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KUULAJASKOi17Ä ARVALUS EIÜGHÄÄLIMGrUST

Kui tänapäeval on Eesti Raadios spetsiaalne koosseis avaliku
arvamuse uurimiseks, lisaks sellele kirjadeosakond, kes peab
kirjavahetust kuulajatega ja rahuldab võimaluse korral nende
soove, siis kodanlikus Eestis midagi sellist polnud.
Tookordse avaliku arvamuse üle saab otsustad.a vaid 1) ajakir
janduses ilmunud artiklite, 2)Oktoobrirevolutsiooni Riiklikus
Keskarhiivis säilitatavate (raadionöukojuue, Postelile jt. orga
nitele saadetud)kirjade ja 3) ankeetide põhjal. Viimaste tule
mused tehti

mõnel aastal rahvale teatavaks päris põhjalikult,

mõnel aga üpris pealiskaudselt. See äratab kahtlust, kuivõrd
kuu1ajaskonnа noudmisigi eilu viidi.
1. Ankeedid
Teedeministeeriumi ja o/ü. "Raadiо-Ringhääling11 vahel sõlmi
tud kontsessioonilepingu § 7 ütles nii:
"...ja abonentide soovide teadasaamiseks saatekava alal vähe
malt kord aastas oma kulul vastava ankeedi toime panema.11J1Cahjüks ei suv tsenud Riigi Ringhääling endale niisugust
ülesannet võtta ja sellepärast tuleb piirduda andmetega ajavahe
mikust 1927-1932, s.o. kuue ankeedi tulemustega.
1

ОНИСД f. 1354, nim. 3, s.-ü. 11, 1. 57-
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Ette tõtates võib märkida, et needki ei kajasta nimetamis
väärselt kuulajaskonna arvamust, 1927•a. suvel saabus 673 vastust

(25 protsenti kuulajaist), 1928.a. 3o67 (25 70 > 1929.a. 1656
(üle lo%), 193°•a. 14-63 (11 f),' 193i•a. looo

ümber (8,4%).

1932.a. saudi 47oo kirja (üle 3° /0 > kuid koos perekonnaliik
meteja vastas 9ooo inimest.
Ainult viimast ankeeti saab pidada õnnestunuks, ülejäänud ei
peegelda ku;i jivord kuulajaskonna soove ja arvamusi. Insener
Гaltenek ütles 1929.a. õigesti, et aparaatide vähenev arv on
"õiglasemaks kriitikaks kui ringhäälingu ankeedid, mis tõendavad,
kuulajad olla saatekavaga rahul".^
I ankeedi puhul tuleb muidugi arvestada, et aiike etlehti jaga
ti postiasutustest välja ainult 4-5 tuhande ümber. Tema mõju
oli siiski suhteliselt kõige suurem, sest (siin ja edaspidi
"
о
f
toetun E.R. Seimi artiklile "Ringhäälingu I ankeedi tulemused" ).
"Raadiо-Ringhäälingu " juhatus võttis märkused võimaluse korral
kohe arvesse:
"Suurem hulk enamuse avaldatud soovidest on juba ellu viidud,
eriti viimaste kuude kestel.
I ankeedile vastajaist oli kolmveerand Tallinnast ja selle
ümbrusest. 1'oni ime, et 65 % neist kiitsid Tallinna raadi,оjaama
kuuldavust.
Küsimusele "LIilliseid välismaa s; atejaamu kuulevad Eesti
raadioharrastajad?" saabus huvitavaid vastuseid detektorvastu
võtjate omanikelt (71 % lampvastuvõtjäte omanikke kuulsid pea
aegu kõiki Euroopa saatjaid), kes lugesid kõik jaamad ".lies.
Tegelikult äratab see protsent kailtlust. "Raadioleht" nr. 1
kirjutas 4. jaanuaril, et kuulajaid oli vastamise ютendil
I3000, "Raadio" jälle, et llooo.
ö "Raadiоleht" nr. 1, 6.1 1929$ lk.1.
^ Vrd. "Raadio" nr. 2 1928, lk. 65-71.
Sealsamas, 11:. 65.
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77 % neist kuulsid Helsingit, 56 % Leningradi, 13 % Motalat
ja 1'oskvat;nimetatud neli olid kõige kuulatavamad valissaated.
Seeja kuulati Nõukogude raadiojaamu

meie ringhäälingu

tege

vuse algusaastaist peale.
Järgmine küsimus oli formuleeritud selliselt: "Liis arvatak
se Tallinna ringhäälingujaama saatekavast?" Võrdselt (3,5 /<-)
oli neid, kes pidasid kava heaks, ja neid, kes ei olnud rahul.
Täpselt pooled pidasid s atekava rahuldavaks - ja mida veidigi
öelda, kui rahvuslik ringhääling oli alles pooleaastane. 3°
raadiokuulajaist soovisid rohkem vaheldust (14- f neist lõbusa
mat kava).
Muusikaline kava pidi nõudmistele vastama:
"5 päeva nädalas on pühendatud mitmekesisele ja кorgemasisuIiseie uusikale, ning ainult teisipäeval j reedel pakutakse
klassilist. Muusikalise eeskava jaotuse kohta nädalas sel uvad
järgmised soovids klassilist 1 päev, kergesisulist 3 päeva,
tantsumuusikat 2 päeva ja rahv siil: u 2 päeva. Ligi üks kolman
dik vastajaist pole oma arvamist avaldanud. Puht rahvuslikku
muusikat, s.o. eesti rahvamuusikat ja eesti helitöid ei jätku
kuigi кauales; neid on sedavõrd vähe, et tuleks Õige sagedasti
korrata. Eelpool nägime aga kahes tabelis, et nõutakse kõi^e
enam vaheldust, hoidunis , kordamistest. Seepärast on klassili
ses, üksikute rahvuste heliloojatele antud 1 õhtu nädalas,
praegu teisipäev. Puht tantsumuusikale on nädalas pühendatud
1 päev. Ülejäänud 4- päeva on jagatud litmekesisele muusikale.
Leie parema muusikatundja J. Aaviku asjatundlik valik ja jao
tus saatekava kokkuseadel peaks suutma küll kõige nõudlikumaddki rahuldada."-L
t?agu selgub, küsiti kuulajate soove küllalt detailselt. 1Гui
üldiselt oli sellel mõte olemas, siis 1emi.ikmuusikariista väl
jaselgitamine tundub ülearune olevat; (kaalus ju laul üksi - kui
#

viiul ja tsello kõrvale jätta - kõik
1

"Raadio" nr. 2 1923, lk. 67.
Vrd. sealsamas.
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pillid üles). "
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Kõige rohkem said lauljatest hääli ketty Kanarik-Puusepp, Helmi
Einer, Aleksander Arder ja Karl Ots (kuigi viimane oli esinenud
vaiu mõne korra). Kenad kokku said ligi 3o % häältest.Hinnatud
olid ka Alfred Säilik, Ludmilla Hellat-Lemba ja Benno Hansen;
instrumentaalsolistidest Hugo Schütz ja Bruno Lukk. Jldse olid
kuulajad esitanud 69 nime.
Muusikalises osas sooviti rohigem kuulda puhkpilli- ja sõja
väeorkestrit, grammofoni, rahvuslikke töid ja laulukoore, l.õuti
ka orkestri suurendamist. Ringhääling vastas selliselt:
"Puhkpilliorkestri suhtes on^ prae0u sõjaministeeriumiga lä
birääkimised käimas ja varsti võib kuulajatele igal nädalal
puhkpilliorkestri :ontserte pakkuda. Grammofonimuusika tunni
sisseseadmine igapäev on võimata, kuna pole kustki saada nii pal
ju uusi plaate, et need ei korduks liig tihti./ / Laululeöö
ride ettekandeid on uuest stuudiost juba korraldatud, kus ruu
mid selleks soodsad ja edaspidiseks tihedamaks koorikohtsertide
edasiandmiseks on laulupeotoimkonnaga kokku lepitud./——/ Vii
mased sümfooniakontserdid "Estonia1 st" 011 kõ?k edasi antud.
Restorani- ja tantsumuusika ettekandeid korraldatakse "Estonia"
Valgest saalist, kus mängib meie parem tantsuorkester."T'eise suure osa ankeedist moodustas sõnaliste saadete hinda
mine. Küsimusele "Uis arvatakse ringhäälingus peetud kõnedest?"
(meie mõiste järgi loengutest) laekunud vastustest selgus, et
l5 % pidas neid halval:s, lo % heaks ja lõviosa - 7о % - rahul
davaks.
"Hoolega otsitaiese huvitavaid aineid ja häid kõnelejaid, kuid
peab ütlema, et keigem 011 saada häid soliste kui häid kõnele
jaid. Kõnelejate leidmiseks ja nendega läbirääkimiseks, kõne
de korraldamiseks ja ka muu sõnalise osa korraldamiseks palga
ti kõigi kLuläjate väga armas "hallomees" hra Feliks Koor."2
Kagu muusika osas, nii päriti siingi arvamust kõnede hulga
kohta:
1

2

".laadio" nr. 2 1923, II:. 63.
"Raadio" nr. 2 1923, 11c. 63.

- 277 "Mõõduandev enamus, 71 »3 > , on ühe l:öne poolt. rohkem kõne
sid soovib 23 M, millele vastavalt edaspidi vast kõnede aega
senise 1/2 tunni asemel pikendatakse 3/4- tungini."! (Vaevalt
see küll asjale kasulcs tuli!)
Mis puutub temaatikasse, siis räägivad tabel ja U.R. Seimi
кOmentaarid küllaldaselt:
"lldteadus1ikke 4-7,3 % ? arstiteaduslikke ja tervishoidlisi
23>9 %i tehnilisi (sealhulgas raadio) 12,1 у , põllumajandus ja
selle mitmekülgsed haruteacused 11,6 ? , kirjandus , kunst, muu
sika lo,1 /. j lajandusteadus ja selle mitmed haruteadused 6,9 %,
maateadus, reisikirjeldused võõrastest rahvastest 4-,9 %, sport
4- M, sise- ja välispoliitika, politil. päevauudised 3 M>ajaloo
lised 2,7 % > oijusteaduslikud 2,3
kasvatusteaduslikud 1,7
ühiskonnast, karskusest, kokkuhoiust, väärnähtustest seltskond
likus elus jne. 1,7 %, mood, kosmeetika, kombeöpetus, naiste
majapidamine 1,7 M? mõtteteadus, psühholoogia, teosoofia 1,1 %,
loodusteadus, astronoomia, meteoroloogia o,9 %• "agu näha, soo
vitolese eril:õnedest kõige enam arstiteaduslik:e ja tervishoid
lisi. Kahjuks peavad need tulevikus kas koguni ära jääma või
sa:.о neid ainult muulastelt, kuna Eesti arstide selts oma liige
tel on keelanud arstiteaduse saladusi ringhäälingus kuuldavaks
teha./—-/ Põllumajanduslikkude kõnede jaoks on valitud püha
päev, kus maainimestel kõige enam aega. Üks päev nädalas on pü
hendatud õigusteaduslikkudele kõnedele, üles päev naiskuulajatele ja üks päev üldteaduslikkudele. Laupäeviti on lastetuna,
üks päev nädalas on mitmesugused juhuslikud kõned, praegu spor
dist."2
Ankeedi põhjal otsustati lastesaadete arv tõsta kahele näda
las.
Millise täispöörde on teinud kuulajate maitse, näitab asja
olu, et kui tänapäeval on päevauudised kõige enam kuulatavamad
saated, siis 4-0 aastat tagasi olid need populaarsuselt alles 9«
kohal!
Felix Moori sobivust raadiotööle näitavad juba I ankeedi tu
lemused. Populaarseima kõnemehe tiitel jäi küll veel A. Tammele,
kuid Moori poolt anti hääli vaid 3 % vähem.
Populaarsuse poolest seisis esireas ka F. Olbrei. Üks oraa
toritest oli Konstantin Päts, kes börsikomitee esimehena tahtis

niiviisi nähtavasti oma poliitilist menu suurendada.
"Raadio" nr. 2 1923, lk. 63.
''"Raadio" nr. 2 1923, lk. 63-69.
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Kultuuritaseme test- ise vaatevinklist kiiduväirt küsimus on
"Milliseid kursusi ja õppetunde soovitakse?". Vastused olid sel
lised:
"Inglise keelt 24,2 f', võõraid keeli, üldiselt tarvilikumaid
6,5 %> saksa keelt 5$6 %, esperanto keelt 5»6 %, prantsuskeelt
2,7 %, eesti keelt 1,5 %• Peale nende soovitakse veel soome,
vene, itaalia, ladina ja rootsi keeli, kuid need kõik on saanud
alla ühe % hääli./
/ Edasi soovitakse kursusi ja õppeaineid:
Tehnilisi: raadio, elektri, 1ennuasjanduse, jaasikaitse 14,9 %
Põllumajanduslikke, igasuguseid
3>1%
Muusika, kirjanduse ja kunsti
2,3 %
Erilise grupi moodustavad igasugused tulusad kursused (2,9 %)
Ankeedi põhjal otsustati hekata kirjanduslikke ettekandeid^02
raldama 1 oim korda kahe kuu jooksul, s.o. 13 korda aastas.
Ankeedi üles küsimus kolas nii:"kas soovite riigikogu koosole
kute edasikandmist?11:
"Sellega on neid, kes jagavad ühe kuulaja arvamist, et miks
ei peales majesteet teadma, r is ta sulased teevad, 34,2 %. Ena
muse soov täidetakse. Riigikogu juhatus on nõus оId:u andnud ja
vabariigi lo-a. juubelipäeval 24. veebruaril võimaldab rahval 0
esimene kord oma kõrvaga kuulda, mis ta valitud mehed teevad."-'
(Ette rutates võib öelda, et üritus leppes fiasko ja. l.äiteks
valmistas ringhäälingu kuulajaile rohkesti nalja riigikogu koos
olek 1923.a. kevadel, kui mikrofoni ees puhkes suur käratsemine,
i-ille põhjustas konflikt spetsialistide ja "potipõllumeeste"
valie1.
" una lootust ei olnud kära vaijistarnieeks ja koosoleku edasi
pida!.d .oks, kuulutas juhataja valieaja. Sellest hoolimata ei lah
kunum aga rkl. hr. И.Ast mikrofoni eest kõnetoolilt, vaid jätkas
raadiokuulajatele oma seletusi skandaali üle, kuna tema ümber
eral:onnamehed omavahelist sõnasõda suure käraga edasi pidasid.
Seda märgates käsutas riigikogu esimees juuresviibivale ametni
kule mikrofoni poole näidates poolsalaja:
"Viige see siit ära!"
"Haadio" nr. 2 1923, lk. 63,69.
"Haaaio" nr. 2 1923, 11:. 693 Sealsamas.
"
1

2

öeldu oli aga nii tugev küllalt, et lobisev mikrofon selle
käsu ka raadiopublikule kuuldavaks jaksas teha. Sest saadik
otsustati riigikogu juhatuses - mikrofoni riigikogusse lubada
üles seada ainult pidulikkude koosolekute puhuks.")1
Ringhäälingu juhatusel polnud midagi selle vastu, et kirik
like saadetega võita juurde uusi kuulajaid. Sellepärast olid
ankeedis ka küsimused raadiojumalateenistus te tarvilikkusest
ja ülekannete kohtadest. Vastukaaluks oli mõeldud nähtavasti
"Kui palju soovitakse oopereid ja operette?" (loomulikult, et
rahvas soovis muusikat kuulata).
•Tänapäeva raadiouurijale pakub kahtlemata huvi saateaeg. 4o
aastat tagasi lahkhelisid polnud - 63 % kuulajaid nõudis saateid
kella 18-22 vahei.
Küsimuse

Kas ja kui tihti soovitakse välismaade translat

,!

siooni?" (nähtavasti oma saatekava nõrkusest tingituna soovis
seda 71 %) kõrval pakub hoopis suuremat huvi "Erilised soovid
sõnalise osa täienduseks":
"Sõnalavastus!, nalja ja lõbusaid ettekandeid lo,4- %. Mitme
suguseid eluliselt tähtsaid majanduslikke, tehnilisi, õigus
teadusiikke ja rahvuslikke kõnesid riigitegelastelt, ülikooli
õppejõududelt, eriteadlastelt ja eesti folkloristidelt, andes
neid seeriatena, iga ala kindlal päeval
3>2 %
Ülesantud kõnelejad ilmuju, olgu hästi ette valmistatud, kÕnelegu^valjult, aeglaselt, selgelt, kokkuvõtlikult, ilma kogelema
ta, Õiges eesti keeles
2,9 %
Päevauudised olgu täielikumad, eriti kodumaised, antagu edasi
päeval ja nädalas üles poliitiline ülevaade
2%
Sõnalist osa enam, kuni pool saatekavast, vähemalt aga üles tund
igapäev, pühapäeviti ja laupäeviti peetaju pikemad kõned. KÕne^
sid vahetevahel ka teistes keeltes
ЗА
Ankeedist ilmneb ka rahva rahulolematus ringhäälinguga. ITii
kaebasid maaseltsid kalli maksu üle, kurdeti segajate üle, nõu
ti uut ringhäälingujaama ja reieejaama.
^ Ringhääling, Tallinn 1929, lk. 59.
/rd. "Raadio" nr. 2 192o, lk. 7o.

3

"Raadio" nr. 2 192b, lk, 70•

- 2öo Ringhäälingu juhatus vastas nii: "Ringhääling on äriline
ettevõte./ / Kõrgeväärtuslik saatekava nõuab head tasu#/
Seepärast peab osatama kalkuleerida ärilisel t."l

/

ITeed mõtted avaldusid just viimases lahtris "Ankeedisaatjate
erilised soovid".
Vaatlesime esisie st ankeeti põhjalikumal t seepärast, et meie
ringhäälingu esimesest tegevusaastast on säilinud väga vähe
materjali, ankeet aga lisab sellele piskule küllaltki palju
saatekava koostamise, esinejate, kasvuraskuste jm. kohta.
Ehkki ametlikud andmed puuduvad, on tõenäoline, et I ankeet
sisaldas 25 küsimust. Puudub ka järgmiste ankeetlehtede küsi
mustik. "Raadios" ilmunud vastuste sisu järgi otsustades kordu
vad neis teatavad huviobjektid.
1. Kuidas Tallinna raadiojaama kuuldakse? (1929-1932). ^elle
ga on kummalised lood - samal ajal, kui kogu riigis kurdeti hal
va kuuldavuse üle, ankeetide vastused seda ei kinnita (193o«a.
teatasid 1132 kuulajat 1463-st, et kuulevad täiesti rahulda
valt; 1932»a. soovisid kuuldavuse parandamist ainult 62b ini
mest). Ilmselt on asi selles, et just need, kes ei kuulnud kor
ralikult Tallinna saatjat, jätsid vastamata. Enamik raadiokuu
lajaist ju ankeetidest osa ei võtnud.
2. Tartu kuuldavus ,(l93°~"1932)

See oli üllatavalt hea. näiteks kuulsid 193°«a. Ij-artu saatjat
1463-st 1117, neist hästi 836,
3. Milliseid välisjaamu kuulate? (1929-1932)

Viimane ankeet näitas jälle, et Varssavi,

eisingi ja Stokhol-

mi kõrval oli 1 oskva enamkuulatavaid raadiojaamu. Seejuures
^ "Raadio" nr. 2 1926, lk. 7o.
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4. Kuulamist segatakse? (Kui jah, siis mis segab) (1928-

1932). Nurisemist oli kogu aeg.
5. Milline on vastuvõtja võimsus? (1928-1932)
6.On teil valis- või siseantenn? (1928, I930-I932)
7. Mida arvatakse saatekavast? (1928, 1932)
1932*a. oli olukord nii: "Kõige suurem hulk vastuseid soo
vivad peaaegu kolki saateLava-osasid senisel määral. Erandi ku
jundavad ainult põllumajanduslikud teated, milliseid soovitak
se seniselt või rohkem ainult 3255 vastaja poolt, vähem või
mitte sugugi aga 35oo vastaja poolt, mis tuleb muidugi sellest,
et enamus raadiokuulajaist kui ka ankeedile vastajatest asuvad
linnades ja alevites.:,JEsimesel kolmel aastal oli rahvas muusikaga rahul, kuigi
nõuti - alati! - rohkem kergemat. 1932#a. olid soovid konkreet
semad: "Muusikalises osas on eriti uus ja vana tantsumuusika
niisugusteks üldiselt armastatud aladeks, et neilt soovitakse
ülekandeid rohkem, kui neid seniajani on suudetud pakkuda. Ka
laulukooride ettekanded, instrumentaalsolistid ning operetid
naivad olevat väga soovitud. Kuid isegi tõsisema muusika, nagu
ooperite, sümfoonia kontsertide ja kammermuusika suhtes ei ole
meie raadiokuulajad kaugeltki nii eitaval seisukohal, kui
Austrias.x Nimelt on ankeedile vastajatest avaldanud soove:
Seniselt Rohkem. Vähem Mitte sugugi
Oopereid
2653
I663
11o4
1515
Operette
2560
2305
864
lo35
Sümfooniakontserte
28o7
2034
lo91
942
Rahvakontserte
3I00
2175
934597
Puhkpilliorke stri
kontserte
294o
1793
1126
969
Kammermuusikat
292p
1818
1152
783
Laulukooride kontserte 2737
2227
931
785
Kirikumuusikat
3°71
1477
lo7o
1166
Muu sikaajaloolisi
Õhtuid
З056
1182
1356
1196
Instrumentaalsoliste 2872
2427
826
598
Laulusoliste
3°^3
1945
lo22
735
Vana tantsumuusikat 2122
3$°°
528
516
Uut tantsumuusikat
2546
2979
856
824.uL~
X
2

"Raadio" nr. 47, 23.XII 1932, lk. 403.
See viide lubab oletada, et ankeeti analüüsis EU I.läe.
"Baadio" nr. 47, 23.XII 1932, lk. 4o4.
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te ja operettide kohta» Erilist vaimustust ei tuntud:
"Ooperi ülekandeid pooldavad vaid 37» kuna operetti 98 kuul
da tahaks. Kurdetakse nende ülesannete juures, et palju kaduma
läheb, ei kuule laulu sõnu, muusika liig vali jne. (142)"л
Nii vastati 193°«а. Järgmisel aastal: " Ooperite ja operet
tide ülekannetega on rahul 47 kuulajat. Kord nädalas soovib
ülekandmist 227 ja kord kuus lo5 kuulajata °op. ja oper. üle
kandeid ei soovi üldse 168 kuulajat.
10. 193°*a# esitati küsimus ka kontsertide kohta.
"Kontserte pooldavad väga paljud, ning soovivad, nende tihe
damat ülekannet."3
11. Arvamus grammofonimuusikast (1929-1932)
Igal aastal taheti ,jov . roKkem. "Kii on seniste ülekannete
ga rahul 733 ja peale selle soovivad 4oo kuulajat veel tihe
damat ülekannet. Grammofonitunnis ei taha "fox?e" kuulda 45$
selleasemel paluvad 81 eesti palasid."4
"Heliplaatide muusikaga on rahul 252 abonenti. Rohkem soovib
336 kuulajat. 56 isikut soovib eesti palasid, yL - lõbusamat/ 5
19-32»а. soovisid heliplaate "seniselt" 1985, rohkem 4321
(rekord!), vähem 326 ja üldse mitte vaid 169 (jälle rekord!).
Liitu sada inimest soovisid, neid paevalgi lisaks.
12. Populaarsemad solistid,(1928-1931)
1928.a. oli lemmiklauljaks H. Biner ja 1929»a. B. Hansen
(järgnesid K, Ots, H. ^iner, A, Arder, L. Virkhaus ja A. Säilik)
Muide, 1929«a. kandis populaarseima instrumentaalsolisti
tiitlit veel H, Schütz, kuulus kontrabassimängija L. Juht sai
temast neli korda vähem hääli.
13. Liida arvatakse sõnalisest osast?
Sellega oldi rahul.1932.a. ankeet näitab seda veenvalt:
^ "Raadio" nri: l/2 1931? 1^. 14.
2
"Raadio" nr. 2, 9.1 1932, lk. 2o.
^ "Raadio" nr. 1/2 1931, lk. 14.
* "Baadio" nr. 1/2 1931, lk- 14.
5
"Raadio" nr. 2, 9.1 1932, lk. 2a.
6
"Raadio" иг. 47, 23.XII 1932, lk. 4o4.

- 233 Seniselt
"Kõnesid
Vaielus0htuid
Autorite ja lugemistunde
Fäitemänjude ülekandeid
Kuuldemänge
Päevauudiseid
Põllu_&jr uduslikke
saateid
Sportlikke L,eateid
Välispoliitilisi üle
vaateid

Rohkem Vähem

Latte

3356
2729

1233
2463

lo37
638

754
956

2669
2393
2597
442o

3o71
2117
2o32
1674

765
lo97
775
493

731
1412

2466
2613

739
1234

122o

I0I3

2239
1397

З60З

1274

747

1125

863

538

14. Sõnaliste saadete temaatika
1929.a, sooviti tõsisemaid (eeskätt teadusest).
1930.a,: "Kõnede suhtes pooldatakse kõije rohkem üldteaduslikke (3o3), sellele järgnevad arstiteadus 155? põllumajandus
I30, reisukirjelaused 112, tervishoid ja raadiо-loengud 63,
tehnika 55? majandusteadus 49, õigusteadus 35 jne."1931.a. muudatusi kaasa ei toonud.
"Üldine pilt on siinji saatekava komitee senist suunda pool
dav, välja arvatud ainult karskussisulised kõned, milliseid soo
vitalese seniselt või rohkem 2832 kuulaja poolt, vähem või 1 itte
sugugi aga 3H3 kuulaja poolt.
Nimelt on kõneainete kohta avaldatud soove:
Seniselt
3^-25
2699
2136

Rohkem
1622
1263
757

2423
2546

29o4
1273

2531

2ol3

2562
25ol
2335
2677
1935
2211
2629
2546

1324
1456
1295
1355
1274
1744
1550
2133

Päevaküsimusi
Poliitika
Põllumaj-:ndus
Arstiteadus ja tervis
hoid
Loodusteadus
Mõtteteadus ja oluküsi
mused
' hiskonna ja majandus
teadus
Maadeteadus
Ajaiuju
Kirjandus ja kunst
Sport
Tehnika
Raadiovestlused
Reportaashe

"Raadio" nr. 47, 23,"II 1932, lk. 4o3.
^ "Raadio" nr. 1/2 1931, lk. 14-•
"Raadio" nr. 47, 23.KII 1932, lk. 4o3•

'

Vähem
492
774
1132

Litte :
463
1129
1730

336
795

359
114o

525
ПОЛ
1
i —'- 743
331
ölo
1455
7o2
655
4o7

75493°
I091
lo25
977
1612
lo44
39o
523

- 234- 15. Kursused, õppetunnid, keeltetunnid.
Kõige rohkem tunti huvi inglise, soome ja sakaa keele vastu,
märgatavalt vähem esperanto, prantsuse, vene ja eesti keele
vastu (sealjuures vene keelt ei õpetatud kunagi). Leidus isegi
rootsi, 'ladina ja hiina (1) keele huvilisi.
16. Kas riigikogust teha ülekandeid?
Eespool oli sellest juttu. 1929.a, nõudsid 617 raadiokuulajat, et kantakse üle tähtsamad koosolekud, 235 kuulajat, et kõik
(ka ülejäänud ankeeditäitjad olid ülekannetega päri). Sadu poole
hoidjaid sellele ideele tõid ka 193°•a. ja 1931-a. ankeedid.
17. Populaarsemad" kõnemehed.
1923.a. sai selle tiitli 1. Moor, 1929.a. jälle А, Tamm (järg
nesid F. ' oor ja P. Olbrei, palju hääli kogusid ka Paul Pinna,
Hugo Laur ja Albert Üksip)•
13. Kui tihti korraldada lastesaateid?
1929«a. said lastesaated kõigist saateliikidest kõrgeima
hinde (319 kuulajat panid välja "hea"). 193°«а. heakskiit jät
kub:
"Healmeclcl tahavad neid kuulata 719 kuulajat, kuna 13 palu
vad lastetundi pikendada ja pühapäevaseid lastetunde soovivad
lisaks 34. (See soov on alates novembrikuust täidetud)."1
Lastesaadete mahtu sooviti suurendada ka 1931* ja 1932.a.
1923.a. selgitati välja ka populaarseim kirikuõpetaja - sel
leks osutus H. Tallmeister.
2o. Lida arvate Tallinna raadiojaama saateajast?
Kaunis üldine on kuulajate soov, et saateaega pikendataks ja
et osa saateid oleks ennelõunati.
•"•"Raadio" nr. 1/2 1931, 11c. 14.

- 235 21. 1932.a. esitati ka küsimus: "Lillal kuulate raadiot?"
"Kõige suurem hulk vastajaid ütlevad kella 13-22, s.o. Eesti
ringhäal1ngusaatejaamade praegusel saateajal. Järg lisel kohal on
need, kes oma kuulamisajana nimetavad tunde kella 19-23, kolman
dal kohal need, kes kuulavad kella 13-24, edasi need, kes kuula
vad kella 2o-24 jne."-

22. Has on vajalikud avalikud ra diоõhtud?
1931«a.s "Avalikud raadioõhtud lebavad pooldamist ja neid
soovitatakse tihedamini korraldada."•
Et nende populaarsus aina kasvas, tõendavad järjmise aasta
vastused: samal hulgal soovis 3547 raadiokuulajat, rohkem 2935»
vähem vaid 415 ja mitte sujugi 373 inimest. Suhteliselt ühed
parimad näitajad! .
24. I. ida arvate välissaa.dete transleerimisest? (193°-1931)
Soovijaid oli vaid poolsada.
25.

itmendat aastat kuulate? (193°~1932)

26. Milline lainepikkus on sobivaim? (1931)
Vastus:"Sobivaim lainepikkus on detektoriga kuulates olnud
441-m laine, siis 296-m ja lõpul:5ol~ m Pea samad tulemused
sa; me ka lampaparaatide juures."3
Et edaspidi lainepikkus stabiliseerus., kadus vajadus sellise
kusimus e jär(ji.
27.

ida arvate abonementmaksu suurusest... (1929-1931)

23. ... ja maksmise viisidest? (1932)
кurin kõrge maksu üle oli üsna vali.
29. Vastaja vanus ja elukutse.(1932)
"Enamus vastajaist, kes oma vanaduse alesmärkinud, on vanadu
ses 2o-6o aastani, nimelt alla lo aastaseid - 21o, 11-15 aasta
seid 316, 15-2o aastaseid 74o, 21-3o aastaseid 2132, 3>l-4o aasta
seid 1973, 41-6o aastaseid 2o24, üle 60 a. vanuseid 411. Elukut
se poolest on vastajate hulgas, kes oma elukutse avaldanud, koi1
2
3

"Raadio" nr. 47, 23.XII 1932, lk. 4o4.
"Raadio" nr. 2, 9.1 1932, lk. 2o.
"Raadio" nr. 2, 9.1 1932, lk. 19.

- 286 ge rohkem ametnikke ja käsitöölisi. 1 imelt: ametnikke 1191 $ kä
sitöölisi 1oq9, perenaisi 89о, õpilasi 3o5, põllumehi 561, äri
mehi 474, kaitseväelasi 21o, jne.7.1
30.

Erisoovid.(1929-1932).

Just siin leidus kõige rohkem kriitikat. Kui "Raadio-Kinghääling" oleks rohkem arvestanud kuulajate soove, poleks tekki
nud sellist rahulolematust osaühisuse te^evuse^a.
Kuulajad soovisid saatejaamalt puhtamat ja võimsamat ülekan
kannet , protesteeriti kõrge kasutusmaksu ja se ;ajate vastu, nõu
ti orkestri suurendamist, nn. nõuandepunktide asutamist ja palju
muud.
31. Ometi oleksid pidanud mõjuma kas või vastused küsimusele
"Mis takistab raadiolevinemist?" (193°~1932). Kui juba vastused
eri küsimustele räägivad ühest ja samast, siis peab häda suur
olema. Võrrelgem vastuseid eelmisele ja sellele küsimusele.
1930.a.: "177 teatavad, et seda takistab kõrge raadio kasutüsmalcs, I03 - majanduslised olud, 92 - nimetavad, et saatejaa
mas endas peitub viga, 79 - leiavad takistusena segajaid,£4 kiruvaid naabreid, 3 - ütlevad, et akkude laadimine teeb rasku
si, 7 - teatavad, et majaperemehed teevad takistusi antennide
ilesseadmiseks."
1931.a. kurdetakse jälle raskete majanduslike tingimuste ja
kõrge kasutusmaksu üle.
"X! uZ

ui

Kahjul- s pole teada, kes analüüsisid ankeete (peale IV ankee
di, millega tegeles Onu X, s.o. R. Esop). Igatahes ei saanud
juba küsimuste esitamise viisist ja vastajate väikesest arvust
tingituna olla nendest ankeetidest erilist tulu.
Kui "Raadioleht" võttis kokku III ankeedi tulemused, siis pa"Raadio" nr. 47, 23.XII 1932, lk. 4o4.
" "Raadio" nr. 1/2 1931, lk. 14.

1

—

_

ni ta pealkirjaks "Andke kirikut ja naijai"^ -unaub,et neil
aastatel olid eriti agarad oma nõudmisi esitama kergesisuliste saadete pooldajad,

is järeldusi pidigi neist tc_;ema?!

Järgmisel aastal avaldaski saatekavaleomitee oma rahulolema
tust ankeediga spetsiaalsel koosolekul 9« dets ei bril 193°• Ka
su ei toonud ka see, et i0al aastal olid peaaegu erinevad kü
simused.
Kõige otstarbekamalt oli koostatud viimane, VI ankeet, kus
eesmärgiks seati võimalikult suurema hulga vastuste saamine.
Ankeetlehtede tagasisaatmise kulud võttis ringhääling enda
kanda. Peale selle mä rati veel 2c preemiat (raadiovastuvõtjad,
heliplaadid, raadiokirjandus) vastajate vahel väljaloosimiseks.
Ja lõpuks olid ankeetlehed koostatud nii, et iga abonent võis
seal avaldada mitte üksnes isiklikku, vaid ka perekonnaliikmete
2
arvamust.
Ka küsimusi oli kõige rohkem, 5o (1923.a. 3°)• 1 jagu sisal
das eraldi järelepärimisi sõnalise osa kohta, JI - saadete te
maatika kohta, III - muusikasaadete kohta, IV - mis meeldib
välisjaamade saatekavas, lisaks veel

11 küsimust.

Kuigi "ankeetlehtede hulgas, millel vastanud mitu perekonna
liiget,ei leidu pea ainustki, kus kõigi perekonnaliikmete
о
soovid saatekava suhtes ühtuksid"-', on vastused hästi analüüsi
tud ja isei graafikutena paberile pandud.
Iseloomulik on, et ankeedid korraldati veel enne aasta lõppu
193o. ja 1931.a. talitajaga Iß. oktoober, 1932.a. 15. november.
Vaid 1923.a. oodati vastuseid juba 15»~3°» aprilliks (see-eest

2

3

"Raadioleht" nr. 2, 12.~ 193°> 1^* 5Vrd. "Raadio" nr. 4?, 23.XII 1932, lk. 4o3Sealsamas.

- 238 saadeti ankeet igale kuulajale koju kätte). Analüüs kestis tava
liselt 1,5-2 kuud.
x

x

x

Riigi Ringhäälingu päevil korraldati ainult mõned kitsama
piiritlusega ankeedid. Nii küsiti 1936.a. kuulajate arvamust
akude laadimise punktide asutamise kohta maal. Vastuste alusel
organiseeritigi loo punkti.^
Hinnatavam on kooliraadio katse analüüsida 1939.a. sügissemestri tulemusi nii •Võpilaste kui õpetajate seisukohalt.2 Vas
tasid 4o9 algkooli, 5 keskkooli, 4 kutsekooli ja eesti kool Lä
tis, Alulesnes. Kui jätta arvestusest välja Petserimaa (kus saa
teid ei kuulatud nii keelelistel kui kultuurilistel põhjustel),
siis kõige populaarsem oli kooliraadio ääremaal - Võru, Pärnu-,
Lääne-, Viljandi- ja Virumaal. Tallinnast saabus ainult kolm vas
tust!
Küsimused olid väga lihtsad: kes vastab, kus elab, kui pal
ju kuulab, üldisi tähelepanekuid, mis meeldis õpilastele ja mis
õpetajatele, mis jaama kuulatakse kõige ena..., kelle aparaat on.
Sügissemestril (2. okt. - 2o. dets.) anti 25 saadet, keskmi
selt kaks korda nädalas. Kagu vastustest selgub, meeldisid need
rahvale. Kõige rohkem kuulati saateid "Hõbehalliga läbi 7aare
maa" ja "Pakase kingitus".
N agu arvata võis, eelistati kuuldemänge ja kuuldepilte, ka
meeldis ühislaulude õppimine. õpilased hindasid elavamaid, õpe1

Vrd. "Maa Hääl" nr. 44, 2o.IV 1936, lk. 6.
Vrd. "õoetajate Leht" nr. 2o, 17.V 194o, IL.. 5-6 ja nr. 21,
22.V 194o/lk. 3-4.

- 239 tajad rohkem kasvatusliku sisuga saateid.
Ankeet osutas kodanliku Eesti koolielu ühele normale kohale ainult ühel kolmandikul koolidel oli vastuvõtuaparaat s ehkki oli
palju räägitud sellest kui kohustuslikust õppevahendist. 231

koolijuhatajat ja 25 õpetajat andsid isikliku raadiovastuvõtja
noortele kuulata ning 17о neist pidid ikka,_i raadiomaksu mai:sina.
x

x

x

Märkida tuleb aastail 1933-1934- nädalalehe "Raadio" poolt
ettevõetut.
Esimene ankeet - 1933»a. aprillis - väärib mainimist,sest pöör
duti lugejaskonna poole 5 küsimuseja, mis puudutasid väljaannet
ennast.Seni oli "Raadio" ilmunud IG-leheküljeIisena (hind lo
senti), nüüd küsiti lugejate arvamist sisu ja mahu suurendamise
kohta.
Aasta teisel poolel tostetigi "Raadio"

maht 2o leheküljele,

järgmistel aas batei juba 24 (ja isegi 32-36) leheküljele. Et hind
jäi endiseks, tuleb "Raadiot" pidada üheks odavamaks nädalale
heks kodanlikus Eestis.
"Paadio" korraldas kaks nimelist ringküsitlust ka kohe parast
ringhäälingu riigistamist, et teada saada, mida uut on oodata ja
oodatakse. Esimeses seerias vastasid tuntud tegelased - K. Jür
genson, Gr. Jallajas, F. Olbrei, К. Reinmann. L. - ühlbach, H. Võrk
ja Tavaline raadiokuulaja. Seejärel jätkusid läbi mitme numbri
raadiоäride ja aparaatide tootjate vastused.

23. novembril 1934 pa kus "Raadio" oma abi ringhäälingu kuula
jaile sae teleava parandamiseks. Saatekavateadete vahel avaldati

- 29o 12x3 cm suurune hä 1etuskaart, kuhu kuulajad võisid märkida,
milline esineja neile möödunud nädalal kõige rohkem meeldis.
Kaart oli kahepoolne, selle sai välja lõigata ja postkaardi
le kleepida. Kirjutada tuli vaid "nädala parima" nimi (esineja
asemel võis olla ka kuuldemäng, muusikapala jne.), kuulaja elu
koht ja (soovikohaselt) nimi. "Raadio" luhas kaardid edasi anda
Riigi Ringhäälingule.
Ettevõtmine ilmselt ebaõnnestus, sest hää1etuskaarte il;.ais
veel vaid 7• ja 14. detsembril ning oligi lõpp. Rohkem kasu tõi
vastavatud rubriik "linghГ Уlingukuulaja arvustab".

2. Kuulajate к ir;]ad коdu:лаа11

Raadiokuulaja enda käega kirjapandud arvamustest on mõningad
säilinud arhiivis, mõned ilmunud raadioajakirjanduses, otse
selt ringhäälingule adresseeritud kirjad aga hävisid koos selle
arhiiviga.
Vaatleme allesjäänud dokumente kronoloogilises järjekorras.
x

x

x

7. aprillil 1927 saabus PosteIile Karva elanike palvekiri.

5o allakirjutanut küsisid, miks nad peavad maksma maksu, kui nad
eetris Tallinna ei kuule."
Kgntroll kinnitas faleti, kuid poeti ettekäände taha, et 15
protestijat olid "raadiojänesed", ja oligi kõik.
^ Vrd, ORRKA f. 54-, nim. 6, s.-ü. 2oo, 1. 13-15»

- 291 Protesteeriti ka sovinistliku propaganda nimel. Tüüpiline
on H. Hikajoni kiri Alutaguselt 1. juunil 1927:
"Meie siin ei kuule oi.ia detektoritega muud kui LeninjraCd.
Aga uiks üks Eesti riiklik asutus, naju Raadiо-komitee, kom
munistliku propaganda kuulamist eriti soodustab ja oma riigi
meeste kõned sellevastu,.kolmekordse maksu alla paneb, see ei
ole kuidagi arusaadav.
Oma ajast ees oli kuulaja J. I ikiver Loksalt. Ta nõudis
valjuhääldajaid, tegi ettepaneku 'Iiisvastuvõtjate or0aniseeri
miseks, kollektiivseks kuulamiseks. 2o. augustil 1923 kirjutas
ta oma märgukirjas:
" V ä h e m k u n s t l i k u l t i n s t s e n e e r i 
tud ettekandeid. ROHKEM TEGEVAT ELU. Vähem stuudio
muusikat ja rohkem kontsertidelt jm.muusika keskkohtadest, kus
head muusikat on. Vähem otsitud kõnesid, rohkem koosolekuilt,
riigikogust, isegi tähtsamailt kohtuprotsessidelt süüdist, ja
kaitsekõnesid jne. Ja vastused sisse saadetud küsimusile
igalt alalt, nagu praegu ins. Olbrei väga tänuväärselt
raadio alal teeb.
Seega nõuti ligi 4o aastat tagasi põhimõtteliselt niisugust
programmi, milleni jõuti alles lo-15 aastat tagasi, nõulcojude
võimu ajal.
Palju pahandust tekitas inimeste seas ka nRac dio-Rin ;häälingu
mugavas: ei konurollituäki, kas kuulajal 011 abonementmaks tasu
tud või ei, vaid saadeti igaühele meeldetuletuskaart ähvardusega
et kes ei maksa, läheb kohtu alla. Alles siis, kui Aleksander
Martinson (Omedo küla, Tartumaa) ja teised kuulajad tõstsid
protesti ja ka ajakirjandus nurises, tehti sellisele väirpraklakale lopp.Kuulajad pahandasid peamiselt kahe asja - halva kuuldavuse
(näit. Võrumaa koolinõuniku Muuga kiri 6. nov. 1929"') ja kõrge
Vrd. OBEKA f. 54, nim. 6, s.-ü. 2oo, 1. 13-152
ORBKA f. 54, nim. 6, s.-ü. 2oo, 1.47.
3
'Vrd. sealsamas, 1. loG.
4
Vrd. sealsamas 1. 12o.
1

- 292 maksu üle (näit. Laiuse elaniku 0. Welo kiri 23• okt. 1928"*").
Heid valusaid koliti puudutas ka üks riigiasutuste omavahe
line kiri, nimelt Posteli läkitus ministrile 2. novembril 1931
seoses kuulajate laialdase rahulolematusega. Kirjas heideti et
te -halba kuuldavust. Postel nägi väljapääsu vaid saate jaama ra
jamises uude kohta ja võimsuse suurendamises. Teiseks märgiti
ülekande ebapuhtust, sest "Raadio-Binghäälingu" tehniline baas
polnud küllaldane. Samuti ei rahuldavat rahvast ettekanne te si
su, kusjuures postivalitsus viitas vaid ankeetide vastustele.
Konstateeritakse, et raadiomaksu tariifid on tõesti kõrgemad
_
. о
kui 7 Euroopa riigis.
Loogiline oleks arvata, et minister selle asjaliku kirja pea
le lõpuks ometi midagi ette võttis. Ei, kõik jäi vanaviisi.
Seda tõendavad ka kuulajate kirjad. 2. nov. 1931 saabus Narva-Jõesuu raadiokuulajate petitsioon Posteliie, mis kandis üle
2o allkirja. "Meie ei pea õigeks, et peame maksma eraettevõtte
le mittemillegi eest," kirjutasid narvalased ja ähvardasid alus
taaa 1. jaanuarist 1932 boikotti.^
Ajaleht "Põhja-Eesti" kirjutas sel puhul:
"Karva raadiokuulajad algavad "passiivset vastupanu". Raadiomaksu vabatahtlikust maksmisest loobutakse: Tallinna Ringhää
ling võib nõuda kuul aniis maksu 1932.a. eest ainult politsei kau
du."4
^rtiklis nenditakse, ea "Raadio-Ringhääling" on kuulajate
nurinale reageerinud vaid lainepikkuste vahetamisega (tekkis
isegi hüüdnimi "lendav eestlane"). Viidatakse eeltoodud narvajõesuulaste kirjale ja Harva raadiokuulajate äsjatoimunud nõu
1

J
4

Vrd. ORRKA f.
Vrd. ORRKA f.
Sealsamas, 1.
"Põhja-Eesti"

54, nim. 6, s.-ü. 2o4, 1. 114.
54, nim, 6, s.-ü. 259, 1. 245«
278.
nr. 2, 9.1 1932, lk. 3.

- 293 pidamisele; kui raudtee ja post on riigi käes, miks siis mitte
ringhääling? Ajaleht nõuab ka uue raadiosaatja ehitamist.
E.K. kiri Simunast ilmus pealkirja all "Nurinad Tallinna üle.
Suursaatja ei kosta isegi loo km." Kirjutise autor tabas asja
tuuma:
"Ei tohi sarnane üldsuse arvel dividendide teenimine ei mille
gi eest enam kesta.""*" ^a juhtis tähelepanu sellele, et antenni
de mahavõtmise põhjuseks on rahva kehv majanduslik olukord ning
ringhäälingu tehniline ja ka sisuline allakäik. E.K. nõudis
raadiokuulajate üldkoosolekut ja kontsessioonilepingu tühistamis t.
Üks vähestest, kes kirjutas oma nime all, oli viijandlane
Ed. Pertman, kuid temagi - nagu enamiku kirjasaatjate - lemmik
teemaks oli üksnes kuuldavus (vt. kommentaarid Tallinna ja l'artu
saatja kuuldavuse juurde). Valdav enamik "Raadios" ilmunud kir
jutistest läks sisulisest tööst vaikides mööda. Meeldivaks eran
diks on A.T. kiri Tartumaalt:
"Kui rõhutatakse, et raadio olgu kultuuri kasvatav ja aren
dav tegur, siis ei ole meie ringhääling seda maainimeste arenda
miseks mitte kasutanud. Kõik loengud mida praegu pakutakse, on
maainimesele liiga "targad"... Pakutagu alguses lihtsamat ja
lõbusamat, võetagu seks eeskuju kas vbi IT.-Venest, kus saate
kava on lihtinimesele lähem, omasem kui meil..."2
Siit leiame ühe vähestest läbilipsanud vihjetest selle kohta,
et Eestis kuulati nõukogude raadiosaateid. Kirjutaja teeb veel
asjalikke ettepanekuid:
"Vaeslapseks on meil jäänud ka kooliraadio, kuna siin just
oleks ringhäälingul teha suur ülesehitav töö. Pea igal õpetajal
on vastuvõtja ja miks ei kasuta vastavad asutused juhust, et
pakkuda meie noortele hääd ja ilusat?
1
2

"Raadioleht" nr. 43, 29.XI 1931, lk. 3.
"Raadio" nr. 15, 9.IV 1932, lk. 151.
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raadiomuuseurni asutamise küsiinust."1
J.J-sep oma kirjas "I iks 011 raadiokuulajaid Eestis vähe?"
vihjas eelkõige maainimese raskustele (ta ise elas Karksis):
patareivastuvõtja hankimine, laadimine jne. "I aal vaadatakse
nendele, kellel raadio sees, justkui pilkavalt. Feie riigimehed
leiavad, et raadio on talud haamri alla ajanud. Valitsuse liik
med ütlevad harva mikrofoni paar sõna!
Meil puudub tarviline pind raadio levimiseks.""
"Rahva Sõna" ajakirjanik kaitses artiklis "Ringhääling paran
damatult tõbine. Tallinna saatekava jääb maatöölistele kätte
saamatuks. Salajased saatejaamad leiavad paremat poolehoidu."
nii linna- kui maarahva huve.
Muud kui odavat 3-lambilist rahvaaparaati tööline tavaliselt
osta ei jõudnud, seepärast ei kuuldudki ringhäälingut Viru-,
Petseri-, Pärnu- ega Saaremaal. Või kui oligi kuulda, polnud
tööinimestei põhjust saatekavaga rahul olla. Järgnes retoorili
ne küsimus: mille eest siis makstakse 15-2o krooni oma kehvast
palgast? Kõike eelnevat kokku võttes leitakse, et selles pei
tubki põhjus, miks Virumaa töölised kuulavad nõukogude raadiosaateid.^3
Analoog:Iise sisuga oli 1932.a. aprillis "Päevalehe" toime
tusse laekunud protestikiri, mis kandis 31 Kohtla-Järve elaniku
allkirja.
Teedeministeeriumile saabus kaebusi veel Pärnu- ja Virumaalt.
Huvitav on talupoja Alfred l.asingu 9- detsembril 1932 kirjutatud
kiri Vana-Roosast:
"Et raadiomalesud jäävad endiseks ja ainult kõrgendatakse
.lubata kuulajate trahve, annab jälle tunnistust, et ka raadio
tullakse i „aal kättesaamatuks j." iseäranis põ 11.u nestele ning
"Raadio" nr. 15, 9.IV 1932, 11c. 151.
" "Raadio" nr. 17, 29.IV 19З3, lk* 140•
'Vrd. "Rahva Sõna" nr. 30, 22.IV 1932, lk. 2.
1

- 295 ~
töölistele.nl
Et 15-kroonist abonentmaksu tasuda$ "peab põllumees mulli
kat kasvatama kaks aastat e:ik sija nuumama б kuud i-inj tööline
teenina lo krooni palga juures poolteist kuud et saada seda
summat. ".'aa-iiiiiiiese4 on к"11 harjunud ijasujust surutist välja
кannataiiia, kuid..
Ta võttis kokku, et muud maksud ja voolukulud (maal 3-lo
korda suuremad kui linnas) teevadki raadiokuulamise võimatuks.
Ja toob näite, et Võru lähedal võtsid 9 raadiokuulajast 7 an
tennid maha, alles jätsid vaid. konstaabel ja kooliõpetaja.
"I urest ja vaevast koormatud halbades elutingimustes ini
mestel raadio kuulamine võimalik ei ole ning muudatus oleks
hädatarvilik."3
Küüniline 011 "Raadiо-Ringhäälingu" vastus; "Kodanik Lasinju ettepanekud sihivad ilmselt ab onent-malesudest vabanemisele
aasta teatavatel osadel, milleja paratamatult kaasas käiks
Raadio-Ringhäälin^u tulude vähenemine. Sellega nõustuda ei saa
30.jaanuaril 1932 saatis Posteli direktor G-. Jallajas teede
ministrile majanduslikult põhjendatud kirja ettepanekuteja saa
tejaama ümberpaijutamise ja malesu alandamise kohta.' Tulemusi
polnud.
Just aastail 1931/32 kasvas rahva nurin kõige suuremales.
Kiviõli ümbrusest tuli kaebekiri halva kuuldavuse üle ;'"J Ferdi
nand Rei Imavere külast Viljandimaalt saatis 4o kuulaja nimel
kirja, et kontsessioonileoinjut ei pikendatakse; Kiviõlist saa
bus kiri, et ollakse nõus maksma riigile, mitte aga "eraette7
võttele, kuna ta kuulajale midagi pakkuda ei suuda";'
1

0ЙЕ1ГА f. 54, nim. 6, s.-ü. 259, 1. 284.

2„
,
Sealsamas.

OKHEA f. 54. nim. 6, s.-ü. 259, 1. 284.
4
Sealsamas,1. 235.
5,
Vrd. sealsamas, 1. 294.
r
J
Vrd. sealsamas, 1. 3^o•
n
' Sealsaiaas, 1. 337«
3

- 296 Hiiumaa 36 abonendi protestis taheti maksust vabastamist, kui
riik olu_;orda ei suuda muuta, "sest raadioseaduse moto on ikka.,
et välismaa saatjate kuulamise eest kedagi maksustada ei voi".Samad seisukohad olid riigiametnikel Viljandis, Rakveres,
larvas jm. Ülbelt käitus "Raadiо-Ringhääling" Eesti Kalameeste
Liidu suhtes. Viimane palus raadiomaksu alandamist, sest kaluri
tel oli ilma- ja jääteadete kuulamine tihti elu ja surma küsip
mus eks. Osauhisus vastas kulmalt, et tehku seda riik...
Hävitava hinnangu andis kõnesoleva perioodi ringhäälingule
insener E. Ilalteneki kiri 24. novembril 1931:
"Ettekannete sisus on musikaalne osa kahtlemata väga nõrk.
Ei saa siin nõus olls PTP-ga (Posti-Telegraafi-Peavalitsus V.L.), et on võimata kõik rahuldada. Ringhäälingule tuleb vaa
data kui kultuuri-levitajale, sellepärast tema ülesanne ori mit
te ainult rahuldada, vaid ka kasvatada. Ei tohiks paima liig
suurt rõhku puudulikkudele ankeetidele, eriti kui nad nõuavad
ainult "kerget" muusikat. 1'eie sümfooniakontserdid tõestasid,
et ka suurema publiku muusikaline areng polegi nii madalal jär
jel. Eriti ringhäälingu orkester ei paku muusikaliselt üldse
midagi väärtuslikku. Kahe viimase nädala eeskava näitab, et ka
kõige paremad palad seisavad vaevalt keskpärase "salong-muusika"
kõrgusel. Väga tõenäolik, et seesuguse iseloomuga orkester, na^u seda on meie ringhäälingu oina, ei saagi pakkuda paremat, sest
tema jaoks puuduvad väärtuslikumad originaal töödki. Sellepärast
soovitaks tõsiselt kaalumisele võtta lira rinistri ettepanek
orkestri likvideerimise asjus. Selle asemel võiks nädalas ehk
kord pakkuda head кammer-muusikat ning ülejäänud aeg täita gram
mofoniga."-'
Raadiokuulajad püi'dsid analüüsida ulatuslikumaidki probleeme.
"Raadio" avaldas 1933«a. F.R-tsi kirja Valgast:
"Raadiokuulajate hulga suurenemist näitab pisike arv - iga
tahes Läti-Va11:a raadiokuulajate arvuni küünimit est ei saa olla
juttugi... Juurekasvule on ristiks jalus veel tõsiseid põhjusi,
uks põhjustest on muidu;i rahanappus."'
OEBKA f. 54, nim. 6, s.-ü. 259, 1. 338.
Vrd. ORRKA f. 54, nim.6, s.-ü. 3°5, !• 41.
- OETJ'A f. 54, nim. 6, s.-ü. 276, 1. 16.
"Raadio" nr. 14o, 28.X 1933, lk* 37o.
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- 297 biseks töörahva raskele majanduslikule olukorrale kurtis
kirja autor, et

11

on " ädad, lis seotud raadiоäride vastutus

tundetu teo ja - sokutada osujaile raadiovas"bivc tjäid, • i.is
enam oma otstarvet kuiji korralikult ei täida.'^.Jlik teiste sinadega: ärimehed lõikasid profiiti rahva tead-r
natu: e arvel. '"ui lisada, et rikaste käes olid ka sejajad (blokeerimata mootorid), mis tejid teistel raadiokuulamise võimatules, siis on rahulolematus kodanliku kosti raadiokuulajate
seas seda arusaadavam.

x

x

x

Riiji Ringhääling 1 orvaIdas nurina peamise põhjuse - halva

kuuluavuse. Saatekava

i.:enes ja tihenes, anti välja segajate-

vastane seadus. Seega justkui polnukski rahval enam pretensioo
nideks pohjust.

Fašistlik diktatuur kasutas aga ringhäälingut hoopis rohkem
rahvavaenuliku poliitika tejei iseks kui o/ü. "Raadio-Ringhääling". Just soe tel:itas töörahvas protesti, leuid она mõtteid

kodanlikus Eestis avaldada ei saanud. Seda tehti Houkopude Lii
dus.

Зо-ndatel aastatel ilmus tööliste kodudesse ihr rohkem vas
tuvõtjaid. Eaitsepolitoui ajendid kurtsid oma ettekannetes, et
nöukojude raadiosaadete kuulamine muutub üha massilisemaks
(välisvaadete sega ist kodanlikus Eestis ci tuntud).
kaipühadel pandi aparaatidele "täishäal" peale ja paraadi
ülekannet Punaselt Väljakult kuulas kogu tänav. Leningradist
anti lisaks regulaarselt eestikeelseid saateid. Prof• Г.Vihalem
1

"Haadio" nr. 14o, 23. X 1933, lk. 37o.

- 298 meenutas, et tema ise ja paljud tuttavad kuulasid neid saateid
pidevalt. Leningradi raadio palus eestlasi kirjutada oma elust
ja seda tehtigi. Ainuüksi 1935-a. jaanuaris saabus Eestist
Leningradi 4-8 kirja (neist 24- kollektiivset), tõenäoliselt roh
kem, kui tuli "Estonia" majja1- Kirjutasid- ka töötatoölised.
Tallinlane Okas (Raudtee 14-9) oli siiras: "Meil on igatsus
toe järgi, ehkki seda fašistide poolt maha tehakse ja teotatak
se. Soovime teile jõudu töös. Töörahva riik on ka minu südame
isamaa.
2o-aastane tütarlaps Markvardt Võrumaalt kurtis elu üle ja
soovis astuda kirjavahetusse nõukogude noortega. Selliseid pal
veid tuli üldse rohkesti. Kõik nad rahuldati, kui vastus üldse
tsensuurist läbi pääses.
1935-a» kirjutas grupp ..iarva töölisi: "Kallid seltsimehed!
Mitu päeva on juba möödunud, kuid seltsimeeste hääl kolab ikka
kõrvus. Tahaks võidelda kõigi nende vastu, kes on meid köitnud
nii, et meil pole tööd, pole leiba ja väljavaateid tulevikku..."
Leningradi saateid kuulasid ka talupojad. Ernst Jürgenson
Vana-Kastre vallast meenutab, kuidas nad käisid mitmekesi asunik
Soosu juures raadiot kuulamas.
Paljud kirjad olid anonüümsed. 13- jaanuari kuupäeva kandsid
1937»a. neist kakss
"Võtke vastu minu suurim tänu ja imetlus, et teie, seltsi
mehed, ei ole meid unustanud, vaid oma vaba aega kasutades anna
te meile sõnas, laulus ja muusikalises ettekandes pildi suure
töölisriigi igakülgsest arengust ja imetlusväärsetest saavutus
test."
"Oma elu õnnelikumate hetkete või möödunud aasta sündmuste
kohta on mul öelda vaid järgmist: iga suure töölisriigi majan
duslik või kultuuriline edusamm on kõigi klassiteadlike töö
liste rõõmuhetkedeks."
See ja edaspidised tsitaadid on pärit Andres Ploompuu koos
tatud saatest "Kirjad raadiole" 29» mail 1964 sarjast
"Elust ja inimestest".

- 299 Viljandi TSN Täitevkomitee esimehel Peeter Laabanil on tä
naseni meeles eestikeelsed saated Eoükogude Liiaust. Neid kuu
lati kSigl konspiratsioonireeglite alusel öösiti, koguneti üks
haaval ja nii ka lahkuti. Eriti meeldejäävad olid saated 1.
• aaist ja saade

11

õnnelikud tunnid11.

Selliselt jõudis tõde ka Eesti tööinimeseni.
3• 1-ir,jad välismaalt

Kõige esimesed kirjad, mis Eesti ringhääling üldse sai, tu
lid 1926.a. detsembris välismaalt, Kesk-Soomest (esi:.ene kodu
maine kiri saabus Kuressaarest). 1927-a. teatati Tallinna raadio
jaama ilmselt juhuslikust kuulamisest Kiievis."
1929.a. tulid vastukajad Nõukogude Liidust, Inglismaalt,
Tsehhoslovakkiast, Soomest, Ungarist ja iiootsist. hSV Liidus
väljaantavas eestikeelses ajakirjanuuses vilksatas teateiu selle
kohta, et Moskvas ja Leningradis jälgitaiese Tallinna saateid
regulaarse11.
Kahjuks piirduvad kirjade saatjad vaid faleti konstateerimise
ga,- et kuuldi Eesti raadiot. 1931«a. saabus selliseid sõnumeid
Odessast, Põhja-Soomest, Mecklenburg ist, Poolast ja isegi USA-st.
Viimase puhul kirjutati:
"Muuseas oli mitu kirja ameerikast. 'Dear sir, kuulsin Teie
sl- tejaai a Chicagos kell 3.2o lainel 4o3 meetert (?) very v/onderfull. Teie ooperi ülekanne oli suurepäraline ja üldse Teie
saatekava oli very exellent". '
Järgneb kaks lehekülge õnnesoove... 1 eine Iiri ol.j j. 1
s
samuti, ainult kuuldud oli Californias ja 4-01 meetrilisel lainel"
J Vrd. "Haadio" nr. -44, .24.XII 1927, lk. 5<+3"Baadio" nr. 8 1931, lk. 1об.

- Зоо Kirjade tõepärasuses on põhjust kahelda, sest Tallinn töö
tas lainel 4o3 meetrit 192?.a. ja 4ol meetril alles pärast kirjade saabumist.
Kõige rohkem kuulati eestikeelseid saateid muidugi Soomes.
25 aastat tagasi Eestis elanud J. Stock kirjutas Helsingist:
"Olen ka mujal kuulnud räägitavat, et saatekava eriti Tallin
nas hästi koostatud ja рак tav eeskujulik. Omalt poolt võin
Teile kinnitada, et mina kõige parema meelega Tallinnat kuulan.
Juba see on kena, et mitte tundide viisi jazz-muusikat ei saade
ta - väga kena oli aga näit. hiljutine "Aida" ülekanne. Palun
Teid harmoonika kunstnikele, härrale, kes kunagi ei unusta iga
saatekava osa vahel saatejaama nimetamata - kui ka humoreskide
jutustajale minu tänu edasianda."On teada, et 30~11LLotel aastatel kuulati Helsingi Eesti Selt
sis ühiselt meie raadiosaateid. Soomlaste poolt 1933•

korral

datud ankeedi andmetel jagas Tallinn Budapestiga 6.-?. kohta
kuulatavuse poolest.
Veel hiljemgi saabus Soomest kõige rohlcem kirju, sest ainsa
na Lääne-Euroopas hakkas hommikul vara tööle Eesti ringhääling
ja tööinimestele meeldisid väga hommikul:ontserdid. Ka Soome ring
häälingu töötajad ise kiitsid mitmel korral lõunanaabrite saate
kava.
Kui raadio orkestri dirigent prof. R. Kull 1939*a. suvel Soo
mes viibis, korraldas ta omal käel ringküsitluse. Selgus,, et
Täilinna saateid kuulasid peamiselt üliõpilased ja haritlased,
ka laeva ehed merel. Tänu Türi saatejaama heale kuuldavusele
võis Lapinaalgi eesti keelt selgesti kuulda, TSriti hinnati meie
muusikasaateid: sooja vastuvõttu leidsid nii klassika, tantsu
muusika kui "pasunapoiste" esinemine.
x

x

x

"Haadio" nr. 5 1931, 11-. 55-
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Reaks sidemeteloоjslzs said alates 23, sente,.forist 1927 anta
vad esperantokeelsed nädalakrоonikad. Kirjadest selgus, et ain
sana Euroopas saatis neid Eesti.
x

x

x

Rekordilaugu;,eit saabus üks kiri "Estonia" majja 1933•

Uus

-I eremaa raadioklubi liige, J../. Cooksley, teatas, et Tallinn
olevat võrdle; isi li';'sti kuuldav! Vahete-vahel segavat vaid fee
ding. Uusmeremaalane jäljis oma söitsmelambilise vastuvõtjaga
Tallinna saatja kaudu injlise keele tunde ja orkestrikontsor
te. Viimaseid ta kiitis.
Selliseid ühekordse kuuldavuse fakte esines veelgi - Hispaa
niast Lätini j Austriast Belgiani, uks saksa perekond Dortmund!s"
teatas koguni, et nad kuulavad Tallinna saateid regulaarselt.
Välismaa ajakirjandusest on teada üksikuid artikleid Eesti
ringhäälingu kohta BBC poolt väljaantavas ",/orld-Radios", aja
kirjades " Говорит СССР"' » "Wireless-World" ja "Deutsche Radio
Ulustrierte".

1

Vrd. "Raadio" nr. 13, 31.III 1933, lk. 93.
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KUIDAS, KUS JA KES TEGID SAATED
lv Personal

O/ü."Raadiо-Ringhääling* alustas tööd ühegi reporteri ja
toimetajata, Kui0i kodanliku perioodi lopupäeviks oli ringhää
lingu teenistuses inimesi mõnikümmend üle saja, ei saa seda ar
vu kuidagi võrrelda tänapäevaga (praeju töötab Ла.-. diо ja Tele
visiooni Komitees ligi loоо inimest).
• Selguse mõttes vaatieme kaadrit kolmes jaos: juhtkond, koos

seisulised ja mittekoosseisulised töötajad.
I
Esimese juhtiva raadiоorganina moodustati 1924.a. Eestis raa
di okomitee.

Keskarhiivis leiduv dokument räägib raadiokomitee esimesest
istungist 26. aprillil 1924.~ Esimeheks oli Jallajas, sekretä

riks Laak, liikmeteks kohtu-, sõja-, sise- ja välisministeeriui esindajad, kaks spetsialisti teedeBiiiiisteeriurnist, ning inse
ner Laurman Haapsalust.

x

Riigikogus 13. detsembril 1925 vastuvõetud raadioseadusega
moodustati teedeministeeriumi juurde 12-liikmeline nõuandev
raadiokomitee. Sinna kuulusid jälle sise- (näiteks Viljarvi
politseiinspektor Aleksander Tamman), soja-, haridus- ja teede
le ilsteeriui i esindajad, kaks inimest postipeavalitsusest ja

Vrd. ORIiICA f.

nim. 6, s.-ü. 117» 1. 1.

- Збз kaks raadioühingutest, ringhäälingu (ametlii: nimetus oli:
raadiоettekannete korraldaja) esindaja (A. Kapsi) , samuti olid
ühe asjatundjaga esindatud Eesti Inseneride

hing, raadiotöös-

turid ning ärimehed.
Asjatu oleks aga nimekirjast otsida töölisorganisatsioonide
või ametiühingute esindajaid. Sõjamehi esindas asjatundja major
Friedrich (Fred) Olbrei 3 kes praegu töötab El SV Ministrite Houkogu patendiametis Tallinnas. Hiljem lisandusid veel välisminis
teeriumi, mereasjanduse peavalitsuse, kaubandus- ja tööstusministeeriumi, peatollisoneti ning кohtuministeeriumi esindajad.
Ühesõnaga: kõik, kel riigis mingit kaalu oli, välja arvatud
rahvas.
Ringhäälinguga tegeles praktiliselt siiski ainult "Raadio—Ringhäälingu" juhatus. Kui esimene neist oli 5-liikmeline> siis
1927.a.oli seal 3 meest: Aleksander Tamm, Arnold Kapsi ja August
Kõva. Hiljem kasvas juhatuse koosseis jälle viieni. Enne ring
häälingu riigistamist oli tema koosseis selline: esimees K.iteinann(eestindatult Reinaste), abiesimees J. Loõsalu, insener
F. Olbrei, laekahoidja K. Tai.aberg ja insener H. York.
"Ajalehekmiingas" Jai:ob

Loosalu oli 1926.a-st riigikogu lii

ge asunikkude rühmas ja riigikogu sekretär 1932.a., seega ustav
kodanluse tugi. Andis välja ajalehti "Laa" (1927~3o) ja "Laaleht" (1930-1934), samuti kergesisulisi "Uudislehte" (1927-4o)
ja "Jutuleht" (1929-194o).
"Riigi Ringhäälingu loomisega tekkis ka valitsuse poolt nime
tatav juhatajakoht, muu personal jäi esialgu endiseks. Juunis
1934 nimetati ajutiselt juhatajaks se line postivalitsuse direk

- 1о4 tor diplomeeritud insener G, Jallajas. lo. septembrist peale

asus ametisse F. Olbrei, kes juhtis rin.häälinjut Suure Isamaa
sõja aljuseni.
Fred Olbrei on sündinud 1393«&•5 lõpetanud Peterburi sõja
väe elektrotelmilises koolis raadiotelegraafi ja e1ektromehhaanika kursused ja Toulouse1 i ülikooli Elektrotehnika Instituudi;
õppis ka Riia Polütehnilises Instituudis. Suure Isamaasõja ajal
viibis tagalas.
Ta on sei j. elavaist staažikaim ringhäälingu kaastööline, juba
2o. detsembril 1926 esines F. Olbrei "Raadiotehnilise ettelujeEiise^a". Ainuüksi lo aastaga pidas ta 53° loengut.
Riiji Rinjhää1in_ j tegevuse alused pidi määrama -raadionouko^u.
See oli mõeldud kodanluse positsioonide tugevdamiseks ringhää
lingus, kuid F. Olbrei enda sõnade järgi; 11 Raadionõüko^u eksis
teeris rohlcem formaalselt, peamiselt kontrollis vaid rahalisi
kulutL.si, tejelikult ta ei seganud end rinjha'11inju asjauesse.,1-u

Fred Olbrei mikrofoni ees

Jutuajamisest 1964.a. kevadel.

- Зо5 Esimese raadioncuk оgu koosseis 1934-*a. juulis oli selline;
teedemiriistri abi

Jürgenson, riigisekretär Ii. T erras, G. Jal

lajas, E. Olbrei ja H, Võrk. Kõukogu koosseis kuue aasta jook
sul peaaegu ei muutunud, sest käies aastat hiljem kuulusid sinna
jälle II. Jürgenson ja II. 2erras (olid esimeheks ja abiesimeheks
kuni 194o.a.)> majandusministri abi A. Keller, G. Jallajas ja
II. Võrk. Detsembris lisandus ka riigikontrolli esindaja A. Stein.
Ehkki raadionõukogu koosseis pidi pidevalt uuenduma, hoolitses
valitsus ise selle eest, et "omad mehed" hoiaksid ringhäälingul
silma peal. 1:äiteles 1939 »a. määrati presidendi otsusega nr. 7o
Artur Keller uuesti raadionõui:оjusse; otsuseja nr. 117 istus
jälle raadionõukogu koosolekuil 1 . Jürgenson, jne.
Vaevalt neil midagi selle kohustuse vastu oliji, sest iga
koosoleku pealt maksti raadionõukoju liikmele lo krooni ja esime
hele 2o krooni. Pole halb teenistus, kui arvestada, et näiteks
1937.a. pidas raadionõukoju 1.G koosolekut (komisjonid 9).
Lisaks said raadionoükogu liikmed alates 1936.a. ringhaälinju
puhaskasust 3

Selliselt jagati 1937.a. raadionõukoju liikmete

ja riigikontrolli esindajate vahel 2314,3 krooni.
Il
'лRaadiо-üinjhäälin,ju" ajal oli ringhäälingu '.oosseis õige man
ne Lu. Esimestel päevadel

.id asjaajaja, koristaja ja pisiorkes

V3

ter, ringhäälingu riigistamisel 3° inimest (sellest 2/3 orkester).
Esimene palgaline töömees oli asjaajaja-direktor Tl.Oll-jkeinson, kes oli ka üles osaühisuse

rajajaid. Kordamööda olid juha

tuse esimees A. Tamm ja H.Oll-Reinson "halloo-meheks", sest raha-

- з°б puudus ei võimaldanud esimesil päevil väljastpoolt esinejaid
palgata.
Kümme aastat hiljem nad meenutasid;
"Keegi ei tahtnud alul ringhäälingusse kõnelema ega laulma
tulla• Või kui nõustutigi, siis nii kõrge tasu eest, mida me ^
maksta ei suutnud. Neid, kes tahtsid, ei võinud aga mikrofoni
ette lasta. Ühe esinemishimulise lauljannaga ei saanud muidu,
kui lasksime tühja mikrofoni laulda."1
Kuidas Eesti koigi aegade kuulsaim raadiomees Felix Moor
(sündinud 19o3.a. Suure-Jaanis, surnud 1955*a. Tallinnas) sat
tus ringhäälingusse ja milline see töö algul välja nägi, sel
lest jutustab tema enda kirjutis "Minu esimene tutvus ringhäälin
guga": •

"Meie ringhäälingu hälli juurde jõudsin siis, kui ta oli
ainult viiskümmend päeva vana. Sammusin mööda 2?ikka tänavat
sadama suunas. Jõudnud Vaimu tänava nurgale ühe igivana maja
ette, peatusime. Mu kaaslane hoiatas, et asutus, kuhu varsti
sisse astume, on nagu "püha paik", kus kõrvalistelt isikutelt
nõutakse täielist vaikust. Sammusime halvasti valgustatud treppi
mööda teisele korrale. Ukse taga seistes kuuldus seestpoolt
muusikahe1isid. Kaaslane vajutas ukse kõrval olevale nupule ja
nüüd kostis muusikahelide hulka mingi hoopis määritlematu heli,
^ "Raadio" nr. 5°> lo.XII 1936, lk. 1187-r

- Зо7 midagi parmu porisemise taolist, kuid palju valjem• Moni hetk
hiljem avas meile ukse keegi prillides vanahärra, kes pani sõrme
suule, märgiks, et "vaikust". Vabanenud siinsamas esikus iiliriietest astusime vanahärra juhituna hiirvaikselt seestpoolt
eesriidega kaetud ukse kaudu saalitaolisse ruumi, mille seinad
olid drapeeritud sinise riidega ja põrand kaetud vaibaga. Ruum
oli ruudutaoline porandapin mga, umbes kuus ' orda kuus sammu.
ühes nurjas oli klaver, sellest vähe eemal teisezseina ääres
harmoonium ning põranda keskel kaks viiulit ja tšello. See oli
kogu orkester. Ettekanne tundus kaunis tugevasti sumbutatud. J1'ui
muusikapala lõppes, astus vanahärra kärmesti keelpillide ette^
seina äärde asetatud statiivi juurde, mille tipus oli metallrõnjas keskel asetseva marnorblokiga. Tai;, asin: mikrofon. Samasse
laariiiorblokki hüüatas vonshi:rra kaunis enerjilise häälega: "Üks
minut vaheaega", astus siis tagumistesse tubadesse viiva ukse
juurde, vajutas seal ühele nupule, mille järel kustus ukse pii
dal olev punane elektrilamp ja süttis roheline. Lüüd pääsesid
keelepaelad valla. Tutvusin vanahärraga ja puhusime mõne sõna
head juttu, kuni vestleja leidis, et "üles minut" on juba kest
nud küllalt kaua ning sami.us jälle ukse juurde, vahutas nupule,
Punane tuli osutas, et mikrofon on avatud. Samal ajal hakkas
esikus porisema parmu lennu meenutav ese. Vanahärra nimetas kii
resti järgmisena ettekantava orkestripala ja sammus esikusse.
Mi viibisin selles primitiivses stuudios umbes tund aega, kui
vanahärra mu juhtis ettekanderuumi kõrval olevasse tuppa, mis
oli ühtlasi büroo- ja ooteruumiks. (Leeles pidada, et sinna
pääses ainult stuudio kaudu!) I.lõne viivu pärast ulatas ta mulle
kimbu masinal kirjutatud teadaandeid, mis järelevaatusel osutu
sid ETA telegrammideks; pidin need varsti mikrofoni ees ette
lugema# Olin varem juba 8 aasta kestel esinenud publiku ees näit
lejana ja deklamaatorina. Mul üteldi olevat selge, kolav hääl
ja pühas diktsioon, nii siis nõuetavad eeltingimused rinjhäälingus esinemiseks. Telegrammide ettelugemisel oli aoja umbes kolm
kümmend minutit, l.iälctan, et mida lähemale saabus mikrofoni et
te astumise moment, seda suuremales läks ärevus, hoopis erinev
senisest esinemis"palavikust". Ja enne mikrofoni avamist õhata
sin üleni, pulss võis olla vist üle 12o lööji minutis, süda oli
nagu kurgus# Aga imelik! Niipea kui olin lausunud esimesed sõ
nad, saavutasin rahu ja enesevalitsuse, hä"l'sai t* jasi.oma ta
valise kindluse ning lujemine läks ladusalt. Ettekande lõpul
sain stuudios viibijailt väikese aplausi# Vanahärra, kelleks
osutus "kuldsuu" Aleksander Tamm, tegi mulle ettepaneku hakata
eesti rinjhäälinju esimeseks paljal:! seks konfereerijaks. Ja nii
sai minust 6. veebruaril 192?.a. "halloomees"#n1-

Fui juba ' oorist jutt tuli, siis nii kergelt edasi ei pääse:
2o aasta jooksul võis Eesti ringhäälingu ja Eeli:: Moori vahel
võrdlusmärgi tõmmata, ii в polnud mõeldav teiseta.
Eesti Raadio fonoteegis on säilinud E# Moori reportaaž "Kui1

"Baadio" nr. So, lo.XII 1936, lk. 119o.

- 3oS das valmib teatrilavastus", laulujeoreportaaž jm. väiksemad. he-

liloigud. IT ende autorit iseloomustab äärmiselt täpne diktsioon,
nii et võib

kuulda ka üksikuid häälikuid. Emotsioonide

huvides kasutas ta ka hüüdeid "ah11, "eh" jm. : оori kõnepruuki
kopeerisid teised meesdiktorid.
Kunstilisel luge:iiisel oli ta ühesugune meister proosas ja
värsis, tema intonatsiooni langused ja tõusud polnud liialt suu
red, vaid parasjagu mõjuvad. Võib märgata mõningat sarnasust
Voldemar Panso ja Valdo Pandiga; küllap 011 suurtel sõnakimstui
kel alati midagi ühist.
T"uide, imprоviseerimisоskuses peetakse F. loori s e iiajani
ületamatuks. Isegi varem valmiskirjutatud teksti ci lugenud ta
lihtsalt maha, vaid improviseeris juurde.
11. mail 1964- Teatri- ja Muusikamuuseumis toimunud mälestusteõhtul Felix Moorist meenutas teatritegelane Leo Kalmet:
"Feliksil oli tohutu imprоviseerimisanne, iial ei olnud tema
saates хэаизе, samal ajal ei kopeerinud ta kunagi ennast ega tei
si. Tema baritonaalne tenor nakatas kuulajaid, sugereeris, pani
kuulama.
Foor lõi raadiokunsti Eestis. Tänu suure
le eruditsioonile oskas ta saateks ja saates välja valida kõi
ge olulisema. Alati andis ta sündmusele oma hinnangu, ühtlasi
kuulajat selliselt aktiviseerides, et tahtsid ise kohal olla...
Ta oli rahva seas ülipopulaarne. ТГord kutsuti .oor aga kohtu
misõhtule ühte tütarlaste gümnaasiumi. Neiud olid pärast kole
dasti pettunud, sest nad olid ootanud printsi (!). loor enam
ühelegi kohtumisele ci läinud: "I illeks rikkuda noortel illu
sioone!""
Ants Lauter lisas: "Meie raadiol vedas, et oor sirina sattus.
Lahkus ta ju teatrir/t vaid selleks, et süda oli haige ja arstid
soovitasid rahulikumat elukutset! Selle mehe koht on alatiseks
eesti kultuuriajaloos."
F. Hoor oli suur töömees. Tartu ülikooli 3°° a. juubeli puhul
käis ta kaua enne seda teaduskondades ja kogus saatematerjali5
Vrd. "Kratt" nr.42, 31.X 1936, lk. 166.

-"elix loor tööl
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enne esimest reportaaži Helsingist luges rohkesti vastavat kir
jandust. Enamik Eesti näitlejaid sai õige emakeele kuv.ldemängutundidest, keelevaist oli E. I оori tugevamaid külgi.
F. Olbrei meenutas aastakümneid hiljem:
"F. l oor oli otsekui sündinud raadio jaoks, tema läbi või
tis eesti ringhääling palju. Tugev isiksus -- näit.teine teadus
taja Hoiu (on praegu Tallinnas usuvend) omandas isegi tema hää
letooni, nii et tavaline raadiokuulaja ei teinud isegi vahet5
kumb neist on mikrofoni ees.
Ta oli haruldaselt arenenud, laia silmaringiga inimene. I5nt
nagu ikka andekate inimestega, kannatas temagi alkoholi all.
Tabavalt on selle kohta öelnud J. Hunmo:
"Felix Hoor 011 kui hea lüpsilehm, K£s jalaga oma lüpsiku üm
ber lööb!"
See viga oli tal ilmselt päritud, sest ka ta isa oli alkohoo
lik. Teiselt poolt hukutas teda tohutu populaarsus. Tarvitses
tal vaid minna "Estonia" valgesse saali voi puhvetisse, kui ju
ba kõikjalt hüüti: "Felix, tule siia!"
Oma nõrga iseloomu tõttu ei suutnud ta viinast ära öelda.
Seetõttu tuli tihti saatekava muuta ja mõni lugu jäi hoopis ära.
Seitse korda lasti Felix I oor rin ;häIilingust lahti ja sama arv
kordi võeti ta sinna tagasi, sest ta oli tõesti asendamatu,
pigemini - teda võinuks asendada vaid 3~4 inimest! Lõplikult
taheti teda vallandada siis, kui siinais rahvusvahelise ulatu
sega skandaal. Uimelt avati I'arvas mälestus sammas -õhjasõja
a stарäevaks. Sel puhul saabus sinna ka ringhäälingu brigaad.
Tehnikuid ja tehnikat juhtis F. loor. Saatepäeval oli ta aga
nii purjus, et ei suutnud välja öelda üle kolme sõna järjest.
Nüüd võeti temalt mikrofon ära ja üks tehnik - või üks sõja
väelane - viis reportaaži kuidagi lõpule. Seekord segas isegi
valitsus vahele, sest kohal oli viibinud palju välismaalasi.
I uileji tehti märkus. Lõpuks võeti ta ikka tagasi, sest l oor
tuli järgmisel päeval ja palus pisarsilmi:
"I"ui on loomupärane nõrkus, ma ei saa sinna idagi parata."
Teda saadeti ka ravile, aga see ei aitanud. 'JF. Гоori õpilane V. Panso meenutas eelmainitud mälestusõh
tul oma õpetajat selliselt: "Ainult eredate isiksuste kohta
räägitakse müüte ja anekdoote. Tegelikult pole õige F. Moori
kohta öelda, et ta oli suur viinanina. Ta töötas kuu aega kui
loom, magades ööpäevas vaid kuus tundi. Siis pani selja vanad
riided ja ütles: "Ha lähen linna.".
Puhkas kaks päeva lokaalides (kusjuures isegi viinaklaasi
taga istudes õpetas ; eltskomale õiget eesti keelt), siis lälcs
tagasi koju, tööle.
Jutuajamisest 1964.a. kevadel.

~ 311 Kui lihtne on praegu raadiokunstile peale ehitada uusi kor
ruseid, kuid rajada!... Felix Moori hiigeltöö vajab veel põhja
likku u urimist.n
Huvitav on vaadata, kunas tulid meie ringhäälingu saatekavas
se mitmesugused uued saateliigid. Esimest korda deklamatsiooniga meie ringhäälingus esines F. Moor juba mõni päev pärast oma
debüüti, 12. veebruaril 1927*
Esimene lugemistund meie ringhäälingus oli 16. veebruaril
1927, esimene lastetuna sama aasta 5« mail, esimene reportaaž
19. veebruaril 1928 (I lesti raadionäituselt), esimene avalik
rasdioõhtu 26. aprillil 1929
(Avaluuletuseks oli Мог Jokai "Luuletaja armastus", esimeses
lugemistunnis kanti ette A. kivikase "Verimu".)
Koigi žanride, kaasa arvatud kuuldemängude teke on seotud
F. Moori nimega. Vähem tuntud on ta meeleolulauljana. Ta esines
anonüümselt mikrofoni ees omaaegse lööklauluga "Ma suudlen Teie
kätt, Madam'7, mille viimase salmi laulis isegi väga rahuldavas
inglise keeles (Moor oli Tallinna I gümnaasiumi kasvandik ning
valdas vabalt vene ja saksa keelt).
Lisaks kõigele muule hoolitses Moor ka järelkasvu eest* Et
lavastada lastekuuldemänge, lõi ta 1929-a. lõpus lo-liikmelise
lastetrupi. Sellest rühmast on välja kasvanud ka -^esti HSV tee
neline kunstnik Ellen Liiger (lastesaadetes tegid kaasa ka hili
semad nimekamad kultuuritegelased Juhan Kahk, Vidrilc Kivilo ja
Eino Tamberg).
Täiskasvanutega töötada oli Mooril raske, sest "Estonia" kee1

Vrd. "Raadio" 22.IV 1937, nr. 16, lk. 4.

las oma näitlejatel esineda, lisaks коUitas alaline rahapuu
dus. F. ] oor ise meenutas 15» detsembril 1947 _>eetud raadiovest
luses Ly Tuimaniga, et ta oli 9 aastat "halloouees", reporter,
toimetaja, lavastaja ühes isikus. Osaühisus oli äriettevõte,
kes ajas kasumeid taga, ja seepärast olid koosseisud väikesed,
igalt mehelt võeti mitu nahka.
Riigi Ringhäälingu päevil olukord pisut paranes, F. 1 oor ni
metati saatekava sekretäriks ja vabastati kolmeks päevaks näda
las diktoriaiaetist. Hiljem sai temast peamiselt kuuldemängude
lavastaja.
F. Hoor oli tohutult produktiivne. 1937* aastaks oli ta esi
nenud kuuldemängudes 6o, lastekuuldemängudes 44, avalikel raai
dioohtutel konferansjeena 54, segaettekannetega 68 ja deklamat
sioonidega 46 korda; kui vaja, võis ta isegi lööklaule laulda.^"
kümne aasta jooksul jõudis ta esineda 1321 korda, sealhulgas
118 lugemistunnis ja 24o reportaažis (saadete nimekirjad on õn
neks säilinud,F. koori isiklikus arhiivis). Mõni ime, et kuula
jad kinkisid talle kuldkella seoses lo a. tegevusega ringhäälin
gus ja 15 a. kestnud sõnameistri-tegevusega.
Kõige suurem lemmik oli ta aga lastele (esimene lo aastaga
organiseeris ta 713 lastetundi^kes andsidki talle hellitusnime
"raadioonu".
Üldse esines Felix Moor 21 aasta jooksul 21oo korda eetris
(siia pole arvatud teadusta iieed stuudios ja. raadiоõhtutel),
mängis ise kaasa liji 3oo osas, lavastas 8oo kuuldemängu ja
kuuldepilti. Olgu märgitud, et tema "rääkis sisse" ka esimese
eesti filmikroonika.2
" Vrd. "Kaadio" 22.IV 1937, nr. 16, lk. 4.
Vrd. I. Kosenkroniusy Eesti kino minevikuradadelt, Tallinn
1964, lk. 68.

- 313 Kuulsusele vaatamata oli J?. Loor väga tagasihoidlik ja lah
ke, toeline rahvamees. Ta tundis ka raadiotehnikat hästi, ise

seadis reportaažiae puhul rdkrofonid paika.
X

X

X

E. Olbrei meenutab:
"O/ü,ajal oli komplekteetinise puhul suurimaks raskuseks võit
lus raliakotimeestega, kes ei tahtnud mingisuguseid kulutusi te
ha. R.R. ajajärgul saavutati siiski seda, et ringhäälingus olid
tasumäärad 15-2o ,rv kõrgemad kui mujal. Jõuluks ja kevadpühiks
maksti veel preemiana kõigile kuupalk, see võimaldas paremini
kaadrit* valida. Seepärast tahtsidki kõik orkestrandid Tallinnas
mängida just ringhäälingu orkestris• Kevadeti, kui sõlmiti le
pinguid, leidsid aset otsekui laadad.Konflikti satuti Isegi
"Estoniaga", sest viimane ei tahtnud paremaid rtehi ära lasta.
Riigi Ringhääling oli vähem seotud kasumitesaamise püüetega
ja võidi parematele meestie ka rohkem maksta (ühe ja sama koha
peal saadi ka erinevat palka!)« Direktoril olid küll teatavad
finantspiirid, kuid nende ulatuses võis ta vabalt tegutseda.
Ta püüdsin valida tööle tugevaid isiksusi. Tavaliselt võeti
inimene proovile, midagi kindlat talle ei lubatud ja alles kui
mole-;ad pooled olid rahul, siis sõlmiti leping. Heade palganormide pärast oli teiste asutustega palju"paksu v^rdM.
Oli näiteks teada, et Jaan Rummo on hea staasikas pedagoog
ja kutsusin teda ringhäälingusse tööle. Rummo oli vastu:
"Liul on 35 tublit õpilast, kes mind armastavad ja keda uina
armastan, eist kasvatan ua inimesed ja milline rõ ua on näha
neid täiskasvanutena..."
"Aga kui teil 35 asemel on 35°oo õpilast?"
Ruui/.o jäi mõttesse ja te ;in ettepaneku, et suvepuhkuse ajal
J. Rummo praktiseeriкs pisut ringhäälingu töös.Rummo lõpuks
nõustuski, sest talle pakuti lisaks prisket tasu - 2oo kr kuus +
honorar saadete koostamise, reportaazide, näidendite jm. eest.
Jõudis kätte sügis ja kii ibki ei teinud juttu 1albumisest. Alles
siis, kui Jaan Rummost säi ametlikult lastesaadete toimetaja
(veel suurena palgaga), ütles ta: "Pagana huvitav on see raadio
tööl"
Ta töötas sel kohal kuni oua surmani parast sõda. Nii meeli
tati üle ka Eesti Kooperatiivide Keskühisuse majandusjuhataja ja
raamatupidaja Richard Saving (suri emigrandina Rootsis) ning
"Estonia" ooperilavastaja Hanno Kompus (elab praegu Montrealis).
Muide, Felix Moor oli see, kes soovitas Jaan Rummot rin ^xäälingusse (viimane oli varem raadiole lastenäidendeid tõlkinud ja kirju
tanud)."Hanno Kompus (sünd. 139o.a.) оlj. väga mitmekülgne inimene.
Enne ringhäälingusse tööleminekut oli ta saanud Riia Pоlütehniku—
^ Jutuajamisest 1964.a. kevadel.

- 314 is arhitektidiplomi, praktiseerinud Saksa riigiooperis režii-

assistendina, olnud harilusniniste eriumi kunstlosakomia juha
taja ja "Estonia" teatri direktor. Juba üliõpilaspõlvest tege
les ka liirjandus ega; kirjutas peamiselt arvustusi, aga tõlkis
ka draamasid ja ooperilibretosid. Peale muu oli ta näitleja ja
dramaturg.L
1. juunil 1936 sai Hanno Kompusest saatekava juhataja. Albert
Jlcsip on temast kirjutanud:
"Raadiokuulajad tunnevad Hanno Kompust peamiselt tema sõna
võttudest kunsti alal. Aga mitmekülgse inimesena ei põlga ta ka
teisi teemasid, aktuaalseid./v-rv/ Hagu ta 011 pärit maa südamest,
nii 011 ta ka säilitanud puhtana ja kaunina keele, mida ta kõne
leb. Pean ütlema , et see on lihtsalt nauding kuulata tema keelt
Siin on parajal määral vana ja uut koos; liialdusteni minemast
kaitseb teda keele vaist ja vanast koolmeistri perest saadud
traditsioonid./ / Varesed teavad seda, et ta nii suvel kui tal
vel on kella б-st laua taga. VÕib-olla sellepärast, et ringhää
lingu juhatusse on sattunud temataolisi mehi, ^i tunne ka keegi
selles asutuses kuigi palju "kroonu" asutust."1^
Esimeseks Eesti naisdiktoriks oli Erika Veideiibaum (eestistatult Viirsalu). Ta oli Tartust pärit. Esimest korda veis juttu
teha erialasest ettevalmistusest, sest E. Veidenbaum oli lõpeta
nud filosoofiateaduskonna, oskas deklame rida j: valdas vabalt
soome keelt. Enne teda oli paar korda katsetanud üks tundmatuks
jäänud naine.
Kui kõnealune pärast aastast töötamist 1935»a. siirdus tööle
informatsiooni ja propaganua. talitusse, siis asendas teda aju
tiselt Juhani Reisile.

IT aisdiktori

leidmiseks korraldati konkurss

12 kandidaadiga tegi tõhusat tööd F. Moor. Proovikatsete jä
rel jättis ta sõelale neist 4. Lõpliku sõna ütles komisjon, kes
esinejaid valjuhääldajast kuulas. Valik langes Ira Lebasele
(viimane vaiaas orartsuse коeit).
1

Vrd. И КО f. 194, 49:14.
"Raadioleht" nr. 9, 1.1" - 194-0, Bt. 131.

- 315 Kui "Raadio-Ringhäälingu" perioodil käis kogu kaadri vär
bamine täiesti stiihiliselt, siis Riigi Ringhäälingu päevil
püüti mingil määral ka rahvast kaasa tõmmata, eriti just
diktorite töölevõtmisel.
Kui 3?. Moor varemmainitud põhjustel R»R. teenistusest 1936.
a. oktoobris "lahkus" (loomulikult mitte lõplikult, sest Vil
jandis ja teistes linnades raadiokuulajate poolt alustatud
allkirjadeaktsioon kandis vilja), püüti talle asendajaid lei
da. 150 kandidaadi seast tuli välja valida 3

^ diktorit.

uu

Nagu kurtis tolleaegne ajakirjandus, jättis konkurss hal
va mulje eesti intelligentsist: puudulik keeleoskus ja hääl
damine, aktsent, kõnedefektid, lühendite mittetundmine. Tänu
sellele, et diktorid kasutasid lik- ja line- lõppe segiläbi,
tekkisid"ülimoodsad11 sõnad: hariline, vÕimaline, isaline ja
teised taolised.
See polnud esmakordne kurtmine. Juba 1932.a. hurjutas "Päe
valeht" Moori asendajat R. Stafenaud,

l °H märgatav saksa

ke

aktsent. Ka solistid väänasid armutult eesti keelt.^
Hoia Ronk (K.A. Hindrey) pahandas omakorda raadiokeele
monotoonsuse üle. Ta nimetas raadios esinejate diktsiooni
halvimaks Euroopas. Ja kui itöik lood vuristatakse maha, siis
ei päästa ka mees- ja naisdilctorite vahetumine. Artikkel
"Raadio kaudu diktsioonini" lõppes retoorilise küsimusega:
kui rahvas oskab kõnekeelde panna muusikat, miks siis ring
häälingus seda ei osata?-'
Vrd. "ES" nr. 14, 2.IV 1937, lk. 3.
2
Vrd. "Päevaleht" nr. 341, 13.ХИ 1932, lk. 6.
^ Vrd. "Postimees" nr. 67, 9»Ш 1937, lk. 5*

1

- 316 15 väljavalituga toimusid tõsisemad katsed. 1936.a. det
sembris korraldatigi eetris "rahvahääletus": 6 järelejäänud
kandidaadi üle otsustas rahvas. Esikohale tuli häälte arvu
(36 233) poolest Rolf Stafenau, järgnesid Ligette Реек (24 186)
ja Andres Birk (23 o97)• 1937#а,

veebruaris võetigi nad ametis

se.
1936.a. detsembris oli ringhäälingu juhtiv koosseis järgmi

ne. Direktoriks oli F. Olbrei, väga tugev tehnikatundja ja
seepärast sobiv isik direktori kohale.

Tehniline jüllataja oli insener А. lossmann, kes varem töö
tas Haapsalus raadiojaama ülemana, tuli Riigi Ringhäälingusse
üle 1934.a. Praegu on Tallinna Piimakombinaadi peamehhaanik.
Saatekava juhataja oli H. Kompus, büroo juhataja R. Saving,
stuudio juhataja ja hilisem Türi saatejaama juhataja insener
G. Männik ja laboratooriumi juhataja L. Stürmer. Vlimane asus
"Raadi о-Ringhäälingu" teenistusse Tallinna saatejaama juhata
jana 1. jaanuaril 1932« Ьео Stürmer oli Suure Isamaasõja ajal
tagalas, suri Tseljabinskis 1942.a. novembris.
Kõige staažikam töötaja oli aga stuudio vanem-valveametnik
Evald Mägi, kes juba 2o. veebruaril 1929 oli Tallinna saatejaama ametnik. E. Mägi õppis raadioasjandust Pariisis. Töötas
pärast sõda ENSV RIvE paberitööstuse osakonna juliatajana, prae
gu on pensionär Tallinnas.
Viimasest kolm aastat hiljem alustas oma töömeheteed prae
gune staazikaim Eesti Raadio insener Pranz Ilves. Siis küll
alles 2o-aastase praktikandina "Raadio-Ringhäälingu" välisT
1
ülekandegrupis, 193Ö#a. peale tehnikuna -Lasnamäel.
1

Vrd. "Raadioieht" nr. 4o 1962, lk. 4.

- 317 "Raadio-Ringhäälingus" töötas palju kuldsete kätega mehi.
-äiteks oskas töökoja meister A. Bernhard selliselt valmista
da kondensaatorrnikrofone, et "Telefunkeni" insener polnud
võimeline neid eristama Neumanni firma omadest.
Loomingulisse koosseisu kuulusid sellal: F. Moor, noorteraadio toimetaja J• Rummo, päevauudiste toimetaja K. &esa
(võeti tööle 1934.a.

ajutiste töötasude arvel, suri pärast

sõda USA-s), muusikasaadete toimetaja Eromhold (Vardo) Holm.
Viimane tuli otse keskkoolist

ringhäälingu teenistusse juba

osaühisuse päevil. Pidas algul konfereerija ametikoha kõrval
ka raamatupidaja oma, Riigi Ringhäälingu loomisest alates te
gutses vaid teadustajana. Oli muusikaliselt arenenud, seepärast
siil'dus sellele alale.

Vardo Holm ja Felix Moor.

- 318 Ülaltoodud gruppi kuulusid ka teadustajad. 1937*a. veebruaris
anti juurde kuuldemängude lavastaja ja teadustaja kokt. 1938.а.
lõpus võeti juurde veel üks päevauudiste toimetaja, kelle hoo
leks jäi peamiselt sport (A. Kask).
Riigi Ringhäälingu struktuurist annab ülevaate järgnev joo
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Riigi Ringhääling ise (rääkimata "Raadiо-Ringhäälingust")
kaadrit ette ei valmistanud. 1939*6• asutati vaid kaks sti
pendiumi (a 25o kr.) Tallinna konservatooriumi lavakunstikooli
juurde, kuid selle vilja ei jõutudki lõigata (nimetatud kooli
deklamatsiooni- ja kõnetehnika klassi lõpetasid juba 1937-a.
11 inimest, ja ehkki nad olid F. Moori Õpilased, ei tulnud
neist üleski ringhäälingusse tööle).
x x x
1

Vrd. OEHKA f. 1354, nim.31 s.-ü. 47. 1. 243.

- 319 Kõige parema pildi personalist a. 1934—1939 annavad Riigi
Ringhäälingu ametlikud aruanded."
•^asta

1934

1935

1936

1937

1938

27

3o

32

32

43

44

sellest orkester 23

26

27

27

34

36

14

17

26

3o

34

44

6

11

15

2o

22

26

47

5ö

73

84

lol

114

I. Saatekavaosa

1939

II» Tehniline

osa
III. Juhatus,

majandus- ja
bürooala
IV.

okku

K

Kommen taarid. Esimesel kahel aastal olid koosseisus vaid kaks
teadustajat ja kaks toimetajat.
1936.a. kohta on olemas ka detailsemad andmed. Nii töötas
stuudiotes 11 tehnikatundjat, Lasnamäel

Partus 3> labora

tooriumides ja akulaadimise punktides 4, töökojas 3 meest.
Riigi Ringhäälingus teenisid oma leiba ka kolm raittekoosseisu<
list töötajat: muusikatoimetaja, teadustaja ja orkestrant.
1937*a. oli kaks mittekoosseisulist töötajat (nende seas
ka päevauudiste toimetaja), mõnedel andmetel ka veel 7 orkest
ranti.
193ö.a. oli kolm mittekoosseisulist töötajat.
1939.a. oli koosseisus 5 toimetajat ja 3 teadustajat, väl
jaspool koosseisu võõrkeelsete saadete toimetaja, dramaturg,
abijõud noorteraadio toimetuses ja heliplaaditoimetus es.
•Ajutist tööjõudu võeti veel informatsiooni- ja venekeelseteks
saadeteks.
1

Vrd. ОВЖА f. 1354, nim. 3, s.-ü. 47, 1. 59, 127-129 ja 424

- 32o Majandus- ja bürooala all on mõeldud ka raamatupidamist,
kassat, kirja de osakonda, abonentide kontrolli, juriskonsulti,
koristajaid, ladu ja garaaži.
Eesti NSV kultuuriministri asetäitja Paul UUsman iseloo
mustab Riigi Ringhäälingu personali pöördemomendil järgmiselt:
"Oli ju suur osa ringhäälinguaparaati, eriti toimetused,
komplekteeritud kodanlikule korrale ustavatest isikutest.^uid
uued tuuled olid siiagi puhuma pääsenud. beda näitasid ring
häälingu töötajate poolehoiuavaldused. Neid tuli nii esimesel
päeval kui ka hiljem - tuli tehnilise personali ja töökoja
töötajate poolt, isegi toimetusest« Paljudest tolleaegsetest
inimestest said head nõukogude raadiotöötajad. Veel pärast
sõda lõid 194o.a. personalist paar toimetajat kaasa, nende
hulgas pikemat aega lastesaadete toimetajana Jaan Rummo. Teh
nilise personali ja orkestri liikmete seas töötab praegugi
rohkesti ringhäälingu vanu veterane."1
1964.a. kevadel peetud jutuajamises selgitas P. Uusman, et
vaenulikult meelestatud inimesed hakkasid hiljem varjatud
vastupanu osutama:

tekstidesse tehti teadlikult vigu, artik

leid redigeeriti valesti jne.
tta Felix Moor tegi varem küllaltki reaktsioonilise sisuga
v
reportaase ja kuuldemänge, kuid 194o.a. ta koostööst ära ei
öelnud. Oma andekuse ja improvisatsioonivõime pärast kutsu
tigi ta nõukogude ringhäälingusse tööle.
F. Olbrei ei varjanudki oma kodanlikku meelsust, kuid et ta
oli avameelne ja töökas inimene, kes pealegi ei seganud end
saatekava koostamisse, siis ringhäälingu tehnilise juhina oli
ta mees omal kohal. Olles loomult väga õiglane inimene, omas
ta ka suurt autoriteeti.
Vastupidi oli Gert Helbemäega, kes oma meelsust ei näidanud
ja kelle tõeline pale paljastus hiljem, ühelt poolt oli ta
^ Saabus päev, Tallinn 1963? lk» 25^.

- 321 üliviisakas, teiselt poolt boheemlane. 194o/41 jätkas ta suu
re paatosega kuuldemängude lavastamist, fasistide saabumisel
tervitas aga neid ja asus okupantide raadios tööle näitejuhi
na. Praegu elab ta Rootsis.
ICui G-. Helbemäe tundis vähemalt oma tööd (ehkki tema kuul
demängud olid sentimentaalsed ja küllaltki vanamoelised), siis
Ago Kask ei olnud midagi väärt ei inimesena ega raadiomehena.
Nagu P. Uusman, 1?. Olbrei, H. Mikkin ja V. Esop (neiupõlves
Valve Kruusvee; töötas valveametnikuna Riigi Ringhäälingus,
hiljem "Rsadiolehe" talituses) teda üksmeelselt iseloomustasid,
oli A. Kase puhul tegemist revolverajakirjaniku ja nürimeelse
isikuga.
Kui enamik ringhäälingu personali jäi nõukogude võimu või
du järel n.-ö. äraootavale seisukohale, siis Kask hüüdis (kõi
gi äärmiseks üllatuseks, sest seni ta oli olnud innukas kaitse
liitlane) uuele korrale esimesena kõigest hingest hurraa. Et
ta ka fasistide ees asus kohe kannuseid teenima, see selgus
alles hiljem.
A. Kase taolised muidugi ei domineerinud ringhäälingu per
sonalis. Võib tuua ka teistsuguseid näiteid. Aleksander Welrnan, ringhäälingu Išaudu hästi tuntud KiriH0vi mandoliiniorkestri liige, organiseeris juunipäevil demonstratsiooni Nar
vas. Hiljem sai temast kohaliku parteikomitee sekretär.1'
Evald -:ägi kinnitas 1964.a. peetud jutuajamises, et 194o.a.
pööret tervitasid tema ja ta töökaaslased - valveinsener Harri
Esop, tehnikud Eugen Puusepp, Boris Kraeman (kõik praegused
^ Vrd. Eesti riik ja rahvas II maailmasõjas, ^tokholm 1956, III,
lk. 166.

- 322 TPI Õppejõud) ja F, ^lves, insener Aleksander Sillart (praegune
Riikliku Raadio ja Televisiooni Komitee peainsener) jt. 3. Mä
gi lõi kaasa 194-3.a. Leningradi raadiosaadetes.
x
Eraldi vaatlust nõuab

x

x

о г к e s t r i kui suurima ring-

häälingukollektiivi areng.
Orlcester oli 1926.a. peale peamiseks muusikalise kava täit
jaks juhuslike solistide ja väheste heliplaatide kõrval. Al
gas kõik triost (Hugo Schütz - viiul, Alfred Vaarman. - tšello
ja Anna Sivitski - klaver), kes küll juba esimese tegevusaasta
jooksul kasvas 9-1iikme1iseks ansambliks.
Esialgul lisandusid triole harmoonium (Fr.Nicolay, eestifidatult Priit Nigula) ja obligaatviiul (Karl Schütz). 1927-а.
algul täiendati koosseisu klarneti (Simson) ja kontrabassi
(Kotsensky), seejärel flöödi (Sepp) ja trompetiga (King). Kulus
aga veel lo aastat, enne kui võis juttu teha sümfooniaorkestrist.
Tõsi, juba 1927«a. alates võeti osa "Estonia" avalikest süm
fooniakontsertidest, kuid alles Riigi Ringhäälingu päevil (kui
tuli kokku juba 7o-8o muusikanti) saab rääkida kunstilisest
õnnestumisest.
Ringhäälingu orkestri arengutee oli üsna vaevarikas. "Raadio-Ringhäälingu" juhatuse vanadest protokollidest on näha

, lt. st

aastasse muret orkestri pärast. Kuulajad nurisesid Õigustatult
orkestri väiksuse üle, kuid juhatus ei tahtnud kuuldagi uute
orkestrantide juurdepalkamisest.
Praegune Eesti NSV teeneline kunstnik

Hugo

Schütz täitis
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Ork ester "Raadio-Ringhäälir:_,u" päevil. Vasakult paremale:
R. Palm, A. MiIX, A. Saat, M. Prokofjev, P. Nigula, A. Värk,
A. Treumuth, A. Sepp, A. Kõhelik, K. Kukk, B. Kotsensky,
К. Mern:ulov, N. Kubli, K. Vesterstein (Vestre) $ A. Karjus,
F. Moor.
algul 3:a kontsermeistri ja ringhäälinju muusikajuhi ülesandeid.
Kui temast 1929.a. sügisel sai "Estonia" orkestri kontsertmeis
ter, siis asendas teda viiuldaja Auguet Hill ja 193o.a. septemb
rist esimene viiul Rudolf Palm (mõlemad on praegu Eesti NSV tee
nelised kunstnikud).
Praegune Eesti Raadio sümfooniaorkestri kontsertmeister R.Palm
oli suurepärane solist ja hea ansamblilooja (1933-a., kui lahkus
Krull, täitis Palm i eji orkestrijulii kohta!. 37 aasta jooksul
on Palm näidanud end oma erialale jäägitult andunud muusikuna,
tõsise, visa ja äärmiselt kohusetundliku töömehena, kes on päl
vinud kolleegide ja raadiokuulajate austuse.1 Just tänu sellis
tele entusiastidele on meie sümfooniaorkestril nii hea nimi.
Vrd. "Raadiоleht" nr. 26 1964, lk. 2.
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tilisteks juhtideks ja pro-raiani koostajateks - heliloojad
J'uhan Aavik ja Enn York. Huide, Boleslav Kotsensky andmetel
käisid alates 1923. aastast ringhäälingu orkestrit juhatamas vä
hemalt 14 maa dirigendid (Noukogude Liit, USA, Prantsusmaa, Suu
britannia, Itaalia, Ungari, Tšehhoslovakkia, Soone, Saksamaa,
Austria, Läti, Belgia, Hispaania). Гende seas olid ka sellised
kuulsused nagu Stravinski, Coates, Berdjajev, Cooper, nayer,
Rajter, Blech, Bamberger, Malko, Sebastian, Иahier jt. (põhili
selt muidugi R.R. perioodil).
Aavik ja Võrk olid ringhäälingu teenistuses vaid osalise töü
jõuna. See asjaolu ja muusik ajulrbide alatasa vahetumine ei mõju
nud orkestrile hästi. Seepärast pole imestada, et kuigi 1923.a.
alguseks oli orkester kasvanud 12-liikmeliseks (juurde tulid
Eesti parim oboemänjija 1 iüiail Prokofjev ja trombounimänjija
Eduard Tihane, samuti ajutiselt üks viiuldaja), ei rahuldanud
see ikkaji avalikkust.
Insener E. l altc.iek kirjutas: 11 Olen nii moniji kord katsu
nud, erapooletult hinnata ringhäälingu orkestrit, küll tõsisel,
küll kergesisulisel muusikal ja pean tunnistama, vähemalt see
osa ringhäälingu saatekavast ei taha. paraneda. Iga kord tekib
tunne, parem oleks kui orkester üldse ei mänjiksl'li~
Et see mitte erandlik arvamus polnud, tõendab V. Kelle kiri:
"Kui lehitseda ringhäälingu Sc atekava, siis võib juba ette
öeldatet see enamatel kordadel vähe kuulamisväärset pakub* Har
va, kui ohtu kestes kavas ehk 3 enam-vähem meeldivat teost lei
dub. Kui siis veel orkester neid samase ükskõiksuseja ja hooli
matusega läbi masindab, nagu see meil kogu aej kahjuks sünnib,
siis on arusaadav see pahameel...
Vrd. "Raadio" nr. 2 1923, lk. 63.
^"Raadioleht" nr. 1, 6.3 l ,, lk.
'"Raadiоleht" nr. 3 > 3°*-r 1929, -

1
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- 325 1929 ®a. septembris suurendati orkestri koosseis 18-1iikraeliseks js esimeseks koosseisuliseks dirigendiks palgati muusi
kamees Arkadius Krull. Võrdluseks olgu öeldud, et Riias oli sel
lal ringhäälingu orkestris 4o liiget.
Nüüd võis kõnelda ringhäälingu orkestrist juba ilma jutumär
kideta, sest oli kujunenud püsiv salongkoosseis. üritati mängi
da isegi Beetiioveni esimest sümfooniat, kusjuures hea tahe tule
muse muidugi kaugelt üles kaalus« Peamiselt oli orkestri reper
tuaaris endastmõistetavalt vaid kerge ajaviitemuusika."
Osaühisus ei tundnud orkestri paarikümneliikmeliseks suuren
damise vastu mingit huvi, sest see oleks nõudnud aastas ligi
15

000

krooni lisakulu. Asi läks hoopis tagurpidi - 1932.a.

loetleti orkestrante 13, 1934.a. aprillis vallandati sellestki
koosseisust 2/3* jäi järele vaid kvintett (Palm, Hill, Karjus,
Kotsensky, Nigula).
Pärast Riigi Ringhäälingu loomist oli augustis 1934 olukord
selline: kolmel päeval esines sekstett ja kolmel päeval 22-24liikmeline orkester (muidu poleks rahadega välja tulnud). Kuni
aasta lõpuni oligi tegemist sümfionettkoosseisuga.
Hädas oldi repertuaariga: kõik helitööd olid mõeldud täis—
koosseisulisele sümfooniaorkestrile, seega tulid need ümber
orkestreerida.
Riigi Ringhäälingus sai esimeseks dirigendiks prof. Raimund
Kull ja teiseks dirigendiks Priit Nigula, kes seni oli täitnud
orkestris klaverimängija ja solistide klaverisaatja kohustusi.
Nüüd muutus orkestri töö ja koosseis stabiilsemaks. Lisaks
^ Vrd. Ringhääling, Tallinn 1944, lk. 26. /
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mest telliti akustika mÕÕteaparaadid ja ehitati nii esinemiskui harjutusruumid ^Estonia" IV korrusel akustiliselt ümberju
Sest seni kui puudusid korralikud tehnilised seadmed, poleks
hea ega suur orkester mõjule pääsenudki. Paranes ka orkestran
tide elu: poole kohaga muusikamehed said detsembrikuus täispalk
ga, 193^«а. oktoobris tõsteti orkestrantide palka veelgi 3>5~
—415

•

у°

Et tasakaalustada keel- ja puhkpillide vahekorda, suurendati
1. oktoobrist 1938*a. orkestri koosseisu 7 mehe võrra. Dirigen
di kepi all oli juba 33 meest (Soomes 3Z-L), kelle töötasud neela
sid ühe kolmandiku saatekava kuludest.
Prof. E. Kull töötas paralleelselt ka "Estonia" teatri muusi
kajuhina, tema töökoorem oli liig suur. Seepärast kutsutigi
1939.a. augustis dirigendiks Clav Roots (töötab praegu tunnus
tatud muusikamehena Kolumbias). Sellal oli orkestris ligi 4o
meest (neist jäid aastakümneteks ringhäälingule truuks trompe
tist Vootele Tamm, vioolamängija - praegune estraadiorkestri
dirigent ja -^esti HSV teeneline kunstnik - Rostislav Merkulov,
tšellist Kaarel Vallimäe, flöödisolist Arnold Sepp, fagotimängija ja hilisem Eesti Raadio sümfooniaorkestri dirigent Sergei
Prohhorov, kontrabassimängija Boleslav Kotsensky jt.) ja naist
(esimene viiul, harf ja klaveril Tekla Koha, kes töötab praegu
repetiitorina "Estonias"), kes peaaegu kõik olid konservatoo
riumi lõpetanud või õppisid seal. (Proovidel mängisid ringhää
lingu orkestris praktikantidena kaasa ka konservatooriumi õpilase^
nii tuli järelkasv.) '.Tõsisemate palade ettekandmiseks oli seegi

- 327 koosseis vai" e 3 nii et kapitaalsemad "teosed kaxni ette ikka l oos
"Estonia" orkestri.ja.~
III
Tänapäeva mõiste järgi

m i t t e k o o s s e i s u l i s t ,

kaastöötajaid ametlikult sellal ei olnudki. Suured abilised olid
Tallinna teatrite näitlejad. Lühemalt nende osadest ja tööst
alajaotusest "Kuuldemängud ja teater".
Suurepärased eeIdu >ed ringhäälingus tööta,.ise' s oli 25. augus
til 1932 elavate kirjast lahkunid Hilda Gleseril. Eeli:: Hoor
iseloomustas teda oma järelehüüdes selliselt:
"Ainulaadne deklamaator, ellena teda tunneme ringhäälingu
kaudu. Hagu veel praegu kuuleksime mikrofoni ees teda vahest
sügavtraagilisena, taoti elurõõmsana, mõnikord kehastajas noori,
teinekord vanu. Clju see siis lugemistunnis, kuuluei cn_us või
avalikul raadiо õhtul."Pole imestada, et E. Hoor pidas teda üheks oma õpetajaiks.
ritmelrüljne abiline oli "Estonia" ooperitenor Aarne Viisimaa,
kes 194-0. aastaks oli ringhäälingu kontsertosas esinenud 146
korda. Vähem tuntud on A. Viisimaa ringilaülinju teadustajana.

Ta meenutab ise (jutt on 1929»a. kohta):
"Eriti meeldis mulle lastetundide korraldamine. Ma ei pakku
nud lastele mitte lihtsat lugemist, vaid püüdsin neile tundi te
ha huvitavamaks ja mitmekesisemaks juttu illustreerivate heli
plaatidega, nagu see praegu on moes põimikutes ja kuuldemängudes.
Ainult et tolleaegsete teliniliste abinõude juures polnud soe
kuigi к er -e teostada. Tuli lugemise ajal keerata üles grammafon,
.vahetada plaati ja nõela, sest abijõude polnud kusagilt võtta.
Hoguni oma laulu juurde tuij^ise ":onfereeridal 1'oi : v ,1 sai Loe
tud к с;joni li;jemistundides.
tihe ajara esineja nimi on tänapäevani hästi tumma. See on
Artur Rinne, kes laulis enne sõda plaatidele die 16o laulu.
•Toist "mets mühiseb" muutus ringh

Lin
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V.rC. Ringliäi'linj, Tailin и 1;4., lk. 2 .
2
"Saadi0" nr. 32* 9-IX 1932, lk. 23o.
'' "Eaadioleht" nr. 46, 1?.7" 193V, !-• 7.
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laks ja kuulajad tejid Hobuni ettepaneku, et laulu võiks igal
hommikul kasutada äratusmänguna...
(A. Rinne töötab prae_;u Hesti Televisiooni režissöorina).
Loenguteleavast võis leida õige sageli Voldemar _ettu.se niue,
kes esines ümmarguselt sajal korral mikrofoni ees. V. Xettus
pidas loenguid õige mitmelt alalt, kuid te:.;a kõige tuntum loenjijsari oli hiina ja jaapani filosoofiast. Et raadioloenguid
l:uulati, näitavad järgmised faktid - raamatukauplustes tekkis
elav nõudmine sellealase kirjanduse järele ja lektori poole
pöörduti pidevalt täiendava informatsiooni saamisoks.
Löövate pealkirjade leidmiseks ja mõnusa vestlustooni taba
mises a astas V. kettust see, et ta oli elukutseliselt ajakirja
nik* 2o-minutilise loengu ettevalmistamiseks kulus "bai aeja
5-lo tundi.^
Soliidne eetristaas on prof. L. Kasel, kelle esimene loeng
j'udis eetrisse 23. veebruaril 1937*
Doktor Kask töötas sellal Kehalise Kasvatuse Instituudi ju2 abajana. Tervishoiualaste loengute idee tõi ta kaasa Ameerikast, Иarvardi turvishoiuülikoolist. Kodumaale naasnult "nägin,
et tollal ringhäälin u kavas olevad 2o-3o min. pikad tervishoiu
le engud muutusid i :>egi mulle, kui arstile, igavateks, I õtlesin,
et neid asju äärmiselt lühidalt refereerides ei väsi kuulajate
tähelepanu. Kõnelesin sellest hr.^Kompusega, kes otsustas teha
katset - rais kestab tänapäevani".
"Tervise viisminutid" muutusid niivõrd populaarseks, et dr.
Kask sai nädalas keskmiselt 2o kirja (rekordiks oli 43 kir а
nädalas).
Tänapäeva raadiokuulajad tunnevad L . Kaske tema "terviseminutitest" või "postipaunast" "Päevakajas". Kui eriti teenekatele

T
^ Vrd. "Raadioleht" nr. 4-3, 2?.". 1939» lk. -.
Vrd. "Raadioleht" nr. 51, 22.ГГ1 1939, lk. 9.

- 329 Eesti Rasdiо kaastöölistele seati sisse IlÕbemikrofon, siis
esimesena anti see üle "raadiodoktor" Mihkel Kasele.1

Peale eelmainitud meeste polnudki palju neid, kes said raa
diokuulajatele lähedasteks. Gerhard. Krause pidas aastail 1933-1934 loenguid välismaa muusikast (illustratsiooniks Telefunkeni heliplaadid) ja kunstist, Y/olfgang Pachla oli kuni 1939« a~
ni ksülofoni- ja vähetuntud ksülo-marimbasolist.
Sellist kirjasaatjate võrku, nagu on tänapäeval nõukogude
raadiol, kodanliku Eesti päevil muidugi ei olnud. 194o. a~ks oli
teatav süsteem siiski vaija kujunenud.2
Nimeliselt võib mainida 1933õnnetult surma saanud Vil
jandi ajakirjanikku Eduard Pertmanni. Aasta varem ta tahtis saa
da oma teadete eest ka honorari (ringhääling tasus tavaliselt
vaid informatsiooni andmisel tekkinud kulud). Kirjavahetusest
talle selgubki, et juba o/ü. "Raadio-Ringhääling" päevil eksis
teeris mingi korrespondentide võrk ja et selle ameti jaoks tuli
anda sisse avaldus ja täita muud formaalsused.
"Päevalehe"andmetel toitis raadioasjandus Eestis 193&»a•
looo inimest. Kõrvuti raadiokaupmeeste, -parandajate jt. asja
meestega oli nende seas ka inimesi, kes aitasid kaudselt kaasa
ringhäälingu arengule, näiteks "Raadio" toimetaja Valentin

Tro

fimov (Tamera), kel oli vastav eriharidus.

Omaette ametimehed olid raadiokontrolörid. ^lates 1935-aastast,
mil "raadiojäneste" tabamise eest määrati tasu, kasvas nende
arv iga aastaga. 1936.a. veebruaris toimunud ülemaalisest nõu
pidamisest võttis osa 143 kontrolöri. Kursused läksid riigile
1

Vrd. "Tartu Riiklik "Ülikool" nr. 3°> 22.XI 1963, lk. 1.
^rd. "Saabus päev", Tallinn 1963» lk. 259«

maksma ,00 kr. Selle väe eesotsas seisis üleriiklik raadiokontrolör Rjurik Esop(1äh cuc.lt peatükis "Raadiojänesed").

2. Töö rin ^häälinglis
Lis puutub meie ringhäälingu ajaloosse, siis on säilinud
küll rohkesti kirjandust igasuguste koosolekute ja otsuste
kohta, peaaegu puuduvad aga andmed sellest,

к u idas saa

teid tehti.
Et anda käsitletavast materjalist terviklikumat pilti, sai
analüüsitud hulk saateliike koos n.-o. tööprotsessiga (näiteks
kuuldemängud ja nende tegemine, muusikalised saated ja nende
koosta tine jne.). I-uust tegevusest annab pildi järgnev ülevaade.
А.

аadi о-Rin _

1iir_

_2££i22ä;

Kui Felix Moor 1927.а. ringhäälingus alustas, polnud tal en
dal absoluutselt mingeid raadiotöö kogemusi ega olnud ka kedagi,
kes oleks õpetanud. Esialgu oli saatekava küll nii tagasihoid
liku maruga, et ei tekitanud raskusi.
Keset stuudiot asus suur kappgrammofon, inille abiga täideti

põhiline osa programmist. Mi.':roi.'on pandi juurde ja 4alloomees
pidi plaadi mängimise ajal täiesti vaikselt istuma*
Kui julatus, et rammofon katki läks, ütles ?.

oor mikrofoni:

"15 .linutit vaheaega" ja tõi vahepeal kauplusest uue gram oioni.
Grammofoni üleskeeramine kuulus enesestmõistetavalt loomingulise
töö hulka.'
Anekdootidena kõlavad ka järgmised lood, mis on siiski tões1
fk
Käitejuht Leo Kalmeti eenutustest F. Moori malest
bul
11. 1 ail 1964 Tallinnas (säilite takse lindistatult losri
Raadio fonoteegis).
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ti sündinud ja näitavad, kuivõrd aljeline oli sellal kogu ring
häälingu mehlianism.
Et Jumalateenistusi kvaliteetselt ale kanda, asetati Tallin

nas õigeusu kirikusse raitu mikrofoni• Kogenematusest paigutati
üles peaaegu altari taha ja resultaat oli 1927«а. lihavõtteliturjia ajal koju Eestimaale kuulda. Preestrid pidasid tagaruumis
juha pidu ja eks kõik kostnud eetrisse, kaasa arvatud hüüe:
"Vota muna peale kah!"

Teise loo puhul tekib kahtlus, kas siin polnud mängus tehni
kute käsi. Uimelt katkestati talviti Mereasjanduse Peavalitsuse
nõudnii: ei (ja teede]ii listri ettekirjutusel) kell ), 13*3° ja 13

- 332 saatekava, et edasi anda jääteateid. 1928.a. tehti seda lihtsalt
nii, et lülitati näiteks "Estonia" kontserdisaal sõna lausumata
välja ja loeti teade ette. Kord juhtus, et kui käimas oli juma
lateenistus ja praost jõudis sõnadeni: nJa Jeesus kisendas suu
re häälega...", jätkas kärisev hääl: "Hallo, siin Tallinn, pa
lun ^esti jääteateid ära kuulata!"
Jälle oldi kogemuse võrra rikkamad ja edaspidi tehti ülemine
kud juba korrektsemalt.
Esimesteks otseülekanneteks olid jumalateenistused kirikust.
Paari kuu pärast toibus ka esimene vabaõhu-ülekanne
See oli otsingute ja leidude ajajärk. Ei maksa imestada, kui
reportaaz paraadilt toimus ilma reporterita: väljakule asetati
mikrofon, mis selle kaudu kuulda oli, sellega pidi kuulaja ka
leppima.^
Kuid juba 9• reportaal P. Moori elus oli "rahvusvaheline'' tuli kirjeldada Rootsi kuninga Gustav V viibimist Tallinnas 27«
ja 28. juunil 1929- ^le milliste kivide ja kändude saade kulges,
sellest pajatab P. Moor ise:
"Sellelaadiline suurüritus, mis peamisel!: oli ehitatud reportaa^ile, oli meie ringhäälingumeestele esmakordne. Peaaegu
kõigisse kohtadesse, mida kuningas pidi külastama, tulid tõmma
ta ajutised juhtmed, millede ehitamine ja kontrollimine oli
tollal võrdlemisi tülikas. Ega1s ei saanud kiidelda ka mikrofo
nide ja ülekandevõimendajäte rohkusega. Andis ennast kibedasti
tunda ka vilunud kaastööliste ja eriteadjate puudus.
Hommik. Läbisõit sadamasse oli võimaldatud vaid neile sõidu
keile, mis olid varustatud välisministeeriumi poolt väljaantud
tunnistusega. °li ringhäälingule külastuspäeviks üüritud taksiautokenegi varustatud sellise plakatiga./ /
Mikrofon avati. Reporter hakkas edasi andma oma muljeid, püü
des võimalikult lühidalt ja kokkusurutult edasi anda eelpool1

2

Vrd. "Raadioleht" nr. 15» 13«IV 1939» lk. 3«
Vrd. sealsamas.
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olnut. Kuid siis äkki pidi reporter oma hämmastuseks märkima, et
sadamasillal seisjaid on vallanud mingi rahutus. Juba ta hakkas
aeglustama oma ettekande tempot, et säästa veel tagavaras ole
vat materjali, samal ajal püidis teada saada rahutuse põhjust.
;vkrofoni eest ära minna polnud ju mingit võimalust, sest polnud
ju kedagi asemele panna. Ise kogu aeg kõneldes, kirjutas ta
märkmikku küsimuse lähedalseisvale politseinikule, kes vastu
kirjutas, et hiigellaev olevat muuli taha kinni jäänud ja tema
lahtipäästmine võtvat vist tublisti oma pool tundi aega. Või
me ^kujutella reporteri seisukorda, kellele selline suur reportaaž oli esmakordne, õnneks juhtus kaasas olema varemkogutud
artikleid ja andmeid saabuvate külaliste,kohta. mir uud kui
kiiresti lasta need mikrofoni ees n.ü. "käiku". Sellest tehti
aga ka kohe järeldus^ Ikka ja alati võib tekkida kohapealt teos
tatavas otsereportaa'sis ootamatusi ja nn. "tühje kohti", mille
de täitmiseks reporteril peab olema tagavaras küllaldasel mää
ral materjali kuulajatega vestlemiseks. Hilisemad kogemused
näitasid, et sündmuste korrapäraselt arenedes ja reporteri "heas
vormis" olles pool tundi reporteerida polegi eriti pingutav./---/
Kõrge külaline koos oma saatjaskonnaga oli maabunud. Kõiki neid
oli ringhäälingureporter üksikult maininud* ära täliendades nime,
au- ja ametiastme. Hiljem käsitelles, et kuidas reporter veis
tunda või tundis kõiki võõraid, vastas viimane naeratades, et
milleks on siis olemas fotoktinst. Kagu selgus, oli ta ennast
varustanud kõigi saatjaskonda kuuluvate ülesvõtetega ning hoi
des neid mikrofoni ees käes ja võrreldes :aaabujatega, oli tal
päris kerge ja lihtne kõiki eksimatult nimetada. / /
Kui kuningas oli autos aset võtnud, et Kadrioru lossi ette
soita, pani ka ringhäälingumeeskond ruttu-ruttu oma materjalid
kokku, tõstis nad autosse ja kihutas kõige otsemat teed Kadri
oru lossi ette, et enne külaliste kohalejõudmist sealt juba anda
muljeid ja sündmuste käiku. Tollal pidi kõigega toime tulema ja
hakkama saama üks reporter./—-/
Vahepeal pidid kuulajad aga kannatlikult ootama, kuni mees
kond jõudis sadamast lossi ette, sel lihtsal põhjusel, et stuu
dios polnud inimest, kes oleks tekkinud vaheaja täiteks andnud
heliplaadimuusikat./
/ Väike lõunasöök ja, kiiresti edasi järg
misse ülekandepunkti - Toompeale, Riigikogusse./
/
ülekandeks vajaliste mikrofonide ülesseadmise järele selgus
ringhüälingureporteri suureks kurvastuseks, et talle ei võimal
data Riigikogu istungitesaalist otsekohe reporteerida sündmuste
areng uisest.
Ülid andis ennast tunda reporterite puudus• Kaks etappi järg
nesid otsekohe teineteisele - ilma vaheajata. Kuningas läks
Riigikogust Toomkirikusse, mis oli esimeseks punktiks, ja kohe
selle järele pidi algama teine ülekanne Rootsi kirikust. Hädast
aitas välja tehniline jŠud, praegune Tartu saatejaama juhatajа
П. keuhoff, kelle aiesandeks jäi 1 oomkiriku к ilärtusс referee
rimine. /
/
Ringhäälingumeeskond siirdus oma taksiautost "limusiiniga"
kella üheksa paiku õhtul Kadrioru lossi ette, et juba teist kor
da ühe ^ "eva jooksul sooritada sealt Lil ei:annet. ^eer< .dtui. i
möödudes oli kõik korda seatud, ülekandeliinid kontrollitud,
ühendus stuudioga s• av itatud ja reporteri mi;crofon ai etatudendisse paika.

V
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Reportaaži alguseks määratud aeg oli käes. ^ahes-tahtmata
tuli alata, et kirjeldada kuulajaile Tartu üliõpilasorgani
satsioonide tõrvikutega rongkäiku külalise auks. Kõik oleks
olnud ju parimas korras, kui rongkäik Õigeks ajaks oleks koha
le jõudnud. Viimane aga viibis ...
Kui kaua kestab ootamine, seda ei teadnud kohapeal keegi
ütelda. Müüd oli ringhäälingureporteril ühe päeva jooksul juba
teist korda n.ü. "vesi ahjus". Olukorrast ülesaamiseks tegi ta
algul kokkuvõtte juba kõigest seni edasiantust, eeldusel ja
vabandusega, et suur osa kuulajaid ei saanud hommikul ja päe
val asetleidnud sündmusi jälgida, eriti aga maakuulajad, sest
oli ju parim heinaaeg. Tegelnud sellega umbes veerand tundi,
selgus, et sellest materjalist kaugeltki ei piisa.
Samal hetkel hakkas kuskil lossi lähedal ööbik laksutama.
(Muide ööbikulaul olevat päris hästi mikrofoni kandunud). Re
porter pani mängu kogu oma oskuse, rakendas töösse kogu oma
sõnadetagavara, et lasta ennast kaasa kiskuda eelpoolmanitua
põhjamaa valgest ööst, lilledelõhnast, linnulaulust ja muust
väga luulelisest. Selle "lüürilise11 meeleolutsemise hulka tuli
poetada aeg-ajalt ka faktilisi märkusi ümberringi toimuvast.
Reportaaži algusest oli möödunud tubli kolmveerandtundi. Vii
maks tuldi rõõmusõnumiga - rongkäik paistab juba. Seda ker
gendustunnet, mis valdas- siis reporterit.
Teine päev. Kadriorg aina helises linnulaulust, kui mikrofonimehed juba kolmandat korda jõudsid lossi ette./ /
Mõned minutid autosõitu ja ringhäälingumeeskond kandis ülekandevahendid pealinna ajaloolisse raekotta. Kell 11.55 algas
saade. Reporter lamas kõhuli kabineti hiigellaial aknalaual,
pea ja mikrofonihoidvad käed Õhuaknast väljas, ning aina kir
jeldas ja kirjeldas. Kõrge külaline siirdus hoonesse. Järgnes
ülekanne raekoja saalist.
Ega järgmise ülekandeni enam palju aega ei jäänudki. Uige
pea tuli rutata Vabadusväljakule, kus tuli edasi anda paraad.
/• / Suurpäevad hakkasid lõpule jõudma. Ringhäälingumeestei
jäi üle kanda veel ainult kõrge külalise ärasaatmise tseremoo
nia Balti jaamast. Juba kella üheksaks Õhtul oli mikrofon üles
seatud kolmanda klassi ooteruumi einelaua juurde, just vastu
kuningale määratud salongvagunit. Reportaaži alguseks oli ette
nähtud kell 21.30. Siin selgus, et kirjeldus eks oli reservee
ritud liig palju aega. Kuninglik rong pidi kava kohaselt väl
juma kell 22.25« ^leks piisanud viieteistkümnest minutist, et
olulisimat edasi anda. Kuna aga selletaolised kogemused puudu
sid, sii§ tuli paratamatult aegsasti sellele mõtelda, millega
reportaaziks antud aega täita. Stuudio ei saanud kuidagi abis
tada, sest ringhäälingul tollal polnud veel oma heiiplaadikogu,
milles praegu on juba üle viie tuhande heliplaadi. Päästvaks
vahendiks osutusid mikrofoni ees improviseeritud intervjuud
jaamaülemaga, siis rongi- ja vedurijuhiga."1
Vististi aitab juba see ainuski kirjeldus ette kujutada, kui
raske oli sellal raadioreporteri elu. F, Moor oli aga mees,
kes raskusi ei kartnud, vaid isegi neid otsis. 1931«а.sügisel
"Raadioleht'' nr. 23, ö.VI 1939? lk. 4-5 ja nr. 24, I5.VT
1939, lk. 4-5.
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Reportaaž Oleviste tornist fotos ja karikatuuris

- 336 andis Eesti ajalehtedele kõneainet tema retk Oleviste kiriku
torni.
125 m kõrgune torn oli suvel põlenud, nüüd teda taastati.
23. septembril 1931 algas otsesaade Oleviste kirikust: .xor
marssis koos R. Esopiga mööda 4oo trepiastet üles tippu ja
kirjeldas oma teekonda, vestles üleval töömeestega. Kirjeldas
Tallinna vaadet ja sammus siis alla.

Kogu aeg oli tal peos

valge marmorblokist mikrofon ja hetkekski ei katkenud repor
taaž - võimekus, mida tänapäeva reporteritel annab päris kades
tada.
Moor oli hulk aastaid ringhäälingu ainus teadustaja. Tema
kohustuseks oli hommikuti ka "värsked telegrammid ETA-st ära
tuua ja neist koostada hommikune päevauudiste osa. ETA-s algas
töö kell 7 > kuid öö jooksul saabunud uudised olia juba valmis
pandud vastavasse ringhäälingu laekasse. ETA maja välisuks oli
tavaliselt lahti. Mõnikord mOni varajane majaelanik aga lukus
tas ukse. Siis tuli pööraselt kaua helistada, teinekord isegi
telefoneerida, enne kui uks avati."^
F. Moori

tööpäev nägi välja selline:

"Ta kohuseks on varakult tutvuda saatekava koigi osadega, et
töötamise ajal ei tekiks arusaamatusi ja lünki. Ta peab vara
kult järele kuulama, et kõigile esinejaile oleks teatatud nen
de etteasteaeg, peab hoolitsema, et päevauudised ja muud tea
ted oleksid varakult kohal, et heliplaadikontsert oleks koos
tatud ja välja pandud jne. Ta peab töötama tihedas kontaktis
tehnilise personaaliga, olles vahemeheks saatekava teostajate
ja levitajate vahel. Ta on tavaliselt esimene, kes esmakordselt
esineja pühendab stuudio ja mikrofoni saladustesse. Tal peab
alati olema käepärast lohutajasÕnu, kui mõnel on esinemine
äpardunud. Tal peab ka alati "käepärast" olema kiitvaid sõnu,
sest harilikult on ta ainukene, kes kuulis originaalettekannet.
/ / Juhtub, et mõni asi vahest äpardub, olgu siis saatekava
või tehnilisel alal, ikka nõutakse teda telefoni juurde.
Jälle korraldused, palved selle ja teise tegemiseks jne.
•^ogu aeg stopper või ajanäitaja näpu vahel, et täpsus oleks.
^ Vrd. "Raadioleht" nr. 39, 2?.IX 1931» lk* 3*
2
"Raadioleht" nr. 13, 28.III 194o, lk. 2o4.

- 337 / / "Hallomees"peab kõige peale meister olema: eelkõige konfereerima koiк stuudiost antavad saatekava osad, korraldama
ja esitama päevauudised, igasugused teadaanded, heliplaadikont
serdid, sageli esinema raadio-reporterina igasuguste tähtsama
te sündmuste ülekandmisel, tihti lastetunde juhtima ja isegi
olema huumorimeelega varustatud lustlik konferansjee igasuguseil kirevail Õhtuil."1
Kõigele lisaks trükkis Loor vajalikud materjalid ise kirju
tusmasinal ümber.
Raske öelda, kas Felix Moor jõudis kogu aeg kirjeldatud
programmist kinni pidada, kuid tema populaarsus rahva seas lu
bab seda oletada.
B. Riigi Ringhäälin^us
Teadustaja tööpäev polnud kerge ka Riigi Ringhäälingus, kui
gi välismaaga võrreldes võis kohale tulla kaks tundi hiljem
(Lääne-Euroopas kell 4.3о, me il 6.30-7)•

Tööpäev algas kronо-

meetri üleskeeramisega, sest ajaga ei võinud eksida.
"Siis võetakse kapist hommikukontsert, mis juba valmis pan
dud vastavale plaadiraamistikule, koiк palad järjekorras. Aratusmäng kettale ja siis tuleb oodata ilmateadet. See antakse
mõned minutid enne kava algust telefoni teel. Paarkümmend se
kundit enne kava algust - vastav signaal tehnilisele talituse
le, kes lülib peale kõik saatejaamad. Juba tähistabki äratusmäng kava algust. Vahepeal on võimlemisõpetaja asunud kõrvalstuudiosse koos klaverisaatja või lca Kandle-Jussiga• Kui aga
võimlemisõpetajat pole ikka veel näha, siis ruttu heliplaadikapi juurde ja plaat valmis panna. Igaks juhuks! 3est ka võim
lemise lektorid on vaid inimesed...
Äratusmäng lõppenud, tuleb traditsiooniline "Halloo, halloo
siin Tallinn, ^artu ja Türi!" Hommikune tervitus, äratusmängu
nimetus, ilmateade (ainult temperatuurid) ja kellaaeg.
...Juba ootavad varahommikused päevauudised. Päevauudiste
toimetaja on nad aegsasti valmis seadnud, et teadustaja saaks
nad enne ettelugemist läbi vaadata.
Vahepeal hakkab hommikvõimlemine lõgpeina. Tuleb lektorile
märku anda, et aeg on läbi ja teatada oige aeg gongiga, mida
juba paljud ootavad. Mis moodi näeb välja ringhäälingu gong?
"Kaadio" nr. 35, l.X 1932, lk. 306. Heed read on kirjutanud
F. Moor |se, nagu selgub "Ea^dio" eelmises numbris avaldatud
eelteatest.

X

- 338 Harilik metallist pann, mis ripub vastava aluse küljes, ja
mida lüüakse trumminuiaga. Seda peab tegema kaunis delikaat
selt, kuna liigne pÕrutamine võib käia närvidele ja liiga ta
sane löök ei kosta igakord mikrofonini. Järgneb ilmateade
(täielikud andmed) ja siis päevauudised. Heid on harilikult
kümme minuti piires. / / Päevauudiste osale järgneb hommikukontsert heliplaatidelt. Teadustaja ülesandeks on niihästi üks
kute palade teadustamine kui ka nende mahamängimine. Hommikukontsert on ka teadustajale väikeseks meelelahutuseks, kuigi
tuleb kogu aeg plaate vahetada, mitte unustada iga pala järel
kellaaega teatamast, suure pakase puhul temperatuure kordamast
jne. Hommikulontserdi lõpupoole tuleb telefoni teel vastu võt
ta värsked temperatuurid ja turuteated, ning need siis muidugi
ette lugeda. Tallinna turuteate toob stuudiosse käskjalg, pä
rast kella ?-t.
Pärast turuteateid tuleb hommikupalvus. Tehniline ülekande-ametnik teatab kirikust palvusel lauldavate laulude ja sal
mide numbrid. Meed tuleb siis omakorda mikrofoni kaudu teata
vaks teha, et kuulajad, kes sellest huvitatud, võiksid kaasa
laulda. Ja hommikune kava hakkabki lõpule jõudma. Eriosana on
talvel veel jääteade»Veeteede Valitsusest, ja siis vaikivad
saatejaamad."1
Tänapäeva diktorite ülesanded on eelkäijate omadega võrrel
des väga lihtsad, magnetofonilint võimaldab tööd soovi kohasel
reguleerida. Et tollal läks kõik otse eetrisse, tuli üsna pal
ju sekeldusi ka lektoritega, kes esinesid stuudios nr. 2:
p
"See on väike, 3X2 m suurune ruum, milles asetseb laud,
tool, mikrofon, isesugune kell, signaaltuled ja tingimata ka
veekaralivin ja klaas. Lektor juhatatakse sellesse stuudiosse
umbes 5 minutit enne ettekannet ja tutvustatakse teda siis
stuudio "saladustega":
"Algul süttib seinal roheline tuli, siis kuulete valjuhääl
dajast vastavat teadustamist, selle järele muutub tuli puna
seks, mis on märgiks, et ettekandega võib peale hakata. Teie
loengu kestus on 2o minutit. Siin seinal asub vastav kell, mis
näitab ettekande ajal, kui palju aega on veel rääkida. Nii
pea kui mikrofon avatakse, hakkavad vastavad kettad liikuma ja
katavad kinni valgusesõõri, kui teile määratud aeg läbi. 3 mi~
nutit enne lõppu ilmub kella alla hoiatusena punaste tähtedega
kiri - "Aega on veel 3 minutit". ICui loeng on lõppenud,( siis
palume vajutada laual asuvale nupule, mis on märgiks, et teil
on ettekanne lõppenud."" 2
Sellise originaalse kella leiutas E. Oibrei ja olemasolevatel andmetel oli see ainuke maailmas.3
2
3

"Raadioleht" nr. 13, 2b.III 194o, lk. 2o4.
"Raadioleht" nr. 18, 4.V 1939, lk. 3Vrd. "Raadio" nr. 45, 11.XI 1937, lk. 2.

- 339 Millega tegeles sellal ülejäänud ringhäälingurahvas?
"Saatejuht peab viibima kohal saatekava algusest kuni lõpu
ni ja saatejuhiks määratakse ainult Ringhäälingu vanemad ametni
kud, toimetajad, allüksuste ülemad ja osakondade juhatajad.
Praegu võivad saatejuhi kohuseid Ringhäälingus täita 11 isikut.
Saatejuhi ülesandeks on saadete jälgimine, et need teostuk
sid kavakohaselt. Samuti peab saatejuht kontrollima kava kva
liteeti ja et peetakse täpselt kinni saateaegadest. Saatejuhil
on koguni Õigus katkestada saadet, kui mõningad asjaolud seda
nõuavad - lühidalt: saatejuht lahendab kõik arusaamatused.
Ühel ajal teadustajaga on ringhäälingusse tulnud ka päeva
uudiste toimetaja. Tema korraldab telegraafiagentuuride ja
telefoniteel sisse tulnud päevauudiseid enne kui nad pääsevad
mikrofoni ette.
Päevauudiste järele algab heliplaadisaade. Kadala heliplaadikontserdid on lcoik juba nädal varem kappidest välja otsitud ja
asetatud erilistele alustele eri kappi, kus neid on võimalik
kõige hõlpsamal teel kätte saada.
Heliplaadikontserdi ajal paneb teadustaja kappidesse juba
kasutatud plaate' või kirjutab saatepäevikut. Päevikusse mär
gitakse täpselt üles iga pisemgi saade - tema algus kui ka
lõpp. '^arsti jõuavad stuudiosse teadustaja kätte teised päeva
uudised ja tuleb neid läbi vaadata. Õhtul juhtub praegustel
pinevatel aegadel sageli nii, et viimasel minutil tulnud te
legramm jõuab teadustaja kätte alles siis, kui ta juba loeb
telegramme.
Päevauudiste järele on kavas perenaistele määratud saade,mil
lele igakord saadab lektori kõdumajanduskoda. Lektorid ja
solistid ootavad kõik ooteruumis ja peavad olema kohal juba
veerand tundi enne oma ettekande algust./ / Kui lektor, so
list või kuuldemängus esineja on oma ettekande esitanud, saab
ta ooteruumist kätte vastava tasu, tarvitsedes kirjutada alla
vaid varem teadustaja poolt valmiskirjutatud kviitungile.
Stuudiotes käib töö kogu päeva. Solistid tulevad kindlaks
määratud ajal proovile, sest enne esinemist peab igaüks tege
ma läbi ülie milcrofoniproovi. Sellel proovil määratakse kindlaks
instrumentaal- või vokaalsolisti kaugus mikrofonist.
Õhtune saatekava algab! Jälle vana laul: tehnikud kolmveerand
tundi varem kohal, teadustaja veerand tundi. Heliplaadid ja
reklaam. Teadustaja nõudel keeratakse tehnilises talituses heli
plaadimuusika pisut vaiksemaks ja nii sünnibki reklaami esita
mine muusika saatel./
/ Nii vaheldub kogu kava, kuni teadus
taja kuulutab "Head ööd" ja hümni mängimise järele lülitatakse
välja kõik ühendused. Alles pärast seda lahkub teadustaja, teh
nilised ametnikud ja saatejuht."!
See kõik on ringhäälingutöö vähem oluline, n.-ö. vormiline
külg. Loomingulisest aspektist tehti üldistusi vähe ja kogemusi
paberile ei pandud. Huvitaval kombel oli ses osas erandiks Agu
(Ago) Kask - mees, kes reporterina just välja ei paistnud. Kasu1

"Raadioleht" nr. 4o, 6.X 1939, lk.4-5.

- 3^-0 tarne siin tema kirjutist "Raadioreporter pajatab"1 arvamuses, et
kirjapandu kujutab endast koigi Riigi Ringhäälingu reporterite
töökogemusi.
Selle kirjutise teoreetilised seisukohad võiks kokku võtta
järgmiseit:
>

- reportaaz peab olema dünaamiline;
- reporter olgu hästi ette valmistatud ja isikupärase esine
misega;
- tal peab varuks olema n.-ö. täitematerjali;
- intervjuud on reportaaži elavdamiseks vajalikuks elemendiks
- reportaaz-otseülekanne on alati parem kui tagantjärele
tehtu, sest esimene loob kuulajale kohaloleku illusiooni;
- tuleb eelistada improviseeritud reportaaži valmiskirjutatule, sest esimene on loomulik.
Eeltoodud printsiibid on meie raadiovžurnalist ikas üldtunnus
tatud tänapäevalgi.
С. Töö reportaaziauto ("hõbehalli") abil
Juhtme külge aheldatud raadioreporteri töö omandas hoopis
uue ilme, kui valmis reportaaziauto. See oli 193&-а. Juba esime
se kahepäevase reisiga said Jaan Rummo ja Karl Kesa üle 25 kõige
mitmekesisema heliefekti ja 15 lühiintervjuud. Heliplaatidest
valmistati mitmeosaline reisireportaaž "Läbi loikusaegse kodu. 2

maa", mis äratas kuulajates sensatsioonilist huvi.

Ühtlasi ilmnesid aga ka senitundmata loomingulised raskused:
"Ettevalmistatud intervjuudega tuli olla ettevaatlik, sest
need võivad kergesti muutuda liiga tehtuiks ja loengulisteks,

2

Vrd. "Raadioleht" nr. 16, 18.TV 194-0, lk. 252-254- ja nr. 17,
P,. ' L/
25.IV 194-Ö, lk. 267-268.
Vrd. "Raadioleht" 8.IX 193o, lk. 3-4 ja 24.
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seda võisime tähele parma mõnegi kõne all oleva reisivesti**
puliul. Ja üldist muljet ning meeleolu peaks andma, kuid
ei aita ainult masinate müra heliplaadistamine. Siis parei
reporteri enese kommentaare ning vaatlusi.111

Kõige nõrgemaks jäid inimese elu ja tööde kirjeldused, ette
valmistatud looduskirjeldused pakkusid hoopis rohkem. Ka heli
taustade hankimine
ei. läinud libedalt. "Täiteks saadi oikas va\
sikate jootmise stseenis ainult paar möögatust...
Aasta hiljem, 1939.a. augustis võeti ette veel pikem matk seekord Eesti piirimaile (Petseri, Irboska, Rägina, Taevaskoda,
Alatskivi,

ustvee, Kuremäe, 17arva, iõhjarannik). Saadi juurde

hoopis uutlaadi kogemusi:
Üles raskemaid küsimusi iga vestluse heliplaadistamisel on
loomulikkuse saavutamine. ITiipea kui mikrofon on üles seatud,
muutub jutt, mis seni oli kõige mõnusam, loomulikum, kohe kunst
likuks, tehtuks. Intervjueeritav ja reportergi ei sa.a igakord
lahti tundmusest: nüüd tuleb eriti ilusasti, eriti selgesti kõ
nelda. Ja see tundmus teebki, et jutt nii sisult kui toonilt
kipub kujunema kangeks. Kõige kergemini õnnestub õige tooni ta
bamine päris lihtsate inimeste, töölistega, mõne vana talupere
mehega, ühesõnaga inimestega, kes ei tee sellest küsimust, et
aliclil see on nüüd avalik esinemine, siin ma pean nüüd mõtlema ja
ütlema paremini kui ma seda harilikult, oma igapäevases elus
teen."7:
11

Reporteril muutus töö mõnevõrra raskemakski:
"Kogu reisi jooksul ei tule min^i puhkus, peale minimaalse
ööpuhkuse kõne alla, tempo on ka otsestel töötundidel äär iiselt
kiire. Huvitav on kahtlemata see muljete vaheldusrikkus, aga ka
väsitav. Sest reporter pole mingi ekskursioonituristi, kes võib
hüüatada oma imestushü ideid või vaikida, selle järgi, kuidas
lubab tuju ja vaimne värskus, vaid reporter peab kõikidest
muljetest maksimaalse saagi kaasa võtma."-1
Heliplaadimaterjali saadi, lo tundi, mida võiks lugeda võrd
seks 2oo-leheküljelise raar abuga.
F. LI0or jutustab artiklis "Sünd-uste ja häälte jahil", li.l.li,
.
.
4
ne oli nüüd tema töö reportaaži ettevalmistamisel.' uiidu/alt
1 "Postimees" nr. 257, 22.1л 1933, И;. 72
"Raadioleht" nr. 32, lo.VIII 1939, lk. 3*5
Seaiõ amas, lk. 4.
' vrrd. "Raadioleht" nr. 37 > 14.7к 1'.'39 > lk. 4—5«

- 34-2 lihtsam kui küm ekond aastat tagasi: Moori käsutuses olid tehni
ka, abilised, raha. Enam ei tulnud teha eksprompt-saateid, vaid
koos brigaadiga koostati täpne kava: mida plaadistada, kuliu
asetada mikrofonid, kuidas jõuda e ideks ajaks sündmuskohale ja
sealt ära saad.a.
1939.a. septembris voeti esimest korda ette analoogiline retk
ilma reportaažiautota, kuid see-eest (esi:lest ja viimast korda)
magnetofoniga.
D. T etoilise_persõnalistedevus
Siin-seal on juba juttu olnud tehnikute ja inseneride tööst.
Alljärgnevalt tutvustagem nende peamist tegevuslõiku - tehni
list eeltööd saateks.
Päev algas selleja, et pandi tööle saateks ja proovideks vajalikud voimendajad.
и
!lontrollvastuvotjaja sanial vaijuhäälaajate ringliini1 t"3'jtas
ГУ

-

—

ka telefonikeskjaama väljakutsemikrofon. RinjhäiHingule kuulu
vad ruumid paiknesid laiali maja eri osades neljal korrusel,

seepärast lülitati vajaliku isiku otsimiseks sisse mikrofonid
ja telefonist teatas siis kontrollvaljuhääldajate kaudu, et "se
da ja seda ootab kõne".
Enne kui hakati saatejaamu proovima, kontrolliti stuudiot
saatejaamadega ühendavaid liine, kumb parem, see voeti kasutus
se saateliinina, teine jäi reservi voi sidepidamiseks. Seejärel

kontrolliti ja prooviti kõiki sel päeval saateks kasutatavaid
stuudioid. Proovil avastatud rikked voi puudused korva!

3 ta

valiselt kohe, vaid haruleоrda saadeti rikkiläinud i dkrofon voi

- 34-3 muu ese ringhäälingu "keskhaiglasse11 - laboratooriumi ja las
ti käiku reservkomplekt.
Veerand tundi enne saate aijust pidid kõik stuudios olema
töökorras, sest siis algas saatejaamade proov.
x

x

x

kolmekümnendate aastate lõpul hõlmasid urabes 15 ^ ringhää
lingu saatekavast mitmesugused välisülekandea kirikutest, kont
sertidelt, aktustelt, kohvikutest jm.
Selleks kasutati nn. ülekandekoi plekti, uis koosnes kanta
vast ülekandevoimendajast, mikrofonist koos statiividega ja
kaablitega, patareilcastist mikrofonide toiteks ja telefoniapa
raadist (rääkimata ijasugustest kaablitest, tagavarapatareidest,
lampidest, tööriistades jm.) Veoauto toimetas tehniku koos va
rustusega tund aega enne ülekannet kohale.
Ülekandekohal võttis viimane kõigepealt telefoniühenduse
tehnilise talitusega, mille järel kontrolliti

ülekandeliinid

ja seati töökorda ülekandeleomplekt, Nüüd astus ta uuesti ühendus
se tehnilise talituseja ja siis kontrolli'ti ül cl andeseadmeid
üle stuudio. Kui koile laabus, loppis ülekendeametnik stuudiost
saadud näpunäidete kohaselt ülekantava ürituse korraldajaga kok
ku aijusс, vaheaegade jne. suhtes, üldiselt arvestati ringhää
lingu erisoove.
'ui sooviti ülekannet teha punktist, millega ringhäälingul

T

puudus kaabelühendus, näit. Tallinna käitusväijakult, siis tea
tati sellest varakult Postelile, kelle personal ettenähtud ajaks
lõi ajutise ühenduse.

- 34-4 Ülekanneteks teistest linnadest voi välismaalt kasutati pos
tiametkonna juba olemasolevaid ühendusi. Loomulik, et saate
kvaliteet olenes peamiselt just ühendusjuhtmetest.
töökorralduselt hoopis erinev oli ülekanne Jaani kirikust
Tallinnas. Et sealt tehti ülekandeid peaaegu iga päev, siis
ehitati kirikusse statsionaarne voimendaja- koos aiaidajaja.

x

x

x

Telmilise personali töö muutis hõlpsamaks oina heliplaadista
mise aparatuur. See toi küll kaasa iseji koomilisi arusaamatu
si. Fii helistati Helsingist коjusaabunud võidul:a laskurmeesIconua vastuvõtutseremoonia ülekande ajal - mõni tund pärast
tegelikke vastuvõtupidustusi - Riigi Ringhäälingusse. Keegi üp
ris ärritatud häälega isand nõudis seletust, miks ringhääling
rahvast petab: tema teadvat päris kindlasti, et võidukad las
kurid olevat juba ammu kodus. Ringhäälingut?ahva seletus, et üle
kanne läheb eetrisse heliplaadilt, oi näinud siiski täit usku
mist leidvat - polevat kuulda plaatide vahetamise pause! Heid
toepoolest ei olnud, sest kasutati sünkroniseerimissea&et»
Veel suuremaiks abiliseks oli oma reportaaziauto, eriti' kuuldemängutelmikui1e, sest autoga sai heliefekte hankida kõikjalt
(seni tuli leppida välismaa helitaustadega). Näiteks vajas kuul
delugu "Kapral Pension saunas" vihtlemist, leiliviskamist, kap
padega kolistamist jne., mida stuudios imiteerida oli võimatu.
Istuti siis autosse, sõideti "Kalma" sauna ja mõned tunnid hili
iей oliji soovitud, taust к£езт~
1

Vrd. "Sa.dioleht" nr. 16, 2o.IV 1939, lk. 4-5.

- 34-5 -

Б.Jjiinid
nt sasida kodanliku Eesti ringhäälingu võimalustest ja tooti: gii.ustest täpse ..at ettekujutust, on vaja tunda tema ülekan
nete sliecmi. Sõltus ju raadiomehe töö esimesel kümnel aastal
suuresti liinidest.
Viimaste kvaliteeti viis alla asjaolu, et ülekanneteks kasu
tati tavalisi telefonijuhtmeid, millele lisati mikrofon koos
eelvoimendajatega. 1923.a. septembris hakati rajama stuudiost
Lasnamäele spetsiaalset juhtmepaari. Selline ühendus tuli kal
lis (4-708 kr) ja lisaks läksid tööd nii pikale, et isegi 1929.a.
mais poInud liin veel valmis.~
kii vei.ib koju nn. ringliini valmimine, mille rajamist oli
alustatud 1923.a. Kummalisel kõrbel ühendati Kaarli kirik ja
baptistide koguduse palvemaja keskjaama kaudu stuudioga varem
kui näiteks riigikoguhoone.
1931« aastaks oli ringhääling otseühenduses Toompeaga, Jaani
ja Kaarli kirikuga ning riigikoguhoonega; teine liin haaras
Pühavaimu kirikut, "Estoniat" ja Issanda ' uutmise kirikut. Jääb
vägisi mulje, nagu oleks jumalateenistuste eetrisseandmine ol
nud ringh:;äiinju peaülesandeks.
Kolmas li." n viis otse Lasnamäele j: neljas telefonikeskjaama
Vone tänavas. Ajutisi ühendusi oli 1923.a. rajatud veel lauluvaija:uga jа 193o.a. näituseplatsiga.
3. koori põli polnud kerge - ringliinis juhtus järjest rik:cid. Vana telefoni juht iestik oli ülekanneteks kõlbmatu, pai—
T

2

Vrd. ОВЖА f. 54, nim. 6, s.-ü. 225, 1. 7*
Sealsamas, s.-ü. 259? 1. 175*

gttfci isegi pealinnas, mis seal veel rääkida Tallinn-Фара ja
"ueis ьgs"g maaliinidest•
Keskjaama kaudu oldi ühenduses Tartuga. Kuid siingi polnud
l:oik korras. Teedeministeeriumi saabus Tartu raadiojaamast kae
bekirju, et tihti antakse vabad liinid ringhäälingu käsutusse
alles p:'rast saate algust, ühendus katkestatakse omavoliliselt
ja on isegi selliseid liine, millega Tallinnat ei saagi transleerida."
Pärast ringhäälingu riigistamist ringliini pikendati* esime
sena viidi juhtmeots kaubandus-1ü östusко11а. TCnt raadiotoota
jate nurin kehvade sideliinide üle ei lakanud« Seda enam, et
iw;a uue saate puhul Petserist voi Piritalt, Helsingist voi
Haapsalust, Valgast, Riiast voi mujalt pidi tegema kirjaliku
palve, hankima loa, hiljem esitama liinide kohta aruande ja
p
sooritama muid bürokraatlikke toiminguid.
iliine ringliin 1935•

üldjoontes välja nägi, seda näitab

"X

g1 eem.- г.r. 1-ga on tähistatud Tallinna s vuudio tehniline tali
tus, nr. 3 on Felix Moor. Tema juurest läheb ringhääling läbi
..-ealinna - läbib üles teise järel kõik t htsamad saalid ja lokaa
lid, riigikoguhoone ja kirikud ning jõuab siis stuudiosse ta
gasi. ülejäänud numbrite tähendus on niigi selge (skeem on vai
.iistatud enne Türi saatejaama vai limist, kuid sisuliselt see
01dagi ei muuda).
1937/38.а. ühendas ringhäälingu oma töökoda tähtsamad välis
llekandepunktid stuudioga spetsiaalse kaabli abil, mis toodi
Soomest, i üüd, kus tööle hakkasid "hõbehall" ja esimesed nagne
г—~
Vrd. ОЕ1ЖА f. 54, nim. 6, s.-ü. 259, 1. 157.
2
Vrd. sealsamas, s.-ü. 311 j !•
•
1
Vrd. Ttlesti Entsüle1opeediа, Tartu 193&» '/II, W..231-232•

- 347 -

L«ISWH«t J««*

R l NGLIIN

-X

Ringhäälingu ülekannete «keem.

tofonid, jolnud ririgliinil küll enam absoluutset tähtsust, kuid
ühendusliinide süsteem oli 1939» aastaks isegi laienenud: ""ulekandepunktid, millised on tehnilise talitusega kaabliühenduses,
on järgmised: Riigikogu, Administratiivhoone, Kadrioru loss,
Peaministri kabineti*, Staadion, Lauluväli, '."»astepark, Kadrioru
kolakoda, Vabaduseväijai , Ilarjumägi, Veeteede Talitus, Konser
vatoorium, Haubandus-tоöstuskodu, Börsihoone, Kormiertskool,
Toompea katedraal, Toomkirik, Issanda muutmise kirik, Nigulis
te kirik, Kaarli kirik, Jaani kirik, Pühavaimu kirik, Harju koh
vik, Kultas, lokaal "Pariis" ja "Grloria dancin^'. Peale eelnime
tatute on veel alatine ühendus ülekandepunktidega "Estonia"
kontsert-, teatri- ja valges saalis."1
i : tatud 'irmgli-j n"on põhiliselt säilinud tänapäevalgi, kuid

leiab kasutamist vaid spordireportaažide ja kontsertide üle
kandeks.
1

"Haadloleht" nr. 16, 2o.IY 1939.a., lk. 5.
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Fe Saatekava_süncL
Hagu kogu "Raadio-Ringhäälingu tegevus, oli ka saatekava
koostamine küllaltki juhuslik, plaanitu. Saatekava ulatus ja
üldine skeem olid olemas, kuid sisulist läbitöötamist jäi va
jaka.
Seoses Hanno Kompuse tööleasumisega saatekava korraldajana
1, juunil 1936.a. muutus Riigi Ringhäälingu saatekava läbimoeldumaks. Ühtlasi tegid H. Kompus ja F. Moor omavahel töö
jaotuse. Esimese hooleks jäid nn. sõnakunstilised saated (ves
ted, lugemis- ja lastetunnid, loengud jne.), kus ta sai raken
da da oma rikkalikke lavasta jakogemusi. Informatsioonilist laa
di materjalid (reportaažid, päevauudised jm.) jäid F. ^oori
hoolde, kuid lemmikalana püsis ikka kuuldemäng.
KQdanliku aja lõpupäevil oli saatekava aluseks 193?»a. lõ
p u l sаa te k a v a k o m i t e e p o o l t h e a k s k i i d e t u d

p õ h i s k e e m .

Selles oli kindlaks määratud saatekava päevane kestus, algus
ja lopp, muusikaliste ja sõnaliste saadete suhe, mitmesugus
te eriiseloomuliste osade kestus ja aeg jne.
Saatekava detailiseerimine algas ligi kuu aega enne eetris
sesaatinist (välismaal sündis see veel varem). Aluseks võeti
eelkõige igasugused tähtpäevad, toimetajate ja raadiokuulajat
ettepanekud, saatekavakomitee näpunäited ja muidugi mitmesugu
sed töö käigus tekkinud ideed. Kui nädala üldskeemi oli koos,
anti see üksikute alade toimetajate kätte, kes määrasid juba
saadete teemad. Seejärel trükiti skeem masinal erilistele pik

- 349 kadele paberipoognatele, igale lehele üks päev. лез^зеыа ьс
dete kavad pidid valmis olema kolmapäevaks, millal saa g <„jx^ /od
saadeti välismaale. Eesti raadiokava vastu valitses välismaal
üsna suur huvil alatisteks tellijateks oli ligi 5° ringhäälin
gut ja raadioajakirja.
Saatekava viimistlus kodumaa jaoks jätkus. Trükikojas val
mistati kõigepealt mõnikümmend äratõmmet ringhäälingu enda ja
kodumaiste ajalehtede tarbeks ning siis avaldati ta "Raadiolehes". Üks äratõmme oli määratud nn. põhisaatekavaks, milles
märgiti veel mitmesugused tehnilised andmed (stuudiod, kus üks
või teine saade sünnib, esinejate nimed, teemad, mida välja
ei kuulutata, jne.). Selliselt olid "saatekavatehases" alati
korraga käsil nelja nädala kavad; ligi 6?o saadet, iga päeva
kohta keskmiselt 24.1
Selline oli saatekava koostamise tehniline külg, mis põhi
joontes tänapäevalgi kehtib (ainult välismaale pole enam vaja
saata).
Hoopis olulisem on muidugi saatekava sisuline külg. Tänapäe
val on koostajate käsutada ankeedid ja sotsioloogilised näita
jad, pluss tohutu arv kuulajate kirju (1965.a* sai Eesti Raadio
16 ooo ja 1966.a. 19 ooo kirja), kodanliku Eesti ringhäälingus
olid saatekava koostajatele ainsateks abimeesteks kogemused ja
vaist.
Üheks mureks oli aina uute saateliikide ja -vormide välja
nuputamine, et kuulajate huvi elevil hoida. Ka valmistasid
koostajatele raskusi kava mosaiiksus ja ajaline täpsus. Kui
1

Vrd. "Baadioleht" nr. 11, 16.III 1939, lk. 4.

- 35o viimane külg teeb tänapäeval tänu magnetofonidele nai илаiva tü
li, siis kodanlikus Eestžis oli see valulap seks > eri ui väiiL-—
ülekannetel* Ülekantavad sündmused ei tahtnud naljal и kunagi
mahtuda täpselt saatekavas reserveeritud ajavahemikku. Kont
sertide puhul tuli toimetajal mitu päeva korraldajatega nõu
pidada ja katsetada, kuidas kooride liikumine võimalikult vähe
aega nõuab, ning mõõta proovidel täpselt iga koori lavale tu
lekuks ja sealt lahkumiseks kuluv aeg. Kõigega tuli arvestada,
isegi aplausiga. Kuigi kiiduavaldused kestsid keslaniselt 2o
sekundit, moodustasid nad paarikümne pala kohta

juba oma 7-8

minutit ülearust aega.
Ettevalmistust nõudsid seesugused pealtnäha üsna lihtsadki
saated, nagu loengud, lugemistunnid ja solistide kontserdid.
Ringhäälingus ei saanud ette kanda ühtki loengut, ilma et
see enne poleks läbi vaadatud ning tarbe korral sisuliselt ja
keeleliselt parandatud. On kerge ette kujutada, kui palju see
iga päev vastavalt ametlikult aega nõudis. Ka tuli iga esmakord
selt esineva lektoriga korraldada mikrofoniproov, et kindlaks
teha, kas tema hääl ja kõnelemisviis üldse sobib.
Veel rohkem oli tegemist lugemistundidega. Kõigepealt pidi
muidugi leidma sobiva pala. Et valida midagi sobivat mitmesajaleheküljelisest romaanist, tuli see kõigepealt väga hoolikalt
läbi lugeda, ning siis leida võimalikult tüüpiline ja terviklik
katkend. Oli see aga liiga pikk, pidi kärpima - stopper peos,
veel kord läbi lugema. King lõpuks kontrolliti, et palas ei
oleks väljendeid, mis kuulaja tundeid võiksid kuidagi riivata,
näiteks vandesõnu.

Kõige s uurсш e.t jа Icoiirp1its e er m juhis . с •• с .lL-H - •i ^ t
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kombineeritud saated ehk montaazid, nagu sõnaiis-•iiausikami- ea
põimikud, kirevad saated, "mälestustehelundid*' vne.

L

õxmimi/te

kokkupanekul oli meistriks Karl Kesa, kes iseloo;vastas seda
nii:
"Sisuliselt kõige raskemad, kuid tehniliselt kõige lahtsa
uad on koostada ja ettevaL-istada luule- ja muusikароimikud
teataval teemal, naja meil on olnud "Toome helbed", "Sirelite
aeju", "Veljed ööd", "Juba kase laevast lehti langeb" jne.
Kõige raskem on -nende juures liita üheks tervikuks mitme -uuletaja värsid ja muusika, nõnda et koile meeleoluliselt sobiks
ja kuulaja saaks soovitud elamuse. T a julgeksin seda peagu ni
metada teataval määral loovaks tööks. I ui tuleb meelde, kuidas
ma mõnikord olen pooli öid lujenud mitmeidkümneid luuletusi,
lugenud ja valinud, omavahel sobitada püüdnud ja mitte jaksanud
kuni lõpuks siiski õnnestus rahuldav valik ja sobiv järjestus,
"inj kuidas siis 011 tundide kaupa kuulatud ja kuulatud muusika
toimetaja kaasabil meie ligi loooo-palalisest коjust otsitud
heliplaate,loetud valitud luuletusi ja ikka uuesti ja uuesti
kuulatatud sinna juurde sobivana tunduvat muusikat. Kui see
suguse põimiku juures seina ja muusika liitmine on õnnestunud,
siis kõik muu on üsna lihtne. Xuiji nõuab teatavat vilumust ja
pingutatud hoolt, et sa ija nuppu vajutaksin ja iga hoova tõmba!
cid õigel ajal ja parajal määral_, et kõik ilusasti pausideta
liituks ja tarvilises valjuses kõlaks. Igal asjaosalisel - saa
te korraldajal, deklamaatoril ja tehnikul, kes mängib heliplaa
te, peavad muidugi ees olema saate täpne kava ja 1осtavate"luu
le vaste tekstid, et teada, milliste sonaaeja i ja luuletus lõ
peb, ja õigel ajel muusikat enda. Tehnilisele kõige keerulise
mad on seesugused saated, kus tekst kiiresti vaheldub muusika
ja heliefektidega ning viimast tuleb mitmelt plaadilt kokku se
gada$ näiteks nii, et deklamaator -loeb mingit teksti, sellele
tuleb aga korraga taustaks anda muusikat, koera haukumist ja
tuule mühinat või midagi taolist. Olgu üteldud, et nii mõnigi
kord pärast seesugust saadet on kogu ametisolnud meeskond lau
sa higi pühkinud. Üheks minu raa "emaks kombineeritud saateks
oli aasta sündmuste revüü, möödunud vana—aasta õhtul* Oksi mit—
meküiüiienuiubri1ise aasta jooksul valmistatud heliplaadikogu
labikuulai ine ja tarviliste katkendite valimine nõudis vahet
pidamata ligi 12 tundi. Sest sündmuste rohkus nõudis piinlik •
valimist ja otse lausete kaupa katkendite väijanonpimist sage
dasti kuni tunnini!:.!:ustest ja veel pikematestki kõnedest. Ja
siis saate ajal^need laused ka puhtalt välja mängida, ilma et
m- ni^ülearune sõna järgmisest lausest hulka tuleks - ma prae
gu ei kujutle isegi, kuidas meie tublid tehnikud sellega hakka
ma said. / /

Kolk pidi sündima imekiiresti; rnSneks sokimüiLs anaa uher.
dus minu mikrofoniga, siis lause-paar : • v-' P-L^1 2 • ;
.
teiselt järgmiselt kettalt, vahepeal esimesel plaaail^ b; •»
kül ' pöörata, uus plaat otsida, nõelu vahebada ja Iuiiuj, la
lida, lülida - stuudio, ketas _üks, ketas keks, stuudio, ketas
kolm, ketas kaks, stuudio..."1

G-. ^£j2®£oisid
õppereisid kujutasid endast raadioajakirjanike iseseisva
täiendamise vormi. Kuuldut-nähtut rakendati siis Eesti rii ghäõ lingu töö parandamisel.
Esimene reis tehti 192?.a. Score, eesmärgiks oli põhiliselt
•v
2
vaid tehnilise baasi ttp-diaaoppimine. Csaühisus ei saanud edas
pidigi õppereisides peituvaid võimalusi ära kasutada. Lärkida
võib vaid Fred Olbrei tutvumist 1933•

bäti, Toola, Saksa,

Belgia, Prantsuse ja Tšehhoslovakkia ringhäälingutega.
kodanlik riik eraldas selleks juba rohkem su masid. 1934.a.
käisid insenerid Lätis ja Soomes raadioasjanoust vaatamas. 1?.
jaanuaril 1935 sõitis direktor Olbrei Varssavisse, Hollandisse
ja Saksamaale, veebruaris kordas tema marsruuti (Poola asemel
vaid Läti) insener H. Vork.
Sama aasta oktoobris asus F. Olbrei teele Noukogude Liitu.
24. okt. 1°35 ilmus nõukogude ajakirjanduses =2A3S-i teade selle
kohta, et Eesti ringhäälingu juht vestles

1\SV

Liidu

uce esimehe Her!entsevija (tuntud diplomaat ja

raadiokoi

i-

kunstikriitik)

1 rojra. i va= etamisest.
Olbrei veetis l.oukojudemaal koos tehnilise ala. juhataja '.
lossmanniga 1G päeva.-'
- "Raadioleht" nr. 13, 3 0 . i i i 1 9 3 9 , ik. 5 .
^ Vrd. "Raadio11 nr. 35, 22.X 1927, lk. 431.
J
Vrd. "Raadio11 nr. 33, l.XI 1935» lk. Зоб.

- 353 Eesti raadio j'uiiid olid vaimustus es ten.iiika edusа .iiliiv.jo nõukogude Liidus. LIuide, Leningradis asus eriraäinc/jvkоju.,

vis

ei puudunud ka eestikeelne kirjandus, sealhulgas "Raadio" aas
takäigud»
Olbrei Jajas oma sõnavõttudes tunnustust riigile, leus raadio
on leidnud nii massilist kasutamist ja kus ringhäälingu eest
igati hoolitsetalese (abonementmaksud katsid vaid

4 tehtud ku

lutustest). Olbrei sõit Nõukogude Liitu äratas suurt tähelepa
nu, sollest kirjutasid "Päevaleht11, "Postimees" , "RS5' , "Raadio"
ja teicod väljaanded. Ta ise meenutas kolmkümmend aastat hiljem:
"Kui tagasi tulin, kutsuti mind "Päevalehe" toimetusse, et
kirjutabu na reisimuljeid. Materjali uiul oli ja juba ilmus eelteadegi, kuid lu, u jäi siiski kirjutamata. Uimelt andsid sobrad
mulle nou: "Ärn kirjuta. Pole hea, kui kiidad, aga laita sa jäl
le ise ei taha!" Kii leppisingi esinemisega ringhäälingus
Kuigi erukolonel F. Olbreid kodanlik ladvik usaldas, äratas
tema pooldav suhtumine kõukogude Liidusse ometi rahutust. Гimelt
021 säilinud Oktoobrirevolutsiooni Keskarhiivis ühe nuki ettekan
ne, kus kurdetakse Olbrei "kahtlase" käitumise iile.
Edaspidi käiski Olbrei vaid Läöne-Euroopas. 1936.a. veebruaris-murtsis viibis ta Pariisis, Berliinis, Prahas, Viinis, Buda
pestis ja Varssavis. Päevakorras oli solistide vahetus.
Sama aasta jaanuaris sõitis raadionöukoju liige H. Võrk pika
ajalisele reisile Euroopasse ja Ameerikasse. VÕrk .oli Olbrei
kõrval üheks kõige rohkem rännanud meheks - 1937.a. käis ta Inglismaal, 1939.a. jälle Londonis ja Brüsselis, et saada ко jeimsi
uue rinjha".linguhoone ehituseks.
Jutuajamisest 1964.a. kevadel.

54 1937.a. viibis muusikasaadete koostaja F. Holm mitu nädalat
Itaalias, kus uuris рокjali cult oma alasse puutuvat. F. Holiu
lootis meilgi kasutada sealt saadud kogemusi."
Samal eesmärgil viibis üldtoimetaja ГГ. kesa 1939.a. kevadel
kolm nädalat Varssavis, ICraleоvis, Bratislavas, Viinis ja Buda
pestis.
194-0.a. veebruaris sõitis Olbrei Saksamaale tellitud apara
tuuri vastu võtma ja läbi rääkima firmadega, kes olid nõus
raadiohoonet seadmestikuga varustama. See õppereis jäi kodanli
ku ringhäälingu viimaseks.

Esimene stuudio ашь kikk t. 43 II korrusel.

Vrd."Muusikaieht" nr.

1°3'',

• i95*

— ^cs —
Kolmekümnendate aastate lõpul võttis Riigi Rinriiääliii,
teatrimajas enda alla suure osa nii III kui IV korrusest.

Selline näji välja direktori kabinet.
3• Rin; ^ -ä* 11 i ;u rv

dd

Feli:c L'"oor oma mälestustes (vt• peatükk rin^äälingurehvastO
jutustas, millised nä :id välja ringhäälingu esimesed tööruumid

Pikas tänavas nr. 4-3» Endis es üürikorteris olid ,fRz г dio—Ringi
lill/sul'• kasutada neli ruumi (suurima põrandapind 55 — )• All-

— о r

üärnikuks oli veel ajakirja !!Ii.aadio<T toimetus.
Koks tuba oli esinejate (siis hüüti neid ka kunstnikeks,
stuudiot ettei:anderuu lks) ooteruumiks. kontrolla letnik asus
ruumis, mis oli teistest isoleeritud, Ta oli telefoni kaudu
otseühenduses raadiosaatja, linna keskjaama ja rinjhä"linpu
korraldajaga.
alates 1. novembrist- 1927 kirjutati "Raadiо-2injhäälin _u"
uueks aadressiks: "Estonia" teatrimaja, III korrus, 1931* aas
tal oli seal kaks stuudiot, Suuremas esines orkester, väikse
mas tehti ära ülejäänud töö.
j. Г ^or sorteeris nn. päevauudiste laua ta^a viimaseid uudi
seid, laua kõrval rippus nööri otsas gong. Samas oli väike de
tektorvastuvõtja. Siit lasti eetrisse ka heliplaate; selleks
oli eriline seade (adapter), mus membraan oli ühendatud otse
mikrofoniga, et heli kolaks puhtalt.2
Heed polnud muidugi normaalsed töötingimused. Mõnevõrra lä
hem das 1936.a. olukorra ringhäälingu teine leping "Estoniaga"

(esimene sõlmiti 1934.a.):
"Kõige kibedam tarvidus oli ringhäälingul stuudiote järele.
Heid oli seni ainult kaks tükki ja needki ei vastanud kuidaji
nõudeile. IT.-n. suur stuudio oli liig väike ja ebasobivate mõõ
tudega orkestrikontsertide andmiseks, mille tõttu need kostsid
nigelalt» Solistide ja kammerorkestrite esinemiseks oli suur
stuudio aga liig suur. Väikeses stuudios pidid ahtakest ruumi
jafja ta saatekava korraldaja, 1 • onfereerijad, päevauudiste kor
raldaja ning heliplaadileo^ude Kõige hullem oli aga lugu! õhtuti
saatekava levitamise ajal. Siis pidi-ühes ruumis sündima konfe
reerimine, loengute pidamine ja esindajatele honoraaride välja
maksmine, seal tuli aga oodata ka esinemise järjekorda ja sin
na astusid - saadete ajal! - sisse kõik, kel oli midagi õienda
mist. On arusaadav, et säärases olukorras olid paratamatud
mitmesugused korvalhelid. Nüüd saab ringhääling neli st udiot.
Sinisesse saali tuleb suur stuudio orkestri- ja koorikontsertide
T
~ Vrd. "Raadio" nr. lo, 9.ml 1926, lk. 155.
Vrd. "Raadio" nr. 49, 21.X 1931, lk. 551-552.

- 357 jaoks» Senisesse "TCstonia" racu..atuko ju-ruumi tnleb kuuldemän^ude-stuudio, kuna ringhäälin^u senine suur stuudio jaotatakse ka
heks , kusjuures suuremasse ossa tuleb solistide- ja ka. miermuusika-stuucio, väiksemasse кonfereer1 mis-he1ip1aadimuusika- ja
loengute-stuudiо. Lektorite jaoks ehitatakse vii lasesse muuseas
eriline kabiin, et loenguid ei pääseks sejama mingid kõrvalhelid. Koil: uued stuudiorumaid ehitatakse erinõuetele vasta
valt ümber, kasutades neile tarviliste akustiliste omaduste
andmiseks paneele, drapeeringuid jne. Põhjalikumaid ümberehitu
si ei saada muidugi teha, kuna ringhääling ruume vajab ainult
ajutiselt ja pärast need peab "Estoniale11 andma tagasi lepingu
кohase11 endises seisukorras."-L
Akustika huvides mõõdeti kõikjal hääle (kaja) survet ja sa
kitati pindasid. Seinte ja lagede katmiseks läksid käiku vatt,
vineer, riie, papp ja muud materjalid.

1933/39« aastal ehitati ruumid veel kord ümber nii, et kolm
kuuldemängustuudiot asusid koos„ Ent endiselt halvas ruumikit
sikus ringhäälingu tööd. Eriti kannatasid muusikasaated, sest

kahest stuudiost oli vähe (üks neist kuulus solistidele ja an
samblitele, teine orkestrile ja kooridele). Im korraldati näi
teks ühine kontsert koorile ja orkestrile, siis jäi stuudio sel

leks liiga kitsaks, mis muidugi ei jätnud mõju avaldamata üle
kande kvaliteedile. nui paigutati saatekavasse koorilaul kohe
kontserdi järel või

vastupidi, siis tekkis jällegi raskusi,

sest koori ruumist lahkumine ja orkestri tulek võttis omajagu

o.e^a..
Juba 1935.a. kirjutati ajalehtedes raadiomaja ehitamisest
kunstihoone kõrvale.~ Ilmselt ruttas "Uudisleht" ajast ette,
sest valitsus otsustas pärast pikka kaalumist alles ;. detsemb
ril 193З ehitada Tallinnasse raadiomaja, Riik raha ei andnud,
3
vaid ehituskulud tulid katta abonementmaksи st ja laenus--.-'
Rin -'häälin u asutamisest Eestis oli mööuunuc 12 aastau.
"Raadio" nr. 22, 23.V 193-> 1-:• >0 .
Vrd."Uudisleht" nr. 23, 19.1J- '-935» — • '•
^ Vrd. Valitsusasutiste tegevus 1933/J' «a., xal-iin 193 >

1-~»1
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vajalikkuse1e•
Ehitamiseks oli mitmesujusex d takistusi# К оijepeal v p ai aus
raha; siis, kui oli raha, polnud jälle сohe arhitekti saada,
kui leiti arhitekt, oli raskusi asukoha leidmisega. Siin porjati kapitalistliku süsteemi olemusele: soodsad ehitusplatsid
olid eraomanike käes, kes nõudsid hingehindu, puudus ka ühtne
linna väljaehitamise plaan. Lõpuks jõuti 1933. aasta mais nii
kaugele, et arhitekt Em: Lohk esitas raadiomaja eelprcjekti:
"Uue naja kavandi koostamisel on püütud arvestada kõiki aas
tatepikkusi kogemusi, mis mujal Euroopas raadiohoonete ehitami
sel on saadud. Stuudiod asuvad uues majas peamiselt kolmandal
korrusel. Teisel korral on läbi kahe korra ulatuv suur ork estristuudio, põhipindalaga 33° ruutmeetrit• See stuudio kujutab en
dost suurt saali kolmesaja istekohaga ja i о оdiu d ja, kuu a o:ub
korraja sada esinejat. Ringhäälingu abonentidel vdimaldatalise
saalis kuulata kontserte kohapeal. Saali juurde kuuluvad vesti
büülid, jalutusruumid ja einelaud. Saal on j .uust hoone osast
täiesti eraldatud, nii et teda võib ka anda kasutada võõrastele.
Kplmandal korral on väike orkestristuudio. 131 ruutmeetrit suur,
s.o. pisut väiksem "Estonia" sinisest saalist. Peale selle on
muusikaliste ettekannete jaoks veel kolm solistide ja väikeste
ansamblite stuudiot. TTokku on muusikastuudiosid viis. Loen ute
Jaoks on 1:aks staudiot ja üks stuudio, mis on ••üa'.ratud helipiaadiiüuunika andmiseks. Stuudiote erilise asetamisega on saavutatud
kõlaline eraldamine seeläbi, et üksikute stuudiote vahele on ehi
tatud koridorid ja. ainult neis kohtades, kus vahekäikude e'.dtaо osutus või atuis, on ute nähtud kahekordse õhuvaheja
vad. k.m .es ei korral tulevad uues raadiohoones majandus оsr konna ruumid, direktori kabinet ja nõukogu ning komisjonide saal.
Teisel korral on toimetajate kabinetid ninj ooteruumid kunstni
kele, orkestrantidele ja solistidele. Kolmandale korrale tuleb
peale stuudiote eriruum helipla tiv ole, kulm võib mahutada l^ooo
heliplaati. neljas kord jääb telmiliste ruumide alla. Viiendal
korral on eelprojekti järele laboratooriumi, direktori elukorter
<ja 4 leuni f. väiksemat korterit rinjhäalinju teenijaskormale.
Keldrikorrusei on ette nähtud töökojad ja autоgaraas nina muud
ruumid.11F» Olbrei teadis räakida, et uus maja oli teatavas mStrbes
kollektiivne loominj:
"Raadio" nr. 2o, 19. V 1933, lk. 2.

- 359 "Uue hoone projekti tegid Lohk (üldarhitektuuriline), ülbrei ja Lossmann (elektriline) ja Johanson (ehituslik osa). En
ne seda konsulteerisin korduvalt UIR-i spetsialistidega. Elmelt
olid kaks korda aastas UIR-i kogunemised, kus sai vestelda maa
ilma suurimate asjatundjatega raadiolevi, akustika, antennide
jne. alal.1'!
Riigi Ringhäälingu hoone pidi valmima 1. jaanuariks 194*2,
kuid takistuseks sai sõda. Niipalju sõja ajal siiski ehitati,
et ringhääling võis 17« juulil 1945 keldrikorrusel tööd alustada
Lõplikult valmis raadiomaja mitu aastat hiljem.
Kui hoone välisilme on säilinud, siis sees on F. ^lbrei
andmetel mõndagi muudetud:
n
Uues hoones oli planeeritud muuseas omapärane sumbunud ka
jaga ruum vabaõhustseenide ettekandmiseks, kus 5 и kauguselt
pidi röökima, et üldse kuulda oleks. Kuid esialgsest projek
tist jäi praeguses raadiohoones vähe järele, sest nüüd kasuta
takse suurt osa saadeteks ettenähtud ruume hoopis muuks otstar
beks. Raadiohoone alusena ehitatud tohutu betoonkauss pidi
kaitsma hoonet pinnasevee vastu, mille kõrgus oli hoone krundil
vaid lo-15 sm alla tänavapinna. Kahjuks see alus hiljem tead
matusest lõhuti. Pole projektikohane ka kliimaseade, mis Õhkkütte abil pidi^hoidma ära temperatuuri ja niiskuse kõikumised
saa teru urnides."2
Raadiomaja ehitati Kreutzwaldi tn. 14. Juba ehitamisel ar
vestati, et hoone suudab rahuldada ringhäälingu vajadusi vaid
paarkümmend aastat, seepärast on nüüd ka arusaadav uue raadio
maja ehitamine.

Selline näeb raadiomaja välja praegu.
4. Rinr;häaljng Tartus
Ssimest korda räägiti raadioaparaadist Tartus 1922.a. Tege
likku kuupäeva on raske kindlaks teha. Raadioveteran Peeter
Jutuajamisest 1964.a. aprillis.
Sealsamas.
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Mägi jutustas 1964.a. raadiopäeva saates, et ta ehitas 1923.a»
vastuvõtja, kuid kas see oli esimene, seda ta ei tea.
Enn Raiemaa teadis samas rääkida, et gümnaasiumiõpilased ehi
tasid ka 1923.a. detektorvastuvõtja, üks lamp maksis töilise
poole kuupalga, seepärast polnud suurema vastuvõtja ehitamine
kerge.
Sergius Kaart meenutas samas saates, et kolme kuu palga eest
sai osta ühe komplekti 2?aadioosi. 1923.a. ehitatud vastuvõtja
vaid piulesus, kuid järgmisel aastal võttis hääled sisse# Tutta
vad käisid kuulamas Moskva JCominterni jaama saateid. Tegelikult#
polnudki iiuid jaamu peale selle ja mõne saksa oma 1 uulata.
Omatehtud aparaate kasutati seni, kuni äriaos tulid nüügile
raadiovastuvõtjad. Tartu Raadioklubi kirjatoimetaja Karl,Kesa
meenutas aastaid hiljem:
"Mäletan, kui Eesti üliõpilaste Selts 1924.a. muretses enda
le vastuvõtja, mis pidi olema esimene Tartus. See oli suur sünd
mus - poel linna oli elevil, isegi "Posta ees" kirjutas sellest*
Aparaat telliti Tallinnast, sest Tartus neid veel müügil ei ol
nud, sealt sõitis ka mitu montööri teda üles seadma* See oli
äärmiselt tõrges riistapuu ja asja algatajail läks rarvis suurt
.BOelekindlust. Kõige hullem, et alul ei tahtnud ta üldse heli
sisse võtta, ei piuks atanudki. Kui ma oi eksi, siis haar* bi ra
hategijate vaigistamiseks paar korda isegi grammofoni abi järe
le! Aparaat maksis aga pöörast raha - selle eest saaks praegu
dM- kõige paremat vastuvõtjat. Asi arenes visalt, aga järjekind
lalt. Tartugi elektriäride ckei ele ai asid il uma üksikud raa
dioaparaadid, tähendab, t^rvitajaskond pidi olema."-*•
1924.a. suvel said loa aparaadid üles panna Roman Koe lets ja
telefonivabriku direktor August Kõva, organisatsiooü ic t

»

1925.a. jaanuaris J. Kordi, A. Schmidt, И. Ta ark ja telefoni
vabriku peadirektor И. Lei."1 .
A/s. Tartu telefonivabriku juhtkond .
teenimisvõimalust, Sellepär . b
T* Ringi:ä".ling, Tallinn 1929, !--• 19«

i G. oktoobril 1^24 Po^
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kiri lepingu к ava ja, mis naji

Tartusse.
nädalas

Telefonivabrik lubas esialgu

(teisipäeval, neljapäeval

Edosnidi i,:a päev kl.

lce

ette ringhäälingu loomine
anda saateid • zolin korda

ja pühapäeval) hella 2u-

13—24- ja hommikupoо1e1 üles tund 'ceaausLL —

"ettelujei isi".

Olju siinjuures toodud paar vaijavoteи lepinju mavas~c. ;tele
fonivabrik lubas (5 4) sisse seada muusikastuudio, milleks nõu
dis peavalitsuselt nelja telefoniliini. 5 6 nägi ette üisa^uhteid üle" anneteks teatritest, kirikutest, riijikojust jne,
"f 12. Tartu telefonivabrik on kohustatud она abonentidele
ainult väärtuslisi muusikalisi ettekandeid, kõnesid ja ettelu—
gemisi korraldama, kusjuures ettekannete kavad peavalitsuse ja
teedeministri poelt heakskiidetud peavad saaiaa."!
Ühtlasi lubati ku daj- te seas üks korda aastas ankeete horral
dada.
S 14 näji ette kontsessioonilepinju kestust 3-* detsembrini
1;?9 (edaspidi sooviti seda pikendat a vähemalt 12 aastaks).
üldjoontes ühtis leping o/ü. '
* ilaadiо-Rinjh'Tlin ju'1 -omaga.
Esimest korda pidi "Siin Tartu!" kolama eetris juba 1926. aas
tal, mil sõjaväe raadiojaama vahendusel oli ette nähtud edasi
anda laulupeo kontserte, "avatsusest ei tulnud midaji välja. Aas
ta hilje_. plaanitses ärimees K, Lemberg rajada Tartusse oma raa
diojaama, kuid et Tallinnast pidi toodama üle senine o/ü."Raadio
-dnjhääling" Kopli saatja, siis jäi mõte pooleli.
29. nove .bril 1927 saatis osaühisus kirja Postelile. Seal näh
ti ette Tartusse abisaatja ehitamine, mille kuuldavus pidi de
tektorарага •; di ;a olema
I

OLnKA

f. 54,

km raadiuses ja lampvastuvõtjaga kogu

nim. 6, s.—ü. 127, 1. 5.
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HÕte tunnistati 3. ja lo. okt. 1927 toimunud raadiokomitee
istungitel heaks ja muudeti ka vastavalt kontsessioonilepingu
teksti.2 Tartu Telefonivabriku juhatus pakkus saatjale oma ruume, neid aga ei kasutatud.

Üheaegselt Tallinnas Lasnamäe raadiojaama ehitamisega alusta
ti ka Tartus ettevalmistustöödega praeguse Raadi surnuaia taga.
"Asupaigaks valiti Emajõe kõrge vasakkallas, vaba ehitus
krunt leiti Maarja koguduse kalmistu taga. Sinna kerkis avar
krohvitud puuhoone väikese stuudioga, ametnikkude elukorteri
ning saa te jaama paigutamiseks vajalikkude ruumidega. Mastide
kõrgus, missugused samuti puust, on Tartus 60 meetrit. Sealseid
mastisid võidi nende madaluse ning selleläbi kergema ehitusvii
si tõttu ehitada ühetüvelistena, saalinguga, laevamasti tüüpi.
Kumbki mast koosneb neljast 8-süllalisest palgist. Madala pinna
vee tõttu osutus maaühenduse^tegemine lihtsaks ja see koosneb
seal vasktraadist risti ja põigiti kiirtest, missugused madala
tesse kraavidesse asetatud. Tartu detektorkuulajäte jaoks ehi
tati sinna samal sügisel väike ajutine saatja, milleks peamiselt
Tallinna "Telefunkeni" aparaadi tagavara osi ära kasutati."3
Tartu ajutise saatja ehitas jaama juht V. buha. Muide) vii
mast abistas nõuga hilisem Riigi Ringhäälingu direktor P. Olbrei
V. Luha oli töötanud koos E. Neuhoffiga 1926.a. alates Tallinna jaamas.

Teda abistasid ka teised Tartu amatöörid. Mees

oli tõeline entusiast, sest sisuliselt oli tema käsutada n.-ö.
koolipoisi varustus. Esialgu töötaski ta üksi. Raadioveteranid
jutustasid 35 aastat hiljem, kuis mees oli kord Õnnetult istunud
põrandal, kümned juhtmed segamini ja õhanud:
"Mis nüüd küll saab, varsti algab saade!"
id hakkama sai. Üks raadioveteranidest rääkis 1964.a. raadiopäeval, et tema algeline raadiojaama sisustus olevat suurt
r~
2 Vrd.ORRKA f• 54, nim. 6, s.-ü. 2oo., 1. 55.
Vrd
- OHRKA f. 1354, nim. 3, s.-ü. 11, 1. 42.
0
Ringhääling, Tallinn 1929, lk. 52.
^rd. -Raadio" nr. 2, lo.I 1927, lk. 24.

- 363 umbusku äratanud eriti revidentides, ^ks neist tõstis kora
kontrollagregaadi

kaane ja nägi, et sees on valgus, Hakkas

noomima: "Miks te raiskate elektrit!" Seda ta ei taibanud, eõ
kaane allalaskmisel kustus automaatselt ka valgus.
Tartu ajutine saatja alustas tööd 192d.a. hilissügisel,
võimsus antennis oli vaid

0,3-0,4-

kw. Alles 193°•a* kevadel

asendati see endise Kopli saatjaga."^"
Tartu saatejaama hoone ja mastid 'läksid maksma 22 000 krooni,
ajutine saatja 5600 kr.2 Et raadioaparatuur oli üldse kallis,
seda näitab fakt, et 1931.a. hinnati Tartu saatja väärtus ju
ba 65 414 kroonile.
Tartu ringhäälingujaam oli 5oo-vatise antennivõimsusega ja
1,5 kw lambivõimsusega, mis oli võrdne Helsingi omaga. Voolu
andis Ulila. Et aga elektrienergiaga varustamine oli halb, siis
tuli Tartu saatjal, mõnigi kord töö katkestada.
193°»a. asus jüllatajana tööle insener E. Mägi, kes oli va
jaduse korral ka•diktoriks. Tehnikuna kontrollis saateid Ö.
Kuusma.
Et senised stuudioruumid *romenadi tn. 6-5 jäid kitsaks,
siis koliti 1931.a. ümber Pepleri tn. I5-2 (praegune R. Pälsoni tänav). Ajakirja "Raadio" Tartu esindus asus sealsamas, koos
jagati ka telefoni.
Kui Mägi asus 15. jaanuaril 1933 tööle Tallinna tehnilises
talituses, siis läks juhtimine E. Heuhoffi ja F. Marka kätte.
Viimane oli endine Tallinna saa te jaama juhataja, kes kuulus
ringhäälingu teenistusse juba alates 1. septembrist 1928.
1

Vrd. Ringhääling,Tallinn 1935, lk. 34.
Vrd. Ringhääling, Tallinn 1929, lk. 53.
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Ringhäälingu riigistamisel kerkis üles jälle Tartu kandi
datuur (Ulila nõustus andma voolu ja linnavalitsus tegi amet
liku ettepaneku teedeministeeriumile), kuid seekord võitis
Türi. Muide, peale Türi valmimist taheti Tartu jaam üldse lik
videerida, kuid kuulajate nõudmisel jäeti siiski alles.
"Ringhäälingu üleminekuga riigi kätte algab ka Tartu saat
jale uus ajastu. Saatja saab endale Rüütli tänavale senisest
palju korralikumad stuudioru urnid, kust kantakse üle Tartus
esinevate lektorite kõned. Möödunud aasta septembrikuus suuren
dati ka saatja isiklikku koosseisu erilise halloo-mehega."^
Selleks oli õigusteaduskonna üliõpilane T. Reisik, kelle si
demed raadioga algasid juba 1929.a. Ta viidi Tallinnasse üle
1935»a., kuid 1937* aastaks oli ta jälle tagasi.

Selles majas Raadi surnuaia taga olid tehnilised seadmed
(mast jäi vasakule) ja üks tuba esinejatele. Siin oli ka klа
ver, et paremini teha otsesaateid. Maja hävis peale sõda.
Pärast ringhäälingu riigistamist suurendati Tartus asunud
krunti ja pikendati saa te jaama antenni. Tehniline keskus asun
Hurme tänava ääres, peaaegu Raadi mõisas, kuni 1944.
^ Ringhääling, Tallinn 1935> lk. 35*

aastani.
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Kolmekümnendate aas
tate algul asuti
Kloostri (praegune
Väike) tänavas. Stuu
dio oli alumisel kor
rusel.

1936.а • olid ^artu saa ii ja kulud kokku 22 o89 krooni, seega
ligikaudu vaid 1/lo Tallinna oinast.
Riigi Ringhäälingus avardusid igati Tartu võimalused. Tartu
le muretseti suur heliplaadi aparaat ja võimendusseade, suur
kondensaatormikrofon, poole meetri kõrgused saatelambid, mille
igaühe hind oli B^o krooni (ja mis pidasid vastu vaid üks aas
ta). uue puldiga sai ka heliefekte tekitada. 1928.a. aparatuu
rist ei säilinud 194-0. aastaks midagi.
Kodanliku aja neljal viimasel aastal töötas Tartu raadiosaat
jas 3 inimest: juhataja E. Neuhoff (palk 2oo krooni kuus), kaks
valveametnikku - T. Reisik ja V. Soome (a 11о krooni.), kes
töötasid edasi ka pärast nõukogude võimu kehtestamist.
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Muusikastuudio asus Rüütli tn.8 (praeguse 21. Juuni ja
Abov jani tn. nurgal).

Enam kui 7 aastat oli Peeter Põllu ja Rüütli tn. nurgal
(praegu 21. Juuni tn. 24-) asuva maja ärklikorrusel Tartu
raadiostuudio. Raadiomeeste käsutuses olid kaks piklikku
tuba kõrvalruumidega.

Niisugusena nägi ülalnime
tatud stuudio välja seest. Va
sakult paremale: V. Soome, E.
Neuhoff ja üles lektoritest.Na
gu on näha, ei andnud väikesed
aknad küllalduselt vai jst.
Tavaliselt asus milcrofon pul
dil, seekord aga keset of ran
da t.
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TEHNIKA JA SAATEJAA1IAD
1. Tehnika progress
Tehnika progressist saab rääkida vaid Riigi Ringha .linju
ajal. "Raadiо-Ringhäälingu11 varustus oli suhte li8eit^alge!3 ae
ja võimalused piiratud. Artur siinne meenutas, kuis v iimendaja
acc-.el tuli kasutada käsiruuoorit. Ajalehtedes võis näha taoli
si pealkirju: "Eing&fiäling peab tehniliselt täienema".!<
1928.a. :ioodustati küll tehnikakomitee, kuid selle tööst
pole midagi teada.
Suhtumine tehnilisse baasi muutus alles pärast rinJ:ääliu gu
Riigistamist. Juba 13. juulil 1934- eraldati tehnilisteks pa
randusteks senistes raadiojaamades 11 ooo krooni.
1935.a. esimesel poolel ehitati Tallinna saatjale juurde
>.ristallergutus ja tehti ümber modulatsiooniseadis. Stuudio
jaoks seati üles uued voiinendajad, alustati eeltöödega "tallin
na saatja võine tõstmiseks.^1936/37«а. hooajal muretseti heliplaatide sünkroniseerimise
seadis renortaažide ja teiste saadete katkestamata 'lekandeks.
Hüüd oli võimalik teha nn. "raadiokokteili": erilised grammofoi.ii.iliUfikaajaraadid, mis olid varustatud numbritega valgusskaalaga, valisid täpselt välja koha, j ida vajati. 1936.a. sep
tembris hangiti Soomest ka akustilised noоteaparatuurid.
1937/3^«а. hooajal ehitas Riigi Ringhäälingu töökoda uue
sigi alisatsiooni-, kontroll-ja võimendusseadme stuudiole. Ava
nes võimalus üheaegselt iile anda 3 saatekava. Paigaldati kor
ralik juhtmestik uute voimendajate ja ülekande kontrollaparaatidega. Seati üles ainult kaasaegseid kondensaator-mikrofone.3
193S/39*a. hooajal osteti ringhäälingule esimene veoauto ja
sõiduauto. Hangiti uus heliloikeaparaat. Kuuldemängude režiiruumi seati üles 4—kettaline heliplaadilaud, mille abil varus
tati kuuldemängud vajalike helitaustadega. Ehitati кont.roli
pult, kust oli kerge juhtida kuuldemänge.
Koil: see näitab-, et Riigi Ringhääling suhtus tõsiselt oma
tel iii?.tosse alustu ;edesse.
x
Millised olid ringhäälingu tehnilised võimalused 3c-4o aas
tat tajasi, sellest räägib F. Olbrei:
^•"Peaaegu sajaprotsendiliselt oli tegemist otseülekannetega.
Kui see polnud mingil põhjusel aga võimalik (näit. inimene ei
fcaanud sel päeval stuudiosse tulla, kui saade oli välja kuulu•bud), siis kasutati Euroopa ringhäälingutes peamiselt kolme
võimalust:

г

Raadioleht" nr. 1, 4.1 1931, lk. 1.
^ 7rd. Voiit.1sasutistо tegevus 1935/36.a., niа11inn 1936»
Vrd. Valitsusasutiste te 3vus 1937/33.af, Tallil 193^»
lk. 139-14 - 0 .

i
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- 363 l) Vahaplaati. Keud andsid parima muusika j,-:, kõne jLV dvusta
ilise kvaliteedi, kuid neid oli raske kasutada. Vahaplaat vajas
ülesvõtmisel teatavat temperatuuri, teda pidi hoidma ter- ostaatkapis jne. Vahaplaati sai tarvitada ainult 2-3 korda.
*2) Väljuskiire abi^naju h e l i f i l m i s . See nõudis jälle keerulist aparatuuri, pidid olema iLuUtusmasinad jne.
3) Lakkplaati. Tegemist^oli metailkettaga, millel õhuke peh
me lalcikord. Selle sisse lõijati jooned иaju tavalise jraromofoniplaadi tegemise puhul. 5-minutilisi plaate mänjiti maha
puust tiftija.
Viimane süsteem jäigi pealiselt kasutatavaks magnetofonide
tulekuni. Suurte raskusteja tehti ka pikemaid lugusid: ühe
plaadi algus ja teise lopp voeti korraga peale, nii et spetsi
aalse sünkroniseeritava tope1tplaadiapartuuriga mängiti see
maha, ilma et oleks märgata üleminekut ühelt plaadilt teisele.
Berliini olümpiamängudel kasutati roosast plastmassist plaa
te, mille kasutamise printsiip oli sarnane lakkplaatidega. Koile
B.R. olumpiareportaazid olid nendel tehtud.tfl
Heliplaadid tunduvad tänapäeva raadiotehnikas üsna pri itiivsed, kuid nad olid 1936.a. siiski suureks hõlbustuseks raadio
töös. I.artsis Ai.ieeriks.st päralejci uCnud heliplaadiseadmeja (see
Saksis 5o°° krooni) läks plaatide valmistainine ruttu, need olid
otsekohe pärast ülesvõtmist tarvitamiskolblikud.<~
11
Seade võimaldab ülesvõtteid mitmesugustel, nii tselluloi
dist, metallist (tsink või alumiinium) kui erimassist plaati
del, mille mängimiskefetvuseks 4 3/4-lo minutit. Firma andmetel
võimaldavad plaadid loo-2oo-kordset mahamängimist, kusjuures
heli erimassist plaatidel olevat ve-Л loomulikum ja puhtam kui
harilikel plaatidel. Plaatide hind on väga odav - tselluloii dplaatidel ainult mõnikiir end senti."kn. erimassi all tuleb mõelda nähtavasti plastmassi.
1936. aastal on märkimisväärne teinegi sündmus - 13« augus
til saadeti Riigi Rinjhäälinjust välja esimene akude laadimisseade. õigupoolest seadis käpina ärimees V. Schönberg juba '
l?31.a. suvel sisse tasulise akulaadija, kuid -i.e.* le hulgaline
kasutamine aigas 1935/3б.а.
1936.a. jaanuaris tellis raadionõukogu Ameerika ühendriikidest
asutatavate akulaadimispunktide jaoks loo 25-vatist^ tuuleturbiini. üle Eesti laialisaadetud proovieksemplarid andsid nii häid
tulemusi, et ostasoovijäid oli mitu korda ettenähtust rohkem.
Ringhääling sai tuuleturbi tnid kätte 3o krooni tJ1 ^ ja taskis need 1936.a. märtsis osaliselt ka vabamüügile loo krooni
eest.
Tuule jõul tö'itava loo-vatise a ulaadija komplekt
.LSо
krooni, temast võimsama ^00—\
e lootorlaadija oma 275~35^
(krooni. Viimane oli väja vastupidav. Esimene| eksemplar töötas
veatult alates 23. maist 1936 kuni 194o. aas oani.
Artiklis "Ringhääling elektrofitseerib maad kirjutatis
T—
:—
и utuaja iis est 1964.а. к evade1.
'Vrd."Raadio nr.l, 3.1 1936, lk. lo.
^ "Raadio" nr. „2, 19»Ш -'36, 1K. 2 'j.
n

1
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"Riigi Ringhäälingul on loomisel kokku llo oma akülaadi lis—
liti VIe ira j mis varustatakse tuuledünamotega. Peale selle
tea asutatud paarkümmend tuuledünamotega $ra laadinispuixkti• Se
id loodud laadimispuiiktid on täiel määral täitnud nende peale
Kandud lootusi, Tamsalu ümbruskonnas näiteks on kuulajaskond
Rühikese ajaga kasvanud enam kui kahekordseks.- / / (Tamsalu
cix esi: ene laadimispurlct, kuhu töö rohkuse tõttu saadeti välja
eile mootordünano. Hiljem hakatakse nendega asendama tuuledüna
mosid. ka teistes laadinispunktides, mille piirkonnas on vähealt 5° nii ghäälingukuulajat ja tuuledünamod ei suuda kõik aku
sid laadida. Kogu laadimisvorgy. korraldamiseks seadis RR ametis
se eriame-tnil u, kes^ organiseerib vorju Ioonist ja hakkab hiljem
korraldama ha ringsõite koha peale_, et kontrollida punktide te
gevust ning anda nõu ja juhatust."1
1936.-1937•a. raporteeris Riigi Ringhääling valitsusele 3o
riigile kuuluvast akul.aadimispui-ktist ja 131 ringhäälingu kont
rolli all olevast laadimispunktist; 19z!-o. aastaks oli üles sea
tud 319 akulaadijat. See•võrk oli hästi organiseeritud, ulatu
des Hiiumaa Kõrgessaarest Türini ja Räpinast Kalitsani. üritu
se hingeks oli F. Olbrei, tänu temale : itnekordistus "Eestis
raadiokuulaj at e arv.
Ka kolmanda tähtsa sündmuse võib siduda 1936. aastaga: Ic.
detsembril otsustas raadionõukogu eraldada reportaaziauto ehi
tuseks lo 000 krooni. Kasutame jälle F. Olbrei mälestusi:
"Esimesena Balti riikides saadi "hõbehall", mille šassiiks
telliti "Internetionali" alus USA-st. Et "estis omal autotöös
tust polnud, siis saadeti sassii laevaga otse Soome. Seal ehi
tati Eesti jooniste järgi kere peale ja Tallinnas sisustati muu
vajalikuga. "Hõbehall" kergendas tohutult raadiomeeste tööd.
Eestimaa käidi risti ja põiki läbi. Snid.eti isegi nende väikes
te laevade peal, mis ühendasid Saaremaad ja l iiu iaau mandrija.
ülesvõetud materjal (alguses lakkplaadil ja hiljem magnetofoniiindil) töötati kodus ümber reportaazideks, clukirjсluusteks
jne. Iga reis tc5i кaa,sa materjali mitme saate jaoks."2
Reportaaziauto sai tuleristsed Kehra sulfaadivabriku avamisel
25. augustil 1933. "Hõbehall" oli oma aja kohta tehniliselt
igati täiuslik. Tarviduse korral võis saata välja kuni 12 mik
rofoniga varustatud reporterit, kusjuures kahe reporteri tegefipts raadius võis tõusta kuni poole kilomeetrini. Huvitav on veel
»ee, et omavahel võisid olla ühenduses mikrofonide kaudu kuni
^R,i eri kohtadel töötavat reporterit. See side on eriti tähtis
(tfoistlusreportaazidelb, kus optiliselt antakse märku, mil üks
reporter on oma jutu lõpetanud ja jeine võib alata.
Liikuv stuudio võis töötada nii 2Ro V vahelduvvoolul kui pa•peidel. Autosse oli monteeritud ka heliplaadistamise apara
tuur. Kaks valjuhääldajat võimald.asid heliplaadistatud juttu
iroi muusikat kohe esitada. Reportaaziauto koosseisu kuulusid
Reporter, autojulit ja
s tehnikut #3 Enne sõc
...
...1
Saažibussi väärtust 27 391 kroonile (auto 7571 ja арагг bui r
Ü9 82o krooni). "Hõbehalli" edaspidine käekäik on huvitav.
"Raadio" nr. 22, 23.V 1936. U • 5o7Jutuajamisest 1964.а. hevadel.
' Vrd. "Ra; d:. о leht11 nr. 3^,
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- 371 See fotoallkiri oli häbematu vale. Leningradi kaaalо peaii
ner Ljubov Samoilova Spektor (25 aastat tagasi kull alles n - i
operaator) jutustas 1964.a. Eesti Raadios, et 1941. aasoa эчь^
tis olevat leningradi tänavaile ilmunud ebatavaline no оena j.
autobuss. Eriti köitnud see raadiokomitee inseneride uviriao
ja Sofronovi tähelepanu. Omal ajal nägid nad seda au ao, jussi
Tallinnas, Eesti Raadiokomitees.
. 1
. . . ... .
Algasid otsingud hõbehalli auto leidmiseks, vars ui ue_iul^o.
kindlaks, et auto on toepoolest pärit Eestist ning seal toimu
nud lahingute keerises oli sattunud lihe Nõukogude Armee vaecca
kätte. Auto anti üle Leningradi raadiotöötajaile•
Mitu aastat oli Eesti "hõbehall" kangelaslinna raadiotootajate käsutuses. Ta sai 127 kohast vigastada, kuid töötas edasi.
Reportaaziauto langes rivist välja alles Volhovi rindel, kus oa
pommitati puruks (aparatuur päästeti).
x x x
Isegi neljanda, ja tänapäeva seisukohalt kõige tähtsama
tehnilise täienduse ajalugu algab aastaga 1936.
Olbrei mee
nutab seda nii:

"1936.a. lõpul viibisin külas Berliini ringhäälingu tehnili
se direktori von Braunmühli juures ja nägin seal esmakordselt
magnetofoni. Sakslased alles ise katsetasid esimesi aparaate ja
näis, et Eesti võib neid saada alles viie aasta pärast. Tänu
hr. Braunmühli vastutulelikkusele eraldati aga R.R.-le juba
järgmisest tellitud 2o-st katseeksemplarist kaks magnetofoni,
mis olid ühtlasi esimesed ^Baltikumis# Enne nõukogude võimu või
tu oli neid Eestis 8 ("hõbehallis'1 2, ^artus 2, stuudios 4 kaks töös ja kaks varus), kõik firma AEG töö."1^
Üks magnetofon maksis 675° Rm. (4-95o krooni).2 looo m pikkus
te lintide ajaline mahutavus oli 2o minutit, tagasikerimine
muidugi tänapäeva omast aeglasem, 3,5 minutit.3 Et seni oli
töötatud 15-uinutiliste heliplaatidega, siis harjumuse mõjul
tehti ikka niisama pikku helilõike.
v ^esti Raadio magnetofonid osutasid Suure Isamaasõja käisus
nõukogude ringhäälingule hindamatuid teeneid. Ljubov Spektor
LiG ni u ba s ^ e elmaini tu d raadiosaates, e и mujal sellist aparaati
ocllal ei olnud • leiii du .l ise Raadiokomitee ku ts ei sõideti
Moskvasse, kus magnetofon meeldis muidugi kõigile. Komitee esi
mees sm. -olikarpov demonstreeris magnetofoni~ÜK(b)Partei Kesk
komitees ning ühele instituudile tehti ülesandeks hakata toot
ma kodumaiseid magnetofone.
Selle magnetofoniga tehti aastaid saateid otse rindelt kuu
li- jd pommirahes, kuid ta pidas lõpuni vastu. Osa saateid
имя isegi valismaale, töötas ju see magnetofon mitu aastat ai
nukesena Nõukogude Luaus.
Muide, 22. septembril 1944 tegid leningradlased esimesed -aa
u

diosaated vabastatud Tallinnast sama magnetofoniga.
1

Jutuajamisest 1964.a, kevadel.

f• 1354, nim. 3, s.-ü. 47, 1. 333.
'
Vrd. "Raadioleht" nr. 19, 11Л 1939, lk. 13.
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Kopli raadio;:aam
Tallinnas oli raadiotelegraafijaam olemas juba eime Esimest
raalimasоda. Kui sakslased okupeerisid Tallinna, seadsid nad
üles veel 2-1x77-3e sädetele^raadiijaama. Et revolutsioon kutsus
V/illielmi sõdurid koju, siis volitas mesti ajutine valitsus leit
nant F. Oibreid sakslastega läbi rä:kima.
Lõpuks maksti okupantidele saatja ja selle juurde kuuluva
vastuvõtja eest 22 ooo saksa •..ar a. Pegelikult oli hoones veel
vene sõjaväele kuulunud 8-kW-ne saatja, mida sakslased polnud
korda seadnud. Selle Eesti esimese raadiosaatejaama kaudu peeti
];a soja kestel ühendust Иoskva, Varssavi, Pariisi, Petrograd!
välismaail .aga.^
Raadio aitas kaasa ka rahulepingu sõ lmimisele ITÕukogude Vene
maa ;s. 1. septembril 1919 saati Eesti pealinnas kätte raadiojrai _.i, mis algas sõnadega: 11 Radio
miste ass jade komissar
Tallinna walitsisele 31 aujusril 1919 aastal".- See oli ettepa
nek rahuläbirääkimisteles, mis kandis välisasjade rahval:omissari
TŽitšerini allkirja. Juba samal päeval saatis Eesti välisminis
ter Poska rae xliо kaudu vastuse.
Seega.oli raadio osutanud kodanlikule valitsuseleteeneid,
Toompeal ei osatud seda aga hinnata. Ringhäälingu heaks ei astu
nud kodanliku Eesti valitsus sammugi. Kui postivalitsus kavat
ses ehitada riikliku ringhäälingujaama Tartusse, siis valitsus
selleks krediiti ei eraldanud.
Lõpuks jäädi jaama asukohana peatuma Koplil, kus oli seni
töötanud raadiotelegraafijaas:. Koht ei olnud 1 :м v_ ItPd sobiv,
sest ta asus madalal, kuid osaühisusel polnud raha uue hoone
ehitamiseks.

Sisseseade toodi Saksamaalt. 2,4 к./ saatevoimsuseja (anten
nis o,7 kW)saatejaama eest maksti "T e1efunkeni1e1' 11 500 dol
larit. Prae ju oleks selle aparatuuri väärtus malesmiaalseit loõo
dollarit, kuid isegi sellal polnud ta nii suurt summat väärt.
Tegelikult sellega kulud ei piirdunud — juurde tuleks lisada
veel saatekulud, tollimaks jne. Toll oli 289 ooo marka# "Vaba
Haagi" nurises, et valitsus ei mõista ringhäälingu tähtsust »^va
bastades sisseseaded vaid 5°f- ulatuses tollist. Võrdluseks võib
öelda, et Rootsis oli sellal 2o riiklikku saatjat ja Зоо/.о valit
sus andis oma ringhäälingule toetust 3 miljonit marka.3^
• fiaadi о aparatuur pidi Kopli raimasaatejaama hoones paigaldatav
Sa juba 15. oktoobriks,,kuid jaama sisseseade kättesaamine tol
lilt viibis poolteist kuud. Ilma tollitagi maksis aparatuur1 4,5
ailjonit Eesti marka.
.
..
Võimsuseks pidi saama 1,5 k./, seega sama tugevus, ais i/iinil,
Königsbergil, Kielil, Hannoveri!, Dortmund!1 jt. tuntud raadiojaa.ade1.4 Kuulaavust kahandasid adalad antennidastid (- • puust
;|a teine rauast), vaid 4o m kõrged .
Suurt elevust tekitas siiski oma ringhäälingujaama booieJ ад.-

.

Vrd. "iiat dio"
"Kaitse Kodu" nr
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Vrd. "Ra dio" nr
Vrd. "Raadio" i.12?
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Juja 1927.a. algul tekkis plaan viia raadiojaam -oplist iile
Lasila läole. konkurentideks o? id seekoret Joompea ja^ Ulox-iis Le j^i—
ve kallas. Viimase kõrgus merepinnast o^i ainult mõni meeter

Lasnamäest vähem, juurdepääs aga parem.г
Kui aga osaühisus 23. juunil 1923 sõlmis lepingu Leningradi
ialpinge (ITõrgavoolu) Elektrotehnika Trustiga, valiti kohaks
Ikka Lasnamäe. Kuueleheküljelises lepingus kohustus nõukogude
organisatsioon rai diojaama valmis ehitama 6 kuuga. Ka garantiirjTks jäeti 6 kuud. Juhul, kui lelle aja jooksul oleks avasta
tud defekte, pidid nõukogude spetsialistid qiaksma iga kaotsi
läinud päeva eest osaiüiisusele 25 dollarit.Lasnamäe raadiosaatja ehitati järelmaksuga. 21 loo dollari
eks liseks anti "Raadiõ-Ringhaälingule" aega rohkem kui kaks aas
tat. Tegelikult tasus viimane ehituskulud abonementmaksust lae
kunud kroonidesg(l"oninjate andmete järgi 65 000 krooni. Krediit
uue saatja ehitamiseks oli avatud aga 15o 000 krooni ulatuses.)
Seda näitab 16. augustil 1923 sõlmitud leping VSovtorgpredstvoa", s.o. kcukogude Liidu kaubandusesindusega.
kõik vaidlused kuulusid lahendamisele Eesti - 1:3V Liidu kau
banduspalati juliatus es.
ttls puutub tehnilistesse näitajatesse, siis ehitati raadio
saatja lainepikkuse 285,7 m jaoks. "ktte nähtud olid 9o m kõrgu
sed puumastid, kuid õnnetusjuhtumite tõttu ehitajatega jäi nen
de kõrguseks vaid 72,6 m.
Lasnamäe ra diojaam oli Leningradi spetsialistide poolt ehi
tatud 4-7. raadiosaatja. Eeskujuks oli voetud Leningradi enda
-ea e omadustega raadiojaam.
Miks valik langes nõukogude ettevõttele, pole raske seletada,.
1 eie idanaabrid leppisid vaid 1/3 sellest hinnast, mida nõudis
1
onlcureeriv sai sa firma (kariisi firma pakkumine hilines), Li
saks olid lepingus soodsad garantii- ja krediidivõimalused.
Uus raadiojaam ehitati linna krundile kadrioru pargi taha
mäeveerule, tuletorni lähedale, lo aastat tagasi oli seal asunud
ka saksa okupatsioonivõimude raadiojaam.
Ehitamist juhtis "Elektrosvjazi" insener Tsernov, kes viibis
к о" арeal 9 kuud. Ta ise ütles;
"Saatejaama kuuldavus ei huvita mitte ainult teid, vaid ka
meid. Lainevahetuse suhtes oleme ka meie valmis teile omalt noolt
vastutuleja".:
"
~ *^rd. "Raadio"nr. 50, lo.XII 1936, lk. 1183.
~ Vrd. "Raadio" nr. 18, 7.V 1927, lk. 226.
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'Raadioieht" nr. 1,5.1 1930, lk. 4.

- 374 See vastutulek oleks toimunud juhul, kui Tallinna^ senine la^ne "Doleks sobinud. See koile näitab ITõukogude Liidu sс иsuhtumist oma läänenaabrisse. Miks ehitati raadiojaam aga Lasnauäele, sellest vestab E. Olbrei nii:
"Et sidevõrk oli sellal arendamata, siis Tallinnast kaugema—
le seda ehitada ei saanud (telefoniliinieo rajamine loo l:n maa•uscle jm. kulud oleksid läinud kallimaks kui uue jaama erniyaBine). Eliitati paepinnasele, mis eeldas halba kuuldavast. -.ii
,:ulfv: ski, ehkki"püüti elektromagnetiliste lainete 1evimistinginusi parandada antenni alla ehitatud vastava traadist juhtmesta
huja - vastukaaluga. Seda meetodit kasutati tavaliselt raadiotelegraafis, kuid seekord Tallinnas ta ei õnnestunud* Lisaks pol
nud venelastel jaama ehitamiseks välismaal veel küllaldaselt ko% msi ja nad ise alles katsetasid. Seile_ tulemusena saadi moduГ-jcioo-ii 3o; asemel ainult 3°^> õhtuti lõi 3o-loo km kaugusel
:i-se feeding jne. Et tellitud 5 кJ-ne jaam kostis halvasti, siis
oldi kohe sunnitud võimsust tõstma kahekordseks. Lainepikkus koi—
kus, Lais tõi omakorda kaasa pahandusi• Seega võib Lasnamäe saat
jat lugeda ebaõnnestunuks; lisaks "Madalpinge Trust kõiki nõutud
ja pikaleveninud parandusi enam ette ei võtnudki
Raadiojaamade ülem E. Laurman(n) kirjutas Postelile 15# juu—
lil 1929 Lasnamäe proоvisaadetest hoopis optimistlikumalt: "Kõ
ne ja muusika ülekanne oli hea ja puhas".2
Sellal oli jaama võimsus antennis 5>6 kv/. 3c; -lise modulatsi
ooni puliul töötas jaam hästi, 5o(/' puhul keskmiselt ja 65%-st ala
tes halvasti.
•"õukogude ehitajad andsid Lasnamäe raadiojaama üle lo. juulil
Tegelikult alustati saatekatsetega juba varem, i imelt saa
bus 27.-23. juuniks Eestisse Rootsi kuningas Gustav V: "Osa.ühisuse juhatus tegi palavikul!si jõupingutusi, et uus saatejaam
sraks külaskäigu ajaks n.ü. "hääled sisse", kuulajate heameeleks
ha kas uus Lasnamäe saatejaam mõni päev enne suuri sündmusi
"liiv litsema"
-Juba 1929.a. kirjutas F. Olbrei Postelile, et valitu ;evuse
tmi£ eks pole mõõteriistu ja ainult tänu sellele, et ehitajad
laenasid omi, suudeti Lasnamäe raadiojaam tööle rakendada» Osaöhisus hoidisases osas edaspidigi kokku. 1931.a. raadiojaamal
puudus la:inemõõtja ja ta eksles eetris ringi* ^i:e lainepikkuse asemel oli Tallinnat kuulda hoopis Helsingi ja Leningradi kohalЛ
t _Lasnamäe raadiojaama^täiustamise peale kulutati aastate jook^ paijü raha ja enex0iac. 1932.a. jaanuaris sai "oa uue eelvõi—
lendajaja modulatsiooniseadme^ märtsis trsteti antenni võimsust
Zo kw-ni. Tegelikult oli võimalik Lasnamäe võimsust tõsta'60
m-ni, mis oleks olnud Eestile lubatud ülemmäär, kuid siis"oleksid kannatanud teised näitajad. Ka oleksid kulud aastas ulatunud
le 2o 000 krooni.
,
* * sügiseks oli Lasnamäel о aies"ui uuendatud saatesea de *
y: ?usorgutr peja juhtsaatja, modulatsioonisügavus kuni loo?-'~ lai *
:'.su;rfj 4o кvij ante,mis li kw. 27. septembril 1937 sõlmi-raadi onoukogu ettevõtja Riisikampiga veel lepingu 15 ooo-krooniqe
juurdeehituse rajamiseks.
'а-е
у—
Jutuajamisest 1964.a. kevadel.
3 OHKKA f. 54, nim »6, s.-ü. 259, 1. 6.
\ _Üaadioleht" nr. 23, 8.VT 1939, lk. 4.
M. "Päevaleht" nr. 233, 22.X 1931, lk. 3.

- 375 Kuld. koigi pingutuste peale vaatamata ei rahuldanud^ -~aäe raadiojaam kunagi kõiki Eesti raadicüuulaaM-d, dust о
halva asukoha tõttu. See oli uue Turi raadiojaama peamisega
eeliseks Lasnamäe ees, rääkimata suuremast võimsusest, uasn~
mäe raadiojaam jäi lõpuks Tallinna kehalikuks saatjaks.

illil III
^4^
mm
4. Türi raadiojaam
2j. detsembril 1931 oli insener Lossmann teedeministeeriumis
toimunud nõupidamisel teinud ettepaneku ehitada uus raadiosaat
ja (või viia senine üle) Türile. Seda plaani hakkas ellu viima
• ii i Ringhääling pärast vastavat otsust 9* aujustil 193^ raad:' onouko(jUä.
Juba pärast Luzerni konverentsi saadeti UIR lcontrollkesku.se
juhatajale Braillardile kiri Brüsselisse, et ta abistaks tehni
liste tin_ji tuste määramisel. L
1936.a. veebruaris olid ametlikud pakkumised eliit ai.is eks saa
bunud Saksamaalt (Telcfunken), Inglismaalt (Mareoai), Lätist
(VEF), Prantsusmaalt (SFR), Hollandist (Philips) ja ifSukogude
Liidust.d
Лeoses viimaseja pisut ajalugu:
Tt
Juba möödunud kevaSel käis I ouk.Vene ins. Mode! Tallinnas
sel ltra:.as, kui palju К »Vene raadiotehas"bei oleks väljavaateid
эС vva enjuti i.12.,.v :s. -liis. oo.elile tähendati, et väljavaateid
) iisna vane, кипе '-•eo^es praejus e saatja ei itarnis eja on olnud
t ;esujuseid viperusi.
olles isiklikult? tutvu
JL .( l
vene r lCLiotoo;
võis ins. Olbrei venel
;

Vrd.ORRIUl f.54,nim.6, s.-iu 3o5, 1. ?.
Vrd, "Raadio11 nr. 6, 6.II 1936, lk. 122.
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- 376 lubaduse, et nende paK:unist kaalutakse tdpselv iu:.'.sl- j.
tel teiste pakktu li tega. Venelased luoaeiu KUUSoas Jt * - >
saatja tellitakse neilt, selle prõjekteeeišise „a ehitamii «
.
juurde võtta ametisse 1-2 eesti inseneri, er need
sest peale jälgida ehitustöid ja põhjalikult tutvuda, s aa.иjа
aparatuuriga•"*
_
.
'л
, ,
1
Ametlikult teatati, et saatja ehitamine antakse ijrmile * s.fIG pakkumine vastab kdi^e enam tehnilistele tingimus Uelu, --UE,
pa"uh kõige paremaid tagatisi ja esitab^kõige soodsama ninna.
Ehitaja küsimus otsustati tegelikult nii:
^
_
"Kõik Bürooga firmad tundsid selle vastu huvi. Soodsaima. раЮkumise tegid nõukogude Liidu esindajad:
,. .
M
"Tehke ise leping, me oleme nõus igasuguste tinjimustega! _
l.ii olekski võib-olla jäänud, kuid i.üad alustasid Inglismaa diplomaadid oina tööd* Eesti Vabariigil cli just käsil kaubalepingu
sõlmimine Suurbritanniaga ja viimane heitis ette, et miks ei
võeta vastu nende pakkumist. L'ind kutsuti kohe valitsuseJnoosolekule ja küsiti ainult: "Kas Marconi firma on usaldusväärne?n
"Muidugi/1
9
Ja oligi koile otsustatud.
Türi poolt kõneles see, et ta asus enam-vähem'"täpselt Eesti
geograafilises keskpunktis. Illitlasi näitasid 193^1935-sl* su
vel teostatud raadiotehnilised mõõtmised, et elektromagnetilised
lained levivad Türilt kõige ühtlasemalt. Za oli maapind suurte
ehituste püstitamiseks sobiv, lisaks asus Türi raudtee-sõlmpunk
tis ja linna läbisid ringhäälingu otstarbeks sobivad telefoni
liinid.^
Eesti kuulsaima raadiosaatja ehitamine läks i aksma 9o3 598
] rooni. Esimesena sai 1937.a. juulis valmis mast. 78 tonni kaa
luv antenn oli nüüd kõrgeimaks punktiks mitte ainult Eestis,
vaid koju mltikumis. Oma ehituselt oli see ainulaadne Euroopas.
Seejärel valmisid 8o m. sügavune puurkaev ja telliskivist kolme
korruseline saatehoönef Viimases asus väike stuudiogi heliplaa
tide mängimise seadme ja mikrofoniga, küll ainult saatja regulee
rin! eks, sest ilma Tallinnata oleks Türi ikka tummaks jäänud.
Septembris võeti vastu ka 4oo-hobujõuline jõujaam ja oktoob
ris algasid katsesaated (Tallinna lainel 41о,4 m, sest viimane
l'--s VLiri regula rs ei töjlehak' aniisel üle lainele 219,6 m).
1'oveiibris oli Tiri kuulda juba kõikjal üle Eesti.
:-.a: diojaam hakkas regulaarselt tööle 15. detsembril 1937.
— tli]
jäigi Türi raadiojaam vastu võtmata, sest ehitaja ei
suu uiiad alanud телахImasoja tõttu сaita korki tellija tingimusi •
Seetotcu kujunes ehitus iva ettenähtust odavamams, sest Llarconi
firmal Ir-li i aksta. iie Go ooo krooni viivisraha. Firma aolnud
su.
> sesb ta .roomati inglise valitsuse poolt relvastus—
õel m listega (lisaks oli Turi saa сja uut tüüpi, mis nõudis pike
mat katsetamist).
.. Hilinemise taga peitus veel üks põhjus. See selgub F. O-brp-i
mälestustest.
~
^"Raadio" nr. 33, l.XI 1935, lk. 306.
Jutvaj: isest F. 0 Lbreiga 1964.a. kevadel.
Vrd. "Raadio" nr. 6, б.II 1936, lk. 122.
Vrd. "Raadio11 nr. 2o, 19.IV 1938, lk. 19.

- 377 "Et saada võimalikult häid jaama osi vähimate kulude.ja, -la
piti saate jaam kokku n.-Öv osade kaupa, ehkki tavales oli telki
da koile ühelt firmalt. liiad aja telliti saatja sisseseade Гагеoid
firmalt Injlismaalt, antenn USA-st, kütte- ja Iisapingemasinad
Rootsist, saatelampide jahutusseade tehti kohapeal ICrulli^teha
ses, anoodpihge elavhobealaldaja saadi šveitsist, diiseljõujaam
(r.IAJ ) Saksamaalt jne. Nii et kui saatja-valmimisel tuli ehita
jaile tinu avaldada, siis oli neid terve nimekiri kohe.
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Risk oli antenni tellimisega Ameerika Ühendriikidest, sest
keegi polnud sellisekujulist poole lainega antenni Euroopas
varem v-asutamua, Tüüp oli aja vaga õnnestunu..» Antoni i ast
ise moodustas kiirgava süsteemi: seisis isolaatorite peal kol
mel jalal, minjei u
mmitsc ic. tal enam polnud (jrae ".mc tele—
VtsioQniantenn Tallinnas seisab neljal jalal ja maa peal)» An
tenn maksis 133 956 krooni ja oli 197 m pikk. Feedingu probleem
oli alatiseks lahendatud. Türi oli regulaarselt kuulda Ungaris,
TseMioslovakkias, Salcsamaal jm., ajuti isegi Kanadas. Rändasin
ise palju Euroopas ringi ja võin väita, et Türi oli üks vare
mini kuuldavaid jaamu selles maailmajaos. Nii oli Berliinis
Siiri võrdselt tugev kohaliku saatjaga, vaid pisut nõrgem oli
kuuldavus Brüsselis ja Pariisis. Lõuna-Prantsusmaal aja hakkas
segama samal lainepikkusel tüütav Hispaania jaam.
luide, inglased pidasid Eestimaad mõneks koloniaalmaake, kus
on kerge^tellimust täita. 17ad ei arvestanud seda, et kui ma
asusin direktori kohale^ sii з uretsesin kõhe 1ab оratооriurni
jaoks Ameerikast häid mõõteriistu ja spetsiaalseid instrumente.
Nii leitigi esimese kontroliimi e ajal lahkuminekuid lepingu
normidest. Ja 1 olmanda mõõtmise ajal taganesid in lased jaama
Üleandmisest vabatahtlikult• Ning kui Brüsseli lainepikkuste
kontrolljaam protesteeris jaama saatesägeduse kõikumiste vastu,
kõrvaldasid inglased vead sõnalausumata. Tegelikult kulus neil
lõplikuks häälestamiseks ja täiustamiseks peaaegu aasta.
Ajalugu kordus - sakslased ehitasid peaaegu tasuta valmis
Haapsalu raadiojaama, nüüd maksid inglased hilinemise eest vii
vist 12% kogu maksumusest. Sellal kui Türi mitu kuud seisis,
to"tas jälle Tallinna raadiojaam.
Alustanud tööd 3^ kw-ga, kujunes hiljem Türi võimsuseks По
kw. Seda suurust oli võimalik ilma iimhereiiitusteta tõsta 60
kw-ni ja väikeste ümberehitustega loo-12o kw—ni.
Kuid Türi raadiojaam ise oma kvaliteedilt oli tõesti kiitust
väärt. "Seda tõendab ka fakt, et NSV Liidu ringhäälinguvõrguga
liitmisel ei mahtunud Türi ühegi kategooria alla. aimelt pidid
raadiokomiteed maksma sideministeeriumile tunnitasu raadiojaa
made kasutamise eest (selline kahekordse allumise süsteem on
säilinud siiamaani). -asu sõltus 194o. aastal saatja võimsusest
je tehnilise kvaliteedi koefitsientidest. Viimased olid aga pa
remad kõrgeima I kategooria näitajatest Nõukogude Liidus• Kõu—
коju.cle-.-aa moodsaimat ra_'däojaama tulid vaatama terved spetsia
listide delegatsioonid eesotsas Koininterni кonstruktоritega.
Oldi üllatunud heast kvaliteedist ja avaratest ruumidest. Sest
Stalini ajal koonerdati Nõukogude Liidus tehniliste ruumide ar
vel. Nägin moskva külje all asuvat looo-kw-st Migelsaätjat,
mille ruumid olid suhteliselt väiksemad kui turilastel."2
Türi raadiojaam hävis Suure Isamaasõja teisel kuul. üks ta
ganev saao oriväeosa laskis antenni ja saatehoone õhku omal ai- •
Eatusei.3 See oli tegelikult enneaegselt tehtud, sest saatejaam oli määratud evakueerimisele ja demonteerimisega oli juba
alustatud.

2

Jutuajaj.isest 1964.а. арri1 .is.
Juti ajal isest F. Olbrei ja 1964.a. : evauel.
Endise ringhäälingu peainseneri Lossmanni andmed.
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5- Teised, raaüio.iaaiaad
Paralleelselt monopoliÕigustes ringhäälingusaatjaga töötas
Eestis 15 aasta jooksul mitmesuguseid raadiojaamu, milliseid
oleks kerge vaevaga saanud rakendada ringhäälingu teenistusse.
Mõned neist andsidki eetrisse lühemat aega saatekava.
Raadiokomitee protokolliraamatus on säilinud Eesti Raadio
Klubi palve, anda näitusmessi ajal liliput! võimsusega (lo w)
saatejaamaga teateid.Et komitee andis selle loa 2o. juunil 1924 (igaks juhuks
klubi juhatuse riisikol!), siis võib selle raadiojaama saa
teid pidada esimesteks 'Tallinnas. ivlubi käsutuses oleva raadio
aparaadi kaudu oli ette nähtud vastu võtta ka Haapsalu jaamast
väljuvaid raadiolaineid 3500 m-1. kas see kõik nii ka tegeli
kult oli, pole tõestatav.
Kõige tõsisem konkurent "Ra adio-Ringhäälingule" ähvardas
kujuneda ... kaitseliidust. Viimasel oli plaan rajada raadio
jaam, mida oleks kasutatud ka ringhäälinguks.
"Raadio-Ringhääling" oma kirjas kaitseliidule ja teedeminis
teeriumile 4. augustil 1925 katsus olukorda oma kasuks lahenda
da. Ettepanek oli, et leppigu kaitseliidu- juhatus Posteliga
kokku ja ehitagu suur võimas saatja, "millega niihästi raadiokontserte korraldatakse kui ka isamaalist ja riiklist propa
gandat tehakse."^
"Raadio-Ringhääling" oli nõus ka muud liiki kokkulepetega,
peaasi kui kaitseliit osa kulusid oma kanda oleks võtnud, kuid
selles asi vist oligi, miks viimane üritusest loobus.
Alles 1927-a. sai valmis kaitseväe sidepataljoni katsesaatja lainel 12oo m. See Juhkentalis asuv raadiojaam alustas oma
tööd sõnadega: "Valvel! kaitseväe saa te jaam!" Kaks korda näda
las, teisipäeviti ja reedeti kella 17-18.45 pakugi saatekava.
Peamiselt esinesid kaitseministeeriumi orkester ljuhatas muusikainspektor Reeder) ja sama asutuse solistid. Raadiojaam oli
mõeldud ^allinna garnisoni jaoks ja seepärast oli tema võimsus
vaid 9o w (antennis 47 w); hiljem plaanitseti seda tõsta 5oo
w-ni.
Kolmekümnendatel aastatel valmis analoogiline saatja lainel
5o m. See oli Eesti kõigi aegade esimene lühilainesaatja ja
selle kuuldavus oli päris hea. Sideväelased levitasid selle kau
du katsete käigus muusikat, anekdoote jm.
Kuigi mitmed raadioajakirjanikua aastate jooksul nõudsid,
et Eesti ehitagu Läti eeskujul ka lühilaine ringhäälingusaatja,
jäi see plaan teostamata.
Vaid amatöörid andsid 15« augustil 1937 lainel 41,7ß m
eestikeelset kava, et demonstreerida seni kasutamatajäetud
võimalusi.
x x x
Vrd. ORRKA f. 54, nim. 6, s.-u. 117, 1« b.

2 Sealsamas, s.-ü. 127, 1• 48.

- 36 о Hoopis paremaid tulemusi saavutati keskiainel (töötas ju
K. ^esa katsesaatjagi 1 v,.а. lainel 225 m ja teda kuuldi
isegi 12o km kaugusel Koiga-*-Jaanis).
Ule poolteise aasta pakieus Tallinna ja pealinna ümbruse
raadiokuulajatele meelelahutust jaam nimega "RKS". cnu X
(Rjurik Esop) kirjutas selle sulgemise puhul järgmist:
"17* aprillil 1934- s.o. o-ü. "Raadio-Ringhäälingu" aegu,
ehitas ringhäälingu tehnikajaoskonna^ametnik A. Leok mõõtmisaparaadi, mille abil oleks hakatud mõõtma ja proovima igasugu
seid aparaate ja lampe. Et ehitatud aparaat, mis asetses liht
salt montaazlaual, oli kerge muuta ümber saatjaks, siis aval
das pealtvaatajana monteerimise juures viibiv raadio kontrolör
mõtet, et teha korraks katset aparaadiga saata. Umbes tunni
aja pärast läksid antenni kaudu välja esimesed helid "Vanade
sõprade" marsist. Katse huvitas ka teisi juurde kojunenud
ametnikke ja esimene katse lõppes hulga lisapaladega.
19. aprillil 1934.a. täiendati saatja seadet niivõrd, et ta
alates 22. aprillist 1934-.a. võis alata oma tegevust ringhää
lingu katsesaatja ("RKS") nime all. St saatja võime alul oli
väga väike, kõigest 5 vatti, siis nurisesid paljud kaugemal
asuvad kuulajad mittekuulamise üle. Järkjärgult hakati saatja
võimet suurendama, kuni see lõpuks tõusis 3°~nele vatile an
tennis. Alul anti saatja ksudu edasi ainult grammofonimuusikat,
kuid aegamööda täiendati kava ka võimlemistundide ja hommikpalvustega. Kuulajate arvu tõusuga tekkis aga lõppeks tarvidus,
et hommikusi saateid võidaks kuulata kogu maal. Selleks hakati
neid alul kandma üle ka T.artu saatja kaudu ."1
Alates 2. detsembrist 1935 kanti neid saateid üle juba Las
namäelt. Kuid sellega ei olnud RKS ajalugu veel lõppenud. 21.
mail 1936 kell 14 avati Nõmmel pidulikult lainel 410 m töötav
1CL3 (tulevikus kavatseti töötada 22o m-l). Kaitseliidu Kõmme
malevkond, mille pealikuks oli endine ringhäälingutegelane K*
Reinmann, ostis EKS Riigi Ringhäälingult ära.
Et 41o,4 m oli Tallinna lainepikkus, siis saadeti oma prog
rammi eetrisse vaid pühapäeva pärastlõunati, kui suur saatja
vaikis. Saatekava (selle eest hoolitses L. Ojaveski) andsid 3
kohalikku koori, malevkonna puhkpilliorkester, spordiselts
"Kalju" keelpilliorkester, solistid ja lektorid. Tehniliseks
juhatajaks oli Riigi Ringhäälingu vanemametnik Evald Mägi, sest o
KLS - kaitseliidu saatja - loeti ringhäälingu abisaatjäte hulka.^
Kodanliku Eesti lõpupäevil andis Nõmme KLS tunniajalisi
saateid reedeti ja pühapäeviti.
Väikese võimsusega raadiojaamad ei puudunud ka teistes lin
nades. Valgas andis kaitseliidu raadiosaatja 1935*a- jaanuaris
oma programmi edasi lainel i60-i80 m, seda tegi samal ajal l:a
Paide tööstuskooli saatja 174,9-195 ш; omaehitatud raadiojaamad
eksisteerisid Tapal ja Türil.
•^ahjuks tegutsesid sellised saatjad, kui nad üldse ringhäälingulaadset programmi pakkusidki, väga lühikest aega. Näiteks
võib tuua Pärnu sadama raadiosaatejaama ESP kasutamist 1936#a.
"Raadio" ni. 2, lo.I 1936, lk. 27.
2
Vrd. "Raadio" nr. 22, 2b.V 1936, lk. 5oti.

1

- 3bl rahvahääletuse puhul.
Tänu soodsale lainepikkusele (235 ш) kuuldi väikese võimsuse

ga saatjat (50 w) 85-i00 km piirides. Ürituse hingeks oli sa
dama kapten, ideoloogilise külje eest vastutas linnapea 0. Kask.
Ajavahemikus 12. kuni 23. veebruarini anti iga päev saateid
kella 16-17. Teadaannete ja muusika kõrval täitsid põhiosa saa
tekavast rahvavaenulikud agitatsioonikõned. Linnapea lubas en
da kõrval mikrofoni ette tulla vaid kodanlikule võimule ustavaid
isikuid, nagu praost A. Grünberg, advokaat J. Tallo, maavalit
suse esimees J*. Marksoo ja linnanõunik h. soo.Eeltoodud pisisaatjäte tegevus pole siiski võrreldav täna
päeva raadiosõlmede iseseisvate sisukate ja regulaarsete saade
tega meie vabariigi rajoonides.

Vrd; ORBKA f. 54, niin. 6, s.-ü. 32o, 1. 77.
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JÜRI.! BILISED ja Fir;_JTTSSÜIlTED
-L--:-."-'.1-.-'-I:•i-"1 ~ .-e.:t sea.a;.:; aiidlusest

Binghäälingualane seadusandlus kodanlikus Eestis oli küllalt
keeruline. Selle muutsid veel segasemaks sagedased täiendu
sed ja parandused.

l;i

X X X
Juba 1922.a. lõpul jõudsid esimesed raadiovastuvõtjad Ees
tisse, seadusandlus aga puudus. 25- novembril Г"23 saatiski
teedeminister postid ja telepraafi-telefonivalitsusele eeskir
ja nr. 3o75 sisemaalise raadiotelefoni tarvitamise määruste ka
va väljatöötamiseks.: Eelnõu valmiski kohe pärast kirja saamist
pandi aga koostöös tulevaste kontsessionääride Tamme ja Vein
manniga paberile alles 7• jaanuariks 1924.
Kui keeruline oli sellal mõiste "ringhääling" väljendamine,
näitab järgmine lause: "Raadiotelefon võib olla niisugune, mis
ametasutuste ja publiku ... kõnede ja muude, avalduste edasiand
miseks on määratud."^ (Ringhäälingualane terminoloogia sellal
alles kujunes. Raadiokuulaja oli "aboneerija", valduhääldajа
"kõvasträäkija" või "Iis akuuldetoru", lühilainevastuvStja "lühilainefon" ("Postimees" kasutas veel 1929.a. raadiovastuvotjа
asemel "raadiofoni"), raadiomaks "raadiotelefoni tariif", ring
hääling ise aga "teadetesaatja" või "raadiotolefonilised ringteated". Reportaaži nimetati 193i•&• "reportaazhiks", magneto
foni 193f-.a". "magnetofooiiiks" ja 1939»a. "magnetophoniks", rejfortaazibusci 1936.о. "* Aelevaks auto:..." jne.)
Olulisemad paragralivid 1924.a. jaanuaris põhijoontes valmiaud "Raadioringhäälingute määrusest" on järgmised.
"§ 1. Raadj.о-rin phääiinbute all mõistetakse käesolevas # mää
ruses sõnaliste ja muusikaliste teadete ja ettekannete laialilaotamist traadita telefoni saartejaamade abil ja samade teade
te üheajalist vastuvõtmist selleks määratud ehk lubatud raadio-*
[telefoniIiste vastuvõtte sisseseadete abil.
§ 15. Binghäälin ;u vastuvõtuaparaadi tarvitamine 011 ainult
Ringhäälingu abonentidele, nende teenijaile ja perekonna lii
getele ning nende juliusliste1с külalistele lubatud. Vastuvõe
tud ringhäälingu laialilaotamine tasu eest on ilma posti pea
valitsuse ja teadetesaatja nõusolekuta keelatud.
§ 19. Posti Peavalitsus ei vastuta ringhäälingu oige ja oigeajalise üleandmise ega ka nende kahjude eest, mis abonendile
Ringhäälingu mittekorraliku kättesaamise läbi on tekkinud, v
1

3

Vrd. OEEKA x. 54, nim. 6, s.-ü. 114, 1. 2.
beal^e ас, 1. 3•
Vrd. ОЙРЛА f. 54, nin. 6, s.-ü. 114, 1. 2.

• . Bei .tuJ'irjас oli lisatud: "Ringhääling ... töötaks posti
peavalitsuse järelvalve all ja kes teatud arvul valitsuse kui
,ka Eesti Telegraafi Agentuuri teateid ringhäälin u programmi
peab võtma."~
Määruse see~ punkt, et raadiosaatja kuulub riigile,programmi
;levitab aga eraettevõte, vie'ti sisse Saksamaa ja Rootsi ees
kujul. (Arhiivis on säilinud brošüür "Radio Сommunication Lav/s
of the U.S."2, samuti 011 uuritud Prantsuse, Šveitsi ja Inglise
raadioseadusi.^
Enne raadiotelegraafi ja -telefoni uut seadust kehtis Eestis
Vene siseministri määrus 2o. veebruarist 19o8, kus ringhäälin
gust polnud loomulikult sõnekestki juttu.
lo. märtsil 1924 saatis 1 ostel teedeministrile kirja, 1 illes
märkis, et nii kodu- kui välismaa ettevõtjate grupid tahavad
rinjhäälinjut organiseerida. Selleks päevaks saigi valmis raa
diomääruse /:ava.3
x x x
Vajadus kompetentse orjani järele, kes tunneks ra,.c.i оasjan
dust, viis raadiokomitee loomisele, mis moodustati tsaariaegse
seaduse (6. juuni 1912) põhjal.
Frotokolliraai vt näitab, et esi,: esest i.otunjitt peale oi:'
päevakorras juriidiline külg. 26. aprillil 1924 arutati "Kas
ringhäälingu laialilaotamist kontsessiooni alusel teha või riiji ettevõttel toimetada'1. Hagu võiski arvata., lükati otsusta—
nine edasi.'"5"
Järamisel korral, 2. mail 1924 otsustati, kas ^raadioaparaa
tide müük anda kontsessionääri kätte või mitte, õnneks jäeti
see vabaks, kuid välismaiste raadiоaparaatide sisseveole pandi
siiski kõrge toll. Leiti, et raadioaparaatide valmistamise ja
müügi kontrollimise Õigus jääb teedeministrile.?
17. mail lubati asjahuvilistei raadioaparaate dci onstreerida,
kuid loengu pidamiseks tuli iga kord hankida eriluba.^ Hilleks
sellise kahtlase väärtusega otsus tehti, selgus alles hiljem#
Kiinelt luges Posteli direktor G. «Tallajas loengute pidamist ik
kaji otseselt voi kaudselt äriliseks ettevõtteks!''
27. juunil 1924 võeti vastu ajutine raadioringhäälingu^mää
rus, mis sisaldas veel palju võhiklik--'u: nout: , cO y...:v.u:.YÕtu:
h
,ei tohi kuulata jaamu, mic töötavad pikemal lainel kui 700 m,
et ei tohi "saata välja oma laineid", et ei tohi pealt kuulata
sсjaväe ra diоjaamu jne.

1 ORRHA f. 54, nim. 6, s.-ü. 114, 1. 2o.
2 e aiсamas, 1. 7о.
"S
- Vrd. sealsamas, s.-ü. 227, 1. 3.
Vrd. sealsamas, s
. 117, •
5
Vrd. ОВЖА f. 54, nim. 6, s.-ü. 117, 1. 2.
Vre. sealscmar, 1.
7
Vrd. scalsa ias, 1. 21.
„ Vrd. Alekseev, Raadio asjaarmastaja, 1924, lk.. 6c.

2о. novembril 1924 allutati raadiokomitees Juba paadi оseaduse
ja "voeti icavasse sisse julgeoleku nõuete teostamiseks
siseministrile õigusi garanteeriv uus paragrahv".1 Raadiokomi
tee lõpetas oma tejevuse umbes aastase töötamise Järel.
eelnõu

SIS'

.

_

1

millega keelati eriloata saatejaamade ülesseadj;ine.- Keelust
üleastujaid ähvardas vangistus voi 300 000 marka trahvi. Nii
suur oli kartus raadiojaamade ees, rais võisid järsku kodanlusevastast tegevust arendada.
x x x
Seejärel, kui alainkomitee muutis pisut veel eelnõu, ve ttis
riigikogu 18. detsembril 1925 raadioseaduse vastu.
Eesti esimene raädioseadus sisaldas 1? paragrahvi. Põhiline
oli see, et ainuõigus raadioalal kuulub riigile - ringhäälingu
alal teedeministeeriumile, kes võib asjaajamise äie anda eraisi uile voi organisatsioonidele.
"agu arhiividokumendid näitavad, kasutati raadioseaduse koos
tamisel ära Nõukogude Liidu ja rohkem kui 2o Euroopa kapitalist
liku maa ning Ameerika Ühendriikide kogemusi ra dioseadustiku
alalt. Kõige lähedasem oli meie raadioseadus Läti omale.
Selle seaduse S 3 alusel andis teedennnister välja mä'ruse
raadiоsaatejaamade ja v astuvõtuseadmetс 1:ohta.3
Sellele järgnesid kohe kommentaarid. Kurdeti, et määruse
koostajad ci ole arvestanud ringhäälingu käekäiku välismaal ja
pidurdavad selle arengut kodumaal/'
К eegi А.L. kirjutas:
""Bumaaga" haigus. Teedeministri määrus raadio vastuvõttes aa
dete kohta on bürokratismi õis, mis halvab raadio arenemist
Eestis."5
Ta väitis, et raadioseadust algul tervitati, kuid sellal enam
mitte, sest paragrahvide rägastik seob inimest käsist-jalust.
Ainuüksi kuulamisloa saamiseks oli vaja täita § 3» 4-, 14, 15,
21-26 nõuded. Terve "armee11 ametnikke pidi toetama nende jaoks,
kes iga poole aasta tagant-luba muretsesid, tempel-orkidega
palvekirju, väljavõtteid isikutunnistusest (notariaalse toestu
sega, juriidilised isikud veel^volikirjaga) jm. esitasid. Veel
oli vajalik ärakiri aparaadi või selle tüübi proovimise tunnis-*
tue est, mille andis välja riiklik katsekoda Tallinnas. Lisaks
pidi raadiokuulaja teatama, milleks ta aparaati kasutab, kuidas
temaga üjiibor käib jne.
• Amatöörid olid hädas jälle proovimistega. Seo oli
uline
ja peale selle olid vabrikud huvitatud, et proovimisel omateh
tud aparaate ei tunnistata kõlblikeks.
Autor lõpetab artikli järeldu ega, et raadi оsоadus tenti ^ Saksamaa eeskujul: seal on juba aru saadud, et see pole täiuslik,
Oiu <KA f. 54, nim. 6, s.-ü.
1« i°•
^ Vrd. "Eiigi Teataja" nr. 39/9o, 26.V 1925$ lk* ^33•
p Vrd. "Eiigi Teataja" nr. 61, 29«VIT in26, 1::. 796-797»
4
Vrd. "Raadio" nr. 3, 7.X 1926, lk. 113-114.
5
"Vaba Vau" nr. 199, 26.77":' 1926, 11:. 2.

Eestis voeti ta aga sellisel kujul vastu nin_ loodeti, et ta
on ideaalne.
Beda artiklit arutati ka raadiokomitees, kuid koik jäi vana
viisi. :"uudatust oli vaid niipalju, et raacioko-;ite • vettis
17. novembril vastu ja esitas teedeministrile kinnitamiseks
tingimused raadioharrastajate organisatsioonidele raadiovastu
võtjate proovimistunnistuste väljaandmise õiguse kohta.
Muudatusi raadiomäärustes ja abonementmaksus oli rohkesti.
Oktoobrirevolutsiooni Riikliku Keskarhiivi toimiku nr. 124
rohkem kui 60 lehte (77-133) on täis raadiоseaduse muutmise ja
täiendamise määrusi, tariifi täiendusi jne. Ja koik lühikesest
ajavahemikusts 2. novembrist 1926 kuni 26. juunini 1927.~
Eeedeministeeriumi arhiivi toimikutes on kokku tuhandeid le
hekülgi raaaioalaseid juhtnööre ja. seadusi. Enamik neist on
vähetähtsad. Kuid lihtinimesest raadiokuulajale aitas sellestki
et ta kaotas orienteerumise seadusandluses. Selle üle kurtis ka
põhjalik artikkel "Raadiomuredes'£ ja raadiotIilidest. uned etteheited raadioseadusandlus e1e."
1926.a. raadiоseaduse vahetas välja 13. märtsil 193о .riigikojus vastu voetud josti-, tele jraafi-, teleToni-ja ra _-.diоsea
dus, mis ei erinenud põhimõtteliselt esimesest seadusest.^"
Hagu muudes küsimustes, nii põrkusid,seadusandluse tandrilgi
kokku kahe ringhäälingu-väijaande huvid. "Raadiоleht" kirjutas
artiklis "Eesti saab uue raadiomääruse", et amatööraaatejaamade
ja ante inide ehitamise määrused on jälle muudetud keerulisemaks
sunduslik vastuvõtjate proovimine aga jäi püsina.^ "Raadio
le!-t11 kritiseeris edaspidigi ülearu keerukat ja rahvale tülikat
seadustikku. "Raadio", vastupidi, palus sageli ise teedeninistrilt energilisemaid määrusi.0
15. veebruarist 1932 hakkas maksma uus raadiomäärustik. "Raa
dio" kommenteeris seda seekord küll mõistlikult:
"Raadioala korraldavaid määrusi oli mestis seni avaldatud _
väga vähe ja needki ei vastanud osalt enam ajanõuetele. Seetõt
tu asus postivalitsus laiemaulatuslikule raadiomäärustiku koos
tamisele. Töö kestis ligi poolteist aastat, kusjuures läbi
uuriti kogu Euroopa riikide seadused ja määrused raadio alal.
Määrustiku kava arutati mitmes asutises, komisjonides ja kodifitseeriti lõpuks kohtuministeeriumis. Uus raadiomäärustik si
saldab 352 paragrahvi."
Seadus iä
ette loata raadiovastuvõtja eest kuni ^o-kroonis*
rahatrahvi jс tagantjärele ühe aasta abonementmaksu tasumist}
korduval seaduse vastu eksimisel isegi aparaadi konfiskeerimist
(kui t rvestada vastuvõtja hinda, oli see kõige kõrgem karistus)
Vrd. "Raadio" nr. 11, 23.1,1 1926, 11:. 172.
; Vrd. 0'iL.S.k f. 54, niiJ.. 6.
"Uudisleht" nr. 62, 4.X 193°, lk. 4.
Vrd. "Rii_;i Teataja" nr. 24, 23.III 193°1 lk. 221-2jo.
• 7rd. "Raadioleht" nr. 2, 16.1 19311 lk. '.
n Vrd. "Ra:dio" nr. 13, 1931, lk. 191.
A "Kaadio" nr. 5, 30.I 1932, lk. 71.
Vrd. "Rii^i Teataja" nr. 17, 23.II 1932, lk. 212.
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kuulaja elu mdnevõrrа^ lihtsamaks ka seadusandluse suhtes.
1934.0.. suvel voeti vastu Riigi Ringhäälingu põhimäärus, miß
fandi maksma riigivanema dekreedina. Ringhääling pii mõeldud
11.—o. isemajandava asutusena, Sissetulekud pidi ta saama abo
nementmaksust ja muudest tuludest. Ringhäglin u üldjuh'.ks mää
rati juhataja, kes koostas eelarve ja aruande, palkas ametnik
ke, valvas tegevuse järele, sõlmis lepinguid ning viis ellu
raadionõukogu otsuseid. Valitsus määras ametisse ja vabastas
kohalt juhataja.
Riigi Ringhäälingu tegevuse aluste määrajaks ja juhataja te
gevuse järele valvajaks sai raadi onduko ju, kes
koostas tegevusi:ava, määras kindlaks saatekava _к ijooned ja
ulatuse ning otsustas abonementmaksu suuruse.
Raadionoulc0gu koosnes viiest liikmest, keda kinnitas 5 aas
taks ametisse jälle valitsus (ja jälle teedeministri ettepane
kul). Ra;dionoukogu liikmed valisid enda seast igaks aastaks
esimehe ja selle asemiku. I^al aastal pidi lahkuma raadionoukogust üks liige, alguses loosiga, pärast ametivanuse järgi.
Baadionoukogust lahkunud liikme võis hiljem esitada uuesti ame
tisse kinnitamiseks. Kui raaclionouk оju liige oma ametikohuste
täitmisel Riigi Ringhäälingust saadud ja raadiolevisse x^uutuvaid teateid kurjasti tarvitas või mõjuva põhjuseta ei võtnud
osa kolmest koosolekust järgimööda, siis oli raadionoukogul õi
gus esitada teda valitsusele ametist vabastamiseks (tegelikku
ses seda ei juhtunud).
. Valitsus kinnitas ka Riigi Ringhäälingu eelarve.
Põhimäärusest paistab silma, et ringhäälingu juhatajale anti
sisuliselt piiramatu võim. § 14- punktist 5 nähtub, et tema kom
petentsi kuulusid ise ;:i "üksikute tööalade Juliatajäte tegoli:.:
juhtimine ja järelvalve, nende vahel tööjaotuse ja vastutuse
määra :ine..
(Põhimäärus muudeti ja anti uuendatud kujul riigivanema dek
reedina. välja 25. juunil 1937)/~
1934.a. juulis tehti teatavaks uus raadioseadus, üldjoontes
on tal palju ühist 193°•a» ra- dioseaduse ja. 193"-.a. raadiomäarustikuga.
Sel aastal ilmus läbi seitsme "Raadio" numbri kodanliku pe
rioodi ainus pikem analüüsiv artikkel raadioseadusandlus-est:
A. Miileisi "Riiklik raadiоtalitus kodaniku kasutamisel^.^
1935«
märtsis muudeti jällegi raadioseadust. Hoopis täht
sam oli aga sügisel uue ulatusliku (hõlmas "Rimg-^ j?ea.uaja" ^ veer
gudel 50 lk.) raadiomäärustiku valjaandmine. Esmakordselt ilmus
määrustik ka iseseisva raamatuna. Raadiomaarustik hõlmas^kogu
raadioasjandest, koondades 35° paragrahvis kõik senised uks: liult avaldatud raadiomäärused ja täiendades neid uute eeskirja
dega/1"
^ "Riigi teataja" nr. 52, äo.VT *i;3^> - •
Vrd. "Riigi Teataja" 11г. 14, 6. r. J. lV3n > 1124—±
3
Vrd. "Raadio" nr. 31, 14.IX 1934, lk- 321-322.
4

Vrd. "Raadio" nr. 39, 3.XI 1935, lk. Зо'9-З^р.
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olulisi täiendusi -'г.. muudatusi. Alles 1933.г.. kirjutas teedcninister alla ringhäälingu kasutamise määrusele.
X

X

X

Raadiоseadusandlus kaitses põhiliselt tu ;evanat poolt, s.o.
esialgul osaühisust, hiljem Riigi Ringhäälingu näol"otseselt
riiki. Keeldude ja käskudega lausa ahistati raadiokuulaja elu.
Ja just ses osas, kus raadiokuulaja vajas seaduse abi - kuula
rist segavate häirete kõrvaldamine - olid edusa :iud väga visad
tulema.
Juba 5 kuud enne ametliku ringhäälii ;u algust, 2o. juulil
1926 saabus raadiokomiteele esimene signaal, et on vaja sea
dust segajate vastu.l Samal aastal moodustatigi selleks raadio
komitee alamkoniis jon (insenerid Olbrei, Heinrichson ja Rein—
v/ald).
:
Toompeal asuva keskarhiivi toimiku nr. 256 133 lehekülge on
tuubil täis valitsuse juhtnööre ja ringkirju segajate kohta.^
ITeid oli külluses ka teistes toi likutes. Uuriti, kuidas on
koostatud ja sõnastatud sellealane seadusandlus Saksamaal,
Šveitsis, Inglismaal, Ungaris, Taanis, Itaalias jm. (oi puudu
nud ka UIR seisukoht).
Ent 3. oktoobril 1927 teedeministri poolt välja antud määrus
raadiojaa Lade tööd segavate seadmete ehitamise ja kasutamise
kohta lahendas vaid asja кerjema külje. Pealegi jäi karistus
määr süüdlaste sulites eba..V."raseks: "Voetakse vastutusele üldi
ses korras ГЗ
Raadioseadustes oli endist viisi hoolitsetud saatjate, mit
te kuulajate eest.
1931.a. muretses postivalitsus segajate otsimiseks aparaa
did, aga et puudus karistav seadus, siis oodatud mõju puudus.
1932.a. raadiomäärustikk. puhul kirjutati:
"Segaiaiste kõrvaldamiseks 011 nähtud ette rida eeskirju^ mis
puudutavad iga liiki raadio- ja elektriseadeid ja mille põhjal
segavad , eaded varustatakse sega,ist kõrvaldavate vahenditega
voi piiratakse nende töötai isaega. £ ee osa on olulise tLihtsuse
ga eriti ringhäälingu kuulajaile, kes viimasel ajal vaga palju
kaebavad igasuguste elektriseadete segava mõju üle/1"
Kahjuks jäi nurin edaspidigi püsima* Segajateks olid näiteks
Valgas kino ja telefonikeskjaam, Larvas juuksiirii.rid ja _arsti
de aparaadid,'õmi.el kinode Tapal veevärgimootorid,^ Viljandis
ja Tõrvas korrast ära elektrimasinad, Tallinnas elcktriraudtee
ja kinod, Pärnus mitme firma mootorid, Poltsaiiiaal^ elektrijarm.
Viimase puhul tundis ise ;i "Päevaleht5'^kahjurõõmu, kui i-ol.i.v
sei määras linnapeale 3° krooni ja elektrijaama juhatajale 15
i:rooni rahatrahvi.5
Vrd70fill"A i. W, nim. 6, s.-ü. 142, 1. 74.
Vrd. OR.oLtk f. 2136, nim. 6.
'OR ZL f. 1354, nim. 3, s.-ü. 11, 1. 4o.
4
"Raadio" nr. 5, 3o.I 1932, l k . 71.
y
Vrd. 'Vä.valeht" nr. 116, 2\ ,7 7 1332, lk. •
1
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larfrad olid sellised Juhud. Ei ole aga kuust näha, et segajate
omanikeks olid kas joiu,?s 'ucanlus voi riik 1 e.
Segajad ei puudunud isegi väikestes keskustes, nagu Mustvee,
Paide, Puka ja Karksi, rääkimata Võrust ja Tartust (ainuüksi
ülikoolil oli 4-oo blokeerimata mootorit).
2?. märtsil 1935 võetigi vastu raadioseaduse . nuti.ise sea
duseelnõu, mis^andis valitsusele õiguse anda määrusi ringhäälin
gu kuulamist häirivate seadmete registreerimise ja nende varus
tamise kohta vastavate kaitseseaömetega. ]
Seejärel avaldati "Raadiolevi vastuvõttu segada (häirida)
võivate elektriseadmete ja -esemete kaitseabinõudega varustemi
se ja nende seadmete ja esemete registreerimise korrashoiu ja
müügi määrus", mille vastu eksijaid voeti vastutusele kriminaal
se adustiku § 122 põhjal.2
Bnam-vähem lõplikult lahendati see probleem alles 1935*a.
raadiomäärustikuga.
1, märtsil 1935 astuski nn, häiretõrje-määrus jõusse. Sega
vate elektriseadmete kontrollimiseks rakendas postivalitsus
tööle 15 kontrolöri. Seaduserikkujaid ähvardas 1-3 päeva aresti
või 5-15 krooni trallvi. Siit peale raadiokuulajate nurin tasa
hilju vai"'us.
See väide, et kahe kultuuri vahelises võitluses kodanlus ka
sutab kõiki vahendeid progressiivsete jõudude vastu, et vaja
komaentäare. Nii rakendati ka ringhääling oma Iclassieesmärkide
saavutamiseks, ideoloogia 1evitamiseks.
See poleks а. a mõeldav olnud vastava seadusandluseta. Viimav
se eesmärgiks oli kindlustada kodanliku valitsuse võimu Eestis
ja kodanliku ideoloogia levikut rahvahulkades.
2. ikbomo...oiitmä :s ja га.-..Л1о1оа-~
ßaadiomaksu suurus ja kasseerimisviisid näitavad omamoodi
i^a riigi suhtumist ringhäälingusse - kas nähakse selles о LuliSGS kultuiurite ;uris ainult kasusaamise vahendit v i moeluukse
perspektiivsemalt. Kodanlikul Eesti", pole siin il.'.ejagi ..ii-_
delda, kui vaatleme abonementmaksu tasumise ja raadiоloa saami
se keerukust.
kohe pärast esimeste raadiоaparaatide saabumist Eest xse n.akati ülalpool mõtlema sellele, kuidas takistada nende levikut.
Ainult nii saab seletada raadiokomitee käitumist. Selle^taga
oli muidugi teadmine, et veidi, kuulata ebasoovitavaid valisjaamu
Näiteks otsustas komitee 23* oktoobril .1924#a., et koigi
ra diokui lumiseks luba taotlejate ? ohta tuleb e ne j irele _:uul.ata siseministeeriumi seisukoht.3 Tegelikult otsustas enne 1927.a
Vrd. "Haadio" nr. 13, 29-111 1936, lk. loo.
^ Vrd, "Biigi Teataja" nr. 59, 9«VII 1935, 1
3 Vrd. ОВЕКД f. 54, nim. 6, s.-ü. 117, 1. 71
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politsei peavalitsus küsimuse, kas inimene võib raadiot kuula
ta või mitte.
Küll aga J reidi abonementmaksule. Juba ajutises r; iomää
rustikus 27. juunil 1924 vihjatakse sellele:
"XUngk'Tlingu talcsiual-.su:"ost 1 ä'Irata: a) abo. .tn. ksud prog
rammi toetamiseks ja b) lisa- ning erimaksud riigi sissetulek
kulcs
Samal aastal, arutades tulevasi seadusi, otsustati iga de
monstratsiooni eest nõuda looo marka ja Iisakuuldetoru (s.o.
Valjuhääldaja) eest samas majas Goo marka. Viimase puhul•nõus
tuti hiljem loo-2oo marjaga.
Bt "Raadiо—Ringhää1ingut" ei vajatud kultuuri laiendamise
eesmärkidel, vaid nagu kodanlikus ühiskonnas ikka - ärilistei
motiividel, seda eriti ei varjatudki. Juba 31. märtsil 1926
toimunud raadiokomitee koosolekul tekkis äge vaidlus kuulamistasu pärast.
minjhä -.iii ju juhatus tõttas protesteerima, miks detektorapa
raadi pealt on maks planeeritud vaid Goo marka ja nõudis looo
marka aastas, lampv stuvõtja puhul olid tüliarvudeks 13oo ja
24oo marka (kehtima jäid siiski väiksemad arvud). Sõjaväe apa
raadid vabastati järk-järgult kuulamismaksust, ent õppeasutus
te puliul keelduti sellisest soodustusest. Г'iks? Protokoll ütleb
lakooniliselt:
"Sissetulekut peab ometi kusagilt saama11.~
Kuulaja Paul Sa met kurtis:
"1 aksumäär pole päris õiglane. Võrreldes ühelaiib'list apa
raati kolme- või neljalambilise^c 011 nende vahe väja suur, kuid
abonentmaks sellest hoolimata kõigil ühesugune• Detektorvastu
võtjaga pole võimalik Tallinna ringhäälingujaama Eesti kaugema
tes kohtades kuulata, mispärast peab tarvitama järgmise astme
aparaati, s.o. ühelambilist vastuvõtjat. Kuid kahtlemata lei
dub Eestis praegu palju neid amatööre, kes praegu abonentmak
sust olenevail põhjustel peavad ringhäälingu kuulamisest loobu
ma. Sellega on aga tehtud raadio lihelc osale kättesaamatuks,
on lo"elud takistus raadio levimisele."4
Kurioosne lugu juhtus nende raadiokuulajatega, kellel oli ко
dus detektoraparaat, kuid 1 es Tallinnat ei kuulnud, aksma pi
did ikkagi. Sellele probleemile ei leitud lahendust ka edaspidi
"Raadio-Ringhääling" ei osanud alati kõiki sündmusi Sigesti'
hinnata, sellepärast töötas ta vastu ka neile, kes propageeri
sid raadiot. Näiteks korraldati Märjamaal 13. detsembril 1926
"raadiokontsert", s.o. ühiskuulamine. Peamiselt kuulati ©eal
-allinna avasaadet. Oleks pidanud rõõmu tundma sellisest entu
siasmist, kuid osaühisuse juhatus saatis kirja^valitsusasutus-^
tele ettepanekuga, et kas ei peaks sellised üritused pane 1a eri
naksu alla (!).°
Vrd. OBBKA i. 54, nim. 6, s.-ü. 117, 1. 6.
:
Vrd. OL :ТГА f. 54, - 'и. 6, s.-ü. 114, 1. 127.
3 Vrd. CitRKA f. 1354, nim. 3, s.-ü. 11, 1. 54
"Raidio" nr. 17, 3o.IV 1927, 11:. 213.
5
Vrd. OBBKA f. 54, nim. 6, s.-ü. 175, 1. 31°•
1

- 39o 1928.a. andis teedeminister välja uue määruse vaötuvötjäte
ifcasutaniise maksude kohta. Aastas tuli detektori eest maksta 9
krooni, ühe- ja kahelambiIise aparaadi eest 12 kr, ning võim
sama vastuvõtja eest 15 kr. Avalikkudes kohtades (restoranid,
einelauad, kohvikud, kinod, raadiоärid jne.) tuli raadiоlobu
eest maksta koguni 4o krooni. Ja alati pidi maksu vähemalt pool
aas"J at e11e tasurnа•
Ministri poolt allakirjutatud määruse koigi üheksa paragrah
vi mõtteks oli võimalikult rohkem raha raadiokuulamise eest
saada,
193°•
raadioseadus lubas raadiomaksu sisse kasseerida koh
tu korras ja loata ülesseatud raadio seate- ja vastuvõtuseadmed ning aparaadid konfiskeerida.'
Kolmekümnendad aastad on rikkad igasuguste määruste ja nen
de täienduste, seaduste 0a omakorda nende paranduste poolest.
Гende eesmärgiks oli saada kuulajaiIt tulu, s.o. raadiomaksu.
Sellest olid ühtmoodi huvitatud nii riik kui osaühisus. Vii
mase tulud olid 1923.a. 12o 595 ja 1929.a. 146 763 krooni.7
1928.a. sai riik abonementmaksust vaid lo^ endale, ta nõudis
aga 2o?S, kokkuleppele jõuti 15% piiril, l.äiteks 1932.a. tähen
das see osaühisusele 2oo 000 ja riigile 3° 000 krooni sisse
tulekut.
"Lativõtmise" hasardis mindi niikaugele, et näiteks 193°•
sügisel kuulusid maksu alla isegi F. Moori ja ringhäälingu ju
hatuse liikmete raadioaparaadid, rääkimata saatei:avakomitee
liikmetest, tehnilisest personalist, kontrolöridest ja raadio
jaamade juhatajaist. Teedeministeeriumi arhiivis säilinud kir
javahetusest selgub, ct otseselt ringhäälinguga tegelevad ini
mesed raadiomal:sust siiski vabastati.
ühe projekti põhjal kavatseti hoogustada raadio levikut ka
elanikkonna vaesemates kihti kes, seda kollektiivaparaatic.eit
raadiomaksu vähendamise teel, kusjuures viidati HSV Liidu ees
kujule.-'
Et kehtiva maksusüsteemiga tervikuna rahul ei saanud olla,
näitavad ajakirjanduses avaldatud artiklite pealkirjad "meie
paadiokorralduse "pehmed kohad". Muudetagu abonentmaksud vähe
mal:s ja nende sissenõudmine lihtsamaks
Huviga oodati uut raadiomäärustikku. See toi küll kaasa v.:kese holbustuse:
"Ringhäälingu vastuvötuaparaatide makse voio kuulaja nüüd
"tasuda igas posti asutises, sõltumatult aparaadi asukohast. See
annab publikule suure kergenduse maksude tasumiseks.•' • Kuid
samal ajal tehti jälle kitsendusi kollektiivsele kuulajal ele.
^ Vrd. "Hiigi Teataja" nr. lo5> 29»XII 1923, lk. 12o2-12o3.
Vrd. nidigi Teataja" 1 r. 24, 23.1.1 193°» — - •
3
Vrd. OKRKA f. 54, nim. 6, s.-ü. 295, !• 67.
1
Vrd. OEIuCA f. 54, nim. 6, s.-ü. 25o, -.
" Vrd. "Raadio" nr. 22 1931, lk- 27o.
^ "Raadiоleht" nr. 4, 25." 1931 > 1^*
7
"Raadio" nr. 5, 3 0 . I 1932, lk. 71.
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vaikne nurin kasvanud aastail 1931-1933 üle suureks rahulole
matuseks. Kuid "ringhäilingukriis" päästis valiv " oi i raadiokuulajate keelepaelad. J.J. Karksist kirjutas;

"üks provintsi abonent ühes eelmises "Raadio" numbris imes
tab, miks ollakse vastu ringhäälii. m aksu^tami dc rk:jj. voolt,
fa .. näeb maksustamist kui tasu töö eest, mida postivalitsus
ringhäälingu kasules teeb. T"uid kas ei paista see'tasu härrale
provintsi abonendile kummaliselt kõrgena? Edasi soovib härra
abonent, et mittemeksustemise motiivid oleksid rohkem põhjenda
tud. Küsiksin, milleks peab tema raadiot? Kas lõbuasjaks voi
tarbeasjaks? Kui öeldakse, et post ja telefon on kultuurinime
sele hädavajalikud, siis raadio on kultuurist mahajä' nutele
vee1 vajoiikum."
Et see kiri polnud ainuke, kaaluti korraks iseji raadiomaksu
kaotamist - abonementmaksu asemele kavatseti sisse seada tol
lil:о rjendus raadiotarvetelt - kuid küllap ärimeestel oli oma
keelav sõna öelda.'
Ajakirjandus toi aina teateid elanike protestist k^rge mak
su vastu, eelkõige teatab "raadiostreigist" Saaremaal: "Euresaate ei kuule raadiot. Raadiоabonendid nõuavad maksu alandamist."3 Saarlased olid nõus maksma vaid riigile kuuluvat osa,
ritte aa а toetama eraringhäälinjut.
Veebruaris 1932 ähvardasid elvalased loobuda raadiokuula—
misest kõrge maksu tõttu. Kuu hiljem saatsid narvalased märgu
kirja valitsusele, riigikogule ja, postivalitsusele nõudmisega
"alandada raadiomaksu
võrra. "Päevaleht" ja "Postimees" tea
tasid, et samadel põhjustel voeti antenne maha Viljandi- ja
Tartu -aal.
Reaalseid tagajärgi nõudmistel polnud. Miks, sellele vastas
"Raadio" artikliga "Kas abonentmaks alaneb?"$
"Viljandis ilmuvad "Sakalas" ilmus hiljuti teade, et Viljan
di abonendid nõuavad abonentmaksu,alandamist 5o% võrra, ähvar
dades vastasel korral steigiga". loodetavat sel kõrrel strei
kima, õhutada ka teiste linnade abonente. Pöörasime selles as
jas "Raadio Ringhäälingu" juhatuse esimehe poole, kes seletas
järgmist:
11
Abonentmaksu alandamise küsimus on ii.k. juhatuses olnud
kaalumisel korduvalt, kuid tulemuseks on olnud seisukoht, et
maksu alandamiseks ei ole praegu mingisuguseid võimalusi- ...
Saatejaamade amortisatsiooni-kulu väheneda ei saa, lampide ja
täiendusosade, samuti nootide, heliplaatide jne. hind on kogu
ni tõusnud juba tollj.de tõstmise tagajärjel, ele vi-i hm on^
endine ja selle alandamiseks ei ole väljavaateid lähemal ajal,
.Ülekannete tasu "Estoniast" ja mujalt on endine, solistide,
artistide ja kõnelejate tm.su ci saa alandada, sest siis võiksid
ära j'läda just paremad jõud (niikuinii kestis rea. prr:
Ustide "streik" madalate tasunormide pärast umbes 3 aastat,
ja alles hiljuti läks korda tasuasjus kokkuleppida),kontsesai—
1

3

"Haadio" nr. 53, 19.XII 1931,
Vrd. "Raadioieht" nr. 4-3, 25 e"'C 19?lj 1
"Päev leht" nr. 61, J,IT7 1931 > 1^*
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Qonimaks ei ole alanenud, riigimaksud on tõusnud ja uued так«
sud ripuvad seaduskavad. iäol peakohal, liinimaksud postivalitSUgele on endised, riigiasutused nõuavad jaamade juures jär
jest uusi täiendusi, autorite rahvusvahelisel organisatsioosid
Jõuavad suuri makse honorarideks... Lisaks majanduslikule kit
sikusele on meil raadio leviku takistuseks vastuvõtjate sisse
veo keelutollid ja valuutaraskused... Ainuke ala, kus oli või
malik saavutada väikest kokkuhoidu, olid tegelaste palgad, mis
ongi juba alandatud.M
"Mis teeks ringhääling, kui "streik" siiski lahti loheks?"
"Kuna see küsimus ei ole olnud kõne all Ringhääl. juliatuses,
siis saan avaldada vaid isiklikku arvamist, ja see oleks sar
nane, et Ringhääling oleks sunnitud vastavalt piirama saate
aega ja odavamaks tegema saatekava.""1
See ähvardus muidugi^mõjus. 3 iipalju kasu grotestikanpaaniaist siiski oli, et hõlbustati• maksu vastuvõtmist. Sellega
hakkas.id .tegelema ka maa postiagentuurid ja kõik linnade post
kontorid (kuigi esimest korda tuli ikka telefonivõrgu kassa
desse laksta).
Väiklusena tundub Posteli kiri 23. juulist 1932 ja teede
ministeeriumi kiri 31- augustist nr. lo4-5, kus öeldakse:
"On selge, et siin (s.o. raauio kasuta dsneksude määruses)
ooli ruumi all mõeldakse kooli õpperuume, aga mitte õpetaja
orterit."2 Nimelt andsid paljud nedagoor^id oma isiklikud ra
dioaparaadid õpilaste käsutusse, maksust neid sel teel aga
ei va.basta.tud.
. Pärast ringhäälingu riigistamist teatas Posteli direktor
G. Jallajas, et vähemalt poolteise aasta jooksul jääb raadiomaks endiseks. Kui aga edaspidi kuulajate arv kasvab aastas
vähemalt lo% võrra, siis maksu alandatakse.
Uues ringhäälingut ääruses võrdsustati patareidel töötavate
jv. detektorvastuvõtja kasutusmaks (9 krooni). Seda tehti sel
leks, et võita juurde kuulajaskonda maal. Haiglate, sanatoo
riumide, varjupaikade, rahvamajade ja karistusasutuste kollek
tiivsele vastuvõtjate raaks määrati 9 krooni aastas, mis oli
-jällegi teatud soodustus endisega võrreldes»-*
Linnades elavatel raadiokuulajatel tuli aga endistviisi
maksta 12 või 15 krooni, kuigi kuulajaskond oli kasvanud roh
kemgi kui kümnendiku võrra. Ainsaks hõlbustuseks oli see, et
nüüdsest peale võis abonementmaksu tasuda ka postmarkides, kus
juures seda võis teha dsakaupa.4'
1936.a. jaanuarist alates veis isegi kodus arveid õiendada,
raksudega tegeles postivalitsus, kes sai ring1 Läälj.2 gul'j elle
eest % sissekasseeritud rahast.
• Aastail 1935/3.6 .jõuti ka niikaugele, et pimedad ja tüüjoue&Ud. sõjainvaliidid vabastati täielikult ning kurttummad osa
liselt (.ainult!) raadiomalesust. Postiteenijäist said vaid osa
selle privile ;i ogaliseks.

"Raadio" nr. 32, 9.IX 1932, lk. 232.
Vrd. "Ra dio" nr. 29, Зо-VXII 1935, esikaas.
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Mõni ime, et rahulolematuski oli visa kaduma. Tuntud raadioentusiast J. Mikiver toi sel puhul eeskujuks olukorra Nõukogude
Liidus:
"Venelased varustavad koguni kõiki oma telefoniabonente väi
kese lisamaksu eest raadioga, millisest lisakulust ei keelduks
meiegi abonendid, kui aga uued ringhäälingu-peremehed tahavad
venelasist eeskuju võtta! Pealegi on meil saatekava poolest
kergem seda korraldada kui Venes, sest nendel on hulk saatejaamu ja saatekavu, meil aga alati üks kindel kava. Ja siis on
meil ka era kuulajasvörk juba tekkinud kalli maksu kiuste; poo
le väiksema maksu juures kasvaks nende (kuu1amiskohtade) arv
kindlasti ka. ^oksal sarnase võrgu kuulamisest loobunuid on üle
2oo% praeguste kuulajate arvust. Ja enamik neist küsib sageli,
kas maksualandusest ja kuuviisi maksmisest on midagi kuulda hakkaks jälle vahest kuulama..."1
Seega oli eraviisilise traatringhäälingu loomise põhiliseks
takistajaks ebaloomulikult kõrge maks. Veel hiljemgi ütleb J.
Mikiver välja oma arvamuse raadiomaksust:
"ÜÕiutud ring. Selline olukord valitseb praegu meie kuula
ra is maksu küsimuses. Publik, niihästi endine kui ka praegune ja
eriti veel tulevane raadiokuulajaskond ootab maksu alandamist.
Ringhäälingu valitsejad aga ootavad kuulajate arvu tõusu, et
siis makse alandada tagantjärele... Vana ringhäälingu ühingut
võis veel vabandada: ta tahtis nagu iga ettevõte, omaga välja
tulla ja tuligi kuuldavasti ka. Riigiasutise ülesanne oleks
aga kuulajaskonna arendamine mitte kassa, vaid rahvuskultuurilistes ja ka poliitilistes huvides. Kui ringhäälingu kassa näi
tab puudujääki, ega seepärast veel riik pankrotis ole, aga kui
ringhäälingu sõna ulatub igasse maanurka üle riigi, siis on sel
sõn ai ka ai u.. .''^
Seega ei kadunud raiiulole matus kõrge abonementmaksu pärast
Eestis peaaegu kogu kodanliku perioodi jooksul (veel 1937.a.
augustis keeldusid sellepärast 6oo tartlast maksu maksmast).
193ö.a. välja antud uues ringhäälingumääruses alandati de
tektora paraadilt maksu 6 kroonile, muu jäi vana viisi.
x x x
Huvitav on jälgida, milline oli raadiomaks Eestis, võrrel
des teiste Euroopa riikidega.
1931.a. väitis osaühisus, et Eesti asub ses osas keskmiste
seas. Kuid ajakirjanduses avaldatud võrdlevad andmed lükkavad
selle ümber.3 Selgub, et 29-st maast olijaid 7-1 kasutusmaks
kõrgem kui Pestis«, Formaalselt võttes oli Uesti abonementmaks
enam-väliem võrdne 7 maa omaga, kuid lähem tutvumine eitab se
dagi.
Meil tuli lampaparaadi pealt maksta 12-15 krooni, ITorras
14.5o. Kuid seal vabastati ka haiged ja vaesed, vastava ette
kande järgi kasutusmaksust ning mägedes, kus oma saate jaama ei
kuuldud, ei nõutudki maksu. Lätis said need, kes^olid üle kuu
aja haiged, tasuta raadiot kuulata; Ungaris tehti haiglatele,

5

"Raadio" nr, 32, 21.IX 1934, lk. 326.
"Raadio" nr. 42, 3°*XI 1934, tagakaas.
Vrd. "Raadio" nr. 4, 23.1 1932, lk. 6o.
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ning postiametnikud olid täiesti maksuvabad, mitmes riigis
olid isegi töötatöölised maksust vabastatud. Hollandis, Luk
semburgis ja Prantsusmaal ei tuntud üldse raadiomaksu. Kõige
madalam maks Euroopas oli Nõukogude Liidus.
Ed. Pertmann kirjutab Viljandist:
"Saksamaal, Kreekas ja üngaris on raa dioinaks kõrgem kui meil,
Lätis ja Poolas niisama kõrge, teistes kõigis (umbes 2o riigis)
aga odavam kui meil ja mitmes riigis polegi raadiomaksu."1
3. Raaäio.jänesed
Eespool oli juba juttu га с di оsea du stiku labürintidest, kus
eksles kodanliku Eesti raadiokuulaja. Et eelnevalt mitte kor
rata, toome siin väljavõtte parandusest teedeministri määruse
juurde raadiоvastuvõtuseadme test:
"§ 15« Ringhäälingu vastuvÕtuaparaadi tarvitamise loa noutaja peab olema täisealine, kuna alaealistele antakse sama luba
vanemate, hooldajate, korteri peremehe ehk perenaise, seadus
likult registreeritud raadioharrastajäte organisatsiooni (ühin
gu, seltsi, klubi jne.) või kooli vastutusel. Loa kestvus on
pool aastat. Luba antakse ainult siis, kui nõuetavad kasutamismaksud (raadioseaduse § 15) poole aasta eest on tasutud."2
Selline oli lihtsustatult loasaamise viis. Kuid lugematud
"konksud" tegidki raadiokuulaja elu põrguks. Ajakirjandus tea
ta näiteks juhtumitest, kus inimene tuli poest ostetud raadio
aparaadiga koju ja just siis külastas teda kontrolör. Ei aida
nud mingid seletused - aus inimene tembeldati "raadiojäneseks"
ja kandis karistust.
"Päevaleht" avaldas artikli "Kunas muutub kodanik raadiojä
neseks. Praegune raadiomäärus viib inimesed kergesti kohtu al
la" Selgus, et Narva 2. jaoskonna rahukohtunik mõistis ka
süütud süüdi, trahviraha (a 5-15 kr.) aina tugevnes. Lõpuks
tunnistati iga kümnes raadiokuulaja "jäneseks".
Sellepärast ei olnud "raadiojänese" nimel ka nii halba kõla,
kui oleks võinud arvata. Välismaal leiti nende jaoks palju
rangemaid nimetusi: Inglismaal "piraadid", i'aanis "sohikorvadega eetrikuula jad", Rootsis "plangupiletimehed", Saksamaal
"Frewler" (s.o. nurjatu, jultunud seaduserikkuja), mõnel maal
isegi "raadioussid"Л
Meil tekkis nimetus "raadiojänes" juba 1927.a., seega^kohe
pärast ringhäälin ;u maksustamist. Sellepärast täiendatigi
raadiokomitee ettepanekul juba 1928.a. raadioseadust vastava
: . "Raadio" nr. 6, lo.II 1933, lk. 4?.
^"Riigi Teataja" nr. 87 1926, lk. 954-955•
5
"Päevaleht" nr. 26, 26.I 1935, lk. 5«
4
Vrd. "Raadio" nr. 39, 8.XI 1935» tagakaas.
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VÕib-olla polekski "Raadio-Ringhäälingu" "jänesejaht" ära
tanud üldsuses s ellist vastupanu, kui osaühisus oleks samasugu
se innukusega raadioasjanduse edasiarendamisega tegelnud, kuid
seda ei juhtunud. "Päevaleht" avaldas juba 1929.a. E.J. init
siaalide all artikli "Ringhäälingu vildak jänesteaaht peab
lõpetatama"1 ja jäi kuni ringhäälingu riigistamiseni ses osas
opositsiooni.
"Raadio" vastupidi, toimis väga taktitundetult - mitternaksjate kohta kasutati ebaviisakaid sõnu, sõimati "Raadiolehte",
kes püüdis asja vaadata ka kuulajate vaatevinklist. "Raadio"
toimetaja H. Mäe Arvestas" 1931• а. isegi, et aastas jäävat
raadiokuulajatelt seetõttu 3 miljonit senti saamata, mis on
muidugi suur liialdus.
"Raadiojänesteks" olid põhiliselt vaesed inimesed, kes kuida
gimoodi olid hankinud endale vastuvõtja, kuid kellel nüüd puu
dus raha maksu tasumiseks:"Jäneseks osutub peamiselt õppureid
ja töölisi, kel puudub võimalus abonentmaksu tasumiseks. õp
purid, leides omale soodsa pinna füüsika õppimiseks raadio
iseehituse läbi, on oma põhihuviks võtnud raadioharrastuse.
Kuid lubatud kuulamine on maksuline. Ja töölised, kui rahvakiht, kes teinekord tööpuudust kannatades on sunnitud isegi
oma igapäevase leivaküsimuse lahendamisel iga üksiku sendi
juures riskeerima, ei suuda loomulikult kõrget abonentmaksu
tasuda."2

Tabati ka rohkesti kõrgepalgalisi "jäneseid" (riigikogu liik
med. linnapea abid, politseinikud, professorid jt.)3
On raske öelda, kus Eestimaa nurgas oli raadiokuulajaid roh
kem, kus vähem. "Raadio''1 trükkis 1932. aasta esimese 6 kuuga
tabatud "raadiojäneste" nimekirja, mis on koostatud territori
aalsel alusel: Tallinnas lo2, Tartus 75, Rakveres 63, Pärnus
61, Viljandis 34-» Põltsamaal 26, Valgas 17, Võrus 16, Kuressaates 12, Kärdlas 12, Võhmas 11, Elvas lo, Harvas 9, Kadrinas
ja Petseris 8, Haapsalus ja Kilingi-HÕmmel 6, Kõigis 5, Must
vees, Väike-Maarjas, Tõrvas ja Aastre-Võnnus 4, Tapal 3» Vänd
ras, Raasikul, Keilas, Loksal ja Jõhvis 2, Antslas 1. Kokku
6ol "raadiojänest"A
Ajakirjanduse teadete alusel võiks seda nimekirja kahekor
distada: Kiviõli, Suure-Jaani, Vastseliina, Järvakandi, Ote
pää, Türi jne., jne.
Liites kokku ajavahemikus 1927-1939 avaldatud andmed püü
tud "raadiojäneste" kohta, saame tagasihoidliku arvu - pisut
üle 2oooe Et kõigist loata kuulajaist muidugi perioodikas jut
tu ei tehbud, on' selge, kuid isegi kümnekordistades^seda arvu 2oooo - saame ühe aasta kohta keskmiselt 165o "raadiojänest1,,
mis on tegelikust arvust kindlasti suurem. Seega on nRaadio-Ringhäälingu" poolt 1931•a• esitatud väide, et loata kuula
jaid on niisama palju kui abonente, absurdne.
^ "Päevaleht" nr. 31°, 15«XI 1929» lk* 4.
^ "Raadio" nr. 36, 19«X 1934-, tagakaas.
J
Vrd. "Postimees" nr. 137, 21.V 1926, lk. 4.
4
Vrd. "Raadio" nr. 27, 3.V31 1932, lk. 244.
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"Postimehele"
antud intervjuus ütles, et kolme ja pool© aasta jooksul ole
vat Eestis müüdud 2o ooo raadiо a.p aro.aui• bellest tehti jälle
järeldus, et "raadiоjäneseid" olevat võrdselt abonentidega
ning nõuti kontrolöri ametikoi a Ioonist. 3;4n 02: lo: ikapuu£us ilmne: ainuüksi ametlikult registreeritud abonente oli
sellal 15 ooo, rääkimata neist tuhandetest, kes olid vanane
nud aparaadi vahetanud välja uue vastu.*"ilkegipärast ei toetunud 1 . к cinmami osa'»liisuse oclt
1923.a. alates peetavale abonentide ja "raadiojäneste" käre
toteegile, ilmselt ei läinud andmed koidu.
Artiklis "Raadiооlud Eestis" jutustab Ke Reinmann oma orga-*
Äisatsiooni pingutustest range kontrollsüsteemi loomiseks;
"Möödunud suvel kerkis "jäneste" püüdmine kindlamal kujul
päevakorrale. Seni oli loata kuulajate avastamisel tegev kut
seliselt vaid üks kontrolör, 1 es vähe suutis teha ära, kuigi
avastas iga aasta mõnisada "jänest". Rohkem tulu cli vs э atahtlikest "jäneseküttidest", kes loata kuulajaid oinast ümb
ruskonnast üles -andsid• Osa tegid seda tasu eest, mida maksis
ja ka praeju maksab Ringhääling /
/-.Riikides, kus ringhäälingu abonentide arv 011 suhteliselt
palju suurem kui meil, on silmatorkav, et seal loata kuula
jaid on niivõrd vähe, et "j"neste" küsimus ei tee raadiotegelastele peavalu. Vististi on selle põhjuseks kõrged trahvid
ja karistused loata kuulamise eest, ulatudes üksikutes maades
kuni ühe aasto.se vangistuseni ja Eesti rahas kuni „5ooo kr.
rahatrahvini
Viimaste väidete puhul pisut kommentaare» "Raadiоjäneste"
probleem eksisteeris kogu Euroopas. "Raadio" veergudel leiame
selle kohta järgmisi fakte:
Leedus oli 1927.a. 15 000 maksulist abonenti ja lo 000 ar
vatavat "raadiоjänest"; 1'orras olid need arvud 1931.a. vastavalt
loo 000 ja 5>o 000, TÜrjis 5C0° ja- 15 000 (!!\ Rumeenias
1935.a. loo 000 ja 2OC-3ÖO 000 (!) - kusjuures need on ainult
kesikud väijavetted pikast loetelust•• Ei puudmiud "raadiojä
nesed" ka Taanis, Tsehlioslovakkias, Saksamaal jt. enamarene
nud maades.
Huldas oli lugu karistusmääradega teistes maades, sellest
räägib "Raadiо-Ringhääiingu" sama aasta 9* märtsi kiri teede
ministrile.
Kurdeti, et seni polevat ühtki aparaati Eestis konfiskee
ritud, Mujai Euroopas karistati "raadiоjäneseid" 19?9*a. and
metel selliselt:
Austrias trahv Soo šillingit (3Q° ^esti kroon:--.
Da laigis vangistus voi trahv.
Leedus kuuekordne 1 aks + konfiskeerimine#
Lätis i 0 0 - 2 5 0 0 santiimi (1-15 krooni) voi vangistus.
11
r L:1,
korras 5 0 - i 0 0 kr. (26-52 ".
^
nõukogude Liidus ? .ümnekordne taks.
Poolas 5000 zlotti, (ligikaudu 21oo nr. .
Vrd. "Postimees" nr. 231, 16.И 1931» lk• 2.
"xaadio" nr. 44, 1?»k 1 31» lk* 'k •','-403.

- 397 Rootsis konfiskeerimine + kuni looo kr. (74o kr.) trahvi.
Saksamaal 5o Rm. (43 kr.) või lüliiajaline VQJ istus.
Soomes konfiskeerimine voi loooo marka (500 kr.).
Šveitsis trahv või vangis JUS kuni 1 aasta.
haanis aparaadi konfiskeerimine ja 4oo kr. (232 kr.) trahvi.
Nagu näha, liialdas K. Reinmann ka siin - kuskil pole 5 0 0 0 kroonist trahvi (üle 500 kr. küünivad vaid kaks). Tkaipi villjа
on valitud 12 sellist maad, kus karistusmäär oli suhteliselt
kõrgem, näeme, et Nõukogude Liidus, Leedus, Lätis, Norras ja
Saksamaal oli karistus väiksem kui Eestis, kusjuures Danzi^i
ja Šveitsi kohta täpsed andmed puuduvad.
Osaühisuse huvi 11raadiоjäneste" püüdmise vastu on muidugi
mõistetav - nii läks ju teatav summa kasumist kadn ,a. Soov
sissetulekut tõsta sünnitas ka järgmise plaani, mis saabus
kirjana teedeministrile 1?. detsembril 1931Л
"Ea&dio-Ringhääling" lubas juhul, kui valitsus rakendab
raskemat karistust "raadiojvineste" suhtes, suurejoonelisi muu
datusi: 1) tehnilisi täiendusi, 2) ümber vahetada Tallinna ja
Tartu raadiojaamad voi viia saatja koguni sisemaale, 3) kui
abonentide arv t aiseb üle 2o 000, siis alandatakse _ia3.su 1
kroon (edaspidipi vastava? proportsioonis) u .e.
Selle pika lubaduste loetelu sai minister koos Posteli
kaaskirjaga 23• detsembrist 1931- Selles taibati hästi olukor
da ja soovitati teedeministril kontsessiooni "Raadio—Ringhää
linguna" litte pikendada, sest rai иЪ 1ema ;usei polnud lõppu
naha.^
Ühtlasi näidati ära, et raadiojaama üleviimine Tartusse
(kulud 2o-3o 000 krooni, mujale üleviimine 4o 000 1 r.) tašuki
end niigi kuulajate arvu tõusuga ära.
Osaühisuse tulud 1931.a. olid 177 0 0 0 krooni. Postelis ar
vestati välja, et 2o 000 abonendi puhul tõuseks tulu 2o> З00
kr#, 25 000 puhul 241 700 kroonini jne. tõusvas joones. Isepi
kui osaühisus oleks kasutanud oma abonementmaksu alandamise
projekti, oleks muutunud olukord selliselt:
2o 0 0 0 abonenti - 1 9 o 0 0 0 " rooni,
25 0 0 0 abonenti - 2oo 0 0 0 krooni,
3 0 0 0 0 abonenti - 2lo 0 0 0 krooni (tulu).
Гари teada, kontsessiooni ei pikendatud. Kuid osaühisuap
kirjade DC ale muudeti siiski raad:,оseaduse 3 32.
"Päevaleht" andis 12. detsembril 1931 artiklis "Raadiojä
neste trahviseadus" edasi, kuiaas riipikopus võeta vas -u . a l:- gsuse poel J esitatud ranpe eelnõu. ui seda arutav: a Vap isjonis, leidis aruandja sotsialist A. Klesment, et kõik c_ lähe
nii libedalt, kui valitsus tahabüE?6öerakondiane M. Juhkam kasutas juhust, et nentida! ring
hääling on pankrotis. Ta võrdles -"esti ringhäi lingut grammo
foniloksuga 1 mis pidai ui s ag; olema kiiltuurilevitaja, õppeva
hend. Kriitika taha asi siiski seisma ei jäänud. "Raadio kirj utus 1932.а. viiendas г umbris:
Vrd. Ofi.iKA. f. 54, nim. 6, s.-ü. 259, 1. 135° Vrd. ОЕЖА f. 54, nim. 6, srü.??6, 1. 1.
-3 vrd. sealsamas, 1. 2.
1

^ Vrd. "Päevaleht" nr. 339 > 12.-Cli 193-L >

о о "> - 3V->
^*26• jaanuaril oli riigileоgus torsol lugemisel 11гааdr о jä—
neste seadus". Seaduse vastu võtsid sõna St. Leps (põll.-lcl) ia
Juhkam (tööerak.), põhjendades oma väiteid sellega'", ct ring
hääling polevat üle^esti kuuldav, ^eedeminister Oinas kaitses
seadus о , .suigi ta ei - eit-- nud ringhäi'.lingu puudusi. Pärast
Juhkami ja teedeministri korduvat sõnavõtmist võeti seadus
teisel lu ;er.ii£ ei vsstu."-1iilid tõsteti tpahvi ilemmäx ra 2po kroonini, aparaat võidi
sonfз skeerida ja axs tuli t süda ka võlgujäänud aja eest.
••Päevaleht" testis seejärel õigustatult alarmi: "Tuhandeid
raadiokuulajaid ähvardab kolus. Abonendid, kes s>ole teateilud
kuulamisest loobumisest, loetalcse loata kuulajaiks ja langgvaS
kohtu alla. Praegu seesuguseid "raadiоjäneseid" umbes бооо.
Kohtutel tulemas seniolematu protsessidelaviin".2
.Mnuüksi Tallinnas oli Зссо sellist raadiokuulajat, kes 4.
märtsil või:-id osutuda kurjategijateks. Uimelt 1931.aasta Sooo
abonendist olid uue assta lahe kuu jooksul гаг dioi • ksn õienda
nud vaid 5000 inimest, ülejäänuid älivardas 5o-kroonine trahv,
•Ringhääling ei hoiatanud kuulajaid tähtsa raadiomääruse nõu
dest.
Ringhääling veeretas süü endalt ära artikliga "Abonendid
ei ole "jänesed"":
boätä kuulajate s loeb ringhäälingu .juhatus ainult neid,
kes. vastuvõtu-aparaate kuulamiseks kosutavad, ilma et nad ku
nagi abonentmaksu tasumisega kuulajaks on regissrс оritud, ja
2) neid, kes kuulajaist lairtm registreerinud (s.o, kuultanispst
loobumise teadaande esitanud), kuid tegelikult siiski edasi
kuulavad. Uis guutub aga nendesse abonentidesse, kes raadiokuulajate ni mestikus edasi seisavad, kuid kelle raksud sassÄata* siis maksis nende kohta juba varemalt ja maksab praegu
gi edasi kord, et neilt võlgnevad maksud sisse nõutakse vas"thivaidlemata korras - politsei kauduV3

K, Reinmanni lootused täitusid кг teises puristis - raadiokontroloride süsteem sai jalad alla. Juba 193kandideeris
nendele kohtadele sadu inimesi. Kontrolöriameti soovijad nõud
sid osaühisuselt iga tabatud "raadiojänese" pealt ,3 krooni.
Hende jaoks mõeldi välja aga hoopis nupukam menetlus*
"Raadio Ringhäälingu juhatus on, nagu^kuuleme, otsustanud
loate raadiol u\ 1Sijate avasta. iiseks edaspidi tasuks maksta
summadest, mis avastatud loata IUUIG.jsilt 1 öödurud aja^ja
jooksva poolaasta eest Ringhäälingu heaks sisse tulevad. Koha
likke kontrolöre on "R.-R." juhatus seni ametisse võtnud umbes
5o."4
Bovembris said veel 3° kontrolöri load kätte. Põhiliselt
olid nendeks postiametnikud. Algas suur "v 1 sseja t", hasar
diga sattus osa piVidj ald ise ;i Läti territooriu ale.
"Bcaaio" 1.1-. 5, 30.I 1932, И:. 66.
"Pii, vale' b" i.V. 57, 27.U 1932, lk. 3- "Haadio" nr. 11, 12.111 1932, Г . 110.
*•' "Raadio" i.v, 23 1931, 11:. 23o.
1
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VUlieUmButav оii aga raadio ajcucirjancluse teade, et rärnus ole
vat raadlokontrolör paljastanud niisaua palju seaduserikkujaid*
kui oli registreeritud abonentе. 8аща lugu räägiti V 3
koh
ta. .ullap oli lu ju di, г. r ju cirv atati artiklis "Huidas- * Irnus
püütakse raadiojäneseia".1
Гin eit võltsisid kontrolö »id к nordil*...
.....oid, sest
^jäneseid" oli vaid üksikuid. Et teenistust suurendada, tem
beldati selleks ka need, kellel oli Tallinna uarenaks kuulami
seks "les seatud lisaantenne Jne.
Kontrolöre polnud aga justkui veel küllaldaselt. Alates 1.
septembrist 1934.a. võttis kiini Ringhääling^- kontrolöridena
ametisse posti- ja politseiametnikke (harva ka teisi isikuid),
kes said sellj eest eritasu. Siit peale kasvas raadiokoi.trоlo
ride arv jõudsasti. Ajakirjandus teatas isegi 213 ini .sest.
Kodanliku perioodi lõpuks olid need mehed ona tüö teinud,
nii et 194o.a.suvel loendati Eestis vaid lpl kontrolöri. Sellal
oli nende tööpoldki kitsal:s j""nud; kui varem tabati üle Ees
ti 3o-12o "raadiojiinest" kuus, siis kolmekümnendate aastate
lõpus vaid 2-5»
kontrollsüsteem läks aaksma küllalt suure suuna, 193^.a.
näiteks üle Gooo krooni.
Süsteemi hingeks oli Rjurik Esop, kes oli ringhäälingu tee
nistuses peaaegu algusest peale - 3. märtsist 1920. Emie teda
olnud n:aks i eest ei tulnud seil« tcö0a toime. ~ema kui üleriik
liku raadiokontrolori hüüdnimeks cli "raadiojäneste kindral".
Jaljratta0a sõitis ta lo aastaja Jestinaal "jäneseid" püüdes
15_ ooo km läbi, alles 1939«u. hakkas ta ringi sõitma mootor
rattaga.
4. Saiasaate;j aamad
Kodanlik raadioseadustik kammitses nii kuulajat kui^raadio
amatööri. ("' uide, algul peeti a iatööriks iga kuulajat1)
Sellest räägib ka kohene salasaatejaamade teke. Kõige esi
nen e j - eist te..."'"'-ses Talli n n a s jüt•• 1926.а., seega
enne ametliku ringhäälingu algust. Amatööri aparaat konfiskee
riti.3
Järgmisel aastal oli neid nesti pealinnas juba nutu. ..pril
lis teatati raadiojaamast, mille saateskaala kaikus 1 :>o—2ooo m
vahel. Suvel oli isehakanud ringhäälinguid^ koguni ко Li: ^iiks
lainel 4oo m, teine 12oc m (mõlemad olid hästi kuulda) ja kol
mas 1300 LI. Võimalik, et viimased kaks kujutasid en ast ka
ühte saatjat.
^
Esimesed katsetajad ei võtnud endale nimegi. 1927«о» lõpul
töilehakanu aga nimetas end "Tallinna amatöorringhäälingusaatjaks nr. 4". Hilisõhtul edasiantavaks saatekavaks^oli grammo
foni- uusika ja kõne, vaheajamärgiks seinakella löömine. Lainel
250-300 j; t ")tav asjaliuviline jalus, et ra. dio. :uui:!vr.A
1

"Päevaleht" nr. Gl, 2.III 1932, 12 . 4.
Vrd. "Raadioleht" nr. 34, 24.VI "j. 1 '33 * "i:. ».
Vrd. "Raadio" nr. lo, 9
1926, lk. .. ;.

- 4оо välja ei aimaks, 1 uid sellal oli otsimisi juba alu. eatud.3*
Voorte käsutuses olev saatja oli küllalt tugev. • a_u nad ise
teatasid kirjas "Raadio" toimetusele, olevat ka end-ehitatud
jaatja konstruktsioon väga lihtne. Nad deklareerisid, et sihi
likult Tallinna raadiojaama ei sega, ja seepärast ei palunud,
"ajakirjanduselt ka moraalset kaitset. Kurtsid ainult, et loa
saamisega 011 suuri raskusi, seepärast läksidki teist teed.
gAJJkiasaatejaamade tekke põhjustas o/ü. "Raadio-Ringhäälii
keeld tegelda saatekatsetega, ne de käes oli ju . >no •oi. Ametv
likult lubati vaid ühel entusiastil, ajal-:irja "Raadio" toime
tajal Karl Kesal tegelda raadiosaadetega Tallinna tehnikumis.2
l iiietatud ajakiri avaldas ka sellise sõnumi: "TalIiri as ja te
ma ümbruses hästi tuntud salajase "Tallinna amatöörrinjhäälinuusaatja_ nr. 4" omanikud on .Leile avaldamiseks saatnud oma
saatja kirjelduse, küna see oma lihtsuse ja odavuse poolest on
amatööride hulgas huvi äratanud. Peale selle kirjutise saanist
tabas kirjeldatavat saatjat 1 urb saatus - ta paljastati ja
konfiskeeriti.
Seega toetas ametlik raadiotehniline kuukiri salasaatejaa
made loomist. Algelise detektorvastuvõtjaga kuuldi kriminaal
politsei poolt tabatud Oskar Jiclimanj salasaatjat 2 km kaugu
sel. lampvi.stuvõtjaga 4o km kau TSei ja isegi Helsingis.
Selline salasaatjäte ehitamine oli üheks mooduseks, kuidas
protesteerida valiti eva olukorra vastu.
1928.a. kuuldi Tallinnas illit Pelgulinna salasaatjat. Pole
teada, kas see oli identne 24oo meetril töötava saatjaga, mi
da ,u:ned arvasid pesitsevat Гагjuaaal. üsi;.est ja vu < :._ust kor
da anti saateid nii eesti kui vene keelesЛ
Järgnes ipaar aastat mõ< naperiooöl. Vaid R а к v e г с s
töötas 1929.a. sügisel üks.salasaatja Tallinna lainepikkusel.,
kuid ueale sõnumit "Postimehes" vaikis seegi ja jäi avas
aa—
w
ta« 5
Eespool oli juba juttu, et meelepahalaine "Raadio-Ringhäülingu" vastu saavutas haripunkti 193Lrl933*^* Siis oli Eestis
kõige rohkem raadiоjäneseid;.siis saadeti kõige rohkem prol os
ti!"irju valitsusoi .anitele; siis lõi uoige rohkem 1oleku aL;akirjandus $ siis oli kõige rohke 1 ka s aiasaatejao.. ;• .
V õ r u s oli 1931.a. algul mitu Lasnamäe raadiojaama kon:,
ktu?enti ja püüdjaid veeti pikka aega ninapidi. üks nõiu о uime
tas end kiina ise Tallinna eelkäija avü ^ "salasaatjaks nr.
,
teine "Võru Napoleoniks", kolmas "Sangaliariks", neljas "Pahlb ergiks". "Raadiоlehe" andmetel olovat noid koguni 7 olnud, mis
Oxi agu väheusutav.•h^cige tuntumaks sui !oru 'Viiul.-:ami?,
m^u^dlSlubiSldi; oma aastakoosolekul, 1932.a. yeebruris, et kuuldavuseit oli kohalik salas ;tja parmm.
1

Vrd. ".laadio" nr. 36, 29.X 1927, 11:. 444.
Vrd. "Ea dio" nr. 34-, 15.X 1927, lk. 42o.

3

"Raadio" nr. 3 1923, -IL. 97.
Vrd. "Raadi o-Г ädal" nr. 2, " .I 1923, 11:.
Vrd. CHEKA f. 54, nim. 6, s.-ü. 225, 1- 31.
Vrd. "Raadioleht" nr. 22, 31.V 1931, U"- 2.
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- 4ol ei kuuldud üldse ja Tartut kuuldi vaid päeval hästi. Siit il neb selgesti ka üles salasaatjäte tekke põhjusi."Pliuhka&i" sii
dis regulaarselt prögrai i .... si pühapäeviti kella 16-1 - vahel.
Kavas olid kohalikud" päevauudised ja grammofoi ' usika.1
Oheaegselt Voru kolleegiga oli 1931.a. mais te evust alus*
tanud Rakvere 11 salasaatja nr. 2", riie andis saatel: va kella
19.3o-st 21.3o-ni. Et mitte "vahele jääda", pidas Rakvere sa
lasaatjа tihti vaheaeja.
Ajalehtedes kirjutati: "Salajased saatejaamad leiavad pare
mat poolehoidu."2 Näiteks toodi Rakvere oma, mille sonalis-muusikaline kava oli väga populaarne. 0,1-kw võimsusega saa
ted aam oli kuulda 30 km raadiuses ka ledige pit e ate aparaatld&~
ga.
ICoi^e rohkem näidati entusiasmi üles aga ülikc jlilinnas.
1931•e. loendati T ärtus tervelt viis põrandaalust raa
diojaama, 1933.a. aprillis kolm.
Tartu raadiojaa ia juhataja m. ägi jutustas "Postimehe" re
porterile, et ta teab, kes on"keelatud vilja maitsjad", ja ta
olevat sellest juba teatanud postivalitsuseleSee jutt oli
mõeldud tõenäoliselt hirmutamiseks, na^i näitab hilisem "ICapa-1'ohila" tagaajaminо.
Ins. Mägi polnudki eriti salasaatejaamade vastu, kuigi pea
aegu Tallinna lainel töötav "aa.atü »rsa bja nr. 2" euas odanliku vabariigi aastapäeva pidustuste kuularist, Raadiojaam an
dis kõnet ja muusikat edasi lainel 23o-29o m ja oli vaja hea
kuuldavusega, 1 aarepereski voeti saateid puhte It vastu.
E. Mägi mainis vaid, et "Kapa-Eohila" on pisut "lopsakas11.
Ühtlasi leidis ta, et esinemismaneerist.võib öelda: namatöör
nr. 1" ja "amatöör nr. 2" on üliõpilased, "Kapa-Kohila* kuulub
tü0Iisringkonda.™r
Vanemad inimesed mäletavad kindlasti seda kõige kuulsamat
Eesti salasaatjat, is kerkis esile 193°«a. See oli salasaatejaaiu, mis alustas oma tööd igal pühapäeval (pärast jumala
teenistuse lõppemist ametlikus ringi.-.'"•lingus; sõnadega$ "Siin
*'ара- 'ohila amatöör!"
Tegutsedes Helsingi lainepikkusel ta kohalikke uaa .u ei
sejanud. Saatekava moodustasid põhiliselt heliplaadimuusika,
ajaleheartiklite ettelugemine ja rek1aamteated. Kuid needki,
eriti aga anekdoodid ja endaxabritsseritud naljad, tekitasid
valitsevates ringkondades suurt segadust, sest "Kapa-, tila*
oli tegutsenud s egaiantult juba terve aastа, mis oli harukordne
juhtum. Kodanlik valitsus kartis ka, et järsku omandavad saa
ted poliitiliselt soovimatu suuna.

Otsingutele asus politsei eesotsas komissar Erunhofi ja

/abikomissar R. Lepikuga. "Ristisõtta" kutsutm lca Tartu^ tele
fonivabriku . eister Kull koos vastav,-; ap ira diga. Kuigi 'Kapa—
- bhila" mu tis "pidevalt asukohta, tabati ta siis а :-S;h •
mais.
Vrd. "P".evaleLt" nr. Go, 1.111 1932, 1 V
2
"Rahva Bona*1 nr. 83,
1 32, lk. 2.
^ Vrd. "Postimees" nr. 60, 2iT)T 1931» 1- •
-U-

Vrd. "Postimees" nr. 60, 2.III ''3-?
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- 4-o2 v, OmssJ.shu, G lv,:triäri töötajat Hildebert Panksерва ähvardas
kuni aastane vanglakaristus, kui saateid oleks kuuldud väljas
pool Ees vi piire. Et eks^e rfciisi katsed je 1 ?id asi lgu täies
ti rappa, venis sensatsiooniline protsess kuni 1934. .. kevardeni. Lisa.::; käis asi edasikaebe ise tõttu ip.tmest kohtust lä
bi• Olles vältinud poliitilisi saateid, pääsis H. Panksep vaid
2oo-kroonise rahatrahviga ehk ühekuulise vanji tüseda. Nagunii oli talle rängaks hoobiks 6oo-kroonisc aparatuuri konfiskeerisine. Lisaks karistati kumbagi varjajat"loo-l _ _ ise ra1 stralivija.
Vahepeal said kdik raadiо0 aariade ülenad "oostivalitsuselt
käsu jälgida amatöörsaatejaamade tööd (võib—olla on mõni neist
ka salasaatja'). 3el puliul on sobiv7- tsiteerida II.h. art:'kiit,
mis on ki^jušssa- s":?:.s': "Kapa-Kohila" tabamist:
"Amatööride tegevus saateasjanduse alal aitab tõsta raliva
huvi raadioasjanduse vastu, millel ci puudu oma rahvuskultuuri
line tähtsus,ja sellep. nende kohtlemine kurjategijate
ühis
tel alustel on лсttetus."See kdik ei kohutanud teisi raadiоentusiaste tegutsemast«
Samal ajal, kui i'artu-Vc-ru rai- uk õhtus arutati "ka.ja-. ohila"
siu asja, tegutsesid Tartus veel neli salasaatejaama. Esimene
neist levitas oma kava pär st 'ärtu raadiojaar.a töö lop.au sa
mal lainepikkusel, teine nimetas end 11Кара—КоIii1ales nr* 2!l,
kolinas andis oma muusikalist ja sõnalist osa edasi lainel 322 m
. Viimase omanikules olid arvatavasti algajad, kes saatsid
eetrisse jra mofoni. uusileat ja nalju. 'Ei kuuldavus eja saate
kava tase polnud võrreldav "hapa-IMiila" omaga. Lubasi а 1 indlat saatekava, kuid see jäi tulemata, sest saatja kadus püüd
jate sil lapiirilt.
keljas raadiojaam töötas kesklainel 300-500 m, vah ' des
alatasa o. ia tegevuskohta, sest see tehti ruttu kindlaks.
193^»a« alustati Riigi Ringhäälingu pealekäimisel otsimiskampaaniaid raamantennidega. Sidetöötajad peilisid saatja välja siis anti kahtlane koht politseile läbiotsimiseks. •
1934.a, sügisel riskis Tartus saar kuud veel "Amatöör ring
häälingu katsesaatja nr. 1".lainel 270 m, kuid see jäi ka vii
mas eks.x x x
Salasaatejaamu õli peaaegu kõigis Eestimaa suuremates lin
nades. Senituntud Tallinna, Tartu, Vdru ja Rakvere omadele
vdib lisada ka V а 1 j a "Kihval oonia".
1933. . veebruaris andis sealne saatejaan. edasi viiuli'oda 
sid ja meeskvarteti kontserte, see eeldas korralikku organi-^
satsiooni. Tänu soodsale lainepikkusele (Upsala j?
vahel, umbes 27и m) kuuldi "Isihvakooniat" hea aparaadiga iseji
T allinnas.^
K a V i l j a n d i v õ i b n i m e k i r j a l ü l i t a d a . 1933*a* ^ kdi seal registreerimata saatejaama ligi
15е meetril. Voialik aja, et need olic kohaliku ra-- diо кlubi kat esasted.

"...
• " •. 1
х---. а ' .
n
Vrd. CiShA f. 54-, niii. 6, s.-ü. 3°5> '• s •
Vre. OBRKA i'. [34, nim. G, s.-ü. 3°5> k. 137»
Vrd. "Päevaleht" nr. 34, 4.II 1933)
7 ja nr. lo4,
15.IV 1933, lk. 3.'
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- 4оЗ 1936.a. jaanuaris kaksipidi mõtlemist enam ei olnud. Vil
jandi kohus karistas Ferdinand Helmi looo-krounise trahvi
voi 9o-oäevase arestija, arie heini 3°° krooni voi 3° -> nõva
ga ja Hans Lenki loo krooni voi 15 päevaga (kari iismäärasid
Oli veelgi suurendatud; see on ka üles põhjusi, miks Riigi
Ringhäälingu päevil nii vähe salasaatjäid riskis üldse välja
tulla). »-eda koike endal:ons'-rueeritud aparaadi, a antud icne
saate eest. Seitsmendaks linnaks on h а r v a, kus 1939.a. alguses
tegutses korraga koguni kolm salasaatjat. Koigi kuuldavas oli
väga hea, neist üks töötas isegi lühilainel 4o,7 m.
Veebruariks tabati DX, "Auvere Turbaraba" ja "D-Kokamanwla"
omanikud. Иendeks olid alaealised poisikesed, l:oiwe vanemad
17-13-anstased (siit on„i arusaadav, mihs levitati ladalakvaliteedilist saatekava, isegi rõvedusi).2
Ajakirjanduse andmetel ei olevat aja kolki salasaatjäid
tabatud, vaid mõned olevat ise silmapiirilt kadunud.
_;ole teada, et salasaatejaamad oleksid levitanud saatel ava
poliitilistel ees äri idel. Vapsid oma riigipöörde ettevalmis
tamisel seda küll sepitsesid, kuid tulemusteta.3
x x x
Salasaatejaamade organiseerijaid oleks kodanliku Eesti ring
hääling pidanud rakendama к aastöölistena. Tarvitsenuks vaid
anda noortele entusiastidele pisut materiaalset abi, õpetada
neid ja olekski suuremates Eesti linnades olnud võimalik le
vitada kohalikke saateid. See oleks tõstnud ringhäälingu po
pulaarsust ja suurendanud kuulajate arvu. Sellise võimaluse
peale kahjuks itc^i ei mõeldud.
' Bahva seas olid aga eranditult kolk salasaatjad populaarsed
mis näitab esiteks protesci kodanliku ringhäälingu (eriti osa
ühisuse) vastu ja teiseks seda, et isegi äärmiselt piiratud
•võimaluste juures suutsid salasaatjad pakkuda sellist prog—
ra -id., mis köitis kuulajaid.
5. ffinentsid
Kodanlik Eesti riik ei raatsinud esialgu kulutada ringhää
lingule pennigi ega sentigi.
"Binghääling on olnud meil valulapseks>nii kaua, kui vana
ta on. liul teistes maades riik kohe ringhaalinju ty: i .ее^
alul sellest huvitus ja abiks oli ta arengule, anti meil ring
häälingu majapidamine eraettevõtjate kätte ja pärast seda ei^
hoolitud temast üldse» Tulemuseks on nüüd see, et /— / ta ei
ole minrisuguseid jälgi jätnud meie kultuuri ellu."
Vrd, "Päevaleht" nr. 15, 16.1 1936, 1.:'. 5V r d . "Postimees" n r . 3 0 , 31.I 1939, lk. 3 ja nr. 33, 3III
1939, 11:.1.
Vrd. "Postimees" nr.3.o4, 16.Sl 1934, lk. 34
"Hon,laicht" nr. 145, 30.'Я 1934, 11-. 1.
1
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- 4o4 1927.a. tuli riigikogi vaid niipalju vastxx, et andis postipeavalitsusele krediiti kahe uue telefoniliini tõmbamiseks
5alüima ja Tartu vahel. Osaühisuse "Raadio-Rii hääliag" käis
sama teed. Ajakirjanduses halati küll juba esimesel aastal, et
kulud on igal kuul üle 4oo 000 marga (rääkimata erakorralis
test); hiljem, et 1929.a. augustiks oli saatejaämade ehitami
seks kulutatud 257 2oo krooni. Ent ikkagi olid 1928,a* "laadiü-Binghäälingu" tulud 131 595, 1929.a. 15? ?G3, l§3o.a, 17о 564,
l°31.a. i93 4o7, 1932.a. 216 ±14 zrooni. 1,elja austa jooksul
oli sissetulekute kasv keskmiselt 21 2oo kr. aastas. Lõviosa
j eist moodustasid abonentmaksud (1927-а. 756^6, 1923.л. 116939,
1929.a. 145392, 193o.a. lo kuuga 143737 kr.)l, muid tulusid
oli näiteks a. 1923/9 ainult llooo kr. aastas."
Et tegelikult võis kasum veel suurem olla, seda näitab osa
ühisuse 1927.a. aruanne. Aasta puhaskasu oli esial u 993 162
marka. Abonentmaksudest saadi 7 563 663 marka, rekiа 3 eest
293 052 marka, seega kokku justkui 7 856 715 marka. Et reklaa
mist tuli riigile anda kohe lo%, jäi järele 7 327 230 marka.
Kulud olid sellised: organiseerimine 162 5^0, 1926.a. võlg
593 519» töökulud 2 516 459 > orkester 1 259 75°> ettekanded
91o 367, saatejaam 1 4o7 712, remont S2o6 marka. Koile kokku
6 З5З 553• Riiklik revisjonikomisjon tegi aga kindlaks* et ku
lusid oli suurendatud 1 699 3^2 marga võrra ja et puhaskasu
011 tegelikult 2 663 o39 marka. Riigi enda huvid olid mängus,
sest nüüd läks kodanliku valitsuse /riigi/kassasse hoopis suu
rem summa - 1 536 933 marka.3
Mahhinatsioonidega polnud sellal raskusi, koik olid "omad
mehed". 29. detsembril 1927 peetud osaühisuse erakorralisest
koosolekust võttis osa vaid 34 inimest.4 Seejuures 573 osatähest kuulusid loo Tartu telefonivabrikule, 60 Mihkel Tlom: te
rile, 45 Johannes Lutsule, 41 William Tomingale ja 4o Ernst
Seimile - seega nende viie käes olid pooled osatähed. Arvesta
da tuleb, et juhatuse valimisel said suuremad osanikud ka roh
kem hääli.
Et rahaasjad oli algul к est ära, näitab ka lugu asjaajaja
H. 01l-Reinsи nigа. 1929.a. lõpul valitud uus juhatus laskis
ta 193o.a.veebruaris lahti ettekäändel, etMasjad polevat kor
ras olnud". Näiteks maksis veeteedevalitsus 1923.a. ringhää
ling le teadete eest 2oo kr., millise summa Eeinson jättis en
dale. Asja arutati mitu korda kohtus., kuid tulemusteta. Aja
lehtedes kirjutati: "Rahapuudus oli suur, Hemsen andis tihti
peale oma taskust raha. artistidele ja muudeks vajadusteks, tih
tilugu ununes summade üles märkimine. Ringhääling oleks pida
nud oma asute,ja liikmega korrektsemalt • ümber käima ja vahekor
ra tsiviilteel lahendama .5

Vrd. "Päevaleht" nr. 323, 26.1'.j 103'-' > 1 • /! *
2
Vrd. ORRKA f. 5^$ nim. 6, s,-ü. 295, 1. 267.
Vrd. OJx ICA f. 5zl'? nim. 6, s.-ü. 2o4, 1. L2-1 .
4
Vrd. sealsamas, 1. 23»
с
"Sonumed" nr. lo, 3.III 1931) 1!:- 3

„ л-о

-

Osaühisuse põhikapital, uis algul oli 1500 000 arka, kahe
kordistus kiiresti. 21. ärtsil 1923 toimunud po 3 ... 1ei ui ot
sustati soe suurendada 60 000 ja 25. veebruaril 192S 12o 000
kroonini."
St asjale anda demokraatlikumat ilmet, jagati 1G. aprillil
1923 põhine pital 12oo ossa. 1931• a-ls oli see " _e a u™. wuba
loo 000 troonile. C-sauanc rea iseer: ti levil aim.IL 4o 000 eest
(pakuti isegi riigile), kuid dividendiks määrati ikka lo% ehkki rahapuudusel seda Lohe välja maksta ei saanud.
1 9 3 ° o l i osaühisuse puhastulu olnud ligikaudu 34-oo krooni;
Riik kasseeris samal ajal sisse 24 000 krooni (selle summa eost
oleks võinud ehitada abisaatja kuhugi provintsi). See lükkaski
II. Lae ja paar tema mõttekaaslast 1931.a. ideele, et är^u ring
hääling enam midagi riigile maksku. See iselaadi streik jäi
siiski olemata.
iviik teenis raadioasjanduse pealt küllaltki . hästi• IT äiteks
lC:32.a. sai riik raadiоtol..ist 46 000 krooni, abonentmaksust
("Raadio-Ringhääling"
ksis sellest riigile 15%) 3° 000 kr.,
niudest osaühisusele /anuue maksudest (tulu-, äri-, te- .pel-,
kinnisvara- ja kriisiaja erimaks) lo 000 krooni, Tallinna-T artu
vaheliste telefonijuhtmete ekspluateerimisest 6000 krooni. Se^
teeh kokku 92 000 krooni ehk 6 krooni iga raadiokuulaja kohta
(võrdluseks niipalju, et 1933.a. läks raadiokuülamine maksma
juba 5 miljonit krooni).
• Otsene riigi tulu ringhäälingust on näha alljärgnevas tabe
lis (n.lx. riigile loiva peaae.pu ei maksnud, välja arvatud maks
Postelile)
1928/29
25116,4 krooni
tt
1929/30
2232o,5
vt
1930/31
2373^,93
tt
1931/32
3°24o,31
It
1932/33
23539,43
tt
1933/34
29374
О
tt
1934/35
13513
1935/36
16577,94
1936/37
23369
1937/33
31153
1933/39
413о3
"
1934.a., kui ringhääling riigistati, hinnati, osaühisuse um
bes 300 ooo-kroonine varandus 2oo 000 kroonile . xceiorti2eerima
ta osad llo 000 kr.).Иоõdustati Siigi Ringhäälingu З00 ooo-kroo
nine põhikapital (1937•a. tõsteti se. 1 miljonile).
'3'Liusest peale kasvasid kulutused г: в hdälingule ;
a ta .
1935* a. eelarve koostamisel loodeti maksudest saada 195°oo, rek
laamist jm. 5000 krooni. Kui. seni maksis saatekava aasta 4oooo
kr, siis nüüd see peaaegu ka ekordistus - 71ooo krooni. ^t^abo
nentide juurdekasv oli planeeritust suurem, siis sai ring _ ling lisasissetulekut 45ooo krooni, millest eraldati saatekavale
Vrd. Rirj^häälinj, Lallinn Г?33, 1- •
" Vrd. 'Ua.dio" nr. 3, 2o.T 1-33. r • 13•
^ Vrd. Eesti arvudes 192o-1935j Tallinn, 1937.
"Eesti state stika".
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veel 325о kr.
Binghääling oli Bestie 1936.a. küllaltki kulukas lõbu: tal
le kulutati päevas 7lo krooni (tue.iis 94 krooni). Viiuasest
summast moodustasid tehnilised kulud 46 kr. (39 kr. Tallinn.
7 kr. Tartu).
Nüüd planeeriti Türi saatja ja Tallinna raadiomaja eliii
seks kokku 1,5 miljonit krooni, muid väljaminekuid kärbiti.
Peaji selgus, et viimase hoone ehitamine üksi läheb maksida mil
jon, milleks saadi riigilt ka vastav tagatis. Laen kavatseti
katta ringhäälingu enda tuludest, selleks anti välja is e 1 vas
tav seadus. jICulude-tulude^ jagunemisest annab ülevaate alljär^ne^ tabel
1933.a. koh^a (võrdluseks on sulgudes 1939.a. andmed).2
KULUD
TULTJD
Juhatamine ja üldkulud 89839 (lolo55,99) Maksud 689887.41
Saatekava '
157333,3
(912321,15)
(2o7362,77)
ruud
15399,37
Tehnilised kulud
166o37,64
(27453,44)
Amortisatsioon

(2o57o5,71)
2o62o4,99
(287361,19)

"Raadioieht'1
(61259,37) "Raadiоleht" (61259,37)
Järgnev tabel annab ülevaate üleväänud rahalistest suhetest
Rii^ji Ringhäälingus.
EELARVE
TEGELIK KULUDEPUHASKASU
-TULUD;™ TASAKAAL
1934 (pool aastat)
1935

200000
260000

1936
1Q37

463000

1939

744790

1940

932600З

1933

6I3000

"4.-

459125,4

1 4 o 75• -

4o6o71
503323

7o5737,28

loolo33,96

95713•77143.З5З21.-

137293»-

•

7220

jO

(1939.a. lo. detsembri "Päevaleht" ja "Postimees^ teatasid,
et 194o.a. eelarve oli kõpuni 995 4>o krooni.)
1937.a..saadi näiteks maksudest 465ooo krooni, muud sisse
tulekud andsid veel üle 25 000 krooni. Senise sisseseade amor—
' Viseerimiseks kulus loo 000 krooni, palkadeks, honorariks,
üürideks jm. maksti 37о 00о kr.
Analüüsimiseks on siin toodud . э1^1936.a. eelarve võrdlus
eelmise aastaga.^ Sissetulekuga on asi lihtsг i: -Л 000 mr.
loodeti saada abonentmaksust ja З000 ^:Ге reklaamist*
Tuludest neelasid loviosa Tallinna saatja ning stuudio
Vrd.
Teataja" nr. 41, 16.Y 1939, 13:. 973^ Vrd, "Hilgi Teataja Lisa" iir. 52, 2o.VI 193- , 1
6.VI 194c, lk. l?4o.
- Vrd. 01.ZA £. 1354, ni -. 3, s.-l'-. 47, 1. ЗУ'Vre.. 'Ua dio" D$. 35, 11— 1939, B.... 277.
1

1761 j< иг.51

- 4o7 tehnilised kulud - lo4 ooo kr. (1935.a. 84 0 0 0 ) . Selles summas
oli yO 000 -„г. uemiilise personali palkadeks, elektrivoolu
kuludeks 24 ?oo kr., tehnilise ekspluatatsiooni jaoks 12 000
kr. ja tehnilisteks täiendusteks 6000 kr.

™artu abisaatja jaoks määrati 2 1 600 kr. ( 2 o 4 o o ) .
Saatekava jaoks arvestati 05 000 kr. ( 79 000). Sellest
summast pidi minema orkestrimuusikaks 47 000 kr• (orkester ise
võttis 4o 000 ja sümfoonia- ning rahvalike kontsertide korral
damine koos "Estoniaga" 7ooo kr.). Loengutele ja tundidele oli
eelarves ette nähtud 7ooo kr., nootidele ja heliplaatidele
6000, solistidele 5000, väliskontsertide ülekanneteks 46oo,
päevauudistele 4ooo, kuuldemängudele 3°°°> autoritasudele 2ooo
ja lastetundidele looo krooni.
Juhatuse palkadeks, arstiabiks ja majanduslikeks kuludeks
võeti eelarvesse 48 7oo kr. Muide, selle summa sees oli ka
4ooo krooni ringhäälingu—propagandaks - ergutustasud uute
abonentide hankijatele, toetused demonstratsioonide korralda
miseks jne. Saatejaama amortisatsiooniks eraldati 27 000 kroo
ni.

А. Раl£ad
192Ö.a. maksti loengu eest autorile 5 krooni, solistile esi
nemiste pealt I0-I5 krooni. Sellised tasumäärad püsisid edas
pidigi.1932.a« kirjutati; "Meie tasud saatekava täitjatele on olnud
siiamaani minimaalsed. Pooletunnilise kava eest, mis on nõud
nud päev või rohkem ettevalmistust, makstakse ainult 5 krooni,
milline on arvatavasti madalam raadiohonorar maailmas. Soo
mes on vastavad tasud meiega võrreldes vähemalt kümnekordsed."^
Näit. August Alle sai 1932.a. esinemiste eest honorari kok
ku vaid lo krooni.-^
Kuigi tunnustatud solistidele maksti ka rohkem, peeti se
dagi piskuks. Nii korraldasid estoonlased 193°»a. lõpus "raadiostreigid": lauljad nõudsid 15 krooni asemel 20-30 krooni
list honorari. !" Felix Moor sai esialgu Во krooni kuus. Võrrel
des palkadega teatris läks tal veel hästi. Orkestrandid tee
nisid juba siis hästi: 12o-13o krooni kuus.
Riigi Ringhäälingu päevil olukord muutus. F. Olbrei meenu
tab, et tasu maksmisel rakendati kahte-kolme kategooriat:
"I kategooria kunstnik sai "Riigi Ringhäälingus ^lo-15-minutilise esinemise eest ülemmäära - 2o krooni. (Kuigi kuulde
mängudes tuli ajaliselt rohkem esineda, ei makstud ikka^roh
kem J. Osaühisuse ajal oli kõrgeim honorarimäär lo krooni, JR.R.
päevil jäi see peaaegu miinimumiks, ^uidugi olenes tasu näi
teks kuuldemängu puhul osast jne., kusjuures selle suuruse
määras saatekavajuht H. Kompus. Sellele eelnes toimetajate
ettepanek (ja tihti sellele veel suuline kokkulepe).
^ Vrd. "Postimees" nr. 137* 21.V 1928, lk. 4.
2

"Raadio" nr. 7, i3.il' 1932, lk. 85.
Vrd.^"* Semperi kirjast autorile 30•VIU i960.

4

Vrd. "Päevaleht" nr. 323, 26.XI 193o, lk. 4.
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Tasu sai esineja ümbrikus kätte kohe peale esinemist kas
teadustaja või saatekavajuhi käest. Ringhääling oli kunstni
kele väga kasulik:, ühelt poolt enesereklaam ja teiselt poolt
lisasissetulek (kodanlikus Eestis polnud kunstnike elu kiita).
Seepärast isegi pisut ''kakeldi" esinemiste pärast."1
Kui "Raadio-Ringhääling" oli huvitatud eeskätt kasumitest,
siis valitsus asetas pearõhu ideoloogiale. Et tagada ringhää
lingutöötajate lojaalsus, selleks tehti neile palju soodus
tusi.
Hitte igaühele ei makstud kodanlikus Eestis sellist palka
nagu F, öibrei (360 krooni pluss teenistusvanuse tasu pluss
korteriraha
500 kr.) ja H. Kompus (l94o.a. 330 kr.). Välisesinejad teenisid 1936.a. päevas juba 60 krooni, pühade ajal
isegi 2oo-25o krooni. Muidugi ei saanud seda võrrelda hono
raridega suurriikides (Prantsuse ringhäälingu õhtune saate
kava läks maksma 45oo krooni, Poola raadios maksis üks tund
2oo krooni)
Kui 193°*a. kulutati palkadeks 3660 kr. ja 1936.a. oli
Riigi Ringhäälingu palgafond 5060 krooni kuus (keskmiselt 7о
krooni inimese peale), siis juba 1938.а. oli see 14ooo krooni,
mis teeb kaks korda suurema keskmise tasu.
Kõige eelistatumas olukorras oli juhtiv personal (147 kr.),
järgnes loominguline koosseis (143 kr«, seejuures orkestran
did I38 kr,) ja lõpuks tehniline kaader (130 kr.).
Et palga- ja honorarilehed on koos ringhäälingu arhiiviga
hävinud, annab ülevaate teenistujate palkadest 1938.a. palga
fondi projekt:
"§ 1, direktor 3 6 0 , tehniline juhataja З00, saatekava juha
taja 300, majandusjuhataja 300, raamatupidaja 175» lao-garaasiülem 175, korrespondent 125, kassahoidja llo, autojuhid loo
ja 9o, käskjalg 7o, kolm bürooametnikku а 7o, koristaja 5o,
jooksupoiss 4o;
laboratooriumi ülem 24o, laborant-insener 150, laadimispunktide juhataja 125, joonestaja loo, töökoja meister 150,
raadiomontöör llo, lukksepp loo ja montöör loo krooni.
§ 2. Saatekava juhataja, abi 22o, kuuldemängude toimetaja
2oo, noorteraadio toimetaja 2oo, muusikalise osa toimetaja
2oo, reportaažide toimetaja 2oo, venekeelse saatekava toime
ta ja-teadusta ja 175, vanemteadustaja 15o, kaks teadustajat
а 125 krooni.
§ 3. Tallinna stuudio ja saatja 17 inimest 223о.Tartu saatja ja stuudio 3 inimest 42o.— (saatejaama
ülem 2oo, kaks valveametnikku а llo).o
Türi saatja 14 inimest 1755f J
Tegelikult ei piirdunud ringhäälingu ametnike sissetulekud
palgaga. Näiteks jagati 1936«а. kogu personali vahel :iigi
fiinghaälingu puhaskasust 12%, neile kui riigiametnikele maKsti
päeva- ja sõidurahasid, anti ehituslaenu jne. kõigele vaata
mata võib seletuskirjas 1938.ae tulude ja kulude juurde lu;;cda
^ Oibrei^ tsit. helilint.
^ Vrd. "RaadioM nr. 2o, 14.V 1936, lk* 4-593
ORBKA f. 1354, nim. 3, s.-ü. 4?, 1. 129.

- 4o9 "Töö nõuab pikaajalist ettevalmistust, vilumust, siin on
suur närvipinge, seepärast kiputakse ära minema. Tuleb kõr
gendada palkasid, anda lasteabiraha ja teenistusvanuse tasu."l
Raadionoukogu otsustaski 13. detsembril 1939.maksta ring
häälingu ametnikele ühekordset eritasu ja abiraha. Teedeministri resolutsioon eritasule oli eitav ja ta kärpis ka abiraha
sid, aga 29* detsembril toimunud raadionÕukogu koosoleku
otsustele oli minister N. Viitak sunnitud ikka alla kirjutama.
Otsus kolas nii:
"Sõdadest ja erakordsetest aegadest on tingitud teenijaskonna töökoormuse suurenemine, peamiselt kõnede ja loengute
käsikirjade eelkontroll, võõrkeelsete saadete kavvavõtmine
jne.;
ringhäälingu teenijaskonna tööaeg on siis, kui teistel puh
kus;
enamikule on võimatu ületundide eest tasu arvestada;
seetõttu tuleb eraldada eritasudeks 1939.a. 7450 krooni (Olbreile 26o, abijuhatajaile а 17o krooni, ülejäänud jaotada in
dividuaalsete võimete kohaselt.)"^
Seega eelistati ringhäälingu personali teistele kultuuriala
töötajatele. Seepärast on arusaadav, miks kogu kodanliku pe
rioodi vältel ei olnud ringhäälingus tsensuuri. "Kõik raadio
töötajad olid intelligentsed inimesed ja vajadust tsensuuri
järgi polnud. Kunagi ei esinenud ka mingeid pahandusi."3
Kodanlik kasvatus.ja materiaalne heaolu muutsid Riigi Ring
häälingu töötajad enamikus lojaalseks kodanliku valitsuse
suhtes.

1

2
J

ОЕШСА f. 1354, nim. 3, s.-ü. 47, 1. 126.
Sealsamas, 1. 3^3•
ü1. Oibrei jutuajamisest autoriga 1964.a. kevadel.
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VIII

peatükk

RAADIOKUULAJATE ARV JA RADIOFITSEERIMINE
1. Kuulajate arv Eestis

Esimesed neli registreeritud aparaati seati 1923.a. üles
ETA-s, Tallinna Merekoolis, Prantsuse saatkonnas ja Viljandi
naisgümnaasiumis.~
Alljärgnev tabel näitab kuulajate arvu kasvu 17 aasta jook
sul. Arvesse on voetud aasta viimane päev, kusjuures kuni

1933• aastani (incl.) pärinevad andmed registreeritud raadioaparaatide kohta ajakirjandusest, siitpeale Riigi Ringhäälingu
aruannetest.
Aasta

Aparaatide
arv

Aparaatide
arv

Aasta

lo3

1934

15 558

1925

525

1935

24 293

+

1926

1936
1937

36 262
47 635

+

ос
ПС
О
I—1

1927

2ooo
lo 35o

+

1314

1928

14 261

1938

64 838

+

143o

1929

15 360

1939

84

+

1695

1930

13 44o

194o

98 861

1931

15 ooo

1932

16 177

1933

15 135

Vrd. "Raadio11 nr. 1, 17-IV 1926, lk. LJ

hS
ос

1924

566
maksuvaba
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Esimese viie aasta kohta on raadioajakirjanduses avaldatud
ka teistsuguseid andmeid: 1924.a. llo, 1925.a.

530,

1926.a.

detsembris 14oo raadiоaparaati jne.
Kui tänapäeval peetakse raadiоaparaati iseenesestki mõiste
tavalt kultuurikandjaks, siis 35-4o aastat tagasi oli suhtu
mine erinev. "Raadio" kirjasaatja P. Tõldsepp jutustas, mis
juhtus temaga Tartus 1930.a. Nimelt oli peremees äärmiselt
šokeeritud, kuidas üürnik julgeb kuulata raadiot, kui maja
peremehel selline aparaat puudub! Nagu ringhäälingu ankeetidestki on näha, tegid majaperemehed mitmel pool raadiokuulamise võimatuks.
Eelnenud tabelist on selgesti näha, et mitmel aastal kuula
jate arv vähenes (193°oli madalseis 11 569~) - nähtus, mida ei leia üheski maailma riigis.2 F. Olbrei kommenteeris
paigaltammumist nii:
"Oli isegi teatav tagasiminek, mille põhjustas rahulolema
tus (õigemini pettumus) saatekavaga, rahvusliku ringhäälingu
halb kuuldavus, raadioaparaatide kõrged hinnad, lisaks kasvas
suure hooga "raadiojäneste", s.o. loata kuulajate arv.
Sellal asus enamik aparaate linnas (sellise riistapuu oma
mist loeti moeasjaks). Maal osteti raadioaparaate põhiliselt
vaid jumalateenistuse pärast. Pühapäeva hommikul võis näha
taludes inimesi istumas, pead paljad ja käed risti, kirikut
kuulamas. Rikkamad panid koguni aparaadi aknale ja "kogudus"
asus õues."3
Kuigi juba 1926.a. leidus raadioaparaate isegi Ruhnus ja
Vrd. "Raadio" nr. 37, 25.X 1935, lk. 233.
c!
Vrd. "Raadioleht" nr. 48, 29.XI 1931, lk. 1.
3
Jutuajamisest autoriga 1964.a. kevadel.
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Petseris,1 ei kujunenud raadio maal veel niipea kultuuritööjaks. Eesti elanikkonnast asus linnades sellal 2^ inimesi,
abonentidest aga 80%. 1. aprillil 1935 oli maal 3594 raadio
kuulajat, linnas aga 15 057. See on ainus kord, kus kuulajas
konda analüüsiti ka elukutsete järgi: riigi- ja omavalitsuse
alal töötajaid oli 37o> (neist linnades 2785), tööstureid 964
(756), ärimehi 184-5 (14-4-2), põllumehi 1998 (8911 ), äriteeni
jaid 788 (632), koole 53 (11), muudel aladel töötajaid 9298
(8540)/
Nagu nähtub sellest statistikast, oli ainult Ho7 põllumees
regulaarsed raadiokuulajad. Seepärast saigi Riigi Ringhäälingu
peamureks kuulajate arvu suurendamine maal (Soomes asusid poo
led raadiokuulajad maal).
"See oli probleemiks nr. 1. Kuni R.R. loomiseni ületasid
patareiaparaati.de kasutamiskulud mitmekordselt raadiomaksu.
Kaks anoodpatareid läksid aastas maksma 2o-24 krooni, akulaadirnise eest võtsid eraettevõtjad linnas 1-1,5 krooni (seega
aastas 12-15 kr.), peale selle veokulu - pidi olema tõeline
entusiast, et aparaadi kasutamiskuludeks maksta aastas 47 kroo
rii, rääkimata tülikusest« Ebareeglipärase laadimise tõttu riknesid akud, need ei pidanud üle 1-2 aasta vastu, jälle kulu!
Algatasin tuuledünamotega, veskitesse ülesseatud dünamotega
ja bensiinimootoritega_akulaadimispunktide loomise (algul oli
neid 50, hiljem 319)• Punktide juhatajatena kasutati ära
riigiametnikud - peamiselt raudtee-, riigi- ja postiametnikud,
kes said iga laaditud ampertunni pealt ühe sendi tasu (teine
sent läks sisseseade amortiseerimiselus RvR.-le). Hiljem said
viimased ka amortiseerunud aparaadid endale tingimusel, et
võtavad laadimise eest samasugust tasu kui R.R. Tehnik Rein
lepik sõitis autoga mööda maad ringi, et R.R. kulul konsultee
rida akude laadijatega ja parandada laadimispunkte. Lõpuks
toodeti tuuledünamoid ka kodumaal," meenutas I?. Olbrei
Tänu Oibreile seati kolmekümnendate aastate teisel poolel
igasse maaliinibussi ka eriline akude vedamise kapp - raadioakude tasuta vedamiseks laadlmispunkti ja tagasi. Autobusside
Vrd. "Raadio" nr. 1, 17.IV 1926, lk. 14.
Vrd. "Raadio" nr. 43, 6.XII 1935, lk. 393О
Jutuajamisest 1964.a. kevadel.
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- 413 tehnilistel ülevaatustel kontrolliti selle kapi olemasolu.
Niisama tähtis oli, et välismaa anoodpatareisid hakati
sisse vedama ilma tollita. Samasugune soodustus oli patareide
valmistamiseks vajalikele toormaterjalidele, mida toodi sisse
kodumaise patareitööstuse jaoks. Tänu sellele langes anoodpatarei hind kohe lo-12 kroonilt 7-le.
Nüüd, kus elektrivool on vabariigi igas majandis, tunduvad
need üritused isegi väheolulised. Kuid 30 aastat tagasi oli
märgitud soodustustel otsustav osa kuulajate arvu tõstmisel.
Maal kasvas kuulajaskond juba esimese aasta lõpul neljakord
seks.
Sama eesmärki teenisid tasuta kontserdid, ekskursioonid,
kingitused kuulajatele.
Kaks väikest tabelit iseloomustavad veel raadiokuulajate
arvu suhet elanikkonna arvuga.Eestis.
1926.a. oli looo elaniku kohta I raadioaparaat
1929

15

1930

12

1931

15

1935

2o

1936

29,5

193Ö

59,4-

1939

77,4-

I94-0

64

^sialgul jäime naabritest (välja arvatud Nõukogude biit,
kus 1933.-1934-.а. oli looo elaniku

kohta vastavalt 9,4- ja

_ 4-j.4Il 1 iL —
—

11,9 арaras.oi )/ u uge . aa ui maha. 1,30.a. olid vastavad arvud
о
Lätis 2o, Soomes 29* Muide, Rootsis oli see arv juba 1926.г..

4o.
1935-a. oli vahe endiselt suur: Lätis 4-0, Soomes 4c, Saksa
saal loo, Inglismaal 150, Taanis

2

;egi 170$ 1936.a. Soomee

44-,5» Latis 47, Rootsis 84, Šveitsis loo,5, Sa)

aal 12o,

.Inglismaal 169>5 ja Taanis 131 raadiоaparaati iga looo elaniku
kohta.
Гagu esitatud andmeist nähtub, olid arenenud ..aad 1 eist kau
gelt ees, kuid paljude aaade^a (tavaliselt küll vähearenenud
•maad, nagu Maroko, Türgi, Island, Alaeeria) võisime küll võis
telda. Teedeministeeriumi andi etel oli 1932.a. algul Eestis
protsentuaalselt rohke . raadiokui.1jaid kui Belgias, k\ljaarias, Iirimaal, Itaalias, Jugoslaavias, Kreekas, Leedus, Poolas
-i
ja Ptumeenias. Pole võimalik seda väidet kontrollida - kui
Leedu kohta

011

see õige (1936.a. oli seal looo elaniku kohta

vaid 9 aparaati), siis Belgia kohta on see vale (1. jaanuariks
1933 oli looo elaniku kohta 41 aparaati) ja ka Poola kohta ci
näi see paika pidavat. 1929.a. oli Poolas iga vastuvõtja kohta
elanikke 24,6, meil aga 78,6. Küll võib väita, et kahel sõja
eelsel aastal olid meie näitajad paremad kui Poolas ja Leedus,
Lätile jõudsime 194o. aastaks järele ja kasvutempo oli meil
kiirem Soome omast.
1929/3la. oli Eesti raadiokuulajate arvult Euroopas 14.
1935
1

-" -

22., maailmas 39»

Vrd. -Радиоежегодник* Москва 1934, lk. 7.

^ Vrd. "Raadioleht" nr. 43, 29.XI 1931 > lk* 4•
^ Vrd. Oiu.KA f. 54 j nim. 3, s.-". 2r9 > !•
•
4
Vrd. Itin-lL' ling, Tallinn 1929, 11 • 61-62.
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Euraafrikas (37 riiki) 26.-27.

1936

(34 riiki) 26.

137

25„
-л-

1933

23.

(1935»&. °li Eesti raadiojaamade arvult Euroopas ja Aafrikas
tolleaegse terminoloogia järgi Euraafrikas - 20.-27., v::iususelt - 2o г5 kw - 24.-25.)
193S.a. oktoobris oli raadiokuulajate tihedus maailmas
selline:
I USA - 4 elaniku kohta 1 raadio
II-IV -aani,Inglismaa, Rootsi - 5

-" -

V Belgia

-6

-" -.

VI Saksamaa

-7

-

VII Šveits

-8

-" -

11

-

Järgnesid Prantsusmaa (9), Holland, Island, 1.orra, Itaalia
jt. Euroopa riigid. Eesti (2o) asus koos Soome (14) ja Lätiga

(16) teise kümne seas. Eestist tagapool olid sellised suured
riigid, nagu Jaapan, Poola, Rumeenia, Ungari, Portugal, Ju
goslaavia (viimases oli vaid 1 raadioaparaat lo4 inimese kohOu • ^) % 1
Absoluutselt kuulajate arvult oli Eesti kaua aega viimane
Euroopas. Alles 1937.a. 1 'iöduti Leedust, Danzigist ja Kree
kast/
Tuletame meelde, et ringhäälingu riigistamise momendil oli
raadiokuulajaid Eestis ainult 14 177, s.o. tuli äiust£
1923.a. tasemest. Kodanliku võimu lõpuaastatel asetleidnud
1
2

Vrd. "Raadion nr. 42, 2o.X 1933, lk. 22.
Vrd. "Postimees" nr. 67, 9.III 1937, lk. ?•
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tõusu põhjuseks peeti järgmist:
"Üldine majandusliku olukorra paranemine, kodumaa raadio
tööstuse areng (hinnad langesid, aparaate osteti rohkem),
saatekava kvaliteedi tõstmine, huvi kasv ringhäälingu kui kul
tuuriteguri vastu, elevus seoses uue suursaatjaga ja akulaadimise punktid."1
Tegelikult polnud võimalused kaugeltki ammendatud. 1939.a.
tuli looo elaniku kohta raadiokuulajaid linnades 128,4, maal
aga ainult 52,8.
1. juunil 194-0 oli raadiokuulajaid 94- 112, 1. augustil
94 79o, maksuvabu peale selle veel mitu tuhat (Riigi Ringhää

ling vabastas malesust kõik pimedad, invaliidid, koolid ja ka
sarmud). Ligi loo ooo-list kuulajate arvu tuleb pidada lõppude-lõpuks heaks, sest see tase saavutati nõukogude võimu tin
gimustes alles 1953/54-.a. (kui valjuhääldajad kõrvale jätta).

2• Traatringhääling
Praegu, mil Eestis arvatakse olevat ligi ?oo ooo raadio
vastuvõtjat, kuuldepunkti ja televiisorit, näib kodanliku Ees
ti raadiokuulajate arv eriti mannetu. Tuleb aga arvestada, et
sellal peeti raadiоaparaati luksusesemeks ja kehval tööinime
sel polnudki võimalik kallist lampvastuvõtjat osta.
Küll üritati kohaliku ja laiema ulatusega traatringhäälin3U loomist, mis ei leidnud aga kodanliku valitsuse poolt Hin
git toetust. Üks esimesi üritusi tehti 1926.a. mais Papa lähe
dal asuva Udriku kooli ja koloonia personali pool.,

"

2

juhtmete abil viidi kõigisse ruumidesse.

2

Valitsusasutiste tegevus 1938/39-a., Tallinn 193:»
Vrd. "Raadio" nr. 2, 15.V 1926, lk. 44-45.

•

jо

Esimene valjuna. Idajа ('kõnede vоimendusseade") дгetscti
valitsuse poelt Eestisse alles 1923.a. Te^eaist oli ii: ;lise
fir: 1a Jestern Electric 1923.a. mudeliga, kuid sellegi vaoks
polnud ringhäälingul asjatundjaid ega ruume ja nii hooldas
aparatuuri hoopis sõjaväe sidepataljon.1
.Sellise suhtumise üle pole midagi imestada - "Raadiо-Ring
häälingul" kui kodanlikul organisatsioonil ei tulnud mõttesse
gi laiu rahvahulki- raadio hüvedega varustada, nii nagu seda
tehti Nõukogude Liidus. Analoogiline Eestiga oli olukord ka
Lääne-Euroopas.
Arusaadav, et initsiatiiv läheb üksikute entusiastide kä
tesse. Huvitav, et ülikoolilinnas taipasid raadio suurt aoju
esimestena... usumehed. t.ksteise järele seavad hüälekovendajad üles Pauluse, baptistijа ülikooli kirik. Promenadi t'iiavaa asuvale "Odamehe" majale oli asetatud "raadiокоvendaja",
mille kaudu transleeriti kai innast Kaarli kirikust jumalatee
nistust. Ka Jaani kirik kasutas sellist aparatuuri usupropajandalcs, sai.iuti Helme kirik.
Rohkem valjuhääldajaid pandi tänavale üles riiklike pühade
•puhul, näiteks Rakveres "Virulase" toimetuse ja linnavalitsuse
juures. Valgas oli radiofitseeritud Silbereiseni äri, kuid et
seadus.eja oli ärireklaami tegemine keelatud, siis kodanliku
Eesti ärimehed olid taolistest üritustest vähe huvitatud.
Insener А. Tadrus kutsus küll üles:

Kuulake rrau:- ot

tiivselt! Ala, mis uue raadiomäärustiku maksmahz kai
1

Vrd. 02RXA f. lo93, nlm.l, s.-ü. 4o4, 1. 51.
Vrd. "1 ostimees" i^r. 79 > 21.'
19271 !""•

-1

о11c1 ~-l
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edukalt võiks areneda""Raadio" ja "Päevaleht" tejid lel
leks propagandat ("Raadio kättesaadavamaks"2), "Raadioleht"
tegi korduvalt sellest juttu ("Odav ra:diolõbu", "kuid-.s tar
vitada kollektiivset raadiokuulamist") ja toi isegi nõukogude
.* .

d

Liitu ses osas eeskujuks*", kuid tingimused polnud i.eil selleks
soodsad ja üleskutsed^ jäid hüüdjales hääles kõrbes. Seati üles
-üll ametkondlikud vaijuh.käidajad (suuremad raudtee ja:.. иd,
Riiklikud näitused, vanglad, vanadekodud), kuid üldrahvaliku
traatrinjhä"liuguja pole sel rJ.njit seost.
Haruharva vilksatasid ajakirjandus es sõnumid seilest, et
Puhjas on koguni 2 kuulamisvõrku (kokku 43 kuulajaga) v i et
kaide algkooli klassides;.e viidi valjuhkeldajad.
Tallinnas oli 1936.a. vaid 3 häklelovendajat (Vabadusplat
sil ja raekojaplatsil nin.j Vene turul). Nii et kui Viljandis
kavatseti samal aastal üles seada 4 seenvaljuhääldajat, siis
nii "Postimees" kui "RS" kahtlesid, kas see ülesanne ei käi
mulkidel üle jõu.
Moni" ime, et kui Tasuja puiestee äärde seati võimas valju
hääldaja, mille kaudu 2. maist 1936 alates kanti üle "kllinna
saatekava,siis vääris see ajakirjanduses kohe eriartiklit. Voo
lu. lülitasid raekojas asuvasse vastuvõtjasse ja valjuhäälda
jasse automaatselt kaks erilist kella. Edaspidi transleeriti
euvel ka heliplaadimuusikat. Viljandi oli ainus linn, kus ha
kati regulaarselt (tööpäevadel kella 2o-22, pühapäevadel kl.
17-19) valjuhääldajate kaudu muusikat andisa. Muusikat kodu— ja

välismaistest raadiojaamadest valis viiulikunstnik A. Jonas,
"Baadiolehu" nr. 12, 22.113 1931,
52
"Päevaleht" nr. 291, 25.X 193o, 1'. 5*
•' Vrd. "Raadioleht" nr. 17, 25.77 1937, 1 •
1

kellele naksti 2 krooni 5o senti õhtu pealt.
(Viljandi oli väil elinmadest ka raadiosaadete ко. „ta:u.sel
kõige aktiivsem. Juba 1933«а» kanti "Ujalast" üle : uccini "Tos
ca" ja sama aasta suvel Sakalamaa kalmistu ning mälestussamba
avanictalitused. See andis ringhäälingu ju] tkonnale mõtte regulaarselt hakata korraldama nn. maakondlikke pühapäevi. Tele

r

fonijuhtmete kaudu andsid 1933/31-•a. kohalikku saatekava edasi
Viljandi, Paide, Võru, Valga, Pärnu jt. ma konnalinnad. 3 eid
üritusi oleks saanud siduda radiofitseerimisega, kuid ringhää
linguj"ohid pidasid vaeva pcljuks).
Lii tne EuV.tcem leidis ka mõningat järeletege..j.st. T rvas,
Türil, Harvas, Tapal, Elvas, Valgas ja Kadriorus (tiigi saare
kesel! seati kodanliku võimu lõpuaastail valjuhääldajad üles,
kuid massilisest radiofitseerimisest ei saa juttugi olla.'
x

x

x

EiSogu radiofitseerimise ürituse raskus oli kodanlikus Eestis
jko il utс entLisiastide о1gaf e1.
j

.

К.

(

da vastuvõtjale oli lisatud ka 3 valjuhääldajat), mi]j ita• • et
vai õnnestus Loksal isiklikult kuu'.ata üle üest

ü na tint :d

'Mikiveri "ringhäälingut11, kus 5~1abilisele patareivastuvõtja
le oli lülitatud juurde 22 valjuhääldajat, mõneu koguni .:i1l —
о
meetrite kau ;ascl.
Sellise radiofitseerimise puhul muretseti ühiselt vastnvŽt—
ja, valjuhääldajad ja muu materjal, ning va.j.•.mk :m.m_
"Vrd.
ostim _ es" nr. 14-7, 31- *7 '-03^, 1^«
Vrd. "ilauuio" ni*. 4-5, 24-."I 1"31>
• 4£>3.

_
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osanike poolt kokku võrdsetes osades, seadeldis moodustas
osanike ühisvara.
Kui riik oleks mingil määralgi kaasa aidanud, oleks ring
hääling sel teel jõudnud iga tööinimese korterisse. Kuid tea
taval määral töötati sellele ideele isegi vastu.
Postel sai 5* mail 1936 "seltskondlise ühisuse11 "Laine11
avalduse Riisa külast (Tori vald) palvega traatringhäälingu
avamiseks luba saada ja selleks pisut riigi liinisid kasutada.
Et raadio ostmine üksikult käis üle jõu, siis moodustasid
10-15 inimest omavahel ühisuse. Positiivset vastust nad aga
ei saanud." Analoogiline saatus tabas Julius Veidebachi Mustp
veest jt. asjahuvilisi.^ Seetõttu hiiliti sageli seadusest
mööda. Näiteks Tartumaa telefonivõrgu ülem kaebas omavoliliselt
ehitatud ühendusjuhtmete pärast vastuvõtjate ja kuulamiskohtade vahel.

1
2
3

Vrd. ORRKA f. 54, nim. 6, s.-ü. 33°, !• 133•
Vrd. ORKKA f. 54, nim. 6, s.-ü. 3^7. !• 1°1Vrd. ORKKA f. 54, nim. 6, s.-ü. 33°, !• 139.
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IX

p e a t ü k k

RINGHÄÄLING JA TRÜKISÕNA
1« A,iakir;ianduse ;ja ringhäälingu vahekord.

Nagu peatükist "Raadio teeb esimesi samme" on näha, astusid
ajakirjandus ja raadio (täpsemalt - raaaiotelegraaf) Eestis
esimest korda kontakti 192o.a. Raadiotelefoniga tehti tutvust
alles 1924.a» (vt. samas Haapsalu jaama avamistseremoonia).
Sama aasta aprillis laskis endale vastuvõtuaparaadi üles
seada "Vaba Maa" toimetus - esimesena ^esti ajalehtedest. Järg
misel kuul said kuulamisloa ka "Kaja" ja "Teataja , kuid pole
teada, kas nad seda õigust kasutasid. Nimelt ei sisalda esimene
ametlik raadioabonentide register (1923-1926.а. kohta 69o nime
tust) nende nimesid, samuti mitte üiegi tuntua ajakirjaniku
oma Л
Kuigi edaspidi iga toimetus muretses endale raadioaparaadi,
("Päevaleht" hankis operatiivselt informatsiooni just raadiost1'),
sellega kahjuks ajakirjanduse huvi esialgu piirduski.
"Raadio" kurtis Õigustatult: "Tulevikus oleks see väga soo
vitav, kui ajakirjandus ringhäälingu ettekandeid nakkaks sõnu
ti arvustama kui teatrit. Välismaal näeme seda ju oa ammu. ^ce
kasvataks kuulajates arusaamist ja arendaks ninj peenenda^s
nende kunstimaitset."3
Vrd. ORRKA f. 54, nim. 6, s.-ü. 175, 1» lü6.
2
Vrd. "Raadio" nr. 6, 12.11 1927, lk# 76.
^ "Raadio" nr. 2, 2o.Il 192Ь, lk. 67.

1

- 4-22 Ega ringhääling ise ka ajakirjandusele tähelepanu ei pööra
nud. F. Moor tegi ülekandeid pressiballilt - ja oligi kõik,
Kaasaegsetelaadsete ajakirjanduse ülevaadete peale ei osanud
keegi mõeldagi. Esialgul ei kasutatud ajakirjanike teadmisi
ära isegi saatekava koostamisel.^
Ajakirjanduse äraootav positsioon ei püsinud kaua. Juba aas
ta pärast "Raadio-Ringhäälingu" tegevuse algust kirjutasid
"Vaba Maa" ja "Rahva Sõna":
"Härrad ringhäälingu juhatusest jaggvad kodanikele maksusid,
teevad ilusaid lubadusi ja kavasid..
See "Kodaniku" allkirjaga artikkel "Kas ei asuks teedeminis
teerium ringhäälingut korraldama? Tallinna jaama kuulda nagu
7 seina tagant" oli üldse teravas toonis kirjutatud. Nõuti, et
valitsus kontsessioonilepingu pikendamisel arvestaks ka rahva
soove. Vihjanud veel sellele, et Moskva ja Leningrad on pare
mini kuulda kui Tallinn, oli ajalehtede seisukoht selge: riik
võtku ringhääling enda kätte!
See oli üldise sojahüüu alguseks. Ega ilmaasjata kurtnud
F. Oibrei 2o. septembril 1934 ajakirjanikele antud intervjuus:
"Senine vahekord pole mingil põhjusel olnud just kõige pa
rem. Heie ajakirjandus on seni suhtunud mitte just vaenulikult,
kuid siiski teatud umbusaldusega ringhäälingu tegevusse. Ring
häälingu populariseerimine laiades massides nõuab hoogsat ja
järjekindlat kihutustööd, mida võib saavutada ainult tiheda
koostööga ringhäälingu ja ajakirjanduse vahel
Olgu juba ette ära öeldud, et kui muidu oli ajakirjandus
erakondlikult lõhestatud, siis opositsioon osaühisuse tegevuse
vastu oli üksmeelne. Aastate jooksul ütlesid riigistamise poolt
1
c
3

Vrd. "Raadio" nr. 2o, 21.V 1927, lk. 249"Bahva SOna" nr. 23o, l.XII 1927» lk.6.
"Baadio" nr. 33, 2b.IX 1934, lk. 331.
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oma sõna "Päevaleht", "Vaba Maa", "Uudisleht", "Sõnumed",
"Hommikleht", "Rahva Sõna", "Raadioleht", "Vaba Sõna", "Põhja-Eesti" jt.
"Postimees" oli neist tagasihoidlikum, kuid "Pahlbärgi
ringhääling" (R. Janno tuntud vested) kritiseeris ka tõelist
ringhäälingut ja tegi juhatuse tegevusele etteheiteid. Ainus,
kes igati kaitses "Raadio-Ringhäälingut", oli nädalaleht "Raa
dio".
Opositsioonile eri eesotsas oli kõige mõjukam väljaanne "Päevaleht". 3. mail 192b kritiseeritakse saatekava, lo. no
vembril 1929 ilmunud artikkel kannab pealkirja "Miks ei para
ne meie raadio?".
Tänu "Päevalehele5' saame teada, et riigikogu üldkomisjonis
arutati raadioseadustikku, kusjuures kibedalt arvustati kogu
"Raadio-Ringhäälingu11 tegevust. Tööerakondlane M. Juhkam ütle
"Ringhääling on nigel ja mannetu."" Ta tsiteeris 1925«а•
raadioseaduse seletuskirja, kus valitsus põhjendas ringhäälin
gu asutamist sooviga kultuuri arendada ja maarahvast linnale
lähendada. 4 aastat oli möödas, kuid 2/3 lestist oli neist hü
vedest ilma.
Niisama sapine oli A. Rei: "Tallinna ringhääling on ainult
selleks, et segada teiste jaamade kuulamist.l'v:
Nagu nähtub kuulajate iiir jadestki, oli rahulolematuse kÕrg
punkt 1931. aastal. "Päevaleht" kirjutas kuulajate laiaulatus
likust aktsioonist Tallinna ringhäälingujaama sulgemiseks. Pe
3
titsioonil oli juba 300 allkirja.-'

"Päevaleht" nr. 303, 8.XI 1929, lk. 5^ Sealsamas.
3
Vrd. "Päevaleht" nr. 288, 22.X 1931, lk. 3.
1
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Tundub, et "Päevalehel11 oli kas koosseisuline või mitte
koosseisuline kaastööline, kes oli väga hästi kursis ringhää
lingu eluga. Aasta lõpus ilmusid näiteks lo päeva jooksul kolm
poleemilist artiklit.
"Monopoliasutus 'O.-ü. Raadiо-Ringhääling" poeb kroonilist
tõve juba algusest saadik. See on virelemine ja alaline hädal
damine, mis ähvardab sumbutada tärkava huvi raadio vastu. Pais
tab, nagu vaataksid ringhäälingu praegused juhid kogu ettevõt
tele liig ärimeheliku pilguga, hoolitsedes esijoones korra
liku dividendi maksmise eest. / / Raadio arengut tõkestavad
suurel määral ka raadioärid, kes teenivad raadiokaupaaelt loo300%." 1

Artiklist "Seletusi teisest vaatevinklist ja mõningaid kom
mentaare" selgub, et igal aastal maksti dividende lo-12~/oX "Kui
juba ringhääling, mis Õigupoolest peaks olema ainult kasusaa
misest huvivaba kultuurasutus, võib maksta dividendi praegusel
de pressioonivaesel ajal, kus paljud ärilised ettevõtted ei saa
sellest unistadagi, siis on see enam kui silmatorkav ja ise
loomustab meie ringhäälingut päris tabavalt."2
Järgnes К.1Ц "tõenäoliselt Karl Kesa artikkel "Ringhääling
peab end parandama!(1 . Kesa oli esimene ja ühtlasi ka ainus
raadiomees Eesti Ajakirjanike Liidus). Autor tõestab, et K.Reinmann valetas ajakirjanikele, öeldes, et kuulajate arv on üle
15

000

(koos maksuvabadega isegi 18

000).

tegelikult oli neid

13 795, kes töid aastas "Raadio-Ringhäälingule" sisse 150

000

krooni.
K.K# kommentaarid ei jäta võimalust kaksipidi mõtlemisekss
"Ei või ometi lõpmatuseni kesta olukord, et riigivõimu kaas
abil sunnitakse kodanikke iga aasta maksma suuri summasid ühele
eraettevõttele ainult selle eest, et nad võiksid kuulata välis
maa ringhääl ingu saa tjäid."Z!"
"Raadio" organiseeris vastuseks küll mitu kirja oma luge1

J

"Päevaleht" nr. 295> 29»X 1931> lk* 2.
"Päevaleht" nr. 2o?, 31.X I93I, lk. 4.
"Päevaleht" nr. 306, 9.XI 1931, lk. 2.
"Päevaleht" nr. 306, 9-XI 1931> lk* 2.
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õigustatud etteheite riigi ükskõiksusest) midagi asjalikku
ei öeldud.
"Raadioga" oli kõige teravamas opositsioonis konkureeriv
"Raadioleht". Tarvitses ühel vaid "heita kivi teise mehe kapsa
aeda", kui kohe järgnes niisama terav vastus. Üks "Rasdiolehe"
juhtkiri kandis pealkirja: "Meeleheitlik olukord eetris. Eesti
rahvuslik ringhääling hävimise ohus". Muuhulgas öeldi: ""Raadio-Ringhääling1 on majanduslik ettevõte, mille osanikud raa
dio korraldamisel arvestavad peamiselt kasudega, mis ettevõte
neile võimaldab. Raadiokuulajate soovidega, kelle arvel see
ettevõte elutseb, arvestatakse alles teises järjekorras."!
See oli vastase Ahilleuse kannaks, mille vastu oli raske
vaielda. "Raadiomees" oli artikli "Mis takistab meie raadio
edu?" autoriks, mis nõudis ringhäälingu riigistamist, näidates,
et:
"ICurja juur asub "Raadio-Ringhäälingus" eneses, sellele vaa
tamata, et viimase tegelased süüd teiste peale veeretada katsu
vad."2 Autor tõendab, et suureks veaks on saat;ia halb asukoht,
millepärast "ei tahtnud keegi ringhäälingu aktsiaid juurde os
ta ja need seisavad veel praegu müümata."3
Vahetevahel ilmus ka teistes ajalehtedes põhjalikke artik
leid ringhäälingu päevasündmustest. Näiteks võib tuua "Uudis
lehe". Viimane heitis ette, miks ei riigistata ringhäälingut.
Ministeeriumidevaheline komisjon oli asja uurinud, kuid mõis
tuse vastu tehti otsus, et jäägu kõik vana viisi. 1 iks?
Artikkel näitab veenvalt, et on tekkinud ummik, kust välja
pääsu pole: kolmnurk "Raadio-Ringhäälingu;, riigi ja kuulajate
vahel. Ühe huvid ristuvad paratamatult teise omadega. Posteiiie
"Raadioleht" nr. 3, 18.1 1931, lk. 32
"Raadioleht" nr. 44, l.XI 1931, lk. ?.
Sealsamas.

1

- 4-26 heidetakse ette, et see näeb ringhäälingus ainult lisamurede
tekitajat ega viitsi tegelda selle ala probleemidega. Te-emist
on ringhäälingu elu põhjaliku analüüsiga .~L
Huvitav on jälgida ajakirjanduse suhtumist ringhäälingusse
pärast selle, riigistamist. Uus direktor F. Olbrei otse nõudis,
et ajakirjandus jätaks ringhäälingu mahategemise, ^hblasi toi
ta eeskujuks Rootsi raadioühingu "Raadiojänstn, kus 2/3 aktsiaid
oli ajakirjanduse käes,4 kes muidugi igati toetas ringhäälingut.
Intervjuus "Raadiole "ta kurtis:
"Pole ka kaugeltki normaalne avaliku arvamise suhtumine
ringhäälinguasjandusse. Senikaua kui ringhääling oli eraalga
tuse vaidleonnas, leiti see olevat ainult "rahateenimise abinõuks
ärimeestele" ning kogu 7 aasta jooksul ei leidnud meie ajakir
jandus kordagi, et meie ringhäälingul selle reklaamitud üles
ande kõrval ka on te isi.1TlSee märkus oli muidugi Õigustatud, et sisulist analüüsi ja
muud abi ajakirjandus ringhäälingule ei andnud. Peagi tegi
kehtimapandud fašistlik diktatuur lõpu igasugusele kriitikale.
Teiseks teguriks, mis muujis ajakirjanduse suhtumist, oli
aeg, s.o. ringhäälingus hakati nägema kolleegi ja mitte
konkurenti. Sellepärast ütleski F. Olbrei hiljem kokkuvõtli
kult:
"Vahekord ajakirjandusega oli hea: ringhäälingut loeti nagu
nooremaks vennaks. Ent algul oli kriitikat tublisti, nähtavas
ti: 1) o/ü. ebaedu pärast ja 2) et ajakirjanikud pidid teadete
jm. ocas otsekui musta töö ringhäälingu jaoks ära tegema, >-iljem asuti aga seisukohale, et ringhäälingu lühiteated just er
gutavad lehte ostma, seega tegi ringhääling ajakirjandusele
reklaami."3 Selleks andis tõuke just Eesti Ajakirjanike Liidus
peetud suur koosolek.
^ Vrd."Uudisleht" nr. 62, 4.X 193°» lk. 4.
2
"Raadio" nr. 3 0 , 7.IX 1934, lk. 29ö.
3
Jutuajamisest 1964.a. kevadel.
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1оlmekumnende,d aast» s.d. ol±o. iileis6 ajaks, kus ajakirjsudus jа.
Ringhääling panid rinnad "

л, et proovida, kes lööl keda#

nd- u oi.'•... ajaiо vb 4'i. и и оdondi bu sundmus oli se? ai ...me ori1 га
Ühendriikides peetud pressi ja rinjhä&lin ;u vaheline soda.
Аи endiks sai paevauudis• Ringhääling võitis kuulajaid algu
ses с peale just operatiivse uudiste levitamisega (raadiot kasu
tati selleks veel vareia^i — Vene—Jaapani soja sündmusi kommenteeris ' ew /ork Times" esii • esena maailmas tänu rai iotelegraafile). Esimene saade maailma vanimales peetavast ringhäälingu
jaamast КБГА oli ka päevauudis.
Ajalehedki olid huvitatud sündmuste kiirest ülekandmisest.
"Kuid eesmärgiks polnud mitte avalikkuse, vaid üksiku ajalehe
varustamine uudistega* Viimaste eetrissepaiskamine näis olevat
ähvarduseks ajakirjanduse huvidele. 1933»sl, keeldusid kolm
tähtsamat agentuuri - Associated Press, United Press ja Inter
national ITews Service - teenindamast raadiojaamu. Viimased kat
setasid luua oma iseseisvaid uudiste kogumise organisatsioone,
kuid olid pea,;i kitsikuses. Tulemuseks oli Press-'taadiob'iroo
Sisseseadmine (1934-194-0), mis lubas raadiojaamu anda uudiseid
ainult lo minutit päevas, kusjuures uudis pidi olema varem aval
datud ajalehes. See enneolematu korraldus, mis nii jõhkralt
ignoreeris avalikkuse huve, lõppes alles 194-0. Sellal, kui
fressiühingud ha kasid jälle raadiojaamu teenindama, oli juba
Ilmne, et ringhääling rohkem stimuleerib lugema ajalehte kui
: ojüb neile halvasti."JNiisiis, ajakirjandus võitis soja ainult näiliselt. Euroo
pas oli ringhäälingu ja ajakirjanduse vahekord paremini korral
datud:
"Rahvusvaheline ajakirjanduse konverents Brüsselis möödunud
aasta sügisel asus seisukohale, et ajakirjandusel pole mõtet
ega tarvidustki võidelda ringhäälingu vastu, eeskätt viimase
informatsiooni-teenistuse pärast, vaid mc '
Leti
ida
koostööle, et luua täielisem vorm ja aparatuur avalikkuse tee
niv-!: eks. Peatoimetaja H.
icr, koe konverentsil esi
:
pesti ajakirjandust, ei lisa oma ülevaates konverentsi toost
"Õitsituledes" mingeid endapoolseid kommentaare, mil
Sydney ,T. Head, Broadcasting in America, Boston lp;b,
133-139.

— 4?
ч Q

ei etenda meie ajakirjanduse juures uudisteäri sedavõrd olulist
osa kui paljudel teistel isadel. Lõppeks ei voi Lieil rin * 1aälin*s
ajakirjandusele olla võistlejaks reklaamini alal, kuna ta oma
nii-kui-nii väikest reklaamiosa 011 järjest piiranud veelgi.Eui
kõigist eist asjaoludest ca kaalutlusist hooli iata ajakirjan
duse ja ringhäälingu vahel nii meil kui ka mujal valitseb tea
tud pinevus, siis on see küll seletatav ainuüksi selleja, et
ajakirjandus pole veel suutnud harjuda uustulnule ч а она te ;ovusväljai, kus ta se i о liru;, ainuvalitsejaks. Avalikkuse huvi
des, mille teenimist ajakirjandus peab oma oilßamaks ülesan
leplik»deks, peaks ta siinai ringhäälingule osutama küll ез
kust."-

"Päevalehe" peatoimetaja Harald Tammeri (esimese Eesti ajakirjanilcuna esines ta juba 1927.a. ringhäälingus) artikkel kandis pealkirja "Ajakirjandus. raadio ja helifilm". Et see on
ainus põhjalik artikkel, mis käsitleb ajakirjanduse ja ring.

lähei alt.
Artikli autor väidab, et see on tardunud, aejuiiud suhtumine,
justkui eksisteeriks ajakirjandus ainult paberil. Toepoolest,
'retooriline küsimus — võib—olla on tulevikus raadiосероrtas.z
informatsiooniteenistuse pоliialuseid? — ongi tänapäevai kizupi.*»
и ust leidnud.
2.-25. okt.

'

s
о

"

Raadio ja muud vahendid, ainult ergutavad inimeste nuvi ajakižv
cncune vastu. •

U

^Konverents töötas välja alused ajskiгjanduse, ringhäälingu
Bft filmi koostööks, mis pidid о J.;— i.a materjaliks valitsustele
Zi
'Ringhääling1 Tallinn 1935 >
v*
^ "õitsituleu" XII, 193^> 1-1 • 27-23.
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ja valitsuste esindajatele neist sõltuvates seadustes ja kon
ventsioonides kasutamiseks. Konverentsist võtsid osa 18 maa
rahvuslike ajakirjanike liitude esindajad. Paljudel neist
olid valitsuste volitused. Kõrvuti ajakirjanikega viibisid ko
hal raadio-eriteadlased, juristid jt. Mitmeaastase eeltöö jä
rel lepiti kokku:
1) Tegelikult puudub konkurents trüki- ja sõna a jakirjandu se
vahel. Nad peavad teineteist abistama, et paremini teenindada
informatsiooni alal ühiskonda.
2) Koigi maade raadiosaatjatele soovitati hankida kaadrit
kutseliste ajakirjanike seast. Leiti, et on vaja suurendada
raadioreportaažiga tegelevate ajakirjanike ettevalmistamist
kas raadioülekannetega seotud asutuste või ajakirjanike liitu
de initsiatiivil.
3) Hoida reklaam eemal ajakirjandusest.
4) ^oraalsed ja juriidilised põhimõtted peavad kehtima ka
ringhäälingus: esikohal olgu objektiivsus ja erapooletus. Baadioreportaaži puhul aga peeti soovitatavaks piirata saatejaama
de arvu ja rõhutati, et raadiosõnum olgu lühike (välja arvatud
suure sotsiaalse tähtsusega ülekanded).
5) Võtmata põhimõttelist seisukohta raadiotsensuuri kohta,
soovitas konverents tsensuuriga tegelda vaid kutselistel aja
kirjanikel.
Raadioreportaaž oli sellal ajakirjandusega võrreldes soodus*
tatud tingimustes autorikaitse alal, tegelikult isegi vabasta
tud kulukast honorarist ilukirjanduse suhtes. Konverents ot-

süstas: võtta revideerimisele Berni konventsioon ja raadiore—

poi cac.zi ciо j:xiij v..i. v r-tUxi - v:.

.0.1ta

. eiitima )av.na s

3C. *ti _ -j y—

sed nagu ajakirjanduses (samuti juriidilise vastutuse normid

nii eraisikute kui Ica rii" ide suhtes).
Laujuks viimane soovitus — võtta raadioinimesed sei.iE e aja
kirjanike liidu pere liikmeks - jäi Eestis ellu viinata. Kui
gi ^onverentsi otsused on puhtkodanlikud, on neis ka palju
projressiivr;et.
1939.a., kui Voldemar Mettuse. käest küsiti, kas ringhääling
ja ajakirjandus

011

teineteisele konkurendid, vastas ta:

"Ei. T ui ringhä''1injus 011 olnu< nin^i loenj jr see hiljem
:jLlmub ajakirjandus es, siis loeb ralivas seda meeleldif sest
ühekordse kuulamisega ei saa teadagi süveneda asja tuuma. Kid
aga artikkel on enne lehes ilmunud ja teda siis ringhäälingus
ette loetakse, siis see muidugi ei lühe."l
Frobleem oli seega lahendatud. See jaistab silm: " ä a„ kir
janduse heatahtlikust hoiakust, Kuigi ringhäälingust ei tehtud
SÜ palju juttu kui kolmeküimeiidate aastate algul ja riigista
mise päevil, ei olnud ringhääling nii tagaplaanil kultuurielus
kui tänapäeval. Elevust tekitasid Türi suursaatja ehitamine,

rahvusvahelised rinj£lv"lingu.:onverentsie. jne.
.

.

.

laadi artikleidki see, et rõhuv enamik autoreid jääb anonüiim^
seks• Järgmise grupi moodustavad pseudonüümid. Neid on kümnete
kaupa: Paispool, -Hani-, Poligon, -aa-, Homo, -ste» Kuulaj£
(Raadiokuulaja), Tuki, Radist, Audion, Lill.endal jne.jne.
Enamiku neist ei õnnestunud desifreerida isegi EI.CV TA Fr.R.
Kreutzwaldi nim. kirjandusmuuseumi pseudonüümide karteteeg"Raadioleht" nr. 43, 27.k 193. » I1 • '•
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abiga. Võimalik oli kätte saada vaid kirjanike Tõnis Braksi
(Heini) ja Richard Janno (Juhan Pahlbärk), kultuuritegelase
Oskar Gustavsoni (Mos Kiito), kunstnik Ants Laikmaa (Vox po~
puli) ja raadiomeeste Rjurik Esopi ("Onu x") ning Prea Olbrei
(Dy, Ringiiin, Don а Clara, Chy jt.) varjunimed.
Viimased kaks kirjutasid põhiliselt küll oma nime all, sa
muti nagu K, Kesa, H. Kompus, K. Reinmann, J. Rummo ja arvus
tajad A. Üksip ning v. Aavik. Neid, kes ei kartnud kirjutise
le oma nime alla panna, oli kahjuks aga kõige vähem.

2. Raadioalasest kirjandusest

Esiteks perioodikast. Sissejuhatuse alapeatükis "Raadio
klubid, -ühingud jm. organisatsioonid" oli juttu ajakirja
"Eesti Raadio" esimesest ja viimasest numbrist 1924-. 3. ning
tartlaste asutatud "Raadiost".
See raadioalane ajakiri (põhiliselt tehnilise kallakuga)
ilmus edaspidi (kuni 1928.a. aprillini) juba kirjastuse "Raa
dio" väljaandel nädalalehena Tallinnas (trükiti aga endiselt
Tartus), '^oimetus asus algul Pikk tänav 4-3, hiljem "Estonia"
majas.
Märkimisväärne on 1927.a. koostöö ringhäälinguga: esmas
päeva Õhtuti esinesid toimetaja insener A. PÕdrus ja tähtsa
mad kaastöölised F. Olbrei, E. Kesa ja E. Tomingas vestetega
"Raadiost". See üritus jäigi viimaseks ja 1 9 3 1 k u r d e t i :

"Liiga vähe on seni ringhäälingud rõhku pannud koostöö
peale raadioajakirjandusega; sama etteheidet peab ka raadio-

- Zj-Q? _
'_•t—

ajakirjandus omaks võtma. Raadioajakirjsildus
"nägemise**
Evahemeheks olema Ja teksti selgitustes nii sõnas, kui pildis*
;• täiendama Ringhäälingu saatekava. Hoopis teistsuguseks muutub
näit. loeriju kuulamine, kui kuulaja samal ajal ... . usse puu
tuvaid pilte ajakirjast vaadata, saab ja lopuls isegi loengut,
mida ta vast taieli_wU.Lt kuulata ei võinud, lühidas сок zuvdttes
lu ajakirjast veel kord lugeda võib. Hoopis teistsuguseks nuutu—
vad ka loengute võimalused ringhäälingule: sel teel avaneb või
malus ka niisugusi loenguid raadio teel edasi anda, aida ilma
piltide ehk joonestusteta sugugi teha ei saaks."1
Et lugejate arvu tõsta, kasutati reklaamiks klassikalist
vahendit - preemiaid. Kes neljast ristsõnast kolm õigesti la
hendasid, nende vahel loositi välja 5 raadiоарara ati (kokku
15 000 marga väärtuses). Nähtavasti isegi see ei aidanud, sest
^järgmisel aastal on tegu jälle ajakirjaga*
Kiujastus andis 1923.a. välja veel 16 numbrit "Raadio-lTädalat". Soe ilmus pühapäeviti "Estonia" ruumides, toimetas
K. Kesa.

Tartus hääbus samal ajal Hermann ja Arn.• Id Illissoni av kiri "Raadiolained", mida ilmus vaid kolm numbrit, 2o. märtsil

1927 hakkas ilmuma "Raadio-Nädalleht", millest lõpuks kujuneb
regulaarne raadi оalane nädalaleht. Tehnilise osa von etrs
Idelberg, kes oli mitme sellealase manatu autor.

Ai

"' l.:

.- .

.

1920-1931 ilmus väljaanne "Raadiolehe" nime all.
Aastaid kestis varjatud ja avalik võistlus 193o.a. detsemb
ris ilmunahakanud "Raadioga". Näiteks kirjutas "Raadiolent"
AV akirjanduse 'levas tes'•';

M

""Raadioleht" on seni raadiohuviliste teenistuses seisnud,
I ainult nende huvisid kaitsnud — mida kahjuks naaber enda ^on—
ta öelda ei saa."?
"iicv.dio" ir. 9. 1931, 11:. Щ-ПС.
' "Raadioleht" nr. 24-, 14.V. l.C--»

1

- Z|.Q*3
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Irooniliselt suhtutakse samas artiklis II. Гае imikusse:
"Ei võigi koike ;.kuka isikult, kes niigi ametitega ülekoorma
tud ja kes peale selle veel ajakirjanduses "mit: ei alal" oeab
tegutsema."Sönasada "Raadioga" lõpetas siiski "Raadiolebe* ilmumise,
ei jõudnud ju nii väike kuulajaskond sellal ülal pidada kah
te ajalehte. Ilmselt oli "Raadiol" üksigi raskusi, sest 1933.a.
iii uc ta mõnda aega vaid kord üle kahe nädala.
Seoses ringhäälingu riigistamisega esitati uusi nõudmisi ka
raadioajakirjanduseie: "Uue alana peaks ringhääling end aval
dama

rohkem kirjas. Senini on selle tänuvääriva ülesande omale

V« t.iud ajakiri "Raadio", tx es sisu' ok uvotteid _iäider deist,

oopereist, andes selgitusi muusikateoseist jne. Asja peaks
korraldama veel täielikumalt. Lektorile ei tekitaks suuri ras
kusi nädalas läbivõetavale ainele ajakirja toimetusele vasta
va tabeli esitamine. Jälgides loengut ja tabelit üheaegselt
saame ettekandest maksimaalse kasu. Reisikirjeldxxsi on hõlbus
jälgida samase väikese kaardikese abiga. Vöiks jätkata kunagi
alustatud laste ehitustunde visandeiga ajakirja veergudel. Aja
kirja abiga võiks pidada ringhäälingu kaudu taadiоtelmilisi
loenguid, leides ajakirjast selgitavaid jooniseid. Keeletundi
de lektorid vöiks avaldada tarvilikke kirjalikke ülesandeid ja
Selgitusi, vältides sellega ettekande aega ja muutes õppetööd
produktiivsemaks. Teiselt poolt oleks ka e kuulaj il vÖimalil
enda mõtteid avaldada, mis peaks kontakti kuulajaskonna ja
ringnäälingu vahel.
"Raadiole" ilmus 2o. swptembril 1935 konkurent "Ringhäälin
gujan.'.г e saatekavade" näol (193S.a.-st "Raadio Sr.atekav: d.

Piin. Teater"). "RS" iii us igal reedel. Selle raadiol' he ka; stööli J: S oli ka Jänki ees (Evald Ta; • laan). ' ank*

, küti
cl " orral ajalehtedele.
j-a

"Muusikaleksikoniga". 193^.a. lõpus как:ati "Ra
ülevaateid iwa päeva tähtsamatest s* adetest i ii
1
2

"Ii: dioleht" nr. 24, 14.VI 1931. IL. 7.
"Ra-dioü nr. 45, 21.'-II 1934, IL. 432.

sH
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И-3.8. sc.* vC-.avad.es и • Lieiс ringile lin^u lo aas"и a ju

сliu

er

anti välja 5о-1елекй1jelisei.a jne.
25» novembril 1937 alust* • jälle ilmumist "Raadioleht" (vas
tutav toimetaja Karl Kesa, kes, muide, oli ka "Raadio" tegevpõimetajaks saanuci). Oodatud konkurentsi teravnemist aga ei
toimunudki.

I ;1. detsembril 1937 olid Eesti perioodilised väljaanded tost
aud оща hindu. Aasta hiljem otsustasid ka raadioajakirjad "Raa
dio", "Raadioleht" ja "RS" oma hinda tõsta 15 sendini.

- Selliste hindadega väike Eestimaa kolme raadioajaiehte toi
ta ei jõudnud. Jäi järgi vaid "Raadioleht", mille väljaandmise

võttis Riigi Ringhääling 1. jaanuarist 1939 oma kätte. Sel
lest päevast peale sai ja jäi ainsa raadiolehe te evtoi leta-

jaks kuni 1941. aastani Aleksander Illi.
"Raadioleht" ilmus 1939«а. suurendatud formaadis 24—lehe
küljelisena. 194o.a. muudeti lehe formaat taas selliseks, mil.Iisena olid

eelkäijad varem ilmunud, maht kasvas aga 32-lk-li

seks. Uus peremees kirjutas avanumbris;
"Riigi Ringhääling" ei taotle "Raadiolehe" väljaandmisega
ärilist kasu, vaid kõik see, mida teenib leht, kasutatakse le
he sisu ja. väli,ilme tõstmiseks."2
Et ajalehe käekäigu eest tõesti hoolt • konti, näitab fakt,
ct kooste is raadiofimade ja kohalike raadiotöös uuritega pandi

1939.a. välja isegi 2o (kokku 2ooo krooni väärtuses) ja 194o,a
32 auliinda (kokku lßoo krooni v" ärtuses/. ree: .i;.d kuulus d
1

Vrd. "Raadioleht" nr. 52, 29.XII 193°', H- 2.
"Raadioleht" nr. 1, 6.1 1.39, Г. • 2.
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väljaloosimisele nende га. diokuulajate vahel, kee vor

4

sid ajalehe tellimise hiljemalt jaanuaris (1939.a.) või veeb
ruaris. (194-0.a.}* Viimasel aastal eraldati "Raadiolehe1? välja
andmiseks 62 S^o krooni, mis tema väikese tiraaži - 93oo kieii
162oo eksemplari - juures oli märkimisväärne.

Käesoleval ajal ilmub tfmaad:' c-lc'it" 4—leheküljelisena, t1 ema
kodanliku aja eelkäija о 15. juba seetõttu mahukam, et ta sisal
das 2o riigi raadiоsaatekavad. Saksamaalt toodi ära 12, Itaa
liast ?, Inglismaalt

Soomest 4, Austriast, Poolast, Rootš

kiast ja Leedust 2, Belgiast, Rumeeniast, Šotimaalt, Ungajgist, Jaapanist, Jugoslaaviast ja Sveitsist 1 raadiojaama ka
va (peal iselt . .uusika).
Pealkirjade all "Märkmeid saatekavast", "Päevast päeva",
"Nädala saatekavast" või "Pilk saatekavasse" iseloomusti ' 1 nä
dala huvitavamaid saateid. Rubriigis "1;ädala ori:es orikontser
vid" rää ;iti olulisematest muusikasa .detest ja esinejatest.
Tihti tõsteti esile ka päeva tähtsamad saated - kas rubrii
gina "Soovitame jälgida" voi "Mida täna kuulata"voi lihtsalt
tv mi .ati ruut saatekavas vc.stava saate ümber.
"KS" kurtis 2. aprillil 1937, et гаг.diоalase kirjandusega
on lugu halb; kuukiri ei ilmu (ajakiri "Raadiotehnika" ilmus
vaid lühikest aeja), puuduvad ka vastavad õppe- vri

1

aairam ui

tud.^ 3ga edaspidigi lugu ei paranenud. Kogu kodanliku perioo
di vältel ilmus vaid kiin ekond tehnilise sisuga ra matut.
Aastaraamatud "Ringhääling" iL-^icl . lnry J1

VRD. 0/.1KCA F. 1354, NII.. 3.S.-Ü. 47, ". 33'" U-"
VRD. "33" NR. 14, 2.IX 1937, LK. !•

1

Г' .

•
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Siid sisukad teosed ja väärivad lugemist tänapäevalgi, (Miks
meil nüüd pole ühtki sellist ilmunud?) Sellega otsene ringhää
liii rualane kirjandus piirduski.
Rolil:em kalendriga sarnanevad a. 1929-1932 kirjastuse "Ring
raadio" poolt müüdile lastud "Rr vuioharrastaja ta tra:. :ax:ud".

Ainsaks raamatuks, uis lcä itles ringhäälingu' käekäiku-mil
Uestis kui kõpu maailmas, oli А. Гerilaiu "Sidetehnika ajaloo

line areng", millest 193°-ndate aastate lõpul ilmus mitu trülc
ki.
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K R O O N I K A
1921.a. sügis - Eestis demonstreeriti esimest korda raadioapa
raati 5
1923.a. lopp - valmis Haapsalu raadiotelegraafijaam;
1923.a. 22.XI - postitöötaja . Rikand löi sõna "ringhääling"5
1924.a. 16.1

- esimene oletatav saade Haapsalust;

1924.a. 26.IV - raadiokomitee esimene istung;
1924.a. 11.V

- seni teadaolev esiksaade Haapsalust;

1924.a. 17»V

- asutati esimene raadioalane organisatsioon
"Eesti Raadio Klubi", mis andis välja esimest
raadiоalast ajakirja "Eesti Raadio";

1924.a. suvi - Rootsi firma lühiajalised katsesaated Tallinnas;
1924.a. 22.VII - teine katsesaade Haapsalust;
1924.a. 1.XI

- asutati osaühisus "Raaaio-Ringhääling";

1925.a. 27.IX - kolmas katsesaade Haapsalust;
1925.a. 18.XII - anti välja raadioseadus;
1925.a. september - 1926.a. märts - katsesaated Tallinnast;
1926.a. 18.XII - alustas tööd Kopli raadiojaam, regulaarse
ringhäälingu algus;
1927.a. 1.1

- kuulajatelt alustati raadiomaksu võtmist;

1927.a. 6.II

- Felix Moor asus ringhäälingusse tööle;

1927.a. 12.11

- F. Moor luges ette esimese deklamatsiooni;

1927.a. 16.11

- F. Moor korraldas esimese lug emist onni;

1927.a. 5-V

— F. Moori organiseeritud esimene lastetund;

1927.a. 9.V

- moodustati saatekavakomitee;

1927.a. l.XI

- kolimine "Estonia" teatrimaja III korrusele;
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- F. ^oor tegi esimese reportaaži (I raadionäituselt;

192ö.a. 24.11

- esimene kuuldemäng (A. Gammani "Koidikul")5

192o.a. oktoober — lartu ajutine raadiojaam alustas tööd;
192ö.a. 21.XI

- esimene kuuldemäng lastele (J. ^uulbergi
"Sui konnal koht valutab");

1929*a. 28.IV

- esimene avalik raadioõhtu "Estonias";

1929.a. juuli

- Lasnamäel valmis nõukogude spetsialistide
ehitatud uus saatja, senine Kopli saatja
- viidi Tartusse;

1930.a. 2o.VI

- spordireportaaž (kergejõustikust);

1932.a. 1.71

- Eesti astus Rahvusvahelise Ringhäälingute
Liidu (UIH) liikmeks;

1934.a. 3°.VI

- "Raadiо-Ringhääling" lõpetas oma tegevuse;

1934.a. 1.VII

- Riigi Ringhääling alustas tööd;

1934.a. juuli

- loodi raadionÕukogu;

1935«a. 28оII

- esimene reportaaž välismaalt (F. Moor "Ka
levala" loo-a. juubeliaktusel Helsingi
Messuhallis);

1935»а• 6.-Ö.VIII - I Balti riikide ringhäälingukonverents
Riias;
1935/36

- esimene kuuldemängude ja helitööde võistlus

1936.a. 1.III

- riigikogus võeti vastu häiretõrjeseadus;

1936.a. märts

- Ameerikast jõudis kohale esimene heliplaadi
seade;

1936.a. 25.-26.IV- I Eesti-Soome ringhäälingukonverents Hel
singis;
1936.a. 13.VIII

- Riigi Ringhääling saatis maale esimese aku
laadija;

1936.a. 12.-14.IX - II Balti ringhäälingukonveren ts Launases;
1936.a. lõpp

- II ja ühtlasi viimane helitööde võistlus;
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1937•а. 15»XII

- Türi raadiojaam alustas tööd;

1933.a. 13.-14.VI - III Balti ringhäälingukonverents Tallinnas;
1938.a. lo.VI

- II Eesti-Soome ringhäälingukonverents
Tallinnas;

1933.a. august

- esimene reportaažiauto ("hõbehall") hakkas
tööle;

1939«a.

- Riigi Ringhääling sai esimesed magneto
fonid;

1939»a. 15«-17• august - IV Balti ringhäälingukonverents Riias;
1939«a. sügis

- viimane kuuldemängude võistlus;

1939.a.

- alustati raadiomaja ehitamist.
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K O K K U V Õ T E

I
1. Paar aastat pärast seda, kui Ameerika ühendriikides ja
Läane-Euroopas oli ringhääling jäädavalt tööle hakanud, taot
leti Eestiski oma raadio-organisatsiooni loomist. Ringhäälingu
ideed propageeriti ajakirjanduses. Asuti ise raadiosaateid le
vitama.
Esimeseks katseks tuleks lugeda (fakt on seni avalikkusele
tundmatu) Posti-Telegraafi-Telefoni Peavalitsuse (lüh. Postel)
tehnikaosakonnast 16. jaanuaril 1924 Haapsalu raadiojaama kau
du antud proovisaadet. Eetrisse anti nii kõnet kui muusikat.
Seni teadaolnud esimene eestikeelne raadiosaade sai teoks
11. mail 1924. Selle ja järgmiste katsete (22. juulil 1924 ja
27. septembril 1925)

organiseerijaks oli riigi raadiojaamade

ülem E. Laurman.
Järjekorras teiseks

n

ringhäälingulinnaks" kujunes Tallinn.

Juba 1924.a. suvel oli Toompeal lühemat aega katsetanud üks
Rootsi firma (nähtavasti reklaami mõttes). Selle aparatuuri os
tis ära 1. novembril 1924 asutatud osaühisus "Raadio-Ringhääling" ja andis 1925.a. katsesaateid Pikk tn. 6 asuvast Reisi
büroost.
Eeltoodust tuntumaks said eelpoolmainitud Laurmani organisee
ritud saated Kreutzwaldi tn. lo asuvast Posteli hoones" .

auce-

saadetele tuli 1926.a. lõpp, sest sellal oli juba otsus:аъиа,

et ringhäälingumonopol kuulub eelnimetatud osaühisusele.
Osaühisuse liikmete arv polnud suur, tavaliselt võttis
koosolekutest osa 3o-4o inimest. Enamik osatähti kuulus kas
rahameestele (metsakaupmees К. Фamberg, nurgaadvokaat J. Haarmann, ärimees E. Seim jt.) või ettevõteteiе-оrganisatsiоonidele (Ühistegeline Liit, Raadiokooperatiiv, Rahvapank jt.).
O/ü. juhatusse kuulus aastatel 1925-34 kolm kuni viis lii
get. Need olid oma eesmärkidelt ja ühiskondliku positsiooni
poolest erinevad inimesed: A. Tamm oli näiteks progressiivselt
meelestatud seltskonnategelane (töötas algul Reisibüroos, hil
jem kooliõpetajana Nõmmel), A. Kõva oli aga Tartu telefonivab
riku direktor, A. Kapsi firma "Philips" esindaja Eestis jne.
Väikekapitalistide kaasalöömise motiiv oli selge: äri.
2. Regulaarseid ringhäälingusaateid alustati 18. detsembril
1926. Seega edestas kodanlik Eesti Riinat, Indiat ja Türgit
(kõik 1927.a.), Indoneesiat (1934), Egiptust (193D >

Kreekat

(1932) ja praegusi sotsialismileeri maid Rumeeniat, Eulgaariat
(mõlemad 1929) ja Albaaniat (1939)•
Eestiga enam-vähem samal ajal hakkas ringhääling regulaarselt
tööle veel viies praeguses liiduvabariigis (Crruusia, Leedu,
Aserbaidaaani ja Armeenia NSV ning Karjala ANSV), kolmes täna
ses sotsialistlikus riigis (Poola, Kuuba,

ongoolia), Slovak

kias ja Haiitis.

3.

Esimene ringhäälingujaam alustas tööd "allüürni..ima" kop

lis, Posteli rannasaatejaama hoones. Stuudio asus tavalises kor
teris Pikk tn. 43. Neli ruumi olid külalistele ooteruumiks ja

•
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esinemispaigaks, teadustajale ja tehnikule tööruumideks. Sel
line ruumikitsikus takistas tööd ja 1. novembriks 192? üüriti
"Estoniast11 uued ruumid. Teatrimaja jäi nüüd ringhäälingu asu
paigaks ligikaudu kaheks aastakümneks•
Kopli raadiojaam oli väikese võimsusega (2,25 kW, antennis
o,7 kW) ja asus madalal. Seepärast telliti Nõukogude Liidust
uus ringhäälingusaatja Lasnamäele. Leningradis asuv Madalpinge
Trust ehitas selle valmis 1929.a. suveks.
Uus saatja ci õigustanud talle pandud lootusi halva asukoha
ja konstruktsiooniliste puuduste tõttu, mis olid tingitud Nõu
kogude spetsialistide vähestest kogemustest. Senise 4o8 m ase
mel kasutati nüüd lainepikkust 296,15? lühemat aega ka 4ol m,
441,2 m ja 5°°,8 m. Lainepikkuse vahetamine näitab aga ringhää-

lingusaatjat halvast küljest.
Lasnamäe saatja võimsus oli 5 kW, kuid kuuldavuse tõstmiseks
tuli seda varsti tõsta lo kW-le, siis koguni 2o-le (modulatsioonipulituse säilitamiseks alandati võimsus peagi siiski 12 kWle).
Aastatel 1934-1937 töötas Lasnamäe jaam lainel 41o,4 m ja
kui see lainepikkus määrati vastsele Türi saatjale, siis koha
liku, Tallinna raadiojaamana 219>6 m-1 (nüüd juba enam-vähem
sellesama võimsusega, millega alustati tosin aastaid tagasi
Kopli poolsaarel - 1,2 kW).
VÕib tekkida küsimus, miks ci ehitatud kümne aasta joo::sul
raadiojaama sisemaale. Geograafiliselt soodsas kohas asub näi
teks Tartu. 1923.a. lõpus tehnik V. Luha poolt ehitatud aju
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tine o,35 kW-ne ja hilisem

abisaatja (193o.a. kevadel hakkas

Tartus tööle senine Kopli raadiojaam) oli kuuldavuseit peaaegu
võrdne Tallinna palju suurema jaamaga. Kokkuhoiust lähtuval
"Raadio-Ringhäälingul" oli vastuvõtmatu aga see, et siis oleks
tulnud luua кaabeliiin Tallinna teatrite, riigikogu jm. hoone
tega, lisaks puudusid Tartus ka vastavad ruumid.
4. Esialgu anti kava (heliplaadid, trio, päevauudised, kõne,
trio voi heliplaadid) iga päev kella 18-21, kusjuures poole
saateinaliust - ja seda tänapäevani - hõlmas muusika.
Et "Raadio-Ringhäälingu" juhtkond lähtus põhiliselt kasusaa
misest, siis püüti saatekava kokku panna võimalikult odavalt.
Selline äriline suund ja kogemuste puudumisest tingitud oska
matus kutsusid esile raadiokuulajate rahulolematuse. Kui lisada
juurde halb kuuldavus Eesti äärealadel (saared, Petserimaa,
Narva ümbrus), siis on -arusaadav kuulajate arvu visa kasv ja
isegi ajutine tagasiminek. Kui 1929•a. oli abonente 1536o, siis
193o.а. 134-4-0; 1932.a. oli abonente 16177, järgmisel aastal aga
15135. Selline nähtus oli pretsedenditu Euroopas ja tõenäoli
selt kogu maailmas.
Kuulajaskonna kasvu pidurdas ka Euroopa keskmisest kcirgem
abonementmaks (esialgul 6-18 krooni, hiljem 9-15 krooni aastas).
See kutsus esile tuhandetesse ulatuva loata kuulajate, nn. raa
diojäneste arvu.
5. Arvestades kuulajate nurinat ja saatekava taseme ning mc hu (1927.a. 3 tundi 31 minutit, 1933«а. 5 tundi 44 minv.'iu) visa
edasiminekut, mis ähvardas mõjutada riigi reputatsiooni, otsus
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tas 1934.a. kevadel fašistliku riigipöörde toimepannud Konstan
tin Päts eraringhäälingule lõpu teha. 1. juulil

1934

alustas tö

juba Riigi Ringhääling.

Jättes kõrvale poliitilise aspekti (sellest edaspidi), võib
ringhäälingu riigistamist aina tervitada. Saatemaht kasvas
peaaegu 9 tunnini päevas, kuulajaid oli 194o.a. ligi loo 000
(maailma mastaabis asus Eesti oma raadioaparaatide arvu poolest
looo elaniku kohta esimese kahekümne seas), saatekava sisuline
ja tehniline tase ei jäänud enam maha Euroopa keskmisest.
Hinnatav oli kiire tehnika progress, milleta poleks olnud
mõeldav kvaliteetne ja operatiivne programm. Murran uliseks
osutus just 1936. aasta.
Märtsikuus jõudis Ameerika Ühendriikidest pärale esimene he
liplaadiseade. Plaadiloikaja teotas revolutsiooni ringhäälingus
Kui seni olid eranditult kõik saated (peale helipla: dimuusika)
otse eetrisse läinud, siis nüüd oli võimalik ka ise heliplaate
valmistada. Riigi Ringhääling muretses ka heliplaatide sünkroniseerimisseadme reportaažide ja teiste saadete katkestamatul s
ülekandmiseks.
Kui heliplaatide valmistamise aparaat maksis 5000 krooni,
siis järgmine ost kujunes kaks korda kallimaks. 1938.a. augus
tis tegi esimese sõidu reportaažiauto, mis sai oma värvuse
tõttu kohe nimeks "hõbehall".
Baltimaade esimene raadiobuss kergendas tohutult raad; отиos
te tööd. Eestimaa käidi risti ja põiki läbi. Salvestatud mater
jal (algul lakkplaadil, hiljem magnetofonilindi1) töötati

õdus

ümber reportääsideks, olukirjeldusteks jm. Suure Isamaasõja
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päevil teenis meie auto Leningradi raadiotöötajaid kuni hävimi
seni otsetabamuse läbi Volhovi rindel.
1936.a. nägi kauaaegne ringhäälingu tehniline juht F. Olbrei
Berliinis esmakordselt magnetofoni. Paari aasta pärast sai ka
Riigi Ringhääling kaks katseeksemplari, uis olid ühtlasi esi
mesed Baltikumis. Enne nõukogude võimu kehtestamist oli neid
Eestis 8 ("hõbehallis" 2, Tartus 2, stuudios 4- - kaks töös ja
kaks vsrus), kõik firma AEG töö. "Üles neist magnetofonidest jõu
dis ka tagalasse ja osutas sõja ajal Nõukogude ringhäälingule
suuri teeneid.
Maal elunevate kuulajate seisukohalt tähtis sündmus on jälle
seotud 1936. aastaga: 13« augustil saatis ringhääling välja esi
mese akude laadimise seade, "imelt oli raadionõukogu 1936.a.
jaanuaris tellinud ühendriikidest loo 25-vatilist tuuleturbiini.
Nende baasil asutati järgneva nelja aasta jooksul üle 300 akulaadimispunlcti. Tänu akulaadijatele kasvas raadiokuulajate arv
maal jõudsasti.
Soomest hangiti akustilised mõoteaparaadid, uuendati liinide
juhtmestik, soetati veo- ja sõiduauto, seati üles kaasaegsed
mikrofonid ja võimendusseadmed. Kõik see näitab, et Riigi Ring
hääling suhtus tõsiselt oma tehnilistesse alustugedesse.
6. Kui ringhääling alustas tööd, siis tuli osaühisuse asjaajaja-direktori1 FI. Oll-Reinsonil ja juhatuse esimehel A. Tammel
vaheldumisi täita ka teadustaja kohuseid ning viimasel olla üh
lasi lektoriks: "Raadio-Ringhääling" ci värvanud esialgu ametis
se (peale 3 muusiku) ühtki koosseisulist loomingulist tjötajav;.

1927.a. veebruaris asus tööle Felix Moor, kellel olid suure
pärased eeldused raadiotööks: laitmatu diktsioon, teatris oman
datud näitleja-lavastaja kogemused, suur eruditsioon, kaasasün
dinud anne improvisatsiooniks, keelteoskus, hea maitse ja entu
siastlik töötahe ning -võime.
F. Moorist sai ühes isikus diktor, toimetaja, lavastaja, dek
lamaator, reporter, tõlkija, raadioöhtute konferansjee ja pal
ju muudki. Alles kolmekümnendate aastate lõpul sai ta pühendu
da põhiliselt kuuldemängude lavastamisele.
Riigi Ringhäälingu direktoriks määrati hea tehnikatundja ja
organisaatori võimetega insenur
gusse tulid tööle veel staažikas

Fred Olbrei. Riigi Ringhäälin
pedagoog Jaan Rummo (töötas

lastesaadete toimetajana kümmekond aastat), "Estonia" ooperilavastaja Hanno Kompus (temast sai saatekava üldjuht), kirjan
duslike kalduvustega Gert Helbemäe; muusikasaateid hakkas toime
tama Eromhold (Vardo) Holm, kes ühtlasi oli teadustajaks. Dik
toriteks olid lühemat ja pikemat aega veel Erika Veidenbaum
(Viirsalu), Ira Lebas, Juliani Reisile, Rolf Stafenau jt.
Infо matsiooniteenistus oli päevauudiste toimetaja .'arl 1 esa
ja peamiselt- spordisaadetega tegeleva Ago Kase hoolens. Suure
töö tegid ära mittekoosseisulised tolmetajad-reporterid Heino
Mikkin, Aarne Viisimaa ja mitmed teised.
Väga tugev oma koosseisult oli tehniline personal (tehi iline
juhataja A. Lossmann, laboratooriumi juhataja L. St inner, inse
nerid H. Esop ja A. SlHart, stuudio vanem-valveametnik E. Mägi
tehnikud E. Puusepp, B. Kraeman, F. Ilves, Türi saatejaa:-a

ju

hataja G. rannik jt.) , kelledest mitmed töötavad seniajani r:-.ng

- 44-7 haälingus või on TPI õppejõud.
Koosseisust rohkem kui xolmandiku moodustas orkester, mis

oli 1940. aastaks kasvanud ligi 4o-liikmeliseks. Kohalike di
rigentide kõrval jüllatasid ka külalised (vähemalt 14 maalt),
sealhulgas Igor Stravinski,
7. Et kaitsta Eesti õigusi rahvusvahelisel areenil, voeti
osa ülemaailmsetest raadiokonverentsidest Washingtonis (1927),
Brüsselis (1932) ja Kairos (193&) , Euroopa ringhäälingukonverentsidest Prahas (1929)» Luzernis ja Montreux1is (1939)> samuti
rahvusvahelistest ringhäälingükonverentsidest Genfis ja Lon
donis (193^0 ) Pariisis (1936), Berliinis (1937)? Brüsselis ja
Nizzas (1938)•
Ringhäälingu alal Eestil peaaegu puudusid sidemed Noukogude
Liiduga. Küll

aga eksisteeris tihe koostöö teiste Balti rii

kide ja põhjanaabriga. Läti ja Leeduga peeti neli ringhäälingukonverentsi (1935* £u Riias, 1936«а. Kaunases, 1933.a. Tallinnas,
1939.a. Riias), anti ühiselt nn. Balti ja Euroopa kontserte.
Soomega peeti kaks konverentsi (1936.а. Helsingis ja 193^«
Tallinnas), ühtlasi - nagu lätlaste ja leedulastegagi - organi
seeriti reportaaže, vahetati soliste ja tutvustati ka muul teel
vastastikku oma olu.
3. Kuulajaskonna arvu kasvu pidurdas traatringhäalingu puu
dumine. Entusiastide püüdlusi mitmel pool maakohtades häiris
riigiorganite vastutöötamine, kes polnud huvitatud odavasL
v stuvõtusüsteemist.
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II
Ametlikult oli Eesti ringhääling poliitikast vaba asutus,
kes ei pidanud teenima ühegi klassi huve. 1932.a. väljaantud
"Raadiomäärustik" kinnitas, et "saatekava peab olema erapoole
tu".
Loomulikult ei saa ükski kommunikatsioonivahend olla ühiskon
nast sõltumatu. Kuigi osaühisuse "Raadio-Ringhääling" saatekava
oli aastatel 1926-1934- küllaltki juhusliku iseloomuga, olid
saated kantud kodanlikust ideoloogiast. Otseselt avaldus see mit
mesugustes natsionalistliku kallakuga üritustes, kodanliku va
bariigi aastapäeva aktuste ülekannetes, idealistliku filosoofia
loengutes, reportaažides kodanliku koorekihi ballidelt, kaudselt
aga kogu informatsioonipoliitikas ja saadete üldsuunitluses.
Saatekavas puudusid tööinimest erutavad probleemid.
Kuid ei tohi unustada, et 51Raadiо-Ringhäälingu" ajal ei ka
sutatud eetrit sihipäraseks ideoloogiliseks kasvatamiseks, nii
nagu seda edaspidi tehti xiiigi Ringhäälingus. Poliitiliste saa
dete koostamiseks polnud sellal mingeid koosseise. Poliitilise
suunitluse määras sageli esineja enda tõekspidamine või saatekavakomitee soovitus.
"Raadiо-Ringhääling oli eelkõige äriettevõte, kellel oli esi
plaanil mitte niivõrd rahva kasvatamine, kuivõrd dividendid (1927
a. oli näiteks "Rau.dio-Ringhäälingu" puhaskasu 2 663 o39 - ^ai-':a).
Selline dualism äri + ideoloogia on enamikus kapitalistlikes
riikides püsinud tänapäevani. Sellega on seletatav ka aeg-ajolv,
kostev kriitika valitsevate ringkondade aadressil, sest ida

menuleemad on saated, seda suureni on sissetulek.
Riigi Ringhäälingu moodustamisega muutus olukord ar;a päeva
pealt. Riik eraldas ringhäälingu tegutsemiseks summad, sest ta
oli huvitatud tugevast propagandaorganist, mis aitaks kindlus
tada Pätsi-Laidoneri diktatuuri ja nn. omariiklust. Algas läbi
mõeldud mõjutamisperiood. Tõsi, ka nüüd jäi ringhäälingu perso

nal suhteliselt tagasihoidlikuks, peamise töö tegi ära propa
gandatalitus.
Riigi Ringhäälingu esimene põhimäärus kordas üldjoontes eel
käija oma, kuid juba ilma sõnata "erapooletu". Vastupidi, põhi
määruses olid sätted, mis nägid ette klikivalitsuse poliitika
igakülgset populariseerimist raadiokuulajate hulgas.
Eeskuju näitas riigivanem Päts: aastatel 1935-194-0 oli ta
üks agaramaid esinejaid, astudes mikrofoni ette enam kui paari
kümnel korral. Pätsi poolt rajatud "Isamaaliit" organiseeris te
ma raadiokõnede ajal üle kogu riigi ühiskuulamisi.
Nendel aastatel esinesid ringhäälingus rohkem kui ühel korral
kokku 22 ministrit, piiskop H.B. Rahamägi, kaitseliidu ülem
J. Orasmaa, metropoliit Aleksander, kindral A. Tõnisson, mit

med naisorganisatsioonide juhid ja teised kodanlikud tegelased.
Propaganda ülesandeks seati kodanliku kultuuri ja "rahvusaate5*
süvendamine.
Suurt muret tunti piiriäärsete vene rahvusest elanike pärast,

kes kuulasid pidevalt Nõukogude raadiosaateid. Sellele vastu
kaaluks alustati

1937.a.

juunis ettevalmistusi venekeelsete saa

dete andmiseks Tartu raadiojaamast. Nende saadete mõju jäi aga
väikeseks.

- 4-5o Sellal kui ajakirjandus oli tsensuuri kontrolli all, ring
häälingus see ametlikult puudus. Sisuliselt polnudki tsensorit
vaja — raadiotöötajad olid tollal ustavad kodanlikule korrale.
Riigi Ringhäälingu personal oli teiste kultuuriala töötajatega
võrreldes hoopis soodsamates tingimustes: juhtkonna keskmine
palk 1936.a. oli 14-7 krooni, loomingulisel personalil 14-3 kroo
ni kuus, edaspidi kasvasid palgad veelgi. Sellistes tingimustes
(arvestades ringhäälingu personali kodanlikku kasvatust) oli
valitsust isegi kaudselt kritiseeriva saate läbilipsamine haru
kordne, rääkimata kodanlusele vaenulikust mõttevaldusest.
Saatekava ideoloogilise külje eest kandis hoolt litte üksnes
ringhäälingu juhtkond, vaid ka saatekavakouitee, kuhu kuulusid
sis e-kohturniniste eriumi (hiljem propagandatalituse), Ajakirjani
ke Liidu, Eesti Naisliidu, konsistooriumi jt. organisatsioonide
esindajad.
Riigi Ringhäälingus lisandus juhtiva organina veel viieliikme
line raadionõukogu. Kui 1939-а. aprillis arutati riigivolikogus
ringhäälingu tööd, siis konstateeriti: "Riigi, resp. valitsuse
mõju ringhäälingu juhtimises ja töös on kindlustatud ringhää
lingu konstruktsiooniga# Honda on raadionõukogu alalisiks liik
meiks riigivõimu ja riigiasutiste esindajaina tсedeministri abi
esimehena, riigisekretär abi esimehena, majandusministri abi, oos
tivalitsuse direktor ja riigikontrolli esindaja."

III
Kuigi ringhääling kuulus kodanluse propagandavahendite arsona
li, ei tähenda see veel seda, et tohiks kriipsu peale tõmr.iata

^esti ringhäälingu 15-aastasele tegevusele. Leninlik kontsept
sioon kodanliku kultuuri kahest osast kehtib siingi.
Tänapäeval tuleb kõigepealt hinnata suurt tööd, mida tehti

rahvahulkad.e silmaringi laiendamisel ning esteetilisel kasvata
misel. Eelkõige mainigem

muus i к а 1 i s i saateid, :.iic
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Regulaarselt anti edasi umbes 60 helilooja muusikat, neist
menukaim oli Pjotr Tsaikovski. Palju mängiti ka Rimski-Korsakovi, Skrjabini, Glinka, Rahmaninovi, Glazunovi, Borodini ja
Mussorgski töid. Agar vene muusika propageerija oli töölismuusika ühing. Muusikateadlase H. Kõrvitsa andmetel oli 3o_ndate aas
tate teisel poolel nõukogude muusika ainsales levitajaks Eestis
meie ringhääling. Populaarsed olid Šostakovitsi, Prokofjevi,
Dzerzinski helitööd.
Lääne—Euroopa heliloojaist oli kahtlemata esikohal Ludvig
van Beethoven, järgnesid Chopin, Liszt, Brahms, Schubert, Gricg
ja Mozart. Eesti muusikast moodustas põhilise osa vanameistri
te Tobiase, Kappeli, Türnpu, Lätte, Härma, Kreegi, Saare ja
Elleri looming, kuid ei unustatud tiivustamast ka noori (E. Kapp,
Tubin, Ernesaks, Päts, Brauer, Prohhorov).
Meie muusikaliste saadete tase oli rahvusvaheliseltki hinna
tud. Hea maitsega muusikalise kava eest hoolitsesid saatekava—
komitees järgemööda konservatooriumi direktor т. л amm, orkestri
dirigendid H. Schütz, R. Kull, A. Krull, helilooja J. Aavik.
Oma sõna ütlesid ka hilisemad1 orkestrijuhid

. /ori:,

1-1

igula

Ija 0. Roots. Enam kui kümme aastat võideldi rahVa maitse para
nemise eest ja ei antud järele nendele, kes soovisid i-iuv.ldc аз na lööklaule.
Raadios esinesid silmapaistvad interpreedid, keda lihtrahval
polnud muidu võimalik kuulata; В. Hansen, H. Anton, М» Laid,
E, Maasik. P. Pinna, A. Arder, 1 . Ots, . filincr. hj. ig!ll
orkestris märkisid tänapäeval hästi tundud muusika;-с

-• ---er, tl~
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lov, A. Karjus, R. Palm, B. ^otsensky, A. Sepp.
Lisalcs ülekannetele "Estoniast" (1927.a. alutes kanti üle
Verdi, Aava, Tsaikovski jt. klassikute ooperid) oli ringhäälingu

fonoteegis Puccini, Bizet', Rubinsteini, Gounod1 , Leoneavallo,
Bossini jt. maailmakuulsuste ooperid maailma parimate teatrite
esituses•
Erakordselt tähtis oli eesti muusika tutvustamine välismaal.
See sundis nn. Balti ja Euroopa kontsertide kaudu, samuti solis
tide, nootide ja heliplaatide vahetuse teel. Et rahvusliku sisu
ga muusikaplaatidest oli suur põud, siis alustas rinjhäälinj II
naailmasõja eelõhtul eesti muusika heliplaadistamist.
Kahel korral organiseeriti orkestritööde võistlus, mis virju
tas rahvuslikku kaadrit looma uusi helitöid.
Alates 1923.a. kanti üle kõik üldlaulupeod, lisaks aidati pi
dustusi eelnevate harjutustundidega ette valmistada.
Tuleb hinnata ringhäälingu positiivset osa ka
kirjanduse

väärt

populariseerimisel. Kirjan

dussaateid aitasid koostada Aleksander Antson, Juhan Jäik, Eduard
Hubei (Mait Metsanurk) ja Paul Viiding. Tänu Antsonile korraldati
esimestel aastatel kirjandusõhtud, millest võtsid osa

E. Vilde,

F. Tuglas, A. Alle, M. Under, J. Sütiste, J. Semper, E. Hiir,
Alver, H. Visnapuu, J. Mändmets jt.
Mõningatele "Raadio-Ringhäälingu" tegelastele ei i.eeldinud
Antsoni pahempoolsed vaated ja ta arvati saatekavakorii ee coo:seisust välja. Seetõttu oli kirjandusaadetes mõningat ae0;;
äriööd.

nä

Tänu Felix Moori initsiatiivile saavad elüõijuse lujemis- ja
autoritunnid. Kui lugemistundides kandis kirjanike palu ette
neie näitlejate paremik eesotsas Hugo Lauri, Ruut Tarmo, Erna
Villmeri, Ants Lauteri, Juhan Топора, Eduard Türjiga, siis au
toritundides esinesid kirjanikud ise. Lisaks eespool nimetatui
le esinesid rahvale August Jakobson, August Mälk, Peet Vallak,
Gustav Suits, Jaan Kärner, Aujust Gailit, Oskar Luts - seeja
koju eesti kirjanike paremik.
Tõhusat propagandat tehti eesti raamatule ("Loomingu11 1936.a.
ankeedi andmetel ostsid inimesed kõige rohkem neid raam tuid,
millest raadios esitati katkendeid).Seda mitte üksnes spetsiaal
sete saadetega nn. raamatunädalate puhul, vaid ka muul ajal ülevaadetega uudisteostest, juubelisaadeteja kirjanike tähtpäe
vadel, kirjanduslike viktoriinide ja vaidlusõhtutega (tõsi,
kahte viimast moodust kasutati väga harva).
Põhiliseks esinejaks kirjandustundides oli Felix Hoor (ta
esines deklamatsioonidega 67 korral ja lugemistundides 165 kor
ral - rohkem kui ükski teine eestlane). Moori esinemiste päevi
ku alusel võib väita, et tegemist oli hästivalitud paladega.
Pearõhk oli oesti kirjanduse tutvustamisel (125-st kavasolnud
kirjanikust olid 84 eestlased), kusjuures tavaliste proosazanride (novellid, katkendid romaanidest, jutustused) kõrval olid
kavas ka laastud, vested, miniatuurid, artiklid, följetonid,
loengud, reisikirjad, kõned jne.
Ringhääling andis märkimisväärse panuse kirjandusliku maitse
parandamisse ja sellekohaste teadmiste tõstmiseks, lisaks c.
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esperanto (G. Suits), inglise, prantsuse, saksa ja vene keeles
kirjandussaateid välismaa jaoks.
Kirjandussaadetega on tihedalt seotud kuuldemän
gude, ühe kõige raadiopärasema kunstivormi sünd. Et originaal
toid esialgu polnud (alles 1939.a. korraldati esimene kuuldemän
gude võistlus), siis kohandati klassikat. Kõige rohkeEi tegi ära
Albert Üksip, kes töötas ümber F. Schilleri, J. Galsworthy, A.
Kivi, A. Kalda, 4. Ibseni, A. Eitzbergi, G. Hauptmann! ja teiste

klassikute teoseid ja mängis neist enamikus ka kaasa. Hiljem lcir
jutas ta koos Aleks Keskneeme ja Eerik Laidsaarega esimesed al
gupärased kuuldemängud. Üksip oma enam kui 5o kuuldemänjuga on
jäänud seniajani kõige produktiivsemaks kuuldemänguautoriks•
Muusikat kuuldemängudele lõid E. Kapp, R. Päts, B. Kõrver.

Kuuldemängudes tegid kaasa sellised võimekad näitlejad nagu
P. Pinna, K, ICarm, A. Talvi, A. Esi:оla (hiljem kõik 1TSV Liidu
rahvakunstnikud), L. Reiman, S. Lipp, H. Laid, A. Teetsov, L.
Lasner, A. Vaino ja 0. Põlla, rääkimata F. Moorist.
Tehes kokkuvõtet eesti kuuldon ängu arengust aastail 1923-194-0
tuleb meil tagasivaatavalt rõhutada järgmist.

Kuuldemängu kui üht osa ra.adio ideoloogilise töö programmist
ei saa kuidagi lahutada kodanliku raadio üldpoliitilisest menet
lusest. Seetõttu on arusaadav "neutraalse" jandi, tähiste opereti- ja seikluslugude esitamine, hurraapatriootiiliste ning usulis
te teemade käsitlemine kuuldemängudes. Teisalt tingisid erilised
kaalutlused odava "kauba" pakkumist, millega samal ajal apellee
riti vähearenenud kuulaja väikekodanlikule maitsele.

- 4-55 Kuid oma paremas osas toetas kuuldemäng progressiivse huma
nistliku kunsti traditsioone, eeskätt eesti, vene ja lääne-eu
roopa klassika lavastuste näol. Just seda osa peame eesti kul
tuuriloos hindama. Seda osa nõudis ja toetas ka progressiivne
kriitika ning enamik kuulajaskonnast. Teiseks - vaadeldud pe
rioodil loodi Eestis kuuldemängu kui uue kirjandus2aari tradit
sioonid ning eeskätt raadiоrahva ning näitlejate poolt ka sel
le žanri teooria alged.
Kuuldemängudega jõuti

194o. aastaks tasemele, mis väärib

neis oludes hindamist. Kui 1939oli Eesti teatrites 153

la

vastust, siis kuuldemänge kõlas eetris 169 korral; kui teatrikülastajate koguarv oli 637 ooo, siis kuuldemänge kuulas 7 mil
jonit inimest.
Kuulajate arvamuse järgi otsustades lavastas F. Moor kuulde
mänge väga leidlikult, kuigi ringhäälingu tehniline baas polnud
kiita. Kahjuks ei suudetud kogu kodanliku perioodi vältel sal
vestada (üksikud heliplaadistused hävisid sõjas) ühtki kuulde
mängu magnetofonilindile, kõik laksid otse eetrisse. Põhiline
osa kuuldemängudest andis raadiokuulajatele elamuse.
L a s t e s a a d e t e v ä ä r t u s l i k u o s a moodustasid samuti kuulde
mängud ja kuuldepildid. KÕi^c hinnatavam on aga alusepanek koo
liraadiole. Selleks võeti hoogu juba 3°"~n(3-a^e aastate algul,
kuid eraringhääling polnud tegudeks võimeline. Allee 1^36.a.
sügisel jõuti katsesaadeteni, järg .isest aastast peale s; id
koolid ringhäälingult tõhusat abi.
Alates 1933.a. olid kooliraadio saated kaks korda näe.aPas ja
neid kuulas regulaarselt 65000 õpilast. "Tunni" üksikasjalise

käsikirja koostas eriteadlane. Fonoteegist otsiti vastav heli
taust või mindi "hõbehalliga" saatepaigale. Seejärel algasid
Õpetaja juhendamisel harjutused õpilastega.
Kuigi kooliraadio alustas Eestis tööd hiljem kui naaberrii
kides, saavutas ta tänu andeka pedagoogi Jaan Rummo suurepära
sele tööle peagi'kõrgema taseme kui Poolas, Soomes, Lätis ja
Leedus.

Ž a n r i d e

loomise au kuulub põhiliselt "raadiоonu"

(nii hüüdsid oma lemmikut esialgu lapsed, hiljem ka täiskasva
nud) Felix I oorile. Tema luges 12. veebruaril 1927 ette esime
se deklamatsiooni, korraldas neli päeva hiljem esimese lugemi
tunni, tegi 19. veebruaril 1928 esimese reportaaži, lavastas
viis päeva hiljem esimese kuule emängu täiskasvanutele ja 21.
novembril lastele, organiseeris 28. aprillil 1929 esimese ava
liku raadiоõhtu "Estonias" ja andis 2o. juunil 193° eetrisse
esimese spordireportaaži. Tema arvel on ka esimene reportaaz
välismaalt ("Kalevala" loo aasta juubeli aktuselt Helsingi
Messuhallis).
Jättes kõrvale teadustamised, esines Moor 21 aasta jooksul
vähemalt 21oo korda eetris, mängis ise kaasa ligi 3°o osas ja
lavastas 800 kuuldemängu+kuuldepilti. Need saavutused on seni
ni ületamata. Huide, F. Hoor

rääkis sisse" ka esimese eesti

1:

filuik r0onik а.
Felix Г.оог oli progressiiv ete vaadetega inimene г-ing andi
l:oL;u oma jõu ja vaimuanded meie ringhäälingule. Tema õ")ilane
Voldemar Panso ütles, et "Hoor oli mees, kes lõi raedxokvr
Eestis".

- 4-57 Moori töövõime oli nii suur, et ta jättis esiaLvu teistele
väga vähe teha. Kommentaatoritest v ib eeskätt mainic.a Mb art
Üksipit, kes- esimesena Eestis halckas oopereid ja temaatilisi
kontserte varustama eessõnadega. Коlmekümnendate aastate lõpus
võtsid selle aineti iie muusikateadlased K. Leichter ja 3. Visna
puu, heliloojad G. Ernesaks ja R. Päts, "Estonia" direktor A.
Kasemets ja lavastaja E. Uuli.
Poliitiline kommentaar sündis ringhäälingu esimestel aastatel
See oli parempoolselt meelestatud ajakirjanike E. Laa .ani ("Va
ba Maa"), 0. Männi ("Postimees"), H. Tammeri ("Päevaleht") jt.
hooleks jäetud, leistest tunduvalt objektiivsem oli Eesav Edvard
Puuslik - hästi tuntud följetonist Evald Jalak. Гп. välismaa
ringvaade, mille koostas enamasti ajakirjanik H. Rahamägi, oli
1930-ndate aastate keskel kavas vaid kord nädalas, niisama hõre

dalt esines majanduslikke ringvaateid. Sisepoliitiliste ringvaa
dete peatoimetajaks oli propalandavalitsuse juht A. Oidermaa.
Kahjüles puuduvad andmed, millal toimus esimene intervjuu.

Informatsi оonisaadete st vanim on muidugi päevauudis, mis sün
dis vaid paar päeva pärast regulaarsete saadete algust (esimes
tel päevadel koosnes saatekava vaid muusikast ja loengust - vii
i:ane on seega vanim sõnaline aanr). Ilmateated olid iseseisva
saatena kavas 1927.a. juulist alates. Kulus veel viis aastat, en
ne kui saatekavas leidis oma koha reklaam heliplaadimuusika
taustal.
Tänase "Päevakaja" eelkäijaiks võib lugeda 1936.a. alustatud
"Aktuaalset veerandtundi" (see oli kavas peaaegu sa ai ajal kell 21.30) ja 1939•a. "Päevamärkmikku".
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tud - näiteks veerandaasta ülevaadete vahetamine Soome ja Balti

riikidega, turuteated (1936), jääteated (1927) ja

võõrkeelte

õpetamine. Algust tehti 1927.a. esperantoga, järgmisel aastal
võeti kavva eesti koel. Kolmekümnendatel aastatel õpetati soome, •
inglise, prantsuse ja lühikest aega ka saksa keelt.

Raadio-keele-

tundide efektiivsuse üle on koju maailmas palju vaieldud. Täna
päeval, millal töötavad keeltekoolid ja antakse massiliselt väl
ja õpikuid, pole ringhäälingu abi muidugi võõrkeelte omandamiseks
enam nii vajalik.
Mõningad, saated on sammu edasi astunud, kui mõelda vo?)rkeel
setele päevauudistele ja nädalakroonikale (selle aseilel on meil
regulaarsed saated soome, vene ja rootsi keeles), perenaiste
lüliinõuannetele (tänapäeval menukas "Tööl, kodus, puhkehetkel").
Kindla stenacriumi põhjal koostatud ajaviitesaadetele pani
aluse Tõnis Erales, kes 3o aastat tagasi hakkas kirjutama oma Aruvälja-vesteid. Nendest kasvasid välja "Laupäevaõhtud Aruväljal",
mis omandasid raadiokuulajate sea,s suure populaarsuse.
Kui lisada eeltoodule esimesed põllumajandus-, spordi-, noorte- ja tervishoiusaated (kõik 1927• aastast), siis pole raske
märgata, et kõik tuntud saatevormid on Eestis juba mitukümmend
aastat vanad.
Kodanlik ringhääling pärandas Nõukogude ülesti raadiole põhili
selt kõik zanrid. Neist, mis on juurde tulnud, on olulised vaid
Ott Kooli raadiojutustused ja RAI13T0 raadiomänu.
Riigi Ringhääling pärandas ka teatava osa oma .zaajtöolistesb
(näit. Üksip, Braks, Korsen) ja personalist (pärast sõda oi. d.
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- 459 kõige viljakamad raadiоajakirjanikud just Moor ja Rummo), rää
kimata orkestrist.
Veel olulisemad olid rikkalikud töömeetodid. See kehtib eri
ti nn. kombineeritud saadete (luule- ja muusikapoimikud) kohta,
milliseid tänapäeval koostatakse põhiliselt samal moel, nagu
seda kolmekümnendatel aastatel tegi K. ICesa.
Samasse perioodi kuulub teoreetiliste aluste kirjapanek. Kui
V. Mettuse paar lühemat artiklit kuuldemängudest kujutasid endast
põhiliselt üldist juttu (ja seegi rohkem tоlk ematerjai), siis
Moori tähelepanekud kuuldemängude olemusest ja tööst näitleja
tega ("Mõtisklusi kuuldemängust") olid väga väärtuslikud kolme
kümnendatel-neljakümnendatei aastatel ning väärivad hindajaist
tänapäevalgi; eriti erinevustest teatri ja raadioteatri vahel.
Teater on üles ehitatud nägemis- ja kuulmismeelele, raadios
tuleb kone alla vaid kuulmine. See asetab näitleja ette suure
mad ülesanded. Näitlejal peab olema hea hääleline kool - kuulde
mängus vääratada ei tohtinud (arvestagem, et tollal läksid pea
aegu krik kuuldemängud otse eetrisse!).
Näitleja töö raadios on ka seetõttu raskem, et pole grimmi,
parukaid, dekoratsioone, valgustust, ei aita miimika ega žestid.
Hui teatrisaalis publik ergutab, siis nüüd-esineja ei teagi, kas
teda keegi üldse kuulab...

Kui о lerne varem näidendit lugenud, siis võib jiihtuda, et teat
ris nähtu-kuuIdu ei vasta meie ettekujutusele inimtüübist. Raadio
puliul jääb võimalus oma peas luua - häälte ja tausta põhjal vastavad pildid, kuulaja fantaasia muutub Jv. aasautoriks. Kui
teatris on inimene passiivne pealtvaataja, siis kuuldemäng akti
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viseerib teda.
Väärtuslikud en F. Moori järeldused helitausta ja näitlejate
häälte valiku tähtsusest. Kuuldemänge tehti vaid Tallinna teat
rite baasil (kõrvale jäid ise^i "Vanemuise" näitlejad), seepä
rast tuli hoolega jälgida, et esinejate hääled ei muutuks kuu
lajaile liiga tuttavaks. Kusjuures poisi osas võis esineda vaid
sobiva häälega näitlejanna, mitte laps.
Moori näpunäidete järgi rajati erineva akustikaga ruumid (ha
rilik, suure kõlavusega ja nn. vaba looduse oma, s.o. ilma kaja
ta), kus esineti ja kus tehti ka proovid. Esmalt olid lugemis
proovid, siis mikrofoniproovid (näitlejad esinesid mikrofoni
ees, lavastaja kuulas teises ruumis läbi valjuhääldaja), siis
pärissaade (vahepeal voeti veel stopperiga aega, et mahutada
kuuldemäng ettenähtud ajaraamidesse), Enam-vähem samasuguse töö
stiili juurde on jäädud tänapäevalgi.
Informatsiooni alal pani oma kogemused kirja A. Kask. Mitmes
194-0.а. "Raadiolehe" numbris ilmunud kirjutis "Raadioreporter
pajatab" on seniajani jäänud kõige põhjalikumaks teoreetiliseks
üldistuseks spordireporteri tööst. Päevatcemaliste reportaažide
kohta jagas õpetlikku F. Moor oma artikliga "Reporter vestleb
reportaaai ettevalmistamisest". Käsitlemist leidis ka päevauudi
te hankimine ja töötlemine.
Vähem väärtuslikud pole kirjeldused saatekava koostamisest.
sel alal on põhijoontes jäädud sõjaeelse tööstiili «juurde,
rääkimata proportsioonidest põhiliste saateliikide - eeskätt
sõna ja muusika - vahel.
Saatekava ülesehituse ja i egi kellaaegade (eriui kuulu.-' .ai-
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te kogemusi. Pärast scida tuli seda teha kas või juba sellepärast,
et oli säilinud poh.il.ine osa kuulajaskonnast, kellel oli teatav
ettekujutus heast raadiosaatest ja kes soovis mõjuvate tradit
sioonide jätkamist. Seepärast taaselustatigi Eesti Raadios - va
rem kui mujal Nõukogude Liidus - kõige efektiivsem ja populaar
sem saatevorm: otsereportaaž. Valdo Pandi sõnade järgi "just
kohalviibimise efekt ja vahetu osavõtu tunne on tegurid, mis
muudavad otseülekande reportaaži kõige kuulatavamaks reportaažiliigiks, reportaaži üldse aga saatevormide kuningaks"
Otsereportaaži loojaks Eestis ja sõjajärgseks taaskasutajaks
oli Felix Г.оог, tänu kellele võib nüüd noorema põlve reporterite
suust kuulda kõrgetasemelisi otsereportaaže nii spordivõistlus
telt, demonstratsioonidelt-rahvapidustustelb _cui tähtsate küla
liste visiitidelt.
Tänapäeval hindavad Eesti Raadiot mitte ainult kuulajad kodu
vabariigis, vaid ka välismaal. Meie ringhääling käib õiget teed,
arendades väljakujunenud traditsioonide baasil edasi nõukogude
raadiokunsti.
x

x

x

Tänu väikesele grupile entusiastidele loodi ringhääling, mil
lel on oluline tähtsus meie rahva kultuuriloos.
Pealiine tegur, mispärast kodanlikul ringhäälingul oli suur
hariduslik-kasvatav funktsioon, seisis tema kaadris. Eespool
oli juba pikemalt juttu Felix Moorist. Tema ja hilisem ringhää
lingu direktor F. Olbrei (praegune tunnustatud patendia leti
^ Abiks kirjasaatjale, Tallinn 1961, lk. 41.

spetsialist) võtsid tööle laia silmaringiga inimesi, kes alati
ei töötanud kodanliku propagandaaparaadi huvides, vald talitasid
oma isikliku äratundmise järji.
Muidugi ei saa kodanlikku ringhäälingut võrrelda ITõuko ;ude
Eesti omaga. Esiteks juba kuulajaskonna pärast. Illustreerimiseks
toome abonentide arvu kasvu iga lo aasta tagant (esimesed neli
registreeritud aparaati seati üles juba kolm aastat enne Kopli
raadiojaama avamist).
1925

525

1935

24359

1945

23800

1955

179000 (neist valjuhääldajaid 622oo)

i960

23^000 (

-"-

З5000)

1. jaanuaril 1964- lõpetati meil raadiomaks u võtiJLne ja ühtla
si abonentide registreerimine. Statistikavalitsuse andmetel oli
meie vabariigis käesoleva aasta algul 355000 raadiovastuvõtjat
ja 8З800 translatsioonipunkti. Kui juurde liita ka 157000 tele
viisorit, siis tuleb Eesti ITSV-s iga kahe inimese kohta tiks raa
dio- või teievisiooniaparaat. See on saavutus, mida 15 aastat
tagasi oli raske ette kujutada.
Kui kodanlikus Eestis oli raadiovastuvõtja luksusese, siis
tänapäeval on isegi televiisor üsna tavaline ese tööinimese kodus.
Teiseks ei suudetud omal ajal kuni Türi suursaatja vai iiriseni
(see hakkas tööle alles 1937.a. detsembris, kuid

ametlikult jäi-

ji vastu võtmata, sest inglise firma 11T areonj.11 ei jõudnul kõiki
v i g u k õ r v a l d a d a ) l a h e n d a d a k u u l d a v u se k ü s i m u s t , ' ä r t u s : L j a
võimsus oli vaid 0,5 kW (praeuu

25 kW!), Lasnamäe omal oli halb

- 463 asuleoht. Seepärast tegutsesidki arvulead salasaatjad.
Praegu aga on Eesti Raadio saated hästi kuulda üle koju vaba
riigi ja välismaalgi. Lisaks pealinna ja ülikoolilinna omale
töötavad raadio- ja televisioonikompleksid Kohtla—Järvel, Orissaares ja Pärnus. Täielikuks uudiseks on ultralühilainesaatjad,
mille kaudu jõuavad kuulajani absoluutselt häireteta raadiosaa
ted.
Kolmandaks on võrratult paranenud saatekava. Võtane kas või
päevase saatemahu:

1926

2 tundi 46 minutit

193o

5.19

1935

7.25

1938

8.51

1941

11.-

1948

lo.~

1955

И.З0

i960

19.30

1965

21.-

Vaatamata sõjast tekkinud tagasimineleule (sisuliselt seisis
ringhääling kuulajate arvult ja saadete võimekuselt rohkem kui
lo. aastat paigal) ületatakse praegu kodanliku Eesti tase mitme
kordselt. Käesoleval aastal on saadete mäht veelgi kasvanua,
ulatudes 26-23 tunnini päevas. Käesoleval aastal alustas tööd
II programm, nn. "Vikerraadio11, millele lisandub Tl- programm
ultralühilainel.
Omal ajal4koostasid programmi paar inimest, nüüd regele

sel

lega suur eriharidusega koosseis. Kui isegi Rin gi linnghaalmgr
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on see Raadio ja Televisiooni Komitees 800 võrra suurem.
Teiseks hõlbustab saadete koostamist tehnika. Kui 30 aastat tagasi peeti spordireportaazi Riiast ülekandeks välismaalt,
siis tänapäeval oleme harjunud sellega, et meieni jõuavad heli—
lõigud Roomast ja Dnepropetrovskist, Helsingist ja !oskvast,
Tokiost ja Odessast, Innsbruckist ja Tbilisist, Irkutskist ja
Budapestist.
Magnetofonide arv ulatub sadadesse - eks nende operatiivne
kasutamine annagi praegu meie ringhäälingule tema omapära•
Kogu kodanliku perioodi jooksul kurdeti selle üle, et pole
originaalseid kuuldemänge. Et rahva nõudmistele vastu tulla,
kohandati kuuldemängudeks operette ja romaane, näidendeid ja
novelle (esimene spetsiaalselt ringhäälingule kirjutatud eesti
kuuldemäng "Mehed" jõudis eetrisse alles 3°« septembril 1937)•
Ringhäälingu 4o. tegevusaastaks on võrsunud juba rühm eripal
gelisi kuuldemängukirjanikke - Ardi Liives, Rudolf Aller, Raimond
Kaugver, Jaan Rannap jt. Neist on kahtlemata kõige tuntum A. Lii
ves, kelle kuuldemänge esitatakse vennasvabariikides ja välismaal.
Näiteks kanti "Sammud" ette Soomes ja mullu esindas see kuulde
mäng nõukogude raadiodramaturgiat Ungari Raadio poolt korralda
tud rahvusvahelisel festivalil. Pesemiseks lavastajaks on Leo
Иartin, kelle koostöö ringhäälinguga algas juba enne sõda.
luusikasaadete sisukusele aitab kaasa see, et Raadio ja Te
levisiooni Komitees töötavad heliloojad Ants Sõber (rradio
muusik asaadete ' peatoimetaja), Lidia Auster, Arv о I'äri, Jaai
Rääts, ljlo Vinter, Valter Ojakäär, Hans -lindpere, Heino Jüri-

salu, Evald Tain ja nitmed vähem tuntud heliloojad. Enamik ELTSV
Heliloojate Liidu liikmeid on nii või teisiti seotud ringhäälin
guga.
Võib iseji väita, et Eesti Kaadiо on vabarij ji nutikaelu
tähtsamaid tsentrumeid: kõik uudisteosed kantakse siin ette ja
sailj-uatak. e üldistatult , oskusliku sõnaga iipo.tr "г.к. e huvi
muusika vastu (kuulavad ju "Muusikalist tundi" sajad tuhanded
t inimesed), ringhäälingus töötavad nitmed parimad muusikalised
kollektiivid.
Kui sümfooniaorkester vireles enamiku kodanlikust a0ast koos
seisude tõttu, siis nüüd on komitee orkester vabariigi; suurim ja
esinduslikum, mida juhatavad alatihti kuulsad nõukogude jn. välis
maa dirijencid.
Kõige olulisem muutjas 011 siiski üliiskoiidlik-pо1iitilistсs
saadetes. Igaveseks on moodas ajad, kus reportaazice peategelas
teks olid da- -id Ги1dsüdamote ballilt või mõni küllasaabunud
kuninglik isik, tänapäeval on saate keskseks kangelaseks töötav
iniuene. Kui kodanlikus Eestis oli harukordne lihttöölise esi~emine eetris, siis meil ei möödu päeva, kus mikrofon:' ees x>oleks
lüpsja või taksojuht, kaevur või kombainer, kiilak ooliõpetaja või
ehitaja, kandur või treial.
Varem polnud ringhäälingul sellist üldrahvalikku ilmet, ta
baseerus põhiliselt kodanlikule korrale lojaalse intelligentsi
Ja üleriiklikult tunnustatud spetsialistide kaastööl. . üv.d aja
kirjutavad raadiole ja teevad kaastööd kõigi elualade esindajad.
l%6.a. sai Eesti Raadio 56°59 kirja raadiokuulajateit.
..uddu^i aitab ringhäälingu mõjujõudu tunduvalt tõsta ka see,

- 466 et enam ei lähtu saated ainuüksi Tallinnast (Tartust anti üle
põhiliselt vaid ilmateated, dr. I ihkei 1ase vestlused ja kerge
muusika), vaid koju vabariigist.
x

x

Eesti raamat on rohkem kui 43o-aastarie, eesti ajakirjandus
tähistas mullu 2oo aasta juubelit. Viimasest viis Izorda noorem
vend on jõudnud võita rahva seas niisama asendamatu koha. Täna
päeval on ringhääling kujunenud võimsaks tejuriks niihästi po
liitilises kui ka kultuurielus.
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