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Kai tego sądu nie może zajmo
wać żadnych obieralnych i no
minowanych stanowisk, pracować 
w prywatnych instytucjach lub 
przedsiębiorstwach komercyjnych 
bądź innych. Nie będzie teł 
mógł otrzymywać żadnego inne
go wynagrodzenia, z wyjątkiem 
wynagrodzenia sędziego, oraz po
borów za działalność pedagogicz
ną czy twórczą. Nie będzie też 
mógł uczestniczyć w  działalności 
partii politycznych i innych orga
nizacjach politycznych. Sąd Kon
stytucyjny w swej działalności 
kierować się będzie czterema głó
wnymi zasadami: praworządnoś
cią. niezależnością, jawnością i 
kolegialnością.

Ustawa przewiduje też symbole 
władzy Sądu Konstytucyjnego: w 
sali posiedzeń sądowych mają 
być wizerunek godła państwowe
go,  ̂ flaga państwowa, a także 
specjalne wydanie Konstytucji 
Republiki litewskiej. Sędziowie 
na posiedzeniach mają być w  to
gach. Sąd będzie miał pieczęć z 
wizerunkiem godła państwowego 
Republiki litewskiej oraz swoją 
nazwę. Stałą siedzibą Sądu Kon
stytucyjnego będzie Wilno. Tu 
też odbywać się będą jego po
siedzenia.

Tymczasowo p-O. przewodni
czącego Sejmu Ćeslovas Jurit- 
nas poinformował, że już zgło
szono 32 kandydatury sędziów. 
Powiedział on również, że prze
wodniczący Sądu Najwyższego 
Mindaugas Lośys korzystając ze 
swego prawa zgłaszania trzech 
kandydatów do tego sądu, za
proponował kandydatury byłego 
deputowanego do Rady Najwyż
szej Liudvikasa Sabutisa, docen
ta wydziału prawa Uniwersytetu 
Wileńskiego Stasysa Staćiokasa 
oraz kierownika wydziału praw
niczego Sejmu Juozasa 2tlysa.

(ELTA)

14 lutego -  wybory prezydenta RL
SPOTKANIE W  ZW IĄZK U  DZIENNIKARZY LITWY

Prasa — czwarta władza?
Wczoraj w Związku Dzienni

karzy Litwy odbyło się spotkanie 
dziennikarzy prasy, radia i tele
wizji ze znanymi osobistościami 
żyda politycznego republiki: 
tymczasowo p.o. prezydenta RL, 
kandydatem na prezydenta Al* 
gtrdasem BRAZAUSKASEM, filo
zofem, laureatem nagrody im. 
V. Kudirki Arvy dąsem JUOZAI- 
TISEM oraz przewodniczącym 
sejmowej komisji spraw zagrani
cznych Kazysem BOBELLSEM. 
Spotkanie prowadził przewodni
czący Związku Dziennikarzy Rlm- 
gaudas EILUNAVlClUS.

Stwierdzono, że w  ciągu osta
tnich 3 lat wiele tytułów upań
stwowiono, wiele sprywatyzowa
no, prasa jako pierwsza została 
rzucona w  rodzący się system 
rynkowy. A. Juozaitis powiedział, 
że wolna prasa oznacza wolność 
społeczeństwa i jedynie czytel

nicy mogą obronić jej niezależ
ność. Prasa powinna pisać o 
trzech władzach, ale nie być w 
rękach jakiejkolwiek kliki i  bez 
takowej prasy państwo przypo
mina królestwo cieni. Gdy pra
sa jest wolna przychodzi czas, że 
staje się czwartą władzą w pań
stwie.

Kulminacyjnym punktem spot
kania było przemówienie A; Bra
zauskasa. Ustosunkowując się do 
tematu powiedział on, że obec
nie w  republice mamy 618 wy
dawnictw, 19 stacji radiowych * 
telewizyjnych. Spośród 642 tytu
łów periodyków, 362 wydaje się 
w Wilnie. Prawie 40 należy do 
samorządów. Jednak stwierdził, 
że choć minęły 3 lata demokra
tycznego społeczeństwa, dotąd 
nie umiemy demokratycznie ob
cować z prasą. Dziennikarze na
rzekali na wysokie koszty pro-

Litwie potrzebni są obaj
Obaj —  Stasys Lozoraitis i 

Algirdas Brazauskas — są po
trzebni Litwie: Stasys Lozoraitis 
jako prezydent Republiki Litew
skiej, natomiast Algirdas Bra
zauskas jako premier. Takie jest 
zdanie Partii Socjaldemokratycz
nej. Przedstawiciele jej poinfor
mowali o tym na konferencji 
prasowej, która odbyta się 2 lu
tego w gmachu Sejmu.

Jak powiedział Vytenis An- 
driukaitis, prezydent Republiki

litewskiej nie ma pełnomoc
nictw władzy wykonawczej. Ra
zem z rządem realizuje on po
litykę zagraniczną państwa. Dla
tego Stasys Lozoraitis jako czło
wiek doskonale znający tnental- 
ność zachodnią, dyplomata jest 
najstosowniejszą kandydaturą do 
tego urzędu. Algirdas Brazaus
kas, jako dobrze obeznany z sy
tuację wewnętrzną, powinien zo
stać premierem. Socjaldemokra-

dukcji, druku i kolportażu, wy
sokie akcyzy. Obiecali nawet 
zwrócić się do urzędu antymono- 
poMzacyjnego, aby sprawdził za
sadność cen za usługi świadczo
ne dla redakcji.

I chociaż na wstępie zapowie- 
dziano, że spotkanie nie jest po
święcone tematowi kandydowania 
A. Brazauskasa na prezydenta 
republiki — nie obeszło się bez 
pytań na ten temat. Zapytano, 
na przykład, A. Brazauskasa o 
to, czy to prawda, że przed kil
koma dniami kąpał się w Bał
tyku? Zapytany odrzekł, że nie 
kąpał się w dosłownym znacze
niu, ale próbował wejść do mo
rza. Zaprzeczył też pogłoskom, 
że jest jakoby, chory. Z  kpłei 
K. Bobelis twierdzi, że tylko ta
ki człowiek jak A. Brazauskas 
może wyprowadzić Litwę z im
pasu.

Dziś w Związku Dziennikarzy 
odbędzie się konferencja praso
wa z udziałem przedstawicieli 
kandydata na prezydenta RL Sta
sysa Lozoraitisa.

Józef SZOSTAKOWSKI

tyczna Partia Litwy jest za ta
kim Wynikiem wyborów.

Socjaldemokratyczna Partia Li
twy konsekwentnie trzyma się 
swych zasad i wzywa wszystkie. 
partie polityczne do szerokiej 
koalicji politycznej. Powinna ona 
obejmować wszystkie partie i. 
ruchy — od DPPL do Sajudisu. 
Niestety, mijają już dwa miesią
ce, gdy Sejmowi Litwy przedło
żono opracowany przez Partię 
Socjaldemokratyczną akt zgody 
politycznej, jednakże dotychczas 
nie został on podpisany.

(ELTA)

♦  Przybyłą na Litwę z rewi
zytą delegację rządową Tatarsta- 
nu z wiceprezydentem republiki 
W. Lićhaczowem przyjął wczo
raj premier Republiki litewskiej 
B. Lnbys.

Delegacja rządowa Tatarstanu 
udała się do Kowna, gdzie wczo
raj nastąpiło otwarcie przedsta
wicielstwa handlowego tej repu-
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prezydenta Republiki Litewskiej 
Algirdas Brazauskas przyjął 
przedstawiciela „Skandynaw
skiego cementu" Hansa Risberga 
ze Szwecji oraz dyrektora gene
ralnego przedsiębiorstwa państ
wowego „Akmenes Cementas" 
SUnooasa Anuiysa.

(ELTA)

■ Steaback.
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„Kurier Wilenski“-93
Prenumerata na II kwartał br. potrwa tylko do 7 marca!

Od kwietnia za dostarczanie jednego egzem
plarza naszego dziennika „Lietuvos paStas” bę
dzie pobierać już nie 3 a 5 talonów. Koszty pre
numeraty „K. W .M na 1 miesiąc z  dostarczaniem 
wyniosą więc 204 talony, na 2 miesiące —  409 
talonów, na kwartał —  613 talonów.

Bez górnolotnych słów o patriotyzmie, polsko
ści, o tym, te nasz dziennik musi być w każdym 
polskim domu, w każdej polskiej rodzinie, do
skonale uświadamiając sobie, z jakimi trudnoś
ciami borykają się obecnie ludzie, zwracamy się 
do naszych Czytelników z apelem: „Nie dopuść
my, by przestał istnieć „Kurier Wileński* —  Je
dyny codzienny dziennik ukazujący się w języku 
polskim, w miarę swoich możliwości przeznaczmy, 
nieraz ciężko zarobione i zaoszczędzone pienią
dze, na jego prenumeratę. Niech Polak nie bę
dzie mądry po szkodzie".

Sądzimy, że do prenumeraty jak najbardziej 
pasuje popularne na Wileńszczyźnie powiedzon
ko: człowiek jest biedny, bo głupi, zaś głupi 
jest dlatego, bo biedny. Otóż mówiąc o trudno
ściach natury materialnej, o tym, że prasa fest 
droga, prosilibyśmy nie zapominać o jednym: 
.gazeta codzienna niesie niezbędną dla iycfta te- 
fcmacfe bez które] człowiek rzeczywiście moi* 
się znaleźć w  ( taptej sytaacjL Słowem, dziś te- 
liiimarjs na czasie stanowi pewną wartość, któ
ra sm  swoją cenę.

Tylko prenumerata zapewnia regularne otrzy
mywanie ,X  W .- i stały kontakt z naszym 
T̂łonniirUnn- ponieważ w kioskach z różnych 

przyczyn nie zawsze jest osiągalny.
Akcja „Dary z serca płynące" jest nadal nie 

tylko aktualna, ale, jak nigdy przedtem, niezbę
dna. Ludzie niezamożni, nie mający możliwości

zaprenumerowania „K. W .", czekają na wspar
cie finansowe Rodaków — indywidualne i zbio
rowe: firm, soółek i in. sponsorów. W  przeci
wnym razie około 300 Czytelników w n kwar
tale br. nie będzie otrzymywało naszego dzien
nika. Dary pieniężne można przekazywać do re
dakcji: 2019 Viinlus, Lalsrts pr 60, redakcja 
„Kariera Wileńskiego" (teL 42-69-43, pokój nr 
1114), ewentualnie na bankowe konto prenume
raty: LaUcraKfo „Kurier Wileński" prenumerato* 
fondas.

Liebnros Tanpomasls Bankas; Vttatans skyrius 
nr 9517 a/s 699164191; ker. sąsk. 164293. Uetu- 
vos atstskalttmo ceatras. Kodas 269191691;
sąskaita 159993.

Z góry serdecznie dziękujemy ofiarodawcom, 
o których zaangażowaniu I wsparciu akcji pre
numeraty będziemy informować na łamach na
szego dziennika. Słowa gorących podziękowań 
kierujemy do tych, którzy już to uczynili oraz 
tych, którzy swoje honoraria za publikacje prze
znaczyli na prenumeratę „K. W.", w tym nieza
możnym osobom.

„Kurier Wileński ** można zaabonować na każ
dej poczcie, a także w redakcji: XI piętro, po
kój 1114, od godz. 9 do 17. oraz w wileńskiej 
księgarni *AnraM (aL Giedymina 2) w poniedział
ki od godz. 19 do 14 czwartki — od godz. 15 
do 18, we wtorki, środy 1 piątki — od godz. 19 
do 19 (przerwa od godz. 14 do 15).

Mimo że dla niektórych ..patriotów" nasz 
HrioTmik jest przysłowiową „solą w oku” — wie
rzymy, te nasi wierni i oddani Przyjaciele i Sy- I 
moatycy nie tylko zostaną w gronie Czytelników 1 
„Kuriera Wileńskiego*, ale też przyczynią sie do 
iego zwiększenia _______ _______
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O STATUS1Ć 
MNIEJSZOŚCI 
NARODOWYCH

Zgromadzenie Parlamentarne 
Rudy Europy przyjęło projekt 
protokołu, gwarantującego pra
wa mniejszości narodowych. Bę
dzie to osobny załącznik do Eu
ropejskiej Konwencji Praw Czło
wieka. Dokument, który zaakce
ptowali uczestnicy rozpoczętej 
zimowej sesji Zgromadzenia Par
lamentarnego Rady Europy, gwa
rantuje prawo mniejszości naro
dowej, którą określa się jako 
wspólnotę obywateli jakiegokol
wiek państwa, do używania, stu-, 
diowania w języku ojczystym i 
nauki w nim. Mniejszościom na
rodowym, do których z własnej 
chęci należą poszczególne oso
by, gwarantuje się prawo two

rzenia różnych stowarzyszeń i 
partii politycznych, jak też swo
bodnego i nieskrępowanego u- 
t rżymy w ani a kontaktów z człon
kami swej wspólnoty w państ
wach zagranicznych. W  tych ok
ręgach, gdzie mniejszości naro
dów e stanowią większość miesz
kańców, powinny one otrzymać 
prawo posiadania administracji 
miejscowej lub autonomicznej al
bo specjalnego statusu.

(ITAR—TASS—ELTA)

TAJNE AKTA W A Ł fSY  NIE ZOSTANĄ  
OPUBLIKOWANE

WARSZAWA (AFP — ELTA). 
Minister spraw wewnętrznych 
Polski Andrzej Milczanowski od
mówił opublikowania dokumen
tów komunistycznej tajnej poli
cji dotyczących obecnego prezy
denta Polski Lecha Wałęsy.

Lkler prawicowego skrzydła o- 
pozycji w Polsce Jarosław Ka
czyński oskarżył Wałęsę o 
współpracę z'policją polityczną

SB i szpiegostwo na rzecz re
żimu komunistycznego.

Pragnąc zaprzeczyć temu pre
zydent Polski zamierzał wyko
rzystać tajne dokumenty, jednak
że Milczanowski w liście do 
prezydenta powiadomił, że „nie 
pozwalają na to ustawy" i do
dał, że decyzję ministra spraw 
wewnętrznych mogą zmienić tyl
ko nowe ustawy.

OŚWIADCZENIE MINISTRA OBRONY USA

Minister obrony USA L. Es- 
pin obejmując urząd w Pentago
nie oświadczył, że Ministerstwo 
Obrony USA ma dwa podstawo
we zadania — utrzymywać wy
soki poziom gotowości bojowej 
sił zbrojnych redukować je, 
jak też reagować na zagrożenia 
powstające w prędko zmienia
jącym się świede po zakończe
niu zimnej wojny.

Po zakończeniu zimnej wojny 
również potrzebna jest nieza
wodna obrona. Wykazała to 
wojna z Irakiem. Minister za
akcentował cztery s zagrożenia 
dla bezpieczeństwa USA na are
nie międzynarodowej — pierw
sze 'r- to groźba rozpowszechnia
nia się broni jądrowej. Zamiast 
tysięcy głowic bajowych Zwią
zku Sowieckiego teraz zagroże
nie może powodować kilka gło
wic bojowych, które trafią do 
rąk terrorystów lub rąk państwa 
realizującego politykę terrory
styczną. Jeżeli broń jądrowa bę

dzie się rozpowszechniała, to w 
przyszłości nie możemy wiedzieć 
dokładnie, kto jest w jej posia
daniu.

Drugie niebezpieczeństwo — 
to konflikty, regionalne, które za
grażają żywotnie ważnym intere
som Ameryki.

Trzecie niebezpieczeństwo 
związane jest z ewentualnym 
upadkiem reform w byłym Zwią
zku Sowieckim. Demokracje 
rzadziej powodują wojnę, mniej 
popierają terroryzm i lepiej do
trzymują umów. Odrodzenie dy
ktatury w byłych republikach 
sowieckich oznaczałoby nie 
taki spokojny świat ,

Czwarty problem — to popra
wa ekonomiki amerykańskiej, 
która decyduje również o bez
pieczeństwie USA. Ministerstwo 
Obrony powinno odgrywać tu 
swą rolę, szczególnie w  dziedzi
nie konwersji, stwierdził mini
ster obrony USA L. Espin.

(ITAR—TASS—ELTA)

PATROLE W  MOSKWIE

MOSKWA (RIA—ELTA). Mer 
Moskwy J. Łużkow podpisał roz
porządzenie w sprawie dodatko
wych środków umacniania pra
worządności w  mieście. Przewi
duje ono intensywne patrolowa

nie milicji i wojskowych w naj
bardziej kryminogennych stre
fach miasta — na ulicach, w mi-' 
krodzielnicach, na stacjach, ba
zarach i in. ,

TRZĘSIENIE ZIEMI W  CHINACH

PEKIN (Reuter—ELTA). W  no
cy 3 lutego rejon Ikijang w 
Chinach Zachodnich nawiedziło 
trzęsienie ziemi o sile 5,4 stop
nia w skali Richtera. Uległo zbu
rzeniu wiele domów \ mieszkal
nych i budynków, ofiar nie ma.

Jest to już drugie silne trzę
sienie ziemi w Chinach w tym 
roku. Pierwsze nastąpiło w ubie
głym tygodniu w mieście Yunnan, 
gdzie doznało obrażeń 66 osób 
i zburzeniu uległo ponad 6 tys. 
budynków.

Siad rozkroczny. zaczynamy
Wiedzieliśmy, że ten problem 

istnieje. Problem, który się 
zwie: polszczyzna - Ojczyzna na 
lekcjach wychowania fizycznego. 
I wcale niekoniecznie dlatego, że 
zajęcia te w naszych polskich 
szkołach w niejednym wypadku 
prowadzą nauczyciele nie zna
jący poUkiego albo też nie po
siadający ukończonych studiów 
właśnie w tym kierunku. Nawet 
nasi Rodacy, mający po kilkana
ście czy też kilkadziesiąt lat 
pracy w salach sportowych szkól 
Wilna i Wileńszczyzny, kiedy 
trzeba — dajmy na to .— .pod
ciągnąć się na drążku — to pod* 
rapawszy się w głowę na znak 
zakłopotania i nic innego nie 
wymyśliwszy nakazują uczniom 
„ipodtiagiwanijef na pieriekładi. 
nie". Ech, ta zawiła polska ter
minologia sportowa...

Ażeby ją choć po części roz
supłać klub sportowy Polaków 
na Litwie „Polonia" zorganizo
wał w miniony, wtorek, semina
rium, zapraszając na nie nauczy
cieli wuefu z polskich szkół 
Wilna, rejonu wileńskiego, troc
kiego i  święciańskiego. Jego 
„gwoździem" miał być udział na
szych drogich Gości z zamiejsco
wego wydziału wychowania fizy
cznego w Gorzowie Wielkopol
skim Poznańskiej Akademii W y
chowania Fizycznego — pełnią
cego obowiązki dziekana Pana dr 
Zdzisława Adacha oraz magist
rów Pani Małgorzaty Kitowskiej 
i Pana Pawła Raczyńskiego — 
ludzi mających w małym palcu 
teorię i praktykę wychowania 
fizycznego ze wszystkimi zawiło
ściami językowymi z tego płyną- 
cymi. ,

Zostaliśmy przemiłe zaskocze
ni frekwencją. Do Wileńskiej 
Szkoły Średniej im. Syrokomli, 
która po raz kolejny otwarła 
szeroko podwoje przed imprezą 
firmowaną przez KSPL „Polonia" 
(jak tak dalej pójdzie — to jej 
dyrektor Pan Jan Dowgiało ma 
wszelkie szanse, by jako pierw
szy wpisać się' złotymi zgłoska

mi w annałach' klubu), zjechało 
raptem 34 nauczycieli. Z Wilna, 
Mościszek, Magun, Suderwy, 
Pr en, Sużan, Niemenczyna, Po- 
łukni, Ławaryszek, Bujwidz, Rze
szy, Mejszagoły... Innymi słowy, 
jak oświata na Wileńszczyźnie 
długa i szeroka. Ba, pofatygował 
się na to zajęcie dotrzeć Romuald 
Zygmund, nasz rodak z Dyne- 
burga na Łotwie, który prowadzi 
tam wychowanie fizyczne w sta
wiającej pierwsze kroki polskiej 
szkole.

Impreza się udała pod każdym 
względem Przede wszystkim z 
racji na udział w niej naszych 
Rodaków z Macierzy. Początkowo 
Pani Małgorzata Kitowska wygło
siła w klasie przed tablicą część 
teoretyczną, a potem Pan Paweł 
Raczyński przebrawszy się w 
dres już w sali sportowej po
prowadził pokazową lekcję wy
chowania fizycznego, kładąc ak
cent szczególny na terminologię 
po polsku używaną na niej. 2e 
nie mówił „sobie a muzom" świa
dczą pytania, którymi został 
wręcz zasypany przez naszych 
nauczycieli, korzystających z  o- 
kazji, by się dowiedzieć, a 1 wy
notować możliwie najwięcej po
prawnie po polsku brzmiących 
zwrotów i terminów, jakie w 
kółko się powtarzają na lekcjach 
wychowania fizycznego.

Na zakończenie seminarium 
odbyła się dzienna godzinna ro
daków rozmowa o tym, z czym 
na co dzień się borykają prowa
dząc lekcje. Problemów — oczy
wiście — nie brak: na razie ma
rzą oni o polskim podręczniku 
wychowania fizycznego, przydat
nym do pracy w szkołach pols
kich na Litwie; o sprzęcie, ja
kim szkoły dysponują szkoda ga
dać; sytuacja, gdy dzieci na lek
cji korzystają z jednej piłki, a 
nauczyciel podczas przerwy prze
istacza Się w  szewca - Dratewkę, 
łata ją, by mogła służyć na ko
lejnej lekcji —  te scenki rodzą-.

• • . i
jowe mają miejsce n  
w pierwszej z brzegu 
wszystko idzie ku temu, tt J 
bawem nawet., łatać ni* v 
czego.

Jako klub sportowy 
my stanąć na głowie, .at&yl 
w tej sytuacji zaradzić. \y 
wszej kolejności p iz ^ ^ H  
z litewskiego program moc 
postaramy się ściągnąć z | 
fachową literaturę, aogB 
w Macierzy kursy n g  
(jakie mają zresztą a|a 
innych przedmiotów) dla n 
„wuefmanów", pomóc, etoi I 
nasze możliwości są takie, 
hojna będzie łaska ewojgg 
sponsorów, w zakupie 
dla szkół.

Na zakończenie chciałbyś i  
jeszcze w imieniu nai 
kich najserdeczniej 
Gościom z Gorzowa W 9g[ 
kiego, którzy na sap 
przyjazdu do Wilna odn 
li tak spontanicznie, a mu: j 
na myśli już wymieniane 
jak też kierowcę Pana Jol 
Antonowicza, prowadzącefo | 
loneza przez całą szerokość A 
ski a i część Litwy na skos 
gami jak ślizgawka, tln 
bardzo, że z Waszą poaoq 
sze dzieci zaczną wkładać 
„treningi*-, a dresy, pizestiH 
„kulać** a wykonają (nibyi 
drobnostka!) przewroty w ptf 
Również w rejonie soleanfcfc 
gdzie wczoraj odbyto się u* 
giczne zajęcie dla tamtejsi 
nauczycieli wychowania 
nego.

Henryk MA2w> 
prezes KSPL „Polon*'

NA ZDJĘCIACH: Go** 
Polski wśród naszych iiSflr 
li; fragmenty seminaria**

Fot W.O *
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ffojki dnia powszedniego
t( wtorek te le fo n -w  czwartek odpowiedź

po WYDA ZAiBJEK Z TYTUŁU MAOEKZYNSTWAł

^  aiMtacy Jestem bezrobotną. Otrzymuję n* CłrJiłTlr 
111 WIm inUek wy»okości 2.700 talonów ■ l i^ y  ml*. 

jad zostać w tM . Na GlalitTta poinformowano, to tad-
"'B*J20cy »«tefUlne] z tytutn macierz yóstw* tata) nie etacy- 
" • r S S w * *  *®«0 zwracaif

JOLANTA P.

WUoo
, ifjuno 3/26, tam gdzie się znajduje 3 filia rent 1 

łJJJ j  niedawna otwarto Wileński Miejski Wydział zaaił- 
• ji. rodiin potrzebujących pomocy (teł. 66-09-60) Przyszła 
w* "Ljjnna wzUć z  Giełdy Pracy zaświadczenie, te jest tutaj 
•‘"iiSaacll i rgtosić się do wskazanego wydziału. Można też po 

ale warto zatroszczyć się o wszystko wcze-
stodzeuł1
aJej. KIEDYŚ MIAŁAM WŁASNY DOM..

Ĉ2Qi

, pUdć tak wysokie komonic u  maleńkie dwu- 
‘ JJJ rtrrrirm-ir̂  (budowane Jeszcze za Chrnszczowa), te 

którą otrzymuję po mętu (3 tys. talonów) nie pozostaje 
L anwle I*roszę poinformować, czy jako osoba

Uczyć na Jakieś ulgi w opłacie przynajmniej za 
— skarżyła się stara wllnlanka, REGINA S.

lteaywiśde, gospodarka rynkowa, reformy, realia ostatnich 
fclajbaidriej dotknęły ludzi starych i  samotnych. Rozumiemy 
tal pani Reginy, której przed laty, wbrew jej woli, zburzono 
don wpoNiiu Zakrętu, a dziś za wykupione mieszkanie jeszcze 
onai pbdć z tak mizernej renty. Niestety, żadnych konkretnych 
al£ pod tym względem nie ma. Jedynie w  rządowej uchwale 
Nr 784 z dn. 23 października ub. r. podpisanej przez byłego 
premiera A. Abiśalę w punkcie 8 mówi się, te samorządy mają 
pawo do odraczania na prośbę rodzin potrzebujących wsparcia 
socjalnego części opłaty (50 proc.) za ogrzewanie mieszkania i 
otagi komunalne. Zadłużenie każdego miesiąca powinno być 
spłacone nie później niż za 6 miesięcy. W  punkcie 10.1 tej sa- 
■ej uchwały jest powiedziane, że rodzinom (a każdy samotny 
icntitiac emeryt uważany jest za osobną rodzinę), które znala- 
iły ńę w szczególnie ciężkiej sytuacji materialnej na ich prośbę 
■oina przeznaczyć dodatkowe jednorazowe zasiłki „na zakup 
najnierbędniejizych przedmiotów, paliwa, ogacanie usług ko* 
jnnnahych*. Powinna więc'pani zwrócić się do swego starostwa 
{senhmłji) z pisemną prośbą o materialną pomoc Przy - okazji 
-  o sprawie drastycznej. Część starych wilnian nie znających 
fen litewskiego nie chce się zwracać do żadnych urzędów, pro
si o żadne świadczenia, gdyż nie znając języka litewskiego po 
postu boi się, ie nie zostanie wysłuchana. Owszem, znamy ta
kie fakty, ie biurokraci przykrywając się ustawą o języku pań
stwowym, zbywają interesantów jednym burknięciem. Ogólnie 
jednak rzecz biorąc wszędzie są przyjmowane podania, pisane, 
'ffl nie po polsku, to po' rosyjsku.

ZBU2AJĄ SIĘ WYBORY PREZYDENCKIE

-a By ale mamy na rękach żadnego dokumentu tożsamości, 
bo w apófchlełnl mieszkaniowej nr 143 (należy też do nie] nasz 

Prcy sL Justlnlszkiu 74) urzędniczka od załatwiania pasz- 
jeszcze w grudnia zebrała u ludzi stare dowody osobt- 

J  zaświadczenia obywatela RL 1 trzeci miesiąc Jesteśmy 
dokumentów — niepokoi się pan Franciszek KOLESNIK

t̂elefonowałam do waszej spółdzielni. Urzędniczka od pasz- 
J**®* (td. 22-95-94) poinformowała, że wkrótce będą gotowe 
■jjj* nowe dowody osobiste, a jeśli nie, to odda Wam zaświad- 

a obywatela. Prosi lokatorów o zgłoszenie się do niej. Przy 
7*^1 dodam, że cieszy takie zaangażowanie czytelników wzglę- 

«>lilających się wyborów prezydenckich. Jedni stawiają na 
tikuin M Brazauskasem. Nawiązując do ar-
^  Zenona Pietrusewicza („K.W." 28.01.93) czytelniczka He
nia Me2keW* a że nikt lepiej niż A. Brazauskas nie
J««t bólów i cierpień, bo tyle lat jest razem z nami.
tw ot., 0ŵêŁ tolerancyjny, potrafi zrozumieć Polaków, Ro- 
ktodySf°rU,ln6w 1 Telefonicznie wyrazili aprobatę wobec 
ftfcai A. Brazauskasa czytelnicy Brażewicz, Szytel, Mln-
(hru w ™ * *  Frołow. Dziękujemy! Jeszcze do tematu oby- 

**">w wrócimy bliżej dnia wyborów.

ZA CO PŁACĘ 80 TALONÓW

Profc»\?J *■* dnigi na wasz „gorący telefon". Wyjaśnijcie 
*  ®y. lokatorzy mieszkań spółdzielczymi, dzisiaj 

płacimy co miesiąc 3 proc, niby to za usługi 
Iłlcą  ̂ jf^ o ic tow e jo , co w moim przypadku stanowi 80 

®®lę jest to duża suma.
Regina YASOONAITfi

zagadka zadała Pani. Niby Sherlock Holmes 
JfJjWtły ^Ĵ yatkich departamentach związanych z finansami 
fi£|| leraniu owych 3 proc Dopiero zast. kierów -
5? °*nków oszczędnościowych pani 2ukauskie-

Swi 0 co tu chodzi, ptóż za operacje finansowe 
JJJUo, mieszkaniowej, za usługi centrum oblicze-
^niom przekazy pieniężne wyznacza się spół-
|J?*Qa opłatę od wielkości wnoszonej sumy. Nie

^  każdy lokator co miesiąc ma płacić aż 
14 mo4e być różna, ale na pewno nie tak 

•bv^ P°dani«» a lokatorom danej spółdzielni mieszkaniowej 
^dow.i głównej księgowej zarządu swojej spółdzielni, 

iyly 414 ^czaną sumę.

Ż j j t  Ł ^ ° n y  dotyczące TV Litwy Wschodniej, Było 
jv7J*UnM0 »®a**ów. że księża niektórych kościołów (jak np. 
WnaT*4 tylko 0Cł*c'® »a Zwierzyńcu) zdecydowanie nawołują 

bltkup ** p’ s- Lozoraitisa, którego zdaniem Księdza. 
0 Wvh*.

r<t*^0wiLbfc^ 1 Innych kwestiach naszego żyda —  na- 
W  tił^i przeprowadzi Józef Szostakowsld, kie-

W| MoESt*0 ®®*0' leL 42-78-81. Do usłyszenia Jak 
“  °d godz. 9.30 do 11.30.

Rozmawiała Jadwiga PODMOSTKO

Wracając do tematu

H a s ła  szczytne, ale co  za nim i?
Po zebraniu robotniczym w 

Wileńskiej Zajezdni Trolejbuso
wej doszłam do wniosku, że chy
ba gdzieś tam podziemie istnieje.

Na zebranie zaprosił mnie A- 
nonim. Zatelefonowałam więc do 
dyrektora J. BagdonayiĆiusa i 
zapytałam, co to za zebranie, o 
czym będzie na nim mowa.

—: Grupa naszych pracowni
ków bawiła w  Za jedni Trolejbu
sowej w Kownie. Wróciła stam
tąd mocno podbudowana. Tam 
wszystko jest lepsze — większe 
zarobki, lepsza dyscyplina, lep
sze trolejbusy.

— Czy mogę przyjść na ze
branie? — spytałam.

— Nie wiem — odpowiedział 
dyrektor. —  Mnie nie zaproszo
no.

Trzeba powiedzieć, że chodzę 
na zebrania w  Zajezdni Trolej
busowej dość regularnie. Byłam 
przed rokiem na pikiecie i opi
sałam wtedy to w art „Trochę 
dziwna pikieta14. W  parę mie
sięcy później powstało „Wileń
skie imbrogUo". Miałam więc 
możność poznać organizatorów i 
aktywistów tych pikiet i zeb- ~ 
rań. Zostali ci sami, tylko zmie
niły się hasła i wywieszki. O ile 
przed rokiem mówiono, że w za
jezdni nadal pracują komuniści 
i nie mówi się po litewsku, a 
protestujący występowali pod 
sztandarami Sajudisu, to teraz ci 
sami ludzie są przedstawiciela
mi Związku Robotników i tym 
razem walczyli o podwyżki dla 
nich. Jak wtedy, tak i teraz spo
ro uczestników zebrania przysz
ło z miasta i nie pracuje w  zaje
zdni Jednego nawet nie dopu
szczono do głosu z tego powodu.

Przemówienia były, rzec moż
na, w tonie 1917 roku. I  „polit- 
rucy" podobni. Tyle, że w  1917 
roku chowali się oni w tłumie, a 
teru  występowali otwarcie. Ba. 
administracja udzieliła im nawet 
sali, respektowała żądania, pod
porządkowała się postulatom.

Ja bym jednak, będąc dyrek
torem zakładu, przyszła na to 
zebranie. Musi przecież wiedzieć, 
o co ludziom chodzi. Z pewnoś
cią nie zaproszono go, bo on je
den mógłby dać logiczne i wy
czerpujące odpowiedzi na wszy
stkie pytania, co by zepsuło o- 
gólny nastrój.

Zaproszono natomiast przedsta
wicieli Wileńskiego Samorządu, 
Zajezdni Autobusowej, Związku 
Robotników miasta i kilku in
nych organizacji, ekonomistów, 
prawników.

Ludzie na scenie nie przedsta
wiali się (na wszelki wypadek), 
a jeżeli —  to wymawiali tak 
niewyraźnie nazwiska, że trud
no było cośkolwiek zrozumieć. 
Będę więc operowała kryptoni
mami, pod jakimi występowali: 
„Prezes Związku Robotników Za
jezdni**, „Pani Prezydent1* (praw
dopodobnie Związku Robotników 
miasta), „Osoba dobrze wam zna
na**, „Osoba, która przed mle- ■  
słącem tylko skończyła kursy**
(i już przemawia w obronie ro
botników zajezdni).

Hasła były bardzo szczytne: 
„Jak długo będziemy cierpieli 
pod rządami rozdmuchanej admi
nistracji?!*4, „Musimy się jedno
czyć, nie tylko w tej zajezdni, 
ale też w innych*4, „Trzeba iść 
do innych zakładów pracy, jed
noczyć się z innymi robotnika
mi, bo sami nie damy rady**, 
„Jeżeli nam zabraknie do prze
prowadzenia strajku własnych 
robotników —  zjednoczymy się 
z Zajezdnią Autobusową**.

„N i dać, ni wziąć** — , 1917 
rok. W  pewnym momencie mia
łam wrażenie/ że zaraz otworzą 
się .drzwf sali i wejdzie poczet 
z czerwonymi sztandarami.

Nie trzeba być bardzo mąd
rym, aby przewidzieć, ie  prze
grawszy wybory w środowisku 
robotniczym, Sajudto będzie te
raz penetrował tę część społe
czeństwa. Analogicznych zebrań 
należy się spodziewać w innych

zakładach pracy. Ale wróćmy do 
zajezdni, do zebrania.

Nie zawsze mogłam zrozumieć, 
o co ludziom chodzi. Wołali, że 
nie ma dyscypliny, że z zajezd
ni wszystko się wykrada, a je
dnocześnie protestowali przeci
wko budowie nowej portierni* 
Mówili, że ludzie wszystkich na
rodowości muszą się jednoczyć 
w walce z administracją, a jed
nocześnie ubolewali, że zakład 
jest wielonarodowościowy i wszy
stkie nieszczęścia właśnie stąd 
płyną. Narzekali, że są zbędne 
etaty, np* majstrów, którzy 
przyjmują i wysyłają na linie 
zmiany, a okazało się, że majst
rowie ci są potrzebni, bo kiero
wcy sobie nie dowierzają. Szy
dzono, że na tak ważnym zebra
niu nie ma dyrektora, a przecież 
sami go nie zaprosili. Twierdzi
li, że wśród mechaników panuje 
pijaństwo, ale protestowali, że 
dyrektor zwalnia robotników. 
Słowem, cokolwiek b y . dyrektor 
przedsięwziął — zawsze było źle.

Obliczono, że w Kownie kie
rowcy trolejbusów zarabiają o 
2 tys. talonów więcej niż w 
Wilnie. A  potem dorzucono, że 
tylko niektóre kategorie mają tak 
dobTze. Rok temu mówiono 
już o istnieniu Związku 
Robotników zajezdni, a te
raz okazało się, że taki zwią
zek powstał dopiero pół'roku te
mu. Nie zdziwię się, jeżeli wszy* 
scy członkowie tego nowego 
związku okażą się członkami., 
orkiestry dętej.

Ale największe moje zdziwie
nie budzi fakt, że 2-tysięczna za
łoga zajezdni nie może dać rady 
z czterdziestoma „niezadowolo
nymi1* (tylu stało przed rokiem 
na pikiecie, tylu mniej więcej 
było teraz na sali). 2e zamiast 

'zrobić swoje własne zebranie i 
jasno postawić kwestię, dzwoni 
do redakcji anonimowo, pro
si o przysłanie dziennikarza, aby 
„ich obronił44. To się nazywa 
wyciągać z ogniska kasztany cu
dzymi rękoma.

Siedzę i zastanawiam się, dla
czego tak się dzieje? A  dzieje 
się tak dlatego, że w zajezdni 
pracuje sporo Rosjan, Polaków, 
Białorusinów. Jest to stara kad
ra, która nie zawsze zna dob
rze język litewski. Boją się lu
dzie. występować, bo ~ zaraz za
rzuci się zakładowi, że „przepro
wadza zebrania nie w języku 
państwowym, lecz obcym44.

Nie pochwalam buńczucznego 
zachowania się Polaków i Ros
jan, którzy będąc w większości 
„sami włażą, na rożen44. Siedząc 
w sali słyszałam szmer, że po
trzebny jest tłumacz, bo mówi się 
tu tylko po litewsku. Słyszałam 
w kuluarach nadęte, pełne pogar
dy: „Całe życie mówiłem po 

- rosyjsku, więc i teraz nikt mnie 
nie zmusi...**

Zamiast wyskakiwać z niemą
drymi replikami, lepiej, by było 
wybrać swój autentyczny Zwią
zek Robotników, który reprezen
towałby większość, wziąć inicja
tywę w swoje ręce, znaleźć 
wśród siebie takich, co umieją 
mówić po litewsku, potrafią 
przemawiać, organizować, jedno
czyć.

Dziwi mnie zachowanie się 
dyrektora: na zakładzie są por
tiernie, s pełno tu ludzi „z uli
cy44. Mało, że przychodzą, to 
jeszcze organizują zebrania, na 
które on... nie ma wstępu. Po co 
są rzeczywiście takie portiernie?

Sytuacja gospodarcza republi
ki inspiruje do tego rodzaju ze
brań. Nie wykluczam, że czeka- 
ją nas jeszcze strajki, głodówki, I 
leżenie krzyżem na Placu Kate
dralnym i temu pdobne dla efe
ktu organizowane akcje. Będą na 
nie zapraszani dziennikarze za
graniczni, którzy zawsze potra
fią się znaleźć w odpowiednim 
miejscu i czasie. Będą prowoka
cje, wiece, a może nawet draki. 
Trzeba być do tego przygoto
wanymi, orientować się w sytua
cji i nie dawać się sprowokować.

Bo proces wyzwoleńczy w byłym 
ZSRR nie koniecznie musi prze
biegać według scenariusza z Ka- 
rabachu czy Jugosławii.

W  Kownie „wszystko jest lep
sze**. Ale dlaczego wszystkie 
miasta zaraz muszą być podobne 
do siebie? Kowno jest bogate, 
bardziej prężne, zorganizowane, 
owszem. Niech będzie jednak i 
takie miasto jak Wilno — roz
politykowane, barwne, wielonaro- 
dowościowe. Takie było wiekami 
i takie musimy kochać. Nie trze
ba nam koniecznie takich samych 
władz, jak w JCownie. Nam trze
ba fachowca, który by w tym wi
leńskim galimatiasie nie tracił 
głowy," umiał mądrze sterować. 
Wątpię, czy kowieńczyk dałby 
tu sobie radę.

A  więc — Wilno i Kowno. Tu 
zajezdnia trolejbusowa i tam. Tu 
pracuje ponad 1.900 osób, tam 
— 930, tu jest 230 członków 
administracji, tam — 130, tu 340 
trojebusów, tam — 205, tu kie
rowca pierwszej klasy zarabia 
11 tys. tal, tam 1^7 tys.

Z 305 pracowników administ
racji w ubiegłym roku zostało 
już tylko 230. A  więc redukcja 
przebiega normalnie. Wielu są
dzi, że głównymi pracownikami 
w zajezdni są kierowcy i me
chanicy. O nich trzeba dbać 
przede wszystkim. Reszta mog
łaby w ogóle nie istnieć. Innego 
zdania są d  inni. A  tymczasem 
z powodu rozprzężenia dyscypli
ny, moralnośd coraz więcej w 
trolejbusach pasażerów jadących 
na gapę — potrzebni więc są 
pilnie kontrolerzy. Co na to 
kierowcy? Sama byłam świad
kiem, jak po wejśdu do trolej
busu kontrolera, połowa pasaże
rów rzuciła się do kasowników.

Gdyby tak wszystko podliczyć, 
okazałoby się, że i w Wilnie, i • 
w Kownie jest prawie jednako
wo. Ale są ludzie, którym w da
nej chwili potrzebne są niezado
wolenie, strajki. Inni zachowują 
postawę wyczekującą: „Nie bę
dę wypowiadać się, bo nie wia
domo, jak długo utrzyma się no
wa władza14. Jeżeli będziemy po
tulnie milczeć, to władza .z pe
wnością się zmieni.

Ja nie wzywam do bitki, kon- 
trstrajków, kontrwypadów. Wzy
wam do mądrego i rozsądnego 
korzystania ze swych możliwości 
konstytucyjnych, ustawowych, 
regulaminowych. Tylko wszyscy 
muszą je znać. Nie szemrać n& 
zebraniach, ale występować z lo
giczną argumentacją.

Ja nie chcę jeździć trolejbu
sem, który prowadzi muzyk — 
to niebezpieczne. Chcę, by przy 
kierownicy siedział specjalista.
I absolutnie nie obchodzi mnie 
w jakim języku rozmawia.

Bardzo wielu Litwinów nie po
dziela dziś przekonań nacjonali
stów, ale bof się występować w 
opozycji wobec nich, bo jak tu 
występować przeciwko „patrio
tom4*, którzy ryzykują, narażają 
się?

Czy można nazwać patriotą te
go, kto stara się znów wnieść do 
wszystkiego bałagan, mąci wo
dę, wzywa do strajków w tak 
ciężkich czasach? Nie. Zresztą 
ich ryzyko jest bardzo wątpli
we. Dziś bardziej ryzykowne 
jest logiczne myślenie. Przy tym. 
d, którzy ryzykują nie zawsze 
robią to z myślą o losach ojczyz
ny — niektórzy bardzo lubią po
pularność, trybuny. Czasem nic 
innego i nie potrafią ro
bić. Za to lubią pokrzyki
wać, że byli komuniści zmie
nili chorągiewki i teraz są 
czynni jako biznesmeni. No i 
dobrze. Jeteli to u nich wycho
dzi — niech robią biznes. Nie 
pójdą przecież po studiach za
miatać ulic, nikomu od tego le
piej nie będzie. Ludzi ceni się 
nie za przekonania polityczne 
czy narodowość, ale za to, co 
potrafią robić, jak się ’ zachowu
ją, według jakich zasad żyją.

Barbara ZNAJDZIŁOWSKA
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„Barwy przyjaźni — 
zawsze zielono, 

zawsze niebiesko"
TORUŃ 1993

Konkurs pod tym hasłem organizowany pod patro
natem ministra kuKury i sztuki — to Już VH Między
narodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i 
Młodzieży.

Drogie dzieci, organizatorzy konkursu: Ministerstwo 
Kultury i Sztuki w Warszawie, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej w Warszawie, Ministerstwo Ochrony Śro
dowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w War
szawie. Wydział Spraw: Społecznych Urzędu Woje
wódzkiego w Toruniu, Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska" oddział w Toruniu, Galeria 1 Ośrodek Plastycz
nej Twórczości Dfciecka w Toruniu zapraszają Was do 
udziału w konkursie pod nazwą „Barwy Przyjaźni". 
Podobnie, jak t w poprzednich konkursach, organiza
torzy pragną, by Barwy te stały się barwami środowi
ska, barwami całej naszej planety. Przyjaźń —  to nie 
tylko Wasz stosunek do róiwieśników, to taicie troska 

wszystko, co nas otacza, o każdy kwiat, gałązkę, 
drzewo, zwierzę-.

Być przyjacielem — to dbać o małe 1 duże sprawy 
naszej ziemi, to starać się zachować piękną zieleń, 
świeże powietrze, czyste wody, piękne lasy. Tylko ta
ka troska może spowodować, by na naszej planecie 
było „...zawsze zielono, zawsze niebiesko". Ten tytuł 
piosenki organizatorzy uznali za główny temat kdp- 
kursu.

Wiek uczes£ndk<5(w —  od 5 do 15 lat. Format prac —  
dowolny. .Technika — też dowolna. Termin nadsyłania 
— do 31 marca 1993 rokJL Prace Wasze będą oceniane 
w trzech grupach wiekowych: 5^-8 lat, 9—12 lat, 
13—15 lat. Przewlldluje się przyznanie medali oraz na
gród i wyróżnień meczowych.

Adres: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka
Rynek Nawomiejski 17 
87-100 Toruń

Każda praca powiłftia być opisana wg. wzoru pis
mem drukowanym.

NAZWISKO ...................   JMIĘ ........................................................................

AD R ESWIEK .............  PŁEĆ ....

SZKOŁA (INSTYTUCJA) ................... ! .....................

Wszystkie nadesłane prace nie będą zwracane i wei- 
dą w skład zbiorów Galerii.

Dla dzieci polskich zamieszkałych za granica 
ufundowany specjalny zestaw nagród. Organizatorzy 
czekają na Wasze prace.

ożegnanie ze stajenką...
Okres świąteczny obfitował 
wiele imprez. A  .w niedzielę, 
' stycznia, uczniowie naszej 

Wileńskiej Szkoły Śre
dniej nr 26 przyszli do Ko
ścioła p.w. św. Kazimierza, 

pożegnać się ze stajen- 
Uczestniczyliśmy we 

Mszy św., dziękując Bogu; 
że dał nam Pana Jezusa —  
naszego Zbawiciela, Wysta
wiliśmy jasełka, śpiewa
liśmy kolędy. Otworzyliśmy 
swe serca, by Jezus miał 
Sfckle się ukryć przed „zły- 
Bi Herodami".

Mieliśmy też tu spotkanie 
księżmi z Malborka oraz 

chórem „Lutnia”, wspólna 
Mszę św.

A  już po sumie słucha
liśmy kolęd i innych pio
senek religijnych w  wyko
naniu „Lutni", którą dyrygu
je pan prof. Wawrzyniec 
Zamkowski. Było wszy
stkim bardzo tu dobrze.

Chcemy przekazać gorące 
„Bór zapłać" proboszczo
wi kościoła, gościom, kate
chetom i rodzicom, którzy 
prowanfeą nas do Boga

Harcerze Wileńskiej 
. Szkoły Średniej u  28

(Honorarium przekazujemy na 
prenumeratę „ K  W .“).

NA ZDJĘCIACH: chwile po- 
tegnania ze stejeaką_.

Fot. Zbigniew Markowicz

M roźnym zimowym wie
czorem 2 stycznia że
gnałyśmy się z rodzi

cami. Autokar ruszył w kie
runku Polski. 5 Wileńska 
Drużyna Harcerek im. Królo
wej Jadwigi jechała na zi
mowisko w  Tatry. Zimo
wisko miało nazwę „Bouli 
Land" i wszystkie miałyśmy 
wymyślone imiona, zaczyna
jące się na literę „B".

Na miejsce dotarłyśmy w. 
niedzielne popołudnie. Tam 
także było mroźno, ale w  
pobliskiej restauracji cze
kał na nas ciepły obiad. 
Wieczorem poszłyśmy aa 
Mszę do miejscowego koś
cioła. Potem był kominek 
harcerski, a po kominku 
szybko usnęłyśmy zmęczone 
podróżą.

Ale już z rana następne
go dnia otrzymałyśmy zada
nie: dowiedzieć się jak naj
więcej o Rabce, czyli o  mia
steczku, gdzie miałyśmy 
mieszkać. Nasz zastęp miał 
zapoznać się z kościołem i 
zaprosić księdza na kominek. 
Szybko odnalazłyśmy pleba
nię, gdzie zostałyśmy, mile 
powitane przez księdza i za
konnice. Oto czegośmy się 
dowiedziały.

Rabka jest zwana „mia
stem dzieci". To z powodu 
tego, źe jest tu mnóstwo sa
natoriów, w  których leczą 
się tfcieci, mające kłopoty 
przede wszystkim z oddy
chaniem. W  Rabce jest nad
zwyczajny mikroklimat. Cho
ciaż jest położona w  kotlinie 
między górami, powietrze 
jest w  niej morskie i zawie
ra dużo jodu.

A teraz trochę historii. 
Rabka i okolice w  XVI w. 
trafiła w ręce Jordanów, her
bu Trąba. Został tu 'zbudo
wany nieduży kościółek, ale 
ulesł Zniszczeniu, gdy roz
lała rzeka Raba, W  1557 ro
ku Wawrzyiniec Spytek Jor
dan, który także założył mia
steczko Jordanowo, zbudo
wał kościół, istniejący po 
dziś dzień. Ale później stał 
się zbyt mały i zaczęto bu
dować nowy. Zaś w byłym 
kościele, raczej w  jego 
przedsionku, urządzono mu
zeum znanego taternika Wła
dysława O rk a  na w roku 
1934.

Kościół św. Marii Magda
leny, który jest dziś w Rab
ce ma styl neogotycki. Był 
budowany w latach 1902 —

1908. Kościół jest związany 
z Wilnem, gdyż w roku 1937 
lub 1938 ks. prałat Zdebski 
oddał go pod opiekę Matki 
Boskiej Ostrobramskiej.

Tyle historii. Dowiedzia
łyśmy się tego z ust księdza 
Janikowskiego, którego też 
zaprosiłyśmy na kominek 
harcerski. Ksiądz zgodził 
się przyjść i już w ponie
działek na kominku miały
śmy pierwszego gościa.

Wspomnienia 

z zimowiska
We wtorek rano wyruszy

liśmy z przewodnikiem Ma
ćkiem w  góry. Wspięliśmy 
się na Stare Wierchy, na 
Turbacz. Wróciliśmy dopie
ro wieczorem. Wycieczka 
była naprawdę udana. Og
lądaliśmy śnieżne szczyty, 
narciarzy zjeżdżających z 
gór.

W e środę zwiedzałyśmy 
Rabkę, a wieczorem znów 
miałyśmy gości. Byli nimi 
druhowie Jan i Jacek i dru
hna Ania z Nieprzetartego 
Szlaku. Ofiarowali naszej 
drużynie Krzyże- Harcerskie, 
nauczyli dożo nowych plą
sów.

Następnego dnia wsta
łyśmy wcześnie. Jechały
śmy na wycieczkę do Kra
kowa. Po drodze do nas przy
łączyła się grupka harcerek 
z Nowej Wilejki, które mie
szkały na górze Turbacz. W  
Krakowie zwiedziłyśmy Wa
wel, oglądałyśmy przepię
kne komnaty królewskie. 
Miałyśmy możność być w  
Katedrze Krakowskiej, wi
dzieć groby królów polskich 
oraz marszałka Józefa. Pił
sudskiego. Byłyśmy przed 
pomnikiem A. Mickiewicza, 
w kościele Mariackim, do
tykałyśmy Dzwonu Zygmun
ta. Ta wycieczka wywarła 
niezapomniane wrażenia. 
Wracałyśmy szczęśliwe, choć 
trochę zmęczone.

Ale już nazajutrz znów 
wstałyśmy wcześnie. Była 
następna wycieczka: do Za
kopanego. Po drodze za
trzymałyśmy się w Nowym 
Targu. W  Zakopanem od 
razu ruszyłyśmy na Guba
łówkę. Na górę wjechały-

b e 1

*my. kolejką. 2 
widziałyśmy Giewgj 
ry jest też zwany. ' 
Rycerzem. WracałyjJJI 
ciągiem krzesełkow i 
ło naprawdę cuda ’ *  
dzieć pod sobą ^ 
lasy, pola i domy, 
panem zwiedziłyiBt» L  
tarz, gdzie zna jdu je,^  
Janasa Biliunasa, ' J f  
tewskiego. A le  q | H  
sze —  byłyśmy lu j  
Olgi i Andrzeja 
wskich, za ło życ ie l^  
stwa w  Polsce. 
świece i  złożyłyśmy i 
Po hymnie, niektóre 1, 
ki zostały na bartbo i 
uroczystość w  swymi 
otrzymały Krzyże Hj, 
skie. Kolejną w y / T  

miałyśmy udaną. *
| —  Sobota — ostatej 4 
naszego pobytu. Z r*j 
szcze chodziłyśmy p„ ^  
a po obiedzie miałyśmy 
kostiumowy. Wszystka 
przebierałyśmy się za tj 
postacie z bajek. Bjt 
stół z makowcem i legę 
dą oraz dużo gier i pij 
nek. Nie obyło się bez 1 
spodziardci: przyszłe 4
na Ania i przyniosła tdi 
dzieci z sanatorium, to 
chciały, z nami koreipM 
wać. Po tym był oti 
apel. W  końcu apelu n 
drużynowa Irena Ghd 
oddała opiekę- nad dni) 
Renacie Orłowej. Był to 1 
prawdę wzruszający mona 
gdy żegnałyśmy Iient i 
też z radością 
łyśmy Renacie.

Rabkę pożegnałyśmy* J 
botę wieczorepi. Na! 
tkę otrzymałyśmy 
torebki z napisem _ 
ne". Nie miałyśmy tu 1 
dużo „czystego" <xipo 
gdyż rano był apel, 
nie, jakaś wycieczką! 
znów jakaś wyprawa, 
oj a, apel i kominek...

Chcę w imieniu 
stkich harcerek jS L  
wać Irenie Gładkiej* 
nauczycielce z naszej T 
ty p. Romie SudenhA 
miały opiekę nad «  
czasie tej podróży. Tof 
wszystkim dzięki n&n 1 
mowisko było tak pl̂  
udane.

„BlanęrSL
Angelika PUECHANOWA

uczennic* klasy 9| 
Wileńskiej SzkW

Średniej
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rodoce 1 ucz_ 
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rJ o  m * r  waine 
?Ms Otti dzieci 
* a  oiiej podpi»aiKS

“ d*; wytyKad-
' lo a y  w M «  w  

Piwniczna 
fSidne SłdecMm-

— i  wypoczynku
„  bud, na Swi«ta 
* > « .  A Wedy po 
'a joń^toy *  

ĵponmicniam nie 
" Oiaatfliiniy

JLaić rodńców ł po- 
I *  pommynń juosen- 
'  tfitm , podwalić 

meiionymi *  Pto»- 
' dyplomami, listem 

j5 jn  zademonstro- 
rjjj*4»ki miejsc, któ- 

11| dtócictm bliskie

i wdzî uein i swo- 
iewały, tańczyły, ba- 
i lodzice słuchali 
nie ważąc się na- 
iwać słodyczami 

[OTDcami ii stołu, 
— jajca? lekcji ięz. ROl- 

p ! niebywałym zapa- 
tedwni wczasowicze 

i£ ńę do opaania wra- 
ipobytu w Paiatwowym 

jWaajów Dziecięcych 
pDi) w Piwnicznej Zdro- 
Oto fragmenty uczniow- 
1 prac opowiadające o 
kolskiej praylodzie:
IdPDWDz w Piwnicznej 
Mialifany 4 grudnia 
ł® wieczorem. Powi
ci i przyjęto bardzo 
*nfc. Byliśmy zmę- 
1 ?to**ową podróżą i 

o gorącej herba- 
.1 *JSodaym ąjaniu. Pa- 
i**hijące na przyjazd 
W tropy, szybciutko 

nam sypialnie i 
nLftfrM ią na ko- 

potem zasy-

Piw nicznej
pialiśmy w  przytulnych trzy
osobowych pokojach przy 
łagodnym odgłosie rzeki Po
prad*. (Ilona)

„Piwniczna jest położona 
w Beskidzie Sudeckim nad 
Popradem. Miasteczko zo
stało założone przez Kazi
mierza Wielkiego w  1348 r. 
Poznaliśmy je bardzo dobrze 
i niejednokrotnie spacero
waliśmy uliczkami, zwie
dziliśmy ciekawe miejsca 
przy rynku, czasem zagląda
liśmy. do małych przytulnych 
sklepików, by kupić upomin
ki dla swoich bliskich*. (Pa
weł)
' „Wychowawcą chłopców 
był pan Tadeusz Ogórek, 
dziewczynek —  pani Danu
ta Broda. Z nimi nie mo
gliśmy się nudzić. Kiedy już 
były skończone zajęcia lek
cyjne z naszą panią, po obie- 
dzie i godzinie cisay po
obiedniej, pełni oczekiwań 
schodziliśmy na dół do 
świetlicy. Czekały nas tam 
różne zajęcia: w ładną po
godę wychodziliśmy na spa
cery do miasteczka, w  góry, 
do źródeł mineralnych; 
uczyliśmy się ładnych piose
nek. zabaw, graliśmy na 
komputerach, wykonywa
liśmy różne prace na kon
kursy plastyczne, ogląda
liśmy ciekawe filmy dziecię
ce z kaset i kreskówki w 
telewizji*. (Romek)

„Bardzo lubiliśmy sport na 
wesoło, kiedy nasi wycho
wawcy wymyślali najprze
różniejsze zawody. Zwykle 
rywalizowały dziewczynki z 
chłopcami, a cała sala kibi
cowała. Kilka razy jeździli
śmy na basen do miejscowo
ści Rytra do bardzo elegan
ckiego domu wczasowego 
„Perła Południa*. Całą godzi
nę mogliśmy pływać w  cie
plutkiej wodzie, wokół moc 
zieleni, luster, światła". (Ju
la)

„Najwspanialsze były cało
dzienne wyjazdy: do Zakopa

nego, Krakowa oraz doliny 
Popradu i Dunajca. Pierwsza 
wycieczka nie ograniczyła 
się do zwiedzenia Zakopane
go i oglądania z okien auto
karu panoramy Tatr. Pozna
liśmy na własnej skórze, co 
to wspinaczka pod górę, 
zejście w  dół. Pomimo anę- 
czenia, jak już Weszliśmy 
pod Sarnią Skałę i ogląda
liśmy szczyty górskie w  
słońcu, a pod nami zalegała 
mgła, przyznaliśmy, że warto 
było.

Kraków oczarował nas ma
jestatem, powagą, a jedno
cześnie swobodą. Zwiedzi
liśmy Wawel i Smoczą Ja
mę, Sukiennice, kościół Ma
riacki Poznaliśmy ciekawe 
legendy związane niemal z 
każdym ujrzanym miejscem*. 
(Julita)

„Podczas ostatniej wycie
czki doliną Popradu i Du
najca podziwialiśmy panora
mę gór po stTonie polskiej i 
słowackiej, wartkie górskie 
potoki. Zwiedziliśmy takie w 
Starym Sączu klasztor klary
sek, starówkę w  Nowym Są
czu, a w Krynicy byliśmy w  
pijalni wód mineralnych i 
podnosiliśmy się kolejką li
nową na górę*. (Ewa)

„Niektóre imprezy szcze
gólnie zapadły w pamięci. 6 
grudnia —  dzień, w którym 
św. Mikołaj obdarowuje 
wszystkie dzieci prezentami. 
Sw. Mikołaj nie zapomniał 
też o nas. Przyszedł wieczo
rem z dwoma Aniołkami, ale 
na salę wdarty się też dwa 
Diabły, które chciały porwać 
Mikołajowy wór. Psociły, 
straszyły wszystkich, ale za
bawa była świetna, a każde 
dziecko otrzymało torebkę ze 
słodyczami.

Pewnego dnia odbył się 
Festiwal Młodych Talentów. 
Widzowie usłyszeli wiele 
pięknych piosenek, wierszy. 
Zwyciężyły nasze koleżanki 
Ilona i Krysia, z czego wszy
scyśmy się bardzo ucieszyli, 
bo oprócz nas w festiwalu 
brały udział też odpoczywa
jące z nami w PDWDz pol
skie dzieci z woj. nowosąde
ckiego.

Podczas naszego pobytu w 
Piwnicznej przyjechał z wy
stępem do PDWDz dziecięcy 
zespól folklorystyczny z No
wego Sącza „Sądeczoki*. Za
prezentowali’ ludowe ubiory 
górali sądeckich, zabawy, 
pieśni i tańce. Obejrzeliśmy 
popisy ,,Sądeczoków“ z wiel
ką przyjemnością.

Każdej niedzieli chodzili
śmy do kościoła i uczestni 
czyliśmy we Mszy św, A  
każdą środę przychodził do 
nas ksiądz proboszcz. Pro
wadził z nami ciekawe roz
mowy, przynosił do obejrze
nia kasety, a na pamiątkę 
wręczył piękne kalendarze 
Zajrzała też do nas siostra 
zakonna pochodząca z W il
na, również obdarowała nas 
obrazkami, medalikami, czę
stowała cukierkami.

Spędziliśmy wiele wspa 
niałych chwil, ale turnus się 
kończył, oto zebraliśmy się 
na ostatni pożegnalny apel. 
Nasza cała grupa została od
znaczona listem pochwalnym 
za „nienaganne zachowanie, 
wzorową postawę i aktyw
ność podczas odbywania za
jęć*, co było dla nas miłym 
zaskoczeniem. Otrzymaliśmy 
też pamiątkowe maskotki 
książki, słodycze. Serdecznie 
dziękowaliśmy dyrekcji, gro
nu wychowawców 1 perso
nelowi za wspaniałe wczasy 
w PDWDz.

Przed odjazdem zdąży 
liśmy ubrać choinkę. Wie
czorem usiedliśmy przy niej 
i śpiewaliśmy kolędy. Po
znaliśmy miejscowe zwy
czaje kolędników, góralskie 
kolędy.

Nazajutrz rano żegna
liśmy się ze wszystkimi w 
PDWDz, z Piwniczną. Cho
ciaż każdy tęsknił za domem, 
przy pożegnaniu mieliśmy 
łzy w  oczach, żal było od
jeżdżać z miejsc, gdzie spo
tkaliśmy tak wspaniałych
ludzi, przeżyliśmy tyle pię 
knych chwil*. (Małgosia)

Rodzice grupy czwartaków 
odpoczywających w Piwnicz
nej wraz z wychowawczynią 
składają wyrazy podzięki
wszystkim, którzy przyczyni
li się do organizacji wicza 
sów. Nasze słowa wdzięcz
ności kierujemy do Stowa
rzyszenia „Wspólnota Pol
ska” za ufundowanie wcza
sów, konsulatowi RP w Wil
nie za opłacenie kosztów 
podróży, Uniwersytetowi W i
leńskiemu za udostępnienie 
autokaru, Polskiej Macie 
rzy Szkolnej na Litwie za 
wszelką pomoc w organizacji 
wyjazdu, także Rodzicom,
towarzyszącym w podróży.

Teresa KOLENDA

NA ZDJĘCIACH: Mstwowy 
Dom WczaaAw Dziecięcych w 
Piwniczne]; dzieci w  górach.

-— Znakomicie) A dlaczego? rfylnutnt ćwiczę gamę aa foltfr-
—  Bo mieszka w  zegarkach. pianie?

* * * —  Oczywiście, ie  przeszka-
Sledmiolełni chłopiec dzwoni ' dzasz. 

do — Bardzo panią proszę, leby
—  Proszę pani —  pyta. — pani 'powiedziała lo mojej ma-'

Cry nie przeszkadzam, gdy go- mie. -  ___________ _____

Nauczycielka mówi:
— Powiada się: krowa się o* 

cieliła. Świnia się oprosiła itp. 
Adasiu, daj jakiś Inny przykład! 

1 — 2arłok się obtarł.
Dobrała G. E

OMEP aa Utwh
Jest to skrót mięcłzyftar omowej 

organizacji pozarządowej, która 
troszczy się o warunki bytu i 
rozwoju dzieci w wieku od 0 do 
8 lat Organisatłon Mondiale pour 
l'Education Prescolaire (World 
Organition for Early Childhood 
Education). OMEP współpracuje 
% innymi organizacjami o podęb- 
hym charakterze, ma statui kon
sultanta UNESCO. UNICEF, Ra
dy Europy 1 ECOSOC. Głównym 
jej celem jest czynić wszystko, 
żeby każde dziecko w rodzinie 
i społeczeństwie miało optymal
ne warunki dobrobytu, rozwoju, 
szczęścia. Dlatego OMEP popie* 
ra zamiary 1 zobowiązania, któ
re mogą polepszyć rozwój dzie* 
ci; wspomaga badania naukowe, 
dąży do rozwijania wzajemnej 
współpracy i zrozumienia naro
dów i dzięki temu przyczynia się 
do zachowania pokoju na świę
cie.

Szlachetne cele i zadania tej 
organizacji zachęcają również do 
założenia na Litwie Narodowego 
Komitetu OMEP. Jego członkami 
mogą być profesjonalni pedago
dzy i architekci, medycy i psy
chologowie, prawnicy i rodzice, 
ludzie różnych wspólnot religij- 

' nych, narodowości, przekonań 
5 politycznych, przedstawiciele or
ganizacji i ruchów. Słowem, 
wszyscy, którzy akceptują dąże
nia OMEP. Zgodzimy sig, że nie 
ma ani jednego człowieka łub 
zawodu, dla których mogłoby 
być rzeczą niską, a tym bardziej 
niechlubną troska o przyszłość 
dzieci, o los ich i całej planety.

Dlatego zapraszamy wszystkich 
na założycielskie zebranie Komi
tetu Narodowego OMEP, które 
odbędzie się 6 lutego 1993 r. o 
godzinie 11 w sali Litewskiej A- 
kademii Muzycznej (Wilno, al. 
Giedymina 42). Przybądźcie peł
li! idei, widzący siebie nie tylko 
na Światowym Zgromadzeniu 
OMEP (odbywają się one có 
trzy lata za każdym razem w in
nym państwie), ale też w działal
ności mającej na celu poprawę 
bytu dzieci Litwy.

Zaprasza się również mecena
sów, bez których pomocy trud
no sobie wyobrazić skuteczną 
Hrłai*inn4/- Litewskiego Komite
tu Narodowego OMEP. Z. rado
ścią możemy zakomunikować, że 
na początku tej chlubnej listy 
mamy już jednego sponsora wie
lu projektów altruistycznych, mia
nowicie Fundusz Otwartej Litwy.

A. PlUClAUSKAS.
doktor nauk pedagogicznych

O TRYBIE REJESTRACJI 
NIE ZAREJESTROWANYCH 

STRZELB MYŚLIWSKICH 
I KUSZ

Uchwałą rządu Republiki Lite
wskiej ustalono, że obywatele 
Republiki Litewskiej i stali mie
szkańcy nie zarejestrowane nie- 
gwintowane i gwintowane strzel
by myśliwskie oraz kusze, naby
te (niezależnie od źródła ich za
kupu) przed uprawomocnieniem 
się tej uchwały, powinni w ter
minie pięciu miesięcy zarejest
rować w organach spraw we
wnętrznych w trybie ustalonym 
przez Ministerstwo Spraw Wew
nętrznych.

TRUDNE DNI 
W  LUTYM

Zgodnie z nstalenlaml na akow
ców niesprzyjające dla zdrowia 
dat przypadają aa 5, II. 14 I 23 
lutego. Nasilenia złego samopo
czucia . można oczekiwać mię
dzy godz. 15 a 17. Należy w 
ty di dniach być ostrożnym na 
drogach, szczególnie przy kiero
wnicy.

W. P.



Rada parafialna zamknęła kościół
OŚWIADCZENIE WSPOLNOTY LITWINOW  

W POLSCE, TOWARZYSTWA SW. KAZIMIERZA 
I STOWARZYSZENIA LITWINOW W  POLSCE

Rada parafialna w Puńska, po* 
pterana pnm  taacfą część tt- 
tewiklch mieszkańców parafii 
puńsldej 1 sejneńskie], postano* 
wiła wstrzymać roboty przy bu
dowle kościoła w - Wid ogierach, 
a bodynek zamknęła. Decy
l a  rady nu obowiązywać do 
chwfll, aż Biskup Ełcki, którego 
farysdykcjl podlegają parafie pa* 
islu | sejneńska, aktem prawnyp 
określi status wznoszonego koś
cioła, tj. pozostawi go jako ko
ściół pomocniczy parafii puńs- 
JdeJ.

Rada parafialna w Puńsku 
podjęła tę drastyczną decyzję po 
Cym, gdy Biskup Ełcki oświad
czył, te faktem stało się Jut ut
worzenie parafii w Widugierach.

Nowa parafia widagftenka ma 
się Aładać ze znacznej części 
obecnej parafii pańskiej 1 litew
skiej części parafii sejneńskiej. 
W  istocie zmieniłyby się w nich 
proporcja narodowościowe na 
niekorzyść Litwinów. Jeieli Je
szcze weźmiemy pod uwagę rów
nie! trudności ekonomiczne, zwią
zane z utworzeniem 1 utrzyma
niem nowej parafii, Jeiełl dost
rzegamy obecny realny brak księ
ży litewskich, to zrozumiemy, te 
takie posunięcie stwarza dodat
kowe zagrożenie dla małej spo
łeczności litewskiej tego regio
nu. Obawy te uzyskają tym wię
ksze uzasadnienie, gdy popatrzy
my na dalszą 1 całkiem bliską 
przeszłość naszego narodu 1

Fikcyjny zarzut
Sprawa utworzenia parafii w 

Widugierach nabrała szerokiego 
rozgłosu nie tylko w Polsce, jej 
echa dotarły także na Litwę. Po
wyższe oświadczenie zostało wy
drukowane w wielu litewskich 
wydaniach wzbudzając niezado
wolenie społeczeństwa litewskie
go, które solidaryzuje się z ro
dakami w Polsce.

Przed, kilku dniami powyższe 
oświadczenie z prośbą o jego 
wydrukowanie dotarło również. 
do naszej redakcji. Nie mieliś
my nic przeciwko wydrukowa
niu tego oświadczenia pod wa
runkiem, że przedstawimy stano
wiska obu stron biorących udział 
w sporze. Okazało się, że była 
to słuszna decyzja. Z wypowie
dzi Biskupa Ełckiego Wojciecha 
ZIEMBY o zamiarze utworzenia 
parafii w Widugierach jasno wy
nika, że zarzuty pod adresem 
Kurii Biskupiej w Ełku zawarte 
w. powyższym oświadczeniu są 
nieuzasadnione. A  oto ta wypo
wiedź:

„We wsi Widugiery został wy
budowany kościół (pozostały tyl
ko prace wykończeniowe). Pow
stał więc zamiar, wyrażony zre
sztą wobec kilku wiernych. 1
Księdza proboszcza w Puńsku w 
samych Widugierach, aby ory- 
gować tam parafię dla wiernych 
języka litewskiego. Z Wid ugier 
do najbliższego kościoła w Sej
nach lub Puńsku Jest ok. 13 
km. Racje duszpasterskie ustano
wienia w Widugierach samodziel
nej placówki są więc oczywiste. 
Zamiar ten znalazł swój wyraz 
także w moim przemówieniu w 
czasie uroczystości religijnych w 
Mariampolu na Litwie dnia 10 
lipca 1992 roku, prosząc jedno
cześnie o księdza z Litwy, który 
przez pewien czas mógłby nam 
pomóc Ponieważ takiej pomocy 
nie otrzymaliśmy, a w diecezji 
ełckiej mamy zaledwie czterech 
czy pięciu kapłanów znających 
język litewski, dlatego zamiar 
utworzenia parafii w Widugie
rach został zaniechany. Chodziło 
też o to, aby nie wycofywać 
księży z dotychczasowych placó
wek litewskich.

Taki jest stan prawny kościo
ła w Widugierach.

Domaganie się więc odwołania 
parafii w Widugierach 1 towa
rzyszące temu różnego rodzaju 
działania, a także publikacje w 
prasie, nie mają więc żadnego

uzasadnienia w rzeczywistych 
decyzjach Kurii Biskupiej w Eł
ku.

Przeciwnie w międzyczasie zo
stał uruchomiony punkt duszpa
sterski dla niewielkiej grupy 
wiernych języka litewskiego w 
Suwałkach, został ustanowiony 
Wikariusz Biskupi do spraw Du
szpasterstwa Wiernych języka li
tewskiego z siedzibą w Puńsku, 
a w Wyższym Seminarium Du
chowym w Ełku został wprowa
dzony lektorat Języka litewskiego. 
Na jesieni ubiegłego roku oraz 
7 stycznia roku bieżącego zosta
ły przeprowadzone rozmowy w 
Kurii Arcybiskupiej w Wilnie w 
sprawie wysłania alumnów do 
naszego Seminarium na pewien 
czas do pracy duszpasterskiej w 
archidiecezji wileńskiej w celu 
lepszego opanowania przez nich 
języka litewskiego.

Rozumiem wrażliwość wier
nych języlcń litewskiego Nie 
mniej, główny zarzut klarowany 
pod adresem Kurii Biskupiej w 
Oku jest fikcyjny: parafia w 
Widugierach nie została orygo- 
wana i w najbliższym czasie nie 
mamy takich planów. O tym 
wszystkim były powiadomiane 
przez swoich księży proboszczów 
a ostatnio pisemnie także różne
go rodzaju ugrupowania litews
kie w Polsce'4.

A  więc, jak widzimy z listu 
J.E. Biskupa Ełckiego Wojciecha 
Ziemby, wszystkie obawy Rady 
Parafialnej w Puńsku i organi
zacji litewskich o status pow
stającego w  Widugierach koś
cioła nie mają podstaw. I moż
na by uznać, że wrzawa powsta
ła w ciągu ostatnich kilku mie
sięcy wokół tego kościoła jest 
wynikiem zwykłego nieporozu
mienia. Ale... Nasza redakcja po
siada obszerną korespondencję, 
dotyczącą historii kościoła w 
Widugierach. Korespondencja ta 
dokładnie ilustruje narastanie 
konfliktu, pokazuje jak był po-| 
lityzowany fakt budowy tego ko
ścioła. Do zbuntowanych wier
nych widocznie nie przemówiły 
argumenty Biskupa Ełckiego za
warte w liście do przewodniczą
cego Rady Parafialnej w Puńsku 
Piotra STANKIEWICZA datowa
nym 12 września 1992 r. W  liś
cie tym ULin. czytamy:

„Z wielkim zdziwieniem 1 bó
lem przyjmuję Ust Szanownego 
Pana z dnia 24 sierpnia 1992 r*

szczególnie tego regionu, gdy 
przypomnimy wieloletnią walkę 
Litwinów o słowo ojczyste w 
swych kościołach.

Tym oświadczeniem zwracamy 
się do wszystkich naszych roda
ków na Litwie I za granlc% du
chownych i  osób świeckich: nie 
śpieszcie nas potępiać, a spró
bujcie nas zrozumieć I wstawić 
się za nami w miarę swych mot- 

’ liwoścL Nie idziemy przeciwko 
kośdołowL Walczymy o prawo, 
aby teraz 1 w przyszłości chwa
lić Boga w naszym Języku oj
czystym.

Przewodniczący Zarządu WLP 
J. S. P ARANSEVlClUS

Przewodniczący 
Towarzystwa Sw. Kazimierza 

W. GRIGUTIS
Przewodniczący SLP 

E  PETRUSKEVlClUS

w którym Rada Parafialna parafii 
Puńsk komunikuje o decyzjach 
w sprawie kościoła w Widugie
rach.

Moje zdziwienie podyktowane 
jest tym, że wierni Języka lite
wskiego w dalszym ciągu widzą 
dla siebie zagrożenie w uspraw
nieniu struktur duszpasterskich. 
Jak to Już wyjaśniałem przed
stawicielom Rady Parafialnej pa
rafii Puńsk w czasie spotkania 
w Kurii Biskupiej w Oku dnia 
14 sierpnia br„ moją troską Jest, 
aby wszyscy wierni w naszej 
Diecezji mieli jak najbliżej do 
swojego kapłana i do swojego 
kościoła. Zadaniem Kościoła Eł
ckiego jest także tworzenie ta
kich warunków, aby wierni mo
gli się modlić w swoim ojczy
stym języku 1 w ten sposób 
przyczyniać się do ubogacenia, 
wzmocnienia 1 pogłębienia swo
jej ojczystej kultury.

( « )  Rada Parafialna komuniku
je o wstrzymaniu prac przy ko
ściele w Widugierach 1 o Jego 
zamknięciu. Do niedawna* takie 
pisma biskupi otrzymywali od 
władz, którym zależało na nisz
czeniu Kościoła i niszczeniu wia
ry świętej, a także niszczeniu 
odrębności kulturalnej i języko
wej narodów słabszych 1 trady
cyjnie chrześcijańskich. Wasi 
bracia Litwini w niepodległej 1 
wolnej Litwie mogliby służyć 
wieloma tragicznymi przykłada
mi w tym względzie. Czyżby 
Rada Parafialna zapomniała o 
swojej godności świadków 1 ob
rońców Kościoła Świętego? My
ślę, że zaszło Jakieś nieporozu
mienie, ponieważ nie było wy
padku, aby jakakolwiek, praw
dziwa Rada Parafialna decydo
wała się z własnej woli na za
mknięcie kościoła!"

Powyższym argumentom trud
no odmówić logiki, jednak wido
cznie nie dotarły one do adre
satów. Komuś nadal zależy na 
tym, by ze sprawy duszpasters
kiej zrobić konflikt narodowo- 
ściowy. Pomimo to, że sprawa 
została definitywnie załatwiona 
zgodnie z żądaniami autorów oś
wiadczenia (o czym zostali poin
formowani), nadal ukazuje się 
ono w prasie litewskiej. Nie wię^ 
my, czy to przez „zapomnienie", 
Czy też celowo pod oświadcze
niem tym zabrakło' daty jego 
wydania. To raz jeszcze potwie
rdza, że komuś bardzo zależy na 
rozdmuchiwaniu nie istniejącego 
już problemu i robieniu z niego 
aktu politycznego uszczuplające
go nrawa mniejszości litewskiej 
w Polsce.

Konkurs „Dziewczyno „Ku

Skutki rozszalałego żywiołu
Huragan, który nawiedził 

Litwę, nie ominął również re
jonu święciańskiego. Było to 
w połowie stycznia. A  mniej 
wiącej za tydzień silny wiatr 
się powtórzył. Gdzieniegdzie 
zostały przewrócone słupy 
telefoniczne, zerwany eternit

z dachów, nie mówiąc już o 
tym, że wichura powaliła 
spory szmat lasu, zajmujące
go połowę terytorium regio
nu. W  przedsiębiorstwie rol
nym „Pavasaris“ uległ zni
szczeniu magazyn nawozów 
mineralnych.

W  przybliżeniu obliczono

już straty, jakie wyrządził 
rozszalały żywioł. Wynoszą 
400 milionów talonów.

Do placówek ubezpieczeń 
państwowych zwróciło się 
około stu mieszkańców re
jonu w sprawie wypłacenia 
odszkodowań.

N. N1EZAMOW

Eryka GIERASIMOWICZ.

Program satelitarny Telewizj 
Pol skie j  Polonia SA

31 marca 1993 roku Telewizja 
Polska zamierza rozpocząć na
dawanie 24-godzinnego progra
mu satelitarnego, za pośredni
ctwem satelity EUTELSAT n F3.

W  ten sposób polska telewi
zja publiczna dołączy do coraz 
liczniejszej europejskiej rodziny 
telewizyjnych programów sateli
tarnych. Za pośrednictwem sate
lity polska kultura, jak i obraz 
współczesnej Polski będą docie
rać do wszystkich krajów nasze
go kontynentu.

Program satelitarny POLONIA 
wypełnią audycje przygotowane 
przez Tedakcje pierwszego i dru
giego programu Telewizji Pol
skiej. Równocześnie będzie on 
uzupełniany transmisją bieżą
cych programów Informacyj
nych z anteny ogólnopolskiej. 
Każdego dnia będziemy emito
wać ośmiogodzinny blok pro
gramowy, powtarzany następnie 
dwukrotnie w  ciągu doby. W  
programie znajdą się wszystkie 
podstawowe gatunki twórczości 
telewizyjnej:

— Film polski H
— Teatr Telewizji
— Muzyka Ą 

Publicystyka
— Reportaże M
— Rozrywka..
Istotnym elementem.

że programy 
cne w pogłębianiu j 
ojczystego języka i 
kultury wśród naszych 
Uzupełnieniem bieżącej 
cji będzie stała emiiji 
ty, gdzie równleż^HH 
dą informacje o syfra 
darczej i możliwośdid 
stowania.

Emisja programu ni 
ropę, w  przyszłości I 
Ocean —r na kontroM 
kański, stworzy 
szechniania obraza 
świecie i przemian 
cych w naszym kraju.

W  programie POLONU 
widziana jest także 
lam. Ich akwizjfcję ft 
Biuro Reklamy Tełewil 
skiej.

POD PARAGRAFEM

Złote króliki**99
Takie banalne historie zda

rzają się dosyć często:' chce 
się wypić, a kieszenie świe
cą pustkami. Jak i gdzie 
zdobyć pieniądze, aby za
spokoić „pragnienie"? Szu
kając odpowiedzi na to py
tanie dwaj młodzi ludzie z 
Podbrodzia —  Giennadij Ka
czanowski i Witold Turcza- 
nowicz wyruszyli na... oko
liczne zsypisko śmieci. Wia
domo, że prócz wyrzuca
nych niepotrzebnych rupie
ci na. śmietniskach można
zpaleźć rzeczy, za które za
płacą. Na przykład, metale 
kolorowe.. Przyjaciele wy
trwale grżebali w odpadach. 
Coś niecoś' znaleźli i sprze
dali. Niestety, uzyskana su
ma nie była duża. Wystar
czyło tytko ha dwie butelki
denaturatu. Wypili. Mało.
Doczekali wieczoru, wdar
li się do składzika są
siadki i ukradli 8 kró
lików. Zaledwie. zdążyli
zdjąć skórki, gdy pojawiła ’ 
się policja. Dalej wszystko

potoczyło się zgodo* l 
nytm w takich' pBJP 
scenariuszem. SledJt* 
Kaczanowski i Turd* 
otrzymali wyroki P 
robót poprawczy*® 
Poszkodowanej 
płacić 15 tys. talonoj* 
tego w okresie 
kary z ich zarobW 
się potrącać po 

— Króliki te s®  
nich „złote" — 
rejonu święciańiWT 
stanlas Ramelis. '  
stety, liczba takiefc 
rośnie. RozkradaB̂ lj 

' prosięta i inny 
żywy. Policja ^  
tego rodzaju spi#'-_Ma 
le kradzieży pO#*w' 
wykrytych. Przy ąa 
sżcze raz 
mieszkańcom lejoH" 
tylko naszego, aW . 
li drzwi, instalo**" 
wodne zamknięć |L 
aby trzymali zlycj* 

Nikołaj 
Rejon święciański
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li] ty stan górniczy, pracowity plon. u

o WYSTĘPACH 
iORNICZEGO CHORU 
1ESKIEG0 Z LUBINA 
| „CRESCENDO"
Z KOSZALINA

|M>d 
i Riym*

i solisty <

trzy marzenia: odwie- 
Larów i Wino. 1 

te marzenia spełniły 
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' r Górniczego Chóru z 
Zygfryda Pietrończy- 

u Kolędę zmieniły już gó- 
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międzynarodowych i ogólnopol
skich. Nagrodę Karlińskiego — 
na festiwalu Ogólnopolskim Pie
śni Chóralnych „Legnica—  Can- 
tat". Dwukrotnie brał udział w 
finale w Katowicach plasując 
się jako najlepszy chór na Dol
nym Śląsku. Zdobył nagrodę w 
Rumii. „Złoty kaganek" —  w 
Tarnowskich Górach. W  zesz
łym roku w Dusseldorfie — na
grodę za wykonanie pieśni chó
ralnej i ludowej oraz za całość 
występu. Na tym samym festiwa
lu dyrygent Zdzisław Francuz, 
absolwent Wyższej Szkoły Mu
zycznej we Wrocławiu, zdobył 
drugą nagrodę. Kiedyś prowa
dził chór w Złotoryi. Kopalnia 
została zlikwidowana, ludzie zaś 
przeszli do Lubina:

— Z  inicjatywy tej grupy 
miałem zorganizować nowy chór. 
Niełatwo było, bowiem w poło
wie lat osiemdziesiątych* (chór 
powstał w 1980), różni działa
cze partyjni „podkładali kłody". 
Nie podobał się nasz repertuar. 
Musieliśmy opuścić Dom Kultu
ry...

Mogła rzutować na to' — w 
okresie „zaostrzonej baczności 
politycznej“  ze względu na „So
lidarność" — historia rodziny 
dyrygenta. Ojciec pana Zdzisła
wa, były żołnierz AK za Polski 
Ludowej . — 10 lat siedział w 
więzieniu. Wyszedł w 1959 ro
ku. Wrócił. Ale on i syn zosta
wali nadal „na cenzurowanym"... 
Toteż różne koleje losu trzeba 
było pokonać. Na szczęście, teraz 
dla górników z Lubina są ludzie 
życzliwi. Na przykład, mgr. Zy
gmunt Mackało, zastępca dyrek
tora do spraw kadrowych w za
kładach górniczych „Rudna", To
masz Cieszkowski, naczejńy in
żynier, zastępca dyrektora w za
kładach górniczych „Lubin", 
Piotr Strzelecki, prezes Zarządu 
Górniczego Chóru," inż. mgr. Jó
zef Sacma, kierownik robót gór
niczych w Przedsiębiorstwie Bu
dowy Kopalni „Micon" SA Pol
kowice. Sponsorzy. 1 artyści mo
gą teraz śpiewać każdą pieśń bli
ską sercu Polaka, gdziekolwiek 
mieszka...

I  — Śpiewając „Rotę" myśleliś
cie o legnickiej ziemi, my o wi
leńskiej, ale wszyscy myśleliśmy 
o ziemi ojczystej i to nas połą
czyło — powiedział na zakoń
czenie koncertu poseł na Sejm 
RL Ryszard Maciejkianiec.

Górniczy Chór Męski z Lubi

na, jak również zespół „Crescen
do" z Koszalina połączyły rów
nież wileńskie występy. Zespół z 
Koszalińskiego Liceum Muzycz
nego zaprezentował muzykę da
wną. Doskonałe trio gitarzystów 
wykonało trzy pieśni Szoroliko- 
wskiego i Nikity Koszkina. Ta 
muzyka —  grana przez zespół 
kameralny, bądź gitarzystów —  
wprowadzała słuchacza w nieco 
salonowy nastrój —  spokoju, 
harmonii i święta...

Mieszkańcy Rudomina wypeł
nili salę po brzegi. Na koncer
cie obecni byli również ksiądz 
kościoła w Rudominie Juozas 
Urbonas oraz ksiądz z Turgiel 
Józef Aszkiełowicz, poseł na 
Sejm RL Ryszard Maciejkianiec, 
deputowani do Rady Gminnej, 
starosta Jerzy Żukowski. Tutaj 
w Rudominie również wystąpił 
wspaniały zespół muzyczny z 
Koszalina pod. kierownictwem 
Dariusza Krzysztofa Szczeblews- 
kiego. Następnie z piosenkami 
góralskimi wyszedł na scenę mę
ski chór z Lubina w wojewó
dztwie legnickim. Za wysoki 
poziom artystyczny, piękne par
tie solowe, publicznóść Rudomi
na darzyła górników gorącymi 
oklaskami. Podobnie działo się w 
Mickunach, a szczególnie ciepłe 
przyjęcie urządzono artystom w 
Czarnym Borze...

Cóż, górnicy pozostają górni
kami. Niektórzy już w starszym 
widcu, a jak bogaci .duchowo. 
Po ciężkiej pracy zbierają się 
jeszcze na próby. Jak powiedzia
ła prezes oddziału „Wspólnoty 
Polskiej" w Lubinie, pani Gabrie
la Skojdzińska, ludzi tych łączy 
wspólnota duchowa..

Jakże przychylny był los, któ
ry zetknął naszą „Rudomiankę” 
z tak wspaniałym zespołem chó
ralnym, od którego się można 
wiele • nauczyć. Być może tę 
przyjaźń wileńsko - śląską, sym
bolicznie zapoczątkował jeszcze 
wilnianin, były żołnierz AK Bo
lesław Sztukowskl, który w la
tach 1961—1965 zbudował ko
palnię miedzi w Lubinie. Dziś 
kopalnia nosi imię „Bolesław", 
a jedna z ulic miasta przypomi
na nazwisko naszego rodaka.

Alina LASSOTA,
Leokadia DROZD

NA ZDJĘCIACH: śpiewają gór. 
nlcy; „Crescendo" z Koszalina.

Fot. Bronisława Kondratowicz
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BUJWIDZKA SZKOŁA ŚREDNIA

serdecznie zaprasza

wszystkich swoich absolwentów NA TRADYCYJNE SPOTKA- 
NIE, które się odbędzie 6 lutego o godzinie 19.00.

PRZYBYWAJCIE! _  'J S fl(Tam. 1602)

Wczoraj w bankach litewskich
Litewski konercyjny „Vytis": 

dolar •— 401.90 '(skup), 414.10 
(sprzedaż), marka niemiecka — 
245.80 (skup), 253.20 (sprzedaż), 
rubel rosyjski —  0.50 (skup), 0.80 
(sprzedaż).

Wileński komercyjny: dolar
— 406 (skup), 416 (sprzedaż), 
marka niemiecka. — 245 (skup), 
252 (sprzedaż), rubel rosyjski — 
0.58 (skup), 0.62 (sprzedaż).

Oszczędnościowy: dolar — 408 
(skup), 420 (sprzedaż), marka nie
miecka —► 250.50 (skup), 257.80 
(sprzedaż), rubel rosyjski — 0.50 
(skup), 0.60 (sprzedaż).

„Hermls": dolar — 1 407 (skup), 
423 (sprzedaż), marka niemiecka

;— 25l (skup), 261 (sprzedaż)/ 
rubel rosyjski — 0.55 (skup), 
0.70 (sprzedaż).

„Lłtimpez” : dolar — 402
(skup), 418 (sprzedaż), marka nie
miecka — 247 (skup), 257 
(sprzedaż), rubel rosyjski —r 0.50 
(skup), 0.75 (sprzedaż).

„Tauras": dolar •— 405 (skup), 
417 (sprzedaż), marka niemiecka 
— 247 (skup), 254 (sprzedaż), ru
bel rosyjski — 0.56 (skup), 0.62 
(sprzedaż).

„Baltic": dolar -r-. 405 (skup), 
marka niemiecka — 251 (skup).

Narodowy bank litewski

buchalteryjnych:

Dolar australijski 
Szyling austriacki 
Funt brytyjski 
Frank belgijski 
Marka niemiecka 
Gulden holenderski 
Korona duńska 
Lir włoski 
Dolar kanadyjski

> nastę- Korona norweska 59.44
do wa- Dolar singapurski 255.3711 Dolar USA -406.31

Marka fińska 75.70
Frank francuski 74.15
Korona szwedzka l 55.71

276.70 Frank szwajcarski 273.04
35.31 Jen japoński 3.25

604.79 Peseta hiszpańska 3.56
1239 Ecu 503.17

252.32 Korona estońska 32.09
224.36 Rubel łotewski 2.36
66.35 Rubel białoruski / 0.71

0.2682 Karbowaniec ukraiński 0.52
320.38 Rubel rosyjski 0.71

Chcecie zobaczyć, 
porobić zakupy i sprzedać?
Firma turystyczna „VALUNTA-KELUODIS“ organizu

je wyjazdy Komercyjne:

— DO OKOLIC TORUNIA W  POLSCE AUTOKAREM 
— 10, 24 lutego;

—  DO BUDAPESZTU (REPUBLIKA WĘGIERSKA) — 
POCIĄGIEM — AUTOKAREM — 21 lutego. Cena 
— 60 dolarów USA.

—  DO MOSKWY POCIĄGIEM N A  DWA DNI — 11, 
18, 25 lutego. Nocleg w  hotelu. Cena — 3.000 ta
lonów.

Zwracać się: Vllnlus, teL 44-19-55 od Sod z. 9 do 17.
(Lam. 1638)

PODZIĘKOWANIE 
Serdecznie dziękujemy pre

zesowi Zarządu Miejskiego 
ZPL Stanisławowi Korczyń
skiemu za pomoc i wsparcie 
w ciężkiej chwili utraty Oj
ca Stanisława Walukiewicza 

W  imieniu Rodziny
Czesława Siemaszko 

(Zam. 1634)

'Niedrogo 

SPRZEDAJEMY 
nowe przyczepy do samo
chodów osobowych „Zubrio- 
nok”.

Zwracać się: Vllnłus, teL 
28-80-12.

(Zam. 1610)

Zapraszamy absolwentów SU2ANJSKIEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ 
NA  STUDNIÓWKĘ, letóra dę odbędzie 6 lutego br. o godzi
nie 18.00, a nie S lutego. Jak pisaliśmy.

M a t n r z y i c l  
(Zam. 1640)

W  sobotę, 6 lutego o godz. 11 w Domu Kultury (dawny 
Kolejarzy) ul. Kauno 5 (obok dworca kolejowego) odbędzie 
dę

SEMINARIUM PRZEDWYBORCZE 

Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL

Zapraszamy członków komisji wyborczych samorządowych 
oraz prezydenckich, kandydatów na deputowanych. Ich mętów 
zaulanla oraz obserwatorów, członków Zarzędu Rejonowego, 
prezesów kót, a takie aktyw ZPŁ rejonu.

(Zam. 1635)

Firma drogo zapłaci
ZA  MIEDZ, BRĄZ, MOSIĄDZ I ICH ZŁOM, 

CHŁODNICE SAMOCHODOWE.

Zamienimy samochody M-21412, VAZ-21063, Attdi-00 
z silnikiem wysokoprężnym na metale kolorowe 1 ich 
złom.

Telefonować: (8-211) 5-81-23; 5*48-32; 5-60-22.
Fax 5-43-97.

(Zam. 1590)



K U  R I E R  W 1 L E N  S K 1” 4 lutego 1993 r.

l/ l Firma turystyczna 
T l  AL Yl“

STALE ORGANIZUJE 

DWUDNIOWE PODRÓŻE z noclegiem DO POL

SKI, m. BYDGOSZCZ.

JEST TO DALEKA. AIS POPŁATNA PODROZl 
Zwracać się: Vllałua, Stirnq 27—301 

teL 73-80-17, 73^0-50.
K-unaa, tel. 2009-14.

(Zam. 1574)

ZSA „IW A “
— sprzedaje pralki „Wiatka-automat-16" z dostawą. 

Na tyczenie klienta dokonujemy teł podłączenia;
— materiały budowlane,
— samochodem KAMAZ-kontener przewozimy ładun

ki do państw WNP,
— dźwigiem 10 tonowym wykonujemy prace monta

żowo-budowlane.
Informacje telefoniczne: od 10 do 19 godz., tel. 

81-21-05.
(Zam. 1636)

Turystyczne biura 
zaprasza:

— do Pakistanu (m. Islamabad), 14 lutego na 4 dni, 
cena 345 doi. USA, 65.000 rub„ 25.000 tal,

— do Rumunii, 13 lutego, autokarem, podról trwa 6 
dni, cena 6 doi. USA 7.500 taL,

— do Polski (m. Giżycko), 18 lutego na 3 dni, cena 6 
doi. USA 6.500 taL

Organizujemy wyjazdy samolotem do Indii, Chin l 
TurcjL

Nasz adres: Yilnlus, uL lasanavi£iaus 29 a, gab. 22.
Tel. 63-00-52. 63-00-59.

(Zam.1633)

Do Warszawy -  
codziennie

Firma turystyczna „EREUS" 
zaprasza klientów

N A  PODRÓŻE DO WARSZAWY 

Regularna linia Wilno—Warszawa—Wilno jest ob
sługiwana autokarami mSETRA", „MERCEDES", 
„JELCZ” codziennie. Cena biletu „Setrą" w obie stro
ny 25, a w jedną stronę 15 dolarów USA. Autokarami 
„Mercedes" lub „Jelcz* w obie strony 30, a w jedną 
— 20 dolarów USA.

Bilety można nabyć: Vllniua, kino JPergale", Pa- 
menkalnlo 7/8, godz. od 11 do 15. Dzwonić pod tele
fonem 22-53-92.

ORGANIZUJEMY PRZEWOZY ŁADUNKÓW W  
OBRĘBIE REFUBUKL 

TeL 61-71-62.
(Zam. 1606)

T e l e w i z j a
CZWARTEK, 4 LUTEGO 

LTV-1

9.00 — Program dnia. 9.05 — 
Dla dzieci. 10.05 — Film lab. 
„Sonata Kreutzerowska*' (1).
18.00 —  Wiadomości. 18.15 — 
Koncert dla dzieci. 18.40 — Fil
my dok. 20.00 — Dobranocka. 
20.25 — Reklama. 20.30 — Pa
norama. 21.00 — Wybory prezy
denta Republiki litewskie). 21.15
— Co zazieleniła trawa. 21.50
— Film dok. 22.00 — Godzina 
błuesu. 22.45 — Prezentuje 
„Wasze studio". 23.15 —  Wia
domości wieczorne.

TV Ulwy Wschodniej

7.00 —- Zewsząd o wszystkim.
7.10 — Jesteśmy z wami w ten 
wczesny ranek (w jęz. ukraiń
skim). 7.50 —  Film anim. 8.00

Spotkanie z kandydatem na 
prezydenta RL. W  studiu nad
zwyczajny i pełnomocny amba
sador RL w USA Stasys Lozo- 
raitis. 18.00 — Trans. TVP.

Warszawa

10.00 — Wiadomości. 10.10 — 
Mama i ja. 10.25 — Domowe 
przedszkole. 10.50 — Porozma
wiajmy o dzieciach. 11.00 —
„Kojaku — serial kryminalny 
prod. USA. 11.50 — Test - ma
gazyn konsumenta. 12.05 — l i 
sty w butelce. 12.30 — Żołnierz 
nieznany — program dokumen
talny. 13.00 — Wiadomości.
13.l£—17.00 —: Telewizja edu
kacyjna. 17.05 — Teleferie — 
Super zima oraz „Skok" — film 
prod. szwedzkiej. 17.50 — Mu
zyczna jedynka. 18.00 —  Teleei- 
press. 18.20 — „Klinika w
Szwarcwaldzie" (1) —» serial
prod. niemieckiej. 19.10 — Ma
gazyn katolicki. 19.45 —  „Zulu 
Gula" — program satyryczny
Tadeusza Rossa. 20.00 — Tę
czowy mini-box. 20.10 — Wie
czorynka. 20.30 —  Wiadomości.
21.10 — „Kojak" — serial kry
minalny prod. USA. 22.05 — 
Tylko w  Jedynce. 23.15 — Mi
strzostwa świata w  narciarstwie 
alpejskim — zjazd kobiet 23.45
— Wiadomości. 24.00 — Muzy
czna jedynka. 0.10 —  Wódko, 
pozwól żyć. 0.45 — Język wło
ski dla początkujących (16).

Ostanklno

5.00 —  Dziennik. 500 — Gi
mnastyka. 5.30 *— Poranek. 7.45
—  Firma gwarantuje. 8.00 .— 
Dziennik. 800 — Program dla 
dzieci 8.35 — TV  film fab. 
„Spirala" (4). 10.10 —  Do lat 16 
i więcej. 10.50 —  Ekspres pra
sowy. 11.00 — Dziennik. 11.20
— TV  film fab. „SkarbonkaH 
(2). 12.25 —  TV  krótkometrażo- 
wy film fab. 12.50 — TV film 
fab. „Długie drogi wojnyM (3).
14.00 —  Dziennik. 14.20 — 
Program. 1405 — Rozmaitości 
TV. 15.10 —  Notes. 15.15 — 
Film anim. 15.35 — TV  serial 
„Emil z Lenebergi" (8). 16.00 —  
Jak i my. 16.25 —  Jeden świat
17.00 — Dziennik. 17.20 —  Do 
lat 16 i więcej. 18.00 — TV 
serial „Powrót do Edenu**. 18.50
— Wielki spacer. 19.40 —  Do
branocka. 19.55 — Reklama.
20.00 — Dziennik. 20.35 — Pro
gram. 20.40 —  Loteria „Milion".
21.10 — Reportaż o niczym. 
21.25 — TV  film fisb. „Spirala" 
(4). 23.00 —  Dziennik. 23.20 — 
Program. 23.25 —  Festiwal 
„Owacja**. 0.40 — Ekspres pra-

W Y M IE N IA M Y

dolary na DM, walutę na ra
bie, talony.

Zwracać się: Vllnius, tel. 
42-07-45. (Zam. 1583)

sowy. 0.50 — TV film fab. 
„Skarbonka" (1).

TV Rosji

7.00 — Wieści. 7.20 — Re
klama. 705 — Czas biznesme
nów. 7.55 — Studio „Notabene".
8.50 —' Sam sobie reżyserem. 
900 — Otwarty świat 9.50 — 
Cisza nr 9. 10.50 — Film »nłm_
11.00 — TV serial „Santa Bar
bara" (126—127). 12.40 — Spra
wa chłopaka. 13.00 — Wieści.
13.20 — Reklama. 1305 — No
stalgiczne. wieczorki. 13£5 — 
W  wolnym czasie. 14.10 — Kró
tkie opowiadanie. S. Mrożek.
15.00 — Algorytmy. 15-30 — 
Wieści. 15.45 —  Gra —  bez 
przegranych. 16.15 — Kreski 
do portretu. 17.00 — M-trust 
17.15 — Opozycja. 18.00 — Wia
domości parlamentarne. 18.15 — 
Reportaże K. Mażeiki z „Małej 
Europy". 18.45 — Święto co 
dzień. 18.55 — Reklama. 19.00
— Wieści. 19.25 — TV serial 
nSanta Barbara". (128). 20.15 — 
W  świecie sportu samochodowe
go i motorowego. 20.50 — Film 
animowany dla dorosłych. 21.00
— Moja Ojczyzna. 21.55 — Re
klama. 22.00 —  Wieści. 22.20
— Mówią gwiazdy. 22.25 — 
Karuzela sportowa. i 22.30 — 
Wyjaśnijmy sprawę. 22.40 — Na 
sesji RN FR. 23.10 —  Balet Pe
tersburga.

PIĄTEK, 5 LUTEGO

_ LTV-1

9.00 — Program dnia. 9.05 — 
Ziemia Kłajpedzka. 9.50 — 
Ojczyzna. 10.50 —  Film fab. 
, ,Sonata Kreutzerowska" (2).
18.00 — Wiadomości. 18.15 — 
Program sportowy. 18.30 — Dni 
powszednie i święta. 19.00 — 
Film dok. 19.15 — Stolica. 20.00
— Dobranocka. 20.25 — Rekla
ma. 20.30 —  Panorama. 21.00
— Piątkowy weekend. (21.15 —
2.00 —: Program z Kowna). 21.15
— Program. 21.20 —  TV gra 
„Tak. Nie". 22.10 — Aleja Lai- 
sves. 2200 —  Wideofihn. 23.15
— Wiadomości wieczorne. 2300
— Studio MT. 0.15 —  24 kadry 
na sekundę. 1.00 — Prezentuje 
„Worklnet". 1.40 — Program 
humoru.

TV Litwy Wschodniej

7.00 — Na dzień dobry. 8.00
— Spotkanie z kandydatem na 
prezydenta RL. W  studiu tym
czasowo p.o. prezydenta RL Al- 
girdas Brazauskas.

Warszawa

10.00 — Wiadomości. 10.10
—  Mama i ja. 1000 — Przed
szkolny koncert życzeń. 11.00 — 
„Życie na Missisipi** — film fab. 
prod. amerykańsko - angielskiej.
12.30 —-Kwadrwis na kawę — 
program dla otyłych. 13.00 — 
Wiadomości. 13.15—17.00 — Tele
wizja edukacyjna. 17.05 — Te
leferie —  Super zima. 17.50 — 
Muzyczna jedynka. 18.00 —  Te- 
leezpress. 18.20 —  „Raport o 
stanie Europy" (5) — film dok. 
prod. angielskiej. 19.00 —  Każ
dy ma prawo —  program z u- 
działem członków Komitetu 
Helsińskiego oraz Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka w 
Polsce. 19.20 — Randka w  cie
mno — ' zabawa ąuizowa. 20.00
—  Wieczorynka. 20.30 —  Wia
domości. 21.10 — „Żyde na 
Missisipi" —  film fab. prod.

Ekrany
VttNIUS _

Stwo* (USA, przy*^  
12.50, 14.40, l ^ ^ B  
Wideosala: „GtapkajH 
komedia) 5, 
■ » 'Ś 'IH | * (USA.
6 lutego o 20.45.

DRAUGYSTE 
Cmmow." (USA) 
tego o 16, 17.50. i  
«J“ (USA, dU 4^  
lutego o 19.40.

AUSKA _  
dwie K ile ) o lO A *

amerykańsko-angi^y

licystyczny. 2305 
23.45 — Wiadomo^ 
Muzyczna Jedynka. Bu 
storia Hollywoodu" (m 
serial dok. prod. ^  
angielskiej. 1.00 
Barbary Streisand, 
demka w Jedynce.

Ostanklno

4-55 — Program fr
Dziennik. 500 _
5.30 — Poranek. 7.45. 
gwarantuje. 8.00 —
8.20 — Film dla dzieci" 
zakochani", . 9.35
9.50 — Film anim. 10.0q 
podróżników. 10.50 
prasowy. 11.00 — 
llOO — Ameryka £] 
tą. 11.50 — FUstiT 
de Saint-Ezupery M  
1X50 — Film anim.* 
Dziennik. 1400 —
1405 — Brydż. 1450 • 
15.05 — Notes. 15.H 
dla dzieci „Pies i 
1605 — Film anhn. 
Działanie. 17.00 —
1700 — Program. 17J
nał Ostankina. 17.45 
wiek i pj-awo. 18.15 — 
ka z M. Taratutą. 18,45 
cudów. 19.40 — r"
19.55 — Reklama. 
Dziennik. 20.35 - 
20.40 — Człowiek L
20.55 — Film k r jn H  
tna gorączka". 22.25 
Polityczne. 23.00 — 
2300 — Program
24.00 — Autoshow. 0. „  
gram muzyczny. 1.15 — 1 
prasowy. 105 — TV
,Skarbonka" (2).

Kalendarium
* Czwartek (4JQ jest 35 

1993 roku. Do końca 
dni.

* Znak Zodiaku -|gC
* Imieniny: Andneji 

Weroniki, Witosława.
* Wschód Słońca - '  

chód — 17.03. Długość 
godz. 59 min.

Wyrazy głębokiego współ
czucia z powoda zgonu Matki 
składa JANINIE BOGDANO-
w e !

zespól ^Kuriera 
Wileńskiego**

Pogoda
Litewska Służba ft  

logiczna przewiduje na * 
zachmurzenie, wiatr s — 
miaikowany, bez opadó* 
peratura 3—5 stopni cUP

W  ciągu następny  ̂U 
dni krótkotrwałe opady ! 
ratura w nocy 0—5 *1 
około 0 stopni. '

Dyżurni wydania: , 

Krystyna ADAMOWI^ 
Zbigniew MAKKOWWI 
Bronisława MICHAł® 
Krystyna KUCZYffU  
Jan LEWICKI - . J T

K U R IE RU m iń sk i
Dziennik społeczno-polityczny 

Sejmu i Rządu Republiki Litew
skiej. Ukazuje się od 1 ttpca 
1953 r.

Na s z  adres:  2019,
Lłetuvos Respubłika, 
VUnlus,
Lalsv6s pr. 60.

Kod 67218 
Ceaa 6 talonów.
W  Polsce — 1000 zl.
Zam. 372
Nr rejestracji — 322. 
Drukuje Państwowe 
Przedsiębiorstwo „Spauda"

TELEFONY:  Redaktor — 42-79-01, zastępcy redaktora — 
42-79-04, 42-79-48, sekretarz odpowiedzialny —• 42-79-49.

Dz ia ł y :  państwa I samorządu terenowego — 42-78-63, ekono
miczny — 42-78-54, etyki, rodziny 1 prawa — 42-79-64, prawnik
— 42-75-76, szkolnictwa 1 młodzieży — 42-79-73, 42-69-86, łyda 
politycznego — 42-78-81, życia wsi — 42-79-68, 42-78-90, stołe
czny oraz aktualności — 42-79-77, handlu, nsług i komunikacji
— 42-79-56, literatury 1 sztuki — 42-79-88, felietonów 1 sportu
— 42-90-63, listów — 42-69-65, komercyjny oraz organizacyjny
— 42-72-7®, korespondenci: na rejon wileński — 42-78-90, 
45-63-96, solecznlckl — 52-780, śwlędańskl — 44-21-46, trocki 1 
szyrwlncki — 62-42-67, fotokorespondend — 42-90-81, tłumacze
— 42-90-60, 42-72-71, styliści —  42-72-92, maszynistki — 42-77-72.

Redaktor Zbigniew b a u 2*5

Usługi XERO — powielany 
nych dokumentów — pr. ^  
11 piętro, pokój 1102. Czy*** 
do 17.00 w dniach pracy, &

Biuro ogłoszeń I reklamy 
sv£s 60, 11 piętro, pokój 
lefon — 42-69-63.

Z *

i
r I


