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Euro w tarapatach

POGODA

Najbliższe dni będą
mroźne i wietrzne. W środę
w dzień lokalnie, najprędzej
w regionach zachodnich nieco pośnieży, będzie ślisko.
Temperatura 6-11, a na zachodzie kraju od 0 do minus
5 st.
Czwartkowej nocy bez
opadów, a w dzień w całym
kraju opady śniegu, na wybrzeżu śniegu z deszczem. W
dzień siła wiatru w porywach
wzrośnie do 20 m/s, będzie
nieco cieplej — w nocy 6-9.

W NUMERZE

Gdy Litwini z entuzjazmem przyjmują euro, Grecy chcą się jej pozbyć
„W niewłaściwym czasie” –
tak dziś wielu ekspertów ocenia przyjęcie przez Litwę europejskiej waluty. Decyzja w tej
sprawie przyjęta przez krajowe
władze jeszcze przed rokiem i
potwierdzona przez instytucje
europejskie w połowie tego roku, niefortunnie zbiegła się z
mocnym osłabieniem europejskiej waluty. I choć spadek war-

tości euro wywołany kryzysem
politycznym w Grecji niewiele
ma wspólnego z sytuacją gospodarczą w krajach unii walutowej, to jednak osłabiona wspólna waluta będzie rzutowała na
rozwój gospodarek tzw. eurolandu, w tym też Litwy, która od
1 stycznia jest jego członkiem.
I choć o greckich, ponownych zresztą, kłopotach było

Fot. ELTA

wiadomo jeszcze pod koniec
2014 roku, wtedy politycy nad
Wilią i Niemnem niewiele
mówili, by nie przyciemniać
blasku swego sukcesu, jakim
w ich opinii jest przyjęcie europejskiej waluty. Dziś za ten
sukces zapłacą wszyscy i choć
nową walutą, ale najsłabszą
od 2006 roku.
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że osunęła się część remontowanego budynku. Na miejsce
natychmiast wyjechały służby
ratownicze. Na szczęście obeszło się bez ofiar.
Dom był niezamieszkały.

Robotników w tym czasie nie
było, ponieważ za chwilę do
osunięcia się budynku zauważyli niebezpiecznie popękane
ściany i zdążyli uciec.
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Rajd Dakar: awans Vanagasa i pożar auta Małysza
Str. 9
Twoje auto zżera rdza?

»

Czy Koczerga stanie się przyczyną
katastrof na wileńskiej Starówce?

poniedziałek,
5
stycznia, w centrum
Wilna przy ul. Vilniaus 35 zawalił się dom.
Służby ratownicze około
godz. 14 otrzymały zgłoszenie,

Zmarł pobity kompozytor Dobrovolskis
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EFHR poszukuje nowych pracowników
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) poszukuje nowych
pracowników na stanowisko:
1. Administratora; 2. Koordynatora projektów
Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych prawami człowieka oraz prawami mniejszości narodowych. Poszukujemy osoby ambitnej, chcącej się uczyć i rozwijać. Znajomość prawa i księgowości
jest dodatkowym atutem.
Oferujemy:
• twórczą, ciekawą i dającą dużo satysfakcji pracę;
• możliwość pracy w środowisku międzynarodowym;
• możliwość używania języka obcego w pracy;
• ciągły rozwój poprzez udział w krajowych i międzynarodowych
szkoleniach, konferencjach, stażach i warsztatach.
Zakres obowiązków Administratora:
• administrowanie Centrum Pomocy Prawnej;
• współpraca z instytucjami, organizacjami, mediami.
Zakres obowiązków koordynatora projektów:
• przygotowywanie i koordynowanie projektów;
• przygotowywanie komunikatów informacyjnych.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe;
• dobra znajomość języka litewskiego, polskiego, angielskiego
oraz rosyjskiego w mowie i piśmie;
• komunikatywność, otwartość i elastyczność oraz chęć
dalszego rozwoju; zdolności analityczne;
• pozytywne nastawienie do człowieka; wrażliwość społeczna; bardzo
dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
Jeżeli jesteś zainteresowany/a pracą – czekamy na Twoje CV oraz
list motywacyjny na adres karjera@efhr.eu z dopiskiem ADMINISTRATOR, jeżeli aplikujesz na stanowisko administratora lub KOORDYNATOR PROJEKTÓW, jeżeli aplikujesz na stanowisko koordynatora
projektów. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 25 stycznia 2015 r.
EFHR

Mieć swoje miejsce na Ziemi,
gdzie jest spokojnie i bezpiecznie,
znać ludzi dobrych i życzliwych,
słuchać serca, podziwiać wschody i zachody
słońca —o to prawdziwe SZCZĘŚCIE!
Czy można życzyć czegoś więcej?

Z okazji 75. rocznicy Urodzin
Sz. P. Janowi Tadeuszowi Dowgialle
z serca płynące życzenia: zdrowia, wielu radosnych
chwil oraz optymizmu.
Składają seniorzy
Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Z okazji pięknego Jubileuszu przesyłamy najserdeczniejsze życzenia wieloletniemu Dyrektorowi Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli
w Wilnie

Panu Janowi Tadeuszowi Dowgialle:
niech każdy nadchodzący dzień będzie najwspanialszym
dniem w życiu, przepełnionym miłością, dobrocią
i ludzką życzliwością, niech Bóg błogosławi i rozpromienia serce swoim blaskiem, zsyła zdrowie, radość i spokój.
Grono pedagogiczne
Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli

ZDJĘCIE DNIA

W Las Vegas w USA rozpoczęły się targi elektroniki i sprzętu domowego 					
Fot. EPA-ELTA

KOMENTARZ DNIA

Fraternité tak, solidarité nie?
Hasłem Francji jest „Liberté, Égalité, Fraternité” — „Wolność, Równość, Braterstwo”.
Czasem traktowane dość specyficznie. Wolność,
owszem, ale własna — nad cudzą łzy nie ronią.
Równość — pod warunkiem, że równi są Francuzami. Braterstwo — tak, ale tylko z tymi, kto
bogaty i szczodry. Przynajmniej taki wniosek się nasuwa na widok
polityki, prowadzonej przez obecnego prezydenta Francji, Francoise Hollande’a.
Hollande pragnie się wyłamać z solidarności państw europejskich, w tym przypadku wobec Rosji. Wiadomo, dlaczego — bo
chce Rosji sprzedać francuskie okręty desantowe „Mistral”, po miliardzie euro każdy. Można dyskutować, czy sankcje wobec Kremla
są słuszne, czy nie — ale jedną z podstaw europejskiej polityki jest
solidarność. Wszyscy solidarnie działają, chociaż każdy coś traci —
ale dzięki temu zyskują wszyscy o wiele więcej.
Francuzom warto przypomnieć, jak się wyłamali z europejskiej
solidarności w roku 1939 i nie pomogli napadniętej przez hitlerowskie Niemcy Polsce. Sami potem trafili pod bat i okupację. Potem to
polscy żołnierze przelewali krew za francuskie „liberté”, bo i o tym
Francja dziś nie chce pamiętać.
Warto to przypominać, bo Francois Hollande może nie znać tej
sentencji: że historia zapomniana lubi się powtarzać.
				
Rajmund Klonowski

CYTAT DNIA
„Teraz, gdy ludzie gotówkę w litach wnieśli na konta banków komercyjnych, w moim przekonaniu zaczną częściej
rozliczać się kartami, a jeśli będą potrzebowali gotówki, z
łatwością ją otrzymają” — powiedział Algirdas Butkevičius

LICZBA DNIA
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tys. osób, głównie z Polski, odwiedza rocznie zespół pomnikowy w Ponarach

