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■ n jtyania na posiedzeniu 
E m m  Sejmu omawiano stan 

litewskiego. Referaty 
rr j wygłosili minister 
Lftwa republiki Rimantas Ka- 
yiipnewodniczący sejmowe- 
f  ianitetu rolnictwa Mykolas

rolnictwa dokonał 
Briądu zaistniałej sytuacji w 

tvte Podkreślił on, źe w 
nvwaniu złożonych prob- 

j  rolników nieodzowne są 
jtiednie ustawy. - Dlatego 
d nie powinen zwlekać z ich 
ifjcćem.

iwodniaący komitetu rolni- 
i wyszczególniając w swym 
de najważniejsze problemy 
twa wskazał, jakie sposoby 

k rozwiązania proponuje korni-

ftNutępoie odbyła się dysku- 
f- Glos zabrał tymczasowo p.o.

o ziemi
prezydenta Algirdas Brazauskas. 
M iędzy innymi odnotował cm, że 
trzeba kontynuować zwrot ziemi 

.właścicielom, zaakcentował prob
lem zwrotu ziemi w  miastach. 
Tymczasowo p.o. prezydenta po
wiedział, że jest za tym, aby 
przy miastach było rozwijane bu
downictwo indywidualne, na za- 
zasadach kooperacji tworzono 
struktury obsługujące rolnictwo.

W  dyskusji głos zabierali po
słowie, kierownicy rejonów, spe
cjaliści, przedstawiciele organiza
cji społecznych —— łącznie około 
30 osób. Po wyczerpaniu się dy
skusji przemówienie końcowe 
wygłosił minister rolnictwa Ri- 
mantas Karazija.

Przewodniczący komitetu rolni
ctwa Mykolas Pronckus w  oma
wianej kwestii zgłosił projekt 
uchwały „O  stanie rolnictwa Li
twy'1. Postanowiono go  umieścić

w  programie obrad sesji i roz
patrzyć w  trybie przyśpieszo
nym.

Alternatywny dokument —  
rezolucję „O  pilnych środkach 
dla poprawy sytuacji w  rolnict
w ie " w  imieniu Zgody Narodo
wej przedłożył poseł Gediminas 
Vagnorius. Jednakże większością 
głosów nie została ona umiesz
czona w  programie obrad.

(ELTA)

[i Brazauskas o stosunkach z Rosją
l  tycznia na konferencji pra- 

5̂, ^  Brazauskas poruszył 
bestie stosunków z

Poinformował, 
pro6bS jego oraz mln':stra 
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Roraualdasa Ramośkę oraz prze
wodniczącego Zarządu Banku l i 
tewskiego Kazysa Ratkevićiusa.

Ceslovas Stankevićius obecnie 
jest na urlopie. ale pozostaje 
kierownikiem delegacji Cały jej 
skład będzie formowany z udzia
łem *' Ceslovasa Stankevićiusa, a 
uprawomocniony - po wyborach 
dekretem prezydenta. Czujemy, 
ze na rozmowach środek ciężko
ści z dialogu politycznego prze
chodzi w  sferę spraw praktycz
nych, powiedział A . Brazauskas.

Społeczność vLitwy bardzo czu
le reagowała na to, że Rosja sa
mowolnie wprowadziła na Litwę 
dodatkowy kontyngent wojsk. W  
związku z tym, jak powiedział 
A. Brazauskas, podjęte zostały

kroki, ale bynajmniej nie krań
cowe.

Przypomniał on, że do Minis
terstwa Spraw Zagranicznych We
zwany został ambasador Rosji 

- Nikołaj Obertyszew, któremu wy- 
jażono niezadowolenie. Min:ste- 
rstwo Spraw Zagranicznych w y
stosowało notę. Minister ochrony 
kraju Audrius butkevićius wysłał 
listy protestacyjne do ministra 
obrony Rosji Pawła Gracziowa o- 
raz dowódcy Północno-Zachodniej 
Grupy W ojsk W alerija Mirono- 
wa.

W  najbliższym czasie oczeku
je s‘ę od nich oficjalnych odpo
wiedzi.

(ELTAi
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■porządzą

nie mera m. Wilna Arunasa Sta- 
rasa z dnia 11 .stycznia bieżące
go roku „O  wykorzystaniu wind 
osobowych" całkowicie mię do
biło. Zresztą chyba nie mnie je
dną. Bo przeczytajcie uważnie 
punkt pierwszy: „Pozwolić pań
stwowym przedsiębiorstwom sta
rostw za zgodą pisemną miesz
kańców całej klatki zakonserwo
wać wlndyM. I  najważniejsze: 
„wydatki na konserwację opłacają 
sami mieszkańcy klatki schodo
wej". Czyż nie paranoja? W yo
braźcie moją sytuację. Mieszkam 
na 11 piętrze i jestem dopiero 
po zawale. Jak będę docierać 
do mieszkania, kiedy odłączą win
dę? A  Jak przyjdzie do mnie le
karz, listonosz, który przynosi e- 
meryturę? Jak sąsiadka zwiezie na 
dół swoje małe dziecko? I to za 
takie „dobrodziejstwo", jak wy
łączenie windy, musimy jeszcze 
płacić my, mieszkańcy!

Sytuacja jest przez to niejas
na, iż wielu lokatorów, szczegól
nie pięter niskich, takie pismo 
podpisze chętnie, gdyż winda ko

sztuje drogo (90 talonów od o- 
soby). a mogą z niej zrezygnor 
wać. A le co robić nam, skazań
com, mieszkającym dosłownie 
pod niebem. I tak mamy nie naj
lepiej —  zimniej w naszych mie
szkaniach, trudności z wodą itd. 
A  teraz jeszcze mer wydaje ta
kie rozporządzenie. N ie wiem, 
gdzie mieszka pan A  run as §ta- 
ras, ale nawet w niepewne chę
tnie zamieniłabym z nim mieszka
niem, bo jestem stuprocentowa 
przekonana, że gdyby miał moje 
11 piętro, nigdy nie podpisałby 
takiego idiotycznego i szkodli
wego rozporządzenia. A  może u- 
waża za najważniejszą swą fun
kcję dokuczyć maksymalnie 
człowiekowi, bo 1 tak Wilno pę
ka w szwach.

M. KOWALEWSKA

OD REDAKCJI: W  wynika vo- 
tam nieufności wyrażonego przez 
40 deputowanych, mer miasta 
Wilnr Arunas Staras został przed
wczoraj zdymisjonowany ze swe
go stanowiska.

14 lu te g o -w y b o ry  prezydenta
Kandydaci spotkali się 

na ekranach telewizyjnych
27 stycznia w bezpośrednim programie telewizyjnym po' raz 

drugi spotkali się kandydaci na prezydenta Algirdas BRAZAUS
KAS 1 Stasys LOZORAITIS. Prawic w  ciągu półtorej godziny od
powiadali oni na pytania prowadzącego program dyrektora ge
neralnego Litewskiej Telew izji lRadia Lal mon asa Tapinasa I py
tania widzów. Podajemy krótkie streszczenie dialogu kandydatów 
na prezydenta.

Na pytanie, dlaczego Litwa 
znalazła się w  trudnej sytuacji 

gospodarczej, Stasys Lozoraitis po
wiedział, że błędy należałoby a- 
nalizować później, obecnie nato
miast jest ważne, aby wybrnąć 
ze stagnacji i przystąpić do po
ważnej Drący. Jeżeli będziemy 
mówili dużo c  przeszłości, to 
znów wpadnien y w  nie kończą
ce ' się spory. Algirdas Brazaus
kas wskazał, że główną przyczy
ną jest szczególnie niefortunna 
reforma rolna.

Jak Litwa może wybrnąć z 
ekonomicznego dołka? Zdaniem 
Stasysa Lozoraitisa, tylko wtedy, 
gdy rozpocznie się wytrwałą 
pracę. Trzeba jak najprędzej roz
kręcić koło zamachowe ekonomi
ki. Algirdas Brazauskas mówił, że 
należy szybciei przywrócić cho
ciażby poziom produkcji sprzed 
ant lat, zaangażować jak najwię- 
ej kapitału zagranicznego i wsze
lkimi sposobami wesprzeć rolnic
two.

Czy będąc wybrany na prezy
denta będzie pan kontynuował 
reformę rolną? Czy będzie pan 
zwracał z‘emię właścicielom, czy 
więcej pomagał spółom? Stasys 
Lozoraitis: prezydent takich re
form nie dokonuje. Może on 
poprosić większość sejmową o 
pomoc dla wsi i to właśnie zro
biłbym. Rozumiem, że nie wzięto 
pod uwagę opinii ludzi wsi. Trze
ba zapytać: czego chcec e? I u- 
czynić tak, jak oni powiedzą. 
Algirdas Brazauskas: własność
trzeba zwracać. A le podstawowe 
wymaganie jesr to, że ziemia 
musi być uprawiana. Tym, któ
rzy nie chcą tego robić, należy 
wypłacić kompensaty. Jestem za 
różnymi formami własności.

Jak mógłby Pan dopomóc śre
dnim przedsiębiorcom? Algirdas 
Brazauskas: drobne przedsłębior-

stwa i  przedsiębiorców krępuje 
system podatkowy, nie pobudza 
on produkcji. Sytuację trzeba 
poprawiać. Stasys Lozoraitis: jak 
mogą one pracować, skoro za 
kredyty muszą płacić 80— 100
procent?

Jak ograniczyć inflację? Sta
sys Lozoraitis: prędzej (ale nie 
od razu) wprowadzić własną wa
lutę, wzbudziłoby to w  ludziach 
zaufanie. Rozwijać produkcję i 
eksport Algirdas Brazauskas: po 
wprowadzeniu talonów zaczęliś
my kontrolować procesy inflacyj
ne. Obecnie należy to czynić 
również z emisją* talonów. Nie 
da się usprawiedliwić, że w lis
topadzie i grudniu roku u leg łe 
go emitowano aż 20 proc znaj
dujących się w  obiegu talonów.
- Dlaczego dotychczos nie ma li

ta? Stasys Lozoraitis: gdy jesteś
my na dnie dołka ekonomiczne
go, nie wolno ryzykować litem. 
Może on prędkr się spalić. A l
girdas Brazauskas: spóźniliśmy
s ę o 1— 1,5 roku z wprowadzę-, 
nera lita. Latem tego roku spo
dziewamy się ustabilizowania er 
konomrki, wtedy będzie można 
myśleć również o wprowadzeniu 
lita.

Litwa stanęła wobec groźby 
bezrobocia. Co pan by uczynił, 
żeby bezrobocie nie osiągnęło 
krytycznej grar. cy? Algirdas Bra
zauskas: należy wykorzystać te 
miejsca pracy, które mamy, dla
tego trzeba troszczyć się o uzys
kanie surowców To również o- 
bowiązek rządu. Nie widzę In
nych możliwość? kompensat Sta
sys Lozoraitis: zgadzam się z o- 
ponentem. Jednocześnie trzeba 
tworzyć też nowe miejsca pracy. 
Wymaga to kapitału, głównie za
granicznego. .

(Dokończenie na str. 2)

Pretendenci prowadzą
kampanię

Dwaj kandydaci na prezydenta Republiki Litewskiej: Algir
das Brazauskas i Stasys Lozoraitis prowadzą Już na całego przed
wyborczą kampanię. Pierwszy z kandydatów zaczął ją od spot
kań w Wiln‘e, drugi —  na prowincji.

Działają już sztaby wyborcze pretendentów do fotela pre
zydenckiego. Koordynacyjny sztab wyborczy A. £»4<*zai skasa 
znajduje się w wileńskiej s.edzibie Demokratycznej Partii Pra
cy Litwy (uL barboros PadviJaites 1). Ekipa sztabu koordyna
cyjnego kieruje poseł na Sejm Gediminas Kirkllas. Natomiast 
sztab wyborczy kandydata na prezydenta S Lozoraitisa mię
su się w pomieszczeniu I*Ja*u Urbanistyki I Architektury Sa
morządu m. Wilna (aLGiedymina 35). Kierują, nim EugenIJus 
Gentvllas I Jonas Tamulls.
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W  rządzie Litwy
WILNO (ELTA). Dla ueżczenia

60 rocznicy tragicznego zakoń
czenia transatlantyckiego lotu 
bohaterów narodowych Litwy 
Steponasa Dariiisa 1 Stasysa Gi- 
renasa 27 stycznia rząd Republi
ki Litewskiej na swym posiedze
niu powziął uchwałę, aby rok 
1993 ogłosić rokiem Dariusa i 
Girienasa natomiast dzień 17 
linca —  Dniem Jedności Litwi
nów Świata. Uchwałę przyjęto 
na życzenie Aeroklubu Litew
skiego, wspólnoty ,Utuanica i 
innych warstw społecznych. Po
wołano rządową komisję orga
nizacji świątecznych Imprez 
roku Dariusa i Girenasa i Dnia 
Jedności Litwinów Świata. Jej

przewodniczącym jest minister 
kultury i oświaty Dainius Tnn- 
kunas.

Rząd skorygował wcześniej
szą uchwałę „O  uznaniu za prior 
rytetową działalność medyczną 
1 farmaceutyczną** oraz uzupeł*- 
nił ją o przepis, że za prioryte
tową uważa się również dzia
łalność prywatnych zakładów 
leczniczych i usług higienicz
nych. Przyjętą uchwałę „O 
przesyłaniu emerytur, alimen
tów i  innych środków pienięż
nych" na Litwę Ministerstwu 
Łączności i Informacji zezwolono 
na samodzielne zawieranie u- 
mów z administracjami poczto
wymi byłych państw strefy ru
blowej w  sprawie przesyłania

przekazami pieniężnymi emery
tur, alimentów i innych świad
czeń, wypłacając je  tymczaso
wymi pieniędzmi litewskimi —  
talonami według ustalonego w 
okresie otrzymania przekazów 
porównawczego kursu walut. 
W  celu zachowania wysokiego 
poziomu artystycznego rzemiosł 
artystycznych, produkcji wyro
bów i tradycyjnych narodo
wych pamiątek, postanowiono 
nie opodatkowywać tych wyro
bów akcyzą ogólną. Uchwała ta 
będzie obowiązywała dopóty, 
dopóki nie zostanie przyjęta us
tawa o wartości dodatkowej.

Na posiedzeniu przyjęto uch
wały „O  trybie przelewania dy
widend za akcje należące do 
organów władzy i administracji 
państwowej", „O  budowie naj
ważniejszych obiektów gospo
darki Litwy". Rozpatrzono też 
inne kwestie.

l i j *
w a*
[ d »

\ v »
m f 6

Kandydaci spotkali się na ekranach telewizyjnych
(Dokończenie ze str. I)

Na pytanie, ęo ambasador L*t- 
wy w USA Stasys Lozoraitis u- 
czynił, aby otworzyć drzwi przed 
inwestycjami zagranicznymi, od
powiedział on: otrzymano już
oferty firm zagranicznych na za
kup całego kaibamidu wyprodu
kowanego w latach 1993. 1994 
w jonawskim „Azotasie", rozpo
częcie wypompowywania produk
tów naftowych, które wsiąkły 
do ziemi, na eksploatowanie lot
niska w Szawlach, zakup od Lit
wy serów, szampana, itd. Jed
nakże te i inne oferty leżą w 
szufladach urzędników Litwy.

Czy na Litwie nie mamy za du
żo urzędników? Stasys Lozoraitis: 
trzeba zmniejszyć liczbę minis
terstw i urzędników. A le pozo
stałym należy znacznie podnieść 
wynagrodzenia ze zrozumiałych 
dla wszystkich przyczyn. Aigir- 
das Brazauskas: I ponadto dok
ładniej określić uprawnienia u- 
rzędników oraz sfery działalno
ści ministerstw. W iele nieporzą
dku jest we wszystkich resor
tach.

Czy proponowałby pan podnie
sienie wynagrodzeń i z czego? 
Algirdas Brazauskas: można to 
czynić dopiero po zwiększeniu 
wpływów do budżetu. Dodatkowe 
dochody budżet mógłby uzyskać 
jeszcze w  tym roku. gdybyśmy 
zdołali podnieść przemysł. W  
roku ubiegłym niepotrzebnie za
mrożono płace, dlatego dochody 
wielu ludzi tragicznie pozostają 
w  tyle za rosnącymi cenami. 
Należałoby zmienić kryteria us
talania wysokości emerytur. Po
trzebne jest tu większe zróżnico
wanie. Stasys Lozoraitis: budżet 
można uzupenić również obniża
jąc podatki. Przecież zbieramy 
ich tylko 30 proc., gdyż są nad
miernie wysokie. W  razie obni- 
żen a płaciłoby je  o wiele w ię
cej ludzi. Dlatego ogólna suma 
w  budżecie byłaby większa. Do
wiodła tego praktyka wielu kra
jów.

Jakie, pańskim zdaniem, po
winny być podstawowe' zasady 
polityki podatkowej? Stasys Lozo- 
raitis: podatki nie powinny przy
gniatać ludzi, lepiej brać mn ej - 
sze, ale od wszystkich. Algirdas

SPOTKANIE 
MINISTRÓW KRAJÓW 

PÓŁNOCNYCH

SZTOKHOLM (ITAR — TASS 
r ELTA)* Zakończenie zimnej 

wojny stworzyło sprzyjające prze
słanki do umacniania bezpiecze
ństwa w Europie Północnej. Wie- 
Jkie znaczenie ma tu dalsze kro
czenie Rosji drogą demokracji i 
gospodarki rynkowej. ✓

Mówi się o tym w  oświadcze
niu złożonyin przez ministrów 
spraw zagranicznych krajów pół
nocnych na spotkaniu, które za
kończyło się 27 stycznia w  sto
licy Szwecji. Podkreślili oni rów
nież, że odbywające się wycofy

wanie armii rosyjskiej z państw 
bałtyckich ma wielkie znaczenie 
dla bezpieczeństwa w regionie 
północnym. Ministrowie wskaza
li, że Rosja powinna jak najprę
dzej podpisać porozumienia z ' 
Estonią, i  Łotwą w sprawie bez
zwłocznego wycofefiia wszystkich 
swych wojsk.

PIERWSZY TYDZIEŃ PRACY CLINTONA 
OCENIONO POZYTYWNIE

WASZYNGTON (Reuter —  
ELTA), Według danych sondażu 
socjalnego, większość Ameryka
nów pozytywnie oceniła pierwszy 
tydzień pracy Clintona.

58 proc. respondentów zaakce
ptowało politykę, jaką zapocząt
kował nowy prezydent, 20 proc. 
opowiedziało się przeciwko. Clin
ton doczekał się lepszej oceny 
niż jego poprzednicy Reagan i 
Bush.

Jednakże sondaż wykazał ró

wnież, że tylko dla 24 proc. A- 
merykanów opracowany przez 
Clintona program gospodarczy 
jest całkowicie jasny, podczas 
gdy 73 proc. obywateli USA nie 
rozumie go.

■ Odpowiadając na pytanie, ile 
czasu powinien trwać „miodowy 
miesiąc*1 nowego prezydenta 
USA, 23 proc , respondentów 
twierdziło, że wystarczyłoby 3 
miesiące, 33 proc. Amerykanów 
podało 6 miesięcy i 37 proc. — 
nawet okres 1 roku.

a r m e ń s k a  e l e k t r o w n ia  a t o m o w a
W NIEBEZPIECZEŃSTWIE

Z braku elektryczności fakty
cznie niemożliwe jest kontrolo
wanie systemów Armeńskiej 
Elektrowni Atomowej, dlatego 
powstaje zagrożenie jądrowe i 
radiacyjne, głosi list premiera 
Armenii B. ’ Arutiuniana do rzą
dów krajów WNP, Gruzji, Azer
bejdżanu, Turcji i Iranu.

W  elektrowni atomowej 
odpady paliwa uranowego i 
dioaktywne, których ochładza
nie i przewietrzanie wymaga 
specjalnej kontroli. N ie moż* 
na tego .uczynić, gdyl nie ma 
energii elektrycznej.

Dokładamy wszelkich starań, 
aby nie dopuścić do awarii mo-

są

Brazauskas: powinny one dopin
gować produkcję. Prócz tego 
trzeba wzmocnić inspekcje po
datkowe. N ie wiedzą one, jakie 
zyski otrzymuję kapitał prywat
ny czy spółek akcyjnych.

Dlaczego na-Litw ie nie ma 
zgody i dlaczego tak się stało? 
Stasys Lozoraitis: sądzę, że kie
dyś napiszę o tym książkę. Mó
wiąc o zgodzie, nie mam na my
śli, że trieba połączyć dwa prze
ciwstawne bloki. Należy osiąg
nąć, aby wszyscy jednakowo 
chcieli mieć niepodległe, demo
kratyczne i sprawiedliwe państwo 
i wszyscy wiosłowaliby w  tym 
kerunku. Tylkę1 . wtedy będzie 
zgoda. A  nastawienie społeczeń
stwa do tego jest obowiązkiem 
prezydenta.. Algirdas Brazauskas: 
DPPŁ wielokrotnie proponowała 
zgodę, ale Sajudis nie chciał te
go. Trzeba odrzucić wszystkie 
wcześniejsze ambicje. Pierwszy 
powin!eń uczynić to prezydent, 
człowiek bardzo sprawiedliwy, 
potrafiący pojąć interesy wszyst
kich ludzi Litwy.

Partia komunistyczna, KGB w 
ciągu wielu lat realizowały ludo
bójstwo. Dlaczego nie stanęli 
przed sądem ludzie, którzy to 
czynili? Stasys Lozoraitis: Jest to 
dramat całej postkomunistycznej 

- Europy Wschodniej. Oskarżenia, 
w żaden sposób nie kończą się. 
A le  'przestępstwa trzeba skody- 
fikować. Trzeba sądzić tych, któ
rzy konkretnie zawinili wobec 
ludzkości,' ustaw Litwy, któ
rzy. boleśnie zranili wartości 
-człowieka. A le  nie wolno obwi 
niać jedynie za to, że ktoś był 
komunistą. Part:a komunistyczna 
popełniła wiele przestępstw 
dlatego jako partia powinna być 
potępiona. Algiidas Brazauskas: 
nie może. być odpowiedzialności 
zbiorowej, lecz tylko osobista. 
W  najokrutniejszych dla Litwy 
latach w  partii było bardzo nie- 
w e lu  Litwinów. Pokolenie, któ
re później wstąpiło do ;partii, 
nie powinno odpowiadać 
wcześniejsze czyny.

(ELTA)

USTAWA REPUBLIKI LITEWSKIEJ

O AUKCJACH PRYWATYZACJI MAJĄTKU 
PAŃSTWOWEGO I PUBLICZNEJ SUBSKRYlL ■ 

AKCJI Ml

watyzacji, kontynuować 9 
z obowiązującą ustawa S 
pnej prywatyzacji ma|ai£> 
jtwowego. Okres trwaJjpŁ 
prywatyzacji ustala sl» f§|| 
dni, ile pozostawało 1|grag *L 
odroczeniem prywatyzuj?

Artykuł 3. Prywatyzacją 1  
tów, wpisanych od g|3HI 
programów prywatyzacji^?*! 
tyzowanych w  drodze 
subskrypcji akcji, rozpoęjjt 
przyjęciu poprawek do u*Jr| 
wstępnej prywatyzacją^ 1 
państwowego.

Tymczasowo p.ó. prezydenta Republiki l i t e ^ l  
Algirdas BRAZAlJsJfl 

Wilno, 19 stycznia 1993 r. -

UCHWALA SEJMU REPUBLIKI LITEWSKIEJ 1  *

O przystąpieniu Republiki Litewskiej do Konwencji 
Organizacji Narodów Zjednoczonych z II  kwietgfl 

1980 r. w sprawie umów dotyczących międzynarodowi 
kupna—sprzedaży towarów

Artykuł 1. Nie przeprowadzać 
aukcji, prywatyzacji majątku pań
stwowego z wyjątkiem obiek
tów prywatyzowanych za walutę 
wymienialną oraz aukcji zam
kniętych dopóty, dopóki nie zo
staną przyjęte poprawki do us
tawy Republiki Litewskiej o 
wstępnej prywatyzacji majątku 
państwowego.

Artykuł 2. Prywatyzowanie 
obiektów, wpisany cii do progra
mu prywatyzacji i wyszczególnio
nych w  ustalonym trybie w  in
formacyjnych biuletynach pry-

Sejm Republiki Litewskiej po
stanawia:

1. Przystąpić do Konwencji 
Organizacji Narodów Zjednoczo
nych z  11 kwietnia 1980 r. w 
sprawie umów dotyczących mię
dzynarodowego kupna— sprzeda
ży towarów z następującym za
strzeżeniem:

„Republika Litewska, kierując 
się artykułami 12 i 96 Konwen
cji, oświadcza, że  nie stosuje się 
jakiejkolwiek zasady artykułów 
11, 29 lub II części Konwencji, 
zezwalającej, aby umowa o ku* 
pnie— sprzedaży, je j zmiana.

przerwanie porozumienia i_  
albo oferta, akcent lub jakjjl 
ny wyrażony zamiar były m| 
ne nie na piknie, lecz * | 
kiejśkolwiek formie, jeżeli jJ 
ze stron ma własne mfgy 
biorstwo komercyjne w Reg 
ce Litewskiej 

3. Polecić tymczasowi 
przewodniczącego Sejmu) 
bliki Litewskiej, aby p^jgą 
wał sekretarza generalnego! 
ganizacj i Narodów’ 
nych o  tym akcie p 3 H |  
i pragnieniu Republik®®" 
zdeponowania dokumentów] 
przystąpieniu.

Tymczasowo p.o- przewodnia 
Sejmu Republiki Litewskie] Ceslovas JTJ 

W ilno, 19 stycznia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE RZĄDU REPUBLIKI 
LITEWSKIEJ Nr 32 P Z 18 STYCZNIA 1993 R |

O ŚRODKACH OCHRONY PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH PRZED FAŁSZOWANIEM I

W  celu ochrony papierów 
wartościowych przed fałszowa
niem:

,>ć;‘:l-.v Zobowiązać Ministerstwo 
Finansów, Ministerstwo Przemy
słu i Handlu oraz Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych, aby 
wspólnie z  Litewskim Instytutem 
Eksperytyzy Sądowej, angażu
jąc potrzebnych specjalistów 
Banku Litewskiego i instytucji 
naukowych, przygotowały pro
jekt uchwały regulujący tryb 
wydawania, produkcji, emitowa
nia do obiegu i ochrony przed 
fałszerstwem papierów wartoś
ciowych i papierów ze znakami 
wodnymi oraz do 1 lipca 1993 
r. przedstawiły go rządowi Re
publiki Litewskiej.

2. Ministerstwo Finansów oraz 
Ministerstwo Przemysłu i Han
dlu powinny zapewnić, aby od

dając do produkcji i pn 
jąc klientom wytwoizcfoe 1 
papiery wartościowej i papie I  
znakami wodnymi, zgłaszały f  
Litewskiemu Instytutowi 
pertyzy Sądowej do 
która ustaliłaby, czy odpo1 
ją  one wymaganiom ochronjj

3. Polecić Litewskiemu!" 
tutowi Ekspertyzy SądowejJ 
konywanie ekspertyzy pn 
wanych do produkcji i  cpM 
nych do obrotu papierów W 
tośdowyćh oraz papieni^T 
kami wodnymi w  celu j ą 
czy te papiery są odpowjj] 
zabezpieczone przed 1 
stwem, jak też ekspertyzy * 
dujących się już w  obiegi 
pierów w a rto śc iow y^ ^  
trzeba ustalić, czy nie, f 
sfałszowane.

BronislovasiS|

gącej spowodować katastrofę w 
regionie, głosi list. Z  powodu* 
dużych mrozów różne warstwy 
mieszkańców wywierają nacisk 
na rząd, domagają się za wszel
ką cenę. wznowienia pracy siło
wni atomowej:

Po niedawnym wysadzeniu w 
powietrze gazociągu w  gruziń
skim rejonie Mameul jedynym 
źródłem energii w Armenii są 
elektrownie wodne, ale ich moc 
nie pozwala nawet w  sposób 
minimalny zagwarantować pra
cy najważniejszych obiektów 
zapewniających życie kraju, 
stwierdza się w  dokumencie.

(ITAR—TASS—ELTĄ)

S P O R T
WSZĘDOBYLSKI FUTBOL

Ą- Grająca pod postacią pane- 
weżyskiego ,,Ekianasu“ piłkarska 
reprezentacja Litwy zdołała się 
przebić do półfinału rozgrywane
go obecnie w Moskwie turnieju 
mistrzów, z udziałem najlepszych 
jedenastek poszczególnych re
publik ' byłego Związku Radziec
kiego. W  decydującym spotka
niu zdołała ona uzyskać bezbram
ko w y remis z „Kajratem" i dzię
ki lepszej różnicy goli wygrać 
grupę „C1'.

* Rywalem „Fkranasu". w  pół
finale będzie mińskie „Dynamo". 
Inną parę półfinałową tworzą 
moskiewski „Spartak" i tbiliskle 
..Dynamo". Półfinałowe pojedynki 
odbędą się dzisiaj, a finał — 31 
stycznia.

+  O trzy przepustki przydzie
lone piłkarzom Czarnego Lądu 
do finałów piłkarskich mistrzostw 
ńwiata - 94 nie powalczy repre
zentacja Tanzanii, albowiem zos
tała ona przez FIFA wykluczona

-z turnieju z powodu kłopotów 
finansowych' i zadłużeń wobec 
FIFA.

4 ' Znany przed laty piłkarz 
kijowskiego „Dynamo" O. Bło- 
chin, prowadzacy ostatnio grecki 
kiUb „Olympiakos" Pireus, zos
tał zwolniony z  posady gł. tre
nera przez w?adze klubu. Taka 
dfecyzja wywołała wielkie nieza
dowolenie miejscowych kibiców. 
Zagrozili oni nawet, że nie bę
dą chodzili na spotkania, dopóki 
Błochin nie wróci na swe sta
nowisko.

W  „Olympiakosie" gra też in
ny piłkarz ukraiński Ó. Prota- 
sow, do niedawna bombardier 
..Dniepru" Dn*epropietrowsk. Mo
żna przypuszczać, że po zakoń
czeniu tego sezonu zdecyduje on 
iównież opu^tó barwy tego klu
bu. ,

Błochin tymczasem już na ca
łego prowadzi pertraktacje co do 
objęcia „steru" w  innej greckiej 
jedenastce,;?^ PAOK Saloniki.

T IM M AN NIE REZYGNUJE

Emocje nie lada towarzyszą fi
nałowemu spotkaniu pretendentów

do szachowych mistrzostw*, 
ta. Dwa kolejne z w y d ^ J l 
glika N. Shorta w 9 i  | f  
tiach stawiały praktydB*j 
rywala Holendra J. TnnBj* 
krytycznej sytuacji, a jMJ 
nie upadł on na duchu^ |fir 
szy 11 partię zmniej$S$|L 
cę. Short prowadzi aktuau8' !  
tylko 6:5. Do zakońcaźpF 
dynku pozostały 3 partia

Jak w.adomo, T i^ S p  
Shortem grają w urocz^T 

. wości Sao Lorenza 1 de 
pod Madrydem. H isS^L  
ukrywają, że chcielibjw*^ 
o szachową koronę' h 
zwycięzcą tego spotkaP**J 
Kasparowem równieraj^T 
się w ich kraju. Swą 
rę wysunęła BarceloffiBj 
jąc zgromadzenie fundus*“ 
lód 4 min dolarów.

FIDE podejmif decy^  _ 
go po tym, kiedy zagi|S| 
mecz Short — Timma^^^® 
zględnić równie/ i  
la Kasparowa. Obok' 
swe kandydatury zgłosił| 
lin, Zagrzeb i Dżakartaj

Wff
•łosiłrf
a r  ta.
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»jje mamy strategii rozwoju..
boZM OW A z  m i n i s t r e m  g o s p o d a r k i  
K J U L IU S E M  Y E S E L K Ą

SBMwny MtaMro, 
lUIku to,y Pf *cował w

S* kierownika dilalu...
^ w o e m ,  ajmow®1®™ •*«
I m  nawoju gospodarczego, 

i raai. uedy Pan KMtał ml- r l motoa Jol chyba po- 
J j ? ’,  ty *  oV  W «w d 2lly  rtę

i ^ jn t y  wtedy *  o wiele 
i gabinetu, n il x tego,

?% ry* <&“  «l«tilniy...
’  fosy na to odpowiedzieć, 
.^a powrtdć do tamtych cza- 

oadw kiedy tzw. plerw- 
| „'sajudi* brał władzę w  swe 

g|  Wiedząc,- jakie cele przy- 
I S a ją  jego liderom wówczas 

-tpiiritem kandydowania na de- 
| ffitówanego do Rady Najwyż- 
j «ej Po prostu rozumiałem, ze 
I jjieil będziemy wykonywali za

łożenia programu ekonomicznego 
Sajudisu, to Litwę czeka upadek 
gospodarczy: przy przejściu na 
system rynkowy, wprowadzeniu 
cen światowych czekał nas de
ficyt płatniczy w  granicach mi
liarda dolarów. Słowem, przewi
dywałem, że polityka ta dopro
wadzi do zubożenia narodu i 
mnie nie było po drodze z  Saju- 
disem.

Bardzo źle, kiedy się polity- 
zuje gospodarkę, a sami poli
tycy nie są w  stanie uzmysło
wić nowej sytuacji, okoliczności, 
które się ukształtowały.

Jako kierownik działu strate
gicznego rozwoju gospodarki na
pisałem do prasy szereg artyku
łów, w  których wyłuszczałem 
własne stanowisko, twierdząc, iż 
jeżeli chcemy całkiem zubożyć 
naród, to można przyśpieszyć

procesy urynkowienia gospodar
ki.

Trudno —  zwyciężyli moi

. przeciwnicy, oponenci: przystą
piono do szybkiego wdrażania 
reformy gospodarczej, wprowa
dzenia rynku, zaś ja  straciłem 
pracę... Minęły w ięc przeszło 3 
lata, ale postępu w  gospodarce, 
jak nie ma, tak nie ma, tylko re
gres. N ie wiem na czyje polece
nie zabrano mi wtedy dział, czy 
zarządził to ówczesny minister, 
a obecnie mój zastępca Novic- 
kas, czy stało się to na skutek 
dziecięcej chorobliwej podejrzli
wości wicepremiera Vaiśvily, któ
ry sprawdzał lojalność kadry. Po 
prostu wychodzono z założenia 
—  krytykuje, mówi i twierdzi 
nie tak jak inni ,-r  znaczy nie 
powinien tu pracować. Co praw
da, i Novickas niedługo usiedział 
w  "fotelu ministra...

Słowem, dział zlikwidowano. A  
praktycznie rzecz biorąc, Litwa 
i w  dniu dzisiejszym nie ma op
racowanej strategii rozwoju swej 
gospodarki, nadal się realizuje 
politykę Prunskiene —  Vagnoriu- 
sa —  łata się dziury.

Oto przykład: przed Litwą
stoi kwestia, czy dać priorytet

rolnictwu czy przemysłowi? Bar
dzo wielu polityków twierdzi: 
Litwa nie może być bez chłopa. 
Wszak od wieków słynęła z rol
nictwa. Należy zatem ze wszel
kich sil rozwijać tę gałąź gor 
Spodarki. 1 dlatego tttćba da
wać, jak największe sybsydia 
rolnictwu, przy tym motywuje 
się to tym, że tak się czyni na 
całym święcie. A le  się zapomi
na jedno *“r jeżeli pójdziemy 
wyłącznie tą drogą, tj. drogą 
intensyfikacji produkcji rolnej, 
odrodzenia chłopstwa, to skąd 
weźmiemy środki na dotację rol
nictwa?

Istnieje kilka dróg dotowania. 
Pierwsza, bardzo efektywnie 
działający przemysł, handel, 
rzemiosło, usługi. Zatrudnia się 
w  tych sferach produkcji prawie 
90 proc. zdolnych do pracy lu
d z i Dzięki temu państwo po
siada bogaty budżet i ma możli
wość, dotować albo rolnika albo 
konsumenta artykułów rolnych. 
Dotowanie producenta nie jest 
efektywne, wykazały to kołcho-

(Dokończenie str. 5)

OŚWIADCZENIE FRAKCJI ZPL W SEJMIE RL 

0 licznych naruszeniach ustawodawstwa oraz ograniczaniu praw wyborczych 

obywateli w czasie przeprowadzania wyborów do wileńskiej i solecznickiej 

rad samorządowych 22.11.1992 roku i przygotowania do powtórnych wyborów

Zgodnie z uchwałą RN RL z 
dn. 23 lipca 1992 roku wybory 
do rozwiązanych rad samorządo
wych rejonów wileńskiego i so- 
leani&iego zostały wyznaczo
ne na 22 listopado ub. r. Zgod
nie z Ordynacją Wyborczą (art 
1̂  v ciągu 15 dni od wyzna- 
aenia daty wyborów musiał na
stąpić podział rejonów na okrę- 
(i wyborcze oraz rozpoczęta 
kampania wysuwania kandyda
tów. Dopiero po wielokrotnych 
interwencjach ZPL podział zo- 
W podany do wiadomości pu- 
te fij 16 października, w 

z czym w przypadku 
ttjonu wileńskiego na wysuwa
cie kandydatów na deputowa
nych zostało tylko 2 dni. Zresz- 
jł podział na okręgi został do
konany tendencyjnie, ze szkodą 
^  polskiej mniejszości narodo- 

^C2̂)a wyborców w 
lff?5e oamoborśkiej i bujwi- 

"praktycznie jedna- 
h j j  )®dnak są odpowiednio 

‘ (okręgi wyborcze. Reiestra- 
kandydatów odbywała się 

» Ordynacji Wyborczej 
zgody na kandydo- 

*. a także -osób w ciągu 
Z?°j*8o rcfku -nie mieszkają- 
^ te ja n ie .

uporczywie sze- 
*4̂  ze wybory zo-

P  termin

iaae iprOpozycje 
także od pełnomo-i % Tządii

• M eikysa
regon wileński 

I v "  ,°.ra7: ż eń sk ie j
Hm komisji wyborczej i

V  prasie lo-

* 0 l S t| p ro w a d za ło  za- 
E  co -do wy-

przeddzień wyborów

niektóre komisje dzielnicowe 
(mejszagolska, rudomińska, ma- 
riarapolska i inne) odmówiły 
pracy w  przeprowadzaniu w y
borów. W yborcy otrzymali za
wiadomienie o terminie i m iej
scu wyborów nie za 15 dni do 
daty wyborów jak wymaga or
dynacja, a za dzień lub dwa. 
Spisy wyborców w  ogóle nie 
były udostępnione wyborcom 
do zapoznania się co jest sprze
czne z a rt 46 ordynacji. W y 
borcy nie mający możliwości 
głosowania w  dniu wyborów, 
nie mogli dokonać tego w  prze
widzianym przez ordynację 10- 
dniowym terminie do dnia w y
borów (art. 46), ponieważ do 
20 listopada komisje wyborcze 
w  ogóle nie pracowały.

Spośród • 17 członków wileń
skiej rejonowej komisji wybor
czej 10 jest pracownikami apa
ratu pełnomocnika rządu, nie. 
są oni zainteresowani' w  sukce
sie wyborów. 13 członków ko
misji nie mieszka w  rejonie. 
Oprócz 4 przedstawicieli ZPL, 
wszyscy pozostali reprezentują 
Sajudis lub pochodne organiza
cje.

Podobny jest skład wszy
stkich komisji dzielnicowych, 
ludność miejscowa nie była w  
nich praktycznie reprezentowa
na.

W  46 komisjach, dzielnicowych 
ogółem jest 490 osób. Z  nich 
tylko 60 od ZPL. Pozostali —  to 
ludzie z  koalicji Sajudisu, w  
tym: Wspólnota Litwy Wschód 
niej —  110 osób, Sajudis ■— . 

. 75 osób, Karta Obywatelska Lit
wy —  72 osoby, Wspólnota Zes
łańców i W ięźniów Politycznych 
—  48 osób, Partia Niepodległo
ści —  40. Ponad połowa osób

przedstawionych przez ZPL bez 
żadnej motywacji nie została 
wciągnięta do komisji dzielnico
wych. M iędzy innymi, spośród 
7 osób przedstawionych przez 
ZPL w  Kowalczukach do komisji 
została włączona tylko 1 osoba, 
w  Rukojniach odpowiednio 4 

1—  1, w  Mejszagole —  5 —  2, 
w  Miednikach — 7 —  1, w  Bia
łej W ace —  5 ^  1. W  13 
dzielnicach wyborczych w  ogó
le nie ma przedstawicieli ZPL 
w komisjach. Przewodniczący 
komisji w  przytłaczającej w ię
kszości reprezentują koalicję 
Sajudisu. Z 46 prezesów zaledwie 
1 osoba reprezentuje ZPL. Na
wet wciągnięte do komisji oso
by od ZPL nie były dopuszczo
ne do pracy w  nich, jak np. w  
rzeszańskiej dzielnicy wybor
czej —  2 przedstawicielom ZPL 
za 2 dni do wyborów oznajmio
no, że są skreśleni z  listy człon
ków komisji. W  związku z po
wyższym z ogromnym niepoko
jem stwierdzamy, że w  rejonie 
ma miejsce wyraźne o g ranicze_ 
nie praw politycznych zamiesz
kałej tam ludności.

W  trakcie głosowania na w y - . 
borców wywierany jest psycho- 
legiczny nacisk przez masowo 
obecnych w  lokalach obserwato
rów z  miast i rejonów całej 
Litwy reprezentujących organi
zacje nie biorące udziału w  
wyborach. Utrudniali oni wolne 
wyrażanie woli wyborców, za
glądając nawet do kabin w  trak
cie głosowania. Przyjazd pełno
mocnika rządu A . Merkysa oraz 
pracowników jego aparatu do 
lokali wyborczych i instruowanie 
komisji bez ustawowych na to 
pełnomocnictw (Ciechanowiszki, 
Suderwa, Rudomina i in.)r świad

czy o świadomym utrudnianiu 
wyborów. W  związku z tym nie 
możemy określić odbytych w y
borów jako wolne.

Komisje dzielnicowe wbrew 
art. 44 ordynacji nie stworzyły 
możliwości oddania swych gło
sów osobom starszym i niepeł
nosprawnym, ignorując założo
ne zawczasu podania. Przypad
ki takie miały miejsce w  Buj- 
widzach (nie wyjechano do 102 
osób), w  Starym Siole gm. Ru- 
kojnie (104 osoby), w  Wojda- 
tach, Sorok Tatarach i  wielu 
innych miejscowościach. Sprzy
ja ło  temu i przyjęte wbrew or
dynacji postanowienie Głów
nej Komisji W yborczej z  dn. 
17 listopada br. o  ograniczeniu 
liczby wyjazdowych / komisji 
wyborczych do jednej, co stwo
rzyło preteks*. do symulo
wania niemożliwości do
jazdu do wszystkich osób, które 
d oży ły  stosowne podania. Ta 
bezprawna decyzja dotychczas 
nie została odwołana.

Obecnie trwa w  rejonach ma
sowa wymiana dowodów ra
dzieckich na litewskie, z tej 
przyczyny według wstępnych 
obliczeń, nie mogło wziąć udzia
łu ' w  głosowaniu ok. 20 proc. 
uprawnionych.' Pomimo* przed
stawienia przez gminy Spisów 
osób, w  których były stosow
ne adnotacje w  wielu miejsco
wościach ludzie tacy byli igno
rowani przęz dzielnicowe ko
misje wyborcze. Tak było w 
Niemenczynie, Rukojniach, W a
ce Trockiej i wielu innych miej
scowościach. Szczególnie aro
gancko zachowywała się w  W a
ce Trockiej p. Laugalienć, do
radca pełnomocnika rządu, w  
wyniku czego znaczna część 
osób nie została dopuszczona do 
glosowania. Mimo naszych niejed
nokrotnych interwencji w  tej 
sprawie w  Głównej Komisji W y 
borczej, problem głosowania dla 
osób, których dowody osobiste 
są złożone na wymianę, a któ
re innych dokumentów ze zdję
ciem potwierdzających tożsa

mość nie mają, nie jest nadal 
rozstrzygnięty.'

Jak wykazały sprawdzenia, 
niedopuszczanie do głosowania 
odbywało się wbrew art 25 lis- 
tawy na osobistą decyzję prze
wodniczących komisji lub po
niektórych je j członków, a nie
raz czyniono to na żądanie ob
serwatorów. Dla przyjęcia ta
kiej decyzji posiedzenia dzielni
cowych komisji zwoływane nie 
były. Dzielnicowe komisje, ma
jąc na ten cel specjalne w y
dzielone środki, nie organizo
wały dowozu ludności, szcze
gólnie osób w  podeszłym wieku 
z  odległych miejscowości. W  
związku z powyższym Związek 
Polaków na Litwie uważa za 
niezbędne pociągnięcie do od
powiedzialności osoby winne w 
zakłócaniu toku wyborów i 
utrudnianiu nieskrępowanego, 
wyrażania woli wyborców zgod
nie z artykułem 13 Ustawy.

Dokumentacja o naruszeniach 
ustawodawstwa Republiki Li
tewskiej i ograniczaniu praw po
litycznych w  organizacji wybo
rów były skierowane do Sejmu, 
Głównej Komisji Wyborczej, 
Prokuratury republiki. Dotych
czas materiały te nie zostały 
rozpatrzone, żadnej odpowiedzi 
Związek Polaków nie otrzymał 
Propozycje w  sprawie uzupeł
nienia komisji wyborczych zo
stały przez rejonową i Główną 
Komisję odrzucone. Są wszelkie 
podstawy twirdzić, że analogicz
ne utrudnienia i przeszkody bę
dą czynione i przy powtórnych 
wyborach.

W  związku z powyższym jesz
cze raz apelujemy* do Sejmu Re
publiki Litewskiej o podjęcie 
kroków, umożliwiających prze
prowadzenie rzeczywiście wol
nych i demokratycznych po
wtórnych wyborów samorządo
wych w rejonach wileńskim i 
solecznickim oraz o zmianę skła
du komisji wyborczych, które 
dopuściły się karygodnych na
ruszeń Ustawy RL o wyborach 
samorządowych.
26.01.1993 r.
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fić do Sejmu oraz na zwalcza
nie "wszystkich, tych, którzy ma
ją Inne, nlt aktualne kierownict
wo ZPL poglądy? W iele się na
suwa pytań, gdy się czyta oś
wiadczenie frakcji.

Wiadomo, te  członkami rejo
nowych komisji wyborczych są 
również przedstawiciele ZPL, 
gdzie więc byli, kiedy tworzono 
okręgi wyborcze? Czyżby nie u- 
czestniczyll w  posiedzeniach ko
misji? Chociaż stanowili mniej
szość, to dlaczego nie Informowa
li o tym społeczności, opinii pu
blicznej? To samo dotyczy rów
nież kwestii opublikowania w y
kazu utworzonych okręgów w y
borczych. Przecież mamy ustawo
w y obowiązek 1 terminy dokona
nia tych czynności. Co stało na 
przeszkodzie członkom rejonowej 
komisji wyborczej — przedstawi

cielom ZPL —  aby poinformo
wać odpowiednie władze oraz o- 
pinię publiczną o tym, że łama
na jest ordynacja wyborcza? Zre
sztą, RN RL uchwalę o rozpisa
niu wyborów do rad samorządów 
rejonów wlleńsklego^l solecznic- 
klego na dzień 22 listopada 1992 
r. podjęła Jeszcze 23 llpca ub. 
roku. A  więc, wybory dla niko
go nie były niespodzianką. Dla
czego dopiero teraz ZPL zauwa
żył nieudany, czy niekorzystny 
dla mieszkańców Wlleńszczyzny 
skład personalny rejonowych o- 
raz dzielnicowych komisji wy
borczych? I  Już całkiem godne 
pożałowania są „wciągnięte do 
komisji osoby od ZPL", które 
„nie były dopuszczane do pracy 
w nich". Nasuwa się pytanie, 
przez kogo nie były dopuszcza
ne 1 dlaczego tylko dziś o tym 
się dowiadujemy?

Wydaje się, te -budzie dlatego 
bardziej uwierzyli „w  rejonach 
uporczywie szerzonym pogłos
kom, te  wybory zostaną prze
niesione na termin późniejszy", 
bowiem nie słyszeli prawdziwej

informacji o wyborach od kan
dydatów na deputowanych do 
rad rejonowych, ani od działa
czy Związku.

Słowem, nasuwa się wniosek, 
lt  ZPL po oddelegowaniu swoich 
członków do komisji wyborczych 
oraz wysunięciu kandydatów do 
rad rejonowych biernie czekał 
na wybory, sądząc, lt  zarówno 
frekwencja wyborców, Jak 1 Ich 
poparcie dla kandydatów ZPL 
będzie rzeczą oczywistą. Tym
czasem realna sytuacja wskazy
wała na tó, te  wybory będą tor
pedowane przez same komisje 
wyborcze oraz aktualne władze 
rejonu, które chciały tym samym 
przekonać opinię publiczną, te 
wybory te są potrzebne jedynie 
politykom, a nie mieszkańcom 
Wlleńszczyzny.

Dziwi równlet fakt, lt  w  dniu 
wyborów do rad rejonowych 
Sajudis kowieński przysłał wię
cej swoich obserwatorów, anltell 
wystawił Ich ZPL, Który przecież 
w każdej miejscowości ma swoje 
koła terenowe.

Piszę o tym wszystkim dlate

go, ponlewat czytając powytsze 
oświadczenie frakcji odnoszę wra- 
tenie, te  nadal zajmuje się ona 
konstatacją faktów dokonanych.

O Ile się orientuję, frakcja ZPL 
w  Sejmie Jest „w  pozycji", czyli 
jakby w koalicji z frakcją DPPL 
stanowiącą większość. W  takim 
razie dlaczego nie potrafi prze
konać posłów o tym, te Główna 
Komisja Wyborcza oraz organa 
praworządności RL nie reagują 
na sygnały ZPL o naruszeniach 
ustawodawstwa RL przy pnl .pro
wadzeniu wyborów samorządo
wych?

Na zakończenie swoich uwag 
chciałbym zaapelować do ludno
ści Wlleńszczyzny — nie czekaj
my, ai ktoś nasze sprawy zała
twi za nas. Świadomie korzystaj
my z przysługujących nam praw, 
bo bronienie naszych praw po 
tym, gdy zostały pogwałcone, 
nie Jest skuteczne. O tym wszy
stkim nalety pamiętać przed po
wtórnymi wyborami do rad sa
morządów.

Zb.gnlew BALCEWICZ



S toi 0(0 Jewdokija Czy ki e- 
I  Iowa nad zrujnowanymi 
—  fundamentami 1 milczy. 

Wystające fragmenty, pokruszo
ne cegły, pospychana w kopce, 
rozdarta ziemia —  jut od dzie
sięciu lat wszystko tak stoi po
środku podwórza, ale ona tego 
nie tknie. Są świadkami krzyw
dy Czykielowów.

Kiedy rodzinom Jewdokil i jej 
brata zrobiło się za ciasno w 
jednej niedużej chacie, założyli 
fundament i sklecili przybudów
kę. Samowolną budowę zauwa
żył ówczesny dyrektor sowcho- 
zu Bujwidziszki, śp. Zilinskas. 
Niech mu Bóg wybaczy grze
chy i nam, że się ważymy przy
pominać, ale pod nieobecność 
Czykielowów w domu spycharka 
zrównała budynek z ziemią. 
„Nasza wieś uznana została za 
nie perspektywiczną i nie dość, 
ie  nie pozwolono nam budować, 
nie mogliśmy nawet otrzymać 
kilku arkuszy eternitu na łatanie 
dziurawego dachu" —  tłumaczy 
Anastazy Śnieżko, który nie 
mógł zbudować domu w  swej 
rodzinnej wsi Ginej ciszkach.

Jest to piękna wieś w  gminie 
bujwidziskiej nie opodal Wilna. 
Nad jeziorem Ginej ci skim stare, 
drewniane domostwa z brama
mi i okiennicami. Domy od sta
rości skurczyły się, zgarbiły. A  
po drugiej stronie jeziora ja
śnieją zgrabne piętrowe i dwu
piętrowe kamieniczki.

—- Co to znaczy nie pozwala
ją budować? — wskazuję na ka
mieniczki. Jewdokija Czykielo- 
wa wzdycha, gorzko się też uś
miecha Anastazy Śnieżko. Nie 
znam nikogo z Ginejciszek, tam 
wszyscy z Pogir i wszyscy pa
nowie, ani jednego zwykłego 
mieszkańca. Nie mieści się w  
głowie, dlaczego pierwszeństwo 
do ziemi, jeszcze własności oj
ców przyznano nie tym, którzy 
się na niej urodzili i  pracowali, 
lecz obcym, przybyszom. Od
powiedź łatwa: tak było za cza
sów sowieckich, gdy nie było 
żadnego pojęcia o sprawiedliwo
ści 1 już samo jej poszukiwanie 
byłoby równe winie. O jakiej
kolwiek posiadanej ziemi strach

P O S A G
dowania gminne. A  de
putowanym rozdał ją 
Merkys nas nie pyta
jąc sri nie poczuwa 
się do winy przed 
swymi ludźmi Teresa 
Bukiel ■— starościna a- 
wiżeński. Naszym 
byłym właścicielom 
zwróci się 50 proc. ich 
-ziemi zgodnie z uch
wałą rządu.

To może Awiżeme 
zwróciłyby też miesz
kańcom Ginej ciszek 
tych 50 ha?

było wspomnieć. Toteż Jewdo
kija Czyrtdelowa, znalazłszy zbu
rzony budynek nie powiedziała, 
że co chce, to i buduje na o j
cowskiej ziemi, ale potulnie mil
czała. Dziś jednak, kiedy dekla
rujemy, źe nadchodzi sprawie
dliwość, a i ustawa o reprywa
tyzacji ziemi została powzięta, 
nie może być tak, aby pierw
szeństwo do ziemi przysługiwa
ło nie właścicielowi, jego lato
roślom, a obcym.

—  Tak było l jest! kiwa 
głową Rafał Diminowicz. I cała 
wieś mu wtóruje. Z  jednej stro
ny Ginejclszkl przypiera mia
sto, a z drugiej, gdzie jeszcze 
była swobodna ziemia, zabudu
ją nie oni, a deputowani byłej 
RN, którzy uchwalali ustawę o 
reprywatyzacji ziemi. Przycho
dzą mieszkańcy Ginejciszek na 
te swoje rozparcelowane grunta 
i wciąż sprawdzają, czy nie za
częto kopać. A  tu już ślad spy
charki, czarnoziem na łące
wywrócony — może już drogę, 
prowadzą?

Ostatecznie nie zrozumiałam, 
jak to wbrew woli ludzi ich zie
mia przypadła deputowanym. 
Przypomniałam sobie, jak to 
zmuszano gminę bujwidziską,

. aby oddała ziemię pod budo
wę, ale nie ustąpiła, nie powzię
ła takiej decyzji, chociaż i  pro
ponowano cukierek: sami też
będziecie mogli budować na tej 
działce...

.■— Nie zgodziliśmy się i liczy
liśmy naYto, że deputowani zie
mi nie wezmą. Oddała ją  gmi
na awlżeńska —  powiedział sta
rosta gminy Bujwidziskiej Petras 
Chvainlckas.

Jak mogła gmina awiżeńska 
oddać ziemię ludzi z  gminy buj- 
widziskiej? 50 ha ziemi stano
wiącej własność mieszkańców 
Ginejciszek znalazło się w  po
siadaniu Awiżeń wtedy, gdy 
zmniejszano i zwiększano sow- 
chozy.

Tę ziemię zgodziliśmy się 
oddać samorządowi pod zabu-

N ie mamy Ich 
ziemi —  cichym gło
sem odpowiada awl
żeńska starościna.

Czy mogło być ina
czej? Zwłaszcza że 
przyczynił się do tego 
również rząd kolejnymi uchwa
łami/ Pełnomocnik rządu na 
Wileńszczyznę A. Merkys na
Ich podstawie przydzielił zie
mię byłych właścicieli depu
towanym. Pomocnik A. Merky- 
sa A. Andruśkevićlus skrzętnie 
ukrywał ich spisy przed miesz
kańcami. Poprosiłam A^ Andru- 
śkevi€iusa o ten spis nie po to, 
żeby go opublikować.—  opubli
kowaliśmy 7 kwietnia ubie
głego roku ;sf4t chciałam po pro
stu raz jeszcze policzyć, ilu 
wśród obdzielonych parcelami 
jest bezdomnych luty zamieszka
łych w takich ruderach, jak ci 
właściciele, których pozbawiono 
ziemi. Kto się zatroszczy o 
nich? Zadzwoniłam do pełno
mocnika rządu A. Merkysa:

—  Trzeba porozmawiać.
O  czym?

O  zwrocie ziemi był 
właścicielom w  gminach 
skiej i bujwidziskiej. j a  

--jgip Nie, lepiej nie będę mór, 
—  postanowił z pewnym, 
ganiem się. Może więc byl 
po to, aby nowej nomenkltó 
rze dać posag, który mogła n» 
leźć tylko w Litwie socjalistyo 

nej?
Aldona KVEDAHENE 

„Respublika", 22.01.1993

N A  ZDJĘCIACH: a Jednjd 
niesprawiedliwość łzy wydriu. 
Innych —  gniew budzL Je»* 
kija Czykiełowa przy zburz**!* 
fundamencie na własnym P°* 
wórzu na ojcowiźnie.

Fot. Bronlus TalalW*

Wieśniacy zostali bez chleba
Mieszkańcy osiedla Kim- 

bartiszki ora? okolicznych 
ws< w  rejonie zarasajskim (Je
ziorskim) postanowili dać 
nauczkę handlowcom mono
polistom. N ie zadowalała ich 
obsługa pracowników Zara- 
fajskiei Spółdzielni Spożyw
ców. Toteż mieszkańcy wsi 
głosowali za tym, bv sklep 
został sprywatyzowany i 
sprzedany na aukcji. Spodzie
wali sią, że row y właściciel 
„zasypie" wszystkich lepszy

mi i tańszymi towarami, stwo
rzy poważna konkurencje dla 
handlowców rejonowego 
związku spożywców. Podczas 
aukcji sklepu nie było wielu 
chętnych. Nabył więc go pe
wien kowieńczyk Podobno 
naprawdę chciał usprawnić 
obsługę handlową mieszkań
ców wsi. Ale po kilkunastu 
dniach po aukcji, mieszkań
cy osiedla zamiast wymarzo
nych obwarzanków mogli 
chyba tylko ..pocałować

kłódkę". Ludzie zdenerwowa
li się: zostaliśmy bez chleba! 
Pomóżcie I 

M niej w ięcej w  tym samym 
czasie nauczycielka z W ilna 
błagała przewodniczącego 
zarządu Zarasajskiego Rejo
nowego Związku Spożywców 
Petrasa Narbutasa, aby rato
wał jej dziadków, mieszkają
cych koło Stadviliai. Jeszcze 
1 października ub. r. tu rów
nież sprzedano na aukcji no
wiuteńkie centrum handlo
we. N ie tylko dziadkowie da
nej nauczycielki, ale też in
ni mieszkańcy Stadviliai i o- 
kolicznych miejscowości zos
tali bez chleba. Teraz, aby 
kupić najniezbędniejsze ar
tykuły spożywcze, inne towa
ry, muszą jechać do Zarasai 
iJeziorosy). Taka podróż jest 
ponad siły starych, schorowa
nych ludzi. Co robić? W yna
jąć człowieka, aby dowoził 
staruszkom chleb? A le  na 
tej trasie autobus kursuje za

ledwie dwa razy dziennie. Bi
let do Zarasai i z  powrotem 
kosztuje ponad 100 talonów. 
Emerytury z trudem wystar
czy tylko na żywność.

Przewodniczący związku 
spożywców. Petras Nąrbutas 
wyjaśnia, że handlowcy re
jonu nic nie mają t tym 
wspólnego. Co prawda, po
proszono ekonomistów, by 
obliczyli, ile kosztowałoby te
raz dowożenie do tych m iej

scowości tak zwanym sklepem 
objazdowym najniezbędniej
szych artykułów żywnościo
wych, towarów użytku pow
szechnego. -

Od starań i przedsiębior
czości nowych właścicieli w  
przyszłości będzie zależała 
obsługa handlowa miejsco
wych mieszkańców. A  tym
czasem zamknięto jedyne 
sklepy z towarami codzienne
go użytku, sprzedane na auk
cjach. Przewodnicząca rejo
nowej służby prywatyzacji S.

Mati jośaitiene wyjaśniła, że 
zgodnie z  uchwałą rządu no
w i właściciele powinni nie 
później niż w  ciągu 15 dni 
po aukcji przejąć od adminis
tracji nabyty obiekt. Jeżeli 
tego  nie uczynią w  ciągu na
stępnych 7 dni po uprzednim 
napomnieniu, to należy się 
zwracać do Centralnej Komi
sji Prywatyzacji z  prośbą o  
anulowanie wyników  aukcji.

Wskazane w  uchwale ter
miny minęły dawno. A le  nie 
Wolno oskarżać nabywców, że 
nie przejęli prywatyzowanych 
obiektów. Okazuje się, że do 
sprzedania na aukcji tych 
sklepów nie przygotowano 
się należycie. Obliczono tyl
ko wartość budynku. A  prze
cież według ustalonego try
bu, przedsiębiorstwa handlo
we muszą być sprzedawane 
z całym ich wyposażeniem. 
Zatem sprzedaż tych sklepów 
nie jest prawna. Ustalana ce
na wywoławcza (bez wlicze
nia wartości wyposażenia!_
była niższa od faktycznej.

Pracownicy służb prywaty

zacji rejonu zarasajski* 
ratując sytuację, zaczęli« 
magać się od właścicieli N* 
sklepów dopłaty za, wYP0* 
żenie. W łaściciel sklepu ( 
Kimbartiśkes zgodził 
wpłacił dodatkowo 1 P18 
20 tys. talonów. A  czy ® 
dzi się na to właściciel 
pu w  Stadviliai —  nie 
domo.

Obecnie usiłuje się 
żać handlowców, że 9 
szyli z zamknięciem s*-® 
Zdawałoby się, postąpili 
dnie z  uchwałą rząduSj 
na tym cierpią ludzie- 
staje w ięc pytanie, g f .  
wały rządowe sa po *“ ■ 
służyły ludziom, czy ® 
nie? Naprawdę szkód# 
szkańców wsi. Uciekali *5 
wilkiem, a wpadli na ® 
wiedzia. Marzyli - o W 
obsłudze, sądzili, że 
nie konkurercia i będa m 
te" ceny. a pozostali Egifiji 
ba l innych n ie lW 5 
artykułów.

A. S U U O *^

29 stycznia 1993 r.

Wznoszą się białe mory we 
wsi Ginej dszki. Ale nie zamie
szka w nich nikt z Je] miesz
kańców...
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Toteż kiesa

sporo przykładów. Oto w  roku 
ubiegłym sprzedano za granicę 
ogromną ilość bydła. Twierdzo
no, te  to jest bardzo opłacalne: 
otrzymuje się dewizy.

Ostatnio USA jako pomoc 
wydzieliły nam sporą ilość zbo
ża na pasze. Utwa ma tylko je 
przywieźć. A le  przewóz tony ko
sztuje ok. 40 dolarów. I 
oto zwracają się rolnicy do rzą
du, aby wydzielił środki na scen
tralizowaną dostawę tej pomocy 
do Litwy. Pytanie, a gdzie są 
te dolary, czy marki otrzymane 
za sprzedaż bydła? Czyli zaist
niała sytuacja, ie  trzeba brać 
środki od tych, co zarabiają i 
oddawać tym, co przejadają...

A  w  przemyśle? Dziś każde 
przedsiębiorstwo szuka na siłę 
jakiegoś zamówienia, inwestycji 
zagranicznych. Którą gałąź prze
mysłu rozwijać '—  chemiczną, o- 
lektroniczną, maszynową? Trzeba 
tu wybrać najbardziej optymalny 
wariant. Osobiście uważam, że 
Litwa nie powinna być krajem 
rolników, a krajem inżynierów, 
technologów, naukowców, wyk
ształconej klasy robotniczej, kra
jem, gdzie 90 proc, mieszkań
ców ma być zatrudnionych w 
przemyśle.

Na razie jednak nie określili
śmy się. Jak bańki mydlane pę
kają iluzje. ‘Gdzie ten spodzie
wany kraj turystyki, tranzytu? 
Gdzie są turyści zagraniczni, 
gdzie ten tranzyt, gdzie te rzeki 
walut stąd płynące? W iele  było 
pięknych słów, ale niczego w  pra
ktyce. Nawet jeżeli chodzi o tra
nzyt, aby z tego zarabiać, nale
ży mieć dobre stosunki z wszy
stkimi sąsiadami i niskie tary
fy, aby móc konkurować z  in
nymi.

Słowem, nie posiadamy jedno
litej strategii/ rozwoju gospodar

ki. W  konsekwencji wszystko to 
przyczynia się do upadku pro
dukcji, do ciągłego obniżenia się 
stopy życiowej mieskańców. Za 
czasów stagnacji mieszkańcy Li
tw y byli już jako tako na pozio
mie średniej klasy burżuazyjnej: 
każda rodzina posiadała lodów
kę, parę telewizorów, przypadał 
na kilka rodzin samochód oso
bowy itp. Teraz kto może to 
nabyć? Owszem, jakość tych w y
robów nie była najlepsza, nie 
mieliśmy video. A  obecnie 70 
proc. mieszkańców potrzebuje 
pomocy społecznej, czyli staliś
my się krajem żebraków.

Strategii nie mieliśmy, strategii 
nie mamy 1 w  tym całe nieszczę
ście. Strategia rozwoju wyrażo
na jest tylko w  hasłach polity
cznych.

—  Panie Ministrze, chcieliby- 
śmy usłyszeć kilka słów o wstrzy
maniu prywatyzacji, twierdzi się, 
że Jest to cofanie się reformy 
gospodarczej.

—  Tak proszę zapisać i pod
kreślić: Veselka dotychczasową 
prywatyzację nazywa nową for
mą neokomunlstycznego podzia
łu mienia, która nie zwraca go 
prawdziwym gospodarzom, a ni
szczy cały system zarządzania. 
Prywatyzacja stała się ideologią, 
a nie realnym procesem. A le  nic 
już z tym nie poradzisz: czeki 
inwestycyjne rodzielono i każdy 
dąży do tego, by stać się bied
nym kapitalistą. I dlatego opra
cowaliśmy kilka poprawek do 
ustawy o prywatyzacji. Sądzę, że 
żantm nie skończą się u ludzi 
czeki, nowej ustawy przyjmo
wać nie warto.

Jakie są zmiany w  ustawie? 
Zespołom pbzwoll się nabyć do 
51 proc. akcji swych przedsię
biorstw, ale tylko 30 proc. Ich 
będzie miało prawo głosu. Pozo

stałe 20 proc. będą ulgowymi ak
cjami. 60 proc, akcji będzie mo
żna nabyć za czeki Inwestycyj
ne, po prostu pragniemy, aby 
ich wartość nie obniżała się. Sło
wem, większe prawa otrzyma 
zespół.

N ie podoba się mi wysprzedaż 
przedsiębiorstw przemysłowych 
za dewizy firmom zagranicz
nym, szczególnie tych dobrze 
pracujących, prosperujących. 
Dlaczego ich nie można sprze
dać własnym ludziom, może też 
nie gorzej by gospodarzyli od 
przybyszy? Niech kapitał zagra
niczny inwestuje w  nie, tworzy 
wspólne przedsiębiorstwa, unowo
cześnia technologię i w  ten spo
sób staje się współwłaścicielem.

—  Mówimy w iele o wspólnych 
przedsiębiorstwach. A le  Jakoś się 
nie odczuwa Ich wpływu na za
opatrzenie rynku, nie widzimy 
owoców.

—- A  co one mają tu robić? 
Żeby zaczęły działać, jak należy, 
powinien być ustabilizowany sy
stem polityczno - gospodarczy, 
potrzebne są warunki wolnego 
wejścia na zachodni i na wscho
dni rynek, potrzebne są warun
ki wolnego handlu i przepływu 
kapitału przynajmniej z Rosją. 
A  wówczas kapitał zagraniczny 
bez obawy będzie inwestował w 
nasze przedsiębiorstwa.

—  Jak wygląda sprawa z kon
kurencyjnością naszych wyrobów?

—  Właśnie i podkreślam, że 
musi być wolne wejście na 
wschodni rynek, bowiem z nim 
jesteśmy bardzo zintegrowani. Ą  
do zachodniego nam jeszcze da
leko... Najgorsze jest to, że 
staramy się oszukiwać wzajem
nie. Wszystkie reDublikl byłego 
ZSRR hołdują zasadzie —  kto 
kogo oszuka. A  trzeba to zmie
nić. Potrzebny jest również M ię
dzynarodowy Bank Rozliczeń. 
Wprowadzenie własnych środ
ków płatniczych przez te repu
bliki całkiem sparaliżowały roz

liczenia między przedsiębiorstwa
mi i państwami. A le  niektórzy 
politycy kategorycznie temu się 
sprzeciwiają twierdząc, że Lit
wa znów uzależni się od Rosji. 
Tymczasem, czyż my prawdziwie 
Jesteśmy obecnie niezależni od 
swych sąsiadów gospodarczo? 
Mieliśmy nawet więcej wolności 
w  tej płaszczyźnie przy Sowie
tach. Jak to określić, że rok cza
su trwają pertraktacje o dostar
czeniu 900 tys. ton nafty?

Trzeba Jeździć, rozmawiać, a 
nie siedzieć 1 wzdychać, że nie 
ma możliwości rozliczeń. I te roz
mowy nie mogą być dwustron
ne. One nie zaowocują...

—  Rozmawiając z przedsiębior
cami często się słyszy, te  na 
przeszkodzie handlowi zagranicz
nemu stoją licencje, kwoty. W  
zasadzie rząd posiada monopol 
na Ich wydawanie. Jak będzie 
w  przyszłości?

—  Jest już opracowana nowa 
uchawała o taryfach eksportu 1 
importu, poprzez które będzie 
się regulowało handel zagrani
czny. A le i znów wracamy do 
już wspomnianego problemu — 
trzeba zadecydować, jakie gałę
zie produkcji przede wszystkim 
będziemy rozwijali, jakie wyroby 
1 dokąd eksportowali, a co prze
de wszystkim importowali. Mu
simy zbadać konkurencyjne moż
liwości naszych wyrobów, rynki 
zbytu 1 ceny na towary. Na ra
zie jesteśmy ślepcami. Prócz te
go należy ustalić wewnętrzny

■ realny kurs dewiz względem ta
lem u, teraz jest on sztucznie za
wyżany, no 1 mieć realne, stabi
lne ceny na wyroby. No, a tary
fikacja właśnie jest pierwszym 
krokiem do liberalizacji handlu 
zagranicznego, zdopingowania 
produkcji na eksport.

—  Dziękuje za rozmowę, ty 
czymy powodzenia w  dźwignię
ciu naszej gospodarki z Impasu.

Rozmawiał 
Zygmunt WIRPSZA
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prezentować? Co Mu pokazać? 
Co powiedzieć? W  natłoku my
śli zapominamy jednak o tym, 
co najistotniejsze. Zapominamy 
o tym, co On .sam nam mówi. 
A  mówi właśnie, jak się na to 
spotkanie przygotować:

„W YJDŹ NAPRZECIW  UBO
GIM" 1
- N ie zwlekaj, nie bój się, 
wyjdżl

Od kilku miesięcy działa w 
Wilnie przy ulicy Bazyliańskiej 
stołówka dla najbardziej potrze
bujących. Zorganizował ją Za
kon Maltański. Ta miska gorą
cej zupy, jaką otrzymuje tu 
codziennie 400 osób dla wielu 
jest po prostu na wagę zdrowia, 
daje ciepło, siłę 1 nadzieję. 
Druga taka stołówka działa na 
Antokolu — zorganizowana 
przez Kościół. A le  w  tak ogro
mnym mieście jest to stanowczo 
zbyt mało. By uruchomić ko
lejną, potrzeba około 400 tysię
cy talonów 1 paru pomieszczeń.

W  ostatnich tygodniach gru
dnia dzięki ofiarności społeczeń
stwa 1 kilku wileńskich instytu-

Szanowni Czytelnicy! Pragnie
my Was poinformować, ii 22 
stycznia br. w  jednej z sal Uni
wersytetu Polskiego w  Wilnie 
odbyło się spotkanie grupki lu
dzi, którzy obrali sobie za cel 
założenie specjalnego komitetu 
społecznego da. opieki nad naj
uboższymi. Na założycielskie ze
branie komitetu przyszli przed
stawiciele polskich organizacji 
społecznych na Litwie, Konsula
tu Generalnego RP w Wilnie, 
redakcji „Kurier Wileński* 1 
„Znad Wilii", ZHPnL, Polskiej 
Macierzy Szkolnej, studenci 1 
po prostu ludzie pragnący nieść 
pomoc słabym i ubogim.

Bylibyśmy niesprawiedliwi 
twierdząc Iż dotąd w  naszym 
polskim środowisku nikt nie 
prowadził działalności charyta
tywnej. Wręcz odwrotnie, każda 
polska organizacja zajmowała się

cji za 30 tysięcy talonów ku
piono ryż, mąkę, sól. Następnie 
40 paczek roznieśli harcerze 
najbardziej potrzebującym. A le 
czy w  W ilnie można zebrać tyl
ko 30 tysięcy talonów?

Czy akcji takiej nie możnaby 
powtórźyć, poszerzyć, nagłośnić? 
Myślę te  wśród organizatorów i 
sponsorów nie zabrakłoby żad
nej z polskich organizacji, in
stytucji, spółek i gazet 

A  więc spróbujmy. Odbuduj
my nadzieję.

Mariusz GASZTOŁ

dorywczo lub stale pomocą sła
bym, chorym 1 ubogim. Ale 
przyznajmy, że taka (dezorgani
zowana pomoc nie rozstrzyga 
problemu, a przy tym odrywa 
organizacje od Ich podstawo
wych celów I założeń. Stąd wła
śnie pomysł założenia komitetu 
czy stowarzyszenia (Jeszcze nie 
ustaliliśmy, Jaki tytuł będzie 
nosiła ta organizacja, zresztą 
nazwa Jest rzeczą najmniej Is
totną), które zajmie się tylko I 
wyłącznie działalnością charyta
tywną, które utworzy bank 
danych osób potrzebujących I 
skupi wokół siebie ludzi prag
nących nieść tę pomoc bliźnie
mu.

Chcemy zaznaczyć, iż nie 
uzurpujemy sobie wyłącznego 
prawa do opieki nad uboglmL 
Apelujemy tylko do ludzi I or
ganizacji, które zajmują się

działalnością charytatywną: Do
łączcie się do nas, działajmy 
wspólnie I zorganizowanie, a 
zyskają na tym Wasi podopie
czni.

Czytelnicy zapewne pamięta
ją prowadzoną niedawno przez 
„Kurier Wileński" akcję pL 
„Miłosierdzie <— to działanie". 
Akcja ta pomogła nam ujawnić 
grupkę osób potrzebujących po
mocy. Zrobiliśmy spis tych 
osób, który obecnie dołączamy 
do wspólnego obecnie powsta
jącego banku danych. Mamy 
nadzieję, że Inne organizacje 
dołączą też swoje spisy. Zosta
ną one w celu ułatwienia pra
cy wprowadzone do kompute
ra.

Osoby I organizacje, które 
pragną do nas dołączyć, infor
mujemy, że 1 lutego br. (czyli 
w poniedziałek) na Uniwersyte
cie Polskim w Wilnie (uL Sn- 
bocz 5) o godz. 18.00 odbędzie 
się drugie zebranie grupy zało
życielskiej stowarzyszenia ludzi 
dobrej woli pomocy na J uboż
szym. Podczas tego zebrania 
zostanie omówiony projekt sta
tutu stowarzyszenia. Zaprasza
my na nie wszystkich, którzy 
pragną nieść pomoc słabym, 
chorym l ubogim. Szczególnie 
mile widziani będą ludzie, któ
rzy Już to czynili l czynią — 
skromnie, nie dla laurów I re
klamy lecz z potrzeby serca. 
Czekamy. W  Imieniu komitetu 
organizacyjnego

Lucyna DOWDO

POLSKIE ORGANIZACJE 
JEDNOCZĄ Się

Z Inicjatywy Związku Polaków 
na Litwie powołano Radę Preze
sów Polskich Organizacji Społe
cznych. Pierwsze zebranie zało
życielskie odbyło się 17 stycznia 
w siedzibie Zarządu Głównego 
ZPL. Uczestniczyli w  nim preze
si kół ZPL, Polskiej Macierzy 
Szkolnej, Stowarzyszenia Nauko
wców Polaków Litwy, Katolickie
go Stowarzyszenia Polaków na 
Litwie, Klubu Młodzieży Katoli
ckiej, Klubu Armii Krajowej, 
FundacjL Kultury Polskiej im. J. 
Montwiłła, Fundacji Rozwoju 
Gospodarki 1 Kultury oraz Frak
cji Polskiej w Sejmie.

Poruszono wiele zagadnień is
totnych dla społeczeństwa pols
kiego na Litwie. Rozpatrzono spo
soby koordynacji działań i usku
tecznieni/i wspólnie podejmowa
nych wysiłków. Ustalono, że ta
kie wspólne spotkania mają się 
odbywać regularnie, a w razie 
potrzeby mogą być zwołane w 
trybie pilnym na życzenie jed
nej ze stron. Wszyscy uczestnicy 
stwierdzili zbieżność poglądów 
co do kardynalnych problemów 
ludności polskiej na Litwie. W y
rażono opinię, że powołanie Ra
dy będzie korzystne dla wszyst
kich wchodzących w Jej skład 
organizacji, jak też dla społe
czeństwa polskiego ogółem.

Inf. wl.

D Z IŚ  W Y S T Ą P I  

C H O R  Z  L U B IN A

Ponad 30-osobowy chór górni
ków z Lubina sprawił miłą nie
spodziankę występując w ubie
gły poniedziałek w wileńskim 
kościele św. Ducha. Dziś zespól 
ten, prezentujący wysoki po
ziom wykonawstwa, da koncert 
o godz. 15.30 w kościele św. 
Krzyża w Kalwarii Wileńskiej, 
a przy okazji zwiedzi, to drogie 
każdemu miejsce. Na program 
złożą się pleśni religijne, patrio
tyczne, kolędy.

Chór z Lubina przybył na za
proszenie zespołu pleśni l tańca 
„Rudomlanka".

Inf. wl.
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Co słychać w litewskim 
świecie muzycznym?

ROZMOWA Z PREZESEM ZWIĄZKU 
KOMPOZYTORÓW LITWY 

MINDAUGASEM URBAITISEM
„Karier Wileński":
— W  zasadniczo lanej aniże

li w ubiegłych latach płaszczy
źnie okłada się dziś ty  d e  mu
zyczne Litwy. Ewidentne są 
zmiany na lepsze — mimo kry
zysu gospodarczego. Muzyka li
tewska, głównie współczesna, 
cieszy się coraz większym w  
świecie uznaniem. Wyszła ona 
niejako z na poły dotąd zam
kniętego kręgu. Co Pan, jako 
prezes Związku Kompozytorów, 
zechciałby o tym powiedzieć! I 
zamiast wstępu do tej rozmowy 
— prosiłabym ponadto o krótką 
Informację —  od kiedy Pan pre
zesuje?

Mindaugas URBAITIS:
—  To już dwa lata, odkąd 

zostałem na prezesa wybrany. 
Okres niezmiernie intensywny. 
Uaktywniły się szczególnie wię
zi międzynarodowe, współpraca 
w znacznie szerszej aniżeli do
tąd skali. To oczywiście wyma
gało i wciąż wymaga dodatko
wego nakładu wysiłków. Mówię 
dodatkowego, bo dotąd funkcjo
nująca struktura Związku fakty
cznie takiego nagłego „skoku do 
przodu" nie brała w  rachubę.

—  To znaczy?
—  To znaczy, że obszar dzia

łalności znacznie się rozszerzył, 
natomiast ludzi, kwalifikowa
nych profesjonalistów wyraźnie 
brakuje. I  nie tylko etatów, du
żo czego brakuje. No, ale po
mijając tę kwestię, próbujemy z 
tych nowych, powstałych wobec 
nas zadań jakoś się wywiązać. 
Bo tak czy inaczej zasadniczym 
celon Związku jest wsparcie 
twórczości kompozytorów, udzie
lanie im stałej pomocy w lanso
waniu ich utworów na świecie. 
Naturalnie, lansowanie w tym

wypadku, jeżeli na tę twórczość 
jest zapotrzebowanie, to znaczy, 
że jest tego warta. Słowem, po
winien tu być odpowiedni po
ziom, kondycja. . To powinno 
być naszą funkcją zasadniczą, 
bo... Bo w  Litwie jeszcze nie 
mamy odpowiedniego centrum 
informacji muzycznej, .które sta
nowiłoby bazę Związku. W  
teorii ono niby egzystuje, ale w 
praktyce nie znajdują swojego 
potwierdzenia, bo nie dysponu
jemy ani komputerami, ani też 
inną niezbędną do tego techni
ką.

— No, ale kiedyś taka techni
ka będzie—

—  Mamy nadzieję. A le  1 spra
wy wydawnicze także wygląda
ją nie najlepiej. Brakuje nam 
wydawnictwa nutowego, takiego, 
no —  na wzór zachodni, kiedy 
to wydawca nie tylko wydaje 
nuty, ale i propaguje tę muzykę, 
którą on uznał za stosowne w y
dać. A  propaguje ją, bo mu na 
tym zależy, bo cm z tego żyje.

—  Jak wobec tego radzą z tym 
sobie współcześni kompozytorzy 
litewscy?

— Jakoś radzą. Trochę tego 
wydano staraniem Litewskiego 
Towarzystwa Muzycznego, ale to 
drobiazgi. Przeważnie starają się 
swoje nuty wydać za granicą. 
Oczywiście, to się udaje tylko 
nielicznym, niemniej tu i ów
dzie powstają już kontrakty.

—  Głównie w  Niemczech?
| —  Nie tylko. Również w  Szwe
cji.

—  A  w  Polsce?
—  W  Polsce, z Polskim W y 

dawnictwem Muzycznym mają 
stałe, dobre kontakty i kontrak
ty Bronislovas Kutavićius i Os- 
valdas Balakauskas.

— Prócz spraw wydawniczych 
Związek ma niewątpliwie także 
mnóstwo innych problemów, o* 
sobllwle dzisiaj, w  dobie kryzy
su gospodarczego.

—  Oczywiście ma. O tym mo
żna mówić bardzo dużo i długo, 
ale co to da? Wszyscy te prob
lemy przeżywamy. ' To jednak 
nie oznacza, że ktoś je  za nas 
rozwiąże. Trudne warunki byto
we nigdy nie sprzyjały proce
som twórczym, ale trzeba je  ja
koś pokonywać. Chcę przez to 
powiedzieć, że ci kompozytorzy, 
którzy nie bacząc na wszystko, 
pracowali intensywnie i twórczo 
—■ mogą dziś szczycić się odpo
wiednimi wynikami. Czego świa
dectwem organizowane ostatnio 
w  Litwie Festiwale Muzyki Bał
tyckiej zakrojone na szeroką 
skalę, tc właśnie „Gaida" —  
drugi już z rzędu festiwal, któ
ry wyłonił ciekawych twórców 
nowej muzyki litewskiej. Ponad
to mieliśmy także szereg mło
dzieżowych festiwali muzycz
nych.
" —  Muzykolodzy są skupieni w 
odrębnej Sekcji przy waszym 
Związku. W zięli dziś Jakby 
szerszy oddech —  mają więk
sze możliwości bliższego zapoz
nania się z muzyką obcą, a Je
dnocześnie —  większe możliwo
ści propagowania muzyki litew
skiej.

—  Tak jes t Niewątpliwie du
ży pożytek dają im konferencje, 
spotkania. Przez szereg ostat
nich lat były organizowane kon
ferencje muzykologów z państw 
bałtyckich. Dotąd były to kon
ferencje trzech państw —  Iitwy, 
Łotwy i Estonii —  organizowa
ne przemiennie, powiedzmy, ko
lejno w  Wilnie, w  Rydze, czy 
w  Tallinnie —  i na tym krąg się 
zamykał. Ostatnio objęły one 
swoim zasięgiem również Szwe
cję, Finlandię, Danię i Polskę. Z 
tym, że z Polską mamy w  tym 
kontekście taką naszą, osobną 
imprezę. To są wspólne litewsko- 
polskie konferencje muzykolo
gów przeprowadzane już od pa
ru lat T^r także przemiennie, raz

w Wilnie, raz —  w Krakowie. 
Kolejna miała się odbyć w po
czątkach grudnia 1992 r. w  Kra
kowie, ale niestety, z powo
dów wyczerpania pod koniec ro
ku funduszów finansowych Kra
ków je  przeniósł na wiosnę 1993. 
Mamy nadzieję, że ta konferen
cja dojdzie do skutku. Jesienią 
1991 taka litewsko - polska kon
ferencja odbyła się w  Wilnie. I 
skoro już jesteśmy przy polsko- 
litewskim temacie, chcę powie
dzieć, że to nasze wyjście w 
szerszy świat, to znaczy —  na
szej, litewskiej muzyki współcze
snej —  zapoczątkowała właśnie 
Polska. Dużo*dowodów przyjaź
ni i wytrwałości w lansowaniu 
twórczości naszych kompozyto
rów w  Polsce dał polski muzy
kolog Krzysztof Droba, m.in. 
członek honorowy naszego Zwią
zku. Zapraszał naszych twórców 
na muzyczne festiwale w  Pol
sce, które on organizował w  Ba
ranowie i Stalowej W oli. Służył 
jako wspaniały pomost w  na
szym zbliżeniu ze słynnym Krzy
sztofem Pendereckim, do które
go festiwali w  Lusławicach zo
stały włączone utwory naszych 
kompozytorów. To były prywa
tne festiwale, na które (zgodnie 
z ich regułą) nasi kompozytorzy 
specjalnie komponowali swoje ut
wory.

—  Blisko dwa lata temu w

—  Tak, jeszcze 
Krzysztof Dróba 
własną rękę, 
wy na Litwę i gpj
szukał tych utworów i
ców. To znaczy — H 
co mu najbardziej fj| 
co uznawał za wutośc£] 
dne promowania w l ?  
tamtych czasów, bodaj* 
r. —  muzyka kompa^ 
tewskich często rojbnjZ 
Polsce, osobliwie w y. 
Pan Droba jako prow 
demii Muzycznej' *  w 
polecał ją studentom do g 
go analizowania, co j$S1 
± dużą chęcią i 2ąfiJ 
niem. Sporo wtedy lfajd 
worów znalazło się *  j 
rze polskich imprez mu 
Pamiętam, mój także tą|
—  jako ówcześnie nfcriS
pozytora. Szkoda, żeciS 
nasz festiwal „Gaida" 
Droba nie mógł przyje  ̂
biście.

—  No, ale wydeleguj 
ich —  z Akademii Mbm 
Krakowie —  studentów,] 
rymi miałam okazję I 
Wilnie, się zapoznać, tyl

(Dokończenie u  Ul I

Zima nadziei ndszej

4. Znudziło się klepać biedę...
Grzegorz 
Sawicki

Pana Grzegorza Sawickiego 
nie trzeba przedstawiać--n- częs
to występuje na naszych łamach, 
jako bardzo prężny biznesmen, 
człowiek który wszystkim się w  
życiu interesuje i o wszystkim 
ma .własne zdalnie.

- r  Czy Panu podoba się dzia
łalność obecnych władz różnych 
szczebli w rejonie? —  zapytałam 
go bez dłuższych wstępów.

—  N ie odpowiedzią!
lównie otwarcie i stanowczo.
-  To są nieźli ludzie, ale... 

takiego etatir nie ma w  dzi
siejszych czasach. Myślą, że 
nie są po pi ostu kompeten
tni. Z  tego powodu podejmu
ją często decyzje, których 
sensu sami niekiedy nie po
trafią wytłumaczyć. Przykła
dy? —  proszę. Chciał pewien 
przedsiębiorca założyć w  by
łym obozie pionierskim koło 
Niemen czyn a obiekt rekrea
cyjny. N ie pozwolono mu i 
nawet nie powiedziano dla
czego. Przecież gdyby wysu
nięto jakieś ważkie przyczy
ny —  zrozumiałby, jest czło
wiekiem wykształconym. 
Tymczasem lokal pozbawiany 
gospodarza niszczeje, część 
dobytku wykiadziono. Czy 
to jest gospodarskie podejś
cie do sprawy? Widocznie 
władze Niemenczyna kiero
wały sie maksymą: „Niech u 
mnie padnie krowa, ale nie

dopuszczę, aby sąsiad kupił 
jeszcze jedną".

Inny przykład: pewna fir
ma transportowa chciała ot
worzyć iiową linię Swięciany

Podbródzie —  Niemenczyn 
| —  Warszawa. Trzeba było 

wyznaczyć tylko kiosk do 
sprzedaży biletów autobuso
wych, gdzie można by było 
przy okazji cferować odjeż
dżającym również upominki, 
wodę sodową. N ic z tego. I 
wytłumaczenie' również nie 
nastąpiło., Są to tzw. meto
dy administrowania: nie mo
żna i tylel A  my dziś chce
my wiedzieć —  dlaczego? 
Niestety, do jakiegokolwiek 
urzędu dziś byś poszedł, w i
dzimy te same twarze --—
sprzed dwóch i pięciu lat! 
W ięc co się zmieniło?

Można bvć niedobrym go
spodarzem, nie mieć talentu 
do interesów, ale niezezwala-

a ie na działanie innym, tyl
ko dlatego, że samemu się 
czegoś nie. lozumie, jest po 
prostu nonsensem.

—  N ie chciałby Pan pomarzyć 
trochę o tym, jaki będzie rejon 
wileński za x-lat? Oczywiście 
pod' warunkiem, łe  przyjmie się 
długo oczekiwane poprawki do 
ustawy o prywatyzacji, skorygu
je  ustawy podatkowe —  słowem, 
jeśli retorma pójdzie normalnym 
torem.

. — . Mam mnóstwo pomys
łów. Przede wszystkim widzę 
tu ożywione ośrodki pełne 
mniejszych, większych skle
pów 'i sklepików, restaura
cji. kawiaiń. do których 
przychodzą wieczorami mie
szkańcy na kufelek piwa czy 
filiżankę kawy. Gra muzyka. 
Ludzie gaworzą o sprawach 
minionego dnia. W szyscy się 
znają, w ięc można bez skru
pułów, bez chodzenia do 
przychodni zasięgnąć rady

lekarza, co robić, gdy nary- 
wa palec; można zapytać 
nauczycielkę m iejscowej 
sokoły, dlaczego W o jtek  do
stał dziś cbwóję z  matematyki; 
można naradzić się z  ekono
misty m iejsccwej fabryki co 
do obliczania aikcyzy czy 
podatku; można pograć w  
karty z sąsiadami lub obej
rzeć telew izoi. Dziś takie 
rzeczy robi się bardzo ofi
cjalnie, a ja lubię tradycyjną 
prowincję. Lubię żyć proś
ciej.

W idzą mi się też w  rejo
nie różne pracownie usługo
w e (aby naszym żonom łat
w iej było żyć) —  naprawy 
odzieży, obuwia, pralnie, ga
binety kosmetyczne i stoma
tologiczne, zakłady wynajmu 
samochodów, biura turystycz
ne.

Dla młodych rodzin powin
ny być firmy remontowo-bu
dowlane, które b y  zbudowały 
dcm, jaki się im marzy, wy- 
femontowały sta-ry, sprowa
dziłyby dla aptekarza czerwo
ną dachówkę.. a dla żony 
Tdchmiśtrza^ —  ̂ tapety we 
wzorek na ukos. N ie  zapom
niałem o firmie do uprawia
nia małych działek grunto
wych i wynajmu sprzętu dla

rolników, ogrodnkći| 
downików. j

A  czemu nie może | 
naszym miasteczku 
gospodarstwa domowd 
dobrego wychowania, 
sami szycia, językM 
kortów tenisowych, pti 
kręgielni? W  życiu js 
możliwości, a my koni 
z  jedńej-dwćch i 
się, że jest nudno i ®l

—  Chcieć to jedMj 
to zrealizować — 
loszy”.

—  W  moim przyp̂  
ta sama „pars.“. dWJ 
mnie bardzo chce atl 
naczej. Znudziło w l  
biedę, wyrzekać. pWj 
ślę, że teraz jest 
działanie. Jestem cti 
czynu. 1 niejesten 
ny. W  czym się to ’ 
—  nie zazdioszCK  ̂
sukcesów, bogactw^ 
tnie —  chcę. abV 
ży li w  dostatku. * I  
się moje wvracho*j

. im bogatsi będs f”  
rejonu, tym więtfy 
miał kupców,! kii® 
niądfe będzie 
cie i będzie 
stopę życiową. B3* 
ai vtmełyka. J

—  I od czigo 
reformę na WUe**®

—  Od wpiowa^ 
rządku, odpowies®, 
dzi za zlecone *| 
Gdzie to widzie1*
su-mdziesięcioldjifji
obijała progi 
rzędów, tylko'*"®, 
dzą w  nich nie* 
urzędnicy*

Barbara

N A  ZDJĘCIACH* 
w NlemenCzyoH^j j 
Sawicki. s Ł i
Fot. Bronisława SSL
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?0 słychać w litewskim 
Ljecie muzycznym?

ze itr . ( )

h itiio  zadowoleni. 
' jednak do przerwanego
*,6*14 muzyka Jttew*- 

.^^poiylortw zaczęła do- 
I* JSfittBaczać awoją obe- 

Tm Wimaw*MeJ Jesieni

^właśnie, czemu prapo- 
. l . t f y  tamte. prywatne fe- 
K .  0mnia)wane w Polsce 

,  ,«ia Drobę, a które wpły-
S * •>-— •linłarMnwunip

i > “
„  _  seise zainteresowanie 
P - a  NaM twórcy
LjMoWaJi na . wmówienie 
Rawskiej Jesieni Muzyczne], 

niektóre litewskie prę
ta, muzyczne odbywały się 
Sfle w Warszawie.

A byty to wdąż te same 
j P  KntartHus, Bala- 

Bajoras.- 
L  po prostu ich muzyka zy- 
I I  wysokie uznanie. Młodsze 
pienie twórców litewskich —
B jeszcze do tej poprzeczki nie 
po, Zresztą młodsze, czy 
na tu jaż chodzi raczej o 
taze indywidualności. Z wie- 
g  przychodzi doświadczenie, 
jmkśf twórcza. Ale to nie 
zjnosi talentu. Albo się go ma 
b nie ma. Wracając do tema- 
i Polska — Litwa w muzycz- 
| układne. Otóż te nawiąza- 
t  tamtych latach kontakty 

ją swoją ciągłość. Wspomina
l i  pan Krzysztof Droba zgła- 

1 nam wciąż nowe propozy- 
1 -  skomponowania świeżych 

■rorów, przykładowo — rów- 
Itż na tą konferencję, którą 
■tisna teraz wiosną się od- 
R  Zgłosił oii więc nam dwa 
łówlenia. Skomponowaliśmy 
lw y  — Onute Narbutaile i 
| prawykonanie powinno 
I  odbyć wiosną przyszłego ro
i ł  Krakowie
V-Co na tą krakowską im- 
n  *kompoaował. wolno 
Htleć?

st to utwór, który naz- 
. I Rezygnacja** — na so- 
I j kwartet smyczkowy do 
1 Czesława Miłosza.
'  CiyU, kontynuując temat,

• litewskie związki mu- 
J  pięknie owocują. 
B ł *  bardzo bliskie. Te 

wyniosły nas na szer-
jazynarodowe wody. Pol- 

l«n jedna, duża do-
I I ©  H |  f»-

K itj.? y8z,a Pófeiej, to pań- 
ynawskie. Stało się to

z chwilą podpisania pierwszej 
dla nas międzynarodowej, dwu
stronnej umowy naszego ' Zwią
zku ze Związkiem Kompozyto
rów Szwecji, a było to bodaj w  
latach 1989— 90. Obecnie analo
giczną umowę o współpracy pod
pisaliśmy z  Danią, podobną u- 
mowę chcą z  nami podpisać ta
kże inne państwa. Należy tu do
dać, że te inicjatywy wyszły od 
tych państw. Wynikiem tego by
ły  już dwa Festiwale Muzyki 
Bałtyckiej w  Sztokholmie, na 
których była bogato prezento
wana także muzyka litewska. W  
latach uprzednich —  z  inicjaty
w y  Związku Kompozytorów, a 
w  roku ubiegłym w  Filharmo
nii w  Sztokholmie rozbrzmiewa
ła muzyka współczesna, począ
wszy od Ciurlionisa, a kończąc 
na kompozytorach mojego poko
lenia. To w  ramach Festiwali 
Muzyki Bałtyckiej. Ostatnio w 
Danii, na Fest.walu „Plon Mu? 
zyczny 1992" także były prezen
towane utwory litewskich kom
pozytorów.

—  Czyje to byty utwory?
—  Zasadniczo Kutavićiusa, Ba- 

lakauskasa, Narbutiene i moje. 
A le  rozbrzmiewały także i A l- 
girdasa Martinaitisa i Rytisa Ma- 
żulisa, Sarunasa Nakasa...

—  To dobrze znane nazwiska.
—  Domyślam -się, co chce Pa

ni przez to powiedzieć. Ze w dąż 
niby te same? A le  to nie naz
wiska decydują o  włączeniu ich 
utworów do-festiw ali Decydują 
o tym organizatorzy tych festi
wali. Kiedy przyjeżdżają do nas, 
stwarzamy im możliwości prze
słuchania całej naszej najnow
szej muzyki, to znaczy twórcze
go dorobku wszystkich kompozy
torów. Oni wybierają \na swoje 
festiwale to, co według ich o- 
pinii jest godne uwagi i co mo
że zainteresowaći ich słuchaczy. 
Trzeba nam już do tego się 
przyzwyczaić, że to nie komitet 
partii tego lub innego kompozy
tora wraz z  jego utworami na 
festiwal wysyła, ale organizato
rzy festiwalu decydują o tym, 
co chcą na tej imprezie ekspono
wać.

—  Wspomnieliśmy na począt
ku o Niemczech. Jak się ukła
da współpraca z Niemcami?

—  Oni wykazują duże naszą 
muzyką Zainteresowanie. Osobli
wie Niemcy tak zwane, do nie
dawna, wschodnie. To znaczy 
Niemcy zamieszkali na Ziemi

Brandenburskiej, której ośrod
kiem jest Poczdam. Miałem o- 
kazję spotkać się w  tym roku z 
ich ministrem kultury, a było to 
podczas jednej z  zorganizowa
nych tam imprez muzycznych, 
na której został wykonany tak
że mój utwór. Otóż z tej roz
mowy, zarówno z  nim,- jak też 
członkami tamtejszego Towarzy
stwa Muzyki Współczesnej w y
nika, że oni bardzo pragną na
wiązać z  nami jak najściślejsze 
kontakty. To, oczywiście, cieszy.

—  W  tej galerii nazwisk lite
wskich kompozytorów niewiele 
powiedział Pan o sobie. Jak to 
było z Pańską drogą twórczą?

—  Bardzo zwyczajnie. Rodzi
ce zauważyli, że mam dobry 
słuch i  posłali mnie do szkoły 
muzycznej. Od dzieciństwa gra
łem na skrzypcach.

—  Od dzieciństwa, to znaczy 
—  od kiedy?

iS K r  Miałem pięć lat, kiedy gra
łem na skrzypcach. A  potem 
kiedy trochę dorosłem, zacząłem 
interesować się kompozycją. U- 
kończyłem studia, uzyskałem dy
plom, no i —  komponuję.

—  Bardzo zw lę ile  Pan o tym 
mówi.

—  M ogę mówić o  tym bardzo 
długo. Ale... To, że jestem kim 
jestem zawdzięczam przede wszy
stkim rodzicom. Mam brata. On 
także w  dzieciństwie grał na 
skrzypcach. A le  —  został spec
jalistą o d . komputerów,, i też na 
ten swój zawód nie narzeka.

—  Duto ma Pan utworów w 
swoim dorobku twórczym?

—  N ie za wiele. Wcześniej 
komponowałem dla teatrów, fil
mów telewizyjnych, animacyj- 
nych. Interesowało mnie to. Póź
niej te zainteresowania nieco os
łabły. Zacząłem myśleć o  kom
ponowaniu „dla siebie-'* —  co 
mnie się podoba, a nie autorom 
utworów,, dla których pełniłem 
misję niejako służebną. Ponadto 
ten chroniczny brak czasu, obo
wiązki rodzinne, od niedawna 
ojcowanie... Taki kierat, jak to 
normalnie w  życiu bywa. Kom
ponuję utwory na partie wokal
ne i na chór. Moim cichym ma
rzeniem jest skomponowanie o- 
pery kameralnej. Czy to mi się 
uda? Czy zrealizuję te zamierze
nia? N ie  wiem. A le  od sceny, 
od teatru, jak Pani widzi, myślą 
i uczuciem wciąż nie odstępuję. 
Najbardziej pociąga mnie muzy
ka kameralna, instrumenty aku
styczne, mniej natomiast elektro
niczne...

—  Wypada zatem tyczyć Pa
nu pomyślnego zrealizowania 
tych marzeń. Dziękuję serdecz
nie za rozmowę.

Rozmawiała Alw ida ROLSKA 
Fot. W . Charin
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sem Vainorą. W  imieniu Mini
sterstwa Energetyki Rosji W . 
Alegperow podpisał również u- 
mowę o współpracy z ministrem 
energetyki Litwy Leonasem Aś- 
mantasem.

Prezydenta koncernu „Lukoil" 
przyjął premier Republiki litew 

skiej Bronislovas Lubys.^ Pod
czas rozmowy gość oświadczył, 
że w  ramach podpisanej umowy 
w  tym roku Litwie dostarczy się 
6 min ton ropy. Dostawa rozpo
cznie się w  lutym. Piąta część 
produktów przetworzonej ropy 
naftowej przypadnie Litwie i 
będzie sprzedawana na rynku 
wewnętrznym kraju.
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można grafikę G. Didelyte oraz 
rysunki A. Gurevićiusa.

*  W  Pałacu Pracowników 
Sztuki, plac Daukantasa obejrzeć 
można grafikę L Balakauskaitó. 
Jest to pierwszy pokaz autorski 
młodej plastyczki.

*  Natomiast kto będzie w Bi
bliotece im. M. Maivydasa, mo
że obejrzeć malarstwo A . Voz- 
binasa.

TEATR

*  W  sobotę w  Operze „Zem
sta nietoperza**. W  niedzielę dla 
dzieci opera „Buratino**, wieczo
rem ,,Travlata*' poświęcona 95- 
leciu urodzin śpiewaka A. Zauki.

*  Akademicki Dramatyczny 
zaprasza w niedzielę dzieci na 
dwa przedstawienia „Bracia Lwie 
Serca'* (o godz 12 i 16).

*  Natomiast Teatr Mały wy
stępujący na scenie Akademic
kiego zaprezentuje w sobotę „In
trygę i miłość". W  niedzielę

„Podwójna niestałość".
*  W  Rosyjskim Dramatycznym 

dziś „Gracz", jutro „Późna mi
łość". W  niedzielę „Te kobiety 
wszystko mogą".

*  Teatr Młodzieży zaprezen
tuje dziś „Harolda i Mode". W

sobotę „Wujaszek Wania", w  nie
dzielę dla dzieci „Piter Pen", 
wieczorem „Mewa".

*  Dzieciaki w „Lele" mogą 
obejrzeć w  sobotę „Trzy prosia
czki", w  niedzielę „Błękitny pie
sek".

FILM

*  W  Centrum Filmowym (ul. 
A. Gośtauto 2) wyświetlana jest 
obecnie komedia hiszpańska „Ko
biety na pograniczu kryzysu ner
wowego". Film ten zdobył sze
reg nagród na przeglądach mię
dzynarodowych.

KONCERTY

*  Tradycyjne organowe kon
certy w  sobotę i niedzielę, w  Sa
li Barokowej. Utwory J. S. Ba
cha zaprezentuje tym razem or
ganista L. Melnik.

NORW EGIA —  U T W A

W  Ministerstwie Komunikacji 
Litwy odbyła się narada mini
strów transportu Litwy i Norwe
gii. Podpisano umowę o przewo
zach samochodowych, omówiono 
problemy zakładania wspólnych 
spółek. Minister r J. Birżiśkis 
przypomniał, że wkrótce praw
dopodobnie będziemy kupowali 
ropę haftową i promy w  Nor
wegii. Omówiono też kwestie 
przewozu norweskich ładunków 
przez Kłajpedę na Wschód.

„ c X Ł Ą  DOBĘ**

• —- tak nazywa, się powstała w 
W iln ie prywatna spółka usługo
wa. Czterech dyżurnych co
dziennie przyjmuje do 20 zamó
wień, które niestety nie są ta
nie ^  godzina pracy specjalisty 
na zamówienie w  domu kosztu
je  1140 tal. W  spółce tej moż
na wynająć hydraulika, elektry
ka, stolarza, specjalistę naprawy 
sprzętu domowego, studentkę do 
doglądania dzieci i do prac domo
wych. Z  powodu wysokich cen 
klientów jest mało, na razie Spó
łka ży je  ze środków kanadyjskie
go Litwina, Laurinasa Masiuka- 
sa, który przyjechał na stałe do 
L itw y ' i wierzy, że z czasem je 
go przedsiębiorstwo będzie ren
towne.

CHLEB —  PRZEDMIOTEM 
KONTRABANDY

W  ciągu stycznia przez urząd 
celny w  Birżach próbowano 
przewieźć -na Łotwę 15 tys. bo
chenków chleba -litewskiego. Na
wet drogi u nas chleb „Dzuku" 
znika tu ze sklepów, bo na Ło
tw ie kosztuje podwójnie drożej. 
Redakcja nasza . miała sygnały, 
że , ze sklepu przy al. Savano- 
riu sprzedano Łotyszom 150 bo
chenków chleba „w ,jedne ręce".

PRYW ATYZACJA.

Od 1 września] 1991 roku, kie
dy rozpoczęła się prywatyzacja 
na Litwie, sprzedano 3042 obie
kty państwowe,^ czyli 56 proc. 
przeznaczonych do prywatyzacji 
obiektów. Ich kapitał ogólny w y
niósł 18 mld tal. Zdenacjonalizo- 
wano 3 tys. zakładów, sklepów, 
innych obiektów... Na fundusz 
prywatyzacji wpłynęło 0,5 mld 
tal.

W  grudniu wstrzymano pry
watyzację 347 obiektów i 176 
aukcji. 16 stycznia br. zezwolo
no ją  kontynuować. Prawdopodo
bnie wzrosną ceny akcji dużych 
przedsiębiorstw, takich jak „2al- 
giris", obrabiarek, szlifierek, a- 
paratury paliwowej. Wkrótce 
rozpocznie się -sprzedaż..- przed
siębiorstw, których nie udało się 
sprzedać za nominalną cenę. Bę
dzie ich z 200.-

KURS N A  GARIUNACH

W  ubiegłą"sibdę na Gariunai 
obowiązywał następujący kurs 
walut: dólar —  390 tal. (610 rb.) 
skup, 415 tal.- (560 rb.) sprzedaż. 
Marka niemiecka —  240 (370
rb.) skup, 260 (340 rb.) sprzedaż.

Rubel łotewski kosztował 1.80 
tal., rubel rosyjski —  0.60 tal.

„KOMPUTER EXPO-93"

W  Warszawie otwarto targi 
„Komputer Expo-93". Bierze w 
nich udział 740 firm z 216 kra-_ 
jów. Przeznaczone są dla kra
jów  Europy £iodkowo-Wschod- 
niej. Ku ogólnemu zdziwieniu 
polskie komputery cieszą się tu 
powodzeniem, gdyż są naprawdę 
dobre i tanie. Kupują je  nawet 
Japończycy.

W ILNO  —  AMSTERDAM

Od kwietnia „litewskie Linie 
Lotnicze" wprowadzają na trasy 
nową linię W ilno' —  Amsterdam. 
Czas lotu z Amsterdamu do W i
lna i odwrotnie będzie dostoso
wany do lotów samolotów z A - 
meryki Południowej, aby pozwo
lić Litwinom amerykańskim ko
rzystać wygodnie z  litewskich li
nii.

N A  KALWARYJSKIEJ

Znów przekonaliśmy się, że na 
Kalwaryjskim Targu wszystko 
jest droższe niż na Hali. 1 kg 
wędzonej polędwicy kosztował 
w e środę 1200 tal., schabu wie
przowego ^  800 tal., wieprzowi
ny —  400— 500 tal., cielęciny —  
250—350 tal. Za indyka proszo
no 1800 tal., 1 kg masła 390 tai, 
rodzynków —  240 taL, kwaszo
nych ogórków —  160 taL Litr 
kwaszonej kapusty kosztował 100 
tal., dziesiątek jaj —  140 taL, 
litr śmietany —- 150 taL, słoi
czek majonezu 90— 100 taL 

NARODOW Y BANK 
LITEWSKI

podaje relacje walut do talona 
litewskiego na 27 stycznia —  2 
lutego. Dane przeznaczone są do 
rozliczeń zakładów pracy.
Dolar USA 395.60
Marka niemiecka 248.44
Funt brytyjski 605.27
Dolar australijski 265.84
Szyling austriacki 34.30
Frank belgijski 11.83
Gulden holenderski 218.17
Korona duńska 62.74
Lir wioski 0.2738
Dolar kanadyjski 308.37
Korona norweska 56.37
Dolar singapurski 248.63
Marka fińska 73.19
Frank francuski. "" 72.99
Korona szwedzka 53.60
Frank szwajcarski 270.59
Jen japoński 3.16 .
Peseta hiszpańska 3.43
Ecu 484.17
Korona estońska 30.57
Rubel łotewski 2.29
Rubel białoruski 0.72
Karbowaniec ukraiński 0151
Rubel rosyjski 0.80

Wczoraj w bankach litewskich
Litewski Komercyjny „Vytis": 

dolar —  390.10 (skup), 401.90 
(sprzedaż), marka niemiecka — 
245 (skup), 252.40 (sprzedaż), ru
bel rosyjski —  0.60 '(skup), 0.95 
(sprzedaż).

Wileński komercyjny: dolar — 
395 (skup), 405 (sprzedaż), mar
ka niemiecka —  241 (skup), 249 
(sprzedaż).

Oszczędnościowy: dolar —
395 (skup), 410 (sprzedaż), mar
ka niemiecka —  249.40 (skup), 
258.90 (sprzedaż), rubel rosyj
ski —  0.58 (skup), 0.75 (sprze
daż).

„Hermls": dolar —  393 (skup),
408 (sprzedaż), marka niemiecka 
~  241 (skup), 249 (sprzedaż), ru
bel rosyjski —  0.55 (skup), 0.75 
(sprzedaż).

„Litimpex": dolar —  393
(skup), 409 (sprzedaż), marka 
niemiecka —  241 (skup), 251 
(sprzedaż), rubel rosyjski —  0.57 
(skup), 0.85 (sprzedaż).

„Tauras": dolar ,—  395 (skup),
409 (sprzedaż), marka niemiecka 
— 242 (skup), 250 (sprzedaż).

„Baltic" bank: dolar — 385
(skup), marka niemiecka — 238 
(skup). 1

DOKĄD SI? ZWRACAĆ 
W SPRAWIE OBYWATELSTWA?

Na podstawie dekretu nr 8 z 
11 stycznia 1993 r. tymczasowo 
p.o. prezydenta Republiki Litew
skiej A . Brazauskas dla rostrzy- 
ganla kwestii obywatelstwa Re
publiki Litewskiej została powo
łana komisja do spraw obywatel
stwa (przewodniczący komisji — 
wiceminister sprawiedliwości Re
publiki Litewskiej S. Sedbaras, 
teL 35-33-80).

Dokumenty nieodzowne do roz
patrywania spraw obywatelstwa

przedstawia komisji do spraw o- 
bywatelstwa wydział prawny Sej
mu (V. Slnkevlćlus, teL 62-68-42).

Dokumenty w sprawie nadania 
obywatelstwa Republiki . Litews
kiej prosimy składać w służbach 
migracji samorządów miejskich 
lub rejonowych.

M. STAKVILEVlClUS, 
przewodniczący Komitetu 

Praw Człowieka i Obywatela 
oraz spraw Narodowości 

RL
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Konkurs „Dziewcżyna „Kuriera*

ROŚLINY LECZĄ 
Czosnek. Surowiec: główki zi

mowego czosnku. Sposób przy
gotowania leku: 

a) nalewka: dziesięć ząbków
czosnku należy rozdrobnić i za
lać litrem wody. Nalewka ta 
musi przez 8 dni stać w  ciep
łym miejscu. Po upływie tego

Fot Bronisława Kondratowicz

czasu można ją  zażywać 3 razy 
dziennie po pół łyżeczki do her
baty.

b) maść: roztarty czosnek na
leży zmieszać z tłuszczem wie
przowym w  proporcji 1:1.

Oddziaływanie: moczopędny,
bakteriobójczy, tonlzujący, pobu
dzający przemianę materii, pobu
dzający czynności jelit, dobry 
lek na kaszel. Kompresy z czo
snku zdejmują ból głowy. Poza 
tym czosnek zaleca się stosować 
przy grypie, gruźlicy, zapaleniu 
oskrzeli, zapaleniu płuc i zapa
leniu opłucnej. Czosnek można 
też stosować przy zapaleniu skó
ry i egzemie (płukanie, okłady).

Czosnek jest też lekiem na 
nerwice i bezsenność. Spożycie 
czosnku zaleca się również przy 
awitaminozie.

AML TRADING
Warszawa, Połocka 8/16 

Tel/Fax: (22) 334025 

Oferuje do sprzedaży 

wyroby odzieżowe z Korei i Tajlandii.

(Zam. 1543)

Firma „Buitis“
po najniższych cenach 

sprzedaje
trumny i inne akcesoria pogrzebowe. 

Telefon w Wilnie: 66-00-02.
Adres: Yilnius, Savanoriu pr. 22.

(Zam. 1477)

T e l  e w i  z  j  a

PIĄTEK, 29 STYCZNIA 

LTV

9.00 —  Program dnia. 9.05 —  
Ziemia Kłajpedzka. 9.50 —  O j
czyzna. 10.20 -M  Filmy dok.
18.00 — Wiadomości. 18.15 — 
Film dok. 18.45 —  Jog-jo. 19.15
—  Stolica. 20.00 —  Dobranocka. 
20.25 —  Reklama. 20.30 —  Pa
norama. 21.00 —  Piątkowy w y
wiad. 21.15 —  Program z  Kow
na. 21.20 —  Telegra. 22.15 — 
A leja Laisves. 22.25 —  Najśmie
szniejsi ludzie Ameryki. 22.50 
Film fab. „Przekonywacze". 
23.35 —  Wiadomości wieczorne. 
23.50 —  Studio MT. 0.20 —  No
cny kanał Kowna. „Jazz". 1.15
—  Prezentuje „Worldnet".

TV  Litwy Wschodnie]

7.00 —  Na dzień dobry. 8.30
—  Kamera gniewa się i  śmieje.

Warszawa

10.00 —  Wiadomości. 10.10 —  
„Mama i ja "  pr- program dla 
najmłodszych. 10.20 —  Przed
szkolny koncert życzeń. 11.00 -r- 
„Przygody Billa i  Teda" film 
fab. prod. USA. 12.45 —  Kwad
rans na kawę. 13.00 —  Wiado
mości. 13.15— 17.00 — . Telewi
z ja  edukacyjna. 17.05 —  Dla 
dzieci. 17.50 —  Muzyczna je 
dynka. 18.00 —  Teleexpress. 
18.20 —  „Raport o stanie Euro
py*4 (4) —  serial dok. prod. ang.
19.00 —  „Prawo i bezprawie" —  
program rzecznika praw obywa
telskich. 19.20 „Randka w 
ciemno" —  zabawa ąuizowa.
20.00 —  Wieczorynka: „Kacper 
i jego  przyjaciele". 20.30 —  
Wiadomości. 21.10 „Pomaluj 
swój w óz" -T-. film fab. prod. 
USA. 23.45 —  Wiadomości. 24.00
—  Muzyczna jedynka. 0,10 —  
„Historia Hollywoodu" —  serial 
dok. prod. amerykańsko - angiel
skiej. 1.00 —  Legendy gitary 
blues. 2.00 —  Francuski film 
dok. o  zasadach działania biur 
matrymonialnych.

Ostankino

5.00 —  Dziennik. 5.20 —  Gim
nastyka. 5.30 —  Poranek. 7.45 
Firma gwarantuje. 8.00 —  Dzien
nik. 8.20 —  Filmy anim. 8.50 — 
Olesia i spółka. 9.20 —  Ze zna
kiem Pi. 10.10 5— Klub podróżni
ków. 11.00 —  Dziennik. 11.20 —  
Film - spektakl. 14.00 —  Dzien
nik. 14.25 —  Brydż. 14.50 —  
Biznes. 15.05 —  Notes. 15.10 —  
Olesia i spółka. 15.45 —  Sprzą
tamy dziś, a jutro? 16.15 —» Pa
miętniki TV . 16.45 •— Działalność.
17.00 —  Kanał* Ostankino. 17.45 

Człowiek i prawo. 18.15 —
Wagon 03. 1&45 —  Pole cudów.
19.40 -—. Dobranocka. 19.55 —  
Reklama. 20.00 ' Dziennik.
20.40 ,—  T V  film fab. „Zręczny 
trick". 22.25 —- Biuro politycz
ne. 23.25 Program muzyczny. 
0.05 —  Człowiek tygodnia. 0.20
— Program muzyczny.

T V  Rosji

7.00 —  Wieści. 7.20 —  Rek
lama. 7.25 —  Czas biznesme
nów. 7.55 —  Film anim. 8.05 —  
O chy dom. 10.00 —  W  świede 
zwierząt 11.00 —  T V  serial „Sa-

KU PIĘ

dolary USA i marki niemiec
kie.

Zwracać się: Vilnius, tel. 
35-48-22. (Zam. 1488)

SPRZEDAM 

dolary USA i marki niemiec
kie.

Zwracać się: yilnius, teł. 
75-25-74. (Zam. 1489)

nta Barbara" (125). 11.55 — Sam 
sobie reżyserem. 12.40 —  Spra
wa chłopska. 13.00 — Wieści.
13.20 —  Reklama. 13.25 — Film 
dok. 13.55 ■*— Film anim. 14.05
—  Dom Paustowskiego. 14.35 — --| 
Studio „Wzrost". 15.05 —  Tele- 
giełda. 15.35 —  Wieści. 15.50 —  
Mistrzostwa tenisowe Australii.
16.45 41 Minaret 17.00 —  Piąt
kowy film W . Disney’a. 17.50 — 
Wyjaśnijmy sprawę. 18.00 —  An
tologia krótkiego opowiadania.
18.45 Co dzień święto. 18.55
—  Reklama. 19.00 — Wieści.
19.20 Reklama. 19.25 —  TV  
serial „Imogen" (6). 20.50 —  An
trakt 21.00 — Program L. Anin- 
skiego. 21.55 —  Reklama. 22.00
—  Wieści. '  22.20 — Mówią 
gwiazdy. 22.25 —  Karuzela spor
towa. 22.30 r—  Film dok. 22.45
—  Na sesji': RN FR. 23.15 —  Ci
sza nr 9. 0.15 —  Pogaduszki.

SOBOTA, 30 STYCZNIA

LTV

9.00 —  Wiadomości. 9.05 — 
Dla dzieci. 10.05 —  Ziemia Kłaj
pedzka. 10.50 —■ Słowo chrześ
cijanina. 11.00 —  Zgoda. 17.50

. —  Wiadomości. 18.00 —  Cudze
go bólu nie bywa. 19.00 —  Spo- 

. wiedź legend rockowych. 20.00
—  Dobranocka. 20.25 —  Rekla
ma. 20.30 —  Panorama. 21.00 — 
Pod własnym dachem. 22.00 —  
Film . detekt. „Przyjaźń niosąca 
śmierć". 23.00 —  Program spor
towy. 23.15 —  Wiadomości wie
czorne. 23.30 —  Przed ekspre
sem porannym.

T V  Litwy Wschodnie]

9.00 —  Baltoskandija. 9.45 —  
Kamera gniewa się i śmieje.

Warszawa 

8.30 —  Magazyn informacyj
no - gospodarczy. 9.35 —  Wszy
stko o  działce. 10.00 —  Wiado
mości. 10.10 —  Ziarno. 10.35 — 
Program dla dzieci i młodzieży.
12.00 —  Magazyn rockowy. 13.00 

^ św ia d om ośc i. 13.10 —  Eko 
echo. 13.25 —  Film dok. 14.00
—  W alt Disney przedstawia. 
15.20 —■ Teatr wspomnień: Jan 
Drda „Igraszki z diabłem". 16.55

Plebiscyt polskiej piosenki «r=- 
transmisja ze studia S-l. 18.00
—  Teleexpress. 18.25 —  „Detek
tyw w  sutannie" —  serial prod. 
USA. 19.15 —  Wiecznie zielo
ne. 19.30 —  Pegaz. 20.00 — Ma
łe wiadomości DD '- r  program 
informacyjny dla dzieci. 20.10 —  
Wieczorynka. 20.30 Wiado
mości. 21.00 ~  Polskie ZOO. 
21.30 —  „Upał i kurz" —  film 
fab. prod. ang. 23.40 —  Wiado
mości. 23.50 —; Kariery, bariery
—  Jan Pietrzak. 24.00 —  „W  por 
szukiwaniu prawdy" (2) —  se
rial sensacyjny prod. włoskiej.
1.00 —  Sportowa sobota. 2.30 —  
Program rewiowy.

SPÓŁKA ROLNICZA 
„MOSTlSKES" 

w  rejonie wileńskim oferuje 
dla ludnpśd usługi czesarki 
wełny.

Zwracać się: tel. 59-21-46.

(Zam. 1605)

W YM IE N IA M Y  

dolary na OM, walutę na ru
ble, talony.

CManUflo

6.15 —  Dziennik., 635
nastyka. 6.45 |— 
biznesmena. 7.30 — Pr 
kologlczny. 7.4J —  Spon^J 
Maratoiv-15. 8.40 — ł J-IW 
..9.10’— | Medycyna3 d l«jP  
9.40 —  Autograf sobota!
—  Dom książki. 10:50 1
książę przyjedzie za V/T 
-11.20 —  T Y  króikonaS 
film fab. „Aniołek"., jT 
Świąt w  wolnym czasie. inTM 
Suita choreograficzna.
Notatki niepcxlróźnealbo^Ł 
hiszpańskie. 14.55 —
15.20 ^  Magazyn En io ji 

. TV  „Central Expresa‘ y 
Program sportowy.'* l^ ? ! 
Czerwony kwadrat !17jq 
święcie zwierząt. 18.15 
romanse rosyjskie. 18.58 
film fab. 19.40 —*4l)oj>

-i 19.55 —  Reklama. 20.00 ir s w i 
nik. 20.40 ^  T V  film lab > ■  
rca gwiazd". (4). 2135 
komide. 23.00 Dzienna i P® 

Sen. ‘ dte
ini<

T V  Ros)l

7.00 —  W ie łd  7.20 ~  ■ W  
rżenie na świat 7.45 — V. |r®( 

Mansów. 8.00 — Studio „yh, k  
8.30 —  „Burda Moden" tron c J  
je. 9.00 —  Fplklor. 9.30 
wolnym czasie. 9.45
metrażowy film fab. 10.10 turbędziemy żyli? 11.00 -  w 
ki film anim. , Doraemon", i p  
—  Retro. 11.45 —  Mistrzostw L, 
tenisowe AustrąliL 12 .40^^^  
wa chłopska. 13.00 —
13.20 —  Wideopoezja.^ Hv . 
Pielgrzym. 14.20 —  Na 1201 P  
nicę urodzin S. Rachmanir. ta
15.20 —  Złota ostrogC 15j 
Fulbol bez granic. 16.45 
stun programów Rosyjską
17.00 : — ;, Lekcje improń
18.00 —  Wiadomości parijj 
tamę. 18.15 — Ustami diii 
18.45 —  Święto co dńeŁ

Reklama. 19.00 —
19.20 —  Reklama. 19.25 
fab. „N ie może być". 21.łj 
Ściśle tajne. 21.55 —
22.00 —  Wieści. 22.25 
żela sportowa. 22.30 
ka. 23.00 —  Pi ogram „A‘
—  Ad  lib'tunL 24.00 — Rfa] 
„Pani Maria", r

Kalendarium
* Piątek (29.1) jest 29 i 

1993 r. Do końca roku 336 ̂ aj

* Znak Zodiaku - -  Wod

* Imieniny: Dominika, 
szka, Tomasza, Zdzisława, j 

sława.

* Wschód Słońca — M l  
chód —  16.51. Długość 
godz. 37 min.

Pogoda

Zwracać się: 
42-07-45.

yilnius, tel. 
(Zam. 1583)

W  bolesnej chwili utraty 
Ojca 1 ukochanego Męża ro
dzinie W INCZÓ W  serdeczne 
wyrazy współczucia składają 
wychowawcy i  uczniowie 
klas IXb i  ne Pogirsldej 
Szkoły Średniej.

Litewska Służba Hydro0* | 
logiczna przewiduje |n* ■ _ _
cznia zachmurzenie, wiatr P 
cny, umiarkowany, bez ( 
Temperatura 4—6 stopni *

W  ciągu następnych* ko 
dni bez opadów. Temp^ kjl 
nocy 6— 11 stopni mro*1, 
scami dó — 16, w dzień ^  
pni mrozu.

Dyżurni wydania: 
Józef SZOSTAKOWS# 
Jan LEWICKI, /? 
Teresa 2ARK,
Teresa STRUMEtA 
Aleksander SUBOTD®1

K U R I E R
Wileński

Dziennik społeczno-polityczny 
Sejmu 1 Rządu Republiki Litew
skiej. Ukazuje się od 1 iipca 
1953 r.

N a s z  a d r e s :  2019,
Lletuvoo Respublika, 
Vilnlus,
Laisyfes pr. 60.

Kod 67218 
Cena 8 talonów.
W  Polsce —  1000 zL 
Zam. 149
Nr rejestracji —  322. 
Drukuje Państwowy 
Przedsiębiorstwo „Spauda"

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

D z i a ł y :  państwa 1 samorządu terenowego — 42-78-63, ekono
miczny —  42-78-54, etyki, rodziny i prawa '—  42-79-64, prawnik
—  42-75-76, szkolnictwa 1 młodzieży —  42-79-73, 42-69-86, żyda 
politycznego —  42-78-81, żyda wsi —  42-79-68, 42-78-90, stołe
czny oraz aktualnośd —  42-79-77, handlu, usług 1 komunikacji
—  42-79-56, literatury i sztuki —  42-79-88, felletcmów i  sportu
— 42-90-63, listów —  42-69-65, komercyjny oraz organizacyjny
—  42-72-70, korespondend: na rejon wileński —  42-78-90, 
45-03-95, solecznickl —  52-780, śwlędański —  44-21-46, trocki 1 
szyrwlnckl —  62-42-67, fotokorespondend —  42-90-81, tłumacze
—  42-90-60, 42-72-71, styliśd —  42-72-92, maszynistki —  42-77-72.

Redaktor Zbigniew BALI

Usługi XERO — pow lda^ 
nych dokumentów —  pr. *1
11 piętro, pokój 1102. Cz>1ł*eij B  
do 17.00 w  dniach pracy, teŁ

Biuro ogłoszeń I reklamy t 
svńs 60, 11 piętro, pokój 
lefon —  42-69-63.

M 1,2,3,4,5,6.


