
ENSV TELE-RAADIOKOMITEE

-[ INFOBÜLLETÄÄN

T”STI RAADIO
Kroonika R18.detsembril alustati heategevuslikke saateid ONNPVAKE. 0Sihtannetusi kasutatakse üksikute vanurite ning puuetega inimeste
toetuseks. Tunniajalisi tervituskontserte anti eetrisse üle kiimne.

10. detsembril kogunes ER kollektiiv koos VRTE ja IAK kolleegidega
Valgesse saali, et tähistada Ringhäälingu aastapäeva traditsioo-nilise aastal:onverentsiga. Teemal "Pluralisn ajakirjanduses
rääkisid California Ülikooli professor Rein Taagepera, "Rahva
Hääle" toimetaja Toomas Leito ja raadioveteran Aado Slutsk.

25. detsembril oli Lännahallis kolme orkestri joulukontsert, mis
- kanti otse üle nii Eesti Raadios kui televisioonis. -

: Margus Hunt

VRTE
Kroonika ,

23. ja 24.nov. toimus Hoskvas teleraadiokomiteede ratsionalisee-
rijate üleliidulise; konkursi komisjoni istung. Vaadati läbi 200
ettepanekut, sh 3 meilt. Vastavatasemeliste ettepanekute
puudumisel jäeti I preemia välja andmata. II preemiaid (ä 150.—)
anti välja 3 — sh ka VRTK van.insenerile Frl:ki Järvile töö eest
"TY monitorvork". Komisjon märkis tehtu korget tehnilist taset ja
originaalseid lahendusi. Kaks ülejäänud teist preemiat läksid
Ukraina TV-Raadiokomiteesse.
13.dets. toimus Hoskvas üleliidulise TY-Raadiokomitee tehnika-
noukogu istung, kus arutusel oli UR tehnilise keskuse mus
tehnoloogiline kontseptsioon.Tehnikanoukogu istungist vottis
oponent komis joni juhatajana osa VRTE asedirektor ZX. Varandi, kes
tegi ka ettekande. !oskva uut raadiomaja hakatalse ehitama HITI
viisaastalkul. Kavandatud on 6 üleliiclulise prorranni väljastamine
(nendest 2 programmi nelja, igaüks 2tunnise nihega edastatavate
duublitega). Välissaateid edastatakse 35 kanalil. Päevase:5
töömahuks planeeritakse koklu 530 tundi.



a -
Tehnikanõukogule esitati arut ,Psimene neist 4 amiseks 2 tehnoloorilist varianti.aseerus praegu kasutatavatele seadmetele. Teioli väl : KT.)need täiesti uus tehnoloogiline suund: diritaalneSaadete salvestamine montaaž ja eetrisn e andmine ontäielikult aut omat iseeritud; helisalvestus toimuks, fonoteekkaasaarvatud, optilistele helikand j2 atele tuginedes. KaalutiA orema pakutud variandi häid ja halbu külgi, kuid tööd otsustati3 ata teise variandi kohaselt, Uus Moskva raadiomaja otsustati
varostsda kaas aegs e analoogt ehnikaga, kasutatakse automatisee-ritud andme- ja tekstitöötlust ning programmide väljastamist.
vut tehnikat V. Vaarandi
Möödunud aasta IV l:vartalis loppes TVprogrammi väljastusblokiASB 6 ja telel:inoprojektori ADS 1 juurutamine. Videofimbervõt ete
tegemis eks osteti välismaised tarbekassettmagnet ofonid VHS
Universum", "Panasonic NVG 40 To" jt. Vananenud tehnika välja»vahetamiseks kinosaalides osteti 35mm kinoseadmete kom pleltkinoprojekt oritega 23 KNK 2. Helitehnikat saadi veel Tšehhos10- ap,vakkiast (kantavad puldid TIIP 062) ja Ungarist (stuudiomagneto-Ponid STM 610, helikontrollagregaadid HFC 45 jne). Kodumaistestseadmetest saadi täiendust videoltont rolls eadmetele, kassett-magnet ofone jm tehnitat.

1. Pihlak

Personalia
28.novembrist on “RSO dirigent V"LLO PÄHN (poole ametikohaga).
1.detsembrist viidi TTV infosaadete peatoimetuse pearežissöör
JAAN ROHHOT üle sama peatoimetuse režissööriks, pearežissöörikohusetäit jaks määrati TIIT KIMHFL.
2.detsembrist on spordisaadete peatoimetuse toimetaja "VTN
TUDEBERG.
7.detsembrist on komitee plaani-finantsosakonna vanemökonomist
SIIRI SARAPUU ja peaökonomist AARI RÕUK.
12.detsembril lahkus "Paadiolehe" toimetaja PSTTP PTIINSBFRG,
RL toimetaja kohuseid täidab praegu TIIU KALVY.
27.detsembril lahkus IAlist metoodika ja auditooriumi uurimise s,osakonna töötaja EHA ORG ja 30.detsembril osakonna juhataja |

ANDRUS SAAR, kes on 1. jaanuarist TY-Raadiokomitee juurde moödus-
tatud Ajakirjandus-infokeskuse korraldaja-direkt or. ,

.

31.detsembril lahkus ETVst kunsti- ja kirjandussaadete peatoime-
tuse vastutav sekretär "PP LAUGAS. Pensionile jäid kauaaegsed
tele-raadiotöötajad SILVIA KHARKUS ja KALMER TFNWOSAAR.

2. jaanuarist on VRTKs palgaline a/ü komitee esinaine - VIRVE VAST.

IAksse tulid tööle — sotsiaalse arengu osakonda SY7I! APFRDAAL
tehnikuks ja ADLI VIIRTS ajalehtede "Televisioon" ja
“Raadioleht" kunstnikuks.
ÕNHITLENE
17. jaanaaril on 70.sünnipäev ENDLA KITSEL (RTE). MARIT SEPP
(VRTK) tähistab oma 80.sünnipäeva 24. jaanuaril.
20. jaanuaril täitub 20.tööaasta HALLE KALDAL.

TAX infoosaionna väljaanne.


