
Tel Teen

ETV
Kroonika
19.8eptembril kogunesid ETV töötajad uue hooaja avakoosolekule.
Ettekande pidas Rein Elvak. Sel hooajal on 7TVs kavas mitmed
struktuurimuutused, mis lähtuvad kevadel valminud arenguprogremmist.
Iseseisvate älliksustena asusid tööle Teleteater (programmi juht
Jaan Pihlak) ja haridusprogramm Ülle Puusepa juhtimisel.
Teletöötajatele esines ka komitee uus esimees Jiiri Paalma.

R.Timak

EUUSIKAKOLLEKTIIVID
Kroonika
*29.septembril avas ERSO kontserdihooaja. Esitati "lleri, Britteni
ja Beethoveni loomingut. Juhatas P.Lilje.,
*40.--20.8eptembrini viibis hansalinnade kohtumisel Münchenis
Tallinna kontserdirühma koosseisus SRS0 direktor Rein Karin.

. *30.septembril siirdus uurinisreisile Stockholmi 72
la “uus ikauudiste" kauaaegne autor Priit Kuusk. Tema lähetajaks on

Teaduste Akadeemias
, *24, septembril toirus Tormas balti estofiili dr Sclultz-Bertrami
” 180.sünniaastapäevale pühendatud teaduslik-konverents. Ettekatfide dr

Sehiltz-Bertrami tütre, helilooja Flla Schultz-Adaiewsky loomingust
tegi komitee musikaline juht Avo Hirvesoo. 7.Schultz-härievsky
loomingut esitas ansambel "Camerata Tallinn".
IAK
Kroonika '

«Oktoobrikuu esimeses Telelehes avaldati esinest korda Soome TY I ja
II programmi. kavad. Juba on vastukajasid. Toimetusse helistasid nii
eesti kui vene lehe lugejad ja tänasid lehetegijaid. Küsiti ka, et
kas leht sellevorra kallimaks ei lähe. Kalamaja rahvas ei pidanud
paljuks saata kaarti : "Täname toreda töövoidu puhul".
Teine tore uudis on TELETEKST. Esimene katsesaade oli ekraanil 3-
oktoobril kell 14.50. Katsesaadete kestuseks on esialgu kavandatud
iga päev 10 mirmmtit. Saate materjali kogub kol:lu IAH infoosakond,
kuhu hakkab kuuluma ka teleteksti toimkond.
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VETE
Kroonika
*XXIV suveolüprpiamängude ajal 17.sept.-2.olt. töötas eraldi olümpia
TYstuudio ASD 3,mille kaudu edastati eetrisse meile 3 kanali (1
Moskvast, 2 Helsingist )kaudu saabunud rahvusvaheline olümpiapilt ja
heli. Olimpiastuudiot teenindas 14 tehnilist töötajat 2-3 vahetuses,
*Koos ER ja ETVga teenindas VRTK Eestimaa Rahvarinde asutaval
kongressil 1. ja 2. oktoobril 8 välisriigi ja 14 TVorganisatsiooni
korrespondent e. Selleks loodi VRTXs spetsiaalne korrespondendipunkt.
Kõige rohkem tegid kongressilt saateid Soome TVorganisatsioonid
(14 korda), otsesaate andis eetrisse USA telekompanii ABC.

H. Luurmann
Uut tehnikat ;

Kirovogradi tehas hallas valmistama aparatuuri videomaznet ofonide
aparaadiruumide seadmestamiseks. Ühe nendest sai ka VRTK.

Komplektist puuduvad aga tööks vajalikud 1 lindiga
videomagnet ofonid,nii et kallis aparatuur (77000.-) jääb esialgu
rakendamata. -Kohale jõudis ka teine kodumaine seade, kombineeritud filmivotete
ja tiitrite filmimise mailtipink A 542 A (68200.—).
Välismaistest seadmetest õnnestus osta 1 kassettvideomagnetofon
AIVAG 700 ja digitaalne kajaseaäe Yamaha SPX °0.
Katseekspluatatsioonis olevatest seadmetest juurutati AS2 6

subtitreerinisaparatuur SCRIIN TLPCTROVICS ja raadiomaja foonil:ates
6 stuudiomagnetofoni ST! 610.

I. Pihlak
ÜHISKONDLIKUD ORGANISATSIOOVID
41988.a parteiorganisatsiooni aruande- ja valimiskoosolekutel valiti:
ZTV parteibiiroo selretäril:s S.Sverdlik ja asetäit jaks R. Soomets;
VRTK pareibüroo selretäriks E.Kopli ja asetäitjateks V.Lesment, A-R.
Tereping, T.Kaljumäe;

IAK parteisekretäriks T.Auš, asetäitjaks L.Agafonova;
musikakolleltiivide parteisekretäriks H.Altrov, asetäit jaks J.
Reinaste. *

SR partei aruande-“ja valimistoosolek toimub 13, oltoobril.
[lskomit eeline aruande- ja valimiskoosolel: toimub 27. ol: oobril kell
15.00 Valges saalis.
PERSONALIA
JÜRI PAALHA on 9.septembrist komitee esimees.
5.septembrist on TTV programmi peadirektsiooni planeerimise
osakonna toimetaja LIIA VAARHAHK. 12.septembrist on BTV

,
venekeelsete ja vahendussaadete peatoimetuse toimetaja RITA VÄÄR,
endine Keele ja Kirjanduse Instituuudi töötaja. PTV Junstnike
osakonda tuli lunstnil: lavastajaks SRKI lopctanud NATI VY"RIFTS.20.
geptembrist on 1TY programmi peadirel:tsiooni peatoimetaja,
eadirelt ori asetäitja (ronitec esimehe I asetšitja alluvuses) HAGI
SIN. 28.septembril asus lsomitee plaani-finantsosalkonna
ökonomist ina tööle AHU AAVA,
21. oktoobrist jääb pensionile kauaaerne VRTX majandus- ja
lavastusmat erjalide lao juhataja 1730 NÄGI. Uue laojuhatajana asub
tööle ARVO PANK.

K.Kasilrov
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ÕNNITLENE!
Püüame heastada oma eelnevaš ebatäpsused: :

1.8eptembril täitus komitees töötamisest 4o aaastat ROLAND. ...
KASVANDIL, 35 tööaastat täitus 1.augustil BERO SEPLINGUL ja 16.
septembril MOISSEI ALPIRTENIL, 3o aastat on meil töötanud ELLEN
HITT, 25 aastat HANNFS VALDHA,VIIVE R00S, HARK GITIN, LEHBIT.
HEINHAA, ILMAR LOOMANN, HANS SUURVÄLI, 20 aastat -" LEIDA RAIDI,
LEINI MÄGI, KIRSTI HAARING, HANNES ALTROV, ANTS ÜLEOJA ja JUHAN

.

PAADAM.

9. oktoobril on 50.sünniräev ÜLO -HELMIKUL ja 14. oktoobril ANNE
TUULINGUL. 16. oktoobril tähistab oma 70.sünnipäeva ELSA SEIN. Palju
onne! ” . 1 :

46. oktoobril täitub tööteamisest Tele-Raadiokomitees MELITA °
KALJULAIDIL 35 aastat ja MIHKEL KÄRNERIL 30 aastat. 20 aastät
tagasi oktoobris tulid meile tööle UNO LUHILA, HELJU HEIER;:
LILO-REET LAASPERF ja (UITA RANDLA.

JUHEND
ENSV Tele-Raadiol:omitee töötzjute välismaale lähetamise dokumentide
võrmistamisel:s ning asjaajamise holbustamiseks.
4. Spetsialistide lähetamise':s kapitalistlikesse ja arengumaadess e
konnertseesmärkidel ning sotsialistlikesse riikidesse pikaajalisse
(aastaks ja kauemals) lomandeeringusse, pöördutakse ZNSV HH

esimehe I asetäitja sm A.Soidla poole. Kirjas näidatakse
komandeeringu eesmärl:, finantseerimise allikas, komandeeringu aeg
ning lisatakse välisfirma kutse.
ENSV HN jaatava vastuse korral vormistatakse väljasõidu dokumendid:
* elulooline Siend (4 elsernplari), mis üldandmetele lisaks peab: .

sisaldama informatsiooni meditsiiniliste vastunäidustuste puudumise
kohta välismaale sõiduks.Yui taotletakse korduvat väljasoitu kahe
aasta jooksul, märgitakse ka iseloomustus-soovituse väljaandmise
kumpäev.
* Iseloomustus-soovitus (4 eksemplari). Selle koostab asutus, kus
-komandseritav töötab ja hus entakse välismaale soitja ametialastele
ja poliitilistele onadustele objektiivne hinnang ning soovitus
välismaale sõiduks. Varasemad välismaal viibimised näidatakse samuti
ära.
* Poliklitniku tõend tervislilu seisukorra kohta.
Xx 6. välispaasi fotot. *

* Väljasõidutoimilk: vormikohane ankeet ja väliskomandeeringusse
lähet atava isiku elulugu täidetakse ühes eksemplaris ning airult
esmakordse soidu puhul. Neid dokumente hoitakse laadriosäkonnas
komandeeritava isillilus toimikus.
Väljasõidu aja planeerimisel on'vaja arvestada, et äokumeritide

-

vormistamine kestab 32 päeva, arvestamata aega, mis on vajalik
välisriigi esinduses sissesoiduviisa saamiseks.
2. Lühiajalise sõidu sots. riiki vormistab SRSV Välisministeerium
Tele-Raadiokomitee esildise põhjal. Vajalike dokumentide hulk
määratakse kindlaks iga soidu puhul eraldi.
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3. Dokumendid eraviisiliste soitude ja turismireiside puhul
vormistatakse vastavalt lähetajaorcanisaisioor* noudmisele.

Iühiajalise komandeeringu kap. ja arengumaadesse koigil rmudel :> >

juhtudel, mis ei ole seotud kommertseesmärkidega, vorristab NSVL

Tele-Raadiokomitee vastavate plaanide ja kokkulepete alusel. Nende
väljäsoitude korral vormistatakse järgmised dokumendid:
* ankeet (3), elulookirjeldus (3), iseloomastus-soovitus (5),
elulooline oiend (5), toend tervisliku seisukorra kohta, välispassi° fotod (12). |

Välismaale sõitja iseloomustus-soovitus kinnitatakse töökollektiivi
(allüksuse) koosolekul ja sellele ° :rjutavad alla komitee esimehe
asetäit ja, parteil:omitee sekretär, a/ü komitee esimees, ÜLKNÜ

liikmetele komsomolikomitee sekretär. (Iseloomstuse, viimase
eksemplari viseerivad allüksuse juht ning allüksuse partei, a/ü ja
komsomoliorganisatsiooni juhid).
Koik dokumendid väljsõidu vormist :miseks NSVL Tele--Raadiokomitee
kaudu koostatakse vene keeles.

VARIA :

ENSV ÜLemkohus muutis 15.sent. 1990.
vana raadiomaja endise koristaja U.
Ašavahemiktl 1984-1987 sooritas ta <s-itse lomitee vara (kogusummas
4400 rbl 65 kop) ja kaheksa töötaja e "sikliku vara salajast
vargust (kogusummas 4252 rbl 99 kap).
Riigivara riisumises tunnistas ta end täielikult süüdi, kuid
isikliku varavarguses vaid osaliselt, Tähelepanu tuleb pöörata
sellele, et koik kahtlused tunnistajate-kannatanute ütlustes
tolgendab kohus, muude tõendite puudumisel, kohtualuse kasuks. Nii
jäigi kohtulikult toendamata kahe töötaja vara vargus. Üks neist
loobus kohtuistungil hagist. Vogu lkomiteest varastatud vara
(helikassett ide kopeerija, magnetofonid, televiisor, stereoraadio;
kellad jm) tagastati eeluurimise käigus. Samuti enamus töötajate
isiklikku vara. Varastatud asju U.Heite ei realiseerinud, need
võeti talt ära korteri läbiotsinisel.
ENSV Ülemkohtu 15.sept.1988.a määrusega mõisteti Urve iieitele 3

aastat vabaduse kaotust ühes kogu vara konfiskeerimisega.
Pohikaristuse osas kohaldati aga EWSV Krk $ 23 sätteid ja loeti
temale moistetud 3 aastat vabaduse kaotust tingimisi ühes
kohustus likus korras tööle rakendamisega kohtuotsust täitva organi
poolt määratud kohas.P.S. Eeluurimise loppedes tegi uurija komiteele esildise, sest
varguste toimepanemiseks esines soodustavaid asjaolusid: töölt
lahkudes jäeti tööruumide uksed lukustamata, töökohal hoiti
isiklikke magnetöfone jm aparatuuri. Samuti oli koristajatel tavaks
oma töökitli taskus hoida koristatavate ruumide votmeid, millist
asjaolu U.!Neite ära lasutas.

a määrusega rahvalrohtu otsuse
ite suhtes.

Z7.Xöbas

IAK infoosakond.Koostas R.lieerits tel 4062
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