 21 kontsert. — 22.30 klaverikontsert.
PARIIS (1750) 21.30 Gounod ooper ,,R o m e o j a
J u 1 i a“.
PRAHA (348,9) 21.10—22 kirju eeskava. — 23.20—
23.50 kohvikukontsert.
RIIA (526,1) 20 kontsert.
STAMBUL (1230) 20.30 õhtukontsert: türgi- ja eu
roopa muusika: soolo- ja koorilaul. Tantsumuu
sika.
STOKHOLM (454,5) 21 kontsert: Beethoven, Mozart j. t.
VARSSAVI (1111) 21.30 õhtukontsert. — 23.30—
24.30 tantsumuusika.
VIIN (517,2) 21 retsitatsioonid ja muusika arm as
tusest ja abielust.

Kolmapäev, 17. august
TALLINN (408) 16—17 grammofonimuusika. —
18 orkestrikontsert: Suppé avam. „M atkaja siht“.
Dicker: Lulu, valss.
Thiele: Jaapani ja hiina
viisid. Eesti rahvalaulud. — Solist: pr. Helmi
Einer, sopran. — Orkester: Urbach: fant. Meyerbeeri helitöödest. Popp : Bravuur-masurka,, flöödisoolo. Billi: Näkid ja metshaldjad, karaktertants.
O. Strauss: katk. op. „Viimane valss“. — 20 kõne:
hra Schulmann. — 20.30 päevauudised ja ilma
teated.
BERLIIN (483,9 ja 566) 21.30 puhkpillide orkestri
kontsert. — 23.30 koloratuur: Mozart, Donizetti
j. t.
BRESLAU (315,8) 21.1.5 Anzengruberi jan t „ K a h e 
k o r d n e e n e s e t a p m i n e “ 3 jaos.
FRANKFURT (428,9) 21 kontsert. — 22 re tsitat
sioonid.
HAMBURG (394,7) 21 Meilhaci ja Millaud' jan t
„M a m s e l l N i t o u c h e “ 3 jaos. Hervé muu
sika saatel. — Lõpuks kohvikukontsert.
LANGENBERG (468,8) 21.30 aiakontsert. — 23.35
—1 restoranimuusika.
LEIPZIG (365,8) 21.15 retsitatsioonid. — 22.15 rah
valik orkestrikontsert. — 23.15—1 tantsu- ja
aj aviitemuusika.
KÖNIGSBERG (329,7)
21.30 Kessleri operett
„ S u u d l u s e t a n a i n e “ 3 jaos.
KÖNIGSWÜSTERHAUSEN (1250) 21.30—1 Ber
liini eeskava.
MÜNCHEN (535,7) 21 rahvalik orkestri-kontsert.
STUTTGART (379,7) 21 ajaviitemuusika. — Lõ
puks švaabi õhtu.

-

m —

BERN (411) 21.30 kammermuusika. — 22.20—
23.30 kuursaiali orkester.
BRNO (441,2) 20 Stary operett „ M a h a r a d š a
BRÜSSEL (508,5) 21 Messenet ,,L a N a v a r r 3<i s 0^^
BUDAPEST (555,6) 20 sümfooniakontsert. — 21.30
segaeeskava. — Lõpuks mustlasmuusika.
DAVENTRY (1604,3) 22.3'5 Londoni eeskava. —
24—1 tantsumuusika.
DUBLIN (319,1) 21.30—23.30 vokaal- ja instrum en
taalkontsert, retsitatsioonid.
HELSINGI (375) 12 grammofonimuusika. — 12.30
uudised. — 20 sõjaväe orkester. — 21.50 päeva
uudised. — 22.10—23 sõjaväeorkester.
HILVERSUM (1060) 20.55 orkestrikontsert. —
23.10—24.40 tantsumuusika.
KAUNAS (2000) 20 kontsert.
KOPENHAAGEN (337) 21—22 klassiline muusika.
— 23—24 balletimuusika.
LENINGRAD (223,9) 20 loeng. — 21.30 talupojakontsert.
LONDON (361,4) 20.30 triokontsert. — 21.30 enne
sõjaaegne tantsumuusika.
MOSKVA (1450) 21.30 kontsert.
MOTALA (1320) 21 sõjaväeorkester. — 22.40—
24 Stokholmi eeskava.
OSLO (461,5) 21—22 kontsert.
PARIIS (1750) 21.30 kontsert.
PRAHA (348,9) 20.15 Brno eeskava. — 23.20—23.50
kohvikukontsert.
RIIA (526) 20 kontsert.
STAMBUL (1230) 20.30 õhtukontsert: tü rg i ja
euroopa muusika; soolo- ja koorilaul. Tantsu
muusika.
STOKHOLM (454,5) 21 sõjaväeorkester. — 22.40—
24 tantsumuusika.
VARSSAVI (1111) 21.30 õhtukontsert. — 23.30—
24.30 tantsumuusika.
VIIN (517,2) 22.05 kontsert. — Lõpuks kerge aja
viitemuusika.

MÜNCHEN (535,7) 21—23 Bayeri õhtu.
STUTTGART (379,7) 21.15 Bjömsterne-Björnsoni
naljam äng „Noorpaar“ 2 jaos. — Lõpuks ajaviite
muusika.

Neljapäev, 18. august

Reede, 19. august

TALLINN (408) 16—17 grammofonimuusika. 18
orkestrikontsert: Rossini: avam. oop. „Wilhelm
Teil“. Loeser: Miss Jonny, Havai valss. W ider:
Serenaad. Eesti rahvalaulud. — Solistid: pr. Kanarik-Puusepp, dram, sopran. 19 N eegrite jazzorkester — (The Happy Broadaw Band Londonist
ja P ariisist). — 20 kõne: h ra Renning: Ilm aturu
ja meie rahva majandus. — 20.30 päevauudised ja
ilmateated.
BERLIIN (483,9 ja 566) 21.30 lõbusad laulud: te
nor. — 22 kirjanduslik ettekanne. — 22.30 sopranisoolo. — 23.30—1.30 tantsumuusika.
BRESLAU (315,8) 22 Mozarti helitööd.
FRANKFURT (428,9) 21.15 Galworthy komöödia
„Em ster“. — Lõpuks õhtukontsert: Händel.
HAMBURG (394,7) 21 lõbusad rahvalaulud. — Lõ
puks kohvikukontsert.
LANGENBERG (468,8) 21.30 lõbusad retsitatsioo
nid. — Lõpuks kuni 1 tantsumuusika.
LEIPZIG (365,8) 21.15 Robitšeki_grotesk „ M e e s
k a s t i s “ ja „ K u l i s s i d e t a g a “.
KÖNIGSBERG (329,7) 21.10 Chopini klaverikont
sert. — 22.15 Strindbergi traagikomöödia „V õ 1 a i ; t s a l d a j a “. — 23.15—1 ajaviitemuusika.
KÖNIGSWUSTERHAUSEN (1250). 21.30—1.30 Ber
liini eeskava.

TALLINN (408) 16—17 grammofonimuusika. — 18
orkestrikontsert: Tšaikovski: avam, oop. „Hamlet“.
Hubay: valss-kapriis, viiuli-soolo, Rubinstein: To
reador ja Andaluse, Ralf: süit balletist „1001. öö“.
— Solistid: hra Padva, klaver, ja hra Schüts,
viiul. — Orkester: Meyerbeer: fant. oop. „Proh
vet“. Moszkovski: Armastuse valss. Rimsky-Korsakov: Intermetso. Liszt: Consolation. Mendels
sohn: 3 fantaasiat ehk kapriis nr. 1. 20 kõne:
hra M aurits: Eesti tööstusest, ja h ra mag. Sedäla:
Esperantost.
20—45 päevauudised
ja ilma
teated.
BERLIIN (483,9 ja 566) 21.30 sümfooniakontsert. —
23.30 üliõpilaslaulud.
BRESLAU (315,8) 22.10 aariad ja duetid Verdi Ja
Puccini ooperitest.
FRANKFURT (428,9) 20 Verdi ooper „Othello“ 4
jaos. — Lõpuks kontsert.
HAMBURG (394,7) 21 Mecklenburg! õhtu, — Lõ
puks tantsumuusika.
LANGENBERG (468,8) 21.30 K aiseri komöödia
„S ü d i
meremees“
4 jaos. — Lõpuks
kontsert.
LEIPZIG (365,8) 22.15 rahvalik orkestrikontsert
„Sõnadeta laulud“ : Mendelssohn, Rubinstein,
W agner j. t. — 23.15—1 tantsumuusika.

BERN (411) 21 laul. — 22.20—23.30 kuursaali or
kester.
BRNO (441,2) 20 kontsert. — 21 aariad itaalia oope
ritest. — 22—23 puhkpilliorkester.
BRÜSSEL (508,5) 21 kontsert. — 22.30 tantsuniuuBUDAPEST (555,6) 20.20 ungari laulud. — 23.15
mustlasmuusika.
DAVENTRY (1604,3) 20.30 karneval. — 22.20—1
Londoni eeskava.
DUBLIN (319,1) 20—23.30 orkester, grammofon,
laul ja retsitatsioonid.
HELSINGI (375) 12 triokontsert. — 12.30 uudi
sed. — 20 orkester. — 20.30 käsiharmoöniumi
duett. — 21,50 päevauudised. — 22.10—23 orIc0st01*
HILVERSUM (1060) 20.50 kontsert.
KOPENHAAGEN (337) 22.30—23.45 orkestrikontS0rt.
LONDON (361,4) 20.30 orkestrikontsert. — 20.45
Fieldi „Cind-erelle on abiellunud“. — 21.30 Parkeri
„Menuett“. — 22.35 Melluishi „Südame eksitee“. —
23.30—1 tantsumuusika Savoy hotellist.
MOSKVA (1450) 20.30 kontsert.
MOTALA (1320) 20.45—23 Stokholmi eeskava.
OSLO (461,5) 21—22 ja 22.30 kontsert.
PARIIS (1750) 21.30 Andrani „ L a Ma s c o 11 e“.
PRAHA (348,9) 21.10 lõbus õhtu. — 23.20—23.5Q
restoranimuusika.
RIIA (526) 20 kontsert.
STAMBUL (1230) 20.30 õhtukontsert: türgi j.a
euroopa muusika; soolo- ja koorilaul. Tantsu
muusika.
STOKHOLM (454,5) 20.45 kontsert.
VARSSAVI (1111) 21.15 õhtukontsert.
VIIN (517,2) 21.05 sümfooniakontsert.

IV
KÖNIGSBERG (329,7) 21.30 W agneri romantiline
. ooper „ L e n d a v H o l l a n d l a n e “ 3 jaos,
KÖNIGSWUSTERHAUSEN (1250) 21.30 — Ber
liini eeskava.
MÜNCHEN (535,7) 20.15 lõbusad retsitatsioonid. —
22.15 Landau komöödia „ L ä b i r ä ä k i m i n e “.
- — 23.30 Mozarti serenaad.
STUTTGART (379,7) 21—22.30 ajaviitemuusilca:
Strauss, Weber, Grieg j. t.
BERN (411) 22.20—23.30 kuursaali orkester.
BRNO (441,2) 20—21 kontsert. — 22 sõjaväeoi’kôstGi*
BRÜSSEL (508,5) 21 kontsert. — 22.15 grammo
fonimuusika.
BUDAPEST (555,6) 20 sümfooniakontsert. — Lõ
puks mustlasmuusika.
DAVENTRY (1604,3) 22.20 Londoni eeskava. —
24—1 tantsum uusika.
DUBLIN (319,1) 21—23.30 orkester, kammermuu
sika ja baritonisoolo. '
HELSINGI (375) 12 grammofon. — 12.30 uudised.
— 20 sõjaväeorkester. — 21.50 päevauudised. —
22.10—23 sõjaväeorkester.
HILVERSUM (1060) 20.55 sümfooniakontsert Scheveningeni kuursaalist. — 23.10—24.40 tantsum uu
sika.
KAUNAS (2000) 20.30 kontsert.
KOPENHAAGEN (337) 21—23.45 solistide kont
sert.
LENINGRAD (223,9) 20.30 kontsert: väljasurnud
rahvaste viisid.
LONDON (361,4) 21 Puccini ooper „ B o h e e m “.
— 23.30—^24 kirju õhtu.
MOSKVA (1450) 20.30 kontsert Leningradist.
MOTALA (1320) 20.45 kontsert: tšello, sopran, kla
ver. Vene rahvalaulud sopranile.
OSLO - (461,5) 21—23 kontsert.
PARIIS (1750) 21.30 neegrilaulud. Katked Massen et’ „Sapphost“.
PRAHA (348,9) 21.10 orkester. — 22.30—23 kla
ver. — 23.20—23.50 kohvikukontsert.
R IIA (526) 20 k o n tse rt.,
STAMBUL (1230) 20.30 õhtukontsert: türgi ja
euroopa muusika; soolo- ja koorilaul. Tantsu
muusika.
STOKHOLM (454,5) 20.45 kontsert: tšello, sopran,
klaver. Vene rahvaviisid.
VARSSAVI (1111) 21.30 kontsert: orkester, viiul,
■klaver.
VIIN (517,2) 21 Donizetti koomiline ooper , , Rüg e m e n d i t ü t a r“.

Laupäev, 20. august
TALLINN (408) 16—17 grammofonimuusika. —
18 orkestrikontsert: Lincke: B allett - avamäng.
Joyce: Paadis, valss. Söödermann: Skandinaavia
intermetso. Eesti rahvalaulud.
^ Solistid: pr.
Veem-Romanova, sopran, ja h ra N. Suursööt, bass.
— Orkester: Kalman: katk. op. „Mariza“, Tšerepnin: Tsarskoje-Selo järv.
Halvorsen: Maastik
õhtul. Nölck: Ninon, interm. F etras: Marss. —
20 kõne: h ra Kesker: Väike- ja kesktööstusest. —
20.30 päevauudised ja ilmateated.

BERLIIN (483,9 ja 566) 21.30 Charles de Costeri
100. a. sünnipäeva pühitsemine. — Lõpuks laul
kandle saatel. — 23.30—1.30 tantsumuusika.
BRESLAU (315,8) 21.15 lõbus eeskava: marsid,
tantsud ja sketšid. — 23.15—1 tantsumuusika.
FRANKFURT (428,9) 21 kammerorkester; — 22.30
—1.30 tantsumuusika.
HAMBURG (394,7) 21 suve nädalalõpp. — Lõpuks
kohvikukontsert.
KÖNIGSBERG (329,7) 21.10 rahvaluule- ja laulude
õhtu. — 23.15—24.30 tantsumuusika.
KÖNIGSWUSTERHAUSEN
(1250)
21.30—1.30
Berliini eeskava.
LANGENBERG (468,8) 21.05—24 rahvalik vokaalja instrum entaalkontsert. — 24.20—2 kapellikOTltS6I*t
LEIPZIG (365,8) 21.15 lõbus eeskava. — 23.15—1
S^kS9> t3/Tlt/Sl-ld
MÜNCHEN (535,7) 20.45 Charles de Costeri mälestusõhtu. — 21.45 armastuslaulud. — 23.30—1.30
tantsumuusika.
STUTTGART (379,7) 21 ajaviitemuusika. — 22.15
raadiokabaree. — 24—1 Frankfurdi eeskava.

BERN (411) 21—23.30 rahvalik õhtu, kuursaali orkester- ja tantsumuusika.
BRNO (441,2) 20 Massenet’ ooper „ W e r t h e r “.—
23.25—^23.50 restoranimuusika.
BRÜSSEL (508,5) 21 kontsert. — 23.30 tantsum uu
sika Ostende kuursaalist.
BUDAPEST (555,6) 20 pidulik sümfooniakontsert.
— Lõpuks mustlasmuusika.
DAVENTRY (1604,3) 22.20—1 Londoni eeskava.
DUBLIN (319,1) 21—23.30 orkester, laul ja viiul.
HELSINGI (375) 12 triokontsert. — 12.30 uudised.
— 20 orkester. — 21 tantsumuusika. — 21.50
päevauudised. — 22.10 tantsumuusika.
HILVERSUM (1060) 20.50 kontsert.
KAUNAS (2000) 20 kontsert.
KOPENHAAGEN (337) 21 vanem tantsumuusika.
22.30 raadiokabaree. — 24—1.15 tantsu
muusika.
LENINGRAD (223,9) 21 grammofonimuusika.
LONDON (361,4) 20.30 sümfooniakontsert. —
22.35 kirju õhtu. — 23.30—1 tantsumuusika Savoy
hotellist.
MOSKVA (1450) 20.50 rahvalik kontsert. — 22.05
tantsumuusika.
MOTALA (1320) Stokholmi eeskava.
OSLO (461,5) 21 kontsert. — 23.15—1 tantsu
muusika.
PARIIS (1750) 21.30 kontsert.
PRAHA (348,9) 20 Brno eeskava. — 23.25—23.50
restoranimuusika.
RIIA (526) 20 kontsert.
STAMBUL (1230) 20.30 õhtukontsert: türgi ja
euroopa muusika; soolo- ja koorilaul. Tantsu
muusika.
STOKHOLM (454,5) 21.20 kabaree. — 23 vana
tantsumuusika. — 23.40—1 moodne . tantsu
muusika.
VARSSAVI (1111) 21.15 kontsert. — 23.30—24.30
tantsum uusika.
VIIN (517,2) 20.45 Gilberti operett „ T a n t s i 
j a n n a K a t j a “, — Lõpuks õhtukontsert.

Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisuse trükikoda, Pikk t. 2.
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Raadioümasi
1. Juss, ära jända, oota parem
kui mõni fox ürgama liabkab, küll
see ta jalgadele juba tule alla teeb.
Raadiovõhik
2. Hm, kell on juba 12, aga mu
vanamehe samme pole veel kuuldagi.
Raadio heinamaal
3. Neetud on see tantsumuusika
— isegi mu vanal märal on juba karlestoni jalad.
Raadio kirikust
4. Einoh, nii on juba hulga ke
nam jutlust kuulata, kui sa sealjuures
saad natukene pastorist nägemata tuk
kuda.

Mis on raadioilm as uut?
Hoolimata vaiksest suvihooajiast, on raadio are
nemine sammunud järjekindlalt tõusu teed. Heidame
allpool ülevaatliku pilgu sellele, mis meie ajakirja
suvevaheajal raadioilmas uut sündinud.
L ü h i k e s e d l a i n e d võidavad järjest enam
poolehoidu.
Philipsi lühilainesaatja
jätkab edu
kalt saatekatseid ning
praegu
ollakse
ametis
ühenduse loomisega Hollandi ja India vahel. Inglis
maal tehakse katseid ühenduse loomiseks Londo
ni ja Kaplinna (Lõuna-Aafrika) vahel, Belgia tahab
ühendust luua Ühisriikidega, kuna Daani hakkab ehi
tam a lühilainesaatjat sideme pidamiseks Gröönimaaga.
Lühilainesaatjate öhitamine ringhäälingu eeskava saat
miseks on käimas Helveetsias ja Ameerikas; jaamade
töötamahakkamist on oodata lähemal ajal. Ameerikas
katsetatakse ülilühikeste lainetega 1,5—2,5 m, mis and
vat häid tulemusi.
P i l d i r a a d i o teeb edusamme, kuid laiema
praktilise tarvitam iseni pole veel jõutud. Inglismaal
on siiski juba esimesed! pildivastuvõtjiad (hind 16.000
Emk) müügile lastud; kahjuks pole midagi kuulda
pildisaatjaist. E riti agarasti tegutsevad pildiraadio
alal ameeriklased, seistes selle poolest esimesel kohal.
Kõige hoogsamalt propageerivad pildiraadiot vene
lased.

Uusi
ringhäälingujaamu
ehitatakse
igas ilmajaos ja riigis: Soomes, Saksamaal, Ungaris,
Inglismaal, Daanis, Prantsusm aal, Jaapanis, Rootsis
jne. Üks maa püüab teist saatejaam ade tugevusega
üle trum bata.
R a a d i o k u u l a j a t e a r v kasvab järjest ja
neid on uuemate andmete järgi: Inglismaal 2.234.988,
Saksamaal 1.713.899, Rootsis 295.288, Austrias 274.352
ja Daanis 150.000.
E l u l i n e r a a d i o — see on Saksa ringhäälingu
uus püüd: antakse edasi s-pordivõistlusi, koosolekuid
jne., mis publiku suure poolehoiu võitnud.
Vastuvõtteseadetega varustatakse supelrandu, omnibusse ja maju praegu juba ka Berliinis. Ameerikas,
kus kaubarongid kuni 1% kilomeetrit pikad, on need
varustatud saate- ja vastuvõtteseadetega ühenduse pi
damiseks rongi personaali vahel!

L oew e k augevastuvõtja „Raadio“ lu gejaile.
Tuntud Saksa raadiofirma Loewe on meie lehe
toimetusele saatnud oma kaugevastuvõtja (1 kolme
kordne madalsageduslamp + 1 kahekordne kõrgesageduslamp), et Eesti raadioharrastajail võimalik oleks
selle uue raadiotehnika saavutusega tutvuneda. Apa
ra a t seatakse meie leihe toimetuses lähemal ajal üles,
kus asjasthuvitatud võivad aparaadi töötamisega tu t
vuneda. Demonstreerimisajad anname edaspidi täp
selt teada.
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Küsimus nr. 221. Võitsin teie korraldatud loosi
misel Loöwe kolmekordse lambiga aparaadi. Tahan
seda sügisel üles seada, milleks palun mõningaid juha
tusi. — 1) Missugune valjuhääldaja sobib selle aparaadi
juurde kõige parem ini ? — 2) . Kui suure hääletugevu
sega töötab see ap araat võrreldes teistega ja kuidas
oleks võimalik selle aparaadi ulatusraadiust suurendadä? — 3) Kui kalliks läheb vooluõiendaja iseehitades
ja missugused osad tuleksid valm ilt osta?
H. 0 . T a l l i n n a s .
Vastus nr. 221. 1) Selle aparaadi juures võite ka
sutada iga keskmise suurusega valjuhääldajat. E t neid
valmistab palju vabrikuid ja neid on väga m itm et tüü
pi, on meil raske Teile nim etada kõige parem at. Võite
ainult kohapeal olevatest kõige parem a välja valida,
neid äris demonstreerida lastes. — 2) See ap araat töö
tab samase hääletugevusega kui audionvastuvõtja k a
he madalsagedusastm ega takistuskõvendaja lülituses.
Aparaadi ulatuse suurendamise kohta leiate kirjelduse
„Raadios“ nr. 21. — 3) Vooluõiendaja isevalmistamlne
läheb maksma selle järgi, m illist tüüpi vooluõiendajat
ehitada kavatsete. Iseehitamiseks üks parem atest on
tantaalvoolu õienda ja, mille iseehitamise kirjeldus ilmub
lähemal ajal „Raadios“.
Küsimus nr. 222. Ehitasin „Raadios“ nr. 12 ja 13
toodud kirjelduse järg i Reinartzi reaktsiooniga ühelambilise aparaadi. Osade suurused on samased, ainult
osade paigutus on teine. Nimelt monteerisin kõik osad
troliitplaadile, välja arvatud poolihoidjad, mis asetasin
kästi välisküljele. Kuna kirjutuse autor h ra Põdrus

tehtud. Selliste artiklite valmistamine kuulub
muidugi täielikult käsitööstusse.
Kuuldavasti olevat E estis leitud ka mine
raale, mis kõlbavad detektoreiks. Peaks see teade
tõele vastam a
omamaa detektorkristallid
heade tulem ustega töötama, ei tohiks me viivi
tada nende ümbertöötamisega ja turule lask
misega.
Nagu eelpooltoodust näha, on meil raadio
tööstuse arenemise võimalused olemas. On ai
nult vaia neid võimalusi kasutada ja tööstust
õiges sihis arendada, siis pole kahtlust, et see
kasvab ja suureneb. Meie maa on ju raadio alal
uudismaa, kus nõudmine raadiotarvete järgi
iga päevaga kasvab. Ainult — ärgu igamees
sellele alale tormaku, nagu iga äri on hakanud
raadiotarbeid müüma. Selle tagajärjeks pole
üksi nõrgemate ettevõtete kokkuvarisemine,
vaid see võib saatuslikuks saada kogu meie raa
diotööstusele. Saksamaa ning mitmed teisedki
maad põevad praegu ränka raadiotööstuse krii
si— meie vaene maa peab sellest ettevaatlikult
hoiduma. Raadioharrastajate kohus on aga
tarvitada võimalikult kodumaa saadusi, et see
ga meie raadiotööstusele enam tööd anda.

K. K r
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tõendab, .et tem a sam ase aparaadiga on kuulnud 30
saate jaama, kuulen mina ainult Tallinnat. Milles võiks
peituda viga ?
V. R. T ü r i 1.
Vastus nr. 222. Kahtlem ata on Teil reaktsioonpool
tagurpidi. Pooli ümberpööramine ühes jalaga ei aita.
Võtke pool jala küljest lahti ja pöörake, enne uuesti
kinnitam ist, 180° ringi.
Küsimus nr. 223.
Ehitasin Hazeltaine’i nöitrodüünaparaadi kahe kõrgesagedusastmega, kuid see ei
lase end nöitraliseerida, välja arvatud siis, kui teise
kõrgesagedustransform aatori ots negatiivsest küttejuhest eraldatud.
Kõrgesageduslampideks tarvitasin
A 410.
P. L. T a p a 1.
Vastus nr. 223. Teie tarvitatavad lambid on üldse
raskelt nöitraliseeritavad. Võiksite katset teha lampi
dega, mis kergemini nöitraliseerida lasevad, näiteks
R 15. Väga võimalik ka, et viga peitub osade ja juhede asetuses, mille kohta aga raske kirjalikult juha
tu st anda.
Küsimus nr. 224. Kas on võimalik kahevõrelampi
kasutada ka kõrgesageduskõvendajana ja kuidas tu 
leksid teha ühendused?
A. L. T a l l i n n a s .
Vastus nr. 224. On võimalik. Ühendused tulevad
kõik teha samuti kui ühevõrelise lambi juures, ainult
ruumilaenguvõre ühendage anoodpatarei plussjuhega.
Küsimus nr. 225. 1) „Raadios“ nr. 18 ilmunud
täiendatud negadüün-reisivastuvõtja kirjelduses on ni
m etatud, et võreahelas on plokkkondensaatori asemel
soovitav tarvitada pöörkondensaatorit. Kui suur peab
sel juhul olema võretakistus ? — 2) Kumb on tugevamavõimelisem lülitus, kas see, kus võreahelas on ta r
vitatud pöörkondensaatorit ja m ittereguleeritavat ta 
kistust või plokkkondensaatorit ja m uudetavat takis
tu st ?
,,R a a d i o“ 1 u g e j a.
Vastus nr. 225. 1) Võretakistuse suurus oleneb seal,
nõndasama kui teistegi lülituste juures, tarvitatava
lambi omadustest. — 2) Kui osade suurused Õieti vali
tud, siis on need mõlemad peaaegu ühevõimelised. Esi
mest on aga võimalik paremini häälestada.
Küsimus nr. 226. 1) Kas on võimalik „Raadios“
nr. 15 kirjeldatud detektoraparaadile lampi juurde lüli'
tad a? — 2) Missugune küte oleks kõige lihtsam ja oda
vam ? — 3) Kas loetakse siis see aparaat maksustamimisel loetakse lam paparaatide hulka.
„Kristall“ Tallinnas.
Vastus nr. 226. 1) On. Lülituskava ühes iseehita
mise õnetusega leiate „Raadios“ nr. 13/14 — 1926. a.
— 2) Ühelambilise aparaadi juures kuivadest või m är
gadest elementidest koosnev patarei. — 3) Maksusta
misel loetakse lam paparaatide hulka.

Kirjavastused.
M. P. T a r t u s. Kahjuks ei saa aparaadikirjeldust
tarvitada, sest skeem pole maksvate m äärustega meil
lubatud. Saadame käsikirja soovikorral tagasi.
A. M. 0 m e di o. Lampide kohta ei saa muidu
midagi öelda, kui teada pole lülitus, mille järgi tahate
aparaati ehitada.
Iirim aal % raadiokuulajaist jänesed!
V astavate andmete järgi on Iirim aal 125.000 raa
diokuulajat, kellest ainult 30.000 maksu maksab, kuna
ülejäänud 95.000 salaja kuulavad.
Üleilmline raadionäitus New-Yorgis.
Käesoleva aasta septembris peetakse New-Yorgis
üleilmline raadionäitus, mis oletuste järg i saab suurem
kui ükski senine raadionäitus.
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M um psi te h n ik a h u m o r e sk . Ajakirjast ,,D. Deutsch« Rundfunk“
Leidur Hector Vups oli rikka töösturi härra Hai
kali rahalisel toetusel ehitanud uue hiigla elektrijõuseid. Elektrivalm istus oli aga kõigi ootuste vastu nii
m ääratu suur, et Haikal ja Vups juba mõne minuti pä
rast olid nii laetud, et neil võimatuks muutus omal jõul
isoleeritud jõujaam ast lahkuda. Ning ainult kummikingade abil võidi neid viia kuulsa teadlase prof.
Waggeli tehnikalaboratooriumi, kus nad asetati Itlaasalustele. Sest ajast peale töötasid mõlemad tehnika
pioneerid elektrijõujaam a juures ja varustasid oma
vooluga kuude viisi Mumpstershire’i, New-Pipen-Eicheni ja Wiffelville’i tööstuspiirkondade tramme, elektrimootore, valgustusseadeid j. m. Mis edasi juhtus, sel
lest jutustab meile Mumpstershire’i kroonika:
Neist Õudsetest päevadest alates, jutustab Mumpstershire’i linna kroonika, sest õudsest ööst alates, mil
Patricko N urrula süsimust kassihing välja lendas ja
härra Elias Haikali lihav keha mõne tunni jooksul
kõhnaks ning kondiseks muutus kui luukere, neist päe
vist peale algas Mumpstershire’i maakonnal suurejoo
neline tõus.
„See on see patune uus aeg,“ kaebas austamisväärne matroon miss Clapperclaw, „oodake ainult veidike.
Kõigevägevam Jum al on teile esimeseks katsumiseks
saatnud kuratliku Vupsi. Pigi ja väävlit laseb ta teie
peale alla sadada, kui te omast patusest tegevusest ei
loobu.“
Kui aga prof. Waggel avalikult seletas, ta olevat
vana kriiksuv kruvi, siis tõmbus see vihaselt tagasi,
läks maale ja elas seal kui vana öökull oma pesas, et
prohvet Joonase kombel Niineve äärest uueilma P aa
beli hukkumist eemalt pealt vaadata.
Kuid midagi sellesarnast ei juhtunud. Otse k arja
dena rändasid vabrikandid Mumpstershire’i ja NewPipen-Eicheni, sest seal oli elektrivool üle poole oda
vam kui kuski mujal. Vups ja Haikal muretsesid voolu
täiesti ilma valitsemis- ja valmistamiskuludeta ning
võisid selle tõttu teha suuri hinnaalandusi.
Hector Vups pidas sõnia, kuigi m itte ju st täiesti
nii, kuidas Haikal oli seda lootnud. Haikal oli juba uue
olukorraga harjunud ja täiesti rahul oma saatusega.
Klaastallermaal ei olnud pikaajaline viibimine sugugi
mugav, seda ei saanud salata, kuid selle eest söödeti
teda hästi, nii et ta jälle oli muutunud ilusaks üm m ar
guseks ja pangakonto kasvas päevpäevalt ikka suure
maks. Ta endised ettevõtted osalt seisid, osalt olid
müüdud. Tal polnud m ingit muret, polnud ühelegi inse
nerile ega töölisele palka m aksta: ainult kaks raama.tupidajat oli veel ta käsutuses. Ja kui ta kannatusaeg
kord lõppes, siis oli ta rikkaim mees kogu ümbrus
konnas.
Tänu professor W aggeli teravmeelseile arvutusile,
teadsid nad täpselt, kui kaua odav vooluallik vastu
peab ja võisid selle järgi teha oma kalkulatsioonid.
Kõik sissetulekud jagati õiglaselt ja ühetasaselt Hai
kali, Vupsi ja W aggeli vahel. Kõigil kolmel kumas ees
muretu eluõhtu.
Comedbeef, Haikali võistleja, vahetas oma elukut
set, ilma et sellele oleks pöördud suuremat tähelepanu.
Mumpstershire’i omavalitsuse juures sai ta kaanalipuhastaja koha.
Kuid m itte ainult tööstus ei saaiiud m ääratum at
kasu Vupsi geniaalsest le'dusest. Kogu linn ilmutas
otse uskum atut majanduslikku tõusu, sest huvitavam at
ja vaatam isväärsem at ei leidunud vist küll terves il

mas kui seda olid suurtööstur ja katlaparandaja, kes
istusid koos klaasalusel ja istumiskohast lasksid töös
tusele elektrivoolu välja joosta. Järjekindlatel sissetu
lekutel uudishimulikkudelt, mis Waggel oma tasku
pani, oli im estam isväärt suur mõju endise askeetlikult
kõhna teadlase välimusele. Ta kitsas nägu muutus
pehmeks ja ümmarguseks kui täiskuu ja kõht oman
das aukartustäratava ümbermõõdu. Suurest mõjust,
mida uus leidus avaldas kogu ümbruskonnale, jutustab
Mumpstershire’i kroonika järgm ist:
11. juuli. Täna tervitas
5.000.000-nes külastaja
hra dr. Amadeus Kugelhupf läbisõidul Ida-Euroopast
Kanadasse härrasid Vupsi ja Haikali. Neile juubelikingiks annetatud Ford-auto lükkasid nad tänuga ta 
gasi, vabandades, et nad vaeste inimeste kätetööd ei
või tarvitada.
16. juuli. K ülastajate arv tõuseb päev-päevalt.
Suurest tungist hoidumiseks pandi käima uus neljaroopaline Mumpstershire-Express.
23. juuli. Kinotööstuse
konkursvalitsus kutsub
viimseni suletud kinode võlausaldajaid end üles andma.
1. august. Maa pealinnas New-Quarki Metropolitanooperis astus üles esimene dresseeritud põrsas, et pub
likut teatrisse meelitada. See oli vahepalaks ooperi
„Verine särk keskööl surnuaias“ teise ja kolmanda
akti vahel.
6. august. New-Quarki Metropolitan-oofperis astus
üles kuus kõhurääkijat, kaheksateistkümmend veemadu
ja 7'2 merekassi. Mõlemad viimased teatri külastajad
lahkusid 50-(viiekümne-)dollarilise tasu eest kohe peale
esimest akti teatrist. T eater suletakse.
12. august. Miss Hebzibap Stetzle, daam ilma alu
mise kehaosata, lõpetas teenistuse puuduse pärast oma
elu enesetapmisega.
22. august. Üks nälgiv teatridirektor püüdis H ai
kali ja Vupsi surmata, lastes nende peale m itu revolvripauku. Kumbki ei saanud vigastada.
2. september. Ühisriikide president nimetas Vupsi
aukodanikuks.
3. september. Pinge on langenud 13,171,129 vol
dile. Lahkuminek professor W aggeli arvutusist on pi
sut vähem kui 3 volti.
8. september. A uväärt kauaaegne, Mumpstershire’i
linnapea ja endine suurtööstur Marc-Antonius Cornedbeef võttis Mumpstershire’i kanali puhastaja koha
vastu.
A rvatavasti annab see lühike, sõnasõnaline välja
võte M umpstershire’i kroonikast küllalt selge pildi sel
lest mõjust, mis oli Vupsi leidusel Ühisriikide m ajan
duselule. Kuid peab ütlema, et kõik need hiilgavad ta 
gajärjed h ärra Hector Vupsile läksid sama vähe korda
kui miss Clapperclaw mops Dalai-Lamale. Ei tohi vai
kida ka sellest, et Haikal kasvava murega tähele pani,
et Vups viimasel ajal ikka sõnakehvemaks muutus.
Ka W aggelil tekkis hirm, kuid ühtlasi ka uudis
himu Vupsi vastu.
„Haikal,“ ütles ta ühel päeval, „Haikal, ma mõt
len, et Vups leiab vist jälle midagi.“
„Nii kaua, kui ta seal klaasalusel kükitab, ei saa
ta teha midagi halba. Kuid siiski istub Vupsis kurat.
Oleme ettevaatlikud,“ tähendas Haikal.
Liig ru ttu läks see ennustus täide.
„Haikal,“ ütles ühel hommikul kell 4»30 Vups.
(Vastutuse õige kellaaja eest paneme M umpstershire’i
linna kroonikale.) „Haikal, ärgake üles. ma tahan teie
ga kõnelda.“
Haikal ajas- suure vaevaga silmad lahti.
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„Haikal, mul on idee,“ sõnas Vups.
Ühe hüppega tahtis Haikal klaasaluselt maha ka
rata. Õnneks ei läinud tal see korda, sest ettevaatuse
pärast olid mõlemad mehed kõvasti ühte seotud. See
oli Haikali ja kogu M umpstershire’i linna õnn, sest
otse võimata on ette kujutada katastroofi, mis vastasel
korral oleks juhtunud.

„Lõpetatud,“ urises ta, „lõpetatud. Minge Cornedf beefi juurde, käige kus kurat, minge Cornedbeefi juur
de, jätke mind rahule oma neetud ideedega, ärge se
gage mind oma ideedega! K u rat võtku teid ja teie ideid!
Ma pole jõudnud teie vanu ideidki veel seedida. Waggel, Waggel, tulge ometi mulle appi!“
K ära peale ru ttas W aggel kohale.
„Haikal,“ kärkis ta, „mis peab see tähendama,
mida te ometi kisate, äratate kõik inimesed — kes teile
‘ on konnasilmale astunud ? “
W aggelil hakkas korraga hirm oma ilusate sisse
tulekute pärast.
„W aggel,“ nuuksus Haikal, „Waggel, päästke
mind hävingust, Waggel, aidake mind, enne kui see on
' h ilja ! Vupsil on idee!“
W aggel kahvatas. Keegi ei võinud seda paremini
mõista, millised tagajärjed on Vupsi ideedel, kui tema,
suur teadlane ja tehniline uurija.
„Vups,“ ütles ta, kusjuures ta hääl kõlas tumedalt
ja ähvardavalt kui lähenev torm, „Vups, vilets, eksi
nud Vups, jum alatu ja mõistusetu katlaparandaja, teie
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ideed on surmavad, nad on äärm iselt kahjulikud inim
soole ja ma keelan teil neid edasi sepitseda, ma ei luba
teid puurida oma ideede kallal, kuni tarvitate selle
m aja võõrastevastuvõtlikkust. Jum ala eest, Vups, ma
viskan teid silmapilk m ajast välja, saadan teid otsekohe
tänavale, kui te viibimata ei loobu oma hullumeelseist
ideist, mis võivad täielikult rikkuda meie kõigi elu.“
Vups naeratas mürgiselt.
„W aggel,“ lausus la pilkavalt. „Valage oma ä rri
tus seal välja, kus teile meeldib, kuid jätke mind ra 
hule. Ärge parem kõnelge minu ideedest, sest ühe
minu ideega olete rikkaks meheks saanud, Waggel, seda
pidage meeles. Kuid tegelikult ei mõista te kübetki
sellest. Peaksin mina siit ära minema, teie m ajast
lahkuma, Waggel, siis oleks teil ka kõik läbi, siis võik
site oma poe ühes idiootliku teadusega ilusasti kinni
lüüa. Waggel, siis pole enam mingisuguseid rahasid
vaatam askäijailt ega ka muid sissetulekuid voolust,
mida teie meist kahest saate.“
J a siis Haikali poole pöördes:
„Haikal, ärge kuulake seda vana eeslit. N eljateist
kümne päeva p ärast võite koju minna, kui mina seda
tahan.“
Haikal keeras end närviliselt klaasalusel.
„Vups,“ hulgus ta valjusti, „Vups, tehke seda,
Jum al õnnistagu teid, kui te mu vabastate.“
„Jum ala õnnistusest ei saa ma veel söönuks,“ vas
tas Vups tigedalt. „10.000-dollariline tšekk meeldiks
mulle palju enam.“
„Pärast, Vups, pärast,“ vaigistas Haikal, „pealegi
olete ka teie ise praegu rikas mees.“
(Järgneb).
Vastutav toimetaja ja väljaandja Karl Kesa.

Raadioaparaate, raadioosi
a la ti v ä rs k e id

anood-ja taskulambipatareisid
ja ig a s u g u tu g ev- ning
n õrkvoolu e le k trita rb e id
soovitab mõõdukate hindadega

„ E L M E K O “
TALLINN, KINGA T. 6/8.

TELEFON 32-24.

iSssSä,

Tallinna Eesti Kirjast.-Ühisuse trükikoda, Pikk t. 2.

