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|25.novembril oli Raadionoikogus Jai all. ER uus struktuur.Pakuti välja KAJAkkajantmis lähemal ajalõavastavates. alajaotustes... testap Ura

Teise. päevakorrapunkt ina "audat 1.ära"Jünstiliste saadete
peatoimetuse. lävästusosakonna juhataja Härmo:Saarmi aÖk krjakidk isel
seisva üksuse — RAADIOTEATRI moodustamise kohta. Pärast üksikas jade
täpsustamist. Raadionoukogu : noustus. “PÕE peleitLa, Kuulutati välja ka.
konkurss Raadioteatri pearežissööri. ametikohale.

asteraltiTleiarad1ö-da VLnõiaaäitekomitee“koostöölepineüle, - »*ilavastävad režissöör Juha Kandolin ja helirezissöör Jorma Nesterinen:
+) ERs. ValentinChorelli "Kaheksa peeglit". t Mag ka

29; novembril oli Rootsi Raadio I' programmis. eetris kuuetunnine :
fotsesaade Tallinn - -Stokholm.: Selles osalesid molema maa majandus-—.

- “teadlased; “poliitikud. ja kultuuritegelased:Rootsi Raadio.stuudios.oli ka välisministerSten“Andersson.. Vahepäladena-kolasid-kooFi- +.-laulud Stokholmi Besti noortekoorilt ja ER -segakoorilt as :

Mägiga. lõpulaul "lu: isamaa. ori.minu arm" esitati:PaA Era SE |
n
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Vastavalt. NSVL.Mele=Raädtokomit seja“NSVL Kaltsuritõbtärsieätt
“Keskkomitee-otsusele. autasustati VRTkä' üleliidulises. sotsialistlikis
«võistlusessaavutatud III kvartali «töötulemuste eest. rändlipu'ja.
"esimese rahalise preemiaga." “Rändlipu ja esimese rahalise preemia”
-“said.ka KTV tehniline "keskus; üleliiduline koondis "Bkraan',Valge- |

"vene ja Leningradi raadiotelekeskused. | t
NSVL. Tele-Raadiokomitee: käskkiri nr 490 5. nov 1988.

õi 8,

Mis juhtus |

|

ää-2y»novembril kell 15.02 tekkis poleng telemaja 4.stuudios. Enne
" saateproovi süttis ootamatult stuudiot ümbritsev horisont. Tära

dekoratsioonipaigaldajate. operatiivsele tegutsemisele. poleng -. ka
kustutati ning materiaalset kahju onneks ei” tekkimd. A jat
Uurimisel tuvastati mitmeid tuleohutus eeskirjade rikkumisi:

horisondi aegunud “immutustähtaeg, suitsetamine: horisondi. taga;
“kantavate“prožektorite ja dekoratsioonide hoidmistingimiste eiramine.
Tuletorje Valitsüs karistas 'aäministratiivkorras 'VRTK peainseneri:
Kaldmad ja lavastustsehhi juhatajat T.Kabaneni. Administrätiivkaris-
tus. määrati ka ETV peakunstnikule -E.Tambergile, kes ei: taganud:
vajalikku korda kunstnike tööruumides. Tuletame veelkord meelde, et
suitsetamine ja lahtise tule kasutamine TVstuudiotes on keelatud.

1.Pihlak

IAK
Kroonika i

Alates 1. jaanuarist 4989 läheb IAK üle täielilmle isemajandami-
sele” ja“enesefinantseerimisele. Selle ettevalmistustöö käigus

kinnitati +töökollektiivinoukogu “ettepanekul IAK uus struktuur:
“-. töotmisosakond: (andmetöötlus:ja.“tehnohoolde personal),- projekteeri-
- (misosakond, sotsioloogiaosakond, "Infoosakond C. vaabekavätehad ; tele-
tekst, paljundus jm info)“ning sotsiaalse arengu osakond.

Särk 68 üleminekuga uutele: palgatingimustele viidi novembris läbi
v“eralkorraline atesteerimine. - Uus palgaskeem võimaldab senise 2

sõkategooria asemel .atesteerida töötajad 4-5. kategooriasse.
Toimusid ka osakonna juhatajatevalimised: Sotsioloogiaosakond on

sesehi. ilma Juhetadata. Ootame. häidEel paneEe EA tel 4106. MAN
Ed ag i  R.Harjo

“
ÜHISKONDLIKUD ORGANISATSIOONID Piet Gi i

« “Terava ° ideelise voitluse“tingimustes: Loim26. nov EKP Tallinna
2rMererajooni.parteiorganisätsiooni” XXVIII konverents. Osa suurte: ;

| delegaate — RET, Dvigatel, TAL SLA1 Tõnminänaleröadid4
ründas teravalt"EKP Parared 238 pii

1 saikäeatarastaasest massiinf ovahendid. 'on nende "arvat eB parteili- o
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ojas tom pii

je 2se kontrolli alt väljas ja kajastavad Rahvarinde huve. Samuti eiole
| «pažteiorgani= >voideldud natsionalismi ja separatismiga Hererajooni -pa

" satsioonis. Nõuti umbusalduse avaldamist EKP Keskkomiteele. .Otsuse
-vastuvotmisel aga 271 e 57% delegaatidest avaldas. EKP Keskkomitee XI
pleenumile toetust (eestlasi oli delegaatide hulgas 40%).. Ideeline -

lahkuminek ilmnes pohiküsimustes: kas liiduvabariikide huvid peavad.
tingimusteta alluma üleliidulistele; kas kohaliku eripära ja |

- spetsiifika arvestamine - on kahjulik NSVL kui terviku huvidele; kas
“NSVL huvidele vastab otsustusoiguse detsentraliseerimine ja EKP

muutmine kohalike protsesside juhtimise poliitiliseks jouks voi peab
ta olema NLKP administratiivne all-lüli, mille peaeesmärk on tugeva
ja range tsentraalvoim seisukohtade elluviimine NSVL eri
piirkondade arengu vordsustamise kaudu; kas-üks. rahvus -on juba oma

olemuselt natsionalistlikum kui teine. Nimetatud probleemid tulid
äselt, sest paljude sonavot jate arusaamade--.sonavottudes välja -kau

tase ei'ulatumd eristama pohjust tagajärjest. Aimata oli
"hea tsaari"-teooria 'pooldamist, st valida parteiorganite -

— 2.

juhtivkohtadele "oma inimesed", kes juba ise teävad, kelle poolt voi
vastu võidelda. Konverents vottis vastu otsuse teha EKP KKle
ettepanek: rakendada meetmeid ajakirjanduse parteilise juhtimise .

parandamiseks ja töötadavälja vabariigi ideoloogiatöö juhtimiseks .teaduslikud alused sotsialistliku pluralismi tingimustes. ki

238 poolt- ja 199 vastuhäälega otsustati teha ENSV Ülemncukogu
Presiidiumile ettepanek votta 5.dets. istungi päevakorrast maha

--keeleseaduse projekt. |liti 80 kommanisti,-EKP Mererajooni -parteikomitee koosseisu va
kellest 65 osales I pleenumil. 33 poolt- ja 31 vastuhäälega valiti I.
sekretäriks koondise RET peadirektor Aleksandr Gussev. =

liiget. 40:Pleenum jätkus 29.nov. Töös osales 77 rajoonikomitee
poolt- ja 37 vastuhäälega valiti A.Gussev EKP Mererajooni komitee

ov (14 vastu-büroo liikmeks. II sekrtäriks valitiuuesti Igor Baran
häält) ja sekretäriks Lilia Gontšarenko (25 vastuhäält ).

Rajoonikomitee büroosse valiti 18 inimest, sh ka Jüri Raudsepp.
Partei rajoonikomitee liikmekandidaat on Avo-Rein Tereping.
Linnakonverentsi delegaatideks (16.dets) valiti Jüri Paalma, Hagi
Sein jaKarl Kasikov. a aa E

'

Konverentsist tegi kokkuvotte Karl Kasikov
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Novembris tuli ETV haridus-populaarteaduslike saadete peatoimetuse
van administraatoriks ANNELI KALJUSTE, kunsti-ja kirjandussaadete
peatoimetuse režissööri assistendiks KRISTJAN JOEKALDA, sojaväest
vabanes ARTUR/JURIN, kes“tuli ETVsse tagasi teleoperaat oriks, ETV:::
programmi “peadirektsiooni van kont rollmeistriks tuli FPP ZIMMLER,

“ETFi oorganiseerimisosakonna juhataja on nüüd HELLE KIMMEL ja ETFi
"lavaseadja "TOOMAS TILK. id29.novembril valiti TVK välisülekandetsehhi uueks juhatajaks URMAS i

“VAIASTE, kes varem töötas samas tsehhis van insenerina. *<> oo 0000
“Töölt lahkusid: VEERA MURUMAA — ER masinakirjutaja, ENE KULJUS — ER
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toimetaja,MALLEILVESE-»änfoosakonna toimetaja." > t ri Tr
“ÕNHITEBKE. | Rg3.detsembril oli 60. juubel GALINA. RAKOVAL “ja 9. detaäikitd LEHBIT.

SIIMASTEL ning ELLEN: PILVISTOL. 10.detsembril saab 60 LEMBIT PÄRN.
30. detsembril tähistab 50. “juubelit HELVI SARAPUU, |

- 27.detsembril täitub VIIVA-VÄINHAAL 30 tööaastat, 2. Asksemhrii
täitub 25.tööaasta MADIS MÄESALUL ja 25. detseibril ALDUR PÄÄROL.
20 aastat Tele-Raadiokomitees töötamisest täitub detsembris RAILI
NOPSIL, ERICH REINUL, INES JÜRGENIL, KALLE HIHKELSIL, “LEA MILLIL,
KATRIN HIIREL ja MAIRE OJASAAREL,

TAK iimiksi, R. Meerits tel 4062,


