
biedzenie rządu
L u  odbyło.1si? :posiedze- 
H  Republiki Litewskie], 
E H  przewodniczył pre- 
‘Sifflinas Wagnorius.
ToW,c rządu; chwilą ci- 

jjs®  parpięć byłego mi- 
H  zagranieznych He- 

SLitewskiej ŁJuozasa Uxb-

iedzeniu rz ąd u  p rz e d s -  , 
zatwierdzono p rz e p i-  

jjgji pryw atyzowania ’m a -

yriono projekt ustawy o 
% państwowym (skarbo- 
i USIala ona różne podat- * 
|#platy za załatwianie, wy- 
S| dokumentów ggotyczą- 

dirowizny, ^dziedzictwa, 
cji, licencji itp.inne us-

fcrat o Wygotowaniu us- 
^  Republiki jHStewskiej o 
jsityiacji majątku Iprzeasię- 
W rolnych wygłosił? minis- 

Jicbriclwa Rimwydas Surwi- 
Tltząd polecił Ministerstwu 
Mva, aby w trybie |>ekspe- 

i sprawdzić w kilku re

jonach działalność zasadniczych 
założeń ^projektu tej Ustawy.

Członkówie rządu vitysłuchali 
informacji' o Wpłacaniy do bu- 

.dżetu rozhicy przeceny towa
rów i  przeliczaniu ęen towarów 
niespożywczych. Powzięto uchi- 
watę.

Przyjęto i również Uchwałę^ 
ustalającą tryb handlu ,za wa
lutę wymienialną.

Przyjęto uchwałę o trybie re
organizacji (likwidacji) zjedno
czeń produkcyjnych przydzielo
nych do sfery regulowania sa
morządów.

Na posiedzeniu rządu zgło
szono projekt uchwały w spra
wie stosowania ulg w budow
nictwie- inęlywidyalnym i spół
dzielczym'* donjów mieszkalnych. 
Projekt opracowywano z uw
zględnieniem I podrożenia b u 
downictwa. Decyzja rządu zo
stanie podjęta późnfej.

Omówiono' *- również inne 
kwestie.

iarł Ju ozas U rb szys
Wwczoraj w 96 roku 

IW  „W](bilnyj,.działacz 
rowy Ljtwy, byly^minlsf* 

zagranicznych Re- 
Litewskiej |ijpzas Urb-

organizowania . pogrzebu 
J Urbszysa powołana zo

stała komisja państwowa.' Prze
wodniczącym jfl^tjwjYsnrinisteę 

"Sau-
dargas, członkami — zastępca 
przewodniczącego Rady Naj- 

^ wyższej K. Motieka, Członek 
Prezydium RN 1 . Petrowas, mi
nister A. Abiszala i inni.'

|iecw Wilnie
I M  niektórych zespo- 
Łjjjnskich Sporzystanom z 
E r 12 rz?du republiki, aby 

w związku z im- 
K f ! | |  Międzynarodowe- 
R K ?  y- P  I godzinie 
Ł j., na Placu Łukisklm ' 
m f 3  wiec, który zwo- 
H M  n a y L it-  
|J®“taczylo w nim kilka 
■ L ">  .przeważnie w wie- 

By-
B jf |f ff in3  Przybyli frów- 
IIH & < £  rejonów. 
H K lkl, zainstalowane 
H E l  wojskowych 
1 wonu fltt1 lednoczenia 
|*i|l J  Praw^udzi pracy, 
n  Z łi-.SJow anie jedno- 
lW w ji-  oczerniali 
K s d s B i  Repub. 
l*c V i' Pierwszy sekre-, 
1  B u , "O c z n e j Partii 

oświad- 
* ren. J!1. S  l.przyw- 

H  K f e e  ustaw ra- 
■  jego t  iń-

nych mówców, tylko w Związ-V 
ku Radzieckim człowiek pracy 
rmoże czuć sfę dobrze, tylko w 
kraju socjalizmu gwarantuje 
się prawa ludzi do prący, wy
po czynk i nauki, mieszkania...

Wokół pomnika Lenina na 
alejkach Stały kolumny żołnierzy, 
hymńy odegrała orkiestra wojs
kowa Garnizonu Wileńskiego, 
złożono kwiaty 'pod pomnikiem 
Lenina. Na transparentach wy
sławiano ruch „JeĄnstwo*4, de
klarowano: „Układowi Związko

wemu — tak“. Rozdawano . fu 
również- balony, sprzedawano 
wydania KP. zbierano pieniądze 
na wsparcie OMÓN-ti na Litwie-.

Po godzinie' przemówień im
preza' ząkończyla się pochodem 
aleją Giedymina. Z . orkiestrą 
wojskową ludnie pjrzeszli do 
pomnika radzieckiego generała 
W. Czerniachowskiego i ipzeszli 
sie. j -/E LTA /1

Obchody 200 rocznicy Konstytucji 3 Maja

Świąteczne imprezy
Rozpoczną się dziś o godz. 10 

nabożepsfwem w  Kaplicy Ost
robramskiej; o godz. 12 w koś
ciele Sw.'Jana — uroczysta aka
demia połączona z występami 
zespołów- artystycznych; o 
14.30 — sadzenie, dąbków .(w 
okolicach cmentarza Rossa); od 
14 do 18 — składanie .kwiatów 
fia ' grobach bohaterów, przy . 
pomnikach Wybitnych Polaków, 
w miejscach martyrologii Pola- 
fków k(fcmentarze Rossa, Anto-- 
•kolski, Piórómónt, K alw ara); 
o 18.30 ^  uroczystość w DK 
„Baltupiai4*; o 19 ^  uroczysta 
Msza śWV w kościele Sw. Dii- 
cha z przekazaniem sztandaru 
ZG' ZPL; o 19 — zespół „Wi- 
leńszczyzna“' zaprezentuje prog
ram „Z dymem pożarów** (Pa
łac f ly B p p  ZŻ).

4 maja: o godz.. 10 — skła
danie, kwiatów przy pomnikach 
A.'Mickiewicza (tu będą recy
towali swe Wiersze poeci wi

leńscy^, S. Moniuszki, Sz. Ko
narskiego; o 12 ^  składanie 
kwiatów w Ponarach i Kraw- 
czunach; o 12 — uroczystości 
w Solecznikach (placvprzy DK); 
o 17.30 — w kościele Sw. Du
cha będzie śpiewać Centralny 
Zespół Artystyczny Wojska 
Polskiego; o 12 ł 17 — jubileu
szowe koncerty „Wileńszczyz-

5 maja: o 15.30 — „Wesele 
wileńskie** zaprezentuje „Wi- 
leńszczyzna** (PKZZ).

6-Jinaja: o 18 — koncert ga
lowy zespołów Wilna i Wiłeńsz- 
czyzny oraz Centralnego Zes
połu Artystycznego Wojska 
Polskiego (Pałac Sportu). Bi
lety na ten koncert można m. 
in. nabyć w Fundacji Kultury 
Polskiej na Litwie, ul, Gosz- 
tauto 5/32.

Inf. w!.

ZEBRANIE W KQLE ZPL 
IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA

W ubiegłym roku z okazji 
kolejnej Wówczas rocznicy Kons
tytucji Majowej oraz poświę
cenia Krzyża Polakom — zes
łańcom w Kalwarii Wileńskiej 
Koło ZPL Wileńskiego Państ
wowego Przedsiębiorstwa 
„Elektrokonstrukćja**,. które nie
odpłatnie po godzinach pracy 
wykonało ten krzyż, przybrało 
imię Konstytucji 3 Maja.

W 200 rocznicę uchwalenia 
Konstytucji Koło, które czyn
nie pomaga w remoncie siedzi
by ZM ZPL m. Wilna, zorga
nizowało uroczyste zebranie 
sprawozdawcze. Z dorobkiem 
zapoznał zebranych prezes Ko
ła Czesław Wierszyło. Prezes 
ZM ZPL Jerzy Surwiło przepro
wadził okolicznościową prele
kcję o historycznym znacze
niu Konstytucji.

W  hołdzie matkom i...
Konstytucji. 

lejny Swój 'Koncert nasza wi
leńska „Wilia**.- To tak byłoby 
w telegraficznym skrócie. A 
relacjonując więcej °  imprezie, 
.trzeba może dla odmiany po
wiedzieć na wstępie o .przed
sionku do sztuki, czyli-zanim  
się- wejdzie na widownię kon
certową.

OstatnioHod pewnego czasu 
stały Się zwyczajem na impre
zach _zasjadni£zych towarzy
szące im przed początkiem i 
w czaSie przerw • ekspozycje1 
sprzedaje. Sądząc z tego, że 
są gęsto ' oblegane, pomysł ten 
trafił w dziesiątkę. Otóż, eks
ponuje się książki, widokówki, 
.polskojęzyczną praSę, znaczkf, 
itp. Każdy może sobie uzupel- 

►nić zaległą lekturę prasową, ot 
sobie przy okazji kupić tomik, 
czy dziecku bajki, Otpż nasta
wiając "się na to,- tym razem 
skrzętnie obejrzałam owe niir 
ni-wystawki, szukając. .. teks
tu Konstytucji, licząc w duchu, 
żęf jednak trafiła pod obchody 
205-lecia jej na Litwę. Ba, ja
koż już później wyczytałam w 
„Życiu Warszawy**, że ino tam 
„zdążyli?* na tę okoliczność 
wydać dopiero, dopiero. . . 
/Przyszło zatem w Wileńskim 
Pałacu Sportu zadowolić' się 
na razie ‘lekturą wydanego 
specjalnie przez Radę ‘ Koordy
nacyjną do obchodów 200 rocz

nicy Konstytucji .tekstu pt. 
^Wsz-ystko, -co'{‘polskie?'. Odda
jąc jednak nastrój przed kon
certem „Wilii**, trzeba powie
dzieć, ze przybyło nań nie tyle 
jej wielbicieli, ile należałoby 
się spodziewać. Na ponad czte- 
.rotysięcznej widoWnf nie by ł. 
komplet ,

O naszym nadal znakomitym 
zesjjole polskiej piosenki i tań
ca nie sposób pisać w barwach 
przyćmionych. Słowa o nim pi- 
sże się zawsze! emocjami, - ja 
koż ten koncert był .poświęco
ny Matkom, zgodnie z tradycją 
„Wilii**. Ponadto ułożono pro
gram też z uwzględnieniem daty ■ 
wielkiej Konstytucji Rzeczypo
spolitej. Koncert więc zapowie
dział młody tancerz Walenty 
Wojniłlo, maturzysta Szkoły Sr. 
im. W. Syrokomli.- :Debiut to 
udany, o ile znów nie zdominu- 
je któraś z zawsze uroczych ze? 
spolanel*, • jak to do njedawna ; 

,bylo, kfedy przez lata konfe
ransjerkę niezawodnie prowa-/ 
dziłai Krystyna Jurewicz (aliści 
porwano j% nam za mundurem 
marynarskim do Szczecin^).

. . .  Piękny Polonez . Ogińs
kiego na otwarcie, Mazur
ułański, stroje epokowe i zaraz 

' na ludowo w innej tonacji —_ 
ludowej, tu g<5rnićzy mundur 
i przyśpiewka, wesoła, żwawa, 
djalej nieco w górskie regiony

metodiau^lynfe'* j ^taniec jeszcee' 
żywszy,- ̂  żwawszy/ : ' .beskidzka 
suita,-tu rzeszowski, zaraz gó
ralski i- już uroczy, zawsze 
gorąco, oklaskiwany Krakowiak 
kończy połowę koncertową.

I oto' oklaskujemy po przer
wie. Chór się zmienił, piękne 
stroje lubelskie cieszą oko, tańca 
dużo, wciąż układy się zmie- 

^niają (tancerze w pośpiechu 
numer po numerze nie zdąrza- 
ją na sztywno spodni do bu
tów założyć) .„- jeszcze duet i 
solo: Wanda, , Wisznis i Da
niel Romanowski, Jolanta 
Pietkiewicz-Maciejewska, cie
szyńskie- .pfosenki i na finał 
wspaniały akord — Mazur ze 
„Strasznego Dworu** - S. Mo
niuszki piękny popis orkiest- 

. ry zespołowej, tancerzy i chó
ru ~ jako całości,

Rzęsiste brawa, kwiaty,' „sto 
latP  w podzięce za miły, sym
patyczny wieczór przygotowa- 
ny przez zeSpół pod kierow

nictwem p. p. Czesławy Bylińs- 
kiej-Rymszonok, Zofii Gule- 
wicz, Renaty Jaroszewskiej i 
Zbigniewa Makowskiego.

Danuta WEROWSKA

NA ZDJęCIACH: „Wilia4* 
na scenie Pałacu Sportu.

Foi W. Charin



U R I E R  W I L E Ń S K I "

MIĘDZY MŁOTEM I KOWADŁEM
Wra* z  nadejściem wiosny 

główną troską -  wśród wielu 
innych — dla Swięciańskięgo 
Samorządu, Rejonowego jest 
troska o Ziemię. Ustawa o przy
dzieleniu co najmniej 3 hektarów 
wzbudziła wśród chłopów, zwla-
szcza przedstawicielrr atarszycn 
pokoleń, pragnienie aby ponow
nie stać się gospodarzami, jak 
było niegdyś. A sil juz brakuje, 
a i nie ma czym uprawiać pa- 
rceli.

W ubiegłym miesiącu kierow
nik wydziału rolnego samorządu
Mieczysław Rokicki kilkakrotnie 
spotykał się ze starostami gmin, 
kierownikami gospodarstw, spe
cjalistami. Kwestia była jedna, 
tryb przydzielania ziemi, 
wa bowiem niełatwa* budziła 
wiele sporów. Jeżeli, na przy
kład, w kołchozie „Przykazania 
Iljicza** rozszerzyć działki przy- 

. zagrodowe do 3 ha, to trzeba 
na to przeznaczyć co najmniej 
pół tysiąca ha. Sami ludzie nie 
potrafią sprostać robotom wio
sennym, trzeba im dopomóc^ a 
kto pomoże kołchozowi? Przecież 
nie wolno też zmniejszyć pro
dukcji mięsa, mleka 1

 Trzeba jednocześnie zrewi
dować odgórne zadania sprze
daży zboża, mleka, mięsa — te
go zdania jest przewodniczący 
kołchozu Włodzimierz Szczykno.
  Nie będziemy w stanie dać
takiej ilości produkcji rolnej, 
jak poprzednio^ I oddaną zie
mię wycofać z bilansu gospo
darstwa, przekazać do gestii 
gmin.

Poparło go wielu. Jest to  zro
zumiałe. Ziemia w postaci zwię
kszonej działki przyzagrodowej 
od lat jest zbytecznym ciężarem 
na-karku gospodarstwa, któremu 
i tak nie brakuje problemów. 
Ale z drugiej strony, nie wol
no też pozostawiać właścicieli 
sam na 'sam  z ich trudnościa
mi. Te trudności oraz doświad
czenia życiowe, pamięć ludzlca o 
wszelkiego rodzaju eksperymen- 

. towaniach z mieszkańcami wsi 
powodują nieufność i niezdecy
dowanie chłopów. W kołchozie 
„Kretuonis** tylko \ rodziny 
spośród 600 zagród wzięły po 
2—3 (hektary. A reszta?

■   Wystarczy nam i tych 60
arów — oświadczają. '

— Dobrze, niech będzie jak 
chcecie — zgodziło się kierow
nictwo w osobie przewodniczą
cego Rimantasa Cżeponisa. — 
My zaś, czyji kołchoz, jak po
przednio, będziemy wam poma
gali.

To-znaczy, że gospodarstwo 
nadal pomoże w uprawianiu 
dzjałek, przydzieli pastwiska, łą
ki, jak tez przyjdzie z pomocą 
w realizacji nadwyżek produk
cji. Warto podkreślić, że kołchoz 
ureguluje również kwestie opo
datkowania ziemi, chociaż dziś 
jest to bardzo solidna suma.

Problemy
samorzqdu
terenowego

• Jesteśmy zdania, że takie 
właśnie podejście można'okreś
lić jako najrozsądniejsze. Jedna
kże dalece nie każde gospoda
rstwo może sobie na to pożwo- 
lić. Faktycznie w całym rejonie 
jedynemu „Kretuonisowi** -stać 
na tof pozostałym natomiast go
spodarstwom na razie nie wy
starcza ani środków, ani sił. •

O jakie siły chodzi? . Wieś 
mocno się postarzała. Przesta
wienie się na nowe tory gospo
darowania, niewątpliwie, i wy
maga ludzi o odpowiednich kwa
lifikacjach zawodowych, przed
siębiorczych i. odpowiedzialnych.
Kształtowanie takiej rzeszy go
spodarzy — to z kolei również 
sprawa czasu.

Ostatnio bawiłem w Cyrkli- 
skiej Szkole Rolniczej. Kończy 
tu pierwszy rok nauki 60-oso- 
bowa grupa^ przyszłych farme
rów.

— Wychodzimy z założenia,
Jzęv^każdy_ _ n ^  iK ^t>pi Tymczasem^ wióśntpui^wje^r 
ko farmer łpf-zede^szystkhfrpo- r’̂ hżez U ziem ia się

znacza się na to wszystko aż 
4 lata ,i 10 miesięcy. Ale jak 
dotychczas nie mamy dokła
dnych programów przygotowa
nia specjalistów tego szczebla. 
Prócz tego, przyszłość uczelni 
jest mglista. Zapewne nastąpi 
jej reorganizacja.

Takie myśli m. in. wyrazili 
: deputowani na sesji Rady Sa
morządu Rejonowego, która się 
ostatnio odbyła. Wymownym 
aktem jest to, że-rozpoczęła się 
nie od omawiania kwestii z przy* 
gotowanego zawczasu porządku 
dziennego, lecz ' — pod naci
skiem defmtowanydi właśnie 
od kwestii przygotowania no
wych kadlr dla wsi. Do wiejsKich 
szkół zawodowych, techników 
szli ci, którzy nie potrafili zło
żyć egzaminów - do wyższyoh 
uczelni. Zawód mećhanizatora 
wiejskiego nadal jest niepresti- 
żowy. Stąd też' odwieczny pro: 
blem kontyngentu i jego kształ
towania w> szkole mechanizacji 
w Nowych Swięcianach, odsiew 
uczniów, fluktuacja kadry wy
chowawców. Deputowani propo
nują władzom republikańskim 
połączenie szkół różnego szcze
bla, opracowanie programów 
szkolenia takiej kaary, która 
potrafi ruszyć rolnictwo z ma
rtwego* miejsca.

Na sesji omówiono również 
referat M. Rokickiego co do za
dań sprzedaży płodów rolnych 
na pierwsze półrocze 1991 roku. 
Akcentowano, że sprostać tym 
zadaniom jest niezmiernie tru
dno, kuleje bowiem na obie no
gi zaopatrzenie w sprzęt tech
niczny, nawozy, nasiona, mate
riały pędne. Jeżeli zadania nie 
zostaną wykonane, tp odpowie
dnio zmniejszą się dostawy nie 
tylko zasobów materiałowych 
dla gospodarstw rolnych, lecz 
również towarów powszechnego 
użytku dla ludności.. . .

winien być technologiem , pro 
dukcji rolnej — wyjaśniła zast. 
dyrektora do spraw nauczania 
Regina Katiszewa./r- Opanowu
je jednocześnie wiedzę i nawyki 
i  zakresu zootechniki, zna się 
na sprzęcie technicznym. -Prze-

skniła się do troskliwych chłop
skich rąk. Bardzo się stęskni
ła. ..

Nikołaj NIEZAMOW, 
kor. „K. W.M

,Centrum,ł irytuje się nie otrzymując daniny
Chaos gospodarczy Związku 

Radzieckiego uzależniony jest 
od wielkiego problemu wykona
nia jego budżetu. Według posia
danych danych w I kwartale 
1991 r. do budżetu ż wiązko- . 
wego wpłynęło zaledwie 39 
proc. dochodów. A więc cent-' 
ralne resorty ZSRR żyją już w 
zadłużeniu, na koszt przysz
łości. Należy zaznaczyć, że Re
publika Litewska w tym okre
sie swój budżet państwowy wy
konała w" 96,8 proc.

ZSRR Ucieka się do wszel
kich środków, aby Uratować 
swój podupadły budżet. Rosz
czone, są ipretensje wobec re
publik (a zwłaszcza tych,* któ
re nie zamierzają podpisać 
umowy związkowej.) z * powodu 
rzekomo istniejących- zadłużeń 
wobec budżetu związkowego. 
Od Republiki Litewskiej do te
go budżetu • jedynie za pierw
szy kwartał br. ^ąda się wpła

cenia 375 min rubli. Ponadto 
do niebudżetowego funduszu 
stabilizacji gospodarki związ
kowej żąda Się wpłacenia 325 
miń rubli.
-N a początku tego roku w 

bankach , Litwy zamknięto 
wszystkie konta budżetoWe 
ZSRR. Chcąc odzyskać mono
pol nadzoru finansowego Zwią-' 
zek Radziecki usiłuje sparali
żować pracę' banków Litwy, 
ucieka się nawet do aktów 
przemocy.

A jednocześnie centralne (re
sorty Związku Radzieckiego nie 
mają pewności, czy potfafią 
utrzymać wszystkie przedsię-' 
biorstwa związkowe w „niepo
słusznych4* republikach. Nie
trudno się o tym przekonać: 
trwają intensywne poszukiwa
nia możliwości- założenia ~ńa 
terytorium ZSRR , alternatyw
nych. wobec nich. Swoją- drogą 
potwierdzeniem^ tego są niere

gularne dostawy tym przedsię- 
.bibrstwom; brak troski o' ich 
rekonstrukcję, modernizację 
przestarzałych urządzeń, a tak-- 
że wywożenie lub sprzedawa
nie, cenniejszych urządzeń.
, Może “dojść do tego, że-przredr 
siębiorstwa związkowe, odgra
dzające się obecnie od intere
sów —gospodarki. Republiki Li
tewskiej, ignorujące jej usta
wy, w przyszłości 'staną się 
bezużyteczne zarówno dla Lit
wy, jak i ZSRR. Rząd Rępuhr 
liki Litewskiej j e s t ' zatroskany, 
że w., przypadku bankructwa 
tych przedsiębiorstw tysiące ich 
robotników pozostaną bez pra
cy. Dlatego więc pracownicy 
przedsiębiorstw związkowych; 
które jeszcze nie prZerejestro
wa ly' się, już obecnie powinni; 
zadecydować, , jaką ' wybiorą 
drogę.

Biuro Prasowe rządu

Goście jezuitów Litwy
Na Litwie gości asystent ge

nerała jezuitów na Europę 
Wschodnią Hans Żwlefelhofer. 
Przybyły na obchody 500 ro
cznicy urodzin założyciela* Za

g o n u  Jezuitów świętego Igna
cego Loyoli, które odbyło się 
w Wilnie, w kościele iw . Ka
zimierza, dostojny gość z Rzy-. 
mu .wizytuje jezuitów litew
skich, zwrócone im kościoły.

General jest najwyższym 
ZWierźrhnłUpm *7|kOntilBkJezui-

tów,^mającym asystentów gene
ralnych j ... terytorialnych'  Do 
asystencji Europy Środkowej, 
podlegającej Hansowi Zwiefel- 
hoferowi r> należą prowincje 
północnych i południowych Nie
miec, Szwajcarii, Węgier* Ru
munii, Holandii I Litwy-5 Je-., 
zuici litewscy/ którzy rozpoczę
li swą działalność w 1569 ro
ku. nawet nie przerywali jej w 
czasach- najtrudniejszych “ dla

ubiegłego ^litewska prowincja 
jezuitów ponownie została za
rejestrowana, uzyskała status 
osóby prawnej. Prócz kościoła. 
Św.. Kazimierza. W Wilnie je
zuitom > zwrócono również daw
ne’ ich' ̂ świątynie w Kownie i 
Sziauliai. ^sięża. jezuici, jak po
informował ELTA prowincjał 
jezuitów, Litwy ojciec Jonas 
Boruta/ pracują w szkołach, 
współpracują w wydaniach ka
tolickich,*
' W Litwie również^bawi zwie

rzchnik litewskich • jezuitów 
Ameryki Antanas Saulaitis z

Ju b ileu szo w e  refleksje

6. Zbliżenia, czyli
spotkań z „W ileńszczy^
Tadeusz  
Szturo

Takiego solisty może poza
zdrościć każdy zespół. Muzy
kalny, plastyczny, o ładnym - 
głosce i w dodatku nie pozba
wiony zdolności artystycznych. 
Doskonały Swat w „Weselu wi
leńskim", świetny solista w 
programie patriotycznym „Z 
dymem pożarów“ itd.

. -r? Miał pan dobry start w 
„Samych- s woich“.

— Nic podobnego, nigdy nie 
byłem członkiem tego zespołu. 
To mój. brat Henryk występo
wał w „Samych swoich*1, a te
raz czasami wspomaga kapelę 
„Wileńszczyzny**.

— „Sami . swoi** „umarli4* 
śmiercią naturalną?

— Proszę pani, to były te 
czasy dla polskich zespołów ar
tystycznych, kiedy o śmierć na
turalną było bardzo łatwo. Że
by przetrwać, należało mieć 
nie lada wytrwałość, upór i 
[przynajmniej minimalne zaple
cze.

— Czy „Wileńszczyzna" tc 
pana pierwszy zespół?

g l  Śpiewać zacząłem . u Min- 
cewicza w „Orlętach** w 26 
szkole średniej. Równolegle 
uczęszczałem do szkcfly muzy
cznej, do klasy fortepianu. Po
tem dwa lata była „Wilia** i 
chór akademicki Uniwersytetu 
Wileńskiego.

— Zawód?
- /4 - .  Programista, w Litewskim 

Centrum Obliczeniowym Zwią
zku Spożywców.

— Czy żona ma coś wspó- 
)h'£go ze ś^ftWihiem 6w°Wsuó-^

lach?
—  Nie, Wiesia jest finansi

s t ó w  departamencie statysty-, 
ki. ,

.t— Toleruje pana zaintereso
wania?

i, Jak  dotychczas na tym tle 
konfliktów nie było, choć mu
szę przyznać, ze sporo jednak 
czasu poświęcam zespołowi.

— W jaki więc sposób trafił 
pan do „Wileńszczyzny"?

— Złożyło się na to  kilka 
powodów. Przede wszystkim 
nigdy nie miałem za dużo cza
su, W  „Wilii** próby wtedy od
bywały się trzy razy tygodnio- ■ 
wp, w powstającej ^Wileń
szczyźnie jj-g? raz. Jan Mince- 
wicz- zaprosił mnie do siebiel 
Wrażenie z pierwszego konta- 

jktu !z zespołem raczej nie napa
wało optymizmem. Było bodaj 
tylko dwóch chłopców. Powoli 
jednak „Wileńsżczyżna** wcią
gała ..i przyciągała. Powiem, 
dlaczego ostatecznie zdecydo* 
wałem się w niej zostać. Z

„Wileńsżczyżna- J? 
jak na każdym k c o S P f  
byli w stanie iei nftm' 
rayli sztuczne1 n S l i

do rangi polityczne]
Na szczęśćie, „|e |£g| 

zespołowi i jego kierow^S
wytrwałości i  harto. ]

,,w7 leg | W H
— Ze jest Wilfenskim z<» 

lem, w dosłownym znaczeoi j
— Co by pan życzył mi | 

drugim dziesięcioleciu?
— Stałej kapeli. To jeden i 

warunków, który sprzyjali 
^staiennjiii f̂zroglowi ' poiim!
Stałej -siedzlbyj * <2eby1 mieć yń* 
by w pełnym składzie. Taśjl 
cerze i chór'praktycznie spô 
tykają się podezss koKfirtór.f

— „Wilenszczyzni" nH| 
wspaniałą robolę, wydobynfec 1 
z zakamarków zapomnlenk i# | 
klor wileński.

— Uważam, że 9 H  
własnego folkloru powinno bjti 
senseiii |  głównym warnnliaj 
istnienia takich zespołów. 9 
tym, że jego gromadzme
przystosowanie do poln® *
nicznych — to ogronwii pf*! 
którą; powinny się ajsewl  
również inne zespoły-

— Czego by pa" ^ 3

W— Trudno sobie 
czenia, ale chciail 
w ..Wilęńszczyime ^ ^ J
T,a Hę mi p 
dowa i  życie B

Halin. JOTKIÂ l 
pot W.

Fundacja „Polonia Restitu^

L h 1 9 9 0  roW) piiti&M 
L/UpctIosC i /

' Fuffdacja została utworzona,' 
w styczniu 1989 roku. „Polonia 
Restituta** staw ia» sobie za cel 
badanie, ocalenie od zappmnie- 
niia i upamiętnienie walki n a - . 
rodu polskiego o niepodległość, 
Pomysł powołania fundacji nie
podległościowej w Polsce pow-.1 
Ziął długoletni mieszkaniec Su- 1  
lęjówka, adwoka.t( dr Tomasz 
Ópalski. .

Na apel inicjatora odezwali 
sję - -  jako fundatorzy — dwaj 
inn i7 długoletni mieszkańcy Su- 
i lejówka: ,mg inż. ’ Andrzej Sta
szewski i mgr inż. Bogusław 
Borowieckit .

Miejscem siedziby fundacji 
Został wybrany Sulejówek, jako 
miasto z tradycjami niepodle-^ 
•^ościowymi, z którymi związa- 
lii byli wybitni,.politycy, mężo- . 
wie stanu z okresu odrodzenia 
się > Państwa Polskiego, wśród 
rtión J. Piłsudski, I. Paderewski* 
Vi. Rataj;- J, Męraczewski. I InP-J

^Niepodległo^ . |  ,
zmierzającyc .j^osri

M i I e  M
lej0 l# C e n lrumkoncesja  J r ' |
giofej p°ls B H

Fundacja- ą |  *
rodatów do.

rzeczo^sM R  R  Si* 
|prto Ą
fundacja. P '„odo* |
■ H  mpUgjjw i ł * !
towaiiŚ^ 
pospolKeJ 
to się |
1991 eUSI

-SE



rocznicę Konstytucji 3 Maja

fjŹLIWA, HISTORYCZNA SESJA
ulice, wio-

fKrilewskiego,
J  ^  wcTeinie się za- 
I® • jYlieszczaństwo 
K i l  Plac Zamko- 
« t co chwila: 
H  Wokół 

warty w°j-

„cttli si« grom a- 
^ , » s a l i  sejmowej.

%«ilic»nością. Wy: 
J. i], Do wypełnio- 

K i i  król Stanisław 
.mundurze korpusu

9 rd£ u
JJ U pierś*- Z® n.im 

irii wojskowa, ziozo-
L i i  koronnej i ula-

Ironu stanęli ksią- 
%iitowski i innj-ge-

B  Marszałek wie- 
y Michał W Mniszek 
jnyfcrotnie laską o 

filos ubrał ^marszałek 
koronnej Stani- 

jowski, zawiadamia
nych, i  „deputacja 
ugranicznych- chce 

tić obecne wypadki na . 
iiynarodowej sytuacji 
; onz niebezpieczeństwa 

jfoce. Na te -  słowa 
wielki gwar, zewsząd 

się głosu. W tym 
| j  działać Jan 

poseł kaliski, 
go zamieszania 

o glos, m am  
wielkie i okropne rze

dły spostrzegł, że jego 
H zostanie uwzględ- 

jvybiegl na środek sali,
,.ś u posadzkę przed 
królewskim ] zerwawszy 

iii.Stanisława, czołgając 
j feralni króla wolał, że 
fcywe rzeczy' mówi, 
Ijjercią- ukarany będzie/ - 
pKlono-mu ‘•głosuj 'iw ie- i i  
• Machu przygotowywa- 
rjolnoft, że przeciwni - 
I l i  „postanowiono 

i wyrżnąć-, ie  „jeżeli 
f̂spotyzm, ta  gardzi oj- 
■'oświadcza się nieprzy- 
IWl,8ki“;

Slięhorzewskiego 
niekonsekwencji i 

B ?  ‘W* nieprawdzi- 
Postad mówcy 

f c ; . a tak komiczne 
mowę jego przy- 

® śmiechem. Opo- 
. zaijiiast dopiąć za- 

f l l l y  fem prom ito -

f S ^ o WyS,ąPie‘

; ; ,M«tu«ewicz scha- 
■  | polityki Hf 
t e Ś w i t  dotiie-
S k l ? Wr, dwa-

S l  n»M? dza*yPolski 

Mocarstwa

z wielkim niepokojem obserwują 
poczynania ooozu postępowego. 
Mają one jednak nadzieję, że 
sejm nie przeprowadzi takiej 
reformy rządu, która by Polskę 
przed ich zakusami gruntownie 
zabezpieczyła. Szczególnie nie
pokojące fakty przedstawił am
basador Polski w Petersburgu.

Następnie zwrócono się do 
króla z prośbą, aby wskazał na
rodowi środki ratunku. * Stani
sław August przedstawił gene
zę projektu konstytucji i zawe
zwał marszałka, aby odczytać 
go kazał. Poleceniu królewskie
mu stało się zadość, Odczytano 
projekt „Ustawy Rządowej4*, 
który zebrani przyjęli z wielkim 
entuzjazmem. Rozległy się gło
sy: „Zgoda, zgoda!4* Rozgorza
ła się dyskusja.

Posłowie patriotycznego 
stronnictwa po mistrzowsku 
bronili swych racji. „Długo, aż 
nazbyt, długó — mówił Linow- 
ski, poseł krakowski — i cnotę,' 
i światło Polaka tłumił- duch 
obcy i duch wewnętrznego moż
nowładztwa. Gzem był przez 
dwa wieki Polak? Narzędziem 
nikczemnem, którego używano 
pod hasłem niezrozumianej 
wolności na posługę lub dla 
interesu sąsiada lub przemożne
go pana. Zmamiony, służył du
mie dwoich zwodzicieli; spodlo
ny, nie czuł prawa obrony, bo 
nie od jego, ale od możnowład- 
ców nad prawo wyższych, los 
jego i bezpieczeństwo jego 
zawisły*4.

Opozycja gwałtownie prote
stowała. Stanisław August po
lecił marszałkowi, aby zarzą
dził glosowanie. Na sali sejmo
wej i na galeriach rozległ się 
okrzyk przeciągły: „Wszyscy,
wszyscy trzymamy z  marszał
kiem. Niech żyje króli Niech 
żyje konstytucjal^. 5 .Suchorzew- 
'Skf wpadł na. nówy pomysł. 
Jedne kroniki podają, że wysko
czył on na środek sali, rzucił 
się rozkrzyżowany na ziemię i 
tragicznym głosem zawołał, że 
tylko po trupie jego przejdą po
słowie,. aby u stóp tronu wy
konać przysięgę. Ta patetyczna 
scena wywołała śmiech i żarty. 
Nie uważano na leżącego tak 
dalece, te  zachodziło niebezpie
czeństwo, aby go nie podepta
no. Wtedy znany z olbrzymiej 
siły poseł inflancki Kublicki 
podniósł Suchorzewskiego z 
ziemi i uprowadził go na bok. 
Inne znowu kroniki zarejestro
wały, że Suchorzewski wypro
wadził na środek sali swego 
synka i oświadczył,- że go na
tychmiast zabije, aby nie był 
„niewolnikiem**. Najbliżej stoją
cy posłowie wyrwali szaleńcowi 
szablę.

Wreszcie król rfiógł zaprzysiąc 
nową konstytucję. Ukończywszy 
rotę przysięgi, powiedział, że 
przysiągł Bogu i żałować tego 
nie będzie. Zdawało się, że tym 
jednym czynem k^ól zmazał 
winy całego żywota, że stał się

r zą d o w a .
<

fw WARSZAWIE

I
's-r* '3$'

ojcem narodu, zbawcą ojczyzny. 
Niestety, złudzenie to ‘miało 
trwać krótko.

Na znak dany przez króla 
ruszyły tłumy z sali sejmowej 
do kościoła św. Jana na zło
żenie Bogu wspólnej przysięgi 
i dziękczynienia, że dozwolił 
tak uroczystego i zbawiennego 
dokonać dzieła. Przez 8  godzin 
trwało pamiętne posiedzenie, a 
jednak ludzie licznie zebrani 

przed ZąmkMi Królewskim ocze
kiwali zakończenia sesji. Wia
domość o uchwaleniu konstytu
cji — z 354 posłów zaledwie 
20 uchyliło się od udziału w 
uroczystym akcie — i o przysię
dze królewskiej rozeszła się 
lotem błyskawicy po Warszawie. 
Zaczęto bić w dzwony i strzelać 
z dział. Rozległy się okrzyki: 
„Wiwat króli-Wiwat sejm! Wi

na, czyli wpisana do ksiąg 
grodzkich. Od tej chwili jej 
tekst nabrał oficjalnego chara
kteru.

W Wilnie i Kownie, podob
nie jak i w innych miastach 
Polski, obchodzono -uchwalenie 
konstytucji wspaniałymi festy
nami, ulice gorzały od ilumi
nacji.

Wielkie dzieło Konstytucji 3 
Maja, niestety, zostało brutalnie 
zaatakowane przez Konfedera
cję Targowicką, popartą wrogi
mi bagnetami. Do Targowicy 
przystąpił również król Stani
sław August. W 1793. r. Hugo 
Kołłątaj, Ignacy Potocki i 
Franciszek Dmochowski pisząc 
„O ustanowieniu i upadku Kon
stytucji 3 Maja*4, nadmieniali: 
„...N ie mogła deputacja (ko
misja konstytucyjna — J. S.),

^wat 1 4constytu(ga^iv/Podobnejnyz nadzieją-Skutkuj^orówać pro- 
‘chwili nie pamiętała Warszawa, "jektu czy sftó'1 1 eptiWteflSkiego
Tak się skończył tutaj dzień 3 
maja.

5 maja 1791 r. odbyła się 
sesja sejmowa, na której za
łatwiono ostatecznie formalnoś
ci związane z ogłoszeniem, kon
stytucji. Została ona oblatowa-

rządu.. .  Nie szło więc o ogło
szenie praw rządowych teore
tycznie Polakom dogodnych. 
Szło o to, iżby została się ła
twość udoskonalenia z czasem 
dziefa.. .  Potępiana dotąd Pol
ską jako siedlisko barbarzyń

stwa i depcącej prawa ludzkości 
feudalności, pokazała w usta
wach sejmu konstytucyjnego, 
że w prawdziwym oświeceniu, 
rozsądnym prawodawstwie, 
uczuciu i szanowaniu praw 

. ludzkich, najświetniejszym w 
Europie narodom wyrówny
wa. . Nieprzypadkowo więo 
w chwili odrodzenia państwo
wości polskiej nawiązanie do 

Ustawy Rządowej** 3 maja 
wprowadzono do wstępu, który 
otwierał konstytucję z 17 ma
rca 1921 r.

Pozostaje życzyć, aby nadzie
ję z końca XVIII stulecia, że 
ojczyzna Konstytucji 3 Maja 
„najświetniejszym w Europie 
narodom wyrównywa" można 
było odnieść do nowych treści 
i warunków odradzającej się 
niepodległej Polski końca XX

1 ó\l
Przygotował 

Jerzy SURWIŁO

NA ZDJĘCIACH: strony tytu
łowe tekstu „Ustawy Rządo- 
wejM.

Repr. W. Charin

NA TEMATY DNIA

O nazewnictwie ulic wileńskich
Nazwy historyczne wracają 

na ulice wileńskie. Powołano 
nawet w tym celu specjalną 
komisję. Nam, Polakom, szcze
gólnie jest przyjemnie, że ma
my znów w Wilnie ulicę Zyg- 
muntowską, Wiwulskiego, że 
jest ulica Zamkowa, Wielka, 
Ostrobramska. A ostatnio w no
wej dzielnicy mieszkaniowej 
Kairenai (Kojrany) znalazły się 
ulice imienia Jana Czerskiego, 
słynnego badacza Syberii (zesła
ny za udział w nowstaniu w 
1863); Ignacego Domeyki, wil
nianina, filarety, mineraloga, 
podróżnika, wreszcie prof. uni

wersytetu w Chile; 5 Stanisława 
Jundziłła, czołowego botanika 
polskiego, prof. Uniwersytetu 
Wileńskiego, założyciela ogrodu 
botanicznego w Wilnie.

Spis ten można kontynuować. 
Powrót do dawnvch nazw l 
nadawanie nowych, ale ściśle 
powiązanych z dziejami gro
du giedymlnowego — to poczy
nanie bardzo cenne, to nauka 
historii na bieżąco.

Dziś obchodzimy rocznicę- 
jakże znamienną dla Polski 1 
Litwy 200-lecie Konstytucji 
3 Maia. Kiedyś mieliśmy w Wil
nie ulicę 3 Maja. Po wojnie zo

stała ona przemianowana zu
pełnie absurdalnie — ulicę na
zwano Placem Lenina. Obecnie 
nosi nazwę 16 Lutego.

• Zdajemy sobie sprawę jakie 
znaczenie i czym jest dla na
rodu litewskiego data 16 Lute
go. Wobec wielkości tej daty i 
znaczenia historycznego imie
niem jej powinna być nazwana 
jedna z ulic nowoczesnych wiel
kich magistrali Wilna. Być mo
że zasługuje na to jakaś więk
sza, bardziej znacząca. Nato

miast tej skromnej, stosunkowo 
krótkiej ulicy wypadałoby przy
wrócić historyczną nazwę — 
3 Maja. Byłby to wspaniały 
gest ojców miasta i godne uczŁ 
czenle 200 rocznicy Konstytucji 
3 Maja.

Halina JOTKIAŁŁO
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bankietowe, łaźnie fińska i ro
syjska, basen, pokoje sypialne. 
Oto przykład racjonalnego wy
korzystania zamkniętej niegdyś 
na dwa spusty „rezydencji4* 

ROSYJSKI 
„CZARNY RYNEK“

Każdy tydzień przynosi 
wzrost cen na „baracholkach** 
miast radzieckich w przybliże
niu o 15 proc. Rubel radziecki 
traci wartość nie tylko w tra
dycyjnej gospodarce, ale też na 
„czarnym rynku**. Zmieniają'się 
w związku z tym układy: spe
kulantom nie opłaca się dziś 
wymieniać ruble na dolary, 
wyjeżdżać za granicę, by zaku
pić tam atrakcyjne towary i 
sprzedać je u siebie na baza
rze. Zmniejszyły się więc kolej
ki przy kasach Aerofłotu i ko
lejowych. Owszem, odstraszają 
ceny biletów, ale ważną * rolę 
odgrywa również fakt, że spe
kulanci 1 gromadzą towary w 
domach, aby po jakimś czasie, 
gdy ludzie przestaną jeździć na 
handel za granicę — wyrzucić 
je na rynek. Już teraz koszulka

z napisem „Chanel** kosztuje w 
Permiu czy Samarze do 300 rb.' 
Zatrzymały się w miejscu ce- 
ny na samochody, wzrosły na
tomiast na części zapasowe do 
nich. Toyoty t mercedesy z 
łatwością są wymieniane na 
rodzime łady (dziewiątki). Z 
kolei gumka do przedniej szy
by łady kosztuje od 300 do 500

rb’ ROSNĄ KOSZTY 
CENTRALNEJ PRASY 

Jak podało Ministerstwo Łą
czności ZSRR; koszty prenume
raty na rok 1992 wzrosną śre
dnio 3—3,5 razy. Prenumerata 
będzie przeprowadzana od 1 
sierpnia do 1 listopada 1991 r. 
Redakcje gazet i czasopism bę
dą płaciły dosłownie za wszy
stko: za włączenie pism do ka
talogu, za przesyłanie ich (za
leżnie od odległości itp. Bę
dzie pobierana również opłata 
za nie zrealizowana produkcję.

NA RYNKU 
„HALA“

W tym tygodniu wieprzowina 
■ U f  Wahała

cach 16—18 rb., cielęcina kosz
towała 16 rb., wędzona kiełba
sa —  15 rb., boczek — 8 rb., 
•kwaszona kapusta — 3 rb., 
kwaszone ogórki — 5 rb., zie
mniaki — 1 rb, cebula — 8 
rb. za 1 kg, świeże rzodkiewki 
— 2—3 rb. za pęczek, rozsada 
pomidorów — 0.50 kop. za 
sztukę.

Od 1 maja na wszystkich 
rynkach republiki wprowadza 
się opłatę za ekspertyzę prze
prowadzaną w laboratoriach 
Stacji Walki z Zachorowalnośr 
cią Bydła. Każdy produkt, jak 
wiadomo, wymaga innych ba
dań. Ceny opłaty kształtują się 
mniej więcej tak: za warzywa 
i owoce (badania zawartości ni
tra tó w, radiacji) — 4.70 rb., za 
wieprzowinę •— 11 rb., cielęci
nę — 6 rb., ptactwo, króliki, 
nutrie — 0.50 kop. za sztukę.

NA BAZARZE W 
MEJSZAGOLE .

Rynek w Mejszagole zaczy
na się bardzo wcześnie. O 6 z 
rana już zjeżdżają nań furman- 
ki i samochodu

kogo prawie nie ma. Tak jest 
zimą i latem. Przyjeżdżają 
kupcy i nabywcy z Szyrwjnt, 
Muśnik, Diikszt, a nawet z dal
szych rejonów. Mieszkańcy Mej- 
szagoły twierdzą, że przyjezdni 
zbijają im ceny.

Na mejszagolskim bazarze 
nie znajdzie się ani sałaty, ani 
szczypiorku. Są tam sprzedawa
ne towary „wielkiego kalibru**: 
wieprzki, cielęta, zboże.

Ubiegłej niedzieli prosięta 
kosztowały od 250 do 300 rb. 
za parę, cielę — 300 rb., krowa 
— 3—4 tysiące, jęczmień — 45 
rb. za 1 c.j żyto — do 70 rb„ 
ziemniaki — 50 rb., Jaja — 3.50 
rb. za dziesiątek, cebula — 10 
rb. za 1 kg.

Może by dobrze było zorga
nizować w Mejszagole również 
bazar artykułów przemysłowych, 
zastanawiają się mieszkańcy 
miasteczka. A może nawet sa
mochodów? Obliczono, że cza
sem łatwiej trafić z Wilna do 
Mej sza goły (10—12 minut) niż 
na Garfunai.

M m m th
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Telewizja

W  iosenne 
przełaje

Ogłoszenie w „Kurierze14, wi
dać, zrobiło swoje: 27 kwiet
nia na starcie tradycyjnego IV 
biegu przełajowego na trasie 
Biała Waka—Rudniki—Biała
Waka. stanęło łącznie ponad 
100 osób — z Wilna, rejonów 
wileńskiego, trockiego i solecz- 
nickiego. ‘„Gdyby to ukazało 
się nieco wcześniej, obsada 
mogła by6 jeszcze liczniej
sza1* — twierdzili tymczasem 
uczestnicy.

Inauguracja sezonu wypadła 
okazale, na co w niemałym 
stopniu rzutowała iście wiosen
na aura. Ona też z pewnością 
pomogła uzyskać startującym 
zupełnie niezłe wyniki.

Zgodnie z oczekiwaniem ry
walizacja odbyła się w 5 gru
pach wiekowych. Wśród naj
młodszych uczestniczek 'do lat 
16 pokonujących dystans 2 km. 
na|lepi€§?i wypaafa TAn|Ś-'nM'flę-r 
wsKa,°''ti^rzfe1i^8jl|C 
gożę oraz Janinę Jurgielewicz. 
Całe trio startowało W bar
wach Białej Waki, a zwycię- 
zczyni uzyskała czas 8 miń. 25 
sek. Biała Waka była też górą 
w rywalizacji chłopców na ana- 

. logicznym dystansie. Zwyciężył 
Siergiej Bielów — 7.50 przed 
Arsenem Carykajewem , oraz 
Andrzejem Widejką.

Zwycięski marsz gospodarzy 
pokrzyżowali startujący w gru

pie do lat 20 Jerzy Milewski 
z Wilna oraz Grażyna M ała
chowicz z.. Mickun w rejonie 
wileńskim w grupie wiekowej 
kobiet do lat 35. Pierwszy 
triumfował na dystansie ' 4 km, 
a druga — na dystansie 10 
km.

Ozdobą zawodów był bez 
wątpienia występ Antoniego 
B u d r e w if e l^ ^ r f t f ^ y b ^ r T e n ' 
znany iriStaffliteZjK ^ ^ e ^ l ł l S 1 
10 km mężczyzn do lat 35 
uzyskał świetny czas — 29 
min. 25 sek. i ustanowił nowy 
rekord trasy (poprzedni, wyno
sił 31.22). Na podium znaleźli 
się też Kazimierz Tarasewicz 
z Nowej Wilejki oraz Wirgis 
Szimkewiczjus z Wilna.

Mężczyźni do lat 50 i po
wyżej 50 pokonywali dystans 
10 km. W grupie pierwszej na 
linii mety najszybciej się za

meldował Sigitas Urwikis, a w 
drugiej — Stanisław Siwski. 
Ten ostatni jako najstarszy 
uczestnik imprezy, podobnie 
jak najmłodsza, a była nią 4- 
letnia Ljana Karina, dostali 
specjalnie ufundowane nagro
dy. •

Zwycięzcy. cieszyli się z dyp
lomów oraz okazałych nagród, 
ria‘jRfSfe Ute §dfeap'Ho “jMSfiie-"a# rfmĘĘĘti
przedsiębiorstwo „Wokeu. Bra
wo, dyrektor Jonas Blażelionis, 
brawo organizatorzy, wśród 
których najwięcej się napraco
wali Henryk Baranowicz i An
drzej ‘ WjęckiewicZ j

Michał SIENKIEWICZ

NA ZDJĘCIACH: uczestnicy 
przełaju na starcie; zwyciężcy 
z nagrodami.

Fot. Wytas Daukantas

SOBOTA, 4 MAJA
Wilno

9.00 — Wiadomości.' 9.15 — 
Audycja z Kłajpedy. 10.15 — 
Program dla dzieci. 11.15 — 
Spektakl wileńskiego Teatru 
„Lalka*4 — „Sawitri — córka 
słońca*4.• 12.10 — Panorama ty
godnia (ros.). 13.10 — Koncert 
estradowy. 14.10 — Film fab. 
dla dzieci. 15.20 — Rozmowa 
Bałtów. 15.40 Mini-porfrei. 
Litewskie wesele. 16.10 •— Po
wroty. 16.50 — Sport. 17.50 — 
Wiadomości. 18.00 — Nasze 
miasteczka. Seredżius. 19.00 — 3  
Wiadomości (poi.). 19.10 — W 
salach koncertowych świata. 
Arie z oper. 19.40 —1 Wieczór 
literacki. 20.00 —- Dobranocka. 
20.30 |  Panorama. 21.00 - r a
Film fab. „Mały wielki czło- , 
wiek44. 23.00 p— Wiadomości 
wieczorne (lit., ros.).

Warszawa 
9.35 —* „Ziarno44 — program 

redakcji katolickiej dla dzieci 
i rodziców. 10.00 — Wiado
mości poranne. 10.10 — **5—  ̂
10—1544 — program dla dzie
ci i młodzieży. 11.35 — Język 
angielśki dla dzieci. 11.40 — 
„Na zdrowie44 — program rek
reacyjny. 12.00 — Wojskowy 
magazyn wydawniczy. 12.25 — 
Koncert życzeń. 12.55 >— Tele- 
gazeta. 13.00 —"„Śpiewać każ
dy może44. 13.40 — „Siódem
ka44 w „Jedynce44. 14.30 — Z 
Polski rodem — magazyn po
lonijny. 15.00 •— Walt Disney 
przedstawia. 16.15 — Studio 
sp o rtł— Puchar Davisa. 18.15 
p -  Teleexpress. 18.35 — „Ex 
Libris44. 19.00 — „Flesz44 — 
magazyn informacyjno-muzycz- 
ny. 19.20 — „Butik44. 19.50 — 
Z kamerą wśród zwierząt. 
20.15. Dobranoc. 20.30 — Wia

— Audycj 
Śpiewa

18.00 -  M I M
Koncert j l f l M

U K I U
20.00  — 'cert

KTO URODZIŁ S ię  
3 MAJA

Lubi podejmować gościnnie 
swych przyjaciół, ale umie być 
również mściwym wrogiem.

Jest to człowiek subtelny, o 
naturze artystycznej wykazują
cy jednocześnie określone zdo
lności do interesów.

Nastrojowy, bardzo wrażliwy 
i czuły, potrafi odczuwać też 
nastroje innych i umie nieraz 
ńajvet odgadnąć cudze myśli. 
Prawy, współczujący innym, 
potrafi wziąć na swe barki tro
ski i zmartwienia swego oto
czenia lub rodziny.

Wywiera zazwyczaj pewien 
wpływ na środowisko. Potrafi 
być uprzejmy i jednocześnie od
ważny, nieraz stanowczy.

Co, kiedy, gdzie
Na brak imprez ostatnio wil

nianie narzekać nie mogą. 
Dzień , dzisiejszy, jutrzejszy i 
niedzielny są szczelnie wypeł
nione przez imprezy' poświęcone 
200-leciu Konstytucji 3 Maja, o 
których informujemy Czytelni
ków osobno, r

KONCERTY 
^  Dziś można wybrać się:do 

Pałacu Sportu, gdzie o godz. 19, 
odbedzie się międzynarodowy 
konkurs zespołów tańców balo
wych i sportowych „Żuwedra-

-9144. Swój kunszt zaprezentują 
tu kolektywy z Niemiec, Czech, 
Mołdowy, Rosji i Litwy.

% Koncert na Dzień Matki 
przygotowała Narodowa Or
kiestra Symfoniczna. W sobotę 
odbędzie się on w Kownie, na^ 
iomiast w niedzielę w kościele 
św. Jana. Wykonana tu zosta
nie kantata G. Rossiniego „Sta- 
bat Mater44. Ż orkiestrą wystą
pi Państwowy Chór z Kowna i 
sofiści.

Ąc Natomiast Litewska Or-

Panorama B i  
22.00, 2 3 * |

23.00 m
wieczorne ;(lu. | | |

9.55 8

i l B l i lprod. hiszp. 
nisa> czyli co Hj 
Wk 12.50 I I i l l l l  
13.20 gg ‘
dok. 13.45 -
S  Wusic-Boj* , 
1 1 1 1  „Morze"' , 
Studio sport — IN 
sa. 16.00 i  S i P  
16.40 g§ 7 ' I
Telewizji: Cyprian*?" 
!*',d — ..Norwid-, i ^ l  
leejpress. 18.35 B B  

.19.00 _  studio 1 9  
char Da»isa. 2000 j 
rynka. 20.30 -  B *  
21.05 g  j " ,#  H
prod. ang. 22:00 - " 
zydentem". 22^45 1  H  
świat 23.15 i  “ 
dzieła. ■

Największe powodzenie może 
osiągnąć w zawodach, które 
wymagają stałych i powolnych 
wysiłków.

Można na nim polegać we 
wszelkich spraw ach. praktycz
nych i materialnych. Spokojny, 
zastanawiający się, potrafi być 
pracownikiem niezmordowanym, 
pomimo panujących wokół 
zmiennych nastrojów.

O ile uda mu się poskromić, 
chociaż w ' części, wrodzoną 
chęć użycia — osiąga wówczas 
zazwyczaj wiek sędziwy.

kiestra Kameralna w sobotę i 
niedzielę zaprezentuje wilnia
nom muzykę Ś. Bacha i 
W. Mozarta.

>|c Jeszcze jeden koncert na 
Dzień Matki odbędzie się w lo
kalu Rosyjskiego Teatru Dra
matycznego. Swój ^kunszt za
prezentują tu dziecięce zespoły 
taneczne.

WYSTAWY 
Ąc Pałac Wystaw Artystycz

nych. Fotograficzna ekspozycja 
„Czernóbyl i Litwa44.

% Galeria „Wartai44. Obejrzeć 
tu można szeroki pokaz dorob
ku plastyków Łotwy.

23.45 Wjj, 
wieczorne. * 

Moskwa I , 
6.30 — Poranek. 9 to. 

ner gospodarczy. <j$j g 
nienie „Sportloto". |J§ | 
fab. „Dziurawiec-. Odtl 
12.00 i 15.00 TSN. fi 
M  fab. „Czas swŁJ  
16-20 ~  i  święcie pasji ifj
v  1% W
Kreskówka „Na moim J
usiadła bajka-. 17.15 Jń

domości. 21.05 j j  „Gliniarz i cert. 18.15— Kurier gosu|
prokurator44 —£ * serial prod. czy. 18.30 — Wiadomo?
USA. 22.00 — Konkurs piosen-
ki Eurowizji. 1.05 B  „Cobra44
— film fab. prod. USA.

Moskwa I
8.00 — TSN. 8.2D — Gimna

styka ry tm ic^ ą ..ią.5Q 
ęysunko^y^ ̂ .00 v *-,, Wczesnym 
rankiem. 10.00 — W służbie 
Ojczyźnie. 11.00 — Poranny 
program rozrywkowy. 11.30 —
Klub podróżników. 13.00 —
Hokejowe mistrzostwa śtfiata.
Podczas przerwy o 14.30—TSN. 
i 5.25 — Godzina dla.wsi. 16.25
— Kiosk muzyczny. 16.55 —
Hokejowe mistrzostwa świata.
19.30 — Film fab. „Poranna 
szosa44. 21.00 — Czas. 21.45 ^
Kreskówka dla dorosłych. 22.00
— Konkurs piosenki z Włoch.
Podczas przerwy — TSN. , ;

Moskwa II
8.00 — Gimnastyka poranna.

8.15 ,— Koncert. 9.05 — Film 
dok. 10.00 —|  Wideokanał 
„Wspólnota44. 13.30 — Wideoka- 
.nał „Plus jedenaście44. 17.00 —
Program międzynarodowy „Pla
neta44. 18.00 — Serpentyna fil
mowa. 19.45 — W parlamencie 
Rosji. 20.00 — Dobranocka.
20.15 p i  Serpentyna filmowa.
21.00 — Czas. 21.45 — ^Serpen
tyna filmowa.

NIEDZIELA, 5 MAJA 
Wilno

9.00 Wiadomości. 9.15 —
Niedzielne kazanie. 9 . 3 0 W 
niedzielny poranek. 11.30 —
Koncert. 12.00 |—  Audycja 
„Słowo44. 12.20 — Koncer^
„Ave Maria44. 12.45^=- Film 
fab. „Kopciuszek44. 14.10 —
.Koncert *; zyczren. 16.001 __
•Panorama tygodnia (poi.). 16.45 *  H 5 H  cii»bi 1

świata. 18.45 -  SikjTj 
„Niepokój ziemi CzenoM 
19.15 — Muzyka w ełn 
19.50 — Film fab.
Ode. I. 2 1 .0 0 -Czas. 2IJ 
„Brąin.Ring‘ Audycja 6. ti 
—«(Q?roim^af; 2150 
gląd piłkarski. 23.20 -to  
Muromow: od piosenld jo i 
senki. 23.55 » S N .

Moskwa II ■  
8.00 — Gimnastyka pn 

na. 8.15 — Film n.f I 
9.35 J  Muzyka dla kL ? 
9.05, 10.05 -  Język 
10.35, 11.40 1  Literałunl 
klasy VI. 11.05 |  gp| 
niędzy Adama Smitha. I l i  
Film  fab. „Dni Turbinów*ffl 
I. 13̂ 5 — Program rnięazji 
rodowy „Planeta*. !?*®1 
Film  dok. 17.50 - B f lj 
sunkowe. 18.30 -  WJJ, 
światowego rynku. IWM 
Film  dok. 19.55 -  ||g 
ci. 20.00 -  Dobranocłi J
— Mistrzostwa T , 
mintonie.. 21.00 —
— Telewizja autorsa-_

ZAMIEŃ!?
_  Nową lodówkę M|ńsk' i  

kamrażarkę.
■W ilno, H  Ą1'ZL

Wyraiy 
czucia Rodiinię 
żołnierza 

Jarosław* DU" i  
sk ład a j?
Izolnieny AK Z«w
kiej.

Kalendarium
(3.V.) jest 123 
Do końca roku

>|c Piątek 
dniem 1991 
242 dni.

Znak Zodiaku — Byk.
Imieniny: Antoniny, Marii, 

Marioli.
>jć Wschód Słońca <— 5.38, 

zachód — 20.56. Długość dnia 
15 godz. 18 min.

uLi PogodJL.I  Litewska S I"  #
o r o lo g ię ^ S  .pflh.aja.zact S abuami.-mami,
W iatr slaby- 
15 stopni.

nliCl

W ciflgu ‘" ' I
krótkolrwate M
burze, M \trU 
9 slopm, w înie 
ni, 4 maja 
n i.jH
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