
Oktoobris 1947,. 

INFORMATSIOON. 

l) Paberipuuduse tõttu ei saa meie enam raamatuid igaks, 
juhuks lattu trükkida, vaid nüüdsest peale trükita�e iga 
raamatut ainult vastavalt liikmete arvule ilmumise momendil 
+ senine läbimüük mitte-liikmeile. 

. 

Papipuudusest oleme üle saanud ja nüüdsest peale saame 
raamatuid jälle köita ja saata köidetult neile, kes selleks on 
soovi avaldanud. 

2) P. Wieselgreni jt. suur „Rootsi-eesti sõnaraamat" on 
täiesti läbi müüdud ja sellele palume tellimisi enam mitte 
saata. . 

3) Raske lugu on Silveti suure „Inglise-eesti sõnaraama
tuga". Vahepeal on Inglismaal tekkinud väga suur nõudmine 
sellele raamatule ja me oleme oma tagavara kõik sinna saat
nud. Vadstena laos on seda veel õige piiratud arvul järel. 
Kuna ka siin - arvatavasti tingitult viimase aja poliitilistest 
sündmustest - näitab tellimiste arv tõusu, siis peame pa

luma, et need, kellel ei ole kindlat ja tõsist tarvidust, mitte ei 
telliks seda raamatut n.-ü. „riiuli iluks'', vaid säilitaksime 
ainult neile, kellel on tõsine tarvidus selle raamatu järele. 
Uue trüki tegemiseks ei ole mingisuguseid väljavaateid. 

4) „Kalevipoja" trükkimine on lõpetatud ja käsil on 
köitetöö. Broshüüritellijatele saadetakse teos välja lähematel 
päevadel. Kuni 15. septembrini saadetud eeltellimised köi
tele ja luksusköitele täidetakse oktoobrikuu jooksul, hilise
mad tellimised novembri lõpul. „Kalevipoega" on trükitud 
ainult 2000 eksemplari. Eeltellimisi on juba üle tuhande. 
Tundub, et kõigile soovijaile ei jätku. Ostu eesõigus on 



E. K. „Orto'' liikmetel. Soovijaid palume teatada ja me reser
veerime raamatu T eile kuni jõuluni. Luksusköites raamatud 
on nummerdatud ja registreeritakse erilises raamatus ostja 
nimele. 

5) Kas Teie olete kasutanud võimalust ilmuvate raama
tute tasuta saamiseks uute liikmete värbamise teel? See on 
hea võimalus. Kasutage seda! 

6) Ärge unustage, et 20. detsembril loositakse ostupree
miana nende E. K. „Orto" liikmete vahel, kes on ostnud 
kõik 1947. aastal ilmunud ilukirjanduslikud teosed (12 raa
matut), 

20 preemiat, a kr. 50.-. kokku kr. 1000.-. 

Kontrollige oma raamatukogu, kas ei puudu sealt mõni 
teos. Meil on iga liikme ostu kohta täpsed andmed. 

,AmRYCk VAOSTlNA 

Täname Teid väärtusliku koostöö 
eest 

Eesti Kirjastus „ORTO„. 


