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interesów rozwoju W ilna i dzia
łki przydzielono im na terenach, 
przeznaczonych pod założenie 
parków. W  dokumencie żąda się, 
aby rząd Republiki Litewskiej, 
Departament Ochrony Środowi
ska i samorząd wileński wraz z 
trockim samorządem rejonowym 
do 11 lutego wyraziły swój po
gląd na tego rodzaju gospodaro
wanie, wyjaśniły prawowitość 
wydawania aktów własnościo
wych na ziemię i ukarały winne 
osoby i  urzędników.

Na posiedzeniu w  dalszym 
ciągu trwała dyskusja nad pro
jektami ustawy „O  nowelizacji 
ustawy Republiki Litewskiej o 
wstępnej prywatyzacji mienia 
państwowegoM oraz uchwały „O  
nowelizacji ustawy Republiki Li
tewskiej „O  prawie pierwszeń
stwa pracowników w  nabywa
niu akcjii prywatyzowanych 
przedsiębiorstw1*. W  debacie nad 
projektami zrobiono przerwę.

2 lutego na porannym posie
dzeniu plenarnym uchwalono 
ustawę, uzupełniającą artykuł 
372 Kodeksu Postępowania Cy
wilnego Republiki litewskiej, 
regulujący podlegające wykona
niu decyzje sądu i  innych orga
nów. Stwierdza się w  nim, że 
odtąd kary pieniężne od urzęd
ników organów administracji 
państwowej i podmiotów gos
podarczych będą ściągane rów
ni feż na podstawie decyzji Rady 
do spraw konkurencji.

Uchwalono ustawę Republiki 
Litewskiej o trybie i warunkach 
sprzedaży i  wydzierżawiania 
parcel gruntowych placówkom 
dyplomatycznym i konsularnym 
państw obcych. W  myśl tej us
tawy parcele gruntowe, w  tym 
placówkom zagranicznym, mogą 
być wydzierżawiane nie dłużej 
niż na 99 laL

Po pierwszym czytaniu za
akceptowano projekt ustawy „O 
zmianie- i uzupełnieniu ustawy 
RL o. spółkach rolniczych**.

Sejm ratyfikował konwencję 
konsularną Republiki litewskiej 
i- Federacji Rosyjskiej, podpisa
ną 8 września 1992 r. w  Mo
skwie;

Po drugim czytaniu zaakcep
towano projekt ustawy „O  uzu
pełnieniu ustawy Republiki l ite 
wskiej o prywatyzacji majątku 
przedsiębiorstw rolnych".

(ELTA)

Jak pogodzić lojalność z pryncypialnością?
Staż Arunasa Starasa jako 

mera nie był długi. Doskonale 
sobie przypominam pierwszą 
konferencję prasową, kiedy to 
świeżo upieczonego mera, do 
niedawna naukowca witano z 
kwiatami i nadzieją, że zapro
wadzi ład i porządek w  mieście. 
Prawda, wtedy też znaleźli się 
sceptycy wątpiący, by nauko
wiec mógł doskonale gospoda
rzyć w  tym ogromnym gospo
darstwie, jakim jest organizm 
miasta.

Przeszło parę lat i oto na os
tatniej sesji Rady M iejskiej gru
pa deputowanych wyraziła r o 
tom nieufności dla mera, od
suwając go od pełnienia tych o- 
bowiązków. Na tym się nie skoń
czyło. Pracownicy Samorządu og
łosili protest przeciwko tej decy
zji, a na dziś jest zwołana pi
kieta dla przybyłych na kolej
ną sesję deputowanych Rady 
M iejskiej.

seminarium
Jarzy) w  Wilnie (ul. Kanno 5) 
odbędzie się seminarium przed
wyborcze Wlleftsklego Rejonowe
go Oddziału ZPL

inf. wL

Początek przygotowań 
do wizyty papieża

W ILNO, 1 lutego (ELTA). Vi 
dniach w izyty papieża Jana Pa
wła II na Litwie, przewidywanej 
na początek września* nasz kraj 
znajdzie się w  centrum uwagi 
społeczności świata —  miliony 
ludzi na wszystkich kontynen
tach w  telewizji będą śledziły 
nie tylko każdy krok Ojca Świę
tego, słuchały jego słów i mod
litwy, ale też się zetkną z  od
rodzonym naszym państwem. To
też nie brak i przyjemnych kło
potów, jak odnotowano na pier
wszym posiedzeniu komisji przy
gotowującej powitanie papieża, 
która się odbyła 1 lutego w  
gmachu rządu. O  tym, co nale
ży zrobić w  tym czasie, człon
ków komisji poinformował jej 
przewodniczący, minister bez 
teki Algimantas Matulevićius, 
arcybiskup wileński metropolita 
Audrys Baćkis.

Podczas w izyty Ojca Świętego 
na Litwę przybędzie oficjalna 
delegacja z Watykanu, wielu 
hierarchów Kościoła katolickiego 
z innych Daństw. Oprócz oficjal
nych gości, dziennikarzy, do na
szego kraju napłynie fala pielg
rzymów nie tylko z  ościennych 
państw. Wiadomo już, że w  tych 
dniach Litwę chciałaby odwie
dzić kilkusetosobowa grupa mło
dzieży katolickiej z Francji.

Powitanie i zakwaterowanit- 
gości to zaledwie cześć troski 
Do wizyty Ojca Świętego nale
ży zaprojektować i wznieść kil
ka ołtarzy, przed którymi pa
pież celebrować będzie Msze 
święte pod gołym niebem, zor
ganizować dla setek dziennika
rzy zagranicznych ośrodek pra
sowy, rozstrzygnąć wiele innych 
niełatwych pod względem orga
nizacyjnym spraw. Dlatego też 
komisje rządowa i Kościoła ka
tolickiego Litwy organizując po
witanie Ojca Świętego Uczą na 
życzliwą pomoc tych wszystkich, 
kto może się przyczynić do pię
knego zaprezentowania katolic
kiej Litwy przed Stolicą Apostol
ską 1 całą ludzkością.

Tak oto wygląda bardzo świe
ża historia, wpisująca co godzi
na nowe karty. Wczoraj przed- 
stawi ciele deputowanych, którzy 
wyrazili yotum nieufności, dla 
mera, zorganizowali konferencję 
prasową dla dziennikarzy, by za
poznać z  grubsza z niedociągnię
ciami w  pracy merostwa. Pisząc 
„niedociągnięcia" używam bardzo 
skromnego wyrażenia, gdyż wie
le rzeczy po prostu aż się prosi 
do akt sądowych.

Oto kilka przykładów. Znana 
dla nas wszystkich „Bikta** do
starczająca dla mieszkańców go
rącej wody za wygórowane tary
fy  w  roku ubiegłym od mieszkań
ców pobrała 25 milionów talo
nów.

Drugie. Przedsiębiorstwo „Ko- 
munalinis ukls“ zamiast zaoszczę
dzić „pożarło** 15 milionów talo
nów za pracę, której w  ogóle 
nie wykonano. M er był łagodny 
—  wydaje naganę.

A  czyż zaiste nie „ojcowski**, 
był gest - polecenie A- Starasa 
% dnia 29 października ubiegłe
go  roku dotyczący przyznawania 
zwolnionych nielegalnie zajmo

wanych mieszkań? W  nim to bo
wiem figurują takie cyfry, że 
50 proc mieszkań pozostaje w 
gestii samorządu, rad, starostw.

Nadużyć było o wiele więcej. 
N ic więc dziwnego, że ta histo
ryczna środowa sesja trwała 8 
godzin i wypowiedziało się tu 
ponad 30 deputowanych. W  wy
niku zapadła decyzja odsunięcia 
ze stanowiska mera.

Miasto już tydzień jest bez 
mera i bez wicemerów. Los pię
ciu kierowników działów też 
jest nieokreślony (sami złożyli 
podania o dymisję). Szeregowy 
wilnianin zapewne nie odczuwa 
braku władzy, ale w  środku me
rostwa wre.

Dziś sesja. Czy krzesła depu
towanych nie zostaną zajęte — 
czas pokaże. Dobra to, co pra
wda, jest lojalność wobec wła
dzy i nieopluwanie je j tuż od 
razu po zdjęciu ze stanowiska, 
lecz pracownicy Samorządu po
winni chyba spojrzeć szerzej, 
odrzucając swoje osobiste sym 
patie. Dla dobra sprawy i miasta

Helena GŁADKOWSKA

Romuald Brazis — 
Człowiekiem Świata

Z Anglii do W ilna nadesz
ła wiadomość: Międzynarodo
we Centrom Biografii w  
Cambridge (International Blo- 
graphlcal Centre ot Cambri
dge) przyznało tytuł Człowie
ka Świata (International Man 
of the Year) naszemu roda
kowi, wilnianinowi prof. Ro
mualdowi BrazisowL

W  ptsnsle, które nadeszło 
nad WUlę znad Tamizy, a 
które podpisał Ernest Kay, 
dyrektor Międzynarodowego 
Centrum Biografii, pisze się: 
potwierdza się nominację 
Romualda Brazisa na Czło
wieka Świata 1992—93. To 
honorowe miano jest przyzna
wane tylko nielicznym oso

bom, których osiągnięcia 1 
przewodnia rola są znaczące 
dla całej międzynarodowej 
społeczności.

W  biografii R. Brazisa 
wskazano, że Jest on profeso
rem dr habilitowanym nauk 
przyrodniczych, prezesem 
Stowarzyszenia Naukowców 
Polaków Litwy, rektorem 
Uniwersytetu Polskiego w 
Wilnie, członkiem Rady Nau
kowej Litwy. R. Brazis ma 50 
lat, pracuje w Instytucie Fi
zyki Półprzewodników A N  
Litwy. Jego dorobek nauko
wy to około 150 artykułów 
naukowych opublikowanych 
w Litwie 1 za granicą.

Józef SZOSTAKOWSKI

Trwa prenumerata na II kwartał 1993 r.
O d  1 lutego motecie zaprenumerować „Kurier W i

leński" na O kwartał 1993 roku.

Za dostarczanie 1 egzemplarza gazety „Lietuvo* 
paStes" będzie pobierał Jul nie 3, a  5 talonów. Koszta 

" prenumeraty „Kuriera Wileńskiego” na 1 miesiąc z 
dostarczaniem wynoszą 204 talony, na 2 miesiące 
409 talonów, na kwartał —  #13 talonów.

B U T E L K A  O D  M L E K A  —  10 T A L O N Ó W

W ILNO (ELTA). Od 4 lutego 
1993 r. butelki po mleku będą 
skupywane po 10 talonów, po
wiedziała korespondentowi ELTA 
w  Ministerstwie Gospodarki 
zasL dyrektora służby cen l 
konkurencji Janina Kumpiene.

Wzrost cen tych butelek spo
wodowało to, że wywożone są 
one do sąsiednich państw, gdyż 
są tam dwukrotnie droższe. Mie
szkańcy l it  wy teraz będą pła
cili drożej za kupowane mleko, 
ale różnicę ceny odzyska/ą po 
sprzedaniu butelek.
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L  KRAWCZUK 
O BRONI NUKLEARNEJ

W  wywiadzie udzielonym ko
respondentowi RIA prezydent 
Ukrainy Leonid Krawczuk po
wiedział, i i  Ukraina nie życzy 
sobie broni nuklearnej na swym 
terytorium. Nie zarządza nią, tyl
ko blokuje jej wykorzystanie z 
własnego terytorium. Nie pre
tendujemy do jądrowego guzika. 
Rosja powinna jednak przyznać, 
że broń ta nie jest wyłącznie jej 
własnością. Zwłaszcza że parla
ment ukraiński powziął uchwałę, 
zgodnie z którą wszystko co znaj
duje się na terytorium Ukrainy 
stanowi je j własność. A  propos 
taką samą uchwałę przyjął też 
parlament Rosji 

Prezydent powiedział, iż Uk
raina gotowa Jest do negocjacji

K r ó t k o

i kompromisów, jeśli oba kraje 
uszanują i  podporządkują się 
prawu. Według wstępnych da
nych wartóść pocisków jądro
wych na Ukrainie wynosi 6 mld 
dolarów. Ukraina nie pretendu
je, 'aby to należało do niej, ale 
zainteresowana jest otrzyma
niem kompensaty w  różnych po
staciach, jak np. rosyjskim Ura
nem dla ukraińskich siłowni ato
mowych.

(ELTĄ)

ZAPOWIEDŹ USA SANKCJI HANDLOWYCH
WASZYNGTON (ITAR—TASS 

—ELTA). Administracja prezy
denta USA Biłla Clintona ogło
siła, że od 22 ■ marca zamierza 
zabronić resortom rządowym A- 
meryki zakupu w  Europie urzą
dzeń telekomunikacji, -' energety
cznych i transportowych, o ile 
kraje Wspólnoty Europejskiej i

odmówią ustępstw Stanom Zje
dnoczonym w  sferze handlu. Oś
wiadczył to przedstawiciel USA 
w rokowaniach handlowych Mi- 
chaeł Cantor. Jest to odpowie
dzią na' decyzję Wspólnoty Eu
ropejskiej, i i  kraje europejskie 
mają udzielać pierwszeństwa 
produkcji W E w  tej dziedzinie.

USA ZAMIERZAJĄ ZMNIEJSZYĆ 
SWĄ FLO Tf WOJENNĄ

SAN . DIEGO, KALIFORNIA 
(AFP—ELTA). Jak pisze gazeta 
„Union Tribune" z  San Diego, 
dowództwo marynarki wojennej 
Stanów Zjednoczonych zapro
ponowało jako część sześciole
tniego planu budżetowego 
zmniejszenie floty wojennej o 
125 tya ludzi i 140 jednostek 
wojennych.

Według uchwalonego w  roku

ubiegłym- przez byłą admini
strację republikańską planu,
flota wojenna do 1997 roku ma
być zredukowana o  85 tys. osób. 
Teraz zaproponowano, aby z
marynarki wojennej zwolnić 125 
tys. osób również do 1997 roku.

Eksperci twierdzą że dzięki 
takim rediriccjom zaoszczędziłoby 
się miliardy dolarów

KINSHASA W  stolicy Zairu 
Kinshasie podczas rozruchów 
zginęło już ćo najmniej 1000 o- 
sób.

JEROZOLIMA Premier Izrae
la Rabin zgodził się wpuścić do 
kraju kilku deportowanych Pa
lestyńczyków, spodziewając się u- 
niknąć w  ten sposób sankcji 
ONZ i wznowić negocjacje po
kojowe na Bliskim Wschodzie.

ZAGRZEB. Dowódca wojsk 
chorwackich oświadczył, że chor
wackie jednostki wojskowe zaję
ły wszystkie planowane obiekty 
na okupowanym przez Serbów 
terytorium Krainy. N ie powstrzy
mało to jednak Serbów, walczą 
nadal ignorując międzynarodowe 
próby wprowadzenia pokoju w  
tym regionie.

ONZ. Mediator negocjacji po
kojowych Dayirf Oven oświad
czył, że. już czas najwyższy, aby 
USA zdecydowanie poparły ge
newski plan pokojowy w  sprawie 
Bośni i Hercegowiny. Uważa on 
również, że wcielenie w życie 
planu ma być wsparte przez siły 

.zbrojne NATO.

BRUKSELA. Rozpoczęły się tu 
negocjacje Wspólnoty Europej
skiej z  trzema neutralnymi pań
stwami europejskimi —  Austrią, 
Finlandią 1 Szwecją; W  toku ne
gocjacji kr^je te powinny zostać 
członkami Wspólnoty Europejs
kiej i zaakceptować plany poli
tyki zagranicznej i  bezpieczeń
stwa Wspólnoty.

TOKIO. Według danych De
partamentu Statystyki Japonii, w  
1992 r. liczba bezrobotnych . w 
kraju znacznie wzrosła. Jest to 
pierwszy taki przypadek na 
.przestrzeni ostatnich 6 la t

NIEZADOWOLONA CZĘŚĆ POLAKÓW 
PONOWNIE WYBRAŁABY... WAŁĘS£

W AR SZAW A 1 lutego (Kor. 
ELTA A  Degutis). Gazeta „Rzecz
pospolita'' opublikowała wyniki 
sondażu sopockiego ośrodka ba
dania opinii publicznej na te
mat działalności prezydenta RP. 
Blisko 60 proc respondentów nie 
akceptuje działalności prezyden
ta, 20 proc, akceptuje, 20 proc 
nie ma zdania w  tej kwestii 
Niemniej z 46 propozycji kan
dydatur na prezydenta Polski 
najwięcej głosów znów uzyskał... 
Lech Wałęsa. Na drugim miej
scu —  były premier kraju Tade

usz Mazowiecki.
Najmniej zwolenników i naj

więcej przeciwników Lech W ałę
sa ma w  grupie ludzi w  wieku 
25— 39 lat. Najlepiej działalność 
prezydenta oceniają 60-latki.

Piątkowy marsz protestu na 
Belweder wywołał szerokie echa. 
Prawicowi radykałowie centryści 
uważają to za wielki sukces: 
Tymczasem pozostała prasa po
tępia uczestników marszu, zwła
szcza negatywnie ocenia spalenie 
kukły Wałęsy przed Belwederem.

Wszystkich w  Polsce interesu

je^.-cży opublikowane zostaną do
kumenty dotyczące „Bolka", uto
żsamiane z Lechem Wałęsą. Pre
zydent pisemnie zwrócił się do 
ministra spraw wewnętrznych 
Polski Andrzeja Milczanowskie
go z prośbą o opublikowanie 
wszystkich dokumentów archiwal
nych dotyczących Urzędu Bez
pieczeństwa, jak na razie jed
nak minister nie dał odpowie
dzi motywując to tym, że „na
leży się zapoznać z  przepisami". 
Jak dotychczas na tego rodzaju 
prośby indywidualne prokuratury 
oraz sądy odpowiadały negatyw
nie1* ■—  oświadczył A . Milczano
wski

W ROSJI WZROST 
CEN GAZU

MOSKWA, 1 lutego (ITAR—  
TASS—ELTA). W  Rosji wprowa
dzono nowe ceny gazu ziem-, 
nego. .Cena hurtowa gazu dla 
przemysłu wynosi obecnie 3600 
rubli za tysiąc m3. Dla ludności 
sprzedawany on będzie po 600 
rubli za tysiąc m3..

Ze wzrostem cen gazu ziem
nego mieszkańcy będą musieli 
dwukrotnie drożej płacić za og
rzewanie i gorącą wodę. '

Przy zawieraniu umów między
rządowych między krajami W NP 
w sprawie dostaw: gazu ziemne
go cena wyjściowa będzie taka, 
aby .zapewnić krajom wzajem
ną korzyść", nie mniej jednak 
niż 13 tys. rubli za tysiąc m3. 
W  razie braku umów gaz będzie 
dostarczany po przeciętnych ce-, 
nach światowych w przelicze
niu na ruble według średniego 
kursu rubla wobec dolara, a do 
krajów, nie wchodzących do 
W NP — według cen światowych 
w swobodnie wymienialnej wa
lucie.

ZACISKANIE PASA W  MOŁBOWIE

KISZYNIÓW  (ITAR—TĄSS—  
ELTA). Według danych Państwo
wego Departamentu Statystyki 
Mołdowy, w  ubiegłym roku W 
republice znacznie zmalało spo
życie podstawowych artykułów 
żywnościowych: mięsa —  o 21 
proc, mleka —- o 24 proc., jaj 
—  o 11 proc M niej spożyto 
chleba, cukru, warzyw. Jedynie 
ziemniaków zaczęto zjadać wię
cej.

Do zaciskania pasa mieszkań
ców Mołdowy zmusza też spa
dek produkcji rolnej, trwający 
już trzeci rok. Np., w  1992 r. 
w  porównaniu z rokiem 1991 
zmalała ona o 18 proc, w  porów
naniu z 1990 r. —  o 26 proc 
W  ubiegłym roku w  porówna
niu z 1991 ceny nabiału wzrosły
10.6 razy, .owoców i warzyw —■
9.6 razy..

SOCJOLODZY O OBYWATELSTWIE ŁOTEWSKIM

RYGA, 1 lutego (RIA—ELTA). 
Tylko 13 proc. obywateli Łotwy 
nie chce, aby obywatelstwo ło
tewskie nadane zostało tym, któ
rzy przybyli do republiki do 17 
czerwca 1940 r. Inni opowiadają 
się za ich naturalizacją, aczkol
wiek opinie Co do jej warunków 
są różne. 25 proc. Utrzymuje, iż . 
prawo udzielenia obywatelstwa 
łotewskiego ma przysługiwać lu
dziom, zamieszkałym na teryto
rium Łotwy co najmniej 16 lat. 
tt) proc. respondentów opowiada 
się za cenzusem 10 lat, 6 proc. 
—  za cenzusem 5 la t 22 proc 
obywateli Łotwy (większość ich

stanowią etniczni Rosjanie) 1— 
akceptuje postulat nadania oby
watelstwa wszystkim obywatelom 
Łotwy, zamieszkałym w  niej do 
4 maja 1990 roku, a 22 proc —  
wszystkim, urodzonym na tery
torium Łotwy.

To badanie socjologiczne na 
zamówienie gazety „SM —  Sie- 
godnia" przeprowadziło niezale
żne zjednoczenie socjologów 
„Prognoza1'.

Według danych socjologów, 
59 proc. mieszkańców nie posia
dających obywatelstwa łotews
kiego nie zamierza wyjechać z 
tej republiki.

HONECKER NIE POWROCI DO SĄDU

BERLIN (Reuter — ELTA). By
ły lider komunistów Niemiec 
Wschodnich Erich Honecker 13 
stycznia z powodu złego stanu 
zdrowia zwolniony z  więzienia 
i znajdujący się obecnie w  Chi
le, odmówił powrotu do Niemiec 
w celu udziału we własnym oraz 
jeszcze 5 liderów byłych Nie

miec Wschodnich procesie sądo
wym, który miał być wznowiony 
w następny poniedziałek.

Jego adwokat Friedrich W olf 
w poniedziałek poinformował 
prokuraturę berlińską, że jego 
podopieczny jest zbyt słabego 
zdrowia, aby mógł przebyć tak

daleką drogę i uczestniczyć w 
sądzie.

Swoją drogą w  poniedziałek 
w  Berlinie rozpoczął się sąd 2 
byłych pracowników służby gra
nicznej, którzy w  1986 r. zastrze
lili młodego berlińczyka, usiłu
jącego uciec z Niemiec Wschod
nich przez ów  słynny mur ber
liński.

Mleko nie stanieję!
WILNO, 1 lutego (ELTA). 

Przedsiębiorstwa mleczarskie, 
które część swej produkcji —  
mleko w  proszku, konserwy, ka
zeinę — sprzedają za granicę za 
walutę wymienialną, mieszkań
com Litwy mogą nabiał sprze
dawać taniej, stwierdzono 1 lu
tego na naradzie kierownictwa 
gospodarczego oraz 10 najwięk
szych przedsiębiorstw mleczars
kich Litwy. Otóż w Mariampo- 
lu kilogram 9-procentowego twa
rogu kosztuje 91 talonów, a w 
W ilnie —  .150. Ażeby przedsię
biorstwa przetwórstwa m lAn w 
Wilnie i Kownie dostarczały lu
dności tańszej produkcji, każde
mu z  nich dodatkowo co mie
siąc potrzeba po 5 min talonów. 
Subsydiów z budżetu? Być może. 
Uczestnicy narady postanowili 
prosić o subsydia przedsiębiorst
wa przetwórstwa mlpka w  W il
nie i Kownie, gdyż one nie ma
ją  możliwości technicznych do 
produkcji eksportowej.

Ceny będą rosły i  w  przyszło
ści, gdyż wzrastać też będą ceny 
zasobów energetycznych. Dla 
zmniejszenia cen produkcji na
leży wspierać rolników, taniej 
sprzedawać nawozy, sprzęt Po

nadto rolnikom należy I 
warunki nabycia akcji 
biorstw mleczarsklri^ Sj 
ich prywatyzacji 
dy wzajemne zainterćto^^Łt^ 
powiedziała wicemiaj|[^jBr^o' 
darki Filomena Jaseyjj? 1^^

Uczestnicy narady
i i  państwo nie powim___
rzać warunków ulgowi 1 
stającym d fo b n y n jw i  
stwom skupu i pj, 
mleka.

—  Nie, ustalenie ^  
duje z ustawą o ko»L ■  * ’ 
gdyż rzetelna konl9 j ^ ^ _  . 
cza jednakowe 
wszelkie ulgi państwo 
pokrywać z budżetu ^  
ła korespondentowi ELrT̂ i 
mena Jasevićien&. 1

Jej zdaniem, istnieją W F ?  
Roby przezwyciężali® 
kryzysu —  niezwłoczni 
móc rolnikom, aby 
dla bydła i już tej wioJ| 
gli zasiać ziemię, n i  
sytuację polityczną, ajy & 
ziemcy nie bali się U n J*n y  
kapitał również w mafe 
siębiorstwa przetwórstwa* 
rolnych.

PODROŻĘ KSZTAŁCĄ

...przepraszam, siusianie. A  by
ło tak. 38-osobowa grupa tury
styczno - komercyjna, jakich te
raz tuziny codziennie wyjeżdża 
do Polski, wyruszyła z W ilna do 
Seśtokai, aby tam w  nieiada tru
dzie przesiąść na pociąg Seśtokai 
—  Suwałki, w  którym odbywa 
się kontrola celna. Początkowo 
na stacji Mockava dokonują jej 
litewscy celnicy. Postój tu —  na 
litewskim przejściu granicznym 
trwa dosyć długo: najpierw żoł
nierze wojsk ochrony kra
ju  sprawdzają paszporty, na
stępnie odbywa się kontrola cel
na.. Wiadomo, nie jest to przy
jemny dla podróżnych proceder, 
więc emocji nie brakuje.

Aby  jakoś to zdenerwowanie 
zniwelować cztery młode pod 
względem wieku, ale doświadczo
ne pod względem zagranicznej 
komercji turystki (bagaże ich zaj
mowały cały przeznaczony na 8 
osób przedział), jeszcze w  W il
nie zaczęły Sączyć szklaneczka 
po szklaneczce coś mocniejsze
go, prawdopodobnie koniak. By
ły  dobrze podhumorzone, śmiały 
się, żartowały, ale zapomniały 
podczas jazdy pociągu skorzy
stać z  toalety. W  dawnych cza
sach, gdy się jeździło przez 
Grodno, toaletę zamykano przed 
początkiem kontroli na klucz i 
otwierano... po 6 godzinach już 
po stronie polskiej.

W  Mockavie tego się nie pra
ktykuje Tym bardziej, że na po
bliskim pieronie stoi otworem sto
sowny murowany biały domek. 
Jedna z czterech wesołych turys
tek, Ramunć, widocznie nie dost
rzegła go, czy nie zdążyła... Led
wie celnik opuścił ich przedział pę
dem pobiegła tam, gdzie król pie
chotą chodzi... Aliści przy wyjś- 
ćiu już czekał żołnierz w  mun
durze wojsk Ochrony Granic Su
rowym, nie cierpiącym sprzeci
wu tonem powiedział:

—  Proszę o paszport i zeb
rać swoje rzeczy!

Zdezorientowana dziewczyna 
zapytała zdziwiona: „Za co?11 W  
odpowiedzi usłyszała: „Za kału
żę pod wagonem..** Wyskoczyły 
koleżanki z przedziału, zawoła
no kierowniczkę grupy, która in
terweniowała u naczelnika zmia
ny;. obok stała zalewająca się 
łzami Ramunć. N ic nie wskórały. 
Pociąg lada chwila miał ruszyć. 
Turystce nie oddano paszportu, 
.musiała pozostać w Mockavie, a 
stamtąd udać z powrotem do 
Seśtokai. Dopiero nazajutrz mo
gła ponownie przekroczyć grani
cę...

A le  to jeszcze nie był koniec 
przygód turystów z  tej grupy. 
Otóż po pobycie w  mieście N., 
gdzie wszystko poszło im dob
rze (nawiasem mówiąc byli na 
rynku świadkami, jak policja u- 
karała grzywną w  wysokości 3 
min złotych jednego z turystów

Kara za

I

ukraińskich za sprzedaż L  
, spirytusu „Royal") wrwafi] 

woleni do domu.
W  Suwałkach mieli jet 

nad dwie godziny  ̂wolne, 1 
część z  nich siedziałaś 
w  wagonach, a część i 
ła po peronie Dwaj młodsi 
nianie palili papierosy. 11 
wiście zgodnie z naszymi 
jem, gdzie stali, tam rzucili 
dopałki. A ż  tu jak spod 
wyrósł groźny stróż ponjBg 
umundurowany funkcjo^E 
SOK (Służba Ochrony

—  128 tysięcy złotych p^K. 
ny zapłaci każdy z wisi 
wiedział bezapelacyjnie^ W

—  Za co? —  w jeden gfafl 
pytali nasi .

— Za zaśmiecanie teren 
rca —  usłyszeli w od]

Suma 128 tys. złotych dtal 
wieka bądź co bądź ze W  
du to bardzo dużo, snetf 
gdy wraca już do domu 
stko ma wydane na „nj

Były więc prośby i  
cje u zawiadowcy flSH 
ki, do tego samego 
pana z  SOK. Na nic to 
nie zdało się. Przyszło się 
nym trybie rozstać się i c 
„upominków4* i w złotó’ 
zapłacić grzywnę.

Tak oto podróże ksiłaMl 
i ta pouczająca przygodi *1 
ła jeszcze ostatnią. J® 
we własnym litewskim 
relacji Seśtokai — 
mężczyzn z  tej samej ||l 
wyszło na korytarz pop^J 
li sobie spokojnie gawędzi 
lektując się. carmenami, FJ 
gle zjawił się kontroler 
dzający bilety.

—• Po Sto talonów] 
zapłaci każdy z was! 
dczyi

—  A  cóż takiego 
—  zapytali

—  Czy nie widzicie 
z napisem, że zabrani* jgj 
palenia? —  pytaniem W 
odpowiedział kontrolą.

No i musieli zapładŁ |
U tylko, gdzież więc 
podróżując w  tym

—  A  to już wasz JS 
odrzekł licząc pobrań* 
dze. ; -

Były czasy, że 
nas przemówieniamM^~ 
przez prasę i radio. D*®? 
no, dużo upominanOjflBL 
da, najczęściej bez psaM 
raz inaczej —* na fęflaap 
kary pieniężne, a na*«* 
drastycznego, jak |K kn  
pociągu. Może właśni* 
przyjęte w  Europie? W 
bądź razie opisałam JP 
strodze innych. Niewie***  ̂
sprawiedliwie i moi# Bp 
sztować.

Jadwiga P O D ^
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p  rozproszył sprzęt techniczny 
opiecze remontowe

n*n sobie, ze w  
betach w kołchozach 

tak fascynowa- 
J"Swanl«n sprzętu 

1 *  w  niektó-

«§SSf®;
ł | » S t  sobie, He 
, . « ^ n a k 6 w . T e .  
^  ma kołchozów i  so- 
*  Ziemia przechodzi 

j, r*  do dniRich.
i d ó w « « .  I  w . f ad  * *
*%ym ifita »  nutką, po- 

„ podążać również
■es, techniczny. Tymcza-
1 ^  p o te n c ja ł^  w l a ^ -
15 nitów ciągle się s ly  
K | |  ńemię -  to nie 

a, ale oym ją “ ł®®' 
I G4ae zniknęły ciągni- 

Lktóiekiążyly po polach 
nspołeczmo-

EJlDlaczego ludziom tru- 
KJjej jest oprawiać ziem ię, 

ttiriawaloby się, teraz 
nu być wykorzysty- 

j racjonalnie i  wystar- 
r jo wsjstkim.

| S®tety. -wteew oczekiwa- 
i, sprzęt jest wykorzysty- 
1 gorzej. Pławie codzien- 

t potykam znajomego far- 
i, wiozącego wielkim tra- 
em na odległość paru ki- 
Kiaw komwię mleka. A le 

k jeaae drobnostka. Szcze- 
inie śię me powiodło tym 

J rolniczym, które 
! podziału, gospodarstw 

By do spółek. Skazano 
Wypracować na zużycie, 
(poddeszczem i śniegiem, 
» ie spółki utworzone z 
|th dużych gospodarstw

pozostały bez zaplecza remon
towego. •' ■_*.•

AGROSHRWIS 
CZY ŚMIETNIK?

W  wielkich gospodarst
wach rolnych wznoszono du
że ośrodci mechanizacyjne. 
Władze rejonowe, być może 
wykonując odgórne rozporzą
dzenia, zalecały na miejscu 
dużych gospodarstw tworzyć 
drobne spółki. Rzadko który 
spośród kierowników tymcza
sowej administracji oparł się 
naciskowi. „Jak nas pocfeie- 
liłiście —  trudno pojąć" —  
mówi naczelnikowi rejono
wego działu rolnego Juozaso- 
wi Aliśauskasowj inżynier 
byłego sowchozu „Deveniś- 
kes" Jan Butrym. W  wyni
ku podziału został on kiero
wnikiem przedsiębiorstwa 
państwowego „Agroserwls". 
które utworzono na bazie oś
rodka mechanizacji. Tak 
brzmi nazwa oficjalna, fakty
cznie zaś stanowi to zwało
wisko sprzętu technicznego 
nie potrzebnego Utworzonym 
trzem spółkom rolniczym, na 
bazie byłego sowchozu. „Ae- 
roserwis” posiada 9 trakto
rów, z których pozostały je
dynie nazwy, zepsute dwa 
kombajny zbiożowe i dwie 
kosiarki, 20 samochodów, 
wymagających naprawy. Na 
domiar, nie ma mechanizato- 
rów, którzy doprowadziliby 
ten sprzęt do ładu, pod wa
runkiem, że znajdą się części 
zamienne. A  za co je kupić? 
W  takim stanie ..Agroser-

wis", według koncepcji je
go  założycieli, musiałby świa
dczyć usługi spółkom rolni
czym, farmerom, ludności. 
Naturalnie, tego czynić nie 
może. A  więc obszerne po
mieszczenia warsztatów me
chanicznych świecą pustka
mi. obrabiarki stoją, a specja
liści nudzą się bez pracy i 
nie daje się tał zbilansować 
wydatków z dochodami. Na-

Realia wsi

tomiast w  nowo powstałych 
trzech spółkach rohiiczych 
pod gołym niebem rdzewie
ją „Don-1500" naszpikowany 
kosztowną elektroniką, ni
szczeją traktory pozbawione 
konserwacji technicznej.

TOKARZ NIE TOCZY, 
KOWAL NIE KUJE

Po podziale niewielkiego 
sowchozu „Verseka" powsta
ły  cztery spółki rolnicze. Je
dna z nich —  „Gudziszki" 
otrzymała były ośrodek me
chanizacji, garaże, stację pa
liwową itd. Smutno się robi, 
gdy widzisz ten niegdyś „pe
łen życia" ośrodek: w ogro
mnych halach warsztatów 
mechanicznych przebywają 
tylko gołębie. Nieogrzewane 
pomieszczenia ulegają ruinie. 
Pustką świecą garaże. Trzy
mają się jeszcze doświadcze
ni remontowcy —  spawacz

tóg niech im  będ zie ła sk a w y

Si

1 trudną sytuacją materialną w idu  
a 5ltjących naszą gazetę nie było w  

apmmmerować jej na br. Redakcja, by 
* pomocą dla osób nisko uposażonych, 

**e ]^k wiadomo, sami Je- 
W ?  1 c**8*e odczuwamy
1 t wówczas z apelem „Da-
łlflm do naszych Rodaków, spó-
l > i * P < * M o r ó w  1 In. do przyj- 
S  łodziom. Prosiliśmy ich, by w

Poszukiwali I  wykorzystali 
pleni^tne na prenumeratę gazety

• S 2 2 L * ^ «  I  za- 
*Kurie‘. l i ^  1 Kiedy «  

i  PienS^0We) wybra
li  k<xha-
S ^ ^ e r ń i e  się 
P *  Jo bami w O-

dla siebie, awolch bliskich, p tzyjad6ł 1 znajo
mych. W iele osób odezwało się na nużą prośbę 
1 to właśnie dzięki nim wiele naszych stałych 
Czytelników mote obecnie czytać codziennie na
szą gazetę. Składamy lm serdeczne dzięki. Je
dnocześnie jesteśmy głęboko przekonani, te  na
sza gazeta nie dociera Jeszcze, do każdego, sprag
nionego je j czytania, ty jm y Jednak nadzieją. Dzi
siaj na łamach zamieszczamy klllca listów od o- 
sób, do których domów dzięki uprzejmości na
szych rodaków gazeta dociera od pierwszych dni 
Nowego Boku.

Zygmunt Adamowicz, tokarz 
Pranas RŁnkevićius, kowal 
Antoni Rudzis.' A le prawie 
nikt nie korzysta z ich usług. 
Tymczasem spółka „Mentviii- 
śkes“ nie ma gdzie remonto
wać sprzętu technicznego. W  
okresie zimowym zwykle 
siprzęt przygotowuje się do 
robót wiosennych.

—  Do nas nie zgłaszają się, 
bo spodziewają się zaoszczę
dzić obchodząc się bez na
szych usług, a prócz tego je
szcze od jesieni winni są nam 
80 tysięcy — mówi przewod
niczący spółki „Agroserwis" 
Władysław Obłaczyński. In
ne —  ̂ spóHci „Purwiany" i 
„Daugidonis" mają jeszcze 
większe zadłużenia wobec 
nas — po 180 tys. każda.

Jak „Agroserwis" zarobił 
te pieniądze? Sprzedał z  za
pasów części zamienne, wy
dzierżawił cysterny do prze
wozu mleka, benzyny.

—  Próbowaliśmy zarobić, 
świadcząc usługi ludności, 
farmerom, ale były tylko 
stralty —  użala się W . Obła- 
czyński. —  Na przykład, go
spodarz płaci za sprzątnięcie 
kiombajnem 25 arów zbóż, a 
w  rzeczywistości jest 40 a- 
rów. Wszystko trudno wy
mierzyć, skontrolować. W  
końcu miesiąca obliczyliśmy 
wydatki i przekonaliśmy się, 
że kombajn przyniósł stra
ty. Podczas podziału nie o- 
trzyroaliśmy kopaczki ziem
niaczanej, kultywatora, dla
tego też nie możemy świad
czyć kompleksowych usług 
przy uprawie roli.

REMONTOWCY 
NIE MAJĄ PRACY

'Podczas podziału sowchozu 
„Kolesninkai" jego Inżynier 
naczelny Mieczysław Sako
wicz na bazie ośrodka me
chanizacji zorganizował spó
łkę agroserwisową ,,Paturis“. 
Spodziewał się, że zwrócą się 
do spółki rolnicy z prośbą o 
usługi w  zakresie remontu 
sprzętu. Okazało się, że się 
myli.

W  spółkach rolniczych po 
zakończeniu siewów jesien
nych zostawili sprzęt do 
Wiosny — oburza się M. Sa
kowicz.

Na dzisiej-
JWowny I f l l l l l l  mity I

wa uznania i wdzięczności 
dla akcji „Dary z serca pły
nące".

Niech Bóg w tym roku nie 
szczędzi swych łask dla Was 
wszystkich, Kochani.

W . WERCIŃSKA

Dziękuję za naszą ukocha
ną gazetę. Myślałam już, żeI I I  f i ! ! ! !  szczegół-

r  odłzojo^1̂  1 zostanę na ten rok bez ga-l
Rtaetą °4 ćwia- zety, po raz pierwszy za la-

lag; bą- ta jej istnienia. A  więc przez
liow. ??L ■BU Ł i  bo-

■ “  z biedai
ca ły  kw arta ł będę \ą czyta* 

życia  ła, a  tam  na następny kwar-
%cze i* .Bzanowaei ta ł m oże ją  jakoś sama za- ;

ffj^lęSeoo [ f °  zdrowia prenum eruję. Lub ię ją  bar-
co  dzo. T y le  c iekaw ych  w  n ie j

wyzs2eorv w j - .  rubryk* artykułów , w sze lk ie 
g o  rodzaijit porad. Są one 
m o ją  radością, jed yn ie  do
stępną dla m nie, bo jestem  
n iezdrow a i  p rzew ażn ie sie* 
dzę w  domu. W ię c  czytam  ją  .

| ? « ^ o . S e r d e -

No r ejk o

s®rca K_, , !
^ i le f _ S ^ fcuię  za od  p ierw sze j d o  ostatn iej
ri J . lcł,Srv -1_______KT_____________________

A ■'“nie 
lowt ■

który 
do deski. 
Wspaniały

S a S iS ą S 3,
%  

W
1 <V> t iw j^ ch 1 wraż- 

ł,< ^ c i e  litdz- 
r^6czne sło-

strony. Napisałam , to  c o  czu
je  m o je  serce. Chciałabym  
sw o ją  w dzięczność w yrazić  
ładn ie j, ale n ie  jestem  wy-, 
kisztalccma. pracowałam  jako 
robotnica drogow a. M yślą, 
i e  m i w ybaczycie. Zrob iliś
cie  w ie lką  niespodziankę, z  
ca łego  serca dzięku ję i Bóg

jtaeta MICHAŁOWSKA

—  Świecą więc pustką na
sze obszerne hale, a remon- 
towcy nie mają pracy. Zara, 
błamy na piłowaniu drewna, 
dzierżawieniu stacji paliwo
wej, przechowywaniu ziarna 
paszowego — około 70 tys. 
miesięcznie. Tyle też wyda
jemy, aby przetrwać.

JAK POŁĄCZYĆ INTERESY?

Podczas podziału spizęt 
techniczny znalazł się w jed
nych rękach, a baza remon
towa w innych. W  wyniku 
teigo cierpią i jedni/ i dru
dzy. nie znajdując dotych
czas wspólnego języka. Jak 
twierdzi M. Sakowicz — spó
łki nie zastanawiają się, że 
taniej test remontować i kon
serwować sprzęt tam, gdzie 
istnieją do tego warunki. A  
„Agroserwisy" po podziale 
są biedne i słabe i nie zaw
sze są w stanie świadczyć 
wszystkich usług. Problem 
ten (chociaż, naturalnie, zbyt 
późno) zainteresował wybra
nego na deputowanego do 
Rody rejonowej, a teraz peł
niącego obowiązki pełnomo
cnika rządu Tadeusza Mickie
wicza. Z pomocą inżynierów 
działu rolnego zbadał on stan 
agroserwisów, przeprowadził 
naradę z ich kierownikami. 
T. Mickiewicz zdecydowany 
jest pomóc im w  utworzeniu 
agroserwisów z prawdziwego 
zdarzenia, takich, by mogli 
mieć z nich korzyści. Prze
de wszystkim zamierza czy
nić stawkę na świadczenie 
więcej usług dla ludności, 
farmerów — poczynając od 
orki i kończąc sprzętem plo
nów na ich polach. Obiecał 
więc pomóc w skompletowa
niu potrzebnego sprzętu te
chnicznego i narzędzi doczep- 
nych. A le kwestia zbliżenia 
interesów posiadaczy sprzętu 
technicznego oraz tych, któ
rzy mogą go obsługiwać j re
montować — została prawie 
pominięta. Przecież, jeżeli 
spółki nie będą go należycie 
remontowały, to jak (Hugo 
wytrzymają nawet te przysło
wiowe stalowe rumaki?

Piotr BYNGIEWICZ 

Rejon solecznlcki -

Brak m i słów , a b y  w yra z ić  
n a jserd eczn ie jsze  d z ięk i za 
to , co  u czyn iliśc ie  d la  m nie. 
Jestem  in w a lid ą  em erytem  i 
naw et n ie  m og ło  b yć  m ow y  
o  zaprenum erow aniu  kocha
nego  „K . W . “ z  w łasnych  
środków . P raw d z iw ego  p rzy 
ja c ie la  pozn a je  s ię  w -b iedzie . 
Jestem  szczęś liw y  i  o grom 
nie wzruszony. Jak ć o  roku 
zn ów  m o ja  gazeta  jest w  
m oim  domu. Bóig zapłać za 
W a s z  szlachetny uczynek.

Mieczysław SARNACKI

. Serdeczn ie dzięku ję. Patrzę 
2  styczn ia  do  skrzynki pocz
tow e j, a tu le ży  m o ja  uko
chana gazeta . Jak ie  to  szczę
ście  m ieć  u lub ionego p rzy ja 
c ie la  w  tych  trutbiych dla 
wszystk ich  czasach i odczu
wać, że  są ludzie, k tórzy  m y
ślą o  innych  i dbają o  ich. 
p otrzeby duchowe. Gorące 
cinfcwiiwn podziękow an ie dla 
d rog ie j redakcji 1 ludziom, w  
k tórych  piersi b ije  gorące 
serce. O b y  W am  wszystkim  
dobrze się pow odziło , życzę 
op iek i i obfitości łask Bo
żych.

Irena PAWŁOWSKA
Fot. M. Baranauskas
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Z publikacji* dotyczących kandydatów 
na prezydenta Litwy, zacytujemy dziś 
fragmenty nie tyle z zakresu ich progra
mów przedwyborczych, co może mniej 
znanych z życia osobistego. W  nume
rze z  26 stycznia min. czytamy:

„Jeszcze w  1956 roku pracując jako in
żynier na budowle Kowieńskiej Elektro
wni Wodnej A. Brazauskas poślubił lekar
kę Julię, z którą zgodnie żyje dotych
czas. Doczekali się dwóch córek —  dwo- 
jaczków. Córka Audrone obrała zawód
mamy i  też została lekarzem. Jej mąż 
również jest medykiem. Laima i je j mąż 
są ludźmi sztuki.

A. Brazauskas stale zajmuje bardzo od
powiedzialne ‘  stanowiska dlatego całe
brzemię trosk rodzinnych spadło na żo
nę Julię. Dzięki niej w  domu panuje miła 
i ciepła atmosfera, szczególnie w czasie 
świąt rodzinnych, w  wieczory wigilijne i 
noworoczne. Zwłaszcza ożywia je  pięciu 
wnuków —  Domas, Andre, Guste, Myko- 
las i Laimute...

Całe życie spędził na Litwie, bardzo do
brze ją  zna i kocha. Chociaż objeździł 
wiele krajów świata, to jednak Litwa jest 
najmilsza i z niczym nieporównywalna. 
Nie wyobraża sobie swego życia bez Lit
wy.

0  Na początku ubiegłego tygodnia po
seł na Sejm V. Petkevićius przeczytał oś
wiadczenie w imieniu swoim i jeszcze 
dwóch posłów, niesłusznie oskarżonych o 
współpracę z KGB. M.in. w  oświadczeniu 
przytoczony jest list prokuratora general
nego RL Paulauskasa, z którego dowia
dujemy się, że:

„Prokuratura Generalna przeprowadziła 
ofiszeme sprawdzenie, przesłuchano człon
ków Głównej Komisji Wyborczej oraz 
Tymczasowej Komisji Rady Najwyższej 
do badania działalności KGB, przedstawi
cieli środków masowego przekazu oraz 
dokonano oceny dowodów dokumental
nych. W  wyniku sprawdzenia ustalono, że 
tymczasowa Komisja Rady Najwyższej do 
Badania Działalności KGB na Litwie nie 
miała prawnej podstawy do przekazania 
materiałów o współpracy kandydatów na 
posłów do Sejmu z  KGB Głównej Komi
sji Wyborczej.'Prócz tego, na posiedzeniu 
tej tymczasowej komisji Rady Najwyż
szej 19 listopada 1992 r.. przekazanie ma
teriałów Głównej Komisji Wyborczej za
akceptowało tylko 5 członków (ogółem 
w tej komisji było 24 członków). Zatem 
nie przestrzegano przewidzianego w  ar
tykule 4 uchwały Rady Najwyższej „Ó  
uprawomocnieniu się ustawy Republiki 
Litewskiej o wyborach do Sejmu" nie
odzownego kworum 2/3 wszystkich człon
ków.

Główna Komisja Wyborcza zgodnie z  us
tawą o wyborach do Sejmu omówiła po
siedzenia jawnie i uchwały na nich pod
jęte publikowane są w  środkach maso
wego przekazu, w  prasie. 22 listopada 
1992 r. na posiedzeniu tej komisji zosta
ła podjęta decyzja, aby przekazać Sądowi 
Najwyższemu uzyskane od tymczasowej 
komisji do badania działalności KGB na 
Litwie dane dotyczące ustalenia faktu pra
wnego współpracy posłów na Sejm z 
KGB, w  której, między innymi, nie podano 
konkretnych nazwisk posłów. Jednakże 
po podjęciu tej decyzji na tym samym 
posiedzeniu Głównej Komisji Wyborczej 
siedmiu jej członków nawet nie zapozna
jąc się z materiałem przedstawionym przez 
tymczasową komisję do badania działal
ności KGB na Litwie, podpisało zdanie 
odrębne, podając konkretne nazwiska po
dejrzewanych posłów, które na ich żąda
nie zostały opublikowane. Takie zdanie 
odrębne 7 członków Głównej Komisji W y 
borczej zostało przyjęte wbrew zasadom 
etyki i, jak wskazał pan w  oświadczeniu 
zaadresowanym do prokuratury, należało
by to oceniać jako bezczelną prowokację 
polityczną. Zatem, takie zdanie odrębne 
kilku członków Głównej Komisji Wybor
czej raju ca cień na pański honor i god
ność" (...)

O  W  związku z wypowiedzią w  telewi
zji p. S. Lozoraitisa odnośnie wizyty Kazi
miery Prunskiene w  USA w  1990 r„ 
gdzie padło, że ekspremier przeprosiła 
wówczas ambasadora w  USA za niezrozu
mienie intencji jego zachowania się pod
czas tamtej wizyty, Prunskiene w  liście pt. 
„N ie mówcie liieprawdy” pisze:

„W  dniach 16—25 kwietnia razem z mi
nistrem spraw zagranicznych A. Saudarga- 
sem wyjechaliśmy do Norwegii, Danii,

Szwecji. Była to swego rodzaju próba 
przyszłych ważnych spotkań w  Waszyng
tonie i  Europie Zachodniej. Ówczesny 
doradca rządu znany przedsiębiorca USA 
i sympatyk niepodległości Litwy J. Ka- 
zickas szukał ówcześnie sposobów, jak 
trafić do prezydenta USA. Konsultacyjnym 
przedsionkiem miała się stać Kanada, 
podjęliśmy starania o w izy do Kanady 
1 USA.

Jeszcze podczas pobytu w  Norwegii 20 
kwietnia otrzymałam z Wilna fax od w i
ceministra spraw zagranicznych V . Kat- 
kusa z niedobrą wiadomością —  depar
tament stanu USA tymczasem odmówił 
wydania nam wizy. Pomyślałam, że jest 
to związane z przyszłą wizytą M. Gor
baczowa w  USA, że znowu obawiają Się 
mu zaszkodzić.

Rozczarowana taką taktyką na pyta
nie dziennikarzy co do dalszych naszych 
kroków, podzieliłam się tym „wrażeniem". 
Powstała krytyczna reakcja co do takiej 
polityki USA. Niebawem departament 
stanu USA publicznie, poprzez agencje 
prasowe oświadczył, że wiza— nie była 
zamówiona i. że będzie chętnie przyzna
na, jeżeli tylko zdecyduję się przyjechać. 
Wyjechałam nawet nie dowiedziawszy się, 
kto próbował przeszkodzić tej wizycie.

Gdy 3 maja udałam się do Waszyngto
nu, zastępca sekretarza stanu J. Bakera 
L  Eagleberger (sam J. Baker w  tym 
czasie był w  Europie i przekazał nam 
pozdrowienia) zapytał, co się zdarzyło z 
tą wizą. Powiedziałam, że najpewniej to 
nieporozumienie i  wyraziłam ubolewanie 
z tego powodu. Tego wystarczyło —  G. 
Bush udzielił audiencji. (...)

Niech Litwa sama rozważy, czy ktoś 
spośród ówczesnych przywódców Litwy 
musiał tam jechać: do w izyty M. Gorba
czowa w  USA pozostawały trzy. tygodnie, 
była dobra okazja, aby wyprzedzić jego 
ówcześnie szeroko głoszoną na świecie 
demagogię, że jesteśmy najzwyklejszymi 
separatystami, że łamiemy konstytucję 
ZSRR, a nie jesteśmy okupowanym i dą
żącym do wolności państwem. (...)

Może to przypadek, że właśnie wtedy 
pan S. Lozoraitis miał ważniejsze sprawy 
w  Rzymie: spotkał się tam z  p. K. Mo- 
tieką i nie reagował na niespokojne we
zwania J. Kazickasa, aby powrócić do 
Waszyngtonu.

Z  p. Lozoraitisem spotkaliśmy się przed 
moim wyjazdem z Ameryki, gdy je j opi
nia publiczna i sympatie były już po 
stronie Litwy.

Po powrocie z tej podróży przedstawi
łam w  parlamencie drążącą mnie myśl o 
politycznej dwuznaczności postępowania 
S. Lozoraitisa, którą teraz, na Litwie pod
czas oglądanego zapewne przez widzów 
całej republiki programu telewizyjnego 
usiłował przedstawić jako swą daleko- 
wzroczność polityczną. To wcale nie lep
szy gest, podobnie jak i jego  wypowiedź 
o przyznaniu obwodu kaliningradzkiego 
Litwie, co nabrało skandalicznego rozgło
su w  Europie. Z  powodu tej wypowiedzi 
trzeba było mówić z  niejednej trybuny 
na Zachodzie, podejmować próbę zneutra
lizowania roszczeń osoby, o  której wcze
śniej nie słyszano na Zachodzie. Postępu
jąc w  ten sposób na Zachodzie nie otrzy
mamy nie tylko kukurydzy, ale nawet 
plew. A le  może dla Litwy Europa nie jest 
taka ważna: przecież tak pragniemy się 
zamerykanizować. I  jeżeli jest tak, to 
może p. A. Brazauskas niepotrzebnie 
współzawodniczy z osobą, która, mieszka
jąc całe żyde  na obczyźnie, w ie lepiej 
jak przerobić Litwę na Amerykę...

W ięc wtedy nawet nie mogła mi wpaść 
do głowy myśl, aby przepraszać pana S. 
Lozoraitisa, bo za co? W ręcz odwrotnie 
—  gdy p. V . Adamkus namawiał mnie, 
aby zaufać p. S. Lozoraitisowi, pomyśla
łam, że dyplomata zmienia swe postępo
wanie, chce zatrzeć to niemiłe wrażenie, 
moja rola bowiem na Litwie i za granicą 
ówcześnie wyraźnie się umacniała. Gdy
A . Saudargas wyjeżdżał do USA, w moim 
imieniu napisano do p. S. Lozoraitisa kil
ka uprzejmych zdań i dalej nic nie sły
szałam o  jego  działalności. Mogę się tyl
ko domyślać: możę zdążył już dowiedzieć 
się od prawicowych rewolucjonistów, co 
szykuje się dla rządu pod moim kierow
nictwem.

Chciałabym poprosić, aby p. S. Lozorai
tis pokazał telewidzom ten mój list „z  
przeprosinami". (...) >

LIETUYOSAIDAS
£$ Nawiązując do publikacji w  „Liętu- 

vos rytas" lidera partii socjaldemokraty
cznej Vytautas Laiidsbergis w  notatce 
„Manewry Sakalasa" konkluduje (29 sty
cznia):

„W ydaje się, że socjaldemokraci zaplą
tali się we własnych intrygach i teraz usi
łują znaleźć jakikolwiek pretekst, aby nie 
popierać Lozoraitisa —  wszak najczęściej 
popierają stanowisko DPPL. Właśnie tych 
pretekstów poszukuje się prawie bolsze
wickimi ultimatami, co Lozoraitis powi
nien uczynić, aby socjaldemokraci zgodzi

li się go popierać. Te żądania są takie, 
źe p. Lozoraitis powinien zacząć przema
wiać jak liderzy socjaldemokratów, po
czynając od przezwania Sajudisu „trze
cim Sajudisem", chociaż oni nie nazy
wają DPPL, powiedzmy „czwartą KPL", co 
byłoby bardziej uzasadnione. Żąda się, 
że Lozoraitis powinien coś przyrzec Bra- 
zausfcasowi w przypadku swego zwycię
stwa, że Brazauskasowi zaproponuje się, 
by pozostał przywódcą Sejmu. To. absurd, 
gdyż Brazauskas jest przywódcą Sejmu i 
ta większość sejmowa na pewno nie zz^e- 
ni przywódcy Sejmu. Lozoraitis nie ma 
z  tym nic wspólnego. Artykuł ten zawie
ra również takie dziwne żądanie, że Lo
zoraitis powinien analizować i ganić błę
dy lub politykę Landsbergisa, ale nie 
wolno czynić tego ani wobec Brazauska- 
sa, ani .Sakalasa. Pragnie się jakiegoś 
skonfrontowania z częścią i to m a m ą  
częścią, zwolenników Lozoraitisa i popie
rających go partu, bowiem za to socjal
demokraci dalej popieraliby Lozoraitisa. 
Dziwne miotanie się, pełne propagando
wych wykrętów, gdzie socjaldemokraci 
znowu działają jako tuba DPPL, os)tarża- 
jąc były rząd o  zrujnowanie przemysłu i 
rolnictwa /—  co codziennie czyni DPPL. 
N ie wiadomo, czy kogoś przekonują, gdyż 
ludzie najlepiej wiedzą, wiedzą na wsi i 
gdzie indziej, kto kradnie, kto rozciąga, 
kto bierze sobie wspólny majątek. Nie 
czynili tego, naturalnie, socjaldemokraci, 
ale nie czynili też przywódcy Sajudisu. A  
kto czynił —* widzieli wszyscy. (...)

@  W  tym samym numerze —  obszerny 
wywiad z  kandydatem na prezydenta Lit
w y  Stasysem Lozoraitisem. Zacytujemy 
fragmenty dotyczące spraw mniej zna
nych, a bardziej ludzkich.

„W ielu  łudzi sądzi, źe pan jest Ame
rykaninem, który nie zaznał biedy, miesz
kał w  wolnym świecie, miał pod dosta
tkiem wszystkiego. Czy naprawdę pańskie 
życie było usłane różami?

—* Nigdy nie otrzymywałem pensji od 
Republiki litewskiej. Jednakże bardzo 
chcę podkreślić, że ambasada litewska w  
Waszyngtonie zaoszczędziła Litwie 2 min 
dolarów —  tyle kosztowałaby w  ciągu 
tego czasu, jak  istnieje (50 lat). Dla Litwy 
jest to ogromna suma, bowiem znajdujące 
się dziś w  kasie Litwy pieniądze nie 
przekraczają 8 min. W  Ameryce, czło
w iek posiadający tyle pieniędzy nie jest 
nawet uważany za milionera, a tylko tyle 
ma nasze państwo. W  grudniu ambasada 
MSZ Litwy otrzymała 150 tys. dolarów, 
ale tej sumy nie ruszyliśmy, a przenie
śliśmy na 1994 rok. Zobaczymy, może i 
te pieniądze zaoszczędzimy Litwie. Pienię
dzmi nie szastamy, żyjemy bardzo osz
czędnie, utrzymujemy się z różnych, fun
dacji, środków organizacji i poszczegól
nych osób. Spośród 12 pracowników am
basady żaden nie pobiera normalnej pen
sji, nie mamy nawet samochodu. Tylko 
tego nie docenia się. Zaczynam nawet 
odnosić wrażenie, że na Litwie większe 
wrażenie wywiera ten, który więcej wy* 
daje.

1—  Czy radzi się pan żony w  sprawach 
pracy?

—  Bardzo niewiele. Żyje  ona w  bardzo 
litewskim środowisku i troszczy się, ale 
sprawy mojej pracy są zawsze bardzo 
problematyczne i trudne. Usiłuję trzymać 
te sprawy dalej od niej.

—  Gdzie jest pański dom?
—  N ie mam żadnego domu, ale przez 

całe żyd e  moim oficjalnym adresem było 
Kowno, Donelaitisa 32. Teraz tam jest 
szkoła. Jest mi bardzo boleśnie i nawet 
paradoksalnie, że ktoś ma wątpliwości, 
czy jestem obywatelem Litwy. Od chwili 
urodzin ży ję  z  litewskim paszportem, nie 
byłem zameldowany w  żadnym obcym 
państwie, nigdy nie przysięgałem i nie 
pracowałem na żaden inny kraj, nie słu
żyłem w  obcym wojsku, nie prosiłeoi o 
inne paszporty. A  w  owym czasie żyde 
z  paszportem litewskim było drogą krzy
żową, każda podróż stawała się prawdzi
wą męką, musiałem mocno walczyć, aby 
otrzymać wizę. N ie jestem Litwinem ame
rykańskim, nie jestem teź wychodźcą. Za 
granicę wyjechałem z  ojcem, który uda
wał się w  sprawach służbowych. On też 
przez całe żyde pozostawał obywatelem 
Litwy**. (...)

U E T U V O S jrytas
Pomińmy w  przeglądzie publikacji z 

tej gazety wątek przedwyborczy i zatrzy
majmy się na k rymi nalno-byto wym. O 
młodych pięknych towarzyszkach nocne
go żyda z  Szawel pisze Laima Paleckiene 
(26 stycznia):

„2-1&-04. Na ten telefon w  Szawlach 
mOżna było zamówić młodą i uroczą to
warzyszkę o dowolnej porze doby. Za go
dzinę —  20 USD lub 8 tys. talonów. Dla 
samej „towarzyszki" —  trzecia część tej 
sumy (2,5 tys. talonów), pozostałe —  su- 
tenerom. Firma 7 października 1992 r. 
zarejestrowana została jako prywatne 
przedsiębiorstwo Emoldasa Dabużinskasa 
„Pażintis" („Znajomość"), którego sfera

m
działalności określona została 19 
znajomości". (_ )

„Wieczorami przez cały p j- 
pracowała. Niekiedy i w dzleft/?* 
nę —  2,5 tyś. talonów, za 3 
20 dolarów. Jeśli od dziesiątej 
do dziesiątej rano —  100 d o ji^  
zarobiłam —  to moje. To się ^  
czego sobie nie odmawiam: 
tauracjach, kawiarniach, najlep2 '| 
pomarańcze, banany... r o n ^ ^ V  
mi. Jeśli w  sprawach miłosny? 
przemocy, to nastrój normalny* « ^

Jak poinformowała sekreu&H 
„Paźintts" Joyita Lopetaitó, zaSJf 
brak. Dziewcząt —  również. IW  
byszkami pracowało 8 mleszkaS 
w et Dziewczyny musiały byt 
miłe, ładne, zgrabne, do tr z y d a ijl  
kartotekę mieli tylko sutenerzyl F 
większy popyt był od godz. 20 1  
mówił, czego życzy, jakiej ę§§ H  
snej, ciemnej, wysokiej, niskiej. 
kszym powodzeniem cieszyły iw  ■ 
wysokie i jasne. Za godzinę —T a 
lonów, które płacił, gdy dziewczwy 
wożono na umówione miejsce. 
wionym czasie przyjeżdżano zabril 
klient nie miał pretensji, sutener, 
dziewczynie 2,5 tys. talonów. Za §B 
wiek wykroczenie pładł mniej 
klient pytał, co dziew czyn^^H  
potrafi, padała odpowiedź —̂ w  
jak w  filmach pornograficznyclM 
za dodatkową opłatą mógł u 
środki ochronne, napoje. Co prawJT 
którzy kliend skarżyli się później  ̂
zarazili pasożytami. Firma miała to 
snego lekarza —  niemłodą jot, J 
przeszłości dobrą specjalistkę, puj 
w  swoim czasie w  poradni sfctfM  
rycznej. Na pytanie, czy sekreUn 
zgadza, że tego rodzaju działalno  ̂
nielegalna, bez namysłu odpowiada 
same pieniądze w iele mówią. A  ^ , 
w ie takich firm jest wiele".

0  Informacja dla tych, którzy d  
nie ulokowali swoich czeków inwu 
riych:

„Ustalono, że „Europos inwestidU* 1 
ruszając zatwierdzony przez rząd tryfaj 
początku ubiegłego roku w komercy 
„Bałticbanku" otworzyła jedynie 
rozliczeniowe, na które przelewane! 
środki zarówno inwestycyjne, jak i | 
Tymczasem dla środków iń w ^ R T  
miafo być otwarte osobne konto i 
cyjne.

W  kwietniu spółka z konta rodła 
wego, na które ludzie przelewali f 
czeki dla nabycia majątku Litwy, j 
czerpać gotówkę i wydawać ją. Wj| 
wano za nią pomieszczenia, płacono i  
bory, opłacano ogłoszenia w  gazeta&I 
sumie w  tym miesiącu wydano 342j 
979 rubli.

W  maju „Europos inwestidja" w , 
tiebanku" otworzyła również konto i 
stycyjne i od tej chwili środki inwefl 
cyjne ludnośd przelewane były tylko f  
nie. N ie pomniejszyło to jednak cbęd 
równi ctwa spółki obrócić czeki ina| 
cyjne ludnośd w  gotówkę 1 wydać! 
według własnego uznania. W  Mpcof 
sierpniu z konta inwestycyjnego JM ■ 
liczeniowe przelano 1 obrócono 
kę 932 tys. rubli.

Prokurator m. W ilna zażądał podtffl 
winnych pracowników banku do oM 
wiedzialności, a z  konta rozliczenie^ 
spółki na konto inwestycyjne zwródc^T 
dane na sprawy bieżące 932 ty*. 
nów. (...) _

Aczkolwiek pracownikom m l  
udało się wykryć te naruszenia, nie ' • j  
stkie jednak straty zostaną zrtkflgf^P 
wane klientom „Europos inwesddji* 
wiadomo, w  kwietniu ubiegłego i 
rząd czterokrotnie indeksował |||! j  
westycyjne. „Europos inwesttdj*' 
przed indeksacją na w yn agrodgrij 
swych pracowników oraz inne *Prlj  
jak pisaliśmy, wydała 342 tys. 979 * 
Co znaczy, że suma ta nie była 
wana, toteż kliend spółki stradBJ 
c*m  ponad milion rublŁ Nie 
akcii, a tym samym i dywidendów*

0  O  wybuchu w hotelu „Vilni<i*
„L. R.“ m.in. pisze:

„Dzieninkarzom „Lietuvos rytas* 
się przybyć do „vilniusu" 
zjawieniem się karetki pogotowia.  ̂
leżał na korytarzu na podłodze 
wartych drzwiach pokoju 321: wi®**-! 
wybite okno (w stronę alei 
zakrwawioną podłogę. Dagestańtfy* ( 
tem odpowiadał jeszcze na pytanÛ  — 
twierdzi, w  pokoju był sam, ktoś 
drzwi, ale on nie otworzył, a gSm9 
gdy podszedł do okna, poczuł g a m  
—  coś w ledało do środka. Nic 
pamięta. Człowiek mocno krwawił A  
tułowia i głowy trafiło mnóstwo 
ków.

W  szpitalu „Czerwonego Krzyż*!, 
wydobyto część odłamków, wc*®™p 
jew  leżał na reanimacji. (...)
odwiezieniem Isajewa do szpital*®*-^! 
lega N. Adomaitis. zdążył P010*?^ ! 
gospodarzem hotelu, sławetnym ^

(Dokończenie na str. 5)
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-.ulttmY w „Vilniusie". &  

te w  dlwUi 
* - “  . £ *  hotelu, i U le  podejmuje 

• ^nkotu. Powiedział, te  Je- 
W j K W i  <y® »>*»now ić. (...)

goywłide, wielu może 
"1  pft.nidze (wywiad z nim 

( opublikował 15 rtycznia 
I ten człowiek od da-

fBtr a r  4) tu je nie Za czymś, lecz PRZECIWKO
czemuś... Nieświadomi tego jedynie na

.............  Litwie tak srodze skompromitowali się
niemieccy socjologowie wraz ze swymi 
komputerami prognozując wyniki minio* 
nych wyborów.

Nawet podczas pierwszych wyborów 
Sajudis zwyciężył dlatego, że ludzie przede 
wszystkim głosowali PRZECIWKO bolsze- 
wizmowi. PRZECIWKO KPZR, WKP(b), 
NKWD, PRZECIWKO tym, którzy zsyłali, 

r, n  dręczyli, więzili, odbierali ziemię i O j-
!ł |»IW cryznę. Przeciwko tym, których na iw o je

jed njesccz^ c)e znali 50 laL. A  dopiero po- 
rfejrf* tem Z A  tych, których nazwiska usłyszeli

przed rokiem czy półroczem...
Ijiumi, ani W ielu s^dzi dziś, że wybory do Sejmu

Z ,  lego hote*u w*ka®>je DPPL wysrała jedynie dlatego, iż  ma takie-
'* ■ r,łow1ek* go człowieka, jak Brazauskas. Niewątpliwie,

miało to wielki wpływ, ale nie decydują* 
cy. O  sukcesie DPPL ZADECYDOWAŁO 
TO, 2E L ITW A  M A  LANDSBERGISA! 
Najsilniejszy pocisk Jego wpływu eks
plodował, aie pocisk ten wymierzony zo
stał przeciwko swoim. Podobnie, jak  i  na 
referendum, w  sprawie prezydenta... (...)

Gdy socjaldemokraci oświadczyli, że  po
pierają Stasysa Lozoraitisa, ich argumen
ty wydały mi się całkowicie do przyję
cia, a sytuacja zapowiadała Lozoraitisowi 
i Brazauskasowi mniej w ięcej jednakowe 
możliwości? Może nawet ambasador mógł 
mieć pewną przewagę, gdyż Litwa zmę
czenia jest wzajemnymi waśniami. O  w y
raźnej przewadze jednego z  nich mogła 
zadecydować tylko ingerencja Landsbergi- 
sa. A  więc zaingerował —? kontynuuje 
partię (tę samą, która jest już bez jedne
go  króla), czyli zaczyna aktywnie popie
rać kandydaturę Lozoraitisa, całkowicie 
podważając plany socjaldemokratów, libe
rałów, a i całej w ielkiej koakcji, gdyż 
„pomaszczony"  przez Landsbergisa Lozo- 
raitis, rzec można, traci jakąkolwiek na
dzieję na to, by zostać prezydentem Lit
w y! Same wybory, jak  i w  owych czer
wonych czasach stają się tylko formal
nością. W yborca nie potrzebuje się gło
wić, za kogo głosować. Jak zazwyczaj, 
głosuje przeciwko Landsbergisowi i w y
kreśla... Lozoraitisa. (..:)

I  ostatnia zawikłana, aczkolwiek logicz
na myśL..

Lozoraitis ma być wybrany na prezy
denta Litwy, ale pod jednym tylko warun
kiem! Już dziś wieczorem, najlepiej po 
„Panoramie", Yytautas Landsbergis zjawia 
się na ekranie telewizyjnym i mówi:

„O  niepodległości L itwy zadecydowały 
dwie podstawowe siły: Sajudis i przeobra
żająca się Komimistyczna Parta Litwy. 
Bardzo cenię kompetencję i  doświadcze
nie Algirdasa Brazauskasa...

I  proponuję obywatelom Litwy głoso
wać na Brazauskasa. 1 basta. Lozoraitis 
zostaje prezydentem Republiki Litewskiej!

Powiecie, że nic z  tego. Landsbergis ni
gdy nie zmieni swych ideowych przeko
nań. I nie trzeba zmieniać. Te słowa w y
powiedział już on 11 marca 1990 r. na po
siedzeniu Rady Najwyższej (pierwsza se
sja Rady Najwyższej Republiki Litewskiej

potęga tego człowieka

j p  , , ■
f .  ^wiedzieliśmy się o  jeszcze 
l*Wvoadku Kika tygodni temu 

1 ^Juniusu" jacyś bardzo bez- 
MilowaU łkratć samo-

I g o i a  | “ Jdroższy ch

Ł łreriawym numerze —  kryminał 
i ie służbą w wojsku litewskim: 
rtego stycznia z szawelskiego 
p batalionu desantu zmotoryzowa- 

rjjrio siedmiu żołnierzy służby 
11 Płuuge, tizy ze Skuodasu, po 

J  | Taorage i Szilute. 2eby to 
E*bi, dopiero powołani do wojska 
L  to nic dziwnego, niejeden był 
filyUt w litewskim wojsku. Tym 
^  paioBtały niespełna trzy miesiące 
itbtopcy coś niecoś już widzieli i 

gkoćoł wojskowej kaszy z jed li 
| sdopał w tym, że pod koniec 
i nmWłi się gdzie indziej. Dzie- 

jsiMyy spędzili w  kłajpedzkim 
i f fftkim w specjalnym batalionie 
; i v  Szawlach wytrzymali zale- 

ItjteL.
l  Bffwsiej nocy, jak twierdzą chłop- 

i tnwmnrfnm urządzili „chrzciny". 
1 ały tydzień cierpieli, w  sobotę 
I tą poskarżyć dowódcy oddziału, 
ińidziełę spotkała ich jeszcze wię- 

|(phqa.
zbstnio się nie fatygowali. 

B pod łóżka, kazali udawać samo- 
| JjŃfc pompki, kopali swych ró- 
ifor do utraty przytomności. A lbo 
li dwaj tacy chwiejący się na no- 
£ W® * nich każe ubrać mu kap- 
jjnufl Uje za to, że ubiera.

^  nazwać tego zwyczajem 
®° zarówno d  z Szawel, jak 

J “ł  rówieśnikami. Nie da się 
aby wszyscy znęcali się 

i  ■Otoani pochodzącymi z innych 
**** 0^0j^ nych...

° y  naprawdę, czy udając, 
P^^^ °n ych  żołnierzy za-

‘ pototyło się do szpitala. Tam  J  \ I  I  H j  ____________ J

Po powrocie znów będą ich (pierwszej kadencji). Stenogramy". T  1,
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Kauzonia „Czy

krajem, w  kłó- 
1 ^  "bJWttdi zazwyczaj glo-

0  Modny temat ostatnich dni ubiegłe- 
g o ‘ tygodnia —  Czeczenia. Tylko nie o 
niespodziewanej w izycie je j prezydenta, 
ale o podrobionych czekach pieniężnych 
(sobota):

„Jak już pisaliśmy, obecnie na Litwie 
aresztowano 7 kierowników zamkniętych 
spółek akcyjnych, prezydentów bądź w i

ceprezydentów firm prywatnych, podejrza
nych o różne wykroczenia finansowe. 
Czterej z  nich oskarżeni zostali z  art. 95 
Kodeksu Karnego (kradzież mienia pań
stwowego w  wyjątkowo dużej skali). Ci 
ludzie zdaniem przedstawicieli Prokuratu
ry Generalnej z budżetu państwowego 
przyswoili 132 min rubli, a zamierzali 
przyswoić 516 min. A le  to jeszcze nie 
wszystko: z  budżetu pństwowego obrotni 
cwaniacy chcieli przyswoić jeszcze 4 mi
liardy l  („.).

Kilka dni temu do „Respubliki*1 trafił 
dokument przeznaczony do użytku służ
bowego, z  którego można się domyślić, 
kto mógł zorganizować i  dokonać tego 
przestępstwa, akcji przeciwko Litwie na 
szeroką skalę. W  liście, sporządzonej 
przez pracowników ośrodka rozliczenio
w ego Banku Litewskiego, zatytułowanej, 
„sfałszowane i podejrzane przekazy dla 
Litwy", wskazane są firmy i instytucje, z 
których pomocą zorganizowano „wypłuki
wanie" pieniędzy z  Litwy. N a  tej liście 
znalazły się wileńskie firmy „Ipon" A . 
Grainisa, „Vikis'\ przedsiębiorstwo ind.
B. Cemeckisa, ZSA „A ire", „VideonasM, 
ZSA „A ldavam M, kowieńska „Lito!**, 
„Ciklas", kowieński dom towarowy „Be 
problemu11 i inne. W  Prokuraturze Gene
ralnej potwierdzono, że właśnie niektórzy 
kierownicy wymienionych w  liście firm 
podejrzani o  przestępstwo zostali areszto
wani na Litwie.

Pieniądze z Banku Litewskiego były kra
dzione lub usiłowano je  kraść przy po
m ocy sfałszowanych dokumentów banko
wych. Za pośrednictwem osób prywatnych 
dokumenty te sprowadzane były na Litwę. 
Rzekomo były to przekazy za równe to
wary, usługi bądź wcześniejsza opłata za 
jakąś produkcję. W  tych jednak przypad
kach bank przysyłając pieniądze zazwy
czaj nie potwierdza, że taką sumę —  sto 
milionów rubli przysyłał do Litwy, a być 
może, wszystko to robiono bez wiedzy 
kierownictwa banku. W  ten sposób do 
naszej republiki przekazami płynęły nie 
pieniądze, lecz powietrze!"  (...) ■

Z  piętnastu sfałszowanych i podejrza
nych przekazów na Litwę dziesięć nade
szło z  Czeczenii. Fikcyjne dokumenty, któ
re trafiły do Banku Litewskiego, miały 
rekwizyty Banku Republiki Czeczeńskiej. 
Skojarzenie to jest, oczywiście, zaskocze
niem. Pracownicy praworządności sądzą 
jednak, że tam właśnie lokalizuje się cen
trum mózgowe przestępców, które kusi i 
naszych rodaków do łatwego, aczkolwiek 
nieco ryzykownego, zarobku. (...)

W  nr 4 (155) tygodnik Towarzystwa 
Obrony Praw Człowieka podaje dwa pun
kty widzenia na kandydaturę Stasysa Lo
zoraitisa jako ewentualnego prezydenta 
Litwy. Honorowy obywatel stanu Texas 
Gediminas Blazys pisze:

„N iew iele państw świata może się po
szczycić cudzoziemcem prezydentem. A  
zwłaszcza nie narzuconym siłą, lecz z wła
snego wyboru. Podobno ostatni poważ-, 
nlejszy taki wypadek miał miejsce w  Pol
sce na poprzednich wyborach, gdy Polak 
z Kanady usiłował skłonić ku sobie swych 
byłych rodaków. Obywatele polscy w y
brali elektryka. N ie  milionera, lecz swego, 
znajomego od pierwszych dni „Solidarno

ści". Wariant najbliższych sąsiadów za
granicznych zamierzamy powtórzyć i my. 
Mimo że nasi politycy sugerują, i i  nie 
podążamy polskim szlakiem. A le  może 
ciągle jeszcze chcemy stać na klęczkach 
przed codzoziemcami? Jakże trudno zro
zumieć propozycję p. V . Landsbergisa, 
aby liderzy partii oponujących zrezygno
wali z ubiegania się o stanowisko prezy
denta na rzecz jedynego kandydata. (...)

Ci, którzy mieli okazję spotkania się z 
naszymi rodakami za granicą, potwierdzą 
moje słowa, że największym autorytetem 
cieszy się Naczelny Komitet Wyzwolenia 
Litwy, kierowany ostatnio przez dr. K. 
Bobelisa, Wspólnota Litwinów Świata, 
Wspólnota Litwinów Amerykańskich oraz 
inne aktywne organizacje. To one były 
największymi inicjatorkami odrodzenia 
niepodległości Litwy. Być może, chodzi o 
to że p. S. Lozoraitis kierował się kon
cepcją, którą wyraził w  gazecie „Drau- 
gas“ oraz wywiadzie dla radia „Wolna 
Europa" 16 marca 1988 r.: „Obowiązkiem 
dyplomatów jest pomóc tym, którzy pra
cują na rzecz naszego kraju. Ze wszystki
mi współpracować, służyć radą, dzielić się 
myślami, być swego rodzaju siłą napędo
wą, a przede wszystkim —  pozostać sym
bolem niepodległości". Powtarzam, że było 
to powiedziane w 1988 r;, gdy niepodle
głość Litwy stała już na progu. Miesz
kańcy Litwy krwią i  potem mieli już 
przygotowany dla niej grunt. Jak widać, 
być symbolem jest o  wiele ' łatwiej, niż 
ofiarnie praćować dla dobra swej Ojczy- 
zny. Czy potrzebny jest więc Litwie sym
boliczny prezydent? Za plecami symboli
cznego prezydenta musi ktoś stać, kiero
wać nim i znów walczyć o  władzę. A  
pachnie to nowymi wyborami, nowym 
Sejmem i, być może, nowym prezydentem. 
Coś na wzór bardziej cywilizowanego mo
delu „bananowej" republiki. (...)

Jak zauważyliście z  danych biograficz
nych, p. S. Lozoraitis opuścił Litwę nie z 
racji prześladowań czy przekonań polity
cznych, do pracy w  służbie dyplomatycz
niej Państwa Litewskiego mianowany zo
stał na stanowisko ambasadora w  USA 
dopiero po 11 marca 1990 r., Państwo Li
tewskie „innych zadań" również nie zle
ciło mu. Toteż, moim zdaniem, nie war
to wybierać na prezydenta człowieka, 
który tylko z opowiadań zna Litwę. Po- 
tTzebny jest nam człowiek, który by na 
własnej skórze doświadczył biedy i kło
potów, który doskonale zna dążenia mie
szkańców Litwy, zna ich możliwości w 
przejściu do społeczności wolnorynkowej

0  Natomiast lider Ligi Wolności Litwy 
Antanas Terleckas uważa wręcz przeciw
nie:

„Kierownictwo DPPL i stojące za jego 
plecami siły polityczne doskonale zdają- 
sobie sprawę, że będąc prezydentem Re
publiki Litewskiej Stasys Lozoraitis może 
przekreślić ich ostatnie nadzieje na abso
lutną władzę. Dziś w  rękach byłych ko
munistów jest władza wykonawcza, mass 
media, sąd. Wystarczy tylko, aby były 
komunista został Prezydentem RepubUki 
LiteWskiej i pozostanie tylko jeden krok 
do W NP. Doskonale rozumieją to post
komuniści. Ludzie, którzy po wyborach do 
Sejmu zrozumieli, jakie niebezpieczeństwo 
zagraża niepodległości Litwy, masowo po
dążyli do punktów, w  których zbierano 
podpisy o* prawo S. Lozoraitisa kandydo
wania na prezydenta*. (...)

Przygotowała 
Krystyna ADAM OW ICZ

Redakcjol Pisze 
1 ®teszkaniec 
I I I  Wileńskiej.
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Takiego referendum nie było

f i l i i

(18.12.92), w  k tórych  p iszecie
0  dysku sji i  za tw ierdzen iu  
program u rządu p fz e z  Sejm , 
a le  czy te ln ik  n ie  m a po jęc ia , 
(na czym  ten  p rogram  p o lega
1 w  jak i sposób ma o n  b yć  
rea lizow any? W y d a je  m l s ię  
także, ii  d a jec :e  m ało in fo r
m ac ji z  obrad Sejmu.

R ów n ież  n iew ie le  p iszecie  
o  działalności Zarządu G łów 
n ego  i  Zarządu M ie jsk ieg o  
ZPL. Zna jdu ję  w  „K . W ."  
w ie le  in fo rm acji na  tem at 
poszczególnych  kół, a le  c zy 
te ln icy  m ają p raw o  te ż  w ie 
dzieć, co  się  d z ie je  w  zarzą
dzie. Zauważyłem , że  polsko
języczna prasa n a  Białorusi 
da je  w ię c e j in form acji na te
mat ZG  ZiPB.

D o napisania te g o  listu 
skłoniła m nie w yp ow ied ź  pa
na Szota zam ieszczona w  
rubryce „Radości i  smutki 
dnia pow szedn iego" z  dnia 
24.12.92 pt. „Zadra w  uchwa

le  o  odzyskaniu  z iem i” : O tóż 
pan Szot tw ie rd z i: „...Żresz- 
tą Odpow iedzią  na to, gdzie  
ma b y ć  W ileń szczyzn a  b y ły  
w yn ik i referendum  z  marca 
1923 r., k tó re  b y ło  p rzep ro 
w adzone pod  nadzorem  ob
serw a torów  państw  nieza- 
angażow anych ...".

C hcia łbym  to  sprostować. 
T a k iego  referendum  nte b y 
ło. L iga  narodów  w  1920 ro
ku zaproponow ała  przepro 
w adzen ie na Z iem i W ile ń 
sk iej p lebiscytu. R ządy lite 
wski i  po lsk i począ tkow o  
zg o d z iły  się na je g o  prze
prowadzenia, a le  późn ie j z 
różnych  w zg lęd ów  odm ów iły  
je g o  rea lizacji. Strona po l
ska postanow iła, że  o  losach 
Z iem i W ileń sk ie j zadecydu je 
Sejm  W ileńsk i. W  tym  celu  
Ż eligow sk i opuścił z  w o j
skiem  obszar L itw y  Ś rodko
w e j przekazując w ładzę i 
utrzym anie porządku w  ręce

o rgan ów  cyw iln ych  i spe
c ja ln ie  zorgatn izow an ej m i
lic ji. W y b o r y  od b y ły  się  8 
s tyczn ia  1922 roku. Z b o jk o 
tow a ła  j e  w iększość ludno
ści n iepo lsk ie j. F rekw encja  
b y ła  w ysoka, przekroczyła  
64 proc. uprawnionych. W y 
brany Sejm  W ileń sk i 20 lu
teg o  1922 roku pow zią ł uch
wałę, w  k tó re j m.in. tw ie r
dzono, Że Z iem ia  W ileńska  
stanow i bez w arunków  i za
strzeżeń nierozdziekną część 
Rzeczypospolite j Polskiej.

24 marca 1922 roku Sejm  
RP za tw ierdził akt złączebia 
Z iem i W ileń sk ie j z  Państ
w em  Polskim, a  22 kw ietn ia  
tegoż  roku nastąpił w  W i l 
n ie u roczysty akt inkorpo
racji z udziałem  Marszałka 
Piłsudskiego.

Aktualna granica m iędzy 
Polską i L itw ą uzyskała 
w krótce m iędzynarodową 
sankcję prawną. Nastąpiło

to  w  rezu ltacie ucbwały 
K on feren c ji Am basadorów  
Bntenty z  dnia 15.03.23, k tó
ra zatw ierdziła  wschodnie 
gran ice Polski, w  tym  także 
granicę polsko-litewską.

Przepraszam  za tak d ługie 
w yw od y , a le okazu je się, 
czemu się zresztą n ie  dziw ię, 
że historia Z iem i W ileń sk ie j 
n ie jest powszechnie znana.

W iosną  br. p lanu ję odw ie
dzić W iln o . Postaram się  też 
wpaść do Redakcji. Tym cza
sem życzę  całem u Zespoło
w i Redakcyjnem u w szelk iej 
pom yślności i ostrego, ale 
ob iek tyw nego  pióra.

J eże li Redakcja uzna zA 
ce low e w ydrukowanie tego  
listu (lub je g o  części), to  
ewentualne honorarium pro
szę przeznaczyć na abona
ment gazety dla najbied
n iejszych.

Łączę w yrazy  szacunku.

Jerzy PUTOWSKI 

m. Wrocław, Polska



NOWOŚCI Z BIAŁORUSI

PIERWSZY RODZIMY

glukomierz —" przyrząd do ba
dania zawartości cukru we krwi 
stworzono w Mińskim Naukowo- 
Badawczym Instytucie. Materia
łów Radiowych. Procedura ba*, 
dania trwa tylko minutę, czyli 
40 razy krócej niż sposobem tra
dycyjnym z pomocą reakływów. 
Chorzy mogą sami kontrolować 
swój stan, ustalać czas i dozę 
iniekcji insuliny. Przyrząd mo
żna nosić stale ze sobą: waży 
jedynie 200 g.

PROFESOR UNIWERSYTETU 
GRODZIEŃSKIEGO

Aleksander Jarocki opracował u- 
nikalną koncepcję przetrwania 
człowieka w warunkach długo- 
trwałego lotu kosmicznego. Nie 
■vydaje się więc fantastyczną po
dróż na Mars, która trwać bę

dzie około 3 la t Akademia kos- 
monautyki w  Moskwie nadała 
profesorowi tytuł honorowego a- 
kademika.

MEDYCY MIŃSKA

biją na alarm: jednym z głów
nych problemów w  mieście sta
je  się gruźlica. Największa licz
ba zachorowań przypada na 
wiek od 20 do 49 lat. Latem ro
ku ubiegłego na wyższych ucze
lniach zarejestrowano 20 studen
tów i 11 pracowników ż aktyw
nymi formami tej groźnej chor 
roby. Przeciętny, wskaźnik w 
Mińsku wynos* 21,4 gruźlików 
na 100 tysięcy mieszkańców.

BIAŁORUSCY NAUKOW CY

pretendujący do tytułów profe
sora i docenta nie muszą jechać

jui; do Moskwy celem potwierdze
nia swoich kwalifikacji naukowo- 
pedagogicznych. Obecnie proces 
ten znajduje się w  kompetencji 
Kolegium Atestacyjnego utworzo
nego przy Ministerstwie Eduka
cji ' Republiki Białoruś. Zadanie 
nowego organu polega nie tylko 
na nadaniu stopni naukowych, 
lecz i kształtowaniu polityki pań' 
slwowej w  dziedzinie atestacji 
pracowników i.aukowo-pedagogi
cznych, przygotowaniu kadry 
narodowej i stworzeniu warunków 
do podniesienia potencjału inte
lektualnego Białorusi.

W  REPUBLICE

ukazuje się 628 wydań perio
dycznych. Jest to dwa razy wię
cej niż dwa lata temu. Co mie
siąc Ministerstwo Informacji re
jestruje 20 nowych gazet i cza
sopism. Podczas gdy większość 
wydań naukowych i  politycznych

KONSULTACJE LEKARSKIE

6 lutego (sobota) br. grupa le
karzy z Białegostoku wraz z  le
karzami Polskiego Stowarzysze
nia Medycznego na Litwie prze
prowadzi konsultacje, lekarskie 
dzieci i dorosłych. Zwracać się 
należy do przychodni rejonu wi

leńskiego: . Wilno 
SllałĆtal), Lalsvto 
10 do 13. Przy 
niach będzie typo**^ 
chorych na leczeni*

tak blis

znajduje się pod skrzydełkiem 
sponsorów i państwa, wszystkie 
bez wyjątku wydania humorysty
czne pozostają w  najszerszym 
sensie niezależne i  ukazują się 
kosztem zespołów-założycieli..

NO W Y FILM

nakręcili w1 Grodnie dziennikarze 
telew izyjn i. z francuskiego mi as-*, 
ta Limoges. Przedstawiają oni 
białoruski system edukacji, a 
mianowicie doświadczenia nau-

do

wosci. N ie każdy by potrafił po 
kilku tygodniach rozśpiewać tak 
dzieci. W  ogóle pan Ludwik ma 
szczęście do ludzi. A  może to 
oni mają szczęście do niego?

Wracajmy jednak do wyda
rzeń piątkowych. Po uroczysto
ści miał miejsce dalszy ciąg —  
herbata, słodycze, dyskoteka. 
Wymiana adresów, wymiana 
uśmiechów, nawiązywanie pier
wszych przyjaźni i, choć tu je 
szcze polscy koledzy do środy 
będą gościć, w  Suderwie już 
słychać: kiedy znowu przyj e- 
dziecie? A  może teraz w y  do 
nas? Zanim jednak to spotkanie 
nastąpi, będą, jestem tego pew

na, niby piękne białe 
tały listy z Kwidzyna 
derwy i- z powrotem, i 
znaczy we środę, już 
ją. Szczęśliwej drogi,

Łucja BRZOZO

N A  ZDJĘCIACH; 
Kondratowicz: ten i 
mek Królewski", kM 
Młyński otrzymoje 
Króla, będzie milą 
tkania; autografy 
*rzu; no, 1 co w  ty i  
ciekawego?; przyjemni 
upominki.

czania języka franc 
grodzieńskiej szkoleni*

W  GRODNIE

otwarto niedzielne, 
liceum humanistyce 
niow starszych klas **
/. krajoznawstwem 
tury, literaturą, i f lG B i  
rystyką. Drugie podok* 
działa w  Homlu. -̂ H

Władysław SZABLO'*

Z Kwidzyna
...f/ą krawędzi Pojezierza Iła* 

wskiego, wysoko nad doliną W i
sły w  pętli rzeki Li wy położone 
jest miasto Kwidzyn. Miasto jest 
niewielkie, kilkadziesiąt tysięcy 
mieszkańców sobie liczy, aczkol- 
-wiek wiek ma bardzo szacowny... 
Siedem stuleci dźwiga na swych 

.murach, tych, które się jeszcze 
potrafiły oprzeć spustoszeniom. 
Jakie czyni czas i człowiek.

W  kilkunastu kilometrach od 
Wilna znajduje się stare, bo za
łożone w  1493 roku, miasteczko 
Suderwa. Niewielkie, ale bogate 
w  pamiątki przeszłości 1 histo
rię. I  oczywiście, jak wszystkie 
podwileńskie miejscowości— jest 
niezwykle malowniczo położone.

Kwidzyn i  Suderwa... Co ie 
łączy? Bo chyba nie o patynę 
wieków chodzi. Nie, nie o nią. 
O ludzi. Oni to sprawili, że te 
dość odległe punkty na mapie 
przestały nagle być takimi odle
głymi. No bo wsiada się do au
tokaru i z miasta położonego w  
pętli rzeki Liwy wyrusza się do 
tej Suderwy pod Wilnem. Pra
wda, przedtem zanim wyruszyć, 
ładuje się autokar pod sam dach 
inrią*kami, słodyczami, ubrania- 
mL (Wielkie „dziękuj ęN firmom- 
sponsorom!).

A  wszystko zaczęło się bodaj 
przed rokiem, kiedy to pan Ma
rek Król, pedagog z Kwidzyń
skiej Szkoły Podstawowej nr 4 
imienia Adama Mickiewicza za
poznał się z dyrektorem Suder- 
wiańskiej Szkoły Podstawowej 
panem Ludwikiem Młyńskim i 
bardzo mu nasza Suderwa z jej 
ludźmi i okolicą przypadły do 
serca.

Ten autokar, w którym 44 
uczniów z Kwidzyna na czele 
ze swymi wychowawcami panią 
Grażyną Krzyżanowską, Maria
nną i Markiem Król przyjecha
ło do Suderwy, by spędzić tu 
ferie zimowe, jest wynikiem i 
dalszym ciągiem tej znajomości. 
Młodzież kwidzyńska mieszka 
w  ładnym ośrodku turystycz
nym należącym do spółki akcyj
nej „Termes" Państwo Irena i 
Marian Sawaniewscy troszczą 
się, by gościom niczego nie bra
kło. Jeśli czegoś brakuje, to 
chyba tylko czasu, bo tyle co* 
dziennie mają do obejrzenia.

zwiedzania. Oglądania. Wilno ■— 
to dzisiejsze i to dawniejsze —  
jest takie ciekawe, tak bardzo 
związane z kulturą polską. Maj
ka, Iwonka, Kasia, Magda —  
szóstoklasistki ze szkoły nr 4 
szczególnie upodobały sobie 
pałac w  Werkach. Cieszą się też, 
że obraz Matki Boskiej, „co w 
Ostrej świeci Bromie", znany 
dotychczas ze słów wielkiego 
Adama, oglądały własnymi oczy
ma. No, a w  sobotę pojadą do 
Trok, zamek obejrzeć. Dziś, to 
znaczy w  piątek, mają jeszcze 
spotkanie z redaktorem „Kurie
ra" oraz. „Kalendarza rodziny 
wileńskiej", spotkanie z  rówieś
nikami w  szkole no i najprzy
jemniejszą rzecz —  dyskotekę.

Na to spotkanie przyjecha
łyśmy do Suderwy we czwórkę: 
Krystyna Adamowicz, Helena 
Gładkowska, niżej podpisana 
oraz fotoreporter pani Bronisła
wa Kondratowicz. Było nam nie
zwykle miło, iż w  ponad 40 do
mach rodzin kwidzyńskich znaj
dzie się kalendarz wileński. W  
ten sposób nasze miasto, a mo
że i my- w  jakimś stopniu? — 
przestanie być dla tych ludzi 
miastem obojętnym, jakim jest 
każde miasto, o  którym się nic 
nie wie. Pracowałyśmy nad tym 
wydaniem z myślą, by nasi 
czytelnicy, mieszkający tu na 
Litwie obcowali codziennie z 
kalendarzem napisanym w  ich 
języku ojczystym. Jeżeli jednak 
znajdzie on miejsce również w  
domach naszych rodaków z Ma
cierzy. sprawi to nam dodatko
wą radość.

Po krótkiej „konferencji pra
sowej " (żarty żartami, ale mło
dzież zadawała naprawdę cieka
we pytania) ładujemy się do 
autokaru i  „co koń wyskoczy" 
pędzimy z ośrodka turystyczne
go do szkoły. Z  daleka już w i
dzimy, iż na spotkanie wybiegł 
ze szkoły, kto był żyw. Godło 
narodowe polskie i litewskie, 
dhleb-sóL Jest mroźny zimowy 
dzień, wspaniałe słońce, które 
przed chwilą jeszcze złociło nie
bo i pola, za chmury właśnie się 
skryło, więc to powitanie jest 
krótkie, by dzieci nie zmarzły. 
Dalszy ciąg —■ w  auli szkolnej. 

Skromna jest ta aula. Ciasna

Suderwy
S law nie wszystkim wystarcza.
A le  czy ma to jakieś znaczenie, 
skoro właśnie tu, w  tej zatło
czonej sali przeżywamy bardzo 
piękne chwile prawdziwego 
wzruszenia.* Jakże często —  
rrjia+m bez pokrycia —- używa
ne i nadużywane słowa o dobro
ci ludzkiej, solidarności, życzli
wości i pomocnej dłoni, o  tym, 
że „nie rzudm ziemi skąd nasz 
ród" tu, w  tej małej sali odzy
skują swoją treść najgłębszą i  
prawdziwą.

Dziś krzewienie polskości jest 
na Wileńszczyźnie modne.
Krzewienie —■ to debrze, ale 
pojęcie ,modne** mieści w  sobie 
nie tylko treść pozytywną. Oz
nacza czasem —  krzykliwe, kon
fliktowe. Niestety, walka o pol
skość oznacza w  pojmowaniu 
poszczególnych ludzi (w  tym i 
tak zwanych działaczy) konflik
ty, waśnie z  nie-Polakami. A  
czasem i  z  Polakami, z którymi 
się konkuruje o miano pierw
szego Polaka. A  tu, w  Suder- 
wiańskiej Szkole Podstawowej 
ta polskość jest pozbawiona 
konfliktowości i zacietrzewienia.
Tu się w  zgodzie jak najlepiej 
żyje z Litwinami, uczy się mło
dzież jednakowo cenić i szano
wać kulturę, tradycje, mowę, „te 
naszą, śpiewną, co z serca nam 
wypływa" (A. Śnieżko) uczy się 
miłości do swojej ziemi, dru- 
goklasistka Wiesława Jasińska 
wzruszyła zebranych mówiąc o 
swej wiosce rodżinnej, ziemi, na 
której „Litwini starzy tu palili 
znicze".

N a spotkanie przybyli również 
harcerze z Mejszagoły na czele 
ze swą panią Walentyną Toma- 
szun. Byliśmy też świadkami 
narodzin nowego polskiego 
zespołu „Suderwianka". A  kie
ruje tym młodziutkim ze
społem, który dopiero trzy 
tygodnie ćwiczy, pani Bo
żena Ząbkiewicz. Tak, ta sa
ma pani Bożena, która stworzy
ła i prowadzi „Truskaweczkę" 
awiżeńską, zespół, który już się 
zaczyna Uczyć. N ie  wiem, jakim 
sposobem udało się panu Lud
wikowi zwabić do Suderwy panią 
Bożenę Ząbkiewicz, ale, że dob
rze zrobił, to nie ulega wątpił-
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^-relyser. lltewsktego

JS S jl||
“““ grodku „Kno-

się jego |odbyta
i fffflniera. przy tej oka- 

„CTrano także dwie 
A. Stonysa —  filmy 

pL „Drzwi otwo-

rporby®- « “

niałych —  percepcja świata jest 
o w iele bogatsza, a tycie, na 
które zostali skazani („skazani” 
—  w  naszym odczuciu) ma in
ną aniżeli nasze, wartość.

O  tym filmie —  i nie tylko —  
rozmawiam teraz z młodym twó
rcą.

„ICH ŚWIAT  
MNIE W ZBOGACA"

| otworem dla przyby- 
ritał pod wpływem zau- 
owbowością księdza, oj- 
dam. Jeooe w  trakcie 
ik stonys ukończył stu- 
jjnlie w obecnej W ile- 
k̂ademii Muzycznej) czę- 

ĝ dzał księdza. Po pro- 
jń powietrza, czy wody 
r|] jego obecności, ob- 
! „jm. Ten głęboki 
dui'— między ducho- 
niodym studentem miał 

,pnjsrtośd okazać się... 
poeąkodą w  trakcie 
fihńii To nagłe, bez- 

_ re wdarcie się kamery 
nmętizny lwiąt księdza, 

którym ten człowiek 
było w odczuciu mło- 

wrailiwego twórcy ak- 
uejako brutalnym. 1 z tych 

«Sfcdów (nie wszystko „na 
ser był zmuszo- 

niektórych sekwencji zre- 
pnnć.
•Apostoł ruin" — to film o 
unie mieszkającym przez 15 

Wilnie, ożenionym z Pd- 
Jest to człowiek trawiony 

którą, jak sam o tym 
,przyjął jako błogosławie- 

| Bfife „Kiedy zachorował 
»»ly lynek — wtedy właś- 
~ wzniodem ten okrzyk, 

modlitwę dó Boga: „Bo- 
lak, ażeby ta oraz 

inne przyszłe choroby, 
Mają spotkać mego syna 

innie, a będę je zno- 
i Bóg wysłuchał 

Wstrząsający, 
obraz człowieka, 

„,6 ) odrębny 
Ifct?**1*1 — to ruiny wi- 
* » kmdamic na Starówce, 
fet Pognie od-

5 2 *  -  t a *  od.
«  Honadziejnej neczy- 

| EgPpneszloić — to re- 
rapied, cze- 
mieć wartość

S S 3 t . « E * wkJ#da!y
^ V j f ' eI « e  myfli 

SSJJJ ~  to wszy- 
riS®*ch- p°dnieść, 
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l Z  ! ' 1ohcJ tempe-

tego G r gWô o du-
.... J f^ a h ttż o n y .

Miasto —

„Kurier WUetskt":
—  Tak ]n ł z gatunkiem ludz

kim bywa: na pokazie Pańskiego 
filmu przed „Feliksem1' niewie
le oaók go obejrzało. No, z wy
jątkiem, oczywiście znawców, fa
chowców. Teraz, kiedy wieść o 
„Feliksie*1 obiegła ja t świat —  
tłoczno było w  ubiegłym tygod
niu wokół gmachu Irina, w  któ
rym zostały pokazane wszystkie 
trzy Pańskie prace. Setki osóji 
na próżno oblegało okienko ka
sy —  nie było biletów. Ale  
nie mówmy jut mole o „proro
ku we własnym krajn". Wiado
mo nd skądinąd, te Pan, będąc 
człowiekiem niezwykle skrom
nym, nie zechce mówić o sobie 
jako laureacie zaszczytnej nagro
dy. Proszę zatem na początek 
nasze] rozmowy opowiedzieć ml. 
Jak wygląda „Feliks", bo Litwa 
dotąd tej nagrody nie miała o- 
kazji oglądać. Pan jako pierwszy 
przywiózł go nad W illę 1 Nie-

“ 4 W*'® c a + , 1 ^ ™  v  
l * T - p l e n n y c h  by]

B

Św ocienmia-
"Feilk- 

Indzi
l ^ t a ^ S enłu z na- 

O  J« t  |«T “ ętezy.
S . ^  f c

Podobni Ale 
' i *  dzie-

H ^ l u f e ' Uloić
"■ W ^ fe a ln ie * , .

ociem

Audrius STONYS: 

r ' w  „Feliks" —  to  nowy ptak 
w Litwie, rzeczywiście dotąd nie 
oglądany, nie znany; Zna go już 
dobrze Polska, bo właśnie o rok 
wcześniej „Feliksa" zdobył zna
ny polski reżyser i  scenarzysta 
Maciej Drygas.

—  Madej Drygas Jest również 
dobrze znany w  Litwie ze współ
pracy z Banlonisem - juniorem.

—  N o właśnie. Otóż on zdobył 
tę nagrodę za film o  polskim 
dysydencie, który w  czasach ru
chu solidarnościowego publicznie 
na stadionie dokonał aktu samo- 
spałenia, o  czym mało kto w  
Polsce wiedział. Miałem okazję 
obejrzeć ten film, wywarł na 
mnie wstrząsające wrażenie. Po
nad wszelką wątpliwość —  powi
nien był otrzymać „Feliksa".

—  No, a  teraz Pan został nim 
wyróżniony. Jak więc wygląda?

—- Byłem., mile zdziwiony, 
kiedy go zobaczyłem Wcześniej 
oglądałem „Oscara". Amerykań
ski „Oscar" —  to chłopak mo
cny, silny, barczysty, lśniący, 
złocony, zmierzający ku... niebu. 
Mający pod stopami całą naszą 
kulę ziemską... I  oto nagle w i
dzę „Feliksa"... To mały, jak
by skupiony w  swojej wewnętrz
nej pokorze człowiek trzymający 
w  ręku PTAKA. Wszystko to nie 
jest przypadkowe. Myślę, że wła
śnie europejska Akademia Kino
wa zdecydowanie dała do zro
zumienia, że kino europejskie 
nie będzie usiłowało zdominować 
kina amerykańskiego. Zdomino
wać —  nie za pomocą błyskot
liwości, blichtru, ale będzie się 
starało mówić o sprawach zaw
sze dla człowieka ważnych, 
głębokich.

—  Jest w Pańskiej dokumen
talisty ce, nie tylko w  nagrodzo
nym filmie „Ziemia ociemnia
łych", ale także w  pozostałych, 
wspaniała, wielka przestrzeń. 
Przestrzeń dla mnóstwa pytań, 
które odbiorca Jest zmuszony 
wciąż sobie zadawać: n a-
p r a w d ę  są d  Indzie? Jaki 
n a p r a w d ę  jest ich świat? Jaki 
n a p r a w d ę  Jest nasz świat 1 
my, w  tej rzeczywistości funkcjo
nujący? Ta rzeczywistość w  „Złe- 
ml ociemniałych*4 jest szara. Sza
ra —  w  naszej percepcji, czy w  
odbiorze tych ludzi? Jest tu 
mnóstwo innych pytań z dziedzi
ny filozoflL Chociaż Pański film 
nie filozofuje, ale działa poprzez 
emocje. Czy wolno wiedzieć, dla
czego Pan poruszył ten temat? 
Jest Pan człowiekiem bardzo 
młodym. Czy żył Pan dotąd w

dużym zbytku i dlatego „rzu
ciło" Pana w  tę stronę? Czy... 
postanowił Pan poświęcić się te
matowi kalectwa?

—  Po pierwsze, pozwolę so
bie nie zgodzić się z Panią na 
temat „szarej rze c zyw is to ś c iT o  
w  naszym odbiorze być może 
jest onaJ szara. CK ociemniali lu
dzie, w  ogóle ludzie skrzywdze
ni losem, dotknięci tą czy inną 
poważną chorobą, inwalidzi —  
tę rzeczywistość widzą inaczej. 
Tych wszystkich ludzi Bóg obda
rował innym oglądem świata, 
innymi wartościami. N igdy nie 
powiedziałbym, że jedna z nich 
—  ociemniała bohaterka mojego 
filmu, która ponad pięćdziesiąt 
lat ży je  w  świecie zamkniętym, 
że ona tego . świata nie widzi. 
W idzi go  za pomocą swoich 
je j tylko znanych — ' barw. I 
widzi w  nim dużo światła. Jej 
świat jest jasny, harmonijny. 
Myślę, że takiego głębokiego o- 
glądu rzeczywistości niejeden z 
nas musiałby się od niej nau-< 
czyć. I to chyba może być moją 
odpowiedzią na zadane m i przez 
Panią pytanie —  dlaczego mnie 
„rzud ło" w  tę stronę. Nie, ja  
się nie wychowywałem, nie ży
łem w  zbytku, w  wyjątkowym 
dobrobyde, czy jak  tam jesz
cze. W iele  w  życiu widziałem.

A  co się tyczy tej przestrzeni, 
o  której Pani mówi, tych w  niej 
pytajników... . Jak mi się udało 
tę przestrzeń stworzyć? Już w  
samym założeniu „Ziemi ódem- 
niałych" myślałem o  zrealizowa
niu tej dwuznacznośd, o  w ło
żenie w  to dwóch sensów: czyja 
ona jest’ —  ta ziania —  ich, 
ludzi odemniałych, czy nasza, 
ludzi, którym Bóg zezwolił na 
ja j ogląd? I  kto ją  widzi lepiej, 
komu jest dana ta prawdziwa ra
dość je j odczuwania? I  kto tu 
jest ociemniały —- oni, czy my? 
Intuicyjnie czułem, czego potrze
buję. M ówim y tu cały czas o 
odemniałych. A le  przedeż film 
jest nie tylko —- wprost o nich. 
N ie  tylko ten film, również in
ne. Tak jest ~  opowiadam o 
nich, o  ludziach dotkniętych ka
lectwem, ale jednocześnie mó
w ię i o  nas, o ludziach niech i 
silnych zdrowiem, ale nie zaw
sze duchem.

Kiedy tworzyłem mój film ' 4 ' ;  
„Ziemię odemniałych" —  prze
mierzyłem prawie całą Litwę. M ia
łem adresy tych ludzi, poznałem 
ich dziesiątki. W  filmie, jak  Pani. 
widziała, pozostały tylko dwa ta
kie portrety ■— mężczyzny i ko
biety, ludzi już w  starszym w ie
ku. A le  spotkania z  w idu  ode- 
mniałymi w  ten czy w  inny spo
sób wywarły duży wpływ na 
moje tych ludzi zrozumienie. To 
ich uczuda, odczucia, doznania 
pomogły mi w  zbudowaniu w  
filmie tej przestrzeni, w  której 
pozostaje dla nas tak wiele py
tań. Ani jedna rozmowa z każ
dym takim człowiekiem nie była 
rozmową niepotrzebną. Obcowa
nie z nim f uczyniło mnie boga
tszym duchowo, nauczyło więk
szej wrażliwości.

—  Pan na pewno zauważył, że 
teraz na premierze filmu na salę 
kinową była wprowadzona oso
ba ociemniała. Ten człowiek 
o g l ą d a ł  Pański film.

  Wiem, że dwóch ociemnia
łych było na sali. Po pokazie je 
den z nich podszedł do mnie z 
prośbą o osobne p o k a z a n i e  
tego filmu dla ludzi odemnia
łych, którzy o to proszą. Teraz 
czekam niederpliwie na jego te
lefon, musimy ustalić termin za
demonstrowania tego filmu spec
jalnie dla nich. To spotkanie z 
nimi jest dla mnie czymś bardzo 
ważnym

—  Dlaczego Jednak wybrał 
Pan ludzi odemniałych, a nie, 
powiedzmy, głuchych, niemych? 
Ze względów —  nazwijmy to 
tak —  „technicznie kinowych"? 
Za dużo by było na ekranie ge 
stów, ruchów?

—  Nie, nie sądzę, że „za du
żo". Nie, na pewno nie z  tych

względów. Ja na samym począt
ku miałem Inne przesłanie. 
Chciałem pokazać ludzi całkowi- 
d e  odciętych od świata zewnę
trznego. Chciałem pokazać ludzi 
i ociemniałych, i głuchych, i nie
mych. Ta —  krańcowa —  sytua
cja najbardziej mnie interesowa
ła. Jak właśnie wygląda ich 
świat, za pomocą jakich komu
nikatywnych środków oni z  so
bą obcują? Ale..., Jest bardzo 
trudno z takimi ludźmi się poro
zumieć. Trzeba znać, nauczyć się 
ich sposobów komunikatywności, 
a tó przerastało moje możliwoś- 
d . Co nie oznacza, że zamierzam 
z tego rezygnować. Chdałbym 
raz jeszcze spotkać się z nimi.

—  Którzy są odemnlali, głusi 
1 niemi.

—  Tak jest. Dane mi było ich 
obserwować: dwoje ludzi rozma
wiających z sobą przy pomocy 
dla nich tylko zrozumiałych zna
ków. Przez pół godziny, mówili 
z  sobą w  ten sposób —  o  czymś 
sobie nawzajem opowiadali, nad 
czymś rozważali, nad czymś się 
śmiali. M oże kiedyś to mi się 
uda —i zrozumieć icłj, wejść w  
ich świat i otworzyć go dla nas.

—  Po to, żebyśmy byli wobec 
nas samych lepsL

—  To  jest chyba zadaniem 
każdego twórcy.

— Pomówmy teraz o „Aposto
le ruin". Wstrząsnął mną do 
głębL Może jeszcze I  z tych po
wodów, że znam bohatera tego 
filmu. Gruzin. Aleksander Obo- 
ładze. Od niedawna zamieszkały 
we Lwowie. Co było powodem, 
że został on bohaterem Pańskie
go filmu?

—  Poznałem go w  czasie krę
cenia filmu „Trzy dni", to film 
Sarunasa Barty, niezwykle inte-' 
resujący obraz, niewątpliwie go
dny niejednej wysokiej między
narodowej nagrody. Z  Aleksand
rem mieszkaliśmy razem w hote
lu, w  Kłajpedzie. Razem brali
śmy udział w  tym filmie. No, a 
później, po powrode do Wilna, 
odwiedzi a łem go w  jego domu 
na Ąntokolu. To człowiek, który 
już od początków naszej znajo- 
mośd bardzo mnie zaintereso
wał. Poznałem go już w  zaawan
sowanym stopniu choroby. W ła
śnie przy tej okazji chciałbym 
powiedzieć, że w  tym domu na 
Antokplu doznałem dużo wzru
szeń i uznania dla wileńskiej 
polskiej społeczności. Przyszła 
mu z serdeczną, przyj adelską 
pomocą. Zwłaszcza, kiedy bywał 
sam, kiedy żona była w  delega
cji służbowej. Zawsze ktoś z Po
laków w  tym domu bywał —  z 
serdeczną usługą. A  to chleba, 
a to mleka; a to cukru ze skle
pu ktoś przynosił, bądź udzielał 
jakiejś innej pomocy. .Szczegól
nie zapamiętałem chłopaczka, mo
że dziesiędo - jedenastoletniego, 
Polaka. Codziennie odwiedzał A- 
leksandra z zapytaniem: co trze

ba? To —  osobliwie zapadło mi 
w  serce.

No, a sam Aleksander... Jest 
to człowiek godny zainteresowa
nia i podziwu. Gruzin —  zamie
szkały w  Litwie, świetnie znają
cy polski. Stworzył sobie taki dzi
wny, nie dla wszystkich zrozu
miały i dostępny' świat W ięk
szość go nazywała ^  w  najlep
szym przypadku —  dziwakiem. 
A  tak naprawdę jest to człowiek 
na pewno dziwny, ale bardzo 
głęboki.

— Może Jednak... niepotrzeb
nie uległ, poddał się temu zau
roczeniu światem zniszczonych 
przez czas 1 ludzi przedmiotów. 
Może niepotrzebnie chciał je 
wskrzesić... Może —  nie każda 
ręka, która je przedtem dotyka
ła była czysta —  w  sensie do
bra...

■—1 A  może właśnie to było 
mu najbardziej potrzebne. Ja zo
baczyłem w  nim ogromnie wra
żliwego, bogatego duchowo czło
wieka. I  przeraźliwie samotnego. 
W  tym jego  zbieradwie przed
miotów widziałem jego utwier
dzenie się w  tym świede. W  
świecie rzeczy, które mogą żyć, 
mieć jakąś siłę, mieć ducha. Dla 
mnie to było swoistym odkryciem 
—  ■ takiego właśnie subtelnego 
kontaktu z przeszłością, która 
wdąż je s t I dlatego zrobiłem 
film o  nim.

—  I na zakończenie trochę 
drażliwe pytanie. Czy 1 a# przy
szłość będzie Pan podejmował 
próby spotkania z takimi właś
nie, no... jak się obiegowo mówi 
ludźmi „odchylonymi od nor
my"? Spotkania 1 —  mówienia 
o nich?

—  Tu już wracamy do począ
tku naszej rozmowy. A  co to zna
czy --T- „ludzie odchyleni od nor
my"? Jakie jest kryterium tej 
„normy"? 1 kto ją  ustalił? I  co 
to w  ogóle jest „norma"? To na
sze w  tym żydu kręcenie się w 
kółko, ta wędrówka donikąd, al
bo to  zapadanie się w  próżnię, 
czy zmierzanie do jałowych ce
lów... To ma być normą? Zgoda. 
A le  skoro tak, wówczas wyraź
my także.  zgodę na siebie sa
mych — jako ludzi „normal
nych". A  obok nas są oni —  d  
inni —- nienormalni, „odchyleni 
od normy". Przyjrzyjmy się im 
jednak nie z perspektywy „o- 
bok", ale z bliska...

—  Jak to Pan uczynił za po
mocą kamery...

' —  .„temu ich, innemu widze
niu świata i zapytajmy siebie z 
całą uczciwością: kto tu jest
normalny, a kto nie...

—  Dziękuję Panu serdecznie 
za tę rozmowę.

Rozmawiała 

Alwlda ROLSKA 

Fot W . Charte

Wczoraj w bankach litewskich
Litewski komercyjny „Vytls": 

dolar —  401.90 (skup), 414.10 
(sprzedaż), marka niemiecka. —  
249.60 (skup), 257.20 (sprzedaż), 
rubel rosyjski — 0.50 (skup), 
0.80 (sprzedaż).

Wileński komercyjny: dolar — 
404 (skup), 414 (sprzedaż), mar
ka niemiecka —  247 (skup), 254 
(sprzedaż), rubel rosyjski — 0.56 
(skup), 0.60 (sprzedaż).

Oszczędnościowy: dolar —  405 
(skup), 418 (sprzedaż), marka nie
miecka — 271.80 (skup), 280.50

(sprzedaż), rubel rosyjski — 0.50 
(skup), 0.65 (sprzedaż).

„Ltttmpez": dolar —  400 (skup), 
416 (sprzedaż), marka niemiecka 
— 247 (skup), 257 (sprzedaż), ru
bel rosyjski —• 0.50 (skup), 0.80 
(sprzedaż).

„Tauras": dolar — 402 (skup). 
414 (sprzedaż), marka niemiecka 
_  247 (skup), 254 (sprzedaż), ru
bel rosyjski — 0.50 (skup(, 0.62 
(sprzedaż).

„Baltlc": dolar — 390 (skup), 
marka niemiecka — 240 (skup).
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Konkurs „Dziewczyna „Kuriera"

LUDMIŁA

WYPOŻYCZAMY  

bardzo piękne suknie ślubne.
Zwracać się: Vilnius, teł. 

73-25-95, 41-30-20.
(Zam. 1632) .

SPRZEDAJĘ 

kiosk handlowy z  miejscem 
w Nowej Wilejce.

Zwracać się: VUnlus, tel. 
44-93-12.

(Zam.. 1626)

ŁAWARYSKA SZKOŁA ŚREDNIA 

zaprasza absolwentów na tradycyjną studniówkę 5 lu
tego br. (piątek). Początek o 8od z. 18.00.

(Zam. 1624)

MLECZARNIA NIEMENCZYŃSKA  

od 1 lutego 1993 r. skupuje od mieszkańców mleko 
po 21 talonów za kg. 

Prosimy kierowników spółek, aby przybyli w  dniach 
4—5 lutego do Mleczarni Nlemeaczyńskiej w  celu za
warcia umów o sprzedały mleka.

(Zam. 1623)

ZAPRASZAMY  
DO PODROŻY W  LUTYM  

DO PEKINU, DELHI, STAMBUŁU, GRECJI, POLSKI. 
Zwracać się: Vi]nlus, tel. 65-05-97 1 48-39-05.

(Zam. 1621)

MOZĘ CHCĄ, PAŃSTWO, UDAĆ SIĘ Z NAM I  
DO POLSKI? 

Wyjełdiamy autokarem 3, 10, 14, 17, 24 lutego. 
Zwracać się: Vllnlus, uL Bernardint| 8, tel. 61-31-06.

(Zam. 1627)

SPRZEDAM 
„MotobkJk" MTZ-06 z agre
gatami. 

Zwracać się: Wilno, tel. 
69-46-26 od godz. 17.00.

(Zam. 1630)

SPRZEDAJĘ 
2-pokoJowe mieszkanie w  
Nowej Wilejce, 3-pokojowe 
w  Podbrodzlu. 

Zwracać się: Vilnius, tel. 
63-22-69.

(Zam. 1625)

T e l e w i z  j a
ŚRODA, 3 LUTEGO 

LTV-1
9.00 —  Program dnia. 9.05

—  Pod własnym dachem. 10.05
— Francuski thriller „Bill". 18.00
—  Wiadomości. . 18.15 —  Film 
«nłm- 19.30 — Śpiewa G. Kau- 
kaite. 19.55 —  Nasz elemen
tarz. 20.00 —r' 'Dobranocka. 20.25
—  Reklama. 20.30 —  Panora
ma. 21.00 —  W ybory prezyden- 
ta Republiki Litewskiej. 22.00
—  Przygodowy fihn kryminalny 
„Kobieta w  bieli" (1), 23.15 —  
Wiadomości wieczorne. 23.30 —  
Przygodowy film kryminalny 
„Kobieta w  bieli" (2).

TV Litwy Wschodniej

7.00 —  Nowości przy śniada
niu (w  jęz. litewskim i rosyj
skim). 18.00 —  Trans. TVP.

Warszawa

10.00 —  Wiadomości. 10.10 — . 
Mama i ja. 10.25 —  Domowe 
przedszkole. 10.50 —  Porozma
wiajmy o dzieciach. 11.00 —  
„Kot" —  film fab. prod. fran
cuskiej. 12.30 —  Dalecy a bli
scy —  magazyn mniejszości 
narodowych. 13.00 —  Wiado
mości. 13.15— 17.00 —  Telewizja 
edukacyjna. 17.05 —  Teleferie —  
Super zima oraz film ' z  serii 
„Kroniki Narnii —* srebrne 
krzesło” (6 —  ost). 17.50 —  
Muzyczna jedynka. 18.00 —  Te- 
leexpress. 18.25 —  „Na waria
ckich papierach" (18) —  serial 
prod. USA. 19.15 —  Klinika 
zdrowego człowieka. 19.35 —
M y i świat. 20.00 —  W ieczo
rynka. 20.30 —  Wiadomości.
21.10 —  M ecz piłki nożnej 
„Real" Madryt —  „Barcelona".
23.00 —  Z  żyda  wzięte —  pro
gram publicystyczny. 23.30 —
Leksykon polskiej muzyki roz
rywkowej „T "  (Trubadurzy).
23.45 —  Wiadomości. 24.00 —
Muzyczna jedynka. - 0.10 —
„Najważniejszy dzień żyda " (2)
—  serial TP.

Ostanklno

4.55 —  Program dnia. 5.00 —  
Dziennik. 5.20 —  Gimnastyka.
5.30 —  Poranek. 7.45 —  Firma 
gwarantuje. 8.00 —  Dziennik.
8,20 —  Program. 8.25 —  Kon
cert. 8.55 —  T V  film fab. „Spi
rala" (3). 10.15 .—  Dziecięce
stowarzyszenie TV . 10.45 —  
Ekspres prasowy. 11.00 —  
Dziennik. 11.20 —  T V  film fab. 
„Skarbonka". 1Z30 —  Film
anim. 12.50 —  T V  film fab. 
„Długie drogi wojny** (2). 14.00
—  Dziennik. 1420 —  Program.
14.25 —  Rozmaitości TV . 15.10
—  Notes. 15.15 —  Film anim.
15.30 —  T y  serial „Emil z 
Lenebergi" (7). 15.55 —  Mówiąc 
między nami... 16.15 —  Film 
anim. 16.45 —: Technodrom.
17.00 —  Dziennik. 17.20 —  Pro
gram. 17.25 —  Kanał Ostanki- 
na. 17.50 —  Film anim, 18.00
—  T V  serial „Powrót do Ede
nu". 18.50 Miniatura. 19.00 
— Żeby to diabli. 19.40 —  Do
branocka. 19.55 —  Reklama.
20.00 —  Dziennik. 20.35 —  Pro
gram. 20.40 T V  film fab. 
„Spirala** (3). 22.00 —  Program 
muzyczny. Podczas przerwy o
23.00 —  Dziennik. 23.50 —  T V  
film dok. 0.40 —  Ekspres pra
sowy. 0.50 —  T V  film fab. „Pies 
Baskerville'óW** (2).

T V  Rosji pozwól żyć. 0.45 ■
Wieści, ł.20 —  Re- <Ha Pw^tkuJąc^fM

K U PIĘ

Importowany telewizor, ma* 
gnetowid 1 automatyczny na
dajnik znamionowy. 

Zwracać się: Vilniusv tel. 
74-08-26.

(Zam. 1628)

7.00 ■
klama. 7.25 —  Czas biznesme
nów. 7.55 —  Przegląd informa
cyjny. 8.25 —  Pożegnanie Sło
wianki. 9.20 —  Ustami dziecka.
9.50 —  Bajki dla dorosłych.
10.20 —  Strażnicy prawdy. 10.50 
.—r Film *nim. 11.00 —  Film fab. 
12.25 —  W  wolnym czasie. 12.40
—  Sprawa chłopska. 13.00 —  
W ieśd. 13.20 —  Reklama. 13.25
—  Film fab. „Pani Maria". 15.00
—  Sygnał. 15.15 —  Wieści.
15.30 —  Studio „Wzrost". 16.00
—  Daleki Wschód. 16.45 —  
Program religijny. 17.15 —  Bar
dzo nowoczesna bajka, albo jak 
głupi Jaś walczył ze smokiem.
18.15 —  Biznesmen Rosji-92.
18.45 —  Święto co dzień. 18.55
—  Reklama. 19.00 —  WieścL
19.20 —  Reklama. 19.25—  T V  
serial „Santa Barbara" (127).
20.15 —  Sam sobie reżyserem.
20.45 —  Antrakt. 21.00 —  Stu
dio „Notabene". 21.55 —  Rekla
ma. 22.00 —  Wieści. 22.20 — 
Mówią gwiazdy. 22.25 —  Karu
zela sportowa. 22.30 —  Program 
EKS. 22.40 —  Na sesji RN FR.
23.10 —  Kino S. Debiżewa. 

CZWARTEK, 4 LUTEGO
LTV-1

9.00 —  Program dnia. 9.05 —; 
Dla dzied. 10.05 —  Film fab. 
„Sonata Kreutzerowska" (1).
18.00 -y. Wiadomośd. 18.15 —  
Koncert dla dzied. 18.40 —- Fil
my dok. 20.00 —  Dobranocka.
20.25 —  Reklama. 20.30 —  Pa
norama. 21.00 —  W ybory prezy
denta Republiki Litewskiej. 21.15
—  Co zazieleniła trawa. 21.50 

- —  Film dok. 22.00 —  Godzina
bluesu. 22.45 —  Prezentuje
„Wasze studio**. 23.15 —  W ia
domośd wieczorne.

T V  Litwy Wschodniej
7.00 —  Zewsząd o  wszystkim.

7.10 —  Jesteśmy z  wami w  ten 
wczesny ranek (W jęz. ukraiń
skim). 7.50 —  Film anim. 8.00
—  Spotkanie z  kandydatem na 
prezydenta RL. W  studiu nad
zwyczajny i pełnomocny amba
sador RL w  USA Stasys Lozo- 
raitis. 18.00 ~  Trans. TVP.

Warszawa
10.00 —  Wiadomośd. 10.10 —  

Mama i ja. 10.25 —  Domowe 
przedszkole. 10.50 —  Porozma
wiajmy o  dzieciach. 11.00 —
„Kojak" —  serial kryminalny 
prod. USA. 11.50 —  Test - ma
gazyn konsumenta. 12.05 —  Li
sty w  butelce. 12.30 —  Żołnierz 
nieznany —  program dokumen
talny. • 13.00 —  Wiadomości.
13.15— 17.00 —  Telew izja edu
kacyjna. 17.05 —  Teleferie —  

-Super zima oraz „Skok*" —y film 
. prod. szwedzkiej. 17.50 —  Mu

zyczna jedynka. 18.00 —  Teleex- 
press. 18.20 —  „Klinika w  
Szwarcwaldzie" (1) —  serial
prod. niemieckiej. 19.10 —  Ma
gazyn katolicki. 19.45 ■—  „Zulu 
Gula* —  program satyryczny 
Tadeusza Rossa. 20.00 —  Tę
czowy mini-box. 20.10 —  W ie
czorynka. 20.30 —  Wiadomości.
21.10 —  „Kojak** —  serial kry
minalny prod. USA. 22.05 — < 
Tylko, w  Jedynce. 23.15 —  M i
strzostwa świata w  narciarstwie 
alpejskim —  zjązd kobiet 23.45
—  Wiadomośd. 24.00 —  Muzy
czna jedynka. 0.10 —  Wódko,

Sprzedam niedrogo 
SUKNIE ŚLUBNE, 

zagraniczne, rozmiary 44, 46, 
48.

Zwracać się po godz. 18, 
teL 41-01*02. (Zam. 1609)

KUPUJEMY 
metale kolorowe, kazeinę, 
mleko W  proszku.

Zwracać się: Vilnius, teL 
63-22-51. (Zam- 1629)

Otfaaku,
5.00 —  Dziennik/ <. i 

mnastyka. 5.30 — n g j I
—  Firma gwarant&gSr 
Dziennik. 8.20 — pl 
dzied. 8.35 —
„Spirala" (4). 10.10 f 
i więcej. 10.50 |
sowy. 11.00 —
—  T V  film fabJ 
(2). 12.25 —  TV  krJL 
w y film fab. 12L50 § 8  
fab. „Długie drogimi 
.14.00 —  Dziennik]! 
Program. 14.25 -Zn 
TV. 15.10 —  Note*/  ̂n  
Film anim. 15.35 c ji 
„Emil z  Lenebergi* ib* 1 
Jak i my. 16.25
17.00 —  Dziennik. 
lal 16 i więcej, 
serial „Powrót do Ed»h'
—  W ielki spacer, 19*,' 
branocka. 19.55 —
20.00 —  Dziennik. j  
gram. 20.40 —  Lotem j
21.10 —  Reportaż’
21.25 —  T V  film fab.
(4). 23.00 —  Dziennik] 
Program. 23.25 — 
„Owacja". 0.40 — 
sowy* 0.50 — , T v ”  
„Skarbonka" (1). j

TV  Rosji 
7.00 —  Wieśd. J$20 1 

klama. 7.25 —  Cza* 1 ' 
nów. 7.55 —  Studio ^SJ 
8.50 yr Sam sobie
9.20 —  Otwarty świat*L 
Cisza nr 9. 10.50 — Fila
11.00 —  T V  serial 
bara" (126— 127). H io Z  
wa chłopska. I3.p0 r fi
13.20 —  Reklama. 13.25 
stalgiczne wieczorki. 13J 
W  wolnym czasie. 14.10 - 
tkie opowiadanie. 1  j
15.00 —  A lg o ry tm y 1̂  
W ieśd. 15.45 —  Gra- 
przegranych. 16.15 — 
do portretu. 17.00 S  | 
17.15 —  Opozycją 18.00- 
domości. parlamentarne. 1 
Reportaże K. Mażefld z, 
Europy". 18.45 — Swl 
dzień. 18.55 —  Reklam.
—  W ieśd. 19.25 g  TV 
„Santa Barbara". (128). 
W  świecie sportu Mjggjj 
go  i motorowego.. 20.50 
animowany dla doroiłyd

i —  M oja Ojczyzna. 21 iS - 
klama. 22.00 — Wieśd
—  Mówią gwiazdy./ 
Karuzela sportowa..* 
Wyjaśnijmy sprawę. 2140 
sesji RN  FR. 23.10 — i 
tersburga.

Kalendarium
* Środa (3JI) jest 34 < 

1993 r. Do końca rokn 1
*  Znak Zodiaku Wili
* Imieniny: Błażeja, 

Oskara, Joanny, TeHmefiT
* Wschód Słońca — | 

chód —  17.01. Długość' 
godz. 55 min.

Pogoda
Litewska Służba Hydn** 

logiczna przewiduje na 
zachmurzenie, wiatr 
miarkowany, bez °P *^ . 
peratura 2— 4 stopnie 

W  dągu następnych 9 
dni krótkotrwałe opady* 
ratura w  nocy 0—5, y 
—8 stopni ciepła. ,

Dyżurni wydania:

Łucja BRZOZOWSKA*’  
Zbigniew MARKOWK^Ł 
Krystyna BOGDANO#*3 
Antonina MISZCZU&
Jan LEWICKI

KURIER
Wileński

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

N a s z  a d r e s :  2019,
Lletuvos Respubllka, 
VllnlU8,
Laisvts pr. 60.

Kod 67218 
Cena 6 talonów.
W  Polsce —  1000 zł.
Zam. 333
Nr rejestracji —  322. 
Drukuje Państwowe 
Przedsiębiorstwo „Spauda"

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

D z i a ł y :  państwa 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 i  komunikacji
—  42-79-56, literatury i sztuki —  42-79-88, felietonów 1 sportu
—  42-90-63, listów —  42-09-65, komercyjny oraz organizacyjny
—  42-72-70, korespondend: na rejon wileński —  42-78-90, 
45-03-95, solecznlckl —  52-780, śwlędańskl —  44-21-46, trocki 1 
szyrwlnckl —  62-42-67, fotokorespondend —  42-90-81, tłumacze
—  42-90-00, 42-72-71, styliści —  42-72-92, maszynistki —  42-77-72.

Redaktor Zbigniew B.

Usługi XEBO —  powl«ta0,* L i  
nych dokumentów —  pr. I f S  
11 piętro, pokój 1102. 
do 17.00 w  dniach pracy,

lU*
Biuro ogłoszeń I reklamy 

svćs 60, 11 piętro, pokój nr 1 
lefon — 42-69-63.

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


