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ENSV Tele-Raadiokomitee infoleht

“TELE-RAADIOKOMITEE KOLLEEGIUMIL m a23.märtsil anti hinnang 1988.a majanduslikule tegevusele. Plaani- ja
finantsosakonna juhataja I.Käes jäi tulemustega üldiselt rahule.

Kuid seejuures ta märkis, et kapitaalmahutuste plaanjäi täitmata,
sest alajaotused pole kogu tehnikat paigaldanud. L.Poldma juhtis
vastulauses tähelepanu varustusorganisatsioonide äärmiselt ebakorra-
pärasele tööle ning ülepeakaela uue tehnika soetamisele möödunud
aastal, sest vajalikud seadmed tuli kiiresti välja osta, vastasel
korral oleks me neist lihtsalt ilma jäänud. See tingiski ülessead-
mata tehnika maksumuse kasvu. Sa AA* Arutati ka isemajandamisel olevate ettevotete finantseerimise
praeguseid tingimusi ja kitsaskohti. A"Kõne all olid ETV ja ER tehnilise arengu perspeltiivid THE tingimus-
tes sajandivahetuseni. Aprillikuu kolleegiumi istungil kavandati

-küsimase arutamist jätkata.
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EESTI RAADIO
Kroonika

Märtsikuu raadiokava pearohk oli valimistel, mis kulmineerus..eetris
"Valimisstuudio tulemsvalvega" 26.—27:märtsi-ööls=Selle ettevalmis-

0 eiste seas katamisest ja läbiviimisest vottis osa üle 60 inimese, 4
-vastvalitud saadikud. "Tulemsvalve" andis hea kogemuse sügiseste

Eesti HSV Ülemnoukogu valimiste kajastamiseks.
-  Vööndiajale üleminekuga seoses toimusid muudatused ER. programmides.

. Tingitud olid need välissaadete algusaja nihkumisest tunni vorra
varasemale ajale.



Alates 27.märtsist on esmaspäeviti 23. 30-24 kavas pooletunnised aingliskeelsed saated (lainel 290m I pr ja lühilainel 50,6m). Esimenetagasiside kuulajate seas on olnud positiivne. Koostööettepaneku 2 Mjuba teinud ka Soome Yleisradio.
= - aa moll 1ähek =14. märtsist alates on ER I programm kuuldav Hoskvas ja selle TASAmas ümbruses (6125 kHz 5.30-20.30 ja 9590 küz 20.32-24). Tehnilise

võimalused selleks tekkisid pärast välis jaamade segajate +58" n,lopetamist. |
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LESTI TELEVISIOON -
| [Uuest saatevorgust

Vööndiaja kehtestamisel 26.märtkist toimus. oluline mudatus , ka BAN
saatekavas. '"Vremja" läheb niiüd eetrisse kell 20; Taakaeg nihkus pool tundi varasemaks ja AEK kella: 21 peale. See A /et suurem osa sellest nrozrnmmist, mis on moeldud Tani tläheb eetrisse alles EMK alates ja lopeb kaunis hilja, aidpaiku ("Hotleme veel" 0.15). jä TaT iETV originaalsaadete maht on tousnud ca 4,7 tunnile päevas. Neljastkoige vaadatavamast õhtutunnist votab tunni "Vremja" ja aaa "Vremja"järgnev puhverprogramm, mille ülesandeks on neutraliseeri a ATetidsi ivõimalikud saateaja üleminekud. Laupäev ja pühapäev on ka kr Aritihedalt täidetud. Oleme joudnud niikaugele, et saadete Mahgve 2 Tekesaatekavasse tekitab suuri probleeme. Huret teeb, et Särakavas väljakuulutatud algusajad on "löögi all", sest na a"Vremja" venib tunnist pikemaks, nihkuvad ohtused saated 'hi 18. Niajale. See ei tosta aga pormgi vaatajausaldust ETV vastu. , “tadaNeid asjaolusid arvestades vottis telenoukogu vastu AA enea24-septembrist alates (talveajale ülemineku hetkest) TtrajaTa-teleorganisatsioonide saadete, sh ka "Vremja" kola Setavaterimine ZTV programmis. Kesktelevisiooni meie programmi 4LevoevavA
saadete mahu ja valiku üle otsustab telenoukogu.
Uue hooaja saatevork töötatakse välja ja esitatakse tuiletiõmaaA)
1. juuniks. '
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MFF Tobi 110.märtsil oli lastesaadete peatoimetusel ja programmi direktsiooni
a tegelerkülas Eestis ilmvate teiste lasteväljaannete ning lasteg avate asutuste esindajad. Ühiselt arutati lastesaadete persp

ning edasise koostöö voimalusi. i

, šõu Jag s imetuste17. märtsil käisid propaganda- ja infosaadete peatoime °esindajad Seflusaluse Viru-Nigula kolhoosi 40.aastapäeval.

VRTK
Kroonika

, | pad6.-7.märtsini viibis Eestis NSVL Tele-Raadiokomitee esimehe ase
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täitja Henrikas Juskeviõius. Ta tutvus teleraadiosaadete vastuvotu :

tingimustega Tartus, kohtus ETV ja ER peatoimetajategõ, ivH.Juškevišius andis VRTE kolleltiivile üle rändlipu 19 ka a. eöi$ kohakvartali üleliidulises sotsialistlikus võistluses saavutatu XO!
A = arjalaeest. Limu üleandmise tseremoonial osalesid ja võru kõrTDTöötajate A/Ü NY komitee esinaine Bvi Soo, Jüri Paalma ning

Poldma.

töökollektiivi16.märtsil toimis VRTE parteialgorganisatsiooni, oliitilinenoulkogu ja ametiühingukomitee ühiskoosolek. Arutusel oli po
olukord vabariigis ning võeti vastu asjakohane otsus. n eleavaldati toetust EKP KK XI ja XIII pleenumil võetud aaakursile, moisteti hukka Interliikumise kongressil ja Tööko

ä javide Ühendnõukoeu miitingutel kolanud ultimatiivsed noudmis esolvavavad siiütistused Testi rahva ja tema juhtide aadresSi-. EKSVOtsus saadeii LEP Keskkomiteele, ENSV Ministrite Moukogule ja *
Ulemnoukogu Presiidiumile. |

FT Y õeOma TEILEE soovib liinistrite Nõulogu esimees -1.Toome VRIX kolkes
tiivile joudu ja edu. I, Pihlak

'

AHETTÜHINGUKOMITIE TEATAB, ET SUVEKS ON VÕIMALIK VASL TELLIDA
23.33

TUUSIKUID PEIPSI-ÄÄRSESSE REMNIKU PIONEERILAAGRISSS:.
-
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rivada 1. Orvasele (tei 20400. |
Avaldused e: :s=da U, Urvasele (tei 40400 E Teekaalis

PERSOHALIA / m9«märtsist on ZR programmi direktsiooni direktori asetäitja ELT
SINISSAAR ja ER reklaamiosakonna juhatajaA ie23.-märtsist läks ETFi filmidirektor MALLI VALLI-VÄLLIV +öö
“Tallinnfilmi”.
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maata E1. aprillil sai 60 ZERO SEPLING ja 20.aprilli] tähistab 50, juubelit
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"1 RAILI HOPS, 10.aprillil PONTE50.sünnipäeva tähistab 6.aprillži a ;HEIN, 22.aprillil AINO PAPNURD ja 27.aprillil RAIHI TONTS,
Palju onne!

IAK infoosakoni


