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ENSV Tele-Raadiokomitee infoleht

EESTI RAADIO

klates 3. oktoobrist on Hs 3 hommikuprogrammi — 2 eestikeelset ja 1

venekeelne. I programmi hommikukava juhib diktor ja seal kolab
klassikaline muusika. Uudised on alati täis- ja pooltunmil. II pror-
rammi honmikukava juhib endiselt saatejuht. See on isikupärane kavz.
ja lmjundatud kergema musikaga. Uudised on veerand- ja kolmveeranri-
tunnil. Nii on kuulajal iga 15 minuti järel voimalik saada värsket
infot. ;

P.Lasting.
-3.oktoobril kohtus Tele-Raadiokomitee esimees Pestimaa Kirikute
Woukogu infotalituse juhiga. 5.novembrist alustatakse raadios
kiriklike jutlustega. Kirikutegelased lubasid esineda ka venekeel-
setes saadetes. ! |

Kirikupoolt lubas Eesti Raadioga kontakti hoida infotalituse juht
Tiit Salumäe ja raadiopoolset sidet hoiab II programmi direktor
Toivo Aare.
Kirik lubas Festi raadio fonoteegile tõhusat täiendust vaimlilu
musika korgetasemeliste salvestistega. Pe
|

| TR infoleht 4.olittoobril



VRTK |

Uut tehnikat
VRTK EK valgustsehhis on praegu käsil FTV saate- ja uudistestuudiote
valgusregulaat orite süsteemi rekonstrueerimine. Kohmakad ja |

tuleohtlikud türistorregulaat orid kavatsetakse asendada
.töökindlamate eksperimentaalsete sümistorregulaatoritega, mis on
valmistatud väikefirmas TEATRON. Uued reguleerimisseadmed paigalda-
takse vahetult stuudiotesse. Jubä on asendatud valgusreguleerimis-
paldid saatestuudios 56, kus viidi läbi ka esimesed katsetused.
Järge "ootab uudistestuudio 55. Kokku on rekonstrueerimise käigus
kavas paigaldada 5 uut pulti. S6 regulaatoril on 8, 55 regulaatoril
32 sujuvalt reguleeritavat digitaaljuhtimisega kanalit. Ira kanali
voimsus on 2 kW.
TV sai juurde 6 uutllARS 3000-tüüpi pro*zektorit.
Televisioonikompleksis loppes 35 mm kinoseadmete komplekti juuruta-TATPT; 77mine koos kinoprojektorite 23 KNK 2, subtitreerimisaparatuuri SORZHT

TLICTROHICS ja telekaamera KT 132 juurutamisega telekinos.
MI. Pihlak

Kroonika
VRTE administratsioon, töökollektiivi nouükogu ja ametiühingukomitee
votsiä vastu otsuse alates 1. oktoobrist 1989 kehtestada majapidamis-
laen. Protsendita majapidamislasnu, tagastamistähtajaga kuni 15 aas-
tat, antakse olenevalt tööstaa*zist kuni 10 000 rubla. Laenu antakse
elamu voi korteri ostmiseks, ehitamiseks voi kapitaalremondils,
pangalaenu ennetähtaegseks tagastamiseks, noorperedele majapidamise

- gisseseadmiselks ja laste ülalpidamiseks.

VARIA
17.septembrist likvideeriti komitee spordisaadete peatoimetus ja 1€.
sentembril moodustati ETV snordisaadete peatoimetus koosseisus:
T.Uba (peatoimetaja), R.Rebane (peatoimetaja asetäitja), Tiit Rääk
(vast sekretär), A.Eller ja E. Tudeberg (kommentaatorid), T.Tammaru.
toimetaja), T.Villomann ja 2. Väinsalu (režissöörid) ning li. Perker
(re'z assistent).
samal kuupäeval moodistati ka ER spordisaadete toimetus II programmi
koosseisus: toimetuse juhataja, II pr direktori asetäitja - Z.Kivi-
100, G.Hololei (kommentaator), R.Kallasmaa, H.Matskin (van toime-
tajad), R.Küttim (n toimetaja).16.septembril moodustati ETV programmi peadirektsiooni koosseisus
meelelahutussaadete toimetus: T.Lepp (toimetuse juhataja ja re*zis-
söör), A.Vihalem (van toimetaja), V.Kersna (toimetaja), T.Pork ja 1.
Kurve (re*zissöörid).
Seoses FTV propagandasaadete peatoimetuse likvideerimisega 1.
oktoobril moodustati .2 toimetust: publitsistika (1.Talvik) ja
sotsiaal-poliitiliste saadete toimetus (F. Undusk).

Plaani-finants osakonna van ökonomistiks tuli sel aastal Tallinna 7°
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lõpetanud TIINA SAARELAID.
i

15.septembrist lahkus IAKst omal soovil programeerija GIDOF PAJENSON,
21.septembrist on FR välisssaadete peatoimetuse toimetaja MART
MAASIK.
22.septembril lahkus omal soovil IÄKst programmeerija IVAR KALNA.

°. 30.septembril läks REET TOON (ETV propagandasaadete peatoimetusen toim) tööle Ajakirjanike Liitu. ;

*30.septembril lahkus teleope raater-1V0 ÜPRAUS tööle Pärnusse,
3o.septembrist jäi pensionile EEV häridus— ja populaarteadus likesaadete pealoimetuse re*zissöör VIRV” KOPPZ |

1. oktoobrist jäi ETV programmi peadireltsiooni planeerimise osakonna
juhataja asetäitja PVI KASS-ROOSIMAGI TTV mittekoosseisuliseks auto-
riks.
1. oltoobrist on ETV programmi peadirektsiooni planeerimise osakonna
juhataja VAHUR FIVNSILD ja asetäitja ANTS VILLEIISOH.
5. oktoobrist on FTV programmi väljastamise osakonna juhataja HALL?
POLDRT, endine juhataja HPFIKI ROOTS läks programmi peadirektsiooni
reklaamiosakonna re*zissöörilks.

ÕNNITLEHT
3. oktoobril sai 50 HOIIO KAUSE, 17. oktoobril tähistab 60.sünnipäevaRUBERT VELDERMANT.,
25 aastat töötamisest televisiconis
20 tööaastat täitub 16. oktoobri” EINAR
PUESIL.

rt oobril ÜLLE PUUSEPAL.
ja 23. oktoobril LINDA

KAVAS O] KOOSTADA UUS TELEFONIRAANAT. Jiuudatustest kodustes
aadressides, teatage palun kaaskuna voi R.lieeritsale tel 4062,
TAK infoosakond


