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t mnsiiogu Proslidiumi tetungi kinnitati Eesti Raaalo peasirsktoriks FEETER SOOKRUUS
onia noslrajjotiks MART SIIMANN. Eest! Ringhääling (Tels-Raadiokomitsee) liividseriil. Isesalsvalt,
Üüsviõleseaduse alus ol, läb £seli EstilAAAtnhõtmapieloori- ja Arvuiusikookkus,
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LEVISIOON
KOLAS ON FILOSOSFIADOKTOR ARTS-ARVO LEPS

akordseliviibis juunls-Ja Esclis killas USA Callfornla ülikooli ptofsssor Anis-Aryvo Lepa. Eesti Televisioonis koh-

tus ia luhikonnaga, vaatas tslafiirma, õppetslsvisiooni saateid "Minu maallm", "Nipel-näpsi" salvastusi ning pidas kaks
ssngui "USAmassimesdiumi kulunemine' la "õppoltelsvislooni koostamise printsiibid”, Kaalul ka edasisi variante kaad-
ri väljaõpetamiseke. Proleesor Lapsi peasrlala on õppetelevisioon. Caiilomla Miikoolis on raagla televisiooni erialale
petslalisesrunud umbes 600 noori. Nelle loetakss' srikursusi stsenaariumi koostamisest, saaloks süevaimistumisest! ;

imikunzt alustest, reklaamist jae. Muidugi on ka Callfornia ülikoolil õpetamisega raekusi, aäiioks puusa neilks.nudpasgaastal ruAkus teha seals õppomontaad.
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' ik 2ÕIRTI muusikasiasel kooriöönõupidemisal Soomes käis ER muusikasaadete peatoimetaja Paul kiilmma. Osalesid ika

Põhjamaade raadiote muus!kajuhid. Põhjamaade raadiote ühenduses oil ER vaatleja rollis, OIRTI liinis aga tälsõlguslik
iigekoos LÄi, Leedu, Vaigsverne ja Moidaavia raadivga.
Päognoositakes OIRTI jagunemist, sest GiRTiliks põhllll, Saksa DV raadio on juba sisuliselt ühinenud saksamaa Liit:

vabariigi raadioga.
N

VATK
kiesš . tehmisal ž | e

«rast pikka colemist salme käis Bralislsva ELEKTROAKUSTIKAishasas oräsliimuselvakmistsiud stareofoonlilsei Pääs
älsssaadste väjasiusoorika ja stuudloaparaluun. Msiaptski kuulub reiilpult, 4 sireosmnägnetofon! STM, 2monomagke-

->defonheiis, juhtarusd, tiktorilöötohila kõlarid. Aparatuur on atomaaiset juhitav nii kohapealt kai tehtiiisest keskusest
Kui aparatuuri kalseokspiualetsioon kulgeb edukalt, kavatseme kõlk saatefoonikad kompiskteerida analoogsete ELEKT-
ROAKUSTIKA seaamelsga.
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TEAD:JANME
. KSVL Tels-Raadiokomitsa atkõrkis tööga raislonalisesi tüdekanikiti presmiasummumaeid. Välljad saavad niilid Uhe

esimese preemia (1 020.-JKa teist jah300.jjaviis kolmandat prsemdat ca300. ).“halli en 5006 rus!a east.
a T KAKA

ae 2000 UU ds ad a Up NSVL Tõie-Paadiokomi taa FI 233 1 juunist 1930.
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EseTaievistooni ja Eesti Raadio laaselsvumisdga koniktelisseruvad nende sihiad kak Ses ON paid arvuluskss-
kusse mõlted liikuma, kuldas võimalikult otstarbekalt edasl tlööiada Esimeseks sammuksoil kõigi osakondade asulu-
seis jäsie isemajandamisele Wieviimine alates 1 juulist Praegu analllisime uula süsvõtusvormide võimalikku simu-
issrivat mõju töösse suhtumiisels, tootmispõhit endide kasuiamisste ja tegevussialendsimisela. Gislme lahendusi ka vä-
eke £



lis- ning erakapitali kaasamiseks, st minna üle segaomandivormila. Uued võimalused eüsvõilusa arendamisei avarda.
vad tunduva!t mele koostööd vabariigi ja rahvusvaheliste Infosisteemidega, ergutavad teleteksi-ieabelevi-silsteemi käi.
viitamist ning altavar! kaasa Eesti Televisiooni ja Raadio saadeta raklaamile ning muu kirjastustagevuse edondamisels.
Uuis Ideede hääbumise vältimiseks vana sWateemi Inertsis, Üritame käivitada väikesi eitevõtteld aktslaseitsidena. Juhul
kul akislaselisid on procviaja väitel lõssianud oma iöövõimeillsust ja -kinciust, annameneile meelsasil Ule terved töö-
suunad.
Taretulnud on Eesi! Televislooni ja Raadio ettepanekud JAK töösuundade ja - vormide täiustamisel. On ju IAK olnudja
jääb ka edasgid! esikõlge Eesti televislooni Ja Raadio tsenistusse.

R.Harjo
JAK trükis osakond täikab kavalehtede väljaandmist, trük- ja paljundustöld ring on valmis ni! Eesi! Raadiole kul Tele-
vistoonila osutama telstad teenussid. Uua arvutustehnika kasutuselevõtuga saases on til võimallk osutada abl doku-

- mendi või muu trükise kujundamisel.
PERSONALIA
1. juunist on ER vällsinfo vanemtoimetaja EVE TARK välissaadeta peatoimetuse toimetaja.
1.luunist tahkus töölt ER masinakirjutaja VIRVE KUUSE.
4. juunist tuli keskraamatupidamisse raamatupidajaks KRISTA TOVI.
8. juunisi läksid komitee TKOst ETV programm! peadirektsiooni koosseisu VEERA KROMŽINA, LEELO PORTNOVA ja
NADEIDA HIO.
$. juunist on ETV programmi peadirektslooni reklaami- ja meeislahutusaadsta tolmetuse ražissööri assistent AGE KUU-
= TE

Ta. juunist on ETV spordisaadsia toimetuse administraator AIME SIIMER.
16. Juuniston UNO MAASIKAS ETV programmi peadirektalooni kirjads ja metoodikaosakonna kommentaalor-nõunik.
18. Juunist on ETY uudiste saadete toimetuse peatolmetaja FELIKS UNDUSK.
21 Juunist tull ETVssa heilrežissööriks PAUL KRÜNBERK.
B.juuiist lahkus ER muusikasaadete paatoimetuse toimetaja ametikohalt ROBERT STAAK seoses Ulevilmisega firmas-
sa EESTI AEG.
23. juulist dahkus omal soovil ER kirjade tolmetuss toimetaja MERIKE PETERSON.
23. Juulisžviidi ETV programmide väljastamisa osakonna teadustaja HARRI KINGO üle ETV uudiste saadete toimetuse
vanemtoimstajaks.
31. juulil vabastati omal soovii ETV loominguiise grupi vanemtoimetaja LEOPOLD MÄIGRE.
T.augusti tuli ER programmide peadirektsiooni saateosakonna teadustajaks URMAS LIIV,

ii augustist lahkus ER | programmi kuluuritolmeiuse vanemtoimetaja ametikohalt MARIKA MIKLI seoses Ulevilmisa-
ga ajaiene REEDE toimetusse.
i2.augusiisi lahkus omal saovil ETV programmide planeerimise osakonna meister ÜLLE AHMAM.
i5.augustist lahkus ETY programmi peadirekistooni filmisaadets toimetaja VELVE SAAR ssoses Ilisvilmisega a/s
AURELIA koosselsu.
18.augusiist lahkus omai scoWi ETV Taru stuudi> tolmetaja JUTA LAAK,
Anne kHeldemanni soovi on tema uus perekonnanimi EENPALU,

- sesablellumisega on Kersti Raigi uus perekonnanimi USTAV, Tilna Aasci MALL Ja Saima Piidi! LEIVAND.

Toimeiluselt
Ringhäälingu ku! insiitutslooni likvideerimine on sümboolse ka TEABELE. TEAVE kutsull ellu 1988. aastal tollase koml-
isa esimehe A.Kullaste eestvedamisel, et vahendada juhtkonnatasandit Informats!ooni toimetuste tasandile. Esimesed
TEABED olid pikad, sest trUkkisime ära ka näiteks komitee esinaine sõnavõlu EKP Tallinna linnakomitee pissnumil.
Kõrgemate ülemuste vahetudes Jäi TEAVE alles ning ka lama kohustus garanteerida raadiomajalil korruselt pärit Infor-
matsiooni levi komitee ailjaotustesse. Viimasel aja! on see küll taandunud "saiinate" tasemele: kes on tööle tulnud, kes
mellt läinud, kes kogunisti meheta minnas nime muuinud. Loodame.at ajal, mil TEAVE ilmus, oli Tall temast ka kasu.
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