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SISSEJUHATUS

tus inimese kujundamise suures ja keerukas ürituses
ning ideoloogilises võitluses kapitalismimaailmaga on par-
tei võimsaks instrumendiks MASSITNFORMATSIOONI JA - FROPA--

GANDA VAHENDI D: ajalehed, ajakirjad, televisioon, raadio
ja informatsiooniegentuurid. + |

Inimene on tam-temmide informeerivast keelest jõudnud
globoolsete massikommmikatsiooni süsteemideni, mis infor-
meerimise kõrval teostavad ka agitatsioonilisi, propagan=
äistlikke ja õrganisatoorseid funktsioone ühiskondliku tead
vuse formeerimise eesmärgil,

Maasikommnikatsiooni kanalite ülesandeks pa ,väna=
päeval ainult informatsiooni levitamine; “vaid sotsiaalsete
vaadete kujundamine ja kasvatamine, masside mõjutamine rah=

|

vusvahelises ulatuses, Ja oleks üsna väär arvata, eb raadio
ja televisioon, mis omavad nii täiuslikke tehnilisi võima-
lusi, võiksid üle öö muutuda selleks ühendavaks lüliks maa
ilma kõigi rahvaste ning süsteemide vahel, mis tagaks üks=
meele ning korra kogu maailmas:Otse vastupidi.Küsims eri»
nevatest maailmavaadetest ning ühiskondliku korralduse alus-
test; kerkib tänu seliele teravamalt esile. Massikõmmunikat=
s1oož õN kaasajal muutunud ideoloogilise võitluse üheks Pea-

1 NEKP XXIV kongvesed. mbaat, “Eesti Raamat*, Sln. 1971, 1
Üks 191



miseks areeniks.
| |

Te mail 1895.'e; demonstreeriti esmakordselt A«Popovi

traadita telegraati., Keegi ei osanud siis ette aimata; mil-
linstohutu perspektiiv ootab seda geniaalset leiutist .Möö-

dus ainult veerand sajandit,kui meie riigi rajaja - Vel.Le-

nin, mõistis mitte ainult avastuse suurust, vaid ka selle
arendamise suunas tehtavate tööde tähtsust, võimast tulevi-
kuperspektiivi. See selgub V,I. Lenini polt 1922, a, mais

kõigile Poliitbüroo liikmstele saadetud kirjast: "Saada
teile koss selle kirjaga kaks ettekannet. Esimene, elektri-
ala spetsialisti; professor Ossatsevi oma = raadiotelegraa=
fist ja raadiosidest,teine Bonts-Brujevitsi oma; kes on tä-
helepanu vääriv raadiotehnika ala töötaja ja leidur, üks
Nizegorodski raadiolaboratooriumi juhtivatest spetsialisti»
dest.

|

Nendest ettekannetest on näha, et kõigiti reaalne on

võimalus kaablita raadiosaadete edasiandmiseks kaugete va-
hemaadö tahasss

*«» Sellepärast arvan, et mingil juhul ei tule säästa
vahendeid raadioteiefoniside organiseerimise lõpuleviimiseks
ja tööks kõlblike valjuhääldite tootmiseks.

Ühtlasi teen ettepaneku, võtta vastu otsus, Nizego-
rodski raadiolaboratooriumi tööde finantseerimiseks väljas-
pool eelarvet. Seda kullafondist 100 tuhande kuldrubla ula-
tuses, et maksimaalselt kiirendada alustatud tööde lõpule-
viimist valjuhääldite ja paljude sadade raadiovastuvõtjate
ülesseadmisel, mis õn võimeäised laiade masside tarvis kor-
dama kõnesid, loenguid ja ettekandeid, mis kantakse ette



+).
Moskvas või mõnes teises keskuses..."

Veel veerand sajandit ja vähe oli järele jäänud neid,
kes oskasidoma eluette kujutada raadiota. Veelgi vähem

läks aga aega, et raadio riüpest kasvaks välja televisioon.
Juba 2. aprillil 1931, a. võeti Moskvas esmakordselt

vastu telesaade Saksamaalt. Sama aasta 29 aprillil toimus

juba esimene oma saade. Mõned päevad enne seda teatasid Ül6-

liidulise Elektrotehnika Instituudi raadiosaatjad järgmist:
“Esmakordselt Nõukogude Liidus toimub 290 apriltil televi-

siooni (kaugenägemise) saade Üleliidulise Elektrotehnika
Instituudi lühilaine saatja PB3U-1 kaudu, Lainepikkusel 59,9
meetrit antakse edasi elava inimeseja foto kujutised, "3

Alates 1. oktoobrist 1931 muutuvad telesaated juba re-
gulaarseks. 15. augustil 19324as läksid esmakordselt eetris-
se n.8. “liikuvad kujutised", TT

Kujutised saadi küll liikuma, kuid seda liikumist ei
saatnud heli. Seega oli televisioon oma alguspäevil omamoodi

tagasipöördumiseks tummfilmi ajajärku. Vaatamata sellele,
võitis uus ettevõtmine kohe poolehoidjaid. Maal oli juba mi-

tu tuhat televiisorit, enamuses toodetud "Kominterni" nime-

lises tehases.?
154 novenbrist 1934. a, lisandus Moskva telesaadetele

heli jasaated muutusid programmiliselt regulaarseteks.”

2 B./.Heumu, on. eoõp.C0H. , T.45, GID. 194-195
3 Ipoonewi TONEBNUEBMA n Pauuo, msn. "ÜcKycecrBo",

M.» 19714 corp. 85
|

4 Samas, Ik. 97 |

5 Semas,.1k. 100



n K
Seine telekeskus meie maal rajati revolutsiooni häl=

lis = Ieningradis; Esimene avalik saade läks seal eetrisse
16. septembril 1937.a. 10. veebruaril 1939. 8. toimus aga
esimene proovisaade Kiievis. 6

Kuidas toimis toonaste saadete ettevalmistamine,
nende eetrisse andmine? Leningradi televisioonistuudio mah=

tus näiteks 53,5 m? suurusesse tuppa, kus oli vaid üks kaa-
mera ja seegi »tatsteimärsel statiivilu Operaator, kes selle
taga töötas, nägi mattklaasile ilmuvat kujutist ümber pööra-
tult « “jalad ülespidi"! Suure plaani saamiseks tuli näitle-
jatel või esinejatel ise kaamerale lähemale tulla,Keadri
vahetamiseks kaeti objektiiv lihtsalt papitükiga; kuulutati
välja pooleminutiline vaheaeg, mille jooksul pöörati kaame=

ra uude; vajalikku suunda ja saade võis jätkuda, Saatemmu-

sikat stuudios tegi tavaline suure toruga grammofon.1
-

Keise maailmasõja rasketel aastatel katkestasid oma

gaated kõik TV keskused kogu maailmasse.Riigikaitse ülesan-
äed nõudsidega televisiooni-alase. tehnikaeriti intensiiv=
set täiustamist. See tähendas seda, et.Juba.Ya mail 1945.8,
andis Moskva telekeskus esimesenaEuroopas oma esimese saa
te pärast sõda, sama aastasügisel alustatitaas regulaar-
sõid sadteid,?

AE

264. TboGzews TENEBALEHAA M panno,; 231! "WeryccrBo",
| M. 1971-r: cEp: 104*105:

7. Samas, Ik» 107

8. VY«Sappak, Pelevisioon ja meie, "Eesti Raamat", Tallinn,
1965.2. 1Ke 266257 ,
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Neea olid meie mas televisiooni esimesed päevad. Eda-

sise kohta võib kindlalt öelda, et mitte ükski informatsioo-
nivahend ei tunne sellist kiiret arengut kui televisioon,
mis vallutas imeltihikese ajaga kogu maailma. Seda võidukäiku
võrreldakse epideemia või ka üldise psühhoosiga. da tõesti;
televisiooni maagiline jõud, mis vallutab miljoneid inimest,
kõikides maailmajagudes, näib tõepoolest salapärase ja sele-
tamatunas

|

Gutenbergi leiutatud trükipink oli võimsaks tõukejõuks
raamatukultuuri arengule paljudeks sajanditeks.Raske onprae-=

gu veel öelda, kas televisiooni leiutamine saab samavüärseks

tõukejõuks tsivilisatsiooni edasises arengusse Juba praegu on
aga kindel « kultuur oma arengus ei saa edaspidi toetama ai-
miksisõnale.Temaga peab liituma kujutis. fäna televisioon
alles õpib kõnelema.?

|

|

Sellisedolid Nõukogudenaa ölsvisisont aninaned sal-
mud,. mõtted, mis selle ilmumine esile kutsus!

Kuidas toimus televisiooni sündmeie vabariigis, tema

varustamine tehnikaga? Millised olid esimeste aastate kasvu=

raskused; kes olid inimesed, kes seisid Tallima Televisioo-
" nistuudio hälli juures? Kõigele sellele püüabki vastuse anda
“käesolev töös mis käsitleb Tallinna Televisioonistuudio 106

(Amist 1955.8. ja arengut tema esimesel viiel aastal.
Uurimistöös on kasutatud WIKP Keskkomitee ja NSV Liidu

9. 9. BarmpoB, H KaueB, TENEBALEHME XX BER,ASE.
"AeeRyerpa” » M., 1968.P. exp. 86.
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Ministrite Nõukogu, samuti aga ka EKP Keskkomitee ja Eesti
HSV Ministrite Nõukogu otsuseidning määrusi televisiooni
loomise, tema ees seisvate ülesarmete ja arengusuundade

kohtas
|

Töö allikslise baasi moodustavad arhiivimaterjalid ja
ajakirjandus. Oluline koht on Eesti NSV Ministrite Nõukõgus

Eesti NSV Sideministeeriumi ja Eesti NSV Kultuuriministee-
riumi arhiivinaterjalidels mis käsitlevad Tallinna Televi=
sioonistuudio loomist ja tema arengut esimestel aastatel.
Samuti kasutas autor kõiki Eesti Televisiooni arhiivimater-

jale, mis puudutavad töös käsitletavat perioodi. Neist hu-

vipakkuvamad olid EEV aastaaruanded, saatepäevikud ja esi»
meste %teletöötajate poolt kirjapandud mälestused, Viimaste
hulgas Tallinna Televisiooni esimese direktori Leopold Pii-
bu omad mis annavad eriti hes ülevaate juhtkonna ees seis-
nud probleemidest ja ülesannetest .29

tisaks ülalpool loetletud materjalidele on autor ka=

sutanud paljusid Nõukogude televisiooniteoreetikute poolt
kirjutatud teoseid: V.Sappak “Televisioon ja meie", kus 68
makoräselt uuritakse lähemalt televisiooni ja vaataja vahe-
kordi, ning on ühtlasi esimene televisioonialane uurimus

Nõukogude Tätdus. tt E.Bagirov jt» “Televisioonizanritest",
milles käsitletakse televisiooni väljendusvahenäite pagasit

10 ETV arhiiv, LePiip, Dialoog Eesti Televisiooni arengu»
loost läbi aastate prisma ja subjektiivse mina, 1955=
»1971.2. 1 ja II (käsikirjaline)

11 V.«Sappak, Felevisioon ja meie; “Eesti Raamat", Tallinn,
1965.8. |



ja nende otstarbekat kasutamist saadete autorite poolt.

*$ö
12

VeBoiko "ZE sajand näitab ja vaatab" uurib oma teoses audi-
tooriumi suhtumist väljastatavasse informatsiooni ja selle
efektiivsemaks muutmise võimalusi. 13 E.Bagirovi, 1.Katsevi
"Televisioon = XX sajand", milles analüüsitakse põhjalikult
sõna ja pildi vahekorda televisioonis,?4 8.Muratov, G.Fere
“inimesed, kes sisenevad koputamata", kõgumikku Nõukogude»

maa parimatest kommentaatoritest, mis peele tutvustamise si-
saldab ka analüüsi nende populaarsuse põhjustest.+5? Samuti

aga ka Nõukogude televisiooni arengut ning sellega aeotud
probleeme käsitlevaid artiklite kogumikke ,1°»17+18

Kuna TV algusaastail tulid vastloodud asutusse tööle
ka mitmed raadiotöötajad, tuuss kaasa raadiotöö kogemused,

püüdes neid sobitada "suure tundmatu" võimalustega, on au-

l2

13

14

15

16

17

18

9.baP'poB 4 2p., KAHDHU TEHEPLKIGHNA, KOMKEET HO

PagnoBemgaimo Hpu CoBeze MMHHCEPoB CCP, HayuHo-
-MeToIKUEGKHÄ OTHSL, M... 1987.F.
B.Bofiko, XX BEX NokaskKBAET N CMOTPHT, COBETCKOE

Panno n Teneemaeune JI, K3u. "Muicib", 1968-F:
3.BaF'xpoB, A.KauleB, SeneBAOeHue XX BEE, H3N.
"ücekycreo", 1968.F.
C.Mypar0B, T.3epe, JOH, KOTOPNE BXOLAT ÖES CTyKa,
U3g. "WcckycrEBo", M.» 1971:r. |

TEHEBUUGENE = MOUGKM KO PEHSBHA, KSH. "Milen", Ms,
1975...

|
|

Hpoõnemii TEHEBMIEHUA K panno, 1.5 2.5 KSH. "MCeKycr-

OUEPKU KCrOPpuu coBeTckor'o pagnoBemadnA M TeNeBAIE=-
HAA, 031. "MWicnk", M.» 1972.1.
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+$o0T oma töös kasutanud ka Ivar ITrikkeli uurimist: "“Raadio-

kommunikatsiooni spetsiifika, väljendusvahenõid ja zonrid*,29

Käesolev töö on üles ehitatud sisulise arengu print-
siibil, kuna autori arvates annab. selline ülesehitus kõige
parema ülevaate Tallinna Televisioonistuudio arengust tema

esimesel viiel -aastel.
Abi eest diplomitöö ettevalmistemisel tänab autor töö

teaduslikku juhenäajat prožessor, ajaloodoktor R.Pullatit,
kellega koostöö muutis eriti viljakaks asjaolu, et aastatel
1958-1961 töötas professor R«Pullat Tallinna Televisiooni-
stuudios toimetajana, tundes seega hästi töös käsitletavat
perioodi s.

19 TeTtikkely Raadiokommmikatsiooni spetsiifika, väljen-
äusvahatähd ja Zanrid, Tartu, 1969.2.



IL PEATÜKK

Tallinna Televisioonistuudio Loomine

7 ma21 1945.8+. endis Woskva Pelevisioonikeskus esime-
sena Euroopas eetrisse esimese 92ate pärast Suurt Isamaasõ-
da. Sama aasta sügisel alustati aga taas regulaarseid gaa=

teid.t 18.märtsil 1945.e, andis NSV liidu Ülemnõukogu väl-
ja. seaduse, milles on öeldud: "ie, Tagada “Raadio edasineA Rakendada tööle 28 uut Raadiojaama ja suurendada 1950.
aastaks raadiovastuvõtjate võrku võrreldes sõjaeelsega. 758.
KA Taastada ja varustada uue tehnikaga Hoskva Televisioo=

nikeskus ja ehitada uued telekeskused korlagmõkt,, Kiievis
ja Sverdiovekis 4xa*n?

Meie kodumaa territooriumi ulatuslikkus tingis palju=
detelekeskuste ehitamise. Viie aasta jooksul — 1953-1958,

suarenes nende arv kolmelt kolmekümne kaheni, Tallinna Te-
levisiöonikeskus, mis valmis 1955,8. oli nende hulgas viies,?

Ettevõtmine sai aga alguse juba 2 aastat varem. Nimelt f

andis Eesti NSY Ministrite Nõukogu 29. septembril 1953. a.
välja seaduse nr, 622 = Raadio-telekeskuse ehitamisest Tal-

+KATelevisioon ja meie, kirj. Eesti Raamat,
Tä 1965. 1ka 2674

° "PemeRMA maprnä H NpaBatenberga (0 KOSAÄCTBEHHEIM

Bolpoca", T. 3, M., 1963, GIp. 284
3 Vs Sappaks AKs 267 6
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linne linnas* Selles määratakse kindlaks, et Raadio-tele-
keskuse ehitamine peab saama teoks aastatel 19541955 ja
seda vahendite arvel, mis laskuvad Eesti NSVMinistrite Nõu-

kogu käsutusse põlevkivi kaevandamisest ja ümbertöötlemisest.
Samas kohustati "Eesti Projekti" veel sama aasta IV ja 1954.

aasta I kvartali jooksul ette valmistama projektdokumentat=

siooni, et õigeaegselt oleks võimalik alustada fondide eral-
äamisega ehituse tarvis. Wii projekti, kui ka ehitustööde

tellijaks määrati ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv NSV

liidu Sideministeeriumi Voliniku Valitsus. (1955«a. Eesti
Sideministeertum, ) 4

Veel sama, 1953.a4-IV kvartaliseraldas Eesti NSV Hi-

nistrite Nõukogu 20 tuhat rubla projekteerimistöödeks ja ko-
hustas Vabariigi Riiginlaani eraldama teletorni ehitamiseks
metallitfondi+ | A

Vastavalt Besii NSV Ministrite Nõukogu määrusele 12.

oktoobrist 1954«a. eraldati ehitustöödeks 17.500 tuhat rubla.
Teletornija vajaminevat tehnikat asusid ehitama ning ette
valmistama "Molotovi" nim. Dnepropetrovski tehas, leningradi
tohased ins 822 ja 831, NSV liidu Sideministeeriumi Ehitis
«Nontaaživalitsus nry153 ja Trust "Lenstalkonstruktsija",?

1; jaanueriks 1955«a. oli*erdldatud summast -kulutatud
1315 tuhat rubla; mis tähendas seda, et suur osa töid seisis
veel 668. Teai "Rahva Häält avaldas aga intervjuu Eesti

4 ORKA, F-R=l, nim, nr,3, sü. 641, 1k. 76577.

5 ORKA, E R=251, nim. nr. 7» Si. 41, Ik. 1,
6 Samass lk: 3.

|



MSY Sideministri O.Rupskiga, mis oli täis optimismi:
“;y;, Praegu toimivad tulevase televisioonikeskuse kohal hoog-

sad ehitustööd, On rajatud torni vundament ja maikuu teisel
poolel algab montaaž. lõpetatakse ruumide ettevalmistamist
uusimate, kodumaise päritoluga seadmete monteerimiseks, mil-
lõdega varustatakse televisioonikeskus:se"e'

Leningradist saabunud televisioonikeskuse seadmete pai-
galdamiseks ehitati ümber Kreutzwaldi tänav 14 asuva Eesti
Raadio maja8,9 ja 10 stuudio. 9«stuudio poolitati valesei-=
mäža; ühela poole paigutati juhtpult koos toiteseadmetega

ja võimenditega, teisele poole tehnikaaparetuur. S.«stuudio
kohandati diktoristuudioks, kus oli vaid üks kaamera. Saa-

teid oli võimalik tehaka I stuudiost,
Televisioonisaatjad paigutati vastavalt selleks ots-

tarbeks ümber ehitatud Raadioinformatsiconi Peavalitsuse
ülema kabinetti.

|

1955.8. juulikuuks olid kõik suuremad tööd Tallinna
Kaugenägemiskeskuse ehitusel valmis. Televisioonimast oli
gaavutanud täiskõrguse = 192 mes valminud oli televisiooni“
gaatjas kinopult ja kinoprojektsiooniruum., Esimese saäte.
eetrisse andmiseks oli Tallinna Televisioonistuudiol kagu=

tada ükstelevisioonikaamera diktori ja esinejate näitami-

seks; kaks 35 mie Telekinoprojektorit, -alloskoop diaposi=

tiivide näitamiseks ja projektorite juurde kuuluvat kaks ki-
tõkaamerat + E

Järgmiseks sammuks oli koosseisude etaldamine. Vasta="

7 “Rahva Hääl, mr, 107, 7.mai 1955.a.
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valt NSVLiidu Kultuuriministeeriumi Raadioinformatsiooni
Peavalitsuse ülema A.Puzini käskkirjale li.juulist 1955.8,
gäärati loodava asutuse, täpsemalt Eesti Televisiooni koas-
seisu 26 inimest. Neist 7 kuulusid admin,-juhtiva, 13 100=

mingulise ja 6 abipersonali hulka.” |

Oli vaja inimesi, kes tunneksid televisiooni kasvõi

veidigi. Neil ja ka veel mitmetel järgnevatel aastatel ei
valmistatud televisioonistuudiote tarvis personali ette mit-
te üheski Nõukogudemaa kõrgemas õppeasutuses. kimuke võima
lus oli valida kandidaadid ja saata need õppima meie maa ju=
ba tegutsevatesse televisioonistuudiotesses Wii ka tehti»

Besti NSV Kultuuriministeeriumi Raadloinformatsiooni

Peavalitsuse ülema asetäitja Ülo Koit komandeeriti 13-18.
juunini 1955«2. lõunanaabrite juurde Riiga, Raadio kirjandus-
»õramaatiliste saadete rezissöör Leo Martin ja toonmeister
Inno Varandi aga 27. juunist kuni 13. juulini Woskvasse tui-
vuma sealse kaugenägemiskeskuse tööga,?

Besti NSV Kultuuriministeeriumi Raadioinformatsiooni
Peavalitsuse ülema käskkiri nr.67 - 9. juulist 1955sa. räägib
aga juba otseselt kaadrite kinnitamisest tulevasele Eesti Te
levisioonilet !;,. Seoses kaugenägemissaadete organiseerimi-
sega käsini

= E |

Is Paigutada kirjandus-äremaatiliste saadete rehtesöör
Leo Martin kaugenägemise keskuse rezissööriks arvates 1.juu-

8 ORKA, Ps R=l5905 nim: 45 sü: 62, Iks 3.
9 ETV arhiiv, kaadrialased käskkirjad aastast 1955. Ik. 96

19 Samas; 1ks 102



list 1955.a.

2 Päigutada toonmeister Inno Varendi operaatori kohale
" arvates i, juulist 1955xa:

| k |

3; Määrata Jaan Simson vaneukinonelhaariku kohale poole

tööjõuga alates 1. juulist 1955.2. 19
|

Nimetatud olid esimesed kolm, kes suunati tööle «+» jah
töesti,uuel lapsel puudus veel nimi, ned suunati lihtsalt
organiseerima kaugenägemise saateid, aest ametlik koosseisude
eraldamine, nagu eelpool öeldud, toimus alles 11. juulil
1955+86

| a
 Kädalapäevad hiljem *1mus Raadioinformatsiooni Peava-

litsuse käskkiri n7- 704 mis oli juba tunduvalt konkreetsem:

is4 Viia Raadioinformatsiooni Peavalitsuse koosseisust
Tallinna Televisioonistuudio kaütiseksti kaka töötajad
alates 10; juulist 1955.84 |

F

ls Martin; Leo = rezissööri kohustetšitjaks
2; Varandis Tnnõ = operaatori kohustetäitjaks
3. Simsongy Jaan = kinomehhaaniku kohustetäitjaks

see Vabastada Kononova, Veera lastesaadete toimetuse vastuta-
va toimetaja kohustest arvates 28. juulist ja viia ta samast
ajäst Tallima Televistoonistuudio vastutava toimetaja kohus=
tetäitjaksi.

|

Määrata:

-Bepsivarts. luule + melstervmontesrija kts-=ks
 Melila, Helmi +“ masinekirjutaja kts=ks
Püss, Arvi= töölise ajutiseks kt.=ks

20 EIV arhiiv, kaadrialased käskkirjad aastast 1955, 1k.192
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" tehiste, Enn = kunstniku kt.-ks, 21

Seega oli fallinna felevisioonistuudio praktiliselt
toodud. Uue asutuse töö mahuks kuni aasta lõpuni määrati 190

“tundi p neist stuudiosaateid 40 tundi ja kinosaateid 150 tun-
äi,t? võib tunduda arusaamatuna, miks selline vahe stuudio»
saadete mahu ja kinosaadete mahu vahele Siinjuures ei tohi
aga tnustadas et see oli TallinnaTelevisioonistuudio esime-

ne tööplaan. Puudus veel väga palju selleks, et hakata andma

suuremal hulgal otsesaateid stuudiost: Filmide äsmonstreeri=

mine oli aga nii tehniliselt kui ka praktiliselt kergem üles-
änne., Nagu selgub edaupiälseste hakkasid need arvud tasakaa-
lustuma. (Tabel nr« 2)

|

Lõpuks oli olemas kõik vajalik, oli $ehnika, olidra-=
halised vahendid, ruumids inimesed ja plaanidki. Jäi vaid üle
valmistada ette esimene saade ja anda see häireteta estrisge.
Töö selles suunas käis täie pingega, eriti suurt vaeva nägid
needs kelle hooleks tehnika ettevalmistamines EL arvestatud
tööpäevaks ettenähtud 8 tunniga. Oli üpris tavaline; et Raa-

diomajja; kus keasüürilisena asus ka vastloodud Tallinna Te-

levisioon jõuti hommikul kella 8 paiku ja lahkuti alles siis,
kui 12 tundi ammutäis. Raskusi oli palju, virissjaid vähe,
nii tuletas neid päevi meelde Veera Kononova.13

Kauaoodatud päev saabus 19.- juulil 1955sas5 mil Ofelia

1L EIarhiiv; keadrialased käekkirjadaastast 19554 1k.102
12 ENSV ORKA, F-R-1590, mimistu nredp; Süs 62, 1ks 4

13 Magnetofonilint V.Kononova intervjuuga onautori isikli-.
kus arhiivis,



Tuisk luges eetrisse järgmise teksti: |

“iiöre õhtust, seltsimehed! Tervitame teid Nõukogude

eesti läheneva 15. aastapäeva puhul.
|

Selle Kõltsimeheliku õnnesooviga pöördume teis poole
Tallinna kaugenägemiskeskuse stuudiost. Võib-olla pani keegi

teist tähele, et ühel maipäeval rivistus Kreutzwaldi tänavas

veoautode kolonn. Tookord tõid autod Leningradist kohale saa-
teaparatuuri » hõli-ja pildisaatjad» Sellest pole mööäunud

kahte kuudki. Täna aga võime öelda, et Tallinna Kaugenägemis-
keskus õn proovisaadeteks valmis. |

televisioõnikeskuse ehitamisest võtsid osa mitmed Müsk=

va ja Leningradi teadlased, projektesrimisinstituudid ning
Raädiotehased. Nad on ära teinud suure ja keeruka töö. Sel-
leks et see saade jõuaks teieni, tuli kohale monteerida li-
el 1000. Raadiolampi. Nends hulgas on üsna. väikesi 30 mm pi-
kad "kiääbused" y kui ka hiiglasuured veejahutusel töötavad

lambid.
Šamwbt tuli stoakä kuni 100 km kaableid ja juhtmeid.

Osa tööst tehti teiegi silme all, te saate muidugi arus et
juttu õn kaugenägemise saatemasti ehitamisest, mille kõrgus
koos antenniga on 192 Ms Ses on kõige kõigem aatenast Bal=

timaades ja kaalub ile 200 tom”i, Seda ehitasid Teraskonsti-

ruktsioonide Monteerimise Valitsuse Ea osakonna kõrg»

-

mõnteerijade |

-
Muidugi olete endale esitanud küsimuse, miks saatean-

tenn on tõstetud nii kõrgele? Seda tehti sellepärast, eb

kõrgusest sõltub pildi saatekaugus. Masti tippuon viidud



» 18
Piider, mille sild on ehitatud Pallinna Masinaehitustehases,
Masti tipus asub nüüd turniket-antenn koos tiivikuga. Hiljem

monteeritakse sinna veel nn. peegelantemnid, Tulevikus kui
me saame liikuva kaugenägemissaatja, võib saateid korraldada
ataadionitelt ja Tallima teatsmitest.

Nii siis on Tallinna Kauzgenäšgemise Keskus proovisaade-
teks valmis. Käeil on tema häälestamine ja regulesrimine.
da selle reguleerimise käigus näetegi praegu ühte proovisaa-
äet.nl4

öärgnevalt luges sama teksti venekeelse variandi eet=

tisse Zinaida Madissova.
Edasi näidati kinozurnaali “Nõukogude Šesti", millele

järgmes mõneminutiline muusikaline paus, mille jooksul laa-
äiti uuesti filmiprojektsiooniaparatuur, eb esimese saate
vaatajaile demonstreerida kunstilist filmi “Andruse õnn'.

Hallinna Zelevisioonistuudio esimese saate lõpetas dik-
toriteksts milles teatati, et järgmist proovisaadet on võima-

lik jälgida 21. juulil 1955«2, kell 21.00.
Sel päeval võisid need, kellsdel televiisorid sisse

olid lülitatud, juba kell 20.45 eetrisse antud test-tabeli
järgi oma aparaadid korralikult häälestada. Kell 20.59 ilmus

eetrisse tiiter "Tallinna Telekeskus". Täpselt kell 21,00
anti eetrisse kroonikafilm “Novosti Banja" nr.32. Seejärel
rääkis raadiokommentaator Valdo Pant Eesti NSV 15. aasta-
päevale pühendatud üldlaulupeo muljetest. Järgnesidkaks
filmi, mängufilm “Kui saabub õhtu" ja huumoriküllane “Tara=

14 ORKA, F-R 1590, nim, nr.d, sü» 1 1k.328-337
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punka ja Štepsel pilvedes". Saatepäeva üldpikkuseks oli
1 tundja45 mimtit,5

| | | *4 Kolmas saade sai teoks 23. juulil1955.2. Tähelepanu-
väärne oli see sellepärast; et saatesesines esimene külaline
kaugemalt » Gruusia NSV-st, kelleks oli helilooja Sulhan
Taintsadze, kes rääkis oma laulupeomuljetest, 1°

Neoljan proovisande Läks eetrisse 24.juulil 1955.a. Nõu-

kogude liidu Sõjalaevastiku päeval. Arvestades päeva täht-
sust, esines saates Balti laevastiku laulu- ja tantsuansan-
bel Juri Podlaskini juhatusel. Rääkima kõlkest päevast peab

veel põhjusel, et ühes osas saatest astus väikeste televaa=

tajate ette Buratino. Saatelõigu pealkirja all - “Buratino
esineb Televisioonistuudios",.valmistas ette Ferdinand Vei-
kest?

|

|

|

1955.8. augustikuu saatepäevikutest leiame juba pea
kõikide meis tolleaogaete kunstimeistrite nined. Vaatajate
ette astusid V.Noelus, V.Gurjev, K.Vaha, ViVlisima, TuRuus

siks Ge0tss MKodanipork ja teised. —
|

Huvi uus ettevõtmise vastu oli vägagi suur: 1955.8.
4, augusti "Rahva Häälest" võib lugeda: ",., Suure huviga
jälgitakse nii Tallimmas kui ka vabariigi teistes keskustes
uus televisioonikeskuse proovisaateid, Kaks korda nääalas
kogunetakse sadades perekondades uute kaugenägemisvastuvõt-

jate juurde, öt jälgida oma kodus kinofilme ja kunstimeist-

15 ORKA, P-R-1590,- Mim, nr.2, 0 lp lk. 319+327

16 Samas Ik. 313317
17 Samas lk. 296-312



rite esinemisi«
Tavalise raamantennisa on saated hästi nähtavad nii

Pirital, Kosel kui ka Pääskülas. Edukalt onTallinna saa
teid vastu võetud ka Raplas, Märjamaal, Rakveres, Väike=

-Mäarjas 3t. keskustes. Tavaline 70 km nähtavuse piir, mida
peetakse normaalseks televisioonisaadste jälgimisel, on meil

mitmel pööl ületatud:
|

Hiljuti katsetati saadete veätusõtaked Kundasse Kähta-

vus oli hea. lähemal ajal katsetatakse vaatuvõtmist ka Kivi-
õlis, Kohtla-Järvel ja Tartus.ee

ees Tallinna saateid jälgitakse ka väljaspool ENSV

piire, Hiljuti saabus Tallinna Telsvisioonikeskusele Söo-
mest “Helsingin Sanomat" number, milles avaldati foto ja.
kirjeldati Tallinna kaugenägemissaadete vastuvõtmist. Soom-

lased jälgisid Tallinnast laulupeosaadet.«»"19
3.- septembril 1955«a. toimus saade, milles esmakord-

selt pöördutiüle lahe põhjanaabrite -soomlaste pooles Kell
18.00 läks eetrisse test-tabel Soomele, taustaks muusika.
Tund ja veerand seisis see eetris,seejärel järgnes juba +ut-
tav tabel ja saade meie vabariigi elanikkonnale;29

Oleks põhjendamatu arvata;=et kõik need esimesedja ka

järemisedsaated läksid setžisse proovide või pahandusteta.
Kord vedas alt tehnika; kord ei küündinud tegijad vajaliku

 esemenis-behitseme saatepäevikut, kus 10». septembri 195568.
oimunud saatekohta on järgmine sissekanne: “Stuudio üks

8 "Rahva. mälu, MI 183, Altai 1955.2. 1ks+3.

19 ORKA; FoR-1590, Mim. nr.2, sü lp Ike 14.
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kaamera oli korrast ära, mistõttu ei läinud eetrisse kiri =

“Tallinna Televisioonistuudio". Samal põhjusel otsustatian-
da algusteadustus kaadri tagant. Kuna aga ka side ei tööta-
nud kõrralikult, sai teadustaja aru, et algusteadustus jääb
ära ja et tuleb teadustada vaid järgneva kontserdi esimene

pala. Viga parandati peale esimese pala lõppu, mil teadusta-
ti: “Alustasime tänast kava Moskva Riikliku estraadikunsini-
ke kontserdiga!"

Kaamera rikke tõttu jäi kavast välja võimlejate esine-
mine,9

Sissekanne 17+septembril 1955.a+ toimmud saate kulust
“"Diktor Peramets unustas algusteadustuse teketi, Miitri
peal oli tugev must triip. Orkestri pilt oli tume ja seda
ületasid sageli mustad pilvetaolised laigud, Eriti halb oli
pilt stuudiost. Orkestrant Aasmaa nägu kaadri paremas servas

oli nagu udus ja moonutatud, Solistid olid veidi paremad;
kuid siiskiolipildikvaliteet alla meie tavalist tasett 21

Viimasest sissekanäest üratab tähelepanuväljendus:
"Pildi kvaliteetoli alipool tavalist taset!" — Ja tõesti;

juba mõne kuuga oli saavutatud tase, mis muutus omamoodi eja- -

lonikss Saated,mis alla seda, tumnistati halbadeks, need, mis -

päremad, muutusid korrapealt uuteks taseme mõödupuudeks. ..
|

Saadete taset aitas tõsta ka üha saabuvad ja töö käigus
kohalemonteeritavad uued geadmede "4ss Tellinna Kaugenägemis=
keskuses onkäsil stuudiopuldi ülesseadmine da monteerimine.

29 ORKA,B-R-1590,Him. hiti sis 162, ks 6

21 Samäss- 1k.8 |
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Montaazitöid teevad vastava ala epetsialtstid Leningradist:
Kohalemonteeritav stuudiopult õn väga sarnane praeguse tehni-
itse keskuse puldiga. Sellel on kaks kaamerat, renissöörl;
vidsoinsensri ja helitehniku sektsioon ning veel üks, mis

võimaldab kontrollida käikide kaamerate tegevust.
- Btuuäiopulõi kasutuselevõtmine laiendab saaäete ulatust

ja mitmekesisust ning kergendab tehnilise personali tööd.
Siit on võimalik juhtida ka kinoprojektorite tegevusts.."°°

Saadud uued kaamerad paigutati Eesti Raadio II stuu-
diosse, mille põrendapind oli 98mõ, Ruumis puudus igasugune
ventilatsioon ja tänu valgustusaparatuurile tõusis pikemate
saadete ajal temperatuur stuudios 50-60 kraadini. Uus rezii=
pult asus hoopis maja teises otsas.

Kunstnikud tegid omi töid-toimetusi parasjagu seal, kus

juhtus vaba ruumi olema, kas fuajees või proovide ajal kuu»

maksköetud atuudios. Sriftistid, grimeerijad, dekoratiivne bu-
tafooria olidkoondatud ühte väikesesse tuppa.

Seega ci olnud algetapil kaugeleulatuvate sihtide sead-
mine puht praktiliselt võimalik; Päevakorras seisis tööruumi-
äs olukorra parandamine, stuudio ventilatsioon, diktori stuu=.
õiorajamine, Suüred olid raskused transpordiga, isegi korra-
iiku kirjutusmasina saamine oli tõsine probleem. Puudus fil=

 mihotäla 4nse
|

Televaatajad hakkasid endist üha enam märku andma. Vaa-.
tamata sellele, et 1955, a. oli vabariigi elanikkonna hulgas

- vald 044% ja 1956. as-1,2% televaatajaid,oli kirjade hulk,

22 “Õhtuleht" nr, 276, 23.n0v. 1955+205 1ks 1



-23 =

nis laekus TV-le üllatavalt £Suur. Halb oli seejuures see, et
enamus neist kriitilise sisuga ja täis süüdlatusi tegijate
aadregsi1, 23

|

|

Kuid vaatamata raskustele kasvas noore kollektiivi pro-
fessiomaalsuss kasvas ka kollektiiv ise. Vastavalt NSV liidu
Kultuuriministeeriumi Raadioinformatsiooni Peavalitsuse üle-
ma käskkirjale L2.septembrist 1955«2.4 lisandus koosseisu
2 sastukdvat toimetajat, pearezissöörs operaator, valgustaja
ja kunstnik-dekoraator.?4

|

Aasta viimast kvartalit alustati aga juba koosseisuga,
mis koosnes 36-st inimesest. 22

NSV Liidu Kultuuriministeeriumi Raadioinformatsiooni
Peavalitsuse ülema käskkirjast nr; 44 » 20.jaanuarist 1956.a.
selgubj et Tallinna Televistoonistuudio tuli oma esimeste
plaanidega eäukalt toime. Saatemahud täideti 104, 6%. Eetris-
se läks 46 tundi stuudiosaateid 40 asemel ja 15252 tundi ki-
nosaateid =plaan 150 tunõi, 2°

Tallinna Televisioonistuudio Loomisperiooõi võis luge-
dalõppenuks 1956585 märtsist, mil saateid hakati eetrisse
aüdma vabandava tiitrita pröovisaade'i , 21

23 EEV arhiiv, luPiip, "Dialoogi II, ik,7-10
24 ORKA, P-R-1590, Mim. m4, sü 625 Ik. 14

25 Samas, 1ks 15
26 ORKA P-R-15905 Him. ns4 si 655 Ik, 2
27 ETV arhiiv, Piip "Dial00g« 4" ö EE, 1k. 6



II PEATÜKK

“õellinna Televisioomistuuõio arengu algusaastad

Š 1. Hateriasl tehniline baas i

Eolmisey peatükls sai Lähenskk -ipündubatad sündmusi
1953. ja 1954s..aastal,mis eelnesid Tallinna Televisiooni= .

stuudio žoomisele, Nendeks olid NSV Ididu Ministrite Nõu-

-

kogu korraldus Raadio-telekeskuse ehitamisest Tallinna lin=
|

na ja projekteerimistöödeks ning ehitamiseks eraldatud sum» -

maäests. samuti ettevõtetest, kelledselt telliti telekeskuse
tehniline sisseseade ja-ehitusorganisatsioonidest, kes hak=
kasid ehitama teletörnie

1955.ax maikuusoli teletorni vundament valmis ja
10, mil algas matäilkonstruktst öönide montaaž, ž Seadmete
paigaldamiseks ehitati ümber Kreutzwaldi +. nr. 14 asunud

Eesti Raadio Maja stuudiod nra 349 ja 104 - 9=sa85 stuudio
poolitati vaheseinaga, kus üks pool oli ette nihtud juhts
putdi, toiteseadmete ja võimendite, teine aga telekinoapa-
ratuuri tarvis: S-gas stuudio pidi äaama diktoristuudioksy
kuid sellele jäi algul kaks peremeest =» ka raadio kuulde-
mängud salvestati selles stuudios.”

1 Vabariikliku Tolekeskusearhiiv, soatepäovikud 1955,2.,
1ke 33

2 Samas;2, 68.



Maikuu keskel, täpsemalt 17. mail 1955. a, saabusid
Leningradist vastava instituudi ja montaaziorganisatsiooni
esindajad, e+hakata paigaldama juba varem kohalesaabunud
aparatuuri. 20.mail algas seni kastides oodanud aparatuuri
lahtipakkimine ja kohale paigutamine.Apaeratuur tõsteti au-
tolwaanaabil sisse läbi Raadio Maja seina raiutud ava,mis
paiknes TII korruse kõrgusel, ?

15« juuniks oli aparatuur paigaldatud ja kontrolli-
tud, selle häälestajad võisid ära sõitas Honteerijadhak-
kasid aparatuuri ühendamiseks paigaldama statsionaarseid

kaableid.Optik alustas kinoprojektsiooniaparatuuri justeer-
rimist. 4 |

0 |

|
|

Juunikuu lõpuks olid lõppenud kõik tähtsamad montaa-
Zitööd ja ka teletorn hakkas saavutama vajalikku = 192

|

meetri kõrgust.  Saatsaparatuurile oli tarvis veel viimast.

lihvi jä täpsemat häälestamist, nii saabusid25. juunil
1955.a. taas häälestajad keningradist.

14. juulil 1955.2. kell 10.00 anti esmakordselt est-
riese test-tabel, kaks päeva hiljem toodi kohale esimesed
televiisõrid “Zemp",et kontrollida saatja korrasolekut ot-
ge eetri kaudu. Samal päeval kontrollis VabarlikiikuKino-
laenutuskontori esindaja kinoseadmete korrasolekut.Selgus,
eb kinoprojektorid ei Zaseerinudi vea kõrvaldamiseks vahe» .

 4ati projektoris õli.oodi kohale ja paigaldati tuletõrje-
=

vahemäids? s
3 Vab, Telekeskuse arhiiv, saatepäevikud 1955.2. Ik. 10
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17. juulil 1955.8. anti alates kella 15400-st kogu

õhtu jooksul saatja häälestamiseks eetrisse test-tabelit.
Saabus ja paigutati kõhate tilmostaat. Esimeses televisi-
öomisaates demonstreeritava filmi läbivaatusel selgus, et
markerid kriimustavad filmi. Viga kõrvaldati,

18. juulil 1955.4.5 päev enne esimest saadet korras-
tati känsnemandt töökoja esindajate poolt kinoprojektorite
helioptikats valmistati ja paigaldati ajutised kaablikana-
lite katted ja kõrrastati uksed ning varustati lukkudega.
Fallinna Kinostuudio filmis esimese EV saate tegemist, tõ-

osi küll,selle jaoks seda lavastati.) |

|

Sellised.olid eeltööd 19. juulil 1955+a. toimunud esi-
-meseks televisioonisaatveks. |

Ruumid PV tööks koosnesid põhistuudiost, makettedik-
toristuudiost, stuudio aparaadiruumist, kinoaparatuutiruu-
mist ja kinoprojektsiooniruumist; kus asus ka filmi ümben-

kerimisseadss .

|

Põhistuudio oli ettenähtud televisiooni elavsaadete
tegemiseks, selles oli põrandapinda 98 m* ja võimalik üles
seada dekoratsioone küni viie erineva stseeni jaoks. Sin=
na oli algul võimalik üles seada ainult 2 televisioonikaa-
merat K1=5, mis võimaldasid anda eetrisse katkematut tele=
saadets Põhistuudio juurde kuulus stuudio aparatuuriruum,
kus läbi akna oli võimalik jälgida stuudios toimuvat.Stuu-
dio juurde kuulus veel kabiin valgustajatele ja diktorika=

6 ab. Telekeskuse arhiiv, saatepäevikud 1955+a. 1ks 25
T Samas lk. 27.
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biin selgitavate vahetekstide lugemiseks ilma äiktori näi-
tamise võimalusetas

Makettediktoristuudio oli ette nähtud äiktori näita-
miseks. Sealt hakkasid toimuma ka muud esinemised ja vahe=

teadustused. Makett-diktoristüudios asus ainult üks kaame-

va KEs5.
| i

Heli edasianämiseks olid nii makett-diktoristuudio
kui ka põhistuudio juures asuv diktorikabiin; varustatud
kumbki kahe mikrofonikanaliga; Põhistuudios asus 4 mikro-

Tõnikanalit.Kombinseritud saadetepuhuks oli ötte nähtud
võimalus stuudio saatesse anda ka helifilmi ja muusikat,

|

selleks asus aparaadiruumis kaks masnetofoni s

Telekeskusa saateseadmete projekteerimisel oli Võe-.

tud aluseks saatemaht 5 tundi päevas; ehk ca' 1500 tundi
aastas, Aparatuur võimaldas mustvalge kujutise ülekand=
mist vastavalt NSV Liidus tol perioodil kehtestatud stan-
äarditele ja parameetritele; 8.t. et saatesüsteemi eral-
dusvõime nii stuudiokui ka kinokaamerate puhul, määratu-
na proovitabeli 0249 järgi kontrolltorudel stuudiokaame-

rate ja Ilinivõimendajate järgi, oli vertikaalsuunas 6004

horisöntaalsuunas 500, toru keskel aga 409 rida. Kiire
kallutuse  ebalineaarsus ei ületanud 15%.°

Põhjalikum tehnilistesse probleemidesse püvenemine

elmahu käesoleva $4öraatidööse ja eelnev annab autori
arvates piisava ülevaate ruumidest ja tehnikast, mis oli
antud telesaate tegijate käsutusse. Huvi pakub aga kind-
lasti 866, kuidas möödus esimene saatepäev tehnilisest kil-

8 Vab. Pelekeskuse vaneminseneri W.Eeljõe kogutud isikli- -

kud materjalid
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jest vaadatuna ja milline oli tehnika edasine arengs
Esimene saatepäev 19. juulil 1955. 2. Tallinna Tele-

keskuse saatepäevikud sisaldavad selle kohta järgmisesis-
sekande: "sess Jätkus helioptika korrastamine, mille käigus
vahetati II kinoprojektori helioptiline sisteem, Kinostuu-
diost toodi kümme 500 W fotolampi, milledest 6 põlesid lä-
bi proovide ajal, kusjuures üks lõhkes;

sea kell 19.00=19.30 test-tabel, millele järgnes ju-
ba otsesaade, kus olid järgmised ebanormaalsused:

|

a) filmi “Andruse õnn" demonstreerimise keskel II ks

projektor ei faseerinud, See põhjustas - paari minutilise
kaadri ebasünkroonsusej:

|

b) üks muusikapala ei läinud estrisse päris algusest;
vaid hajutati peale poole pealt. Süüdi helipuldi insener,”

195548. novembris alustati uue juhtpuldi monteerimist.
23. novembri "õhtulehes“ ilmus-sel puhul-järgnevasisuline
artikkelt ",.e- Tallinna Kaugenägemiskeskuses on käsil uue
puldi ülesseadmine ja.monteerimine. Montaazitöid teevad
vastava ala spetsialistid Leningradistees

|

“«eaKohale monteeritav stuudiopulton väga sarnane
praeguse tehnilise keskuse puldiga. Sellel on2 kaamerat
ning rezissööri, videoinseneri ja helitehniku sektsioon
ning veel üks, -mis võimaldab kontrollida kõikide kaamerate
tegevust.- Praegu on käsil sõadmetevaheliste juhtmete ühen-
damineA119

9 Vab. Telekeskuse saatepäevikud 1955.a., Ike 29-30
10 "õhtuleht" nr 274,--23.+ novembrist 1955.2, lks.1



1 Uued seadmed võimaldasid laiendada saadete ulatust
ja neid mitmekesistada, sest koos puldiga monteeriti põhi»
stuudiosse kaksvut statsionaarset telekaamerat KT-26 ja

kaamerate üldarv tõusis juba viieni.
2; Uub pulti võis kasutada saadete edasiandmiseks ot-

ge saatejaamale, ilma tehnilist keskust kasutamata.
|

3. Uuest stuudiopuldist oli võimalik uljäajkaadaka kige
projektorite tegevust:

—

AsOluliselt muutus kergemaks tehnilise personali +006.

Järgmine, 195644. oli rikas tehniliste uuenduste poo=

/ lest. Tugeva tõuke andsid selleks NLKP Keskkomitee äirek-
tiivid NSV Midi rahvamajanduse arendamise kuuenda viie aa3=

ta plaani kohta aastaiks 1956-1960, milledes öeldud:"...Tar»
vitusele võtta abinõud raadiöasjanduse ja televiatooni -eda-
siseks laiendamiseks ja parandamiseks. Suurendada olemasole-

-vate raadiojaamade võimsusi viie aasta jooksul vähemalt 90%

võrra, ning tagada ultralühilaine raadio laialdast juuruta-
mist MSV Ididu Euroopa 0949:

Luua spetsiaalsed ühenduskanalid saatokavadeedasi“
andisek Moskva, Leningradi, liiduvabariikide pealinnade

ja meis maa teiste suurte linnade televisiooni jaamade väe
hel ning asuda juurutama värvilist televisiooni. Suurenda=
äa 1960,a. televisioonijaamade arvu vähemalt 75. jaamani,

See direktiiv pani aluse raadioreleeliinide ehitami=

se algusele ja televisiooni vahejaamade võrgu arengule, mis

aastate pärast võimaldas tehniliselt kvaliteetsete saadste-
ga katta kogu vabariigi territoorium, Esimestest konkreet=

setest tulemustest võis aga rääkida alles 1958.a. milvale
11° “Noorte Hääl" nr. 14, 18. jaanuar 1956.a., lk» 2
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mis esimene raadioreleeliin Beningradi.
1956va. kõige tähtsamaks tehniliseks uuenduseks tuleb

pidada uute kodumaiste liikuvate ülekandejaamads = PT3=52
saabumist ja töölerakendamist. 28, augusti “Rahva Hääles"
ilmus E,Keskeri vastavasisuline artikkel,mille autor siin-
kohal ära toob, kuna 866 annab hea ülevaate uutest tehni-
listest. võimalustestmis televistoonitegijad endi kägutus=

se said: "Pühapäeva (26vaugust 1956.a«) varahommikul jõud-
sid Tallimakaks autobussi liikuva ülekandejaamaga PIS-52,
mille valmistasid leningradlased. PTS=52 kujutab endast väi-
kesemöödulist televisiooniseadmete kompleksi, mison montee-

ritud kahele autobussile 2ZI1H-1554 Reportaaziautod on mõel=
õud saadeteks, mida soovitakse edasi anda väljastpoolt te-
leyisioonistuudiot. Nende tegevusraadius ulatub 20 koni —

televisioonikeskusest «

liikuva ülekandejaama komplekti kuulub ka vastuvõtu-
jaam, mis on statsionaarselt üles seatud televisioonikes=
kusge ja mille abil toimub vepartasõtautolt eetri kaudu väl-
äasaadetava pildi ja heli vastuvõtmine ning õttevalmistami-
ne televisioonisaateks. |

/

Ülekanäejaam on varustatud kolme valgustundliku tele-
kaameraga; mis Gi nõua erilist lisavalgustust nagu see on

vajalik stataiomaarsetele stuudiokaameratele. Iga kaamera

õn varustatud nelja erineva fookuskaugusega objektiivigaja
ta võib asuda ülekandejaamast kuni 300 m kaugusel.

'

Pildiseadnete autobussi sisustus koosneb kahest pul=
dist, jõukilbist ja aparatuuri toiteks vajalikest seadme»

tests Toitevoolu säadakse linnavõrgust. Teises bussis asub

holiroktesööri pult,mille abil toimetatakse televisiooni
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heliülekammst.
f

Televisiooniiilekame saadetakse paraboolref1ektorite
abil televisioonikeskusesse, TeLemasti ülemisele platvormi-
le asetatud samasuguste paraboolantenni dega võetakse üle=
kandebussist saabuvad signaalid vastu, võimendatakse ning
antakse edasi suurde televisioonisaatjasses

Ülekandejaama saateks ettevalmistamiseks kulub tee-
mindaval personalil ainult tund aega,"22

|

Liikuva ülekandejaama saabumist võib Tallinna YTele-

visiooni ajaloos pidada määravaks sündmuseks = televisioo-
nitegijad jõudsid nelja seina vahelt välja inimeste, 100
äuse ja mis peaasi; sündmuste keskele. 9«detsembril 1956.
aastal toimis esimene televisiooniülekanme Tallinna Ohvit-
seriäe Majast, kus toimus Vene NESV Riikliku estraadior-
kestri kontsert.t? Edasi hakkasid tõimuma juba regulaar-
ged illekanded teatrietendustelts sporäivõistlustelt ja
teistest paikadest,kus toimus midagi huvitavat või leiti,
et toimuv sündmis väärib kajastamist ka Tallinna Televisi=
õonise — ja IE|

1956. aasta jooksul valimis ka rida väikese võimsuse-
ga televisioonisaatjaid, millede saatelevi oli cat 20 kms

Sellised saatjadpaigutati Tartusse, Pärnusse, Kohtla-
-Järvele, Viljandisse ja Sillamäele, 1957.a« ka Narva.
Mendesaatjate valmimine oliseotud ehitatavate raadiore-
Leeliinidegas mis aitasid oluliselt parandada seadete vas-
tuvõttu vahejaamu ümbritsevates piirkondades, Roleoliinid

12 E.Kesker, Uued reportaažiautod Tallinna Televisioonikes-
° kusele, "Raliva Häll, 28.august 1956sa+ 1ke1

13 Vabs Telekeskuse saatepäevikud, 2495658. 1ks 232



hakkasid valmima 1958.a. Aasta varem toimus Moskvas Ülemaa-

ilme Hoorsoofestival, Meis tehnikameeste suureks sooviks
oli festivali vahendamine ka eesti televaatajaile. Sellel
eesmärgil katsetati 1956-1957.a. jooksul mitmeid kordi Le=

ningradi televisioonisaadete ülekandmist lennuki abil.Len-
nuk tiirles 10 km. kõrgusel, võttis vastu Ieningradi tele-
keskuse saateid; ning andis need väikese võimsusega saatja
abil edasi meie telekeskuse vastuvõtuaparatuurile.2*

Mitmete tehniliste probleemide lahendamatuse tõttu
“äid Zestivalipidustused meie vaatajaskomale kahjuks nä-
gemata. Hemnuki abil toimunud katsesaadste ülekandmisel
saadi aga mitmeid kasulikke teadmisi, mis kulusid hiljom
ära muude probleemide lahendamisel.

1953.8« Oli televisioonitehnika täiustamise õsas Üp=

ris tähelepanuväärne. Aasta algul valmis raadioreleeliin
tonjüeradis 9veebruaril 1958xa, toimus esimene proovi=

|

saade. Esimene telesaade leningradist anti meie televisi=
oonis äääsi Ar novembrit 1958;as Esimest pämdet“meid vahas
riigist nägid Lenini linna elanikud 23. novembril 19584.1°

Söe sündmus ei võimaldanud mitte ainult Leningradi
Televisioonistuudio programmi vaatamist, vaid tänu vahe+
jaamadele, mis kerkisid Aegviitu, Rakverre, Narvas Kohtla-
»Järvele, paranes tunduvalt ka saadete vastuvõtmine neis
piirkondades, küs selle perioodini oli vastuvõtt olnud üp-

ba Juniasõltus suurel määral ümetikvingtmmtet
14 Vab, Telekeskuse kperdtugmi A.Sillarti poolt kirjapandud

mälestustest,
15 väh, Tolekeskuse saatepäevikud, 1958,2. Ik. 2=196



++
ning paljudest muudest teguritest. Tõusis tunduvalt vastu-

tus nii saadete tehnilise kui ka sisulise kvaliteedi OSAS.

Olid ju leningradlastel selleks ajaks juba üsna suured ko=

gemused teleprogrammi ettevalmistamisel ja eetrisse andmi=

881; nad abistasid meid meie telekeskuse saatekorda sead-
- misel ja nende juures köääi õppimas, kuidas televisiooni

üldse teha tuleb.
|

16. veebruaril katsetati esimest korda saadetevastu»
võimist Helsingist, Põhjuseks olid Helsingi Oliimpiastaadio=
mil toimunud maailmameistrivõistlused kiiruisutamises ja -

mida levitati meie telekeskuse saatja kaudu kõigepealt Tal-
lima vaatajaskõnnale. Sama aasta suvel 5, juunil 1958.4.
saabus aga juba teine liikuvülekandejaam== 218-53, misdi=

|

tas veelgi enam rikastada programmi ja stands saadete tes
gemist väljaspool stuudiot. 1°

1959.a. valmis Kohtla-Järvel 11, kanalil töötav tele-
visioonisaatja "Igla", mis õli esimene selletüühiline kõgu
Nõukogudemaal ja andis turmistust meie vabariigi teleinse=
neride loovast mõttest Tehnika täiustamine oli iseloomu»
lik kõikidele käsitletava perioodi aastatele Vaneminse»
ner Neeme Eeljõe andmetel leiutati 1956. aastal nns eesrii=
degeneraator, mille sai- eetrisse liilitada ükskõik milli»
sel saatemomenäil ja mis asendas seni kasutusel olmudal-
loskoopi ning ühte televisioonikaamerats Efekt oli mitme=

poolme: 1.-generaatori töökindlus,2. uuenduse kasutusele»
võtmine võimaldas mitte koormata kaamera elektroontoru, mil-

|

16 Vab. Telekeskuse saatepäevikud 1958-4.5 Ike 1=316.



lede saamine noil aastatel oli tehnikameeste üheks põhili-
seks mureks. 1957. a+ hakkasid tööle epetsefektid, mis al»
gulsaaäud seaänetel puudusid, Olemasolevatest tehnilis-
test võimalustest lähtudes kombineeriti juurde kaamerakana-

lid; mis võimaldasid kasutusele võtta uusi telekaameraid
või paigutada juba kasutusel olevaid teistesse ruumidesse.t/

19604a. tähtsaim teletehniks-alane sündmus. on kind=

lasti raadioreleeliini - Tallimn-Tartu-Riia valmimine.Esi-
mene saade lõunanaabritelt anti meie televisioonis edasi
18.jwulii 1960.a, Pallimma Pelevisiöoni saadet võis Riias
jälgida 21. juulil 1960.a, Sama aasta viimasel päeval toi-
mus esimene saade meiemaa pealinnast Hoskvaat. See oli

 tervituseaade,-mille jooksul nägidtelevastajad lisaks
Moskvale veel Leningradi ja Riiat, kõikneed kolm linna
aga ka Tallirma Selevisioonipoolt eetrisseantavat prog=

0

tammi..22
Kokkuvõte televisioonitehmika arengust vaadeldaval °—

perioodil: A:
1: Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrus = Raaäio-tele-

keskuse ehitamisest Tallinna limma + 29. SEDvs 1953.a4
 B» Aparetuuri paigaldamise algus- 20, mai
—

1955485
3. Esimene test«tabel eetris== 14.juuli 1955.8.
4. Esimene proovisaade - 19,juuli1955,a.

5. E liikuv ülekenäejaam (LU) +256, aug. 1956.a.

17 Magnetofonilint MEeljõe intorvjuuga on autori isikli=
kus arhiivis:

18 Vab. Telekeskuse saatepäevikud 1960.445 1k. 1=396.



= 35
6. I saade 10J-ga = 0944648. 1956424

7. Katsesaated Leningradist
lennuki abil = 1956= 1957...

8. Raadioreleellin Pellinn
«Leningrad, esimene proovisaade = Gyveebr.l958.a5

9. Saadete vastuvõtt Helsingist- 16.veebr.1953sa4
10« IE LÜJ saabumine » S,juuni 1953484

11. Esimene saade tenineradist = 4. nõv. 195848.
12. Esimenegaads Lemingradile = 23. nov. 1958.a.
13. Kohtla-Järvel hakkas tööle

eksperimentaalne saatejaam "Tela" "= n0v. 1959.4.
14, Raadioreleeliini Tallims

Tartu-Riia esimene saade Riiast + 18. juuli 196024
Sa Esimene saade Riiga = DI. juuli 1960.25 .
16,. Esimene saade Moskvast ja

Hoskvale, osalesid veel Leningrad ja
Riia |

= 3L.deta.-1960.2.
Televisiooni ei tehta aga ükenes stuudio- ja ülekan= —

äetehnika abil: Üheks tähtsamaks abimeheks telesaate ette»
valmistamisel on kitsasfilmi aparatuur (16 mm) 5 Paraku ei
pööratud selle tootmisele 1950-tel aastatel erilist tähe
lepanu. Valitsevaks oli arvamus; et kitsasfiimiga töötami=
nejääguamatööride osaks, professionaalid tegelegu lai-
filmiga (35 mm). Peagi see arvamus kummutati, kuid kaotatud
aastaid oliraske tasa teha, ning kitsasfilmi aparatuuri ja
tehnikat vägagi raske saada. lg

A "

Juba 1956.a. algul pöördus Tallinna felevisiooni
juhtkond NSV Liidu Kultuuriministeeriumi Raadloinformatsi-
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ooni Peavalitsuse poole taotlusega kitsasfilmi-aparatuuri
saamiseks. 15. mail 1956.a, saabus Peavalitsuse ülema käsk-
kiri nr.15-104; milleskeelduti vastava aparatuuri eralda-
misest, kuid eraldati filmivõteteks auto 4427-6919

|

Järgmisekäskkirjaga 23« juulist 1956.a, tunnistati
Pallima Helevisioonistuudiss tehtavadfilmivõtted eksperi-
mentaalseteks ja eraldati filmivõteteks 1,5 tundi toorfil-
mi koos vastavate surmadega selle töötlemiseks ja epetsiaal»
ne honorarifona.°

Auto Gaz-69 ja 1,5 tundi toorfilmi olid esimesed amet
likud eraldised filmivõteteks, Selle ajani tegeldi kitsas»
filmi võtetega n.ö, käsitöönduslikus korras. Töötati samasu-
guste kaameratega nagu amatöörid. Toorfilmi osteti poest
või amatöörklubidelt. Töödeldi seal, kus parasjagu võimalik.
Kui midagi purunes või streikima hakkas, pidid oma meisiri-
mehed,kellede eesotsas sõisistõeline entusiast Ülo Raudmä-

gis vead ruttu kõrvaldama, sest vajadus kitsasfilmi Järgi
kasvas päev-päevalt.°*

Kuigi Tallinna Televisioonis tehtavad filmivõtted olid
kuulutaiud eksperimentaalseteks, 1957.a. ametlikult kinnita-
tud plaanides see siiskiei kajastunud, See tähendas aga se-
das etei eraldatud ka filmivõteteks vajalikku tehnikat ja
toorfilmi.-Suhtkonnal oli samaaegselt kavas tunduvalt suu=

19 ORKA, F-R-1590, nim, nr, 4, Sü 73,-1k. 22
20 Samasy 1k. 29

|

n, '

21 Magmetofonilint ÜsRaudmäe intervjuuga on subori isikli=
kua arhiivis.
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tondadas PAEz1de osa saadetes. Olukord tingis
Eesti NSV Kuültuuriministeeriumi ermiarvamuse saatmise NSV
Liidu Kultuuriministeeriumi Raadioinformatsiooni Peavalit-
sugates "es Kuna Tallinnas Televisioonis oli plaanis suu-
rendada toimetuste arvu vastavalt ENSV Kultuuriministee-
riumi Raadtoinformatsiooni Peavalitsuse käskkirjale (s0o=
me ja venekeelsed saated), lisaks laiemalt kasutada filmi-

|

repõrtasze, oli vaja köosseisu suurendada 129 inimese võr-
ras lubati vaid 82; See ei võimalda korralikult tööd orga=

niseerida šaseab kahtluse alla plaanide täitmise,
Ühtlasi palutakse eraldada lisatehnikat (kinökaame=

rad, mõntaazlauad, autody valgustusaparatüurs kinoprojek=
torid jne.) kokku 830 tuhanderubla eeste.,"22

Osaliselt tuldi sellele palvele vastu ja 1. mail saa- —

bus Tallinna Televisioonistuudiole -saadetis Kiievist, mis 7

sisaldas sealse kaameratehase toodangut =2kiteasfilnikäa-
merat “Kiiev-16 8$=+2, Üks neist kandis nunbrib 001!"Seega.

ekaperimentaaltoodang, mille katsetamine kaka meie fil- —

mioperaatoritele, 23
N

i
Sama aasta 4. õlktoobriil saadeti korralikult tehnika= |

ga varustatud filmievupo Jüba koduvabariigist kaugemale;
täpsemalt sLeningradi:24- |

1958,a. kinnitati NSV Ilidu Kultuuriministeeriuni

22. ORKA, F-R=1590, mimi: nrs4, sü 90, iki L=ll
23 A«SEPp» Mida õn uut oödata televisioonihuvilistel?

“Rahva Häält nw.107, Tomiai 1957öa;p Iks 1
24 EEV arhiiv, kaadrialased käskkirjad 1957.85; 1ks 298



Raadioinformatsiooni Peavalitsuse poolt juba oma filmivõte=
teks plaan »-36 tundi. 32 tundi sellest pidi moodustama

kroonikavõtted, 4 tundi oli kunstiliste võtete jaöks. Plaa=

niga koos eraldati ka vastavad fondid.25
|

dää oli hakanudliikuma, kuid puuõus veel väga palju,
et valmistada ette korralikke filmiprogramme. Sunidus filmi
ilmutamise laboratoorium ja korralikud montaazitingimused,
Korduvalt tuli keelduda naabervabariikidest ja rahvademo-
kraatiamaadest saabunud suovdd täitmisest meie filmiprog-
rarmi saamiseks. °C |

Kvalifitseeritud filmioperaatorite vähesus ja mitte-
küllaldane kinotehnika olid põhjusteks; mis takistasid ka
oma filmivõtete aastaplaani mittetäitmise,?!

|

Olukorra parandamiseks moodustati vastavalt ENSV. 0
Raadio ja Televisiooni Komitee esimehe käskkirjale nr.67-k
28. veebruarist 1959.a. Tallinna Televisioonistuudio. juur- ;

de filmigrupp, mille vastutavaks toimetajaks saiIloit ja —

kuhu läksid üle ka kõik seni toimetuste juurde:kuulunud ki=
nöoperaatorid,*°

|

JA

Nii organisateioonilised kuika mitmed muud ettevõt- Aak

mised (pidevad taotlused tehnika saamiseks) aitasidsiiski
paljus ja 1959--aastaks olid Tallima Televisioonil juba
piisavalt väljakujunenud filmimistingimsede.See eeldas, e+
mõödustataks vagtäv komisjon kroonikatiimide hindamiseks ja
25 okk, F-h-1590, nim, weg sii 110; Ik, 23
26 ORKA,E-R-1590, nim. nr,4, sü 1265 Ik1
27 Samas, sü 153, 1k. 68

28 Samasy 0 sü 153, Ik. 20



a 39. as

filmile salvestatud kontsertpalade vastuvõtmiseks. °° Haka
tiehitama filmihoiätat, mille vastuvõtmiseks moodustati
294 detsembril 1959.a. vastav komisjon eesotsas direktori
IuPiibugas 39

1959. aasta oma filmitootmise plaan 36 tundi suude=i juba 2,5 tunni võrra ületada, seda põhiliselt televisi=
oon lavastustele tehtudillustreerivate võtete arvel.
Kontsertpalade plaani täitmist pidurdas selleks ettenähtud

|

gummade piiritus ja tehniline baas; koosgeisuliste operaa=

torite vähesus. +
1960. aasta oma filmivõtete plaanid ületati juba 41

tundi, tänu kroonika-dokumentaal ja monitori ekraanilt fil-
mimise arvel 4,5 tunni värve, 22. Selleks aitas kaasa üha

nostuudiotega, samuti 9. juulil võb olevisiooni. Hõuko-=

su juurde Loodud alniiselt tegutsev kinoamatööride sekti-
siOON. 33

|

Võrrelduna teletehnika saamisega, mis kulges normaal-

selt, vastavalt sellele, mida vajäbi ja idda wuämab -vaata»
vad tehased suutsid toota, toimus kinotehnika muretsemine

üle raskuste. Seda meeldivam oli tõdeda, et esimene suu-
vein üleliiduline tunnustus Tallinna Televisiooni tööle tu=

"29 ORKA, P-R-1590; nim, nr,4, sü i5L, Iks 10-11

30 Sämas; | sü 152, Ik. 191

31 Samasy ' sii 190, 2 13

33 Samags | sü 187, lk. 45
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lijust filmitootmise vallast. 1960,a., valminud kunstiline
täismetraažiline film “Näitleja Joller" tumistati vasta-
valt NSV liidu Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku
Raadio ja Televisiooni Komitee esimehe käskkirjale nr.629
= T« meist .1960.a. esimese järgu diplomi ja 2000 rublalise
preemia vääriliseks. 24 Söefilm oli vast kõige parem näi->
de entusiasmist ja suurest tehatahtmisest, kuna valmis sõ-
na otseses mõttes töö kõrvalt jaüpris primitiivaetes fil-
mitoõtmistingimustes.: Näide sellest» et mitte alati ei ot-
susta tehnika, vaid eelkõige inimene,

|

34 ORKA, F-R=159, nim, nr.4, sü 187, lk. 8



Kaader ja kaaäri valik on see, mis kujundab asutuse
või ettevõtte näos tema praktilise ja potensiaalse võimsuse.

Milline oli Tallinna Televisioonistuudio kaadrite ar-
' vuline juurdekasv vöös käsitletava perioodi jooksul? Vastus

sellele küsimusele võimaldab paremini lehti mõtestada prob-
Teema, mis nõore asutuse juhtkomma ees seisid.

Kui televisioomi loomisaasta lõpul oli köösseisus
vaid 36 inimest (tabel 1)» siis 1960. aastaks ulatus see
arv jube 170-n4,Mivõingat tootmise (tabel 2) ning kaad-

ri juurdekasvu on harva esinenud riiklikes ettevõtetes. ja
televisioõniski enam mitte tena järgnevatel arenguaastatel.

-

Üks tingis teise ja, nagu tabelist selgub, oli kaad-
ri arvuline kasv kõige jõulisem 1958. as Selle tingis uue

tehnika kasutuselsvõtmine, samuti är ka loodud filmitoot-
=

mise osakond (to. Ik: 38)4 šae nõuäla uute rezissööride,
|

operaatorite assistentide ja kunstnike töölevõtmist. Tei-
sest küljest oli uus tehnika ja filmitootmise algus ka põh-
juseks; miks koosseisude üldise kasvu ja loomingulise per-
sonali kasvu vahele hakkasid tekkima omamoodi “käärid".See
asjaolu hakkaberiti silma1959-1960 aastat iseloomustava»
te kõverate vahel». Uue tehnika kasutuselevõtmine ja Zilmi-
tõotmine nõudsid hulgaliselt abipersonali=valgustajaid,
rekvisiitoreid, grimmeerijaid, lavastajaid, töölist, ebi-
sid, Filmidirektoreid, administraatoreid ja teisi, kes ot-
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seselt loomingulise personali hulka ei kuulunud, kuid prog-
tammi ettevalmistamisel olid hädavajalikud.

Kust ja kuidas leiti kaadreid uuele nähtusele = telc-
visioõnile? Asutuse tervis, milleson veiditeatrit, veidi
kino, võidi informatsioomivahendajat ja veidi meelelahuta-
jat; mis on natuke waadiolik, kuid siiski nii omanäoline?

Kaadri leidmise tegi raskeks asjaolu, et üheski õppe-
asutuses kogu Nõukogudemaal ei valmistatud tol perioodil
ette spetsialiste televisioonitööks. Ilsaks puudusid tele-
visioonis tehtava töö põhiprintsiibid ja metoodilised alu-
sed. Teati vaid, et peab tegöma programmi, mis televisioo-
ni sõtsiaal=id6öloogilist funktsiooni kõige paremini reali-
seemida võimaldaks.

;

Hagu eelmisest peatükist selgus, valiti esimesed te=
levisioonitegijad readiotöötajate hulgast. Tallinna Televi-
sioonistuudio kaadrialase köösseisu komplekteerimisel an=

a

õis Eesti NSV Kultuuriministeeriumi Raadioinformatsiooni
Peavalitsus loodava asutuse käsutusse 9 kõgemustega raadio-
töötajat, kes alustasid saadete ettevalmistamist ja moodus-

tasid loomingulise koogseisuslgtuumiku.*
Esimeste esinejategi hulgas olta jüba tunnustatud

raadiomehed, kelle Sõnaseadmine tuimalt kõikenägeva tele
kaamera ees säilitas oma osavuse ja nõttesisukuse. Taoline
praktika ei saanud kesta aga kuigi kava,sest televisiooni-
1eoli vaja OMA kaadrit. Mittealati võib-olla nii sõnao-

—

savat kui raadios, kuid kinalaati telegeenilist, sest nii

1 ORKA, F-R=1590, nim. nr.d4s sü 675 Ik» 4
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mõnedki “apsue", mis vaadiomeeste töös andestamatud, jää=
vad televaatajal tähele panemata, sest kõigepealt jälgib
ta seda, mida esineja eetris teeb ja kuidas ta seda teeb,

-

Mellinna felevisioonistuudio kaadri kujundamist
alustati tugeva partelalgorganisatsiooni loomisega, mis
TV esimestel päevadel oli väga väikesearvuline. 195548.
lõpul koosnes see vaid kolmest inimesest. Hendeks olid
esimene direktori ket+ Vladimir Ivanov, toimetaja Veera
Kononova ja 17. detsembril 1955. a. direktori -kohustemse
asunud Leopold Piip.” Oli selge, et kommmnistide osetäht-
suse tõstmine noores kollektiivis: on üks esmaseid ja täht-
samaidülesandeid.

|

|

Orienteerudes noortele, püüti tööle võtta võimali-
kult rohkem kommmistlikke noori, sest just nemad pidid
moodustama tulevase partcialgorganisatsiooni peamise re=
servi: |

Ei unustatud aga ka vanas juba kogenud kaadrit. Ees-
timaa Kommunistliku Partei Keskkomitee poolt suunati Tal-
linna Televisioonistuudiosse tööle ideoloogilises töös ju-
ba kogenud ajakirjanikke, eelkõige komministe, et kujunda-
da nende abil vajalikku parteilist atmosfääri ning soodus=
tada noorte töötajate ideelist kasvu, Esimestel aastatel
asusidtelevisiooni tööle kommunistid Erich Kiisa (direk=
tori asetäitja); Raik Aarma (poliitiliste saadete vanem=-

toimetaja); Roland Joosing ( poliitiliste saadete toimeta=
ja); Harxy loit (informatsioonisaadete vanemtoinetaja) ja

ik
2 ETV arhiiv, kaaärialasõd käskkirjad 1955,a.; Ik. 98
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Mii kujunes juba õige pea Tallima Televisioonistuu-
äios välja üpris tugev partelalgorganisatsioon, mille esi
messks sekretäriks valiti tolleaegne laste- ja naorsoosaa=
dets toimetaja Agu Tali, asetäitjaks Valter Blum?eldt.Pea-
gi hakkas organisatsioonile tulema ägas ka $ööle võetud
kaadrist. Juba 1956« aastal anti esimesed soovitused kahe-
1s noorele teletöötajale, kelleks olid Imo Varandi ja Ülo
Reudmägi.* Sellistest noortest moodustuski tubli TeSETV

mitte ainult parteialgorganisatsioonile, vaid ka juhtivale
kaadrile, Ja nüüd, aastaid hiljem, võib julgelt öelda, et
tookord tehtud panus nõortele andekatele inimestele on end
kõigiti õigustanud, Mii televisiooni alguspäevil kui ka
mõned aastad hiljem Kõmmunistliku Partei zidadesse vastu
võetutest on enamusest saanud tublid talevist opiltarijad
jä alajaotuste äuhid, kes hoolitsevad ka küinasa ETV korda
minskute eests

/

|

Seega lahendati suhteliselt kiiresti juhtiva kaadri
küsimus. Võis arvata, etülejäänu läheb juba kergemini, .

kuid kaugel sellest. Loomingulise kollektiivi mõodustamine

oli küllaltki tõsine probleem, sest abi ei olnud loota ku-

sagilts
Töö autori arvates annavad Tallinna Televisioonistuu-

3 EIV arhiiv, L.Piitp, “Dialoog Eesti Televisiooni arõngu-
Loost läbi aastate prisma ja subjektiivse mina", 1955-

4 Magnetofonilint V.Blumfeldti intervjuuga on autori isik-
likus arhiivis
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dio juhtkonna ees seisnud probleemidest kõige parema üle-
vagte mõned väljavõtted toonastest juhtkonna ja saatekava
nõupidamise protokollidest, nis kirja pandud BePiibu mä-

Lestuste kogumikus. = |

|

"see Ärgu olgu keegi nii naiivne ja arvaku, et ideo-
loogilise rinde kaadrit võiks kusagilt hankida valmis ku-
jul! Sellist võimalust pole, ega saa ka tulevikus olema.

Sellepärast tuleb valida eelõustega inimesi, andekaid ja
arukaid, et nendest siis voolida need, keda sihipäraseks
ideoloogiliseks tööks tarvis one Ja voolida tuleb mitte

ainult õppuste kaudus..Kogu kollektiiv, tööorganisataiöon
ja »stiil, suhtlemiskultuur ja atmosfäär peavad moodusta-
ma kompleksi, milles ideoloogilist kaadrit voolitakse,te=
da tulevaseks tähtsaks tööks ette valmistatakse. Juhtimi-
ne kõigi tema vormidega peab nii korraldatud õlemne, et ta
oleks samal ajal kaadrite kasvatamise koolikses."”

Misiis seisis vastloodud asutuse juhtkond tõsise
probleemi ees = ise õppides tuli õpetada kakäadrit,. Üks
oli selge, uued inimeged keda tööle võetakse ja õpetama.
hakatakse, peavad olema eelkõige andekadja nooted:

"see Te kujutage ette, milline näeks televisioon
välja 10-15 aasta pärast, kui me võtaksimemassiliselt
tööle “habemikke"s Tallinna Televisioonistuudio saaks- en-
äale juba lähemas tulevikus külge vanadusepitseri, aasta»
te pärast oleks aga täiesti raugastunud. Ja veel üks põh-
JUSs "habemikud" toovad sageli endaga kaaga ka gsammaldu-

5 ETVarhiiv, luPiip, "Dialo0gess" Es I1ks24



ss (6
nud arusaamad, harjumused ja tavad, mis ei võimalda tele-
spetsiifikal elujõuliselt mõjule pääseda. =

Kui V.Panso võtab Konservatooriumi lavakunstikateed-
risse vaid “rikkumatuld“ noori 8340. sellisetd, kes põle
veel õppinud teatrit valesti tegema, siis sama põhimõtet
õn tarvis meeles pidada meilgi,,."° |

"y,. Tallima Televisioon võib garanteeritud edu
saavutada vaid tingimusel, kui ta suudab kindlustada uute,
värskete annete pideva juurdevoolu. Kui selline juurdevool
läkkab,lakkab ka televisiooni elav, olujõuline organism...

“e« Kaadrite valiku põhimõtteks peab olema võrdlemi-
se pähimõte - konkurss kui range sisemine seaduspäresus,
millest ei tohi hetkekski taganeda..." |

Televisioon vajas noort,andekat kaadrit ja selle pi-
devat juurdevoolu!

Kuidas seda ülesamet lahenäama asuti? Sellele küsi-
musele vastas Hardi Midus, kes asus televisiooni tööle
2. juulil 1956.2.° järgmist: Ti otsida ja kes otsib, see
ka leiab, Ii mõnigi üeatrijuht pidas ärameelitatud noorbe
pärast pikka aega vimma ja mitmed noored, kes peale kõrg=
kooli lõpetamist olid arvestanud õpetaja või-inseneriameti-
88, hakkasid hoopis uut elukutset õppima",

Televisiooni asusid uuritava perioodi esimestel aas-

ETV arhiiv; L«Eiip, "Dialooge õ. » Žs iki 10

Samas, lk« 10 ja 45
|

ETV arhiiv, kaadrialased käskkirjad, 1956«a.
Magnetofonilint HTiiduse intervjuuga autori isiklikus
arhiivis.



AT
tatel lisaks mainituile tööle Grigori Kromanov» Hndel
Haasmag, tõnis Kask, Raimond Pullat, Vello Rummo, Karin
Gardery Föliks Urve; Jürgen Miilen, Virve Aruoja, Ants
Kivirähk; Ernst Veber, Alfred Saarnak, Kalmer Tennosaar,
Arvi Püss, Peedo Taimre, Heina Vilms; Tõnu Heinmaa, Anton
üubt, Mati Põldre, Virve Koppel ja mitmed teised tänapäe-
val hästi tuntud»teatud televisioonitegijad, 1?

loomingulise kaadri kõige käalukama osa moodustasid
teatrialase ettevalmistusega inimesed = rezissöörid ja
näitlejad, sest üldiselt oli tol perioodil valitsevaks 48

seisukoht» et televisioon on oma olemuselt kõige lähemal
teatritegemisele.

Üldiselt ei olnudinimeste leidmine, kes avaldasid
soovi töötada vastloodud asutuses,eriline probleem, Prob-
leemiks oli selleks tööks sobivate inimeste leidmine, Ku-

|

|

na. valitses range konkursi põhimõte, jäid sõelale needs
kes õlid võimelised uut juba lemmult haarama ja omapoolse
te ideedega täiendama. Enamus neist on valitudelukutsele
truuks jäänud tänaseni; |

-

uba 1955.2. hakkasid toimuma ühised ettevõtmised
kvalifikateiooni tõstmiseks, Kuna neid; kes oleksid võime-
lised õpetama; veel polnud, käidi kogemusi otsimas vanema-
te kolleegide juures. 1955«a. kaadrite kvalifikatsiooni
tõstmise aruandest võib leida järgmised lõigud: ".., Pea=
valitsuse ülem BKaikviibis SDV-s tutvudes sealsete raa-
diö ja telesaadetega hing rääkis oma muljetest Tallinna

10 EIV arhiiv, kaaärialased käskkirjad, 1955-1960.a.-
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Televisioonistuudio toimetajatele ja režissööridelS. «+

käi Sallimma Televisioonistuudio saadete eetrisse
andmise eel viibisid Moskva Televisioonikeskuses prakti-
kal rezissöör Leo Martin ja operaator Inno Varandi.

öss Toimusid mitmed tootmisõppuseds küs tehrdkapoos
le esindajad tutvustasid loomingulist personali nende kät=
te usaldatud tehnika võimalustegas.»

|

«es Toimus ühine ekskursioon Leningradi Raadio ja
Kaugenägemiskeskuse tööga tutvumiseks. Osavõtjaid 32 ini-
mestsee*T

|

|

Regulaarsed professionaalsed õppused said alguse
siiski alles 1958.a. Juba I kvartaliks kinnitati tööplaan,
milles põhiteemadeks:

- Mida peab teadma valgustaja ja tema kohustused.
Kujutise saamisest televisioonis; selle ülekandmisest ja
ülekandeks vajalikest seadmetest,

» Kinokaameraja projektori tähtsamad sõlmed: m

= Kaadrikompositsioon, Rezissööri ja teleoperaatori
koostöös - Operaatori iseseisvus.

» Pult, selle käsitlemine ja tehnilised võimalused.
= Kunstniku kõht ja osatähtsus TV saadete kujunda-

misel.?* |

õpetajateks olid kõik need, kes ise alles 1,5 aastat
tagasi olid alustanud tühjalt kõhelt — G.Mätlik,ü.Raudmägt,
1.Varandi, VeRummo ja E.Tali. Lühikese ajaga olid nad suut-

11 ORKA, P-R-1590, miim, n«4, sü 675 lk. 4-18
12 ORKA, F-R-1599, nim. nrsd, sü 80, lk. 35
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nud endale selgeks teha televisioonitehnika, selie omapära

ja kasutamise võimalused: Ise pidevalt õppides oldi juba
suutelised õpetama ka teisi. 0Taolised õppused muutusid regulaarseteks ja plaani
pärasteks. Seda nõudta üha saabuv uus televisioonitehnika.
26, augustil 1956.as saabus Tallinna Televisiooni käsutus»
se esimene liikuv ülekandejaam, mis avas tegijate ees uued
võimalused, kuid samalajal seaõis probleemi ette, kuidas
uut tehnikat kõige otstarbekamalt kasutada.

Samasuguse olukorra ees oldi siis, kui hakkas saabu-
ma fiimivõteteks vajalik tehnika (vt. eelmist paragrahvi).
Filmitegemisega oli olukord siiski mõnevõrra lihtsam. Tänu

oma entusiastidest meistrimesste leiälikkusele, kellede ees-
otsas; nagu öeldud, seisis Ülo Raudmägi, oldi alaga juba
mõnevõrra tuttavad. Esimene ein komandeeriti Lenin=
gradi juba 44 oktoobril 1957.a412 Grupi koosseisu kuulusid
ühiskondlik»poliitiliste saadete vanemtoimetaja Hloit, va-
nemrezissöör G.Kromanov, filmivõtete peaoperaator ÜRaudmä-

gi, toimetaja H.Püsg, vanemvalgustaja A,Kõll, lavatööline
AsSaarna ja bussijuht MiMulds

Filmitootmiseks vajaliku kaadri muretsemiseks andis
Eesti NSV üinistrite Nõukogu juures asuva Raadio ja Tele-
visiooni Komitee esimees 8. oktoobril 1957.a. välja käsk-
kirja nr.67 "Töö organiseerimisest kinoamatööridega".24

13 EIV arhiiv; kaadrialased käskkirjad, 1957.a, lk. 169
14 Samas, lk. 173
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Selles oli öeldud: "sas Moodustada Raadio jaTelevisiooni
Komiteö juunda kinoamatööride õppestuudio, mille eesmär-

giks on iti töös kaasa tõmmata kõiki kinoamatööre ja ette
valmistada kvalifitseeritud kinooperaatoreid komitee koos-
seisuliste kinooperaatoritse ja korrespondentide kaadri
täiendamiseks ,!!

|

28 veebruaril 1959.a. moodustati filmitootmisgrupp,
mille vastutavaks toimetajaks määrati H.Ioit. Grupikoos
seisu läksid üle ka kõik filmiopereatorid, kes seni olid
kuulunud toimetuste juurde,19

Kaadri nappus filmitootmises jäi aga püsima, selle
kõrveldamiseks moodustati vastavalt Komitee esimehe käsk-
kirjale nrs78 - Sejuulist 1960.a. Televisiooni Nõukogu

16 Selle eesotsas seisisduutkäde kinoamatööride sektsioone
büroo, kuhu peale EV edministratsiooni esindajate kuulu-
sid pea kõikids vabariigis tegutsevate amatöörfilmiklubi-
äe esindajad.

Need organisatocrged ettevõtmised kandsid head vil-
ja ja 1960,a. = käsitletava perioodi lõpuks, oli Tallinna
Televisioonistuudiol tubli operaatorite kaader eesotsas
Ülo Raudmäe ja Anton Hutiga.. Esimeseks konkreetseks tule-
museks oli 1960.234 vändatud euimene täismetraažiline t6-
lefilm tääitleja Joller,

|

Tõsi, see film valmis sõna otseses mõttes “põranda
alliy kuna vahendeid; ega ka vastavat koosseisu, mis vaja»
likud ühe filmi lõomiseks polmud eraldatud. Juhtkond tea-

15 EEV arhiiv, kaadrialased käskkirjad, 1959.a.p Ike 48
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dig vaid seda, et režissöör Virve Aruoja teeb juurdevõt=
teid lavastuse jaoks. Isegi tegijaile endile = režissöör
Virve Aruojales operaator Anton Mutiley kunstnik Linda

Andrestele ja helirezissöör Ernst Veberile, tundus ette-
võetud üritus liiga pretensioonikana. Hiljem, kui seisti
jubasündinud fakti €es, et juurdevätetest koosneb suurem

õsa kogu lavastusest; anti võimalus +öö lõpule viia ja
vormistati kunstiliseks telefilmiks. Lisaks suurele popu-

laarsusele oma vabariigi vaatajaskonna hulgas, sai töö ka
üleliidulise tunnustuse osaliseks,

|

Telefilmi "Näitleja Joller" valmimine on vast üks

kõige eredamaid ja iseloomulikumaid näiteid Tallinna Tele-
vistoonis tol perioodil töötanud inimeste püüdlustest ja
suurest teha tahtmisest«-Ioomulikult ei lõppenud kõik kat-
aetused niisama edukalt kui nimetatud film, tähtsam oli
hoopis see» et taheti teha;ei jäädud rahule saavutatuga.

Uue tehnika omapära ja kasutamisvõimalused omandati.

tänu tegijate suurele entusiasmile ja regulaarsetele tooi=
misõppustele suhteliselt hästi ning kergelt. Kuid kõik
needtootmisõppused jäidühekiüleseteks, Põhiliselt puudu»

tasid nad televisioonitehnikat ja selle kasutamisvõimalu-
si. Määratud oltd vad eelkõige loomingulise kaadri solid |

õsa jaoks, kelle käsutada see tehnika oli, rezissööridele,
assistentidele, operaatoritele, valgustajatele ja-kunstni-
kole, Ajakirjanikele; kes saateid ette valmistasid ja ise
eetris eginesid, toimusid vaid regulaarsed poliitõppused...
Kuidas aga kaadris esineda, kuidas viia oma mõtted kõige
paremini vaatajani, seda pidid kõik saatejuhid tegema oma



enda äratundmise järgis
|

ttsiteerime veelkord WPiipu: ",,. EEV vajab omaaren-
guks võitlevaid ajakirjanikke, selliseid lõomingulisi töö»
tajaid, kes ei karda sisse murda uksest, mis kinni on. Sis-
se murda suudab siiski vaid see ajakirjanik, kes OMA SILMA-=

DEGA elu näha oskab ja selle perspektiivse tähtsusega prob-
leeme tunnetada mõistab. Teleajakirjanik ei tohi ELU sabas

sörkidas vaid ta peab öma sotsiaalse Zunktsiooni tõttu ess
astuma ja elust võetud probleemide tõstatamisega vusi sih=

te paigaldama, et siid vaatajaid nenäe üle mõtlema pan=
Mäeaa"*1 = sellised mõtted teleajakirjaniku kui isiksuse
kõhta öeldi välja Tallinna Pelevisioonistuudio AEA
üõupidamisel voebruaris 1956. 24.

Seega olid põhimõtted, milline peab olema teleejakir-
janik, kuidas töötama; et täita oma sotsiaalseid Tunkteioo=

n6y täiesti selgeds. Kuidas aga sada kõike ekrasni ees ra-
kordas milliseid vahendeid, millises proportsioonis kasu-

tada; seda ei osanud õpetada keegi. Esimesed televisiooni=
alased teoreetilised uurimused hakkasid ilmuma alles järg=
misel EV arengu perioodil = 60=date aastate keskel, -Esime-
seks pääsukeseks oli 1963:a. ilmunud VeSappaku "õelevistoom

ja meie, See raamat haarati lennult ja juba 1965.8, ilmus
ta sesti-keolses väljaandes, *? ning muutus omamoodi Televi-.
siooni aabitsaks.

| |
|

Seni aga töötati oma parima fäeiligsülum Sry Vaiel-

17 EHV arhiiv, Piip, "Dialo0gss." Is 1k. 3

18 Vesappak, Aolevisioon
a

ja meie, "Eesti Raamat" Zlnc,
1965sä. '



äi pärast saateid tehtu üle,uuriti sugulastelt-tuttavatelt
miilise mulje saade neile jätnud. Taoliste, mõnikord üpris

vastandlike arvamuste alusel püüti sageli oma tööd ümber

korraldada, teistmoodi teha ja neid, kel pariisi välja tu-
li, jäljendada.

Myee Meis teleajakirjanike kõige suurem hädaoht pei=
tub üksteise mehhaanilises kopeerimises. Tallinna Televisi-
oonistuudio on praegu kahjuks veel nagu halb lasteaed, kus

kõik lapsed ühelaadseteks modelleöritakse ja individuaalsed
iseloomujõoned maha nuditakset Ms peame igale loomingulise=

le töötajale lähenema kui hell jahoolitsev ema, kes armas-=

tab igat oma last isemoodi, sest ta tunnetab ja mõistab,mis

just sellelening ainult sellele lapsele omanes.s.

šss He õi tohi tmustada,et just iga Loomingulise

töötaja iseloomu eripäras peitub tema individuaalne käeki-.
ri. Toetama ja arendama peame seda, mis igas ühes huvitavat
ja eripärast, mitte aga seda, mis kõigi juures ühelaadset

ja igapäevast 0.3.29 |

 Sänu-sellisele suhtumtaele Jallinna Televisioonistuu-
dio juhtkonna poolt; moodustus mõnes aasta jooksul üpris.
omanäoliste autorite ja saatejuhtidekollektiiv. Nimetagem
Heino Mikkinit, Klaus mikkotjt«, kelledest aastate jooksul
said väga tugevad ja omanäolised telekommentaatörid. Inime-=

sed, kõllede ilmumist siniseleekraanile oodati igal õhtul
tuhandetes pereköridadesi Sellise edutagas lisaks juhtkon-

19
-

ETV amhiiv, 2.Piip, WBial00Geos'' E, Jr 25-26
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na mõistvale suhtumisele ka see, et tegijad ise ei unus-
tanud leninlikku põhimõtet: ",,. mitte rahuläuda selle
õskusega, mida meis on kujundanud meie varajasemad koge-
musedy vaid tingimata mina edasi, taotleda tingimata ena-
mat, kergematelt ülesannetelt üle minna raskematele, Elma

selleta pols mõeldav ka progress sotsialistlikus ülesehi»
tustöösu a «1170

Tugevaid kommentaatoreid ja saatejuhte jäiikkagi
väheks. Toimetustele noorte kaastöötajate leidmise ja et-
tevalmistamise eesmärgil moodustati ll.detsembril 1958:a4
vastavalt komitee esimehe käskkirjale “Noorte reporterite
klubin,21

Töö parema õtganiseerimise -eesmärgil toimus käsitle-
tava perioodi jooksul ka mitmeid suuri struktuurilisi muu-

datusi; Aejaanuaril 1957vas ilmus NSV ldidu Ministrite
Mõukogu määrus nmr.l2, milleskohustati WSV liidu Kultuuri-
ministeeriumit üle andma vabariiklike Kultuuriministeerius
mäde alluvusse vabariiklikud ja kohalikud raadioinformat=
siooni omganisatsioonid ja televisioonistuudiod, °°

Veel samal aastal ühendati televisioon juba suurte
kogemustega raadioga. Vastavalt NSV liidu Ministrite Nõu-

kogu samasisulisele määrusele võttis Eesti NSV Ministrite
Nõukogu 21. juunil 1957sas vastu mälud wa 230 Eesti ÜSY

Ministrite Nõukogu juures asuvaRaadio ja Televisiooni Ko-
mitee moodustamise siina pannes talle ühtlasi kogu raadio"

2% 20 Tele Lenin, Teogeds 58, |FN SE 173

el EI arhiiv, kaadrialased käskkirjad, 1958.2., Ik» 316

22 ORKA, F-R=1590, nim. nr.d, SU 79, Ik. 1=2
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ja televisioonialase töö juhtimise vabariigis. Komitee esi-
meheks määrati Endel Jaanimägi+e3 A

Peadusliketehmiliste küsimuste vurimiseks, lahendami»

seks ja töotmisse juurutamiseks asutati Raadio ja Televisi-
ooni Tehnika Nõukogu,”*

Otseselt televisioonitöö paremaks korraldamiseks ja
juhtimiseks moodustaüi õis detsembril 1959.2. Televisioomi-

saadete Nõukogu, °7 mis 10.novembril 196042.+ nimetati ümber
Televisioonistuudio saatekava kolleegiumiksu6

Samaaegselt toimus väiksemaid reonganiseemimisi, üheni»

datž toimetusi või nimetati ümber vastavalt nende ess seis-
vate ülesannete poliitilise tähtsuse kasvule,

Tänu kõikidele nendele ettevõtmistele moodustus kä=

sitletava perioodi Lõpuks Tallinna Pelsvisioonistundios
kaader; kes oli võimeline väljastama programmi p mis oli

-

ühiskondlik-polisitiliselt küllaltki kõrgel tasemel, prog-
rammis mille struktuurilised suunad oltd välja arendatud,
alarubriigid ideoloogiliseeesmärgi ja adressaadi seisuko=
halt amoteeribud.

23 HIV arhiiv, kaadrialased käskkirjad, 1957.8, 5 Ms 61

24  Samasy 1958.854 lks 213
25 Samas, 1959.85p lk. 286
26 Samas, 1960;a43 ike 221



8.3 Programmi põhijooned

Enne kui rääkida lähemalt programmist, mida Tallinna
Televisioonistuudio oma esimestel aastatel väljastas, püüa-
me võrälevate tabelite abil jõuda selgusele; milline ja kui
suur oli auditoorium, kelle tarvis seda programmi. ette val-
mistati (tabelid 3 ja 4).*

|

Nagu selgub tabelist 3, oli Tallinna Televisiooni
sünniaastal televiisorite arv meie vabariigis vaid 1300.
Enamik neistki muretsetud aasta viimases kvartalis. Järg-
neva, 1955.8. jooksul see arv kolmekordistus, 1960. a»

|

ulatus nende arv juba ligi 40 tuhandeni. Inimeste arv kes
saateid jälgisid, oli aga tunduvalt suurem (tabel 4). Se-
da põhjusel, et eriti esimestel aastatel koguneti program-

mi jälgima tavaliselt mitmekiimnekesi. Asutuste-ettevõtete
punanurkades ja puhketubades, klubides, kus telerid üle-

val, oli gaatepäeva õhtutel alati rahvarohke. Uus nähtus
meelitas, tõmbas ligi:

Auditooriumi põhilise osa moodustas linnaelanikkond,
õlukorra tingis televisioonilevi piiratus = 70-80 km. oli
optimaalne piir. Heade ilmastikuolude korral võis saateid
näha ka kaugemal. Vaatamata sellele ci saa seda juhuslikku
vaatajaskonda lugeda saateid pidevalt jälgiva auditooriumi

1 Zabelites kasutatud arvud on võetud ETV metoodika osa-=
konna vastavasisulistest uuringutest ja Komitee plaani-
osakonnasts
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hulka. Seega koosnes Tallinna Televisiooni. saadete vaata-
jaskond esimestel aastatel peamiselt Tallima elanikest.
iinnaelanikest vaatajaskonna %hakkab vähenema alles kä
aitletava perioodi lõpuks, mil valmisid releeliinid Tal-
lim-=Lleningrod ja Tallinn-Tartu-Riia koos vahejaamadega,
mis tunduvalt avardas saadete jälgimise võimalust ka Pa-
joonides.

Milline oli siis progremn, mida Tallinna Televisioon
pakkus oma väikesearvulisele kuid suhteliselt haritud (lin-
naelanikkond) vaatajaskonnale? Kogu käsitletava perioodi
jooksul oli valdavaks osaks programmis mitmesuguste filmi-
de demonstreemimine. Oma saadete osakaal oli suhteliselt
väike (tabel 5)2, 0,1 tunnilt päevas kasvas see 1961, a.
siiski 1,3 tunnini. 01 tundi tundub küll väikese arvuna,
kuid ei tohi unustada, et 1955. aastal ei toimmud saated
mitte iga päev, vaid ainult 2-3 korda nädalas;

1955.2. sisustati oma saateid põhiliselt kunstilise
programmiga... Esimestest saadetest alates astusid telekaame-
vatö ette meie vabariigi kunatineistrid V.Neelus, V.Gurjev,

Ots, PKuusik, M.Kodanipork, V.Viisimas K.Vaha ja paljud
teised. 2

| / |

Järgmise tähtsama lõiguna võib nimetada lastesaateid.
Juba neljandas saates 21.juulil 1955.a. astus noorte tele-
vaatajate ette lastesõben Buratino. See toimus saates "Bu-
ratino esineb televisioonistuudios", mille valmistas ette.

2 Tabelis kasutatud andmed on võetud ETV plaaniosakonnast.
3 EIV arhiiv, saatepäevikud, 1955.a.

|
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 PuVeike.t 28.augustil, algava õppeaasta puhul esinesid
Tallinna IV lasteaia kasvandikud, 1l.septembrii oli sini-
ne ekraan taas nukuteatri näitlejate päralt, esitati esi“
mene teleinstsõensering Ausõna", mille seadis televisioo=
nile A.Kivirähk, 24.septembril esinesid Vabariikliku Töön-
äuskooperatsiooni Kultuuribeasi. nukuringi liikmed “Kolme
põrsakesegatt,? seda loetelu võiks jätkata, sest nagu öel-
äud, moodustasid väikestele televaatajatele mõeldud saated
Tallirma Televisioonistuudio oma programmist üpris kaaluka
OSA |

| A,
Edasi võiks rääkida tähtpäevalistest saadetest. Esi=

mesele koolipäevale pühendatud lastesaatest oli juba jut-
tus 2woktoobril toimus Tööjõureservide 15-le aastapäevale
ja 9,0ktoobril A.bemba 70=1e sümiaastapäevale pühendatud
saade. 30 «oktoobril aötulsse läinud saatega: “Pimaste lip=
pude all" $ähistati lähenevat Sture Sotsialistliku Oktoobri-
revolutsiooni 38. aastapäeva. 12,novembril toimunud saates
"100 aastat A.Adamsoni sünnist" räägiti suure kunstniku
elust ja tööst, autoriks L.Soonpää. 6

1955.80 saatepäevikutest leiab ka sellise Eektis et
sageli olid stuudiosse esinema palutud sportlased, Vehkle-
jads maaälejad,. ujujad». võimlejad, poksijadja mitmete

teiste spordialade esindajad rääkisid th ireeningutest 4;

saavutustest da tulevikuplaanidest ke |
|

1955«a4 Minge mahtus veel kaks saadet, milliseid nanb

4 ORKA, K-R-1590, nim, nr,2, sii Ly Ik, 296-312

5 ETV arhiiv, saatepäevikud, 1955.a.
6 Samad
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eraläi mainima, Üheksoli 17.detsembril eetrisse läinud
esimene, täielikult televisioonis ettevalmistatud lavas-
tus "Viirastused", mille August Jakobsoni samanimelise $te0-
a järgi seadis telepäraseks Leo Martin, teiseks vanaaasta
õhtusaade "Hõissa näärid,mis kestis üle südaöö ning
koosnes kahest osast. Esimeses pooles esinesid rahvamuusi-
kud, teises aga tolle aja populaarsed estraadikunstnikud,
kokkuüle 20 inimeses!

Selline oleks lühiülevaade Tallinna Televisiooni esi-
mesel tegevusaastal väljastatud programmist. Kui konkreet-
sete tähtpäevadega seotud saatelõigud ja lastesaated välja
arvata, võib ülejäänu kohta öelda; et see mis eetrisse an-
ti, oli üsna juhuslikku laadi. Puudus süsteemikindel pla-
neerimine, mis oleks võimaldanud vaatajat vajalikul ühis-
kondlik-poliitilisel tasemel mõjustada ja kasvatada. Põh-
juseid oli palju, eelkõige aga ikka see, et televisiooni
alles õpiti tegema ja tegijatel endil polnud veel täit aru-

"Baamist sellest; milline Võimas propagandavahend nende kat»
te oli usaldatud.

|

Saabunud 1956«aasta tõi endaga kaasa mõndagi röömus-
tavabs Eelkõige seda,- et lisandus vusi jõude jaoma teist
tööaastat alustati ligi poolesajast inimesest kõosneva kol=

Lektiiviga; millele aasta jooksul tuli veel tublisti lisa
(tabel 2). hoomulikult. suurenesid ka plaanids 4astaplaan
nägi ette 685 tunnilist saatemahtu; millest 196 tundi moodus-
tasid oma saated (tabel 1). See nõudis jubs plaanipäraest ja

T BEV arhiiv, saatepäevikud, 1955.2.
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sihikindlat tegutsemist, Alates märtsikuust hakatigi töö-
le kindla perspektiivplaani järgi, mis tehtud kvartalite
ja kuude peale ette. Maanta öli ära märgitud saate valmi-
mise kuupäev, maksumus; autorid, kestvus ja lühidalt ka
ülesehitus.?

Alatös 3. märtsist 1956.a. hakkasid saated minema
söiuladi ilma vabandava tiitrita = “Prooyisaade"?, Ühest
küljest tõstis see tublisti saadete tegijate vastutust,
sest nüüd ei saadud enam oma oskamatust või saamatust väl-
ja vabandada, et mis siis ikka; see oli ju proovisaade,
miile puhul võib juhtuda nii mõndagi, teisalt andis see
tunnistust Bõllests eb õpipoisi aeg tuli lugeda lõppenuks
ja hakata tegema meistritööd.

Suurenenud kollektiiv ja plaanid tingisid konkreetset
tööjaotust» Sellel eosmärgil moodustati rida toimetusi,mil-
lede juhtimine usaldati kogenemmatele ajakirjanikele; Ühis-
kondlik-poliitiliste saadete toimetust asus juhtima R.Aarma,
kirjanduslikedramaatiliste saadete toimetust VRaudsepp, Muu
sikasaadete toimetust Jlliilen, laste= ja noorsoosaaäste
toimetust A«Teli, filmisaadete toimetust A.Koit ja spordi
saadete toimetust Hlikkin,”9

 Kollektiivi ees seisvad ülesanded, lühidalt kõlikutäid»

tulnas öeldi välja märtsikuus toimunud Tallinna Televisioo=
nistuudio saatekavakoosolekuli "Tallima Televisioonistuu=
dio prögramm peab nüüd ja kaugemas tulevikus tuginema kind

8 OKS, 3-8-1590, aita 695 lke 1
9 EIV arhiiv, saatepäevikud, 1956,a.

10. ORKA, F-R-1590, nim. nt44s sü 695 1k. 2
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lalt kolmele sambale:

= hästi korraldatud ühiskondlik-poliitiline informat-
gioons

'

- teaäuslike teadmiste propaganda,

- huvitav ja mitmekesine meelelahutus.
"ees Kui vaataja on hästi informeeritud, kui ta on

varustatud mitmekülgsete teadmistega, kui tal on alati rei-
bas meeleolu, võib ta mägesid nihutada. Aga see ongi ju
ideoloogia, tema resultatiivsus ja efektiivsuse e."7

Esikohal seisis niisiis hästi korraldatudühiskond-
lik=poliitiline informatsioon. Kui jätta kõrvale 17-19.jaa-

-
nuatini toimunud EKP IX kongressi valgustamine ja 14-25.
veebruarini 1956.ax Moskvas toimunud NLKP XX kongressile
pühendatud erisaated, võib ülejäänud aasta jooksul väljas-
tatud informatsiooni tevitamist lugeda halvaks. See, mis

vaatajateni jõudis oli sageli juba ajalehtedes ilmunud
—

ning ei pakkunud midagi vubs22
Kuna esimestel aastatelmoodustasid Tallima Televi-

gsioonistuudio loomingulise kaadri peamiselt teatriinimesed,
õlid nagu eelmiselgi tööaastalkõige suuremad kordaminekud
just kunstilise ja meelelahutusliku programmi. väljastamise
osas,millede eest hoolitsesid kirjandus-õramaatiliste ja
muusikasaadete toimetus. Eetrisse jõudis telelavastus “Va-
himajake" « režissöör b.lartinja muusikasaadete sari
“Tantsides läbi sajandite" «=rezissöör AsRinno.

11 EH arhiiv, LsPiiD; "Dial60ges." Is 1ks 24
12 EEV arhiiv, saatepäevikud 1956.2.
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Tublilt jätkas ka laste- ja noorsoogaadete toimetus,

šätkus ka tähtpäevaliste saadete eetrisseandmine.Aasta
|

algul Leidsid kindla koha programmis saated, milledes uusi
tõleviisoriomanikke, kellede arv pidevalt kasvas (vi. ta=
bel 3), Juhendati kuidas tusi aparaate häälestada ja töö-
korda söada. 13 Regulaarselt, kõrd kuus, hakkas ilmuma ka
HMikkini toimetatud "Meie spordimärkmikt,

Oma teostuselt olid saated üpris ühelaadseds Diktori
või esineja juttu püüti katta fotodega, intervjuud toimu-
sid ühetooniliselt;- laua taga istudes filmi peaaegu ei ka=
sütatuda Taoline olukordõli omaneka teistele telekeskus-
tele ja kutsus esile vaidlusi mitte ainult meie, vaid ka
üleliidulise ajakirjanäuse veergudel,

"3; Paljud lugupeetud kriitikud ja kunstimsistrid
astusid välja sõna kaitseks, Vähe ei olnud ka noid; kes
aöisid pildi esimeseks valastanise eest» Miüd võib öelda,
et taoline vaidlus oli vähese produktiivsusega, eelkõige

|
sellepärast; et sõnaleomistati mingi abstraktse, heliseva
mõtte funktsioon. Isegi siis,kui need vaidlused vaibusid,
võis telestuudiotes kuulda rahulolematuid ütlemisi saadete
kvaliteedi kohta, vihjõega sõnaohtrusele ja illustreeriva
materjali vähesusele. Võib näida;et näed otsused olid õi=
galg kuid nõis oli valdpool tõde. Telegsated ei olnud mit-
te risustatud sõnaga üldse, vaid halva, mittemidagi ütle-

|

va sõnaga Teisest küljest ei saanud telesaated nuriseda

13 ETVarhiiv; saatepäevikud, 1956.2..
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pildi nappuse pärests Hida oli selles, et see materjal oli
kuiv ja igav vaatlemteel. Viheofoktiivne ja halva tehnili-

5 kvaliteadigusvat*?

visiooni kaudu on üldse võimalik kobinimkiktnd teavitada?!
Sina tunduvad sellised toomd kohatutena kuld TV esimestel
päevadel olid mdteravalt päevakorml ja valdlused tõim»
uid vahel liisasl Hasda! |

Vaidluste» õtsimiste ja lolänistö tähe all möödus
kõgu 1956+4. Järgmisel 1957.a+ võib Taliimna Televisiooni»
stuudio prõgremd asengua luesda pöördeliseks, Eelkõia

Llepävasts ol kinälate põsitaloonile pr'ogy

nud thiskondlik»polidti line informatule
1957väx I poolaesta ühiskondlik»polii

tööplaanist leiame juba kändls
t

suuntil

6 lm kaardi kohal" (Eilmd ja
fotoroportaahid maailmast PA räaninteet)

a9»BATupoe, H.Kaues, -MOIABETSRNE xx BeKs ESE.
"HeekyezBo", 1968.1;

15 ORA» MeHsi590p vili mrd e Sõp Ik. 1:8
16. BEY arhiiv, saatepäevikud, 1957.0.
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kord kahe nädalatagent. Pärast viiendat saadet hakkas vAxn

ilmuma juba igal nädalal ja aasta lõpul 5 korda nädalas.
—

Pühapäeviti hakati eetrisse andma venekeelset "Aktuaalset
Kaamerat",y esmaspäevast saadet aga nädalasiinämuste ring»
vaatena.t7

j |

Huvitav on märkida, et juba algul kujunes välja toi-
metuse struktuur, mis vägagi lähedane tänapäevasele... Järg=
nevatel aastatel küll muudeti struktuuri, samuti saddete

=

kesivust õige mitmeid kordi, kuid lõpuks pöörduti ikka esi»
mese, kui kõige vöökindlama variandi juurde tagasi. Ja mis

 peamines juba esimestest saadetest alates hakati toimetu-
ses guurt rõhku panema informatsiooni levitamise operatiiv-
susele. Päeval toimunud sündmus püüti eetrisse anda veel
samal õhtule Algul takistas seda filmimisvõinaluste piira-
tus. Suuremosa palasid filmiti laifilmile, mille töötle-
mine Tallinnfilmi laboratooriumisvõttis mitu päeva aega.
Ja nii kujunesidki esimesed saated rohkem laiendatud kino-
ringvaadeteks, mida vürtsitati sama päeva raadiouudistega.
Olukorrast aitasid välja oma filmimeestest entusiastid
Ü.Raudmiega eesõtsas,kes üpris pea hakkasid omakombinse-

titud kitsasfilmi kaameratega toimetuse tarvis töötama,
Aasta lõpuks oli koos eriväljaannstega eetris käinud

üle 50 “Akhuaalse Kaamera", milledes filmi kosutati li tun-
dl ja 45%, seega igas väljaandes keskmiselt 1355', käsit-
lemist leidis üle 300 esineva teemas. Informatsiöoniprög-

17 ETV arhiiv» saatepäevikud 1957425.
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rammi. puuduseks tuleb pidada siiski veel liiga vähest Ope-

ratiivsust jakitsast geograafiat (uudised põhiliselt Tal-
linnast või selle ümbrusest) ,22

|

lisaks “Aktuaalsele Kaamsrale" väljastas ühiskond
lik-poliiti liste saadete toimetus 1957.2. veel saateid
tööstuse, ehituse, põllumajanduse, teaduse ja tehnika ning
partei- ja ühiskondliku elu aladelt, samuti teleajakirja
“Töötav naine"+ Tööstussaadete sageduseks oli kord kuus
ä 30', sama sagedus oli ka põllumajandussaadetel, tööteja-
te tervise kaitse probleeme arutati samuti kord kuus 4 251,
Telekommentaatori vestlus toimus 12 korda kuus 3 15',
zurnaal “Töötav naine! ilmus kördkuus, pikkuseks tervelt.
601429 |

"s, Tellimne Televisiöonistuudio ühiskondlik=polii-
tiline programm on nsö. täielikult “rahvusvaheliste stan-

-

darõite tasems1.- Programmi strateegilised suunad ön välja
arendatud, alarubriigid ideoloogilise eesmärgi ja adres-
saadi seisukohalt annotseritud. Pühidalt = kõik oleks na-
gu enai-vähem korras;ent ometigi peame nentima, e+ 100
mingulise täiuslikkuseni on veel tohutu palju maad. - Mis

siis puudub?
|

|
|

|

+ Puudub loominguliste brigaadide individuaalne, kor-
dumatu käekiri; Enamus saateid ja sarju on nagu läbi stam-
pimismasina lastud, nad on kohutavalt ühte nägu,

»Puudub originaalne sähvatus, mis üllataks ja vaa-

18 ORKA, F=R=15905 nim. nrsdg sü lll, lk, 1

19 Samas, lk. 243
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tajaid käsi kokku tööma paneks.
= Puudub ideoloogilise annuse ja emotsionaalse im-

pulsi süntees.
Kõik see näitab, et kutina soositi meister- |

likkus on veel kaugel mägede taga.««"°C
Taoline oliTallinna Televisioonistuuäio juhtkonna

arvamine aasta jooksul väljastatud ühiskondlikspoltitili-
sest programmist+

|

Järgnevatel aastatel Jakanäns tublisti nii tele= kui
ka kitsasfilmi tehnikat, mis võimaldas ühiskondlik=poliiti-
list programmi, eriti aga "Aktuaalset Kaamerat' tunduvalt
vaheldusrikkamaks,. seega vaatajate hulgaska oodatumaks

muuta. Kui "AK" saadetes, tänu püüdele saavutada. maksimaal-
set operatiivsust,. polnud saabunud liikuva ülekandejaama
kasutamine praktiliselt võimalik, siis ülejäänud ühiskond-
lik-poliitilise progremni lõikude edasianämisel omandas

PIS-52 üsnagi kaaluva osa. Ja mitte ainult ühiskondlik-po-
liitiliste saadete, vaid kateiste toimetuste programmi

mikastamisel. —
|

 Sagedasteks muutusid ülekanded teatriotenäustelt, |

aasta -jooksul anti neid eetrisse ag,*1 Ka staadionitel ja
spordiväljakutel toimunu muutus $slevaatajaile kättesaada-
vaks ja igapäevaseks.

|

- Kuid nagu eelpool öeläud, moodustasid Tallinna Tele=
visioonistuudio poolt tema esimestel aastatel väljastatud
programmist üsna kaalukas osa kultuumeneelelahutuslikud

20 ETV arhiiv; IuPiip, "Dialoog.s." I, Ik. 25-26
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saated. Kui 1955.a. andis kirjanduslik»dramaatiliste saa=
dete toimetus eetrisse väikese arvu kirjandussaateid, ühe
näidendite katkenäitest koosnevaseate ja ühe teatrieten=
õuse, siis järgneval sastal igas kuus ühe äraamaetenduse
ja ühe kirjanäus tiing kunstiprobleeme käsitleva saatesAas=
ta j ööksul. “teel kolm televisiooni omalavastust ja 9 numb-

|

it TV zurmaali "Kirjandus, kunsty muusika", 1957.a. juba
28teatrietendust, kolm omalavastust ja 9 numbrit Zurnaa>

lis 1958.äs 34 teatrietendust, 14 originaslset amežataa
tust, 3 loomingulist portreed, rea näidendite instsenee-
ringuid ning kaks kirjanduse ja kunstiprobleeme käsitlevat
saadet kuus. Kui 1957... andis toimetus keskmiselt 4-5
saadet kuus aastamahuga 96 saatetundis siis 19584a« 7=8

saadet, aastamahuga 118 tundi,??
1957-1958. aasta olid perioodiks, mil kindla suunit-

luse omandasid ka laste= ja noorsoösaated. Nagu teisteski
alajaotustes kujunesid siin välja kindlad saated ja sarjadi
Väiksematele "Võluraama "4.milles pisikeste televaatajate

|

ees esines pidevalt Buratino, “Mida me oskame", "Õpime uu-
si mänge" ja pidevalt eetrisse antavad nukunäidendid ning

|

mitmed muud saated hoidsid telehuviliste pisiperet pide-
valt oma Võimises, 23

Keskmise koolieatarvis jõudsid sinisele elevanti
tõlezurnaal “Noor pioneer", gärjad “Mööda sünnimaad", Kos

22 ORKA, P-R-1590, nim, nrsdy sü 151, Ik. 74-75
23 EIV arhiiv, saatepäevikud,1957-1958,a.4
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dumaa kaardi ees't ja “Ielekooli* eelkäijateks olnud sarjad
"Abiks õppetöös" ning üksikuid õppeaineid lähemalt käsit-
levad “Huvitav füüsika"; “Huvitav matemaatika", “Huvitav

keemia" ja teised samalaadsed. ?4 i

1959. aastaks oli Tallinna Televisioonistuudio prog=
ramm täielikult välja kujunenud. Päevekörda tõusis prob-
1sem saadete kvaliteedist, seda eriti informatsiooniprog-
rammi puhul,

"sw Tallinna Televisioonistuudio informatsiooni-
programmi loojad peavad rangelt arvestama kaht lähteposit=
siooni, kaht ideoloogilise töö efektiivsust tagavat põhi-
mõbeti

|

|

1. Televisiooni informatsiooniteenistus' (peatoime-
tus) peab alati silmas pidama tasandinivood, millel ta on
kohustatud töötama

«» kõhalik
» vabariiklik
- üleliiduline
- rahvusvahelines

E,

Arvestadess, et "AKV on liidulis-vabariikliku tähtsu-
sega informatsiooniorgan, siis peab-ka tema poolt levitatav
info olema vabariikliku ja ülatuslikune tasandinivooga, Ko-
haliku tähtsusega info on tema jaoks "ballast", mis koormab

selle tarbijat ja takistab olulisima talletamist.
2. TV informatsiooniteenistus peab silmas pidama, et

ta on kõhustatud ühiskondlik-poliitilise elu peamagistraa-

24  ERV arhiiv, saatepäevikud, 1957-1958,a4



lii püsima, laskmata ond ahvatleda informatsioonist, mis
ei vasta tema tasanädinivools ning millel on nõrgad seosed
põhiprobleemide ja arengut määravate põhitendentsidega.

Öeldu puudutab küll kõigepealt informatsiooniteenis-
tust, kuid söda peavad arvestama ke kõik teised toimetused
programmi ettevalmistamisel,, 499

Kui mitte arvestada mõningaid organisatoorgeid muu-

datusi, näiteks ühendati vastavalt Komitee esimehe käskkir=
jale Tre SOO=k =» 31.Astsemhrist 1959.a. ühiskondlik-polti- /

tiliste ning laste- ja noorsoosaadete toimetus, samuti kir»
jandus-drameatiliste saadete ja muusikasaadete toimetus,

raadio- ja televisiooni välissaadete toimetuse koosseisust
eralõusid Tallima Televisiöönistuudio. koosseisu eraldi ük-
susena välissaated, 2° oli käsitletava -perioodi kahelvii-
masel aastal tegijate peamiseks mureks saadete kvaliteedi
tõstmine. Programmi. põhijooned, nagu öeldud, olid juba põ-
hiliselt välja kujunenude

|

Raadtorelõsliinide Tallim-Ieningrad ja Tallinn=far-
tu-Riia valmimine võimaldas oma programmi pakkuda ka naa= =

bervabariikiäele. Releeliini Mõskva-loningrad vahendusel
|

aga pea kogu Nöukogudemaale, kus televiisoriomanike arv
1961.a., oli tõusnud juba 5 miljoninit*) Meie vabariigis oli
ses arv 38.100 (tabel 3):

|

|

Nende arvude taga peitunud suur auditoorium, millele

25 EIZV arhiiv,-LePiib, "Dialoogsss" I5. Iks 33=34

27 V«Sappak, Televisioon ja meie, "Eesti Raamat",
Tin, 1965.8., Ik. 268
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lisandusid veel põhjanaabritest = soomlastest televaatajad
ja see, et 19592. sai tailima Televisioonistuuälost rah-
vusvahelise raadio- ja teleõrganisatsiooni OIRT liige,
oligi peanõhjuseks, miks neil aastatel saadete kvaliteedi-
probleemid eriti teravalt päevakorras olid:

Piivast II Maailmasõda asutati Brüsselis raadioorga-
misatsioon OIR (Organisation Internationale de Radiodiffu-
siõn), mille põhikiri võeti vastu 23.Juunil 1945«a, Seoses

Eurööpa iõhenemisega kapitalistlikeks ja sotsialistlikule
arenguteele asunud riikideks, asus OIR-i peakorter 195042.

Prahasse. Peagi lisandus Olhsile televisioon ja alates
1959.ä« kannab organisatsioon lühendat ud nimetust OIRI:

Sellesse kuulus 24 liiget, nende hulgas ka Eesti NSV, 29

Mitte ainult Tallinna Televisioonistuudio, vaid kogu

Nõukogudemaa telckeskuste programmi mahuline ja kvalita»
tiivne kasv anäis tumistust,et "suure tundmatu” avasta=
misaastad tuleb lugeda lõppenuks ning penna maha uued aren-
gujooned, Seda tegi NKP Keskkomitee oma määrusega 29.jaa=
nuavist 1960.a.; milles öeldud:

|

A
"4.. Tolevisioon, saavutanud laialdase leviku neie

maal, õn miutunud tähtsaks vahendiks rahvamasside kormmü-

nistlikul kasvatamisel.
|

Ajakirjanduse ja raadio kõrval on televisioonil täh-
tis osa nõukogude inimeste kasvatamisel kommunismiideede

ja «moraali vaimuss Samal ajal aga ka kodanliku ideoloogia
ja moraaliga leppimatuse vaimus, Tolevisioom avab uued

28 ErV arhiiv, I.Piip, "Dialoog.s." IL, Ik. 28-29
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laialdased võimalused elanikkonna igapäevaseks poliitili-
seks ja esteetiliseks kasvatamiseks. —

|

|

Samal ajal rõhutas MIK? Keskkomitee, et nõukogude
televisiooni kasutatakse veel iital$ vähe Nõukogude rahva
poliitiliste, majanõuslike ja kultuuniliste saavutuste
propageerimisel, nõukogude inimese - kommunismiehitaja näi-
tamisel,++"129

Ka Tallinna Telestuudiole oli määruses öelduuute
sihtmärkide seadmise aluseks. Lisaks organisatsiooniliste-
lö muudatustele hakkas toimma ka programmi sisuline üm-

bertöötlemine. Neid uuondusi hakati aga ellu viima töös kä-
sitletud aastatele järgnenudperioodil:



KOKKUVÕTE

Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei ja Nõukogude va-
litsus, mõistes massikommunikatsioonivahendite tähtsustlai-
ade rahvahulkade kommumistlikul kasvatamisel, eriti aga raa-
dio ja tema noorema venna= televisiooni mõju kasvu selles
tähtsas töös; onläbi aastate pööranud nende tegevusele vä-
ga suurt tähelepanu.

|

Vaevalt sai vaikida kanonaad Suure Isamaasõja lahin-
gutanäritels kui Temail 1945 486 andis Moskva Televisiooni-
keskus, esimesena Euroopas, eetrisse esimese saate pärast
sõda. Sama aasta sügisel alustati aga regulaarsete saade-
tega. M

Meie kodumaa suur territoorium tingis paljude te1e=

visioonikeskuste ehitamise. Viie aasta jooksul, 1953-1958,
guurenea nende arv kolmelt kolmekümne kaheni, Tallinna Ze-

Levisioonikeskus, mis valmis 1955,8.; oli viies. 88116

sünnipäevaks võib lugeda 19. juulit 1955.a., mil eetrisse
Läks esimene saade.Sellele eelnes aga pea aasta jagu 192 m,

kõrgusetelemasti ehitamist ja ligi kaks kuud Leningradist
saabunud aparatuuri paigaldamist ja häälestamist. a

Juba enne esimese saate eetrisseandmist tõusis päe-
vakorda probleem, kust leida kaadrit uue nähtuse = televi-
siooni tatvisg sest mitte üheski. Nõukogudemaa äipeamikuses

ei valmistaiud tol perioodil ette inimesi televisioonis +öö-
tamiseks. Eesti NSV Kultuuriministeeriumi Raadioinformatsioo-
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ni Peavalitsus eraldas oma koosseisust 9 kogenud raadios
ajakirjanikku, kes moodustasidki noore asutuse Loomingu-

lise personali algtuumikus
Kaadri kujundamist alustati tugeva parteialgorganis

satsiooni loomisega, mis Tallima Televisioonistuudio esi-
mestel päevadel koosnes ainult kolmest inimesest, Oli gel=
88, ei kommmistide osatähtsuse tõstmine noores kollektii-
vis on üks esmaseid ja tähtsamaid ülesandeid,

Probleemi lahendamisel abistas EKP Keskkomitee, kes
suunas Tallinna Televisioonistuudiosse tööle ideoloogili-
ses töös juba kogenud inimesi, eelkõige kommuniste. Vast
loodud asutusse võeti tööle andekaid, teovõimelisi noori,
kes moodustasid parteialeorganisatsiooni ja. juhtiva kaad=

ri reservi.
Nii loodi elu= ja loomevõimeline kollektiiv, kes

küllsltki kitsastes tingimustes hakkas peagi näitama, mil-
l1eks ta suuteline On. Sündisid esimesed oma velelavaatused
("Viirastused" ja "Vahimajake's režissöör leo Martin),mau=
sikasaadete sarjad ("Tantsides läbi sajandite", rezissöör
ARimme) ja isegi täismetraažilised kunstilised filmid
(mMäitleja Joller", režissöör V.Aruoja)s mis leidsid tun-
nustust ka üleliidulises ulatuses: Kindla koha programmis
leidsid saated lastele ja noortele, muusikasaated, tele=
2urnaalid, gpordigaated ja informatsiooniprogvamn “Aktu-
aalneKaamera", Võib öelda, et 1958sa. oli Tallinna Tole-

- visioonistuudio programm oma põhijoontes välja kujunenud,
Orijentatsioon noortele andekatele inimestele kind=

lustas Tallinna Televisioomistuudiole $ema esimesel viiel
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aastal võimsa arengu. Kui 1955... aastal anti eetrisse kesk-
miselt 0,6 tundi saateid päevas, milledest oma saated moo-
ädustasid vaid 0,1 tundi, olid 1960:as vastavad arvud juba
435 ja 153

|

Saatemahu suur kasv tingis ka koosseisude pideva
kasvus Eriti jäälind alt nee 1958.a. Põhjuseks üha saabuv

wus tehnika ja loodud filmitootmise osakond, mis nõudsid
lisaks loomingulisele kaadrile ka hulgaliselt abipersona=ii 1960.a. töötas Tallinna Televisioonistuudios juba li-
gi 170 inimest,

0

Pidevalt kasvas ka vaatajaskond, kes jälgisTallin=
na TZelevisioonistuudio poolt väljastatavat programmi .Eri-
ti suurenes see seoges raadioreleeliinide Pallinn-Benin-
gvad ja Tallinn-Partu-Riia valmimisega. Leningrad-Moskva
raadioreleeliin võimaldas meie programmi tutvustamist ka
üleliiõulises ulatuses. See kõik tõstis tublisti vastu-
tust saadete kvaliteedi osas.

Väljastatava programmi kvaliteedi tõstmine oligi
Tallinna Televisioonistuudio töötajate põhimureks töös kä=
sitletava perioodi kahel viimasel aastal.

1960.a. oli saavutatud selline tese, mis lubas õpi»
poisiaastad lugeda lõppenuks ja hakata televisioonilt nõud»
ma mehetegusid. Edasised arengusuunad määras kindlaks NKP
Keskkomitee oma määrusega 29. jaanuarist 1960sa4 ",++ Aja=
kirjanduse ja raadio kõrval on televisioonil tähtis osa ,

|

nõukogude inimeste kasvatamisel kommunismiideede ja =moraa-
li vaimus. Samal ajal aga ka kodanliku ideoloogia ja moraa=
liga Leppimatuse vaimus. Televisioon avab laialdased võima*
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 Zused elanikkonna igapäevaseks poliitiliseks ja esteetili-

seks kasvatamiseks.
Samal. atst tõhutas NKP Kehlkratitua, et Nõukogude = |

kolevialoönt kasutatakse veel liialt vähe Nõukogude rahva

poliitiliste, majanduslike ja kultvuriliste saavutuste
propageerimisel; nõukogude inimese= komunismiehitaja näi
tamiselss."



PEBOME

Kommyäaernueckaa Naptrna COBETCKO'O CoDsa HK CoBercRoe
TPABNTEHECEEO, BHCOKO ONEHUBAA sHAUGHHE CPENCTB MaccoBoü

-KOMMYHIKAHMA B HeHC KOMM/HACEMUECKO'O BOCNMTAHUA WUPOKAX

HapolHEX MAcCc, a ÖCOOEHHO Paceryay0 PoIb B aToŽ Baxnoi
paõore pando HW Eero MIAIUET'O Õpara TENEBALEHNA, B Teue-
HE MAOTAX HET YOENANM SToOÜ LEATENLHOCTU OUEHB ÕONBIOE

BHHMAHKE.

ENBa sarmxna Kedodaga Ha Honax ö0šB Benmkoä OTeuecr-
BeHHdod BOŽHH, KN 7? maa 1945 PFoma MOcKOBCKmŽÜ TeNneBASNOHHHÄ

HeHTD HEPBWM B EBpoHe BHHAI B SLD NEPByO uepenauy Hocne
BožHbl. OCEHBO ToPo Xe Toga OHNO BHOBb Hayato perynapuHoe

BemaHme.
|

OSmpaaa TEPPATOPuA Haueü Porn o6ycroBmmBana cTpou-
TEIPBCEBO MHOT'UX TEHELEHEDOB. 3a HATE ner c 1953 Ho 1958
FOHH UX WUUCGIO BOSPOCIO CG EDeX 10 TDAMIATA 1Byx. TaiiuH=
CKnÜ TENEGEATD, HoCTpoegHnäü B 1955 rOHy, ÕHK MATHM NS

HUX. NHEM Eero PpoANeHKA MOXHO cCumrarb 19 mona 1955 Fona,
KoOrga B SfAD BHIA HepBafg Mepegava., BTOMy OUPEHKEGTBO-

Ballo HOUTM B TEUEHHE POHJA CTPONTETLOTBO 192-Merpobož
TeIeMaAUTH H HBa Mecsija MoHraxa M Hacrpoiku npnõssuež
us Jeumurpaga annaparypii. Booome HNepeogan HoBofi opPaHu-

salm cocraBIAN 28 venoBek, >



HH o2HO 43 EpelcrB AHPOPMALUN He sHaer TAKUX ÕHCI»

Pšx TEMIOB pasBMTMA, KAR TENEBAJEHUS. TO HOHHOCTBIO OZ=

HOGHECA AR SETOHCKOMY PENEBMNGHMO. yxe KE KOHUy OEpBOTO

Poga ETO CyMeerBoBaHHA B WUFATE HACGATHBATOGB 38 WUEIOBEKs

Päasäoe yapabasume PANNOHKÄOPMAUMA MamcrepcrBa KyAPTYDu

CCCP yBeMgANO KeHeäHke Cpencrea paned crynmA Ha40 TH=

cau pyõneä, OHIM BHAUHTOHEHO YBENAUEHH OObÖMH BEMAHAS,

yIBEPEECHHHE BA NBA HOCNEGJUAX KBaprana 1955 roga. [lo106-
Brit Pocr ÕHN xapäkTeEpel 2 BCEM NOGCHELyWHAM, PpaCCMOTPEH-

Hi B paõoTre, Pomam.

sKII Bsaia padory Tannmaekoü CIyIHH TENEBUHEHAA HOL

cBoš TECpHoOe 4 HeNeHANpABNEHHOS PyKOBONCTBO C NEPBHX

näed eš paõorä,
|

Bilgerleaae (MTATUKE MECTA OHJA YJKOMINERTOBAHK MONO-

MbiMA PANSATIMBEMA HOHLME, KOTOPHE ÖHGTPO OCBORHIMEB C

cBOeOOpaaueM HOBOTO BMIA HCKYCCTEA, ÕONLUKHCIBO 48 ROTO-

Ppex no ceä HeHb HAHPaBAAOT paoory SerohGKOrO TeneBAHe-
BaA.

|

|

TAK ÕE cosgaH AnsHecnocooksä TBOpueckuü KOHTEK-

TABs KOTOPöŽ paõoral B HOBONBHO OTPAHHAEHAHX YOHOBHÄX,

HO B eKOPOH BDeMea HOKaASA1, HA 4TO OB CHocoöek. POHH-

JACb UEPBBE TEHEHOCGTAHOEKU, GEPMYSKKANBUHX MEPeNAU,
MH HAS HOIHOMETDAAUHE XYHOKEGIBEHAKE OHNENE, KOTOPHE

chacKama Opaahagdme 4 BO BCECOOSHOM Macura6e, TBEpuoe
MECTO B HporpamMe gaHarna uHŽOPMANMOLHAR üporpama
"ARTVareHas Kamepa”.



B TeueHHe HEPBHK VETKPEX NET Õbil NOGTMTAYT JPO-
BeHb, -Koropiii HOSBONAN ICTOHCKOMY TEIeBMNEHHO CTATB

E

WIEHOM MexzyHapogdod panno M TeneBMsHOHHOÄ Opraumsa-

Ku = OHPI, a B AHBape 1960 rona - UeHoM TENEBHBMOH=

Hož opraunsallun erpab con äalmeraueckoOTO narepa - ÜHTEpP-

BUHEHUA.
|
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