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Allik: Te rääkisite sajast tuhandest kroonist,
mus eraldati Põldmale ja Lindströmile. Kas
need

eraldati palgatõusuks?

Šem: Ma kirjutasin täna sellele käskkirjale alla, kuid
mitte eriti aktsepteerides printsiipi, kuidas seda raha
kasutati. Minu arvates on tegu liigvõrdsustava jagamisega. Kuna tegemist oli suhteliselt madalate palkadega, siis minu arusaamist mööda tõsteti palgad üle
nn. kriitilise joone. Võimalik, et see oli õige taktika.
Ma
tunne küll kogu seda personali, aga usun, et
inimeste tööpanuses, kvalifikatsioonis ja töössesuhtumises on olulisi erinevusi. Mina ergutanuksin tugevamaid jõulisemalt. Praegu kiitsin selle otsuse heaks,
kuid järgmiste palgatõusude juures tuleb juhtkonnal
tõenäoliselt natuke aru pidada palgatõusu strateegia

ei

j

üle.

/../

Märksa ebameeldivamad on uudised sotsiaalsfääris.
idee
Kaupluse-asja arutas juhtkond neljapäeval
kaupluse asutamisest ei leidnud heakskiitu. Tootmistalitus vaidlustas probleemi ka ruumide tõttu. Väidetavasti on televideofondi võimaluste laiendamiseks
vaja seda ruumi, kus kauplus varem töötas. Juhtkonna protokolliliselt fikseeritud seisukoht oli: ümberringi on poode väga palju, nii et toidu kättesaamisega ei tohiks probleeme tekkida ja ETV
püüaks laiendada esmatähtsate toiduainete saamise
võimalust meie majas sellisel viisil, et “vana söökla”
rendilepingu uuendamisel seatakse tingimuseks,
seal oleks avatud mingi lett, kust saaks kojuviimiseks
kaasa saia-leiba ja võib-olla veel mõnda bakaalkaupa
jue. Ma
tea, kas see on parim lahendus, aga
momendil on see juhtkonna poolt välja pakutud ja
härra Läänemetsale on tehtud ettepanek esitada see

ja

et

ei

uutes renditmgimustes.

Hion: Rääkisin mitte väga ammu ühe inimesega Põhjamaade Ministrite Nõukogu
Infobüroost. Meil oli juttu Põhjamaade MN TV
ja Filmifondist, See inimene väitis, et ETV on
saanud kahel korral sellelt fondilt pakkumise
koostööd teha. Ta oli hämmastunud, et ETV ei
ole võtnud vaevaks nendele pakkumistele isegi
vastata. Kas te oskate kommenteerida?
Šein: Mul ex tule otseselt midagi niisugust meelde.
Meil on olnud küll juttu Taani “demokraatiafondist”,
aga sellest... Ma uurm asja.

KOKKUSAAMISELT

Osa2
Hion: Milline on teie arvates ETV produkt
suurim
helilise lükuva pildi - suurim voorus
puudus oktoobris 1993?
Veski: Kuna ma

ei

ole

rt
Lvoid,

ja

-

suur televiisorivaataja, siis ei

ole mulle silma torganud mingeid erilisi muutusi
pildis võrreldes varasemaga. Silma hakkas ainult see,
et Valgre kontsert oli väga kehv. Pilt oli väga vilets.
Kui ma varem vaatasin pühapäeviti võimaluse korral
Hommiku-TV-d, siis nüüd vaatan ma rohkem
RTVd. Sel pühapäeval ma vaatasingi jälle mitte
Hommikutelevisiooni, vaid kohtumist Eri Klasiga
RTV-st.

Hion: Väidame näiteks, et ETV-s on otseselt
pildi tootmisega seotud inimeste professionaalsed oskused sageli kesised ning võõrkeelteoskus kehv või olematu. Millest tuleks teie
arvates kohe alustada, et ETV-sse jõuaksid
tsiviliseeritud maailma televisioonitegemise
töökultuur ja teadmised ning ET V-st välja
toodang, mida ei peaks Euroopasse pürgides
häbenema?
Veski: Eelmisel nädalal oli meil üks koosistumine,
kuhu ma palusm kõikide programmide juhtidel saata
ühe inimese, kes hakkaks koolitusega tegelema, et
oleks alati teada, kelle poole ma pean pöörduma.
Kõik tulid ... ise. Kõik ütlesid, et neil puudub
inimene, kes oleks veel asjadega kursis. Selgus.
oodati, et ma tulen majja ja hakkan kohe koolitama
suurte programmidega. Usun, et mõistate mmd - olen
“väljast” tulnud mimene. Nähtavasti ETV-st ei leitud
kedagi. kes oleks olnud nõus seda tööd tegema sest
vastasel juhul poleks inimest “väljast” toodud. Olen
püüdnud mõnegagi rääkida ja kõik ütlevad, et koolitust on vaja. Põhjalikku ja põhjapanevat, et jõuda
maailmatasemele. Kuid kuidas seda teha, sellele ei
ole ma vastust saanud.
Selleks. et hakata koolituse strateegiat välja töötama.
on vaja teha selgeks, mis meil on ja kuhu me tahame
jõuda. Et saada selgeks koolitusvajadused, on vaja
teha kõikidele ametikohtadele kehtivad ametinõuded.
on vaja tehnoloogia lõplikult paika panna. Komalikku
koolitust saab teha majas, kus on tehnoloogia ja kõik
suhted paigas. See ei tähenda, et kursuste korralvõiks varem pihta hakata. Kaks kursust
damisega
juba on, eile selgus, et tulemas on ka kursused režissööridele, assistentidele, operaatoritele. Järgmisel
nädalal võtame need töögrupid kokku, kellega

et

ei

hakkame asja ette valmistama.

Koolitamiseks tuleb ära kasutada kõik võimalused.

HORNS!
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Nineed, mida saab teha oma jõududega, kui ka kutsudes Eestist teisi spetsialiste. Aga ka asjatundjaid
Moskvast ja Peterburist, ehkki sellele vaadatakse üldiselt viltu, aga minu meelest on Ostankino programm

väga hea. /../
Lääne
Põhjamaade spetsialistide kutsumiseks pole
nähtavasti raha. Üks soomlane, kes oleks olnud nõus
tulema, küsis 200 marka tunnist. Sellist raha meil

ja

pole.

Teine õppimise vorm oleks inimeste saatmine

/../
/../

mujale.
Peterburgi ja Moskvasse. Ka lääne poole,
mis oleks nähtavasti kõige kasulikum, aga ka kõige
kallim.
Ka iasuta peetavatele kursustele sõitmine
seondub suurte sõidukuludega. Kui oleksin teadnud,
et raha on nii vähe, kahtlane, kas oleksin siia üldse
tulnud, sest koolitada maja, kus on niipalju ameteid,
on rahata võimatu.

Tuleb välja selgitada inimeste ja üksuste juhtide
soovid koolituse osas. Need ei pruugi kattuda. /../
Baaskoolitus peaks olema inimesel kätte saadud enne
tööle tulekut või kohe alguses. Oluline on, et ta saaks
juhendaja ning et juhendaja saaks makstud, sest see
töö on töö. /../
Selleks, et koolitus läheks käima, palun teid, tulge ja
rääkige oma probleemidest ja soovidest.

Üksküla: Kas olete ka varem samalaadses
organisatsioonis koolitusega tegelnud?

Veski: Olen tegelnud koolitusega tervishoiusüsteemis.

Hion: Millised (mitte konkreetsed) inimesed ei
peaksteie arvates töötama ETV-s?
Veski: Need, kes ei taha või kes siin lihtsalt harjumusest tööd teevad. Need, kes ei taha areneda, õppida, teha koostööd. Siin majas ringi vaadates torkab
silma, et töö, mida siin majas tehakse, peaks olema
väga ühine, aga see ei paista välja. Üksuste vahel
puudub korralik suhtlemine. Eile ütles Toomas
Jürgens, et nii kangesti tahaks enne võttele minekut
teada, kuhu ta läheb ja mida ta teeb. /../
Minu meelest on operaator loommguline töötaja.

Hion: Hämmastav, kui osakonna juhataja
sedalaadi abitus seisundis olevaks osutus.
Edasi jätkus vestlus vanal armsakssaanud
teemal: miks kõik on just oil, nagu 01.

Peadirektor oli selleks hetkeks vestlusringist
juba lahkunud.
Ja veel - raamatulett jääb alles. Vähemalt esialgu.
Seda lubas Hagi Š ein neljapäeva õhtul.
Vahendas (diktofonilindilt) A. Hion

ITLES JA VÕITIS JA TAHAB VÕITJAKS JÄÄDAGI
Chr.

Eelmises “Telekraadis” algas intervjuu Norra Televisiooni produtsendi Bernt

Middelthoniga, kes

ETV

kultuuritoimetust külastas. Nüüd jätkame seda.

et

te võitsite laupäeva õhtu ja meelelahutusega. Mida tegid sel ajal teie konkurendid?
Andsid alla. Algul proovisid võistelda ja siis loobusid. Ning asusid reedeõhtute kallale. See võttis
neil aga aega ja mängis meile kätte suure püsivaatajaskonna. Igal juhul tähendas see meie võitu. Juhtus veel üks imelik asi. Enne konkurentide
tulekut kiputi rääkima, et riigikanal on vilets. Pessimistid arvasid, et TV2 tulek lööb meid hoopis rivist välja. Nüüd juhtus vastupidi. Inimesed
Nii

hakkasid äkki märkama, et NRK-I polegi eriti midagi viga. Selle tõi kaasa võrdlusvõimalus. Nii tuligi välja, et meic jaoks tegelikult tõelist
konkurentsi ci tekkinud. TV2 hakkas võistlema väiksemate kohalike kommertskanalitega.
Nüüd läheb teine aasta. Kas olukord on jäänud samaks?
TV2 hakkab muutuma paremaks. Ka nad ise on natuke rõõmsamaks muutunud. Telemängude, raha ja lõbustuste kõrval on neil õnnestunud
JTKB
käima panna üks küllaltki hea poliitikaprogramm
üks väga vaadatav sari politseiasjadest. Ja muuseas - jällegi meilt saadud inimestega.

ja
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EETERDUB ETV-ST REEDETI JA LAUPÄEVITI ALGUSEGA KELL

20.00

(TÕSIELUST)

See, et Ilmar Taska oma kanali saab, oli kõigil teada
jjuba kevadest. Oli-ka palju neid, kes arvasid, et just
KANAL 2

hakkab käivituvatest erakanalitest olema

tugevaim ja sisukaim.

Taska-televisiooni algus lükkus aga edasi ja edasi.
oli Taskal oma sündiva lapsega teadaolevaid
tehnilisi raskusi vahest ehk tõesti rohkem, kui teistel uutel
Muidugi

litsentsiomanikel, paksu verd tekitas see viivitamine teistes

uutes

teledes

siiski.

Läbirääkimisi ETV-ga võimaliku (tehnilise) abi osas
kanali käivitamiseks oli Ilmar Taska ääri-veeri alustanud
juba suvel. Septembris saabusid peadirektorile esimesed

ametlikud tehnikatellimuse taotlused, et alustada
1.

oktoobril.

September

6,

1993

Šein,
Seoses meie eelneva suusõnalise kokkuleppega saadan Teile täpsustavat informatsiooni stuudio 2 rentimise suhtes.
Sooviksin stuudiot rentida alates 1. oktoobrist 1993. Vajaksin stuudiot
tehnilist personali kella 19.00 kuni 24.00 igal reedel,
laupäeval ja pühapäeval oktoobris ja igal õhtul samal ajal novembris. Vajan stuudiot ja personali valmisprogrammi väljastamiseks
võimaliku originaalprogrammi tootmiseks.
Vajaksin ka subtitreerimismasinat koos personaliga üheksa tunni programmi tarvis nädalas. Subtitreerimise vajadus kahekordistub
novembris.
Samuti vajaksin ühte või kahte väljundiliini teletorni.
Jään ootama Teie vastust, et võiksime võimalikult kiiresti kindla lepingu sõlmida.
Lisan sellele kirjale oma 9. juuli kirja koopia.
Parimate soovidega ja lugupidamisega,
Ilmar Taska

Lp. hr. Hagi

ja

ja

,

Probleem oli keeruline ja mitme otsaga. Ühest küljest teeb ETV ju
tehnikateenuseid ka teistele konkurentidele. Teisest küljest ilmus
nüüd - pärast mullukevadist suurt sõda RTV-ga - keegi, kes tegi
ettepaneku hakata sõbralikult läbi saama ja taotles võimalust oma
kanali väljaarendamiseks ETV katuse all.
I.Taska tutvustas
ETV-ga:

KANAL
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Kuna otsus pidi tulema põhimõtteline, võeti see 17. septembri
juhtkonna koosoleku päevakorda. Kohale oli palutud ka Ilmar Taska
ise, kes pidi tutvustama oma plaane ja selgitama oma taotlust
ETV-It tehnika ja teenuste üürimiseks.
Tsiteerime nõupidamise protokolli (nr. 28, 17. 09. 93)

organisatsiooni, planeeritava programmi struktuuri ja mahtu ning pakkus välja võimalikud koostöövormid

tehniliste teenuste osutamine AS TASKA-le
programmmiostud ETV-st
koostöö reklaamimüügi valdkonnas
I.Taska esitas ka konkreetsed tehnikatellimused, mis on vajalikud KANAL
töö alustamiseks
ja 2. oktoobril.
OTSUSTATI: 1. Mitte osutada AS TASKA-le teenuseid täiskanali mahus. E. Kopli, V. Lindström ja H. Šein jäid eriseisukohale.
2. Tootmis- ja tehnikatalitusel selgitada 20. septembriks konkreetsetest taotlustest lähtudes tehnikateenuste maht, mida on võimalik
osutada, piiramata sealjuures ETV programmi tootmist.
*
*
*

2

Olgu siinkohal märgitud, et juhtkonna otsus langetati hääletamise
teel, et ETV juhtide hääletamine andis üksmeelselt eitava tulemuse
Taskale täiskanali mahus osutatava teenuse osas
et eriseisukohtadele jäänud isikute seisukohad erinesid oluliselt üksteisest. Seega

ja

1.

tehnikateenuseid. Vastus pidi Ilmar Taskale antama teisipäeval 21.
septembril kell 10.00

Esmaspäeval (20. september) saigi rida juhtkonna liikmeid uuesti
et järgmiseks esmaspäevaks (17. september oli reedene kokku.
päev) selgitatakse välja, kas ETV saab Taskale osutada üksikuid Järg protokollile nr. 28 (20. 09. 93) ütleb:
V. Reili andis edasi tootmistalituse seisukoha AS TASKA taotluste asjus ajavahemikul 26. septembrist 2. oktoobrini.
OTSUSTATI: 1. Arvesse võttes AS TASKA esitatud tehnilise projekti puudulikkust
hilinenud esitamist tehnoloogilisest protsessist
lähtudes pole ETV-l võimalik ajavahemikul 26. 09 - 02. 10 osutada teenuseid soovitud mahus
struktuuris.
2. Edastada ETV seisukohad AS TASKA asjus Kultuuri- ja Haridusministeeriumile ning Riigikogu kultuurikomisjonile.
Peadirektor H. Šein formuleeris kirja teksti, see kiideti kohalolnute poolt sobivaks ning kiri saadeti välja.
Austatud kultuuri- ja haridusminister härra Paul-Erik Rummo!
Austatud Riigikogu kultuurikomisjoni esimees härra Sulev Alajõe!
Austatud härra Ilmar Taska!
Pean vajalikuks informeerida Teid jargmisest.
AS TASKA on pöördunud ETV juhtkonna poole palvega osutada talle tehnilisi teenuseid tegevuslitsentsiga eraldatud kanalil telesaadete valmistamiseks ja edastamiseks. AS TASKA tellimuse iseloom ja teenuste maht lubab väita, et ETV-It taotletakse kompleksset teleteenust, teisisõnu, AS TASKA programmi loomine, töötlemine ja edastamine on momendil kavandatud valdavalt ETV materiaal-tehnilisel baasil, ETV hoones, ETV koosseisuliste töötajate poolt osutatavaid teenuseid kasutades ja ETV infrastruktuurile toetudes. ETV juhtkonna veendumuse kohaselt väljub sellise ulatuse ja eesmärgiga teenuste osutamine eraaktsiaseltsile ETV-le
Põhimäärusega pandud kohustuste raamest ning komplitseerib oluliselt ETV tööd.
17.septembril andis hr. Taska Telemajas ekspertnõukogu ees ETV juhtkonna palvel selgitusi oma kanali rakendamise kavast.
Vaatamata sellele, et ETV spetsialistid on heauskselt hr. Taskat teavitanud paljudes teletootmise korraldamise küsimustes, ei jäänud
ekspertkogul muljet AS TASKA tehnoloogilisest ega organisatsioonilisest valmisolekust iseseisvalt telekanalit lähiajal käivitada.
Puudub kompetentne tehniline juht, tellimuse tehniline projekt on puudulik, teostamise tähtaega silmas pidades on see esitatud
hilinemisega.
Pean teatama, et nõutud tehnilises nomenklatuuris ei ole ajavahemikul 26. 09. - 02. 10. 93.a. ETV-I võimalik AS TASKA tellimust
rahuldada. Samuti puudub ETV-I tulemuslike läbirääkimiste pidamiseks ka piisav teave nii hr. Taskale kuuluva aktsiaseltsi kui ka
tema reaalsete tegevus- ja finantsgarantiide kohta.
Oleme siiski valmis edaspidi osutama AS TASKA-le teatud tehnilisi teenuseid ulatuses, mis ei ahenda ETV programmi tootmise
ö. kanali loomise mahus) üle läbirääkimiste alustamist võimavajadusi. Peame ETV hoones osutatava kompleksse teleteenuse
likuks vaid taasformeeritava ETV nõukogu otsuse alusel.
Peadirektor
Hagi Šein
Lugupidamisega ja mõistvale koostööle lootes.

jäi jutt

nii,

ja

(n.

ja
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21. septembril kell 10.00 anti Ilmar Taskale otsusest teada. Hagi
Šein sõitis teisipäeva pärastlõunal Viini Euroopa teledirektorite kohtumisele ja Telemaja teadis, et Kanal 2 1. oktoobril (vähemalt ETV
majast) ei alusta. Ja ometi Taska alustas.

i

nn. “nelja protest” ja selle arutamine ETV juhtkonna nõupidamisel7. oktoobril.
Lisame siia vahele aga ühe 21. septembriga dateeritud Ilmar Taska
palve hr. Šeinile.
21. september 1993

Järgnes

Eesti Televisiooni peadirektorile
Hr. H. Sein.
AS TASKA KANAL 2 palub üürida st. 2 pulti koos helipuldiga, kinoprojektsiooni ja TM “Vidifontiga” (võmaluse piires) saateprogrammi
okt. kella 19.55 - 23.15 ja 2. okt. kella 19.55 - 24.10.
väljastamiseks
Tasumise garanteerime ülekandega...
7. oktoobril toimus ETV juhtkonna nõupidamine. Koosolek algas nn. “nelja protesti” tutvustamisega.
EESTI TELEVISIOONI PEADIREKTORILE
Palume lisada päevakorda protesti arutelu, mille esitasid 7. okt. 1993. a. S. Rannu, H. Pruuli, T. Kangro, K. Saks juhtkonna
eelmise nõupidamise protokolli asjus. Meie arvates ei vasta protokoll AS TASKA teenindamise kohta vastuvõetud otsustest
erinevatele seisukohtadele jäänud isikute osas tegelikult toimunule. Teeme ettepaneku protokollitavad otsused ja nimelised eriarvamused sõnastada nõupidamise ajal. Ühtlasi palume meid informeerida 17. ja 20. septembril vastuvõetud ETV juhtkonna otsuste täitmisest ning AS TASKA-le seniosutatud ning planeeritud teenustest.
Ühtlasi palume andmeid nii AS TASKA-It kui ka AS BFD REKLAAMIKLUBI-It laekunud teenustasu kohta.
S. Rannu
Programmitalituse juht
H. Pruuli
Kultuuri- ja haridusprogrammi juht
K. Saks
Sündmuspublitsistikaprogrammi juht
T. Kangro
Haridustoimetuse peatoimetaja
Sellega käis kaasas (samade inimeste allkirjadega) ettepanek:

—
1.
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ETTEPANEK
ilmnenud:
AS TASKA-le teenuste osutamisega ETV majas
1) AS TASKA koosseisulised töötajad ja mitteformaalsed abilised kasutavad konkureeriva firma huvides ETV infrastruktuuri ja tarkvara, millele hinda pole määratud;
režiilist abi.
2) nn. mitteformaalsete suhete alusel osutatakse ETV loominguliste töötajate poolt AS TASKA-le toimetusSellest lähtudes teeme ettepaneku uuesti läbi vaadata ETV peadirektori käskkiri nr. 221 7. juunist 1993, punkt 1 - koosseisuliste töötajate töö keelamisest teistes audio-visuaalset toodangut valmistavates firmades - ning informeerida juhtkonda sellest, millistele ETV

on

Seoses

ja

koosseisulistele töötajatele on antud luba sellelaadseks tööks.
ettepanek lisada juhtkonna nõupidamise protokollile.
Väljavõte 7. oktoobril toimunud juhtkonna nõupidamise protokollist (nr. 29):
Arutusele tuli protest protokolli nr. 28 kohta ning ettepanek käskkirja nr. 221 läbivaatamiseks. V. Reili ja M. Suutre andsid ülevaate
teenustasude laekumisest aktsiaseltsidelt TASKA ja BFD REKLAAMIKLUBI.
(Olgu siinkohal märgitud, et Ilmar Taska maksis kahe esimese päeva eest koos käibemaksuga sularahas 27.000 krooni)
Palume

|
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OTSUSTATI:

Fikseerida edaspidi nõupidamiste protokollis juhtkonna liikmete eriseisukohad, kui seda taotleb eriarvamusele jäänud juhtkonna
liige.
2. Jätkata AS TASKA-le teenuste osutamist senises mahus. Vastu hääletasid E. Kopli, H. Pruuli, S. Rannu, K. Saks, R. Sokmann.
AS TASKA täiendavad taotlused teenustemahu suurendamiseks vaadata läbi juhtkonna nõupidamistel.
3. Jätta muutmata käskkiri number 221 7 juulist 1993. a..
4. Informatsioon mitteametlike teenuste osutamise juhtumitest ning ETV infrastruktuuri kasutamisest AS TASKA huvides esitada
peadirektorile kirjalikult.
5. Teatada hr. Taskale, et ETV on sunnitud katkestama lepingu juhul, kui tema töötajad jätkavad toetumist mitteformaalsetele
suhetele ja ETV infrastruktuurile.
1.

;
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Nõupidamisel seletasid härrad Reili ja Põldma, kuidas sai üldse võmalikuks, et otsustatud EI muutus JAHiks. Geniaalne situatsioon info ei liigu!

Raha paneb rattad käima. Selle tõe vastu ei saa. Kuna see “rahadega rataste pööramine” aga loomulikult häirib ETV normaalset tööd,
siis on täiesti loogiline järgnev (lõplikult 63 allkirjaga) avalik pöördumine ETV peadirektori poole.

ETV PEADIREKTORILE
Tervitame konkurentide tulekut teleturule, ent ei pea võimalikuks paralleelstruktuuride teenindamist ETV vahendlite arvel. Oleme
seisukohal, et kontrolli vahendite kasutamise üle ei ole võimalik teostada, kuna nn. mitteformaalsete suhete alusel osutatakse ETV
endiste ja praeguste töötajate poolt AS TASKA-le
teistele teletootjatele teenuseid. ETV töötajad on pandud eetiliselt vastuvõetamatusse situatsiooni, kus neilt nõutakse oma kolleegide järel nuhkimist, et tõestada fakte. Struktuuride läbipõimumine häirib normaalset
loorningulist tööd ja tekitab ebaterveid pingeid kollektiivis.
Olukorras, kus ETV tööajatega sõlmiavad lepingud väilistavad töötamise konkureerivates firmades, on juhtkond ise loonud taolisi
pretsedente. Samuti puudub ka igasugune aruandlus teenuste kasutamisest laekunud rahade üle.
Nõuame AS TASKA-ga sõlmitud lepingute uuesti läbivaatamist või siis võimaldada ETV loomingulistel töötajatel töötada, kus ja
milliste vahendite arvel soovivad.
Ootame peadirektorilt vastust tekkinud situatsiooni lahendamiseks. Meeldiv oleks, kui see avaldatakse järgmises “Telekraadis” ja
'
infolehes “9.35”.

AVALIK PÖÖRDUMINE

ja

Peadirektor Hagi Šein teatas pärast avaliku pöördumisega tutvumist, et probleemi käsitletakse detailselt 18. ja 19. oktoobril mitmetel nõupidamistel, et ta teatab oma otsusest hiljemalt 21. oktoobril ja lisab kommentaarid järgmises “Telekraadis”.

P.S.

Kui

soovid omalt poolt siinset Taska-stoorit parandada või täiendada
- haara sulg!

-
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UUIMANG

1

GAALVAAT

TALHEIL

SISSEJUHATUSEKS

(UA)

ETV-D ON TEADUPÄRAST JUHTINUD (V7, AA EELMUSEST "TELEKERAADUST" LOENDUT EESTI TELEVISVOOMI
VLADIMIR IVANOV, LEOPOLD PIIP, RAIMUND PENU, ENN ANUPÖLD, REIN ELVAK, MART SIIMANN JA JUHIB
PRAEGU HAGI ŠEIN. KUI ME ERALDAME SELLEST NIMEKIRJAST VLADIMIR IVANOVI, SEST ESIMESEKS TELED/REKTORIKS PEETAKSE MEIL IKKAGI LEOPOLD PIIPU (JA VLADIMIR IVANOVI FOTOT ETV FOTOTEEGIS POLE KA),
JÄÄB JÄRELE KUUS TELEDIREKTORIT.

SELETUSEKS
NII NALJAKAS KUI SEE KA EI OLE, ON JUHIDKI INIMESED, JA KUNA INIMESED ON KOKKU PANDUD OSADEST JA
SEEGA JÄLLE OSADEKS LAHUTATAVAD, SIIS SAAB SEDASAMA TEHA KA JUHTIDEGA.

MÄNG ISE: PANE JUHID OSADEST KOKKU
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ja eda, siis
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Mis saab edasi?
Lõika oma arvamus välja ja too , “Telekraadi” M toimetusse. Kui oled ainuke, kellel õiged vasKui üks mitmest/paljudest, loosime auhinna/auhinnad
on
vahel välja.
SINU.
,

teie

td,
JAkokkuvõtteks?
ida öelda
Meeldivat juhtide koostamist!
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Väike abi
Kui arvad näiteks, et Leopold Piibu silmad on A-silmad ja suu
tabelisse märgi. Tee seda kõikide juhtidega.

|

Kirjutage meile, joonistage meile.
Vahendame küsimusi!

(Postikana, nov 1983)

Toimetaja, TINA KANGRO (tuba, 611, tel 4613)
Heiki Meeri (tuba 401, tel.4062)
Riho Raie ,Tarmo Tilsen (tuba, 105, tel.4605)
Foto: Maasikmets, Tiikmaa, Josing, Rospu

