EI OLE

VAJADUSTEST TEADAANDMINE
rahvatelevisiooni programmi tootmiseks vaja oleks.
(vrdl. “Eesti on Austriast ees” samas “Telekraadis”).
Rahva esindajad Riigikogus võivad aga alati öelda, et
nad polegi midagi nii kallist tellinud. Kas ei ole rahva
esindajate jaoks küllalt teadmisest, etmingi Eesti TV

ze

*

ja

etviimasele kamingi raha eraldatud on.
on olemas
Sellegapeaksju asi kuni järgmise eelarve tegemiseni
lõppenud olema.
ETVonnüüd välja töötanud uue strateegia

rahvatelevisiooni

V

põhjendamiseks

selge

Eesti Televisioon ja Eesti Raadio kuuluvad

praegu Eestisoma staatuseltkategooriasse “riiklikud
organisatsioonid Riigikogu haldusalas”. Riigikogu
esindab meie jaoks rahvast, kellepooltmakstavatest
rahadest jakelle jaoksme programmi teeme ningkes
meid rahvanahaldab. Teiseltpooltvaadatunaonnii,
et ETV saab riigi käest tellimuse ja raha selle

vahe

ja

ideestiku kaitsmiseks,
etteha

omarolli realiseerimiseks,

virisemise

ja faktide vahele. Asi tuleb
ja

siililegi selgitada, kõik alternatiivid, kaasnähud
.

võimalused puust välja treida ja, kui vaja, siis ka
punaseks värvida. ETV ei oota uutja samalaadset
riiklikku tellimust, vaid teeb oma põhjendatud
pakkumise riiklikule tellimusele, seda koos

meil ju
|

eiusaldata-missa

VIRISEMINE
virised!

|

ja

valitsuse ette
Teiseks tahame riigikogu
püstitada põhjendatud küsimustiku, rahvatelevisiooni
elupaberi. See saab olema motiveeritud ja
põhjendatud dokument, mille küsimustele vastates
peaks selguma riigi seisukoht rahvatelevisiooni
vajalikkuse jatuleviku suhtes.
Kolmanda momendina tahame me esitada
ETV-poolse taotluse motiveeritud riiklikule tellimusele

nende rahvatelevisiooni põhifunktsioonide
aspektis-nimetaksinneli põhilist: uudised, kultuur,
haridus, meelelahutus + spetsiifilistele
auditooriumigruppidele mõeldud programmid ja
motiveerida sedatellimustaotlust ja näidataära selle
tellimuse tegelik hind. Me oleme käitunud lojaalsete
kodanikena
teinud saateid ka siis, kui neitl mitte
kõigi

ja

millestki ega peaaegu mitte millegagi tehapole. Aga

meiepoolse põhjendatud eelarveprojekti esitamisega
järgmiseks aastaks või - veel parem- aastateks.
Oma (seni veel avaldamata) intervjuus
ajalehele “Televisioon” sõnastas Hagi Shein ETV

see eisaa liigakaua kesta.
Kui nendele kolmeledokumendile lisandub
neljandana selletulevase programmi, avaliku teenuse

strateegia niimoodi.

seaduseelnõu, mida

rahvas? Riik? Riigikogu? Või ainult ETV ise? Kui
palju onEestisinimesi, kes sedatemaatikat tegelikult

Esiteks me teostame rahvusvaheliste
ekspertide ja Euriovisiooni abiga ETV tehnilis-

maarvan, etsellest piisab, et seada ETV tulevasele
arengule kindel põhi.

üldse valdab?

majandusliku jafinantsilise ekspertiisi, et pakkuda
tulevikustrateegia üle otsustamiseks maksimaalselt
professionaalset. informatsiooni. Oma professionaale

täitmiseks. Riik aga ongi ju rahvas.
Kelle asi on vaadata selle järele, et Eesti
rahvatelevisiooni jalg astuks õiget rada? On see

Riigieelarvest on ETV-le 1993. aastaks
eraldatud raha mitu korda vähem, kui seda

kontseptuaalne

põhjendus ja viiendana
juristid väljatöötavad, siis

ETV

“VREMJA” ALGAS TÄPSEL T KELL 21.00
ehk
KAS ETV SAATEKAVA ON ETV-le KOHUSTUSLIK?
Vist ei ole, kuigiiga terve mõistusega inimene väidaks vastupidist.
vastaksid küsimusele “Kas saatekavasse trükitud kellaajal algab ETV-s uus
saade võilõpeb eelmine?” aastaviktoriini mängijad, aga “MM Muna” lapsed tõstaksid
väite peale “AK algab iga päev täpselt kell 21.00” kindlasti üles tumeda muna.

Ei tea, mida

Põhi-AK algab meil enamvähem täpseltkell 9. Siin onaga üks
suur “aga” -üks minutreklaami. Kas
kell9 algab AK võikell 9 algab reklaam?
Kellele seereklaam siisikkagi lõppudelõpuks kuulub? Ega ometi mitte AKle? Kas minna selleni, et AK lihtsalt

alustab oma suure endise kolleegi
asi
“Vremja” eeskujul kell 21.00
vask (vastavaltreklaamile siisküll minut
varem). AK-le onette nähtud 25 minutit
eetriaega.
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Eelmisel neljapäeval suutis

diktor saatepäeva alguses, kui tal oli 5
minutit aega rääkida, veel 36 sekundit
üle sõita. Esimese 5 minuti jooksul
juba! Naljakas, eks. Seda peaks
ometi olemavõimalik vältida.

ju

Absurd on ka see, kui
saatesektorpakub näiteks vene AK-le,
etalustage 2minutit varem. Saade
tohi alata varem. Inimene tõttab koju
või avab televiisori just kavasse
märgitud saate alguseks.

ei

Hoopis segane on saatepäeva lõpp. Tihtipeale on AK
hilisõhtused uudised kavas viimased.
Neid inimesi, kes oma videosaate
pikemateevad või filmi pikkuse valesti

arvestavad, saatepäeva

lõpuaeg

ei

huvita. Uudistesaade onaga tihtipeale
selle tegijad
õhtul ainus otsesaade
oniseenesestmõistetavalt huvitatud
sellest, etsaade õigel ajal ära lõpeks.

ja

Kui

uudised peavad plaani järgi
pööra ruttu

ei
=
..." Vremja” algastäpseltkell 21.00 ehk...
Trahviks saate honorarifondi
lõppema kell 23.20, aga
vähendamine? See tegelikult
lõpevad 23.27, siisinimesed
ei jõua enam 23.30-se bussi
ei huvita otsesaate tegijat:
saavad ta esinejad 5 krooni
peale. Tihti jooksevad üle
rohkem või vähem, mis siis.
mingid suvalised reklaamid.
Või siis nii võiteisiti. Kindlasti
AIDS-ivastased jms.
on võimalik midagi välja
Vajalikud ja tähtsad
mõtelda ja seda tuleks teha
loomulikult, aga mille ja kelle
kohe!
arvelt?
Ei ole vist võimalik
kehtestada,
hilisõhtused
Marite Kallasmaa, Toomas
uudised algaksid iga päev
Kaur, Tiit Kimmel, Kristiina
täpseltühel kellaajal, aga kui
Kirsipuu, Tarmo Krimm,
Raimond Made, Madli Leikop,
ta mingil kellaajal peab
ViliLiibert, Liiviannos, Tarmo
algama, siis ta ka peab
Põldma, Tarmo Tilsen
algama. Kelle asi on
kellaaegadest kinni hoida? On
seesaatesektori võikelle asi?
20.05.93
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saaks asja reguleerida?

Taani Huminaid

EMV

rezhissöör Priit Hummel

kaks ja pool nädalat.

Enne

on Eestis tagasi olnud nüüd juba

tekkismultunne, etnad on väga professionaalid.

seda kahte ja poolt õppis ta aga neli

vitaminiseeritud vutest teadmistest ja
tööle ETV meelelahutussaadete

alatasajuhtub.

a

tekkivaid kõntii

toimetuse: “Telekraudile rööki Prii järgmist.

närve.
On sulle j

Taaniga

tulinž*süis

G

on, el

uhtus.
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inimene

mul on midagi pahasti või tenisõga lohti. Normaalne
elule
ju sellise näoga ei ole. Siistasapisi hakkasin aru:saama
teistmoodi vaatama. Eks murššid ole j ikka kõigil,
nemad
aga

ju

,

kasvatatud, et teiste" inimestega suheldes”
unustavad nad oma probleemid ega külva nöidt
teiste,
hulka.
Ja teine lugu, mis juhtus" kohe, kuimiiäigas tulin;

on seal nii

g

lin

+

kõige paremad väljavaated.
Meie, suur organisatsioon
juba olemas ja funktsioneerib; A Agame töötame siin valesti. Me
lame korraga tehu-palju ja
Oli,
ti, Aga selle all kannatab

proovin nüüd pisut teisiti

Õõ

hil

si

Tegelikult oli muidugi kõigest sellest hoolimata seal

õppida küll ja küll. Eriti sealset õppimisstiili arvesse võites.

et

omamõtemist, oma elu, töösträäkimata. See on kõik
õhtu

Ma

arvan,

et ma olen nüüd

avatum, sest see hakkil

n

asjast rääkida, sis oli see

mihi öelnud. Kuidas

-suurt

5% Mulle

saatis

üks

n
saanud mai oru. Ausalt

öeldes

-õru Võib-ollaainultnatukene.

rääkida ja meie jutus on asjad korras, agaelus tegelikult teeme

“Mwei

niivõrd

aga

tee

Seal meie grupis oli professionaale alla poole,

ülejäänud olid sinna tulnud huvist. Euroopa Filmikolladzh - mis

mullegi teatavat üllatust valmistas - oli ju rahvakool. Aga kui

metegimeseal grupitöid, siisnendeinimeste suhtumistvaadates

tuleb tõsta.

“Telekraate”.
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Saltma:

Viimasel ajaloioi

Mul

toimus

on selline mulje jäänud.

see kanalite

Ma käidan ühte asja, et tulgu
hokkabennastõigustuma.

jagamine.

see

teiste

toodang

See kaitsepositsioon

sa'Venna mentaliteet on kohutavad.

Et
me ei
seda saadet, sest nii on vaja.
Ja'ise muudkui'iJeeme Vanavis: edasi. Tegelikult on just meil
va

saa ja pole Võimalik

jat

teeme

(Eesti
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et ainult see inimesed
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Televisiooni süateid. Kuidas

ma

kolleegide, jööd ei vaata? Ja ma“

tööle

öelda, et ETV on
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et ma oma
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see,
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ad: Seal väätasime neid ja
ste Eutöopa meädega leidsin, ja

võti

ei
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pauku
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e, el
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ludölgüg kohvadekilus

kõige kenam. Ainus erinevus oli

oma

uudised, siis välissõnumid.

je

ma

kuiuta ette; kust need stuudiod tööjõu võtavad?

mälõidis, ET

ei ogakse arvata,

olimeie di

sellest siiamaani täpselt
Jaminu meelestei saa vähemalt

pooled inimesed aru, mis toimub.

Aga

paneb.

Ja,vot'kaase
kahelduatil”

nüüd tundub?

ei saa

Jatäpseltsiiš;kuima tulin tagasi,
*

teisiti.

ETV

kolleeg

kiiresti külge. Aga varem, ma
mäletan hästi, et olin samutiüks neist paljudest, kes saavad ar
niimoodi. Me oskame kõik
küll, kuidas peab tegema,

sealses keskkonnas

ja uus
võita. Usun, et telesse tulla soovijaid on alati. Muidugi: palka

oli

>
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Kas sa oled nüüd muutunud?

ju

ju

ei saa,

Suheldes, nähes, kuuldesja tehes hakkad teistmoodi mõtlema.

sellised asjad ongi meie'jä nende seal
Maarvan,
va “Kui kõige
elu vahe. Etme raiskame ennastja aega, et me teeme. endale:
probleeme asjadest, miseiole meie mure. Me
iosküple laneerida

kust asi algab.

js

veribi

€

edaspidi parandada. Eriti pärasi seda;kui olime neile teinud
märgukirja "On see lasteaed või'Euroopa Filmikolledzh?”

ajal

|
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1
Sa ütlesid, et Euroopa Filmikolladzh oli rah vakk
sulsellest hoolimata sealt midagiõppida?
.
liteet, Mindi iäklikult ajab siin majas hulluks korraga
Tuli välja nii, et kõik taanlased olid rahul) $ikesi mad
“mitriie saate õitevalmistamine. Muu maailm nii ei tee.
teadsid täpselt, kuhu tulid Teistest maadest olid
agakohale A Mint; pooldaksin koondamist. Kui sellega need, kes hästi
tulnud kõrgharidusega tele-j fliniihimesed, L-Meišni jõudnud V
”. töötavad, palkajuurde saaksid. Vähendamekooseisejusadeid
ja
eelinfo ja reklaam kolledžhi: kõhta Ali;
hakkame normaalselt tööd
ja
tegema. Tehnikajääb jüsamaks.
ä sell estjarii va lubas end
ootasime enamat. Juhtkond
Kui mõni inimene hakkama
tuleb*ta“ lahti lasta

kohüikus
oma kolleegiga
ju TPedl-s teooriat ei õpetatud, nii et ka see kõik
telemaja k
jate: kokkas Minu
mulle rääkima mingit klatshi. Et see tegi niija-töö'te i nga»Mä'
mullehuvitav.
Nätekskuidasmonteeridaerinevaidsituatsioöne
ütlesin tolle, et kuule, miks sa vaevad üldse
-Gialoogi, vestlust jne. Sain ise käsitseda.- -Kaämõri
om
“ monteerida, heliteha-kõike, mida ma ju siin iialgi gitee,
asjaga, et see poleju sinu mure. Jatead, misidi
ütles - et ma olevat õel inimene.
selleks ön spetsioolsed inimesed. Sellest kõigest õli õppida.
Istusin ühe

ei

.. ”
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esimeses

maks
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ei ole. Movyä hemdlt
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Eestissöi

näoga, nagu ma
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g
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ikka, et. kas käisin Bornholmil Mastihakanud ka ütlema, et
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Aga see selleks. Ma
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õigesti
ne:Nad hoidsid om

atšigi
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küsiti mult siin majas
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A

A
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inel

või selja taga temast halba't
töökkini.

lõundrid est pöövijadest

ui

jääksid alla nii

mõnedki meie maja töötajad. Ja see, kuidas
omavahel suheldi. Nelja kuu jooksul
ei näin
ma kordagi, et keegi oleksteselei

ja

fondilt. Nüüd"õsub ta,

kuidas nad töötasid,

Sellele,

kuud Taanis Euroopa Filmikolledzhis, täiesti uues just selle
tehniliste
kursuse puhul avatud
vahenditega
“Sony” poolt
varustatud õppeasutuses, Õppimiseks sai Hummel raha kuiüks
kümnestlda-Euroopäh vaesest kursandist Taani Demokraatlikult

”
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at taafi

veistele?

Krooni. Edaspidi

hokkivud seal olema: pikemad kuršüšed, mis maksavad veel
|
säärased summad leiab,
enam. Pluss: elarisraha. Kui keegi

võib, muidugi mirina Saada on sealt küll. Ise arvan aga, et
kõigetargem oleks sinna saata näiteks mõniüliõpilane, kasvõi

Pedast'lho kursuselt. Algaja huviline võiks selliselt kursuseli

saada tugeva aluspõhja.

EESTI ON AUSTRIAST EES!
Eelmise aasta lõpus tõi Euroopa Audiovisuaalse ja Telekommunikatsiooni
Instituut (IDATE) avalikkuse ette oma uue
põhjaliku telemaailma uurimise
tulemused. Põhitähelepanu selles oli pööratud televisiooni arengusuundadele
Euroopas, samuti telejaamade finantseerimisega seotud küsimustele. Sealt
selgus, et EESTI ON EES MALTAST, AUSTRIAST, KÜPROSEST,
IIRIMAAST, ISLANDIST, MONAKOST JA PORTUGALIST. Seda telekanalite
arvu poolest. IDATE'i andmetel on telekanalite arv Euroopas (mitte Euroopas
nähtavatele, vaid Euroopa maade poolttoodetavate, olgu need siiskas ainult
tootja maa või kapiiritaguste alade jaoks) alates 80. aastatekeskpaigast kiiresti
suurenenud. Kesk-jaLääne-Euroopas 1985. aastal toodetud 205.000 teletunni
vastuanti 1991. aastal eetrisse 650.000 tundi saateid. Telekanalite arvu EBU
maades näitab järgnev tabel.
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1988

1939

1990

1991

Möödunud reedel toimunud programmijuhtide koosolekul,
kus vaadati läbi toimetuste pakkumised kolmandaks
pisut
ka neljandaks kvartaliks, leiti, et
- Meie saated kataksid justkui kõiki vajalikke eluvaldkondi,
aga ometi jääb nagu millestki puudu.
- Saadetesse on vaja panna rohkem ELU, s.t. seda, mis
vaatajale korda läheb, mis teda isiklikult ja otse puudutab.
- Sageli oleme saatetegijaina ise võõrandunud sellest
programmist, mida toodame. Keegi justkui räägib ekraanil
midagi tarka ja õiget, vaataja aga ütleb: “Mis see minu
on!” ja vahetab kanalit. See pole tema saade:
- Puudu jääb suhtest vaatajaga. Inimene tahab rahuldada
oma identifitseerimisvajadust, tahab samastuda kellegagi,
keda ta näeb saates. Kas me aga esitame materjali nii, et ta

ja

asi

“Salsa
Kreeka

seda teha saaks?
Kas me viime esitatavad mõtted vaatajale koju kätte nii, et
see teda puudutaks ega jääks vaid üheks lõiguks pikast ja
lõputust jorust, mille nimi on poliitikute-ärimeeste-tarkade-

-

inimeste-maailm?

Mõtleme selle peale, äkki annab midagi muuta. Ja ehk
leiame saadetele ka rohkem selliseid pealkirju, mis

vaatama kutsuvad.

t

Nii etpärast “suurt maipauku” jätab arenev Eesti (augustis) selja taha vähemalt
seitse EBU maad.
Mis puutub sellesse, kust teletegemiseks raha saadakse, siis Euroopas tuleb
see avalik-õiguslike ehk rahvakanalite jaoks valdavaltlubamaksudest. Ainult

Hispaanias on see rahakogumissüsteem tundmata. Ometi teenivad kõik Euroopa
teled raha juurde reklaamiga. Järgnev tabel näitab, kui suure osa tuntumate

Seoses töökorralduse muudatustega kultuuritoimetuses
kuulutan välja konkursi järgmistele ametikohtadele:
*

SOTSIAAL- JA RAHVAKULTUURISAADET
VASTUTAV PRODUTSENT
* KIRJANDUSSAADETE
VASTUTAV
|

55,5;
Mõistagi onlubamaksu kohandamine

televisiooni vajaduste

muutumisele

(loe:

maksusuurendamine seoses telekulutuste pideva paratamatu suurenemisega)
alati seotud ebamugavuste japrobleemidega valitsuse poolel. Ometi on Euroopas
sellega kuidagiviisi hakkama saadud. Tabelist on näha,
valitsuse poliitikaga
päästeti hukust ka Prantsuse 2 telekanal, seda küll osalt ka tänu
ümberpaigustustele. Euroopa riikide targad pead saavad aru, etrahvakanalite
liignekommertsialiseerumine
suurenev sõltuvus reklaamist onRISK avalikõigusliku televisiooni olemusele. Seepärastei ole välistatud kariigi lisavahenditest
ühekordselt määratavad toetused teleorganisatsioonide puhul, kui see mingil
põhjusel tõesti katastroofi äärele sattunud on. Nii juhtus näiteks Itaalias, kus riik
eraldas 1989. a. RAl-le 200 miljonit, ja Prantsusmaal. Samas aga saavad
televisioonide targad pead küllalt hästi aru sellest, et “liiga häid” suhteid
valitsusega võib soovitada vaid oma vaenlasele.
Milliste summade ümber agakogu mäng keerleb? Euroopajuhtivate kanalite
käive 1991. aastal (eküüdes) oli näiteks:
ARD
(Saksamaa)
2.898.000.000
BBC
(Briti)
2.614.000.000
RAI
(Itaalia)
2.211.000.000
(Briti)
Thames TV
538.000.000
RTL Plus
(Saksamaa)
493.000.000
Janüüd vaadakem endale näkku:
ETV
(Eesti)
1.150.000 eküüd riigieelarvest ja
2.250.000 eküüd kokku.
(1eküü = 15,631 krooni)

et
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:

Vahva, oksi

PRODUTSENT
*
*
*

TEATRISAADETE VASTUTAV PRODUTSENT
KUNSTISAADETE VASTUTAV PRODUTSENT
MUUSIKASAADETE VASTUTAV

PRODUTSENT
süvamuusika
jazz-muusika
isi
rahvamuusika
* FILMI- JA MEEDIASAADETE
VASTUTAV
PRODUTSENT
Avalduste laekumise viimane tähtaeg on 7. juuni 1993. a.
Konkureerijatel esitada kirjalikult valdkonna programmi
sisuline ja majanduslik kontseptsioon hooajaks 1933/1994.

-Lähteandmed

ja info tuba 508, tel. 4242 92.

H. Pruuli

Kultuurisaadete peatoimetaja

MEES TELEMAJAB

—
ehk ETV ei saanud maailmakuulsaks.
Esimesed nägijad polevat sellest väljagi teinud, arvanud, etküllap osaleb
mõnes lavatükis. Teised, kes tõsisema pilguga, tõmbunud juba kahtlaselt
morniks, sestkuigi teati, ettolleaegne ETV julgeid tegusid teeb, tundunud
ihualasti mees siiski liig olevat. Ja alles kolmandad, peamiselt just
tegemist
kogenenumad naised, aimanud mehe nigelast kehaehitusest,
pole näitlejaga. Ja siis, oh sa mu meie, läinud kiljumiseks lahti. Ikkagi
naisterahvaste asi... Teleoperaator, arvatavasti Inno Varandi, tõmbu nudka
ihualasti suguvenda nähes päris plassiks, sest stuudio ollaparajasti just
eetris olnud.
Eriteenistus valvas küll maja hoovi ja sissekäike, aga näe, viinavimmas alasti
meesjõudispeaaegu et telekaamera ette! Ennekuulmatu lugu, enttõsieluline
fakt, mida hästi mäletatakse, sestlõõpi ja mokapruukimist oli tagantjärele
palju. Eriti tõsiseid etteheiteid tehti nendele naissoo esindajaile, kes ihualasti
mehesteemale tõmbusid. Ikkagi peaaegu et tööpostilttaganemine. Lõpuks
pandi see siiskiliiga väheste kogemuste arvele ning soovitati selles osas
“kvalifikatsiooni tõsta”. Pearezhissöör Vello Rummo oli sellise arvamusega
täiesti nõus jaandis pühalikulubaduse, etkorraldab naisperele selle kitsaskoha
likvideerimiseks paar ekskursiooni meeste sauna ning organiseerib sarja
loenguid teemal “Ihualasti mehe hüpnotiseerivast mõjust ja selle
vastuabinõudest”. Ent päris mokalaada keskele sattusid teleoperaatorid,
kedasüüdistati operatiivsuse puudumises. Neile öeldi: tulevikus olgu sellistel
puhkudel rohkem endaalgatust ning varuks suur plaan! Peaoperaator Inno
Varandi muidugi tunnistas kriitikat, aga küsis: “Kuidas talitada siis, kui
ihualasti naine stuudiosse tuleb?”
Kust aga paljas mees tuli?
Kõik sai alguse Gogoli saunast, kus kaks svipsispeaga meestkihla vedanud.
Üks öelnud, etmis see ihualasti televiisorisse minek siis kaära ei ole: paari
hüppega üle Gogoli tänava, kilpsati-kolpsati linnapea Aleksander Hendriksoni
aknaalt mööda, vupsti üle raudaia, valvuri selja tagant läbi, hoovipoolne
sissekäik, paari hüppega trepistüles ja ole lahke ... ongi stuudio, kus võib Ruth
Perametsal kätt suruda ja televaatajatele “tere” öelda. Niilöödigikäed pooliku
ja sakusmendi peale ning vemp sai teoks... Mis oleks võinud ETV vaat et
“maailmakuulsaks” teha.
(Leopold Piip, 1955-71)
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EESOONTE PEAL

See onnii, sestleida linnas maja ehitamiseks koht, kus neid sooni ei oleks,

on peaaegu et võimatu.
Me
sunni kedagi veesoonte peal elamise ja tegutsemise
kahjulikkusesse uskuma, aga olgu siinkohal teatatud vähamalt
kaks sellist soont.
Üks jookseb täpselt paralleelselt vana maja kohviku kohviletiga.
Järjekord seisab veesoone peal. Õnneks seisab lühikest aega, ei
tee seal tööd. Aga selle soone mõju ulatub loomulikult ka
järgmistele korrustele.
Teine läheb eelmisega risti läbi toa 103 (suunaga aknast ukseni
või vastupidi) ja seega töötavad veesoone peal ka toa 203, 303
jne. inimesed. Kes nüüd soovib, võib sellega arvestada. Veesoon
on toa keskel, seinte ääres istujaile see ei mõju.
Nii ongi. Ei tea, kas tasuks asja edasi uurida?
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VIGADE PARANDUS

Eelmises “Telekraadis” ilmunud artiklisse “Ettevaatust, autori”

sattus masinakirjutaja süül eksitav viga. Keskmise veeru 4.
lõiku palume lugeda niimoodi: “Autoriõiguse sisu moodustavad
autori isiklikud mittevaralised õigused ja varalised õigused.
Siinkohal on oluline, et näiteks ETV-s loodu varalised õigused
jäävad ETV-le kui loomingu produtsendile.” Vahele oli jäänud “ja
loodame,
kellelgi selle vea
varalised õigused.” Vabandame
pärast ebameeldivusi ei tekkinud.
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Toimetaja TIINA KANGRO (tuba 210, tel. 4642)
Kirjutage meile, joonistage meile. Heiki
Meeri, , Riho Raie, Tarmo Tilsen (tuba 105, tel.4605)
(Postikana, nov. 1993
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Fotod: MM MAMMUTI ja Priit Hummeli arhiivist
Paljundatud ETV paljunäuskontoris

