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Pühapäevase (10. jaan.) kontserdi kavas leiame
kergema m uusika keskel Brahmsi ungari tantse
(nr. 5 ja 6), millised annavad tunnistust ungari
võlust, võlust, mille alla nii mõnigi komponist on
sattunud, Nedbali „Valse triste“
on m eistrilt, kelle elulugu on h a
ruldaselt keeruline: oma tege
vuse alul — üle maailma kuulus
kvartetist (viola mängija n.n. Bo
heemi kvartetis),f;hiljem sam akuulus

kaitsem inisteerium i puhkpillide orkestri kontsert
G. Reederi juhatusel.
Neljapäeval (14. jaan.) populaarseks m uutunud
järjekorraline kontsert tsüklist „muusikaline matk
üm ber m aailm a“. Seekord tutvuneme halkani rahvaste muusikaga,
— flaiemale m uusikaharrastajate
ringkonnale võõra muusikaga mis
pärast huvi selle kontserdi vastu
peaks olema eriliselt suur. Õhtu

VANAAASTA-ÕHTU RINGHÄÄLINGUS
V a s a k u l : „Raadio^ vastutav toim. dr. Hj. M ÄE {paremal) annab Tartu raadiojänese nr. 107.728 kingituse üle
F.^MOOR’iie {vasakul). K e s k e l : F. MOOR kingitud talaaris. P a r e m a l : Aasta-vahetuse kongV^ök.

dirigent, operettide komponist; paar aastat tagasi
lõpetas traagiliselt oma elu — meelehärmas. Õhtul
laulab pr. T. Rei, kes seltskonnadaam ina on endale
ülesandeks seadnud tõsist m uusikat harrastada,
ning seda kiiduväärt tagajärgedega. Vana tu tta v —
R. Palm esitab viiulil kuulsat Tartini sonaati —
„Saatana trillerit“, — rahva suu järele olevat vana
kuri ise autorile loomisel appi tulnud.
Teisipäeval (12. jaan.) „operetlikku“ m uusi
kat. Solist Lully W irkhaus, ja kesknäd. (13. jaan.)

terviklikkust aitab veel
tõsta
veste
„Reisi
muljeid B alkanist“, B. Lindelt, kes tuntud tähelepanelise vaatlejana ja mõnusa, ladusa jutustajana.
Reedel (15. jaan.) pooltundi soliste — noore
maid, ja kergem at muusikat, kuna laupäeval
(16. jaan.) avalik õhtu (XXIII), kus solistidena esi
nevad E. Vaarmann-Kaljot, G. Tomasberg (laul),
prof. R. Bööcke (tsello), E. Pert (saksofon) jne,
Avalikud õhtud on ammu leidnud oma „tarvita
jate“ kogu, kes talle on truu . . .
— ksp.

Kveeka wxtaasfik

Akrokorinth, esiplaanil Vanakorinthi varemed
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Hind arvatud kuu
lutuste veeru laiuse
järele

Il aastakäik

riga Tartus, Viru-, Viljandi-, Järva- ja Läänemaal.
4-lamb. kuuldakse Tallinnat hästi 154 juhul, rahul
davalt 192, nõrgalt 47 ja ei kuulda üldse 3 juhul.
Õhtul on segane ja vile 205 juhul.
Sobivaim lainepikkus on detektoriga kuulates
olnud 441-m laine, siis 296-m ja lõpuks 501-m.
Pea samad tulemused saame ka lam paparaatide
juures. Näiteks 4-lamb. aparaatidega kuuleb Tal
linnat 441-m lainel rahuldavalt 218 kuulajat,
296-m — 88 ja 501-m — 105 kuulajat. Jälgides
ka teisi andmeid peame kohstanteerim a, et kõige
parem ini on Tallinnat kuuldud 441 meetrilisel
lainel.
Tartu saatja on detektoriga kuuldav Tallinnas,
Viru-, Viljandi-, Järva- ja Võru-Petserimaal. 3-lamb.
aparaadiga on Tartu kuulda Saarem aal rahuldavalt
kahel juhul. Saatja on õhtul segane ja vilistab
60 juhul.
Tallinna töötamisel on kohapeal kõikide välissaatjate kuulam ine takistatud 100 juhuL Ka üksi
kute välissaatjate kuulam ist takistab. ^Provintsis
seevastu on Tallinna segamine välissaatjate kuula
misel võrdlemisi väike.
Raadiokuulamist segavad kõige rohkem moo
torid 116 juhul, siis teised jaam ad — 95, põhjusi
ei teata 52 juhul. 50 kuulajat segab interferents,
47 — saatja omaviga, 28 — atmosfäärilised lahen
dused ja 18 juhul naabrid. 233 kuulajal ei ole
mingisugust segamist.
Sõnalise osaga on rahul 507 kuulajat. P aran
dust soovivad 115 kuulajat. Pikendada soovivad
27, kuna 30 kuulajale tundab sõnaline osa liiga
pikana. Lõbusam at sisu soovib 37 kuulajat. 105
juhul soovitakse rohkem lugemistunde.
Muusikaline osa on rahuldav 456 juhul. Liiga
tõsisena tundub m uusika 187, kuna nõrgana 140
kuulajale. Rohkem heliplaate soovitakse 61 juhul.
Üldiselt tahetakse rohkem kergem asisulist m uusikat!
Eriti m aal soovitakse kuulda sagedamini vana
tantsum uusikat ja eesti m uusikat. Välissaatjate
transleerim ist soovitakse neljal juhul.
Senise korraga solistide suhtes on rahul 220,

Läinud aasta sügisel korraldas ringhääling eel
miste aastate eeskujul raadiokuulajate-abonentide
seas ankeedi, et saada teada kuulajate erisoove ja
arvamisi. Üldiselt võib jääda ankeedi tulem ustega
rahule, samuti oli ka osavõtt ankeedist võrdlemisi
elav. Erisoove on väga ja väga palju. Mida ühed
soovivad, seda ei taha teised üldse kuulda, kuna
kolmandail on hoopis isemoodi tahtm ised. Seepä
rast ei saa ringhääling kõikide soove rahuldada,
vaid peab enamuse soovidega võimaluse korral
arvestam a. Korraldatakse ju ankeet ka just selles
mõttes, et saada teada enamuse soove ja arvamisi.
Toome allpool lühikese kokkuvõtte neist küsi
musist mis oli esitatud ankeetlehel.
Kuulajaid, kes esimest aastat raadiot kuulavad
on kõige rohkem, ja nim elt 266. Pikem at aega
kuulajaid on juba vähem. Kõige vähem on neid
kuulajaid, kes juba 8 aastat on aparaadi omanikud.
Kõige rohkem kasutatakse 4-lamb. aparaate —
358, teises järjekorras 3-lamb. — 294 js siis alles
detektoraparaate — 280. Ühe- ja kahelambiliste
arv on kaunis väike. Esimesi 12 ja teisi 33. Eriti
vähe on aga 6-, 7- ja 8-lamb. vastuvõtjaid. Saadud
andmed näitavad, et suurem osa raadiokuulajaist
eelistab keskmise suurusega aparaate, kuna on
loobutud just suurte aparaatide kasutam isest.
Kõige rohkem leiab kasutam ist „L“ antenn —
582 juhul. Sellele järgneb „T“ antenn, siis tubaneja raam antenn. Viimast kasutab ainult kuus raa
diokuulajat.
Antenni kõrgus maast on väga mitmesugune. Ta
kõigub 5 ja 40 m vahel. Kõige robkera on 12 m
kõrgusel asuvaid antenne (110).
Samuti on ka väga mitmesuguse pikkusega
antenne, algades 10 meetrist ja lõpetades 80 m eet
riga. 40 m pikkuseid antenne on 144, 30 m — 142,
50 m — 132, 35 m — 122, teisi on tunduvalt
vähem. Huvitav oleks vast nim etada, et 80 m
pikkuseid antenne on 8.
Tallinna saatja kuuldavus detektoriga on hää
173 juhul, rahuldav 69 ja nõrk 18 juhul. Huvitav
on siin äram ärkida, s t
on kuulda detekto'
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Saateaeg on sobiv 535 abonendile. Pikendada
soovib 123 ja varem alata 145 kuulajat.
Raadio levinemiseks avaldab takistust kõrge
kasutam ism aks 232 juhul. 144 kuulajat arvab
takistuse põhjuseks majanduslisi põhjusi, 118 —
halba kuuldavust, 49 — mootoreid, 10 — akkude
laadim ist ja 5 kuulajat jaam a oma viga.
Eriliste soovidena tahaks 70 kuulajat näha
saatja võimsuse tõstmist. 177 kuulajat soovib
kasutam ism aksu alandam ist, 140 — lõbusamat
eeskava, 101 — parandada kuuldavust, 118 — kõr
valdada segajad, 14 — asutada nõuande punkte,
49 — parem aid soliste, 34 — Tallinna saatja üle
viimist, 53 — suurendada orkestrit, 60 — rohkem
reportaazhi, 23 — töötada lainel 441 m, 77 — roh
kem kuuldem änge, 36 — töötada lainel 500,8 m,
49 — rohkem riigikogu, 20 — saateaega pikendada,
16 — ennelõunast saatekava ja 37 kuulajat soovib
translatsiooni.
Ehkki kuulajate soovid on väga mitmekesised
ja erinevad, kuid teatud üldpildi saam e siiski. On
kindel, et käesolev ankeet on suuresti abiks ringhäähngu saatekava koostam isel ja edaspidise töö
kava kujunemisel.

kuna rohkem soliste soovivad 13i kuulajat. Eelis
tatavam ad solistid on m eeslauljad ja instrum entaalsolistid.
Kõnede suhtes on praeguse korraga rahul 46
kuulajat. Rohkem teaduslisi kõnesid soovib 222
kuulajat, arstiteaduslisi — 113, reisukirjeldusi —
105, põllumajand. — 69, tervishoidlisi — 60, dek
lam atsioone — 46, ülekandeid riigikogust — 23 jne.
Ooperite ja operettide ülekannetega on rahul
47 kuulajat. Kord nädalas soovib ülekandm ist
227 ja kord kuus 105 kuulajat. Oop. ja oper.
ülekandeid ei soovi üldse 168 kuulajat.
Heliplaatide m uusikaga on rahul 252 abonenti.
Rohkem soovib 336 kuulajat. 56 isikut soovib
eesti palasid, 3 1 — lõbusam at ja 15 kuulajat ei
soovi üldse heliplaate kuulda.
Avalikud raadioõhtud leiavad pooldamist ja
neid soovitakse tihedam ini korraldada.
Samuti on ka õpiringid 333 juhul soovitavad,
kuna 145 kuulajat nad ei huvita.
Lastetundidega on rahul 423 kuulajat. Liiga
ühekülgseina tunduvad nad 108 kuulajale. 29 kuu
lajat soovib laste töötunde.
Keeletunde senisel kujul pooldab 225, kuna
neist pole huvitatud 186 kuulajat.

^ n m e e n ic i v in g h & & lin s f
Stuudio laiendam ine põhjustas saatekava mit
mekesisemaks ja parem aks m uutumist. Juba üksi
„Võimlemisühingu“ saali kasutam ine improviseeri
tud stuudiona oli õnnelik idee. Nüüd avanes või
malus kuulajaskonnale pakkuda suuri sümfoonia
kontserte, oopereid ja laulukoori ettekandeid, mis
muidu oleks täiesti võimatuks osutunud.
Uue stuudio ehitam ine ja teised tähtsam ad
uuendused on peaasjalikult ülik.-prof. D. Gusti
teened, kes on rum eenia saateühingu presidendiks.
Bukaresti saatekava on saniuti teinud 1931. a.
jooksul suuri edusamme, eriti m uusikaline osa,
mille peale ju igal pool eriti suurt rõhku pannakse.
Peale eelpool m ainitud sümfonia-kontsertide, mis
kuuluvad
parim ate
m uusikaülekannete
hulka,
leiavad aset igal nädalal kam m erm uusika-õhtud,
mille kõrge kunstline tasapind on kõikjal tunnus
tatud. Peale selle esinevad ringhäälingus solisti
dena kuulsam ad Bukaresti kunstnikud ja pakuvad
kuulajaskonnale oma parim at. Veel suuremaid edu
samme eeskava suhtes kujutavad enesest ülekan
ded Bukaresti ooperist, mis sel aastal lõpuks kest
vama iseloomu omasid.
Teatavat uudsust saatekavasse toovad kahtle
m ata iganädalised stuudios ettekantavad operetid,
mida küll äiul skeptiliselt vastu võeti, kuid hiljem
siiski läbi lõid ja praegu üheks huvitavam aks ees
kava osaks on kujunenud.
Peale oma kunstnike on B ukaresti ringhäälin
gus ka mõned välism aa kuulsused esinenud. Neile
on B ukaresti stuudiouksed alati avatud.
Sõnalises osas moodustasid tähtsam a osa saate

Tehnika arenem iskäigus tähendab üks aasta
küllaldaselt pikka aega, et teha suuri edusamme.
Ringhäälingu juures on ühe aasta kestel tehtud
edusamm ud seda enam tähelepanu väärivad, et see
iseenesest nii noor leiutis on avaldanud suurt mõju
laiadele rahvakihtidele. Mõju on nii tugev, et igaüks
sellesse m iljonilisse perre kuuluv isik tunneb end
kohustatud olema selle leiutise arendam iseks kaasa
aitam a.
Rum eenia ringhäälingule on 1931. a. eriti täh 
tis. Juba üksi seepärast, et uue stuudio juureehituse ja saatja laiendamise läbi avanesid avaram ad
võimalused ringhäälingu arenem iseks ja tungimi
seks rahva hulka.

Bukaresti suursaatja saatehoone
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kavast n. n. raadio-ülikooli ettekanded. Püüti kuu
lajaid tutvustada kõigi teadusaladega, pidades nii
moodi üldise arenguga sammu.
„Ringhääling talupoegile,“ mida nädalis kord
ülekanti, andis talupoegile tarvilikke ja tulusaid
nõuandeid, mida eriti praegusel ajal ei tohi ala
hinnata. Samuti hoolitses ka „kooliraadio“ noorte
kasvatam ise ja õpetamise eest. Suurte kui ka väi
keste ja isegi kõige pisemate peale mõeldi saate
kava koostamisel. Ka lõbusa ajaviite eest hoolits e t i ; sam uti ei puudunud tantsum uusika- ja ru 
meenia rahvam uusika, mis kogu saatekavale oma
pärase rahvusliku ilme andis.
Rumeenia saateühingul on terve aasta sihikind
lat tööd seljataga. Tehtud tööga peaks nii ühing,
kui ka kuulajaskond rahul olema. Raadiokuulajate
arvu kasvamine üle 100.000 annab selleks küllalt
selge tunnistuse.
Peadirektor insener Carna-Munteanu^ eeskavadirektorid prof. M ichail Jora ja Adrian Maniu sa
muti ka insenerid Betolian ja Georgesca moodus
tavad peastaabi, kes väsim atult kaitseb rum eenia
ringhäälingu huvisid.
See tagasivaade minevikule on ainult lühike
puhkus ringhäälingu tormijooksus ja üldises teh
nika arengus.

2 * ilie 'B u l g a a v i a s l

Rüa-klooster Rila-mägestikus

Lahendam atu probleem
Bracigowo küla Rhodopias

Ameerikas on viimaseks moeks ehitada valju
hääldajad majaseintesse. See on om astkohast kau
nis algupäraline idee. Kas Ameerika arhitektid on
raadiosõbrad või -vaenlased? On neil nii suur ar
mastus raadio vastu, et valjuhääldaja peab olema
sama kindlalt asetatud kui köögipliit?
Valjuhääldaja asetam isküsim us on olnud alati
probleemiks. Tänapäeva valjuhääldaja võtab ikkagi
kaunis palju ruümi.
Loomulikult võime m uretseda raadioaparaadi,
milles valjuhääldaja sisse monteeritud ja mida ilus
tab paar hästi nikerdatud ust. Tõeline raadiosõber
aga eelistab ehitada oma maitsele vastava valju
hääldaja. Tal peab olema eriti om apärane kuju.
Ta moondab selle tooliseljatoeks, kuid vihastub,
kui keegi julgeb sellele toetuda. Ta värvib selle
vastavalt oma toasisustusele, ja riidleb teenijaga,
kui see valjuhääldaja mööblikreemiga üle määrib.
Keegi ei pea teadma, mis ese see on, kuid igaüks
peab kohtlema teda kui dehkaatset raadioapa
raadi osa.
Ameerika on nüüd kaasa aidanud fselle prob
leemi lahendamisele. Asjaolu, et ehitada valju
hääldaja avarasse ruumi, piirata teda nelja seinaga,
annab palju kõneainet. Igaüks aga ei saa lubada
omale sarnast luksust. Juba valjuhääldaja ostmine
on sageli väga kulukas.

Witosha mäetipp

Vastavalt tehnilistele teadetele koosneb uus
saatja kristall ostsillaatorist ja neljast push-pull
sidestuses olevast astmest.
Lampe viimases astm es jahutatakse voolava
veega, viimane aste koosneb neljast 130 kW ja
20.000 voldilise anoodpingega lambist.
Erilist
tähelepanu on juhitud uue saatja antennide kon
struktsioonile, et vähendada fadingit miinimumini.
Paralleelsel tuue suursaatja ehitamisega on Ungaris
alustatud veel nelja saatja ehitustöödega, mis on
praegu arenem as: Pecs’is — lõunas, M agyarovar’is
— läänes, Miskolcz’ia — põhjas ja Nyirangyhäza’s
— idas.

Ungari suursaatja
Suurt edenemist cn m ärgata ungari suursaatja
projekteerimisel, mis arvatavasti valmib 1933. a.
Uus jaam tõrjub eemale senise Lakihegi jaam»,
Budapesti lähedal, mis töötab 23 kW.

Florenzi saatja
antennim astid m urdusid mõlemad tugeva tormi taga
järjel. Muidu jäi saatja vigastamata.
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L. STÜRMER
Ringhäälingu
vastutav
tehniline juht

O.-ü. Raadio Ringhäälingul õnnestus saavutada
kokkuleppe raadiotehnik Leo Stürm er’iga, kes 1. jaa
nuarist s. a. ringhäälingu vastutava tehnilise juhi
kohused enda peale võttis. Hra Stürmeri nimi on
hästi tuntud ka raadioam atööride ringides. Tema
sulest on ilmunud silmapaistvaid artikleid „Raadios“.
Hra Stürm er sai oma teoreetilise ettevalm istuse
juba enne m aailmasõda Peterburi Sõjaväe Insene
ride ja Ohvitseride Elektrotehnika koolides; prakti
liselt on ta sellest ajast peale tegutsenud vahet
pidam atult raadiotehnika alal, alguses Venemaal ja
hiljem opteerudes Eestisse, Eesti kaitseväe raadiotehnilisis asutisis, kus ta kuni ületulekuni R. R.
teenistusesse asus Sidepataljoni raadiolaborandi
kohal. Meil jääb vaid õnnitleda R. Ringhäälingut
sellise õnneliku valiku puhul ja loota, et hra Stürm er
ka edaspidi ei keeldu oma väärtuslikust kaastööst
meie ajakirja veergudel.

Väikesevõimeliste, ühe- kuni kahelam biliste
aparaatide juures tarvitatakse sageli lampide k ü t
miseks prim aarelem ente, enam asti kuivelementide
näol. Muidugi ei ole selline küttevooluhankim ismeetod kuigi ökonoomne, kuid kui muid võimalusi
pole ja aparaadi voolutarvitus küllalt väikene, võib
siiski seda võimalust kasutada. Kuid primaarelementidel on peale selle, et neist võetav elektriener
gia väga kalliks läheb, veel see halb omadus, et
pinge on väga ebastabiilne. Peale pikem at tarvita
mist võib näiteks Leclanche’ elemendi (tarvitata
vaim elem enditüüp kuiv ja märg elemendina) näpitspinge langeda kuni 50 °/o. Selle tõttu peab küttepatarei omama tubli pingetagavara; et lambid ei
saaks ülekoorm atud, peab olema muidugi aparaa
dis reostaat, millega võimalik pinget lambi kütteniidil norm aalsena hoida. Et voolu kokku hoida
tarvitatakse audiooni ja võimenduslampide jaoks
eraldi reostaate, kuna esimene lepib nõrgema küttepingega. Kütte ühendamiseks ja katkestam iseks
tarvitatakse lihtsat lülijat. Kuid sellist kom binat
siooni tarvitades tehakse harilikult see viga, et ei
talitata aparaadi käsitam isel õieti ja köetakse lam 
bid üle. Aparaadi töötamisel väheneb järjekindlalt
küttepinge; et vastuvõtt enam-vähem ühtlane oleks,
tuleb reostaate järele reguleerida. Küte lülitakse
kuulam ise lõpetamisel välja lülijaga, kuna reostaadid jäetakse teadm atuses asendisse, nagu neid kee
rati aparaadi töötamise vältel. Elementidel on oma
dus, et seismisel polarisatsioon effektide kadum i
sel pinge tõuseb jälle peaaegu norm aalkõrgusem .
k u i nüüd lülijaga küttevool ühendada, satuvad
lambid pinge alla, mis m ärksa kõrgem lubatud
küttepingest. Muidugi m uutuvad lambid nii lühi
ajalise tarvitam ise vältel kõlbmatuks. Et sellest
hoiduda, tuleb tarvitada lülija asemel üldreostaati,
millega saab üldküttevoolu pidevalt suurendada
—

vajaliku tugevuseni; kui lambid ühesuguse küttepingega, pole sel juhul neile eraldi reostaate vaja,
väljaarvatud audioonlamp, mille kütte vooluringi
võib soovikorral konstantse takistuse lülida.
Harilikult tarvitatakse elementidega köetavate
lam pidena 1,5— 3 voldilise küttepingega lampe ja
need on eriti õrnad ülekütm ise vastu.
Prim aarelem entidel eriti kuivelem entidel on
omadus, et nende m ahtuvus on sõltuv koormamisvoolu tugevusest, sam uti polarisatsiooneffektist.
Kui koormamisvoolu tugevust vähendada, suureneb
elemendi m ahtuvus — suudab rohkem energiat
anda. Samuti ka pinge langus polarisatsiooni taga
järjel väiksem, m illetõttu elemendipinge on üldi
selt püsiv ja alaneb ainult pikaldaselt, proportsio
naalselt tarvitam isajale. Seepärast pole soovitav
näiteks taskulam bipatareisid üksikult »kasutada,
vaid lülida neid suurem hulk, näiteks 5— 10 tükki
paralleelselt. Sel juhul jaguneb küttevool ühtlaselt
kõigi patareide vahel; kui on 5 patareid, langeb
neile igaühele Vö üldkoorm atusest. Kuna iga pa
tareid läbistab ainult õige nõrk vool, on polarisat
sioon väikene ja patareid suudavad nõrga koor
m atuse tõttu m ärksa rohkem energiat anda kui
üksikult tarvitades. Selle tõttu saab sellis« pata
reide komplektiga mitte ainult 5, vaid 7—8 korda
kauem kuulata, kui ühe patareiga.
B. D.

K augenägem ine Kanaadas
CKAC saatja Montrealis, loodab jaanuari lõpuks
alata kaugenägem is katsetega. Praegu ei ole aga
terves linnas ühtki aparaati, mis vastuvõtaks raadiopilte. Suurem ate vastuvõtuaparaatide tootjate
ja m üüjate teadete järgi võtvat veel palju aega,
enne kui harilikud kuulam isaparaadid m uudetakse
kõlbulikuks kaugenägemisele.
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Ettevaatust peatelefonidega kuulates
Harilikult kasutatakse lam paparaadi juures valju
hääldajat.
Kuid mõningail ¡juhtudel ^on ka peatelefonid väga tarvilikud. Näiteks kuulaja tahab
mõnda kauget jaam a vastu võtta, mida ta valju
hääldajas küllaldase tugevusega ei kuule või sun
nivad teda mõned muud põhjused peatelefone
tarvitama.
Vanatüüpiliste patareivastuvõtjate juures oli
peatelefonidega kuulam ine mõeldav, kuna seal
polnud anoodpinged kuigi kõrged (umbes 100 volti)
ja ka anoodvool ei olnud suur (umbes 5 mA).
Mitme võimendusastmega aparaadel oli veel lisaks
tehtud väljavõtted peatelefonide jaoks, et madalsagedusvõimendust, mis oli m ääratud valjuhääldaja
jaoks, eraldada peatelefonest. Nüüd on aga p ata
reide asemele ikka enam ja enam tunginud valgustusvõrk ning on laialdast tarvitam ist leidnud võrkvastuvõtjad.
Viimastega on aga peatelefonidega
töötamine raskendatud, kuna puuduvad sageli puk
sid peatelefonide jaoks. Kui aga lülida võrkvastuvõtja väljumispukside külge peatelefonid, siis nad
saavad väga kõrget anoodpinget ja lõppastme tugevat
voolu, kui mitte vastav kaitseabinõu pole ette nähtud.
Sellise kestva koormatuse jaoks ei ole peatelefonid
kohased.
Kõrgeoomiliste poolide isolatsioon on

välja lülida, kuna neid kaitsevad kõrgeoomilised
takistused.
Sellise seadeldise abil on peatelefonidega kuu
lamine võrkvastuvõtjate juures hädaohutu. Kuigi
võrkvastuvõtjate juures on aparaat eraldatud võrgust
transform aatori abil, siiski on ka sel juhul soovi
tav kasutada ülemal kirjeldatud kaitseabinõu. Alalisvoolu võrkvastuvõtjad nõuavad igal juhul transfor
maatori vahele lülimist aparaadi ja peatelefonide
vahele, kuna vastasel korral on võrk otsekohe
ühenduses peatelefonidega. Alalia voolu võrkvastu
võtjate juures on eriti siis peatelefonide otsekohene
lülimine aparaadi külge kardetav, kui peatelefonide
üks juhe on ühendatud m aandam ata nulljuhega
võrgu pluss-poolusega. Sellisel juhul võib võrguvool raadiokuulaja kehasse minna.
Maandatud
nulljuhega alalisvoolu võrgu korral ei ole selline
nähe mõeldav, kuid siiski on soovitav kaitseabinõu
tarvitamine.
Kõrgeväärtusliku ja hää isolatsiooniga transfor
maatori tarvitam isega võib ka täieliku võrkvastu
võtja juures täiesti hädaohuta peatelefone kasutada.

Reklaam ja Meksiko ringhäälingujaam ad
Enamal jaol Meksiko saatjatel on oma reklaam bürood. Ainult harva astutakse ühendusse iseseis
vate kuulutusagentuuridega. Kuulutam ine . raadio
kaudu kasvab Meksikos harjum useks. Võistlus m it
mesuguste jaam ade vahel on väga terav, ning nõu
takse järjest rohkem ja rohkem saateajast reklaam i
otstarbeks. Ühes seega tõusevad ka saatejaam ade
tulud, mis omakorda annavad võimalust palgata
paremaid jõude ja m uretseda paremaid seadeldisi.

liiga nõrk.
Kõrged pingeteravikud ja suuremad
voolutugevused, mis kergesti esile tulevad, võivad
peatelefonide isolatsiooni läbi põletada.
Selline „läbilöönud“ peatelefon on tõsiselt häda
ohtlik kuulajale, kuna võib tekkida peatelefonide
ja maa vahel ühendus läbi raadiokuulaja keha.
Sellised ühendused, kui nad veel korduvalt ette
tulevad, võived isegi elukardetavaks saada.
Kui tahetakse peatelefoni lülida võrkvastuvõtja
külge, siis peab kindlasti lülima kaitseabinõu
aparaadi väljumispukside ja peatelefonide vahele.
Sellist kaitseabinõu kujutab endast näiteks transformaator, mille isolatsioon kannatab välja 500
voldilist kestvat pinget sekuntaar- ja prim aarm ähise
vahel. Transformaatori ülekandevahekord on 1:1.
Et vähendada peatelefonidesse minevat energiat,
siis lülitakse temale paralleelselt hääletugevuse
reguleerija (joon. 1). Kui tahetakse vaheldumisi
peatelefone ja valjuhääldajat kuulata, siis tuleb
kasutada joon. 2 kujutatud lülitust. Siin on pea
telefonid lülitud üle kahe konstanttakistuse, mille
suurus on kummalgi 100 000 oomi, aparaadiga.
Lülija S sisselülimisel lülitakse valjuhääldaja välja.
Nii on võimalik soovi järele kas valjuhääldajaga ehk
peatelefonidega kuulata. Peatelefone pole tarvis
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Raadio Bulgaarias
Talupojad rahvariietes, ärevad äritegemise ja
lobisemise ootuses; härjavankrid ja autod; mood
sad ehitised ja vana kirik, nim etatud oma püha
eestkostja järgi; majad, mis on üleelanud edene
mise ajajärgu, ning kõige selle lähedal m äeahelik,
mis praegugi heledalt sädeleb kevadpäikese käes.
Need on kontrastid Sofias, rom antika-, kuid siiski
tänapäevaünnas.
Ta on küllalt suur koht, et
omada kohvikuid ja ärisid, vastavalt bulgaaria nõu
deile vaimlisel, esteetilisel ja kaubanduslikul alal.
Kuid õnnelikult Bulgaaria pole küllalt suur, et
eralduda m aast. Sofias on teoksil uue rahvusliku
saatejaam a ehitamine, mille kavandid juba välja
töötatud.
On olemas raadioaparaadid, kuulam ism aksud
valitsusele, kuid suurem alt jaolt võib kuulda välis
jaam u: Bukaresti, Viini, Budapesti ja teisi.
Sofial on ka väike saatja, kust antakse edasi
grammofonim uusikat, koorilaule jne. sageli ka
professorite kõnesid ja loenguid.
Bulgaaria ringhääling on alles arenemise alg
astmel. Kuid on m ärgata suurt huvi raadio vastu,
eriti noorema generatsiooni hulgas, kes kogunevad
karjas raadioaparaatide juure.
—

Jaam, mis vaatamata sellele, et kõik suure
mad Euroopa jaämad oma lainet muutsid,
ei hooli saledast joonest.

Vastuvõtja, kes kindlasti ei võta vastu
sõnakestki väevähendamise konverentsist,

Uued lained, mis välja lastud segaja mõju
nullini viimiseks.

m á á tlin m á t
9 . ‘ñ t íT k t m

(Rumeenia, Jugoslaavia, Bulgaaria ja Kreeka)

........

R inghäälingu saatejaam ad :
Jugoslaavia

__

- ______

L j u b l j a n a ............................... 575,8 m 521 kH 2,8 kW
Belgrad . ........................... . 430,4 „ 697 „ 2,8 „
Agram (Zagreb) ................... 307
„ 977 „ 0,8 „
Kuulajate arv — 30.034 (1. okt.)
Elanikke — 12.800.000 (1926. a.)

R um eenia
B u k a re s t................................... 394,2 m 761 kH 16 kW
Bukaresti ü lik o o l................... 225,9 „ 1328 „ 0,5 „
Jassy ülikool . . , , . . . . 211,3 „ 1420 „ 0,5 „
(viimased kaks töötavad juhuslikult)
Kuulajate arv — 76.163 (1. okt.)
Elanskke — 17.500.000 (1926. a.)

B e ra triin iv Kesk-Aihaaniai
Tagaplaanil Tomo mägestik {2500 m)

Bulgaaria
Sofia (k a tse ja a m )....................... 318,8 m 941 kH 1 kW
Elanikke — 4.958.400 (1922. a.)

K reeka
Athena ( e h i t u s e l ) ..................................................10 kW
Paros
„
.................................................. 2 „
Sitja
„
.................................................. 2,5 „
Elanikke — 6.200.000 (1925. a.)

Albaania
Ringhäälingu saatejaamu ei ole.

Tähelepanu! Lainevahetus H ilversum —Huizeni vah el
Nagu meile teatatakse vahetasid 1. jaanuarist
Hilversumi ja Huizeni saatjad oma lainepikkused
ära. Nimelt hakkab kolme kuu kestel töötam a Hil
versumi saatja lainel 160 kHz (1875 m) ja Huizen
lainel 1004 kHz (298,8 m).
—
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Euroopa saatejaamade
saatekavad
10.— 16. jaanuarini 1932
Pöhap. 10. jaan.

16.30 heliplaate
18.55 kellamäng Stokholmi raekojast
T allinn
296,1 / 10 19.00 õhtune jumalateen.
9.55 jumalateenistuse ülekanne Jaani 21.00 ringh. ork. kontsert. Sol. Eva
Johnn-Fehrmann, laul
kirikust. Juti. õp. B. Kubu
23.00 ringh. ork. kontsert
Lõpuks heliplaate
12.30 põllu majandusi, kõne
O slo
1083 / 75
13.00 põllumajandusl. teateid
11.20 kellamäng ja jumalateenistus
13.10 lõunane kontsert Juh. Ark. Krull 14.00 heliplaate
Orkester: Drigo, ballet-süit, Harlekini 18.00 kontsert
miljonid. Bobby, romanss, Säsa.Lind- 19.00 kammerkontsert. Berit Cleve,
say-Theimer, valss-boston, Erato.
klaver; Leif Halvorsen, viiul
Soolo flöödil — Arnold Sepp. Orkes 21.0 I ork. kontsert
ter: Bose, Sammalroosike. Larento, 23.05 Hans Brodahl, laulukontsert
serenaad. Armastuse saladus. Brahms, 23.35 tantsumuusikat
Ungari tantsud nr. 5 ja 6. Nedbal, K allundborg
1153,8 / 12,3
Valse triste. Waldmann, marss
11.00 jumalateenistus — 13.00 kella
mäng ja kontsert — 14.00 sõnal. —
17.30 , Vahitorni“ Seltsi kõned
15.00 heliplaate — 15.30 laste koori
18.30 reklaami ja heliplaate
laule. Ingeborg Ehlers, klaver — 16.00
18.50 ajaviitemuus,, helipl.
harmoonika-trio konts. — 16.25 rahva19.20 päevauudiseid
konts. — 18.00—19.30 jumalateen —
19.30 lugemistund
21.00—21.40 aeg, taani op. muusikat —
20.00 ülekanne Tartust
22.00 norra muusikat — 22.30 konts.
20.05 kontsert. Juh. md. Ark. Krull — 23.00 „Perekond Hansen“, naljamäng
Orkestri ettekandes möödunud nä — 23.15 ork. kontsert — 23.55 tantaudala kaunimaid palu. Soololaule esi muus. — 1.00 aeg ja kellamäng
tab Therese Rei (koloratuur-sopran). R iia
524,5 / 12
Soolo viiulil — Rudolf Palm (Tartini,
11.00
jumalateenistus
Sainte-Marast
sonaat, Saatana triller)
14.00 muus. lastetund
22.00 moods. tantsumuus. helipl.
15.00 sõnaline
T artu
579,13 / 0,5 17.00 pärastl. konts. Juh. Arvids Pa10.00 jumalateenistus Peetri kirikust.
rups
Jutlustab õp. Rutopõld
19.00 sõnaline
Lõpuks heliplaate
21.05 muusikat. Juh. S. Medins
12.30 ülek. Tallinnast
21.30 Richard Wagneri muus.
16.30 ülekanne Advent-kirikust. Kõne 22.35 vana tantsumuus.
leb õp. E. Mägi
23.00 moods. tantsumuus.
17.30 ülek. Tallinnast
K aunas
1935 / 7
17.45 reklaami
17.50 ajaviite-muus. kohvikust „Salve“ 11.15 jumalateenist. Basilikast — 17.10
mandol. ja kitarride kontsert — 20.30
ja heliplaatidelt
õhtukontsert — 22.40 kontsert
19.20 ülekanne Tallinnast
20.00 ilmateade ja ajanäitaja-õiendus V arssav 1411,8/158 K a to v ice 408/16
12.58 ajanäit.-õiend. ja Kraakovi fanf.
20.05 ülekanne Tallinnast
22.00 moodsat tantsum. kohv. „Salve“ 13.15 filharm. ork. kontsert. Juh. Ad.
Dolzycki. Sol. R. Zausmer, klaver
L aliti 1796 / 54 H e lsin g i 368,1 / 15
15.20 ja 16.00 muusikat .
8.45 võimlemine meestele
16.55 lastetund
9.15 võimlemine naistele
17.20 ja 17.55 heliplaate
10.00 jumalateenistus soome k.
18.45 politsei ork. konts. Juh.Al.Sielski
11.45 päevauudiseid
12.00 ork. kontsert. Juh. Erkki Linko 19.40 M. Modrakowska, laule Chopinilt
20.25 heliplaate
17.00 heliplaate
21.15 rahvakontsert. Juh. J. Oziminski.
18.10 kõne
Sol. Eug. Mossakowski, bariton; kla
18.35 Albin Öferlund, tsello
veril L. Urstein
18.59 ajanäit.-õiendus ja ilmateade
23.10 kontserdi ülek. Lvov ist
19.10 Martti Similä, klaver
24.00 tantsumuusikat
20.35 kõne
H e ilsb e r g 276,5/75 Königsberg 217/0,9
21.00 ringh. ork. kontsert
21.45 päevauudiseid
8.30 varane kontsert
S tok h olm 435,4 / 75 M ótala 1348 / 30 10.00 hommikupalve
12.00 jumalateenistus
12.00 Agnes Miegel loeb oma teostest
13.55 sümf. konts. Juh. Georg Schnée- 12.30 Joh. Seb. Bachi kantaat nr. 123
voigt. Sol. Halfdan Christensen
13.05 lõunakonts Juh. Karl Hrubetz
16.00 ajaviiteeeskava. Alb. Thun, laul; 15.25 koer — kaitsjana, kõne
Gustaf Nord vist, klaver
15.50 lasteteater „Kalif Kurg“

17.15 kontsert. Juh. Werner Franz
18.35 õpetlik kuuldem. lastele „Lõvi
ja hiir“
20.00 muusik. Friedel Ellguth, harf,
Hanns Heinz Wunderlich, bass
20.30 klassilisi armastuskirju
21.10 Ludvig Hertzeri op. „Armulaül“.
Lõpuks — 1.30 tantsumuus.
K ö n ig sw n ste rh a u se n
1635 / 75
8.00 Hamburgi sadamakontsert
9.55 hommikpüha
12.30 Joh. Seb. Bachi kantaat
13.05 lõunakontsert, juh. K. Hrubetz
15.00 sõnaline
16.00 Wilhelm Lehmann loeb oma
teostest
17.15 ork. kontsert. Juh. dr. Frieder
Weissmann
19.15 Franz Schuberti trio es-durop. 100
20.30 saksa lennuspordi edusammudest
21.10 sissejuhatus järgnevaks
21.15 Ludwig Herzeri op. „Armulaul“
Lõpuks — 1.30 tantsumuus.
B resla a 325 /1,7 G leivitz 253,4 / 5,6
8.00 Hamburgi sadamakontsert — 9.30
hommikkontsert — 10.30 pühapäev,
nõuandeid — 10.50 kellad — 11.00
evang. hommikpüha — 12.30 Joh. Seb.
Bachi kantaat — 13.15 lõunakontsert.
Juh. Hrubetz — 15.10 nõuandeid —
17.15 ork. kontsert. Juh. Frieder Weismann — 19.40 laule kandlil, Ruth
Keszler — 20.10 ameerika ühingutest
— 20.35 Harmann Zanke, flööt — 21.15
Ludvig Hertzeri op. „A rm ulaul“ —
0.45 tantsumuusikat
L an g en b erg 472,4/17 K öln 227 /1,7
8.00 Hamburgi sadamakontsert
10.00 St. Gereoni kellad
10.05 katol. hommikpüha
12.30 Bachi kantaat
13.30 kaks eksootilist juttu
14.00 lõunakontsert
16.25 teravmee'lsusest poliitilises võit
luses
16.45 mäetööstus. Paul Laven
17.30 videvikukonts. Juh. Hermann.
Irmer
19.05 heliplaate
19.35 kuuldem. lastele „Lõvi ja h iir“
20.00 tund lühilainel
21.00 Karl Millöckeri op. „Gasparone“
23.00 teateid, — 24.45 öömuus.
S tu ttg a r t (M ühlacker) 360,1 / 75
8.00 Hamburgi sadamakontsert
11.00 katol. hommikpüha
11.45 Lore Kornell, laule
12.30 Joh. Seb. Bachi kantaat
13.05 ajaviitekontsert
14.15 Schilleri ballaade
14.45 Arnold Bronnen loeb oma teost.
15.15 Schvaabi muusikat
16.00 noortetund
17.00 pärastlõunakontsert
19.45 „Sancta Elisabeth“, ülek. kirik.
20.30 Nikolai Lopatnikoff, klaver

If
21.00 heliplaate
21.15 Ludvig Herzeri op. „Armulaul“
0.35 lööklaule
H a m b ü i^
372,2 / 1,7
Brentén 270 / 0,3. Flensburg 218,5/0,6
Kiel 232 / 0,3. Hannover 566 / 0,3
8.00 Hamburgi sadamakontsert
10.25 hommikpüha
11.55 jumalateenistus
12.30 Bachi kantaat nr. 123
13.15 Bremeni arstide ühingu 100. a.
juubeli aktus
14.00 lõunakontsert
16.40 vestlustund
17.15 alamsaksa tund. Segaeesk.
18.15 Hamburgi lauluühingute võistlus
19.30 Johannes Brahmsi muusikat. Eva
Hauptmann, viiul; Johanna RauchGodot, tsello; Marie Merck, klaver
20.30 suusaspordist
21.00 Viini valsside- ja oper.-õhtu
23.10 tantsumuus. kohv. „Haus Siegler“
P raah a
488,6 / 120
8.30—9.30 Karlsbad! varane kontsert
— 10.00 evang. jumalat. — 11.00 Brno
— 13.00 kellamäng — 13.05—14.05
puhkp. muus. — 16.00—18.30 Dvoraki
ooper „Kuradikäthe“ — 19.00—19.45
katkeid „Faustist“ (saksak. saade) —
20;0p aariaid Mozarti oopereist —
20.30—21.10 kontsert — 21.25 lõbus
tuQd — 22.00—23.00 puhkp. muus. —
23120—0.30 tantsum. hot. „Esplanade“
B rno
341,7 / 36
8.30 Piaaha — 10.00 Praaha — 11.00
sümf. konts. — 13.00 Praaha — 17.00
— 18.30 päraštl.-konts. — 19.00—19.45
oöperite tund (saksak. saade) — 20.00
— Ž0.30 Praaha — 20.30 puhk. muus.
— Žl.lO—22.00 Praaha — 22.00 laule
— 23.20—0.30 Praaha
BerO 'M ünster
459,4 / 77
11.30 katbl. jum alateenistus — 12.15
kammermuusikat — 13.00 rahvalaule
ja ooperviise — 13.40 ork. kontsert —
16.00 lühiooper (helipl.), lõpuks tantsu
muusikat
19.30 muusika-ajalooline
vestlus — 20.00 sõjaväe muus. (helipl.)
— 21.00—23.00 orkestri ja laulu ettek.
Viin
516,4 / 20
10.30 koorilaule
11.30 teras ehitusmaterjalina olevikus
ja tulevikus
12.30 ajaviitekonts. Juh. dr. Ludvig
I^d.is0i*
13.50 Margarete (Faust), helipl.
16.30 pärastl.-kontsert
16.35 kammermuus.
19.35 jaava vürstilosse
20.15 Klaus Mann loeb oma teostest
20.45 jazzkvartett „Die Bohême“
21.15 Felix Salteni kuuldem. „Kaldal“
23.15 tantsumuus. kohv. „Splendide“
B u d a p est
550,5 / 23
11.00 katol. jumalateen.
12.15 protest, jumalateen. ja orkestri
kontsert. Juh. Michel Nador
15.00 heliplaate
16.45 ungari laule ja tantse. Alice Takacs, viiul; Othon Herz, klaveril
18.00 musti. A. Karolyi ork. konts.
19.00 koorikontsert
21.15 ork. konts, ungari oop. Juhataja
Othon Berg. Sol. S. Sebeok ja L.
Szücs
23.00 konts. kohv. Ostendest

B u k a r e st
394,2 / 16
11.45 vaimul, koorilaule — 12.00 ork.
kontsert — 13.00—13.45 heliplaate —
14.00 helipl. — 18.00—19.00 kergesis.
rumeenia muus. — 19.10—20.00 konts,
järg — 20.40 helipl. — 21.00 „Hol
landlanna“. E. Kälmäni op.
S tr a s s b u r g
345,2 / 12
12.45 protest,hommikpüha — 13.30
katoL hommikpüha — 14.00 j-i 15.00—
16.00 helipl. — 16.15—17.45 helipl. —
18.00—18.45 helipl. — 19.00—20.00
vokaalkonts. — 20.30—21.30 ja 21.45—
—22.30 instrum.-konts.— 22.30 Elsassiõhtu — 24.30—2.00 tantsum.
London 261,5/67 D a v e n tr y 1554,4/35
14.00 BBC-ork. konts. — 17.00—18.00
aeg, BBC-ork. konts. — 18.15 BBCork. konts. — 19.30—20.00 Olga Haley,
mezzosopr. konts. — 23.05 ork. konts.
Sol. Thea Philips, sopr. — 24.43—1.00
ülek. Card iffist
L en in grad
1000 / 20
7.00 heliplaate — 9.30—11.00 töölislõuna kontsert — 12.00 ilmateade —
15.00—15.30 kontsert lastele — 16.00
sissejuhat. järgn. kontserdiks— 16.30—
17.00 kontsert — 18.00 aja;iäit.-õiend,
ja ilmateade — 18.05 töölis- ja talupojaleht — 19.00—23.00 ülek. teatrist,
ooper ja ballett — 1.30—3.30 raadiokesköö, teateid ja kontsert
M oskva VZSPS
1304 / 100
IGAPÄEV
7.00 hommikhämarik — 9.00 lastele —
10.00 raadioleht „Proletar“ — 10.55
ajanäitaja-õiend. — 11.00 töölislõuna
kontsert — 12.00 talupojaleht — 15.00
kooliraadio — 15.45 ilmateade — 17.00
kõne — 17.40 ülek. eeskava — 18.00
raadioleht -Proletar“

Esmasp. 11. jaan.
T allinn
296,1 / 10
15.30 päevauudiseid
15.45 ajanäitaja-õiendus
kuni 16.30 heliplaate
18.30 reklaami ja heliplaate
18.50 päevauudiseid
19.00 ülekanne Tartust
19.30 dipl. ins. F. Olbrei raadiovestlus
20.00 ülekanne Tartust
20.05 kirikumuusikat Tallinna Jaani
kirikust. 1. Orelil M. Johanson-Trey
— prantsuse helit. 2. Tsello soolo —
Udo Topman. 3. Soololaule. 4. Kooriettekandeid: Tallinna Toomkiriku
koor — A. Siiaki juhatusel. Seletussõnü prof. A. Topman’ilt
21.20 muusikat helipl.
T artu
579,13 / 0,5
14.45 heliplaate
15.30 ülek. Tallinnast
18.30 reklaami ja heliplaate
18.50 ülekanne Tallinnast
19.00 inglise keele tund algajaile. (Mag.
Silvet)
19.30 ülek. Tallinnast
20.00 ilmateade ja ajanäitaja-õiendus
20.05 ülek. Tallinnast
L ahti 1796 / 54 H e lsin g i 368,1 /15
12.00 valuutakursid
12.05 heliplaate
18.00 Fritz Vilkki, kannel
18.59 ajanäit.-õiendus ja ilmateade

19.15 põllumajandusl. teateid
19.30 jumalateenistus
20.45 Jaakko Gummerus, veste
21.15 ringh. ansambli ettek.
Stok h olm 435,4 / 75 M ótala 1348 / 30
18.00 lõõtsharm. muusikat
18.45 heliplaate
19.45 sõnaline
20.30 Maj Jern, laule
21.15 kaitseväe muus. Juh. Erik Högberg
23.00 Göteborgi kammerork. kontsert.
Juh. Tor. Mann
Oslo
1083 / 75
14.00 heliplaate
17.30 salong kontsert
18.15 sõnaline
19.30 kontsert. Juh. Ralf Kyklebust
20.00 sõnaline
21.30 laulukontsert
23.05 Bellmanni koori kontsert
K allundborg
1153.8 / 12,3
13.00—16.20 kellamäng ja kontsert —
16.30—18.40 puhkp. kontsert — 21.00
kuni 21.30 aeg, orelikonts. — 21.30—
22.30 sõnaline — 22.30 klaveri sool.
Gudrun Seligmann — 23.35—24.05
taani kammermuus.
Riia
524,5 / 12
16.30 tantsum.
17.00 Charles Gounod muus. helipl.
18.30 sõnaline
20.05 rahvakonts. Juh. prof. S. Medins. Sol. tenor Nikolajs Vasiljevs
21.30 Glasunovi muus.
22.30 öökonts.
K aunas
1935 / 7
18.00 sõnaline — 20.35 õhtukontsert —
22.20 kontsert — 23.30 kammermuus.
kontsert
V a rssav 1411,8/158 K a to v ice 408/16
12.58 ajanäit.-õiend. ja Kraakovi fanf.
13.10 ja 14.45 heliplaate
16.15 sõnaline
16.50 ja 17.40 heliplaate
18.35 ajaviitemuusikat kohv. „Gastronomja“
19.50 sõiialine
20.35 heliplaate
21.00 muus. följeton
21.15 heliplaate. Koom. oop. „Mikado“
23.30 tantsumuusikat
H eilsb erg 276,5/75 Königsberg 217/0,9
11.40 ajaviitekontsert
14.05 lõunakontsert
16.45 lasteraadio
17.15 pärastl.-kontsert
18.45 ümbruse kasvatav mõju ja saa
tus, kõne
19.‘^5 sõnaline
20.30 Käte Coranda Laechelin, laul
21.00 kammermuusikat
21.40 ülek. Berliinist
22.05 ork. kontsert. Juh. Bruno Vondenhoff
K ö n ig sw u sterb a u se n
1635 / 75
13.05 kooliraadio ja heliplaate
15.00 kontsert
15.45 lastetund
16.30 sõnaline
17.30 pärastl.-konts.
19.00 Goethe ja saksa laul
19.30 sõnaline
21.00 kontsert. Juh. Erich Kleiber
22.10 „Kui nad veel elasid“, lõbusaid
vahejuhtumeid kuulsustega

HI
21.10 kontserdi järg. Orkester: Lincke,
23.00 ülek. Ameerikast .
16.30 lastetund
avam. „Veenus maakeral“. Besquej
24.00 teateid, — 1.30 Leipzigi sümf. 16.55 dr. Joseph Rinaldini, muusika ja
„Elevantide paraad“. Soololaule ^
nõidus
orkester, juh. Theodor Blumer
L.W irkhaus. Orkester: Strauss, valss
B resla u 325 /1,7 G leiv itz 253,4 / 5,6 17.45 suusaspordist
„Viini veri“, Blon, Sizilietta, Blan13.00—15.00 lõunakontsert — 15.15 heli 18.00 kella 5 tants
kenburg, marss
plaate — 16.25 lastetund — 17.05 kont 19.45 kõne austraalia päriselanikest
.
579,13 / 0,5
sert Verdi helitöödest. Juh. Franz Mars- 21.00 kontsert, juh, Erich Kleiber, T artu
Mozarti sümf. d-dur. Sol, Marg. Frank- 14.45 heliplaate
zalek. Sol. Grete Sedlaczek, sopran
Witt, klaver
18.00 sõnaline — 20.00 õhtumuusikat
15.30 ülek, Tallinnast
'
helipl. — 20.30 kõne, Luther ja meie 22.00 Viini karneval. Otto Römischiork. 18.30 reklaami ja heliplaate
23.15
ülek.
New-Yorkist
— 21.00 sümf. kontsert. Juh. Erich
18.50 ülek. Tallinnast
B udap est
550,5 / 23 19.00 soome keele tund algajaile
Kleiber — 22.10 lõbustund
10.15
kvintetikontsert
(R. Janno)
L an gen b erg 472,4/17 Köln 227/1,7 13.00 kellamäng
19.30 ülekanne Tallinnast
11.15 inimene ja maailm
13.05 heliplaate
20.00 ilmateade ja ajanäitaja-õiendus
13.00 heliplaate
18.30 ork. konts. Juh. Etienne Bertha 20.05 ülekanne Tallinnast
13.35 teateid ja heliplaate.
20.40
filharm.
konts,
ungari
oop.
Juh.
14.05 lõunakonts. Juh. Wolf
Lahti
1796 / 54
Ernest Dohnâuyi
16.50 lasteteater
Soome keeles
23.15
ülek.
New-Yorkist
17.20 noortetund
10.00 kõned
18.00 videvikukonts. Jella von Braun- 24.15 musti. Alexandre Bura orkestri 12.00 valuutakursid
konts.
kohv.
‘Emkest
Fernwald, all; dr, Paul A. Pisk,
B ulcarest
394,2 / 16 12.05 heliplaate
klaver
13.00—13.45
helipl.
—
14.00
helipl, - 18.00 Eino Raitio, viiul
19.40 tänapäeva tütarlastest
18.00—19.00
ork.
kootsert
—
19.10— 18.25 kõne
21.00 õhtukontsert, juh. Pensis. Sol.
19.40 Leonid Milk, klaver
20.00
kontserdi
järg
—
21.00—21.30
Strienz, bass
20.00 Vilho Siukonen, kõne muusikast
kammermuus.
—
21.45
harfi
soolosid
23.05 teateid, — 24,45 öö- ja tantsu
— 22.15—22.45 kammermuus., sere- 20.30 ringh. ork, kontsert, juh, Toiyo
muusikat
Haapanen. Sol. Helmi Linkkonen, lauj
uiiâdô
S tu ttg a rt (M fihlacker) 360,1 / 75
H elsin g i
368,1 /15
S
trassb
u
rg
345,2
/
12
11.00 .kammermuusikat
Rootsi keeles
13.30—14.45
helipl.
—
15.00—16.00
13.35 heliplaate
heliplaate — 19.00—20.00 instrum.- 9.00 Lahti
14.00 ajaviitekontsert
kont^ert. — 20.30—21.30 ja 21.45 heli 12.00 valuutakursid
14.30 teateid, 15.30 kontserdi järg
plaate — 22,30 klaverisool. M. Tron- 12.05 heliplaate
17.00 kirjamärkidest
18.25 veste
18.05 pärastlõunakontsert. Sol. Her ner — 23.00—24 00 kontsert.
18.59 ajanäit.-õiendus ja ilmateade
London
261,5/67
D
a
v
e
n
tr
y
1554,4/35
mann Lingor, tenor
19.15 Aenne Bickerich, Franz Schu19.35 esimesest abist suusa õnnetuste 14.00 kergesisul, klassil, muusika. —
berti laule
14.45—15.45
ork.
konts.
—
16,05
heli
puhul
19.40 kõne
21.00 ooperitekontsert. Juh. Reinhold plaate — 18,00—18.45 kergesis. konts. 20.00 ülekanne kirikust
Merten. Sol. Johannes Frefny, bass ^554,4 m) — 19.15—20.00 tantsumuus.
(261,5 m) — 19.15—20.00 lastetund S tokbolm 435,4 / 75 M ótala 1348 / 30
22.00 kammermuusikat
(1554,4 m) — 20,30—20,50 aeg, Beet 12.00 jumalateenistus
23.00 inglise vabakaubanduse lõpust
12.50 Riigipäeva pidulik avamine ja
H am burg
372,2 / 1,7 hoveni sonaate — 22,00—23.00 „kirju“
kuninga troonikõne
tund — 24.25 konts. — 1.00 tantsum.
12.00 heliplaate
(1554,4 m) — 2.00 Big Ben (1554,4 m) 18.00 muinasmäng
12.30 kooliraadio
L eningrad
1000 / 20 18.30 laule ja löökpalu kahel kl,averii
14.00 Guarneri-kvartett
7.00—7.45
helipl.
—
9.00
noorte
jõu 19.00 heliplaate
17.30 noortetund
21.00 ringh, ork. kontsert
dude
kontsert
—
9.30—10.00
kontsert
18.00 raamatuid
lastele — 12.00 ilmateade — 15.00— 23.00 orelikontsert. Ülek, Gustaf-Vasa
19.05 hääldamise muusikast
kirikust. Otto Olsson, orel; Harry
15.30 konts, lastele — 18,00 ajanäit.19.30 inglased, kellest kõneldakse
Sagner, laul; Gustav Grön^ahl,
õiendus ja ilmateade — 18.05 töölis
19.55 sõnaline
tsello
21.00 kontsert, juh. Klaus Nettstraeter. ja talupojaleht — 18,30 komsomoolleht — 19.30—22.00 ülek. filharmo- O slo
1083 / 75
Sol. Hans Sörfling, tsello
niast — 22.30 töölisleht
14.00 heliplaate
23.25 välissaatjaid
1304 / 100 18.00 ork, kontsert restor. „Cecil“
P raah a
488,6 / 120 M osliva VZSPS
(Vaata pühapäev.)
19.45 akord eoni kontsert
12.00—13.00 helipl.^ — 13.35—14.45
20.00 sõnaline
lõunakonts. — 16,30—16.55 rahvalaule
21.00 ork. kontsert
,
— 17.10—18.10 pärastl.-kontsert —
18.55—19.05 helipl, — 20.35 sümfoon.
K allundborg
1153,8/12,3
jazz — 21.00—22.00 filharmoonia kont T allinn
296,1 / 10 13.00 kellamäng ja keelpill, ork. kontf
sert — 16.00 ork. kontsert
16.45—
sert Smetana saalist — 23.15 ülek. 15.30 päevauudiseid
18.00 klaveri sool. ja konts, järg —
New Yorkist (üle Aastria)
15.45 ajanäitaja-õiendus
18.00—21 00 sõnaline — 21.00 aeg, orrB rno
341,7 / 36 kuni 16.30 heliplaate
kester, humoreske — 21.20—23.05
12.00—13.05 Praaha — 17.00 helipl. 18.30 reklaami ja heliplaate
„Armas pere“, naljamäng
23.25
— 17.10—18.10 pärastl.-konts. — 20.05 18,50 päevauudiseid
slaavimuus. ork. konts, — 24,05-^1.30
aariaid vanust oopereist — 20.20 süm- 19.00 ülekanne Tartust
foonil. jazz — 21.00—22.00 Praaha — 19.30 mag. Jakob Jjukats: Algrahvaste tantsumuus. — 1.00 aeg ja kellamäng
23.15 ülek. New Yorkist (üle Austria)
kombeist
R iia
524,5 / 12
B ero-M ü n ster
459,4 / 77 20.00 ülekanne Tartust
17.30 balalaika ork. konts.
13.40 uusi heliplaate — 14.00 aeg ja 20.05 kontsert. Juh. M. Prokofjeff
18.30 sõnaline
heliplaate — 16.30 ork. kontseft —
Orkester: Faust, Polonees. Lincke, 20.05 ajaviitemuus. Juh. A. Parups
17.00—18.00 ajaviitekontsert (helipl.)
Opereti avamäng, Ketelbey, Kirglik 21.30 Schumanni kammermuus.
— 19.30 —20.00 muusikat maalt (helipl.)
valss. Hermann, Vene unistus. Rhode, •22.05 rahvakonts. Juh. Parups
— 21.00—23.00 ork. kontsert
karakterpala. Kääbused. Soololaule 22.30 muusikat
V iin
516,4 / 20 Lully Wirkhaus'i (sopran) ettekand. 21.00 päevauudiseid. Solist Aleksänder
12.30 lõunakontsert
Orkester: Zeller, potp,. op. Mäekae
Arnits, viiul
13.40 Rose Pauly-Dreesen, helipl.
vaja
22.00 ilmateade. Ork, konts, järg
14.10 heliplaate
21.00 esperantokeelne nädalakroonika 22.30 muusikat

Teisip. 12. jaan.

IV
K aunas
1935 / 7
18.00 sõnaline — 20.35 õhtukontsert —
22.30 kontsert
V arssair 14.11,8/158 K a to v ice 408/16
12.58 ajanäit.-õiend. ja Kraakovi fanf.
13.10 ja 15.45 heliplaate
16.15 sõnaline
17.40 heliplaate
18.35 sümf. kontsert. Juhat. Georges
Fitelberg. ^Sol. Stella Dobryszycka,
klaver
20.35 heliplaate
21.15 kontsert, ülek. Vilnost
23.10 kontsert, ülek. järg
24.00 tantsumuusikat
H e ilsb er g 276,5/75 Königsberg 217/0,9
12.15 põllumajand. raadio
12.50 teateid, — 14.20 ajaviite muus.
14.30 heliplaate
17.15 pärastl.-kontsert
18.45 petiseid ja petetuid ajaloos
20.00 Rolf Ghatberg, laule
20.30 kergesisuL õhtumuus.
21.30 Willy ja Hanna Hardti kuuldemäng-improvisatsioon „Romantik“
K ö n ig sw u ste r h a u se n
1635 / 75
13.05 kooliraadio ja helipl.
15.00 kontsert
16.00 muinasjutte lastele
16.30 sõnaline
17.30 pärastl.-kontsert
18.30 Veneetsia, — unistus
19.00 sõnaline
20.30 ajaviitemuus. Central-Hotellist
22.15 „kirju“ tund
23.20 teateid, — 1.00 ajaviitemuus.
B r e s la n 325 /1,7 G le iv itz 253,4 / 5,6
13.15—15.00 lõunakontsert — 15,15
heliplaate — 16.25 muinasmäng lastele
„Emand Holle“ — 17.00 raamatuid —
17.15 ajaviitekontsert — 18 15 sõnaline
— 19.40 kontsert — 20.30 protestanttismi voole — 21.00 kuuldem. „Kean“,
Alex. Dumase komöödia — 22.00 aja
viitekontsert. Juh. Franz Marszalek.
Sol. Hellmut Hallendorf, tenor — 23.50
ajaviite- ja tantsumuusikat
L a n g en b erg 472,4 /17 K öln 227 /1,7
11.15 inimene ja maailm
13.00 heliplaate
13.35 teateid ja heliplaate
14.05 lõunakonts. Juh. Pensis
16.50 lastetund
18.00 videvikukontsert
19.20 „Siilo — jõutoidu alalhoidjana“
— põllumajand. kõne
21.30 Willi ja Hanna Haasi. „Roman
tilisi Improvisatsioone“
S tu ttg a rt (M ühlacker) 360,1 / 75
11.00 ajaviitekontsert
13.35 heliplaate
14.30 teateid, 15.30 heliplaate
17.00 kõne, Schiller ja Mannheim
18.05 pärastlõunakontsert
20.05 valjusest ja häädusest kasvatuses
20.45 vana tantsumuusikat
21.30 ülek. Frankfurdist
23.50 ajaviitekontsert
H am burg
372,2 / 1,7
12.00 muinasjutte
12.20 kooliraadio
12.30 Gerhard Gregor, orel
13.30 lõunakontsert
17.30 Paul Graeneri muus. Kaasteg.
Josef Schöberl, viiul; Werner Riecke,
violintsello; Reinh. Krug, klaver
18.10 kõne impressionistidest ja uusromantikutest

18.55 „kirju“ eeskava
19.30 sõnaline
20.30 alamsaksa kuuldemäng
21.30 ajaviitekontsert. Juh. W. Kröger
23.30 hiliskontsert. Juh. Horst Platen.
Sol. Alex. Schneider, viiul; Gerhard
Gregor, orel
P raah a
488,6 / 120
12.00—13.00 helipl. — 13.20—13.30
helipl. — 13.35—14.45 Brno — 16.30—
16.55 helipl. — 17.10—18.10 pärastl.konts. — 18.55—19.05 helipl. — 19.30
—20.00 Vanaitaalia konts. — 20.20—
20.40 tshehhi laule — 22.00 cembalo
konts. — 22.30—23.00 Haydni keel
pillide kvart. E-duUr, op. 54, nr. 3 —
23.00—24.00 helipl.
B rno
341,7 / 36
12.00 Praaha — 13.35—14.45 lõunak.
— 16.20—16.55 Praaha - 17.00 helipl.
— 17.10—18.10 pärastl.-konts. — 21.25
—21.55 koorilaule — 22.00 — 24.00
Präähä
B ero -M ü n ster
459,47 7?
13.40 ork. kontsert — 14.00—14.35 aeg
ja ork. kontsert — 16.30 salongmuus.
— 17.00—18.00 ork. kontsert — 19.30
kuni 20.00 muusikal.paroodiaid (helipl.)
21.00 hispaania rahvamuusikat —
21.55—23.00 lõbus tund
Viin
516,4 / 20
11.20 kooliraadio
12.30 lõunakontsert
13.40 Ernst Dohnanyi, helipl.
14.10 heliplaate
16.20 Josef Hueber, laule
16.50 sõnaline
18.00 Johannes Brahmsi muus. Tegev,
kvartett; Elemer von John, bariton;
Karl Frotzler, klaver
19.40 võimlemist
20.10 Gustav Waldau kuuldem. „Tei
selt kaldalt“
21.35 mootorita lennust
22.00 Viini sümf. ork. kontsert. Juh.
Josef Holzer
23.15 tantsumuus.
B u d a p est
550.5 / 23
10.15 konts. Ila Kertesz ja F. Fäbor,
laul, 0. Schweitzer, viiul
13.00 kellamäng
13.05 Weidingeri ork. konts.
18.15 masti. Simi Kurina ork. konts.
19.30 R. Wagneri oop. ülek.
23.30 mustlasmuus. kohv. Solarich
B u k a rest
394,2 / 19
13.00—13.45 helipl. — 14.00 helipl. —
18.00—19.00 kergesis. rumeenia muus.
— 19.10-20.00 konts, järg — 20.40
heliplaate — 21.00—21.30 ork. konts.
— 21.45 laule — 22.10—22.45 orkestri
kontsert
S ti'assbn rg
345,2 / 12
13.30—14.45 kelfpl. — 15.00—16.00
helipl. — 19.00—20.00 jazz-muus. —
30.30—21.30 ja 21.45 instrum. konts.
— 22.30 kontsert — 23.00—24.30 ülek.
Metzi raekojast, kontsert
L ondon 261,5/67 D a v e n tr y 1554,4/35
14.00 orelikontsert Tussandskinost —
15.00 aeg, kergesisul. muus. — 16.05
helipl. — 18.80—18.45 ork. kontsert
(1554,4 m) — 19.15—20.00 tantsumuus.
(261,5 m) — 20.30—20.50 aeg, Beetho
veni sonaate — 21.20—22.30 ork. konts.
— 23.20 BBC-ork. kontsert — 24.20
tantsumuus. (1554,4 m) — 2.00 Big Ben
(1554,4 m)

L eningrad
1000 / 20
7.00—7.45 helipl. — 10.00—11.00 kont
sert — 12.00 ilmateade — 14.50 tea
teid — 16.00—17.30 konts, lastele —
18.00 ajanäit.-õiend. ja ilmat, — 18.05
töölis- ja talupojaleht — 19.00—19.30
uusimat vene literatuuri — 21.00 raadiotsiikus — 21.30 kontsert — 21.30
töölisleht — 23.05 esperanto bülletään
M oskva VZSPS
1304 / 100
(Vaata pühapäev.)

Keskn. 13. jaan.
T allinn
296,1 / 10
15.30 päevauudiseid
15.45 ajanäitaja-õiendas ja kuni 16.30
heliplaate
18.30 reklaami ja heliplaate
18.50 päevauudiseid
19.00 lastetund
19.30 ülekanne Tartust
20.05 põllumajanduslikke teateid
20.20 kaitseministeeriumi puhkpillide
orkestri kontsert. Juhatab kaitseväe
orkestrite inpektor G. Reder
22.00 tantsumuusikat heliplaadelt
Tartu
579,13 / 0,5
14.45 heliplaate
15.30 ülek. Tallinnast
18.30 reklaami ja heliplaate
18.50 ülekanne Tallinnast
19.30 prof. 0. Daniel: Mõnd Eesti m et'
sade ajaloost
20.00 ilmateade ja äjanäitaja-õiendus
20.05 ülekanne Tallinnast
22.00 moodsat tantsumuusikat helipl.
Lahti 1796 / 54 H elsin g i 368,1 /15
9.0 '—11.00 kõned
12.00 valuutakursid
12.05 heliplaate
18.00 Jaakko Gummerus, kõne
18.59 ajanäit.-õiendus ja heliplaate
19.15 jutte ja laule lastele
20.00 kõne
20.20 Yrjö Raekallio, laule
20.45 veste
21.10 ringh. ork. kontsert
S tok h olm 435,4 / 75 M ótala 1348 / 30
18.45 heliplaate
19.45 sõnaline
20.55 John Masefieldi jaapani tragöödia
23.00 moods, tantsumuus.
O slo
1083 / 7-t
14.00 heliplaate
18.30 heliplaate
19.00 sõnaline
21.00 ork. kontsert
23.05 „The singing fives“
23.35 tantsumuusikat
K allundborg
1153,8 / 12,3
13.45 keelpill, kontsert — 16.00 pärastl.kontsert — 16.45 kõne ja konts, järg
— 18.00—18.40 helipl. — 18.50—19.20
vana Viini naljamäng, saksa k. — 21.00
kuni 21.45 aeg, prantsuse ballettmuus.
— 22.15 aastaajad muusikas ja luules
23.15 mandol. kontsert — 24.00—1.30
tantsumuus. — 1.00 kellamäng
R iia
524,5 / 12
18.00 kontsert
19.00 sõnaline
19.30 ülek. teatrist
22.30 vanu ja moods, tantse
K aunas
1935 / 7
18.00 sõnaline — 20.35 õhtukontsert —
22.40 kontsert

V arssav 1411,8/158 K a to v ice 408/16
12.58 ajanäit.-õiend. ja Kraakovi fanf.
13.10 ja 15.45 heliplaate
16.15 sõnaline
16.50 ja 17.40 heliplaate
18.35 ork, kontsert. Juh. Ozimifliki
20.35 heliplaate
21.00 muus. följeton
21.15 ajaviitemuusikat. Juh. St. Nawrot. Sol. Cas. Szerszynski, laule
22.40 kammermuus. kontsert
24.00 tantsumuusikat
H eilsb er g 276,5/75 Königsberg 217/0,9
12.40 ajaviitemuus.
14.05 lõunakontsert
16.45 laste vanematele
17.15 pärastl.-kontsert
18.45 raamatuid
19.25 Ninke-trio
20.00 kõne rahva tervishoiust
20.30 tantsuõhtu
22.10 Buffo-ooper „Toreador“
23.10 teateid, — 1.00 ajaviitekontsert
K ö n ig sw u ste r h a u se n
1635 / 75
11.35 kohtustseen Shakespeare „Veneetsia kaupmehest“
13.00 ilmateade ja helipl.
15.00 kontsert
15.45 lasteteater: „Tuhatriinu“
16.30 sõnaline
17.30 pärastl.-kontsert
19.20 kõne ajaloolist, suurustest
21.00 kaitseväe konts. Juh. M. Löchel
22.15 Goethe ja poliitika
23.15 ajaviitemuus.
B resla u 325 /1,7 G leivitz 253,4 / 5,6
13.15—15.00 lõunakontsert — 15.15
heliplaate — 17.25 ajaviitemuusikat —
18.20 muus. ooper, ja oper.Knut Marick,
tenor; klaveril Franz Kauf — 20.00
õhtumuusikat — 20.30 kaitseväe kont
sert — 22.10 tantsumuusikat — 23.40
tantsumuusikat
L a n gen b erg 472,4/17 K öln 227 /1,7
11.15 inimene ja maailm
12.20 muusikaline kooliraadio, Haydni
„Aastaajad“
13.00 heliplaate
14.05 lõunakonts. Juh. Pensis
16.30 sõnaline
18.00 videvikukonts. Juh. Kühn. Sol.
Olga von Krupka. alt
19.35 prof. dr. Buytendyk, jutustab
koertest
20.15 tervishoidu
21.05 heliplaate
21.50 Arthul Schnitzleri grotesk „Ro
heline kakadu“
23.00 teateid, — 24.00 öömuus.
24.00 kontserdi ülek. kohvik Handelshofist, Essen
S tu ttg a rt (M ühlacker) 360,1 / 75
11.00 ajaviitekontsert. Karl Klein, orel
12.45 kontsert
13.05 promenaadkontsert
14.00 heliplaate
14.30 teateid ja 15.15 heliplaate
16.30 lastetund
18.05 pärastlõunakontsert
20.45 hiina keelt
21.15 Michael Carié koomiline ooper
„Dinorah“
22.45 moodp. Viini kompositsioone
H am burg
372,2 / 1,7
12.00 uusi lööklaule
13.30 lõunakontsert. Noragi kammerkvintett
17.30 Eibenschütz-kontsert

18.30 kuuldemäng
19.15 kvarteti laule. Lauludetsüklus
„Deutschland“
21.00 lõbustund
22.00 puhkpillide kontsert. Juh. Teegen
23.30 tantsumuus. kohv. „Haus Siegler“
P ra a h a
488,6 / 120
12.00—13.00 helipl. 13.35—14.45
lõnnakonts. — 16.30—16.55 laule —
17.10-18.10 pärastl.-konts. — 21.55—
23.00 teateid ja lõpuks ork. konts.
B rn o
341,7 / 36
12.00 Praaha — 13.35—14.45 lõunak.
— 17.00 helipl. — 17.10 pärastlõunakontsert — 18.10 marionettide teater
B e ro -M ü n s te r
459,4 / Tt
13.40 Griegi helitöid — 14.00—14.35
aeg ja heliplaate — 16.30 Oscar-Strauss
konts. — 17.00—18.00 kvarteti konts.
— 19.30—20.00 Berlioz’i fantastil, süm
fooniaid (helipl.) — 21.00-21.25 Joh.
Strauss’i valsse — 22.30—23.00 Joseph
Haydn’i sümf.
V iin
516,4 / 20
12.30 lõunakontsert
13.40 Hans Duban, helipl.
14.10 heliplaate
16.20 kõne kasvatajatele
17.30 kõne aafrika muusikast
18.00 pärastl.-kontsert
19.05 kõne gaasikaitsest ja esimesest
abist mürgituse korral
19.30 sõnaline
20.35 lööklaule
21.05 kontsert. Juh. Oswald Kabasta
23.20 tantsumuus.
B udapest
550,5 / 23
10.15 kaitseväe ork. konts. Juhataja
R. Fricsay
13.00 kellamäng
13.05 balalaika ork. konts. Juh. Sergei
Smirnoff. Klaveril Sasa Gododinszky
18.30 konts. M. Ka^soh, laul ja Etienne
Sonkoly, viiul
20.00 ork. konts,
23.00 konts, ungari ooperist
24.15 musti. N. Sovänka ork. konts,
kohv. Baross
B u k a re st
394,2 / 16
13.00—13.45 helipl. — 14.00 helipl. —
18.00—19.00 kergesis. rumeenia muus.
— 19.10—20.00 ork. kontsert — 20.40
laule — 21.00—21.30 klaverisoolosid —
— 21.45 laule — 22.15—22.45 viiuli
soolosid
S tr a s s b u r g
345,2 / 12
13.30—14.45 helipl. — 15.00—16.00
helipl. — 18.00—20.00 instrum. konts.
— 20.15—20.30 saksakeelne kõne —
20.30—21.30 instrum. konts. — 21.45
instrum. konts. — 22.30 ülek. konser
vatoorium. — 24.30—2.00 tantsumuus.
„Savoyst“
L o n d o n 261,5/67 D a v e n tr y 1554,4/35
14.00 ork. konts. — 15.15 orelikonts.
— 17.30 ork. kontsert — 18.45 aeg
(1554,4 m) ja ork. konts. — 19.15—20.00
tantsumuus. (261,5 m) — 20.30—20.50
aeg, Beethoveni sonaate — 22.15—23.05
BBC-sümfoonia konts. — 24.35 tantsuniuusikat (1554,4 m) — 2.00 Big Ben
(1554,4 m)
L e n in g r a d
1000 / 20
7.00—7.45 helipl. — 9.00 noorte jõu
dude kontsert — 9.30—11.00 komsomoollõuna ja kontsert — 14.50 teateid
— 15.00 kontsert lastele — 16.00—
17.00 kontsert talupoeg. — 18.00 ajan.

õiendus ja ilmateade — 18.05 töölisja talupojaleht — 19.00 loomaarstlik
veste — 19.30 kontsert — 20.00 tee
maline kontsert
M oskva VZSPS
1304 / 100
(Vaata pühapäev.)

Neljap. 14. jaan.
Tallinn
296,1 / 10
15.30 päevauudiseid
15.45 ajanäitaja-õiendus kuni 16.30
heliplaate
18.30 reklaami ja heliplaate
18.50 päevauudiseid
19.00 ülekanne Tartust
19.30 Bernhard Linde: Reisimuljeid
Balkanist
20.00 ülekanne Tartust
20.05 muusikaline matk ümber maa
ilma. 9. Balkan (Rumeenia, Jugo
slaavia, Bulgaaria ja Kreeka). Md.
Ark. Krulli juhatusel ja solistide,
kaastegevusel.
1. Rumeenia. Orkester: Dimitriescu,
Rumeenia fantaasia. Bela Bartok,
2 rumeenia rahvatantsu.
2. Jugoslaavia. Orkester: Leopold,
fant. Jugoslaavia pärleid. Rudolf
PalwUi ettek.: Slavenski, Jugo
slaavia laul ja tants. Fr. Nikolai
(klaver), Miloyevich, 3 serbia pala.
Orkester: Löwenstein, 2 tantsu
Bosniast.
3. Bulgaaria. Wladigeroff, Parafraas
bulgaaria motiivel {H. j4/zio/z,viiul).
Wladigeroff, Bulgaaria marss (Fr.
Nikolai, klaver).
4. Kreeka. Orkester: Leopold, Fam
taasia kreeka motiivel. Vahepeal
esitab Joh. Mõttus (bariton) bai*
kani rahvaste laule
T artu
79,13 / 0,5
14.45 heliplaate
15.30 ülek. Tallinnast
18.30 reklaami ja heliplaate
18.50 ülek. Tallinnast
19.00 inglise keele tund edasijõudnuile.
(Mag. Silvet)
19.30 ülek. Tallinnast
20.00 ilmateade ja ajanäitaja-õiendus
20.05 ülek. Tallinnast
Lahti
1796 / 54
Soome keeles
9.00—11.00 kõned
12.00 valuutakursid
12.05 heliplaate
18.00 ringh. ork. kontsert. Juh. Erkki
Linko
18.59 ajanäit.-õiendus ja ilmateade
19.15 kõne
19.40 Arno Granroth, viiul
20.30 retsitatsioon
20.50 Meri Saarinen, laul. Kaasteg. Eero
Koskimies, viiul
21.15 ringh. ork. kontsert
H elsin g i
368,1 / 15
Rootsi keeles
9.00 Lahti
12.00 valuutakursid
12.05 heliplaate
18.59 ajanäit.-õiendus ja ilmateade
19.15 kõne
19.40 Lahti
20.05 Sigurd Juslen, laul
20.30 Gerda Vrede, retsitats.

VI
20.50 kõne
21.15 Lahti
S to k h o lm 435,4 / 75 M ótala 1348 / 30
18.00 palvetund
18.45 heliplaate
19.45 sõnaline
20.50 Anita Harrison, L. van Beetho
veni sonaate klaveril
23.00 keelpillide ajav.-mnusikai.
O slo
1083 / 75
14.00 heliplaate
19.00 sõnaline
20.30 laulukontsert
21.30 laulukontsert
23.05 salongkontsert
K allun db org
1153,8 / 12,3
13.00—16.10 kellamäng ja keelpillide
orkester — 16.30—18.00 ork. kontsert
— 18.00—21.10, sõnaline — 21.10—
23.15 sümf. konts. — 23.30—24.30
tantsumuus.
R iia
524,5 / 12
17.00 kontsert. Juh. Parups
17.30 viiuli soolo, Julijs Sprogis
18.00 sõnaline
20.05 rahvakontsert
21.30 soome komponist, helitöid
22.30 ajaviitemuus.
K annas
1935 / 7
18.00 sõnaline — 20.35 õhtukontsert —
22.00 sõnaline — 22.40 kontsert
V arssa v 1411,8/158 KatOTice 408/16
12,58 ajanäit.-õiend. ja Kraakovi fanf.
13.35 filharmoonia orkestri õpilaste XII
kontsert. Juh. Br. Wolfstal. Sol, S.
Rabcawicz, klaver; J. Oziminski, viiul
15.00 heliplaate
16.05 sõnaline
17.40 heliplaate
18.35 kammermuusika ülek. Vilnost
20.35 heliplaate
21.15 Euroopa konts, ülek. Belgradist
H e ilsb e r g 276,5/75 Königsberg 217/0,9
13.00 heliplaate
14.05 lõunakontsert
16.45 lasteraadio
17.45 ajaviitemuusikat
19 30 põllumajand. raadio
20.30 ork.-kontsert. Juh. Georg Wöllner
22.00 Andreas Gryphiuse kuuldem,
„Absurda cómica ehk Peter Squenz“
K ö n ig sw u ste r h a u se n
1635 / 75
13.00 ilmateade ja helipl.
15.00 kontsert
16.00 lastetund
16.30 sõnaline
17.30 pärast! .-konts,
18.30 sõnaline
21.00 pilte Venemaalt
21.30 euroopa konts. I Belgradist, II
Laibachist, III Agramist
23.15 teateid, — 1.30 tantsumuus.
B re sla u 325 /1,7 G leiv itz 253,4 / 5,6
13.15—15.00 lõunakontsert — 15,15
heliplaate — 16.25 lastetund — 17.00
kodumuusikat — 17.30 ajaviitemuus.
— 18.30 sõnaline — 20,10 õhtumuus,
— 21.30 Jacques Offenbachi koom, oop.
„Vert-Vert“
L a n g en b erg 472,4/17 K öln 227/1,7
11.15 inimene ja maailm
13.00 heliplaate
14.05 lõunakonts. Juh, Pensis, Sol.
Fritz Hölzer, tenor
15.30 teateid ja heliplaate
16.50 lastetund
18.00 videvikukonts. Dorothea Braus,

klaver; Hans Kämmel, bariton
19.00 naistetund. Ema ja tütar, kõnel.
Käthe Kley
19.20 sõnaline
21.00 õhtumuus. Juh. Wolf
22.00 Fritz Gerathewohli lõbus kuul
dem. „Pomerantsivaras“. Lõpuks Mozarti uvertüür „Don Giovannist“
23.00 teateid ja Dortmundi kuuepäeva
võidusõidu lõpp
24.10 öö- ja tantsumuus,
S tu ttg a r t (M ühlacker) 360,1 / 75
11.00 ballaade, laule ja klaverisoolosid
13,35 ajaviitekontsert
14.30 teateid, 15.30 kontserdi järg
16.30 noortetund
18.05 muusikat
18.30 kontsert. Juh, R. Fried
19.30 sõnaline
20.45 ajaviitekontsert
22.00 Haydni kontsert. Juhatab Hans
Rosbaud
23.40 tantsumuusikat
H am burg
372,2 / 1,7
12.00 Joseph Schmidt laulab
12.30 kooliraadio, keskajast
13.30 lõunakontsert
17.30 laste kabaree
18.25 kerekond Kügelgen, pilte saksa
biedermeierist
18.50 „kirju“ eeskava
19.30 dr. F. Loewe kõneleb Vegeneri
expeditsioonist
19.55 kõne lastehaiglatest
21.00 Balti õhtu, sega eeskava
22.00 kuuldemäng „Öö kiirrong D 33.“
Hermann Edleni muus.
23.30 vanu tantse
P raah a
488,6 / 120
12.00-13.00 helipl. — 13.20-13.30
helipl. — 13.35—14.45 lõunakonts. —
16.30—16.55 viiuli konts. — 17.10—
18.10 pära stl.-konts. — 18.35—19.05
lastemuus. — 20.20 puhkp. muus. —
21.30 ülek. Jugoslaaviast — 23.20—
24.00 kergesis. muus.
B rno
341,7 / 36
12.00—13.00 Praaha — 17.00 helipl.—
17.10—18.10 pärastl.-konts. — 18.35 —
19.05 Praaha — 21.30—23.15 ülekanne
Jugoslaaviast — 23.10—24.00 kergesis.
muusikat
B ero -M ü n sert
459,4 / 77
13.40 ork. kontsert — 14.00—14.35 aeg
ja kontserdi järg — 16.30 ork. konts.
— 17.00—18.00 lõbusat ajaviitemuus.
— 19.30—20.00 Revellers and Comediaa Harmonists (helipl.) — 21,00—
—23.00 suur ork. ja solist, kontsert
V iin
516,4 / 20
12.30 lõunakontsert
13.40 katkeid Rich. Wagneri „Tannhäuserist“, helipl.
14.10 heliplaate
16.30 kontserttund. Johann von Santha,
bass; Jaro Schmied, viiul
16.55 lastetund
17.20 mõistatusi
18.00 Feodor Schaljapin, helipl.
18.45 sõnaline
19.50 moods. ja vanast kunstist
20.25 rahvakontsert
21.40 mikrofon — följeton
22.10 Haydni keelp. kvartett
23.15 tantsumuus.
B u d a p est
550,5 / 23
10.15 heliplaate

13.00 kellamäng
13.05 musti, S, Czicza ork. konts,
18.30 kvinteti konts.
20.00 Malcsineri jazzork. kontsert.
T. Weygand, laul
21.30 Euroopa konts. Belgradist
23.40 musti. A. Kocze ork. kontsert
hotell Royalist
B u k a rest
394,2 / 16
13.00—13.45 helipL — 14.00 helipl. —
18.00—19.00 kergesis. rumeenia muus.
— 19.10—20.00 konts, järg — 20.40—
21.00 helipL — 21.15 laule — 21.30—
22.00 sümf. kontsert — 22,15—22.45
kontserdi järg
S trassb u rg
345,2 / 12
13.30—14.45 helipl. — 15.00—16.00
helipl. — 18.00 lastelaule — 18,15—
18,45 helipl. lastele — 19.00—20,00
jazzmuus. - 20.00—20.30 kõned —
20.30—21.30 ja 21.45 instrum. konts.
— 22.30—24.30 Mozarti pidul, konts.
London 261,5/67 D a v e n tr y 1554,4/35
14.00—15.00 Reginald Foort, orelikonts.
— 15.15—15.45 ork. kontsert — 16.00—
—17.00 kontsert, David Freedmann,
viiul, Dorthy Grinstead, klaver — 17.45
kuni 18.30 tantsumuusikat (1554,4 m)
— 18.30—18,45 kerges, ork. kontsert
(1554,4 m) — 19.15—20.00 tantsumuus.
(261,5 m) — 20.30—20.50 aeg, Beetho
veni sonaate — 22.00—23,00 „kirju“
tund — 23.35 kaitseväe konts, — 23.48
ülek. Londoni Towerist: Võtme tsere
moonia — 23,02 kaitsev, ork, konts. —
24.30 oreli kontsert ja jumalateen. —
24.45—1.30 tantsumuus. (1554,4 m) —
2.00 Big Ben (1554,4 m)
L en in grad
1000 / 20
7.20—7.45 helipl. — 10.00 ork. konts.
11.00 aeg — 15.00—15.30 konts, lastele
— 16.00—17.30 lõunakonts. — 18.00
ajanäit. õiendus ja ilmateade — 18.05
töölisleht — 18.30 komsomolleht —
18.00 talupojaleht — 19.30 konts. —
20.00—21.00 konts. — 21.00 ja edasi
sõnaline
1304 / 100
M oskva VZSPS
(Vaata pühapäev.)

Reede 15. jaan.
T allinn
296,1 / 10
15.30 päevauudiseid
15.45 ajanäitaja-õiendus ja kuni 16.30
heliplaate
18.30 reklaami ja heliplaate
18.50 päevauudiseid
19.00 ülekanne Tartust
19.30 pool tundi sooliste, a) duette —
Tsvetkov ja Ponomarjev; b) viiulisoolosid — Irene Krastin; c) duette
— Tsvetkov ja Ponomarjev
20.00 ülekanne Tartust
20.05 dr. Herman Jürgenson: Väsi
musest
20.35 kontsert. Juh. md, Ark. Krull.
Orkester: Strauss, potp. op. Viimne
valss, Lanner, Pesthi valss, Lincke,
intermezzo, Portsellan-paarike. Krai,
potp. Mis tuleb nüüd?. Stolz, valssboston. Armastuse surm. Blon, Ilu
duse. võit. Carosio, Ritorna. Lincke,
potp. Ärge langetage pead. Wald
teufel, valss. Sinule. Siede, marss,
Lillede korso

vn
T artu
579,13 / 0,5
14.45 heliplaate
15.30 ülekanne Tallinnast
18.30 reklaami ja heliplaate
18.50 ülekanne Tallinnast
19.00 soome keele tund edasijõudnuile.
{R. Janno)
19.30 ülek. Tallinnast
20.00 ilmateade ja ajanäitaja-õiendus
20.05 ülekanne Tallinnast
H elsin g i
368,1 / 15
Soome keeles
12.00 valuutakursid
12.05 heliplaate
18.00 Arvi Hyrske, retsitats.
18.25 Oie Edgren, klaverikomposits.
18.59 ajanäit.-õiendus ja ilmateade
19-15 Elli Pihlaja, laul
19.40 Väinö Siikaniemi, kõne
20.00 ringh. ork. kontsert
21.00 kontsert
21.20 heliplaate
Lahti
1796 / 54
Rootsi keeles
18.00 jutte ja laule lastele
18.25 Helsingi
19.15 kõne
19.40 Reidar Brehmer. kõne
20.00 Helsingi
21.00 Gustav Sunden, retsitats.
21.20 Helsingi
S tok h olm 435,4 / 75 M ótala 1348 / 30
18.00 mängumeeste muus. ja jutte
18.45 heliplaate
19.40 Roman Dukstulsky, tsello
20.50 ringh. ork. kontsert
23.00 ajaviitemuusikat
O slo
1083 / 75
14.00 heliplaate
18.00 ork. kontsert restor. „Cecil“
19.30 heliplaate
20.00 sõnaline
21.00 sümf. kontsert
K allundborg
1153,8 / 12,3
13.00—14.15 kellamäng ja keelpillide
ork. kontsert— 16.00—18.00 orkestri
konts. — 18.00—21.10 sõnaline —
21.10 oop. muusikat — 21.50 A. Capuse komöödia „Minu rätsep“ —22.20
vene rahvaviise — 22.50—23.15 Vilh.
Lichtenbergi kriminaal. kuuldemäng
„Daam otsib pärleid“ —23.30 vana ja
moods. kandlimuus. — 23.55—1.30
tantsumuus. — 1.00 aeg ja kellamäng
R iia
524,5 / 12
18.00 kaitseväeork. konts.
19.00 sõnaline
20.05 muus. Ork. juh. prof. [S. Medins
21.30 solist, konts., tromp. soolo ja
laul
22.05 muusikat
22.30 „Windsori lõbusad naised“, Ni
colai operett
23.30 marsse
K aunas
1935 / 7
18.00 sõnaline — 20.35 õhtukontsert —
22.00 sõnaline — 22.40 kontsert
V arssav 1411,8/158 K ato v ice 408/16
12.58 ajanäit.-õiend. ja Kraakovi fanf.
13.10 ja 15.45 heliplaate
16.20 sõnaline
16.50 ja 17.40 heliplaate
18.35 ajaviitemuusikat
20.35 heliplaate
21.00 muus. veste
21.15 sümf. kontsert. Juh. Georg Titelberg. Sol. Stefan Frenkel, viiul
23.50 tantsumuusikat
H e ilsb e r g 276,5/75 Königsberg 217/0.9

14.05 lõunakontsert
17.15 pärastl.-konts. Juh. Eugen Wilcken
18.15 lastenäidend „Talve muinasjutt“
19.25 ajaviitekonts.
20.20 kaks kuuldem. reisujuhtumust.
21.00 konts. Joseph Haydni sümf.
nr. 55 es dur. Juh. A. Winter
21.80 maailm Goethe ümber
22.00 Königsbergi keelp. kvartett
K ö n ig sw u ste r h a u sen
1635 / 75
13.00 ilmateade, helipl.
15.00 kontsert
16.00 tütarlastele
17.30 pärastl.-kontsert
18.30 sõnaline
20.30 Fr. Walten kuuldem^ „In tyrannes“
21.40 ajaviitekonts. Juh. José Eiben
schütz
22.30 Arno Schirokauer „Tänavrondo“,
laule
23.50 kontsert. Juh. Berth. Goldschmidt
B resla u 325 /1,7 G leivitz 253,4 / 5,6
13.00—15.00 lõunakontsert — 15.15
heliplaate — 17.30 kammermuusikat
— 18.20 Johannes R. Becher loeb oma
teostest — 19.10 õhtumuusikat. Sol,
Curt Becker, tsello — 20.20 katoliku
kiriku ideesid — 21.00 Haydni sümf.
— 21.30 kuuldemäng — 22.40 klaveri
muusikat Carl Graf Pückler — 22.55
sõnaline — 0^15 tantsumuusikat
L a n g en b erg 472,4/17 K öln 227/1,7
11.15 inimene ja maailm
14.00 heliplaate
14.05 lõunakonts. Juh. Wolf
15.W teateid ja heliplaate
17.20 lastekoorilaule. Juh. Gustav
Feger
18.00 videvikukontsert. Egbert Grape,
klaver; Josefa Kastert, viiul; Karl
Schwamberger, tsello
19.10 sõnaline
21.00 ringh. kontsert. Haydni sümfoo
nia nr. 55 es-dur. Juh. Hans A.
Winter
21.30 viis aastat Langenbergi. Ringh.
konts. Juh. Buschkötter
23.05 teateid, — 1.00 öö- ja tantsum.
S tu ttg a rt (M ühlacker) 360,1 / 75
11.00 heliplaate
13.05 kontsert
13.35 ja 14.00 heliplaate
14.30 teateid, 15.30 heliplaate
17.00 dr. H. Dietz kõneleb : retoorika ja
raadio
18.05 pärastlõunakontsert. Juh. Irmer
20.05 arstlik kõne
20.30 Schilleri „Röövlid“, kuuldemäng
21.45 MaxvonWistinghausen, venelaule
22.15 Anton Bruckneri IV sümf. es-dur.
Juh. Emil Kahn
23.40 tantsumuusikat
H am burg
372,2 / 1,7
12.30 heliplaate
13.30 lõunakontsert. Noragi kammerkvintett
17.40 kas toob kalendri-reform „iga
vese“ kalendri
18.05 Heino Landrocki veste: kahe
linna inimene
18.25 „kirju“ eeskava
19.55 kaksikkõne
21.00 Haydni sümf. nr. 55, es-dur. Juh.
Hans A. Winter
21.35 ajaviitekontsert. Juh. José Eibenschütz

12.50 teateid, — 13.55 heliplaate

23.45 kontsert kohv. „Vallhof“

P raah a
488,6 / 120
12.55—13.00 helipl. — 13.20—13.30
helipl. — 13.35—14.45 Brno — 16,30—
16.55 helipl. — 17.00—17.55 pärastl.^
konts. — 18.05—19.00 kammermuus. —
20.20—21.15 ork. konts, — 21.55 trip
konts. (2 oboed ja 1 inglissarv) —
22.30—23.00 klaverikonts. — 23.20—
24.00 helipl.
B rno
341,7 / 36
13.35 lõunakontsert — 16.30—16.55
Praaha — 17.00 pärastl.-kontsert —
17.55 helipl. 18.0f>—19.05 Praaha —
20.20—21.15 Praaha — 22.00—23.00
helipl. revüü — 23.30 — 24.00 Praaha
B ero-M ü n ster
459,4 / 77
13.40 ork. kontsert — 14.00—14.35 aeg
ja kontserdi järg — 16.30 ork. konts.
— 17.00—18.00 ajaviitekontsert — 19.30
kuni 20.00 viiuli kontsert (helipl.) —
21.00 muus. klassil, oopereist — 21.25
Tagasitulek võõrsilt“, Mendelsshoni
laulumäng — 22.30—23.00 keelpillide
kvartett
Viin
516,4 / 20
11.10 kooliraadio
12.30 lõunakontsert
13.40 Efrem Zrinbalist, helipl.
14.10 heliplaate
16.35 muus. kuuldem. lastele
17.00 sõnaline
18.00 pärastl.-kontsert
20.00 arhitektuur kõnena
20.40 laule, „The Revellers“ ja bariton
Jack Smith, helipl,
21.15 Wilhelm Kienzli oop, „Urvast“
23.45 tantsumuus.
B u d ap est
550,5 / 23
10.15 ork. konts.
13.00 kellamäng
13.05 konts. Anne Nemethy, la u l;
Georges Päzmän, klaver
18.00 musti. Charles Bura ork. konts.
19.45 heliplaate
21.00 Mänditsi ork. konts,
23.00 Emanuel Feurmanni kontsert,
violintsello
24.00 mustlasmuus. restor. Koväcsevics
B u k a rest
394,2 / 16
13.00—13.45 helipl. — 14.00 helipl. —
18.00—19.00 ork. kontsert — 19.10—
20.00 konts, järg — 20.40 helipl. —
21.00 ,,Aida'‘, Verdi oop. (helipl.)
S trassb u rg
345,2 / 12
13.30—14.45 helipl. — 15.00—16.00
heliplaate — 19.00—20.00 instrum.
konts. — 20.30—21.30 ja 21.45 helipl.
— 22.30—24.30 kammermuus.
London 261,5/67 D a v e n tr y 1554,4/35
14.00 helipl. — 14.30—15.00 Walter
Vale, oreli konts. — 15.30 helipl. —
18.00—18.45 kerges, muus. (1554,4 m)
— 19.15—20.00 tantsum. (261,5 m) —
20.30—20.50 aeg, Beethoveni sonaate
— 22.00—23.00 BBC-ork. kontsert —
23.35 kammermuus. — 1.00—1.30 tant
sumuus. (1554,4 m) — 2.00 Big Ben
(1554,4 m)
L eningrad
1000 / 20
7.20—7.45 helipl. — 9.30-10.10 oktooberlastele, konts. — 12.00 ilma
teade — 15.00—15.30 konts, lastele —
16.30—17.00 arstiteadusi, kõne —18.00
ajanäit. õiend, ja ilmateade — 18.05
töölisleht — 18.30 komsomolleht —
19.00 talupojal. — 19.30 konts, talu
poeg. — 20.00 konts, ja kuuldemäng—
20.30 konts. — 22,30 töölisleht
M oskva VZSPS
1304 / 100
(Vaata pühapäev.)

vm
Laup. 16. jaan.

P raaha
488,6 / 120
12.00—13,00 helipl. — 13.35—14.45
lõunakonts. — 16.30—17.00 konts. —•
17.10—18.10 pärastl.-konts. — 20.20
popuL konts. — 21.00—23.00 „Peppina“ R. Stolzi operett — 23.25—1.00
raadiofilm
B rno
341,7 / 36
12.00—13.00 Praaha — 15.35—14.00
Praaha — 17.00 helipl. — 17.10—18.10
pärastl.-konts. — 19.25—20.00 Beetho
veni helitöid. Laule, klaveri- ja instrum.
soolosid — 20.20 popul. kontsert —
21.00—23.00 „Peppina“ R. Stolzi ope
rett —<23.25—1.00 raadiofilm
B ero-M ü n ster
459,4 / 77
13.40 lõbus laupäev (helipl.) — 14.00—
—15.00 heliplaate — 16.30 rahvapärane
kontsert — 17,00—18.00 rändmuusikat
(helipl.) — 18,30 heliplaate — 20.00—
—20.15 kirikukellad — 21.00 Viini
valsse — 21.30 rahvapärane tund rah
valaulu ja -muusikaga — 23.15 „Kolmegrossi ooper“. Lõpuks tantsum,(helipl.)
Viin
516,4 / 20
12.30 lõunakontsert
14.10 kontserdi järg
14.45 Renato Zanelli, helipl.
16.25 loomade talvekasukast
16.45 inglise muus., helipl.
17.15 Viini sümf. ork. kontsert. Juh.
Anton Konrath
19.00 Ludwig Huna loeb oma teostest
20.15 Fiorizel von Reuter, viiuli rhapsoodiaid
21.05 Charles Weinbergeri op. „Liblikas“
23.20 tantsumuusikat
B u d ap est
550,5 / 23
10.15 P. T. T. ork. konts.
13.00 kellamäng
13.05 meeskvarteti kontsert
18.30 musti. R. Hovarthi ork. konts.
20.30 ork. konts. Juh. T. Polgar.
Lõpuks musti. Charles Bura ork.
konts, hotell Metropolist
24.15 heliplaate
B u k a rest
394,2 / 16
13.00—13,45 helipl. — 14.00 helipl. —
18.00—19.00 kergesis. rumeenia muus.
— 19,10—20.00 kontserdi järg — 20.40
helipl. — 21.00—22.00 jazzmuusikat —
22.15—23.00 rumeenia muusikat
S trassb u rg
345,2 / 12
13.30—14.45 heliplaate — 15,00—16.00
helipl. — 16.15—17,45 tantsumuus. —
18.00—18.45 tantsumuus. —19.00—20.00
jazzmuus. — 20.30—21.30 ja 21.45 heli
plaate — 22.30 instrum, kontsert —
24.30—2.00 tantsumuus.
L ondon 261,5/67 D a v en try 1554,4/35
15.00—17,35 aeg, ork, konts. — 18.15
—18.45 ork. kontsert — 18.45—19.15
oreli konts. (1554,4 m) — 19.15—20.00
tantsumuus. (261,5 m) — 20.00—21.30
sõnaline — 21.30—23.00 ,,Hot-potpourri“
— revüü — 23.40 kaitsev, ork. konts.
— 24.35-1.30 tantsumuus. (1554,4 m)
— 2.00 Big Ben (1554,4 m)
L en in grad
1000 / 20
7.20—7.45 helipl. — 9.30-11.00 töölislõuna ja konts. — 12.00 ilmateade
— 15.00—15.30 kontsert lastele —
16.00—17.00 kontsert — 18.00 ajanäit.^
õiendus ja ilmateade — 18,05 töölisleht — 19,00 talupojaleht — 19.30
ülek. ooperist — 22.30 töölisleht —
23.05 esperanto-bülletään — 1.30 raadiokesköö
M oskva VZSPS
1304 / 100
23.30 tantsumuus. kohv. „Haus Siegler“ (Vaata pühapäev.)

V a rssa v 1411,8/158 K a to v ice 408/16
12.58 ajanäit.-õiend. ja Kraakovi fanf.
T allin n
296,1 / 10 13.45 ja 15.45 heliplaate
16.15 sõnaline
15.30 päevauudiseid
16.50 ja 17.40 heliplaate
15.45 ajanäitaja-õieadus
18.35 noorte jõudude kontsert. Edv.
kuni 16.30 heliplaate
Werpachovska, sopr.; Adam Kapus
18.00 reklaami ja heliplaate
cinski, klaver
18.20 päevauudiseid
19.30 konts. järg. Juh, J. Oziminski
18.30 lastetund
19.00 „Päevalehe“ toimetaja E. Jalak: 19.50 sõnaline
20.35 heliplaate
nädala välispoliitiline ringvaade
21.15 ajaviitemuusikat. Juh. St. Naw19.30 ülekanne Tartust
rot. Sol, W. Marciokovska, mezzo19.35 XXIII avalik raadioõhtu „Esto
sopran.; Al. Junowicz, flööt
nia“ sinisest saalist. Esinevad: Ring
häälingu orkester md. Ark. Krulli 23.10 S. Adamska, tsello ja prof, Lefeld, klaver: Shopini helitöid
juhatusel, Els Vaarman~Kaljot{^o^v),
prof. R. Bööcke (tsello), Gerhard 23.50 tantsumuusikat
Tomasberg (bariton), Elmar Pert H eilsb erg 276,5/75 Königsberg 217/0,9
(saksofon), havaii-trio _,,Gaideren“^ 12.40 ajaviitemuus.
Hilda Gleser, Albert Üksip, ie lix 14.05 lõunakontsert
17.15 politsei puhkp. muusikat
Moor jt.
Lõpuks kuni 23.00 tantsumuus. helipl. 20.10 filharm. kontsert. Juh. Hugo Har
tung. Sol. Bruno Glade, klaver
T artu
579,13 / 0,5 21.00
lööklaule
14.45 heliplaate
22.10
kabaree-revüü,
teateid ja — 1.30
15.30 ülek. Tallinnast
tantsumuus.
18.00 reklaami ja heliplaate
K ö n ig sw u sterh a u sen
1635 / 75
18.20 ülek. Tallinnast
muusikal, kooliraadio
19.30 ilmateade ja ajanäitaja-õiendus 13.05
15.00 kontsert
19.35 ülek. Tallinnast
Lõpuks moodsat tantsum. heliplaadelt 16.50 lastetund
17.30 pärastl.-kontsert
.kuni 23.00
L ahti 1796 / 54 H e lsin g i 368,1 /15 18.30 laste tervishoiust
18.50 sõnaline
12.00 valuutakursid
20.30 kirik ja kasvatus
12.05 heliplaate
21.00 kontsert. Juh. Herm. Behr. Sol.
17.00 heliplaate
tenorid Fritz Soot ja Joseph Schmidt
18.00 eesti keele tund, Leeni Ploompuu23.00 teateid, — 1,30 tantsumuus.
Vesterinen
B resla u 325 /1,7 G leivitz 253,4 / 5,6
18.30 kõne
13,00—14,00 lõunakontsert — 15.15
18.59 ajanäit.-õiendus ja ilmateade
heliplaate — 17,10 ajaviitekontsert —
19.15 S. Putilin, balalaika ja banjo
19.15 katolitsismi vaimulikke voole —
19.40 kõne
19.45 õhtumuusikat — 21.00 kontsert.
20.05 ringh. kvartett
20.30 „Nainiisiin“, Kaarle Halme nal Juh. Hermann Behr. Sol. Fritz Soot,
tenor; Joseph Schmidt, tenor — 23,30
jamäng. Lõpuks üliõpilasteater
tantsumuusikat
21.00 tantsumuusikat
22.15—24.00 tantsumuusikat. Hotel L a n gen b erg 472,4/17 K öln 227/1,7
11.15 inimene ja maailm
Grandist
S tok h olm 435,4 / 75 M ótala 1348 / 30 12.20 kooliraadio
13.00 heliplaate
17.00 ajaviitekontsert
13.35 teateid ja helipl.
18.30 laul
14.05 lõunak. Juh. Mathias Höhnen
19.00 heliplaate
15.35 nädallõpu kontsert
20.30 kabaree
16.50 laule ja jutte loomadest
21.15 vana tantsumuusikat
17.20 naistetund. Ema ja tütar, kõnel.
23.00 moods. tantsumuusikat
Käthe Kley
O slo
1083 / 75
18.00 videvikukonts. Juh. Carl Maria
14.00 heliplaate
Arz. Sol. Marga Bäume, kitarr
17.30 ork. kontsert
19.00 sõnaline
19.15 norra muusikat
21.00 lõbusõhtu, lõpuks — 2,00 öö- ja
19.45 sõnaline
tantsumuusikat
21.00 op. „Casanova“, ülek. „Chat
S tu ttg a r t (M ühlacker) 360,1 / 75
Noirest“
11.00 heliplaate
1.00 tantsumuusikat
13.35 ajaviitekontsert, helipl,
K allundborg
1153,8 / 12,3 14.30 teateid, 15.30 tantsumuusikat
13.00 kellamäng ja keelp. ork. konts. 15.30 „Waldhof“koorilaule. Juhatab dr.
— 15.30—16.00 helipl. — 16.30—18.40
Karl Kroihs
pärastl. konts. — 18.40—21.00 sõnaline 16.15 noortetund
— 21.00—23.50 raadio-ball — 24.05 17.20 pärastlõunakontsert. Juh. Gustav
Viktor Fischer, klaverisoolo — 24.20
Görlich. Sol, Martha Schulz-Körner,
raadioballi järg
Eugen Roth, bass
R iia
524,5 / 12 19.40 prof. dr. ing. Ad. König kõne:
18.00 Rob. Vizbulis, muus. havaikltarkiirgav mateeria
ril ja kupleesid
21.15 „kirju“ õhtu
19.00 sõnaline
23.40 tantsumuusikat
20.05 sümf. konts. Juh. Drof. S. Me H am burg
372,2 / 1,7
dins
12.30 lõunakontsert
K aunas
1935 / 7 17.30 aj aviitekontsert. J uh. Adolf Seeker
18.00 sõnaline — 19.30 soolo — 20.35 19.00 „kirju“ eeskava
õhtukontsert — 22.00 sõnaline — 22.40 21.00 lõbusõhtu

kontsert
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Moodsate vastuvõtjate tundlikkuse tõusmisel on
vajalik võtta tarvitusele mõningad kaitseabinõud,
et saada selektiivset ja võimalikult segamisvaba
vastuvõttu. Metalliline kapseldamine osutub selliseks
abinõuks, mis õigel ja mõõdukal tarvitam isel vastu
võtja kvaliteeti tunduvalt tõstab. Et selgitada kapseldamise teoreetilisi ja praktilisi aluseid, selleks
avaldame W. C. Streiteri kirjutise, mis väga põh
jalikult käsitab käesolevat küsimust.
Kui anda mingisugusele kehale elektrilaeng, siis
ei püsi see mitte ainult keha sees ja välispinnal,
vaid täidab ka keha üm britsevat ruum i. Seda ruum i,
kus laeng oma mõju avaldab, nim etatakse „väljaks“.
Välja piltliku kujutuse saame „jõujoonte“ ja võrd
seid potentsiaale ühendavate joonte abil. Joonis 1
kujutab jõujoonte poolt moodustatud elektrilist
välja, mis on tekitatud positiivselt laetud kuuli
abil. Kõik jõujooned väljuvad risti kuuli pinnast ja
hajuvad ruumis. Seega positiivsel väljal on puhtlaialipaiskav iseloom. Toodud näide, et elektri väli
igasse külge ühesuguse tugevusega laiali laguneb
ja täiesti homogeenne on, tuleb praktikas väga

Joon. 1
Kuuli väljajaotus

potentsiaali ehk pinge 1 maa suhtes, P 2 ühendab
kõik pinged 2 jne. Seega peaks jõujooned ja võrdse
pingega kõverikud kokkuvõetult üheks pildiks
andm a küllalt selge ettekujutuse elektrilise välja
iseloomust ja kujust.
On kergesti mõistetav, et laadim ata keha, kui

Joon. 3
li..-3fT—
7L*iii.iun,Puuiirr>nirnTn%iriC‘'*''<
;Välja mõjutamine laadimata;
keha'poolt

;joon.^4;
Väljajaotus laadimata Kena
jünres

teda asetada kuuli ja m etallplaadi vahele, samuti
omab laengu, mille suurus ja pinge sõltub tema
kaugusest plaadist. Joon. 3 on näidatud, et laadi
m ata keha ühe osa jõujooni oma sisse neelab.
Mida rohkem jõujooni läbistab keha, seda suurem
on viimase laeng. Joon. 4 seevastu näitab, et keha
läbistab potentsiaaljoon Ps. Seega on tema pinge
m aa suhtes 3 üksust. Keha laadim ist saab seega
ära hoida, et asetatakse keha ja kuuli vahele m aan
datud, s. o. nullpotentsiaaliga m etallplaat. Sel juhul
lõpevad jõujooned plaadil, jõudm ata teisele kehale.
Plaat mõjub siin kaitsena (joon. 5).
Ülemal kirjeldatud kujuga välja nim etatakse
täpsem alt elektrostaatiliseks väljaks, kuna siin on
tegemist seisva elektri laenguga nagu näiteks kon
densaatorite juures võime tähele panna. Voolust
läbistatud pooli väli on magnetilise iseloomuga. Ta
tekib liikuvast elektrist, voolavast voolust. Pooli
jõujoontel on väga suur sarnasus keppm agneti oma
dele, nagu joon. 6 kujutab.
Kokkuvõetult võime öelda, et seal,.kus valitseb
pinge seisukord, tekib elektrostaaatiline väli, kuna
vool tekitab elektromagnetilise välja.
Vastuvõtja lülituses ei ole elektrilised ja magnetilised väljad mitte tingim ata kondensaatorite ja
poolidega seotud, vaid nad tekivad ka üm ber kõrgesagedustransform aatorite, lambi elektroodide ja
juhede, viimaste üm ber eriti siis, kui neis voolab
kõrgesageduslik vool. Elektrostaatiliste (pinge-) väl
jade ruum iline laialilagunem ine on praktiliselt palju
väiksem kui magnetiliste väljade om a; viimastel on,
nagu öeldakse, suurem puiste. Harilikkude silinderpoolide juures on puiste, nagu joon. 6. näha, otste
juures suurem kui paralleelselt külgpindadele. Kui
need jõujooned puudutavad teist pooli, mille otsad
on ühendatud üle mõõtriista kokku, siis kutsuvad
nad esile voolu. See on tuntud induktsioonnähe
(joon. 7). Kõik voolu kõikumised prim aarringis I
kanduvad üle sekundaarringi ja m uutuvad meile

Joon. 2,,
Negatiivse plaadi ja positiivse
kuuli vaheline väljajaotuSj j

harva ette. Teatavasti on maal (laiemas mõttes)
negatiivne laeng. Kui mingisugune keha, näiteks
m etallplaat, ühendatakse maaga, siis laeb end ka
see keha negatiivselt. Kui nüüd tuua negatiivselt
laetud plaat kuuli positiivsesse välja, siis m uutub
välja kuju väga tunduvalt, omades joon. 2 kuju
tatud väljajaotuse. Suurem osa jõujooni lähevad
metallplaati ja osalt maasse ning ka siin ikka risti
välispinnale. Sellega on seletatavad ka rohkem
ehk vähem jõujoonte kõverjooneline kuju. Loomu
likult valitseb mõlema eseme vahel teatud potent
siaali différents, pinge vahe, ja nim elt kasvab see
pinge maa nullpunktist kuni m itmesuguseist tingimusist oleneva kuuli positiivse potentsiaalini. Kui
uurida kuuli ja maa vahelist välja elektrostaatilise
voltmeetriga, siis võib leida teatud punkte, kus
valitseb ühesugune pinge. Neid resultaate graafili
selt kujutades saame kõverikud, mis on näidatud
joon. 2 punktiirjoonega. Need on juba alul nim e
tatud võrdse potentsiaahga jooned. Nii ühendab Pi
kõik välja punktid, millised omavad ühesuguse
25

—

nähtavaiks mõõtriista abil. Järelikult valitseb kahe
ringi vahel side, ja nim elt sel juhul magnetiline
side. Side on siis kõige suurem, kui poolid asuvad
tihedalt üksteise kõrval ja kui nende teljed asuvad
ühel sirgel. Seepärast peab ka kõrgesagedusastmes
transform aatorite poolid asetam a nii, et ei tekiks
puistesidestust. Selline transform aatorite asetus nõu
dis aga võrdlemisi suurt ruum i ja ühes seega läk
sid ka apäraadi välismõõdud lubam atult suureks.
Ka n. n. „väljata poolide“ tarvitam ine ei annud

damine terve rea mitte vähema tähtusega paremusi
kaasa. Esimeses järjekorras oleks nim etada kehamahtuvusm õju kõrvaldamist. (Joon. 10). Kapseldamata vastuvõtjate juures märkame — eriti kui
vastuvõturingi häälestam ine asub väga lähedal
võnkepiirile — käe lähendamisel teatud aparaadi
osadele tugevat vilistamist valjuhääldajas, ehk jälle
tunduvat hääletugevuse nõrgenemist. Viimasel juhul
muutub vastuvõtt käe eemaldudes jällegi endiseks,
kuna aga esimesel juhul peale käe eemaldamist

Joon. 8
Anoodringi-poolide puiste
tagajärjel tekkiv tagasside

Kapseldamine plaadi' abil

rahuldavaid tagajärgi; kadus küll m agnetiline, kuid
m itte elektrostaatiline puisteeffekt.
On suurim a tähtsusega, et kõrgesagedusvõimendajates üksikute võimendusastmete vahel ei tekiks
sellist puistesidestust ja nimelt järgmisil põhjusil:
Kui lambi võre ja anoodringi vahel vastava
pooli läbi tekib sidestus, siis alul võreringi juhitud
energia läheb tagassideeffekti tõttu suurem aks
(joon. 8). See energiaülekanne tõuseb lühikese aja
jooksul sedavõrd, et suurenenud võreringi-energia
ei kata mitte ainult harilikud ahela kaod, vaid üks
osa võnkeenergiat kiirgab välja: lamp võngub,üldine
vastuvõtt m uutub ebastabiilseks.
Kuna iga kõrgesagedusvõimendaja kaldub teata
val m ääral ebastabiilsusele, siis peab anoodringienergia ülekanne võrele sündima võim alikult nõr
galt, kuid siiski ilma et kaoks tarvilik sumbuvusreduktsioon.
Seda sihti saavutati osaliselt staatilise sidestuse
nöitraliseerim isega lambi võre ja anoodi vahel.
Kuigi selle abil saavutati tunduvat parem ust, siiski
ei vastanud saadud stabiilsus neile nõudmisile, mil
liseid peab rahuldam a kõrgevõimeline vastuvõtja.
Alles puistesidestuse tõkestam ine sobivalt asetatud
ja m aandatud m etallplaatidega võimaldas soovitud
stabiilsuse saavutam ist. Peale kaovaba töötamise
omab vastuvõtja suurem a tundelikkuse ja võimen
duse juures selge ja loomuliku ülekande. Peale
selle võimaldab stabiilne vastuvõtuseadeldis võim endaja suurendam ist ühe ehk koguni kahe astme
võrra.
Peale ülem al nim etatute toob metalliline kapsel-

Joon. 9
Kapseldamine

Joon. 10
Kehamahtuvus

—
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peab kõiki võnkeringe uuesti häälestam a. Kapsel
damine kaotab täiesti keham ahtuvuse mõju, kuna
kõik aparaadi tundelikum ad osad on m aandatud
m etallkestaga üm britsetud. Maandamise tõttu on
aparaadi kestal sama potentsiaal mis käelgi. Seega
on resonansseisukorda m uutva elektrostaatilise välja
tekkim ine vastuvõturingi ja käe vahel ära hoitud.
Käe ja m etallkihi vahel ei teki samuti mingisugust
segavat välja, kuna mõlemad objektid omavad
praktiliselt ühe ja sama potentsiaali. On äärm iselt
tähtis, et m etallkiht oleks häsii m aandatud, kuna
vastasel korral tekib tem a ja kapseldatud aparaadiosade vahel väga tundelik elektri väli, millel on
sam ad omadused kui kapseldam ata pooli puisteväljalgi. Seega võib m itterahuldava ehk puuduliku
m aanduse tõttu hoopis vastupidiseid tagajärgi saa
vutada.
Poolide õige kapseldam isega on võimalik vähen
dada atmosfäärilisi, sam uti ka elektri aparaatide,
valgus- ja jõuvõrkude jne. poolt tekitatud segamisi. Teiste sõnadega ülekande kvaliteeti saab
kaudselt parandada otstarbekohase kapseldamisega.
Samuti avaldab ka kohalik saatja kapseldam ata
vastuvõtja peale poolide ja kõrgesagedustransForm aatorite kaudu oma mõju. Need organid mõju
vad nagu teatud iseloomuga antenn, mis väljasaa
detud saateenergiast vähese osa kinni püüavad.
Selles tõsiasjas võib kergesti veenduda kui lahu
tada aparadist antenn ja maa ehk üks kõrgesagedusaste (lampidepoolne). Ehkki otsekohene tee üle
sisendusringi ehk võimendusastme on katkestatud,
kuulem e kohalikku saatjat nõrgalt valjuhääldajas
või peatelefonis. Selline antenneffekt vähendab
praktiliselt võetud tunduvalt vastuvõtja selektiiv
sust ja teda on võimalik kõrvaldada ainult üksi
kute poolide süsteemide kapseldamisega. Õieti kapesldatud aparaadi juures ei tohi isegi
siis
peatelefonis kohalikku saatjat kuulda, kui antenn
on sisselülitud, esimese lambi küte väljalülitud ja
aparaat teravalt kohaliku saatja peale häälestatud
(peatelefonid lülitud audioni anoodringi). (Järgneb).
—

T a a v a i K .a v n p v e v i O F/apõlv
Kümme minutit enne üheksat avanes Goldmani kau
bamaja kõrvaluks ja laskis sisse ootavad äriteenijad.
Taavet Kampver — umbes kolmekümneaastane, keskmise
kasvuga blond noormees, kõndis väikeste, tippivate sam
mudega teisele korrale, raadio osakonda. Seal vallandus
üliriideist, tõmbas selga sinise kitli ja asua oma kohale
leti taha.
Tema kaks kolleegi olid juba kohal ja vahetasid
muljeid üksteisega eileõhtusest äriteenijate pallist.
„Kuule, Kampver!“ pöördus üks neist Taaveti poole,
„sinul läks vist lõpuks halvasti, sest nägin, et vana Gold
man õhtu viimase osa tantsis ainult sinu daamiga ja viis
ta isegi oma lauda, kus vahuvein voolas kõvasti.“
Taavet ainult sülitas, vihapunast värvus ta nägu.
„Viis ära minu Klaara jah! Ei saanud ma enam te
maga sõna rääkida, kogu aeg viibis vanamehega, ei heit
nud minu poole vabandavat pilkugi.“
Järelemõtlikult vangutas kolleeg pead: „Küll on ikka
naised kergemeelsed ! Jätab sõbra maha juudi vanamehe
raha pärast!“
„Ei tunne ma enam seda naist!“ lõpetas Taavet ja
läks murelikult tshekiraamatut korraldama. Aga ta mõt
ted viibisid kogu aja Klaaral ja teda läbistasid vaheldu
vad tunded; armastus ja viha, armukadedus ning kirg.
Tulid ostjad. Ükskõikselt teenis Taavet neid — ei
saanud ameti peale mõtteid koondada, liiga valus oli
eileõhtune elamus. Hajameelselt näitas ta vastuvõtjate
mitmesuguseid üksikosi, ükskõikselt kiitis ta neid. Ta
ainuke soov oli vabaneda ostjaist rutem, et segamatult
veeretella oma muremõtteid.
Valjusti öeldud „Tere hommikust, mister!“ sundis
teda üles vaatama ja ta nägi leti ees seismas tüsedat,
vaskpunase näoga meest, kel oli härja pea ja väikesed
sea silmad. „Kas te olete nii lahke ja võtate vaevaks
mulle näidata mõne võimsa vastuvõtte aparaadi ?“ kõneles
mees edasi. Ta vormis vaevaga eestikeelseid lauseid ja
needki hääldati tugeva aktsendiga. Mehe välimus oli kum
maline, ta oli kuidagi robust ja jõuline ja Taavet sundis
end kokku võtma ostja teenimiseks.
„Meil on võimsaid vastuvõtjaid mitmeid tüüpe; kodu
maa ja välismaa vabrikuist, 2-3-5-lambilisi, patarei vastu
võtjaid ja võrkaparaade, hindadega 150 kroonist kuni 600
kroonini. Millistega võin Teid teenida?“
„Seda ma ütlen Teile kohe, dear mister!“ vastas kum
maline ostja. „Hind pole mulle tähtis, kodumaa rämpsu
ma ei usalda, vaid tahan saada välismaa vastuvõtjaist
ühe, mis kõige mõnusam käsitada ja mis võimaldaks alati,
ka Tallinna töötamise ajal, kuulata välissaatjaid.“
„Kui nii on lugu,“ vastas tüdinenult Taavet, „siis on
valik lihtne. Võtke ,,Radiostroyer“-kappaparaat — kuul
sama Saksa firma töö, sisseehitatud elektrodünaamiline
valjuhääldaja, viielambiline võrkanood, kapis on ühtlasi
elektrigrammofon ja ta on äärmiselt selektiivne (vähemalt
vabriku andmetel! — mõtles Taavet ise) ja hind on 1000
krooni.“
Ostja pilutas järelemõtlikult silmi. „Kas kõik on nii,
nagu mulle ette kiidate?“
„Ja muidugi! Mis huvi mul on vastuvõtjast Teile
vale kujutlust anda? Palun järgige mulle demonstreerimiskabiini. Ma lasen nimetatud vastuvõtja kohe üles seada
ja kuulame siis mõnd saatejaama.“
Kabiinis laskus ostja mugavalt tugitoolile, võttis tas
kust kõhuka sigaritoosi, valis endale pika ja õige tumeda
sigari ning pakkus ka Taavetile. Tänades võttis viimane
sigari vastu.
Raskes sigarisuitsus manipuleeris Taavet vastuvõtja
nuppudega ja õige rahuldavalt oli kuulda ettekandeid
ühest ja teisest riigist. Lõpuks demonstreeriti veel heli
plaatide ettekannet ja ostja teatas rahuldatult, et ostab
selle riista endale.
„Aga kui miski viperus juhtub vastuvõtjaga, siis tu 
len härjapiitsaga tagasi teie ä rri!“ sõnas ta maksutshekki
vastu võttes.
Taavet mõtles, et vastuvõtja selektiivsuse pärast vist
—

küll skandaal tuleb, kui mees Tallinnas ehk läheduses
asus, kuid ei tahtnud enam tülitada end sellega, et teha
ostjale ettepaneku, õhtul. Tallinna saatja töötamise ajal,
veel kord vastuvõtjat proovida.
Ta palus ostjalt aadressi, kuhu saata aparaat, ja lu
bas ka kohe montööri saata, kes antenni ja tarviliku maa
ühenduse ehitab.
„Ei! Teie juba tehke mulle väike visand antennist
ja maaühendusest, lisage juurde kõik tarvilikud esemed.
Siis pakkige kõik sisse ja tunni aja pärast olen autoga
siin, et ise aparaadi ära viia. Küll mu teener tarvilikud
ühendused ise teeb! Et teaksite, kellele olete ühe oma
kallimaid vastuvõtjaid müünud, jätan Teile ühe oma n i
mekaardi“, — ja lükkaski selle Taaveti ette.
Roman F. Cook
Karjakasvataja Lõuna-Aafrikast
Ajutiselt Eestis
Taavet luges nimekaardi ja nüüd taipas, et võõra
kummaline välimus ja toores esinemine olid tema elu
kutse tagajärjed.
Silmapilgu meeleolu mõjul võttis ta taskust ka oma
aadressiga varustatud nimekaardi ja ulatas ostjale. See
pistis kaardi lühikese vaatlemise järele taskusse.
Oli möödunud kolm päeva. Taavet Kampver puhkas
oma poissmehekorteris päevatöö väsimust ja nägi und,
et Klaara jälle tagasi pöördunud tema juurde.
Korraga tundis ta heledat valgust oma näol ja ärkas.
Harjumuse järele sirutas ta käe öölaual oleva lambini ja
keeras selle põlema. Siis nägi ehmudes enda ees seismas
Lõuna-Aafrika loomakasvatajat, pool vihase, poolpilkava
näoilmega, käes tugev piits. Tema kõrval seisis hiigelsuur
süsimust neeger, valgehambaline irvitus üle näo ja käes
põlev taskulamp.
„Noh, kallis mister Kampver! Ma tulin nüüd tasuma
Teile seda häätegu, mida üles näitasite mulle kaela mää
rides kuulsa „Radiostroyer“*vastuvõtja. Olen istunud jär
jest kolm päeva selle aparaadi juures, aga Aafrikast ei
kuule ma mitte silpigi, ja kui ükskord õhtul kuulma ehk
hakkaksin, siis tuleb teie Tallinna jaamaplõks kõrvulukus
tava vile ja põrinaga vahele. Annaksin Teile selle härja
piitsaga paarkümmend sirakat, aga mis ma sellest ikka
saan? Parem karistan Teid veidi põhjalikumalt. Jumbo !
Tõmba sellele mehele ruttu riided selga, siis võta ta
sülle ja too aknast alla..
Viie minuti jooksul oli hirmunud Taavet riietatud,
aknast nöörredelit kaudu alla toodud ja auto nurka is
tuma pandud. Autoakende eesriided tõmbas mister Cook
isiklikult alla, andis rooli taga istuvale neegrile miski
käsu ja nõjatus mugavalt teise nurka sigarit suitsetama,
kuna auto pöörase kiirusega linnast välja kihutas.
Autosõit kestis panr tundi ja Taavet mõtles, et teda
ei tea kui kaugele Tallinnast viiakse. Võib olla oleks tal
kergem olnud, kui ta oleks näinud, et auto kihutab ringi
ümber Tallinna ja viimaks suundus Narva maanteed
mööda Nehatu poole. Maanteest kaugel eemalseisva maja
juures peatus sõiduk. Taavetil seoti silmad rätiga ja kanti
ta mitmest ruumist läbi ühte teisel korral asuvasse tuppa.
Sääl langes rätik ta silmade eest ja ta nägi end seis
mas akendeta ruumis, mille sissesead meelde tuletas
saali. Ühes nurgas asetses ,,Radiostroyer“-kappvastuvõtja.
Mr. Cook näitas diivanile: „Siin võite magada hom*
mikuni!“ Läks välja ja lukustas tugeva tammise ukse.
Taavet Kampver aga jäi väga segaste tunnetega ruumi
seisma.
Hommikul ilmus mr. Cook ja küsis pilkavalt Taaveti
tervise järele. Taavet püüdis protesteerida seadusevastase
kinnipidamise vastu, kuid Cook kõigutas ähvardades
härjapiitsa ja nõrk linnainimene Taavetis sundis teda
ülevõimule alluma.
Järgnes alandav ja ebaloomulik nädal Taavetile.
Härjapiitsa hirmul pidi ta neegri alalise järelvalve aÜ
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Taavetit üksi, ainult öösi magas ta lukustatud ukse taga
akendeta saalis.
Vahest käskis Cook Taavetit endale abiks olla arve
pidamises ja kirjavahetuses. Tuhandepealised loomakar
jad, kümned kinnisvarad ja kümned tuhanded naelster
lingid ilmnesid neist pabereist ja Taavet hakkas ikka
enam hindama seda energilist eestlast, kes oli nii jõukale
järjele tõusnud Aafrikas ja kelle toorest esinemisest läbi
paistis õilis hing. Ta tundis, et õpetus oli talle kasulik,
ta revideeris oma seisukohta elus ja otsustas hakata teotsema raudse energiaga, et pääseda kõrgemale äriteenija
elukutsest.
Nädala möödudes pakiti Taavet jälle seotud silmi
autosse ja kestva sõidu järel peatus auto ta korteri ukse
ees.
„Loodan, et Te pole mu peale pahane ja et Teie mind
politseiga otsima ei hakka! Muuseas on tuttava arsti
poolt Teie peremehele haigustunnistus ühe nädala peale
saadetud.“
Sõnatult surus Taavet Cooki kätt ja astus tuppa.
Laual ootas teda andekspalumise kiri Klaaralt. Taavet
summeeris kõik oma hinge keerulised kompleksid ja tun
dis, et see nädal on teda tunduvalt paremaks muutnud
ja et juba homme äris ta vist esineb teise inimesena,

olles täitma kõiki majateenri kohuseid hommikuti. Cooki
ja neegri saapad pidi ta peegelläikivaks hõõruma ja põ
randaid pesema Iga vaskasja suures majas pidi ta puhastamisvedelikuga puhtaks nühkima. Lõuna eel viidi ta
kööki kartuleid^ koorima ja pärast sööki nõusid pesema
ja kuivatama. Õhtuti viibis Cook akendeta saalis tema
seltsis ja käskis endale raadiomuusikat demonstreerida.
Ja tõesti ei olnud vastuvõtja küllalt selektiivne Tallinna
saatja täielikuks eraldamiseks, ja pilgates õpetas talle
Cook sel puhul elumoraali.
„Teie müüte mulle 1000 krooni eest vastuvõtu-aparaadi jä kiidate temas seda, mida pole olemas. Kas Teie
arvate, ei mina, müües mõne tuhandepealise härjakarja
Johannesburgi või Pretoriasse, ütlen ostjale, et need on
elevandid ja jõehobused, et nende kihvust saab iluasju
ja malevigureid ning nende nahkadest reisukohvreid ja
karusm antleid! Eil Ma ütlen, et need on lagendiku här
jad, et nende sarved ja sõrad annavad liimi, nahad tallanahka ja liha läheb konservideks. Kui Teie ükskord mu
küüsist eluga pääsete, siis püüdke alati põhjalikult tu t
vuda müüdavate asjade omadustega ja alles siis neid
omadusi kiita.“
Üle päeva ajas neeger Taavetil aafrika kombe järele
aknaklaasiga habet. Toit oli selles majas hää, aga põge
nemisvõimalust polnud mingisugust. Hetkekski ei jäetud

K i l u v a l m i s t a b u lla lu s H I

R. Neudorfi 4-lamb. täiendatud patareivastuvõtja

m ontaazh-plaan
loomulikus suuruses’
on saada „RAADIO“ talitusest.
Hind 50 senti.
—
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„Praegune aeg nõuab, et peab olema kokkuhoidlik,“
ütles Parik Ringile, „ma suitsetan nüüdsest peale ainult
paberosse ja sigarette, piip on liiga kallis.“
„Sellest ma ei saa aru,“ ütles Ring järelmõteldes.
„Piip on ju ometi odavam kui paberossid ja sigaretid.“
„Pole tähtis,“ seletab Parik, „paberosse ja sigarette
pakutakse, aga piibutubakat peab ostma ise."

M õ i s l a f u s iVF. IC

Ants on haige. Sõber Gustav külastab teda.
’
„Jooge, palun, üks klaasike minu mehe terviseks,“
ütleb Antsu naine.
Gustav joob, vaatleb natuke aega oma haiget sõpra
ja arvab:
„Ta on ikka tõesti väga haige; ma joon õige ühe
veel,. . “
Murek armastab kedagi daami. Kord kohtub ta ararmastatu väikese vennaga tänaval, peatab teda sõnadega:
„Tahaksin meeleldi saada üht sinu õe lokki, mis sa selle
eest nõuad ?“
Väike ei mõtelnud kaua: „Üks lokk — kaks krooni,
ja kui Teie annate mulle viis krooni, võite saada terve
paruka.“

Omu
Ühe maja lammutamisel leiti kirjadega kaunistatud
kuue-kandiline kivi (juuresolev kujutis). Kivi puhastami
sel selgus, et sellel olevad tähed ja märgid peaks midagi
tähendama. Et leidjate tööd kergendada, toome selle pilt
likult esile ning loodame, et mõnigi meie 1. p. lugejas
konnast leiab vastava lahenduse.
■X.
Astronoomilise mõistatuse nr. 9 lahendus:
Lugeda tuleb n. n. „Logmadevöö“ (Zodiakus) märkide
järgi. Esimeseks need tähtede kogud, millede all tahvlil
märgitud vastavad märgid, ning edasi juba „Loomadevöö“Järjekorras.
Õieti loetult saame:
Palju õnne ja hääd raadiokuulamist uuel aastal
soovib raadiokuulajaile
Ajakiri „Raadio“

Lammas ja ta sõber kohtuvad jälle üle tüki aja.
„Sul jälle nii lootusetu nägu peas,“ uurib sõber osa
võtlikult. „Kas talitasid minu nõuande järgi ja ostsid
enesele tugevama valjuhääldaja?“
„Jah ostsin enesele koguni kõige võimsama,“ aga see
palju ei aita, naine kõneleb veel kõvemini.“
Jaanikene küsib isalt: „M illest on sul hallid juuksed
kõrva ääres ?“
„Need tulevad vihastamisest,“ vastab isa „ja et sina
mind ühtelugu pahandad.“
„Ah nii,“ arvab Jaan järelmõteldes. „Nüüd ma tean,
miks vanaisal on päris valge pea.“
Vangimaja direktor külastab kotikleepijaid. Arvustab
ühe kui teise tööd. „Teil kotid on halvasti kleebitud“,
ütleb ts ühele vangile.
Vahialune uriseb: „Kui teile minu töö ei kõlba,
võin ma ju ära minna“.

Tefaniline kivjakoLst
lise kahe otsketta asemel on kolm ketast peal, missu
gune siis ka pooli mähiseruumi kaheks osaks jagab. Joo
nis 48 kujutab seda papist värtnat külje pealt vaadatuna.
Selle pooli süda (toru) valmistatakse 12 millimeetri jä
medusega pulga peal ja liimitakse siis papist kettad
peale. Pulga eemaldamisel värtna sisemusest ja peale
mähiste valmiskerimist värtnale täidetakse see avaus
G.
T. TapaL See ehituskirjeldus on üldse nõrk,raudtraatidega, mille otsad siis ümber valmiskeritud
meie ei ole kuulnud, et kõik selle kirjelduse järele ehi värtna vaheliti keeratakse. Vähemasse ruumi mähitakse
tatud aparaadid oleksid töötanud päris korralikult. Teie ei jämedam traat jä selle otsad tuuakse välja patarei ja
ole kogunisti ehituskirjeldusest avusaanud. Transformaa mikrofoni kontanti külge (vt. joonis 49). Suuremasse
tori mähiste alus kujutab endast mitte papitükki, vaid ruumi keritakse peenem traat ja selle otsad ühendatakse
niidirulli taolist papist valmistatud värtnat, millel tava valjuhääldaja külge.

Tehnilises kfrjakasiis antakse tasuta kõigile
„Raadio^ lugejaile vastuseid küsimustele, kui on
juure lisatud täielik nim i, aadress ja vastuse
jaoks märgusõna. K iv ja d L a a d v e s a i l : , , ‘H a a '*
d io * * T a U iw M n ^rS fcIe a, £ a i * 1 .

EHITAJAD!

Teadustage toim etu sele „Raadios^^ kir
jeldatud aparaatide eh itu stu lem u stest!

—
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E. A. T allin n as. 1_) Meil pole andmeid, kas on
keegi katsunud Davidovi 3-lambilist aparaati ümberehitada vahelduvvoolu vastuvõtjaks. Arvame aga, et see
ümberehitus siiski nii lihtsalt ei teostu, kui Teie arvate,
sest vahelduvvoolu võrkvastuvõtja ehitus on ikkagi tun
duvalt keerulisem, kui patareivastuvõtja koostamine.
Võime päris kindlasti ütelda, et lihtne patarei-lampide
asetamine vahelduvvoolu lampidega 80 juhusel saja seast
ei anna oodatud tulemusi juba seepärast, et patarei ja
võrkvoolu lampide elektrilised omadused pole ühesugused.
Kui Teil on olemas võrkanood, siis ehitage juba Davi
dovi vastuvõtja niisugusena, nagu ta on ehituskirjelduses
ja muretsege endale väike akkulaadija juurde, mis isetehes on väga odav. Ehk siis juba ehitage mõni täiesti
komplekt võrkvastuvõtja vastava ehituskirjelduse järele.
2) Raadiokursuste korraldamisest teadustatakse edaspidi
meie ajakirja kaudu.
„ S u p er X “ . 1) Hra Davidovi praegune aadress on
Pärnu 6 jalav. patalj. I komp. 2) Pentood maksab 14
krooni, lõpplampi saab asetada pentoodiga ilma ümberehitamata, hääletugevus ja anoodpatarei kulu on tundu
valt suuremad. 3) Sobiv akku suurus oleks 24—-30 ampertundi. 4) Esialgu on ajutiselt katkestatud ÜRÜ vahe
talitus sellel alal. 5) Auto ja mootorratta dünamo kõlbab
loomulikult tuuledünamo jaoks, kuid siis tuleb ehitada
vastavalt dünamo tüübile hoopis teistsugune tuuleturbiin.
Uued dünamod on väga kallid, nende hinnad kõiguvad
80 kroonist paarisaja kroonini. Pruugitute hind võib olla
väga mitmesugune. 6) Uuetüübilise telefoniinduktori
võiv on liiga lühikene kollektori kinnitamise jaoks, sel
lepärast tuleb see võiv ka uus teha.
A. K. S. J õ g e v a l. 1) Teiseks lambiks tuleb valida
sama lamp A209. Aparaat töötab nende lampidega sama
hästi. 2) 1 megoom on miljon oomi.
X . Y. R a k v e r e s. Võrkanoodi küttemähis võib anda
ilma koormata mõõtes küll veerand voldi osa kõrgemat
pinget, kui vaja, kuid lambi külgelülimisel langeb mähise
sisetakistuses tekkinud pingelanguse tõttu pinge lambi
hõõgniidil normaalsuuruseni. Kui Teie voltmeeter tõesti
õieti näitama peaks, siis olete arvatavasti mähiste keerude lugemises veidi eksinud. Võite viga parandada sel
lega, et Teie küttemähisel mõlemist otsast ühe keeru
vähemaks võtate.
L. R., T a llin n a s. Lamp NE114 vajab normaalse
100-voldilise anoodpinge juures 6 —10 volti eelpinget ja
120 voldi juures vähemasti 8 volti. Meil näib ainuke
seks põhjuseks olevat selle lambi nõrgenemine. Arvata
vasti on Teil see lamp juba kauemat aega kasutamisel
olnud ja Teil ei jää muud nõu, kui lamp uuega asetada.
A m a tö ö r F. W . 1) Meil on täiesti võimata öelda, mis
Teie vastuvõtjal viga, et Teie peale kohaliku saatja teisi
saatjaid ei kuule. Arvatavasti peitub viga kuskil ühen
dusis, läbilöönud kondensaatori plokis, katkenud takis
tuses või muus. 2) Soovitame teile ehitada „Raadios“
nr. 19—21 avaldatud ehituskirjelduse järele võrkvastuvõtjat. 3) Praegu müügil leiduvaist valjuhääldaja süs
teemest vastavad kõik teie poolt ülesseatud nõuetele,
kui teie just mitte kõige odavamat ja viletsamat ei vali.
4) Transformaatori plekke on jälle saada.
A. M., T allin n as. 1) Sidestuste ümbervahetamisega
madalsagedusosas ei võida teie midagi. Skeemis antud
sidestusviis on praktikas osutunud paenduvamaks ja puh
tam alt töötavamaks. Põhimõtteliselt on aga ka Teie poolt
kavatsetud sidestamine võimalik, siis peate ka 2-se ja
3-ma lambi omavahel ümber asetama. 2) Takistuste
ühendamine käsiraamatu järele on parem. Plokk Ce jaoks
on parem võtta 5000 cm. 3) Võrkanoodi kasutamisel on
alati kindlam võtta audionlambi ahelasse takistused
selliselt nagu käsiraamatus joonis 123. 4) Kõik samad
takistused sobivad ka võrkanoodiga. 5) Võrkanoodi mak
simaalne pinge sõltub koormatisest. Ilma koormatiseta
tõuseb pinge selles võrkanoodis kuni 300 voldini; 20 milliamperi juures on aga juba pinge vaid 200 voldi ümber.
6) Praegu puudub „Raadio“ toimetusel vastav töökoda.
Võrkanoodi pingesid on kahjuks võimata kindlasti tähis
tada. Selle küsimuse üle võttis hra F. Olbrei pikemalt
sõna ^Raadios“ nr. 46, 48 ja 50.
-
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k r iip u s-K ra a p u s 73. 1) Tantaali pudenemine ja
siniseks muutumine on harilik nähe tantaal-alaldaja juu
res. Mõne riba juures sünnib pudedaks muutumine kii
remalt, mõnel aeglasemalt. Seepärast ei ole soovitav
töötanud tantaali riba painutada. 2) Mähise kokkupuu
tumine ankri raudkorpusega võib põhjustada osa mähise
keerdude lühiühendamist, selle tagajärjel aga asjatut
voolu kadu mähises ja dünamo pinge vähendamist. Kui
mähis juba korra ankru korpusega kontakti annab, siis
võib see kergesti rohkem kui ühes kohas juhtuda. 2)
Akku laadimisel pole tähtis vooluallika pinge, vaid voolu
tugevus. Ohmi seaduse järele on voolutugevus pärisõltuvuses vooluallika pingega. Kui vooluallika pinge on
madalam akkumulaatori omast, siis ei lähe vool mitte
dünamost akkusse, vaid ümberpöördult (muidugi siis,
kui tantaalventiili vahel poleks). Seepärast peab voolualiika pinge alati ületama akku oma. Teie dünamo juu
res pole aga vaja iial karta, et selle pinge liiga kõrgele
tõuseks, milletõttu voolutugevus saaks ületada lubatud
normi ja rikkuda akku plaate. 3) Ankeedi ülevaade ja
kokkuvõte ilmub lähemal ajal.
A. G. Sonda. Kui Teie tahate kasutada oma vastu
võtjas gramofoni ülekannet (pic up’iga) siis on „Raadio“
nr. 53 skeem parem. Muidu pole mingisugust vahet.
940.130 V iljandis. Väikelaadija kasutamisväärtus
selles seisabki, et sellega on võimalik läbisaada väikese
ja odava akkuga. Suurt akkut tarvitades ei suuda väike
laadija seda alaliselt täie pinge all hoida. Voolukuludel
pole loomulikult mingisugust vahet kummalgi kasutamis
viisil.
O, K, T allin n as. Kui Teil traat antud suurusega
poolidele ei mahtunud, siis olete arvatavasti võtnud jäme
dama traadi, kui soovitatud. Sel puhul on loomulik, et
Teie poolidega häälestamisskaala lõppu hästi kätte ei
saa, kuna poolide pikenedes nende induktiivsus väheneb.
Meie oleme saanud rõhuvas enamuses Davidovi aparaadi
kohta kiitvaid otsuseid. Muuseas on ka Teie m. s. transfor
maatori ülekanne veidi kõrge, 1:3 oleks ehk sobivam olnud.
Luba 507 om an ik . Dünamo pinge laadimisel ei
tohiks siiski sellel määral kõikuda, nagu Teie seda kir
jeldate. Kui Teie dünamo kinnitust veidi tugevamaks
teeksite ja ka rihmavedu korralikumaks, peaks t i andma
täiesti üh+lase pinge. Loomulikult saab takistuslambiga
automaatselt reguleerida laadimisvoolu konstantsust kõige
paremini. Selleks kõlbaks väga hästi Philips 329, hind
3 krooni. Kui Teie kasutate ainult ühte takistustraati,
siis on laadimisvoolu tugevus umbes 1,3 amprit. Mõle
maid traate paralleelselt lülides tõuseb laadimisvool um
bes 2,6 ampri peale.
P. K, R äpinas. 1) Teiste lampide kasutamine vas
tuvõtjas nõuab ka vastavaid muudatusi lampidevahelisis
sidestusorganeis ja seepärast ei lähe küsitud lampide
asetamine ehituskirjelduste omadega ilma pikema jututa.
Missuguseid muudatusi ette peaks võtma, on ilma prakti
lise katsestamiseta raske öelda. 2) Küsitud drossel kõlbab.
3) Antenni harundit pikalaine transformaatoril 12 keeru
pealt altpoolt otsast võttes vähendate Teie sidet antenni
ja vastuvõtja vahel. Jootke valmis mähisele uus haruühendus külge.
R aadioluba 47 J ä r v e l. 1) Teie lambid tarvitavad
keskmise, umbes 100 voldilise anoodpinge juures umbes
25 milliamprit anoodvoolu. 2) Lampide järjekord on so
biv. Võite esimesele kahele lambile anda 60—80 volti
kahele viimasele 100—120 v. 3) Lamp B 409-1 ei ole
mingisugust kruvi külje peal, siin peab eksitus lambi
tüübi tähenduses olema. 4) Valjuhääldajaga paraleelfelt
lülitud kondensaator ei mõju kuidagi viisi lampide peale.
„V alga J u s s ‘‘. 1) Kahe kõrgesageduslambiga varivõre vastuvõtjat pole kahjuks võimalik ehitada selkombel, kui Teie seda ettekujutate. Niisuguseks lülitu
seks ei kõlba sugugi see skeem ega ka kirjeldatud poo
lid. Parem loobuge sellest kavatsusest. Võib olla saame
edaspidi avaldada sellekohase erilise ehituskirjelduse.
2) Võre-eelpinge võtmisel sel kombel, nagu see on kir
jeldatud Raadios nr. 53 ja 54 ei anna kindlasti mingisu
gust võrgixmüra. 3) Filadüün lülitused on seni ainult
paberile jäänud ja ka meie ei soovita Teil nendega kat
setama hakata.

V. a. „Raadio“ toimetusele.
Juba mõnda aega on Tartu saatja töötanud 579,13
lainel. Peab rõõmuga ära märkima, et see lainepikkus on
õnnestunud. Ehkki üks tundmatu jaam vist samal lainel
töötab, sünnitades teatud mõõdul vilet ja kostes kergelt
läbi, kuid ei jõua tõsiselt paha teha. Kurjem lugu on
telegraafijaamadega — need just kui meelega püüavad
segada kõige parema ettekande ajal; nad mõnikord isegi
ajuti kergelt moonutavad Tartut. Kuid see on ikka möö
daminev nähe ja enamasti kostab Tartu päris, kui mitte
väga hästi. Siiski on Tartul omad väikesed vead, mis
jaamas eneses vististi peituvad: üsna tihti tulevad esile
igasugused pobinad, kahinad, undamised, küll heledad,
küll madalad, vurinad ja raginad; kõne, näiteks, on saa
detud mingisuguse laia kõma ja kohinaga. Tallinna üle
kanne aga on alati puhas ja selgesti kuuldav. Kas jaama
tehniline juhatus ei katsuks neid pahesid ja alalisi vipe
rusi kõrvaldada? Kui see jaam omal ajal Koplis töötas^
siis oli ta küll palju parem.
Tallinna jaama ei sünni üldse õhtul kuulata, ka päe
valgi ei ole ta hää — pärastlõunane ülekanne on eba
puhas, grammofonimuusika täiesti halb. Paistab nii, et
lained ei jõuaks nagu eetrist läbi tungida, just kui keegi
kägistaks neid. Andestatagu kui eksin, aga tahaksin ütelda,
et Tallinna saatjas eneses peab mingisugune viga pei
tuma, et ta end nii kergesti mõjutada laseb. Tallinna
lainet peaks senikaua katsetatama, kuni on leitud sobiv
pikkus. Siin ei võiks postivalitsus takistusi teha, sest kui
igal on käed vabad lainevalikus, siis ka meie oleme
õigustatud oma jaama kuulma. Venemaa näiteks pistab
neid igasse kohta, kuhu aga ise arvab. Meie peame aga
mingisugustest olemata seadustest kinni ja närveerime
kuulajaskonda. Praegu tuleb nii välja, et Tartu kääbussaatja on neljalambilisega kuuldav vist üle maa — Tal
linna suursaatja ei kosta Viljandinigi, temal on ainult
kohalik tähtsus, kui abisaatjal. Siis ei pruugiks aga nii
suurt energiat asjata kulutada.
Ikka ja alati kuuldub nurinat, et saatekava olevat
meil halb. Mina ei taha olla tark ega kohtumõistja, kuid
tuletaksin ainult meelde, et eriti muusikalises osas on
pakutud kõik, mis meil paremat on! On esinenud pare
mad koorid ja tuntuimad solistid, on kantud üle oopereid,
kontserte, millised olidi vist esmajärgulised väärtuselt,
on pakutud ka väärtuslikku kergesisulist muusikat ja seda
ikka meie parematelt orkestritelt ja mängijatelt. Ainu
keseks nõrgaks kohaks on Ringhäälingu orkester,
mille peale siis ka näpuga näidatakse. Kuid orkest
ril ei ole muud viga, et ta on väike — kunstiliselt seisab
ta täiesti nõuetaval kõrgusel, nii mängijad kui ka juha
taja. Muidugi läheks orkestri suurendamine palju maksma
ning selle all kannataks tingimata muu saatekava osa.
Egas Ringhääling ainult muusika tegemiseks ei ole, temal
on ka muud ülesanded täita. Grammofonimuusika suhtes
teeksin omalt poolt sooviavalduse, et paar korda nädalas
kantakse ette eesti plaate ja et see ka saatekavas ära
oleks märgitud. Võiks ka pühapäeviti pärast lõunat mõ
ned koraalid plaatidelt ette kanda — see meeldiks maa
inimestele, eriti vanematele, väga.
Kui praegustes oludes annab midagi parandada, siis'
võiks sõnalist osa pikendada, kas või muusika arvel, kui
muidu ei saa. Nimelt võiks loengute osa pikem olla pool
tundi, mille kestes saaks ette kantud loenguid ajaloost,
loodusteadusest, tehnikast, eriti aga sarnaseid, mis tu t
vustaksid kuulajaid kaugemate maadega, loodusrahvas
tega jne. Igasugust väärilist ainet leidub külluses ja vist
leidub ka lektoreid. Sarnastes asjades ollakse kaunis
kitsi, neid on leidunud kavas vähe. Vabandatagu minu
otsekohesust, kui siin väljendan, et tahaksin meeleldi
kuulda härrade dr. Mäe ja A. Tamme loenguid, sest sar
nast soojust ja kaasakiskuvust leidub vähestel esinejatel.
Kahjuks ei ole neid härrasid ammu enam kuulnud. Seni
ettekantud sõnaline osa on olnud täiesti vastuvõetav,
eriti õpiringid, lugemistunnid, kuuldemängud ja igasu
gused ülekanded. Üldiselt võiks olla sõnaline osa õige
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mitmekesine ja mitmekülgne, see aina tõstab saatekava
väärtust. Mõistetavalt võib olla kogu saatekava ainult
kõrgeväärtuslik, seisma moraalselt ja kultuuriliselt nõue
taval tasapinnal.
Dr. Mäe „Raadios“ nr. 54 käsitab raadio propageeri
mise võimalusi. Toodud soovitused on väga ideaalsed ja
aitaks palju kaasa raadio levimisele. Eriti maal puudub
absoluutselt tarvilik nõuanne ja igakülgne selgitamine.
Oleks tarvis erapooletut nõuandjat aparaadi ostmisel ehk
soetamisel ja kes aitaks vananenuid aparaate teatud kokku
leppel uuendada. Ka peaks agentide näpudele vaatama,
et nad pahna inimestele kaela ei määri. Kõige suurem
ringhäälingu vaenlane on just halb aparaat. Kindlasti
seisaks sarnasel instruktoril väga lai tööpõld ees, kuid
selleks määratud isik peab täiesti vilunud ja raadioasjan
duses kodus olema.
Raadiojänestele oleks sarnane ümberluusija tõsiseks
ristiks ja nuhtluseks, sest ei või teada, kuidas mõni ära
eksinud oõna või lause sarnase härra kõrvu juhtub ja
siis on jänes käes!
Lõpuks mõni sõna maale sobivast aparaadist. See
peab olema selektiivne, häälepuhas, võimalikult vähe
patareisid ja nende Juhtmeid, peab võimalikult vähe
voolu tarvitama, s. o. tema ülevalpidamine peab odav
olema, ta ei tohi väga raske käsitada olla ja kõige juu
res peab ta ise odav olema. Teadagi, et kõiki neid nõu
deid on raske ühte tervikusse koondada. Võimsust ei
maksaks väga taga ajada; kui on juba kolm lampi, eriti
kui tarvitada kõrgesagedusastmes varivõre lampi ja töö
tada hääl välisantennil, siis on kisa küllaldaselt. Siin
võiks neljanda lambi arvel kokkuhoidu saavutada nii ehi
tuskuludes kui voolutarvituses. Aparaat peaks aga kahe
võnkeringiga olema, siis on häälepuhtus parem.
Äsja ilmunud härra Neudorfi 4 lamb. skeemis on
kaks väga olulist uuendust. Esimene on eelpinge patarei
ära jäämine ja juhtmete arvu miinimumini viimine. Tei
seks on ettenähtud audionlambi tagant telefonidega kuu
lamine, mis väga sobiv on hilisematel õhtutundidel kuu
lates ja siis kui teisi ei taheta segada, samuti ka suur
voolu kokkuhoid; ainult kuidas saab kahte viimast lampi
ära kustutada? Kas ei saaks härra Neudorfi skeemi kolmelambilisena avaldada? Võiks ka mõni hää neutrodüüni
skeem avaldada, sest varivõrelambi kõrge hind kohutab
mõndagi. Pealegi on paljudel harilikud lambid olemas.
Lõpetades kirja soovin parim at’ edu saabuval uuel
aastal „Raadiole“ kui ka Ringhäälingule.
J. J.
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Karksis.

Toimetuse märkus: Eeloleval aastal on toim. kavat
sus avaldada 2»he ja 3-me lambiliste aparaatide ehituskirjeldusi, millised ilmuvad siis, kui vastavad katsed on
annud rahuldavaid tulemusi.

J. B. K a a r ep e re s. Soovitud numbreid on saada.
Saatke meile nende hind (50 s.) postmarkides ja meie
saadame nad Teile välja.
Üks k u u la ja ist m itm e te n im el. Mõne välissaatja
kava puudumine oli tingitud sellest, et pühade tõttu ei
saanud kava õigel ajal kätte. Edaspidi ilmuvad kavad
jällegi endises korras.
J. T. P ärn u . Teie teadete eest suur tänu.
,,F. R.“ Oleme Teile väga tänulikud arvustuste ja
teadete eest. Loodame Teilt edaspidi reeglipäraselt sõnu
meid saada.
N egad yn . Kahjuks ei saa Teie kirjutist tarvitada.
A b o n en t 2224. Ü. E. Raadioühing hakkab paari
kuu jooksul laiemal alusel organiseerima kuulajaid. Sel
puhul täitub ka Teie soov. Pildi avaldame.
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