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nrĘI  townzyszel Upły
nni tnie minuty 1989 
|| | ii mi do historii od- 

tź6 całe dziesięcio- 
og. 'kraczamy w rok 
^0 ■ >s ta tnie dziesiędo-
B j  ; wieku.

| ch chwilach jakby 
I  przeżywamy wszy- 
M się z nami zdarzyło 

zieją patrzymy w 
■  L I każdy, kto czu- 
1 j  i, jak obywatel, nie 

swego losu od lo- 
zyzny. Jakąkolwiek 

mnapraeałby się do nas 
■ i  bliskich czas — 
■lub smutną — każ- 
flek bierze na swe 
gść tego, co pizeży- 
raj.

_ za sobą szczególny 
I  życiu kraju —  po- 
Ajym — na j trudnie j- 
| przebudowy, zapo- 
Łne j w  kwietniu 
Eku. Trudny, gdyż 

> zetknęliśmy się 
| bardzo ostrych 

Z wielkim na- 
niełatwo odbywa 

nna ekonomiczna, 
K a  się sytuacja na 
lriyiimmpry|5v UL Po 
twszy przeżyła ona 
I  strajki i związane z . 

"  '»  zakłócenia w 
narodowej. Za* 

■porządku i dyscypli- 
fclągu całego roku nie 
ały nas niepokój wy- 

a  zaostrzeniem stosun- 
grodowościowych.
wający rok_był trud-,,. 

|U, .Jp leź dlatego; że bez- 
IpdrędBo przystąpiliśmy do 

'a nowych niez- 
wjmmjp* zadań o'wielkiej 
taStj wymagało to od nas

wszystkich największego na
pięcia sił moralnych, ducho
wych 1 fizycznych.

A  jednak jakkolwiek trud
ny był dla nas rok 1989, że
gnamy go nie tylko z u- 
czuciem bólu, ale też jako 
wielkiej i bardzo potrzebnej 
dla nas wszystkich pracy. 
Kraj żył i  pracował, prze
budowywał się, wkraczał na 
nową drogę.

W  ciągu ubiegłego roku 
wieleśmy się nauczyli. Wie
le trzeba było od noyra prze
myśleć, na wiele rzeczy spoj
rzeć dzisiaj inaczej niż przed 
rokiem. Teraz wyraźniej wyo
brażamy sobie cel, do któ
rego dążymy. Tym celem 
jest humanitarny, demokra
tyczny socjalizm, społeczeńs
two wolności i sprawiedli
wości społecznej.

W  roku ubiegłym zaszły 
wydarzenia o przełomowym 
znaczeniu, których skutki nie 
ujawniły się jeszcze w całej 
pełni. Rok 1989 stał się ro
kiem pierwszych prawdzi
wie wolnych wyborów w 
ciągu kilku dziesięcioleci 
historii radzieckiej; rokiem 
pierwszego i drugiego Zjaz
du Deputowanych Ludo-, 
wych; rokiem zdobycia doś
wiadczenia parlamentarne
go, znacznego wzrostu kul
tury demokratycznej narodu. 
Podjęte już zostały i dzia
łają na rzecz przyszłości 
doniosłe akty ustawodawcze. 
Opracowano i zgłoszono do 
omówienia ogólnonarodowe
go .projekty —ustaw, doty
czące przebudowy funda
mentalnych podstaw naszego 
społeczeństwa.

Rok 1989 był rokiem in
tensywnego poszukiwania

skutecznych środków obni
żenia napięcia społeczno-e
konomicznego w  kraju. Dru
gi Zjazd Deputowanych Lu
dowych zatwierdził program 
rządowy obliczony na pop
rawę sytuacji na rynku kon
sumpcyjnym, uzdrowienie 
gospodarki narodowej kraju, 
przejście do bardziej efekty
wnej, elastycznej ekonomiki 
z myślą o człowieku.

I jeszcze o jednym. Nie 
bacząc na wszystkie trudno* 
ści, namiętności polityczne, 
co tak cechowało rok 1989, 
w  społeczeństwie wzmaga się 
świadomość konieczności dia
logu, zrozumienia wzajemne
go, poszanowania w stosunku 
do różnych postaw, poszuki
wania wzajemnie ̂  możliwych 
rozwiązań. Za jeden Z przeja
wów konstruktywnego diało-' 
gu, który wywiązał się w  kra
ju, uważam również dopiero

co zakończony II Zjazd De
putowanych Ludowych ZSRR.

Krótko mówiąc, w  minio
nym roku zasiano ziarno, 
■które niewątpliwie dadzą pę
dy. Niełatwo kiełkują one na 
'naszej glebie, wymagają sta
łego doglądu 1 troskliwości. 
A le jeśli przetrwają, zakorze
nią się — a powinniśmy się 

gf to zatroszczyć — przynio
są całemu krajowi i  każde
mu człowiekowi bogate owo-

Możemy z nadzieją patrzeć 
w jutro. Jakkolwiek wielkie 
są przeszkody, stojące na na
szej drodze, jakiejkolwiek 
wymagałyby koncentracji, 
wytrwałości i nlezłonmości, 
kraj nasz upora, się z tym. 
Może on i powinien wypro
stować się na całą swą wy
sokość, posiąść wielką pew
ność siebie.

Miniony rok stał się ro
kiem wielkich przemian na 
arenie międzynarodowej. Za
czyna dawać owoce nowe 
myślenie polityczne. W  ro
ku 1988 wielu potraktowało 
ideę domu europejskiego ja
ko swego rodzaju utopię. U 
kresu tego roku o tym mówi 
się jako o realnej perspekty
wie. Odchodzi w przeszłość 
powojenny rozłam kontynen
tów.

Miniony rok stał się rokiem 
zakończenia „zimnej wojny". 
Lata 90 obiecują, że staną 
się najbardziej owocnym ok
resem w historii cywilizacji. 
Lecz aby ta możliwość zo
stała Wykorzystana, światowi 
niezbędne są, równie jak też 
nam w kraju — solidarność, 
współpraca, zgoda.

Fale odnowienia rewolucyj
nego przetoczyły się przez 
Europę Wschodnią. W  dra
matycznych wydarzeniach, 
które zaszły w Sofii, Pra
dze i Bukareszcie, ponownie 
z ogromną siłą znalazła po
twierdzenie konieczność po
łączenia socjalizmu z demo
kracją. Życzymy naszym 
przyjaciołom sukcesów na tej 
drodze. Zawsze mogą oni li
czyć na naszą solidarność.

Niech mi wolno będzie w 
naszym wspólnym imieniu 
przekazać wszystkim naro
dom najlepsze życzenia w no
wym roku, powiedzieć, że 
naród nasz gotów jest razem 
z nimi kroczyć drogą wolno
ści 1 postępu.

Na progu stoi rok 1990 —^ 
rok wielkich nadziel i prakty
cznych czynów w  rewolucyj
nej przebudowie socjalizmu. 
W  nowym roku konieczne

nam będą stanowczość 1 wy
trwałość w naszej pracy re
wolucyjnej, w połączeniu 
wszytki ch sił opowiadających 
się za przebudową. Żywotnie 
niezbędne są nam rozsądek 1 
dobroć, cierpliwość 1 toleran
cja, te główne ludzkie cechy, 
które, jak jestem przekona
ny, tkwią w każdym człowie
ku.

Posiadamy zaiste wyjątko
we możliwości: przebogaty 
potencjał Intelektualny 1 pra
cowniczy, ogromne zasoby 
naturalne. Wykorzystując '  je 
możemy i powinniśmy w  ro* 
ku 1990 zmienić sytuację na 
lepsze. Ale w  tym celu po
winniśmy wszyscy dobrze, 
sumiennie pracować.

Zwracając się do was, dro
dzy towarzysze, w myśli wy
obrażam sobie, że teraz przy 
telewizorach w  oczekiwaniu 
dzwonów Kurantów Kremló- 
wskich zgromadziły się mi
liony ludzi wszystkich naro
dowości zamieszkujących 
Związek Radziecki — kobie
ty, mężczyźni 1 dzieci, przed
stawiciele różnych zawodów, 
ze swoimi zainteresowaniami 
i upodobaniami, planami i 
nadziejami na przyszłość.

Na progu Nowego Roku 
najbardziej chciałbym życzyć, 
aby upłynął on pod znakiem 
wzajemnego zrozumienia 1 
konsolidacji, które tak nie
zbędne są naszemu społe
czeństwu, nam wszystkim cr 
gółem.

Do slego roku, drodzy ro
dacy! ,

Życzę wam szczęścia, po
koju i pomyślności.

|w)W0R0CZNE ŻYCZENIA
pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej 

Partii Litwy Algirdasa BRAZAUSKASA
Drodzy rodacy! 
ftnownie zebraliśmy się 
By noworocznym stole, po- 
B fe o północy z nadzieją 
5§ujemy bida zegara na 

^^Rrchikatedry. Wkra- 
w ostatnie dziesiędo- 

XX wieku, zastanawla- 
^ ró w n ie ż  nad tym, co 
(■Bomlonego, sżlaćhet- 

ogólnoludzkiego pożo
gi przeszłości, co na 
uchowa się w pamię-

JBaułomniane są „bałty- 
dak", wielotysięczne 
w miastach Litwy, na 

mówiliśmy o na- 
marzeniach 1 nadzie- 
Zespoliło nas uroczy- 

•kupienie owych dni. 
fay się bliżsi sobie i 

ganteg|my, że jesteśmy 
tfan, któremu jednako- 
‘  drogie są wszystkie ]e- 
feleci. Dlatego dziś myś- 
| ° tych, których wfa- 
ratorll rzuciły za Ural 
AUan tyk, wspominamy 

^faórzy nie doczekali 
“yyplrodzenia.

■ a  już nie

wierzyć, że zmartwychwsta
nie udręczony język ojczysty, 
będą się rozwijały zwyczaje 
i tradycje, wiara 1 życie du
chowe, powrócą prawda i 
dobroć, odrodzą się i będą 
żyli w zgodzie ludzie wszy
stkich narodowości.
' Brzemię odkrywców wzię

ła na swe barki cała Litwa, 
jej obywatele, którzy wybra
li wolność 1 wytrwałość. 
Swe zdecydowanie i wolę 
wykazała Komunistyczna 
Partia Litwy. Nasze uchwały 
1 działania wielokrotnie przy-, 
kuwały uwagę europejskiej 
i światowej opinii publicznej. 
Dlatego ciągle pamiętamy o 
ogromnej odpowiedzialnoś
ci 1 kierujemy się głęboką

dalekowzrocznością politycz
ną. Ale przezwyciężymy 
trudności, jeżeli będziemy 
pełni godności i skonsolido
wani.

Na progu Nowego Roku 
wyraźnie dostrzegamy nasz 
cel — drogę do państwa, o 
którego życiu zadecyduje 
wola narodu. Niech tej dro
gi nie komplikują waśnie 1 
rozdżwiękl.

Nowy Rok ' —* to nowe 
szczęście. Będziemy dążyli 
do niego społem, wierząc w, 
swe siły, w  humanitarny 
sens Ideałów odrodzenia*

Drodzy rodacy, niech po
kój 1 spokój zapanują w 
waszym domu.

Centrem Iderdwanla lotem, 
stycznia (TASS). Trwa lot 

orbitalnego kompleksu nauko
wo-badawczego “Mir", na któ
rego pokładzie pełnią wartę A- 
leksander Wiktorenko 1 Aleksan
der Sieriebrow. Dzisiaj w progra- 

załogi są eksperymenty 
technlcze 1 technologiczne, ba
dania astrofizyczne, pizygoto- 

de wyposażenia nlezbędne- 
do wejścia w otwarty koa-

Algtrdaa BRAZAUSKAS

K O N F E R E N C JA  P R A S O W A
ftfycznia w  Komitecie 
5?*|uym Komunistycznej 

Litwy odbyła się kon- • 
vjMprasowa. Z dzienni- 
r?®1 spotkali się przedsta- 
I?®'. Komunistycznej Par- 
hjJ^y (na platformie 

P swych Dianach cr

powiedzieli, odpowiadając na tego komitetu — Jonas Gu- 
pytanla zebranych, sekreta- reckas, Leon Jenkielewicz i 
rze Tymczasowego Komitetu Aleksiej Kułaków. 
Centralnego KP Litwy — ’ Konferencję prowadził rze- 
Mykolas Burokewiczlus, Wy- rmłk prasowy rządu Repub- 
tautas Kardamawlczlus, Juo- liki Czeslowas Jurszenas. 
zas Kuolells, Władysław
Szwed, a także członkowie (ELTA)

0 MIĘDZYNARODOWEJ LENINOWSKIEJ 
1  NAGRODZIE POKOJ.U
Rady Najwyż- zloty medal z wizerunkiem W. 

L zmieniło Mię- Lenina 1 część pieniężną naa.
Nagrodę Leni- rody w wysokości 50 tys. rub- 

Btf&Za utrwalanie pokoju 11 lub ekwiwalentną kwotę w 
Odtąd na- dewizach.

Nagrodę przyznaje się raz 
a dwa lata. Uchwałę ko
mitetu o nadaniu nagrody 

którym przyznano publikuje się w prasie w dniu
P C  J?*Kj?a się dyplom .urodzin W. Lenina — 22 kwlet-

"Międzynarodowej Le- nia. Nagrodę wręcza tlę w
Nagrody Pokoju1', Moskwie. fTASS)

| naradami*,
H i.1*  Mlędzynaiodo- 
Ł.*%Wką Nagrodą Po-

WYDAMO BRUSZURĘ
Wyszła z druku broszura: „M. 

Gorbaczow. W Jedności partii — 
los przebudowy. Referat na 
num KC KPZR 25 grudnia

Broszura ukazała się nakładem 
Państwowego Wydawnictwa Li
teratury Politycznej i została od
bita w drukami „Krasny] Prole- 
tarij“.

(TASS)

WIEŚCI Z ORBITY
Na urządzeniu „Gallar" do

biega końca rozpoczęte 26 
grudnia wypławianie, którego 
celem było uzyskanie w wa
runkach mikrograwttacji pół
przewodnikowego materiału o 
polepszonych charakterystykach. 
Przy pomocy magnetycznego 
spektrometru “Maria* przepro
wadza się kolejną serię po
miarów potoków elementar
nych naładowanych cząstek 
■wysokiej energii w okołozi ems

ki ej przestrzeni kosmicznej.
Kontynuuje się eksperymen

ty dalszego badania wpływu 
czynników otwartego kosmo. 
su na różne materiały,' W 
tych badaniach wykorzystuje 
się wzory materiałów połi. 
merycznych 1 kompozycyjnych, 
a takie elementy aparatury 
radloełekłrontranej.

Według danych informacji 
telemetrycznej i meldunków 
orbity lot pilotowanego komp
leksu "Mir" odbywa się nor. 
malnie. Stan zdrowia oba kos. 
manautów jest dobry.

LIST NADZIEI
Bracia l siostry PolacyJ-----

i—I Kto wie czy w Europie są 
dwa takie narody, których 
los byłby zrośnięty jak plę- 

!kny kobierzec łąki. Na tej 
historycznej łące kwitną

.kwiaty naszej kultury! wyro
sły tu geniusze Adama Mic
kiewicza, Juliusza Słowackie- 
igo, Czesława Miłosza, Oska
ra Miłosza 1 wielu Innych. W 
naszej krwi jest historyczna 
pamięć bitwy pod Grunwal
dem, przyjacielskie sąsiedzt- 
'■'o i pokrewieństwo.

Więc dlaczego, nasi bracia 
- siostry, dlaczego orientu
jecie się na Ipne szerokości i 
horyzonty, dlaczego zdradza
cie drogę dla ścieżki, jesteś
cie przekonani, że o waszym 
losie zadecyduje mądrzej 
.silne centrum”, Iluzoryczna 
i daleka jedność. Przecież na
wet w ciężkich momentach 
życia staraliśmy się w 
miarę możliwości, aby de
mokratyczny duch polski 
nie zgasł, aby rozlegały się 
polska mowa, pleśń, u wszy
stkich budził zachwyt piękny 
taniec i barwna szata naro
dowa. Przędeż staraliśmy się 
wydawać wszystkie podręcz
niki, nie chcieliśmy, aby dzie
ci polskie sylabizowały obce 
słowa.

Drodzy, nie chcę, aby
wzmagały się jakiekolwiek 
nastroje rozłamowe; Rzecz 
najważniejsza — bądźmy so
bą, bądźmy realistami, poczu

wajmy się do związku ze 
swoją ziemią, z historią, z o* 
taczającą nas kulturą.

Budzi we mnie niezwykły 
źal 1 ból, że niektóre nastro
je panujące w rejonach wi
leńskim, solecznlckim, troc
kim, nowowllejskim zbiegają 
się z myśleniem dogmatycz
nym, z konserwatyzmem, 
sprzecznym z tokiem wyda
rzeń europejskich, z prawdą 
historyczną-.

•••Nie śpieszmy, zastanów
my się, poradźmy się między 
sobą. Nasz dialog ma być 
aktywny l życzliwy, rozjaś
niony światłem miłości. Ze 
złością w sercu, odrzucając 
Jeden drugiego nie mamy 
prawa spokojnie 1 rzetelnie 
Petrzęfc w stronę Warszawy, 
Krakowa. Z kamieniem za 
plecami wstyd nam chodzić 
po ulicach Mejszagoły, Nte- 
menczyna, Eiszyszek, Solecz- 
nik. Trok lub Wilna.

Drodzy, wzywam was do 
namysłul 

Bądźmy wszyscy obywate
lami Litwy I Pozostańmy wie
rni historycznej prawdzie 
swego narodu, swemu sumie
niu, szlachetności i demokra
cji. Solidarność Jest 
Gwiazdą Noworoczną.

Z głębokim szacunkiem

Joozas NEKKOSZIUS, 
poeta, członek Biura 

Komitetu Centralnego 
Komunistycznej Partii Utwy

Z A K Ł A D  D L A  
KAŻDEGO REGIONU

Pierwsze artykuły przyjęła 
nowa chłodnia garmażerii ryb
nej w Kownie. Jest to wielki 
zakład, w którym Jednocześnie 
można magazynować 1.000 ton 
wyrobów mrożonych i wędzo
nych, a także konserw. Działa on 
w reżimie automatycznym. Da 
to możność lepszego zaopatrze
nia drugiego pod względem wiel
kości . miasta 1 przyległego re
gionu w artykuły rybne.

Prefabrykowane konstrukcje 
1 nowoczesny sprzęt technolo
giczny dla chłodni dostarczy, 
ły fhmy Finlandii, a prace 
budowlano - montażowe dok
ładnie

minie wykonał zarząd budow.: 
iano-montażowy Litewskiego 
Zjednoczenia Produkcyjnego 
Przemyślu Rybnego.

W bieżącej pięciolatce -za
łoga resortowej organizacji bu
dowlanej rybaków przekazała do 
użytku analogiczne chłodnie w 
Pancweżysie i Alytusie. Nieco 
wcześniej kombinat garmażerii 
rybnej został zbudowany w Wil-

W nowym płędoledu prze
widuje się założenie przedsię
biorstw przetwórczych we 
wszystkich regionach repub-

przewidzianym ter-

NAJLEPSZE PROJEKTY
W .pawilonie “Budownictwo 

cywilne" na WOGN ZSRR 
eksponuje się projekty kom
fortowych domów mieszkal
nych dla różnych stref kraju.

Przyciąga uwagę prezento
wana w pawilonie makieta 
centrum społecmo-hantfiowego

dzielnicy mieszkaniowej Sfee. 
szkine w Wilnie. Obiekty te 
wyróżniano medalem i dypfe-' 
mem Związku Architektów 
ZSRR na V Ogólnozwiązkowym 
przeglądzie najlepszych bu
dów roku.

A. LOGO

FU N D A C JA  DOBRYCH SERC 
ALB O M ARATON M IŁO S IER D ZIA

Ilekroć dowiadujemy się 
o nowych akcjach Radziec
kiego Funduszu Dziecka, 
zawsze jesteśmy pełni po
dziwu dla jego pomysłowo
ści, a przede wszystkim dla 
jego autentycznej chęci po
mocy w trudnym losie tej 
części małych obywateli, 
która pomocy potrzebuje. 
Jest to sfera działalności
ludzkie], akcji społecznych, 
gdzie nie ma 1 nie powinno 
być jakichkolwiek bądź po
działów resortowych, naro
dowościowych czy religij
nych. Dziś w całym kraju 
„klasa , najbardziej uprzy
wilejowana", Jak to nazywa-' 
liśmy dzieciarnię do nieda
wna, wymaga niezwłoczne
go pqważnego Jej potrak
towania, wymaga troski
ogólnopaństwowej. To ,,u- 
przywllejowanle" doprowa
dziło, że w kraju mamy bo
daj największą śmiertelność 
w Europie wśród dzieci,
trzeszczące w szwach domy 
dziecka, gdzie znajdują przy
tułek sieroty przy żywych
rodzicach, nie mogące nawet 
w dziesiątej części zmieś
cić chorych sanatoria dla
dzieci Inwalidów czy szkoły 
specjalne. Fundusz już
nakreślił 1 wykonuje takie 
programy; jak „Dobre ser- 
•ce“, skierowany na utwo
rzenie rodzinnych domów

dziecka, „Nadzieja", przewi
dujący pomoc dzieciom on
kologicznie chorym, „Udział 
W losie”, mającym na celu 
otoczenie opieką wychowan
ków domów dziecka na po
czątku ich samodzielności, 
„Życie dziecka" program 

I przewidujący walkę z cho
robami 1 wysoką śmiertel
nością wśród dzieci.

I oto- teraz Fundusz Dziec
ka zapowiada Bożenarodze- 
niowy Maraton Miłosier
dzia. Z uHłtwfftm ministerstw 
łączności i handlu 7 18 sty
cznia 1990 Toku w  drugim 
programie Telewizji Ogól
nozwiązkowej odbędzie się 
całodobowa audycja , na 
rzecz Funduszu. Dlaczego 
Bożonarodzeniowy? Dla nie- 
obeznanych przypominamy, 
źe według starego kalenda
rza Boże Narodzenie przypa
da właśnie na 7 stycznia 1 
czczą ten dzień do dżiś wy
znający wiarę prawosławną.

Rzecz zrozumiała, że nie o 
zademonstrowanie przyna
leżności do kościoła prawo
sławnego chodzi organizato
rom tej akcji. Dzieci wyma
gają opieki wszystkich — 
katolików 1 protestantów, 
muzułmanów 1 ateistów — 
wszystkich ludzi dobrej wo
li, którzy nie są obojętni na
cierpienia małej wątłej is
toty, na jej rozwój moralny

i fizyczny.
Maraton telewizyjny —  to 

ogromna akcja dobroczynna 
o skali międzynarodowej. 
Od godz. 20 7 stycznia do 
godz. 20 8 stycznia będzie 
transmitowany na wszy
stkie regiony Związku Ra
dzieckiego W  czasie jego 
trwania będą przerzucane 
mosty porozumienia i współ
czucia z krajami zagranicz
nymi, wystąpią znani poli
tycy 1 działacze kultury, mi
strzowie sztuki, gwiazdy es
trady, Jilmu, rock-muzykl. W  
maratonie wezmą udział 
takie znakomitości jak Garl 
Kasparow, Dżuna Dawitasz- 
wili, Beła Rudenko, Walen- 
tin Dlkul, Irina Rodnlna 1 
inni. Nazwiska dobrze zna
ne w tyciu społecznym na
szego kraju. Ale nie tylko 
o nie chodzi, bo uczestni
kiem programu może być 
każdy. Każdy, kto uważa 
za niezbędne pomóc dzie
ciom chorym, upośledzo
nym, zagubionym. Zarówno 
osoba prywatna. Jak też 
placówka gospodarcza, spół
dzielnia, instytucja działają
ce w kraju 1 za granicą. Ci, 
którzy zdecydują ofiarować 
środki pieniężne na ten cel 
dobroczynny, będą mogli to 
zrobić w dniach poprzedza
jących audycję czy podczas 
jąj trwania, przekazując

kwotę na rachunki: w rub
lach M 707813 M$0 299093 
hdh EpaBfleHHH 3KHacou6&Hxa 
CCCP, w walucie 70700004 
bo BHemHesKOKO]i6aHKe CCCP 
(podajemy po rosyjsku dla 
ułatwienia wypełnienia for
mularza rachunku).

Informacja o ofiarodaw
cach będzie podawana bez
pośrednio biegnącym wier
szem na ekranach telewizo
rów z wymienieniem naz
wisk i stanowisk osób albo 
nazw organizacji i _ przed
siębiorstw, co będzie swoi
stą reklamą danego przed
siębiorstwa, spółdzielni czy 
gospodarstwa rolnego. Prze
widziane też jest w  audycji 
zademonstrowanie materiału 
fabularnego, jeśli takowy zo
stanie przekazany zawczasu 
do centrum organizacyjnego 
maratonu telewizyjnego 
(117586 Moskwa, uL Kosygi
na 15, hotel „Orlonok" teL 
939-84-63).

Zamieszczając adnotacje 
o Maratonie Miłosierdzia w 
pierwszym po Nowym Roku 
numerze dziennika, nawołu
jemy naszych Czytelników 
do rozpoczęcia Anno Domini 
90 od dobrego ludzkiego 
uczynku. Otwórzmy nasze 
serca na niedolę Innych. 
Wiadomo, że nie chciałoby 
się po karnawałowych baje
cznych balach wracać do na- 
szej prozy - życiowej, jakże 
nieraz okrutnej w swojej 
wymowie. Ale muszą do 
niej wrócić (zresztą, czy 
odchodziły choć na chwilkę?) 
te matki, których dzieci 
zmarły w roku ubiegłym na

chorobę onkologiczną. A  
było ich 6 tysięcy. I rodzice 
tych następnych sześciu ty
sięcy już skazanych na bez
nadziejność. Powyższa sta
tystyka obiegła prasę zwią
zkową, podobnie jak 1 ta 
oto, źe na tysiąc dzieci 48 
rodzą się z psychoneurologi- 
rmą patologią, albo ta, źe 
spośród 81 milionów dzieci 
co roku leży w  szpitalach 
ponad 15 milionów.

Pned niespełna dwoma 
laty redakcja nasza rozto
czyła patronat nad losem 
dzieci, które mieszkają w 
Pabradzkiej Szkole-Intema- 
de. Wspieramy skromnymi 
środkami finansowymi uz
bieranymi w zespole czy 
podczas różnorodnych Im
prez redakcyjnych. Za na
szym pośrednictwem oraz 
Konsulatu Generalnego w
Mińsku polska firma „Por 
llmpez-Cekop" sfatygowany 
gmach zamieniła w nowo
czesne cudeńko ze wszy
stkimi wygodami, wzboga
ciła szkolną bibliotekę w 
programowy księgozbiór, 
uzupełniła bazę material
ną w to, co jest najbardziej 
niezbędne temu domowi
i  dzieciom, które tam miesz
kają.

I tym razem nie ominiemy 
okazji, aby do Funduszu Mi
łosierdzia wpłynęła skrom
na kropelka od naszej braci 
dziennikarskiej, zespołu re
dakcyjnego. Tak zdecydowa
liśmy wspólnie. Sprawa prze
cież słuszna.

Krystyna ADAMOWICZ



„ C Z E R W O N Y S Z T A N D A R "

Własność bez własność
W naszej rozmowie z dy- nlały tylko na papierze. Potrzebna jest uniwersał-

rektorem jednego z przedsltj- Teraz niektórzy przyzna* na forma własności w  regu- 
bloistw wileńskich wywląza- ją się do starych błędów, lowaniu wzajemnych 
ła się rozmowa o roli rady ale motywują konieczność sunków państwa, poszczę- 

* zespołu pracowniczego w wykupywania zakładów gólnych zespołów 1 osób 
zarządzaniu zakładem. Po przez załogi jako iródło u- prywatnych. Taką forma 
prosiliśmy swego rozmówcę zupełnienla budżetu państ- arendowanie. Władza 
o szczera opinię o wkładzie wowego. Źródłem zasilania dziecka po nacjonalizacji 
tej rady, jej roli pomocnika, budżetu jest system podat- własności przekazała ją ' 
oponenta, zespołowego dy- kowy. Zgodnie z projektem dzlom pracy (chłopom — I 
rektora... ustawy o podatkach rozpa- mię, robotnikom — podsta-

— Ani Jedno, ani drugie, trywanym na sesji Rady wow« fundusze wytwórcze) 
ani trzecie — usłyszeliśmy Najwyższej ZSRR będzie on bezodpłatnle 1 bezterminowo 
ironiczna odpowiedź. — Rola Jednolity i składał się z na zasadzie arendy. Włas- 
rady zespołu w zespole rów- dwóch części: potrąceń do ność została przekazana
na się niestety prawie zeru. budżetu związkowego 1 re- dyspozycji i użytkowania 

Wyjaśnił swoje stanowi*- publikańsklego. Na przy- podstawie umowy tylko pod 
ko. kład, obliczenia do budżetu jednym warunkiem — pła-

— Jesteście na pewno związkowego przewidziane cenią podatku. Właściciel 
sdziwienl moją odpowie- są w  wysokości około 35 miał nieograniczoną 
dzią. Z drugiej strony, czy proc. zysku przedsiębior- bodę korzystania z własnoś- 
może być inaczej? Co okre- stwa. Przy takim spłacaniu ci włącznie z bezterminowoś- 
śla status tego lub Innego podatków środki trwałe cią użytkowania, przekazy- 
organu społecznego? Odpo- ulegają amortyzacji w clą- wanla spadkobiercom itd. 
wiem: stosunek do własnoś- gu kilku lat Więc nie |est Był to stabilny rodzaj włas- 
ci. A  kto jest u nas właścl- zrozumiałe, dlaczego w do- noścl oparty na zasadach roz- 
delem podstawowych środ* datku zespół powinien kłaść rachunku. Raptem jednak 
ków produkcji? Państwo, a duże pieniądze, aby zapłacić powstały liczne minister- 
ściślej — ministerstwa. Kim państwu, czyli ministerstwu, stwa i resorty, które faktycz- 
więc jest dyrektor? Dyrek- powiedzmy szczerze — wy- nie przejęły własność przed- 
tor jest jedynie skromnym kup. Będzie to bardzo nie* slębiorstw- Lata ich gospo-

sprawiedllwe, jeżeli załoga, darowania należą do czarne
go okresu w życiu gospodar- 

^ ^ _ _ _ _  czym kraju, bowiem zapro
wadziły kraj do ślepego zau
łka i kryzysu. Teraz znowu 
pragną oni oderwać dla sie
bie kęs i wszelkimi sposoba
mi przeszkadzają procesowi 
przekazania zrujnowanym 
przez siebie zakładom Tesztek 
własności.

Cywilizacja nagromadziła 
która swą praca ju i dawno do£ l " c“ '  ‘SeSSsSStflS

rządcą własności minister
stwa. Nie na próżno istnieje 
u nas pojęcie „nomenklatu
ra", która daje wyjątkowe 
prawo resortowi „karać" I 
„ułaskawiać" dyrektora. Nie 
mam jednak prawa odwoła
nia się do związku zawodo
wego

Teoretycznie rada zespołu 
pracowniczego jest nieomal 
gospodarzem przedsiębior
stwa. Jednak aby zostać

Problem y
sam odzielności
gosp od a rcze j

którego wynika, jak mogą 
ściśle współdziałać różao-

. __  a __ - . « ___ uuia ina uiaui iiu  uanuu
[ o w t o a -  ospól pnę- wi« lobo£ te' '  ^ i p u a  swói

A  to l « t  mołlh™, [obi6 zostając rodn. tom y w ten o tó .N a
twierdzą lieB ta jr pod wa- bK ^  trudnym lak J««l w Amtrii,

te jąJw ja j™ * -  okn<l. pmiicta do lamo- & w« cJ1M.
I tero zysku 1 irodków MObl- £ , 0 „  g j g g  szeregu krajów kaoila

stp rodiaju haracz dla współcze- listycznych, takich Jak USA.

toczy się zdrowa rywaliza
cja sektorów prywatnych,

‘ spółdzielczych, państwowych, 
dzięki której stosunkowo

umowy, wybierać dostaw- siębloretwom wyjtóe spod
S T i lb l o r iw  itp. ich opleld i »p*wr,id sobie

Cóż, trudno obalić taką to- utrzymanie 1 ejzyitencje.

f i ?  t e S “w S «lSJń  bowiem nadal tkwi w  nas wi-
S S e  S o m i S ^ “ ”  ^  ^ em an ej wyteofel 

czarny, ze mniej więcej poao- Przecież wychowywano nas
bnie mysią liczni dyrekto- ,u zał°K- w  ten *posób, źe każdy oby
rzy, społecznicy, robotnicy. Poza tym już sam termin watel Kraju nawet pizestęp- 
Sprawy własności są wałko- „wykup" to paradoks o treś- ca, stoi o głowę wyżej od 
wane w publikacjach i dys- ci moralno-polłtycznej. Pań- twego odpowiednika przy 
kusjach na sesji Rady Naj- gtwo po rewolucji skonfls- ustroju burżuazyjnym... 
wyższej ZSRR, na sesji w na- kowało własność byłym
szej republice, na łamach właścicielom, więc po co te-

powiedzmy, w  spółkę akcyj-1-----
ną. Dopiero taki zespół bę- Osobiście podejrzewam,
dzie miał prawo wybierać że wykupu żądają te i 
sobie administrację, za wie- siły biurokracji, żeby t 
rać ze swym ministerstwem cznie skomplikować przed-

I prasy. Kto ma rację? Nie 
śpieszmy jednak z wnioska-

Twórcze zastosowanie do
świadczenia światowego po
lega nie na anegdotycznym

wić nacjonaltzowaną włas- P0̂ \  “  •'vryżs^ 'c* “ 
ność swoim obywatelom? ..Qll**ych , lecz na mądrym 
Przypomnijmy na chwilę us- przejęciu tego doświadczę- 

1^1  trój pańszczyźniany. S to p  ! wkomponowania Bo 
J o n a r S ^ T j S i r " ^ "  fc  P « <Wćy wtedy mleć ziemię Ci któSy ^
wykupywać! I dlaczejo dro- j g  oSSortć n ad ecyS i ? '  EńiSSa nncn™ła. Cić wvkUD gospodarzowi. Z  starają przetozyc na piecy

Zadajmy sobie pytanie: < 
za dziwna umiana zaszła 
własnością państwową l ogól-

ga do'' rzetelnego S^poda- SO^odarzowt z  J S *
rowanla prowadzi popnez S K  S S  1 1
kupno własności od mini- v  początku na h ^  „
■ 5 .  i resortów? Przedei ‘ ^  ’
własność jut dawno fakty- M  ^  S to ln a .  Wdział 
cznie naleiy do załój. bo- rolnictwa nie w  ™
wiem została pomnożona > « * *  PJMkaza- ^ * ^ k » m n l e
przK dziesiątki lat prac, ■*- ziemi na własność. pudowy.
zespołu, a nie urzędników z Wróćmy jednak do na- nmz,  własnością kołchozo-
ministerstwa, I w ogóle jak szych czasów, mimo 4e hi- wo-spółdzlelcza, na malutkie 
to się stało, że przedsię- *toria jest najlepszym unl- wyspy arendy lub spółdzlel- 
biorstwa malazły się rap- wersytetem. przypuśćmy, że ^  odczuwają one ołbrzy- 
tem w  posiadaniu jakk*s własność przechodzi z rąk ^  presję aparatu adminl- 
organów administracyjnych? państwa w inne ręce drogą stracyjno-nąkazowego i blis- 
Jeszcze w  szkole nam wpa- wykupu. Oznacza to, że pro- Ue są T0Związanla lub zban- 
jano, że „państwo — to my , ces odwrotny powinien się imitowania, 
że „wszystko wokół jest mo- odbywać na tej samej zasa-
je". I nagle okazało się, że dzie. Takie sytuacje syite- Podobny los czeka w  prze-
państwo to minister 1 kilku- ma tycznie wytwarzały się niyśle zespoły pracownicze, 
set jego urzędników. Z okien w wielu krajach, na przyk- C° potrafi najlepszy dy- 
swego gabinetu manipuluje ład w  Anglii. Jak wiadomo, rektor, najaktywniejsza ra- 
yakładaml od Kaliningradu laburzyści znacjonalizowa- da pracownicza, jeżeli na 
do Władywostoku, od Kłaj- u liczne przedsiębiorstwa i r®*!® ni® ^le posiada, jest 
pedy do Batumi, wydaje roz- całe gałęzie, wykupując je własnością centrum. Ale na
kazy, decyduje o lnwesty- od kapitalistów, rmrfopnjp wet wtedy, jeżeli sytuacja 
cjach, nawet o wielkości u- konserwatyści znowu sprze- zmieni, żadnej poprawy
posażenia. Więc jak można dali te przedsiębiorstwa ka- na lepsze w gospodarce też 
mówić o roli rady zespołu, pltal tatom, bowiem deazało nie nastąpi, bowiem dzięki 

^ r ^ S ” t e " ' K . e pi° -ls. że przy wtMnośd y ib - g e m o w i podatków, wy-
siada.

Stało się tak dlatego, że 
przy układzie administracyj
no-nakazowym nawet samo

stwowej większość zakładów kupu 1 innych rodzal haraczu
stała się nierentowna lub cała ich samodzielność zo-
zbankrutowała. stanie zduszona w  zalążku.

Jeżeli przenieść ten mo- Koncepcja własności w  na-
państwo zostało faktycznie del na nasz, to w  dziedzinie szym kraju powinna bez żąd
zą bawką w rękach blurokra- własności powstanie chaos, nych wykupów oddać za-
tów. Stopniowo własność z niestabilność, bowiem zes- logom to, co się lm już daw-
ogólnonarodowej stała się poły znów nie będą stałymi no należy,
własnością aparatu adminl- gospodarzami, własność bę-
stracyjno-zarcądząjąceso, a d Ą  przechodzić i  r #  do k ^ u ,  
paragrafy Konstytucji Ist- rąk. S. ibnmATCTrf

Śladami naszych publikacji

C z y  k ę d  ą  n a d a l  
u p r z y w i l e j o w a n i  n a b y w c y ?

P r e m i e r a :  
„Ostatnie obrzędy

1 listopada ub. r. ukazała obsługuje ponad 400 tysięcy 
się na naszych łamach publi- nabywców, posiadających 
kacja pt. „Udogodnienie czy prawo pierwszeństwa do na- 
I zagmatwanie?". Była w nim bycia towarów. To prakiycz- 
[mowa o źle zorganizowanym nie każdy pięty nabywca, 
handlu produktami spożyw- Pizy takiej organizacji han- 

H  dlu wiele czasu się trwoni na 
prowadzenie dodatkowe), 
zbytecznej ewidencji, szyko- 

problem obsługi rodzin wie- wanle towarów dla odpo wie
lodzietnych.  ̂ O powziętych dnlch kategorii konsumentów.

Obecnie w dobie prospe-

czyml w sklepie nr 82 \ 
Niemen czynie (rej. wileński). 
Został uwypuklony również

krokach poinformował redak- 
leję zastępca przewodniczące
go Wileńskiego Rejonowego 
Komitetu Wykonawczego L  
Burokas, który m.ln. pisze: 
p „ W  1090 r. planuje się po
prawić zaopatrywanie rodzin 
wielodzietnych oraz Inwali
dów 1 weteranów wojny. 
Przewiduje się w Niemen czy
nie budowę ośrodka handlo
wego, gdzie się urządzi w 
tym celu specjalny dział.

sprzyjające warunki dla ama
torów łatwego zarobku. Bo z 

powodzeniem państwowe mię
so można sprzedawać według 
cen umownych, czyli komiso
wych.

Informując redakcję o po
wziętych krokach w  tej spra
wie zarówno L. Burokas, jak 
1 W. Lewlckas piszą, że w 
sklepie nr 82 mięsem spół
dzielczym nie będzie się han
dlować.

rającego deficytu wielu 
bywców, niektórzy deputowa
ni, a także działacze' ruchów 
nieformalnych ubiegają się o 
zlikwidowanie tzw. uprzywl- przeczuwając, że w samej 
lejowanego, specjalnego kon- rzeczy inaczej się dzieje.
tyngentu nabywców. Zarząd 
„Lletkoopsajungl" zgadza się 
z powyższą opinią. 6 gru
dnia -ub. r. w  Ministerstwie 
Handlu odbyło się posiedze- 

*“ 1  tej sprawie z udziałem
| Sklep nr 82 w Niemen czynie różnorodnych organizacji. Po- 
Jest zaopatrywany w  mięso 
dwa razy w  tygodniu. Rodzl-
ny wielodzietne obsługuje wanle wszelkich stołów
się poza kolejką. Produkty 
lepszego asortymentu mogą 

7 nabyć w każdy pierw
szy wtorek miesiąca".

Otrzymaliśmy również od
powiedź od naczelnika za
rządu organizacji handlu Li
tewskiego Związku Spożyw
ców W. Lewickasa, który 
powiadamia, że „powyżej 
wspomniany artykuł został

mówień, pozostawiając Je
dynie ze ściśle kontrolowa
nym asortymentem sklepy dla 
nowożeńców. Zaproponowano 
również pozwolić dla szcze
gólnie zasłużonych ludzi 
bywać produkty spożywcze 
poza kolejką."

Powyższe intencje są zro 
zumiałe. Chodzi o sprawiedli
wy podział towarów;

I grudniu br. kilkakrotnie__
glądałam do tego sklepu. I 
cóż zobaczyłam? Handel mię
sem według cen komisowych 
nadal trwa. Wynika więc, że 
są to tylko czcze słowa, obie
canki osób odpowiedzialnych.
H||K. że do tego-'-----j— ‘

b powrócimy.
Jadwiga BIELAWSKA

móM onyprza zarząd Nl*r ^ -w e n le  .przyjających 
menczyisklel Spółdzielni Jak " “ kówdo nadużyć, włainie 
stwierdza przewodniczący tej S ęg g J a B  ?  ewentualnych 
placówki T. Zajam yjod 1 s,«|ZaJarnyj| 
stycznia 1000 roku zostanie 
zrewidowany tryb o{nługl 
rodzin wielodzietnych, Inwali
dów i weteranów wojny".

„Chciałbym dodać — kon
tynuuje W. Lewlckas —  że 
obecnie „Lletkoopsajunga"

I artykule „Udogodnienie |
czy zagmatwanie?** Pisaliśmy 
m.in., że nlemenczynianie są 
niezadowoleni, że w  sklepie 
nr 82 handluje się zarówno 
mięsem w cenie państwowej, 
jak i komisowej. Powtórzę 
raz jeszęze, że stwarza

HISTORYK  
0 ZBRODNI

Wydawane w Polsce pismo ra
dzieckiej agencji APN „Kraj 

swoim wydaniu

RADZIECKI
KATYŃSKIEJ
Prokuratura ZSRR zajęła się spra
wą katyńską wcześniej, nie cze
kając na wnioski strony pols-

grudnia br. omawia najzupełniej klej, pisze radziecki historyk. Tak 
samo. Jak byłoby lepiej uznać 
istnienie tajnych protokołów 
zapełniających do radziecko 
niemieckich układów z roku 
1939, nie czekając na „Jubile
usz" 50-lęda. Łatyszew uważa, 
że W obu tych wypadkach oso-

 _Jby z ekipy rządzącej naszego
arenę państwa odczuwają coś w rodzą- 

Ju „syndromu chirurgicznego", 
kiedy chory wie, że operacja Jest 
nieunikniona, ale odkłada wizy
tę u lekarza, a choroba postępu
je 1 staje się coraz bardziej nie
bezpieczna.

Po przedstawieniu najważniej
szych faktów związanych z od
kryciem wiosną 1943 roku mogił 
polskich oficerów w Lasku Katyń
skim pod Smoleńskiem i wpisu
jąc to wydarzenie w kontekst 
stosunków radziecko - polskich 
okresu n wojny światowej, au-J 
tor krótko charakteryzuje ist
niejące wersje I zgadza się z au
torami „Ekspertyzy", ie dowo
dy 1 wnioski komisji radzieckiej 
kierowanej przez znanego chiru
rga, generała N. Burdenkę (jej 
komunikat nosi datę 24 stycznia 
1944 roku) są absolutnie nieuza
sadnione. Do niedawna, stwierdza 
A. Łatyszew, pewną wagę miał 
argument o „niemieckim charak
terze” zbrodni katyńskiej — 
strzały w tył głowy przy użyciu 
niemieckie] broni. Jednak mo
giły, odkryte nie tak dawno w 
Kuropataćh pod Mińskiem I in
nych miejscach, gdzie rozstrzeli - 
wano ofiary stalinowskiego reżi
mu, stanowią przekonujący do
wód na to, że „technika mor
dów" NKWD i gestapo była po
dobna.

Wielu polskich historyków, pi
sze Łatyszew, prosi stronę radzie
cką, by ustosunkowała się do 
I tych zarzutów i albo przyznała 
się do winy za zamordowanie 
polskich oficerów z obozów

nietypowy, niekonwencjonalny 
I artykuł o Katyniu, jaki w ok
resie zresztą wizyty premiera T. 
Mazowieckiego w ZSRR,

dwóch obszernych stro
nicach w tygodniku „Cyrk ra
dziecki" (?), który trudno było- 

. podejrzewać o zainteresowa
nia wykraczające poza 
cyrkową. A może to i nie przy
padkowe miejsce tej publikacji? 
Jej autorem jest historyk ra
dziecki, prof. AhatoUJ Łatyszew, 
członek mieszanej polsko - ra
dzieckiej komisji historyków, 
której prace, trwające dwa lata, 
utknęły, jak wiadomo, w mart
wym punkcie, głównie w zwlą- 

k u  za sprawą Katynia.
Ale oddajmy głos „Krajowi 

Rad", który omawia ten „rewe
lacyjny" Jak na prasę radzie- 
■ ą  artykuł.

„Jest to pierwszy materiał o- 
publikowany w radzieckiej pra- 

ŝ h  oficjalnej, który tak dokład- 
przedstawia zupełnie inną 

wersję zbrodni katyńskiej niż ta, 
która obowiązywała w ZSRR do 

■■■pory. Zgodnie z dotychcza
sową wersją polscy oficerowie, 
internowani w ZSRR we wrzaś- 

1 październiku 1039 roku, zo- 
> rozstrzelani pod Smoleń

skiem między wrześniem I grud
niem 1941 roku przez Niemców.

Autor, kierownik katedry po
lityki światowej i międzynarodo
wej działalności KPZR Moskiew
skiej Wyższej Szkoły Partyjnej, 
przytacza obszerne fragmenty z 
i „Ekspertyzy**, podpisanej przez 
| polskich historyków, członków 
PZPR — rektora Akademii Nauk 
I Społecznych Jaremę Ml Ciszew
skiego, profesora Czesława Ma- 
deJeżyka, Ryszarda Nazarewicza 
i Michała Wojciechowskiego. Do
kument ten został przekazany w 

Imaj u 1988 roku radzieckim 
członkom komisji historyków par-

obydwoma krajami. Powołał 
nań Prokurator Generalny 
w swoich wnioskach do Pro

kuratora Generalnego ZSRR, o- 
publikowanych w „Trybunie Lu- 
M j  I innych polskich gazetach 

października 1989 roku (do 
prasy radzieckiej ta Informacja 
iPAP nie traflła).
S  Byłoby o wiele lepiej, gdyby

sądni one kontrargumenty. Odpo
wiedź była. zawsze ta sama: 
„Badamy". Ą  „Solidarność" po 
zwycięstwie w wyborach Już nie 
prosi — uderza pięścią w stół. 
Należy przypuszczać, źe będzie 
to dla nas przekonującym argu-

Jeremi CZUŁlNSKI

JASEŁKA W SZKOL

Entuzjaści twórczości amator
skiej w Podborzu (rej. solecznl- 
ckl) często próbują swych sił w 
gatunku twórczości dramatycznej. 
|W Bożenaródzeniowy wieczór ze
spół „POdborzanlę" wystawił ja-i

— Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus! — Tak brzmia
ło pozdrowienie św. Mikołaja, 
który 70 grudnia wszedł do auli 
Wileńskiej Szkoły Średniej nr

| — Na wieki wieków. Amen.
[ — Odpowiedzieli uczniowie, ro
dzice, dziadkowie— Cl, którzy 
tego dnia przybyli do szkoły na 
Jasełki.

Z zadziwiającą szybkością os
tatnio zmienia się nasze życie, 
jego wartości, obyczaje. Jeszcze 
przed rokiem przeważająca
większość młodzieży szkolnej 
nawet nie wiedziała, 
słowo „jasełka", że jest to I
widowisko sceniczne lub kukieł
kowe, mające za treść narodze
nie Chrystusa. A w tym roku 
wielu szkołach polskich również rizi«»nnłir» panem Jerzym Surwi- 
w polskich grupach przedszkoli 
odbyły się jasełki

Półmrok. Płoną tylko świece.
Stoi choinka, ale nie widać tra
dycyjnych postaci świątecznego 
przedstawienia, do których tak 
przyzwyczailiśmy się: Starego 
Roku, Nowego Roku, Śnieżki,
Bałwanka, Krasnoludka... Na sce
nie w żłobie leży Pan Jezus, 
nad nim gwiazda pionie, obok 
siedzi Matka Boska i święty 
Józef, dookoła klęczą aniołki.,.
Święty Mikołaj po krótkim 
dosnym przemówieniu, bo poi 
pięćdziesięcioletniej 
ponownie zawitał 
szkoły, przełamuje się opłatkiem

WIECZÓR W  PODBORZU
(Chciwość), Józefa Baranowska Warunki pracy respoła **
(Michał Archanioł), Helena Bu- sprzyjające: bardzo
rakiewicz (Wieść), Grażyna An- (60 miejsc) i mlkroscna
druszkiewicz (Marla). Kultury zajmuje lotan

Organizatorem zespołu jest zbudowany przed
kierownik artystyczny Józefa Ba- ty. Jest to budynek nla p°^

sełkowy utwór księdza Piotra ranowska, która włożyła wiele mw-ny do nowych funkA*** 
Turbakn ..PAid£mv Hn Rpłlplpm11. anamii a . rv.bf.iani. tonn m-ma. K BTurbaka „Pójdźmy do Betlejem’

W sali zebrało się kilkaset 
dzów. W roli Lucypera wystąpi- wym 1 surowym krytykiem jest 
ła Halina Andruszkiewicz. Jej ksiądz proboszcz Mirosław Bal- 
sekundowały Teresa Sankowska cewlcz.

się mówi od lat a_____
budowy Domu Kulturyflł^ 
wa nie rusza z miejsca.

Regina ■0C*0

NIETRUDNO JEST N AU C ZYC  Sl£ J fZ Y K A i rozumieją

Jak szybko można się nauczyć innego Jązyfca! Probli_ __
dzisiaj stal się główny, palący dla tysięcy obywateli radzieckich. 
W republikach związkowych podejmuje się projekty ustaw, któ
re przyznają Językowi rdzennej narodowości status Języka pań
stwowego. Przed milionami ludzi, którzy ta mieszkają, ale włada
ją Innymi Językami, powstają poważne trudności w działalności 
produkcyjnej, awansie zawodowym, opanowania wiedzy, w co- 
dziennym życiu, obcowaniu. Wielu ludziom wydaje się praktycz
nie rzeczą niemożliwą opanowanie w krótkim czasie Języka, któ
rego dotychczas nie ™»n

lub Innej republice związkowej 
nstawy o Języku państwowymi 

—■ Ziq>ełnle słusznie! Włączając 
ośrodek Intensywnych technolo
gii szkolących (a Jesteśmy w sta
nie rozpocząć pracę Już teras), 
w Jakimś stopniu uda się złago
dzić ostrość stosunków na
rodowościowych w całych re- 

I glonach, gdzie Istnieją bariery Ję
zykowe między znacznymi gru- 

nasza organizacja gotowa Obrębie całsj republiki zreallzo- parni ludności. A  przecież właś- 
 — --'-^ofdaywny^rograra opano- nie o tym czytamy w projekcie

respondentowi TASS urzędujący wanla języka rdzennej narado- platformy KPZR „Polityka
dyrektor ośrodka Intensywnych woici przez tych, którzy nim 
technologii szkolących Funduszu władają.
Wynalazków Socjalnych ZSRR 
L GA2J0N. — ‘Wykorzystując 
opracowaną przez wysoko wy-

dow ościowa partii w obecnych 
warunkach**. Widocznie, Jest 
| najwyższy czas, aby problemy 
materialno-techniczne, kadrowe.

— Innymi słowy, proponuje
cie usunąć starcia, jakie wywo
łuje nieznajomość miejscowego pedagogiczne I Inne, związane z

atlflkowsnych specjalistów Języka przez przedstawicieli tai- masowym nauczaniem języków
zegótną metodę Intensywnie- nej narodowości I tym samym narodów ZSRR, rozstrzygać na
Itacyjną szkolenia, można w złagodzić skutki podjęcia w tej skalę ogólnopaństwową. Uważam

za niezbędne sformułować w os
tatecznym tekście tego dokumen
tu tezę o opracowaniu I najszyb
szej realizacji programu narodo
wego, który przewidywałby sze- 
roki zespół kroków dla tych, 
którzy opanowują Języki naro
dów Związku Radzieckiego. Oś
rodek nasz jest w stanie urze
czywistnić go. Oczywiście, trze
ba na to mleć fundusze, które 
pozwoliłyby robić to na szerszą 
skalę, na wysokim poziomie. 
Swoisty przykład pokazały już 
kraje EWG, przeznaczając ogro
mne sumy na rozwiązanie podo
bnych problemów, utrudniających 
pogłębianie współpracy między 
państwami. Trudno Jest się po
rozumiewać posługując się róż
nymi Językami. Przyczyna wie
lu kłopotów w stosunkach naro
dowościowych na tym właśnie

polega, że lodzie 
rozmówcy.

— Na czym polega no rum 
tej metody nauczania Języków? 
O Ile okaże się ona uzasadnio
na?

— Stosowany przez nas system 
zapewnia Intensywne programo
wane, dydaktycznie i metodycz
nie regulowane szkolenie w prak
tycznym opanowaniu wszelkich 
Języków. Podstawą jego są spe
cjalne zespoły technologiczne, 
gwarantujące jakość 1 intensyw
ność nauczania. Podczas prze
prowadzenia ekspertyzy w MUP 
lm. M. Łomonosowa, grupa kon
trolna .studentów opanowała ję
zyk chiński na poziomie języka 
potocznego, czytania, pisania, 
słuchania w ciągu 48 godslp 
wykładowych. Łączny czas nauki 
wynosił około 6 miesięcy. Po 
nauce według nowej metody 
studenci ci zaczęli się uczyć Ję
zyka chińskiego zawodowo. Nie
którzy z nich wykładają obecnie 
Język chiński, a jednego nawet

System uzyskał aprobatę ko
misji wydziału filologii MUP lm. 
M. Łomonosowa, rady naukowo- 
metodycznej Języków obcych 
Państwowego Komitetu Oświaty 
Ludowej ZSRR, a także Instytu
tu Historii, Filologii 1 Filozofii 
i wydziału syberyjskiego AN 
ZSRR. Według opinii specjalistów 
system ten stanowi nowy kieru
nek w Intensywnym nauczaniu 
Języków obcych.

— Czy wasz ośrodek może na
dać mu charakter stosowny?

— Gotowi Jesteśmy na zamó
wienie Rady Ministrów dla każ
dej republiki związkowej w cią
gu roku opracować zespół Inten
sywnego nauczania Języka rdzen
nej narodowości. Stworzone zo
staną warunki do samodzielnego, 
wzajemnie powiązanego naucza
nia wszystkich, którzy zechcą 
praktycznie opanować język. 
Programowana samodzielne nau
czanie pod kontrolą wykładow

cy jest szczególnie skuteczne w 
środowisku dwujęzycznym i mo
że być zrealizowana bez porzu
cenia warsztatu pracy. Czas nau
ki cxl 6 do 10 miesięcy. Do pra
cy nad sporządzeniem progra
mów szkolenia ośrodek zamie
rza wciągnąć wykwalifikowa
nych specjalistów, w tym lingwi
stów rejonów narodowych, któ
rzy później zapewnią proces dy
daktyczny w terenie. Rzecz cie
kawa. źe system pozwala doko
nywać swoistej .konserwacji" 
zanikających Języków. Jest ona 
efektywna w nauczaniu różnych

d?
— Uwzględniając, fa ustawa o 

Języku państwowym uchwalona 
przez Radę Najwyższą Łotew
skiej SRR zaleca poznanie Języ
ka łotewskiego nle-Łotyszom, 
zajmującym kierownicze stano
wiska i pracującym w sferze 
usług w ciągu kliku lat, ośrodek

cjełnych ZSRR propcu^^_ 
zować projekt „Systąg 
terminowego prografl^H£ 
intensywnego nauczania 
łotewskiego".

Realizacja założeń usU*1 
(■ językach będzie wymagsjOri 
I cznych i praktycznie JedsPĵ  
I wych wydatków. Rada 
| st rów Łotewskiej SRR 1 pijr 
I  wydać na te cele 50 ab Tjr 
j Jednakże analiza poróesg? 
I  Istniejących systemóWjM^ 
Inla języków z uwzgledB^Pj 
I ścisłych mm czasu realMW1'
1 tawy o Językach dowodi^^H 
praktyce wydatki poważni®? 
zroczą przewidziane. Propo®  ̂
na zaś przez nas melodflH^ 

zwala znacznie zmnieJssyj^^H 
ty nauki, ogólne wydatki 
miny realizacji ustawy o WI 
kach, a także podnleśfejlf* ,̂ 
opanowania materiału, 
programy można stwoafj^K 
wszystkich republik zwiąskO*^
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DROGĄ WIELKICH PRZEMIAN
My*U. a tak-,

 I dotyczę bili- ]
Irdzjej Intymnych tema- 
Egmy jsoblo wzajemnie 
' pomrllnoicl, zdrowia, 
o dzifciach, krewnych, 
ach. frak bowiem być

dzl — bliscy i  dalsi — szanują 
deble 1 słuchają twego zdania, i 
Krótko mówiąc, jest bezpośred
nia zależność między ogólnym 
klimatem międzynarodowym

przemian politycznych | 
JconomJcznych wewnątrz samego 
Związku Radzieckiego, doprowa
dziły też one do stworzenia na 
i  wiecie zupełnie nowoj sytuacją

noszą zdolnością do układania Wkraczamy w rok 1990_
naszych spraw. Chociaż, zgódź- runkach, gdy towarzysząca nam 
m^t sią, sam przez siq klimat nieustannie w ostatnich dzlealę-p 
■’  niczego nie rozwiąże, doledach „zimna wojnaf

Na początku ostatniego

e ylko z punktu wi- 
spraw osobistych 

, le teł przez pryz- 
y lacji w społeczeń- 

mego spoteczeńst- 
n ł wiecie, 
i rękojmią 

zerszy wachlarz 
zasięgu dosłownie 
to nigdy je

podstawę dalszej poprawy kii 
rantu międzynarodowego. Ich 
montowanie rozpoczęto się od 
historycznego Plenum Kwietnio
wego 1985 roku. Wykazując 
prawdziwą daleko wzroczność

 I czy la się i rozpoczął się okres
rleku powstały pokojowego rozwoju. Gdy roz-
tóre- stwarzają wlnęło się poszukiwanie szero-

’ “ kiego międzynarodowego zrozu
mienia wzajemnego, a stąd tak
ie współdziałania, gdy buduje 
ślę wzajemnie zaleiny Integral
ny świat, w którym nie będzie 
{miejsca dla pojęda dwubiegu-

Związek Radziecki stał się wtedy nowości, w którym syntetyzuje 
— na podstawie głębokiej analizy się w jedną całość najwyższo o- 
przebiegu całej historii powojen- siągnlęda światowej myśli spo-

J 1 nej — pionierem rewaloryzacji łeczno - politycznej Jako wynik
było tak 1 powstałych podejść, opracowania ewolucyjnych procesów społe-

nowych międzypaństwowych po- czeństwa kapitalistycznego 1 so-
lltycznych punktów otientacyj- cjallstycznego.
nych.| To nowo widzenie świata, w  kwestii stosunków radzlcc- 
nabrało na początku 1986 roku ko - amerykańskich, któro mają 
.wyraźnej formy konceptualnej w szczególne znaczenie dla losów 
v wysuniętym przez Związek Ru- świata, rok 1990 będzie stać pod 
dziecki programie likwidacji ca- znakiem spotkania na szczycie 

, łej broni atomowej według eia-. przywódców, obu krajów w naj-
______ pów i zbudowania świata bez- szerszym zakresie. Zwołane tuż

t y % ^  krokami Jądrowego, co zostało przewidzia- po niedawnym spotkaniu „zapo- 
- J-  1 -e iż do roku 2000. Wreszde nie znawczym" M. Gorbaczowa | G.

więe< ) nil przed rokiem M. Gor
baczow z trybuny ONZ fllozofl- 

eitfcanle tego coife uzasadnił nowe podejście
—* — jako opierające się na prioryte- 

cie wartośd ogólnoludzkich 1 
■ plogizacjl stosunków mlę- 

ńjitwowych. I

do kieszeń nie znik- 
xxliennc, zęsto bar- 
i troski. I ikala tych 

^BtgjfcnMinU dróg 
riązanla wymgoją spe- dejJ 
osnowy. Jedokie zgó- 

ze sprawom domowy- 
|; jest poiadć sobie, alei

I Busha przy brzegach Malty, |____
ono znaleźć konkretna rozwiąza
nie szeregu zadań dotyczących 
przede wszystkim dziedziny roz
brojenia 1 umocnienia bezpie
czeństwa międzynarodowego. 
Przypomnijmy sobie: pomimo

że nowe po- wielkiego ich znaczenia niedawno
ujęto w szeroką formę jeszcze ustosunkowywaliśmy się
myślenia politycznego do podobnych przedsięwzięć jako

Iko zostały proklamowane, do spotkań przedwników, w naj-
konsekwentnie od same- lepszym przypadku — rywali.

Takie oceny odchodzą Jui w 
przeszłość, co gwarantuje spot
kaniom na szczyde większą sku
teczność. Wzrastają szanse Jak 
najszybszych porozumień w spra
wie poziomu konwencjonalnych 
zbrojeń 1 sił zbrojnych w Euro
pie, całkowitego zaprzestania 
produkcji i likwidacji broni che
micznej, zredukowania o poło
wę strategicznych ofensywnych 
zbrojeń ZSRR 1 USA, ogranicze
nia i zaprzestania w perspekty
wie podziemnych prób Jądro-

Za prawdziwy skok można u- 
ważać nawiązanie — po raz pier
wszy od utworzenia paktu pół
nocnoatlantyckiego — kontak
tów z NATO, które rozpoczęły 
się od wizyty w siedzibie tej 
organizacji radzieckiego ministra 
spraw zagranicznych E. Szeward- 
nadze. Chcielibyśmy wierzyć, że 
w następnym roku 1 NATO, i 
Organizacja Układu Warszaw
skiego, które w swoim czasie po
wstały głównie jako narzędzie 
konfrontacji, potrafią postawić 
na porządku dziennym kwestię 
praktycznej współpracy między 
sobą, rewizji przestarzałej kon
cepcji konfrontacyjnej 1 przynie
sienia akcentu na rozwój dialo
gu politycznego.

Najpomyślniejsze perspektywy 
na najbliższą przyszłość powstają 
przed Związkiem Radzieckim w 
Europie, gdzie w szybkim tem
pie rozbija się mur wzajemnej 
nieufności i podejrzliwości, po
głębia się proces europejski. Ale 
Europa ma jeszcze przebyć nie
małą drogę dla zdemontowania 
struktury konfrontacji militarnej 
1 równolegle projęktując 1 
wznosząc dom europejski, aby 
sformować rzeczywiśde zjedno

czony kontynent. Przekonanie t 
Podziela bodajże większość i 
czesUlików procesu hclBlńsklegc 
którzy z aprobatą wyrazili się L 
radzieckiej propozycji przepro
wadzenia jui w roku 1990 WŻKM 
pejsklcgo spotkania na szczy-j 
de.

Wielkim wkładem do pozyty
wnego rozwoju sytuacji europeJ-| 
sklej stały się burzliwe wydorze-j 
nla, które ogarnęły w końcu 1989 
roku kraje Europy Wschodniej 
w wyniku czego na pierwsza 
miejsce wysunęły się w nich si
ły, odzwierciedlające dążenia 
wszystkich swoich narodów. O-j 
gólny obraz pomyślnych prze-:' 
mian, realizowanych zasadniczo 
środkami pokojowymi, w toku 
konstruktywnej polemiki 
stawie pluralizmu, zepsuły krwa
we wydarzenia w Rumunii, roz
pętane przeciwko powstańczemu 
narodowi przez ■ autorytatywny

I w tych przemianach w powa
żnym stopniu ujawniły się rola 
przebudowy radzieckiej, krytycz
na ocena przez nasz kraj doś
wiadczeń swego rozwoju i nie
których akcji w dziedzinie po
lityki zagranicznej z niedawnej 
przeszłości, w tym' wkroczenia 
armii plędu krajów w granice 
Czechosłowacji w roku 1968.

Podsumowując perspektywy 
międzynarodowego rozwoju w 
nowym roku możno powiedzieć, 
że są one dobre, chód aż nie na
leży wykluczać zwrotów wstecz. 
Takie działania, jak grudniowa 
agresja USA w Panamie, naleiy- 
de potępiona przez wspólnotę1 
międzynarodową, odrzucają da
leko procesy pokojowe.

Jurij ROMANCOW 
(TASSj

Ceausescu, S ta lin , A n to n e s c u ..."
HBfru listopada wypadło 

Lwowa Jo Wilna J „Sofia—Łalngrad “. 
| Wotodią, mpatycz- 

Scem, zaoprzenlow- 
■ I  „Elektron" zajrzeli- 
jSfbrzedziału, w którym 
Ibyto jedno tko mlej- 

| Stedzial tu mlod)człowiek 
litej koszuli, la nasze 
1  odpowiedzią nie zna- 
| dziwnie bolącymi

[LWęgier? Hungarł — z 
E& zareagował Wodia.
_ Rnmania — odpriedzlał

I -  f0 już gorzej, b po ru-

-  Dneń dobry -  „buna 
a ft „Trajascu Ronaia* — 

Rumunia *ha* — 
popisywałem ę swą 

E^E- Jakoś ślę dddamy, 
lal

BBfcewescu* — fypom- 
TcRna wyraz „po rumsku*. 
T u k  słuchający zdmle- 

I naszych popjsów ngwi- 
f tŁ  z miejsca spęunur- 
wygłosił długą tyję, z 

^ ^ ro zumieliśmy tyl trzy 
WCeausescu. StallnAnto- 
|  Energicznymi gest-j le- 
| 1  zda się stawiał haki 

l między tymi ema 
mi — swego cłnego 
ty, „wodza wsz&ch 

1 dyktatora faszpw- 
k czasów wojny.

H  ręki Iurac nie mi;Aż 
W i .  Jechał do Mn- 
rgo Instytutu Proteaa-

dągu

mieć 
rozmówi 
Ile ni 
Łzlło.

fał

więc rozmawialiśmy w 
dziesięciu długich godzin? 

ła się znana prawda: 
iwsze mogą ślę zrozu- 
wzajem. Iurac zna la zł 
1 rumuńsko-bułgarskie, 
tę małą książeczkę cho- 

Taka oto była krótka hl- 
lłodego Rumuna. Praco- 
przedslęblorstwle obsłu

gujący ciężarówki na dalekich 
trasach — do Czechosłowacji, 
Włoch, Jugosławii. I tu się wy- 
'darzyła [katastrofa, w której wy- 
Siku 23-letni człowiek stracił 
rekę. VI perspektywie — doży
wotnia I egzystencja z nędznej 
)renty. Proteza?.. W Rumunii Ich 
jnle robią a na podróż zagranicz
ną Rumuna nie stać.
■ Iu ik  obijał progi instytucji, 
do których go nie wpuszczano, 
Ssał (lewą ręką) listy, których 
'nikt nie czytał. Przyjaciele na
mówili go, aby się zwiódł do 
leningradzklch lekarzy. Po*- 
B  tam zdjęda rentgenow
skie, zaświadczenia. I oto od- 
k> wiedź: proszę przyjechać,
spróbujemy. dopomóc. Uprze- 
i  mo jednak: proteza będzie ko
sztowała półtora tysiąca zublL 

■  — Dla robotnika w Rumunii 
■eniądzy nie ma_
1 Chłopak z trudem zebrał nle- 
ftędną sumę, ale — w lejach. 
Bnk nie zezwolił je wymienić 
na ruble. Wypadło więc dzia
łać w sposób oznaczony artyku
łem w kodeksie karnym: inwali
da spotykał; rzadkie grupy tu
rystów radzieckich 1 namawiał 
aa wymiana pieniędzy — dwie

leje za rubla. Sporo też czasu 
zajęło załatwianie dokumentów 
rin Wyjazd. Poniżające przesłu
chania, nawet rewizja, poprze
dziły chwilę, gdy wreszde nie
malże kopniakiem wystawiono go 
z komory celnej do samolotu, 
lecącego do Sofii.

No a dalej pociągi prze
dział. Iurac zdążył Już zaprzy
jaźnić się z wieloma pasażerami. 
Ludzie Jadący do Leningradu 
zaopiekowali się młodym Rumu-

Prasa poskąpiła nam wiado
mości z Rumunii. Bardzo pow
ściągliwie, zbyt skąpo — w Imię 
„wysokiej polityki* — opowia
dano o tym, co tam się dzieje. 
Toteż opowiadanie Iuraca wy
dało się nam szczere i, rzec 
można, nieoczekiwane. Zresztą 
jak ,1 to, - co "ślą zdarzyło trzy 
tygodnie później: powstanie lu
dowe przeciwko reżimowi Ceau-

Przedsiębiorstwa w ręku ro
botników. W  Bnkareszde walki 
uliczne. Dyktator opuśdł grani
cę Rumunii. Rząd podał się do 
dymisji. Powołano Narodowy 
Komitet Demokracji— Można się 
domyślać uczuć, z którymi po
witał ta nowiny Iurac w Le
ningradzie. Przypomniałem so
bie Jego twarz, gdy mówił:

Dziś robotnicy rumuńscy ctawy- 
111 za broń.

Jerzy SOBUS, 
kor. wŁ

| S y t u a c j a w  P a n a m ie
Hm przypału zostania on nie-

 i włócznie przekazany przedsta-
B ą  nadal rozmowy j jgdelom USA powiedział on. 
babzego losu byłego f ?JNowy mimster spraw zagrani- 
Mowódcy sił obrony I 1Snych Panamy Julio Llnares w 

^HOnJn Noriegi. Waty* Arwiadzie udzielonym dziennl- 
Kgmawia wydania genei kąrzom oświadczył, że rząd re- 

i amerykańskim. publiki nie zamierza przedłużać 
ransKup Panamy Gregor ™ su terytorium kra-
■  Grat oświadczył dzie J= arperyka-Bddi b<ą wojska 
km, że wszelka próba n ® 1*  P° rokn 2000. Jak powie- 

strony Amerykanów „ g ^  on. 4 d *  przestrz^anle u- 
papieskiego jest H*z<Wdu °  Panamsklm Jest

■STrawem. Jtfnym z kamieni węgielnych
Ipolityki zagranicznej rządu En- 

^Wsny prezydentem Pana A , v
■permo Endara wriuamunister podkreślił, że kwestia 
■ K  kośdoła rzymskokató̂ howania stosunków dyploma- 

U  Jego przedstawiciel Yłfenych Panamy z Kubą, Nike- 
wnwinm zapotzzebowadKuą l Libią będzie pnedmio- 
Imła, aby „dobrowolnteem omówler4a na jednym z 

■  rezydencję noncjusza-Ujbliższych posiedzeń gabinetu 
V się nowym władzom. Wtlnistrów.

WASZYNGTON. Biały Dom o- 
głoslł w poniedziałek o początku 
wycofania z Panamy wojsk ame
rykańskich, które uczestniczyły 
w inwazji do tego kraju. Plerw- 
wsze do USA wracają dwie ba
terie artylerii liczące około 200 
ludzi. Ogółem w Panamie jest 
obecnie przeszło 26 tys. amery
kańskich wojskowych.

„Prezydent cieszy się, te nie
które wojska wracają, i ma na
dzieję, że pozostałe będą mogły 
wrócić do domu, gdy tylko stanie 
się to możliwe" — oświadczył 
dziennikarzom rzecznik Białego 
Domu. Odmówił on jednak wska
zania konkretnych terminów wy
cofania z Panamy pododdziałów 
USA. Ogłoszenie wycofania 
wojsk nie dotyczy przeszło 12 
tys. amerykańskich wojskowych 
rozlokowanych na bazach USA 
w Panamie

fTASS)

C o  m o g ą  królow ie? 
Noworoczne pogłoski

Wydarzenia w Europie Wscho
dniej, do których przykuta jest 
teraz największa uwaga całego 
świata, nie pominęła również 
byłych monarchów, spadkobier
ców imperiów, królestw, które 
dawno zniknęły z map konty
nentu. Ożywili się szczególnie w 
związku z szybkimi przemianami 
w Rumunii, na Węgrzech 1 Buł
garii, pretendend do mitycznych 
tronów, których losy rozrzuciły 
po różnych zakątkach Zachodu, 
zaniosły też do Francji.

Wśród monarchistów, pisze 
francuska prasa, . która trafnie 
spostrzegła ożywiania zwolenni
ków władzy absolut ystycznej, po
nownie zaczęły przemykać idee 
restauracji, padły „propozycje", 
aby, na przykład, na tron rumuń
ski powródł były król Michał, 
a w Bułgarii powołać na cara 
następcę tronu Symeona. Węgier
skie kola monarchłstyczne, po
dała ostatnio agencja France 
Presse, wystąpiły z rozsądniejszą 
inicjatywą, licząc, że arcyksiążę 
Otto Habsburg, syn ostatniego 
władcy Austro-Węgier, Jak naj
bardziej może zostać prezyden
tem Republiki Węgierskiej.

Wszyscy d następcy deszą się 
dobrym zdrowiem, chodai spę
dzili dziesiątki lat, czy nawet ca
łe życie na banicji. Między inny
mi, O. Habsburg od 1979 roku 
do chwili obecnej jest deputo
wanym do Parlamentu Europejs
kiego z ramienia RFN I nie tak 
dawno odwiedził kraj. Co pra
wda, arcyksiążę powiedział, te 
nie zamierza kandydować na pre
zydenta Węgier, ale przy tym 
nie wykluczył moillwośd „zmia
ny swego punktu widzenia na 
przyszłość".

Będący w bardziej podeszłym 
wieku były monarcha rumuński, 
który utracił władzę po drugiej 
wojnie światowej, naturalnie, nie 
prowadzi aktywnego żyda polity
cznego, niemniej chętnie wrócił
by na białym koniu. Eks-krół 
Michał pruskiej dynastii Hohen
zollernów, zamieszkały obecnie w 
Szwajcarii, oświadczył: .Jestem 
gotów już dziś wrócić do Buka
resztu, aby ująć władzę w swe

ręce, jeżeli pozwoli mil 
naród".

Pretendent do tronu bułgars
kiego, 52-letni Symeon II mówi 
bardziej aluzyjnie: chce „dopo- 
móc obecnej Bułgarii, która zna/ 
duje się w bardzo dęiklej sytua
cji". Jego zdaniem, restauracja 
władzy absolutystycznej byłaby 
dla niej „pozytywnym elemen
tem". Mając 6 lat, w 1943 rokuj 
został on carem —  po śmlerd 
ojca Borysa m, jednakże po 
trzech latach został uchodźcą. 
Początkowo przebywał w Egip- 
de, następnie w Hiszpanii, gdzie 
mieszka dotychczas. Były monar
cha zajmował się działalnośdą 
kulturalną I pomocą humanitarną 
w środowisku diaspory bułgars
kiej, ale w ostatnich miesiącach 
zacieśniły się jego kontakty 
przedstawicielami opozycji buł
garskiej I obecnymi władzami. 
Dla wielu spośród „byłydi1 
wiadamiających iluzoryczność po-

charakterze. jako przykład służy 
Hiszpania — monarchia parla
mentarna. Bułgarski następca tro
nu Jest człowiekiem interesu, 
włada siedmioma językami, nie 
ukrywa nadziel na ewentualność 
„wariantu hiszpańskiego" 
siebie, naturalnie, jeżeli Bułga
rzy zechcą tego.

Wielu spośród byłych wład
ców 1 następców — a ich por
trety 1 wywiady często teraz po
jawiają się na łamach francus
kiej prasy — realnie patrzy na 
swe możliwości. Podobnie icbi 
dość liczni zwolennicy, pragną
cy odrodzenia przeszłości, często
kroć wszczynają hałaśliwe kam- 
panie w walce o „swą słuszną 
sprawę". Na przykład, jak pisze 
prasa francuska, kilka węgier
skich partii politycznych, m.in. 
partia niezależnych drobnych go
spodarzy, zgłosiło Już inicjatywę 
wysunięcia kandydatury arcyksię- 
dia Otto na prezydenta, gdyż, 
ich zdaniem, „może stać się on 
gwarantem pojednania"  w kra- 
Jo- ■ ■

ZMAITOŚCIS| tosfery, co bezsprzecznie jest 
| lo  główną zaletą. Niedawno 

ftstruktor osiągnął na trasie 105
 1 bmetrów średnią szybkość 70

s^Bcuka firma „France- ^metrów na godzinę nie zu- 
^^fopracowała przenośny râ c* oc*yw%iet ani grama 

nmórego posiadacz z ła- ‘ W * 
maże nosić go ze sobą.;

Największą' książka om 
de o rozmiarach 3X4 me- 
I wadze 8 ton „wydana zo-

francusklm mieście
m  *j«wykły spo-zle. W| , ______

uczciło Wyd*wnicti 
swe 150-lcd£ «Pri-

Enazwany „Polntelle"
B g i Jest zasilany ba- 
M zapewniającymi nle- 
e Jego funkcjanowa- 

* dągu czterech godzin.
B ija n ia  kontaktu z abo- 
^^Bfstarczy znaleźć się w 

Jednego za specjal- 
|Kądzeń odbiorczych za- 

ych na ulicach I pod- 
do centralnej siad

n p i -
TJwwie dziesięć tysięcy ---- S H I

—- rekordowy przebieg z pionowej, any, jak mówią 
UgRdobnego rodzaju środ- ozatorzy pokazu, można by- 
“ Spmiportowych ma Już na ło wracać kartki.

Va»da elektromobll na
[' słonecznych skon- | ****, Aaerykł

sttonlc kslątia, każda o
*  200 kllogram&w, zawiera

°  “ IbMdzieJ zna- c działaczach tejjo ,onu
Fil w rńtoyęhrdzledzinach. 

ak«: wystawia się w po-

K ib y  przez profesora To- po- palenie. 3.006 pap|(
Instytutu Elektroniki »6' *y*e P̂ YPedało na jed.

H|9lńiika. Silnik zasilany nefllacza w Ameryce w to-
^^BUnatalowanej na dachu | ku głym o 3 proc.
MMPdu baterii słonecznej o mnii przed rokiem). Ogó-
H ^ h  180X90 centymetrów, łem Am*ry~ ^ *  wypalili

nie zanieczyszcza 562,d papierosów (o 2 proc

plerosów z USA. Tylko w roku 
Ubiegłym powiększył się on o 
18,5 proc 1 osiągnął 118,5 mld 
sztuk.

v  Największe na świede jajo 
z czystej czekolady wyproduko
wano w Marsylii. Pochłonęło to 
prawie i tonę SIO kilogramów 
czekolady. Wysokość jaja wy
nosi 5 metrów 87 centymetrów. 
To raczej dzieło sztuki kulinar
nej stworzone zostało rękoma 
uczniów miejscowego liceum, 
którzy zużyli na to setki godzin 
pracy. Czekoladowy cud, który 
pobił poprzedni rekord — jajo
0 wyaokoścl 5,41 m wystawiono 
na międzynarodowych targach w 
MarsylUL

v  Do zwykłej ropuchy należą 
dwa rekordy: - przedstawicielki 
Bufo Vulgaris znajdowano w Hi
malajach na wysokośd 8 tysię
cy metrów nad poziomem morza
1 w szybie węglowym na głę
bokości 340 metrów.

Według doniesień prasy 
I TASS przygotował 

Zbigniew MARKOWICZ

Członkowie podwodnego klu
bu w Frelbuigu (RFN) i  oka. 
zjl M-lada Jego utworzenia 
postanowili osiągnąć rekord 
szydełkowania podwodnego. 11  
nurków w dągu trzech daj 
bez przerwy szydełkowało 4 
“ etry syntetycznej wełny pe

riodycznie pogrążając do ba. 
senn po dwie osoby na go. I 
dzinę.

Gotowy wyrób niewątpliwie 
będzie należeć do rzędu na|- 
bardzlej znanych talizmanów 
klubu.

Fot. DPA—TASS
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Wybite szyby w szkole
i  es lenię pisaliśmy o tym, 

j *  W szkole im. Władysława 
Syrokomli grupa chuliganów 
wybiła szyby, W  noworoczną 
noc obiektem chuligańskich 
yryczynów stała się Wileńska 
Szkoła Średnia nr 5. Niezna
ni sprawcy wybili około 100 
szyb. Szkoła wygląda Jak po 
pogromie.

Dyrekcja szkoły stoi przed 
bardzo trudnym zadaniem: 
skąd wziąć tyle szkła? Prze
cież dzieci, które przyjdą po 
feriach zimowych, nie będą 
się mogły uczyć w takich 
warunkach.

Milicja robi dochodzenie. 
Czy Jednak uda się jej zna
leźć sprawców tego niegod
nego czynu, należy wątpić. 
(Poprzednim razem również 
chuligani nie zostali ujęci). 
Żadnych świadków przestęp
stwa nie ma. Stróż — Jako że 
to była noc noworoczna — o 
drugiej poszedł do domu. 
Chuligani działali więc bez
karnie. Należy się Jedynie 
dziwić, że nikt z mieszkań* 
ców sąsiednich bloków nicze
go nie słyszał, niczego nie 
widział 1 nie zadzwonił na 
milicję.

Łucja BRZOZOWSKA

DO POLSKI 
I BIAŁORUSI

Umowa o twórczej współpra
cy na rok 1990 zawarta została 
między Nowogródzkim Sowcho- 
zem-Tcchnlkum I Różańską Szko
łą Techniczną w województwie 
białostockim. Dokument tan przy
czyni się do dalszego doskona
lenia przygotowania specjalistów 
w obu zakładach naukowych.

Przyjazne kontakty tych zes
połów zostały nawiązane mniej 
więcej przed rokita. Ale w 
dągu tego czasu niemało zro
biono, zwłaszcza w wymianie 
doświadczenia pracy. W tym 
celu wykładowcy z Nowogródka 
bawili u kolegów polskich, a 
białostoccy na ziemi nowogródz
kiej. Odbyta się też wymiana 
grup uczniów. Kolejną praktykę 
produkcyjną przeprowadzili oni 
u przyjaciół za granicą.

A  ZAŁKOWSKJ

SPOIŁ T

Przełom każdego roku Jest do
skonalą okazją do wszelkich bi
lansów i podsumowań. Również 
w sporcie. Zgodnie z tradycją 
najlepszym rozdaje się „co ce
sarskie* w przeróżnych ankie
tach i plebiscytach.

O F. Czerenkow — piłkarzem 
roku, który minął — taką decy
zją podjęło 162 dziennikarzy 
sportowych, maczających pióra 
w futbolu oraz relacjonujących 
■potkania ekstraklasy w radiu 
I w telewizji w rozpisanej po raz 
26 ankiecie tygodnika „Futbol— 
Hokej",

Przewaga napastnika moskie
wskiego „Spartaka* F. Czaren- 
kowa jest nadto widoczna: aż 
90 razy został on wymieniony 
na pierwszym miejscu, 32 — 
na drugim, a 1 1  — na trzedm. 
Dało mu to łącznie 345 pkt — ' 
o 173 pkt więcej od sumy Jaką 
zgromadził jego kolega klubo- 
wy bramkarz S. Czerczesow. Na 
3 miejscu z dorobkiem 164 pkt 
został sklasyfikowany zawodnik 
kijowskiego „Dynamo" W. Bie- 
ssonow.

Łącznie do tytułu najlepszego 
kandydowało 28 piłkarzy.

O  Szachowy mistrz świata G. 
Kasparow, uznany notabene za 
najlepszego sportowca minio
nego roku w Związku Radzie

ckim, prowadzi na liścia najle
pszych szachistów w rankingu 
HLO. Jego nota jest rekordowa 
w historii „królewskiej gry* — 
2000 pkt.

Drugi na liście Jest eksmistrz 
świata A. Karpow, notujący do 
Kasparowa 70 pkt straty. Dalsza 
kolejność przedstawia się na
stępująco: J. Ttmman (Holandia) 
— 2680 pkt, W. Iwenczuk 
(ZSRR) — 2665 pkt W. Salow 
(ZSRR) — 2645 pkt, M  Gure- 
wlcz (ZSRR) — 2645 pkt, A. Bie
lawski (ZSRR) — 2640 pkt, N. 
Short • (Anglia) — 2635 pkt, U. 
Anderson (Szwecja) — 2630 pkt 
oraz W. KorcznoJ (Szwajcaria) 1 
LJubojevic (Jugosławia) — po 
2625 pkt.

Wśród kobiet nadal na pro* 
wadzeniu znajduje się rewela
cyjna 13-Ietnia węgierska sza- 
chlstka J. Polgar — 2550 pkt. 
Kolejna miejsce zajmują Z. Pol
gar (Węgry) — 2500, N. lose- 
llonl (ZSRR) — 2475 pkt. Dopie
ro na 4 miejscu Jest aktualna 
szachowa mistrzyni świata M  
Cziburdanldze.

O Włoscy „Ufosi” za najlep
szego piłkarza minionego sezo
nu na Apeninach uznali repre
zentanta „Napoił* Argentyńczy
ka D. Ma radonę. Głosowało nań 
23 proc. ankietowanych. Na dru* 
kim miejscu znalazł się repre
zentant AC Milan F. Baressi, a 
na trzecim — również grający 
na co dzień w AC Milan Ho
lender M  van Basten.

O Włoska „Gazzeta dello 
Sport" za najlepszych sportow
ców minionego roku w świe

de uznała amerykańskiego ko
larza G. Lemooda i szwsjear- 
ską alpejkę V. Schneider.

W rywalizacji mężczyzn Le- 
mondowt najbardziej zagrozili 
B. Becker (RFN, tenis) oraz J. 
Sotomayor (Kuba, lekkoatletyka). 
Wśród kobiet za Schneider zna
lazły się zachodnionlemtecka
tenisistka S. Graf oraz radziecka 
gtmnastka S. Bogińska.

GRAJĄ MŁODZI

®  Hokelśd młodzieżowej re- 
pręzentacji ZSRR w piątym me
czu rozgrywanych w Finlandii 
mistrzostw świata przegrali z 
Kanadą — 4:6. Są ani dopiero 
na 3 miejscu z dorobkiem 8 pkt,

Ne prowadzeniu natomiast
bez strsty punktów znajdują się 
młodzi mistrzowie krążka z Cze
chosłowacji. 9 pkt — na kunde 
Kanadyjczyków.

Do zakończenia mistrzostw po
zostały jeszcze 2 rundy.

O Reprezentacja ZSRR prowa
dzi w grupie eliminacyjnej sio- 
tkarsklch mistrzostw świata Ju
niorów, Jakie się odbywają w 
Zjednoczonych Emiratach Arab
skich. Notuje ona 2 zwycię
stwa — nad Katarem 1 Czecho
słowacją z identycznym wyni
kiem — 3:0. Obok tych zespo
łów w grupie „A* grają też mło
dzi siatkarze Brazylii, Japonii I 
Korei PM.

W grupie ,3" bez straty punk
tów kroczą drużyny Bułgarii 1 
Iranu.

mt wL 1 TASS

E K R A N Y
I 19. 17. 19, 21.

MOSKWA — 1 sala -  „W nal- 
ornym przypadku nic cl nla 

' -  daroGiych)

zus z Nazaretu. Golęofa*

P ERG ALE -  „W najt}1 PB
przypadku nic cl nla powiem* 
Idla dorosłych) 3—7.1 — o 11, 
13.18. 15.30. 17.48, 19. 31.10.

Im 11 o 20.15.
WILNIUS — „Zakochana w 

cyrku- o 11. 13. 18. 17. 19, 21. 
WINGIS -  „No. poczekaj!* 
estaw kreskówek, dla dzieci) 
UJO. „Nazywam sl« Arlekin" 
aerlo. dla dorosłych) o 13.30. I. „Jezu* z Nazaretu. Golqofa* ■Berle, w r‘  — . . -. .

I OGÓLNOZWIĄZKOWY 
5.30 — 120 minut. 7.-J6 — 

Premiera TV serialu -żyda Don 
Kichota | Saacbo*. Film L ode. 
X 8.45 — Kreskówki. 9.10 — 
„Portret rodziny na tle mla- 

jH "* '*  ‘ Melodie hłdenre.

f ranc.). 11.30 — Czaa. 12.00 — 
TV aartal filmu n.-p. jUJ przy. 
jadel — koń". Ode. S—i  14.30 
— TV serial „PoszuklwaiUa ka
pitana Grnnta". Ode. 2. 15.35 — 
TV film dok. 16.15 — „Witał, 
muzyko*. 17.00 — Kreskówka 
17.30 — Czas. 18.00 — Premie
ra TV filmu dok. „Kręgi na wo
dzie'. 18.50 — Premiera TV ea- 

..2yclo Don Kichota 1 San-

Kalendarium
Środa (XI) Jest

1990 r. Do kartce r

i Artetty, Ganowa-

Utawaka Służba Hydrometao- 
roloęlczna przewiduje na 3 sty
cznie zachmurzenie zmienna, 
krótkotrwale opady, wiatr sła
by, temperatura 2—4 stopnia

W ciągu następnych dwóch 
dni tamparatura w nocy 3—8.

wielbłądy- (dla dzieci) o’* 1^30.1 
W najgorszym przypadku nic 
I nie powiem- (dla doroatych)
[ 10.30. 1X30. 16.30, 18.30, 20.
I TAIKA — „Księżniczka ■ 
Law* (dla dziad) o 18. „Dyna- 

Zyków- _̂ dia dorosłych) |

Ogólnozwiązkowego Festiwalu 
TV nimów. .2X15 — Koncert. 
22.45 — TV służba wiadomości. 
23.10 — Film fab. „Tarcza 1 
mlecz-. Ode. 3. 0.30 — Wlado- 

I 0.25 — Afisz filmowy.

ode. 3. nim

US — Koncert.
II OGÓLNOZWIĄZKOWY 

7.00 — Olmnaatyka poranna. 
7.15̂ — TV filmy dok.

VIDEOSALON -  „Ptaki der-
|4, 18.30. „Labirynt* o 11. °

ranzystorll ”(dla *ćlslael) o ll! 
Program kreskówek o 14.10 (d|a 

„Fewneęe razu w Ame- 
f- Film II (dla dorosłych) o

i f f i .
Grin-.i !T VOrin-. W. Korostylow. 10.4.

niomieokl. 11.15 — Film 
JElcel „Kordelas*. Ode. X 

1X25 — „Przeszłość I teraźniej
szość Tatarskiego Operowego...“. 
1X20 — TV_ flim ..Przyjaciółka

„Ostami autograf*. 17.10 — 
Program rozrywkowy. 17.30 — 
Czas. 18.00 — „Rampa*. 18.00 
— Dobranocka. 19.15 — Jeśli 
macie../. 10.50 — Konto nr 705... 
20.30 — TV film fab. „Złota ty-

PROGRAM LENINGRADZKI
18.35 — Psśtt.. 18.40 -  Kres- (ówtd. 1700 — TV film fab.

—* !̂eklensa. 18.10 — rn  
lim dok. 18.20 — TV film be
at o twórczości F. Ruzlmatowa.

SPALIS — „Pewnego i 
roeryce- (nim IŁ dla 

łych) o 16.30. 18.15. 20.
—i PLAN ETA — „Bajka o 1 

   dzieci)

   filmów
TV. 9JO — TV ntm dok. ..Śmierć 
Mariny Cwietajewej-. 10J3 — 
Kreskówka. 10.45 — Witaj, mu- 
zyko. 1-1.30 — Czas. 1X00 — 
TV serial n.-p. Jtói przyjaciel
— toń*. Ode. 5 | 8. 14.30 — TY 
aerlat „W poszukiwaniu kapita
na Granta*. Ode. 3. 15.35 -  
Skarbnica muzyczna. 18X5 — -----

„Zatrzymaj 
 i-eskć

 _____— 1' s sąm
..Zycie Don Kichota I Soncho-. 
nim l  ode. X 20,00 — Czas. 
20.30 — Aktualny wywiad. 20.40
— Klub miłośników opery. 
31.55 — Nasza spuścizna. 22.25
— Koncerty festiwalu „Braty- 
sławskie uroczystości muzycz
ne". 2X45 — TV służba wiado
mości. 2X10 — Flim fab. „Tar
cza 1 miecz- Ode. 4. 0.25 — 
Dziennik. OJO — Program es- 
trądowy.

II OGÓLNOZWIĄZKOWY 
7.00 — Gimnastyka poranna

iiwai to --- 1 .,.., Snnn uki Moskiewskiego Teatru —
KJr 4a S  h U M A  Studium O. Tabakowa. B. Kiff
i  aó £  ń M iSk  ..Dobrał 8lo do skóry-. 9.48 --  R ««“ ną. _20.45_.jęiy* hiszpański 10.15 — Kon-

eerś. 11.10 — Film dzieciom
doros* kund.

I ból nad Morzem Bla-

(2 serie, dla doroatych) o 18,
V  — ^Aszlk-ićerib* o °  19?' * ~
A USZKA -  „Historia noworo- 

'nJ>- (zestaw kreskówek) o 
*•30. „Pewnego razu w Amery-
yćhi o 12. 15“  S r!n. dl“  doro' 
TEWYNE — „Kwartet Jcryml-

TELEWIZJA
ŚRODA, 3 STYCZNIA 

PROGRAM REPUBLIKAŃSKI
18.00 — Program inform. 8.2£ — W Swiecłe nauki. 9.00 — 
» — uczącym się. Uczymy alt Hlowskieso. 0 20 ^ Pól

Wlndomoścl. 19.10 — NowoS- 
TtyrcSo I my. 19%**— Koncorl. 
1-30 — Dobranocka. 21.00 —

TELEWIZJA POLSKA
JCordaiM-.

. . m. 18.30 J  ___
wieku. 18.55 — Telewlzyjn] 

armator Wydawniczy. 19.11 
„Dawniej nlt wczoraj*. 19.46 
l* 20.10 — Oferty „Pegaza*. 
M — WiadomoSci. 21.05 — 
erciadto czasu: JRłMO* — 
1 prod ZSRR 22.45 — Sport.

1X20 .
czyna z legendy*. Ode 1. 16.00
— Kreskówka. 18.16 — „Dopóki 
bada żywy—* A. Samarokow. 17.30
— Czas. 1X00 — Hokejowy 
mecz towarzyski „Montreal 
Canadlana- (Kanada) — „Krylla 
Sowietów- (MoskWB). Tercje 1 1 
n. 19.10 — Dobranocka. 19.28— III tarcia meczu hokeJowejjo.
20.00 — Koncert. 20.30 — TY 
film fab. „Złota żyta". Ode. X 
21.40 — Film-koncert „Kowień
skie dzwony*.

PROGRAM LENINGRADZKI

„Mikrofon** — 1

CZWARTEK. • 
PROGRAM REI 
8.00 — Progri

Icyetyczny. 23.25 —
Reklama. Ogtoaeąz

TELEWIZJA POLSKA
M i — Partner 

k — Duisburg (RFN). 9.15 
V — uczącym ale. Z hlato- 
;ultury. 9.48 — Kreskówki. 

poczekaj1*. Ode. 13—14.

SPOKTŁOTO 
Losowanie 53 (31JCH) 1999 rek) 

6 z 45
8, 7, 25, 35, 38

dzieciom 
18.00 — S f f " Wiadomości wtdsó'

i MĆCarthy- — aerial kry- 
Orod. amerykartrfUoi.

7.25 — Dla "młodych
 ___   „Kwant* oraz film s
serii: -Świat, w którym łyi» —  "-ilecxpress. 18.30t  Tumlcl Czic-

OGOLNOZWIĄZKOWY

25 Don Kichota I Soncho*.



„ C Z E R W O N Y  S Z T A N D A R "
3 stycznia 1990 r.

f i■ o b y  ż y c z e n i a  s i ę  s p e ł n i ł y

II  Święta noworoczne mają Bo oto z jednej strony do- ło na gruźlicę, blaga o po- jak najszerzej prezentować
J to do siebie, że skłaniają do mokratyzacja, pluralizm, prawę warunków mleszkanlo* na naszych bimarh

(■ refleksji, usposabiają ludzi mnogość zdań, opinii, piat- wych. Zwolniony z pracy szu- r . - ... ;;
I  życzliwie wobec bliskich, ro- form, wolność słowa. Z dru- ka w redakcji sprawiedliwo- . , lo'

I  dżiny, otoczenia, świata Skła- giej -  wystarczy, by jakiś ści. Rzecz Jasna, w miarę Z ,
I  damy sobie nawzajem życzę- głos zabrzmiał dysonansem w naszych sił i możliwości bę- y

II  nia, puszczamy w niepamięć ogólnym chórze, a już groź- dzlemy się starali tym lu- l  ^
I grzechy 1 przewinienia, by by. cofnięcia dotacji, pikie- dziom pomóc, jednak nic ko-

I i  czystym sercem 1 nadzieją ty, bojkoty. nkretnego prócz wsparcia mo-
I rozpocząć kolejny rok nasze- Mnóstwo recept i progra- ralnego nie możemy im obie- .
I go W  Oczyszczeni od sta- mów co do uzdrowienia eko- cać. Redakcja nie dysponuje g g j j g «  w S J  J5.

rych urazów wracamy do nomtki, a tymczasem puste ani funduszem emerytal- “ T?r“ y . 1 ,
U-iwych codziennych spraw t  półki w  sklepach, deficyt, ko- nym, ani mieszkaniami, nie 
i otuchą patrząc w przyszłość, lejki. Zapowiedzi lepszego zajmuje się dystrybucją dóbr ^
| jakże często czerpiąc stąd o- jutra i wciąż wzrastająca ln- materialnych. Nasza moc po- v. J w

ptymlzm i wiarę. Oby życzę- flacja. Odrodzenie narodowe lega na sile opinii publlcz- “ w;era> Współ-
nia się spełniły, oby spotkało 1 napięcie na tle narodowoś- nej, do której apelujemy, w  ? f
nas jak najmniej rozczaro- ciowym przeradzające się w razie gdy komuś dzieje się P ™*dat °^ ^ ŁUj e™y
wań. konflikty. Humanizacja, dek- krzywda. Im bardziej, drodzy u z<̂  doły-

Żyjemy w czasach prze- laracja o poszanowaniu praw Czytelnicy, uczuleni na to je- t̂ ró.Vno
wartościowania wartości, no- człowieka i pomiatanie jed- steścle, tym skuteczniejsze są też za-
wego spojrzenia na dotych- nostką, a nawet całą zbloro- nasze wystąpienia, a zarazem
czasową historię, świat i  lu» wością. pomoc zCzytdnika-
dzi. Po latach stagnacji i Listę sprzeczności, którą Zależy nam więc na zespo- S S m S  w S  s^ ‘
śpiączki przebudowa rozpo- sporządziłem na podstawie u- leniu Czytelników wokół ga- socjologiczną, która po
częta ż góry potężną falą prze- biegłorocznej poczty redak- zety, na Waszym zaufaniu, opinie 8P°'
toczyła się po kraju, poruszy- cyjnej można kontynuować, którym cieszyliśmy się do- . r olalcow co do zacho-
la doły, dotarła do krajów Niestety, nikt nie potrafi u- tychczas. Dziękujemy za Wa- ^  ,ogą. ,m,a'
demokracji ludowej, zmiata- dzielić na te pytania jedno- sze serdeczne listy, które po- „  otrzymać oblek-
ląc po drodze nie tylko d y  znacznych odpowiedzi. Mo- mogły nam przetrwać trudne y r ®  oceny o postawach, są
gnitarzy, zdawałoby się zroś- żerny ich szukać jedynie w  chwile, za to, że dochowuje- ™le8Z/
niętych z fotelem, lecz całe tak często dziś potępianej dia- cle nam wierności, mimo dą- *  narodowoś-
iządy, w tym dyktatorskie, lektyce, walce wewnętrznych żenią poniektórych sił do 9“ ®^* “ |BPe‘
Sądząc z  wydarzeń w . na- przeciwieństw, która jest pod- urobienia negatywnej opinii, ẑ a enJ Polaków*
szej republice następuje już stawowym motorem rozwoju, rozbicia i rozdrobnienia spo- ?a. ,re często powo-]
sprzężenie zwrotne. ĆZy da Ale to już filozofia* a tymcza- łeczności polskiej na wzaje- *KMi.8l? 0 r° ~ oro” l
się ten proces wyhamować. *em na biurku kładą się listy mnie zwalczające się grupy, ®“ *a,acz®» robiący na tym
pokaże czas. W  każdym z problemami dnia codzień- grupki i partyjki. Nie chodzi ^ polityczną, 
bądź razie powrotu do sytua- nego. Optymizmem, niestety, ml o jednomyślność jako ta- Rok, który się rozpoczął,
cji sprzed lat być nie one nie napawają. Bo oto ma- ką, nie jesteśmy jej zresztą zapowiada się równie deka-
, . nniuTT)ivmani o®. która straciła swego Je* zwolennikami, bo każdy po- w ie Liczymy, drodzy Czytel
Itoni^awa optymtanem. He- g f e  syna w  woJstUi QpI. ^  .woje zdmiie, nlcy, na Wasz, w>pćtoT«ca
szta to same znaki zapyta- 6uje ciężką swą starość, ro- poglądy i zapatrywania. Ich
nia. dżina, której dziecko zapad- mozaikę staramy się zresztą Henryk JUCHNIEWICZW  N A W I Ą Z A N I U  D O  P U B L I K A C J I

Wspólnie szukajmy, co nas łączy
Po przeczytaniu artykułów mie, co się mówi na zebra- tycznie prowadzić dialogu 

pod tytułem „Dwa brzegi" niach Sajudisu. Byłam obok mniejszością narodową. Ja- 
(„Cz- SZ.“, Nr 271) i „Ust tego ruchu od pierwszych każ to demokracja, jeżeli; 
otwarty do wydawcy' „Eks- chwil jego istnienia, bo uwzględnia się tylko głos 
presu Polskiego" w Toronto pracuję bok o bok z ich ak- większości. Koło przepaści 
Jana Gasińskiego postanowi- tywem i  wiem na co dzień, zostało zakręcone rękoma 
łam napisać kilka słów rów- czym żyją członkowie akty- niektórych hurapatriotów- 
nież na temat stosunków wu. Dotąd dziwi ich, że z Większość Polaków
polsko-litewskich. Otóż tak krwi i kości wilnianka dos- stało w ten sposób odepch- 
się złożyło, że jedni Polacy konale rozmawiająca po li- niętych od organizacji Śaju- 
popierają w  niektórych as- tewsku, czuje się Polką. dis. Nieliczenie się z gło- 
pektach działalność społecz- Dwa lata temu, gdy Saju- sem Polaków, jako drugiej 
no-polityczną ruchu „Jed- dis był w  kolebce i zamie- rdzennej narodoWcsci na 
ność", drudzy natomiast Sa- rzał walczyć z  biurokracją, Litwie, czyste wypady prasy 
Judis. Dlaczego nastąpił taki absolutnie wszyscy go po- litewskiej .pod adresem Po- 
podział. Chyba dlatego, że pierali, w  tym licznie Po- laków ugodziły w  Ich honor 
niektórzy zaczęli od obelg lacy. Z biegiem czasu napły- i ambicje narodowe. Nic 
pod adresem Polaków, pod- nęły nowe siły do ruchu i więc dziwnego, że Polacy 
ważania naszej tożsamości wtenczas się zakotłowało- traktują nieufnie różne de- 
w rodzaju „spolszczeni Początkowo jeszcze były ja- klaracje i zapewnienia. Jak 
Litwini", „szlachta" itd Po- kieś możliwości na trzeźwo prędko potrafimy znaleźć 
nieważ Jan Gaslński nie zna rozjątrzyć stosunki łączące wspólny język, zależy wido- 
języka litewskiego, -■ więc na Polaków i Litwinów. Sa judis rmtp od obu stron, 
pewno nie wszystko razu- jednak nie potrafił demokra- Leonarda ORSZEWSKA

Współpraca Kowna z Piszem
Było lato 1979 roku. Wte- z litewskimi przyjaciółmi od- czających zorganizowanie pi- 

dy właśnie po raz pierwszy byte we wrześniu 1989 roku. szan granicę polsko - lltew- 
wyjechała z Pisza gnipa har- Tym razem byłem kierownl- ską. I chociaż na przestrzeni 
cerska na wspólny obóz z U- kiem autobusu przyjaźni pi- tych dziesięciu lat piętrzyły 
tewskimi pionierami w Ka- skiego aktywu partyjnego. I się też kłopoty i trudności, 
czergine, a kowieńscy pio- obecnie także spotykaliśmy zawsze znajdują się w  koń- 
nierzy przybyli do polskich się na każdym kroku z nie- cu korzystne dla obu stron 
harcerzy. Byłem wówczas ko* kłamaną życzliwością w Kow- rozwiązania. Wszystko zale- 
mendantem tego pierwszego nie. Przekonałem się raz je- ty  nadal od dobrej woli lu* 
obozu wraz z  opiekunem szcze, że w budowaniu mos- dzi. a tej nadal nie brakuję 
Krzysztofem Pietruszką i le- tów przyjaźni najważniejszy po stronie litewskiej, jak też 
karzem Stanisławem Rumiń- jest bezpośredni kontakt naszej, polskiej. Z okazji 
skini. Jakiż wspaniały klimat między ludźmi, przekazywa- skromnego więc jubileuszu 
towarzyszył nam przez całe nie sobie nawzajem i na prekursorom i kontynuatorom 
dwa tygodnie: wiele zwiedzi- każdym kroku wyrazów sym- współpracy rejonu kowień- 
liśmy, nawiązaliśmy przyjaż- patii i życzliwości. W  roku skiego 1 Pisza naiezą się wy- 
nie kultywowane niejedno- dziesięciolecia, tej współpracy soklej rangi słowa iwr»»n<i> i 
krotnie do dziś. mamy już prawie 30 rodzą- podzięki.

Dziesięcioletnią współpracę Jowych fonn wzajemnej wy- 
Pisza z rejonem kowieńskim mlany, a osobowo sięga ona Stanisław ŁUBKOWSKf
spina drugie moje spotkanie rocznie prawie 350 prze kra- Fliz, PRL

P O S Z U K U J Ą lub zamieszkały w O ranach
woj. wileńskie. Od 1939 r. brak

--------  jakichkolwiek wiadomości Piotr
E  SalżphU. puudoate: J n ra " . wdMo Krystynę

noc »  odn.lrf.niu mojego *>- I n  H  B l M  29 ,yn. Dmlel.. Poilmo ż. Ł f
wódcy z czasów okupacji nie- nym", bo miał czarne włosy. jA tvie laL ktoś został
miecidej na terenie Litwy. Dzta. Mote uda ml się rayakać Jakie* pxzy ±ydn z jeg0 rodzłny. pn>.

rtv™»r. M  j|tóomo4cl o Jego losie. K n  ^ w n ie iT  u l
Leon GASDLEWSKI 
44.253 Rybnik 8 
] Dzielnica Boguszowi ce 

ul. Patriotów 24a/4.

lałem w partyzantce na terenie wiadomości 
Kapcziamiestis, Sirguszkes, Kai- 
wari J os Kalnai w latach 1942—
1943. Potem zostałem wydany 
Niemcom i wywieziony na robo
ty. Z chwilą zajęcia przez wojs
ka radzieckie niektórych tere
nów niemieckich zostałem po- MÓJ stryj Piotr Wcisło s. Sta. 
wołany do Armii Radzieckiej, nistawa i Antoniny ur. w 1898r. 
Po zakończeniu wojny zostałem w Dzietrznlkacb, dawne woje- 
zwolniony jako Polak. Z Pińska wódzlwo łódzkie. Przed wybu- 
przybyłem do Polski. chem n wojny światowej pełnił

Na terenie Lłtwy został mój zawodową słuibę wojskową w 
dowódca, który walczył do koń- stopniu sierżanta w Korpusie 
ca wojny. Jego nazwisko: Józef Ochrony Pogranicza w Oranach

BÓL MEGO SERCA
Dzień dobry, Szanowni! 
Wybaczcie, że piszę po 

syjsku. choć jestem Polką. 
Mam 47 lat Urodziłam się 
Podbrodziu. Mama oddała 
mnie do szkoły rosyjskiej, 
gdyż ani polskiej, ani litew
skiej nie było. Litewską ot- 
warto, gdy byłam już doros
ła. Zostałam skrzywdzona: 
czytam trochę po polsku, roz
mawiam, ale pisać nie 
miem, zresztą nie ja jedna.

Od 13 lat mieszkam 
Snieczkusie, ale wszystko, co 
dzieje się w  Podbrodziu, jest 
ml bardzo drogie. Przeczyta
łam w gazecie „Czerwony 
Sztandar" 20.X. ub. r. artykuł 
.Nieporozumienie czy Jabłko 
niezgody?" i tak serce zabo
lało, że postanowiłam napi
sać.

Chodzi o to, że z chwilą u- 
tworzenia rejonu święclań- 
skiego, przestano zwracać u- 
wagę na Pod brodzie. Jedynie 
zakład maszyn obliczenia 
wych coś znaczy, inaczej by
łaby tu zapadła dziura. Wszy
stko zaniedbane, nic nowego 
nie buduje się, choć Podbro- 
dzie w  porównaniu ze Swię- 
elanami jest bliżej Wilna i 
takie piękne miasteczko. Tyl
ko indywidualni obywatele, 
przeważnie z Białorusi, bu
dują tu domy, jak grzyby po
* iSZCZU.

Latem stałyśmy z córką na 
moście przez Zejmianę, obok 
Domu Towarowego 1 obser
wowałyśmy: od strony Ma
łych Swięcian płynęła czysta 
woda, zaś od strony mlejsco- 

ij fabryki tektury — czar 
, jak mazut. Na budynek 

kina patrzeć strach, taki wi
dok nieprzyjemny. W  dzie
ciństwie przyjaźniłam się, i 
potem pracowałam z  Litwi
nami, więc wiem, że są to 
dobrzy ludzie.

Oto i wszystko, co chcia
łam napisać; Nazwisko swoje 
podaję tylko do wiadomości 
redakcji, ale myślą, że ból 
mego serca przyczyni się do 
tego, by przez Was dopomóc 
mojemu Podbrodziu i jego 
mieszkańcom.

HENRYK GRADYS 
zam. Sośnica 119 

37-555 Sośnica, woj. przemyskie
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ODPOWIEDŹ MA LIST

LISY NA GŁODOWEJ RACJI
Szanowna Pani Genowefo wnej. „Tylko tertówyjsŁ 

Klimowicz! Proszę wybaczyć się, ile rozkradaiAK^zJI 
za spóźnioną odpowiedź, prze- powiedziała kłer« Ł 3 B  
cież list od Pani otrzymaliś- na RadzewlczienftBpgf 
my jeszcze we wrześniu. W e  cle sami, przy tejj 
zgodzi się Pani, że sprawa ści paszy o 18 ptK|T~J j  
jest skomplikowana. Jak wy- .produktywność l a ł  
nika z listu, w  Trockim Gos- wszych mieslącatajk 
nnHanilwia 7vtonnł Fiitprlcn- Hrv1Mknwn HtTm w Jt  ^

Ii*Ł

Olimpia Dktewlcz od 24 lat pracuje Jako dziewiarka w wileń
skiej fabryce ,Oparta". Jest weteranem pracy. Wytwarza tak po 
trzeboe wyroby. Jak męskie 1 dziecięce skarpetki ltp. O. mde- 

wielokrotnie była wyrółalaaa różnymi odznaczeniami. Jest 
kawalerem orderu Chwały Pracy ffl klasy, ma medal „Za wzo- 
rową pracę" | inne odznaczenia. Jej doświadczenie zawodowe 
Jest dobrą szkołą dla tych, którzy pracują obok niej.

NA ZDJĘCIU: Olimpia Dktewlcz.

podarstwie Zwierząt Futerko- dodatkowo dziesl 
| wych rozkrada się pasze i nów..." • 
przychówek. O tym się doł>* Można kontyni 
rze Pani 'przekonała w ciągu podobnych przy]
111 lat pracy. By zapobiec ko, że wniosek 
kradzieżom, zwracała się Pa- sam: kradnie się] 
nl niejednokrotnie do orga* nie ma gospod 
nów kontroli ludowej, mlii* wszystko cudze, 
cji, do redakcji. J Wląc co robićt

„Niestety, dojść prawdy śkiej Fabryce 
nie udało mi się. A  w  oczach wstała spółdzielni^ 
administracji i koleżanek z  mienia. Młodzi, 
pracy stałam się „trędowatą1̂ dowo przygotowi 
ściągnęłam na siebie ogień” rewidują przy w jj 
■  pisze Pani. kładu robotnlkówf

Tak, dokąd nie spojrzymy stów — i, proszę 
I Pani ma rację. Ale admi- na próżno otrzymSI 

nistracja też nie pozostawała dze: znajdują tó l i r  
Ina uboczu — zresztą Pani sa- logiczne zakończeoB 
Ima pisze, iż brygadzistkę We- „nle-gospodarzy” :1 
Ironlkę Kasperawiczlene roi- doprowadzona fdo I 
kazem dyrektora ukarano so- Czy o takinj s 
lidną grzywną. I cóż z tego, rzyliśmy? Pow. 
skoro wkrótce po tym stró- pierać na własnyWill 
że znów znaleźli cztery wla- na rozrachm 
dra z  karmą, przygotowane czym. Ale jal 

Ido wyniesienia. Sporządzono od be^ośrec 
protokół — niestety, bez kan- Pani listu. Paii 
sekwencji, gdyż nie ustalodo, równi czka fem 
kto te wiadra chciał wyniać. Ilmasowa y 

W  oddziale, gdzie Pani pra- szy, 
cuje, są tylko cztery osoby niesienia", , 
i pląta brygadzistka, Więc twierdzić sl 
wszyscy na oku, a kradzieże Ustila, b rygi 
są przeważnie grupowe. Pąni Ramanaudda 
zresztą sama pisze: „W  ża|en jest kontrold
sposób nie mogę zrozumieć, brygadę — i!______
jak mogła po tylu krasie- cji, że coś podobnegS 
Iżach grupowych Kasperswi- powtórzy, 
cziene pozostać na stanoWis* Tymczasem niech 
ku brygadzistki...*. I spróbował vjleżć dd|| 

Postanowiłem dojść, dlacze- niego chlewu i op rón H H  
M gospodarstwie zwfraząt ryto gospodarskiego

OODNE NAŚLADOWAMIK

Szczodra „Aitra“
Działająca trzeci rok pro- „Aitra"  finansowała spot- 

dukcyjna handlowo - turysty- kanie inwalidów Ameryki 
czna spółdzielcza firma „AJ- Litwy latem tego roku 
tra" przy Litewskim Zarządzie Wilnie. Zorganizowała przy 
Turystykl Zagranicznej spec* jęcie, wywiezienie, zapewni- 
jolizuje się w uprawie wa- ła transport i świadczyła in- 
rzyw i kwiatów, rozmnażaniu ne usługL Był to ludzki gest 
rozsady kwiatowej, firmowej sprzyjający nawiązaniu przy- 
sprzedaży uzyskanej produk- jaźni i współpracy między lu- 
cji, przyjmowaniu turystów dżmi pokrzywdzonymi 
zagranicznych. m ;

Prócz bezpośrednie] dzia- Zespół firmy nie zapomina 
łalności rolniczo - przemy- również i  o wychowankach 
słowej firma prowadzi dzia- domów dziecka stolicy — za- 
łalność dobroczynną. W  myśl prasza ich na koncerty i im- 
umowy o współpracy podpi- prezy dobroczynne w Repu 
sanej z komitetem wykona- blikańskim Pafacu Pionierów 
wczym rejonu leninowskie- i Uczniów. Ileż radości i 
go Wilna zaopatruje dziesięć szczęścia dają dzieciom muzy- 
placówek przedszkolnych w  ka ludowa, pleśń, a także eg- 
czyste pod względem ekolo- zotyczne .owoce, które fun- 
gicznym warzywa i owoce, duje im ,.Aitra".
Dostarczane ziemniaki, kapu- Firma chętnie wypożycza 
sta, marchew, jabłka zawie- śygSj najnowszy autokar, któ
ra ją 2—3 razy mniej azota- rym często wędrują po r  
nów i azotynów niż zezwalają publice mistrzowie sztuki 
normy. Wszystkie warzywa i artyści, 
owoce dostarczane są po ce- ■—..Stawiamy sobie za cel 
nach państwowych, aczkol- część zarobionych przez ze- 
wiek dla firmy jest to nie- środków przeznaczyć n< 
zbyt korzystne. Jednakże w  rzecz miłosierdzia i dobro- 
imię zdrowia dzieci firma czynności, na działalność cha 
godzi się na straty, gdyż je j rytatywną — mówi dyrektor 
dewizą Jest praca dla czlo- generalny firmy spółdzielczej 
wieka nie zaś jedynie dla zy- „Aitra" Alfonsas Wllas. 
sku. W  najbliższej przyszłości Obecnie budujemy nowe 
firma planuje objąć swym ce produkcyjne w rejonie 
patronatem wszystkie , żłobki trockim Zamierzamy hodo- 
‘ przedszkola stolicy. wać bekony, będzie to czy-

, * ■
Jęła patronat nad młodzieżo- mv MODatrwać w  niania- 
w , orkiestrą k ^ e r ^  S Ł d '

5 “ ' JA do żywienia die-kewiczius), stając się głów- tetyczneco 
n>™ Jej •poruorem. Cieluwe. co na to tonę

Udziela się pomocy flnan- spółdzielnie? Wszak działal- 
sowej również zespołowi mu- ność dobroczynna t^ko po- 
zykl ludowej „Balta", który zomie naraża finnę na stra- 
Powoli „wyrasta z powija- ty. Ogólny bilans bywa do
ków i zdobywa popular- datni. A  skąpy dwa razy 
ność. Firma pomaga „Bałcie1* traci. 
w  zakupie strojów i instru- Jonas TAMOSZAITIS
mentów muzycznych, m. Wilno

futerkowych w  ogóle 
ną. Zarabiają nieźle (40( 
błi miesięcznie i więcej) 
wet zezwala się resztki 
my nabyć po minimalne

1 rad- W  tym wypadku, i 
ru- podjęto by stanowo^B 
Ina- Nie słyszałem, także, by i  
kar- z działki przyzagroch^^ 

lsiada wykopał sler

wartości materialne 1 
sa. by je przywłaszcz ć 
nie jest nam tajemni 
tóż niedawnpJSylem 
nej spółdzielni hodowli 
Tząt futerkowych 
.Wlleiklszkis"

nie dla własnego gospo< irst- z sowchozowych
Ale kradną! Może tak wych pól, proszę barififl 

musi być w  fermach ho< śwli bowiem niczyjel 1 
zwierząt futerkowych? - za* W  ten właśnie sposóSl 
dałem sobie pytanie. zumiałem Pani list: Nie

Tylko nie pomyślcie, że Pani, by nadal kradzlcng 
dziennikarze to naiwni cy l szę, przychówek, 
nic nie rozumieją. Co z aczą dyscyplinę pracy itd. MMH 
g j jy j jm  . Qjcu, ig  tnnl pracownicyl

* - i  darstwa zwierząt futerk^nch 
O- również mają tego wszystkie 

pew- go dość. Wiec jazem-ganjSH 
wie- lmy, jak pokonać wyobapH 

(k< choz nie człowieka wobec cm ń t  
r jonie swojej pracy, by nielodgry- 

szyrwinddm) i bez o{ ódek wał on w fermie roli mjm- 
spytałem przewodnie cego nika, a czuł się Gospo^^| 
Czeslowasa Puklsa: Myślę, że wyjście z MBi

—  Czy kradną? sytuacji może być jedna —
—  Niech tylko spi bująl cbierźawa wewnątrz Jgop» 

Z bliska do fermy nikc o nie i darstwa. Co dotycz^ pme 
dopuścimy. 'Ja 1 1— teraz nie czyni ono por

— Nie zrozumieliście mnie, 'szkód. Przy dzierżaw^^H 
pytam o członków sp< dziel-Ima płacy, a jest udzialw 
ni. Czy kradną pasze? (zyskach. Zespół pracoj^H

Nasz pnicowni j prę-1 sam układa „listę etat^^B 
dzej odda swój oblać zwie-1 decyduje, kto ma z kim pa 
rzętom, ni* okruszyn [ weż-J cować, aby ogólna sprawi ■ 
mie. Przecież jest poda-1 tym nie cierpiała.. 1
rzeml I  )  Może wtedy uda się m t

W  kołchozie „Gel«>nalM, l szcie dojść p raw dy?^ ! 
zespół wziął w Aerża-ł Jeny SOBH&

wę fermę hodowli trzemy chief kor. „Czerwonego Sztanduf

BEfŁątA

Za p a łk i ozy w ykałaczki?
■Do czego służą 

Każde dziecko wie, | 
znaczone są db zapale 

a kuchence gazoi 
pałania W piecu,
I papierosa ltcL, itp.l 
I tacie zapałka każder 
kojarzy się z proces  ̂
~^się... raczej koj< '

tłklilpriEypat&u jest to wizenff^J 
juśmiechniętej krowy z kok | 

■  o g l  r v w  dzwoneczkiem! 
pjr roz4szyi, a pod tym f igu r^ B ^  

tlanialpis: iUbatpieczenie byittgM 1 
■rezu ll Cjtkawe, dlaczego

lnie posiadam ani faimyH 
i pale-rjnię, Co by się kojai 

I  bydfem, muszę płacić i

wr»AĆiÓŁ P r a g n ą  k o r e s p o n d o w a ć
bek i Marta Itąbifiscy — ma- Polska, 14-330 Małdyty, ul. B. 

Ją po 32 lata 1 dwuletnią córe- Prusa 1 m. IŁ
czkę Olgę. Oboje ukończyli Unl- . _ . . . ... ,,___
wersytet Warszawski. Mają

UbllotOt, W mlarq wćl- 1 “ » a-
cauusur.l, , 1 , 3 «  ,” "bUw T m °‘

rMn. uiDunńWulŁ PoMn. “ ' f 4*  L’S,l? ę " 1 ■ “ 7
01-335 w . _ k  ul D m n .
skiego 9 m. 102. klubami lub osobami, które mają

Aim. | JĆJCI Kuniccy ~  ^  Celem
uuaytatanl neosmlll 1 hlslo’  ‘S iJ S S S f. .toTte-di w pSStnaw'1. ii-  dumyUMiUch, spiciu 1 Ule-
teresują się historią, geografią **tury. Polska, 19-300, Ełk, ul. 
1 losami mieszkańców Litwy. Kilińskiego 40 A  m. 34.

Sprawa do rozstrzygnięcia W ZSRR polska książka przedmiotem luksusu?
Lubię odwiedzać księgar- złotego do rubla kosztowała- Natomiast jeżeli chodzi o kilkakrotnie Dlacze-

nle. Tu, w Związku Radzie- by ona około 1 rubla. Jed- radzieckie wydania w  Pol- go więc obywatele radzieccy 
cklm 1 w  Polsce — ilekroć nakże na ostatniej stronie sce, są one nleproporcjonal- muszą u siebie w  domu u  
tam bywam. Coraz bardziej zobaczyłem ceną, która od- nie tanie. Niedawno, na polskie płacić kilka-
się przekonuję, że polska biła mi chęć kupienia edycji przykład, - kupiłem w  War- krotnie drożej w  porównaniu 
książka u nas staje slą przćd- Kosztowała 6 rub. 17 kop. szawie wydaną w  Moskwie z ich ceną właściwą?
miotem luksusu i nie każdy Obok stał inny tom; Aleksan- książkę „Bogdan ’ Chmielni- Reasumując: już prawie
może pozwolić sobie ją ku- der Sołżenicyn , Jeden dzień cki“ Włodzimierza Zamliń- od 10 lat polska książka < 
pić. Polska książka w  ZSRR Wrana Denlsowicza*. Polaka skiego. Jej cena radziecka ZSRR jest bardzo droga 
jest bardzo - droga, zaś ra- cena ■— również 1000 złotych, 1 rub. 60 kop*, zaś w  zło- dla wielu ludzi z tego po wo
dzi ecka w Polsce — bardzo ale w  rublach 4,76. Pomy- tówkach trzykrotnie taniej —  du nieosiągalna. §  ‘Czyżby 
tania- ■ ślalem wówczas: jak to się tylko 560 złotych. potentata handlowego „Mież-

Oto 1 ostatnio w wileńskiej dzieje, że jednakowo kosz- dunarodnaja Kniga" nie ob-^  » p.̂  u Mmm a •****
Mledwiediewa „Ludzie Sta- nas kosztują niejednakowo, ryścl wykupywali w  pol-r
jjna". Jej polska rena —  a ich • ceny są naprawdę skich księgarniach radziec-
1000 złotych. Według kursu niewspółmiernie wysokie? kie książki, które były tu Józef SZOSTAKOWSH

Niedawno (08.12.8! 
kładowymi biifecie 
10 pudełek zapałek, 
dukowanytih w  k 
fabryce ’»Lłepsna" 
zdanie o przezna 
pałek nieco się znu< 
stało się tak cUate; 
każdym'^pudełku b).
2—4 zapałki, nadając* się 
użytku. W  reszcie mtrzeg- 
Iłem tyłko nikły ślad darld 
która pizy próbie SiroSler'J 
lekko: się Iskrzyła i... w j. 
nej chwili gasła wyftlełają<_ 
przy tym chmurkę'; *szaregqf> ■ ■ ■  K i i r i

A D R E S  R E D A K C J I :  2 3 2 0 1 9  
m.  Wi l n o,  al .  Kosmonaut ów 60

sekretarza odpowjed.gMitamE
M W 67; ekonomie: 
42-79-68, 42-7S*72> ■

tor — 42-79-01; iiiMpcy rtjJoktora — 
kretarz odpowiedzialny — 42-79-49( zaat. 
alnogo — 42-79-S9; sakroUrlat — 42-79-55. 
42-79-56, 42-78-63; |d«oloql«ny — 42-79-66.

iolnićtwa2| 42-69-06;
- 42-79-88; ctołaczny oraz aktualnołcl —

42-69-63̂  zaqr. 1-75-76̂  42̂ 69-65,

12-79-971 oqło«ań — 42-58-2S| *tylUc
)wo-komorcyl-
Icl -  42-72-92;

dymu.
Wydaje ml się, |e to n ia 

Ibyły zapałki a zw y g n e za ł  
jpki służące do rozlania 
wilgotnych drew w ^ iwkich 
piecach. T S  potrzebna izecz, 
ale czymK-Kólei jzapalić te 
szczap^tj1 jJP

Jest jeszcze jedffi' ̂ rąrsja. 
Niewykluczone, ze to pu- 
dełeczko z patv-~ •if»iHł służy

ipiłem̂  Mogłem tego nie kupo^H 
ia kupowałbym, gdyłi^|

 _ryjca ,iiepsna“ w instzti
mo i J  cll  ̂ posługiwania się

— *»—i a  zapałki, chd^ 
ić, że w pudełku M

 Jpofttrostu drewniane
ftylkcfl lafki. Dziś ludzie gubi^_ 

■ '>my»łach — do c*|» 
zagadkowe patyaBj. 

producent nie chce zdr*' | 
tej tajemnicy, ale^H^ 

>yć ogień? Możni 
si| po zapałki do 
republiki, można 

ogień z kamienia, mô  
zdobyć go drogą tarcK*

ikunwać, ludzie p ien^^_ 
~*i^jbie radzili, więc wT  I 

oi stopniu cywilja^W 
powinno stanowić w

Jan JABM(%OMld

lamowej'plakietk: cwanym]

offMtOWy, 2 arklawrila w/Bwwnlctwa
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