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Wczoraj przed gmachem Sej
mu KŁ odbyła się pikieta grupy 
osób. Jej uczestnicy trzymali 
hasła: „2ądamy przedłużenia
bezpośredniego zarządzania w 
rejonie wileńskim", „Czy rejo
nem wileńskim będą zarządzać 
byli autonomttd?", „KPZR — 
precz z rejonu wileńskiego" 1 
inne.

Jak powiedział nam przewod
niczący towarzystwa lfVilnija" 
Kazimieras Garśva, pikietę zorga
nizowały towarzystwo „VHnija", 
klub wspierania rejonu wileń
skiego, Sajudis rejonu wileń
skiego oraz społeczna rada ds. 
Litwy Wschodniej. Ich przed
stawiciele: Kazimieras GarSva,
Albert as Telyćenas, Sofia Dau 
baraite i Evaldas Gećlauskas pod
pisali odezwę do Sejmu RL 
składającą się z U punktów. 
Wśród olch są żądania, aby — 
jak określono — byli stronnicy 
autonomii nie mogli pracować w 
charakterze radnych w samo
rządzie rej. wileńskiego, nato

miast sama rada składała się z 
przedstawicieli różnych naro
dowości. W dokumencie postu
luje się, by podpisać traktat li
tewsko-polski— jak powiedziano 

z uwzględnieniem oceny 
okupacji Żeligowskiego. Zda
niem pikietujących, posłowie Ry
szard Maciejkianiec i Zbigniew 
Siemienowicz nie powinni zasia
dać w Sejmie, bowiem zostali 
oni wybrani z naruszeniem or
dynacji wyborczej. Żądano rów
nież, aby nie przeszkadzano pra
cować Samorządowi miasta Wil
na.

Juozas Ton ku nas, który repre
zentował Sajudis Trzeźwości, ni
żej podpisanym wyraził opinię, 
że „do wileńskiej rady rejono
wej zostało wybranych wielu 
byłych komunistów", twierdził, 
że wniesienie poprawek do us
tawy o wyborach samorządo
wych przeczy Konstytucji. Eu- 
genljus Mandeikis, przedstawi
ciel klubu wspierania rejonu 
wileńskiego powiedział, że wspo
mniane poprawki zostały opraco
wane specjalnie dla rej. wileń
skiego, aby wywrzeć nacisk na

Oświadczenie frakcji ZPL
W środkach masowego prze

kazu Litwy, 8 kwietnia- br. w 
„Respublice", 9 kwietnia br. w 
„Kurierze Wileńskim14 członko
wie Sejmu Vyitaułas Plećkaitis i 
Everistas Raiśuotis stwierdzili, 
że rzekomo członkowie frakcji 
ZiPL podczas pobytu w Polsce u- 
dzielili tendencyjnych informa^ 
cji społeczeństwu Polski o sy
tuacji Polaków na Litwie, co nie 
sprzyja rozwojowi pozytywnych 
stosunków między Litwą a Pol
ską.

Oświadczamy, że stwierdzenia 
te niezgodne są z prawdą, gdyż 
człónkowie frakcji ZPL od wy. 
borów na Sejm żadnych oświad
czeń w Polsce nie składali. U-

ważamy, że powinniśmy na miej
scu szukać rozwiązania naszych 
problemów.

Ubolewamy, że przedstawicie
le socjalctemokrątów Litwy usi
łują wrócić do dawno skompro
mitowanych czasów waśnienia 
narodów Litwy, usiłują rozstrzy
gać ich problemy bez ich udzia
łu.

Mamy nadzieję, że ci członko
wie Sejmu nie wypowiadają 
zdań* a swych paTtii.

Frakcja ZPL 
R. M ac ie jk ian iec,

J .  M incew icz,
A. Płolcszto,

Z. Siemienowicz

Wielka Brytania obiecuje pomoc, 
rząd Litwy — podwyżki płac
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W telefonicznej rozmowie z 
Londynu z rzecznikiem praso
wym Sejmu Viliusem Kavallau- 
skasem, główny doradca prezy
denta Raimundas Rajeckas po
wiedział rzecznikowi, że A. Bra- 
zauskas spotkał się z premierem 
W. Brytanii Johnem Majorem, 
przewodniczący zarządu Banku 
Litewskiego Marijonas Visokavi- 
ćius odwiedził bank Anglii, zaś 
minister rolnictwa Rimantas Ka- 
razlja — pokrewne ministerstwo.

R. Rajeckas powiedział, że 
spotkanie litewskiego prezyden
ta i angielskiego premiera łjyło 
bardzo serdeczne. John Major 
przyjął zaproszenie Algłrdasa 
Brazauskasa do odwiedzenia Lit
wy, powiedział V. Kavallauskas 
na wczorajszej konferencji pra
sowej.

LUewską delegację najbar
dziej interesowały kwestie współ
pracy ekonomicznej między 
obu krajami. Bank Anglii gotów 
iest kształcić specjalistów dla 
Banku Litewskiego, zaś w Euro
pejskim Banku Odbudowy i Roz

woju omówiono projekt finanso
wania rozwoju telekomunika
cji na Litwie.

Jak wiadomo, około jednej 
trzeciej lub nawet więcej walu
ty narodowej Litwy j— litów, 
które zostały wydrukowane w 
USA, jest złej jakości i nie mo
żna wprowadzać do obiegu. R. 
Rajeckas powiedział, te nie wie, 
czy w Anglii będzie dodrukowa
na potrzebna ilość litów, czy też 
nie.

Dzisiaj prezydent A. Brazau- 
skas powróci do Litwy.

Przewodniczący sejmowego 
komitetu oświaty, nauki 1 kul
tury Bronislovas Genzells oś
wiadczył na konferencji praso
wej, że od 1 maja nastąpią zna
czne podwyżki zarobków dla 
pracowników sfery kultury 1 oś
wiaty. Ta kwestia została fuż 
omówiona J4 kwietnia na nara
dzie w rządzie z udziałem mini
stra finansów Eduardasa Vilkell- 
sa.

JjieC 9ZOSTAKOWSKI

rejonową komisję wyborczą, a 
także zakończyć wybory na ko
rzyść ZPL. Starosta Partii Zielo
nych Irena Ignatayićiene stwier
dziła, że bierze udział w pikiecie, 
a ich cel to harmonia między 
ludźmi, ludźmi i przyrodą, mię
dzy narodowościami

Prezes „ViłniiM K. Garśva z 
kilkoma uczestnikami pikiety 
udał się do gmachu Sejmu, aby 
wręczyć odezwę. Jednakże do 
grupy pikietujących wyszedł de
putowany Alglrdas Sadkauskas, 
przewodniczący sejmowego ko
mitetu ds. samorządów.

Zgromadzeni wy łuszczyli mu
swoje postulaty dotyczące rejo
nu wileńskiego. Przedstawiciel 
Sejmu poprosił wytypować trzy 
osoby, aby spotkać się z komi
sją. Zgrzyt nastąpił w momen
cie, gdy zgromadzeni zażądali, 
aby nie rozwiązywać Samorzą
du m. Wilna. Poseł powiedział, 
że wszystko zależy od wnios

ków specjalnej komisji sejmo
wej. Wówczas wśród zebranych 
rozległy się krzyki, że w Sej
mie siedzą komuniści i ugodow- 
cy...

Pikieta odbywała sife na kilka 
godzin przed posiedzeniem Głó
wnej Komisji Wyborczej, która 
miała rozpatrywać sporne kwe
stie w wynikach głosowania w 
niektórych dzielnicach wybor
czych rejonu wileńskiego. Ze
brani postulowali za przedłuże
niem zarządzania komisarycz
nego w rej. wileńskim i by nię 
wprowadzać takiegoż zarządza
nia w Wilnie. Jak powiedziała 

. jedna z uczestniczek pikiety, w 
przypadku Wilna nie może być 
odpowiedzialności zbiorowej...

Jadwiga BIELAWSKA, 
Józef SZOSTAKOWSKI

NA ZDJĘCIU: pikieta przed
parlamentem.

Czy trzynastka naprawdę 
będzie feralna?

* Za co płacimy? Fundusz w związku z przyjazdem papieża 
* Wilno pochłania wsie pod wileńskie *

Ostatnie sesje Rady Miejskiej 
obfitują w wiele emocji. Środo
wa (kolejno trzynasta) nie była 
wyjątkiem. Przed jej rozpoczę
ciem przed gmachem Samorzą
du zebrała się grupa pikietują
cych z transparentami „Precz 7 
gubernatorem", „Komuniści znów 
się panoszą*1 itd.

Deputowani zbierali się do sa
li niemrawo i upłynął ładny 
kawał czasu zanim się zebrało 
kworum

Mer miasta Vytautas Jasiulał- 
tis bardzo krótko i rzeczowo 
zdał sprawozdanie z minionego 
tygodnia. Najważniejsze chyba 
było to, że został już zebrany 
obszerny materiał o środkach 
za usługi komunalne od miesz
kańców, który obecnie jest ba
dany 1 w najbliższym czasie po
da się go do wiadomości publi
cznej, gdyż już dziś jest jasne, 
że na przykład, za gorącą wodę 
przepłacaliśmy. Natomiast jest 
wielu dłużników (spółki, fir
my), co nie regulują długów.

Wlśród poruszonych na sesji 
zagadnień było też utworzenie 
funduszu miejskiego w związku 
z przybyciem na Litwę Papieża. 
Takie fundusze są zakładane ró
wnież w innych miastach Litwy. 
Jak wiadomo, Ojciec Święty za

bawi w Wilnie dwa dni. Po
trzebne są środki na przygoto
wanie parku Wlngis, na remont 
1 oczyszczanie ulic, na odnowie
nie kościołów. Obliczono, że na 
te wszystkie orace niezbędne 
jest pół miliarda talonów. Rząd 
natomiast obiecał wydzielić tyl
ko 30 milionów. Same miasto 
nie da rady, dlatego też został 
utworzony fundusz.

Zanim doszło do głosowania 
nad rozszerzeniem granic mia- ' 
sta. trzeba było kwestię odkła
dać kilka razy — w salT nie 
było kworum. W końcu prze
głosowano. Do obecnych tere
nów Wilna 28717,9 ha dołączy 
się 2268,9 ha ziemi z gmin buj- 
widzisklei. rzeszańskiej, mlckuń- 
skiej, grygajckiej, wafcotrockiej. 
Rada postanowiła zwrócić się 
do rządu w kwestii dalszego 
rozszerzenia granic Wilna.

Na sesji poruszono też wiele 
innych problemów. Niestety, nie 
zapadły ostateczne decyzje. Czy 
zapadną, czas pokaże, albowiem 
nikt w środę nie wiedział, jak 
postanowi Sejm nazajutrz 
rozwiązać Radę czy dać jeszcze 
szanse.

Helena GŁADKOWSKA



„ K U R I E R  W I L E Ń S K I ' 16 kwietnia

ldfip otrzym ała  jeszcze  trzy  m a n d a ty  w  sejm ie

Główna Komisja Wyborcza (GKW) zatwierdziła wynikł wybo
rów w trzech okręgach wyborczych: 

w 20 Bałtyckim okręgu wyborczym na R. Hofertiene głosowało 
11.904, na L. Siauliene — 12.021;

w 22 Pajnrio okręgu wyborczym na S. Malkevićiusa głosowało 
10.104, na R. Źurinskasa — 10.596;

w 64 Szaklajsklm okręgu wyborczym na A. Endriukaitisa gło
sowało 11.156, na Z. Povilaitisa -gj 11.316 wyborców.

W listopadzie ubiegłego roku, większość GKW (którą stano
wią prawicowi politycy) unieważniła wyniki wyborów w wyżej 
wymienionych okręgach wyborczych. Dzięki temu, zamiast wy
branych przedstawicieli partii LDPP wypłynęli przedstawiciele 
„Sajudisu". Sąd Najwyższy unieważnił wyniki tych wyborów. 
Wybrano nową Główną Komisję Wyborczą.

Teraz frakcja LDPP będzie miała w Sejmie 74 członków.

* REKTORA ZWOLNIONO BEZPRAWNIE
13 kwietnia Sąd Najwyższy Republiki Litewskiej, po zbadaniu 

sprawy zwolnienia z pracy rektora Wileńskiego Uniwersytetu 
Pedagogicznego Sauliusa Raźmy potwierdził orzeczenie pierwszej 
instancji sądu Wilna, że rektor został zwolniony z pracy bezpra
wnie. Zostanie wypłacona mu kompensata.

PROGRAM OSZCZĘDZANIA ENERGII
W Ministerstwie Energetyki rozważano możliwość dalszej rea

lizacji państwowego programu efektywniejszego wykorzystywa
nia energii. Omawiano gospodarczo-prawny mechanizm polityki 
oszczędności energii oraz stworzenie struktur wykonawczych 
programu oszczędności energii.

OBCOKRAJOWCY BRONIU DOKTORATY W WILNIE
W Wileńskim Uniwersytecie Technicznym doktoraty na tema

ty kierownictwa i ochrony przyrody bronią czterej młodzi nau
kowcy z Niemiec i Austrii. W  ostatnich miesiącach jest to już < 
druga grupa specjalistów zagranicznych, którzy otrzymają sto
pnie naukowe na uniwersytecie w Wilnie.

Jak zaznaczył rektor WUT Edmundas Zavadskas, taka współ
praca daje nowe możliwości popularyzowania naszych placówek 
naukowych, dowodzi, że tu na Litwie osiągnęliśmy odpowiednio 
wysoki poziom studiów akademickich..

O NIEREGULARNYCH REJSACH 
NA GRANICY LITWY Z POLSKĄ

Zmieniły się przepisy ruchu osobowego, przewożącego niere
gularnymi rejsami pasażerów przez przejście graniczne w Łoz- 
dziejach. Odtąd kierowcom z Litwy, Łotwy i Estonii nieregular
nych rejsów udzielać się będzie 36 przepustek zezwalających 
ne. przekroczenie granicy Litwy 1 Polski. W przepustkach wskazu
je się, w jakim czasie zaleca się przybyć na przejście w Łoz- 
dziejach. Zawarto porozumienie z pracownikami służby granicz
nej i celnikami, zgodnie z którym będą obsługiwali- autobusy 
w czasie wskazanym w przepustkach. Na kontrolę każdego prze
znacza się około 40 minut. Z Estonią i Łotwą uzgodniono, że 
Litwie przeznaczy się 30 przepustek na dobę, Łotwie — 4, Es
tonii — 2.

Przewoźnicy w celu otrzymania specjalnych przepustek po
winni złożyć podania w Ministerstwie Komunikacji co najmniej 
o dwa tygodnie wcześniej. Przepustki można otrzymać na dowol
ny dzień i godzinę br.

Obecnie przez Łozdzleje w ciągu doby przejeżdża średnio 38 
autobusów stałych relacji. Celnicy uważają, że w ciągu doby 
są w stanie obsłużyć do 120 autobusów.

LITEWSKIE PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE W RP
Szawelska firma „Medika", produkująca sprzęt stomatologicz- . 

ny znana jest szeroko nie tylko na Litwie, Łotwie czy w Es
tonii, ale też w Polsce, Niemczech i innych ^rajach. Jej sprzęt 
dla gabinetów stomatologicznych cieszy się powodzeniem wśród 
właścicieli prywatnych zakładów leczniczych. Ostatnio mówi się 
o założeniu przedstawicielstwa tej firmy w Polsce.

PISMO DLA ROLNIKÓW
Na Litwie ^ukazał się pierwszy numer miesięcznika Ilustrowa

nego dla rolników „Sodzius".

JUBILEUSZ CHIRURGA
Ojciec litewskiej mikroćhirurgtl M  Vitkus jutro obchodzi 70 

rocznicę urodzin. Długich lat życia sędziwemu jubilatowi życzą 
pacjenci i wszyscy mieszkańcy Litwy.

Na podstawie doniesień agencji Informacyjnych, 
prasy i radia przygotowała Barbara ZNAJDZIŁOWSKA

SIÓDEMKA OBIECAŁA ROSJI 43 MLD USD
TOKIO. (AFP—Reuter—ELTA). 

Ministrowie państw wielkiej sió
demki ipostanowili udzielić Rosji 
pomocy finansowej w wysokoś

ci 43,4 mld dolarów, by zachować 
rozpoczęte przez prezydenta Jel
cyna reformy.

„Chcemy, by Rosja była demo
kratyczna, stabilna i silna gospo
darczo, zintegrowana ze wspólno
tą państw demokratycznych i go
spodarką światową" mówi się 
w komunikacie ministrów finan
sów i spraw zagranicznych sió
demki powziętym po dwudnio
wych rozmowach dotyczących 
pomocy Rosji.

W pakiecie pomocy 15 mld 
USD przeznaczy się na zwrot 
długów, 13,1 mld — na pożycz
kę z MFW, - 4,5 mld — z Ban
ku Światowego.

TOKIO, 15 kwietnia (Reuter). 
Bank eksportu i importu USA 
postanowił udzielić Rosji poży
czki w wysokości 2 mld USD.

by pomóc ożywić i zmodernizo
wać rujnujący się przemysł naf
towy i gazowy, doniesiono z 
USA.

Ta tzw. szkieletowa umowa u- 
możliwi Rosji wykorzystanie pie
niędzy USA na zakup urządzeń 
amerykańskich dla przemysłu 
naftowego i gazowego.

Ten program jest drugi 
obok pakietu wartości 1,8 I 
miliarda dolarów, który prezy- 
dent Bill Clinton w bieżącym ty
godniu ma zamiar ogłosić w 
Waszyngtonie.

Funkcjonariusze USA oświad
czyli, że koledzy Amerykanów 
z wielkiej siódemki byli zdziwie
ni taką pomocą USA dla Rosji 
— jest o wiele większa, niż za
powiedział Clinton.

TOKIC. (ITAR—TASS—ELTA). 
Rząd Japonii postanowił ogłosić 
oficjalnie o gotowości zorganizo
wania wizyty w Tokio prezyden
ta Rosji B. Jelcyna w maju br.

ZAOSTRZYŁA SIĘ  SYTUACJA W BAGDADZIE
KAIR (ITAR—TASS—ELTA).

Po niefortunnej próbie uprowa
dzenia ministra spraw wewnętrz
nych Iraku Watbana al Hassana 
przez nieznanych osobników, a 
który jest przybranym bratem 
prezydenta Sadama Husajna, w 
Bagdadzie zaostrzyła się sytuacja, 
donosi egipska gazeta „AlWafcT. 
pisze ona, że w różnych dziel
nicach miasta nastąpiły wybu
chy. Jeden z nich nastąpił w 
drukami rządowej gazety „As

Saura". Są ofiary.
Władze, pisze gazeta, przepro

wadzają rewizje i masowo aresz. 
towują ludzi. Wojsko otrzymało 
rozkaz, aby używać broni prze
ciwko nieposłusznym. Wykonano 
wyroki śmierci na byłym minis
trze spraw wewnętrznych, zna
nych działaczach partii rządzą- 

- cej BAAS, wyższych stojpni o- 
ficerach.

Dzielnice szyickie Bagdadu o- 
toczyło wojsko.

OSTATECZNIE ZANIECHANO ROZPATRYWANIA 
SPRAWY E. HONECKERA

BERLIN. (ITAR — TASS — 
ELTA). Ostatecznie zaniechano 
rozpatrywania sprawy Ericha Ho
neckera. Jak  zakomunikowali 
przedstawiciele organów spra
wiedliwości Berlina, taką decyzję

sąd berliński podjął jeszcze w 
ubiegłą środę. Motywuje się ją 
ciężką chorobą byłego przywód
cy NRD. O decyzji sądu powia
domiono już adwokatów Ej_ Ho
neckera.

WARSZAWA I W ILNO W STATYSTYCE
WARSZAWA (kor. ELTA Al- 

g i mant as Degutis). „Warszawa —g  
Walno: dane porównawcze" — 
jest to tytuł książki, wydanej 
wspólnie przez zarządy statysty
ki stolic Polski i  Litwy.

W  książce czytamy, że Wil
no, zwane „Atenami północny
mi" o całe stulecie jest starsze 
od Warszawy — wschodniego 
Paryża". Wilno liczy o dwie 
trzecie mieszkańców mniej 
niż Warszawa — 591 tysięcy, 
liczba ta stanowi 15,8 proc. 
wszystkich mieszkańców Lit
wy. W  1991 r. bezrobocie w 
Wilnie było dziesięciokrotnie 
mniejsze niż w Polsce. W  W ar
szawie jest o wieie więcej tak
sówek, autobusów i samocho
dów osobowych. Tymczasem w 
Wilnie codziennie na ulice wy
jeżdża 350 trolejbusów, na 10 
tysięcy mieszkańców przypada

o 400 telefonów więcej niż w 
Warszawie, w Wilnie zużywa 
się mniej wody, prawie dwukro
tnie mniej energii elektrycznej, 
o 70 proc. mniej gazu, niż zu
żywa przeciętny warszawianin. 
W  Warszawie jest 18 szkół wy
ższych, w Wilnie — 6, bibliotek 
— 189 i 57, jednak w przelicze
niu na 1000 mieszkańców w 
Wilnie jest dwukrotnie więcej 
łóżek w szpitalach.

Nowa książka jest przezna
czona dla tych, którzy Interesują 
się historią i życiem obu stolic 
Dane statystyczne uzupełnia kró
tki wykaiz najważniejszych za
bytków historii i architektury.

Obecnie wspólnymi siłami szy
kuje się do druku książkę o  
mniejszościach narodowych obu 
państw. Ukaże się ona w 1995 
roku.

JELCYN ZARABIA 136 TYSIĘCY RUBLI
MOSKWA (AFP—ELTA). Par

lament Rosji postanowił zwięk
szyć pobory prezydenta Borysa 
Jelcyna. Obecne pobory Jelcy
na -^niem al dwukrotnie wyższe 
— wynoszą 136.800 rubli (182 
dolary).

Od stycznia br. Jelcyn otrzy
mywał 72 tysiące rubli' (czyli 
130 dolarów według ówczesnego

kursu), a wcześniej 52.500 rubli.
Parlament postanowił również 

zwiększyć płace zarobkowe prze
wodniczącemu &N Chasbuła- 
towowi, wiceprezydentowi Ruc- 
kojowi, przewodniczącemu Sądu 
Konstytucyjnego Zorkinowi, pre
mierowi Czernomyrdinowi oraz 
prokuratorowi generalnemu Stie- 
pankowowi.

S P O R T
ALBANIA POKONANA!

Kilka tysięcy widzów, jacy po
fatygowali się przedwczoraj mi
mo wysokich cen biletów (te 
kosztowały od 200 do 550 talo
nów) przyjść na stołeczny sta
dion „Żalgiris'*, by z bliska ob
serwować eliminacyjne spotkanie 
XV piłkarskiego Mundialu pomię
dzy Litwą i Albanią, liczyli o- 
czywiście na zwycięstwo swoich, 
choć wiadomo było, że nie wy
stąpią w najmocniejszym zesta
wieniu, gdyż austriackie kluby 
zażądały astronomicznych kwot 
za ubezpieczenie grających w 
tamtejszych barwach V. Ivanau-

skasa, A. Narbekovasa, R. Frid- 
rikasa i A. Janonisa. Trener A. 
Liubinskas musiał bazować więc 
na zawodnikach grających w 
większości na co dzień na bois
kach litewskich.

Zgodnie z oczekiwaniem gos
podarze już od pierwszych mi
nut zabrali się do ostrej „robo
ty", z minuty na minutę zys
kując coraz większą przewagę. 
W pierwszą bramkę obrócił ją 
w 20 minucie meczu V. Baltu- 
snikas. W 5 minut później już 
było 2:0, a na listę strzelców 
wpisał się W. Sukristow. Zyska
wszy pewną zaliczkę bramkową, 
gospodarze nadal atakowali, ma
jąc kilka dobrych okazji do pod
wyższenia wyniku. Wykorzysta
li jednakże tylko jedną: w 53 
minucie S. Baranauskas huknął

jak z armaty i zrobiło się — 
3:0. Szamotający się na boisku 
Albańczycy dopięli jednak swe
go. Za 2 minuty do finałowego 
gwizdka ich kapitan (najlepszy 
zresztą zapewne w przekroju 
całego meczu) S. DemoUari usta. 
lił wynik meczu na 3:1.

Zwycięstwo cieszy, choć ry
wal nie przypominał twardego 
do zgryzienia orzecha. Do Wilna 
reprezentacja Albanii przyjecha
ła w składzie znacznie odmien
nym od tego, który przed nies
pełna rokiem potrafił zwyciężyć 
Litwę na własnym boisku — 1:0. 
Trenerzy — jak widać — szu
kają optymalnego zestawienia i 1 
eksperymentują. Bo i co im zo
staje. jeśli podopieczni grają 
tak, że zamykają tabelę w euro
pejskiej grupie III, gdzie po

środowym zwycięstwie Danii nad 
Łotwą — 2:0 sytuacja przedsta-
wla się następująco: ((zespół, li.
czba spotkań, 
punkty):.

saldo bramkowe,

Hiszpania 7 13—1 9
Dania 6 4—0 9
Irlandia 5 9—0 8
Litwa 7 8—11 7
Irlandia Płn. 6 7—7 6
Łotwa— 8 3—15 4
Albania 7 4—14 3

Naj bliższe mecze w grupie III 
odbędą się 28 kwietnia, a zmie
rzą się w nich Irlandia z Danią 
i Hiszpania z Irlandią Płn. Lit
wa po raz kolejny zagra nato
miast 25 maja, kiedy to na włas
nym boisku podejmie Irlandię
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tfieba po 200 Jcgj. 
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p 12 min fundusz na 
• Bwoiiiw. Ale mimo 

p  jtarań, całkowicie 
ipstnyiiiny a ę  1eBz- 
fpotratae chemikalia, 
gmiała rzecz, ie  nikt 

sonie nie rezygnuje z 
jtuia kredytów. Tuż po 

w rejonowym od
bito Rolniczo-Prze- 

witgo ustawiła się ko
li i*  się okazało,

nie tak łatwo jest otrzymać 
pożyczkę. Biurokratycznie 
porządki nadlał dają o sobie 
znać. Księgowi spółek w 
banka słyszą: okażcie bilans 
za pierwszy kwartał, a  w ,za
staw — pewny majątek spó
łki — wtedy damy kredyt. 
Naturalnie, że oburza to 
księgowych, kierowników 
spółek. Przecież w dokumen
tach rządowych nie mówi 
się  o  takich wymaganiach. 
Zwróciliśmy się do kierow

nika komisji do podziału ulgo
wych kredytów J. Ałiśauska- 
sa. Dopiero wtedy bank zrezy
gnował częściowo ze swych

Realia wsi

r ooekiwaniu na

wymagań. Ale o d raz u o ie u - 
dziela całej pażycdd, a  k re
dytobiorca ma w  ciągu 
kilku dni załatwić dokumen
ty zastawne.

— Dobrze znamy gospo
d a r s tw a  naszego rejonu — 

mówi dyrektorka oddziału 
banku W alentyna Objedko- 
wa, która jest zast. przewód* 
niczącego komisji do  podzia
łu ulgowych kredytów. Dla
czego jednak podczas przy
dzielania kredytów nie po
wiedziała, że dla ich otrzy
mania potrzebny jest zastaw.

Zasadniczo wszystkie spół
ki otrzym ane kredyty prze
znaczają na  nabycie nawo
zów mineralnych. Skąd je 
wziąć? Okazuje się, że gdy 
są pieniądze, to  nic trudne
go. Jeszcze zimą bogatsze 
spółki samodzielnie sprowa
dzały je  z Białorusi. A  bie

dniejsze -liczyły na pośredni
ctwo rejonowego przedsiębio
rstwa „Agrochemia". Jednak
że niezaradność kierownict
wa tej firmy spowodowała, 
że na wiosnę pozostała bez 
pieniędzy i bez nawozów. 
Toteż inicjatywę przejęły za
mknięte spółki akcyjne. Np. 
ZSA „Gasćionis", m ająca do
bre stosunki z Soiigorskiem 
(Białoruś), sprowadziła 1 
sprzedaje nawozy potasowe. 
Dlą rolników rejonu jest to 
duża pomoc. Spółka też ma 
zysk, chociaż nie bierze dro
go — wygrywa bowiem na 
kursie talon • rubel.

Te zaś najbiedniejsze 
spółki rolnicze, jak zba
wienia, oczekiwały kredytów. 
Naturalnie, że teraz ku
pią nawozy, ale tylko część 
potrzebnej ilości. Jak  tw ier
dzi przewodniczący spółki w 
Małych Solecznikach N. Tu- 
midaj : „Kupimy nawozy azo
towe, ale na  potasowe 1 fos
forowe nas n ie  stać". Tak 
rozważają również inni. Ale 
przecież, jeżeli nie wniesiemy 
potrzebnych nawozów, to  nie 
możemy liczyć ńa dobry u- 
rodzaj, a  więc również na 
dochód, bez którego n ie  uzy
skamy nawozów i w  przysz
łym roku. Czyżby to  kolejne 
„zaczarowane koło" w rolni
ctwie, które uigina się pod 
brytanieniem innych proble
mów. Tymczasem w  rejonie 
oc&ekują na paliwo dieslo- 
we, k tóre  rolnicy otrzymają 
na ratalny  wykup. Chociaż 
już lada dzień' trzeba w yru
szać w  pole, a  w  niektórych 
spółkach nie m ają czym tan
kować traktorów.

Ploto RYNGIEWICZ
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pretendentów do ziemi ze wsi 
Meresziany, ani jednemu jej 
nie zwrócono. Bo dysponowali
śmy spisami byłych właścicieli 
ziemskich w Mereszlanach z 
roku 1942. A, jak wiadomo, u- 
stawa o prywatyzacji wskazuje 
na lipiec 1940 r. Wielu preten
dentów do ziemi nie znalazło tu 
swych nazwisk. Jak się okaza
ło później, wieś Meresziany na
leżała kiedyś do gminy landwa- 
rowskiej. Toteż znaleziono no
we sipisy, które dopiero 22 mar
ca br. udostępniło nam archi
wum. Lecz teraz od nowa trze
ba załatwiać dodatkowe formal
ności. Na przykład, mieszkaniec 
wsi Meresziany Henryk Winc- 
kieiwicz ubiegał się o 11 hekta
rów ziemi po ojcu. Według, spi
sów z 1923 roku ziemia ta na
leżała nie do ojca Henryka 
Wlnckiewicza, lecz do jego dzia
dka. Więc pan Henryk musi 
dodatkowo przedstawić do gmin- 

• nej służby dokumenty, potwier
dzające stopień pokrewieństwa, 
czyli- dowieść, że to był rzeczy
wiście jego dziadek.

Podobnie inni pretendenci do 
ziemi muszą się zwrócić do 
gminnej służby, by się upew
nić, czy nie są potrzebne do
datkowe dokumenty.

— A gdy załatwią wszystkie 
formalności, to czy mieszkańcy 
Mereszlan mogą być pewni, że 
w tym roku im się odmierzy

i oznakuje ziemię? — zwracam 
się do mierniczego Romana Pie- 
tryłowakiego.

— Niestety, mereszlańska zie
mia była podzielona między 
właścicielami na ’ tak zwane 
sznury. Jeden właściciel posia
dał kilka sznurów gorszej i le
pszej ziemi. Teraz, każdy otrzy
ma w jednym kawałku. Musimy 
więc sporządzić nowy plan po
działu ziemi. Już dwa razy zwo
ływaliśmy ogólne zebranie mie
szkańców tej wsi, by wspólnie 
zdecydować, jak to uczynić. O- 
to są protokoły zebrań. Jednak 
do ostatecznego wniosku nie 
doszliśmy. Toczy się spór mię
dzy mieszkańcami Mereszlan, bo 
jak twierdzą: jednym przypad
nie ziemia lepsza, innym gor
sza — powiedział mierniczy. 
Szkoda, że ludzie nie mogą 
dojść do porozumienia. Widocz
nie zapomnieli o porzekadle: 
gdzie bije się dwóch, trzeci ko
rzysta. A ostatecznie przecież 
jest metodyka opracowana przez 
Instytut Regulacji Rolnej o re
prywatyzacji ziemi, która była 
w sznurach. Jeżeli uwzględnić, 
że w gminie wojdackiej spośród 
350 pretendentów tylko 19 zwró
cono ziemię, jeżeli przypom
nieć „walkę" o ziemię, którą 
rejon za zgodą pełnomocnika 
zamierzał przekazać na parcele 
budowlane, jakoś mimo woli na
suwa się wniosek, że wbrew za
łożeniom, służba ta dalece nie 
służy ludziom gminy, by ująć 
im kłopotów i przyśpieszyć 
zwrot ziemi jej prawowitym 
właścicielom.

L eokadia DROZD 
Rejon wileński

•w u c z y n ić  
jubilerskim

z pieniążkami
„Rubinas", który się otworzył 
niedawno na uL Pylimo 29, ko
ło byłego sklepu gospodarskie
go. Są tu punkt przyjęcia wy
robów jubilerskich, komis oraz 
punkt skupu walut.

uwagę, że brak w sklepie 
konkretnej informacji, pracow

nik jego odpowiedział, że taka 
informacja jest niemożliwa z po
wodu ciągłych wahań kursu wa
lut. Możliwe, ale można by 
było wywiesić chociażby kartkę 
papieru, na której byłaby cena 
grama najbardziej popularnej 
próby złota obowiązująca w tym

WILNO (BLTA). 14 kwietnia 
na posiedzeniu rządu zasadniczo 
zaaprobowano podstawowe kie
runki reformy rolnej, zapropono
wane przez Ministerstwo Rolni
ctwa. Ten programowy doku
ment będzie doskonalony 1 przy
puszcza się, że przez rząd zosta
nie ostatecznie zaaprobowany w 
końcu maja, a następnie przed
łożony Sejmowi. Reforma rolna, 
jak uważają jej autorzy, powin
na pomóc w byłych przedsię
biorstwach rolniczych ukształto
wać goopodarstwa działające na 
zasadach wykorzystania ziemi 
prywatnej i innych własnościo
wych środków produkcji, które 
w wytwarzaniu produkcji mog
łyby konkurować z rynkiem za. 
granicznym.

Rząd powziął uchwałę doty
czącą nowych cen w systemie 
energetycznym Litwy. Od 1 ma
ja  za 1 kWh mieszkańcy będą 
płacić po 6,5 talona, a za ko
rzystanie z gorącej wody, po 
zakończeniu sezonu ogrzewania, 
aż pięciokrotnie więcej niż o- 
becnie. Mieszkańcy korzystają
cy z kuchenek elektrycznych za 
1 kWh elektryczności będą pła
cili nadal po 5,4 tał.

•Dlaczego tak się stało? Mini
ster energetyki Algimantas Sta
siuk ynas wyjaśnił: ceny artyku
łów spożywczych, innych towa
rów i  usług wciąż rosły, nato
miast za światło i ciepło od pół 
roku płaciliśmy wg poprzed
nich cen. Poza tym rozliczając 
się walutą za paliwo atomowe 
w Siłowni Ignalińskiej znacznie 
drożeje też produkcja energii 
elektrycznej. Innego wyjścia nie 
ma. Do czasu uprawomocnienia 
nowych taryf, rząd przewiduje 
podjęcie kroków w cehi skom
pensowania dodatkowych wy
datków mieszkańcom Za gaz ta
ryfy dla mieszkańców nie ulega
ją zmianie. Minister poinformo
wał także, że po zakończeniu 
sezonu ogrzewania podaż gorą
cej wody do mieszkań nie bę
dzie ograniczana — będziemy 
płacili tyle, ile zużyjemy.

Na posiedzeniu zaaprobowano 
projekt ustawy o poparciu 1 
pomocy przedłożony przez Mini 
sterstwo Opieki Społecznej. 
Przyjęto uchfwałę o polepszeniu 

. stanu finansowego i rozliczeń 
subiektów gospodarczych. Omó
wiono inne kwestie

Problemy z dostarczaniem prasy
Przedstawiciele kilku wydań 

krajowych oskarżyli państwowe 
przedsiębiorstwa ,,Lietuvos paś- 
tas" i „Lietuyos spauda* (w 
Kownie — „Kauno spauda") o 
nadużywanie monopolu i nieu
zasadnione zwiększanie taryf. 
Redakcje zagroziły pikietami i 
strajkami.

JLietUYOS paśtas" nie jest ani 
rogfeć(jniklen\ ani monopolistą, 
twierdzą kierownicy tego przed
siębiorstwa państwowego Aneto. 
1$ Mitrofanow i Teodor as Ju- 
ćas. Ich zdaniem, taryfy usług 
pocztowych zatwierdzone przez 
Ministerstwo Łączności i Infor
matyki na trzeci kwartał są niż
sze od kosztów własnych. Od 1 
lipca dostawa gazety rejonowej 
będzie kosztowała 5 talonów, re
publikańskiej — 9 talonów, cza
sopisma — 22 talony. Chociaż 
taryfa wzrośnie średnio 1,8 ra- 
29y, to ceny pocztowe wciąż nie 
nadążają — mówi dyrektor 
przedsiębiorstwa T. Jućas. We
dług jego danych, w lutym koszt 
własny dostawy gazety rejono
wej wynosił 7 talonów, republi
kańskiej — 10,5 talona, czaso
pisma — 27 talonów. Wobec og
romu inflacji oczywiste, że wcze
śniej zebrane za prenumeratę 
pieniądze jeszcze bardziej tracą 
na wartości.

•Dyrektor generalny przedsię
biorstwa „Lietuvos past as" A  
Mitrofanow nadmienił, że na us
ługi pocztowe składa się przy

jęcie prenumeraty, skomputery
zowanie danych, ekspediowanie, 
rozwożenie, segregowanie. Dorę. 
czanie zaś, czyli praca listono
sza, stanowi tylko trzecią część 
wydatków.

Dyrektor generalny poinformo
wał, że od 1 ftpcs* prenumerato
rzy większej ilości gazet na ca
ły kwartał będą płacili taniej. 
Za dostawę każdej gazety, od 
drugiej poczynając, będzie stoso
wana 20 procentowa zniżka. Ma 
prenumeratorów czasopism ta 
ulga nie będzie stosowana. 10- 
procentową zniżkę przewiduje 
się dla prenumeratorów odbie
rających prasę w skrzynkach a* 
bonamentowych.

Negując twierdzenie, iż są 
monopolistami, kierownicy po
czty przypomnieli, że już od 
kwartału „Lietuvos rytas" i „Lie
tuyos aidas" same organizują 
prenumeratę w Wilnie i Ponie- 
wieżu. Próbowały tego, co pra
wda, mniej pomyślnie także in
ne redakcje. Zdaniem przedsta
wicieli poczty, firmy prywatne 
„zbierają śmietankę" działając 
w największych miastach, a od
ległe miejscowości, do których 
dostawa prasy kosztuje drogo, 
pozostawia się przedsiębiorstwu 
państwowemu.

■Konflikt może opóźnić i spo
wodować zmniejszenie prenume
raty wydań litewskich na trze
ci kwartaL Planuje się ją rozpo
cząć 26 kwietnia. (ELTA)

TV Litwy Wschodniej obumarła - 
narodziła się Bałtycka TV

(NAZWA NOWA — PROGRAM TEN SAM)

dniu.
B arbara ZNAJDZEŁOW SKA

Niespełna przed miesiącem re
dakcja Telewizji Litwy Wschód, 
niej wraz z amerykańską firmą 
„£quiteble Finance Corporation” 
podpisała umowę o utworzeniu 
ZSA „Bałtijos TVM.

Pierwsza komercyjna telewizja 
na Litwie została już zarejestro
wana. Jej kapitał zakładowy 
wynosi trzecią część miliona do-' 
larćiw. 48,8 proc. tego kapitału 
— to wkład firmy USA „Equi- 
teble Finance Corporation", 21 
proc. — prywatny wkład prezy
denta firmy Kestutisa Makaiti- 
sa i 30 proc. — wkład Telewi
zji Litwy Wschodniej — w 
przyszłości planuje się go sprze
dać pracownikom

Na razie Bałtycką TV będą 
oglądali mieszkańcy Wileńszczy- 
zny, a w przyszłości także cała 
Litwa. Zatrudni ona około 60— 
70 pracowników, którzy będą 
szykowali programy z życia Wi
lna, znajdą się tam informacje 
o pracy zarządu miejskiego. Bę
dziemy też oglądali filmy za

graniczne, seriale. Przewiduje się 
współpracę ze studiami telewi
zyjnymi innych krajów bałtyc
kich.

— Mamy młodych zdolnych 
ludzi, będziemy się starać, aby 

' programy były ciekawe, w prze
ciwnym razie nie przetrwamy. 
Dochodu możemy spodziewać 
się jedynie od reklam i spon
sorów — powiedział dyrektor 
generalny Bałtyckiej TV Ginta- 
ras Songaila.

Od początku maja Bałtycka 
TV będzie transmitowała audy
cje 12—14 godzin tygodniowo. 
Jak dotychczas rankami i w po
niedziałki wieczorem Dołoży 
się starań, by nie zanikły prog
ramy dla mniejszości narodo
wych zamieszkałych na Wileń
szczyźnie, podobne do tych, któ
re szykowała Telewizja Litwy 
Wschodniej.

Całkowicie nowy program sta
cji telewizyjnej Bałtycka TV 
można będzie oglądać w końcu 
tego roku. Inf. wl.
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Osiągnięcia, perspektywy, problemy 
w szkolnictwie polskim: na Litwie

Momentem przełomowym w 
szkolnictwie na Litwie staje się rok 
szkolny 1988/89, który podsumowuje 
wyniki brutalnej, związanej z przemo
cą polityki wynarodowienia pierw
szych lat wojennych, następnie — 
wieloletniej „pokojowej" i planowej 
polityki rusyfikacji, której owoce zbie
ramy w latach 70 — 80, a nawet w 
dniach dzisiejszych. W roku 1988 li
czba uczniów w klasach z polskim 
jęz. nauczania osiąga poziom naj
niższy — 9995, to jest 2,7 razy mniej
szy niż przed 35 laty I stanowi tylko 
2 procenty uczniów republiki przy 7 
procentach zamieszkującej tg lud
ności polskiej. Lustrację uczniów 
szkół ogólnokształcących na Litwie 
według języka nauczania w ostatnich 
40 łatach przedstawia tabela 1 .

Przytoczona tabela pozwala wys
nuć co najmniej 4 wnioski. 1. Zmian 
zachodzących w procentowym 
składzie uczniów wg jęz. nauczania 
nie da się bynajmniej całkowicie 
wytłumaczyć zmianami demogra
ficznymi, lecz raczej politycznymi i 
wzrostem znaczenia ludności rosyj
skiej i rosyjskojęzycznej, a także 
zmianami zachodzącymi w mental
ności ludzkiej. Rusyfikacja objęła nie 
tylko ludność polską, jak dotąd pow
szechnie uważano, lecz także i litew
ską. Otóż odsetek uczniów, uczą
cych się w I — 1 1 (12) klasach z 
litewskim językiem nauczania z 1975 
do 1988 roku zmniejszył się o 2,6 
procent, a w 1 — 3 (4) klasach — 3,5 
procent. W składzie narodo
wościowym republiki wśród litew
skiej ludności te zmiany są nieznacz
ne (Litwini stanowili 80,1 % ogółu w 
1970 roku 179,6%' w 1989 roku). Pro
ces ten wśród ludności polskiej\ roz
wija się szybciej i gwałtowniej.

Jeżeli Polacy w 1959 roku stano
wili 8,5 % ogółu ludności republiki, a 
w 1989 roku tylko 7 %, to znaczy 
odsetek ich zmniejszył się o 1,5 %, to 
odsetek uczniów 1 — 1 1 (12) klas z 
polskim jęz. nauczania zmniejszył się 
za ten okres o 5%. Natomiast odsetek 
uczniów 1 — 10(11) klas z rosyjskim 
jęz. nauczania ciągle wzrasta — od 
10 % w 1953 roku do 12 % w 1970 r. 
i do 15,8% w 1988 roku. Jeszcze 
znaczniejszy wzrost wykazały klasy 
początkowe (z 12,3% w 1975 roku do
16,8 w 1988 roku). Odpowiednio lud

ność rosyjska w republice stanowiła 
—8,5 % w 1959 roku, 8,6%— 1970r., 
8,9 % w 1979 r. i 9,4 % *—! 1989 r. 
(wzrost tylko o 0,9 %).

2. Cechą pozytywną i godną 
naśladowania jest to, że odsetek ucz
niów klas z litewskim jęz. nauczania 
w badanym okresie od klas 
młodszych do starszych ciągle 
wzrasta! jest największy w 9— 1 1 (12) 
klasach.

3. Wskaźnik ten wśród klas z 
polskim jęz. nauczania na przeciągu 
wszystkich lat jest dosyć stały, przy 
nieznacznym wzroście w 9 -r- 11 (12) 
klasach w porównaniu do 1 — 3(4) 
klas.

4. Natomiast w zasadzie bardzo 
wysoki odsetek uczniów 1 — 3 (4) 
klasach z rosyjskim jęz. nauczania 
(znacznie wyższy od odsetka lud
ności rosyjskiej i białoruskiej repub
liki razem wziętych) stale zmniejsza 
się w 4 — 8 (5 — 9) klasach i jeszcze 
znaczniej w 9 — 10 (10 — 11). Ta 
różnica między klasami początkowy
mi a 9 — 10 (10 — 11) — stanowi
1,5 % w 1975 r. 4,3 % w 1981 r. i aż 
4,9 % w 1988r. Jak widzimy znaczne 
zmniejszenie się odsetka uczniów 
klas starszych w stosunku do klas 
początkowych jest procesem charak
terystycznym tylko dla szkół z rosyj
skim jęz. naudzania. Na to się składa 
wiele przyczyr), jednak chciałbym za
akcentować jedną z nich. Wiele ro
dzin polskich, widząc dawniej w 
szkole z rosyjskim jęz. nauczania 
szersze  perspektywy, a także 
możliwości na rok wcześniej zdania 
matury, zapominało o głównym — o 
kształtowaniu osobowości dziecka i 
pielęgnowaniu mowy ojczystej. 
Język jest głównym elementem w 
określeniu tożsamości narodowej, a 
jego utrata prowadzi zawsze do utra
ty świadomości i tożsamości narodo
wej. Wyrwanie dziecka z otoczenia 
mowy ojczystej w wielu wypadkach 
negatywnie wpływa na formowanie 
się jego świata wewnętrznego, 
rozwój emocjonalny, powoduje nie
pewność i zamknięcie się w sobie, a 
za tym idącą niechęć do nauki i w 
ogóle do szkoły.

Z 1989/90 rokiem szkolnym roz
poczyna się nowy etap — etap odro
dzenia i rozwoju szkolnictwa polskie
go etap nowych trudności i

problemów, które przynosi dzień dzi
siejszy. Wiele rodzin polskich już od 
czterech lat coraz częściej kieruje 
swoje dzieci do szkół z ojczystym jęz. 
nauczania. Jest to widoczne w pro
centowym składzie uczniów w roku 
szkolnym .1992/93 wg jęz. nauczania 
(tab. 1). Bardziej szczegółową infor
mację o rozwoju szkolnictwa polskie
go z okresu ostatnich lat zawiera ta
bela 2 ,. t -

Wzrost szkół i zwiększenie się 
ilości uczniów W zasadzie odbywa się 
w Wilnie, w rej. wileńskim i solecznic- 
kini, w małym stopniu — trockim i 
praktycznie nadal pozostaje bez wię
kszych zmian w rejonach świę- 
ciańskim, szyrwinckim i wareńskim. 
Nadal nie ma szkół I klas z polskim 
jęz. nauczania w Druskiennikach, 
chociaż ludność polska stanowi tam
5,5 %, w rej. ignalińskim (7,5 % Po
laków), w zarasajskim (7,4 %) i mo- 
leckim (10,1%). Najszybciej klasy z 
polskim jęz. nauczania rosły w Wil
nie, gdzie liczba uczniów zwiększyły 
się 1,5 raza, chociaż właśnie w Wilnie 
stosunek liczby uczniów w klasach z 
polskim jęz. nauczania do liczby za
mieszkujących tu Polaków jest jed
nym z najniższych. Przy 18,8% lud
ności polskiej, uczniowie klas z 
polskim jęz. nauczania stanowią, 
7,6% ogółu uczniów miasta, nato
miast w rejonie wileńskim przy 63,5% 
ludności polskiej, uczniowie klas z 
polskim jęz. nauczania stanowią 
40 %, a w rej. solecznickim — odpo
wiednio —- 79,6 % i 42,4 %. W naj
gorszej sytuacji okazał się rejon świę- 
ciański, gdzie przy 28,8 % ludności 
polskiej, uczniowie klas z polskim 
jęz. nauczania stanowią tylko 8,1 % 
ogółu uczniów rejonu i rejon trocki, w 
którym odpowiednio wskaźniki wy
noszą — 23,8 % i 7,8 %.

Co prawda, liczba uczniów wstę
pujących do klas pierwszych w ciągu 
ostatnich lat napawa pewnym opty
mizmem (tabela 3). Jednak najwięk
szym dem jest, że 40 -  letnia ukierun
kowana polityka wynarodowienia, 
wycisnęła głębokie piętno w psychi
ce i mentalności ludzkiej. Jeszcze i 
dzisiaj w klasach początkowych w ję
zyku ojczystym uczy się tylko co dru
gie polskie dziecko.

Przy obecnej dynamice wzrostu 
liczebności dzieci w pierwszych kla

Tabela 1.
LU S T R A C JA  U C Z N IÓ W  S Z K Ó Ł  O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C Y C H  N A  L IT W IE  W Q  J Ę Z . N A U C Z A N IA

LATA 1953—1993.

LATA 1953 1970 1975— 1976 1981— 1982 1988— 1989 1992— 1993

KLASY
%uczn. od 

ogółu w  klasach 
z  jęz. nauczania

%uczn. od 
ogółu w  klasach 
z  jęz. nauczania

%uczn. od 
ogółu w  klasach 
z jęz. nauczania

%uczn. od 
ogółu w  klasach 
z  jęz. nauczania

%uczn. od 
ogółu w  klasach 
z jęz. nauczania

%uczn. od 
ogółu w  klasach 
z jęz. nauczania

lit ros. poi. lit ros. poi. lit ros. poi. Kt ros. poi. lit ros. poi. lit ros. poi.
O
w
V

GÓŁEM
klasach
-,1 1 (12) 83 10 7 84 1 2 4 84,8 12 ,1 3,1 84,4 13,1 2.5 8 2 £ 16,8 2 83,6 13,6 2,8

-C
1—3
1—4 84,8 12,3 2 fi 83,6 14,1 2,3 81,3 16,8 1.9 84,1 12 ,2 3,7

««•
«

4—8
5 - 0

B R A 
D A N

K
Y C H 84,3 12,4 3,3 84,1 13,4 2,5 82,0 16.1 1.9 82,8 15,1 2 ,1

£
#—11

10- 1 1 (12) 86,2 10,8 3,0 87.3 9,8 2.9 86,0 11.9 2 ,1 85,0 12,9 2,1

Tabela 2.

1988—1989 1989—1990 1990—1991 1991—1992 1992—1993
Miejscowość ILOŚĆ %od ILOŚĆ %od ILOŚĆ % od 

ogółu 
uczn. 
tego

ILOŚĆ %od ILOŚĆ % od
szkół uczn. uczn.

togo
rej.

szkół uczn. uczn.
togo

szkół uczn. szkół uczn. uczn.
tego

szkół uczn. uczn.
tego

m. Wilno 14 3604 4,6 15 3959 5,3 18 4389 5,9 18 4955 6.7 18 5540 7,6
rej. wileński 44 3696 32£ 48 3829 33,4 52 3967 34,5 52 4304 37,5 53 4630 40.0
rej. solecznioki 24 1740 28,4 28 1797 30,1 34 1904 32,5 37 2139 37,2 38 2411 42.4
rej. trocki 11 507 5.2 13 670 5,9 11 741 6,5 12 821 7.2 13 881 7.8
rej. twtęciańskl 3 302 5,7 4 310 6,0 5 326 6,5 4 335 6.7 4 361 8.1
roj. szyrwincki 1 46 1.6 jjąfjj 42 1,5 2 49 i , 8 2 46 1.7 3 49 1,8
rej. wareński 1 10 0,2 1 6 0,1 1 11 0,2 1 11 0.2 1 9 0,2
OGÓŁEM 98 9995 £.0 *10 10613 2,1 123 1T407 2,3 2.5 130 13881 2.8

sach i staraniach liczba uczniów w 
klasach i szkołach polskich już w 
roku 2000 może wzrosnąć do około 
20 tysięcy. Jednak nadal liczba ab-, 
solwentów szkół z polskim jęz. nau
czania w najbliższych trzech latach 
nie ulegnie znacznej zmianie, a bę
dzie pozostawać na niskim poziomie 
w granicach 370—450 osób rocznie. 
Nieznaczny wzrostmoże nastąpić w 
latach 1996 — 1999 i dopiero duży ' 
wzrost można prognozować na lata 
2000 — 2005 (biorąc pod uwagę dzi
siejszą motywację nauki i tendencję 
rozwoju szkolnictwa polskiego). W 
świetle tej perspektywy jak najbar
dziej pożądaną jest rzetelna praca 
nauczycieli i rodziców w podniesie
niu poziomu nauczania i kształcenia 
dzieci poprzez ciągłe zastosowanie 
nowych metod i form nauczania, or
ganizację różnorodnych zajęć fakul
tatywnych, kursów języków obcych, 
klas ze wzmocnionym nauczaniem 
poszczególnych przedmiotów, orga
nizację grup przygotowawczych dla 
osób wstępujących na studia (prak
tycznie nie ma takich w miasteczkach 
i szkołach wiejskich). W okresie 
przejściowym na tory gospodarki 
rynkowej potrzebni są ludzie wyksz
tałceni: prawnicy, menedżerowie, 
naucżyciete, sekretarki, dobrze zna- 
jący język ojczysty i języki obce, dla- 
tegd braki absolwentów (liczbowe) 
szkół polskich muszą być kompenso
wane jakością ich przygotowania.

Gwałtowny wzrost szkół i klas z 
polskim językiem nauczania zrodził 
szereg nowych problemów. Większa 
część dzieci (58,6 %), uczących się w 
jęz. polskim uczęszcza do szkół 
mieszanych: dwu -  i trójjęzycznych, 
co się negatywnie odbija na ich nau
czaniu i wychowaniu. Szczegółowe 
dane typu szkół i liczbowego składu 
uczniów, w których się uczą dzieci 
polskie, przedstawia tabela, z którą 
zainteresowani mogą się zapoznać w 
PMSL.

Ze 130 szkół, gdzie istnieją klasy 
z polskim jęz. nauczania, mamy tylko 
9 średnich, 23 podstawowe (dziewię
cioletnie), 20 początkowych i 1 szkołę
— internat, czyli w sumie—53 samo
dzielne, polskie, a 77—to szkoły dwu
-  i trójjęzyczne. Od paru lat w repub
lice prowadzi się wzmożoną pracę 
nad rozdzieleniem  dwu i 
trójjęzycznych szkół w samodzielne, 
jednojęzyczne szkoły. Mimo że jest to 
proces kosztowny, w zasadzie jed
nak na pewno pozytywny. W tym 
roku szkolnym oddzieliły się trzy 
szkoły z polskim językiem nauczania 
w odrębne — średnie: w Jaszunach 
(rejon sołecznicki), w Czarnym Borze 
(rejon wileński) i Landwarowie (rejon 
trocki. (Tablica 5)

Widzimy, że w latach 1990 — 
1993 zmalało o 8 szkól 
trójjęzycznych, ale nastąpiło to prze
ważnie kosztem oddzielenia się z 
nich klas^z litewskim językiem nau
czania w samodzielne szkoły, nato
miast wzrosło o 8 szkół dwujęzycz

nych S  |  J H "

j f s i E g  
s r s s S
%, natomiast-*,. 
nyoh jednolant,.

polskich—tylko oS
Znowąmoc^»j)w

kadry pedagog*^  
pracujących*
emeryci, albo owb,.
emerytalnym. J u j ^ '  
nauczycieli jęz. ,
czątkowych, językiW?','. 
ki. plastyki biologii d Z l  
spektywie s y t u u j  
pedagogiczną stanie * 1  
tastrofalna. Dzisiaj w y?  
Pedagogicznym w języfeS 
kształci się tylko ptyszjJ| 
cieli jęz. polskiego i f e j  
początkowych i ostatni icul 
matyków. A co dalej? p«u 
wygląda ten problemy 
swojego rozwoju — wa 
nowskiej powstał i dziaUiJ 
polskim instytut I 
Nowej Wilejce (notabene,̂  
jego wychowankowie w da 
dźwigali trudy polskiegosz 
to właśnie oni nieśli pokłuta 
najbardziej odległych zaki 
leńszczyzny), w latach stagw 
Instytucie Pedagogiczny i 
liczne polskie grupy Iterazii 
odradzania się demokracji 
i suwerenności—pozostać 
lonistyka i klasy począlta** 
przekonany, że kadra ni 
dla wszystkich szkól (zb 
nauczania), powinna byćh 
tylko w jęz. ojczystym.

Szkoły Litwy PoWj 
Wschodniej w zasadzie si 
cznie gorsze warunki P^*^ 
innych regionów f*P** 
przykład, liczba azkółna 
ny jest znacznie wyż®*1** 
regionach Litwy, 11 
roku szkolnym na dwie Ł 
cowało 5 % ogółu w 
publiki, fo w itjonia 
takie szkoły stanow ^?j^_ 
trockim -  7,8
14,8 * , a **
24.1 %.

Ponad połow*

praktycznie ni« ■ . ^  
technicznych ,
tym tyeh
tirów" rzutnik*'"^.
Powszechnie
globusów,
gramowej'P* ^ ' plĄ 
ka Macierz
w dztęczajricłP^^,#
com z ' 1
otrzymywany 
niczne i *
netofony, yidoc***^

KLASY PIERWSZE W  LATACH j f j ł J -

R E J o  J L . Y
szyLATA Wilno wileński sotocz-

nicki
trocki świę-

ciatoki

1988 365 408 179 50 19

1989 615 561 275 120 50

1990 665 619 349 124 58

1991 830 650 383 126 55

1992 923 730 408 _ .129
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F  *OT sposób zakładając !
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we łrodkl członkowie

| > « i i  “ robić “ ml -~
1  jalug. robiąc reklam ę i 
? T»aja poszukiwania par- |

J K i  Byłoby dobrze, I 
Inti) rmSgl koraysta* ze »p°ito- | 
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. Wybrany na przewodni- 
«ubu 34-letni Albert Pasz- j 

L i  pripwBIt zasadniczą j 
L i  w wstępujący sposób: i 
Ł ,  jwycti sil I możliwości 

« dcśkonalić się w obranej j 
*,u. kofzyslsjac z poparcia [ 
Utli pozostałych członków 1 
Łjelająę pomocy innym. W 
Konnicach dozwolone jest 

|'budowla sybowców i 'ieil- 
r sterowców i samolotów 
tych na energii promieni

Jurij SOBLIS
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iMtawietnia br. gazeta nasza po- 
^  ogłoszenie odnośnie kursów 

J W * .  organizowanych przy 
Miejskim ZPL (od 28 kwiet- 

3 maja). Opłata za naukę bę- 
symboliczna (4 tys. tal.).
19 przeznaczone są na 
Pedagogów, którzy przy- 

Wilna. Kurs w Polsce 
^owicie Wspólnota Połs-

kursów będzie przebie- 
F J 7 * . •  połowa w Olsztynie. 
L jJ *  wysłucha się 40 godzin 

•®9<bie się na nich mówiło 
«Wi zakładania i prowadzę* 

C^ * 1 PRsdsiębiorstw i firm, o 
a®rô w'iach, na Jakie na- 

l^^rzedtięltiorcy w swej

można zasięg- 
Ę  nun'*«mtsi.2Z-73 -  75.

I*b«« zhajoziłowska

Petersburskie wrażenia z koncertu 
c h ó r u  „ T r o c z a n i e ”

28 lutego w Polonii Petersburs
kiej przy Konsulacie Rzeczypospolitej 
Polskiej wystąpił chór „Troczenie". 
Śpiewali różne "piosenki; ludowe, 
współczesne, o wojence, o partyzan
tce, Ojczyźnie -  Wileńszczyźnie, o 
miłości... Głębokie wrażenie wywarło 
to śpiewanie na nas. Do dziś przypo
minamy sobie słowa piosenek i icb 
wykonawców, ąkompaniatorów. Wię
kszość piosenek jest nam znana, 
również je śpiewamy, ale w wykona
niu „Tro&an", nawet znane piosenki, 
zrobiły takie wrażenie, jakby były 
nowe...

O  zespole piękną polszczyzną 
opow iedziała kierowniczka pani 
Z.Czapkowska. Mówiła m.in. o tym, 
że Polacy stanowią w Trokach i oko
licznych wsiach znaczny procent lud
ności, bo aż do 24 proc. Zaznaczyła, 
te  na Litwie Troki cieszą się opinią 
niezwykle pięknego miasta, z czarują
cymi jeziorami, wyspami I ruinami 
średniowiecznych zamków —  siedzi
bami wielkich książąt litewskich, że 
wśród mniejszości narodowych mie
szkają tu nie tylko Słowianie, ale 
również Tatarzy, Karaimowie.

Pięknie komentowała piosenki 
jedna z uczestniczek zespołu pani 
Irena Pawłowicz. Na „bis" powtarzali 
„Troczanie" pieśni „Dziś do ciebie 
przyjść nie mogę", „O mój rozmary
nie", „Hej sokoły", „Czerwone jago
dy".Ostatnią piosenkę dziarsko wy

konał zespół rodzinny państwa 
Niedźwiedzkioh. Imponująco zagrała 
swoją rolę pani Niedźwiedzka. 
Chciałoby się słuchać i słuchać tych 
piosenek bez końca...

Zanim  n a s tąp iła * chwila  
pożegnania, odśpiewaliśmy razem z 
zespołem „Rotę"... Mamy nadzieję, 
że nie jest to ostatnie nasze spotkanie 
z  „Troczanami". Za pośrednictwem 
„Kuriera Wileńskiego” chcemy prze
kazać naszą prośbę kierowniczce 
Pani Z.Czapkowskiej i kierownikowi 
artystycznem u zespołu  panu  
W łodzim ierzow i Saszence: 
przyślijcie, kochani, nam słowa i par
tytury chociażby niektórych waszych 
barwnych piosenek, jak np. „Czerwo
ne jago dy", „My Polacy z Wi- 
leńszczyzny" i innych. Zawczasu ser
decznie dziękujemy. Znaczna część 
naszych k o le g i  i koleżanek, ich ro
dziców albo dziadków pochodzi z 
Litwy. Byli oni szczególnie wzruszeni 
słuchając tych piosenek. Koncert 

* chóru z Trok zaszczycili swoją obec
nością konsul generalny RP w Sankt 
-Petersburgu Zdzisław Nowicki, se
nator RP Krzysztof Pawłowski, poseł 
na Sejm RP Wiesław Klisiewicz.

Wiktor KRYCZEWSKI, 
przedstawiciel Polonii 

Petersburskiej

P.S. Honorarium przeznaczam 
na fundusz prenumeraty „K, W.” Maria Ratkiewicz

Osiągnięcia, perspektywy, problemy 
w szkolnictwie polskim na Litwie

Dokończenie ze str. 4

utworów literatury programowej). 
Pomoc z Polski będzie napływała 
nadal, nie rozwiąże to jednak całego 
problemu, potrzebne jest większe fi
nansowanie i wsparcie ze strony 
władz miejscowych i rządu Litwy.

Od kilku lat mówi się o dodatko
wym finansowaniu na rzecz rozwoju 
Litwy Południowo-Wschodniej, trud
no sądzić jak jest z tym w innych 
dziedzinach. Szkolnictwo i kultura do 
dzisiaj tego nie odczuwa. Oprócz 
tego wszystkie szkoły musiałyby szu
kać możliwości prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej, a także 
odpowiednich sponsorów. Apeluje
my do miejscowych biznesmenów

(Polaków i nie tylko), aby nie zapomi
nali swoich szkół i pomogli przetrwać 
ten trudny okres. .

Rośnie ilość szkół i klas z polskim 
jęz. nauczania, rośnie liczba ucz
niów, natomiast praktycznie bez 
zmian pozostają struktury oświatowe 
i metodyczne. Szkoły z polskim jęz. 
nauczania prawie całkowicie pozba
wione są specjalnej literatury meto
dycznej i materiałów dydaktycznych 
z poszczególnych przedmiotów. 
Kontynuowana jest praca nad 
ułożeniem nowych planów i pro
gramów nauczania, opracowaniem, 
tłumaczeniem i wydaniem nowych 
podręczników. Dużą pracę wtym kie
runku prowadzi dział mniejszości na
rodowych Ministerstwa Kultury i

Oświaty i osobiście pani A. Kosin- 
skiene.

Natomiast problemy fachowej 
kontroli i teoretycznych opracowań 
wymagają zatrudnienia dodatko
wych specjalistów znających na od
powiednim poziomie, język polski i 
zainteresowanych w 1 rozwoju pols
kiego szkolnictwa w szkolnej inspek
cji Ministerstwa Kultury i Oświaty, 
miejskim wydziale ds. oświaty i 
młodzieży i NBI Pedagogiki.

Na fali odrodzenia narodowego, 
idącej za tym wolności, demokracji i 
suwerenności, rozszerzających się 
kontaktów gospodarczych, politycz
nych, kulturalnych i prywatnych z 
Macierzą, Polacy na Wileńszczyźnie 
ocknęli się z  letargu, uwierzyli w

swoje prawo do życia i rację istnienia 
na Ziemi Ojczystej. Wyraziło się to 
także w dwukrotnym zwięksźeniu 
uczniów klas początkowych, w po
wstawaniu nowych, uczniowskich 
zespołów artystycznych, w 
ożywieniu różnorodnej —  pozalek
cyjnej i pozaklasowej działalności 
młodzieżowej. Wszystko to niezmier
nie cieszy.

Jednakie, aby te pozytywne pro
cesy w polskim szkolnictwie wzmac
niały się i rozwijały, potrzebna jest 
taka szkoła, która by swoim wycho
wankom dała głęboką wiedzę, 
wszechstronne wykształcenie, dos
konałą znajomość Języka 
państwowego i obcych, którzy by siłą 
ducha, poczuciem godności narodo
wej byli praktycznie i psychologicz
nie przygotowani do wytrwania i 
życia w trudnych warunkach — for
mujących się nowych stosunków 
społeczno-ekonomicznych.

Józef KWIATKOWSKI, 
wiceprezes Polskiej Macierzy 

Szkolnej na Litwie

Tabela 4. SKŁAD LICZBOWY UCZNIÓW WQ TYPU SZKÓŁ. ROK SZKOLNY 1992/93

TYP SZKOŁY

S?koly średnia:
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polsko -  rosyjskie

połako -  litewskie 
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Komu kamień, komu?
Mówi się o kamieniach, że 

•to są kości Matki-Ziemi. Mówi 
się, że to są strzały boga Per- 
kuna. Mówi się, że kamienie 
mogą wędrować, latać, że — 
mogą także rodzić dzieci. Albo 
— że 1 Ujdzie w kamienie się 
przemieniają — za jakieś prze
winienia, grzechy. Albo — że 
na -kamieniu się rodzą, tacy są 
twardzi, niepokonani...

Kamień miał zawsze funkcję 
podwójną — ochraniał człowie
ka albo go zabijał. Czy człowiek 
pierwotny podniósł z ziemi ka
mień po to, żeby się obronić 
przed dzikim zwierzęciem, czy
— po to, żeby bliźniego zabijać? 
Myślę, że podniósł go jednak 
przede wszystkim we własnej 
obronie. Wzajemne- zabijanie się 
ludzie wymyślili później...

Jednym wydaje się, że ka
mień jest symbolem ciężaru, 
przygnębienia. Wszak mówi się, 
że kamień spadł komuś z ser
ca, prawda? Ale są i tacy, dla 
których on symbolem natch
nienia, siły, mocy, wiary. Wre
szcie miłości (kamień w gai
ku Maryli... z wyrytym roman
tycznym krzyżem).

Litwa do niedawna jeszcze 
była nader bogata w kamienie 
— w prahistoryczne, na któ- 
ryoh składano ofiary oraz te * 
późniejsze z wyrytymi na nich 
znakami* solarnymd.

Nieraz udało mi się widzieć 
olbrzymi kamień w kształcie 
krzyża afebo serca. Ten w kształ
cie krzyża prawdopodobnie Ar
chanioł Gabriel na Litwę przy
niósł. W kształcie serca — jako
by przywędrował z Himałajów, z 
miejsca, którego niczyja stopa 
dotąd nie dotknęła, a  które jest 
najświętszym miejscem wiedzy 
kosmicznej.

Na kamieniu lubili siadywać 
marzyciele, poeci — Mickiewicz, 
Słowacki, Byron... Siadywali na 
nim znużeni wędrowcy, żeby 
odpocząć przed dalszą drogą. Na 
kamieniu siadywali ojciec i ma
tka — czekali... na powrót sy
na z dalekiej podróży... W Moś- 
ciszkach, Muczukach, Karolisz- 
kach, Pustoszce (a w sumie —  
to jedna miejscowość) kamie
nie przez długie lata były dla 
miejscowych chłopów raczej już 
plagą aniżeli przedmiotem ro
mantycznych uniesień. Mnóstwo 
kamieni — zwykłych, pospoli
tych — nie związanych nawet 
z tym, bądź innym podaniem, 
legendą (np. o rycerzu w ka
mień zaklętym, o wilczej łapie 
odciśniętej na kamieniu, kiedy 
to diabeł w wilka przemieniony 
usiłował kózkę na kamieniu do
rwać, o kamieniu ze stopą Naj
świętszej Marii Panny ild.). Nie, 
te tu kamienie uniemożliwiały 
uprawę pól, z których się prze
cież żyło, bytowało.

:— Ani koniem nie można 
było tych kamieni stąd wywieźć, 
ani traktorem. Ale ludzie się 
uparli. Przez dwadzieścia lat 
od 1949 foku do 1969 roku o- 
czyszczali z nich pola, zwozili, 
wywozili. Mnóstwo kamieni! W 
parę lat później postanowiliśmy, 
że na jednym z nich upamiętni
my ten nasz wspólny olbrzymi 
wszak wysiłek. Wybraliśmy ten 
oto głaz (na zdjęciu) i wyryliś
my na nhn tę naszą historię. 
Mechanizator tydzień czasif z zie
mi go odkopywał. O, proszę, 
niech pani przeczyta, co tu na
pisane. Ze kamienie te zwiezio
no z tych pól — z obszaru 
1.150 hektarów. Ze w sumie tych 
kamieni było 30 tysięcy metrów 
sześciennych...

— A jeden metr sześcienny 
kamienia — ile może ważyć?

— Jakieś dwie tony. Łatwo 
pomnożyć, prawda?
•r — Prawda. I ten pamiątkowy 
kamień był w samym sercu Moś- . 
Ciszek, a teraz został usunięty, 
a raczej przewieziony i zwalony 
bliżej lasu. Jako już niepotrze
bny’ rekwizyt. Dlaczego?
\ —■ Dlaczego? Bo to, jak uwa

żają nowi gospodarze, kamień, 
który już- dzisiaj „wyszedł z 
mody1*.

— He on może ważyć?
— Jakieś 25 ton. ,Ten kamień 

ustawiliśmy ku czci. naszej pra- 
cy.

■— I co z tym kamieniem da-

Z OPOWIEŚCI 
WŁADYSŁAWA 

R Y N K U N A

lej będzie?
— Jeżeli się znajdzie chociaż 

jeden człowiek, który- tę pamią
tkę uszanuje, to go stąd zabie
rze. Bo inaczej — mogą go po 
prostu zniszczyć, do kamienio
łomów wywieźć, poszczepać...

— To jest granit?
— Granit...
..jKamień „wyszedł z mody", 

bo ma napis wyryty grażdanką 
i zwieńczony jest sowieckim go
dłem w postaci sierpa Ł młota. 
Zbyt długo nas ten symbol — 
sojusz robotniczo - chłopski, 
czy chłopsko - robotniczy — 
prześladował i  dał się nam po
ważnie we znaki- — to prawjda. 
Ale cóż temu zawinił kamień, 
który jest tu w istocie godną 
uwagi pamiątką historyczną. 
Zreszltą — skoro już się pod
jęto akcji oczyszczenia terenu 
ze wszelkich zadawnionych oz
nak sowieckości — dlaczego wo
bec tego nie zburzono całego 
gmachu, w którym jeszcze parę 
lat temu mieścił się zarząd gos
podarstwa rolnego, a  teraz mie
ści się spółka Wszak lewe skrzy
dło tego gmachu jest bogato in
krustowane (mozaika) symboli
zująca potężną Mat'-Rodinę, nad 
którą zamiast aureoli widnieje 
tenże — sierp zwieńczony z 
młotem. Żeby było dowcipniej — 
na gmachu pozostawiono także 
szyldy urzędu z napisem po li
tewsku i po rosyjsku, z któ
rych wynika, że dotychczas mie
szkamy w Litowskoj Socjalisti- 
czeskoj Sowietskoj Riespublikie. 
Wszak łatwiej było ściągnąć z 
gmachu te szyldy aniżeli prze
ciągnąć na drugi koniec osied
la kamień o wadze 25 ton. — 
upamiętniający syzyfową pra
cę mnóstwa tutejszych ludzi.

Osobiście — nie jestem zwo
lenniczką szpecenia kamieni 
wszelkiego rodzaju znakami, na
pisami, płaskorzeźbami itp. To
— z artystycznego punktu wi
dzenia Z moralnego jednak... 
Jak też z punktu widzenia 
tej naszej najnowszej histo
rii.,. Szkoda, jeżeli nasze pra- 
prawnuki nie potrafią w niej 
się połapać...

...Na innym końcu osiedla 
jest jeszcze jeden — przewie
ziony tu jako intTuz-kamień, ró
wnież granit. Była kiedyś na 
nim tablica, informująca o tym, 
ile w Mościszkach przed rokiem 
1960 było domów (było 4, te
raz jest 360)', w ilu z nich za
świeciła „lampka ffljjcza” (śmie
sznie to dziś brzmi), ale elektry
czność wszak tu Wprowadzono i 
to nie Ujicz świecił w domach, 
ale ludzie nad zelektryfikowaniem 
•rozrastającej się wsi pracowali), 
lile było szkół i tak dalej. To 
są fakty, statystyka.

Oczywiście — tylko i wyłą
cznie o postępie się wtedy pi- 
isało, o tym, co tzw. pozytyw
ne. O tym, że co drugi miesz
kaniec Mościszek bimber w cha. 
słupie, czy w krzakach pędził — 
dyskretnie się przemilczało. 
Chociaż... z tego typu działal
nością jakoś w końcu, tu zara
dzono (pisaliśmy zresztą o tym 
kiedyś na łamach naszego dzien
nika).

...Kamień. Pozostaje niemym 
świadkiem dawnych i najnow
szych dziejóW. Rozwalić go?

Komu kamień, komu?
Pukam do drzwi kamienia.
— To ja, wpuść mnie.
Chcę wejść do twego wnętrza, 
rozejrzeć się dokoła, 
nabrać ciebie jak tchu.

Odejdź — mówi kamień — 
Jestem szczelnie zamknięty.
Nawet rozbite na części 
będziemy szczelnie zamknięte. 
Nawet starte na piasek 
nie wpuścimy nikogo.

(Wisława Szymborska
„Rozmowa z kamieniem") 

...Kamień. Na kamieniu (może 
na takim, jak ten granit) umarł 
tu Jan Obst.

-— Czy to prawda, że na ka
mieniu on zmarł? —- pytam 
Władysława Rynkuna.

— Ludzie mówią, że na ka
mieniu. Mądry, wykształcony 
człowiek był, prawdopodobnie 
12 języków znał. Jego rodzice 
artystami byli. On tu 50 hekta
rów majątku kupił. Czy ja  go 
pamiętam? Pamiętam. Taki... o- 
tyły był, średniego wzrostu. Po
wszechnie się mówi, że był pi
jakiem. Ale on byle trunków 
nie pijał — tylko czysty spiry
tus. Spirytus lubił, to prawda. 
Sowieci* go w obroty brali. Cią
gle pytali, gdzie się on urodziły 
a on dowcipkując im odpowia
dał, że w wagonie pociągu. Obst 
miał. bogatą bibliotekę. Sowieci 
na „połutorce" mnóstwo książek 
od niego wywieźli, chyba ze trzy 
ciężarówki tego było. A w do
mu, w którym mieszkał — 
.później szkoła była, ale .pożar 
w niej wybuchł, od iskry dom 
się zapalił...

i(„Jan Obst, urodzony w Lip
sku, syn dyrektora Muzeum Et
nograficznego, ale z matki Pol
ki, w Grodnie poznał Orzeszko
wą i pod jej wpływem całkowi, 
cie spolszczył się. W  roku 1911 
osiadł na stałe w Wilnie, zało
żył „Kwartalnik Litewski". Ku
pił dom przy Zaułku Bernardyń
skim 11 , w którym mieszkał 
Mickiewicz, gdy przepisywał 
„Grażynę1* — jego pokojowi 
nadał charakter muzealny 1 udo
stępnił bezpłatnie do zwiedza
nia. Był od roku 1925 redakto
rem naczelnym endeckiego 
„Dziennika Wileńskiego". Pijał 
dużo". Stanisław Lorentz „Al
bum WiMeńskie", PIW, W-wa 
1906).

...Kamień... Kamienie... Kamień 
przeniósł w zaświaty „spiryty- 
stę" Jana Obsta. Kamienie — 
słynnemu rzeźbiarzowi wileńskie
mu Bolesławowi BaŁzukiewiczo- 
wi (pono — spirytusu nie pi
jał) ocaliły kiedyś życie. Z cy
towanej wyżej książki prof. Sta
nisława Lorentza:

„Już było jasno, gdyśmy opu
szczali restaurację. Dla odświe
żenia się postanowiliśmy jeszcze 
w wileńskiej grupie przejść się 
na zamek. Nie mogę ukrywać, 
że my, panowie, byliśmy w bar
dzo — ale to bardzo wesołych 
humorach. Na wzgórzu zamko
wym zaczęliśmy się zastanawiać, 
czy trudno byłoby wdrapać się 
na ruinę wieży zamkowej (oko
ło 20 m). Bolesław Bałzukie- 
wicz, którego nazywaliśmy ,,Bał- 
zuk", zastępca profesora rzeźby 
w Wilnie, ode mnie o 20 lat 
starszy, jak my wszyscy też do
syć wstawiony, powiedział: „— 
A ja  bym się wdrapał". „Ale 
— bałbyś się": „— A nie, nie 
bałbym się" — i rzeczywiście 
zaczął wdrapywać się po pijane- ■ 
mu na górę, aż doszedł do szczy
tu  Tam jednak, gdy spojrzał w 
dół, otrzeźwiał i kurczowo trzy
mając się muru, zaczął mówić, 
że nie zejdzie, bo jest za wy
soko. I my otrzeźwieliśmy, przy
najmniej trochę, a ponieważ 
namowy, by zszedł, nie skutko
wały. zaczęliśmy naradzać się, 
co zrobić, czy może sprowadzić 
straż ogniową z drabinami. Róż
ne pomysły wysuwali Sleńdziń- 
s k i ,  Hoppen, Kwiatkowski, w 
końcu ktoś zaproponował, żeby

Bałzuka rzucać kamieniami, 
to się przestraszy i zejdzie. I 
tak zaczęliśmy działać, Rzeczy
wiście Bałzukiewicz czepiając 
się murów zaczął się opuszczać ' 
i szczęśliwie stanął na ziemi".

Alwida ROLSKA
Mościszki, 
Rejon wileński

Fol. Walery Charln

TARGI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE

12 kwietnia zakończyły się ta
rgi towarów użytku powszechne
go i przedsiębiorczości w Pała
cu Sportu w Wilnie. W ciągu 
sześciu dni sporo sprzedano, na
wiązano kontakty, ale jak twie
rdzili jednogłośnie uczestnicy, 
każdy z nich żywił nadzieję, że 
rzawrze. jakieś długotrwałe, bar
dziej solidne kontrakty. Kupowa
no kawę, dezodoranty, mydło, a- 
paraty do parzenia kawy. Niemie
cka firma „Melitta" sprzedała w 
sumie towarów na 10 tys. DM.

PRZEDSIĘBIORCY PROTESTUJĄ

Przedsiębiorcy, dostarczający 
na Litwę benzynę, a ich udział 
w zaopatrzeniu republiki w pali
wo sięga 60 proc., z przeraże
niem przyjęli uchwałę rządu o 
liberalizacji cen paliw i zrówna
niu warunków pracy sektora 
państwowego i prywatnego. Jak 
dotąd, w związku rs trudną sy
tuacją w zaopatrzeniu, byli oni 
zwolnieni od ceł i akcyzy. Te
raz muszą płacić 5 proc poda
rek drogowy od zysku.
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Spotkania z bankowcami nic
15 kwietnia przewodniczący 

/Sejmu Republiki Litewskiej Ce- 
slovas Jurśenas przyjął członków 
zarządu Banku Niemiec (Deut
sche Bank). Goście zaznaczyli, że 
przybyli na Litwę nie z konkret
ną pomocą finansową, lecz z 
propozycją konsultowania ban
ków Litwy, wymiany doświad
czeń bankowców Niemiec. C.
Jurśenas nadmienił, że na Zacho
dzie nie powinno panować zda
nie, że po zmianie władzy na 
Litwie oddala się cna od ekono
miki rynkowej. W  najbliższym 
czasie Sejm RL ma zatwierdzić 
nowe ustawy zachęcające do in
westycji zagranicznych i udzie
lające obcokrajowcom prawa do

* BI
■WffNO. (JELTA). 

premier Adolfa Ste-wM 
W  d^ k to r .  genaTjJ 
Niemieckiego (iw fN  
Christiana v<ata , j 
przedstawicieli. 
nał ze stanem gospataji 
polityką lnwestycjją „ I  
ml kierunkami refomj J  
rczej. Mówiono o ipaml 
kowośd, możliwa jeg 
pomoc tego braku 
cj alistom. ',  l

W spotkaniu 
ni*ter finansów Litwy 
Wkelii.

Dziś w bankach litewskich
litewski komercyjny „Vytt»" 

(15.IV): dolar — 508 (skup), 
516 (sprzedaż), marka niemie
cka — 306.20 (skup), 314 (sprze
daż), rubel rosyjski — 0.50
(skup), 0.65 (sprzedaż).

Wileński komercyjny: dolar — 
509 (skup), 51? (sprzedaż), mar
ka niemiecka — 307 (skup), 313 
(sprzedaż), rubel rosyjski — 
0.62 (skup), 0.64 (spnzedai).

Innowacji: dolar — 509 (skup), 
519 (sprzedaż), marka niemie

cka — 306 (iknp), 311 i 
daż).

,,Uetuvos venUf*: a*|
505 (skup), 518 
ka niemiecka — 308 PM 
(sprzedał), rubel nqjśi -f  
(skup), 0.70 (spnedol.

„LtUmpez”: dolar - 1
(skup), 519 (spnedó), 
niemiecka — 3H 
(sprzedaż), rubel rajjfcl 
0.60 (skup), 0.66 (spns« I

Co, kiedy, gdzie
KONCERTY

0  Dziś w Sali Barokowej — 
koncert chóru kameralnego „Jau- 
na muzika" („Młoda muzyka").

©  W sobotę wystąpi tu znany 
organista ze Szwecji Hans Cum- 
stein. Natomiast w niedzielę w 
tym lokalu — koncert organistki 
Aurelii Biveiniene.

0  W starym Arsenale (Mu
zeum Sztuki Stosowanej) w nie
dzielę — koncert zespołu mu
zyki dawnej .,Arsenał*1 z udzia
łem śpiewaczki Judity Leitaite.

0  W  sobotę w Operze — 
wieczór poświęcony 75-leciu nie
podległości Łotwy.

TEATR

0  Dzisiaj w Operze „Dziadek 
do orzechów". W niedzielę dla 
dzieci „Królewna Śnieżka i sied
miu krasnali", wieczorem opera 
„Traviata“.

0  W Akademickim Dramaty
cznym dziś „Merkiza de Sade", 
w niedzielę opera F. Bajorąsa 
„Baranek Boży".

0  Młodzieżowy zaprasza w 
sobotę na „Świętoszką", a w nie
dzielę na „Mewę”.

0  Teatr „Sląnres Atenal" 
(występujący w lokalu Młodzie
żowego) proponuje dziś „Teatr 
mademoiselle Cleron", jutro 
„Mistrz i Małgorzata". W nie
dzielę dla dzieci „Królewna 
Śnieżka i siedmiu krasnali".

0  Propozycje teatru JLele*1. 
Dziś „Koci dom". W sobotę

„Trzy prosiaczki", w i 
„Błękitny piesek".

Na Małej Scenie «  
kotek", jutro .premiera,̂ - 
nego Kapturka", v  
kelis powrócił".
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i Słow ianie
H  nfllH arn le  naj- 

Z  io»j«nie, etnicznie 
", Sultuiowo — Po-

■ p a r s
3@ S&  k o n c e p c ji p r a c y  
" 1 o d ro d ien iem  naro-

»*JS° iia“ lwa . w1 ucz£u mlędiywojen-
f  p r a c z a
1 ‘ST  Wilna oczywiście 
S T i utrwaliło to roz- 
f j .  absolutnie nie sta-
l™*ej >“ n-polskiego, trwa-

^  wtedy od pą™ <^e- 
1 Rojmiary litewskiej 
ju pobki można poz- 

mliując tamtejszą prasę —  
»™.iLlnvch początków w . 
P P  ^  1919 - a  po- 

nowych warunkach, p rzez 
‘ Ldziestolecie. O czyw iście,

, pofcka starała się n ie  po- 
Litwinom dłużna, a le  ■

I  mówiąc -  nie dawała
gromadzić odpowiedniej i-

g B  kompleks Litwinów 
iwąpwie przesadny, lecz 
W pozbawiony podstaw: na- 

fcobecneć I  ich kraju i ob- 
-* przejawów kultury polskiej 
lej ziemi naprawdę groziła 
na wynarodowieniem, 
j  mówiąc, nie dziwię się 
 ̂wybrali rozwód — zast- 

ya mam jedynie do jego 
r Tu jednak — jak przy 
i  chyba rozwodzie. — wi- 
a pewno jest podzielona, 

o Litwmów nie może za- 
nan oczu na szerszy i 
śde trudny problem sy- 

“ Bałtów w całym regionie 
Wschodniej. Wszystkie 

y narody są liczebnie bar- 
iełie. Na Litwie żyje 
) trzech milionów etni- 
Litwinów, na Łotwie — 

półtora miliona Loty- 
i w Estonii — milion Es- 

W sąsiedztwie — 
ów jest prawie dziesięć 

I? Polaków — trzydzie- 
n, Ukraińców — pięćdzie- 
a jest Rosjan, tego napra

l i  wie nikt, ale na pewno 
Ĵponad sto. Te proporcje w 
J  ®ioze uzasadniają nie-

“BTOHA UZASADNIA 
GO TAKŻE

k v°jna światowa była 
^ -T .ja k  i dla nas -  

Ĵwej szansy. Umieli tę 
/J^isystać. Zaistnieli.

- ,i ® trwało bardzo 
tkim l>0ZWoliło państwom 

Se na płaszczy-
?»^?TUUodowei swe pra- 

w czter- 
iom^RMja — tym ra- 
> • — zajęta na 
WT®"*' świat nie miał 

®a do czynienia
I I * Podohnie by-L ^ J^ e tty in  czwartym.

Początek patrz 
v ~̂ *ze poprzednim)

choć wtedy zapanowała na kilka
dziesiąt lat zmowa milczenia: 
„świat się dowiedział, nic nie po
wiedział..." Wywózki na Sybir i 
do Kazachstanu, skorelowane z 
rosyjską kolonizacją, osiągnęły 
taką skalę, że zdołały istotnie 
zmienić strukturę zaludnienia: na 
Łotwie Łotyszy jest 52 proc., Ro
sjan zaś — 35 proc., w Estonii 
;— Estończyków — 61 proc., a 
Rosjan — 30 proc. Wielkim te
renem walki o wynarodowienie 
stała się oświata i kultura, do 
których na katolickiej Litwie do
pisać należy wyjątkowo 1— na
wet jak na sowieckie warunki 
— zajadłą walkę z Kościołem. 
Protestanckie Estonia i Łotwa w 
tym ostatnim względzie miały ży
wot spokojniejszy, ale też opo
zycja antykomunistyczna najsil
niejsza okazała się na Litwie, 
budując swój ośrodek w krę
gach świeckich i duchownych 

- działaczy katolickich.

PYTANIA NA DZIS I NA JUTRO
IBHsko pół wieku nowej ..nie

woli nie zatarło u Bałtów poczu
cia prawa do własnej 'niepodle
głości: nieprzypadkowo te ‘ naj
mniej liczebne narody swymi 
decyzjami uniezależnienia się od 
Rosji wyprzedziły całą plejadę 
innych. Nieprzypadkowo też 
wylądowały zgrabniej od in
nych, omijając grząski g T u n t 
Wspólnoty Niepodległych
Państw.

Dziś są one niewątpliwie naj
bardziej „zachodnim" cywiliza
cyjnie i relatywnie najzamoż
niejszym skrawkiem dawnego 
ZSRR. Dociera do nich. kapitał 
skandynawski i niemiecki, w Es
tonii spostrzega się aktywną 
pomoc bliziutkiej kuzynki — 
Finlandii. Jest oczywiście żle, 
głodno, a  — zwłaszcza zimą 
chłodno, ale nie tak źle, jak w 
innych krajach regionu. Być 
motże więc —* Bałtom uda się 
wystartować do normalnego, sa
modzielnego życia, choć trudno, 
ści piętrzą się ogromne. Wyni
ki wyborów na Litwie też dają 
sporo do myślenia.

Można je  komentować wielo
kierunkowo: czy są wyborami 
za czymś, czy raczej przeciwko 
czemuś? Czy wyrażają protest 
ekonomiczny, czy jakiś inny — 
i jaki? Czy wywarły na nie is
totny wpływ wzglądy narodo
wościowe, liczbowo na Litwie 
nie tak zaostrzone jak u sąsia
dów, ale w niebezpieczny spo
sób niedawno rozgrywane przez 
Sajudis?

Dodatkowe światło w tych 
kwestiach wniosą oczekiwane 
niedługo wybory na sąsiedniej 
Łotwie i, w najlepiej chyba da
jącej sobie radę, Estonii.

Największy niepokój budzić 
dzisiaj mogą odgłosy awantur* 
na Kremlu. Czas działa jednak 
w tej chwili na rzecz państw, 
które odzyskały niepodległość: 
liczą się po prostu kolejne mie
siące i lata ich samodzielnego 
bytowania. Niepodległość jest 
bowiem chyba jak drzewo — 
im starsza, tym trudniej ją wy- 
karczować, a przy pewnym stop
niu trudności cały zabieg może 
okazać się tak kosztowny, że 
aż nieopłacalny. Co daj. Boże,

amen.
Spodziewamy się, że dzisiejsze 

ostre napięcia polityczne stop
niowo będą się uspokajać. Nie 
znaczy to jednak, że trudne 
problemy znikną. Zmieni się za
pewne tylko ich wymiar czaso
wy, Hczyć się będą nie miesią
ce, ale dziesięciolecia W tym 
właśnie uijięciu powróci zagad
nienie sytuacji i roli Bałtów w 
nowej Europie Wschodniej. Nie. 
liczni, odlegli językowo, najpil
niej zokcydentalizowani, wyraź
nie odrębni, mogą dystansować 
się od Białorusinów i Ukraiń
ców, a tym bardziej od Rosjan. 
Ale mogą też odgrywać, wobec 
tych pierwszych zwłaszcza, ro
lę swoistego zaczynu, ułatwiają
cego zbliżenie do Zachodu. Pa
miętająca hanzeatyckie tradyc
je Ryga wydaje się być stwo
rzona do takiej roli i wydaje 
się, że mogłaby na niej zbić w 
najbliższych dziesięcioleciach nie. 
zły majątek.

Ale rełacje między Bałtami a 
Słowianami mają jeszcze większe 
znaczenie dla przyszłości in
nych części Łotwy i Litwy. My
ślę tu najpierw o łotewskiej 
Łatgalii. Jej główne miasto, 
Daugaypils, w tradycji polskiej 
bardziej znane pod dawną, nie
miecką nazwą Dyneburga, na 
pewno nie ma w sobie nic han- 
zeatyckiego ani nawet pomors
kiego. Znacznie bardziej przy
pomina niewielkie miasta wscho
dniej Białorusi. Ludność tamtej
sza to mieszanina Łotyszy, Bia
łorusinów i Polaków. Przeważa
ją wśród nich katolicy. Ożywie
nie czy uśpienie kontaktów ło
tewsko - białoruskich, a  także 
los łotewsko . polskich, jest 
oczywiście dla tej ludności spra
wą ważną i praktycznie, i emo
cjonalnie. Na pewno będzie ona 
rzutować na ich stosunek do 
łotewskiego państwa.

Analogiczna, ale trudniejsza 
psychicznie, jest sytuacja Wi- 
leńszczyzny. Żadna siła nie u- 
czyni z Wilna miasta bałtyckie
go. Stolica Wielkiego Księstwa 
Litewskiego zawsze była tyglem 
wielu narodowości, które chcia- 
ły się w niej czuć u siebie, tak 
jak zresztą czuły się w całym 
Królestwie. WHeńszczyzna jest 
po prostu wschodnioeuropejska 
i Litwini- albo się z tym pogo- 
dząt albo się z tym krajem nie 
porozumieją zupełnie i będą w 
nim traktowani jak „żmudzińscy 
o k u p a n c i W  odróżnieniu od 
tchnącego życiem Kowna, dyna
micznej Kłajjpedy, czy nawet 
małego, prowincjonalnego, ale 
aktywnego Poniewieża, widzia
ne przed dwoma laty Wilno u- 
czyniło na mnie wrażenie mia
sta chorego na zaburzenia poczu
cia tożsamości i pozbawionego 
siły do życia.

A wydaje się, że miasto to, 
absolutnie nie przestając być li
tewskie, tylko inaczej, szerzej 
i mniej konfliktowo tę swą li- 
tewskość pojmując, mogłoby 
pełnić w całej Europie Wschod
niej rolę pierwszoplanową, sku
tecznie rywalizując nawet z wie- 

1 lokrotnie większym Kijowem. 
Czy zechce się o to pokusić?

Zależeć to będzie od tego, jak 
sami Litwini spojrzą na swe 
zagrożenia i swe szanse w tej 
Europie Wschodniej;, która jest 
teraz do zbudowania — albo do 
przegapienia...-

Bohdan CYWIŃSKI 
(„Rzeczpospolita n,

13—14 marca 1993 r.)
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pracuje twój

ojciec? — pyta nauczycielka
— On jest teraz w komisaria

cie.
— To pewnie nieźle zarabia?
— Nie wiem, zgarnęli go do

piero wczoraj.

— Mamo, Henio mówi, że znał 
swoją pra-<pra-pra-prababcię.

— On cnyba kłamie?
— On nie kłamie, on się jąka.

U LEKARZA

Do lekarza przychodzi hipo
chondryk.

— Panie doktorze, kłuje mnie 
w klatce piersiowej.

— Jak często?
— Co pięć minut.
— A jak długo trwa ten przy

pływ bólu?
— Cztery, może pięć godzin.

Z RÓŻNYCH SZUFLAD

W liceum na lekcji języka 
polskiego uczniowie piszą wy
pracowanie, które ma zawierać: 
wątek religijny, wątek history
czny, wątek miłosny i wątek 
sensacyjny.

Wszyscy uczniowie piszą pra
cowicie już pół godziny, tylko 
jeden Staszek rozsiadł się wygo
dnie i patrzy w sufit.

— Staszku, czemu nie piszesz? 
— pyta nauczycielka.

— Ja już napisałem — odpo
wiada Staszek.

— To jest niemożliwe — dzi
wi się nauczycielka. Przeczytaj 
wszystkim na głos, co napisałeś.

— „Mój Boże" (wątek religij
ny) — rzekła hrabina (wątek 
historyczny) — jestem w ciąży 
(wątek miłosny), ale nie wiem z 
kim (wątek sensacyjny).

Noc Miłosierdzia
18 k!wietnia br. Ojciec Święty 

Jan Paweł II na placu Świętego 
Piotra w Rzymie uroczyście og
łosi błogosławioną siostrę n. 
•Faustynę Kowalską (1905—1936). 
Poprzez nową błogosławioną 
Pan Bóg w szczególny sposób 
odkrył przed światem tajemni
cę swego miłosierdzia. Siostra 
Faustytaa jest związana również 
z Wilnem, ponieważ tu spędziła 
kilka lat swego zakonnego ży
cia, otrzymała łaskę mistyczne
go widzenia Chrystusa i rozmo
wy z Nim. To właśnie w Wilnie 
Pan Jezus objawił siostrze Fau
stynie sposób odmawiania koron
ki do Miłosierdzia Bożego oraz 
pragnienie założenia nowego 
zgromadzenia zakonnego. W Wi. 
lnie również według wskazówek 
siostry Faustyny powstał pierw
szy obraz Chrystusa Miłosierne

go, o którego namalowanie pro
sił sam Pan Jezus. Ta bezcenna 
.relikwia znajduje się w naszym 
mieście, w podominikańskim ko
ściele Świętego Ducha.

Przygotowując się do uroczy, 
stości beatyfikacji s. Faustyny 
zapraszamy wszystkich, a szcze
gólnie młodzież na całonocne 
czulwanie przed obrazem Pana 
Jezusa Miłosiernego, które roz
poczniemy 17 kwietnia, w sobo
tę o godz. 21.00 w kościele 
Świętego Ducha.

W programie: Liturgia Słowa, 
adoracja Najświętszego Sakra
mentu, Koronka do Miłosierdzia 
Bożego, Msza Święta, agapa, 
czyli wspólny braterski posiłek 
(podzielimy się tym, co każdy 
przyniesie).

Serdecznie zapraszamy.
Bracia dominikanie

UWAGA, KANDYDACI NA STUDIA W POLSCE! 
Sprawdzian pisemny w postaci testów z 10 przedmiotów od

będzie się dnia 24 kwietnia br. o godzinie 10.00 w lokalu Uni
wersytetu Pedagogicznego w Wilnie.

SKLEP „RUBINAS" 
DROGO SKUPUJE 

złoto, platynę, walutę.
Zwracać się: Vilnius, Pylimo 

29, tel. 22-32-50.
(Zam. 1928)

SKUPUJĘ
nikiel 1 pallad, mogą być uży

wane.
Zwracać się: Vilnius, tel. 64- 

12-95, albo w godzinach wieczor
nych — 64-20-12. (Zam. 1921)

SPRZEDAJE SIĘ
kurtki skórzane z kawałków 

(rozmiar 46—54). Cena 27—30 
dolarów.

Zwracać się: Vllnlus, tel 73- 
74-08.

(Zam. 1968)

DOPOMOGĘ

w zarejestrowania przedsiębiorst
wa indywidualnego, zamknięte] 
spółki akcyjnej lab wspólnego 
przedsiębiorstwa. Pomogę w opa
tentowania znaku towarowego 
firmy.

Zwracać się: Vilnius, 41-67-83, 
65-27-14. (Zam. 1887)

POSZUKUJĘ
producenta wyrobów z drew

na (również zabawek).
Zwracać się: Vilnlu£v tel. 62- 

97-32, wieczorem 46-29-41.
(Zam. 1958)

POSZUKUJEMY
brygady budowlanej.
Zwracać się: VUnlus, tel. 62- 

97-31
(Zam. 1959)

WYKONUJĘ 
pomniki 1 ogrodzenia z grani- 

tu o różnych kolorach.
Zwracać się: Vłlnlus, Algirdo 

48, teL 63-99-65.
(Zam. 1975)

SKUPUJEMY 
po dobrym kursie czeki 
Inwestycyjne od wszyst
kich mieszkańców Litwy.

Zwracać się: Vllnius, A. 
J uozapa yićlaus (dawna M. 
Melnlkaites) 10a — gab. 
101, tel. 35-31-24.

(Zam. 1951)

DROGO
SKUPUJEMY

CZEKI
INWESTYCYJNE

Płacimy od razu.
Zwracać się: Vilnlus. 

Jaslnsklo 15 (gab. 210a), 
(Technikum Elektrome
chaniczne), tel. 62-37-81, 
w godzinach od 10 do 14 
1 od 15 do 18.

(Zam. 1923)

Polska edycja
amerykańskiego
miesięcznika

PLAYBOY
Słynne na całym świe 

cie wywiady, artykuły 
najlepszych polskich I 
amerykańskich autorów, 
wspaniałe zdjęcia, perły 
literatury światowej.

Nie zwlekaj i zamów 
prenumeratę:

— kwartalną (3 nu
mery) — tylko 5,0 USD

— półroczną (6 nume
rów) — tylko 9,5 USD

— roczną (12 nume
rów) — tylko 18,0 USD.

Vilnius, tel.:' (8-22) 
63-10-69.

(Zam. 1925)

Zaciągnę krótkoterminową 
POŻYCZKĘ.

W charakterze zastawu — mie
szkanie.

Zwracać się: Vllnius, teL 63- 
69-71 od godz. 16 do 18.

(Zam. 1969)

Z powodu tragicznej śmler- 
dl syna Alojzego wyrazy głę
bokiego współczucia Matce 
Antołtfnle RUTKOWSKIEJ o- 
raz całej Rodzinie Zmarłego 

składa zespół przedszkola 
nr 169 m. Wilna

D yrektorowi SolklenickieJ 
Szkoły Dziewięcioletniej 
W ładysławowi CZAPKOWS- 
B3EMU w  chwili wielkiego 
smutku z powodu u traty  Jego 
ukochanej Mamy składają 
w yrazy współczucia 

dyrektorzy szkół polskich 
I rosyjskich 

rejonu trockiego



„K U R • E R W I L E N S K I” 16 kwietnia

T e l e w i z  j a
PIĄTEK, 16 KWIETNIA 

LTV *
9 00 — Program. 9.05 — Z za

chodniego brzegu. 9.35 — Ferie 
szkolne. 11.15 — 12.05 —r- W1- 

deofilm „Krewni", 18.00 — Dzien
nik 18.10 — Koncert muzyki 
dawnej. 16.30 — Studio katoli- 
okie 19.00 — Dziennik (ros.). 
19.10 — Wideofilm ..Sąsiedzi". 
jg 35 — Najśmieszniejsi ludzie 
Ameryki. 20.00 — Magazyn TV 
„Puls przedsiębiorczości'1. 20.30 
— Dobranocka. 21.00 — Panora
ma. 21.30 — Gra TV „Tak. Nie". 
22.30 — Aleja Wolności. 22.40
 To dopiero show. 23.00 — 24
kadry na sekundę.

Warszawa
10.00 — Wiadomości. 10.10 — 

Mama i ja. 10.20 — Domowe 
przedszkole. 11.00 — „Berlin La
dy" (1) — film przygodowo-sen- 
sacyjny prod. francusko-niemle- 
cko-włoskiej. 12.45 — Kwad
rans na kawę. 13.00 — Wiado
mości. 13.10 — Program dnia. 
1315  — 17.00 — Telewizja edu
kacyjna. 17.05 - r  Projjpm 
najmłodszych: „Gluchcm*1. 17.50 
.— Muzyczna Jedynka; 18.00 —

*leexpress. 18.20 — „Martin
ter King i jego dziedzictwo" 

(2-osŁ). — film dok. prod. ang. 
19.05 — Każdy ma prawo. 19.25
— „Randka w ciemnó" — zaba
wa ąuizowa. 20.00 — Wieczoryn
ka. 20.30 — Wiadomości. 21.15
— „Berlin Lady*' (1) film 
przygodowo-sensacyjny prod. 
francusko-włosko - niemieckiej. 
22.55 — Zapis czasów — pro
gram publicystyczny. 23.45 
—- ' Wiadomości. 24.00 — 
Muzyczna. Jedynka. 0.10 — „Ho
tel Terminus" (5-ost.) — film 
dok. prod. USA. 0.55 — Jutro 
nowy dzień* i*05 —  Legendy 
gitary — wyk. Bnan May, Joe 
Satriani. Steve Vai, Nubo Ret- 
tencourt. 2.05 —* Agnieszka O- 
siecka zaprasza. 3.00 — „Zaklę
ty dwór”. (5) — serial TP. 3.55
— „Siódemka" w .„Jedynce".

Ostankino 
4.55 — Program. 5.00 — Wia

domości. 5.20 — Gimnastyka po
ranna. 5.30 — Poranek. 7.45 — 
Firma gwarantuje. 8.0C — Wia
domości. 8.20 — Film anim. 
10.00 — Klub podróżników. 
10.50 —- Ekspres prasowy. 11.00
— Dziennik. 11.20 — Ameryka 
z M. Taratutą. 11.50 — Film fab. 
„34 pośpieszny". 13.10 — Film 
dok. „01 słucha". 13.20 — Film 
anim. 14.00 — Wiadomości. 
14.20 — Program. 14.25§J= t 
Brydk 14.50 — Biznes. 15.05 — 
Notes. 15.10 — Koncert. 15.25

- — Film fab. „Przepiękna Wasy- 
lisa". 16.50 — Działalność. 17.00 

"— Wiadomości. 17.20 — Między
narodowy kanał Ostankiha. 
17.40 — Q pogodzie. 17.45 —

Kalendarium
* Piątek (16.IV) jest 106 dniem 

1993 r. Do końca roku 259 dni.
Znak Zodiaku — Baran.

* Imieniny: Bernadetty, Cecy- 
la, Kseni, Urbana.

Wschód Słońca — 6.15, za
chód — 20.25. Długość dnia 14 
godz. 10 min.

Pogoda

Człowiek i prawo. 18.15 — A- 
meryka z M. Taratutą. 18.45 
Pole cudów. 19.40 — Dobranoc, 
dzieci. 19.55 — Reklama. 20.00
— Wiadomości. 20.35 v“ Prog
ram. 20.40 — Człowiek tygodnia.
20.55 — Film fab. „Lwia część".
22.25 — Biuro Polityczne. 23.20 
.— Wieczór muzyczny. 24.00 — 
Auto-show. 0.15 — Audycja roz
rywkowa . Podczas przerwy o
23.00 — Wiadomości. 1.15 — 
Ekspres prasowy.

TV Rosji
7.00 — Wieści. 7.20 — Rek

lama. Program. 7.25 —, Czas lu
dzi interesu. 7.55 — Amerykań
ska kreskówka. 8.10 — Moja oj
czyzna. 9.05 — Złote ostrogi. 
9.35 — Folklor. 10.05 — Spek
takl. 10.50 — W wolnym cza
sie. 11.05 — Film fab. „Santa 
Barbara". 11.55 — Biały kruk. 
12.40 — Kwestia chłopska. 13.00
— Wieści. 13.20 — Reklama.
13.25 — „i". 13.55 — Nostalgicz
ne wieczory. 14.25 —  20 sezon 
w Kałudze. 14.55 — Telegiełda.
15.25 — Wieści. 15.40 — Wzrost. 
16.10 — Zgasła gwiazda? 16.40 —  
Wyjaśnijmy. 17.00 — Film Dis-

%ey'a. 17.50 — Film anim. 18.00 — 
Powrót Dymitra. 18.30 — Film a- 
nim. 18.45 — Co dzień święto.
18.55 — Reklama. 19.00 — Wie
ści. 19.20 — Reklama. 19.25 — 
Film fab. Śmierć 'nie jest stra
szna". 21.00 — K-2. 21.55 — 
Reklama. 22.00 A  Wieści. 22.20

* —■ Mówią gwiazdy. 22.25 — Ka
ruzela sportowa. 22.45 — Na se
sji RN FR. 23.15-—" Program
„A". 0.15 t— Mistrzostwa świata 
w gimnastyce.

SOBOTA, 17 KWIETNIA 
LTV

9.00-— Dziennik. 9.05 — Pro
gram dl^-dziecL 10.05 — Z za
chodniego brzegu. 10.35 — 
Chrześcijańskie słowo. 10.45 -9  
Zgoda. Audycja w jęz. rosyjs
kim i białoruskim. 11.45 — Wi
taj, Francjo. 12.15 ' j^|?Nasz ję
zyk. 13.05 — Zdrowie. 13.45 — 
Ferie szkolne. 14.45 —- Rodzinie 
i domowi. 15.25 — Program spo
rtowy. 16.00 — Album TV. Po
zdrowienia. 17.00 — Piłka noż
na. 17.45 — Program sportowy.
18.00 — Dziennik. 18.10 — Lit
wa i świat. 18.50 — Nasi przod^ 
kowie. 19.15 -f? Europejski ma
gazyn TV. 20.00 — Wasze stu-* 
dio. 20.30 — Dobranocka. 21.00

" ^  Panorama. 21.30 — Pod włas
nym dachem. 22.15 — Z serii 
„Stary". Film fab. 23.15 ■— 
Dziennik wieczorny. 23.30 A  
Program rozrywkowy.

Warszawa
10.00 —  Wiadomości. 10.10 —jr 

„Ziarno". 10.35 — „5-10-15". 
11.50 —  Język angielski dla 
dzieci. 12.00 Zapis z przesz
łości" — film dok. 13.00 — Wia
domości. 13.10 — Program o ro
dzinie. 13.40 —- „Odyseja zwie
rzęca" (15) — serial przyrodni
czy prod. USA. 14.30 — Piosn
ki Jana Borysewicza. 15.00 ' — 
Walt Disney przedstawia. 16.20
— Konfrontacje filmowe-93. 
16,45 — Telewizyjny teatr roz
maitości: Jadwiga Skotnicka —

„Mgła”. 18.00 —- Teleexpress.
18.25 —- „Śpiochy" (3) — serial 
sen. prod. ang. 19.15 — „Bon- 
jouer la France'* — teleturniej.
19.30 — Piosenki Henryka War
sa. 20.00 —- Małe wiadomości.
DD. 20.10 —■ Wieczorynka. 20.30
 Wiadomości. 21.00 — Polskie
ZOO. 21.30 — ..Stworzyć szpie
ga" * sekret życia Jana Fle
minga — film biograficzny prod. 
USA. 23.10 ■— „Czar par" (3)
— widowisko. 0.20 — Wiadomo
ści. 0.30 — Sportowa sobota.
0.55 — „Dilinger" — film gang
sterski prod. USA^ 2.25 — Pro
gram kabaretowy. 3.00 — „Za
klęty dwór" (6) — serial prod.

TP. 4.00 — Program rozrywkowy.
TV Litwy Wschodniej 

8.55 — Mosty. 9.25 —  Pozy
cja opozycji.

Ostankino 
6.10 — Program 6.15 — Wia

domości. 6.35 — Gimnastyka po
ranna. 6.45 — Ełcspres prasowy.
6.55 — Sobotni poranek czło
wieka interesu. 7.40 — W świe
cie silników. 8.05 — O pogo
dzie. 8.10 — Maraton-15. 8.35 — 
Dopomóż sobie. 9.05 — Sobotni 
autograf. 9.35 — Instytut czło 
wieka. 10.05 — Kiosk muzyczny. 
10.35 — Czerwony kosmos. 11.05
— Festiwal twórczości inwali
dów. 12.15 — Telegra. 12.30 — 
Film fab. „Bardzo szczęśliwi m ę i-S  
czyżni". 14.00 — Dziennik. 14.20
— Program. 14.25 — Europejs
ki magazyn TV. 14.55 — Prog
ram sportowy. 15.50 Wilk i 
zając: 25 lait razem. 17.20 — 
Czerwony kwadrat. 17.50 — 
Siedmiu wspaniałych. 18.45 — 
Film fab. „Śmierć za 10 centów". 
19.40 — Dobranocka. 19*55 — 
Reklama. 20.00 — Dziennik. 20.35
— Program. 20.40 — Film fab. 
„Anna Karenina". Ode. 2. 21.40 |

Film dok. 22.10 — O pogo
dzie. 22.15 — Dziennik. 22.30
— Wielkanoc. Transmisja Mszy 
św.

TV Rosji

7.00 — Wieści. 7.20 — Pro
gram. 7.25 — Spojrzenie na 
świat. 7.55 — Film anim. 8.05
— Klucz. 8.35 i— W zrost 9.05
— Pyigmalion. 9.35 — Dama a - ' 
Łutowa. 10.05 — Egzemplarz o- 
kazowy. 10.15 — Daleko do 
Moskwy. 11,00 — Film fab.
,/Koledzy". 12.40 — Kwestia 
chłopska. 13.00 — Wieści. 13.20
— Pielgrzym. 14.05 — Konkurs 
prawników. 15.05 —-  Zanikająca 
przyroda. 15.50 — K-2. Gwiaz
dy Ameryki. 16.20 Piłka no
żna bez granic. 17.15—  W  par
lamencie. 17.30 — Ustami nie
mowlęcia. 18.00 - —r - Mistrzostwa 
Rosji w .piłce nożnej. 18.45 — 
Co dzień śrwięto. 18.55 — Rek
lama. 19.00 — Wieści. 19.20 — |  
Reklama. 19:25 — Film faib. „I 
życie, i łzy, i miłość". 21.00 
Kontrasty. 21.40 — Reporter.
21.55 — Reklama. 22.00 — Wie
ści. 22.20 — Mówią gwiazdy.
22.25 — Karuzela sportowa.
22.30 — Przed Wielkanocą. 
24.00 — .Muzyka religijna. 0.30
— Wielkanoc.

Firma ,Mw*
jh>i

Litewska Służba Hydrometeoro
logiczna przewiduje na 16 kwie
tnia zachmurzenie z przejaśnie
niami, bez opadów, wiatr wscho
dni, umiarkowany. Temperatura 
8—10 stopni ciepła.

W ciągu następnych dwóch 
ani bez opadów, temperatura w 
nocy od .—1 do plus 4, w dzień 
8—13 stopni ciepła.

OFERUJĘ

jednopokojowe mieszkanie na 
Antokoln (Antakalnls).

Zwracać się: VUnius, tel. 76- 
71-76 od godz. 20.

(Zam[ 1979)

ZAMIENIĘ

2-pokojowe mieszkanie w No
wej Wilejce na jednopokojowe 
w Nowej Wilejce.

Zwracać się: Vllnius, tel. 67- 
06-69.

(Zam. 1980)

FIRMA

skupuje miedź, brąz, mosiądz 
i ich złom, stare chłodnice sa
mochodowe.

Zwracać się: Ukmerge (8-211) 
tel.‘5-81-23. (Zam. 1931)

PO WYSOKIEJ CENIE 
SKUPUJEMY 

CZEKI INWESTYCYJNE 
na Wileńszczyźnie.
Zwracać się: Vllnius, Kalvari- 

ju 62 (naprzeciw rynku), tel. 
73-21-72 od godz. 9 do 17.

(Zam. 1926)

stale organizuje j  
korzystne dwudniowe 
podróże z noclegiem 

DO POLSKI.
Zwracać się: Vilnlus, Stirnu 27-3oo 

Tel. 73-80-17, 73-80-59 
Kaunas, tel. 20-09.14

Spółka „AKO“
(AL Giedymina 46, 2001 VUnln. 

STAŁE DOSTARCZAMY PO C^ACH  m-----PAPIER OFFSETOWY 
65 albo 80 g/m2, blalotć — co

wllgotno&ć 4,5—6.5 proc; irednica zwoju 84 ®|J
cm. “*19*1

Prosimy dzwonić w trybie pilnym, zamawiać 
ranki dostawy.

Tel. (0122) 22-52-44, fax 627132, telez 2*1253 A®, '
(Zam. I

Pomoc humanitarne
„Dlstximex" w Warszawie przyjmuje zlecmw od c*,l 

konających opłaty na dostawę ̂ tan daniowych i j l
Solowych dla osób zamieszkałych na tenśie Pofti, 
Madbaltyckich, Ukrainy, Białorusi t Rosji (część mtopwjl 
Kazachstanu. Jeżeli masz krewny cfc, przyjaciół lob 
zamieszkałych na terente Polski, Zachodnie]
Id, Australii, Izraela lob w Innych krajach, mogą o j,
1 zlecić „DISTRIMEXOWI" dostarczenie Wam paaU 1 
Setowej.

Za dostarczone paczki odbiorca nie ponosi izdcyd ■ 
Zlecenia 1 opłaty na dostawę paczek przyjmują:

Placówki zagraniczne oraz dealełzy Banku Polska lal 
piekl SA.

Bank PeKaO SA IV oddział w Warszawie, Al Jani 
sicie 89,.tel. 29-60-51 w. 231 i Oddziały woJewJdile» 
Banku na terenie kraju.

„DISTRIMEX" Oddział Bcsportu, Warszawa, oL Ula 
tel./lax 38-78-24 lub centrala 38 80 01 w. 311.

Mlesojed Zbigniew, Olsztyn, U. Kołobrzeska 13He.ll 
33-13-79.

POINFORMUJ RODZINĘ I ZNAJOMYCH 
O ISTNIEJĄCYCH MOŻLIWOŚCIACH 

UDZIELENIA TOBIE KONKRETNEJ POMOCY
w m  | . (ZblN

WSPÓLNE LITEWSKO-IZRAEISKE 
PRZEDSIĘBIORSTWO

„ O  L I Z E l ”
ZATRUDNI CHAŁUPNIKÓW

do kle jen ia  płatów  1 szycia podszew*i <*° 
torebek z cienkie] skóry. Zarobki wysowe. 
kordowa.

C hętnych prosim y zwracać się pod 
9 4, 26-44-75, 26-43-65, 26-76-40, albo a 
nius, ul. Darlaus Ir Glrfeno 42 (H I p ię t r o ) .^ ^  ^

Potrzebni są również nastawiacze uiW *" I 
ckich.

KUPIĘ

Czeki Inwestycyjne. 
Zwracać się: Vllnius,

tel. 22-84-08.
(Zam. 1948)

D yłurn l wy****-

z n a j d źBarbara W * *

Jan LEWIO&, 
Antonio* *
Marian 1

K U R IE R
wileński

| Dziennik społeczno-polityczny

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

N a s z  ą d r e s :
Laisv6s pr. 60,
2056, Vilnlus 
Lietuvos Respublilca

Kod 67218 
Cena 8 talonów.
W Polsce — 1000 zL 
Zam. 1080
Nr rejestracji — 322. 

Drukuje Państwowe 
Przedsiębiorstwo „Spauda”

T E L E F O N Y :  Redaktor — 42-79-01, zastępcy redaktora — 
42-79-04, 42-79-48, sekretarz odpowiedzialny — 42-79-49.

D z i a ł y :  państwa I samorządu terenowego — 42-78-63, ekono
miczny —f 42-78-54, etyki, rodziny 1 prawa — 42-79-64, prawnik
— 42-75-76, szkolnictwa I młodzieży — 42-79-73, 42-69-86, ty  da 
politycznego — 42-78-81, łyda wsi — 42-79-68, 42-78-90, stołe
czny oraz aktualności — 42-79-77, handlu, usług i komunikacji
— 42-79-56, literatury I sztuki — 42-79-88, felietonów 1 sportu
— 42-90-63, listów — 42-69-65, komercyjny oraz organizacyjny
— 42-72-70, korespondenci: na rejon wileński — 42-78-90, 
45-03-95, solecznickl — 52-780, śwlęciańskl — 44-21-46, trocki i 
szyrwlncki — 62-42-67, fotokorespondenci — 42-90-81, tłumacze
— 42-90-60, 42-72-71, styliści — 42-72-92, maszynistki — 42-77-72.

do 17.00 w i
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