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KROONIKA ;

A.S. Popovi nim Raadiotehnika, Elektrotehnika ja Side Teaduslik-
Tehnilise Ühingu keskjuhatuses tehti kokkuvõtteid 1988.a uue
tehnika plaanide täitmise üleliidulise ülevaatuse tulemustest.
29 komitee süsteemi kuuluvast algorganisatsioonist saavutas
"esikoha Volgögradi, teiseks jäid Eesti ja Armeenia raadio-

* telekeskuste algorganisatsioonid.
Üleliidulise Tele-Raadiokomitee kk 227 3.maist 1989.

5.mail tegid VRTK ja Läti kolleegid Tallinnas kokkuvotteid
möödunud Tt töövoistlusest. Rändkarika võitis meie VRTK.

Komitee käi eAkini 1 25.mail Laat välissuhete peatoimetuse
pohimäärust. Koos lisatud täiendustega see kinnitati.

"15.-25.maini käisid 1.Põldma ja R.Harjo firma DENIS TYLER LTD
kutsel: Londonis. See on firma, kelle kaudu oleme ostnud subtit-
reerimis-, video ja heli sünkroniseerimisseadmeid, digitaalseid
reverberaatoreid jm. Meie soov oli tutvuda tele- ja raadio-
tehnika uudistega, eelkõige aga teleteksti infosüsteemi tarbeks
vajaliku aparatuuri komplekteerimise võimalustega. On ju
Inglismaa teleteksti sünnimaa ja inglise süsteemile on
orienteeritud kogu Furoopa sh ka sotsialismimaad. Ka NSVIs on
tunnistatud perspektiivikaks orienteeruda samale süsteemile.
Jätkasime läbirääkimisi PHILIPSi Inglise osakonnaga, kes on
põhimõtteliselt noustüunud projekteerima ja tootma meie keele-
regiconi jaoks vajalikke dekoodreid nõukogude televiisorite uue
polvkonna jaoks. Seega on tekkinud reaalne võimalus alustada
üheaegselt koos teleteksti saadetega seda info vastuvõttu
võimaldavate televiisorite tootmist ja müüki. Vajaliku valuvta
olemasolul oleks Võimalik uus infokanal käivitada juba uuel
aastal. Kuna teleteksti infosüsteem on suuteline rahuldama
koige erinevamate tarbijate (ka asutuste) vajadusi mitmesusmaw
info järele, siis oleks loomlik vajaliku valuuta mobiliseeriti
mane ettevõtete ühisüritusena. Rttevalmistused selles 085 igal

Agd juba käivad. —
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Meelde jäid veel firma Aston korgetasemelised videograafikale
ja videosignaali numbrilisele töötlusele baseeruvad tiitrimasi-
nad, SOUNDCRAFTi odavad, kuid kvaliteetsed programmselt
juhitavad helipuldid, raadiosaadete väljastamise täisautomaatne
süsteem MICHAEL COXi firmas, ajakoodile baseeruvad video, heli
ja filmi sünkroniseerimissüsteemid montaažiks ja väljastami-
seks firmas AUDIO KINETICS.

%Külastasime ka kaht üüritavat helisalvestusstuudiot, sh 1MITSUBISHI tiiva all tegutsevat AIR RECORDING STUDIOS, kust sainäiteks alguse biitlite tähelend. Ka BBC telekompleksis võeti
meid meelsasti vastu. Saime ülevaate nii töökorraldusest kui
kuulsast BBC uudistetoimetusest koos oma arvutuskeskusega.

R.Harjo
19.-21.maini viisid Läti kolleegid Riias läbi 29.Balti liidu-vabariikide ja Valgevene tele-raadiokomiteede loomingulis-sportliku kohtumise.
I LOOMINGULINE KONKURSS a/ raadiokonkurss — 1.Läti 2. Valgevene
3. Leedu 4.EESTI .

b/telekonkurss — 1. Valgevene 2.Läti 3.EESTI 4.Leedu
c/grimmikonkurss — 1.Läti 2—3.EESTI (esindaja E.Antson), Leedu
4. Valgevene
d/ratsionaliseerimine — 1.Iäti 2-3.EESTI (0. Vapris), Valgevene
4. Leedu
Loomingulise konkursi üldparems järjestus :
1. Läti 22 p
2. Valgevene 15,5 p
3. EESTI 12 p
4. Leedu 10,5 p

II SPORT a/.meeste. korvpall — 1.EESTI (kapten T.Avikson),
2.Leedu 3.Läti 4. Valgevene i

paast vorkpall = 1. Valgevene 2.Läti 3.Leedu 4.EESTI (kapten
T. Aus
e/naiste "võrkpall - 1.Läti 2.Leedu 3. Valgevene 4.EESTI (V.
Pulver)
ä/a jumine — 1-2.EESTI (E.Kaselaan,A. Aasmäe), Läti 3-4. Valgevene,
Leedu
e/tennis — 1.Läti 2.EESTI (K.Kallus, B.Lamberg) 3.Leedu
4. Valgevene
f/male — 1.Valgevene 2.Läti 3.EESTI (M.Koppel, F.Nei, V.
Vässenin, E.Tasa) 4. Leedu
g/ autode vigursoit — 1.Läti 2.EESTI (U.Ilves, 1.Karine)
3. Valgevene 4. Leedu
Spordialade parems järjestus:1. Täti 34 p
2. EESTI 26 p
3. Valgevene 24,5 p
4. Leedu 20,5 p
Loplik paremasjärjestus 1.Läti 12 p

2-3. EESTI, Valgevene 7 p ::
4. Leedu 4 Dp

Järgmise teleraadiokomiteede loomingulis-s portliku kohtumise
korraldavad Leedu kolleegid 1990.aastal Vilniuses.

| P.Peetsalu/



-3-
*25.-28.maini käis Yleisradio kutsel Helsingis ER delegatsioon -

-

o, Mart Siimann, Marika Urb, Peeter Peetsalu, Vivian Anni. Kavas
“oli ka korvpallivõistlus. Meie meeskonna koosseisus mängisid
Jüri Raudsepp, Tarmo Aus, Ivar Kalma, Oleg Pantsošsnik, Peeter
Tungal, Märt Ibrus, Boris Lamberg, Andrei Roostalu, Heiki Kalve,

854 'Tonis Avikson (kapten). Kohtunikuna oli kaasas Vello Lään.
“Molemad mängud voitis meie meeskond. Eesti-poolseks parimaks
mängijaks tunnistati Peeter Tungal. JE eT.Ausi mljeid Yleisradio arvutuskeskusest: arvutivork holmab
Helsingit jt Soome linnu, kus telestuudiod. Arvutuskeskuse
käsutuses on 1500 terminali, mis maailmatasemel. Eraldi on
uudistesüsteem 3oo tööpunktiga. Otse on neil kasutada 9
telegraafiagentuuri liinid.1200 tööpunkti jääb siis teisteletoimetustele ja majandusasjade tarbeks. Näiteks muusika
otsisüsteem holmab 500 000 ühikut ( vrd meie fonoteek 80 000
ühikuga), kusjuures otsiaeg oli vaid 3-4 sekundit.
UUT TEHNIKAT

-
Tänavu on VRTK uut tehnikat saamid ligi 2 milj rubla eest.
Televisioonikompleks sai uue liikuva ülekandejaama MAGNOLIA
83A 2 (1 050 406 rb1), raadiokompleks aga heliautobussi LIAZ
EVS 154 (283 060 rbl). Saadi ka esimesed kodumaised tollise
lindiga videomagnetofonid KADR 103 (2 tk 240 139 rbl).
Raadiokompleksi helisalvestustsehh sai Ungari 16rajalise stuu-
diomagnet ofoni STM 700 16 (48 158 rbl).Heliautobuss LIAZ EVS 154 telliti koige vanema helibussi SKODA
väljavahetamiseks. Edaspidi jääb meil siis käiku kaks LIAZ-
ja üks väiksem AVIA-tüüpi buss. LIAZ buss on valmistatud Skoda
veoauto baasil. Buss ona jaotatud kolmeks sektsiooniks:
diktoristuudio, foonika ning tehniline abiruum. Bussi heliapa-ratuur pärineb TESLA ELEKTROAKUSTIKAst. Helirežiipuldil on 24
sisendit. Komplekti kuulub ka teisaldatav EMP 124-tüüpihelipult 12 sisendiga, helikontrollagregaadid, võimendus- jm
abiseaädmed. Lisaks on veel võimalus paigaldada 4 STM 610 ja STM
310-tüüpi stereomagnetofoni. Buss ei ole komplekteeritudkorralike mikrofonide ja raadiosaat jatega.

1. Pihlak

TEADAANNE
NSVL Tele-Raadiokomitee kuulutas komitee ettevotteis jaorganisatsioonides välja järjekordse üleliidulise konkursi
parimale ratsionaliseerimisettepanekule 1989. aastal.
Ettepanekute esitamise tähtaegon 25.september 1989.
Voit jaile on ette nähtud 1 esimene preemia (200.—), 3 teist(°a 150.—) ja 5 kolmandat preemiat Ca 100.—) ning ergutus-preemiad kokku 1700 rubla eest.
NSVL Tele-Raadiokomitee kk 206 20.aprillist 1989.
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- PERSONALIA i ks tAprilli lopul lahkusid töölt Kalle Kasemägi (estraadiorkestriUE “kontsertmeister), Margus Aardemäe (muusikariistade remontija) »—-Ja-Raivo Turman (estraadiorkestri kontsertmeister) kavatsusega,"asuda alaliselt elama Iisraeli.t öpomaist on "Telelehe" keeletoimetaja EPP SAARMANN (T, Palmidekreet ja lapsdpuhkuse ajaks) ning 29.maist ajalehe “Televi-— w

--denije" nooremtoimetaja OLGA BLUM (enne töötas EKP Mererajooni'komitees).
A«maist on ER reklaamiosakonna toimetaja SVEN ABRELDAAL
Ceelmine. töökoht IAK sotsiaalse arengu osakond).1. juunist "jäid pensionile ETV kunstnik GUIDO PANT ja kelastesaadete režissöör TIIU VAHI

ÕNNITLEME kd f10. juunil on 50.sünnipäev LEMBIT UTSALIL ja 26. juunil IRINA
SAARNAKIL. 60.sünnipäev on 20. juunil LEMBIT LAURIL. 104

4. mail täitus 30 tööaastat UNO MAASIKAL. 1. juunil saab 25aastat komitees tööl oldud VELLO MIKUL ja VARJU SAAREMÄGIL ning
i12. juunil ENN LAIDREL.
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