
Pierwszy na Litwie obóz rehabilitacji psychosocjalnej dla ludzi ze schorzeniami psychiki. W śród uczestni
ków obozu jest była prawniczka, ekonomista, inżynier, matematyk - informatyk. Są ludzie samotni, lecz są też 
mężowie, żony, matki, ojcowie... ■ ■... ..................

Zaakceptować siebie i chorobę
G dy w id z im y  n a  u licy  

człowieka zachowującego się 
dziwnie - rozm aw iającego z 
sobą lub nagabującego prze
chodniów, to  s ta r a m y  się 
przejść obok ja k  najp rędzej, 
“by nie wpaść w oko w aria
towi.” Patrzym y na nich, ja k  
na stworzenia z innej plane
ty, sądzimy, że my, na szczęście 
jesteśmy norm alni, nam  “ to” 
nie grozi...

Naukowcy twierdzą, że oko
ło 10 % ludzkości globu po
trzebuje pomocy psychiatrów. 
Właściwie, każdy z nas może w 
wyniku różnorodnych- czynni
ków zewnętrznych i wewnętrz
nych pewnego dnia zacząć my
śleć “inaczej”.

W ciągu 10 dni na terenie 
ośrodka rehabilitacyjnego dla 
osób niepełnosprawnych “Bal- 
źio Silas”, odbywał się pierw
szy na Litwie obóz rehabilita
cji psychosocjalnej dla ludzi ze 

,schorzeniami psychiki “Uczmy 
się żyć razem”(Mokykimes gy- 
venti kartu).

(Dokończenie na str. 6)

Drugi ra z  w  h is to rii naszego k ra ju  w  k o n k u rs ie  E u row izji b ierze  u dział L itw a

Litwa - na otwarcie

W konkursie Euro vizji Aistó wykona piosenkę L  Rimśy "Strazdas".
Fot TV ANTENA

mmmm
Z kartą 
uzupełniającą 
wartości 20 L t

mm
Kalbeklte

Dzisiaj w mieście Jeruzalem  rozpoczyna 
się 43 konkurs piosenki Eurowizji. Przedsta
wicielka Litwy, Aistb Smiglevićiutć wśród 
23 wykonawców z różnych krajów wystąpi w 
nim jako pierwsza. Konkurs ten bezpośred
nio transmitowany do krajów należących do 
Europejskiego Zjednoczenia T ransm itu ją
cych. Od 1993 roku Litewskie Radio i Tele
wizja również należy do tego zjednoczenia. 
Wszyscy interesujący się muzyką i konkursem 
o godz. 20.10. będą mogli dołączyć do 300 
min widzów i oglądać bezpośrednią transmi
sję przez LTV.

Drugi raz w historii naszego kraju w kon
kursie Eurowizji bierze udział Litwa. Po raz 
pierwszy było to przed pięciu laty, kiedy Li
tw ę reprezentow ał O vidijus VySniauskas. 
Zgodnie z postanow ieniem  jurorów , z 25, 
przedstawicieli krajów “zdobył” on ostatnie 
miejsce i nabrał 0 punktów. Według warunków 
konkursu, ostatnich siedem reprezentantów w 
roku przyszłym nie mają prawa wziąć udziału 
w konkursie Eurowizji.

(Dokończenie na str. 3)
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Obóz“Uczmy się żyć razem" odbywał się na terenie ośrodka rehabilitacyjnego dia osób 
niepełnosprawnych. Organizatorzy wynajmowali pierwsze piętro budynku.

Fot. Marian Paluszkiewicz

"K upow anie “ buk ie tów ” na 
oko” Widząc, że nie potrafi przedsta
wić bardziej ważkich dowodów na 
poparcie Williamsa, pan Abiśala po
wiedział, że za granicą tego rodzaju 
transakcje robi się ... na słowo.

^ | ^ : S ? M | n i c t w o ^  -
“Kurtyna zapadła” Od przyszłe

go roku polskich klas w Jawniunach, 
gdzie Polacy stanowią 70 % miesz
kańców, nie będzie. Poparcia na re
organizację szkoły udzielił minister 
oświaty i konsul generalny RP.

str.1

Turystyka
“Nasz Nowy Jo rk ” To miasto 

jest dlatego najwspanialsze na świe- 
cie, ponieważ kiedy zjawi się tu naj
paskudniejsza brzydula, zawsze znaj
dzie się w tym mieście jeszcze gor
sza potwora i dziewczyna dozna łaski 
zmiłowania'.

str.

Motoryzacja
“BMW z usterkami - do warsz

tatów” 280 tys. samochodów serii 
“3” ma poważne usterki w poduszkach 
powietrznych i hamulcach. Podobną 
akcją w październiku ub. r. objęto 2,4 
min wozów - wymieniano wówczas 
zakrętki w chłodnicy.

“M isjonarze 
z “Rusvy” Jede
nastka z Rukojń w 
rejonie wileńskim 
prowadzi w roz
grywkach o puchar

str.

powiatu stołecznego w grupie “B”.
W piłce nożnej liczą się nie tyl

ko nogi, ale też głowa - uważa Wa
lery Szwąjkiewicz, szkoleniowiec, 
właściciel i piłkarz drużyny.

U  A B  „K lion” Birbynią 4, Vi/n/us, te!.: 628 521 , faks: 6 1 8 3  85 S e n te n c ja  d n ia
Rodzaj ludzki stanie się 

rakiem tej planety.
Julian H uxley
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Nowy konsulat Litwy
■  W czeskim mieście Brno otwarty został Jedyny w Czechach 
[konsulat honorowy Litwy. Kieruje nim bipesmenka Olga Girstlo-

Bank Światowy da 20,1 min USD
®  Bank Światowy (BŚ) zatwierdził dla Litwy 20,1 min USD po
życzki na sfinansowanie projektu rozwoju samorządów.

Pożyczka udzielona zostanie na 17 lat z 5-letmm okresem ulgo
wym ze zmiennymi odsetkami.

To wsparcie pomoże Litwie w dążeniu do członkostwa w Unii
Europejskiej, twierdzi Bank Światowy.

* Od roku 1992 BŚ udzielił Litwie około 293 min dolarów pozy- 
Iczek.

Nowe studenckie legitymacje
I Od przyszłego roku akademickiego stracą ważność stare legi

tymacje studenckie. Studenci wyższych uczelni Litwy będą mieli 
plastikowe legitymacje na wzór europejski.

Zastąpią one stare, szybko się niszczące dokumenty. Zawarte w 
nich dane oznaczone zostaną kodem kreskowym i pozwolą korzystać 
z legitymacji jak z przepustek i kart zniżkowych. Zmiana legitymacji 
jest obowiązkowa. .

Obecnie nowe legitymacje Uniwersytetu Wileńskiego mają stu
denci pierwszego roku oraz nieliczna część pozostałych studentów, 
którzy legitymacje zmienili z własnej inicjatywy bądź zgubili stare. 

Za wydanie legitymacji student płaci 20 litów.

Wpadka ośmiu przemytników
W rejonie szyluckim zatrzymano ośmiu obywateli Litwy, któ

rzy z Rosji na Litwę usiłowali nielegalnie wwieźć 2675 butelek napo
jów alkoholowych oraz 154 bloki papierosów “Monte Carlo” i “LM”.

Stop wieprzowinie 
Zgodnie z przyjętą w czwartek przez Sejm Łotwy ustawą, cło 

na import wieprzowiny od 1 czerwca do 17 grudnia br. sięgać 
będzie 70 proc. i nie mniej niż 0,34 łata (około 2,3 lita) za kilo
gram, co zdaniem litewskich przetwórców mięsa, zamyka bramę 
na rynek tego kraju.

“Klaipedos maistas” ostatnio miesięcznie eksportuje do Łotwy kieł
basy i wędliny na sumę 150 tys. litów.

Premier Estonii Mart Laar zobowiązał Ministerstwo Spraw Za
granicznych do rychłego zwołania posiedzenia Bałtyckiego Komitetu 
Wolnego Handlu w celu oceny przyjętej przez Sejm łotewski ustawy 
o wprowadzeniu cła importowego na wieprzowinę.

“Ekranas” czeka na ISO 9001
Poniewieska spółka produkcji kineskopów “Ekranas” liczy na 

otrzymanie gdzieś za dwa tygodnie międzynarodowego certyfi
katu systemu jakości o sprostaniu wymogom ISO 9001.

Oznaczać to będzie, że zastosowany w spółce system kontroli ja
kości odpowiada światowym wymaganiom zarządzania jakością.

W ciągu pięciu miesięcy roku ubiegłego spółka sprzedała produk
cję wartości 142 min litów, w zaprzeszłym - 116 min litów.

W ciągu'4 miesięcy br. “Ekranas” zarobił 4 min czystego zysku, 
ale się opóźnia z wypłatą wynagrodzeń. W okresie letnim mogą być 
one opóźnione o miesiąc.

W związku z wdrożeniem nowych technologii w tym roku spółka 
ma zamiar zwolnić 550 osób. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia 3600 
pracowników.

Joensu -Wilno: odnowiona umowa 
Przed 19 laty Wilno nawiązało przyjacielskie kontakty z mia

stem Joensu w Finlandii. 21 czerwca roku 1970 podpisana zosta
ła odpowiednia umowa między samorządami obu miast. W cią
gu tego czasu było wiele wspólnych imprez, narad, spotkań. Ale 
życie wraz ze zmianami wnosi swe korekty, dlatego też dojrzała 
potrzeba uzupełnienia tego dokumentu. I oto wczoraj w Ratuszu 
wileńskim nastąpiła niecodzienna uroczystość - została podpisana 
Odnowiona Umowa między obu miastami.

Dla podpisania umowy na Litwę przybyła delegacja fińska na 
czele z merem miasta Joensu Juhani Merilainem. Podczas czterodnio
wego pobytu w stolicy Litwy goście mieli okazję zapoznać się z do
robkiem i planami naszego miasta. Spotkali się z pracownikami wielu 
służb samorządowych, ale szczególnie interesowała ich praca Cen
trum Opieki Socjalnej. Jutro delegacja odjedzie do kraju.

Starzejemy się
W ciągu roku liczba mieszkańców kraju w podeszłym wieku 

wzrosła o 0,3 proc. Na początku roku mieszkańców w wieku 60 i 
więcej lat było 673,3 tys., czyli 18,2 proc. ogółu ludności.

W kraju działa 90 domów opieki, w których mieszka 4,2 tys. ludzi 
w podeszłym wieku i starszych.

Około 5 tysięcy osób mieszka w zakładach opieki dla dorosłych 
niepełnosprawnych. W ciągu 5 lat powstały trzy nowe zakłady opie
ki, a liczba ich mieszkańców wzrosła o pół tysiąca.

Z opieki domowej korzysta przeszło 7 tysięcy osób w podeszłym 
wieku i starców.

Alelawbzacłi
Wczoraj w oknach, witrynach wielu gmachów rozlokowanych 

przy aL Giedymina - “zakwitły” bzy. Stało się to za sprawą wil- 
nianki Leokadii Cwietkowej, która kwiatkami z ogrodu rodzinnego 
upiększyła główną aleję naszego miasta.

Szerzej - w najbliższym numerze.
_____________________________________(ELTA, BNS, inf. wł.

Rezolucja
konferencji Trockiego Oddziału AWPL o podziale administracyjnym

W naszym kraju jest szykowana kolejna po
śpieszna i nieprzemyślana reforma. Rząd RL for
suje nieuzasadniony ekonomicznie, wymagają
cy ogromnych funduszy budżetowych, szkodli
wy społecznie, projekt podziału administracyj
nego. Co gorsze, czynione to jest wbrew woli oby
wateli kraju i ich reprezentantów.

Mimo stanowczych głosów sprzeciwu, potwier
dzonych własnoręcznymi podpisami, mieszkańców 
Jewja, Siemieliszek, Grzegorzewa, Rykont i oko
licznych wsi planuje się z naszego rejonu dodatko
wo utworzyć samorząd elektreński, a Grzegorze- 
wo i wsie tego starostwa przyłączyć do miasta Wil
na. Uzasadnieniem powyższych kroków jest pseu- 
dosondaż prywatnej firmy “Vilmorus”, która tele
fonicznie, bez żadnych udokumentowań, “zbada
ła” zdanie zaledwie kilkustu respondentów.______

Domagamy się od najwyższych władz , by w 
reformowaniu samorządów i ustanawianiu ich gra
nic bezwarunkowo uwzględniane było zdanie miej
scowej ludności, wyrażone w lokalnym referendum. 
Solidaryzujemy się z mieszkańcami rejonu wileń
skiego, okolic Niemenczyna i okolic Dukszt, któ- 
rym także próbuje się narzucić odgórnie, niedemo
kratyczne rozwiązania.

Popierając tezy wypowiedziane w rocznym orędziu 
Prezydenta RL JE V. Adamkusa, w których m in. mówi I 
się, iż na początku należy stworzyć skuteczny samo
rząd, rozszerzyć jego kompetencje oraz kompetejK 
cje starostw, a dopiero później kreślić nowe rubież 
że zdecydowanie opowiadamy się za zachowaniem 
rejonu trockiego w obecnych granicach.

TVoki, 26 maja 1999 r.

Blokada łotewskich 
rolników

Strajk rolników łotewskich 
zablokował wczoraj przejścia 
graniczne z Litwą.

W południe zablokowano 
punkty kontroli granicznej Kalviai 
- Meitene - Saloćiai - Grenstale, 
Butinge - Rucava i Smelynes - 
Medumie. W obu kierunkach bez 
przeszkód przepuszczane są sa
mochody osobowe, blokowany 
jest tylko ruch samochodów cię
żarowych.

Największa kolejka z 300 sa
mochodów osobowych ustawiła 
się w Saloćiai. Droga na tym przej
ściu była zablokowana po stronie 
łotewskiej mniej więcej na odcin
ku 4 kilometrów.

W komorze celnej Grenstale 
rolnicy zatrzymali ciężarówkę, 
która z eskortą policji wojskowej 
próbowała z dużą szybkością 
przedrzeć się przez kordon za
gradzających drogę maszyn rolni
czych. Ładunek przeznaczony dla 
Bałtyckiego Batalionu Pokojowe
go BALTBAT zawierał wyposa
żenie do moździerzy.

Minister rolnictwa Łotwy Pe- 
teris Salkazanovas podkreślił, iż 
takie działania służb wojskowych 
nie są taktowne.

Rolnicy polecili przedstawi
cielom policji wojskowej i komo
ry celnej, aby powrócić na przej
ście, zaś ciężarówka musiała sta
nąć na uboczu, by nie tamować 
ruchu samochodów osobowych.

Według danych litewskiej po
licji granicznej, łotewscy rolnicy 
blokowali granicę dogodź. 17.00.

' Rolnicy łotewscy zorganizo
wali potężną akcję protestu z po
wodu niedostatecznych, ich zda
niem, wysiłków rządu, w kierun
ku ochrony rynku wewnętrznego.

(BNS)

Nafta znów płynie
W czw artek  po godz. 18 

wznowiono dostarczanie ropy 
do rafinerii w Możejkach.

Właśnie w czwartek okazało 
się, że administracja Stanów Zjed- 
noczonych wyraziła zatroskanie z 
powodu przerwania przez Rosję 
dostarczania ropy dla Litwy.

Urząd Prezydenta Litwy i rząd 
w czwartek kanałami dyploma
tycznymi poinformowany został o 
tym, że “wysokie osobistości z 
USA” interweniowały do rządu 
Rosji i przedstawicieli gospodar
ki naftowej w związku z przerwa
niem dopływu ropy dla spółki 
“Maźeikiii nafta”.

W przekonaniu USA, podob
ne kroki zaszkodzą wysiłkom na 
rzecz rozwoju trwałych kontaktów 
spółek energetycznych Rosji, kra
jów bałtyckich i USA. (BNS)

We wtorek wszystko się wyjaśni
Wczoraj w Urzędzie Prezy

denta trzej liderzy Litwy - pre
zydent Valdas Adamkus, prze
wodniczący Sejm u V ytautas 
Landsbergis i świeżo mianowa
ny p rem ier R olandas Paksas 
przeprow adzili konsultacje w 
spraw ie form ow ania nowego 
rządu.

Po spotkaniu Paksas powie
dział dziennikarzom, że najpóźniej 
we wtorek przedstawi Sejmowi 
kandydatury wszystkich ewentual
nych ministrów. Premier potwier
dził, że w nowym rządzie pozosta
ną obecni ministrowie środowiska, 
ochrony kraju, opieki społecznej i 
pracy, komunikacji, oświaty i na
uki, spraw zagranicznych i rolnic
twa.

Według Paksasa, najpoważ

niejszym kandydatem na objęcie?* 
stanowiska ministra sprawiedliwo- -• 
ści jest wiceminister ze Związku 
Centrum Gintaras Balćiunas. Na
wiasem mówiąc, wszyscy politycy, 
którym Paksas proponował tę 
“teczkę”, odmówili.

Z kolei, drugi uczestnik piątko
wego spotkania, marszałek Sejmu 
Vytautas Landsbergis oznajmił, że 
wybrani przez Paksasa kandydaci 
“zadowalają wszystkich”, uchylił 
się jednak od szerszych komenta
rzy, motywując.tym, że nie chce 
“ingerować w czyjeś sprawy”.

2  czerwca jest ostatnim dniem, 
kiedy Sejmowi powinni być przed
stawieni ewentualni kandydaci do 
gabinetu ministrów oraz nowy pro
gram rządowy.

Opr. Paweł Kobak

Sesja Zgromadzenia Bałtyckiego
W czoraj została otw arta 14 

sesja Zgromadzenia Bałtyckie
go w Wilnie.

Laima Andrikiene, kończąca 
kadencję prezes prezydium tej or
ganizacji, posłanka na Sejm, od
notowała jako pomyślne na mię
dzynarodowym szczeblu politycz
nym rozpatrywanie i zgłaszanie 
wniosków organom wykonaw
czym w sprawie integracji trzech 
krajów bałtyckich z Unią Europej
ską i strategii NATO.

Przemówienie powitalne dla 
uczestników sesji Zgromadzenia 
Bałtyckiego wygłosił przewodni
czący Sejmu litewskiego Vytautas 
Landsbergis, przemawiali kierow
nicy delegacji narodowych Łotwy 
i Estonii.

Łotwa, przejmująca od Litwy 
przewodnictwo w Zgromadzeniu 
Bałtyckim, w charakterze priory
tetów swej działalności wskazała 
jednolitą bałtycką przestrzeń eko
nomiczną, ściślejsze kontakty 
Zgromadzenia Bałtyckiego i Bał
tyckiej Rady Ministrów oraz ima
ge współpracy wzajemnej krajów 
bałtyckich.

Następnie w Sejmie litewskim

rozpoczęła się sesja Rady Bałtyc
kiej - wspólnego organu Zgroma
dzenia Bałtyckiego i Bałtyckiej * 
Rady Ministrów, której uczestni-^ 
ków pozdrowił prezydent Valdas 
Adamkus.

Prezydent Litwy Valdas Adam- - 
kus wezwał do oparcia współpra
cy wzajemnej państw bałtyckich na 
zasadach pragmatyzmu, które po
mogą zamienić deklaracje w real- ; 
ny czyn.

V. Adamkus powiedział, że 
pragmatyczna współpraca jest 
szczególnie pożądana w dziedzinie 
obrony i walki z zorganizowaną 
przestępczością oraz nielegalną; 
imigracją, którym na ostatniej se
sji Zgromadzenia Bałtyckiego w 
Wilnie poświęcono główną uwagę.

Minister spraw zagranicznych 
Litwy Algirdas Saudargas w swo
im przemówieniu stwierdził, że 
tworząc wspólną przestrzeń eko
nomiczną krajów bałtyckich nale-.. 
ży jak najszybciej podpisać umo
wy o wolnym handlu usługami, o 
swobodnej migracji siły roboczej 
oraz o kontroli importu, eksportu 
i tranzytu towarów strategicznych.

(BNS)

27 m aja 1999 r. zm arła w wieku 88 lat
ŚP.

Irena Kulicka
członkini Polskiej Sekcji Wlleńsldej Wspólnoty 

Więźniów Politycznych i Zesłańców, b. więźniarka 
łagrów w Komi ASSR, Krasnojarskim K raju i Ka
zachstanie.

Całe swoje skromne życie poświęciła służeniu 
bliźnim oraz idei trwania w wierze i miłości Ojczy-

jR  “ y-
Niech Jej lekką będzie Ziemia Wileńska.

Prezes Polskiej Sekcji 
WWWPZ Romuald Gieczewski
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i Hiszpanie przybyB na Litwę bez paszportów

Niecodzienny cyrk
W  sto licy  trw a  fes tiw a l 

, ognia, wody i pow ietrza “La
tający człowiek” . W  sobotę i 
w niedzielę w podw órzu Li- 

i tewskiej B iblioteki Technicz
nej (ul. śv. Ignoto 6) zebrani 
.ujrzą* zdaniem organizatorów, 
^niezwykle widowisko dla całej 
ifódziny. P rogram y dzienny i 
(wieczorny zaprezentu je mię
dzynarodowa trupa  nowocze
snego cyrku ulicznego. 

E ^ r o g r a m  “E l P a ti F ree”

stworzony został przy współpra
cy LIFE oraz agencji “Free 
Arts” w Barcelonie. Do Wilna 
przywieziono nie oglądaną jesz
cze na Litwie, ale popularną już 
na św iecie form ę rozryw ki 
“non-stop”. W programie bez 
przerwy co pół godziny zmie
niają się artyści. Każdy z nich 
reprezentuje inny rodzaj sztuki 
teatralnej - taniec, komedię, pi
rotechnikę, cyrk, muzykę. W 
spektaklach trupy jest bardzo

mało tekstu lub całkowicie go 
brak.

Notabene, członkowie trupy 
zatrzymani zostali na lotnisku wi
leńskim za próbę wjazdu do Li
twy bez dokumentów. Hiszpanie 
sądzili, że Litwa jest członkiem 
Unii Europejskiej, toteż przybyli 
bez paszportów, tylko z kartami 
identyfikacyjnymi.

Po kilku godzinach spędzonych 
na lotnisku, członków trupy “zwol
nili” organizatorzy festiwalu. (BNS)

Alkoholizm: grzech czy choroba?
Alkoholik szuka innego al- 

i koholika, aby móc wspólnie... 
nie pić. Im preza pod taką  de
wizą odbędzie się dziś w Wil
nie w domn Fundacji O tw ar
tej Litwy (nl. Świętojańska 5). 
Odbędzie się tn  prom ocja no
wej k s iąż k i na  te n  te m a t 
“Grzech czy choroba” . Na pro
mocję specjaln ie przybędzie 
autor książki profesor W iktor 
Osiatyński.
’ Doktor prawa i nauk społecz- 

I nych profesor W. Osiatyński wy
kładał na uniwersytetach War
szawskim, Stanów Wirginia, Ko- 
iumbia, w uczelniach prawni

czych  Chicago i H arw ardu. 
Obecnie je st profesorem Uni
wersytetu Europy Środkowej, 
członkiem  zarządu Instytutu 
Otwartego Społeczeństwa w Bu
dapeszcie, a także założycielem 
i prezesem Komisji Edukacyjnej 
ds. Alkoholizmu i Uzależnienia 
Fundacji Stefana Batorego. W. 
O siatyński w języku polskim 
wydał 17 książek.

Książka “Grzech czy choro
ba” zawiera myśli, opinie, do
świadczenie ludzi, cierpiących na 
skutek alkoholizmu. Myśląprze- 
wodnią tych zeznań jest rola me
todyki dwunastu kroków w le

czeniu od alkoholizmu. Ta meto
dyka, stosowana przez wspólno-' 
tę  anonimowych alkoholików, 
zadziwia swoją efektywnością. 
Promowana książka zawiera tak
że analizę więzi między medycy
ną ogólną a wspólnotą anonimo
wych alkoholików.

Prof. W. Osiatyński zna wie
le rodzin, które przeżyły lata pi
jaństw a, ale nie w ytrzym ały 
okresu trzeźwości. Stąd wniosek, 
że alkoholizm - to choroba całej 
rodziny i nie można stale się 
troszczyć tylko o tego, który 
pije, pozbawiając uwagi innych 
członków rodziny. (ELTA)

Litwa - na otwarcie
(Dokończenie ze str. 1) 

Należy zaznaczyć, iż udziałem 
w konkursie Eurowizji intereso
wała się jedynie żona Ovidijusa, 
jVilija Grigonytó, która jest pro
wadzącą programu LTV “Muziki- 
nis vieSbutis”. Skutkiem tego za
interesowania w nowórocznąnoc 
telewizja państwowa transmito
wała eliminacje do konkursu Eu- 
rowizji. Z dziesięciu wykonaw- 
pów komisja zdecydowała, że 29 

jmaja do Jeruzalem wyruszy Aiste 
]Smiglevićiute. Wykona ona pio- 
senkę autorstwa Linasa RimSy 

rS trazdas”, specjalnie napisaną 
1 dla niej.
c  Aby wziąć udział w  Eurowizji 
(wokalistka poświęciła rok stu

diów na filologii klasycznej. Do
tychczas Aiste była solistką nie
zbyt popularnego zespołu “Sky- 
le”.

Konkurs piosenki Eurowizji 
po raz pierwszy był zorganizowa
ny w roku 1956 roku. Konkurs 
powinien zorganizować ten kraj, 
którego w ykonaw ca zdobył 
“Grand Prix”. W roku ubiegłym 
W Eurowizji zwyciężyła piosen
karka z Izraela transwestytka Dana 
International. Są to ogromne wy
datki, ponieważ koszta organiza
cyjne wynoszą ćwierć miliona 
dolarów. Trudno zaś wyobrazić, co 
by było, gdyby konkurs zwycię
żyła przedstawicielka z Litwy.

Organizatorzy ze strony litew

skiej nie spodziewają się pierw
szego miejsca. Litwa nie ma ani 
tradycji pop kultury, ani wpływo
wych sponsorów. Najważniejsze 
jest, żeby Ąiśte nie była ostatnia. 
Inne kraje bardzo odpowiedzial
nie przygotowują swoich przed
stawicieli Tymczasem wyjazd Li
twinki nie poparł ani rząd Repu
bliki Litewskiej, ani Fundacja 
Otwartej Litwy, ani inne organi
zacje. Wśród nielicznych spon
sorów znalazły siędwie firmy pol
skie - “Kredyt Bank” i LOT.

W konkursie Eurowizji były 
odkryte takie gwiazdy muzyki pop 
jakCliffRichards, Mary Hopkins, 
Johny Logan, kwartet ABBA.

AS.

K ro n ika  p o lic yjn a
Dział Sztabu Informacji MSW RL podaje: 27 maja br. w kra- 

||  ju  zanotowano 204 przestępstwa, w tym : 1 zabójstwo, 6 obrażeń 
I ciała, 25 chuligańskich ekscesów, 5 rabunków, 167 kradzieży, 
jl Skradziono 11 samochodów, znaleziono - 8.

Zanotowano 19 wypadków drogowych i 7 pożarów. Znaleziono 
J zwłoki 5 osób. Zatrzymano 29 podejrzanych o popełnienie przestępstw.

Zab ó jstw o
I 27 maja o godz. 17 min. 30 w 

Slesie Rietaśilas w pobliżu szosy 
|| Kavarskas-Kurkliai (rej, oniksztyń- 
|  ski) znaleziono zwłoki R. K. z ob- 
jlfrażeniami głowy. Od 15 maja de- 
[fnatbył poszukiwany jako zaginio- 
||ny  bez wieści. Podejrzanego o za- 

bójstwo R. L.(ur. 1975 r.) osadzo- 
j|; no w  areszcie.

Rabunki
27 maja o godz. 3 min. 30 na 

$ dworcu kolejowym na ul. Dubijos 
; i w Szawlach mężczyzna pobił J. P.

(ur. 1918 r.) i odebrał zegarek. Po- 
I Ldejrzanego G. V. (ur. 1967 r.) osa-
I i dzono w areszcie.

i |  27 maja o godz. 21 min. 15 do 
U  sklepu ZSA “Rendis” w Wilnie
II wszedł mężczyzna, który grożąc 
| sprzedawczyni I. J. (ur. 1979 r.) 
jl prawdopodobnie pistoletem, za
li brał z kaśy 657 litów.

II 27 maja około godz. 16 do wi

leńskiego Komisariatu Policji nr 5 
zgłosił się A. M. i zawiadomił, że 
około g o i .  9 pizy Szosie Niemen- 
czyńskiej, gdy wyjeżdżał swoim 
BMW z podziemnego garażu, napa
dli na niego trzej zamaskowani osob
nicy. Napastnicy wyciągnęli kierow
cę z samochodu oraz grożąc praw
dopodobnie pistoletem pobili go ki
jami. A. M. zdołał wyrwać się z rąk 
bandytów i zaczął wołać o pomoc, 
wobec czego napastnicy uciekli. Po
szkodowany ze wstrząsem mózgu i 
obrażeniami ręki trafił do szpitala.

28 maja około godz, 3 Komisa
riat Policji Olity i rej. olickiego zo
stał zawiadomiony, że około godz. 1 
min. 30 do salonu sztuki na ul. Da- 
riaus ir Gireno, po wyważeniu 

H drzwi, wdarł się zamaskowany męż
czyzna. N apastnik uderzył właściciel
kę salonu S. B. po głowie, związał jąi 
żądał złota. Bandyta zabrał z kasy 
2.700 litów oraz wyroby z bursztynu 
i srebra. Poszkodowana trafiła do 
szpitala.

W ypadek drogowy
27 maja o godz. 21 min. 30 na 

12 km szosy Wilno-Szumsk (rej. 
wileński) samochód vw golf, pro
wadzony przez J. G. potrącił śmier
telnie idącego środkiem drogi M. 
P.(ur. 1971 r.).

Niosą I n iosą ...
26 maja "około godz. 17 w 

rej. szyluckim funkcjonariusze 
policji zatrzymali ob. Rosji S. S. 
i M. B., które miały 15 półlitro
wych butelek rosyjskiej wódki i 
5 butelek koniaku po 0,6 litra.

27 maja o godz. 2 min. 40 
funkcjonariusze powiewiórskiej 
strażnicy (rej. wileński) zatrzy
mali ob. Białorusi S. N., której 
zabrano 17 półlitrowych butelek 
białoruskiej wódki. Przypuszcza 
się, że kobieta nielegalnie prze
kroczyła granicę litewsko-biało- 
ruską. Trwa dochodzenie.

Przygotowała Irena Litwin

F elieton

Kupowanie 
“ bukietów” na oko

Proszę Państwa, fajnie się u nas żyje - wesoło i beztrosko. Nikt 
niczego nie liczy, bo sprzedaje się dobro ogólnonarodowe, bo 
transakcje robi się na oko, bo dużo tego jest i wszystko daje się 
wytłumaczyć tym, “że za granicą zawsze tak się robi” . Szewc wy
cenia wykonaną pracę na oko, piekarnie ni z tego, ni z owego 
podnoszą ceny na Chleb, a pani w komitecie cen i konkurencji 
mówi nam z telewizora, że to dlatego, iż zdrożała mąka. A dlacze
go zdrożała mąka - ona nie wie. Trzymajcie mnie, bo skonam!

Zamykamy jednocześnie i Siłownię Atomową, i Mażeikiu Naftę 
(nie z własnej woli), nie wiedząc dokładnie, dlaczego to się robi 
jeżeli chodzi o pierwszy przypadek. Dopiero gdy Ignalinc zatrzymano - 
pani czasowa premier - zapytała dlaczego. Z kolei władze zapewniają, 
że to wszystko nie wpłynie na cenę prądu, bo włączono na pełną moc 
Elektrenai, a gdyby i Elektrenai nie wystarczyło - włączy się inne źró
dła energii. Co znaczy “gdyby”? - czyżby nie obliczono wszystkiego 
dokładnie z góry? Zamknięcie obu gigantów przemysłu republiki może 
nas kosztować... na oko 2 min litów na dobę. Ale nikt nie wie, ile tych 
dób będzie.

Najlepiej gada się nam z Williamsem. Wesoło, że hej! Gadamy tak 
od dwóch lat, nikt dotąd nie rozumie, czy wygraliśmy na tym ihtere 
sie, czy przegraliśmy.

Proszę Państwa, okazuje się, że jedna z najbardziej zainteresowa 
nych stron, generalny dyrektor Mażeikiu Nafta nawet nie widział na 
oczy umowy. Jednocześnie Gediminas Kiesus przechwala się, że je  
żeli Rosja nie wznowi dostaw ropy, on będzie kupował ją  na Zacho 
dzie: “Jest cały bukiet rodzajów ropy i możemy wybierać. Można do
brać nawet taką ropę, która będzie kosztowała w przybliżeniu tyle, ile 
rosyjska”. Kiedy Kiesusa zapytano, gdzie, za ile mógłby tę tanią ropę 
kupić - nie odpowiedział, bo “jeszcze nie robił obliczeń”! Co w takim 
razie pan Kiesus robił w ciągu tych dwóch lat?

Starano się wmówić przedstawicielowi Lukoil na Litwie, Iwanowi 
Palejczykowi, że Rosja przerwała dostawy ze względów politycznych. 
Taką tezę usilnie eksponuje również pan Landsbergis, ale okazało się, 
że Lukoil od trzech miesięcy czeka na wyszczególnienie warunków 
Williamsa, jakie będzie stawiał’po nabyciu akcji litewskich. Zamiast 
obliczeń otrzymano wiadomość, że dla Williamsa sprzedaje się już 
nie 33 proc. akcji, lecz 66. Przy tym znów na oko. W chytrze opraco
wanych warunkach umowy obarcza się Litwę różnymi zobowiązania 
mi, na które nikt dotąd nie zwracał uwagi, a które całkowicie mogą 
zmienić postać rzeczy. '  ; .i.

Kiedy Palejczyk spytał, jakie będą warunki sprzedaży ropy w no 
wej sytuacji, nie otrzymał odpowiedzi. Spytał więc, czyżby Williams 
solidna i otrzaskana w biznesie firma - nie uwzględniła wstrzymania 
dostaw taniej ropy rosyjskiej na Litwę w nowej sytuacji? Były pre
mier, a obecnie doradca firmy Williams International na Litwie Alek 
sandras AbiSala, nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Strona htewj 
ska też nie zna odpowiedzi. Pan AbiSala unika przedstawiania faktów! 
stara się jedynie wmówić wszystkim dookoła, że na niczym^ się me 
znają. On również“zapomnia! papiery w kuchni na fortepianie . Tylko 
biedny przedstawiciel Lukoil obliczył, ile Litwa straci na tym, jeżeli 
będzie kupowała ropę na Zachodzie, no ale to też trzeba sprawdzić, aH 
Kiesus o tym nie pomyślał. . . _

Tak mi się wydaje, a i zastępca przewodniczącego Sejmu Romual- 
das Ozolas bąknął, że wie więcej niż mówi - pod tym wszystkim kryją 
się całkiem inne transakcje. Dowiemy się o nich znacznie później, a 
może w ogóle się nie dowiemy, jeżeli zamieszane w to >yby
zostaną przy władzy. Bardziej idiotycznych rozmów mz te o Wlham- 
sie nie można sobie wymyślić. Ale władze myślą, ze naród jest głupi i

WSZW ite lM e X p o tra f i  przedstawić bardziej ważkich dowodówna 
poparcie Williamsa, pan AbiSala powiedział. że za granicą *«8°  ̂  
iu transakcje robi się... na słgwo. Williams, jego zdan em, zetknąls,? 
na Litwie z szokującym brakiem wiary w partnera. Tak się me robi w

“ p o m n i a ł o  mi stary żydowski kawał o Chaimiektójy pod
różował okrętem z grupą lordów. “I wyobraźcie

i mówi “Wygrałem”. “E, nie ma głup .cb  - ^ o i ro n o w a łe m ,: ! .g g g | 
kryć kani'”. Wtedy oburzeni lordowie powiedzieli,«  zta
sku wierzy się na słowo. “Mozec,e ^ i e wy f  ’wmiamsemplzy-
mi karta!..” - zakoriczyl opowiadanie Chaim. Afera z wimiu 
pominą jak żywo gręChaima z “ ‘^ ^ R o l a n d a s i e  Paksasie.

.. .Teraz cała nadzieja w nowym p ̂ ml“ z ’ ją  p r z e s t u d i u  e. 
Wziął dokumentację do domu i obiecał, z y czy wszystko
Tylko, czy wszystkie dokumenty mu w ręczono? T y t o , ^  gy  s* 
zostało udokumentowane? Mozę są ” “ ^ ’N t ostatnie pytanie też 
oko” i “na słowo”? Czy nie za późno liczyć?N« |o ostem, g g  g g g  
nikt nie zna odpowiedzi. Podobno y/ zy . j ta ocenasprzedane. Sejm ma dać ostateczną ocenę transakcji,
wpłynie na jej przebieg? Barbara Znajdzilowska



'KURIER SZKOLNICTWO
Poparcia na r e o r g a n i z a c j ę  jaw niuńskiej szkoły udzielił m in ister oświaty o raz  konsul generalny  R P --------------------------- s---------

K u r t y n a  z a p a d ł a
Rada sam orządu rejonu  

szyrw inckiego w iększością 
giosńw powzięła decyzję o re
organizacji dwujęzycznej Jaw
niuńskiej Szkoły Podstawowej 
w jednojęzyczną. W przyszłym 
roku szkolnym będą tu klasy 
tylko litewskie. Od niepamięt
nych czasów w szkole tej były 
też klasy polskie. Według ofi
cjalnych danych, gminę Jaw- 
niuny zamieszkuje ponad 70 
proc. Polaków.

Wątek finansowy 
nie był dominujący
“Kurier Wileński” w numerze 

od 15 kwietnia (artykuł pt. “Dzie
lenie ucznia przez pół”) pisał o 
tym, że zanosi się tu na zlikwido
wanie polskich klas. Za tym ob
staje dyrektorka szkoły, jak rów
nież samorząd rejonowy. Wów
czas motywacje były jednoznacz
ne - nauczanie 19 uczniów pol
skich klas bardzo drogo kosztu
je. Między innymi, pion litewski 
szkoły jawniuńskiej również się 
mocno kurczy, w tych klasach 
uczy się zaledwie 37 dzieci.

Na posiedzeniu Rady samo
rządu wątek finansowania pol
skich klas nie był dominujący. 
Górowała potrzeba reorganizacji 
w związku z reformą szkolnictwa, 
do której drugiego etapu przystę
pujemy. Jednym z założeń tej re
formy jest przekształcenie szko
ły podstawowej w dziesięciolat
kę. Ale ta dziesięciolatka powin
na spełniać cały szereg warunków, 
w tym ma być określona liczba 
uczniów w poszczególnych kla
sach, odpowiednio zaopatrzone 
gabinety, klasa komputera itd. 
Jawniuny takim wymogom nie 
odpowiadają, czyli będzie tu nie
pełna szkoła podstawowa. Na po
siedzeniu rady mówiono też o 
tym, że szkoła pod względem na
uczania nie należy do najlepszych. 
Niestety, nie mówiono o tym, jak 
pomóc szkole we wzmocnieniu 
procesu nauczania. Natomiast 
mówiono dużo o tym, że trzeba 
szkołę przekształcić w jednoję
zyczną - litewską. Klasy polskie, 
w łaśnie tych dziew iętnastu 
uczniów, przenieść do... Barskun, 
znajdujących się o 10 kilometrów

od Jawniun. Bo tam trzeba utwo
rzyć dziesięciolatkę, a na razie 
brakuje w niej dzieci.

Religia po polsku 
może być

Tę podstawową linię w dalszej 
dyskusji wspierano różnorodny
mi argumentami. Jako jeden z 
pierwszych z trybuny wypowie
działa Monika Bilotiene,kierow- 
nik wydziału oświaty: taką decy
zję popiera konsul generalny RP 
Mieczysław Jackiewicz, który 
wraz z prezesem Polskiej Macie
rzy Szkolnej Józefem Kwiatkow
skim był przed miesiącem w re
jonie i zbadał sprawę jawniuń
skiej szkoły. Jak powiedziała kie
rownik wydziału, pan konsul wy
raził satysfakcję, że w litewskiej 
szkole jawniuńskiej dzieci z ro
dzin polskich będą mogły uczyć 
się dodatkowo języka polskiego 
i religii po polsku. Będzie to jed
nak m ożliw e, je ś li szkoła 
uwzględni to w swoim planie na
uczania.

Wzmocnienie polskiej szko
ły w Barskunach jest celem so
bie szczytnym. Teraz uczy się tam 
60 dzieci, a obliczono, że w per
spektywie po czterech latach bę
dzie się uczyło 77. Dane takie 
przytoczyła “Kurierowi” pani Bi- 
lotiene, zaznaczając, że będzie 
tak, jeśli dzieci z jawniuńskiej 
przejdą do Barskun. Bo już jest 7 
podań od rodziców z prośbą o 
przeniesienie z jednej szkoły do 
drugiej. Reszta? Trzeba będzie 
popracować z rodzicami, by też 
zgodzili się przenieść.

Kierowniczka wydziału nie 
ukrywa, że przychodzili do niej ro
dzice z podaniem, by nie likwido
wać polskiego pionu w Jawniunach. 
Chcieliby, aby ich dzieci skończy
ły tę szkołę, którą zaczęty. Jak się 
okazało, do mera rejonu \fytasa Si- 
monelisa również zgłaszali się ro
dzice z tą samą prośbą.

Wybór z  przymusu
Argument drugi, powtarzany z 

trybuny posiedzenia Rady samo
rządu, jest taki: rodzinom pol
skim daje się prawo wyboru. Ći, 
którzy chcą swe dzieci uczyć w 
języku ojczystym, mogąje uczyć 
w polskiej barskuńskiej, choć tam

W sierpniu br. Wileńskie Stowarzyszenie Inwalidów zamie
rza zorganizować dla dzieci inwalidów kolonie rehabilitacyjne 
w Giruliai. Pojadą tam dzieci dotknięte ciężką niemocą fizycz
ną. Wśród nich jest też sporo dzieci na wózkach inwalidzkich. 
Rzadko bywają one na świeżym powietrzu, gdyż większość 
mieszka na wyższych piętrach i są kłopoty z ich wniesieniem. 
Organizowany obóz jest tym dzieciom jedyną okazją do wypo
czynku i spędzania czasu na łonie przyrody.

Nasza organizacja działa na zasadach społecznych. Na 
dzień dzisiejszy nie mamy żadnego finansowania. Bardzo pro
simy o możliwe wsparcie nieszczęśliwych dzieci. Cena jedne
go skierowania - 500 Lt.

Chcemy przypomnieć Państwu część 2 art. 6 Ustawy RL o 
podatku dochodowym od osób prawnych: “Osoby prawne, udzie
lające pomocy dobroczynnej lub wsparcia, korzystają z ulgi w 
przypadku, gdy do 20 proc. zysku dowolnego przedsiębiorstwa 
przeznacza się na dobroczynność i pomoc, w następstwie czego 
takąsumę odlicza się od obliczonego opodatkowanego zysku* 

Pomoc dobroczynna, udzielona naszemu stowarzyszeniu, 
jest uwzględniana przez inspekcję podatkową.

Vilniust Bokśto 11 
Tel. 612838

R. Juknevićienó, 
wiceprzewodnicząca ds. dzieci

Od przyszłego roku polskich klas tu nie będzie.

trzeba dojeżdżać z daleka, a ci, 
którzy chcą integrować się, mogą 
uczyć się w szkole litewskiej. 
Taka “integracja” jest, jak się oka
zuje, w duchu wymogów dnia dzi
siejszego, gdyż ponoć co “inteli
gentniejsze” rodziny posyłają do 
litewskich szkół/

Argument następny - ekono
miczny. Utrzym anie jednego 
kompletu szkolnego kosztuje 
rocznie 30 tyś. Lt. W warunkach 
nowego systemu finansowania w 
przypadku szkoły jawniuńskiej 
jest to zbyt droga inwestycja. Jed
nakże radny Almantas Piśkinas 
chciał konkretnie wiedzieć, ile 
samorząd rejonu zaoszczędzi, gdy 
nie będzie polskich klas w Jaw- 
niunach. Konkretnych liczb nie 
podano, operowano cyframi “pi 
razy oko”. Radni pytali też, czy 
wiadomo już, ile dzieci przejdzie 
do Barskun. Nie było wiadomo. 
Jak będzie wyglądać Barskuńska 
szkoła, jeśli z tej dziewiętnastki 
przejdzie kilku uczniów, a reszta 
pójdzie do pobliskiej mejszagol- 
skiej? Wizja dobrej podstawowej 
szkoły, polskiej w rejonie szyr- 
winckim pryśnie, jak bańka my
dlana. Poseł Jan M incewicz, 
przemawiajac na posiedzeniu 
Rady, miał wątpliwości, czy dzie
ci, które teraz z niektórych miej
scowości jadą do Jawniun z 10 
kilometrów, zechcą codziennie 
pokonywać kolejne dziesięć, któ
re dzielą Jawniuny od Barskun. 
Gwoli sprawiedliwości, w Bar
skunach je st autobus, którym 
dzieci mają być dowożone do 
szkoły.. Poseł miał na to kontrar
gumenty: rok szkolny trwa nie 
wtedy, gdy kwitną bzy, ale wtedy, 
gdy zamiecie zimowe utrudniają 
poruszanie się transportu nie tyl
ko na drogach wiejskich, ale na
wet na magistralnych.

Zw ię k s zy  absencję 
uczn ió w

Radna Wiesława Grydziusz- 
ko podczas głosowania była je
dyna przeciwko likwidacji pol
skich klas w Jawniunach. Sama 
niegdyś była uczenn icą  tej 
szkoły i pamięta, jak przed laty 
15 - 20  chciano zlikwidować tu 
polskie klasy, ale rodzice poszli 
wówczas do m inisterstw a z 
prośbą, by one tu pozostały. Mi
nisterstwo uwzględniło prośbę 
rodziców. “Teraz mamy swoją 
władzę, a decyzje podejmujemy

bez uwzględniania dobra dziec
ka i próśb rodziców”.

Poseł Jan M incewicz je s t 
również za tym, żeby w Barsku
nach była dobra polska szkoła 
podstawowa. Tylko dlaczego 
kosztem innej polskiej? Im bar
dziej odległa jest droga do szko
ły, tym większe niebezpieczeń
stwo, że będzie więcej dzieci, 
które nie będą uczęszczały do 
szkoły. Problem ukrytej absen
cji uczniów jest w kraju bardzo 
poważny. Zdaniem posła, do
tychczas nie wiadomo dokład
nie, ile dzieci w samej rzeczy 
nie chodzi do szkoły - tego ro
dzaju dane statystyczne są  bar
dzo sprzeczne. Generalnie bio
rąc, reforma zwiększy jeszcze 
bardzie j liczbę  dziec i, nie 
uczęszczających do szkoły. Jan 
M incewicz uważa, że takiego 
rodzaju reorganizacja szkoły 
jawniuńskiej je sf aktem poli
tycznym, a nie ekonomicznym 
lub dokonywanym z myślą o do
bru dziecka. Przytoczył on dane, 
że w powiecie wileńskim, do 
którego też należy rejon szyr- 
wincki, są szkoły litewskie, w 
których  uczy s ię  m inim alna 
liczba  dzieci i one is tn ie ją , 
wspierane finansowo przez po
wiat. Przypomniał też znaną za
sadę, o której co poniektórzy 
urzędnicy często zapominają, że 
nie człowiek służy ustawom, ale 
ustawy służą człowiekowi. Rad
ny Pranas Mikalajunas również 
uważa, że w przeprowadzeniu 
reformy szkolnej należy przede 
wszystkim myśleć o dzieciach a 
takie codzienne dowożenie ich 
na lekcje tylko zmęczy je. Jest 
on zdania, że należy dzieciom 
dać skończyć tę szkołę, którą 
zaczęły. W ostatecznym głoso
waniu jednak przeważyły głosy 
“za”, przy pięciu wstrzymują
cych się i jednym przeciw.

K onflikt roznieciła 
prasa polska?

Z okazji pobytu w Szyrwintach 
i Jawniunach wysokich gości w 
osobach konsula generalnego i 
prezesa Macierzy Szkolnej gaze-, 
ta rejonowa napisała, że konfłik^ 
tu w jawniuńskiej szkole nie by
łoby, gdyby “oliwy do ognia” nie 
doleli działacze Związku Polaków 
i prasa polska. Dlatego też sytu
acją tą zainteresował się konsul 
generalny Mieczysław Jackie
wicz. Według gazety, w rozmowie 
z kierownikiem wydziału oświa
ty od razu znaleziono wspólny ję
zyk i całkowite zrozumienie. Pan 
konsul chciał jedynie uzyskać za
pewnienie, czy nie będą skrzyw
dzeni nauczyciele w przypadku 

, reorganizacji szkoły. Otrzymał 
ustne przyrzeczenie pani Bilotie- 
ne, że to nie nastąpi. Zresztą ta
kie obietnice radni samorządu 
usłyszeli podczas posiedzenia 
Rady. Według informacji “Kurie
ra”, wkrótce wszyscy nauczyciel 
le klas polskich mają otrzymać 
wymówienie na piśmie a dopiero 
potem będzie się kompletować 
grono, jak niektórzy mówią, z lu
dzi posłusznych kierownictwu 
szkoły. Czy tak w samej rzeczy 
będzie - zobaczymy.

Z osta je  je szcze  postaw ić 
ostatnią kropkę. Wydział oświaty 
samorządu rejonu szyrwinckiego, 
zanim podjął decyzję o reorgani
zacji jawniuńskiej szkoły zaase- 
kurował się u najwyższych władz 
oświatowych, prosząc o poparcie 
ministra oświaty. Komelijus Pla- 
telis w liście od 5 maja (!) odpo
wiadając na list mera rejonu, wy
raża poparcie, by od 1 września 
1999 roku Jawniuńska szkoła 
była jednojęzyczną - litewską. 25 
maja Radzie samorządu zostało 
jedynie formalnie podnieść ręce.

Krystyna Adamowicz

W  kontekście powyższego, chcemy przypomnieć, ie  16 maja br. 
w Krakowie Zgromadzenie Poselskie Sejmów RP i  RL powzięło-i 
uchwały o współpracy kulturalnej oraz w sprawie realizacji Trak
tatu między naszymi państwam i Fragmenty tych uchwał cytujemy: 
uzachęca (Zgromadzenie - przyp. “KW ”)  rządy RP i  RL, organiza
cje pozarządowe, społeczne i  religijne do wspierania toisam oicl 
kulturowej polskiej mniejszości narodowej na Litwie i litewskiej w 
Polsce (...) Zgromadzenie zwraca uwagę, ie  na terenach zamiesz
kanych przez mniejszość polską na Litwie, szkołom polskim  powin
ny być zapewnione takie same warunki ja k  szkołom litewskim, a na 
terenach zamieszkanych przez mniejszość litewską w Polsce, szko
łom litewskim takie same warunki ja k  szkołom polskim  (*.J. • ■Bj
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C E N Y  ŻYW NO Ś C I
Wczoraj na targowiskach wileńskich 

Ceny w Lt za kg/l
Rynek Rynek 

Kolworyjski “Hale”

M ięso i w ędliny
Kurczaki 7,40-4,90 6,80
kury 9,20 8,60
Farsz kurzy 7,20 6,50
Indyk .17 p a j
Indycze skrzydła 7,90-6^0 7,60
Indycze udka 8,20 8,40
Wieprzowina z kością 8-7 8
Wieprzowina bez kości 10 11
Świeża słonina 6-5 6-4
Schab 16-14 15-14
Cielęcina bez kości 12 11-10
Żeberka cielęce 7,20 6,80
Żeberka wieprzowe 9-7 , 9 -8
Wieprzowe nogi szt 2 1,50
Wątróbka wieprzowa 8 7,50
Wątróbka wołowa 7,00 6,50
Wątróbka cielęca 13 12-11
Wołowina bez kości 8,50 8
Baranina bez kości 18-17 17
Parówki 7-8 8
Świeży toczek 12-8 J l- 7  *
Sadło 3 3,30
Jelita grube lm 2 1,5
Jelita cienkie lm 
Wędzona szynka

1 /  • 4 1

wieprzowa 18-17 17-16
Boczek wędzony 12-11 12-10
Schab wędzony 21-19 20-17
Kiełbasa wiejska 24-14 19-14
Wędzone parówki 13-12 13-11
Wędzona słonina 
Wędzone żeberka

10-7 11-6

wieprzowe 9 9-8,50

N a b ia ł
Śmietana 8-7 8
Twaróg 6-4 5-6
Masło 13 12
Mleko UO' 1,20

Inne produkty
Jajka 1,60-1,90 1,60-2,01
Jajka wiejskie 3,00 2,80
Olej 4-5,50 4,30-5',8
Śledzie z głowami 5,50 5,40
Śledzie filety 6,70 6,30

.Dorsz 7 6,80
Flądra 4,80 4,50
Żywy karp 7,70 7,50
Karp gorącego wędzenia 14 13-12
Cukier 3,20-3,10 3,10
Mąka 2 kg _ £80-2^0 3,00
Kawa “Jacobs” 250g 9,50 9 '

f ŚCawior czerwony 140 g 9,40 9,50
Rcfiijzynki 1 kg 3 ;  7 6,50
Mąka ziemniaczana 4 4,30

; Orzechy ziemne 5 4
! Suszone śliwy z kostką 7-6 I g  '
Świeże pomidory 6-3,80 6^3,20
Selery 3 2,50

J Pieczarki 6-5 6,50
- Cebula 1,50-1,30 130-1,(

Cebula nasienna 12-7,50 10-8,0C
Marchew 1-0,80 1-0,90
Buraczki 0,80

i Kapusta stara _ 1,50 H
• 'Jabłka 3,00-2,00 2,40-1,
: Banany. 3-2,80 3,20-2,
-! Miód 22 23-20

M am y ujem ny bilans handlow y ze W schodem  i Zachodem -

Rynki zagraniczne

Słoiczek chrzanu 200 g 2,00
Pęczek świeżej sałaty kosztuje 1,50 

-l,00Lt, rzodkiewek od 1,00 Lt do 0,50 
Lt, zielonej cebuli -  0,60 Lt. Na obu ryn
kach dużo było rzodkiewki, zielonej ce
buli i pomidorów. Zjawiła się też świeża 
sałata po 3,50 Lt kilogram. Świeże ziem
niaki z Holandii sprzedają po 2,60 L t 
Spadły nieco ceny za rozsadę. Jedei 
krzak pomidora kosztuje 1,20 -0,70Lt. 
flans ogórka - 0,80 Lt. Jedna papryka 
0,70 Lt, a seler po 0,20 -0,30Lt. Flansy 
kapusty, kalarepy, kalafiorów, kabacz 
ków, w zależności od dorodności od 0, "  
do 0,30 Lt.

Ciekawostką jest rozsada niskich po 
kojowych pomidorów, które owocują 
przez cały rok. Jeden taki krzak kosztu 
je 1,50 Lt, natomiast krzak z mnóstwem 
małych owoców - 4 lity.

J.

Litewski rynek wewnętrzny sam nie 
jest w stanie zapewnić należytego wzro
stu ekonomiki. Możliwe to je st jedynie 
przy aktywnym rozwijaniu handlu z za
granicą. W naszym przypadku, najkrót
sza droga wiedzie do odzyskania starych 
i zdobycia nowych rynków  W spólnoty 
Niepodległych Państw oraz stopniowe po
zyskiwanie rynków Unii Europejskiej. 
Pam iętać p rzy  tym  jed n ak  należy o 
ochronie rynków  własnych i o tym , źe 
wszystkie kraje , a szczególnie państwa 
UE m ają dużą nadprodukcję, którą sta
ra ją  się upłynnić właśnie na Wschodzie.

40 -letn le  tradycje

Przed drugą wojną światową wszyst
kie państwa ochraniały swoje rynki przy 
pomocy ceł, bowiem w tym czasie nale
żyty wzrost gospodarki zapewniały wła
śnie rynki wewnętrzne. Po wojnie Euro
pa'zaczęła powoli liberalizować swój han
del z sąsiadami. Wszystko to odbywało 
się drogą ewolucji. Wspólny europejski 
rynek formował się 40 lat. Nowe kraje nie 
były przyjmowane od ręki do wspólnego 
rynku, zresztą wiele państw z tym człon-L. 
kostwem również nie spieszyło. Do tego 
należało dobrze przygotować swoją bazę 
gospodarczą, konkretnie i bardzo dokład
nie omówić wszystkie szczegóły człon
kostwa, prawa i obowiązki, zapewnienie 
ulg itp. Wymaga tego każda liberalizacja 
rynku. Pow szechnie w iadom o, że do 
członkostwa w Unii trzeba się dobrze 
przygotować, inaczej bowiem możff się 
ono okazać wielkim niewypałem i to na 
własną niekorzyść. Niektóre kraje całkiem 
się nie rwą do tej wspólnoty i do dziś 
całkiem dobrze sobie radzą samodzielnie.

N a  w zó r Z S R R

Niektórzy zachodni ekonomiści twier

dzą, że wspólny europejski rynek eko
nomiczny powstał w pewnej mierze wzo
rując się na byłym Związku Radzieckim. 
Europa dogłębnie analizowała rozwój 
Związku i doszła do wniosku, że korzyst
ne je st zniesienie barier gospodarczych 
między poszczególnymi rynkami narodo
wymi. Potrzebne jednak są do tego in
stytucje koordynujące zarówno życie 
polityczne, jak i gospodarcze kraju. W 
kraju o dobrze rozwiniętej demokracji 
tego rodzaju decyzje podejmuje się, jeśli 
jest to ekonomicznie dogodne i korzyst
ne.

Zdaniem niektórych ekonomistów, 
zburzenie jednego międzynarodowościo- 
wego rynku było posunięciem politycz
nym, które negatywnie odbiło się  na ca
łej naszej gospodarce: spowodowało 
upadek przemysłu, utratę rynków i na
wet bankructwo banków.

R o zw lla ć  rynki regionalne

Obecnie rozpoczyna się trzeci etap 
lib e ra l iz a c ji  h and lu  św ia tow ego . 
Wprawdzie, takie państw a jak  Litwa 
powinny najpierw utworzyć silne rynki 
regionalne. Nie łudźmy się, że tak szyb
ko uda nam się wejść do Unii Europej
skiej, szczególnie teraz, gdy UE ma cały 
szereg własnych i to dość poważnych 
problemów. Kierownictwo Unii niezbyt 
chętnie zapatruje się na nowych i bied
nych członków. Słabe gospodarczo kra
je  przysporzą im tylko kłopotów. Po 
pierwsze, trzeba będzie wyłożyć sporo 
pieniędzy, w zrośnie bezrobocie, roz
poczną się konflikty socjalne.

Nie łudźmy się, że dla nas zrobią ja 
kiś wyjątek, choćby dlatego, że jeste
śmy krajem, w którym niemal całkowicie 
nie ma rodzimego przemysłu, kwitnie 
korupcja, rośnie przestępczość, przodu- 

t  jemy też pod względem samobójstw. Jak-
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N i e p o m y ś l n e  p r o g n o z y
Już od dłuższego czasu nie najlepiej się 

dzieje w naszej sferze przemysłowej. Badając 
wyniki ostatnich miesięcy, kierownicy przed
siębiorstw przewidują dalszy spad produkcji 
oraz jej sprzedaży. Departament Statystyki 
przeprowadził sondaż, z którego wynikało, że 
spodziewany jest 32 procentowy wzrost pro
dukcji, tymczasem w kwietniu osiągnął on

zaledwie 30 proc. Jeśli w ubiegłym roku 53 
proc. kierowników przedsiębiorstw progno
zowało wzrost produkcji, tona początku roku 
takich optymistów było 49 proc. Obecnie już 
jedna trzecia producentów prognozuje spa
dek produkcji. Wielu z nich uważa, że rzeczy
wistość może się okazać jeszcze gorsza.

Inf.wł.

kolwiek statystyka stara się maksymal
nie ładnie i optymistycznie przedstawić 
wszystko w cyfrach, rzeczywistość jest 
dalece mniej różowa i każdy gość zagra
niczny to dobrze widzi.

Dużym minusem jest od lat ujemny 
nasz bilans handlowy zarówno z Zacho
dem, jak też ze Wschodem. Przy tym stale 
on rośnie. Litwa na dziś praktycznie naj
lepiej sprzedaje naszą tanią siłę robo
czą.

Nie trzeba więc się łudzić, zanim wy
płyniemy na szerokie wody, musimy w 
jak najszybszym czasie zadbać najpierw 
o utworzenie silnych i stabilnych ryn
ków regionalnych.

Inwestycle nie uratują

Nie łudźmy się również, że naszą go
spodarkę uratują inwestycje zagranicz
ne^ zresztą nie jest ich tak dużo. Kapitał 
zagraniczny wejdzie bardzo ostrożnie i w 
ograniczonych ilościach. Zachodni biz
nesmeni nie wpakują pieniędzy w inte
res, który nie przyniesie im solidnego do
chodu. W prawdzie, jesteśm y gotowi 
sprzedać “zagraniczniakom ” niemal 
wszystko, co również jest bardzo niebez
pieczne. Dobry gospodarz nie wpuści do 
własnego domu kogoś, kto by mu dyk
tował warunki życia. Wielki inwestor na
tomiast będzie dyktować. Dobrze to wi
dzimy na przykładzie prywatyzacji sieci 
telefonicznych. Zaczynamy już po trochę 
odczuwać także wpływy “Williams”, fir
my, która wprawdzie nie wniosła do kasy 
ani jednego centa, wręcz odwrotnie, 
otrzymała od nas ponad 13 min tylko za 
kilka drobnych konsultacji. Wielu eko
nomistów i ekspertów, w tym również 
Eduardas Vilkas, obawia się, że tego ro
dzaju inwestycje mogą nas puścić z tor
bami.

Julitta Tryk

Najwięcej zarabiają 
prywaciarze

W kwietniu największe wynagrodzenia 
otrzymali pracownicy instytucji budżeto
wych, ale ich uposażenia w ciągu minione
go miesiąca rosły wolniej niz pracowników 
przedsiębiorstw dążących do zysku.

Miesięczne wynagrodzenie za pracę brut- 
to w instytucjach budżetowych w kwietniu 
wynosiło 1099,4 Lt i w ciągu miesiąca wzro
sło o 0,9 proc., przeciętne wynagrodzenie w 
przedsiębiorstwach dążących do zysku ksztar 
łtowaio się na poziomie 105 U  Lt i w ciągu 
miesiąca wzrosło o 2,2 proc.

W kwietniu przeciętne pobory miesięcz
ne brutto w gospodarce kraju stanowiły 
1068,9Lt i w porównaniu z marcem wzrosły o 
1,7 proc.j a w ciągu minionych dwunastu 
miesięcy - o 10,4 proc.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za 
pracę netto, nie wliczając przedsiębiorstw in
dywidualnych (prywatnych) w kwietniu sta
nowiło 776,4 Lt i w porównaniu z marcem 
wzrosło o 1,6 proc., a w porównaniu z kwiet
niem ub. roku - o 9,4 proc.

Realne wynagrodzenie za pracę w gospo
darce kraju w kwietniu, w porównaniu z 
kwietniem roku ubiegłego, wzrosło o 8,5
proc., a w  porównaniu z  marcem - o  1,6 proc.

Wynagrodzenie za pracę brutto w sekto
rze państwowym w ubiegłym miesiącu wy
nosiło 1155,4 Lt i, w porównaniu z marcem 
wzrosło o 1,4 proc. Przeciętne wynagrodze
nie brutto w sektorze prywatnym stanowiło 
976,1 Lt i w porównaniu z marcem wzrosto o

2 P Departament Statystyki twierdzi, ze tra
dycyjnie najwyższe zarobki notuje się w ste-

watnego, gdzie przeciętne wyiwgi
brutto wynosiło 2887,4 L t (
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Zaakceptować siebie i chorobę

Danguolś Sun/ilaitó stwierdziła, te  bez finansowego wsparcia 
PHARE obóz pozostałby niespełnionym marzeniem

(Dokończenie ze str. 1)
Pomysłodawca projektu, Dan

guole Survilaite, kierowniczka 13 
męskiego oddziału Republikań
skiego Szpitala Psychiatrycznego 
m. Wilna oraz prezes klubu “ 13 & 
Ko”, zaznaczyła, że ideę udało się 
zrealizować dzięki współpracy z 
młodym psychologiem Rićarda- 
sem Dirźysem, dyrektorem Cen
trum Usług Psychologicznych i 
Socjalnych oraz finansowemu 
wsparciu fundacji PHARE.

Mam to z kim porozmawiać
W obozie, którego podstawo

wym celem było nauczenie ludzi 
z chorobami psychicznymi akcep
tacji siebie oraz samodzielnego 
życia w realnych warunkach, prze
bywało 12 pacjentów pod opieką 
4 psychologów, 2 pielęgniarek i

terapeutki ( terapia przez sztukę).
Przed rokiem dwaj członkowie 

klubu “13 & Ko”, który zrzesza 
ludzi z chorobami psychicznymi, 
ich rodziny oraz medyków, prze
bywali na takim obozie rehabilita
cyjnym w Przewięzi pod Augusto
wem, dlatego też tym razem na Li
twę przybyli goście z Polski: pa
cjenci Tomek i Bogdan oraz pielę
gniarka Dorota Paszkowska.

“ Bardzo mi się tu podoba, jest 
las i jezioro, zdążyłem już nawet 
się wykąpać. Mam tu z kim po
rozmawiać, wymienić zdania. Na
uczyłem kolegów polskiej gry w 
karty “W pana”. Poza tym nie
zmiernie mi się podobają “soctre- 
ningi”, w czasie których uczymy 
się współżycia w grupach i akcep
tacji swojej choroby” - mówi To
mek.

Narysuj swój nastrój
Większość przebywających w 

obozie pacjentów cierpi na schi
zofrenię.

Jak twierdzi Survilaite, takie 
obozy rehabilitacyjne na świecie 
organizowane są właśnie dla cier
piących na to schorzenie psychicz
ne.

Wśród pacjentów jest była 
prawniczka, ekonomista, inżynier, 
matematyk - informatyk. Są ludzie 
samotni, lebz są też mężowie, 
żony, matki, ojcowie...

W ciągu dnia uczestnicy obo
zu mają zajęcia z terapii przez 
sztukę, terapii socjalnej, sportu. W 
czasie godzinki “na własną inicja
tywę” każdy może wygłosić prze
mówienie, nad którym później 
zebrani dyskutują.

Pewna pacjentka, była praw
niczka, w trakcie jednego z takich 
spotkań przedstawiła projekt usta
wy o ochronie zdrowia psychicz
nego.

Na zajęciach z terapii przez 
sztukę pacjenci za pomocą rysun
ków lub innych prac plastycznych 
przedstawiają swój nastrój, myśli, 
na papier za pomocą kolorów 
przelewająswoje-troski, radości i 
smutki.

“Na podstawie takich rysun
ków psycholodzy mógą opraco
wać tzw. barometr nastroju pa
cjentów, zbadać, jak zmienia się 
ich nastrój z dnia na dzień ” - mówi 
lima Barauskaite, specjalista od 
terapii przez sztukę. ;

Na drzwiach sali, gdzie odby
wają się zajęcia, wisi gazetka 
ścienna, wydawana codziennie. 
Spory arkusz papieru jest zapeł
niony ręcznymi wpisami. Każdy 
może tu przyjść i .wpisać, co mu 
na duszy leży.

Wśród nielicznych jeszcze 
. “wiadomości” widnieje notatka 

pisana starannym charakterem pi
sma: “ Dziękuję za przyjemną nie
spodziankę tajemniczemu wielbi
cielowi”.

“  Zaczęło mną miotać, a ludzie 
myśleli, że się gimnastykuję”

Arturas (imię zmienione) ma 
trzydzieści trzy lata. Jest samot
nym człowiekiem, mieszka z sio- 

. strą. Posiada wykształcenie mate

matyczne. Pracował w Centrum 
Obliczeniowym w Szawlach.

“ Gdy Vagnorius po raz pierw
szy przyszedł do władzy, wiele 
przedsiębiorstw bankrutowało, 
redukowano etaty, mnie też zwol
niono .” - smutnym głosem opo
wiada Arturas. Potem pracował z 
komputerami w kilku instytucjach 
państwowych, zewsząd musiał 
odejść.

Gdy miał 28 lat, położył się w 
szawelskim szpitalu psychoneuro- 
logicznym. “ Raptem zaczął mnie 
nachodzić taki niepokój, że nie 
mogłem ustać na miejscu. Była 
nawet taka śmieszna sytuacja, że 
naszło mnie “to” podczas spaceru 
po Zakrecie, zaczęło mną miotać, 
a ludzie myśleli, że gimnastykuję 
się” - uśmiecha się.

Zrozumieć bliźniego 
"Większość ludzi mylnie są

dzi, że ludzie chorzy psychicznie 
są straceni dla siebie i społeczeń
stwa. Nie twierdzę, że można ich 
całkowicie wyleczyć, lecz na
prawdę dużo można zrobić, aby 
ulepszyć ich samopoczucie. Czło
wieka cierpiącego psychicznie 
można nauczyć tego, aby potrafił 
swobodnie poruszać się w otacza
jącym świecie, żyć samodzielnie 
i opiekować się swoimi bliskimi. 
Sądzę, że takie lekcje przydałyby 
się też zdrowym ludziom” - wyja
śnia Rićardas Dirzys.

Psycholog ma nadzieję, że ta
kie obozy staną się coroczną tra
dycją:

Razem z Rićardasem Dirźysem, dyrektorem obozu, konsul-  

tacji pacjentom udzielali trzej psycholodzy

Teraz stan Arturasa lekarze 
uważają za stabilny. W obozie 
mieszka w pokoju z dwoma kole
gami. “ Są fajni faceci, jest nam 
bardzo wesoło. W ogóle iest tu 
spokojne i piękne miejsce. Po
trzebna mi była taka zmiana oto
czenia, bo od ciągłego chodzenia 
po tej samej dzielnicy może czło
wieka szlag trafić. Smutno mi, że 
to wszystko się tak prędko skoń
czy, ale wszystko co dobre, kie
dyś się kończy ” - z  rezygnacją 
stwierdza Artdras.

; Ia 779̂ ^uska itó , specjalista od terapii przez sztukę, zachęca pa
cjentów, by narysowali* swój nastrój

ArtOras, który obecnie jest bezrobotnym, zanim trafił do szpitala psy- 
choneurologicznego, pracował w kilku przedsiębiorstwach jako spe
cjalista od komputerów

“Na początku, gdy pacjenci tu 
przyjechali, byli zamknięci w so
bie, przygnębieni, teraz zaś wszy
scy sąjakby jedną wielką rodziną 
- troszczą się o siebie wzajemnie, 
przeżywają. Uwierzyli w swoje 
siły i nauczyli się żyć oraz radzić 
sobie ze swą chorobą”.

Klub “ 131 kompania"
(Club, którego prezesem jest 

pani Danguole zrzesza 60 osób i 
istnieje już 6  lat. Jest organizacją 
pozarządową zarej estrowaną przy 
Ministerstwie Sprawiedliwości. 
Do klubu należą ludzie ze scho
rzeniami psychiki, ich rodziny i 
medycy. Raz w miesiącu członko
wie klubu zbierają się i omawiają 
swoje problemy.

“Wydajemy własną gazetkę. 
Wkrótce planuję wydanie zbior
ku poezji moich pacjentów. Po
eta Valdas Kukulas napisał do nie
go bardzo ładną przedmowę” - 
mówi D. Survilaite.

Klub przyjaźni się i współpra
cuje z polskim Stowarzyszeniem 
Rodzin Chorych Psychicznie “Na
dzieja”.

Finansowo klub dotychczas 
trzy razy wsparło Ministerstwo 
Kultury, zaś Rada do Spraw Lu- : 
dzi Niepełnosprawnych nie udzie
liła żadnej pomocy ani Klubowi, 
ani obozowi.

“Gdyby nie finansowe wspar
cie PHARE i organizacyjna po
moc Rićardasa Dirzysa, obóz na
dal pozostawałby niezrealizowa
ną ideą, marzeniem” - stwierdziła 
pani Danguole.

Sabina Kozłowska 
Fot. M arian Paluszkiewicz
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8.00 - Dzień dobry. 8.55 - 

Telekatalog. 9.00-S.“Mini-włó- 
częga”. 930-Dla dzieci 10.00- 
Sobota+niedziela. 10.45 - Zdro
wie. 11.15 - Żywa przyroda. 
11.40-Szamijmy słowo. 11.45- 
MHiooer. 11J5-Tajemnice prze
szłości Lwów. 12.40 - Święto 
sztuki młodzieży szkolnej. 1330 
-FOmdok. 14.00-Film fab. “Je
steś duży i zapomnisz”. 15.25 - 
S. “Najsłynniejsze zamki Euro
py”. 15.55 - Mistrzostwa Euro
py w koszykówce kobiet Wło- 
chy-Litwa. 1730-Dzieje skrzy
deł polskich. 17.40-Koncert ży
czeń. 1830-S. “Droga do Awon- 
lea”. 1920 - Konkurs Eurowizji 
19.55 - Loteria. 20.00 - Jeszcze 
nie śpij. 20.10 - Konkurs Euro
wizji 2030 - Panorama. 20.50 - 
Konkurs Eurowizji

S. “Louisa i Clark”. 18.45 - S. 
“Ziemia: ostatnia walka”. 1930 
- “19:30”. 19.45 - N-14.20.00 - 
To ci rodzinka. 20.45 - Komedia. 
2235 - N-14.22.40 - Koncert

S S  B T  V

8.00 - Filmy anim. dla dzie
ci 9.00 - Poranne koto. 1030 - 
Smacznego. 11.00 - ABC zdro
wia. Chrapanie. 1130 - Cztery 
kola. 11.50 - Perspektywy. 12.05 
- Podróż dookoła świata. 13.00- 
Świat dziwaków. 14.10-S. “Cza
rodziejka”. 14.35 - S. “Jeane 
moich marzeń”. 1-5:00 - S. 
■"Mieszkanie zwierząt”. 15.50-S. 
“Ned i Stacey”. 16.15 - Humor. 
16.40 - S. “Gimnazjum pięknej 
doliny”. 17.05 - S. hum. 1730 - 
S. “Zwariowana parka”. 17.55 -

730 - Telegra dla rodziny. 
8.20 - Ekorózga. 9.05 - Filmy 
anim. 10.00 -Koncert 11.00-S. 
“Komisarz Rex”. 11.45-Wszyst
ko pamiętać. 12.00 - Wiadomo
ści 12.05 - Wszystko pamiętać. 
1235 - Sport na wesoło. 13.30 - 
Jestem z wami 14.00 - Wiado
mości 14.05 - Tak. Nie. 14.50 - 
Kibir vibir. 16.00 - Wiadomości 
16.05 - S. ‘Tajemnicze historie”. 
17.00 - S. “Na zdrowie”. 17.25 - 
Film fab. “Dążenie do wolności”. 
18.00-Wiadomości. 18.05-Film 
fab. “Dążenie do wolności”. 
19.10-Walkasłów. 20.00-Wia
domości. 20.15 - Rowerowe 
show. 20.40 - Brawo - 98.22.15 
- Sport 0.10 -Telegra. 3.10-8.00 
-DW.

8.15 - Teleshop. 8.30 - Fil
my anim. dla dzieci 8.55 - S. 
“Nowe przygody Popeya”. 9.15 
- Program dla dzieci. 9.20 - S. 
“Alf”. 9.40 - S. “Harry i Hender
sonowie”. 10.05 - S. “Marzycie
le z Kalifornii”. 10.30 - S. “Nowa 
Lassie”. 11.00 - Program muz. 
1130 - Kulinarne show. 12.00 - 
Komedia “Banda małego Jans
sona”. 13.30-Film dok. 14.00- 
Za rogiem. 14.25 - S. “Melrose 
Place”. 15.10 - S. “Żonaty i z 
dziećmi”. 15.40 - S. “Rycerz na

kołach” 16.40 - S. “Słoneczny 
patrol”. 17.20 - S. “Tequila i Bo- 
neti”. 18.10 - S. “Beverly Hills 
90210”. 18.55 - Kluborama.
19.00 - Wiadomości. 19.20 - 
Sport. 19.30 - Koło fortuny.
20.00 - Film fab. ‘Tchnienie 
raju”. 21.40 - Eliminacje NBA. 
22.40 - Film feb. “Zmrok pized 
świtem”. 0.10 - S. “Ogień”. 1.00 
-S. “Proces”.

7.55 - S. ‘Tajemnicza wy
spa”. 820 - Z Wilna. 8.35 - Bu
downictwo. 9.05 - Towary i usłu
gi. 9.45 - Kanał muz. 10.30 - 
Moje kino. 12.05-Humor. 13.00
- Aby Litwie było lepiej. 13.30 - 
Tydzień. 14.00 - Towary i usłu
gi. 14.10 - Podoba się - oglądaj. 
1425 - Formuła zdrowia. 14.35
- “Ja sama”. 1530 - Koncert ży
czeń. 16.00 -Skandale tygodnia. 
1630 - Patrol drogowy. 16.45 - 
S. “Night Man”. 17.35 - SW 
show. 18.05 - Film fab. “Dziura 
czasu”. 19.45 -U “Jabłka”. 20.15
- ShowBennyHilla. 21.15 -Ta
jemnica urody. 21.45 - Radiohi- 
ty. 22.45 - Z Moskwy. 22.55 - 
Film feb. “Płomienny taniec”.

9.00 - Dotyk. 10.00 - Kroni
ki wileńskie. 10.30 - Bądźmy 
zdrowi. 11.00 - Mówmy, czytaj
my, pisźmy. 1130 - TV region.
12.00 -Na drogach Rosji. 12.15 
- Filmy anim. 13.30 - Telegra.
18.00 - S. ‘Tagard”. 19.00 - Sa
lon książek. 19.30 - Filmy anim
20.00 - Moja Brytania. 20.30 - 
Paralele. 20.45 - Kronika wyda
rzeń. 21.00 - Koncert życzeń.
22.00 - Film fab. “Ostatni repor
taż”.

5.50 - Film fab. “Strażnica 
górska”. 7.25- Słowo duszpaste

rza. 7.45 - Biblioteka domowa. 
8.00, 13.00, 15.50 - Wiadomo
ści 8.15 - 100 %. 8.45 - Poczta 
poranna. 920 - Kalambur. 9.50 - 
Smak. 10.10 - Z życia wybitnych 
ludzi. 10.50 - Film feb. “Ostat
nie słowo”. 1235 - Cyryl i Me
tody. 13/15-W świecie zwierząt 
13.55 - Jak to było. 14.40 - Te
nis. 14.55 - Piłka nożna. 16.50 - 
Jerałasz. 17.00-Komedia. 19.00 
-Czas. 19.50 - S. “Archiwum X”. 
20.45 - Sport 21.00 - Eurowizja 
99.

P
. 6.00 - Fihn anim. 6.05 - Film

fab. “Mały anioł tatusia”. 730 - 
Filmy anim. dla dzieci. 8.00 - 
Witaj, kraju. 8.35 - Sam sobie 
reżyserem 9.05 - Telegra. 9.50 - 
Miłość od pierwszego wejrzenia.
10.15 - Złoty klucz. 10.35 - Do
bre nowiny. 10.50 - Fihn anim 
11.05 - S. “Tarzan. Historia przy
gód”. 12.00, 18.00 - Wiadomo
ści. 12.30 - Tydzień władzy. 
12.55 - Film feb. “Smacznego”. 
13.10 - Na zdrowie. 14.10 - S. 
“Prawo i porządek”. 15.00 - Ści
śle tajne. 16.00 - Moja rodzina. 
17.00 - Stare mieszkanie. Rok

-1986.1835 - Czarny łabędź, czy
li świątynia miłości. 20.00 - Ko
media “Wstąpcie się za biedne
go huzara”. 23.00 - Prędkość.
23.15 - Ścieżka dźwiękowa.

jy P O L O N IA  
7.00 - Program dnia. 7.05 - 

“Klan” - serial prod. poi. 8.15 - 
Liga przebojów. 9.00 - Wiado
mości. 9.10- “Zaczarowany ołó
wek” - serial anim dla dzieci. 
9.20 - “Dixie” - serial anim. dla 
dzieci 9.30 - Ala i As. 9.50 - Sza- 
fiki 1020 - Zwierzohib. 10.40 - 

~ Brawo-bis. 12.00 - Film na ży
czenie. 13.30 - “Wielka Mała 
Emigracja” - film dok. 14.00 -

“Molly” - serial prod. poL-ang.
14.30 - Piraci - teleturniej. 15.00 
- Magazyn Polonijny z Czech.
15.30 - Muzyka łagodzi obycza
je. 16.00 - Wieści polonijne. 
16.15 -Mówi się. 1635 - Ludzie 
listypiszą. 17.00- Sport z sateli
ty. 18.30 - “Złotopolscy” - serial 
prod. poi. 19.15 - Dobranocka. 
1930-Wiadomości 19.50-Pro
gnoza pogody. 19.54 - Sport 
20.00 - IV Gala Piosenki Bie
siadnej - Biesiada Śląsk. 21.00 - 
“Prywatne śledztwo” - film feb. 
prod. poi. 22.40 - Panorama. 
23.06 - Prognoza pogody. 23.10 . 
-Krystyna Prońko. 23.50-Przed 
Pielgrzymką. 0.15 - Powitanie 
widzów ameryk. 0.20 - “Złoto
polscy” - serial prod. poi. 1.10 - 
Teledyski na życzenie. 1.20 - 
Pampalini, łowca zwierząt 1.30 
-Wiadomości. 1.50-Sport 1.54
- Prognoza pogody. 1.55 - IV 
Gala Piosenki Biesiadnej - Bie
siada Śląska. 2.55 - “Prywatne 
śledztwo” - film fab. prod. poL
4.30 - Panorama. 4.56 - Progno
za pogody. 5.45 - Sport z satelity.

6.00 - Disco relax. 7.00 - 
Oskar. 7.30 - W drodze - maga
zyn redakcji programów religij
nych. 8.00 - “Rupert” - serial 
anim. dla dzieci. 825 - “Power 
Rangers” - serial komiksowy. 
8.50 - Kalambury - program dla 
dzieci.920- Talent za talent 9.50
- Owocmocna lista przebojów. 
10.00 - “Strażnik Teksasu” - ame
ryk. serial sensac. 10.50 - “Fo- 
otloose” (USA). 12.45 - ‘Tele
fon towarzyski” - komedia USA. 
1430 - Rodzinne sekrety. 15.00 
-Gospodarz; gra-'zabawa. 15.30 
-Oskar. 16.00-Informacje. 16.10
- Zepter sport magazyn. 1620- 
“Człowiek, którego nie ma” - se

rial sensac. USA. 17.15 - “Mło
dy Indiana Jones” - Serial przyg. 
USA. 18.10 - “Xena, wojowni
cza księżniczka” - serial fantasy 
USA. 19.05 - Disco Polo Live.
20.00 - Idź na całość - show z 
nagrodami 20.50 - Losowanie 
Lotto i Szczęśliwego Numerka.
21.00 - Macie co chcecie, czyli 
najlepsi na świecie. 2130-“Ned 
i Stacey” - ameryk. serial komed.
22.00 - “Zadanie specjalne”, 
USA. 23.50 - Ogłoszenie wyni
ków Lotto. 23.55 - “Opowieści z 
krypty” (USA). 0.25 - Playboy. 
1.30 - “Zgubna namiętność”, 
USA. 320 - Muzyka na bis.

NIEDZIELA 
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I \ lrt

8.00 - Świąteczne myśli 825 
- Nowości Kościoła katolickie
go. 830 - Dla rolników. 9.00 - 1 
Dzieci świata. 10.00 - Niedziel
ne Lotto. 11.00 - W świecie ko
szykówki. 11.30 - Słowo chrze
ścijanina. 11.40-Tramwaj pojed
nania. 12.00 - S. “Narodowa geo
grafia”. 12.55 - Koncert życzeń. 
13.55 - Formuła-1. 16.00 - Mi
strzostwa Europy w koszyków
ce kobiet Litwa - Jugosławia. 
1730 - Popołudnie z A. Czeku- 
olisem. 18.00 - Dookoła świata 
na rowerach. 18.10 - Na arenie 
sportowej. 18.35 - Nasze mia
steczka. 1930 - Tydzień w Śq- 
raie. 20.00 - Jeszcze nie śpij. 
2030 - Panorama. 21.00 - LRT. 
21.10 - Film dok. 2130 - Festi
wal ̂ wileński99.22.00 - Rozmo
wy bałtyckie. 22.30-Proces mu
zyczny. 23.00 - Dziennik wie- 

• czomy. 23.15 - S. krym.

800 - Filmy anim dla dzie
ci-9.00-Nasze zwierzęta. 10.00 
■Kuchnia pani Grażyny 1030 - 
Sakm białego kota. 11.00-ABC 
krowia. Choroby onkologiczne. 
1130-Filmy dok. 13.00-Świat 
^waków. 14.00 -̂ S. “Czaro
dziejka”. 13.35 - S. “Jeane mo- 
'ch marzeń”. 15.00- S. “Miesz
anie zwierząt”. 15.50 - S. “Za- 
®fel<r. 16.15 - Żarty i humor, 
m  • S. “Gimnazjum pięknej 
«iiny”. 17.10 - S. “Babilon 5”. 
17.55 -Film feb. “Pięćmilieiiów 
131 temu”. 1^30-“19:30”. 19.35 

^  L^anorama tygodnia. 20.00 - 
lelelotto.20.50-Komedia. 2230 
I  H p 22.40 - S. “Błękitny dia- 
T  23.10-N-14.2325-Jesz- 
626 nie wieczór.

S S b t v¥
8.00 - Dla dzieci. 8.30 - Pro

gram religijny. 9.30 - S. “Nazdro- 
wie”. 10.00 - S. “Moje psie ży
cie”. 11.00 - S. “Na północ”. W 
przerwie o 12.00 - Wiadomości. 
12.35 - Sport na wesoło. 13.00 - 
Na jednym końcu haczyk. 13.30
- Rowerowe show. 14.00 - Wia
domości. 14.05 - Koncert życzeń. 
15.15 - Kibir vibir. 16.00 - Wia
domości. 16.05 - S. ‘Tajemnicze 
historie”. U7.-00 - Brawo 98. 
18.00-Wiadomości. 18.05-Cd. 
Brawo 98.18.45-Telegra. 19.10
- Wieczorek dla was. 20.00 - Wia
domości. 20.15 -Film fab. “Sexy 
Lissy”. 21.55 - Przegląd krym. 
2220 - Film fab. “Skuci nawie-

' ki: ucieczka z 14 strefy”. 23.55 - 
Telegra. 1.55 -6.15 - DW.

spa”. 8.25 - Tajemnica urody. 
9.00 - Paluszki lizać. 9.30 - Le
karz domowy. 10.00-ZMoskwy. 
1025 - Lekcja jęz. litewskiego.
10.40 - Kineskop. 12.00 - Filmy 
anim. dla dzieci. 12.25 - “Rich- 
terniepokonany”. 13.45-Towa
ry i usługi. 13.55 - NYCOMED 
zaleca. 14.00 - Telefon 235560.
14.40 - Męski klub. T5.30 - Ka
mień węgielny. 16.00 - Towary i 
usługi. 16.10-Stolica. 1630-Pa- 
trol drogowy. 16.45 - Wileńska 
Jutrzenka. 17.00-Humor. 1730 
-Jesteś świadkiem. 18.00 § Spra
wozdawca. 19.00-Fihn feb. “Za
pomniana lady51. 20.45 - Muzy
ka. 2130- Wyniki! 22.451Noc
na rozmowa. 23.15-Kanał muz.

media “Harry i Hendersonowie”. 
21.30 - Nowości kulturalne. 
21.50 - Klosz. 22.15 - Tenis. 
23.05 -Film krym

W

8.15 - Teleshop. 830 - Kre
skówka. 8.55 -£5. “Zorro”.9.15Ę| 
Dla dzieci. 92Ó - Film anim. 9.40
- Okno na przyrodę. 10.05 - S. 
“Marzyciele z Kalifornii”. 10.30
- S. “Nowa Lassie’'. 11.00 - Za
śpiewajmy. 11.30-Telegra. 12.00
- Film fab. “Fantastyczna pod
róż”. 13.40 - Magazyn filmowy. 
14.00 - Niech żyje król. 14.25 - 
S. ‘Telefon pomocy 9 U”. 15.10
- S. “Żonaty i z dziećmi”. 15.40 - 
S. “Rycerz na kołach”. 1630-S. 
“Herakles. Legendarne podróże”. 
1720- S. “Xena”. 18.10 - Otwar
cie festiwalu “Latający czło
wiek”. 19.00 - Wiadomości. 
19.15-Akcenty tygodnia. 1930
- Kamera VRS. 20.00- Film fab. 
“Obietnica”. 21.40 - Bez tabu. 
22.10 - Przegląd NBA. 22.40 - 
Sport. 23.10 - Program muz. 
23.40 - S. “Archiwum X”. 0.30 - 
S. “Nowojorscy gliniarze”.

9.001 Godzina siły ducha.
10.00 - Litwa Wschodnia. 1030 
- Szawelska TV. 11.00 - Dla 
ogrodników. 1130 - Turystyka. 
11.45 -XL-Music. 12.15 -Tele- 
gra. 18.00 - S. ‘Tagard”. 19.00 - 
Europa dziś. 19.30 - Po prostu 
pies. 19.50 - Fotoklub. 20.00 - 
Salon książek. 20.30 - Aktorzy 
filmowi. 21.00 - S. ‘Tagard”.
22.00 - Wieczór humoru. 22.30 - 
Romans na wczasach.

8.00 - S. ‘Tajemnicza wy-

6.00 - Tenis. 6.10 - Film fab. 
“Dzielny chłopiec”. 7.30 - Film 
anim 8.00,13.00-Wiadomości 
8.15 - Notatki. 8.30 - Dopóki 
wszyscy w domu. 9.10 - Gwiaz
da poranna. 10.00-Dla wojsko
wych. 10.30 - Graj, harmonio. 
11.00 - Dla wsi. 11.30 - S. 
“Wszystkie podróże ekipy Co- 
usteau”. 12.25 - Panorama śmie
chu. 13.15 - Klub podróżników. 
14.05 -Piłka nożna. 14.45-Klub 
W. Disneya. 15.30-Srebrna kula.
16.15 - Koło historii. 16.55 - Je
rałasz. 17.15 - Komedia “Biała 
rosa”. 19.00 - Czas. 19.35 - Ko-

6.00 - Film anim. 6.30 - Dla 
wojskowych. 7.00 - Dla wsi. 7.30
- Poczta Rosyjskiej TV. 8.00 - 
Witaj, kraju. 8.30 - Anchlage 
przedstawia. 9.00 - Miasteczko. 
9.30 - Ustami dziecka. 10.00 - 
Rosyjskie Lotto. 10.40 - Świat 
książek. 10.55-Filni anim 11.05
- S. “Tarzan. Historia przygód”. 
12.00-Wiadomości. 12.30-Fe
deracja. 13.10 - Godzina w par
lamencie. 14.10 - S. “Prawo i 
porządek”. 15.00 - Rozmowy o 
zwierzętach. 16.00 - Film fab. 
“Dwa charaktery”. 16.15 - Pie
śni naszego wieku. 18.00 - Zwier
ciadło. 18.55 - Komedia “Dwie 
strzały. Kryminał wieku kamien
nego”. 20.40 - O kinie. 21.35 - 
Oddział dyżurny. 22.05 - Film 
fab. “Szatan”.

T Y P O L O N IA
7.00 - Program dnia 7.05 - 

Notacje. 735-Słowo na niedzie
lę. 7.40 - “Złotopolscy” - serial 
prod. poi. 830 - Przez lądy i 
morza. 8 50 - Dzień dobry na 
dzień dobry. 9.50 - Goniec - ty
godnik kulturalny. 10.05 - “W la
biryncie” - serial prod. poi. 11.05 
- Hulaj dusza. 11.35 - “Mała 
Księżniczka” - serial anim. prott 
ang. 12.00-KoncertMai Jeżow
skiej i zaproszonych przez nią 

'gości. 12.30 - Magazyn Polonij- 
' ny z Białorusi. 13.00 - Transmi
sja Ms2y  Świętej. 14.05 - Teatr 
Familijny. “Strach na strychu”, 
Aleksandra Popescu. 14.45 - 
Podwieczorek... zPolonią 15.35 
_ Ferdynand Goetel. 16.20 - Ha- 
bemus Papam - reportaż. 16.40 - 

_  Czy nas jeszcze pamiętasz. 17.00 
. Teleexpress. 17.15 - “Hrabia

Kaczula” - serial anim. dla dzie
ci. 17.40 - “Szczęśliwa trzynast
ka” - komedia prod. poi. 19.15 - 
Dobranocka. 19.30 - Wiadomo
ści. 19.50 - Prognoza pogody. 
19.54 - Sport 20.00 - “Laura” - 
film feb. prod. poi. 21.35 - Ha- 
bemus Papam - reportaż. 21.55 - 
Latarnik - magazyn kulturalny.
22.30 - Panorama. 22.56 - Pro
gnoza pogody. 23.05 - “Dzieje 
kultury polskiej” - film dok. 0.05
- Teledyski na życzenie. 0.15 - 
Powitanie widzów amerykań
skich. 0.20 - “Matki, żony i ko
chanki” - serial prod. poi. 1.20 - 
“Przy gody Bolka i Lolka” - se
rial anim. dla dzieci. 1.30 - Wia
domości. 1.50- Sport 1.54-Pro
gnoza pogody. 2.00 - “Laura” - 
film feb. prod. poi 3.45 - Latar
nik - magazyn kulturalny. 4.15 g  
Taksówka Jedynki. 4.30 - Pano
rama. 4.56 - Prognoza pogody.
5.00 - “Szczęśliwa trzynastka” - 
komedia prod. poi 6.10 - Habe- 
mus Papam - reportaż. 6.30 
Hulaj dusza.

6.00 -Disco Polo Live. 7.00
- Twój lekarz. 7.15 -Wystarczy 
chcieć. 7.30 - Jesteśmy- maga
zyn redakcji programów religij
nych. 8.00 - “Rupert” - serial 
anim. dla dzieci 8.30 - “Power 
Rangers” - serial komed. 9.00 - 
Kalambury - program dla dzieci
9.30 - Dyżurny satyryk kraju.
10.00 - Disco Relax. 11.00 - 
“Oni, ona i pizzeria” - serial ko-

J med. USA. 11.30- “Sabrina,
nastoletnia czarownica” - serial 
komed. 12.00 - “Wiadomości z 
ostatniej chwili" - senal komed. 
USA. 12.25 - “Aspen extreme”

' (USA). 14.25 - Klub Polsatu. 
14.35 - “Młody Indiana Jones” 
(USA). 15.30 - Rekiny kart: gra- 
zabawa. 16.00 - Informacje.

6.10 -Teleshopping. 7.00 - 
“Świat pana trenera” - serial 
obycz. 7.25 - “Sunset Beach” - 
serial USA. 8.10- “Piękna i Be
stia” - serial przyg. 9.00 - Odjaz
dowe kreskówki. 1125-“W cu
dzej skórze”-serial sensac. 12.15
- “Fletch” - komediaUSA. 14.00
- “Legenda Wilhelma Telia” -_ 
serial przyg 14.55 - Ukryta ka
mera. 15.20 - “Detektywi” - se
rial komed. 15.50 - “Lano i Wo- 
odley” - serial komed. 16.20 - 
“Ziemia - ostatnie starcie” - se
rial fantast-nauk. 17.10-“Straż- 
nik czasu” - serial fantast-nauk. 
18.00 - “Czynnik PSI” - serial 
fantast-nauk. 18.50 - 7 minut - 
wydarzenia dnia. 19.00 - Extra 
zoom - magazyn sensacji. 19.30
- Prognoza pogody. 19.35 - 
“Świat pana trenera” - serial ko
med. 20.00 - “Ludzie mafii” - 
film krym USA. 22.10 - “Wiatr 
ze Wschodu” - franc. film woj. 
0.10 - “Halloween 2” - horror 
USA. 1.45 - “Czynnik PSI” - se
rial fantast-nauk. 235- “Wiatr 
ze Wschodu” - franc. film woj. 
425 - “Halloween 2” - horror

- Zepter sport magazyn. 
16.20 -100 proc. dla stu: gra-za- 
bawa. 16.45 - Miłość od pierw
szego wejrzenia. 1720 - “Xena, 
wojownicza księżniczka” - serial 
fantasy USA. 18.15 -“W słońcu 
Kalifornii” - serial obycz. USA. 
19.05 - Idź na całość - show z 
nagrodami. 20.05 - “Strażnik 
Teksasu” - ameryk. serial sensac. 
20.50 - Losowanie Lotto. 21.00
- “Filadelfia” (USA). 23.20 - 
Ogłoszenie wyników Lotto. 
2325 - Na każdy temat 0.30 - 
Magazyn sportowy. 1.50 - Mu
zyka na bis. rn

n n r >
,6.10 - Teleshopping. 7.10 - 

Ukryta kamera. 7.30 - “Świat 
pana trenera” - serial komed. 
7.55 - “Detektywi” - serial ko
med. 825 - “Lano i Woodley” - 
serial komed. 9;00 - Odjazdowe 
kreskówki. 11.20 - “Wyprawy z 
National Geographic” - filmy 
dok. 12.10 - “Papież Jan Paweł 
II” - film biograf, USA. 13.40 - 
“Alfred Hitchcock przedstawia” 
- serial sensac. 14.05 - “Autostra
da do nieba” - serial femii 14.55 
-Ukryta kamera. 15.20 - “Zbaw- 
ca ludzkości” - serial komed. 
15.45 - “Zróbmy sobie dobrze” - 
serial komed. 16.10 - “Detekty
wi z wyższych sfer” - serial sen
sac. 17.05 - “Siódme niebo - 
serial femil. 18.00 - “Savannah 
-serial USA. 18.50- 7 minut - 
wydarzenia dnia. * ̂  n" 
“McCall” - serial sensac. 20.00 - 
“Cenny ładunek" - komedia 
USA. 21 40 - Wieczór z wampi
rem -ta lk  show. 22.50-“Oblicza
Nowego Yorku" - serial polic. 
23 40 - “Seks, cenzura i srebrny 
ekran” - serial dok. 0.35 ‘ “Al
fred Hitchcock przedstawia -se
rial sensac. 0.55 - “K^emma- 
ldera” - serial obycz. 1.40 - Ob 
liczą Nowego Yorku - senal 
polic.
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6.00 - Dzień dobry. 7.30 - S. 
‘Teletubbies”. 8.00 - Milioner.
16.00 - Tydzień w Sejmie. 1630 
. Wiadomości (ros.). 16.40 - Ho
ryzonty. 17.00-S. “Druga “B”
17.30 - S. “Rodzina Fallerów”.
18.00-Tradycje. 18.30-Wiado
mości. 18.45 -Telekatalog. 18.50 
- Biznes dnia. 19.00 - 01,02,03.
19.20 - 7 dni Kowna. 19.55 - 
Loteria. 20.00 - Jeszcze nie śpij.
20.30 - Panorama. 21.00 - Film 
dok. 22.00 - Rozmowa ze śpie
waczką Veroniką Povilioniene. 
2230 - Okres twórczy. 23.00 - 
Dziennik wieczorny. 23.15 - 
Kaunas jazz 99.

6.00 - Teleshop. 6.15 - Po
ranne koło. 8.05 - Sport. 8.15 - 
S. “Niewinne kłamstwo”. 9.00 - 
S. “Słoneczne wybrzeże”. 9.40 - 
S. “Bez domu jest źle”. 10.10 - 
Teleshop. 10.40 - S. “Prawdzi
wa miłość Heleny”. 11.25-Nur
ty; 12.15 - Kuchnia pani Graży
ny. 1140 - ABC zdrowia. Chra
panie. 13.05 -Salonbiałego kota. 
1335- S. “Jeane moich marzeń”.
14.00 - S. “Niewinne kłamstwo”.
14.45-Teleshop. 15.00-S.“Ma- 
risol”. 15.25 - Dramat krym. 
“Mankuzo. FTB”. 16.15-S. “Żar 
młodości”. 17.00 - S. “Bez domu 
jest źle” 17.25 - S. “Słoneczne 
wybrzeże”. 18.10 - S. “Prawdzi
wa miłość Heleny”. 19.00 - S. 
“Marisol”. 1930-“1930”. 19.50 
- Koszykówka. 20.00 - Babie 
lato. 21.00-Film fab. “Homblo- 
wer”. 22.00 - Od... do. 2230 - 
“2230”. 22.45 - Forma. 23.15 - 
Rlm fab. “Nóż w wodzie”.

^ B T V
6.15 - S. “Dziennik Danie

li”. 7.00 - S. “Kamila i Nano”.
8.30 - S. “Kobieta pachnąca 
kawą". 9.20 - Telegra. 10.50 - 
Przegląd krym. 11.15 - S. *Na 
północ”. 13.00 - Sport na weso
ło. 1330 - S. ‘Tajemnicze histo
rie”. 15.00 - Koncert 15.55 - 
Rowerowe show. 16.15 - S. 
“Dziennik Danieli”. 17.10 - S. 
“Kamila i Nano”. 18.00 - Wia
domości. 18.05-S. “Moja jedy
na”. 18.55 - Pieśń dnia 19.05 - 
S. “Kobieta pachnąca kawą”.
20.00 - Wiadomości. 20.25 - S. 
“Kobra-11”. 21.20 - Uwaga! 
Lato. 2135 -S. “Góralka”. 22.30 
- Wiadomości. 22.45 - S. “Szczu
ry wodne”. 2330 - Walka bez
zasad. 24.00-Telegra. 2.00-6.15
-DW.

635 - Filmy anim. 7.20 - S. 
“Potajemne sentymenty*’. 7.45 - 
S. “Maria Jose”. 830 - S. “Santa 
Barbara”. 10.00 - S. “Uroczy i 
dzielni”. 10.25 - Kulinarne show. 
10.50-Akcenty tygodnia. 11.20
- Okno na przyrodę. 11.45 - S. 
“Harry i Hendersonowie”. 12.10
- S. “Piękność”. 13.00 - S. “Poli
cjanci z Miami”. 13.45 - S. 
“Dziennik UFO”. 14.15 - Prze
gląd NBA 14.45 - Film anim.
15.10 - S. “Zorro”. 15.30 - S. 
“Santa Barbara”. 16.20 - S. 
“Piękność”. 17.10-S. “Potajem
ne sentymenty”. 17.35 -S. “Uro
czy i dzielni”. 18.05 - Tego jesz
cze nie byjo. 18.10 - S. “Mana 
Jose”. 19.00-Wiadomości. 19.20
- Sport 1930- Za rogiem. 20.00
- S. “Melrose Place”. 21.00 - Z 
obu stron muru. 2130 - Sektor 
X. 21.55 - Wiadomości 22.05 - 
S. “Prawo i porządek”. 22.55 - 
Sto pytań “Super ldnga”. 23.00 -

S. “Szpital połowy”. 23.25 - Ka
nał muz. 24.00 - S. “Nowojorscy 
gliniarze”.

21.45 - Utwory A  Puszkina.

W

8.00 - Sprawozdawca. 9.00 
-Z Moskwy. 9.10 - Skandale ty
godnia. 9.40 - “Oboz”. 11.00-Z 
Moskwy. 11.10-Dzień po dniu.
13.00-Z Moskwy. 13.10-Znak 
jakości. 13.20 - Zwycięża naj
szybszy. 14.30 - S. dla dzieci.
15.00 - Kanał muz. 1535 - Ani- 
graf - 98. 16.00 - Z Moskwy.
16.20 - Patrol drogowy. 16.40 - 
S. “Grace w opałach”. 17.05 - 
Film dok. o przyrodzie. 18.00 - 
Z Wilna. 18.15 - Jesteś świad
kiem 18.45 - Towary i usługi.
19.00 - Telefon 235560.1930 - 
Z Moskwy. 20.00-S. “Chęć mor
dowania”. 22.00- Z Wilna. 22.15 
- S. “Grace w opałach”. 22.40 - 
Katastrofy tygodnia. 23.30 - Era 
Wodnika. 24.00 - Kanał muz.

10.00 - Telegra. 16.00 - Li
nia ogłoszeń. 16.30 - Salon ksią
żek. 17.00 - S. “Zakazana kobie
ta”. 17.50 - Warto odwiedzić.
17.55-Puls Wilna. 18.10-Tery
torium. 1835 - Eurosport 19.00 
- Wiadomości (poL). 19.10 - S. 
"Zakazana kobieta”. 20.00 - TV 
region. 20.30 - Warto odwiedzić.
20.35 - Film fab. “Melodramat z 
zamachem”. 22.15 - Puls Wilna.
22.25 - Wiadomości (poi.).
22.35 - Eurosport.

. 15.00 - S. “W imię miłości*”.
16.00 - Wiadomości. 16.15 - 
Zgadnij melodię. 16.45-Tu i te
raz. 17.05 - Program W. Pozne- 
ra. 17.45 - S. “Rosyjski tranzyt*’.
18.45 - Dobranoc, dzieci. 19.00
- Czas. 19.45 - S. “Góral”. 20.45
- Spojrzenie. 2130 - A jednak.

15.00, 18.00, 22.10 - Wia
domości. 15.30 - Wieża. 16.00- 
Filmy anim. 16.15 - Tajemnice 
urody. 16.20-Homeopatia i zdro
wie. 1630 - Teatr + TV. 17.30 - 
S. ‘Tfck, panie ministrze”. 18.40
- Szczegóły. 18.50 - Miłość od 
pierwszego wejrzenia. 19.25 - 
Komedia. 20.50 - Akuna matata
21.55 - Oddział dyżurny. 22.30 - 
Automotosport

t y p o l o n ł a
7.00 - Program dnia. 7.05 - 

Dziennik krajowy. 7.30 - Zapo
mniane pracownie. 7.45 - W wie
deńskim nastroju. 8.00 - Szafiki.
8.30 - “Molly” - serial prod. pol.- 
ang. 9.00 - Wiadomości. 9.10 - 
Czasy - katolicki magazyn infor
macyjny. 930 - “Laura” - film 
obycz. prod. węgier. 11.05 - Kon
cert jubileusz© wy J. Strobla czJI.
12.00 - Wiadomości. 12.15 - 
Wieści polonijne. 12.30-“Klan”
- serial prod. poi. 12.55 - Habe- 
musPapam. 13.10-Czy nas jesz
cze pamiętasz. 13.30 - Magazyn 
Polonijny z Czech. 14.00 - “Fit
ness Club” - serial prod. poi. 
1430 - Telewizyjne Wiadomo
ści Literackie. 15.00-Panorama.
15.20 - Program dnia. 15.30 - 
Auto-Moto-Klub. 15.40 - Spoj
rzenia na Polskę. 16.00 - “Klan”
- serial prod. poi 16.30 - Małe 
musicale. 17.00 - Teleexpress. 
17s15 - Sportowy tydzień. 19.00
- Dziennik telewizyjny - program 
Jacka Fedorowicza. 19.10-Gość 
Jedynki. 19.20 - Dobranocka.
19.30 - Wiadomości. 19.56-Pro
gnoza pogody. 19.59 - Sport
20.05 - “Życie raz jeszcze” - film 
polit-obycz. 21.35 - Mała rzecz, 
a cieszy. 21.45 - Habemus Pa
pam. 22.00 - Polaków portret 
własny. 2230 - Panorama. 22.57

- Prognoza pogody. 23.00 -Zwy- 
czajni-niezwyczajni. 23.40 - Jó
zef Haydn - Symfonia nr 45 fis- 
mol “Pożegnania”. 0.10 - W cen
trum uwagi. 0.25 - Powitanie wi
dzów amerykańskich. 0.30 - 
“Klan” - serial prod. poi. 035 - 
Krzyżówka szczęścia - teletur
niej. 1.20 - “Pomysłowy Dobro
mir*’-serial anim dla dzieci 1.30 
-Wiadomości. 1.55-Sport 1.59
- Prognoza pogody. 2.00 - “Ży
cie raz jeszcze” - film polit- 
obycz. 3.30 - Mała rzecz, a cie
szy. 3.40-Habemus Papam. 3.55
- Polaków portret własny. 4.30 - 
Panorama. 4.56 - Prognoza po
gody. 5.00 - “Ferdynand Goetel”
- film dok. 5.40 - Alma Mater -. 
Magazyn Uniwersytetu Jagiel
lońskiego. 6.00 - W centrum 
uwagi. 6.15-“Klan”-serial prod. 
poi 6.40 - Zabawka ludowa.

6.00 - Piosenka na życzenie.
7.00 - Kto się boi wstać? 1 pro
gram poranny. 7.45 - Polityczne 
graffiti. 7.55 - Poranne informa
cje. 8.00 - “Czarodziejka z Księ
życa” - serial anim. 8.30 - “Dzie
dziczna nienawiść” (Brazylia). 
930 - Express TV. 9.45 - “Żar 
młodości” - kanad. serial obycz.
10.45 - “Legendy kung-fii” 
(USA). 11.45 - “Młody Indiana 
Jones” (USA). 12.45 -Idź na ca
łość - show z nagrodami. 13.45 
- ‘To prostu miłość” (Brazylia).
14.45 - “Życie jak poker*’ - pol
ska telenowela. 15.15 -“Magicz
ny kapelusz” - franc. serial anim. 
dla dzieci. 15.45 - Informacje.
16.00 - “Ja się zastrzelę” - ame
ryk. serial komed. 1630 - “Re
negat” - ameryk. serial sensac. 
17307 “Strażnik Teksasu” - ame
ryk. serial sensac. 18.30-Express 
TV. 18.45 - Informacje. 18.55 - 
Prognoza pogody. 19.05 - ‘To

prostu miłość” (Brazylia). 20.00
- “Gliniarz z Beverly Hills” 
(USA). 20.50>- Losowanie Lotto 
i Szczęśliwego Numerka. 22.00
- “Ally McBeal” (USA). 22.55 - 
Wyniki losowania Lotto. 23.00 - 
Informacje i biznes informacje.
23.15 - Prognoza pogody. 23.20
- Polityczne graffiti. 2335 - Mo- 
towiadomości. 0.05 - “Korzenie 
zła” -horror USA 1.30 - Muzy
ka na bis.

l i i i * }
6.00 - Teledyski. 6.15 - 

“Zbawca ludzkości” - serial ko
med. 6.40 - “Zróbmy sobie do- - 
brze” - serial komed. 7.00 - “Au
tostrada do nieba” - serial famil. 
7.501 “Siódme niebo” - serial 
famil. 8.40 - “Savannah” - serial 
USA 9.25 - “Cenny ładunek” - 
komedia USA 11.00 - Wieczór 
z wampirem-talk-show. 12.10- 
Teleshopping. 12.50 - Zoom - 
magazyn sensacji. 13.20 - “Au
tostrada do nieba”- serial famil.
14.10 - “Piękna i Bestia” - serial 
przygód. 15.05 - Odjazdowe kre
skówki. 16.15 - “Dziewczyna z 
komputera” - serial komed. 16.40
- “Czy boisz się ciemności” - se- ' 
rial dla młodzieży. 17.10 - “Ro
dzina Potwomickich” - serial 
komed. 1735 - ‘Trzecia planeta 
od Słońca” - serial komed. 18.00
- “Sunset Beach” - serial USA
18.50 - 7 minut - wydarzenia 
dnia. 19.00 - Zoom - magazyn 
sensacji 1930-“Świat pana tre
nera” - serial komed. 20.00 - 
“Morze miłości” - thriller USA
22.00 - “Prawnicy” - mini serial 
USA. 22.55 - 7 minut - wydarze
nia dnia. 23.10 - “Diuna” - film 
fantast-nauk. USA 1.25-Zoom
- magazyn sensacji. 1.55 - “Poli
cjanci z Miami” - serial krymin.
2.40 - “Morze miłości” - thriller 
USA 4.30 - Teleshopping.

WTOREK 
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6.00 - Dzień dobry. 730 - S. 

‘Teletubbies”. 8.00 - S. “Rodzina . 
Fallerów”. 830 - Festiwal gitary 
klasyczną. 8.50 - Tematy egzami
nów maturalnych zjęz. litewskie
go. 15-55-MistrzostwaEuropy w 
koszykówce kobiet Litwa - Cze
chy. Podczas przerwy - Wiadomo
ści (ros.). 1730 - S. “Rodzina Fal
lerów”. 18.00 - Eureka. 1830 - 
Wiadomości 18.45 - Telekatalog 
1830-Biznes dnia. 19.00-Milio
ner. 19.10-Sport. 1930-Dysku
sja 19.55 - Loteria. 20.00 - Jesz
cze nie śpij. 2030 - Panorama.
21.00 - Khib prasowy. 21.45 - S. 
“Sieroty z Douples”.

2235 - Znaki 23.00 - Dzien
nik wieczorny. 23.15 - S. dok.‘Ta
jemnice biznesu rozrywkowego”.

gS  B T  V
6.15 - S. “Dziennik Danieli”.

7.00 - S. “Kamila i Nano”. 7.45 - 
S. “Moja jedyna”. 830 - S. “Ko
bieta pachnąca kawą”. 920 - Bi
twa morska. 10.50 - Rowerowe 
show. li.l0-S.“Kobra-H”. 12.00
- Przegląd krym 1230 - Telegra.
13.00 -Telegra dla rodziny. 14.00- 
S. “Góralka”. 15.00 - Karuzela.
15.55 - Uwaga! Lato. 16.15 - S. 
“DziennikDanieli”. 17.10-S. “Ka
mila i Nano”. 18.00 - Wiadomo
ści 18.05 - S. “Mojajedyna”. 18.55
- Pieśń dnia. 19.05 - S. “Kobieta 
pachną^ kawą”. 20.00 - Wiado
mości 2025 - S. “Komisarz Rex”.
21.20 - Uwaga! Lato. 2135 - S. 
hum. 22.00 - Pod innym kątem 
2230 - Wiadomości 22.45 - S. 
“Beavis i Ciastogłowy”. 23.15 - 
Walka bez zasad. 0.15 - Telegra.
2.15-6.15 -DW.

6.00-Tekshop. 6.15-Poran
ne koto. 8.05 - Program inform.
8.15 - S. “Niewinne kłamstwo”.
9.00 - S. “Słoneczne wybrzeże”.
9.40 - S. “Bez domu jest źle”. 10.10 
-Teleshop. 10.40 - S. “Prawdziwa 
miłość Heleny”. 1125-Babie lato.
12.15 - Od... do. 12.40 - Forma.
13.05-ABC zdrowia. Choroby no
wotworowe. 1335-S. “Jeane mo
ich marzeń” 14.00-S. “Niewinne 
kłamstwo”. 14.45-Teleshop. 15.00 
- S. “Mansol”. 15.25 - Dramat 
krym “Mankuzo. FTB”. 16.15 - 
S. “Żar młodości”. 17.00-S. “Bez 
domu jest źle”. 1725-S. “Słonecz
ne wybrzeże”. 18.10 - S. “Praw
dziwa miłość Heleny”. 1855-Te
legra. 19.00-S. “Marisol”. 1930- 
“1930”. 1950 - Program inform
20.00- Nurty. 21.00 - Dramat mist 
“Kruk: schody do nieba”. 22.00 - 
Z Hollywoodu 22.30 - “2230”.
22.45 - S. “Zainfeld”. 23.10 -S. 
“Człowiek zrakąd”. 24.00- ^ “Żo
łnierz sukcesu”.

635 - S. “Marzyciele z Kali
fornii”. 6.55 - Film anim 7.20 - 
Teleshop.735-S. “Potajemne sen
tymenty*’. 8.00 - S. “Maria Jose”.
8.45 -S. “Santa Barbara”. 935 -S. 
“Uroczy i dzielni”. 10.00 - Tele
shop. 1025-Kamera VRS. 10.50 
-Zaśpiewajmy. 1120-Niech żyje 
król 11.45 - S. “Alf. 12.10 - S. 
“Piękność”. 13.00 - S. “Policjanci 
z Miami”. 13.45 - Mecz elimina
cyjny NBA 14.45 - S. “Marzycie
le z Kalifornu”. 15.10-Kresków
ka. 1530 - S. “Santa Barbara”. 
1620 - S. “Piękność”. 17.10 - S. 
“Potajemne sentymenty”. 1735 - 
S.“Beavis i Ciastogłowy”. 18.05- 
Tego jeszcze nie było. 18.10 - S. 
“Maria Jose”. 19.00 - Wiadomo
ści 19.20 - Sport. 1930 - S. “Pe
łna chata”.20.00- S. “Strażnik Tek
sasu”. 21.00-TV “Lietuvos rytas”.
21.55-Wiadomości 22.05-Mecz 
eliminacyjny NBA 2235 - Sto py
tań Super kinga. 23.00 - S. “Szpi
tal połowy”. 23.25 - Film fab. 
“Dzień szakala”.

8.05-Z Wilna. 820-Towary 
i usługi 8.30 - Telefon 235560.
9.00 - Z Moskwy. 9.10 -Film fab. 
“Soltis”. 11.00-ZMoskwy. 11.10
- Na Międzynarodowy Dzień 
Dziecka. 13.00-ZMoskwy. 13.10
- Znak jakości 1320 - Świat cu
dów Angeliki Efos. 1330 - Zwy
cięża najszybszy. 14.25-Towary i 
usługi 1435-Na Międzynarodo
wy Dzień Dziecka. 16.00-Z Mo
skwy. 16.20 - Patrol drogowy.
18.00-Z Wilna. 18.15-Towary i 
usługi 1830 - “Ja sama”. 19.40 - 
Z Moskwy/20.10 - Stolica 2030
- Męski klub. 2130 - Budownic
two. 2100 - Z-Wilna. 22.15 - Ci, 
którzy... 2235 - Na Międzynaro
dowy Dzień Dziecka,

ś ś k :
10.00 - Telegra. 16.00 - Linia 

ogłoszeń. 16.30 - Program dla 
ogrodników. 17.00-S. “Zakazana 
kobieta”. 17.50-Warto odwiedzić. 
1735-Puls Wilna. 18.10-Teryto- 
rium 1830 - TV region 19.00 - 
Wiadomości (poL). 19.10 - S. “Za
kazana kobieta”. 20.00 - Bądźmy 
zdrowi 2030 - Warto odwiedzić.
20.35 - Film fab. “Dubrowskf’.
22.00-Kronika wydarzeń. 22.15- 
Puls Wilna 2225 - Wiadomości 
(poL). 2235 - Eurosport

7.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
Wiadomości. 7.15 - S. “W imię 
miłości". 8.15 - Spojrzenie, 9.00 - 
Filmanim. 9.15-Panorama śmie
chu 930 - Biblioteka domowa.
10.15-Razem 13.15-S. “Harry - 
człowiek śniegu” 13.45 - Dobra 
okazja 1430-Do lat 16 i więcej.
15.00-S. “W imĵ  miłości”. 16.15 
-Zgadnij melodię 16,45 - Tu i te
raz. 17.05-TemaŁ 17.45-S. “Ro
syjski tranzyt”. 18.45 - Dobranoc, 
dzieci 19.00 - Czas. 19.45 - Ko
media *Ty - mnie, a ja - tobie”. 
2120-Ajednak 2135-Koncert 
2230-Tenis.

5.00 - Witaj, Rosjo.5.20 - 
Wszyscy mówią. 5.35 - Bezpiecz
na droga 5.45 - Telegra 7.15 - 
Oddział dyżurny. 7.45 - Towary 
pocztą. 8.10 - S. “Milady”. 9.00,
15.00,18.00, 2230 - Wiadomo
ści. 14.15 - Muzyka 1430 - S. 
“Pierwsze pocałunki”. 1530-Wie- 
ża 16.00 -Film anim 16.10 -Ho
meopatia i zdrowie. 16.15 - Film 
fab.“Otwartaksięga”. 1730-Fiłm 
dok. 18.40-Szczegóły. 1835-An- 
chlage. 1930 - Dramat “Graczo- 
wie”. 21.10-Urm Ott z... 22.15 - 
Oddział dyżurny. 23.00 - Sport.
23.45 - Sklep na kanapie.

T y P O L O N IA
7.00 -  Program dnia 7.05 -  

Dziennik krajowy. 7.25 -  Sport- 
telegram 730 -  Wielka historia 
małych miast 8.00-Recital Maj
ki Jeżowskiej. 830-„Mała Księż
niczka” -  serial anim prod. ang.
9.00 -  Wiadomości 9.10 -  Spoj
rzenia na Polskę. 930 -  „Życie 
raz jeszcze” -  film polit-obycz.
11.00-Fflmyanim. dla dorosłych.
11.10 -  Polaków portret własny.
11.40-Auto-Moto-Klub. 12.00

• -  Wiadomości 12.10 -  Alma 
Mater -  Magazyn Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 1230 -  „Klan”
-  serial prod. poi 12.55 -  Habe
mus Papam. 13.10-Krzyżówka 
szczęścia -  teleturniej. 1335 -  
Magazyn Polonijny z Białorusi
14.40 -  Auto-Moto-Klub. 15.00
-  Panorama 1520 -  Program 
dnia 1530-Kowalski i Schmidt
16.00 -  „Klan” -  serial prod. poi 
1630-„Sześć milionów sekund”
-  serial prod. poi. 17.00 -  Tele- 
express. 17.15 -  Polska piosen
ka 1735-Krzyżówka szczęścia 
-teleturniej. 18.00 -  „Pogranicze 
w ogniu”-serial sensac. prod. poL
19.00 -  Wieści polonijne. 19.10 
-Gość Jedynki 1920-Dobra
nocka. 19.30 -  Wiadomości.

19.56 -  Prognoza pogody. 19.59 
-  Sport 20.05 -  „Spokój” -  film 
obycz. prod. poi 2125 -  Habe
mus Papam 21.40 -  „Tajemnice 
Rosji” -  film dok. 2230 -  Pano- 
rama22.57 -  Prognoza pogody.
23.00 -  Pan Marimba - reportaż.
23.25-Ars Organi. 23.45-Przed 
Pielgrzymką. 0.10 -  W centrum 
uwagi. 025 -  Powitanie widzów 
amerykańskich. 0.30 -  „Klan” -  
serial prod. poi. 0.55 -  Krzyżów
ka szczęścia -  teleturniej. 120 — 
, JReksio” -  serial anim dla dzie
c i 1.30 -  Wiadomości. 1.55 -  
Sport 1.59 -  Prognoza pogody.
2.00 -  „Spokój” -  film obycz. 
prod. poi 330 -„Tajemnice Ro
gi” — film dok 4.15 -  Habemus 
Papam. 4.30 -  Panorama 4.56 — 
Prognoza pogody. 5.00-„Pogra
nicze w ogniu” -  serial histor.-sen- 
sac. prod. poi. 6.00 -  W centrum 
uwagi. 6.15-„Klan”-serial prod 
poi 6.40 -  Polska piosenka

6.00 -  Piosenka na życzenie.
7.00 -  Kto się boi wstać? 7.45 -  
Polityczne graffiti. 7.55 -Poranne 
informacje. 8.00 -  „Czarodziejka 
z Księżyca” -  serial anim 830 — 
„Dziedziczna nienawiść” (Brazy
lia). 930-ExpressTV. 9.45-„Żar 
młodości” -  kanad. serial obycz.
10.45 -  „Renegat” -  ameryk. se
rial sensac. 11.45 -  „Ally McBe
al” (USA). 1235 -  Podravka go
rąco poleca 12.45 -Idź na całość 
-show z nagrodami 13.45—„Po 
prostu miłość” (Brazylia). 14.45 -  
„Życie jak poker*’-polska teleno
wela 15.15 -  „Reboot” -  kanad. 
serial anim 15.45 -  Informacje.
16.00 - ,  Ja się zastrzelę” -  ame
ryk. serial komed. 16.30 “Rene
gat” - ameryk. serial sensac. 1730 
—„Webster” -  serial komed. 18.00 
-  „Allo, allo” (W. Brytania). 1830 
—ExprcssTV. 1845-Informacje.
18.55-Prognoza pogody. 19.05-

„Po prostu miłość” (Brazylia).
20.00 -  „Miodowe lata”-poi. se
rial komed. 20.35 -  „Hudson 

1 Hawk” (USA). 20.50 -  Losowa
nie Lotto i Szczęśliwego Numer
ka 22.25 -  Telewizyjne Biuro 
Śledcze. 22.55 -  Wyniki losowa- _ 
niaLotto. 23.00-Infonńacje i biz
nes informacje. 2320- Prognoza 
pogody. 2325 -Polityczne graffi
ti. 23.35 -  „Handlarze bronią” 
(USA). 1.20-Muzyka na bis.

6.00 -  „Świat pana trenera” -  
serial komed. 625 — .Autostrada 
do nieba” -  serial famil 7.15 — 
„Sunset Beach”—serial USA 8.00
-  Odjazdowe kreskówki. 9.10 -  
„Piękna i Bestia”—serial przygód.
10.05 -  „Trzecia planeta od Słoń
ca”-  serial komed. 1030-„Poli
cjanci z Miami”-serial polic. 1120
-  „Prawnicy” -  mini serial USA
12.10 -  Teleshopping. 12.50 -  
Zoom -  magazyn sensacji 1320
-  „Autostrada do nieba” -  serial 
famil. 14.10-„Piękna i Bestia”-  
serial fantast-przygod. 15.05-Od
jazdowe kreskówki. 16.15 — 
„Dziewczyna z komputera” -  se
rial komed. 16.40-„Czyboiszsię 
ciemności” -  serial dla młodzieży.
17 .10 .Rodzina Potwomickich”
-  serial komed 1735 -  „Trzecia
planeta od Stońca”-serial komed.
18.00 -  „Sunset Beach” — serial 
USA 1830-7 minut-wydarze
nia dnia 19.00 — Zoom — maga
zyn sensacji. 1930-„Świat pana 
trenera” -  serial komed. 20.00 — , 
„Doktor Detroif-komedia USA
21.40 -  Wieczór z. wampirem - talk- 
show. 22.55 -  7 minut -  wydarze
nia dnia. 23.10 -  „Co było, minę- 
ło” -  film obycz. USA 030 — 
Zoom-magazyn sensacji 1.15 — 
„Policjanci z Miami”-  serial kry- 
mirv 2.05-„DoktorDctroit”-ko- 
media USA'330- Tfeleshopping.
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gnoza pogody. 23.05-Pre
mierzy. 2330—Rozmowy 
na koniec wieku. 0.05-W  
centrum uwagi. 0.20 -  Po
witanie widzów amerykań
skich. 0.30-„Klan”-serial 
prod. poi. 0.55—Krzyżów
ka szczęścia -  teleturniej.
120 -  „Bajki z mchu i pa
proci”—serial anim. dla dzie
ci. 130—Wiadomości. 1.55 
—Sport. 1.59—Prognoza po
gody. 2.00- JPociąg”-film 
feb. prod. poi. (1959). 3.30
— Szycie z resztek. 4.05 -  
Habemus Papam. 4.30 -  Panora
ma 436 -  Prognoza pogody. 5.00
-  „Komediantka” -  serial prod.

„LAISVAS LAIKAS” m
OFERUJEMY:
1. Podróże po Europie.
2. Wypoczynek: Turcja, Hisz

pania, Egipt
3. Wypoczynek, wycieczki i 

kuracja na Litwie.
4. Załatwienie dokumentów 

na otrzymanie wiz.

ŚRODA 
2  C ZER W C A

! \ ł r t

6.00 - Dzień dobiy. 730 - S. 
‘Teletubbies”. 8.00 - S. “Rodzina 
Fallerów”. 830-Milioner. 15.55 - 
Mistrzostwa Europy w koszyków
ce kobiet Litwa-Bośnia-Herce
gowina. Podczas przerwy - Wia
domości (ras.). 1730-S. “Rodzina 
Fallerów”. 18.00-Ochrona kraju. 
1830-Wiadomości 18.45-Tele- 
kaialog. 18.50-Biznes dnia. 19.00 
-Bilans. 1925 -Program bałtycki. 
1935 -Loteria. 20.00-Jeszcze nie 
śpij.2030-Panorama.21.00-Pro- 
gram psych. 21.45 - Powrót do 
przeszłości. 22.30- Powierzchnia 
TV. 23.00- Dziennik wieczorny.

N K
6.00 -Teleshop. 6.15-Poran

ne koło. 8.05 - Program inform.
8.15 - S. “Niewinne kłamstwo”.
9.00 - S. “Słoneczne wybrzeże”.
9.40 - S. “Bez domu jest źle”. 10.10 
- Teleshop. 10.40 - S. “Prawdzi
wa miłość Heleny”. 11.25-Jesz
cze nie wieczór. 12.05 -Z Holly
woodu. 12.45 -Cztery koła. 13.10 
-Nasze zwierzęta. 1335 - S. “Je- 
ane moich maizeń”. 14.00 - S. 
“Niewinne kłamstwo”. 14.45 - 
Teleshop. 15.00 - S. “Marisol”.
15.25-Dramat krym. “Mankuzo. 
FTB”. 16.15-S. “Żar młodości”.
17.00 - S. “Bez domu jest źle”. 
17-25 - S. “Słoneczne wybrzeże”.
18.10-S. “Prawdziwamiłość He
leny”. 18.55 - Telegra. 19.00 - S. 
“Marisol”. 1930-“1930”. 19.50 
-Program inform.20.00-S. “Istot
na zmiana”. 21.00 - S. “Adres 
grzechu - wyższe sfery”. 22.00 - 
S.“Nąjokiutnięjsze morderstwo”.
22.30-“22:30”.22.45 - S. “Ned i 
Stacey”. 23.10 - Dramat krym.

■ 23.55-Bogowie i demony.

$B T V
B 6.15 - S. “DzienmkDanieir*.

7.00 - S. “Kamila i Nano” 7.45 - 
S. “Moja jedyna”. 830 - S. “Ko
bieta pachnąca kawą”. 9.20 - Bi
twa morska. 10.50 - Na jednym 
końcu haczyk. 11.10 - Telegra.
12.00 - Pod innym kątem 12.30- 
Dla dzieci. 13.00 - S. “Bucky 
0 ’Hara”. 1330-Telegra. 14.00- 
Walka bez zasad. 15.00-Koncert
15.55 - Uwaga! Lato. 16.15 - S. 
“Dziennik Danieli”. 17.10-S.‘Ka
mila i Nano”. 18.00 - Wiadomo
ści. 18.05 - S. “Moja jedyna”.
18.55-Pieśń dnia. 19.05-S. “Ko
bieta pachnąca kawą”. 20.00 - 
Wiadomości. 20.20 - Telegra.
21.20 - Uwaga! Lato. 21.35 - 
Brzeg 2230-Wiadomości. 22.45
- Klub filmowy. 030 - Telegra. 
230-6.15-DW.

i
635- S. “Marzyciele z Kali

fornii”. 6.55 - Film anim 7.20 - Te
leshop. 735 - S. “Potajemne sen
tymenty”. 8.00 - S. “Maria Jose”.
8.45 - S. “Santa Barbara”. 935 - 
S. “Uroczy i dzielni”. 10.00-Tele
shop. 10.25 - Zgadnij cenę. 10.50 
-Zobustronmuru. 11.20 - Sektor 
X. 11.50 - Za rogiem. 1X10-S. 
“Pilność”. 13.00-Film krym”E- 
ąualizer”. 13.45-Kanał muz. 14.15 
-S. “Pełna chata”. 14.45 - S. “Ma
rzyciele z Kalifornii”. 15.10-Kre- 
skówka. 15.30-S. “Santa Barba
ra”. 1620-S. “Piękność”. 17.10
- S. “Potajemne sentymenty”. 
1735-S.“Uroczyidziełni”. 18.05
- Tego jeszcze nie było. 18.10 - 
Dramat “Angela”. 19.00 - Wia
domości 19.20-Sport. 1930-Bez 
tabu. 20.00- S. “Centralny Park*’.
21.00 - S. “Nadzieja Chicago”.
21.55 - Wiadomości. 22.05 - S. 
“Nowojorscy gliniarze”.22.55- Sto 
pytań Superkmga. 23.00 - S. “Żo
naty i z dziećmi”. 23.25 - “Jerry 
Springer show”. 0.10 - S. “Nowo
jorscy gliniarze”.

W
8.05 - Z Wilna. 8.20 - Towary 

i usługi 8.30 - Stolica. 9.00 - Z 
Moskwy. 9.10 - Zapomniana lady.

11.00-Z Moskwy. 11.10-Dzień 
po dniu. 13.00-ZMoskwy. 13.10 
-Znak jakości. 13.20-Zwycięża 
najszybszy. 14.25 - Towary i usłu
gi. 1435 - S. dla dzieci 15.00 - 
Kanał muz. 1530- W świecie lu
dzi 16.00 - Z Moskwy. 16.20 - 
Patrol drogowy. 16.35-S. “Grace 
w opałach”. 17.00 - Film dok. o 
przyrodzie. 18.00-ZWilna. 18.1fl
- Ci, którzy... 1830 - “Ja sama”.
19.30 - Z Moskwy. 20.00 - Znad 
Wilii TV.2030- W świecie ludzi
20.55 -Patrol drogowy. 21.10-Z 
Moskwy. 2120-Ci, którzy... 2135 
-Towary i usługi. 21.45 -Podoba 
się-ogl^aj. 2100-Z Wiba. 2115
- S. “Grace w opałach”. 23.15 - 
Kanał muz.

10.00-Telegra. 16.00-Linia 
ogłoszeń. 16.30-Bądźmy zdrowi.
17.00 - S. “Zakazana kobieta”. 
17-50 - Warto odwiedzić. 17.55 - 
Puls Wilna. 18.10 - Terytorium. 
1835 - Eurosport 19.00 - Wia
domości (poL). 19.10 - S. “Zaka
zana kobieta”. 20.00 - Przede 
wszysddm dzieci2030-Warto od
wiedzić. 2035-FOm fab. “Dubrow- 
skf’. 22.00 - Kronika wydarzeń. 
2115 - Puls Wilna. 2225 - Wia
domości (poL).2235- Eurosport

O P T

7.00,10.00,13.00,16.00-Wia- 
domoścl 7.15 - S. “W imię miło
ści”. 8.15-Temat 8.55-Film anim
9.10 - W świecie zwierząt 9.50 - 
Biblioteka domowa. 10.15-Razem
13.15 - S. “Harry-człowiek śnie
gu”. 13.45 -Wspaniała kompania.
14.00 - Zew dżungli. 1430-Dolat 
16iwięcej. 15.00-S.“Wimięmi- 
łości”. 16.15 - Show. 16.45 - Tu i 
teraz. 17.05 - Człowiek i prawo.
17.45 -S. “Rosyjski tranzyt”. 18.45 
- Dobranoc, dzieci 19.00 - Czas.
19.45 - Film feb. “Operacja “Ucho 
igielne”. 21.50-A jednak. 22.05- 
Filmkrym “Dusiciel. Proces roku 
1993”.2235-Tenis.

5.00 - Witaj, Rosjo. 5.20 - 
Wszyscy mówią. 5.45 - Telegra.
7.15-Oddział dyżurny. 7.45-To
wary pocztą. 8.10 - S. “Milady”.
9.00,15.00,18.00,2135-Wiado
mości 14.15-Mugrka. 1430-S. 
“Pierwsze pocałunki”. 1530-Wie
ża. 16.00-Homeopatia i zdrowie.
16.05 - FOm fab. “Otwarta księga”. 
1730-Filmdok. 18.40-Szczegó
ły. 18.55 - Sam sobie reżyserem 
1925-Komedia“Szalenietf’.21.15
- We mgle bzów. 2220 - Oddział 
dyżurny. 23.05 - Autoshow. 23.35 
-Sklep na kanapie.

TyPO LO N IA
7.00—Program dnia. 7.05 -  

Dziennik krajowy. 725-Sport-te- 
legram. 7.30 -  Kwadrans na 
kawę. 7.45 -Poradnik bałagania
rza. 8.00-Koszałek Opałek. 820 
-Tęczowa bajeczka. 830-„Hra
bia Kaczula” -  serial anim dla 
dzieci. 9.00-Wiadomości.9.10- 
Aukcja -  czyli jak kupić Van Go- 
gha 930-„Spokój”-film obycz. 
prod. poi 11.00-„Tajemnice Ro- 
sjf’-filmdok. 11.45-Wieści po
lonijne. 12.00- Wiadomości. 1110
-  Polska piosenka. 1230-„Klan”
-  serial prod. poi. 12.55-fłabe- 
mus Papam. 13.10-Krzyżówka 
szczęścia-teleturniej. 1335-Oto 
Polska. 14.05 — „Pogranicze w 
ogniu”-serial hist-sensac. prod. 
poL 15.00-Panorama. 1520- 
Program dnia. 1530 -  Dialogi z 
przeszłością. 16.00 — „Klan” — 
serial prod. poL 1630-Małemu
sicale. 17.00 -  Teleexpress. 17.15 
-PrzeglądPrasy Polonijnej. 1735
-  Krzyżówka szczęścia -  teletur
niej. 18.00 -  „Komediantka” -  
serial prod. poi 18.55-Antologia 
Literatury Emigracyjnej. 19.10— 
Gość Jedynki. 19.20-Dobranoc
ka. 1930—Wiadomości. 19.56— 
Prognoza pogody. 19.59-Sport
20.05-„Pociąg”-film feb. prod 
poi. (1959).2135-Szyciezresz- 
tek. 22.10 -  Habemus Papam 
2230 -  Panorama. 22.57 -  Pro

pol. 6.00 -  W centrum uwagi. 6.15 
-„Klan”-serial prod. poi. 6.45- 
Pizegląd Prasy Polonijnej.

6.00 -  Piosenka na życzenie.
7.00 -  Kto się boi wstać? 7.45 -  
Polityczne graffiti. 7.55 -  Poranne 
informacje. 8.00-„Gzarodzięjkaz 
Księżyca” -  serial anim. 8.30 -  
„Dziedziczna nienawiść” (Brazy
lia). 930-ExpressTV 9.45-,^ar 
młodości” -  kanad. serial obycz.
10.45 - ,  ,Renegat” -  ameryk. se
rial sensac. 11.45-„Człowiek, któ
rego nie ma” (USA). 12.45 -  Di
sco Relax. 13.45—,>o prostu mi
łość” (Brazylia). 14.45-„Życiejak 
poker”-polska telenowela. 15.15 
-„Magiczny kapelusz”-fianc. se
rial anim. dla dzieci. 15.45-Infor
macje. 16.00-, Ja sięzastrzelę”-  
ameryk. serial komed. 16.45—„Re- 
negat” -  ameryk. serial sensac. 
1730 -  Kawa na ławę. 18.30 -  
Express TV 18.45 — Informacje. 
1835 -  Prognoza pogody. 19.05- 
„Po prostu miłość” (Brazylia). 20.00 
-„Najemnicy” (USA). 2030-Lo- 
sowanie Lotto i Szczęśliwego Nu
merka. 21.00—Tok szokwPolsa- 
cie. 22.00- „Więzy krwi” - serial 
grozy (USA). 2155—Wyniki loso
wania Lotto. 23.00 -  Informacje i 
biznes informage.23.15-Prognoza 
pogody. 2320-Polityczne graffiti. 
2330-„Miodowe lata” -  polski

serial komed. 0.05 -  „Mr. Jones” 
(USA).115-Muzykanabis.

c i b )
6.00—„Śwdat pana trenera” -  

serial. 625 - ,  Autostrada do nie
ba” -  serial femil. 7.15 -  „Sunset 
Beach” -  serial USA 8.00 -  Od
jazdowe kreskówki 9.00-,,Pi$c- 
na i Bestia”-serial przygód. 930
-  „Trzecia planeta od Słońca” -  
serial komed. 10.15-„Pobejanciz 
Mjamf’-seriallaymin 11.05-Wie- 
czór z wampirem. 1110 -  Tele- 
shopping 12.45-Zoom-maga
zyn sensacji 13.15-,Autostrada 
do nieba” -  serial femiL 14.10 -  
„Piękna i Bestia”-serial fantasy.
15.05 -  Odjazdowe kreskówki. 
16. 15 - ,  .Dziewczyna z kompute
ra”-serial komed. 16.40—„Czy 
boisz się ciemności?” -  serial dla 
młodzieży. 17.10-„Rodzina Po- 
twomickich”-serial komed. 1735
-  „Trzecia planeta od Słońca” -  
serial komed. 18.00-„Sunset Be
ach” -  serial USA 1830-7 mi
nut -  wydarzenia dnia. 19.00 -  
Zoom-magazyn sensacji 1930- 
„Świat pana trenera” -  serial ko
med. 20.00-„Piotr i Paweł”-film 
bibL USA 21.45-„Meandry spra- 
wiedliwości”-serial krymin.2235 
-7  minut-wydarzenia dnia 2150
-  „Murder Cali”—serial krymin.
23.40-„CrimeStory”-serialkry- 
min. 030-Zoom-magazyn sen
sacji 035-„PolicjanrizMiami”-  
serial krymin. 1.40 — „Piotr i Pa
weł”-filmbibL USA 3.15-Tele- 
^opping
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6.00 - Dzień dobry. 7.30 - S. 

‘Teletubbies”. 8.00 - S. “Rodzi
na Fallerów”. 16.00-Pół godzi
ny w rządzie.! 6.30 - Wiadomo
ści (ros )• 16.40 - Rozmowy wi
leńskie. 17.00 - S. “Druga “B”.
17.25 - Telekatalog. 17.30 - S ., 
“Rodzina Fallerów”. 18.00 - W 
200 rocznicę urodzin A  Puszki
na. 1930 - Bez pośredników.
19.55 - Loteria. 20.00 - Jeszcze 
nie śpij. 20.30 -Panorama. 21.00 
-Filmfab.“Merostwo”. 22.55 - 
Mini opera “Dusze przodków”.
23.00 - Dziennik wieczorny.

6.00 - Teleshop. 6.15 - Po
ranne koło. 8.05 - Program in
form. 8.15 - S. “Niewinne kłam
stwo”. 9.00 - S. “Słoneczne wy
brzeże”. 9.40 - S. “Bez domu jest 
źle”. 10.10 - Teleshop. 10.40 - 
S. “Prawdziwa miłość Heleny”.
11.25 - Kuchnia pani Grażyny. 
1100 - N-14. 12.15 - Złotko.
12.45 - ABC zdrowia. Chrapa
nie. 13.15-Perspektywy. 13.35 
- S. “Czarodziejka”. 14.00 - Ś. 
“Niewinne kłamstwo”. 14.45 - 
Teleshop. 15.00 - S. “Marisol”. 

|  15.25 - S. “Mankuzo. FTB”.
16.15-S. “Żar młodości”. 17.00 
-S. “Bez domu jest źle”. 17.25 - 
S. “Słoneczne wybrzeże”. 18.10 

' - S. “Prawdziwa miłość Hele
ny”. 18.55 - Telegra. 19.00 - S. 
“Marisol”. 193Ó-“19:30”. 19.50 
^Koszykówka. 20.00 - S. “Na
zywa się Nikita”. 21.00 - S. 
“Człowiek znikąd”. 22.00-Nos.
22.30-“22:30”. 22.45 - S. “Mur-

phy Brown”. 23.10 - Dramat 
krym. “Szósty zmysł”. 2335 - S. 
“Kruk: schody do nieba”.

$ B T V
6.15 - S. “Dziennik Danieli”.

7.00 - S. “Kamila i Nano”. 7.45 - 
S. “Mojajedyna”. 8.30 - S. “Ko
bieta pachnąca kawą”. 920 - Bi- 
twa morska. 10.50-Brzeg. 1130 
- Tak. Nie. 12.30 - Ńa jednym 
końcuhaczyk. 13.00-Telegradla 
rodziny. 14.00 i S. “Na zdrowie”.
15.00-Koncert 15.55-Uwaga! 
Lato. 16.15 - S. “Dziennik Da
nieli”. 17.10-S.“KamilaiNano”.
18.00 - Wiadomości. 18.05 - S. 
“Mojajedyna”. 18.55-Pieśń dnia

• 19.05 - S. “Kobieta pachnąca 
kawą”. 20.00 - Wiadomości. 
2025 - S. “Ekipa wybrzeża”.
21.20 - Uwaga! Lato. 2135 - Je
stem z wami. 22.00- S. “Niech 
krew sięlęje”. 2230- Wiadomo
ści. 22.45 -Na jednym końcu ha
czyk. 23.10 - Rowerowe show. 
2335 - Ekologia 0.20 -Telegra. 
220-6.15-DW.

19.20-Sport 19.30-Niech żyje 
król. 20.00 - S. “Słoneczny pa- 
troi”. 21.00-S. “Archiwum X”.
21.55 - Wiadomości. 2105 - Film 
krym. “Prawo Swifta”. 22.55 - 
Sto pytań Superkinga. 23.00 - S. 
“Żonaty i z dziećmi”. 23.25 - 
Magazyn filmowy. 23.55 - Film 
krym “Nowojorscy gliniarze”.

635-S. “Kot Billy”. 6.35- 
S. “Nowe przygody Popeya”.
7.20 - Teleshop. 7.35 - S. “Pota- 
jemne sentymenty”. 8.00 - S. 
“Angela”. 8.45 - S. “Santa Bar
bara”. 9.35 - S. “Beavis i Cia- 
stogłowy”. 10.00 - Teleshop.
10.25 - Telegra. 10.50 - Koło 
fortuny. 11.20-Magazyn filmo
wy. 11.45 - S. “Szpital połowy”.
12.10 - S. “Piękność”. 13.00 - 
S. “Equalizer”. 13.45 - NBA.
14.45 - S. “Kot Billy”. 15.10-S. 
“Nowe przygody Popeya”. 1530 
- S. “Santa Barbara”. 1620 - S. 
“Piękność”. 17.10-S. “Potajem
ne sentymenty”. 17.35 - S. “Be- 
avis i Ciastogłowy”. 18.10 - S. 
“Angela”. 19.00-Wiadomości.

8.05 - Z Wilna. 8.20 - To
wary i usługi, 8.30 - Znad Wilii 
TV. 9.00-Lekcja jęz. litewskie
go. 9.10 - S. “NightMan” 11.00 
-Z  Moskwy. 11.10-Dzień po 
dniu. 13.00 -Z Moskwy. 13.10- 
Znak jakości. 13.20-Zwycięża 
najszybszy. 14.25-Towary i usłu
gi. 14.35 - S. dla dzieci. 15.00 - 
Kanał muz. 1535 - W świecie 
ludzi. 16.00 - ZMoskwy. 16.20 - 
Patrol drogowy. 16.35 - S. “Gra
ce w opałach”. 17.00 - O przy
rodzie. 18.00-ZWilna. 18.15- 
Ci, którzy... 18.30-Humot 1930
- Z Moskwy. 20.00-Lekarz do
mowy. 2030-U “Jabłka”. 21.05
- Z Moskwy. 21.20 - Ci, którzy... 
21.35- Towary i usługi. 21.45 - 
Podoba się - oglądaj. 22.00 - Z 
Wilna. 22.15 - S. “Grace w opa
łach”. 22.45 - Film feb. “Inna 
Ameryka”. 0.15 - Kanał muz.

K

7.00, 10.00,13.00,16.00 - 
Wiadomości. 7.15 - S. “W imię 
miłości”. 820 - Człowieki pra
wo. 9.05 - Klub podróżników.
9.50 - Biblioteka domowa. 10.15 
-Razem 13.15-S.“Harry-czło- 
wiek śniegu”. 13.45 - Świat cu
dów, czyli Cinema. 14.00-Ulica 
Sezamkowa. 14.30 - Do lat 16 i 
więcejH 5.00 - S. “W imię miło
ści”. 16.15 - Zgadnij melodię.
16.45 - Tu i teraz. 17.05 - W po
szukiwaniu utraconego. 17.45 - 
S. “Rosyjski tranzyt”. 18.45 -. 
Dobranoc, dzieci. 19.00 - Czas.
19.45 -Film krym 21.25-Ajed
nak. 21.40 - Historie kobiet
22.10-Tenis.

10.00-Telegra. 16.00-Linia 
ogłoszeń. 1630 - Przede wszyst
kim dzieci. 17.00 - S. “Zakazana 
kobieta”. 17.50 - Warto odwiedzić.
17.55-Puls Wilna. 18.10-Teiyto- 
rium 18.35 - Eurosport 19.00 - 
Wiadomości (poL). 19.10-S. “Za
kazana kobieta”. 20.00- Litwa 
Wschodnia. 20.30-Warto odwie
dzić. 2035 - Film fab. “Dubrow- 
ski”. 2100 - Kronika wydarzeń.
22.15 - Puls Wilna. 2225 - Wia
domości (poi.). 22.35 - Eurosport

5.00 - Witaj, Rosjo. 5.20 - 
Wszyscy mówią. 5.45 - Telegra.
6.20-Dom towarowy. 7.15 -Od- 
dział dyżurny. 7.45 -Towary pocz
tą: 8.10-S. “Milady”. 9.00,15.00,
18.00,23.00-Wiadomości 14.15
- Muzyka. 14.30 - S. “Pierwsze 
pocałunki”. 15.30-Wieża 16.00
- Film anim “Wyspa”. 16.10 - 
Homeopatia i zdrowie. 16.15 - 
Film feb. “Otwarta księga”. 1730 
-Film feb. “Jedyna miłość mego 
serca”. 18.40 - Szczegóły. 1830
- Dwa fortepiany. 19.40 - Film 
feb «VIP”. 2130-Proces.22.45
- Oddział dyżurny. 23.30 - Roz
mowy o rybołówstwie. 24.00 - 
Sklep na kanapie.

TyPO LO N iA
7.00 - Program dnia. 7.05 - 

“Komediantka” - serial prod. 
poi. 7,55 - “Sześć milionów se
kund” - seial prod. poi. 8.25 - 
Cud wody. 8.55 - Klasyka w ani
macji. 9.45 - Teleprzygoda - pro

gram dla młodych widzów.
10.15 - W kręgu muzyki wie
deńskiej. 11.15 - “Stempel” - 
film dok. 11.40 - Habemus Pa
pam. 11.55 - Henryk Mikołaj 
Górecki “Ad Matrem”. 12.10- 
“Za kamerą” - film dok. 13.00- 
“Mów mi Rockefeller!” - film' 
feb. dla młodych widzów. 14.35
- XXV Ogólnopolskie Spotka
nia Zamkowe. 15.25 -“Mój pra
dziad Melchior Wańkowicz” - 
film dok. 16.25 - ‘Trzy dni, aby 
wygrać” - serial prod. franc.- 
pol. 17.00-Teleexpress. 17.15
- “Panny z Wilka” - dramat 
prod. poi. 19.15 - Dobranocka.
19.30 |  Wiadomości. 19.51 - 
Prognoza pogody. 19.55-Sport
20.00 - Teatr Telewizji: “Ukry
ty śmiech”; auton Simon Gray. 
21.! 0 - Latarnik - magazyn kul
turalny. 21.40 - Habemus Pa
pam. 21.55 - MdM 22.30 - Pa
norama. 22.57 - Prognoza po
gody. 23.05 - “Szkatułka z 
Hongkongu” - film fab. prod. 
poi. 23.55 - Kwietne dywany. 
0.15 - Powitanie widzów ame
ryk. 0.20 - “W labiryncie” - se
rial prod. poi. 0.50 - Credo - ma
gazyn katolicki. 1.20 - “Miś 
Uszatek” - serial anim. dla dzie- 
ci. 1.30 - Wiadomości. 1.50 - 
Sport 1.54 - Prognoza pogody.
2.00 - Teatr Telewizji: “Ukryty 
śmiech”; autor: Simon Gray.
3.10 - Latarnik - magazyn kul
turalny. 3.40- Spór o istnienie 
człowieka. 3.55 - MdM. 4.30 - 
Panorama. 4.56 - Prognoza po
gody. 5.00 - “Mój pradziad Mel
chior Wańkowicz” - film dok.
5.55 - Habemus Papam. 6.10 - 
“W labiryncie” - serial prod. poi
6.40 - Kwietne dywany.

H f  P O L S A T
6.00 -Piosenka na życzenie.

7.00 - Dyżurny satyryk kraju.

7.30 - Rekiny kart gra-zabawa.
7.55 - Poranne informacje. 8.00
- “Czarodziejka z Księżyca” - 
serial anim dla dzieci. 8.30 - 
“Webster” - ameryk. serial ko
med. 9.00 - “Allo, allo” (W. Bry
tania). 9.30 - Express TV. 9.45 - 
“Żar młodości” - kanad. serial 
obycz. 10.45 - “Renegat” - ame
ryk. serial sensac. 11.45 - “Mło
dy Indiana Jones” (USA). 12.45
- “Księga dżungli” W. Brytania 
(1942). 14.40 - “Nazywam się 
Trinity” (Włochy). 16.35-“Tek
sas po drugiej stronie rzeki” 
(USA). 18.35 - Express TV.
18.45-Informacje. 18.55-Pro
gnoza pogody. 19.05 - “Pan i pani 
Smith” - serial sensac. USA.
20.00 - “Mafioso” (USA). 20.50
- Losowanie Lotto i Szczęśliwe
go Numerka. 21.45 - “Opowie
ści niesamowite” (USA). 23.35 
.  Wyniki losowania Lotto. 23.40
- “Wystarczy być” (USA). 1.55 
-Muzyka na bis.

e n # )
6.00 - “Świat pana trenera”

- serial komed. 6.25 - “Autostra
da do nieba” - serial femil. 7.15 - 
“Sunset Beach” - serial USA
8.00 - Odjazdowe kreskówki. 
9 45 . “Piękna i Bestia” - serial 
fantast-przyg.10.35- “Sparta
kus” - film histor. USA (1960).
13.45 - “Papież Jan Paweł I” - 
film biograf. USA 15.00 - “Jet- 
sonowie” - film anim. USA.
16 25 - “Siódme niebo” - serial 
famil. 17.15 - “Awantura o spa
dek” - komedia bryt 18.50—7 
minut - wydarzenia dnia.19.00- 
Zoom - magazyn sensacji.19 JO
- “Przychodzę, by wam służyć
- film dok. 20.00 - “Piotr i Pa
weł” - film USA 21.45 - “Pta
ki” - thriller USA 23.50 - “Ptaki 
2” -horrorUSA. 1.15- “Spar
takus” - film histor. USA (1960).
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6.00 - Dzień dobry. 7.30 - 

S .“Teletubbies”. 8.00- S. “Ro
dzina Fallerów”. 16.05 - Bez 
pośredników. 16.30 - Wiadomo
ści (ros.). 16.40-Zgoda. 17.00
- Na parapecie. 17.30 - S. “Ro
dzina Fallerów”. 18.00 - Ekolo
gia. 18.30- Wiadomości. 18.45
- Telekatalog. 18.50 - Biznes 
dnia. 19.00 - Koncert. 19.15 - 
Program publ. 19.55 - Loteria.
20.00 - Jeszcze nie śpij. 20.30 - 
Panorama. 21.00 - S. “Pomoc 
domowa”. 21.30 - Styl. 22.00 - 
Aleja Laisves. 22.30 - “Kauko- 
dromas”. 22.45 - W świecie 
Irina 23.00 - Dziennik wieczor
ny. 23.15-Film fab.

6.00 - Teleshop. 6.15 - Po
ranne koło. 8.05 - Program in- 
foim. 8.15 - S. “Niewinne kłam
stwo”. 9.00 - S. “Słoneczne wy
brzeże”. 9.40 - S. “Bez domu 
jestżle” 10.10-Teleshop. 10.40 
- S. “Prawdziwa miłość Hele
ny”. 11.25 - To ci rodzinka.
12.15 - Salon białego kota.
12.40 - Smacznego. 13.05 - 
ABC zdrowia. Choroby nowo- 

;tworowe. 13.35 - S..“Czaro- 
. dziejka”. 14.00 -S. “Niewinne 
kłamstwo”. 14.45 - Teleshop.
15.00 -S. “Marisol”. 15.25 - S. 
“Mankuzo. FTB”. 16.15 - Ś. 
“Żar młodości”. 17.00 - S. “Bez 
domu jest źle”. 17.25 - S. “Sło
neczne wybrzeże”. 18.10 - S. 
“Prawdziwa miłość Heleny”.
18.55 - Telegra. 19.00 - S. “Ma- 
risol”. 19.30-“19:30”. 19.50- 
N-14.20.05 - Jeszcze nie wie
czór. 21.00 - S. “Renegat”.
22.00 - Złotko. 22.30 - “22:30”.
22.45 - Bogowie i demony.
23.45 - Film fab. “Ostatni rejs”.

7.45 - S. “Moja jedyna”. 8.30- 
S. “Kobieta pachnąca kawą”.
9.20 - Bitwa morska. 10.5,0 - 
Telegra. 11.30 - S. “Ekipa wy
brzeża”. 12.30 - Dla dzieci.
13.00- Jestem z wami. 13.30 - 
Pod innym kątem. 14.00 - S. 
“Na zdrowie". 15.00-Karuze
la. 15.55-Uwaga! Lato. 16.15 
- S. “Dziennik Danieli”. 17.10- 
S. “Kamila i Nano”. 18.00 - 
Wiadomości. 18.05 - S. “Moja 
jedyna”. 18.55 - Pieśń dnia.
19.05 - S. “Kobieta pachnąca 
kawą”. 20.00 - Wiadomości.
20.25 - Tak. Nie. 21.20 - Uwa
ga! Lato. 21.35 - S. “Wszystko 
pamiętać 2070”. 22.30 - Hor
ror. 0.15 - Telegra, 3.15 - 7.30 - 
DW.

635 - S. “Kot Billy”. 6.55 - 
Film anim. 7.20 - Teleshop. 7.35
- S. “Potajemne sentymenty”.
8.00 - S. “Angela”. 8.45 - S. 
“Santa Barbara”. 9.35 - S. 
“Uroczy i dzielni”. 10.00 - Te
leshop. 10.25 - Bez tabu. 10.55
- TV “Lietuvos rytas”. 11.45 - 
S. “Szpital połowy”. 12.10 - S. 
“Piękność”. 13.00 - Teleshop.
13.15 - S. “Niezwykła kobieta”.
13.30 - Teleshop. 14.45 - S. 
“Kot B ill/’. 15.10 - Kresków
ka. 15.30 - S. “Santa Barbara”.
16.20 - S. “Piękność”. 17.10 - 
S. “Potajemne sentymenty”.
17.35 - S. “Uroczy i dzielni”.
18.10 - S. “Angela”. 19.00 - 
Wiadomości. 19.20 - Sport.
19.30 - Zgadnij cenę. 20.00 - 
Komedia “Dziwny wynalazek”.
21.50 - Wiadomości. 22.00 - 
Tangomania. 24.00 - S. “Nowo
jorscy gliniarze”.

SSb t vU H
6.15 - S. “Dziennik Danie

li”. 7.00 - S. “Kamila i Nano”.

8.05-Z  Wilna. 8.20-To
wary i usługi. 8.30 - U “Ja
błka”. 9.00 - Z Moskwy. 9.10 
- Muzyka. 10.10 - Lekarz do
mowy. 10.40 - Podoba się - 
oglądaj. 11.00 - Z Moskwy.
11.10-Dzień po dniu. 13.00- 
Z Moskwy. 13.10- Znak jako
ści 13.20-Zwycięża najszyb
szy. 14.25 - Towary i usługi.

14.35 - S. dla dzieci. 15.00 - 
Kanał muz. 15.35 - W świecie 
ludzi. 16.00-Z Moskwy. 16.20 
- Patrol drogowy. 16.35 - S. 
“Grace w opałach”. 17.00 - 
Show Benny Hilla. 18.00 - Z 
Wilna. 18.15 - Ci, którzy...
18.30 - Aby Litwie było lepiej.
19.00- Przegląd wydarzeń ty
godnia. 19.30 - Z Moskwy.
20.00 - Film fab. 21.35 - To
wary i usługi. 21.45 - Podoba 
się - oglądaj. 22.00 - Z Wilna.
22.15 - S. “Grace w opałach”.
22.45 - “Oboz show”.

10.00-Telegra. 16.00-Li- 
nia ogłoszeń. 16.30 - Litwa 
Wschodnia. 17.00 - S. “Zaka
zana kobieta”. 17.50 - Warto 
odwiedzić. 17.55 - Puls Wilna.
18.05 - Weekendowe imprezy.
18.10 - Terytorium. 18.35 - Eu- 
rosport 19.00 - Wiadomości 
(poi.). 19.10 - S. “Zakazana 
kobieta”. 20.00 - Na drogach 
Rosji. 20.15 - Torba podróżna.
20.30 - Warto odwiedzić. 20.35
- Film fab. “Dubrowski”. 22.15
- Puls Wina. 22.25 - Wiado
mości (poi.). 22.35 - Eurosport

7.00,10.00,13.00,16.00- 
Wiadomości. 7.15 - S. “W imię 
miłości’. 8.15 - Program W. 
Poznera. 9.00 - W poszukiwa
niu utraconego. 9.40 - Smak.
10.15 - Razem. 13.15 - Film 
fab. “Bajka o carze Sałtanie”.
14.40-Film anim. 15.00-S.“W 
imię miłości”. 16.15 - Show 
dżentelmenów. 16.45 - Graj, 
harmonio. 17.15 - Zdrowie.
17.45 - Pole cudów.-18.45 - 
Dobranoc, dzieci 19.00 - Czas.
19.45 - Film fab. “Śmierć w 
oranżerii”. 21.10 -Temat tygo
dnia. 21.30 - Premia muzycz
na. 23.35 - Tenis.

5.00 - Witaj, Rosjo. 5.20 - 
Wszyscy mówią. 5.45 - Tele
gra. 6.15 - Tysiąc i jeden dzień.
7.15 - Oddział dyżurny. 7.45 -

Towary pocztą, 8.10 - S. “Mi- 
lady”. 9.00,15.00,18.00,22.20
- Wiadomości. 14.10 - Muzyka.
14.25 - S. “Pierwsze pocałun
ki”. 15.30-Wieża. 16.00-Kre
skówka. 16.10-Homeopatia i 
zdrowie. 16.15 r Film fab. 
“Otwarta księga”. 17.30 - Film 
fab. “Jedyna miłość mego ser
ca”. 18.40 - Szczegóły. 18.50 - 
Anchlage. 19.55 - Ring mu
zyczny. 21.35 - Podium. 22.05
- Oddział dyżurny. 22.50 - Dra
mat krym. “Szokoterapia”. 0.20
- Sklep na kanapie.

7W O L O W A
7.00 -  Program dnia. 7.05

-  Dziennik krajowy. 7.30 -  Ja 
i moje życie. 7.45 -  Grajmy w 
szachy. 8.00 -  Małe musicale.
8.30 -  „Trzy dni, aby wygrać”
-  serial prod. franc.-pol. 9.00
-  Wiadomości. 9.30 -  „Matki, 
żony i kochanki” -  serial prod. 
poi. 10.20 -  Przez lądy i mo
rza. 10.40-Ludzie listy piszą,
11.05 -  „Złotopolscy” -  serial 
prod. poi. 12.00 -  Wiadomości.
12.10 -  Habemus Papam.
12.25-Gościniec. 12.55-Cud 
wody. 13.25 -  Dialogi z prze
szłością. 13.55-Pegaz. 14.20
-  Zapomniane pracownie.
14.40 -  W Wiedeńskim nastro
ju. 14.50 -  Danie na weekend.
15.00 -  Panorama. 15.20 -  
Program dnia. 15.30 -  Credo
-  magazyn katolicki. 16.00 -  
Gościniec. 16.30 -  Ala i As.
16.50 -  Kolorowe nutki. 17.00
-  Teleexpress. 17.15 -  Hity 
satelity. 17.35 -Pałer. 18.00- 
„Fitness Club” -  serial prod. 
poi. 18.30-Kult kina.'19.00- 
Tata, a Marcin powiedział.
19.10 -  Danie na weekend.
19.20 - Dobranocka. 19.30- 
Wiadomości. 19.56-Progno
za pogody. 19.59 -  Sport 20.05
-  „Matki, żony i kochanki” -  
serial prod. poi. 20.55 -  Adam 
Makowicz gra Cole Portera.
21.45 -  Habemus Papam.
22.00 -  Przegląd publ. 22.40 -  
Panorama. 23.06 -  Prognoza 
pogody. 23.10 -  „Encyklopedia 
Sztuki XX wieku” -  film dok. 
0.05 -  Porozmawiajmy. 0.50 -

„W labiryncie” , -  
serial prod. poi.
1.20 -  „Kasztania- 
ki” - serial anim. dla 
dzieci. 1 .30-Wia
domości; 1.55 -  
Sport 1.59 -  Pro
gnoza pogody. 2.00
-  „Matki, żony i ko
chanki” -  serial 
prod. poi. 2.50 -  
Adam M akowiczJH 
gra Cole Portera.
3.45 — Habemus Papam. 4.00
-  Przegląd publ. 4.30—Pano
rama. 4.56 -  Prognoza .pogo
dy. 5.00 -  „Fitness Club” — 
serial prod. poi. 5.30 -  Kult 
kina. 6.00 — Danie na week
end. 6.10 -  „W labiryncie” — 
serial prod. poi. 6.40 -  Hity 
satelity.

_
6.00 -  Piosenka na życze

nie. 7.00 -  Kto się boi wstać? 
7.45—Polityczne graffiti. 7.55
-  Poranne informacje. 8.00 -  
„Zwierzęta z zielonego lasu” -  
serial anim. 8.30 -  „Dziedzicz
na nienawiść” (Brazylia). 9.30
-  Express TV. 9.45 -  „Żar mło
dości” -  kanad. serial obycz,
10.45 -  „Nazywam się Trini- 
ty” (Włochy). 12.45-„Najem
nicy” (USA). 13.45 -  „Po pro
stu miłość” (Brazylia). 14.45 -  
„Życie jak poker” -  polska te
lenowela. 15.15- „Magiczny 
kapelusz”—franc. serial anim. 
dla dzieci. 15.45 -  Informacje.
16.00 — „Ja się zastrzelę” — 
ameryk. serial komed. 16.30 — 
„Renegat” -  ameryk. serial 
sensac. 17.30-„Roseanne” -  
ameryk. serial komed. 18.00 -  
„Przyjaciele” -  ameryk. serial 
komed. 18.30 -  Express TV.
18.45 -  Informacje. 18.55 -  
Prognoza pogody. 19.05 -  „Po 
prostu miłość” (Brazylia).
20.00-„13 posterunek” -  pol
ski serial komed. 20.35 -  „Ma
fioso”, cz. 2 (USA). 20.50 -  
Losowanie Lotto. 22.15 -  
„Real TV: z życia wzięte” 
(USA). 22.40 -  Ogłoszenie 
wyników Lotto. 22.45 -  Infor
macje. 23.00 -  Prognoza po

KOSMEIYKI 
EOS, UDOM, SOWA, LECHU, M ACW H  

TeL/fax 77 16 09
—______•_•_________ (Zmn.-B-jS)

gody. 23.05 -  Biznes tydzień.
23.15 -  Polityczne graffiti.
23.30 -  Grand Prix Szwecji. 
0.40 -  „Prawnik z Manhatta
nu” (USA). 1.35 -  „Dziewczy
ny w uniformach” (USA). 2.35
-  Muzyka na bis.

c a # )
6.00 — „Przychodzę, by 

wam służyć” -  film dok. 6.25 -  
„Piotr i Paweł” -  film bibl. 
USA. 8.05 — „Jetsonowie” -  
film anim. USA. 9.30—„Papież 
Jan Paweł II” -  film biograf. 
(USA)'. 10.45 -  „Awantura o 
spadek” -  komedia W. Bryta
nia. 12.10 -  Teleshopping.
12.50 -  Zoom -  magazyn sen
sacji. 13.20 -  „Autostrada do 
nieba” -  serial famil.14.10 -  
„Piękna i Bestia” -  serial fan
tasy. 15.05 -  Odjazdowe kre
skówki.. 16.15 -  „Dziewczyna 
z komputera” -  serial komed.
16.40 -  „Czy boisz się ciemno
ści” -  serial dla młodzieży. 17.10
-  „Rodzina Potwomickich” -  
serial komed. 17.35 -  „Trzecia 
planeta od Słońca” -  serial ko
med. 18.00 -  „Sunset Beach”
-  serial USA. 18.50-7 minut
-  wydarzenia dnia. 19.00 -  
Zoom -  magazyn sensacji.
19.30 -  „Świat pana trenera”— 
serial komed. 20.00 -„Powrót 
Fletbha”—komedia USA 21.45
-  „W cudzej skórze” -  serial 
sensac. 22.35 -  7 minut -  wy
darzenia dnia. 22.50- „Martwa 
strefa” — thriller USA. 0.40 — 
Zoom -  magazyn sensacji. 1.05
-  „Ziemia -  ostatnie starcie” -  
serial fantast.-nauk. 1.50 -  
„Prześladowany” -  film sen
sac. USA; 3.15 -Teleshopping.

SOBOTA 
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6.00 -  4x4 -  magazyn mo
toryzacyjny. 6.30 -  Dyżurny 
satyryk kraju. 7.00 -  „Życie 
jak poker” -  telenowela. 7.30
-  100% dla stu -  telezabawa.
8.00 -  „Kojak” -  serial kry- 
min. 8.55 -  „Bonanza” -  we
stern. 9.50 -  „Jedenastka ma
rzeń” -  serial anim. dla dzie
ci. 10.35 -  „Kaskaderzy” -  
serial anim. 11.00 -  „Tajem
nicza wyspa” -  serial przy
gód. 11.30 — „Pacyfic Blue”
-  serial przygód. 12.35 -  „Mi- 
caela” -  włoska telenowela.
13.30 -  Magazyn Motoryza
cyjny Młodych. 14.00-Junior
- show Jurka Petersburskiego 
juniora. 14.30 -  Superstar — 
program rozrywkowy. 15.00 -  
Disco Polo Live. 16.20-„Wo-

• jownicze żółwie ninja” (USA).
18.00 -  „Kojak” -  serial kry- 
min. 19.00 -  „Pacyfic Blue”
-  serial przygód. 19.50 -  In
formacje. 20.05 -  „Każdy pła-

. ci swoje długi” (USA). 21.45
-  Idź na całość — show z na
grodami. 22.45 -  „Sugarland 
Express” -  film sensac. USA. 
0.40 -  „Pozdrowienia od go
ryla” (Francja). 2.30 -  Disco 
Relax.

N IED ZIELA  
30 M A J A

6.00 -  Talent za talent
6.30 — Oskar -  magazyn fil- 
moWy! 7.00 — „Życie jak po
ker” -  telenowela. 7.30 -  Re
kiny kart: gra-zabawa. 8.00 -  
„Kojak” -  serial krymin. 8.55
-  „Bonanza” -  western. 9.50
-  .Jedenastka marzeń” -  se
rial anim. dla dzieci. 10.35 -  
„Kaskaderzy” -  anim. serial 
dla dzieci. 11.00 -  „Tajemni
cza wyspa” -  serial przygód.
11.30 -  „Pacyfic Blue” -  se
rial przygód. 12.35 -  „Mia
steczko Evening Shade” -  se
rial. 13.00 — „Dajcie nam 
święty spokój 1” -  serial 
obycz. 14.20 — „Wojownicze 
żółwie ninja” (USA). 16.00- 
,.Kosmiczni strażnicy” -  serial 
s.-f. 17.00—Co piszczy w spo
rcie. 17.30 — „Benny Hill” -  
serial komed. 18.00 -  „Kojak”
-  serial krymin. 19.00-„Pa
cyfic Blue” — serial przygód.
19.50 -  Informacje. 20.05 -  
„Real TV” — serial. 21.00 -  
„Matlock” -  serial sensac.
21.50 -  „Diagnoza: morder
stwo” -  serial sensac. 22.45
-  „Odwet” (USA). 0.30 -  
Makakofonia. 1.00-Aficio- 
nado. 1.30-Soundtrack. 2.00
-  DJ Club. 2.30 — Disco Polo 
Live.

PO N IED ZIA ŁEK  
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6.00 -  Przytul mnie. 7.00
-  Na topie. 7.30 -  Link New 
Look. 8.00 -  TV shop. 8.30 -  
„Kapitan Jastrząb”—anim. se
rial dla dzieci. 9.00 -  „Skrzy
dła” -  serial komed. 9.30 -  
„Real TV” — serial. 10.35 -  
„Domek na prerii” — serial 
obycz. 11.30 -  „Żar młodości”
-  kanad. serial obycz. 12.30 -  
Disco Relax. 13.30 -  Super
star. 14.00 -Szok-blok. 14.30
-  Dżana. 15.00—Piosenka na 
życzenie. 16.00 -  „Micaela” -  
włoska telenowela. 17.00-In 
formacje. 17.15 -  „Kapitan 
Jastrząb” -  serial anim. dla 
dzieci. 17.45-„Drużyna “A”
-  serial przygód. 18.35 -  
„Skrzydła” -  serial komed.
19.00 -  „Domek na prerii” -  
serial obycz. 19.50 -  Informa
cje. 20.05 -  „Gliniarz i proku
rator” -  serial krymin. 21.00-  
„Ośmiomica” — serial sensac.
21.55 -  „Odwet” (USA).
23.40 -  „Drużyna „A" -  serial 
przygód. 0.35 -  Przytul mnie.
1.35 -  Piosenka na życzenie.

WTOREK 
1 C ZER W C A

6.00 -  Przytul mnie. 7.00
-  Dżana. 7.30 — Szok-blok!
8.00 -  TV shop. 8.30 -  „Kapi
tan Jastrząb” -  serial anim. dla 
dzieci. 9.00 -  „Skrzydła” -  se
rial komed. 9.30 -  „Gliniarz i

prokurator” -  serial krymin.
10.35 — „Domek na prerii” -  
serial obycż. 11.30 -  „Żar mło
dości” -  kanad. serial obycz.
12.30 -  „Micaela” -  włoska 
telenowela. 13.30 -  Makako
fonia. 14.00-Szok-blok. 1430 
-Dżana. 15.00 -Piosenka na 
życzenie. 16.00 -  „Micaela” -  
włoska telenowela. 17.00-In 
formacje. 17.15 -  „Sally cza
rownica” -  serial anim. dla 
dzieci. 17.40—„Drużyna „A”
-  serial przygód. 18.35 -  
„Skrzydła” -  serial komed.
19.00 -  „Domek na prerii” — 
serial obycz. 19.50 -  Informa
cje. 20.05 -  „Nocny patrol” - 
serial przygód. 21.00 -  „Dru
żyna „A” — serial przygód.
21.55- „Łowcy nagród” -  ko
med. thriller USA. 23.40 -  
„Drużyna „A” -  serial przygód. 
0.35-Przytul mnie. 1.35-Pio- 
senka na życzenie.

ŚB0DA 
2 C ZER W C A

6.00 -Przytńlmnie. 7.00 -  
Dżana. 7.30-Szok-blok. 8.00
-  TY shop. 8.30 -  „Sally cza
rownica”-serial anim. dla dzie
ci. 9.00 — „Skrzydła” -  serial 
komed. 9.30 -  „Nocny patrol”
-  serial przygód 10.35 -  „Do
mek na prerii” — serial obycz. 
.11.30 -  „Żar młodości" -  ka
nad. serial obycz. 12.30-„Mi
caela” -  włoska telenowela.
13.30 -  Junior - show Jurka 
Petersburskiego juniora. 14.00

-  Szok-blok. 14.30 -  Dżana.
15.00 -  Piosenka na życzenie. /
16.00 -  „Micaela” -  włoska 
telenowela. 17.00 - Informa
cje. 17.15 -  „Kapitan Jastrząb”
-  anim. serial dla dzieci. 17.40
-  „Drużyna „A” -  serial przy
gód. 18.35 -  „Skrzydła” -  se
rial komed. 19.00—„Domek na 
prerii” -  serial .obycz. 19.50- 
Informacje. 20.05—„The Grip- 
pers” -  serial. 21.00 -  „Łowcy 
nagród”—komed. thriller USA.
23.00 -  „MacGyver i skarb 
Atlantydy” (USA,). 0.45 
Przytul mnie. h45 -  Piosenka 
na życzenie.

CZW ARTEK 
3 C ZER W C A

6.00 -  Przytul mnie. 7.00
-  Dżana. 7.30 -  Szok-blok.
8.00 -  TV shop. 8.30 -  „Kapi
tan Jastrząb” -  serial anim. dla 
dzieci. 9.00 -  „Skrzydła”—se
rial komed. 9.30 -  „The Grip- 
pers”-serial. 10.35-„Domek 
na prerii” -  serial obycz. 11.30
-  „Żar młodości” -  kanad. se
rial obycz. 12.30 -  „Micaela”
-  włoska telenowela. 13.30 -  
Aficionado. 14.00 -  DJ Club. 
1430 -  Soundtrack. 15.00 — 
Piosenka na życzenie. 16.00- 
„Micaela” -  włoska telenowe
la. 17.00 -  Informacje. 17.15
-  „Sally czarownica” -  anim. 
serial dla dzieci. 17.40-„Dru
żyna „A” - serial komed. 18.35
-  „Skrzydła” -  serial komed.
19.00 -  „Domek na prerii” -

serial obycz. 19.50 -  Informa
cje. 20.05 -  „Real” -  serial.
21.00 -  „Drużyna „A” -  serial 
komed. 21.55 - „MacGyver i 
skarb Atlantydy” (USA). 23.40
-  „Drużyna „A” -  serial ko
med. 0.35—Przytul mnie. 135
-  Piosenka na życzenie.

PIĄTEK 
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6.00 — Przytul mnie. 7.00
-  Disco Polo Live. 8.00 -  TV 
shop. 8.30 — „Sally czarowni
ca” — serial anim. dla dzieci.
9.00 -  „Skrzydła” -  serial ko
med. 9.30 - , .Real”—serial ak
cji. 10.35-„Domek na prerii”
-  serial obycz. 11.30 — „Żar 
młodości” -  kanad. serial 
obycz. 12.30 — „Micaela” — 
włoska telenowela. 13.30 — 
Link New Look. 14.00 -  Na 
topie. 14.30—Magazyn Moto
ryzacyjny Młodych. 15.00 -  
Piosenka na życzenie. 16.00 -  
„Micaela” -  włoska telenowe
la. 17.00-Informacje. 17.15
-  „Kapitan Jastrząb” -  serial 
anim. dla dzieci 17.40—„Dru
żyna „A”-serial komed. 18.35
-  „Skrzydła” -  serial komed.
19.00 -  „Domek na prerii” -  
serial obycz. 19.50-Informa
cje. 20.05 -  „Sekrety gwiazd”
-  serial dok. 21.05 — Idż na 
całość. 22.05 -  „Armia cieni” 
(Francja-Włochy). 030-„Ca- 
sino de Paris” (Francja-RFN- 
Włochy). 2.05—Przytul mnie.
3.05 -  Piosenka na życzenie.
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Nasz Nowy Jork
Sami Amerykanie nie prze

padają za swym największym 
miastem: bogobojni farm erzy 
uważają je  za siedlisko wszelkiej 
rozwiązłości, a może nawet i sa
mego Diabła. Mieszkańcy spo
kojniejszych okolic przerażeni są 
ruchem, pośpiechem, arogancją, 
przestępczością i nade wszystko 
fatalnym stanem miejskiej infra
struktury. Kalifornijczycy czy 
Teksańczycy p atrzą  na Nowy 
Jork  z pogardliwą wyższością, 
bo przecież każdy wie, gdzie bije 
serce dzisiejszej Ameryki.

Na to podchwytliwe pytanie 
mieliśmy zawsze naszą prywatną 
odpowiedź:

Nowy Jork można kochać łub 
nienawidzieć. Nic pośredniego nie 
jest możliwe. My jesteśmy oczywi
ście wpierwszej grupie. Ale im dłu
żej tu mieszkamy, tym jaśniej widać, 
że jest to miłość perwersyjna.

Tym, co naprawdę wyróżpia 
Nowy Jork wśród innych miast świa
ta, nie są wieżowce na skalistej wy
spie Manhattanu, nie jest agresyw
ność kierowców, aktywność ulicz-. 
nych złodziejaszków i etniczna mo
zaika ulicznego tłumu. Nie jest na
wet tym wyróżnikiem Wall Street, 
obojętnie, ile pieniędzy tam aktual
nie przepływa. Gdyby pewnego dnia 
na Manhattanie wybudiłabomba ato
mowa, obróciła w perzynę wszyst
ko dookoła i uśmierciła wszystkich 
mieszkańców, to już jutro, następ
nego dnia pojawiłyby się na nukle
arnych zgliszczach pierwsze straga
niki ulicznych przekupniów.

Na co dzień oni nadają życie 
miastu, tworzą koloryt ulic. Ale nie 
tylko oni. Uliczni kaznodzieje z 
okolic dworca autobusowego na 42 
Ulicy wykrzykujący swoje proroc
twa rychłej zagłady jako kary za 
grzechy mijającego ich obojętnie' 
tłumu. Zapracowani i wciąż 
uśmiechnięci Koreańczycy, którzy 
opanowali sklepy warzywna i któ
rych interesy otwarte są 24 godzi
ny na dobę, a towar zawsze świeży. 
Murzyńscy tragarze przerzucający '  
dniem i nocą do ciężarówek tony 
odzieży uszytej w Garment District 
na zachód od Szóstej Alei. Przy 
Broadwayu stoi tam pomnik żydow
skiego krawca, ale Żydzi już daw- |  
no wzbogacili się i poszli stąd, 
Czarnym lub Żółtym pozostawia
jąc szycie. Polscy budowlańcy - 
zwykle pod wodzą włoskiego lub 
irlandzkiego majstra - bez lęku spa
jający na wysokości stalowe kon
strukcje nowych wieżowców. Kuso 
odziane prostytutki, nawet w naj- 

gg większy mróz oczekujące kierow
ców wielkich ciężarówek w mrocz
nym i brudnym labiryncie magazy- 
nów i ruder poniżej 20 Ulicy. Fi
nansiści po nocach ślęczący nad 
swoimi przyssanymi do Giełdy 

" komputerami, a potem - kiedy jest 
już za późno - przerażeni tym, że 
tak wiele zarabiają, a tak mało prze- 

u_ żyli i nigdy nie kochali, choć wciąż 
uprawiają seks.

N o w o jo rc zyk 
nie do zdarcia

I jeszcze klepiący wieczną bie
dę awangardowi malarze z Soho i 
East Village (Słynna Greenwich Vil- 
lage, to dziś dzielnica zamożnych 
snobów i profesorów uniwersytetu, 
a już nie artystów) wystawiający 
uparcie dzieła swegojjiecłocenione- 
go talentu w podrzędnych galeryj
kach w złudnej nadziei, że ktoś waż
ny kiedyś je dostrzeże. W Nowym 
Jorku każdego dnia prezentowanych

jest ponad 200 różnych wystaw!
Są miasta piękniejsze. Są mia

sta lepiej zaprojektowane, a nawet o 
wiele lepiej funkcjonujące. Ale tyl
ko w tym jednym, jedynym mieście 
na kuli ziemskiej jest taka siła życia, 
że gdyby dziś wybuchła bomba ato
mowa, to już jutro oni wszyscy będą 
jak gdyby nigdy nic ustawiać swoje 
straganiki na gruzowisku.

Ilu ludzi mieszka w Nowym Jor
ku? Oficjalnie na 787 kilometrach 
kwadratowych pięciu dzielnic - 8 
milionów, na obszarze metropoli
tarnym obejmującym zurbanizowa
ne obszary stanów Nowy Jork, 
Connecticut i New Jersey - 18 mi
lionów. Ale totylko szacunki.

W Ameryce nie istnieje obo
wiązek meldunkowy, stąd można 
żyć i nigdzie nie być zarejestrowa
nym - ani jako wyborca, ani pracow
nik, ani klient banku. Do tego do
chodzi nielegalna emigracja, dziś o 
kolorze głównie czarnym i żółtym.

Funkcjonariusze miejscy mó- 
wiąo dwu-trzech milionach oficjal
nie nie istniejących mieszkańców 
metropolii, ale nie potrafią tego 
udowodnić. Ilu jest nielegalnych? 
Tego też nikt nie wie, a może wie
dzieć nie chce...

M iasto, któró nie wie^ ilu 
mieszkańców obsługuje, nie może 
funkcjonować dobrze. Nowy Jork 
przeżył niebywały rozkwit inwesty
cyjny na przełomie stuleci. Pierw
szy most wiszący nad Wschodnią 
Rzeką- słynny, opiewany do dziś w 
piosenkach Brooklyn Bridge - 
zbudowano jeszcze pod koniec mi
nionego stulecia. Ale po wojnie, z 
ponad dwudziestu wielkich istnie- . 
jących dziś mostów lub tuneli zbu
dowano tylko cztery. Całą imponu
jącą sieć kolei podziemnej na Man
hattanie wydrążonow granitowym 
podłożu na przełomie stuleci; w la
tach powojennych powstały już tyl
ko niewielkie naziemne przedłuże
nia peryferyjnych linii, porzucono 
za to szereg użytkowanych kiedyś 
stacji i tuneli.

Para za  parą
Sieć ulic i autostrad nie po

większa się już od lat pięćdziesią
tych, anajwspanialszy jej rozwój to 
okres wielkiej depresji gospodar- 

" czej, kiedy prezydent Franklin De- 
lano Rooseevelt stworzył Korpus 
Pokoju uzbrajając bezrobotnych w 
łopaty, zamykając ich w koszaro
wych barakach i realizując przy po
mocy tej armii niebywały w dzie
jach program robót publicznych.

Niezbywalną częścią nowojor
skiego krajobrazu stały się blasza
ne kominy sterczące na ulicach, w 
spienionym przypływie ruchu pie
szego, kołowego i wszelkiego in
nego; buchająz nich kłęby pary jak 
z dawnych parostatków, którymi 
europejscy biedacy przybywali sto 
lat temu po swój amerykański sen. 
To kolejne uszkodzenia przestarza
łej, zdewaistowanej i zaniedbanej 

- sieci ciepłowniczej. Na dobrą spra- 
"wę, trzeba byłobymiasto rozkopać 
i wymienić wszystkie przewody, 
którymi przepływa pod ciśnieniem 
para ogrzewająca zimąbudynki. Ale 
na takie przedsięwzięcie -  na mia
rę ponownego wydrążenia tuneli 
metra- nikt nie ma pieniędzy. Więc 
zapracowane i mamie płatne służ
by miejskie ograniczają się do sta
wiania kominów, bo przynajmniej 
gorąca para znajduje ujście i nie sta- 

■  nowi niebezpieczeństwa dla prze
chodniów. Snujące się między wie
żowcami, samochodami i uliczny
mi straganami kłęby pary weszły już

na trwałe do nowojorskiego krajo
brazu jak Statua Wolności. Uwiecz
niająje malarze, są symbolem mia
sta. Ale może są symbolem czegoś
0 czym strach pomyśleć... Może to 
nie korona rurociągów, ale koro
zja cywilizacji, którą, mamy za na- 
sząi za przodującą, która prymityw
nymi środkami potrafiła jeszcze kil
kadziesiąt lat temu wznosić most za 
mostem, drążyć tunel za tunelem, 
a dziś nie potrafi nawet utrzymać 
tego, co sama stworzyła?

Szansa dla potwora
Pewien nasz żydowski przyja

ciel (stary nowojorczyk, oczywi
ście) zwykł pytać przybyszów 
strapionych ogromem, bałaganem
1 wszystkimi absurdami tej me- 
tropolii-molocha:

Dlaczego Nowy Jork jest naj
wspanialszym miastem na świe
cie?

Otrzymywał jakąś stereotypo
wą, grzecznościową odpowiedź. 
Prawił wtedy:

- Nowy JSrkjest dlatego naj
wspanialszy na świecie, bo kiedy 
zjawi się tu najpaskudniejsza brzy- 
dula, zawsze znajdzie się w tym 
mieście jeszcze gorsza potwora i 
dziewczyna dozna łaski zmiłowa
nia. Ale kiedy przyjedzie tu miss 
Uniwersum, na pewno znajdzie się 
jeszcze piękniejsza od niej i 
dziewczyna otrzyma dar pokory.

Nie wiem czy sam to wymy
ślił, czy gdzieś przeczytał. A na
pisać to mógł tylko Isaac Bashe- 
vis Singer, opowiadacz najmą
drzejszych historyjek, nowojor
czyk, noblista mówiący1 po pol
sku, piszący w jidysz...

Są tu nawet zabytki. Na rogil 
obecnej Madison Avenue i 37 
Ulicy na przełomie stuleci wysta
wił pałacyk dla swej młodej i 
pięknej żony niejaki de Lamar, 
postać tyleż barwna, co charakte
rystyczna dla ówczesnej Amery
ki. Wzbogacony w Kalifornii że- 
glaiz, kupiec, awanturnik, poszu
kiwacz złota. NatUralizowany 
Francuz, chociaż w papierach stoi, 
że Holender. I tak jak to się po
siadaczom pięknych i młodych 
żon przydarza -  umarł szybko, a 
szczęśliwie. Mijały lata: miała”tu 
komitet Partia Demokratyczna, 
musiał więc gościć w tutejszych 
progach Roosevelt, Kennedy, 
Johnson i kto tam jeszcze...

Za wczesnego Gierka kupiły 
pałacyk władze ówczesnego 
PRL-u i mieści się tu polski kon
sulat, jedno z najlepszych i naj
bardziej prestiżowych wnętrz w 
mieście. Tej klasy siedziby mają 
tylko konsulaty Francji i Rosji. I 
dlatego trudno nie kochać Nowe
go Jorku. Tym bardziej, że mia
sto położone jest jak uzdrowisko. 
Godzina jazdy z serca metropolii 
na czyste plaże Long Island. Tyle 
samo trzeba, aby znaleźć się 

"Twśró f̂ wierchów odludnych jak 
polskie Bieszczady i ze szczytu 
Góry Niedźwiedziej (można na 
nią wjechać samochodem) wi
dzieć w oddali maleńkie wieżow
ce Manhattanu. A w zimie dooko
ła mniejsze i większe góry z po
pularną Hunter Mountain niewie
le ustępującą naszemu Kasprowe
mu, aż po odleglejszą Whiteface 
wznoszącą się majestatycznie nad 
słynnym z dwu olimpiad zimo-' 
wych Lake Placid.

Taka stolica, laki świat
Powiada burmistrz Rudolf Gul- 

liani (on to właśnie rozbudował po-

Po metropolii można poruszać się autobusem lub metrem. Ale ża
den turysta nie może się powstrzymać od przejażdżki' myeilow cab" - 
sławną żółtą taksówką.

licję kosztem wszystkich innych 
służb miejskich i rzeczywiście tro
chę pogonił opryszków):- Wpraw
dzie Waszyngton jest stolicą Ame
ryki, ale pamiętajcie, żeNowy Jork 
jest stolicą świata!

Nąjtrafiiiej oddał burmistrzowe 
intencje oraz głębokie przekonanie 
nowojorczyków (zawsze uważali, że 
są najważniejsi w świecie) polski 
artysta nowojorski Rafał Olbiński.
Jego plakat symbolizujący świat 
jako talon unoszący w zawrotny lot 
wieżowce Manhattanu zwyciężył w 
ogłoszonym przez burmistrza kon
kursie.

Jeśli ktoś ma wątpliwości, moż
na mu przypomnieć nie tylko ONZ, 
ale rolę, jaką odgrywa w technolo
gii, sztuce, modzie, środkach prze
kazu, w polityce, w finansach. Po 
Hong Kongu jest to drugie miej
sce w śwjecie, gdzie można najta
niej kupić wszelką elektronikę lub 
sprzęt fotograficzny. Nawet pro
dukcja filmowa przeniosła się stop
niowo z Kalifornii z powrotem w 
jego okolice.

Ale my dodajemy od siebie:
- Owszem, Nowy Jork jest sto

licą świata. Ale tylko dlatego, że 
świat nie zasłużył na lepszą.

JĘZYK-angielski, a właściwie 
„amerykański”. Charakterystyczny 
jest slang, dość liberalne podejście 
do gramatyki, sporo zwrotów in
nych niż w angielskim-brytyjskim 
(np. centrum, miasta to „down- 
town”, toaletąJto ^estroom’’)-

ELEKTRYCZNOŚĆ - ze 
względu na napięcie 1 1 0 -1 2  wolt 
i inny rodzaj wtyczek (na dwa pła
skie bolce) nasze urządzenia elek
tryczne wymagają transformatorów
i adapterów.

MIARY I WAGI -  dla przy
jezdnych to prawdziwa zmora. Obo
wiązują cale, stopy, jardy, funty, ga
lony, pinty, uncje, stopnie Fahren
heita, których przeliczniki na „na
sze” jednostki znajdziemy w każ
dym przewodniku.

WALUTA -  dolar amerykań
ski (USD) dzielący się na 100 cen
tów. Bez problemów możemy ko
rzystać z kart banko wych oraz z cze
ków podróżnych.

TRANSPORT Z LOTNISKA - 
Lecąc z Europy wylądujemy albo 
na lotnisku im. Johna F. Kenne
dyego (w skrócie JFK), albo na 
Newark. Najtańsze połączenie mię
dzy JFK a Manhattanem to przejazd 
darmowym tzw. shuttle bus do Ho
ward Beach, a stamtąd za 1,5 USD 
metrem (linia A) docelowo do “dol
nego” Manhattanu. Jeśli wolimy 
uniknąć przesiadek, możemy doje
chać z lotniska do hotelu na Man
hattanie korzystając z samochodów 
„Gray Line”. Przejazd z Newark 
kosztuje 18,5 USD, z JFK -  16,5 
USD (w stronę odwrotną -  w obu 
przypadkach po 14 USD). W przy
padku kilku osób opłaca się zamó
wić... limuzynę (np. za 8-osobową, 
z lotniska na Manhattan, zapłacimy 
tylko 40 USD).

ORIENTACJA W MIEŚCIE - 
Nowy Jork jest podzielony na 5 
dzielnic (tzw. boroughs): Manhat
tan, Bronx, Queens, Brooklyn i Sta- 
ten Island. Najbardziej atrakcyjny 
jest oczywiście Manhattan, które
go południowa część to tzw. „Do- 
wntown”, północna -  „Uptown”. 
Tak naprawdę orientacja w tym po
czątkowo przytłaczającym lesie 
wieżowców jest bardzo prosta. Ar
terie biegnące wzdłuż to „aleje  ̂
(avenues), zaś w poprzek to „ulice” 
(streets). Jedne i drugie są ponu
merowane, choć najbardziej cha
rakterystyczne mająteż i nazwy (np. 
Park Avenue, Canal Street). ggg

Biegnąca przez środek Manhat
tanu Piąta Aleja (5th Avenue) dzie
li go na część wschodnią i zachod
nią. Numeracja rośnie w przypad
ku alei z południa na północ, w 
przypadku ulic -  od Piątej Alei w 
bok. Czyli dom 32 West 57 th Stre
et to dom nr 32 przy ulicy 57, na 
zachód od Piątej Alei. Jeśli mamy
gdzieś dojechać, pytajmy n,e tylko 
o  adres, ale i między jakimi ulica
mi obiekt się  znajduje, ew. tez jak 
nazywa się najbliższa stacja metra.
^TELEFON BEZPIECZEŃ

STWA (policja, straż, pogotowie)

Na podstawie miesięcznika 
„PODRÓŻE” 
Opracowanie 

W ładysław  Pietkiew icz



ku krajowym - autokar „Scania- 
Hess”. Podwójna nazwa świad
czy o w spólnym  produkcie 
szwedzkiego koncernu i szwaj
carskiej spółki - podwozie i agre
gaty są Scanii, nadwozie - Hess. 
Notabene, o nadwoziu. Obawa 
przed korozją w tym wypadku 
została wyeliminowana całkowi
cie - blachy są aluminiowe, połą
czenia nie są spawane, lecz skrę
cane śrubami.

Podwozie autokaru jest w 85 % 
“zunifikowane” z podwoziami 
ciężarówek “Scania”. Producent 
określa autokar mianem “na wpół

niskopodłogowego” - w rzeczy 
samej wsiadanie przez pierwsze 
drzwi nie sprawia żadnego kło
potu, ponieważ nie ma strachu o 
potknięcie się o stopnie - ich po 
prostu nie ma. W “Scanii-Hess” 
zastosowano system przechylania 
jednego boku autobusu (kne- 
eling), co szczególnie jest wygod
ne dla ludzi niepełnosprawnych i 
matek z  wózkami dziecięcymi. 
“Długi” na 12 metrów autokar 
może przewozić 108 pasażerów. 
Cena (w zależności od wyposa
żenia) - pd 265 do 290 tys. DM.

A leksander Borowik

Podobne akcje są niemal na porządku dziennym Spadek handlu trw a już^piąty miesiąc ‘

BMW z usterkami do warsztatów
Niemiecki koncern samocho

dowy BMW AG poprosił w 
czwartek właścicieli wszystkich 
samochodów serii „3” o zgłasza
nie się do warsztatów ze wzglę
du na poważne usterki w po
duszkach powietrznych i hamul
cach aut.

Sprawa dotyczy 280 tys. wo
zów. Ich właściciele mogą zgła
szać się do dealerów BMW. Na
prawa, mająca trwać pół godziny, 
będzie bezpłatna.

Jak poinformował rzecznik

koncernu, boczne poduszki samo
chodu mogą otwierać się nawet 
po słabym uderzeniu, np. o kra
wędź chodnika. Ponadto, w au
tach wyprodukowanych w kwiet
niu 1998 roku mogą psuć się ha
mulce.

Podobną akcją w październi
ku ubiegłego roku objęto 2,4 min 
wozów (w tym 940 tys. w Niem
czech) wyprodukowanych w la
tach 1988 - 1994.

Wymieniano wtedy zakrętki 
w chłodnicy, gdyż groziło przedo

0 22 % mniej

Najnowsze BMW 8-ej serii Fot. producent

stanie się pary do wnętrza wo
zów. Podobne akcje są niemal na 
porządku dziennym i w zasadzie 
nie szkodzą reputacji koncernów 
samochodowych. Panuje opinia, 
że świadczą o odpowiedzialności 
kierownictwa.

W połowie lat 90. głośno było 
o usterkach w Oplu Astra, w któ
rym przy tankowaniu zapalała się 
benzyna. Na szczęście nie było 
ofiar śmiertelnych, ale kilkadzie
siąt osób uległo poparzeniu. Dy
rekcja koncernu General Motors, 
do którego należy Opel, postano
wiła dokonać wymiany wadliwe
go plastikowego wlewuna meta
lowy. Przeprowadzono wtedy 
wielką akcję. Dealerzy dzwonili 
do swych klientów, a centrala Opla 
w Ruesselsheim uzyskała w Fede
ralnym Urzędzie Drogowym we 
Flensburgu adresy i telefony po
zostałych właścicieli opla astra. 
Poproszono ich o zgłoszenie się 
do najbliższego warsztatu.

Problemy nie ominęły również 
koncernu Volkswagena. Wykryto 
drobną usterkę w chłodnicach 
golfów, i j  et wyprodukowanych w 
latach 1983-89. Sprawa dotyczy
ła wtedy miliona aut. (PAP)

W  okresie od stycznia do kwietnia br. nabyto 1532 nowe samo
chody, czyli o 22 proc. mniej w porównaniu z tym samym okresem 
roku ubiegłego.

Uwarunkowany przez Rosję spadek handlu trwa już piąty miesiąc.
W kwietniu br. w handlu samochodami najlepiej się powodziło “Hy- 

undai”(wzrósł aż o 523 proc. w porównaniu z kwietniem ub. roku), 
. “Peugeot” (wzrósł o 85 proc.), “Fiat” (wzrósł o 29 proc.), a także “Chiy- 
sler”. Niemniej kwiecień był wyjątkowo niepomyślny dla firm “Maz
da”, “Ford”, “Rover” oraz handlujących samochodami innych marek.

Na Litwie w ubiegłym miesiącu sprzedano 412 samochodów oso
bowych do użytku osobistego oraz 67 komercyjnych. Najwięcej sprze
dano aut marki “Volkswagen” (92), “Opel”(39) i “Skoda” (34). Wśród 
producentów pierwszych pozycji nie ustąpiły “Volkswagen Group” (28 
proc. rynku), następnie - “Hyundai Group”( 18 proc.) i “General Mo
tors” (14 proc.).

W kwietniu 1999 r. największym popytem cieszyły się samochody 
marki “Hyundai Accent” (56), w dalszej kolejności - “Volkswagen Bora” 
(25), “Volkswagen Passat” i “Opel Corsa” (po 24) oraz “Opel Astra” 
(2 3 ) . '-

“Auto tyrimai”

Ceny benzyny! oleju
Wilno, 28 maja 1999 r. Ceny w litach za litr
Nazwa firmy Stacja Benzyna 

98E 95E 92E 80E
Olej

Lietuvos kuras Bołtupie 2,22 2,14 2,05 1,94 1,50
Statoil Centrum 2 ^ 8  2,16 2,06 - 1,53
Shell Fabianiszki 2,16 2,06 '• i - 1,53
UnoX Poszyłajcie 2^4  2,13 2,03 ' - , 1,48
Pakrijas Wirszuliszki 2,07 1,97 1,90 9
Neste Justyniszki 2 ^ 8  2,16 2,06 n 1,53

M OTORYZACJA ................." ™
W btalym  roku n . L in *  gwałtowny » ™ I  sp r»d .4y  ..raochodiw  morki Scania - krajowi klienci nabyli 91 ciężarówek

ta Gryf gotowy do ataku SB^ “

Urban Erdtman / Hakan Samuelsson zaprezentowali dorobek i  plany dalszej ekspansji “Scanii" na Litwie
Fot ELTA

Przed kilkoma dniami w sie
dzibie spółki “Vilskana” odby
ła się prezentacja dorobku i pla
nów dalszej ekspansji działają
cego na Litwie od 1992 roku jed
nego z największych w świecie 
producentów ciężarówek, auto
busów, silników przemysłowych 
oraz okrętowych - szwedzkiego 
koncernu MScania”.

“Kryzys w Rosji spowodował 
pewien zastój w sprzedaży, jednak 
dynamika rozwoju rynku od 1994 
roku daje podstawy do optymi
stycznych ocen przyszłości” - po
wiedział Urban Erdtman, starszy 
wiceprezes koncernu “Scania”. 
Hakan Samuelsson, pierwszy wi
ceprezes “Scania” zaznaczył, że 
końcem, którego zakłady znajdu
ją  się w Europie i Ameryce Ła

cińskiej, szczególnie dużo uwagi 
i środków poświęca pracom ba
dawczym. W tej branży pracuje 
1200 pracowników firmy.

Obrót koncernu w roku 1998 r. 
wyniósł 45 300 min szwedzkich 
koron, zysk - 3 200 min.

Pierwsze skromne krold
Na interesami “Scanii” na Li

twie czuwają trzy spółki: ”Vilska- 
na”  (Wilno), “Grifskana” (rej. ko
wieński), “Skanvita” (Kłajpeda). 
W najbliższym czasie podobne 
centra sprzedaży-obsługi tech
nicznej ciężarówek zostaną otwar
te w Szawlach, Poniewieżu i Oli- 
cie. Jak powiedział Hakan W. 
Jyde, dyrektor generalny “Vilska- 
ny”, która od października ma 
wyłączność na sprzedaż autobu

sów marki “Scania”, powstawanie 
kolejnych centrów będzie zależa
ło od sytuacji na rynku litewskim.

Pierwsze kroki działalności 
“Scanii” na Litwie były nader 
skromne - w latach 1992-1995 
sprzedano zaledwie 48 nowych 
ciężarówek i autobusów. W ubie
głym roku zanotowano gwałtow
ny wzrost sprzedaży - krajowi 
klienci nabyli 91 samochodów z 
królewskim gryfem. Na dzień dzi
siejszy zostało sprzedanych 218 
ciężarówek i 5 nowoczesnych au
tokarów. Obecnie drogami kraju 
jeździ 1075 ciężarówek i 113 au
tobusów marki “Scania”.

Aluminiowy autokar
Po konferencji zaprezentowa

no najciekawszą nowość na ryn

S p rze d a ż c ięża ró w e k i autokarów  w  1998r. na Litw ie

DAF - 29 (5%) 

Iveco - 58(10%)

MAN-82 
(14%)

Renault - 21(41%)

Sisu -1(1%)
VoIvo - 276 (46%)

Dynamika sprzedaży cię ża ró w e k  1 autokarów  1  
„S c a n ia ”  na Litw ie  ■  H H

1999r. 10
1998r.
1997r. 32
1996r.
1995r.
1994r.
1993r.

1992r. ■*

Scania - 91(15%)



Sprawami zdrowia mbdzieźy powinni się zająć społecznicy

Każdy grający w “Rusvie” jest nie tylko napastnikiem, obrońcą, bramkarzem, ale też “misjonarzem” spor
tu w ogóle

Drużyna Sabonisa stoczy bój o wielki finał       1 ■ »■■■

też biorą udział w turniejach ko
szykówki, zawodach z innych dys
cyplin sportowych. Każdy grają
cy w “Rusvie” jest nie tylko na
pastnikiem, obrońcą, bramka
rzem, ale też “misjonarzem” spor
tu w ogóle w swej miejscowości - 
stwierdził filozoficznie szkolenio
wiec z Rukojń.

Jak przyznał, miłość do spor
tu zaszczepił mu Feliks Stefano
wicz, nauczyciel w Fu szkoły w 
Rukojniach. Przyjaźń zawiązana 
w latach szkolnych przetrwała do 
dziś. Pan Stefanowicz jest zapa
lonym kibicem “Rusvy”. Szwaj- 
kiewięz ze sportem nie rozstawał 
się nigdy. Uprawiał prawdziwie 
męską dyscyplinę - podnoszenie 
Ciężarów. Był mistrzem Litwy w

N ie  w ypad n ą z  rytmu
Koszykarze Portland Trail Blazers, wygry

wając z Utah Jazz 92:80, uzupełnili stawkę czte
rech drużyn, które zagrają w finałach konfe
rencji NBA. „Świetliste Smugi” walkę o wielki 
finał rozpoczną już w sobotę meczem na wy- 
jeździe z San Antonio Spurs.

Zespół Portland rywalizację play off z  „Jazz
manami” wygrał 4:2 i w finale Konferencji Za
chodniej wystąpi po raz pierwszy od ośmiu lat. 
Isaiah Rider zdobył dla triumfatorów 24 pkt, a Jim 
Jackson dodał 17 pkt. Obaj bezbłędnie wykony
wali rzuty wolne - pierwszy 14/14, a drugi 8/8 . W 
ogóle wszyscy gracze gospodarzy pod tym wzglę
dem wypadli doskonale -  tylko trzy próby na 34 
były nieudane. Dodatkowo Blazers zdecydowa
nie wygrali walkę na tablicach 42:28. Sabonis 
wypadł przyzwoicie zdobywając 14 punktów i za
liczając 6 zbiórek.

Wśród gości jeden z najgorszych występów w 
karierze w meczach play off zaliczył Karl Malo- 
ne. „Listonosz” zdobył osiem pkt (3 z 16 rzutów) 
i siedem zbiórek. W tej sytuacji dorobekjego part
nerów - Jeff Homacek uzyskał 21 pkt, Bryon Rus- 
sel 17 pkt, a John Stockton 14pkt i 10 asyst - oka
zał się za skromny.

„Nie można wygrać jeśli w obronie gra się tak 
miernie” - skwitował trener Utah Jerr Sloan.

Rywale Blazers - San Antonio Spurs blisko ty
dzień odpoczywali po wyeliminowaniu Los An
geles Lakers. Gracz Portland Brian Grant przy
znał, że jego zespół nie potrzebuje przerwy na zre
generowanie sił, co więcej cieszy się, iż drużyna 
przystępując do walki już w sobotę nie wypadnie 
z rytmu.

Sabonis wypadł przyzwoicie zdobywając 14 punktów i zaliczając 6 zbiómk

wadze do HO kg. Niejednokrot
nie bronił barw studenckiej repre
zentacji Litwy. Miłość do sportu 
przekazał swoim dzieciom. Cór
ka kopie piłkę w wileńskiej dru
żynie “Kristina”, która m. in. zaj
muje drugie miejsce w mistrzo
stwach Litwy w P^ce nożnej ko
b ie t Syn broni barw “Rusvy”.

Mieszkańcy Rukojń są na bie
żąco informowani o wynikach 
spotkań z udziałem ich drużyny. 
Tablica wyników oraz publikacje 
prasowe o “Rusvie” są bowiem 
wywieszane w miejscowej łaźni.

- To idealne miejsce dla naszej 
“drużynowej” gazetki - śmieje się 
Szwajkiewicz.

Zygmunt Żdanowicz 
Fot. Marian Paluszkiewicz

K oszykarskie m istrzostw a 
E uropy  — —

Dobry
początek

Wczoraj w pierwszym me
czu koszykarskich mistrzostw 
Europy w Poznaniu reprezen
tantki Litwy zmierzyły się z Po
lkami. Nasze zawodniczki wy
grały 79:72 (38:30).

Polki rozpoczęły spotkanie 
bardzo nerwowo. Zarówno w 
obronie, jak i w ataku popełniały 
wiele błędów. Umiejętnie wyko
rzystały to mistrzynie Europy - Li
twinki, które szybko objęły pro
wadzenie i przejęły inicjatywę. 
Vydas Gedvilas, trener kadry li
tewskiej, przed meczem z Polka
mi powiedział, że atutem jego dru
żyny będzie większe doświadcze
nie. Zawodniczki litewskie były 
bardzo skoncentrowane, a najważ
niejsze - skuteczne. Małgorzata 
Dydek, największa nadzieja i 
ostoja polskiej reprezentacji (217 
cm wzrostu), w końcu pierwszej 
połowy już miała 4 przewinienia i 
w drugiej połowie grała bardzo 
ostrożnie. Litwinki niezagrożone 
ani przez chwilępewnie doprowa
dziły spotkanie do zwycięskiego 
końca. ^
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SPORT
Ż aden  po lityk  ta k  n ie nagłośnił im ienia L itw y na  świecie ja k  Sabonis czy “żalg iris” -

Misjonarze z  “ Rusvy”
- Zdrow ie młodzieży je s t 

ważniejsze niż pieniądze, mają
tek, czy inne dobra doczesne - 
uważa 43-letni Walery Szwaj
kiewicz, szkoleniowiec, właści
ciel i piłkarz drużyny piłki noż
nej “Rusva”.

Jedenastka z Rukojń w rejonie 
wileńskim prowadzi w rozgryw
kach o puchar powiatu stołecz
nego w grupie “B”. Drużyna po
wstała stosunkowo niedawno. 
Grają w niej miłośnicy futbolu nie 
tylko z  Rukojń, ale też Kowalczuk, 
Miednik i innych miejscowości. 
Rozpiętość wieku - od 16 do 43 
lat.

- Stop młodości z doświadcze
niem nie przeszkadza. Wręcz od
wrotnie. Wbrew pozorom, w pił
ce nożnej liczą się nie tylko nogi, 
ale też głowa - żartobliwie zauwa
żył Szwajkiewicz. Przyznał, że

początki nie były łatwe. Brakowa
ło strojów, butów piłkarskich, do 
bólu głowy doprowadzały myśli o 
utrzymaniu stałego podstawowe
go składu drużyny. Z biegiem cza
su kłopoty udało się pokonać i w 
roku bieżącym jest łatwiej. Pomó
gł samorząd rejonu wileńskiego, 
chociaż na mecze zawodnicy “Ru- 
svy” nadal dojeżdżają własnym 
transportem.

- Jestem ojcem dwojga dzieci 
i niepokoiły mię zjawiska szerze
nia się narkomanii, pijaństwa 
wśród młodzieży. Rząd mało uwa
gi poświęca sprawom promocji 
sportu wśród młodzieży, szczegól
nie na wsi - utyskiwał trener “Ru- 
svy” - a więc sprawami zdrowia 
młodego pokolenia powinni się 
zająć społecznicy.

Zdaniem Szwajkiewicza, ża
den polityk tak nie nagłośnił imie

nia Litwy na świecie jak Sabonis, 
czy koszykarze “Żalgirisu”. Wła
dze zapominają, że droga do wiel
kiego sportu rozpoczyna się od 
sportu lokalnego. Waldemar No
wicki, mistrz olimpijski w piłce 
ręcznej, tajniki szczypiomiaka 
poznawał w Ejszyszkach.

Trener “Rusvy” jest optymistą. 
Uważa, że dla większości przed
siębiorców okres “miotania się”, 
szukania swego miejsca na rynku 
się zakończył i wielu z nich zain
westuje w rozwój sportu i kultu
ry-

- Ćzejcamy również na inwe
stora, gdyż w trakcie rejestracji 
jest klub sportowy “Rusva” - po
informował Szwajkiewicz. - Do
brze by było znaleźć partnera do 
współpracy i wymiany w Polsce.

Chłopcy z “Rusvy” nie ogra
niczają się do kopania piłki, ale
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P o l s k a
Blokady zaw ieszono

Rolnicze związki zawodowe 
ogłosiły zawieszenie blokad dróg. 
W piątek odbyły się konsultacje 
rolniczych związków z rządem.

Związkowcy wezwali rolników 
i organizatorów blokad do prze
rwania protestu od godz. 16 w pią
tek. Chcą oni, by władze zaprze
stały stosowania siły wobec tamu
jących drogi rolników, ponieważ 
blokady zostaną rozwiązane.

Z  uznaniem
Przewodniczący Komisji Ad

ministracji i Spraw Wewnętrz
nych Jan Rokita (SKL) „z wiel
kim uznaniem ocenia postawę po
licji przyusuwaniu nielegalnych 
zapór na drogach”.

„Pragnę wyrazić głęboką soli
darność z tymi policjantami, którzy 
zostali poszkodowani podczas 
zajść z rolnikami, wśród których 
znalazł się nawet element kryminal
ny. Jak się dowiedziałem od komen
danta głównego policji, w kraju jest 
25 policjantów, którzy odnieśli po
ważne rany przy usuwaniu niele- j 
galnych blokad. Z tym większym j 
uznaniem wyrażam się o funkcjo
nariuszach gotowych do egzekwo- i 
wania prawa w naszym kraju” - po- i 
wiedział Rokita podczas piątkowej 
konferencji prasowej w Opolu.

Konferencja
Premier Polski Jerzy Buzek j 

i premier Ukrainy Wałerij Pusto- 
wojtenko uczestniczyli w piątek 
w polsko - ukraińskiej konferen
cji „Nauka i historia. W stronę 
nowej Europy Środkow ej i 
Wschodniej”, zorganizowanej na 
Wawelu w Krakowie.

„Współpraca w naszym regio
nie rozwija się dobrze. Wciążjed- 
nak wiele potrzeba jeszcze dialo
gu, żeby dobrze zrozumieć wzaj em- 
ną wrażliwość” - mówił Jerzy Bu
zek podczas otwarcia konferencji.

4 mld z dymem
W Polsce ok. 4 mld dolarów 

rocznie „idzie z dymem” - mówił 
prezes Fundacji „Promocja Zdro
wia” prof. Witold Zatoński na piąt
kowej konferencji prasowej w Mi
nisterstwie Zdrowia.

Zatoński powiedział, że takie są 
szacunkowe dane dotyczące sum, 
które Polacy rocznie wydają na pa
pierosy. „Za te pieniądze można zro
bić dużo dobrego” - stwierdził.

31 maja jest - ogłoszonym przez 
Światową Organizację Zdrowia 
(WHO) Dniem bez Tytoniu. WHO, 
przy współpracy rządów i organi
zacji pozarządowych, stara się w 
tym dniu skupić uwagę ludzi na 
zdrowotnych skutkach palenia ty
toniu.

Wystawa
Kilkadziesiąt prac osób nie

pełnosprawnych intelektualnie 
można oglądać do końca maja w 
Stołecznym Centrum Edukacji 
Kulturalnej na warszawskim Sta
rym Mieście. Jest to pierwsza 
tego typu wystawa w stolicy.

Ekspozycję zorganizowano w 
ramach obchodów Dnia Godności 
Osoby Niepełnosprawnej, obcho
dzonych po raz pierwszy 5 maja 
tego roku pizez Polskie Stowarzy
szenie na rzecz Osób z Upośledze
ni em Umysłowym

NATO pobiło kolejny rekord - w ciągu doby samoloty wykonały 792 loty -

Trwają rozmowy i naloty

Wiktor Czernomyrdin mimo oskarżenia prezydenta Miloszevicia , przyleciał w pytek do Belgradu na 
rozmowy z nim. Fot.EPA-ELTA

Mimo formalnego oskarżenia 
prezydenta MiIoszevicia o zbrod
nie wojenne, na rozmowy z nim 
przyleciał wpiątekdo Belgradu ro
syjski wysłannik Wiktor Czerno
myrdin. NATO znów nasiliło bom
bardowania w Jugosławii.

Wysłannik prezydenta Jelcy
na przyleciał do Belgradu po in
tensywnych rozmowach w Mo
skwie z przedstawicielem Unii Eu
ropejskiej, fińskim prezydentem 
Marttim Ahtisaarim i zastępcąse- 
kretarza stanu USA Strobe’em Tal- 
bottem.

Politycy różnie ocenili efekt 
tych trójstronnych rozmów. Tal- 
bott, który przyleciał do Brukseli, 
by zdać relację kierownictwu 
NATO, oświadczył, że rozmowy 
przyniosły „pewien postęp”. Czer
nomyrdin skarżył się natomiast na 
„brak nowych wyników, jeśli cho
dzi o wstrzymanie bombardowań i 
wojny oraz rozpoczęcie procesu 
politycznego dla pokojowego roz
wiązania kryzysu”.

Czernomyrdin przedstawił 
Miloszeviciowi omawiany przez 
trzech polityków projekt uregulo
wania problemu Kosowa. Jego 
szczegóły nie są jednak znane.

Rosyjski wysłannik potwier
dził, że do Belgradu miał z nim przy
lecieć Ahtisaari. Fiński prezydent 
zrezygnował jednak z powodu 
oskarżenia Miloszevicia przez try

bunał ONZ ds. zbrodni wojennych 
na obszarze dawnej Jugosławii. 
Obiecał, że pojedzie z Czernomyr
dinem do Belgradu w przyszłym 
tygodniu.

W kampanii powietrznej NATO 
pobiło kolejny rekord - samoloty 
NATO wykonały w ciągu doby 792 
loty, w tym 310 lotów bojowych i 
92 połączone z atakowaniem serb
skiej obrony przeciwlotniczej.

Celem bombardowań była 
głównie sieć energetyczna w Ser
bii, przekaźniki radiowe oraz jugo
słowiańskie oddziały w Kosowie.

Po trafieniu instalacji energe
tycznych pod Belgradem stolica 
pogrążyła się w ciemnościach. W 
piątku w południe nie wznowiono 
dostaw prądu. Elektryczności bra
kowało również w innych mia
stach: w Smederevie, Nowym Sa
dzie, Panczevie i Somborze. W su
mie prądu nie miało 2,5 min miesz
kańców Seibii.

W Kosowie trafiono w co naj
mniej 20 dział, dwie wyrzutnie ra
kietowe, dwa czołgi i pojazd opan
cerzony. W rejonie Prisztinybom
by spadły na kwaterę główną po

licji wojskowej, koszary, przekaź
nik radiowy i lotnisko.

Niemiecki minister obrony 
Rudolf Scharping kategorycznie 
zdementował wszelkie informacje 
na temat przygotowań Niemiec do 
ofensywy sił lądowych NATO w 
Kosowie.

„Zdecydowanie opowiadamy 
się za rozwiązaniem politycznym - 
nikt obecnie nawet nie myśli o ofen
sywie lądowej w  Kosowie, nikt też 
nie przygotowuje takiej operacji” 
- powiedział w wywiadzie dla roz
głośni radiowej Deutschlandfunk.

P o p a r c ie  
w z r a s t a

Zwiększył się odsetek Rosjan, 
którzy są za unią Rosji z Białoru
sią. Z  najnowszych badań opinii 
publicznej wynika, że za połącze
niem obu państw jest 72 proc. ba
danych, podczas gdy dwa lata tonu 
było ich 65 proc..

|47 proc. z 1500 pytanych uwa
ża, że ich ostateczna decyzja w spra
wie utworzenia Związku Białorusi i 
Rosji (ZBiR) będzie zależeć od wa
runków połączenia obu państw.

30 proc. badanych odpowie
działo, że głosowałoby za Związ
kiem bez względu na okoliczności.

Współpraca
Około trzech milionów do

larów przeznaczą Amerykanie 
na szkolenie gruzińskich pilo
tów i techników  wojskowych. 
Umowę w tej sprawie podpisali 
w p ią tek  w Tbilisi przedstaw i
ciele m inisterstw  obrony G ru
zji i USA.

Na jej mocy gruzińscy woj
skowi będą szkoleni w Stanach 
Zjednoczonych. Po szkoleniach 
mają obsługiwać dziesięć woj
skowych śmigłowców transpor
towych Bell „Iroquoisł\  które 
Amerykanie zamierzają bezpłat
nie przekazać Gruzji.

Wczoraj podpisano też me
morandum o materiałowo-tech
nicznym  wyposażeniu grupy 
gruzińskich łącznościowców w 
ram ach wspólnego programu 
ministerstwa obrony Grugi i do
wództwa wojsk amerykańskich 
w Europie.

Na podstawie doniesień PAP-u 
przygotował 

Walerian Butkiewicz

Strzelanina na granicy
Rosyjskie śmigłowce zaatakowały w piątek 

rakietami domniemane pozycje czeczeńskich bojow
ników - podały źródła w MSW Dagestanu, graniczą
cego z Czeczenią. W akcji uczestniczyły dwa śmi
głowce Mi-24.

W nocy z czwartku na piątek na granicy mię- 
dzy Cżeczenią a Dagestanem na południu Rosji do
szło do strzelaniny między żołnierzami rosyjskich 
sił wewnętrznych a grupą uzbrojonych Czeczenów.

Według dagestańskiego ministerstwa spraw 
wewnętrznych, grupa ok. 60 uzbrojonych Czecze
nów zaatakowała posterunek sił wewnętrznych, by 
ukraść z niego broń.

Strzelanina trwała półtorej godziny, po czym 
napastnicy uciekli na teren Czeczenii. Później, już 
z terytorium Czeczenii, wznowiono ostrzał poste
runku.

Według władz dagestańskich, uzbrojeni na
pastnicy próbowali przedostać się na teren Da
gestanu uciekając przed czeczeńskimi siłami bez
pieczeństwa, które prowadzą operację przeciwko 
uzbrojonym bandom.

W Czeczenii przemoc właściwie nie ustaje. Do 
zamieszek i porwań dochodzi też i w innych repu
blikach północnego Kaukazu, uważanego za nie
spokojny region.

Podziały administracyjne, narzucone głównie 
w latach władzy radzieckiej, a także odwieczne wa
śnie narodowościowe i niestabilna sytuacja go
spodarcza sprawiają, że w regionie tym utrzymują 
się poważne napięcia.Według najnowszych da
nych, w strzelaninie zginął jeden żołnierz sił we
wnętrznych, 14 zostało rannych, a 17 - kontuzjo
wanych.

. ■

i ,Sfr° nn/cy Udera opozycji indonezyjskiej Megawati Sukamoputri w sposób oryginalny rozpoczęli w 
piątek kampanię wyborczą w Dżahavacie. Fot. EPA-ELTA
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Krzyżówka z hasłem
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W pola oznaczone kropkami należy wpisać literę “a”.
Poziomo:
A - trudno dostępna część lasu; B - urok, czar, 

krasa, uroda; jedna z postaci komizmu; C - część 
kończyny przedniej; D - Apacze albo Wikingowie; 
dzień wolny od pracy; E - np. mąki albo ziarna; F - 
zamieszanie, tuifiult; dawna polska jednostka po
wierzchni gruntu; C - żyzna gleba, borowina; H - 
wgłębienie w ścianie, nisza; mitologiczne bóstwo 
wodne; I - kawałek drewna opałowego; J - szosa, 
trakt, trasa; miasto nad Jasiołką; K - czarna w komi
nie; L - pierścień stalowy na beczce; siedziba miej
skich władz; Ł - miasto w Polsce; M - szklane za
mknięte naczynie; ma owoce z brodawkami lub bez 
nich; N - podstawa, osnowa.

Pionowo:
1 - profesja, specjalność; 2 - utwór o sielskim na

stroju; system odnawiania lasu; 3 - z niego różnorod
ne potrawy; 4 - nie każdy w nie jest bity, zgrzeblarka; 
5 droga, trakt, szosa; 6 - jednostka administracyjna; 
bardzo dużo, ogrom czegoś; 7 - np. "Rozmowy Wi
leńskie”; 8 - tytułowy bohater powieści Gajdara; po

spolita przydenna ryba morska; 9- mały szybki okręt; 
10 - kułak, ściśnięta dłoń; gaz szlachetny; 11 - pier
wiastek chemiczny; 12 - pozostaje po spaleniu drew
na; państwowy, polityczny lub społeczno-ekono- 
miczny; 13 - achtel, ośmina; 14 - tylko raz w tygo
dniu; malutki liść; 15 -zatoka Morza Czerwonego.

Po rozwiązaniu krzyżówki należy odczytać szyfr 
hasła:

(N-12, C-4, E-9, D-2, K-14) (H-2, B-8, D-3) (L-2, H- 
7, F-12, E-14, D-10)(L-5, C-9, M-14, M-4, G-6, 1-7, G-9, 
C-4, H-13XB-13, M-2, D-3) (1-15, K-2, B-2, G-8, E-4, E~ 
14, G-13,1-6)(D-12) (D-l 1JL-7, F-12, M-14, DA).

Ułożył Antoni Bartosewicz 
Rozwiązanie krzyżówki z dn. 22 maja br. 
Poziomo: tatami, dekorator, embargo, lingwista, 

auto, opal, Akra, Iwen, laur, kask, wikt, zakalec, party
tura, maestro, powietrze, krawat -

Pionowo: cerata, katalizator, arbiter, ajer, aura, zy
del, idol, mutra, akyn, zamek, krew, kreda, obibok, atlet- 
ka, Nostradamus, kaczor.

Dodatkowe rozwiązanie - aforyzm Szekspira: Sen 
jest balzamem dla duszy.

H O R O  S K O P

K I N A
29 maja -3 czerwca 

UETUVA (uL Pyiimo 17) 
Wielka sala. “Ocean uczuć” 

(dramat) o godz. 12.00 i 19.15; 
“Życie je st piękne” (Włochy, 
komedia) o godz. 14.15, 16.45, 
2130.

Sala 8 8 . “Skradzione pięk
no” (Anglia, Francja, Włochy, 
dramat dla dorosłych) o godz. 
14.30,19.15,21.30. “Zakochany 
Szekspir” (komedia, najlepszy 
film roku, liczne nagrody) o godz. 
12.00,16.45.

SKALWJA (A. GoStauto 2/15) 
I  sala - “ G arbus katedry  

N otre D am e” (USA, anim.) o 
godz. 11.15; “Nindzia z Bever- 
-ły H ills” (USA, komedią) o 
godz. 15.15; “Zakochany Szek
sp ir” (USA, dramat miłosny) o 
godz. 13.00,17.00; “Rany” (Ser
bia, dram at) o godz. 19.00;

“ K was” (W. Brytania, dramat) 
o godz. 2 1 .0 0 .

11 sala - “W ładca dżungli” 
(USA, komedia) o godz. 11.40; 
“Ołowiane żołnierzyki” (USA, 
komedia dla dzieci i całej rodzi
ny) o godz. 13.30; “U ciekaj, 
Lola, uciekaj” (USA) o godz. 
17.20,21.00; “Gdzie unoszą sny” 
(USA, melodramat) o godz. 15.30, 
19.00.

VILNIUS (Gedimino pr. 5a)
I sala  - “P o rtre t kobiety” 

(USA, melodramat) o godz. 16.30, 
19.10; “M ikroświat” (Francja, 
anim.) - 29 maja - 10 czerwca o 
godz. 14.30; “Big Lebowski” 
(USA, czarny humor) o godz. 
12.10,21.50.

II sala - “Z  dżungli do dżun
gli” (USA, dla dzieci) 29-31 maja 
o godz. 13.00; “ Pan M agu” 
(USA, dla dzieci) o 14.30; “Czas 
miłości” (komedia dla zakocha
nych Wszystkich pokoleń) - 29- 
31 maja o godz. 15.00, 16.45,

21.00; 1-3 czerwca o godz. 15.00,
16.45.20.00.21.40; 4-6 czerwcao 
godz. 16.15,21.50; 7-10 czerwca
0 godz. 14.30,16.15,21.50; “For
tepian” (Australia, N. Zelandia) 
-29-31 maja o 18.30; “Wij” (Ro
sja) o 18.30

HELIOS (ul. Didżioji 28)
I sala - “Książę Valiant” (W. 

Brytania, Niemcy, Irlandia, przy
godowy dla dzieci) o godz. 12.30, 
14.15,16.15; “8 MM” (USA, od 
lat 16)ogodz. 18.10,20.30.

II sala - “Arlette” (Francja, 
1997 melodramat) o godz. 13.00
1 16.45; “Chłopiec stadionowy” 
(komedia) o 15.00; “Kuzynka 
Betty” o godz. 18.45 i 20.50.

DRAUGYSTE (uL Pergalfes 1) 
“Ostatnia podróż” (Rosja) - 

29-31 maja o godz. 17.40; 3, 4 
czerwca o godz. 15.00; 1 -6 czerw
ca o godz. 17.40; “Rusłan i Lud
miła” (Rosja) - 29-31 maja o 
godz. 15.00; 5,6  czerwca o godz.
15.00.

KOZIOROŻEC. Będziecie musie
li skoncentrować uwagę 
na rozstrzyganiu spraw 
służbowych i finanso
wych, a w czwartek 
prawdopodobnie podpi- 

Koaomiec szecie korzystną umo- 
22.i2-i9.oi Wą M0gą powstać kło

poty w biznesie, toteż powinniście 
energicznie bronić swych interesów. 
Życie rodzinne w przyszłym tygodniu, 
zarówno jak i w całym czerwcu nie bę
dzie zbyt pomyślne. Pod swoim da
chem stale będziecie się borykać z mniej
szymi lub większymi problemami.

WODNIK. Przekonacie się, że 
życie to wieczny ruch. 
Troski, podróże, zała
twianie spraw - to 
wszystko wypełni cały 
tydzień. Należy zawcza- 

wwwk su przygotować się do2&01-1&02 i •.awansu służbowego. 
Wiadomo przecież, że człowiek, któ
ry nie potrafi kierować innymi, jest 
też złym kierownikiem dla siebie. 
Astrolog twierdzi, że wasze nowe pro
jekty zostaną pomyślnie zrealizowa
ne. Stanowczość i upór pozwolą osią
gnąć nowe sukcesy w pracy. Te cechy 
nie będą jednak sprzyjały życiu ro
dzinnemu, które z powodu mnóstwa 
pracy całkowicie zaniedbaliście.

RYBY. W czwartek i niedzielę mo
żecie osiągnąć niezłe 
wyniki w sfeize finan
sów. Prognozy astrolo
ga również są pomyśl
ne - czekają korzystne 
oferty z zagranicy. Pod

władni nie zawiodą, przyczynią się do 
sukcesu waszego przedsiębiorstwa. 
Młodzi ludzie po dobrym wypoczyn
ku zabiorą się do perspektywicznej i 
intratnej pracy. Nie za górami też ślub, 
w związku z czym należy wszystko 
dokładnie rozważyć. Kobiety płaczą 
przed weselem, a mężczyźni po wese
lu - głosi stare przysłowie hinduskie.

BARAN. Różne projekty przy
niosą stałe dochody. 
Im wcześniej urucho
micie machinę swego 
biznesu, tym więcej 
otrzymacie dywidend. 
Urzędników czeka 
awans, a wojskowi i 

policjanci zdobędą szacunek dzięki 
swej niełatwej służbie. Młodzież ma 
perspektywę pracy za granicą. Przed
siębiorcy o swoje sprawy powinni 
zabiegać we wtorek i środę, gdyż są 
to dla nich dni pomyślne.

BYK Znacznie posuniecie się w 
I swoich interesach i osią
gniecie zamierzone cele. 
Wasza wytrwałość za
pewni dobrobyt finan
sowy w przyszłości. 
Gospodynie domowe 

I I  również będą miały po
wód do radości. Za niespodziewanie 
otrzymane pieniądze z przyjemno
ścią kupią prezent dla bliskich. Mło
dzież znajdzie się w niewoli sztuki i 
subtelnych uczuć. Romantyczne
przygody czekają w  środę i w  piątek.

BLIŹNIĘTA. Powinniście umoc- 
nić sy o ją  pozycję w 
pracy i gromadzić siły 

A E flB H M  dla zdobycia nowych 
szczytów. Na razie jed- 

l l p p  nak zaniechajcie dodat- 
Biiźnlęta kowych inwestycji wjuż
2i.05-2i.06 realizowany lub przygo
towywany projekt W przeciwnym ra
zie straty będą nieuchronne. W środę 
lub w  niedzielę zostaną rozstrzygnię
te nękające was od dawna problemy 
związane z pracą. Dzięki temu ujrzy
cie nowe horyzonty i uregulujecie sto
sunki z kolegami i partnerami. Niemniej
sytuacja w  biznesie rodzinnym nadal 
pozostanie krytyczna.

RAK. Zajmiecie się sprawami bie
żącymi. Od wyników 
waszych starań wie
le za leży  w  przy
szłości. Nie zachwy
cajcie się zbytnio no- 

22*06-22.07 wymi projektami, bo 
przede wszystkim  

należy zakończyć rozpoczętą pracę, a 
w  tym celu wyruszyć nawet w  daleką 
podróż. Na froncie finansowym czeka 
wiele pracy - ratowanie środków, za
blokowanych nie z waszej winy.

LEW. Odczujecie swą mocną sy
tuację finansową i sta
bilność w  biznesie. Po
nadto 2jawi się dodat
kowe źródło dochodu. 
Dzięki temu uwierzy
cie, że urodziliście się 
pod szczęśliwą gwiaz

dą. Jej światło sprzyjać będzie zawar
ciu korzystnej transakcji i pomyślne
mu przeprowadzeniu w  czwartek 
ważnej operacji finansowej. Osoby za
interesowane sztuką czeka prestiżo
wa nagroda. Nie będą też pokrzyw
dzeni sportowcy, którzy w  przy
szłym tygodniu wiele osiągną.

PANNA. Osoby poszukujące 
pracy otrzymają do
brą ofertę. Astrolog 
radźi przyjąć ją i tym
czasow o rozstrzy
gnąć problem zatrud
nienia. Powiedzie się 
przedsiębiorcom, uda 

im się rozszerzyć sferę inwestowania 
kapitału. Wspólne przedsiębiorstwa 
będą rozkwitały, a ich właścicielom, 
nikt nie przeszkodzi w  zwiększeniu 
produkcji., W przyszłym tygodniu 
planety będą sprzyjały naukowcom i 
artystom.

WAGA. Dzięki pomyślnemu ukła
dowi planet możecie 
wiele osiągnąć. Zapew
nia on wam zrealizowa-. 
nie wszystkich celów, 
wiele entuzjazmu i do
bry nastrój na cały ty- 

W t dzień. Nastrój urzędni
ków jeszcze bardziej się poprawi po 
awansie, a przedsiębiorcom dodadzą 
energii dywidendy z korzystnej trans
akcji. Wkrótce zabiorą się oni do no
wego wspólnego projektu, którego 
wyniki przejdą wszelkie oczekiwania.

SKORPION. W przyszłym ty- 
i godniu zwrócicie się 
do solidnej organiza
cji w  sprawie pracy. 
Ta nominacja posłu
ży za odskocznię dla 
I przyszłej kariery. 

Skorpion Przedsiębiorcy znaj-
23.10-21.11 dą wyjście z kilku ry

zykownych sytuacji i otrzymają do
bre dywidendy. Czekają ich ważne 
spotkania i rozmowy z różnymi wpły
wowymi osobami. Od wyników tych 
rozmów będzie zależał wasz dalszy 
dobrobyt i sukces. Czwartek i niedzie
la to najlepsze dni na załatwianie spraw 
finansowych. Przeszkodzą jednak
problemy rodzinne. Niektóre z nich 
uda się rozstrzygnąć, a część pozosta
wicie na przyszły tydzień.

STRZELEC. Nie zwalniajcie tem- 
_  pa i czuwajcie nad biz-

#
■  nesem, którego stabil-
■  ność wymaga wielkich 
I  wysiłków . Mimo

■  wszystko poniesiecie 
pewne straty finanso-

H i w e .  Nie da się ich unik
nąć, ale z jaw i się też 

możliwość całkowitego ich skompen
sowania. A tymczasem powstrzymaj
cie się przed nowymi inwestycjami, 
n ikom u nie pożyczajcie pieniędzy, 
oszczędzajcie. W piątek czeka nieła
tw y dzień, będą niespodzianki, ale bez 
w pływ u na życie osobiste.
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Ciepło

Dziś na Litwie zachmurzenie z przejaśnie
niami, lokalne opady deszczu, możliwe burze. , , (
Wiatr południowo-zachodni, porywisty. Tem
peratura w dzień 22-27 stopni ciepła.

W Wilnie bez opadów. Temperatura w nocy 9-11, w dzień 
24-26 stopni ciepła. 1 1

W ciągu następnych dwóch dni lokalne opady deszczu, możli
we burze. Temperatura w nocy 6-11, w dzień 15-20 stopni ciepła.

Odbędzie się spotkanie z dziennikarzami “Kuriera Wileńskiego”

N a  m a jó w k ę  
do “ L a u d y ”
Kiejdański oddział rejonowy ZPL “Lauda” w osobie jego pre

zesa Ireny Duchowskiej 30 maja br. zaprasza rodaków i sympaty
ków „Laudy” na tradycyjną majówkę. Tradycja spotkań majowych 
zachowała się tu od czasów międzywojennych. Tegorocznąmajówkę za
początkuje Msza św. w datnowskim kościele o godz. 10.00. Następnie 
przewidziano modlitwę na cmentaizu w Umiażach, herbatkę u gościnnej 
Cioci Gieni (Franciszki Eugenii Adamkiewicz), występ polskiego ze
społu pieśni Ziemi Kięjdańskiej “Issa”. Podczas majówki odbędzie się 
spotkanie czytelników z dziennikarzami “Kuriera Wileńskiego”.

Organizatorzy podpowiadają, że z Wilna do “Laudy” należy jechać 
przez Wiłkomierz, Sete, Kiejdany w kierunku Szawel (12 kilometrów 
odKiejdan). Inf.w ł.

Największy wybór letnich zabawek!

ZABAWKI
Wspaniałe komplety do zabaw w 

piasku; 
kolorowe p iłki; 

piłki do koszykówki i  futbolowe; 
samochodziki, samochody i  mo

dele;
rowery trójkołowe i  dwukołowe;

elektromobile itp.
W sklepie zabawek

Laisves pr. 60 
( Dom Prasy ) <zom. m

Opony samochodowe, rowerowe Mniie 
P f U ń ł i r i  ^  samochodowa

■llONU Montowanie, wyważanie i 
naprawa opon do 
mikroautobusów ■ i samochodów

osobowych. 
Wym/ana ole/ów

Prarnones 97, Nowa Wjfóiei i&i.: 67 25 03 ■ ■ ■ ■ ■ B D

F O T O C E R A n iK A
Z D J  Ę C I A  D O  P Ó M  N I K Ó W  

L a t a k o e ^ / t e l . e i s f - l Ó  ( \ )1 ( n ju :ś t

OGŁOSZENIA

TRWA PRENUMERATA
’ m  d r u g ie  p ó f j ^ ę z e 1 9 9 9 , f p Ę i l

W yd an ie  z  d o s tarc zan ie m  p r z e z  p o c ztę :

Codzienne - Indeks 0044
1 mieś. 3 mlos.
19 Lt 57 Lt

6 mies. 
114 Lt

Codzienne dla Inwalidów I, II grupy, emerytów I mieszkańców 
wsi - Indeks 0227

16Lt 48 Lt 96 Lt

Sobotnie - Indeks 0172
3.90 Lt 11,70 Lt 23,40Lt

Piątkowe z dodatkiem “Znad Willi” (co drugi tydzień) Indeks 0255
3.90 Lt 11,70 Lt 23,40 Lt

“ Kurier Wileński” można zaprenumerować w każdym 
urzędzie pocztowym
Wydanie codzienne w księgarniach 
S.K., Auśros Kartu 9 
“Elephas” , 0landq 3

15 Lt 45 Lt 90 L t

Prenumerata dla czytelników za granicą
na 1 m ie s ią c - 16 USD 

Konto bankowe: Lieturos taupomasls bankas,
Sostlnśs skyrlus
Paśllaićli) kllentii aptamavimo poskyrls,
B/k 60111, a/s 1120001102, yallutlni s-ta Nr. 1871006099

cła . tul .  42-72-f78P

SO CZEW K I
znanych firm światowych. 
W iosenna zniżka do
40 proc.

Antakalnio 59 (154 gab.).
Tel 34-61-37. (Zam. 9)

n n  n  '
C PY

P rodukcja  em aliowanych 
tabliczek (nazwy ulic, numery 
domów, tab liczki num eracji 
klatek schodowych).

TeL 23-70-10, fax. 31-12-31, 
8-299-35352.

(Zam. 123)

Produkujemy i wstawiamy 
filingowe, stylowe drzw i (od 
300 Lt). Dajemy gwarancję.

Tel. 57-14-13 (od godz. 
16.00 do 21.00).

(Zam. 124),

Do wynajęcia
dwa pokoje (połączone) 

po 17 m2, 
cztery linie telefoniczne 
oraz jeden pokój 17 m2, 

z 3 liniami telefonicznymi.

Zwracać się do redakcji 
“Kuriera W ileńskiego”, 
Laisvćs pr. 60,11 piętro, 

tel.42-79-73.

Kalendarium
*Sobota (29.V) jest 149 dniem 

1999 r. Do końca roku pozostało 216 
dni.

* Znak Zodiaku - Bliźnięta.
* Imieniny: Marii, Magdaleny, Ur

szuli, Teodozji.
* Wschód Słońca - 3.53, zachód 

- 20.40. Długość dnia 16 godz. 47 
min.

* Księżyc. Przed pełnią - od 22 
maja.

* Niedziela (30. V) iest 150 
dniem 1999 r. Do końca roi 
stało 215 dni

les
>kupozo-

* Znak Zodiaku - Bliźnięta.
* Imieniny: Feliksa, Ferdynanda, 

Jana, Joanny.
* Wschód Słońca - 3.52, zachód

- 20.41. Długość dnia. 16 godz. 49 
min.

* Księżyc. Pełnia - 8 godz. 40 
min.

* Poniedziałek (31.V) jest 151 
dniem 1999 r. Do końca roku pozo
stało 214 dni.

* Znak Zodiaku - Bliźnięta.
* Imieniny: Anieli, Marietty, Ma

rii, Petroneli.
* Wschód Słońca - 3.51, zachód

- 20.43. Długość dnia 16 godz. 52 
min.

* Księżyc. Pełnia - od 30 maja.

Tanio sprzedam : trak toro
wą kosiarkę i pług, konne gra
bie, kosiarkę. ,

Vilnius, tel. 46-15-50, wie
czorem.

(Zam. 206)

K upię suk ienk i z okresu  
przedwojennego oraz dodatki 
do nich.

Vilnius, tel. 65-90-08.
(Zam. 204)

Instalu jem y ogrzew anie i 
w odociąg, o feru jem y usługi 
hydrauliczne.

Tel.: 8 - 287 - 65280.
(Zam. 38)

KURS WALUT
BANK LITEW SKI 
Oficjalny kurs na 
29 m aja 1999 r. . 

Relacja lita do w alut obcych
Nazwa waluty 

Dolar USD 
UE euro
Dolar australijski 
100 tys. rubli 
białoruskich 
Korona czeska 
Korona duńska 
Funt brytyjski 
Krona estońska

Lt/zajedn. walut 

,4,0000 
4,1688 
2,6050

1,269* 
0,1103 
0,5624 
6,3740 
0,2664

100 jenów japońskich 3,2672 
Dolar kanadyjski 2,7257 
Łat łotewski 6,7063
Złoty polski 1,0057
Korona norweska 0,5063 
Rubel rosyjski 0,1625 
Korona szwedzka 0,4652 
Frank szwajcarski 2,6165 
100 tys. lir tureckich 0,9875 
Griwna ukraińska 1,0038 
100 forintów
wigierskich 1,6720
10 tys. rumuńskich lei 2,5802 
Ustalony kurs przeliczania 
euro i w alut narodowych 

państw  strefy euro 
(jednostki waluty narodowej 

za 1 euro)
0,787564 funta irlandzkiego 
13,7603 szylinga austriackiego
40.3399 franka belgijskiego 
166,386 pesety hiszpańskiej 
1936,27 liry włoskiej
40.3399 franka luksemburskiego 
2,20371 guldena holenderskiego 
200,482 eskudo portugalskiego 
6,55957 franka francuskiego 
5,94573 marki fińskiej 
1,95583 marki niemieckiej
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