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j&t zgody politycznej
Ł e j l  cierpienia 1 ucisk 
S r fW  1 * ^  na praestrae- 
rSrtcia. decydowanie i 
LJJć wywalczenia i uprawo- 
oienia państwowość, widząc 
EJsytuację społeczną, gos- 
îoą f polityczną proponuję 

[gody politycznej, do które- 
■mliBcji trzeba przystąpić 
Rflrttłjąc 
M K
l-putie polityczne Litwy o 

mienie się w sprawie

Fonia rządu szerokiej koa- 
Diaz strategicznych zało

żeń programu wyprowadzenia 
Litwy z  chaosu gospodarczego.

Proponuję:
Rządowi zaprosić do kierowni- 

ctwa lidera większości Sejmu li* 
tewskiego Algirdasa Brazauska- 
sa;

—  zapewnić stabilną działał* 
ność Sejmu i rządu RL oraz po
rozumieć się w  sprawie nieod- 
woływania się do ustaw o  roz
wiązywaniu Sejmu lub odwoła
niu rządu,

opracować na podstawie uz-

dpowiedź A. Brazauskasa
L
summy panie Stasysie Lo
ntu.
Z amteresowaniem przeczyta- 
■ pićski MAkl zgody politycz- 
r  PnMon im nurtuje ludzi 
p  »  ciągu wszystkich osta- 
E f|  O# jest już za późno 
W®»£, kto nas skonfronto- 
5 H° wciąż podjudzał do 
2 ?  '  imlil naród. Niech 

kompromitowanych po- 
™  «le daje im spokoju.

ftuwUko zawsze było 
J ^ fe g a t o  zmianie. Je-
h E 1* i  1990 roku
M ^ y n a  ,.okrągły stół" 

f .  Pfoieb aktu
, \ 011 odrzucony.

po-
władze słyszały

nas tylko w  czasie najtrudniej
szych prób. Nasze więc nasta
wienie, by dążyć do zgody, uk
ształtowało się nie teraz, w  ok
resie kampanii wyborów prezy
denta, a znacznie wcześniej. To
też nie jest naszą winą, że ta 
szlachetna idea dotychczas nie 
została zrealizowana.

Tuż po wyborach do Sejmu 
proponowaliśmy wszystkim si
łom politycznym utworzenie rzą
du koalicyjnego, ale wtedy 
zrzekły się one tego brzemienia 
odpowiedzialności. Przedstawi
ciele DPPL w  Sejmie poparli 
propozycje socjaldemokratów w  
sprawie podpisania aktu zgody. 
W tedy posłowie na Sejm, re
prezentujący popierające pana 
partie i ruchy prawicowe, kate-

[konferencji prasowej
m tm  i

k £ e
p y r ,  . . “ maczyi. że 

^ y sa 1 Lozoral- 
» c*ynWk w 3 ? * !mtll0Wany

^  WeH  wybierają
)est «  mianowa.

ny na mocy porozumień". Akt 
zgody politycznej, powiedział' 
on, mógł być zaproponowany 
na początku kampanii wybor
czej i omówiony z udziałem 
wszystkich sił politycznych po
pierających Stasysa Lozoraitisa.

A. Brazauskas przypomniał, że 
uchwalenie takiego aktu propo
nowali socjaldemokraci jeszcze 
na pierwszym posiedzeniu sej-

godnionych założeń program 
porozumienia politycznego, re
form ekonomicznych, społecz
nych, struktur gospodarczych, 
administracyjnych oraz praw
nych, który prezydent i  rząd 
przedstawiliby Sejmowi do za
twierdzenia.

Prezydent Litwy stałby się 
gwarancją tych porozumień. Je
stem przekonany,^że takie po
rozumienie jest do przyjęcia 
dla wszystkich mieszkańców Lit
wy.

Stasys LOZORAITIS

gorycznie odmówiły zawarcia 
porozumienia. Sejm również na
dal będzie omawiał ten akt zgo
dy i, sądzę, poprą go wszyscy 
posłowie, którym zgoda na Lit
w ie jest droższa od ambicji poli
tycznych.

Jestem Panu wdzięczny za za
proszenie do objęcia kierowni
ctwa rządu. Jednakże takie de
cyzje w  myśl Konstytucji Repub
liki Litewskiej mógłby podejmo
wać wyłącznie prezydent Repu
bliki po uzgodnieniu z Sejmem. 
Jak na razie wyborcy jeszcze nie 
zdecydowali, któremu z kandyda
tów  wręczyć mandat prezyden
ta. Dlatego nie mogę Panu zre
wanżować się takimi propozy 
cjami. Dziś obaj jesteśmy kan
dydatami na prezydenta, więc 
miejmy cierpliwość i szanuje 
Konstytucję, do której spełnia
nia święcie się zobowiązaliśmy.

Z  poważaniem
Algirdas BRAZAUSKAS

mowym. Właśnie w  Sejmie są 
reprezentowane wszystkie zasad
nicze siły polityczne. Jak do
tychczas jednak nie zrobiono 
tego.

7/fanipm A. Brazauskasa, obe
cny rząd faktycznie jest koali
cyjny, właśnie taki, jaki postu
luje Stasys Lozoraitis. W  gabi
necie kierowanym przez Broni- 
slovasa Lubysa jest zaledwie 
trzech członków DPPL. W  in
nych ogniwach władz naczelnych 
w  ogóle ich nie ma.

(ELTA)

Wyborców oddało już swe głosy
i i i i i i pP^wie 50 

JJ. ■ “ " W *  oni z

18
%

cej kopert z kartkami do głoso
wania złożono w Wilnie i Kow
nie —  po 5 tysięcy. Blisko pół
tora tysiąca wyborców głosowa
ło drogą pocztową w rejonie ko- 
szedarskim, ponad tysiąc —  w 
rejonach tauroskim, trockim, jur- 
borskim, wiłkomierskim, wiłko-

socjologów

W P,roc* re#*
g K j  Lo*oraiu.

#5 '•Oilerj,
w<*. ,  “ Matni-

•^kletowa-

nych.
Sondaż odbył się w dniach 4— 

8 lutego.
Zwycięstwo w wyborach pro

gnozują dla Algirdasa Brazauska
sa również politolodzy 1 socjolo
gowie Centrum Informacji Poli
tycznej. Stwierdzają oni, że po
pularność Stasysa Lozoraitisa ro- 
wie, jednakże tempo nie jest

wyskim, janowskim i onyksztyń- 
skim.

Głosowanie drogą pocztową 
zostanie zakończone wieczorem 
w piątek.

Przewiduje się, że z usług po
czty skorzysta blisko 100 tys. 
wyborców. (ELTA)

rak szybkie, żeby można było 
spodziewać się zwycięstwa.

Zdaniem politologów, na zwy
cięstwo Algirdasa Brazauskasa 
wpłynie obecny głęboki kryzys 
socjalno-ekonomiczny, domina
cja orientacji socjaldemokratycz
nych w litewskiej świadomości 
społecznej oraz konserwatywna 
psychologia, gdy wyborcy orien
tują się na znane im wartości i 
osoby.

(ELTA)

Nowiny dnia
DZIŚ —  WCZORAJ —  PRZEDWCZORAJ

WCZORAJ W  DUSZANBE

delegacje rządowe Litwy oraz Tadżykistanu' podpisały umowę 
gospodarczo-handlową, zgodnie z którą przewiduje się, że obyd
wa kraje dostarczą sobie nawzajem towarów i wyrobów na 5 
milionów dolarów USA.

CHĘC OBSERWOWANIA WYBORÓW

prezydenckich na Litwie zgłosili obserwatorzy na razie tylko 6 
państw zachodnich, min. Szwecji, Turcji, Węgier, Łotwy. Prze
widuje się, że ogółem nie więcej niż z 15 państw przybędą 
obserwatorzy.

DZlS W  AKADEMII MUZYCZNEJ

0 12 gódz. odbędzie się konferencja prasowa, na której omówi, 
się przygotowania do obchodów 60-lecia tej uczelni (konserwato
rium), a 13 lutego rozpoczną się tu koncerty poświęcone tej dacie.

W  OŚRODKU OŚW IAT O  W  O-INFORMACYJNYM 
RADY BRYTYJSKIEJ

przekazano Wileńskiemu Uniwersytetowi Pedagogicznemu 9 lu
tego dar w postaci 150 podręczników języka angielskiego. Będą 
się z nich uczyli przyszli nauczyciele tego języka. Od 15 lutego 
z inicjatywy Rady Brytyjskiej w Radiu Litewskim dwa razy ty
godniowo anglistom nadawane będą lekcje ułatwiające naucza
nie języka angielskiego. Oto jest troska o szerzenie jęz. angiel
skiego.

AM BASADA USA N A  LITWIE

wykupuje za 1,1 min dolarów gmach przy uL Akmenu 6, 
gdzie do niedawna mieściło się Ministerstwo Spraw Zagranicz
nych Litwy. Przed wojną zbudowano ten gmach ze składek spo
łecznych jako składnicę Drużyny Harcerstwa Wileńskiego.

MINISTER RL BEZ TEKI

Algimantas Matulevićius przyjął ambasadora Niemiec na Lit
w ie Reinharta Krause, który interesował się przebiegiem reformy 
w poszczególnych regionach Litwy, działalnością samorządów.

ICOMOS —  TO MIĘDZYNARODOWA SŁUŻBA

zabytków i miejsc historycznych. Siedziba je j sekretariatu znaj
duje się w  Paryżu. Stamtąd właśnie nadeszła wiadomość o za
twierdzeniu Litewskiego Komitetu Narodowego ICOMOS oraz 
przyjęciu litewskich specjalistów 28 dziedzin sztuki renowacyjnej 
na jej członków.

NIEMIECKI KOMERS A N T  A. TUNYLA WIE...

kto nocą 9 lutego dokonał wybuchu, od którego wyleciał w po
wietrze jego BMW-525, stojący przy ul. Igulos w Kłajpedzie. A. 
Tunyla jest urodzony w tym mieście, dawno mieszka w zacno- 
dnich Niemczech, chciał prowadzić na Litwie interesy, zakładać 
spółki. Od początku jednak miejscowa mafia nie dopuściła 
tego, uprowadzając w listopadzie roku ubiegłego jego „Merce- 
dez-Benz" z ważnymi dokumentami firmy. Mimo ogromnych strat
1 moralnego zastraszania nie ma on zamiaru płacić haracz aia 
mafii.

N A  GRANICY ŁOTWY I LITWY

zatrzymano trzech fałszywych celników, którzy zabierali u pod- 
różnych towary, nakładali cło, wydając przy tym kwity.

JĄ ZABIŁ, A  SAM SIĘ POWIESIŁ

Przedwczoraj w domu przy ul. Żlrmunu 93 r^ r a l  »i<s dramat. 
Franciszek Ł ,  w porywie gniewu zabił swoją kochankę Stanisła
wę P-. następnie napisał pożegnalny list 1 powiesił się 
rze do suszenia bielizny.

CHORYM N A  CUKRZYCĘ

mieszkańcom Litwy chce pomóc amerykańskie stowarzyszenie 
EU LILLY, które dostarczyło do Wilna 5 tys. buteleczek 
działającej insuliny, który to lek cukrzykom l i g i  
przez Kluby Diabetyków. Obecnie trwa zjazd Litewskiej

ej i Diabetyków. według doniesień prasy, radia,
agencji oraz inf. własne



„ K U R I E R  W I L E Ń S K I ” 11 lutego 1993 r.

STANOWISKO PREZYDENTA ROSJI
MOSKWA, 9 lutego (ITAR — 

TASS — BLTA). Na Kremlu na 
posiedzeniu komisji konstytu
cyjnej Borys Jelcyn złożył waż
ne oświadczenie polityczne o 
stanowisku prezydenta Rosji w 
kwestii referendum.

Jak poinformował jego rzecz
nik prasowy W. Kostikow, pre
zydent oświadczył, że koniecz
ność przeprowadzenia referen
dum jako pokojowej i demokra
tycznej metody rozstrzygnięcia 
najważniejszych kwestii życia 
kraju uwarunkowana została za
grożeniem reform w  związku z 
konfliktem między władzą wy
konawczą i reprezentacyjną.
Konflikt ten zagraża również 
fundamentowi państwowości Ro- 
s)i.

W  takiej sytuacji referendum 
ma sens jedynie w  tym przy
padku, jeśli ostatecznie ugrun

tuje zasadę podziału władz.
Zdaniem Jelcyna, referendum 

mogłoby przyśpieszyć realizację 
układu federacyjnego, przyczy
niłoby się do rozwiązania prob
lemu decentralizacji przy mo
cnych gwarancjach integralno
ści Rosji.

Kampania określonych kręgów 
przeciwko referendum wskazu
je  na obecność w  kraju sił, 
które nie chcą sobie umocnie
nia państwowości Rosji oraz 
przezwyciężenia kryzysu wła
dzy.

Kwestie zgłaszane przez Prezy
dium Rady Najwyższej na re

ferendum faktycznie skazałyby 
na niepowodzenie konsultacje 
z  narodem.

Jeśli Radzie Najwyższej nie 
uda się sformułować dokład
nych, prawdziwie ważnych dla

PERSONEL BIAŁEGO DOMU  
ZMNIEJSZY SIĘ O 25 PROCENT

WASZYNGTON, 8 lutego
(Reuter — ELTA). Prezydent 
USA Bill Clinton we wtorek ma 
ogłosić zmniejszenie o 25 proc. 
personelu Białego Domu.

Przedstawicielka Białego Do
mu Dee Meyrs poinformowała, 

że Clinton ogłosi szczegóły „is
totnej redukcji^ listy etatów,

postronnych dochodów i ulg. W  
ten sposób chce dowieść miesz
kańcom Ameryki, iż kierowni
ctwo kraju przyczynia się do 
zmniejszania deficytu budżetu 
federalnego.

Ponadto Clinton powiedział, że 
zachęci Kongres do tego kroku.

->W IZYTA R. NIXONA

MOSKWA, 9 lutego (ITAR ||g 
TASS—ELTA). Do Moskwy z nie
oficjalną wizytą przybył były 
prezydent USA Richard Nixon. 

Podczas pobytu w Moskwie Ni.

xon zamierza spotkać się z dzia
łaczami państwowymi i politycz
nymi kraju, a następnie udać się 

do Petersburga.

życia kraju i zrozumiałych dla 
ludzi kwestii na referendum, 
prezydent będzie musiał przed
stawić swe alternatywne sformu
łowania, oświadczył B. Jelcyn.

Prezydent objaśnił jednak, iż 
kategorycznie nie będzie żądał 
przeprowadzenia referendum, 
jeśli komisja rozjemcza, powo
łana na siódmym zjeżdzie depu
towanych ludowych, potrafi w y
artykułować dostatecznie sku
teczny sposób przezwyciężenia 
kryzysu władzy. Jelcyn gotów 
jest być inicjatorem zwołania tej 
komisji.

PAPIE2 OGŁOSIŁ  
DATę SYNODU

NAIROBI. (ITAR—TASS— 
ELTA). Stosunki katolików, mu
zułmanów i pizedstawicieli in
nych religii w  Afryce będą roz
patrywane na posiedzeniu syno
du Kościoła Katolickiego, który 
odbędzie się 10 kwietnia 1994 
roku w  Watykanie. Zakomuniko
wał o tym we wtorek w  Cam- 
pali papież Jan Paweł II prze
bywający z  wizytą w  Ugandzie.

W  synodzie wezmą udział 
wszyscy biskupi Afryki. Specjal
ne komisje szykują się do tego 
forum już od 1989 roku.

L  WAŁĘSA MOZĘ 
ROZW IĄZAĆ SEJM

Jak podaje PAP, prezydent 
Polski L  Wałęsa oświadczył o 
zamiarze rozwiązania parlamen
tu polskiego, o ile Sejm do koń. 
ca tygodnia nie zatwierdzi bud- 
żetu państwowego na rok 1993. 
Wskazuje się, że informował już 
on o swym zamiarze szefa rządu 
Hannę Suchocką.

Oświadczenie to prezydent zło
żył po tym, gdy izba niższa par
lamentu przyjęła uchwały, w  
których wyniku przewidziany 
przez rząd deficyt budżetu wzro
śnie o kilkadziesiąt trylionów 
złotych polskich. To nie tylko 
zdebilansowałoby system finanso
wy państwa, spowodowałoby tru
dną do powstrzymania inflację, 
ale uniemożliwiłoby zawarcie u- 
mowy między Polską a Między-’ 
narodowym Funduszem Waluto
wym w sprawie większych kredy, 
tów, utrudniłoby negocjacje z 
bankami zagranicznymi w spra. 
wie anulowania znacznej części 
długów zagranicznych.

—  Zdecydowany jestem działać 
zgodnie z prawem. Nie możemy 
zbyt długo igrać z budżetem, spo. 
łeczeństwo czeka od nas konkre
tnych decyzji —  oświadczył pre
zydent Polski.

Spikerzy obu izb parlamentu 
odmówili skomentowania oświad. 
czenia prezydenta. Prezydium Sej. 
mu zebrało się na pilne posie
dzenie.

(ITAR—TASS—ELTA) -

EMIGRACJA ROZŁĄCZYŁA 
200 TYS. RODZIN POLSKICH

W ARSZAW A (Kor. ELTA A. 
Degutis). Przypuszczalnie w la
tach 1980— 1990 z Polski na sta
łe do innych państw udało się 
około półtora miliona osób. W  
tym (/kresie Polska była jedną z

największych rezerw siły robo
czej Europy Zachodniej. Dane te 
przedstawił Warszawski Instytut 
Pracy i Spraw Socjalnych.

Dziś sytuacja się zmienia. Kraj 
opuszczają przeważnie młodzi na
ukowcy, którym na Zachodzie 
stwarza się lepsze warunki ma
terialne. A  sama Polska staje się 
miejscem poszukiwania pracy i 
imigracji. Dziś w  Polsce przypu
szczalnie na warunkach nielegal
nych mieszka i pracuje około 300 
tys. obywateli byłego ZSRR. Na
pływa też fala z  A z ji Wschodniej. 
Tylko w  ubiegłym roku 1500 oso
bom udzielono obywatelstwa pol
skiego.

JERZY GORAL — MINISTREM 
KULTURY I SZTUKI RP

W ARSZAW A, 9 lutego (ITAR 
—TASS—ELTA). Ponad pół roku 
fotel ministra! kultury i sztuki 
Polski stał pusty i oto, jak po
dało biuro prasowe rządu pols
kiego, prezydent RP Lech W ałę
sa mianował na to stanowisko 
Jerzego Górala, dyrektora gabi
netu kancelarii Sejmu.

Z wykształcenia Jerzy Góral 
jest prawnikiem. W  1989 r. wstą
pił do ZChN, wcześniej nie na
leżał do żadnej partii.

BUDOWA AUTOSTRAD

Polski rząd opracował projekt 
budowy autostrad. Przewiduje on 
wykonanie w  ciągu 10— 15 lat 
trzech autostrad o łącznej długo
ści prawie 2000 km.

Pierwszeństwo przyznano dro
dze A4, A12 o długości 738- km 
biegnącej od granicy polsko-nie
mieckiej do granicy z Ukrainą 
(Zgorzelec —  W rocław —  Gli
wice —  Katowice —  Kraków —  ‘ 
Tarnów —  Przemyśl —  Medyka).

Dwie kolejne autostrady: A l  i 
A2 usprawnią ruch w  kierun
kach Północ—Południe i Wschód 
—  Zachód. Droga A l  (597, km) 
przebiegać będzie od Gdańska 
przez Toruń, Łódź, Częstochowę, 
Katowice do południowej grani
cy w  Gorzycach (wyjazd na 
Brno, Bratysławę i dalej w  kie
runku Wiednia bądź Budapesz
tu). Autostrada A2 (626 km) bę
dzie stanowić polską część drogi 
międzynarodowej z . Berlina do 
Moskwy. Poprowadzi ona od 
granicy z Niemcami w  Świecku 
przez Poznań i Warszawę do Te
respola.

W  dalszej kolejności powsta
ną autostrady A3 (Szczecin — 
Wrocław i A8 (Wrocław —  
Łódź).

Najwcześniej —  już w  roku

Via Baltica 
nabiera rumieńców

1994 zostanie oddany do użytku 
odcinek autostrady A4, A 12 
między Katowicami a Krakowem.

Jako źródła finansowania budo
w y  wymienia się pożyczki z  ban
ków krajowych i zagranicznych, 
sprzedaż akcji i obligacji, wkła
dy kapitałowe partnerów prywa
tnych z  kraju i zagranicy oraz 
wpływy z koncesji na przewozy 
międzynarodowe.

Korzystanie z autostrad będzie 
płatne.

I DOSTOSOWANIE PR A W A  
DO UKŁADU 

EUROPEJSKIEGO

Rząd przyjął program dostoso
wujący polski system prawny 
do wymagań układu europej
skiego. Dokument ten przewi
duje opracowanie i nowelizację 
61 ustaw i 53 innych aktów 
prawnych. W. pierwszej kolej
ności zmienia się: prawo celne, 
zasady obrotu gospodarczego i 
usług finansowych, regulaqe w 
sferze ochrony własności inte
lektualnej i ochrony środowiska.

MODERNIZACJA SIECI 
TELEKOMUNIKACYJNEJ

W  roku 1992 w  Polsce przy
łączono do sieci telefonicznej 
400 tys. nowych abonentów. W  
tym roku przewiduje się założe
nie od 500 do 600 tys. nowych 
liniL Za trzy lata liczba telefo
nów powinna się zwiększać co 
roku o  1 min. Dzięki temu sieć 
telefoniczna w  roku 2000 będzie 
mogła liczyć 10 min abonentów.

Stale unowocześniana jest łą
czność międzynarodowa i mię
dzymiastowa. Zmodernizowano 
stację satelitarną w  Psarach, 
położono kabel światłowodowy 
prowadzący przez Bomholm do 
Danii. Układany jest światłowod 
między Warszawą a Frankfurtem 
nad Menem. W  ciągu dwóch lat 
ukończona zostanie moderniza
cja połączeń międzymiasto
wych: powstanie kilkadziesiąt
nowych central (34* są już zaa
wansowane w budowie), także 
wykorzystujących technikę świa
tłowodową. W okół tych central 
rozbudowywane będą sieci lo
kalne.

W  połowie roku 1992 na 100 
Polaków przypadało niespełna 
10 telefonów. Wielkość ta zbliżo
na jest do średniej światowej, 
jednak średnia europejska prze
kracza 25 telefonów na 100 
mieszkańców. Dzięki inwesty
cjom wskaźnik ten przewyższy w 
Polsce w 2000 roku 30 aparatów 
na 100 mieszkańców. Wcześniej 
poprawi się jakość połączeń.

W  Litewskiej Państwowej Dy
rekcji Dróg Samochodowych od
była się konferencja prasowa, w 
której wzięli udział je j dyrek
tor generalny G. Striaukas, dy
rektor komercyjny J. Puluikis, 
doradca dyrektora generalnego 
V . Kurapka, naczelnik służby 
drogowej G. Asadauskas i  na
czelnik służby łączności z  zagra
nicą S. Bublys.

Konferencję zagaił dyT. gene
ralny G. Striaukas. Powiedział 
on, że na Litwie jest 21 tys. km 
dróg państwowych. Większość 
z nich wymaga już naprawy. 
Jak dotąd nasze drogi uważano 
za dobre, ale wszystko poznaje 
się przez porównanie. Na Biało
rusi drogi są dziś znacznie lep
sze niż na Litwie. M y  możemy 
równać się raczęj z Pskowem 
czy Nowgorodem. Na Białorusi 
przeznacza się siedem razy wię
cej środków na budowę i dogląd 
dróg niż u nas. Litwie potrzebne 
więc są kredyty i większe sub
sydia z budżetu państwa.

■—  Dziś musimy śpieszyć z 
budową dróg, gdyż mamy tanią 
siłę roboczą i tanie materiały 
—  powiedział G. Striaukas. -— 
Za pięć lat to wszystko zdroże
je  dziesięciokrotnie.‘ Jeżeli chce
my wyglądać godnie na V ia  Bal
tica, to. musimy z  tym się po
śpieszyć.

Rozruch trasy międzynarodowej 
z  Helsinek do Berlina przez Es
tonię, Łotwę, Litwę i Polskę ut
knął na odcinku koło Kalwarii 
po stronie polskiej. Tu rozszerza 
się zbyt wąską drogę, wymienia 
nawierzchnię. G. Striaukas, któ
ry w  tych dniach wrócił z Pol
ski, powiedział, że Polacy forsu
ją  budownictwo tego odcinka. 
Prawdopodobnie do 1 czerwca 
prace zostaną zakończone 1

wówczas będzie | 
narodzinach drootT^l 

Oczywiście, 
że się z całym 
blemów. WzdhiJ 
żadnych placówek t| 
stacji benzynowy*^ 
przejściu granicijLi 
warii trzeba będzfe M  
godzin, jak to si» 
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mcami, Szwedami, 
Polakami, Białorusin^ 
pomagają im dostarc 
tu do budowy J|M 
szają na staż do gw.i 
Dobre stosunki tfiiaww 
neralną Dyrekcją IW  
konano już wymiany- 
specjalistów celem 
świadczeń.
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nież o szkodach, jĝ l 
dził drogom litewską 
(około 40 min 
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złodzieje metali, która 
znaki drogoweJ|^F 
nasze ustawodawsra 
zględnia kar za tego 
szenia.

Drogowcy czekają |g 
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Rozmaitości
0  Do otwarcia tunelu pod 

kanałem La Manche, dzielącym 
Francję i W ielką Brytanię, po
zostaje jeszcze ponad rok, ale 
notuje się już próby niektórych 
nadmiernie ciekawskich osób, 
aby dostać się do niego. Osta
tnio zatrzymano pięciu studen
tów francuskich, którzy poszli o 
zakład, że zdołają piechotą 
przejść tunelem ku brzegom 
„mglistego Albionu".

Cała piątka wdziała na sie
bie przygotowane zawczasu 
kombinezony robocze i uzbroiła 
się w  kamerę wideo, licząc za
pewne na to, że pokaże nakrę
cony film stronie przeciwnej ja
ko swego rodzaju dowód rze
czowy. Początkowo wędrówka 
przebiegała dosyć pomyślnie. 
Oddaliwszy się po ośmiu godzi
nach na odległość ponad 20 ki
lometrów od wioski Sangatt, 
gdzie rozpoczyna się francuski 
odcinek tunelu, uwierzyli całko
wicie w  powodzenie swej ryzy
kownej eskapady, ale stało się 
inaczej. Po dotarciu do Unii gra
nicznej Francuzi niespodziewa
nie natknęli się na angielskie
go strażnika, który dokonywał 
obchodu powierzonego mu od
cinka. Niestety, podać się za 
telewizyjną ekipę zdjęciową, 
tym bardziej, że mieli ze sobą 
kamerę, nie udało się im.

Pod konwojem czujnego 
„stróża porządku" studentów do
prowadzono do wyjścia w tune
lu w  W ielkiej Brytanii. Przed
stawiciele policji wzięli ich na 
spytki i odesłali do kraju, gdzie 
cała piątka ma stanąć przed są
dem z  oskarżenia „o nielegalne 
przedostanie się na terytorium 
obcego państwa".

0  Działo się to w Mozambi
ku. Weterynarz Erneso Zanguno

szedł przez zagajnik, ( 
kował go lew. Doszłoby! 
gedii, ale przytomny i 
wpił się zębami w i 
stnika. Na potworny 
szonej bestii zbiegli sią | 
uwolnili weterynarza.

0  Opublikowane daa| 
ją utarte pojęcie o Iziaa 
„kraju śródziemnomoirif 
nistwa". Przeprowadi 
nia dowodzą, że piz 
raelczyk spędza w pntjfl 
godziny rocznie, czyli ̂  
dzin tygodniowa Pod * 
tego wskaźnika Izrad < 
Japonii i wyprzedza
dnoczone oraz kraje En 
chodniej. Co prawda, ' 
liczba godzin pracy ni* 8 
tuje jeszcze wysokiej f 
ności pracy, pod 
rej Izrael nadal d jjgB  
staje w  tyle za więksjjl 
winiętych przemysł^ 
jów.

0  Duński farmer 
nior 30 lat temu 
hodowlą drobiu, 
zbierał pióra kur, #*1 
i indyków i rozkładał ™ 
względem wieikośd
Obecnie ten 35*letni 
ner jest najbardziej 
święcie „pióroznawćt*^ 
lekcja liczy ponad 1° 
Mniej więcej 
nie sklasyfikowano^j 
ku Hansen-junior ° ^ l  
sne muzeum piór, ^  1 
odwiedzają turyścŁfj[^

0  Naukowcy: ^TL
Birmingham postan^l 
dzić wzrok orła-b,‘“
był zaskakujący. WĘ
że w dzień orzeł n»a . 
wzrok od człowiek* 
krotnie, natomiast 
widzi lepiej niż c z ło^ l

Według don!
i m

Zbigniew 1

„WIECZÓR W  KLASZTORZE" Ł _  
ZE ZBIGNIEWEM MACIEJEWSKIE

Kolejne spotkanie z cyklu 
„W ieczór w  klasztorze*4 odbędzie 
się 13 lutego br. w sobotę w 
kościele św. Ducha o godz. 19.45. 
Wileński poeta, reżyser i aktor

Zbigniew MaciejeWS*'^ 
własne wiersze or®* 
je  poezję śpiewaB|L 
twórczości poetów^"1 

Zapraszamy.
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L to doskonałe zegar. 
Wory, spnęt fotografi- 

f̂ tmmenty muzyczne. A  
*_to jeszcze aopatne- 

'juo. techniczne, han- 
iog, pośrednictwo mię
ta i Zachodem, 
i finny, pana Józefa 

B  nie muszę pized- 
. nauczyciel Mejszagol- 

|Śkoty, autor wielu edycji 
I wielu artykułów,

* łówcież w „Kurierze Wi- 
Swego czasu ukończył 
a Instytut Pedagogicz- 

[  Hercem, chociaż marzył 
j(tostytct Sztuk Pięknych. 
■ I  natura artystyczna, i 

jstaes? — pytam pana Jó-

| Z|adza się. Doiąd jeszcze 
■ię malarstwem. Od czasu 

l Od natchnienia do na- 
l A do biznesu również 
, jak do sztuki. To 

p̂sjonnjąca rzecz. Tyle 
tyle możliwości,

I faiy- Pracujemy za- 
| ófeiaz o czasie i je-

)  zabawa dla całej 
PT Niemniej musi chyba 
T ™  w spółce konkret-

IP® Prezydent jest bar. 
° > y  ~  Wtrąca się do 
f *ynowa, pani Mirosła- 
w cz .P o sy ła m y  go

na pertraktacje, tam gdzie „młoda 
buzia" mote zaszkodzić*, gdzie po
trzebny jest solidny, budzący za- 
ufanie przedstawiciel firmy. Poza 
tym tato ma mnóstwo znajomo
ści w  zakładach pracy, wielu or
ganizacjach. Jest nieodzowny.

—  A  co pani robi w  spółce? 
—  pytam z kolei panią Mirosła
wę, absolwentkę polskiej Szkoły 
im  Syrokomli, Szkoły Technicz
nej, laureatkę konkursu „Dainu 
daineie" LTV, i  dowiaduję się, 
ie  każdy z  członków rodziny, 
pod nieobecność innego mote ro
bić wszystko. Pani Mira pisze 
biegle w  trzech językach na ma. 
szynie, tłumaczy teksty, odbiera 
telefony. Sama nauczyła się an
gielskiego i może rozmawiać w 
tym języku. Pan Zbigniew, je j

spoaób gromadzą kapitał. M y 
również jesteśmy na etapie gro. 
madzenia. W  naszych niepew. 
nych czasach taka działalność 
przypomina niekiedy balansowa- 
nie na linie. Może podam pani 
kilka charakterystycznych przy. 
kładów, wtedy lepiej zrozumie 
pani na czym to polega.

Ostatnio jeździłem trzy razy 
do Kaliningradu (a to przecież 
kosztuje), aby złapać pewnego 
dłużnika, który miał tam przyje
chać. W  końcu przydybałem go 
między W ilnem i Kaliningradem, 
ale okazało się, że dłużnik po 
prostu nie ma pieniędzy.

Inny przykład: mieliśmy zaw. 
rzeć umowę z pewnym przedsię
biorcą. Jadę do niego o umówio
nej godzinie. Jego nie ma. Cze.

ności. W yjście widzę tylko w 
jednym —  akredytywach, czyli 
rozliczeniach międzynarodowych 
polegających na zarezerwowaniu 
przez bank określonej kwoty ze 
środków płatnika w  celu pókry- 
wania wierzytelności dostawcy, 
gdy ten spełni warunki umowy.

—  Czy na Zachodzie też tak 
się dzieje?
, —  Owszem, ale nie w  takim 

zakresie. Zdarzają się wypadki. 
A le  tam istnieje wyregulowany 
mechanizm rynkowy, potężna ba. 
za informacyjno - koordynacyj
na, w  końcu —r tam musisz prze
strzegać etyki biznesu, bo nikt 
nie zechce z tobą rozmawiać.

—  Wiem, że istnieją specjalne 
biura, w  których można kupić 
teczkę informacji o swym przy-

Świat biznesu

W ciemno i bez prawideł
mąż, mówi po niemiecku.

Pan Zbigniew —  mózg firmy, 
dyrektor komercyjny. Jest zmę
czony. Tylko co prowadził tele
fonicznie pertraktacje z  dostawcą 
„zbrojeniówki* z  Rosji. Powstały 
problemy, które należało natych
miast rozwiązać i pan Zbigniew 
je  rozwiązał.

Zbigniew Rusakiewicz, w  prze
szłości mistrz Europy w  ping. 
pongu ukończył ekonomikę han
dlu na Uniwersytecie Wileńskim. 
Potem założył wspólnie z kole. 
gami firmę do produkcji pusta, 
ków „ZALD A". Sprowadzili z 
Niemiec doskonałą maszynę, pro. 
dukowałi 90 m3 w  ciągu zmiany. 
A le  w  biznesie trzeba być zaw
sze gotowym na wszystko. W ięc 
kiedy zdrożały surowce, cement, 
pan Zbigniew po naradzie w  do
mu założył własną firmę.

—  Trudności? —  powtaiza mo
je  pytanie. —  Cały dzisiejszy 
handel —  to jedna wielka trud. 
ność. Przecież nie znajdzie pani 
w  całym byłym obozie socjali
stycznym firmy, która zajmowa. 
łaby się czymś jednym, konkret- 
nym. Przegrywa się na jednym, 
łata dziury na drugim. W szy
scy handlują tym, co się nawi
nie pod rękę. Wszyscy w  ten

kam. Bez skutku. Wracam do 
siebie, szukam innego kontrahe
nta. Znajduję, zawieram umowę. 
W e d y  zjawia się tamten. Mam 
towar —  mówi —  bierz. N ie  bio
rę, bo ju t mam.

Jeszcze inny przykład: zawie
ram kontrakt, czekam na jego 
wykonanie. W  tym czasie towar 
przestaje już mnie interesować. 
A  tu otrzymuję wiadomość, że 
dostawca zmarł. M oja firma figu
ruje w  kontraktach więc, aby 
ratować je j honor, muszę teraz 
towar odebrać i sam zrealizować. 
Będzie to trudne, ale idę na to, 
aby uratować honor firmy. T o ' 
jest ważniejsze.

—  O  właśnie, o  honorze. Pi
sałam już, że polscy pośrednicy 
i. przedsiębiorcy nieraz nabiera, 
ją  litewskich. Co pan na to? W  
jaki sposób można zabezpieczyć 
się przed takimi ewentualnością, 
mi?

—  Sam padłem kilka razy o- 
fiarą niesumiennośd polskich 
przedsiębiorców. Prosili o  dostar
czenie tego czy owego. Dostar
czałem za własne pieniądze, a 
oni zmieniali ceny lub w  ogóle 
nie płacili, bo coś się im tam nie 
spodobało. M y dajemy towar na
przód —  a oni wstrzymują płat-
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zostanie szczegółowy plan wye
liminowania wszelkich niedociąg
nięć, zawarte zostaną umowy z  . 
lotniskami w  Rydze, Mińsku i 
Kownie tak, aby w  wyjątkowych 
wypadkach mogły lądować na 
nich nasze samoloty, uskuteczni 
się inne działania niezbędne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa lo
tów. Zamierza się w  tym okre
sie uzgodnić stosunki ekonomi- 
czne i prawne z lotniskami miast 
rosyjskich.

Do czerwca nową atestację 
przejdą wszyscy główni piloci i 
tylko ci, którzy się wykażą od
powiednią wiedzą i nawykami, 
zatwierdzeni zostaną na posie
dzeniu kolegium ministerstwa ja
ko przedstawiciele państwa na li- 
niach międzynarodowych.

Odnotowano, że spółka lotni
cza „Lietuvos Avialinijos" (LAL) 
jest narodową litewską. Posiada 
wyłączne prawo lotów za grani
cę. Inne litewskie spółki lotni
cze mogą dokonywać lotów tyl
ko na tych liniach, których nie 
obsługuje LAL. Np. kowieńska

spółka lotnicza „Lietuva“  już 
dokonuje lotów do Kristianstad- 
tu (Szwecja), stolicy W ęgier Bu
dapesztu, planuje rejsy z Połągi 
do Hamburga (Niemcy), oraz in
nych miast Szwecji. LAL mają 
rozpocząć rejsy do Sztokholmu i 
Helsinek.

Obsługa pasażerska w  Wilnie 
polepszy się wraz z otwarciem 
nowego portu lotniczego. Pierw- 
szych podróżnych przyjmie się 
pod koniec marca.

Litewscy lotnicy zamierzają 
szeroko uczcić jubileusz lotu przez 
Atlantyk Steponasa Dariusa i 
Stasysa Girenasa. Dobiega końca 
uzgadnianie planu imprez. Lot
niska wileńskie, kowieńskie i 
szawelskie przygotowują się do 
przyjęcia i podróży Papieża 
po Litwie na początku września. 
Oczekuje się dużego napływu 
pielgrzymów. Do ich przewozu 
przygotowuje się różne środki 
lokomocji, wyremontuje się lub 
zbuduje trasy samochodowe, w 
razie potrzeby wynajmie się sa
moloty.
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ale zyskają emeryci
nawet kiosk, zatarasowały aleje, 
Nic więc dziwnego, że obecnie 
tu gorący okres. Pracownicy par. 
ku muszą oczyścić go tak, by 
móc tu j es lenią powitać Ojca 
Świętego.

Praca ta nie jest łatwa, gdyż 
wiele drzew trzeba odkopać, a 
później dopiero piłować. Obok 
jednak pesymizmu jest pewna 
doza optymizmu —  zyskają na 
tym emeryci, gdyż drzewo zo
stanie bezpłatnie dostarczone in
walidom i emerytom, którzy mie

szkają w domach bez wygód, 
gdzie są piece i nie stać ludzi na 
zakup opału. Zatroszczył się o  to 
wydział opieki społecznej m. W i
lna, który przygotował spis osób 
potrzebujących i dostarczył go 
dla pracowników leśnictwa Za
krętu. Każdy z  nich otrzyma 4 
m3 drzewa na opał. Będzie mu
siał tylko zatroszczyć się o to, 
żeby je sobie popiłować.

In I. wŁ

szłym partnerze handlowym. W  
końcu każdy wielki biznesmen 
zna możliwości innego.

—  W łaśnie Gdyby był taki 
ośrodek koordynacyjny na Lit
w ie —  można byłoby ryzykować, 
przeprowadzać mnóstwo cieka
wych transakcji. Teraz często
kroć muszę załatwiać interesy w 
ciemno, z partnerami, którzy nie 
przestrzegają żadnych prawideł 
gry.

—  Jednak chyba stara się pan 
uzyskać w  jakiś sposób informa
cję  o wspólniku?

—  A leż tak. Zakładamy wła
sną bazę informacyjną. Zatrud
niliśmy matematyczkę do „skła
dowania*4 całej informacji w  ko
mputerze, według poszczególnych 
działów: medycyna, chemikalia, 
materiały budowlane itp. Mamy 
poza tym rozległe kontakty, zna
jomości —  tu i  na Zachodzie. 
Taki bank wiadomości jest nam 
potrzebny jeszcze dlatego, że zaj
mujemy się pośrednictwem —  
szukamy dla zakładów przemysło
wych kupców, źródeł surowca, 
zamówień.

—  Na domiar złego codziennie 
zmienia się ustawodawstwo.

—  O  tak. Z  tego powodu nikt 
nie chce mieć z  nami do czynie, 
nia, nikt nie chce w  nas inwes
tować. Bardzo dużo na tym trą
cimy.

- —  A le  ta ostatnia ustawa o  
zniesieniu licencji i regulowaniu 
eksportu i importu jedynie z po
mocą ceł powinna być wam na 
rękę?

—  Niewątpliwie. Tylko, że 
dotąd nie wiemy, jakie będą 
zasady pobierania cła, jakie ar. 
tykuły uważane są za deficyto
we, jakie nie. Jestem w  ogóle 
za odregulowaniem mechanizmu 
podatkowego w  ten sposób, aby 
wpływy do budżetu państwa 
zwiększano nie z  pomocą zwyżki 
cen, lecz zwiększenia obrotu.

—  N ie chcę być wśdbską, ale 
skąd pan wziął podstawowy ka
pitał? Musiało być tego sporo na 
taki interes?

—  Zawieramy milionowe tran
sakcje, a podstawowy kapitał po
życzyłem na procent u kolegów. 
Zwróciłem pożyczkę bardzo szy
bko. Mógłbym robić jeszcze wię
ksze obroty, ale ten chaos i brak 
stabilności wszystko hamuje. Mam 
mnóstwo propozycji z  Rosji, któ. 
re sprzyjałyby rozwojowi gospo
darki 1 Litwy, i  Polski, ale nie 
jestem w  stanie wszystkiego ku- 
pić. Potrzebne są pożyczki. Po
lacy proszą gwarancji bankowych 
których nie mogę udzielić, bo 
większość kapitału jest w obro
cie. W ięc szukam teraz wspólni
ka.

■*— Zachodni inwestorzy boją 
się.

—  Tak. Współczesny handel na 
Litwie —  to tylko przymiarka do 
handlu. N ie istnieją długotrwałe 
kontrakty, obcokrajowcy nie 
kwapią się z  inwestycjami, bo nie • 
mają gwarancji. Są na razie 
nieodpowiednie ustawy, podatki, 
akcyzy, które nieraz się dublają. 
Opłata notariusza kosztuje ma
jątek.

—  Czym pan obraca —  tak z 
grubsza?

—  Podstawa —  to produkcja 
japońskiej firmy ,,Casio", poza 
tym — metale, samochody, ka
wior, konfekcja, cement. Wynaj
mujemy pomieszczenia na zasa
dach umowy, szukamy zamówień 
dla spółek rolnych i zakładów 
przemysłowych, dostarczamy dla 
nich sprzęt

—  I ostatnie pytanie: perspek
tywy?

—  Marzy nam się własny fir
mowy sklep „Casio** w  Wilnie. 
Na wysokim poziomie, w  stylu 
zachodnim, gdziebyśmy sprzeda
wali owe słynne zegarki (z ro
czną gwarancją), aparaty foto
graficzne, instrumenty muzyczne. 
Myślimy, że już wkrótce ludzie 
przestaną zadowalać się tandetą 
napływającą z Hong-Kongu, ze
chcą mieć coś naprawdę ładnego, 
autentycznego i trwałego, co 
można będzie przekazać z poko
lenia na pokolenie.

—  Jak babcine zegarki szwaj
carskie „Cyma"...

—  Chcemy być firmą solidną, 
trwałą, z tradycjami i zasadami.

Barbara ZNAJDZO.OWSKA

Konkurs „Dziewczyna „Kuriera*

Renata BALUKIEWICZ



„Moja filozofia opiera sję 
na pragmatyzmie, realizmie, 
celowości gospodarczej"

NA PYTANIA „KURIERA WILEŃSKIEGO" 
ODPOWIADA Algirdas BRAZAUSKAS

 Pan, Panic Prezydencie, zawsze miesz
kał u  Litwie, dobrze Ją zna. Jak Pan 
scharakteryzowałby aktualną sytuacją w 
republice?

—  W  ciągu ostatnich 5—6 lat na Litwie, 
jak 1 w innych krajach postkomunistycz
nych, rozwój historii przebiegał bardzo in
tensywnie. Następowały takie zmiany, na 
które w  warunkach normalnych potrzeba 
byłoby dziesięcioleci.

Osiągnięto wiele rzeczy pozytywnych: 
naród ponownie stał się panem swego lo
su, budowniczym własnej historii. Odrodzo
no niepodległe państwo. Zmienił się typ 
władzy: na miejscu autorytaryzmu coraz 
bardziej ugruntowuje się demokracja.

Jednakie nie wszystko przebiega sukce
sywnie. Nie ze wszystkimi sąsiednimi pań
stwami zdołano nawiązać przyjacielskie i 
korzystne ekonomicznie stosunki. Kryzys 
gospodarczy, spowodowany przez powsze
chny upadek komunizmu 'na Litwie, nie
zmiernie utrudniło rewolucyjne burzenie 
starych form gospodarowania i stosunków 
własności, realizowane według zasady: 
Jfim prędze), tym lepiej". Bo, rzekomo, 
.bez zbudzenia starego, nie uda się stwo
rzyć jakościowo nowej rzeczywistości so
cjalnej. Szczególnie konsekwetnie stosowa
no tę zasadę w „reformowaniu" rolnictwa. 
Nieuzasadnione ekonomicznie i przeżyte 
historycznie kołchozy zostały rozszarpane 
w  ciągu kHku miesięcy, jednak nie uksz
tałtowała się liczna warstwa silnych gos
podarzy. Gdyby według takiej metody. 
przebudowywano miasta, to przede wszy
stkim należałoby zburzyć nieładne raczej 
dzielnice pięciopiętrowych domów płyto
wych i dopiero potem przystąpić do bu
dowy kotedży dla każdej rodziny. Oczy
wiście, jest to logika absurdalna.

Oparta na niej wadliwa strategia reform 
zepchnęła całe nasze państwo do bardzo 
trudnej sytuacji.. Nieudane reformy bar
dzo skonfrontowały ludzi, jako że intere
sy ekonomiczne jednych były realizowa
ne kosztem innych. Szczególnie uwydatniło 
się to podczas zwracania byłym właści
cielom zachowanego majątku, w  tym nie
ruchomości.

—  Jakie, Pana zdaniem, należy poczynić 
.3 najpilniejsze kroki, aby wybrnąć z  eko
nomicznej zapaści?

— Trzech kroków nie wystarczy. Po
trzebny jest cały kompleks przedsięwzięć, 
które przedstawiłem w  sposób zwarty w 
moim programie wyborczym.

Moja filozofia strategii reform opiera się 
na pragmatyzmie, realizmie, celowości 
gospodarczej. Powtarzam i będę powtarzał: 
nie ma miejsca na koniunkturalne polity- 
kierstwo tam, gdzie rozstrzygane są spra
wy ekonomiczne, żywotnie ważne dla ca
łego państwa i każdego jego obywatela. 
Co konkretnego należy uczynić bezzwło
cznie? Wymienię tylko część przedsięw
zięć. Trzeba skorygować strategię prywa
tyzacji. Zmiana właściciela własności po
winna zwiększać efektywność produkcji,

- nie zaś odwrotnie. Potrzeba konsekwentnie

przejść od administracyjnych dźwigni za
rządzania gospodarką do ekonomicznych, 
zmienić system podatkowy w  ten sposób, 
aby zachęcał do produkowania. Musimy 
stworzyć jak najprzychylniejsze warunki do 
napływu kapitału zagranicznego na Litwę, 
oczywiście, wprowadzić walutę narodową 
—  lit. Powinniśmy ziemię oddać w  ręce 
tych, którzy będą na niej rzeczywiście 
pracowali i nie przeszkadzać naturalnym 
procesom integracji gospodarczej na wsi.

—  Co może Pan powiedzieć o stosun
kach litewsko - polskich?

— Niewątpliwie, niewystarczająco współ
pracowaliśmy z sąsiadami. Wszystkie trzy 
państwa bałtyckie orientowały się prawie 
wyłącznie na Zachód, nie doceniając tej 
okoliczności, że szczególnie ważne dla każ
dego państwa są jego stosunki z najbliż
szymi sąsiadami. Na przykład, trudno jest 
wyjaśnić logicznie, dlaczego do końca ro
ku ubiegłego nie mieliśmy stosunków dy
plomatycznych z  Białorusią. Stosunki z 
Polską również nie są jeszcze takie, jakie 
powinny być między najbliższymi sąsia
dami. Dopiero w  ostatnim okresie lody ru
szyły. Napawają nadzieją spotkania by
łego premiera Aleksandrasa Abiśaly, ak
tualnego premiera Bronislovasa Lubysa i  - 
premier Hanną Suchocką i podpisany 
wspólny komunikat. 13 stycznia br. amba
sador Polski wręczył ml przygotowany 
przez Polskę projekt umowy międzypań
stwowej, który obecnie jest uzgadniany z 
dokumentem, który myśmy przygotowali. 
Po podpisaniu traktatu zostaną ustalone 
mocne międzynarodowe gwarancje praw
ne naszych wzajemnych stosunków.

W  końcu XX  wieku politycy nie mogą 
zamknąć się w  skorupie historycznych 
wspomnień i wizji. Trzeba patrzeć i iść 
do przodu.

—  Czego Pan tyczy Czytelnikom naszej 
gezety, Polakom, obywatelom Litwy, któ
rzy 14 lutego przyjdą wybierać Prezyden
ta Litwy (I swoje rady rejonowe?

— ■ Przede wszystkim chcę odnotować, 
że —  moim zdaniem — gazetę „Kurier 
Wileński'* czytują nie tylko Polacy. Na 
przykład, sam również stale śledzę je j pu
blikacje.

Co do wyborów terenowych. Jak sądzę, 
mieszkańcy rejonów wileńskiego i  solecz- 
n-ickiego dobrze uświadamiają sobie zna
czenie samorządu lokalnego —  bardzo 
ważnćgo warunku funkcjonowania ustroju 
demokratycznego. Właśnie na szczeblu sa
morządów powinny być rozwiązywane 
sprawy żyda codziennego, które bardzo 
często bywają najważniejsze dla miesz
kających tam ludzi. Bez władzy lokalnej 
nie będzie pełnowartościowego żyda. Ży
czę, aby mieszkańcy rejonów wileńskiego 
i solecznickiego gremialnie uczestniczyli w 
wyborach 14 lutego —  zarówno prezyden
ta, jak też rad terenowych i wybrali tych 
ludzi, którym ufają, którym bez qbawy 
mogą powierzyć swe troski.

Rozmawiał 
Józef SZOSTAKOWSKI

„Są to słowa człowieka, 
który może być 
Prezydentem wszystkich"

NA PYTANIA „KURIERA WILEŃSKIEGO” 
ODPOW IADA Stasys LOZORAITIS

—  Po półwieczu nareszcie mógł powrócić 
Pan na Litwę. Jak określiłby Pan sytuację, 
którą zastał?

=— Na Litwie kryzys ekonomiczny oraz 
—  co gorsze -e- kryzys polityczny i du
chowy. To swoisty okres stagnacji, z któ
rego należy wyjść. Być może, będę w  tym 
pomocny.

—  Proszę, by wymienił Pan 3 najpil
niejsze kroki, które należałoby uczynić, 
aby wyjść z ekonomicznej zapaści.

—  Nasza ekonomika jest jak młyn, któ
remu brak wiatru. Musimy ten wiatr zna
leźć. W iatr to pieniądze, kredyty. Są one 
nam dziś bardzo potrzebne, aby pchnąć 
gospodarkę. Wstrzymało się budownictwo, 
robotnicy bez pracy. Musimy znaleźć kre
dyty wewnątrz Litwy na sprzyjających wa
runkach. Państwo powinno stworzyć atmo
sferę, aby przemysłowcy z Zachodu oraz 
• ci, którzy mają pieniądze, przyjeżdżali z 
zaufaniem. Dziś tego zaufania nie ma. Na
leży go stworzyć, jak to czyni się, na 
przykład, we Francji.

Ja znalazłem spółkę, która kupiłaby 
produkcję zakładów nawozów azotowych 
w  Jonawie. A le  pojawiły się słuchy, że 
Lozoraiiis chce sprzedać zakład. A  prze
cież chodziło o  sprzedanie nawet nie ca
łej produkcji, lecz je j części; 25 procent 
zostałoby na Litwie.

Po pierwsze, musimy uświadomić sobie, 
że nie jesteśmy gorsi od innych, potrafi- 
my wyjść z  dołka. Po drugie, musimy 
znaieżć inwestycje zagraniczne albo we
wnętrzny kapitał. Po trzecie, trzeba upro
ścić ustawodawstwo, zmniejszyć biurokra
cję. Bez tego nie ruszymy z  miejsca.

Opinie Czytelników o 
do urzędu Prezydenta

pretendentach
RL

S. Lozoraitis, jak widać z 
jego życiorysu i wypowiedzi, 
jest człowiekiem logicznie 
myślącym, dobrze zorientowa
nym, wykształconym, o de
mokratycznych poglądach, 
taktownym i sprawiedliwym. 
Nigdy nie należał do żadnej 
partii czy ruchu i nie praco
wał na rzecz innego kraju, 
żył skromnie, nie dążył do 
własnego wzbogacenia się, 
nie budował domów czy will 
dla siebie, ale oszczędzał dla 
Ojczyzny.

Po drugie, p. S. Lozoraitis 
dostatecznie dobrze jest obe
znany z ciężką gospodarczą 
sytuacją Litwy, ma konkretne 
propozycje dla jej poprawy, 
nie lubi czczych słów.

Po trzecie, p. S. Lozoraitis 
jest doświadczonym dyploma
tą, pomysłowym politykiem, 
zna kilka języków obcych, . 
może dobrze reprezentować 
Litwę i zachęcić zachodnich 
inwestorów do uczestnictwa 
w poprawie naszej gospodar
ki.

Po czwarte, p. S. Lozoraitis 
jako niepartyjny, neutralny 
człowiek, będąc prezydentem, 
może zjednoczyć ludzi Litwy 
do wspólnej. konstruktywnej 
pracy.

To wszystko budzi wobec 
niego zaufanie i wiarę, że 
godnie i pomyślnie dla Kraju 
będzie sprawował funkcje 
Prezydenta, przewidziane w 
Konstytucji Republiki Litew
skiej.

Genowefa PIOTROWSKA, 
Aleksy PIOTROWSKI

Honorarium prosimy prze
kazać na fundusz prenumera
ty „Kuriera Wileńskiego*4.

Nadszedł czas zastanowić 
się, za jakiego kandydata ma
my głosować: za A . Brazau- 
skasa czy za S. Lozoraitisa? 
Żeby być pewnym w  wybo
rach kandydatury, trzeba do
brze przestudiować życiorysy

kandydatów do urzędu Pre
zydenta.

Pan Brazauskas urodził się 
na Litwie, dzieciństwo swoje 
przeżył między Litwinami, u- 
czył się na Litwie, ma dyp
lom inżyniera budowlanego, 
budował dużo obiektów waż
nych dla gospodarki, k iero
wał różnymi oddziałami kom
pleksu budowlanego, był kie
rownikiem zarządu przemysłu 
materiałów budowlanych, 
ministrem przemysłu materia
łów budowlanych, pierwszym 
zastępcą przewodniczącego 
Państwowego Komitetu Plano
wania. Obronił rozprawę nau
kową na stopień kandydata 
nauk ekonomicznych. Na ko
niec, jest dobrym dyplomatą. 
Jak widać z życiorysu pana 
Brazauskasa, jest inżynierem, 
ekonomistą-dyplomatą, zna 
doskonale litewską ziemię, 
wie, co dla niej jest potrzeb
ne, żeby plon dawała. W ie, 
co trzeba zrobić, żeby lepiej 
żyli: inwalida, emeryt, robo
tnik, inżynier, nauczyciel,

naukowiec itd. Pan Brazaus
kas zna doskonale obywateli 
Litwy wszystkich narodowoś
c i

Natomiast pan Lozoraitis u- 
rodził się w  cudzym państwie. 
Ukończył gimnazjum i uni
wersytet w  Rzymie. Po uni
wersytecie zajął się pracą 
dyplomatyczną. Innych zawo
dów nie ma. On nie widział, 
jakie trudne czasy Litwa 
przeżywała. On nie wie, jak 
żyje na Litwie sierota, inwa
lida, emeryt robotnik, rolnik, 
nauczyciel, inżynier, nauko
wiec, itp. On nie wie, co dla 
litewskiej ziemi trzeba, żeby 
dała plon. Dużo, bardzo du
żo trzeba wiedzieć, żeby Lit
wę wydostać z zapaści gos
podarczej. Tego pan Lozoraitis 
nie wie. Tylko pan Brazaus
kas wie, co trzeba zrobić, że
by Litwę i narody Litwy w y
dostać z kryzysu gospodarcze
go-

Miałem okazję rozmawiać z 
Litwinami o panu Brazauska- 
sie i są Litwini, którzy uwa
żają go za komunistę i się 
obawiają, że komuna wróci. 
Odpowiadałem tym Litwinom 
tak. Mało kto tak ucierpiał 
od komunistów i Stalina, jak

(Dokeścnate na sir. 5)

—  Była władza na Litwie ortatoi 
wyłącznie na współpracę x ^  
Lecz wydaje się, te  sytuacja ckm 
wymaga bliższej' współpracy t  
krajami, w  tym również z Polak*

^ v Już niebawem Rosja wedłw 
międzynarodowych będzie sprzedn 
rowce według cen światowych. My i 
powinniśmy surowców szukać ta 
je  możemy znaleźć. Obecnie corc 
widzę, że jest to Polska. Na profe 
giel. Polska ma też cynk, który pa 
nam dc akumulatorów. Z  Polską, u 
niem, stosunki musiałyby się o 
Jesteśmy sąsiadami

—  Doskonale pamiętamy, jak i 
się „Sajudis". U  wszystkich otyty i 
Je. Potem przyszedł okres, Metyl 
narodowościowe zaostrzyły się. Jat 
zdaniem, ma wyglądać przyszło# 
ków narodowościowych na Utwki 
tekście współczesnej Europy?

—  Moim zdaniem, lojalne mniejs 
kraju to bogactwo. To nie grupa i 
To i rosyjska mniejszość, ale aa 
mniejszość polska wnosi nam pen 
ctwo do kultury, żyda społecznej 
litycznego. Szkoda, że mamy la 
przeszłości, którego nie możemy 
od razu.

W  Rzymie przy Papieżu, 11 
przyjaciółmi z prof. Kłoczowskró 
rzem Miłoszem utworzyliśmy ko* 
kilku osób i otwarcie omawialiśmy 
konfliktowe, jeżeli powstawały. W 
waliśmy listy do społeczeństw1 
Polski, poprosiliśmy również, aiety 
sał Landsbergis. Potrzeba więcej ■ 
tów, rozmów, dyskusji Powoli l 
przyzwyczajać się żyć obok siei* 
strach mniejszości polskiej i strad 
nów zacznie zmniejszać się. Maof 
nie Polaków, w  tym takich, którzy 
religijne przez lata z narażeniem | 
pomagali przerzucać z  Polski do 
cjalistycznej. Czyniłem to 
poetę Juozasa Kekśtasa, który #  
mu Weterana w  Warszawie.

Polacy wmontowywali do 
chodów książki i przewozili j* *  
—  to byli jnoi przyjaciele. 
ich jako przyjaciół i oni mniej^ 
tak samo uważając, że należy P0̂  
żeli chodzi o nieporozumienia# 0 
słyszałem... Cóż, i z jednej, j * 
strony byli agitatorzy. Należy Di» 
odróżniać ich i nie mieć 
wspólnego.

—  Czego Pan życzy Cxytu~- -- 
gazety, Polakom, obywatelce 

4 lal ego przyjdą wyfcKffltzy 14
Litwy i swoje rady rejonowe?

—  Nie przyzw ycza jony._^^^^_ 
wywyższać, ale powiem: są I
wieka, który rozumie problem I  
Litwie, tak samo jak i rozumy  ̂ H 
utrzymania dobrych stosunkó**J I  
ctóry sądzv może być Prezy*^^ ■  
stkich. Przychodzę z  państwa^^ ™  
demokratycznego. Jeżeli **  — ■
dzie głosować za mnie, sądt& 
sować za interesy i Lrtwinóufc1 m v

—  Dziękują za rozmową. 3 6 ^

Józef SZÓSTA*^
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u, nie mam prawa m<5‘ 
i  ae jo  mój rozum
g i l l l l  teg
*  L i  białe czarnym na- 

rudne, którzy na- 
P i  ! Pins Brazauskasa ko
rt**1  nie l § p  myileć.
S ć>m . jefli kto* poczu- 

„Marony. Czuje moje 
g Brazauskas

' Hftytto porty)")™' « le nie 
i f j m  ideowym. A  par- 

byls potrzebna, łeby 
H 1  uczyi i mieć kawa- 
L/chleta- w  stalinowskich 

najzdolniejszy bez- 
f m  człowiek nie mógł 
wf KBjny®. Komuna nie 
Sci, • *y£ będziemy dob-

®  Jafl FALEJCZYK 
więzień polityczny, 

rehabilitowany

Nie mogliśmy w 1989 ro
bi pozwolić na retransmisję 
I programu Telewizji Pols
kiej z tego Dowodu, że sprze- 
dwił się „Sajudis" —  tak 
knmah odpowiedź kandyda
ta na prezydenta Republiki 
litewskiej p. A. Brazauskasa 
u spotkaniu przedwyborczym 
v Państwowym Przedsiębior- 
śtwie „Ving)s‘‘ na zadane 
.pnez niżej podpisanego pyta
nie: „Dlaczego ówczesny Bra- 
anskas, mimo żądań społe

czeństwa polskiego nie zro
bił niczego, żeby te żądania 
uwzględnić’ .

Chciałbym zarzucić szano
wnemu kandydatowi nieścis
łość z kilku powodów.

Po pierwsze, przynajmniej 
w naszym przedsiębiorstwie 
właśnie „Sajudis" organizował 
zbiórkę podpisów pod odezwą 
do ówczesnfegp Prezydium 
Rady Najwyższej L it SRR z 
żądaniem, żeby na retransmi
sję pozwolono.

Po drugie, wkrótce po doj
ściu „Sajudtsu" do władzy za
częto retransmitować Telew i
zję Polską.

Po trzecie, koniec 1988 r. i 
cały 1989 rok był okresem, 
kiedy ówczesne władze nie
wiele robiły z tego, czego żą
dał „Sajudis". Najlepszym te- 
g o  dowodem jest zignorowa
nie przez Sesję Rady Najwy
ższej Lit. SRR żądania „Sa- 
judisu" o rozpatrzeniu nowej 
Konstytucji. -

Jan (JASIŃSKI
Wilno

Gdy rozpoczęło się oma
wianie kandydatur na Prezy
denta, wraz ze swoimi roz
mówcami doszliśmy do moc
nego przekonania, że jeśli 

* ktoś potrafi wyprowadzić o j
czyznę z chaosu i zamętu, to 
tylko Algirdas Brazauskas. W  
święć'anskim regionie wszys
cy znają go jako bliskiego,

skromnego człowieka. Ludzie 
przychodzili, aby dożyć pod
pisy dla poparcia swego 
człowieka, przyjaciela i do
radcy. Wdzięczny był wszy
stkim niezależnie od narodo
wości. Michalina Czaplińska, 
mieszkanka Swięcian, składa
jąc podpis powiedziała: „N ikt 
tak nie zna naszego życia, 
naszej biedy i nieszczęść, jak 
on zna. Dlatego też podpisu
jem y się za Brazauskasem, a 
w  dniach wyborów wzywamy 
swych rodaków i ziomków 
głosować za swego człowie
ka!

Jesteśmy już przesyceni cu
dzymi smakołykami. Co bę
dzie dalej 7 pomocą? Wszyst
ko zależy od życzeń darują
cych. Darmo niczego nie ma. 
Jedynie emocje są „darmo
w e11.

W ielu dziś twierdzi, że 
gdyby Prezydentem został Ło- 
zoraitis, do Litwy zaczęłyby 
płynąć miliaidy dolarów. M o
żna więc zapytać zarówno o- 
fiarodawców. jak i pana Lo- 
zoraitisa: a gdzie był przez 
dwa poprzednie lata i dla
czego się nie zjawiły te mi
liardy? Bo przecież u steru 
władzy był V . Landsbergis.

M y  będziemy głosować za 
Algirdasem Brazauskasem.

W . MIECZKOWSKI, 
W . CZEPUŁKOWSKI,

F. PIETKOWSKI
Święci any

ima nadziei naszych

rolnictwo,, 
kultura 

K) mi bliskie
^ ® ^ ® W IC Z  urodził się we wsi 

gryga]cklej. Ukończył szkołę w  
aaitfępuie Wileńską Sżkołę Polltech- 

ł  rih?1 W kultury zakończył
' Należy do spółki rolnicze] 

l  - ■ *** drutowanym do Grygajckiej 
p W et  2 * * * * *  k ou  ZPL zortał wy- 
ł n a  deputowanego do Ra- 

rejonu wileńskiego w Kiwlsklm
^ ^ T zymnri3'
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* ^  dziedziny
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^  do mi Ŝo 1 by zapewniać
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Moim zdaniem, wszelką 
wi j  hamute nieraz biurokratycz- 

iSŁ?* d mie^S* Szc êgóine8°  P<>I»rcia po- 
l ^ IOW w rhTncy wsi* kt6rzy należą do 
I pr*1 chci* odejść i założyć wła-

zienji ĥ nw na Prj^ykład, wydzierżawić 
K^J^olwipt ®°dować truskawki —  proszę! 

[iJj Ptzypubudyuek gospodarczy kołcho- 
3  założyć tam mały oddział 
odma ro*neJ — niech to robią. 

Imo tai cz^ przeszkadzać w  załat- .
. i Z! aw' ^  dzisiejszym bezrobociu 

mi.el»ca pracy dla miej- 
0 to im- WB1* * przede wszystkim 

t tŁ ? * ^  8iS gminna Rada deputo- 
na miejscu

i nU?I?rafa ^raz wlelu innych fa-
t  ll^ a  h w totetenny™ żydu-
u^- chS 0 korzenie rodzinnych
01̂  i  ™Pniczych, o szkolenie praco-

V novYch struktur ko-

K m \ dl» ilebie 1

-  ' ■  C N i*  *°*n^ 1!Sn.“ leły 0,1 W“ lenme* °dD!* przez lodzi z łnlcja- 
. wUdj®, Jak układają się

* ' “ dnoćciął 
tut.*- Nl, stwarza tlą sytuacje

na miejscu, w  gmi- 
ipr^l chociaż Jest to moi-

■ J W ?  ‘ “ ‘desantów odsyła się do
J B  ^  ich at2Kęd?Łcy' obcy  ludzle nłe

wu.  P^aw, jak starosta na miej- 
parft do gabinetu. Za-

Haw!r ^Pał biurokratycznych'8  _ r *1 Zniknta _______

ly są dla mnie bardzo ważne.

In nj ^ z . łudzie

t t °  k  ^  0dhSr?I>1 Ule Wiedzą:
 czasami na-

ódbe^T1 fn,«  wiedzą: kiedy 1 w 
*1̂  kolejna sesja, komu

przydzielono parcelę pod budowę domów itd. U- 
ważam, że czasem potrzebne są walne zebrania 
mieszkańców gminy, by zadecydować wspólnie 
o ważnych problemach żyda. Słowem, rada gmi
nna i starosta więcej powinni się radzić ludzi, a 
nie decydować odgórnie.

—  A  co z kulturą w  Klwiszkach? Co pana naj
bardziej niepokoi?

— Jestem dyrektorem DK. To gmach byłej po
czątkowej szkoły w  Kiwiszkach. Dwóch gospo 
darzy ma ten lokal: spółkę rolniczą „KiviSkćsł 
oraz wydział oświaty rejonu. Klub pilnie wyma 
ga remontu kapitalnego. A le  nikt nłe chce zain 
westować w to pieniędzy. W  ubiegłym roku za
cząłem ubiegać się o pozwolenie na otwarcie tu 
bufetu bezalkoholowego. Część dochodów można 
byłoby przeznaczyć na remont lokalu. A le  nie 
mogę znaleźć wspólnego języka w tej sprawie z 
wydziałem oświaty i  kultury rejonu. Ten były 
szkolny gmach należałoby przekazać spółce „Ki- 
vi§k6s", bo został zbudowany ze środków jej 
członków. Po wyremontowaniu spółka mogłaby 
utworzyć świetlicę, organizować różne imprezy 
rodzinne, młodzieżowe.

Nurtuje mię też myśl, jak zebrać pieniądze na 
remont zdewastowanego kościoła w Wielucia- 
nach, w  którym przez wiele lat był sklep. Ostat
nio nieco oczyszczono, pobielono i w niedzielę 
odbywają się nabożeństwa. Przyjeżdża tu ksiądz 
z Nowej Wttejki. A  przecież można wrócić do 
żyda ten nasz piękny kościół parafialny...

Mam nadzieję, że moi wyborcy —  mieszkańcy 
wsi Wieluciany, Szaternikl, Popioły, Dobromyśli, 
Wierbuszki oraz innych też są zgodni co do tego.

Leokadia DROZD

N A  ZDJĘCIU: Wiesław SUrykowIcz.
Fot. Bronisława Kondratowicz

Troski dnia powszedniego
We wtorek telefon— w czwartek odpowiedź

POCZUŁEM SIĘ SKRZYWDZONY 
21 stycznia br. w  „Kurierze Wileńskim" przeczytałem o wys

tawie w  Wilnie polskiego ptzedslębiorstwa Produkcyjno-Handlo
wego 1 Usługowego „Inter-Soł*\ Rodacy nie tylko prezentowali 
przyrządy optyczne i okulary, ale i udzielali porad okulistycz' 
nych.

Jestem inwalidą II grupy, mam chory wzrok. Dlatego też na
stępnego dnia udałem się do lokalu przy al. Giedymina. W  
drzwiach stali jacyś trzej młodzieńcy, wyglądało, że miejscowi, bo 
rozmawiali tylko po litewsku i po rosyjsku. Poprosiłem* żeby 
wpuścili mnie do wnętrza, pokazałem nawet książeczkę inwalidz
ką.

— To  nas nie obchodzi! —  ucięli. —  Dzisiaj obsługuje się tyl
ko dzieci. Potem będzie remont pomieszczenia. Przychodżde w 
marcu.

—  Z trudem udało mi się wejść do środka i porozmawiać z 
uprzejmymi specjalistami iinny

W ilno Jan F„ 75 lat

JESTEŚMY NIEPOTRZEBNI?
Mieszkam przy wileńskiej ulicy Siesiku 6 (dawna część Ukmer- 

ges) w dzielnicy Szeszkine. Dotąd nie otrzymaliśmy zaproszeń do 
udziału w  wyborach prezydenckich, a w  naszej rodzinie 5 osób. 
Rozmawiałam z sąsiadami i okazaio się, że jeszcze w  pięciu do- 
ma~h moi znajomi nie otrzymali zaproszeń. Mieszkamy tu od 1957 
roku, ale podczas wyborów do Sejmu też nie byliśmy wciągnięci 
do spisów wyborców. W  komisji wyborczej powiedziano nam, że 
„waszego domu w  ogóle r.it ma na liśde". Czy 1 tym razem tak 
będzie?

N. T. (nazwisko znane redakcji) 

Prosimy się nie zrażać. Naież> się zwródć do lokalu wybor
czego, gdzie odbywa się głosowanie 1 zażądać wpisania na listę 
wyborców. Oczywiście, mleć przy sobie dokumenty potwierdza
jące obywatelstwo oraz tożsamość osobistą (dowolny dokument ze 
zdjęciem).

PREZYDENTA WYBIERZEMY. A  SAMORZĄDY? 
Mieszkam w  Bezdanach w  lejonie wileńskim. Otrzymaliśmy już 

obowiązujące przy głosowan*u zaświadczenie do udziału w  w y
borach prezydenckich, ale dotąd nie doręczono nam podobnych 
zaproszeń do udziału w  wyborach do rady samorządu rejonu wi
leńskiego. N ie wiem, dlaczego? Mówiła mi znajoma z Czarnego 
Boru, że im też nie doręczono zaproszeń.

Bezdany Helena KONDRATOWICZ

Jak pani pewnie zauważyła, w  „Kurierze Wileńskim4* systema
tycznie zamieszczamy alarmujące fakty o tym, że wileńska rejono
wa komisja wyborcza oraz dzielnicowe komisje nie wywiązują 
się jak należy z obowiązków. Radzimy Pani Interweniować 1 wy
jaśnić sprawę. Wszystkim zainteresowanym podajemy telefon Ko
misji Wyborczej Prezydenta, do której można zgłosić uwagi, za
żalenia —  teL: 62-49-15, 61-77-88 oraz jeżeli chodzi o wybory 
do rad samorządów —  Głównej Komisji Wyborczej —  teL: 61-77-88, 
61-52-61.

„C I LUDZIE SĄ ŚWIĘCI"
W  sobotę, 6 lutego ociwiedziJem z córką pizychodnię lekars

ką rejonu wileńskiego w  Wilnie. Ludzi było bardzo wiele, bo 
przyjmowali pacjentów lekaize 7 Białegostoku i nawet na miej
scu można było otrzymać lekaistws Chociaż było ogłoszone, że 
wizytacja miała pizebiegać do godz. 13.00, faktycznie przyjęde 
paęientów trwało do 16.00. Chciałbym podziękować lekarzom z 
Polski, szczególnie.pani lekarz Tupalskiej za serce i ofiarność, a 
także Polskiemu Stowarzyszeniu Medycznemu na Litwie, które 
przyczyniło się do tej w izyty lekarzy z Polski. Po odwiedzeniu 
przychodni pomyślałem: Nie daj Boże, abyśmy chorowali, ale d  
ludzie, którzy nam z takim poświęceniem pomagają, są święci. 

Wilno Wacław KARPOWICZ

R Y N E K ,W  NIEL/ZILLE, POCZTA JAK 2ÓŁW 
Chodzi fiii o pracę rynku w  niedziele. Otóż jak i w  latach' so

wieckich nadal w  niedziele rynek jest czynny/a w  poniedziałek 
nieczynny. Sądzę, że powinien piacować w  poniedziałki, tak aby 
ludzie mogli niedziele poświr.cic kośdołowi i domowi.

Jeszcze chodzi ml o pracę poczty. Przed Bożym Narodzeniem 
wysłałam na Białoruś, do obwodu mińskiego do bliskich mi osób 
list z opłatkiem. Otrzymałam wiadomość, że list dotarł do adre
sata... w  lutym.

W ilno Helena MOROZ

AGITACJA WYBORCZA... W  KOŚCIOŁACH 
W  niedzielę po Mszy sw. d’a młodzieży w  kościele św. Ducha 

jakiś pan wręczał wiernym wydania reklamowe o pretendencie 
na urząd prezydenta Litwy Stasysie Lozoraitisie. Pisze się w nich, 
że papież prawdopodobnie chdałby widzieć na tym stanowisku 
ambasadora i daje się argumenty. Jedni brali te reklamówki, 
inni — nie i oburzali się, że ktoś podszywa się pod papieża — 
telefonów o takiej treści otrzymaliśmy kilka.

W e wtorek, 9 lutego, „Kurier Wileński" opublikował oświad
czenie Centralnego Sztabu Wyboi czego Stasysa Lozoraitisa. In
formuje się, ze do prez\ denckiej kampanii wyborczej została 
wciągnięta bezzasadnie osoba papieża 1 że ta ulotka została wy-j 
dana bez wiedzy S. Lozoraitisa i sztabu wyborczego.

A  więc. w powyższej kwestii wszystko jest niby jasne. Władze 
kościelne Litwy nie zalecają osobom duchownym brać udziału 
w akcjach politycznych. Niestety, również tym razem niektórzy 
księża nie ustrzegli się przed wykazywaniem w kościołach swej 
sympatii luu antypatii <k> kandydatów na prezydenta. Czytelnicy 
informowali nas o tym że taka agitacja miała miejsce np. w 
kościołach w Korwiu i v/ Wilnie na Zwierzyńcu. Były przypadki, 
że ksiądz straszył, że jeżeli na spowiedzi dowie się, że ktoś gło
sował za kandydata na prezydenta „mniejszego katolika", to niea 
da rozgrzeszenia... Nawet do kościołów wnoszono portrety kan
dydata i umieszczano niby świętego. Smutne to, ale prawdziwe.

Tyle z rozmów telefonicznych na ten dzień. Przepraszamy Czy
telników, jeżeli nie na wszystkie pytania odpowiedzieliśmy. Uczy
nimy to w  kolejny d i „Troskach". Jednocześnie przypominamy, 
że kolejne telefoniczne spotkanie redakcji z Czytelnikami odbę
dzie się za dwa tygodnie, we wtorek, 29 lutego, od godz. 9.30 
do godz. 11.30. Pańskich opinii wysłucha kierowniczka działo 
handlu, usług I komunikacji Barbara ZNAJDZIŁOWSKA. Zgła
szać Je prosimy pod nr teL: 42-79-56.

Rozmawiał Józef SZOSTAKOWSKI
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Od niżej podpisanej, zamiast 
słowa wstępnego:

Ponad 20 lat temu na łamach 
naszego dziennika zainicjowałam 
cykl artykułów pt. „Śladami Sien
kiewiczowskiego „Potopu". Były 
to fotoreportaże z różnych oś
rodków miejskich Litwy, z mias
teczek, wsi i dawnych okolic. 
Mimo rygorów narzuconych przez 
ówczesny układ polityczny (jak 
najmniej historii, osobliwie zwią
zanej z zabudowaniami sakralny
mi i —  jak najwięcej współczes
ności w jej socjalistycznym w y
miarze) udało mi się przecież 
coś tam w  kontekście historycz
nym na ówczesnych łamach po
kazać. Mimo mnóstwa ułomnoś
ci w  tych reportażach (np. o nie
istniejącym pałacu Radziwiłłów 
w  K ejdanach musiał koniecznie 
„wypowiedzieć się** sekretarz 
partyjny, bądź przewodniczący 
pobliskiego kołchozu) —* bystry 
czytelnk potrafił jednak to i o- 
wo „między wierszami*' wyczy
tać. O dawnym kościele (reformo
wanym) opowiadał „człowiek 
prosty" : robotnik Kiejdańskie- 
go Kombinatu Chemicznego, 

przodownik współzawodnictwa so
cjalistycznego albo —  sportowiec 
{dawnyy kościół, w  którego pod
ziemiach spoczywały szczątki 
Kadzwiłłów przemieniono na 
szkołę sportową). Dzisiaj...

Dzisiaj znowi- po upływie 20 
lat zwiedzam Kiejdany... ̂

STARE MIASTO —  CO DRUGI
DOM XVD-WIECZNYM 

ZABYTKIEM

—  Co? —  h«j —  rzekł Zagło
ba —  Kiejdany? Gdzie?

—  A  ot, tam! W ieże widać.

—  Zacne jakieś miasto — 
rzekł Stanisław SkrzetuskL

— Bardzo zacne —  odpowie
dział Wołodyjowski —  1 po dniu 
jeszcze lepiej się waszmoścjowie 
o  tym przekonacie (.„). .

«1  dalej jechali 'w milczenia, 
poglądając na miasto i dziwiąc 
*lę jego porządkom, bo ulice 
całkiem były brukowane kamie
niami, co w  owych czasach za 
osobliwość uchodziło .

Dokonane współcześnie prace 
wykopaliskowe świadczą o tym, 
że osadę na~pr*wym brzegu Nie- 
wiaży, którą później nazwano 
Kiej demami, ludzie zamieszkiwali 
już w II—V  w.w, naszej ery. 
Nazwa miasta pochodzi prawdo- 
r>odobnie od osadnika imieniem 
Kiejdanger, który przybył tu -w 
XIV  w. z Kurlandii.

Ciasne, wąziutkie uliczki kiej- 
dańskiej Starówki pozostały ży
wymi świadkami dziejów i wy
darzeń opisanych w Sienkiewi
czowskim „Potopie". Co drugi 
dom jest tu XVII-wiecznym za
bytkiem architektonicznym.

Podczas gdy w całej XVII-wie- 
cznej Litwie życiem kulturalnym 
sterowali jezuici, w Kiejdanach 
pulsowały żywe idee humanizmu. 
Działali w tym mieście wybitni 
oświatowcy, jak.. A. Freitag, J.

Fischer, F. Kanain oraz inni. 
Wysoki, jak na owe czasy poziom 
gospodarczy, polityczny miasta 
sprzyjał osiedlaniu się w  nim 
kupców i rzemieślników z Nie
miec, Holandii, Szwecji. W  K iej
danach osiedlali się Żydzi i re- 
lormiści szkoccy. W  roku 1655 
założono tu najstarszą w  Litwie,

. pierwszą aptekę (w 30 lat póź
niej Kiejdany miały Już i dwie 
apteki)..

Większość zabudowań wznie
sionych w  tamtych czasach prze
trwała do dziś w  nie zmienionym 
kształcie, dopiero w  ostatnim 
dziesięcioleciu dokonano na nich 
lekkiego retuszi (prace, restau- 
ratorskie kowieńskich specjalis
tów). Wspaniale prezentują się 
—  dom cechu szklarzy (XV I w.),, 
obok —  cechy rzemieślników 
(1624-—1661), dom kupców szko
ckich, dom burmistrza miasta 
(166tj, dom rektorów, kościół 
luterańskl (niestety — pełni on 
inne funkcje —  oddano go na 
użytek salonu wystawowego). 
Wreszcie ratusz...

...Ot, i rynek... A  to, co bie
rzecie za kościół o czterech wie
żach, to jest zbór hetweckL..

Mowa tu oczywiście o zborze 
kalwińskim (X V II w.) w  które
go podziemiach, jak już wspom
niałam, przez setki lat znajdowa
ły się sarkofagi Radziwiłłów, a

Chcesz emigrować — 
bądź z dala od tajenJ

Siadami Sienkiewiczowskiego „Potopu"

1. Kiejdany-centrum geometryczne Litwy

Według danych Departamentu 
Imigracji ostatnio znacznie przy. 
bywa ludzi, udających się z Lit
w y na stałe do krajów WNP. W  
ubiegłym roku do Rosji wyje
chało ponad 14 tysięcy, na Bia
łoruś —- 6 tys., na Ukrainę —
.4 tys. byłych mieszkańców Repu. 
bliki Litewskiej. W  większości są 
to rodziny wojskowych, emery
ci, specjaliści, nieco wcześniej 
skierowani do pracy w  naszym 
kraju z  innych republik b. ZSRR. 
Zdaniem dyrektora Departamentu 
Migracji MSW EdvaTdasa Gruża- 
sa, emigrantów pociągnęło na 
Wschód to, że w  tych krajach 
rozpoczęła się prywatyzacja, 
zwiększono emerytury. Niemniej 
już się zgłosiło kilka osób, któ
re wyjechały w  ubiegłym roku 
i  które ponownie chciałyby przy. 
jąć obywatelstwo litewskie i po
wrócić tu. Jak wynika z podań 
o decyzji takiej najcześciej de
cydują przyczyny ekonomiczne.

—  Zarówno wobec obywateli 
litewskich, jak też stałe Tamiiw, 
kałych w  kraju cudzoziemców, 
którzy się zdecydowali wyjechać 
na stałe do dowolnego innego 
państwa, stosuje się jednakowe 
przepisy —  powiedział dyrektor 
E. Gruźas. — Dokumentów emi

gracyjnych nie wydaje 
obywatel pociągnięty* 
odpowiedzialności kantó i n  
bowiązania majątków^ 
spłacone kredyty, długi 
stwu, byłemu miejscu i y  
ludziom. Będzie też mlak^ 
kody osoba, która z radl, 
teru swej pracy zna Ui 
państwowe (będzie jjjflr 
szcze pomieszkać przez 
czas na Litwie) lub frjfjjfl 
jąca niezdolnego do J g i  
żonka, który nie wyi^J' 
na jej emigrację, n ieW ł
cl. Państwo powinno ja  li
praw osób potrzebu ją* ■ 
cznego wsparcia, gdyż ||j 
pomocy osoby te nie  ̂
obronić swych interesów 
też jest w  innych ||gL| 
zdolny do pracy człon* 
ny obow ązany jestut 
niezdolnych do pracy. jw j] 
ty emigracyjne ważne 
gu roku od dnia ich i 
jeśli w  tym okresie obyyjJl 
wyjedzie, tracą one moc l 
być wydane ponownie.

Rita GRUMftjffi
t o . a i l

Bez braciszków i siostrzyczek.
M ówi się, że tak jest dziś źle 

na Litwie, że nawet kobiety nie 
chcą rodzić więcej dzieci: od
działy położnicze w  szpitalach, 
kliniki położnicze są puste... Czy 
rzeczywiście tak jest?

Dzieci na Litwie rzeczywiście 
rodzi się coraz mniej —  na py
tanie korespondenta ELTA odpo
wiedziała kierowniczka wydziału 
ochrony zdrowia matki i  dzie
cka Ministerstwa Zdrowia Wanda 
Vainauskienó. W  1991 r. na 
Litwie przyszło na świat 56.132 
niemowląt a w  ubiegłym, 1992 
w  tylko 53.606. 3 tys. dla na
szego państwa to już niebezpie

czny spadek przyrosła ; 
nego*. przekroczyliśmy 
naturalnej wymiany 
Znacznie się zmieniają reUól 
dzi młodych i starych: Lthq| 
rzeje się.

Wanda Vainauskien£ jest J 
konana, że aczkolwiek - 
nie przeprowadzano specjał 
badań socj ologicznychjAto i 
obecna skomplikowana^; 
polityczna i gospodarcza 
przyczyn spadku liczby i 
zajmuje z pewnością niepc 
miejsce. ••

(Eli

Obsługa wilnian w dniach śwî j
Wileńskie sklepy spożywcze 

13 lutego, w  sobotę będą pra
cowały jak. w  poniedziałek, 14 
lutego —  jak w  niedzielę, 15 lu
tego ■— jak w  sobotę, 16 lutego 
—  według godzin pracy w  nie
dzielę. Sklepy niespożywćze 14,
15 i 16 lutego będą nieczynne.
Sklepy pracujące zazwyczaj w 
poniedziałek odpracują ten dzień 
13 ^lutego. Przedsiębiorstwa ży
wienia zbiorowego w  W ilnie 13 
lutego będą pracowały jak w 
zwykły dzień roboczy. 14 i 16 

I lutego będą pracowały tak, jak

. w  niedzielę, a 15 jak v 
botę.

Przedsiębiorstwa 
dzień wolny z soboty, 13 
będą miały przeniesiony ni 
niedziałek, 15 lutego* a 16 
dzień wolny.

Przedsiębiorstwa, dla 
sobota jest dniem pracy, a 
działek —  dniem wypoczp11 
dniach 13— 15 lutego M* 
cowały jak zwykle.

wśród nich także — trumna ze 
szczątkami Janusza Radziwiłła. Z 
chwilą, odkąd zbór ten poddano 
zabiegom restau ratorskim sarko
fagi znajdujące się w podzie
miach kościoła zostały przenie
sione... dokąd?

O  tym — w  następnych od
cinkach. ’

Alwlda ROLSKA
Kiejdany

N A  ZDJĘCIACH: fragmenty
kiejdańsklej Starówki: Rynek z 
ratuszem; w gtebl —  kościół re
formowany, w pobliża —  dom 
burmistrza; zabudowania (XVII 
w.) przy ulicy Rachrłlu (Radzi- 
wliłowsidej).

F o t W . Charln

Nowe nominały znaczków pocztowi
W  najbliższym czasie |||l 

kilka nowych znaczków | 
wych. 16 lutego emitowiD* 
dwa pierwsze znaczki | 
święconej proklamowaniu®* 
ległośći Litwy. Będą na 
trety sygnatariuszy aktu | 
tego: na jednym —\ ■̂ocaSjl̂  
navićiusa, na drugim "  
Vileiśisa. A  27 lutego * 
600-lecia początków P*n 
Witolda Wielkiego ukaff* 
ria z trzech znaczków pocjj 
oraz jednego bloku pojjrj  ̂
Wydane też zostaną 0*^ 
ściowe koperty do 
przygotowuje się stefflp  ̂ . 
we pierwszego dnia. *  
dencja będzie stemplo**®! 
na Wileńskiej Poczcie I 

Nowe znaczki P0C**°*|Lj 
rukowane zostały na ||| 
Plastykiem znaczków BBSB 
podległośdowej jest 
v «. Witolda Wielkiego;,"

W  obrocie znalazły się litewskie 
znaczki pocztowe z przedrukami. 
Zastąpiły one nominały dwóch 
standardowych znaczków (z Po- 
gonią). Korespondenta ELTA Sa
lamon asa Waintraubasa poinfor
mował o tym dyrektor Centrum 
Wydawniczego „Paśto żenklas" 
Petras Rutkauskas:

—  W  związku ze zmianą, taryf 
pocztowych oraz brakiem w  o- 
blegu drobnych pieniędzy (mo
net) musielibyśmy albo wycofać 
z obiegu olbrzymią ilość niereal
nych już wydanych wcześniej 
znaczków pocztowych, albo nie
mal całą kopertę zaklejać znacz
kami „kopiejkowymi"; Postano
wiono zmienić wartość nominał, 
ną znaczków. Od tej chwili 30- 
kopiejkowy znaczek z przedru. 
kiem kosztować będzie 100 umo
wnych jednostek pieniężnych (ję
drni talon), 40-koplejkowy —  300 
(trzy talony).
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^ d z i a n e  z  B r u k s e l i  i  W i l n a
PAN TADEUSZ... BRAZAUSKAS  

_7V11 NAJNOWSZY ZAJAZD NA LITWIE. 
û TORIA NIESZLACHECKA z  ROKU 1992 

WE DWUNASTU KSIĘGACH. PROZĄ

DZIESIĄTA: 
'S lC J A C Z Y U  
^ P O W S O T O

masowo g>o«y n « P « -  
‘Ą u łu a . Litwini głosowa- 

*  „  wwrotem ekł-komuni- 
‘  “ .I! onede w «y > ^ m P ™ - 

Ale nawet jeże- 
» * S * w a ć  „pozytywnie 
1 j S T  »  Braiauskasa, to 
& T * .  utwini glosowali na 
I‘^ L iw graniczy *  brednią.

^ o m n n ^ i  
L *T ir i« ii^ U ) bardzo dob- 
SfSrnW być nie może. To, 
" r ^ j j ia lo  mianem komu- 1® 1 nie istnieje, zginęło 
S w la śd w ie  samobójczą, 
[ p̂oprostu byŁ takie na Eg 
, lV a n  obcy, okrutny, nie- 
aS^ywny | nieopłacalny i 
Lo normalny Litwin do tego 
-mu wracać nie chce. Do urn 

Litwini poszli w zu-

m

nowi li absolutną większość, byli 
liczniejsi nawet od... Litwinów.

Że Polacy przybyli tak tłum
nie, to nic dziwnego. Oni rozu
mieli stawkę. 2e zachodni nie 
przybyli właściwie wcale, to te i 
nic dziwnego: oni niczego nie
zrozumieli. A  było i jest się nad 
czym zastanowić.

Litwa otworzyła bowiem nowy 
rozdział w  ■ praktyce i teorii 
przechodzenia byłych republik 
sowieckich od dyktatury do wol
nego rynku, od komunizmu do 
demokracji. Epizod litewski sta
nowi demokratyczny ekspery
ment bez precedensu: w  żadnym 
przecież posowieckim kraju eks- 
komuniści nie otrzymali tak 
bezdyskusyjnego świadectwa mo
ralności, tak czystego świade
ctwa nowego (odzyskanego?) 
dziedzictwa. Po raz pierwszy w 
historii byli komuniści objęli 
rządy na zasadzie pełnego lega
lizmu.
■ Jest to naturalnie operacja w y 
soce ryzykowna. W  polityce ni
gdy nie można wykluczyć naj
gorszego, tym bardziej, że Litwa 
pozbawiona jest właściwie tra
dycji demokratycznych. Stąd, 
nie można wykluczyć np. doj
ścia do głosu u eks-komunistów 
elementów zemsty i rewanżu za 
lata pogardy i często poniżenia. 
Mogą u nich, choć nie muszą, 
odezwać się stare nawyki, może 
dojść na nowo do wojny za 
teczki, polowania z kolei na sa- 
judisowskie czarownice itp.

Z  drugiej strony, nie zabra
knie po stronie nacjonalistycz
nej, u przegranych, odruchów 
typu „gruzińskiego". Pogłos sce
nariusza z  Tbilisi, buntu przeci
wko legalnie wybranej władzy, 
tym razem przeciw „czerwonym 
agentom Moskwy", był obecny 
w  pierwszych reakcjach powy
borczych, zwłaszcza w  kołach 
zbliżonych do prawdziwej gwar
dii pretoriańskiej, jaką —  według 
niektórych moich informatorów 
—  ma stanowić para-militarna 
służba ochrony parlamentu.

Partia Brazauskasa ma bardzo 
niewielkie szanse na szybkie

ipjBie innym celu.
h i  poza tym warto wiedzieć, 
la odmiennie chyba od wszy- 
iiJjdi innych, była partia komu- 
Utyana Litwy nie jest zdys- 
tadytowana. Od kilku lat to już 
to byia partia taka jak inne. 
jfaiyartia Litwy zerwała z Mo- 
tią v grudniu 1989 roku, kie- 
My to jeszcze nie. było takie pro- 
% a Kreml miał jeszcze wszy- 
tije zęby. To wtedy właśnie 
Kmnl delikatnie przypomniał 
jtaaoskasowi, że Wilno to 
jjrezeoL Stalina, który „oddał"
’ stolicą Litwinom U pażdzier- 

1939, po poćwiartowaniu 
W4i razem z Hitlerem. Wbrew 
pnom Gorbaczowa, partia Bra- 

i on. sam ogłosili w  lu
fa 1990 roku, że ich „celem 
Ptowowym jest odrodzenie 
Nagłego państwa litewski e- 
p  i stanęli w awangardzie ru- 
pfiaqondistyezoego i niepod- 
rPjjaowego, byli jednym z 

zwycięstwa Sajudisu 
jy **  4ó niepodległości.

JJ?^®y już kardynał wy- 
|?T«jauskasowi prawdziwe 
L , ect*° chmu", przypomi-

J r  V 011 wfaśnie tjako
aS c ^ T S yc2nej niewierne szanse na

tedry w Wilnie uzdrowienie litewskiej gospo
darki Właściwie nie ma żad
nych szans. Rosjanie nie pomo
gą, bo nie zechcą i bo ich na 
to nie stać* Zachód także nie 
pomoże. N ie pomagał nacjonali
ście Landsbergisowi, dlaczego 
miałby pomagać eks-komuniście 
Brazauskasowi? Skandynawowie 
byli jakby nieobecni. Szwedzi 
przysłali króla. To może nie 
starczyć. Zasoby cierpliwości Lit
winów są duże, ale nie są bez 
końca. Być może, jak twierdzą 

kV “ienaWiLs^ w niektórzy, ludzie kategorii Land-
»,L?̂ *«kich Moskwy sbergisa należą już do historii.
L ^  — r»®«ow w ser- Być może, czas charyzmatycz

nych ideologów, heroldów wiel
kiej sprawy, natchnionych pro
roków niepodległości się skoń
czył, że nadeszła pora pragma
tyków, menadżerów, buchalte
rów bez cokołów. Być' może... 
A le  jak się zachowają Litwini, 
kiedy zbankrutuje także Brazau- 
skas, nikt nie wie. Może lepiej 
nie próbować. Może, mimo ura
zów, warto mu pomóc, a nie, 
jak mi dawano do zrozumienia]

-wyborczą Litwini 
dortSP do lochów KGB. 
się zdawało, że kosz- 

Prceszłości wzmo- 
antyko- 

wyborców. 
«* nrch wybor-
KJ 5 mr™e, stała 
afi dzień. Litwini 
a ™ *  śmierci 1 tortur, 
l i® 'bUskich. nie- 

10 Przeszli. 
*e łzami w

urn■fM
bólly 
'•M-ł

głosowali

Litwini, 

“ddab g i ^  n;  
‘ych lochach

ia bok 1992
*t0riiA: pIasa

wyhtwśr ^ jS ^ i^ a a w a n ^ d ^ zrO T u m Ien !a 7ćWfl&gyfe gąy.,g“’t’
-W” ..  ̂ li. . Sla łarant. Uo ■ wip*
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_  P  H i  terenie bTI 
P  Kauka- 
Tylko nie

tym lepiej"?

KSIĘGA DWUNASTA: 
KOCHAJMY SIĘ CZYLI 

SZANUJMY ALTERNATYWĘ 

Albowiem demokracja to for
ma delikatna i czasem zaskaku
jąca. N ie należy nią za mocno 
wstrząsać przed użyciem. Deko-

°a palcarK ?ł^ena munizacją np. stanowi zapewne
•'anomii )ed?*i nieunikniony aspekt okresu

3erxy* v  . nueJ“ przejściowego. A le  dekomuni-
i Pola]

m m
KM ^ 1 kon'f V i v  - p w , JlCzeJ kon-

p̂ E  i  i

przejściowego. A le  dekomuni
zacja czy inna lustracja wpro
wadzana w  życie z podejrzanych 
pobudek, w  warunkach zarówno 
kryzysu gospodarczego jak i za
mieszania politycznego, stanowi 
mieszankę wysoce wybuchową. 
Przy czym nie jest pewne, że 
wybuchnie ona w miejscu na to 
przewidzianym. Podobnie jak 
nie wiadomo, kto naciśnie guzik,

jeżeli miałoby się okazać, że 
będzie to wybuch zdalnie kiero
wany.

Inaczej mówiąc, mogą zaist
nieć takie okoliczności, że alter
natywa eks-komunistyczna nie 
będzie wcale najgorsza. Można 
sobie wyobrazić przecież, że na 
fali generalnego rozczarowania, 
z  demokratycznej urny wybor
czej wyskoczyć może w  Rosji 
jakiś Zyrynowski, no a w  Polsce 
jakiś Tymiński. W  końcu, nie 
trzeba się oszukiwać. N ie  tylko na 
Litwie istnieją dziś warunki stwa
rzające możliwość „nowego za- 
jazdu", * czyli, apelu do „męża 
opatrznościowego". N ie  tylko na 
Litwie klasa polityczna działała w 
oderwaniu od prawdziwych na
strojów obywateli, nie tylko na 
Litwie polityka sprowadzała się 
często do pogardy wobec praw
dziwych priorytetów sytuacji. 
Na Litwie istniała alternatywa. 
Byli nią eks-komuniści. Może się 
okazać, że nie wszyscy będą mieć 
takie szczęście...

Wydarzenia litewskie stano
wią zarówno lekcję, co i ostrze- 
,żenie dla wszystkich krajów, w  
których podobny rozwój sytuacji 
jest możliwy, a może nawet 
przewidywalny. Litwa ma wątpli
w y  zaszczyt odegrania przed 
światem w ielkiej premiery i być 
laboratorium wielkiego doświad
czenia. M oże stać się tego doś
wiadczenia pierwszym benefi
cjentem. A lbo pierwszą ofiarą...

EPILOG 

„ I  ja  tam z gośćmi byłem,
miód 1 wino piłem, 

A  com widział I słyszał,
w  księgi umieściłem".

A  uczyniłem tak, aby —  jak 
pisze sam o swoim poemacie 
słynny poeta litewski Adomas 
Mickevićius —  ostrzec czytelni
ków „Kultury", że „Zepsucie 
publicznych obyczajów Rzeczy
pospolitej namnożyło zajazdów, 
które ciągle mieszały spokojność 
Litwy". W ydaje mi się, że dosyć 
tego mieszania.

Leopold UNGER

Notowane w  W iln ie i pisane 
w  Brukseli w  październiku i li
stopadzie 1992 roku. *

P.S. 1. N ie poruszyłem w  ogó
le problematyki stosunków pol
sko-litewskich. Ma ona wymiar 
zarówno wewnętrzno-litewski co 
i międzynarodowy: polsko-litew
ski, połsko-litewsko-białoruski, 
rosyjski etc. Zawiera w ięcej ele
mentów psychologii i resenty- 
mentów niż logiki i logistyki, co 
naturalnie utrudnia dziennikarską 
robotę. N ie znałem się na tym 
wszystkim przed wyjazdem na 
Litwę i nie miałem czasu, aby 
się z tą delikatną materią w 
czasie pobytu na Litwie zapo
znać. Zachodziło więc ryzyko, że 
opierając się tylko na relacjach 
z  drugiej ręki, napiszę głup
stwa, skrzywdzę i pourażam lu
dzi, wypaczę obraz stosunków 
polsko-litewskich, państwowych, 
politycznych i ludzkich, a na to 
w  „Kulturze" zwłaszcza, która 
stanowi prawdziwy mit i  autory
tet w  inteligenckich kołach na 
Litwie, pozwolić sobie nie mo
żna. A lbo więc zrobi to lepiej 
ktoś inny, a są tacy, i w  W ilnie 
i gdzie indziej, albo poczekać 
trzeba na moją następną podróż 
w  tamte strony.

P.S. 2. Już w  „Listach z Rosji" 
(patrz „Kultura" nr 10/541) 
wspomniałem z wdzięcznością o I 
pomocy i gościnności kolegów 
z PAPa w  Moskwie. Alina Kur- 
kus, korespondentka PAPa w 
Wilnie, potwierdziła moskiewskie 
wrażenia. Piszę o tym, bo w 
ten sposób PAP wpisuje się w 
znakomitą tradycję, którą zapo
czątkowała chyba francuska 
agencja APP. Na mocy tej tra
dycji, specjalni wysłannicy, czyli 
dziennikarze z reguły gorzej 
(często wcale) poinformowani o 
sytuacji mogą korzystać z  rady, 
źródeł i w  ogóle gościnności ko
legów stale akredytowanych na 
miejscu. To dobry znak. Dzięku-

,ę - L U

„Kultura" nr 1—2 1993 r.

Wczoraj w bankach litewskich
Litewski komercyjny „Vytis“ : 

dolar- —  415.70 (skup), 428.30 
(sprzedaż), marka. niemiecka — 
251.30 (skup), 258.90; (sprzedaż), 
rubel rosyjski — 0.50 (skup), 0.80 
(sprzedaż).

Wileński komercyjny: dolar — 
418 (skup), 428 (sprzedaż), marka 
niemiecka —  250 (skup), 257 
(sprzedaż), rubel rosyjski —  0.60 
(skup), 0.64 (sprzedaż).

Oszczędnościowy: dolar —• 419 
(skup), 431 (sprzedaż), marka nie. 
miecka —  253.70 (skup), 260.20 
(sprzedaż), rubel rosyjski —  0.55 
(skup), 0.70 (sprzedaż).

„Hermls": dolar — 420 (skup). 
433 (sprzedaż), marka niemiecka 
— 255 (skup), 265 (sprzedaż), ru. 
bel rosyjski — 0.55 (skup), 0.70 
(sprzedaż).

^,LiUmpex": dolar —  420
(skup), 437 (sprzedaż), marka nie. 
miecka —  251 (skup), 261 (sprze
daż), rubed rosyjski —  0.50 
(skup), 0.70 (sprzedaż).

„Tanras": dolar —  420 (skup), 
432 (sprzedaj), marka niemiecka 
—- 252 (skup), 259 (sprzedaż), ru. 
bel rosyjski —  0.60 (skup), 0.64 
(sprzedaż).

„Baltlc": dolar — 419 (skup), 
maTka niemiecka — 255 (skup).

dL
ATVIROS LIETUVOS FONDAS

Stypendia dla naukowców 
pragnących studiować 

w placówkach naukowych Polski
Fundacja Stefana Batorego w Polsce powiadamia o 

możliwości przyznania stypendiów naukowcom z kra
jów Europy Środkowej i Wschodniej, pragnących stu 
diówać historię i kiultuię Polski w jednej z tych pla 
cówek naukowych kiaju Stypendia mogą być przyzna 
wąne na studia i krótkoleiminowe (do 4 tygodni), 
długoterminowe (do 1 toku). Są one przyznawane w 
trybie konkursu.

Do styjpenditim na studia krótkoterminowe wchodzi 
pokrycie wydatków na zakwaterowanie (warunki jak 
dla Wykładowcy — asystenta polskiego) oraz diety. 
Stypendium długoterminowe równe jest średniemu u- 
posażeniu osób zajmujących w Polsce analogiczne sta
nowisko, wchodzi do niego również pokrycie wydatków 
na zakwaterowanie. Fundacja Otwartej Litwy pokryje 
wydatki na wyjazd do Polski i drogę powrotną. 

Zgłoszenia należy kierować pod adresem:
Sholarship Pi ogram io: Scientists from Central and
East Europę jn Polish Research Centers
Fundacja Si elana Batorego
uL Flory 9
00-586 Warszawa
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. 'Curriculum ViUie.
2. Charakterystykę projektu badań;
3. Oświadczenie z instytucji Polski potwierdzające 

jej gotowość przyjęcia stypendysty;
4. Rekomendacje dwóch osób z uznanej instytucji 

naukowej;
5. Wysokość pożądanego stypendium ze wskazaniem, 

jakie wyUatki mogłaby pokryć przyjmująca instytucja 
polska (osobom zgłaszającym się, mogącym uzyskać 
część środków od takiej instytucji, zapewnia się pier
wszeństwo).

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 kwietnia i 30 paź
dziernika oraz. rozpatrywane w ciągu 6 tygodni od tych 
dat. (Zam. 1671)

=111
111=  B a n k a s  H E R M I S

18 lutego br. o godz. 14 

BANK HERMIS 

ORGANIZUJE 

AUKCJĄ WALUTY  

WYMIENIALNEJ I NIEWYMIENIALNEJ

Aukcja odbędzie się w lokalu „Baltijos birża" — 

Pamenkalnio 7.

Rejestracja sprzedających do 17 lutego br.

Rejestracja kupujących do 18 lutego br.

W  dniach pracy od godz. 8.30 do 13.00 i od 14.00 

do 17.00.

Adres: Pylimo 2, gab. 221.

Informacja: 61-97-70, 22-68-42.
(Zam. 1679)



. K U R I E R  W I L E Ń  S K I * It  lutego 1993 r.

Z A P R A S Z A M Y  

DO PODRÓŻY W  L U T Y M

DO PEKINU, DELHI, STAM BUŁU , GRECJI, POLSKI. 
Zwracać się-* VHnlus, leL  65-05-97 1 48-39-05.

(Zam. 1621)

F IR M A  PO LSKA 

zatrudni

H A N D L O W C A  z doświadczeniem  do p racy  od  zaraz.

W ilno , teL 62-24-64 od  10.00 do 16.00. 
46-15-60 od  20.

(Zam. 1658)

F IR M A  SPRZEDAJE

n iedrogo pralki

„W latka-autom at 16".

Zwracać się: Vilnlus, Za lg lr lo  88, teL 75-46-54,
26-32-25.

(Zam. 1661)

Bezsterowy blok zasilania
DO LAMP JARZENIOWYCH „DZIENNEGO ŚW IATŁA "

—  zwiększyć okres użyteczności lamp 5— 6 
razy;

—  wykorzystać lampy z przepalonym tarni- 
7»ina>ainwania klem tarówki, niezdatne do uiytka w

y .  standardowym schemacie włączania;
tego M o n  —  uniknąć konieczności zastosowania 1 zamla- 
w wasze] lampie ny starterów o ograniczonym zasobie dzla- 
pozwoll: łania;

—  zmniejszyć pulsowanie strumienia świetlne
go 1 powodowane przez nie nadwerężanie 
wzroku;

Jeden blok pozwoli Państwu uniknąć wydatków na nabycie 
1 utylizację 10— 15 lamp oraz starterów do nich.

Zgłoszenia do nabycia prosimy kierować aa adres: 105077, 
Moskwa a/J 140, „M KL Raztr". 105203, Moskwa, uL Nłłnla- 
Ja Plerwomajskaja 53/83.

Telelon: (095) 461-27-60, Faz (095) 366-62-01. (Zam. 1561)

SPRZED AJEM Y 
w ie losystem ow y w ldeop lay- 
e r  „ S h lv a k f , te lew izo r  „Tan 
ta l" ,  pulpit T C  61-402DY 
pal-secam.

Zw racać się: V iln ius, teL 
62-63-01, 69-51-60 od  godzi 
9  d o  17.

(Zam. 1667)

SPRZED AM  

kom plet m iękkich m ebli 
.,Galve“ .

Zw racać się: V lln lus, teL 
26-36-74.

(Zam. 1656)

SPRZEDAJĘ 
podziem ny ga ra i w  N o w e j 
W U ejce.

Zwracać się: Vllnlus, tel. 
42-80-45.

(Zam. 1674)

SPRZEDAJE SIĘ 
samochód B M W  5201 1984 

r. 
V o lksvagen  PASSAT  

Zwracać się: VUnlus, Nau- 
jo jl  V lln la, tel. 67-34-75.

(Zam. 1677)

S K U PU JE M Y  

czek i in w es tycy jn e . P łacim y 
od  razu.

Z w racać s ię : Ytln ius, uL 
Traku  12 a, teL  22-78-90.

(Zam. 1668)

S TA LE  SKUPUJĘ 

srebro techn iczne, zaw iera 
ją ce  też  srebro p rzew ody, 
pallad.

Zw racać s ię : VUnlus, tel. 
74-89-56 od  godz. 20.

(Zam. 1657)

F IR M A  SKUPUJE 

m iedź, brąz, m osiądz 1 Ich 
złom, stare m aszyny, k a lo ry 
fery , a  także kaze in ę  i  spro
szkow ane m leko.

Zw racać s ię : U km erge, tel. 
(8-211) 5-81-23, 5-48-32, 5-60- 
22. (Zam. 1650)

SK U PU JE M Y 
po w ysok ie j cen ie  czek i 

Inwestycyjne.

Zw racać się: V tln ius, B. 
Radvlla ites 3, gab. 206, teL 
61-40-75. Pracu|emy codzien 
nie.

(Zam. 1678)

T e l e w i z  j a
CZWARTEK, I I  LUTEGO 

LTV

9.00 —  Program dnia. 9.05 — 
Dla dzieci. 10.05 —  Ojczyzna.
10.40 —  Ja i ty. 18.00 —  W ia
domości. 18.15 —> Film dok.
18.30 —  Cykl programów eduka
cyjnych „W itaj, Francjo". 19.05
—  Śpiewa chór „Aidlja". 19.15
—  Hrabiowie Tyszkiewiczowie i 
Litwa. 20.00 —  Dobranocka.
20.25 —  Reklama. 20.30 —  Pa
norama. 21.00 —  Brzeg. 21.45 —  
Komedia francuska „Latająca 
szafa". 23.05 —  Wasze studio.
23.20 —  Wiadomości wieczorne.

XV  Litwy Wschodniej

7.00 —  Zewsząd o  wszystkim
7.10 —  W  ten wczesny ranek 
jesteśmy z wami (w  jęz. ukraiń
skim). 7.50 —  Ludzie ze zsypi- 
ska. aiO  —  Film anim. 8.20 —  
Biblia dla wszystkich. 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 — jr 
„K o jak " —  serial krym. prod.‘ 
USA. 11.50 —  Sto lat —  ma
gazyn ubezpieczeń społecznych. 
1Z00- tt* Listy w butelce (5) —  
śladami Magellana — program 
Krzysztofa Baranowskiego. 12.30
— Azymut —■ magazyn wojsko
wy. 13.00 — Wiadomości. 13.15 
— 17.00 —  Telewizja edukacyj
na. 17.05 —  Kwant —  program 
dla młodzieży oraz film z  serii 
„Narodziny gwiazdy14. 17.50 —  
Muzyczna jedynka. 18.00 —  Te- 
leezpress. 18.20 — „Klinika w 
Szwarcwaldzie** (2) —  serial 
prod. niemieckiej. 19.10 —  Ma
gazyn katolicki. 19.45 —  Studio 
sport —  kronika Uniwersjady Zi
mowej. 20.00 —  Tęczowy mini- 
box. 20.10 —  Wieczorynka.
20.30 —  Wiadomości 21.10 —  
„Kojak" —  serial krym. prod. 
USA. 22.05 —  Tylko w  jedyn
ce. 23.15 —  Studio sport —  M. 
S. w  narciarstwie alpejskim —  
supergigant kobiet. 23.45 —  W ia
domości. 24.00 —  Muzyczna je 
dynka. 0.10 —  Reporter —  ma
gazyn. 0.45 —  Język włoski dla 
początkujących (17).

Ostaaklno

5.00 —  Dziennik. 5.20 —  Gi
mnastyka. 5.30. —  Poranek. 7.45
—  Firma gwarantuje. 8.00 — 
Dziennik. 8.20 —  Film anim.
8.40 — T V  film fab. „Rzeka 
kłamstwa**. (3). 9.30 —  T V  film 
dok. 10.05 —  Do lat 16 i w ię
cej. 10.50 —  Ekspres prasowy.
11.00 —  Dziennik. 11.20 —  TV  
spektakl. G. Slmenon „Malgret 
1 człowiek na ławeczce" (2).
12.30 —  T V  krótkometrazowy 
film fab. „Lekki chleb". 12.50 — 
T V  film fab. „Syn" (2). 14.00 —  
Dziennik. 14.25 —  Rozmaitości 
TV. 15.10 —  Notes. 15.15 —  Ka
nał Ostanklno. 15.45 —  T V  se-

W Y M IE N IA M Y  

d o la ry  na D M r w a lu tę  na ru
ble, ta lony.

Zw racać s ię : V lin ius, tel. 
42-07-45. (Zam. 1583)

SPRZED AJE SIĘ

m ieszkan ie w  m. V isa gtnas 
(Sniećkus) lub zam ien i się  na 
W A Z .

Zw racać s ię  V isaglnas, tel. 
8-266 (k od  m iasta) 3-26-08.

(Zam. 1676)

rial „Emil z Lenebergi" (11). 16.10
—  Dżem. 16.35 — Do lat 16 1 
więcej. Podczas przerwy o  17.00
—  Dziennik. 17.45 —  TV  film 
fab. „Rzeka kłamstwa" (3). 18.35
—  Panorama filmowa. 19.40 — 
Dobranocka. 19.55 —  Reklama. 
20.00 —  Dziennik. 20.40 —  Lo
teria „M ilion” . 21.10 —  12 gnie
wnych mężczyzn. 22.20 —  Kon
cert Podczas przerwy o 23.00 
—- Dziennik. 23.40 —  Ścieżka 
dźwiękowa. 0.10 —  Ekspres pra
sowy. 0.20 —  T V  spektakl. G. 
Slmenon „Maigret i człowiek na 
ławeczce" (2).

T V  Rosji

7.00 —  Wieści. 7.20 —  Rek
lama. 7.25 —  Czas biznesmenów, 
7.55 —  Rosjanie na Łotwie. 8.50
—  W  wolnym czasie. 9.05 — 
Sposób bycia. 9.35 —  Kino S. 
Deblżewa. 10.35 —  Program pu
blicystyczny. 10.50 —  T V  serial 
„Santa Barbara" (130). 11.40 —  
Retro. 12J25 —  Sprawa chłop
ska. 13.00 —  Wieści. 13.20 —  
Reklama. 13.25 —  „i". 13.55 —  
T V  przedstawienie. 15.00 —  TV  
film. 15.30 —  Wieści. 15.45 — 
Film anim. 16.15 —  Panorama, 
prywatyzacji. 17.00 —  M-trust.
17.15 —  Abecadło kariery. 17.30
—  Człowiek Interesu. 18.00 — 
Wiadomości parlamentarne. 18.15
—  Film dok. 18.45 —  Święto co 
dzień. 18.55 —  Reklama. 19.00
—  Wieści. 19.20 —  Reklama.
19.25 —  T V  serial „Santa Bar
bara** (131). 20.15 —  W  śwlecie 
sportu samochodowego i motoro
wego. 20.45 —  Antrakt. 21.00 —  
Zew Wodnika. 21.55 —  Rekla
ma. 22.00 —  Wieści. 2220 — 
Mówią gwiazdy. 2225 —  Karu
zela sportowa. 22.30 —  Film 
anim. 22.40 —  Na sesji RN FR.
23.10 —  Tańce i  romanse cygań
skie. 23.40 —  Egzamin muzyczny.

PIĄTEK, 12 LUTEGO

LTV

9.00 —  Program dnia. 9.05 — 
Ziemia Kłajpedzka. 9.50 —  Fil
my dok. 18.00 —  Wiadomości.
18.15 —  Stolica. 19.00 7-  Hra
biowie Tyszkiewiczowie i Litwa.
19.45 W ywiad piątkowy.
20.00 —  Dobranocka. 20.25 —  
Reklama. 20.30 —  Panorama.
21.00 —  W ybory prezydenta Re
publiki Litewskiej. Debata koń
cowa. 22.30 —  Al. Laisves. 22.40
—  Film fab. „Przekonywacze".
23.30 —  Wiadomości wieczorne.
23.45 —  Studio MT. 0.30 —  15 
min. o AIDS. 0.40 —  Wieczory.
1.25 —  Przedstawia „Worldnet .

T V  Litwy Wschodniej

7.00 —  Na dzień dobry. 8.30
—  Biblia dla wszystkich. 18.00
— Trans. TYP.

Ekrany
YILNIUS —  „UniNaw . 

tnoid" (od lat 18, 
Japonia) o 11.30, I3.4s 
\Adeosala: „W szyrtkw!'l 
wysłannik*4 (USA, koa2 «  
14 lutego o 20.30. ' p H  

DRAUGYSTE —  „ » ■  
windy** (Francja,
14 lutego —  o 16, 191| 
ny myśliwy*4 (USA) 13 P 
go —  o 17.40. i  i 

AUSRA —  mPtz^H 
deszczu** (Indie, dwie 3 
12, 16, 18.30. ,,Dynaatj|L 
(Jugosławia) o 10.30, 

PERGALE —  MSm iw j\  
ład" (USA) o 12, 14,

Warszawa

10.00 —  Wiadomości, u
Mama i ja. 10.20 — - m 
lny koncert życzeń, u 
„Historia pewnej nieutW 
p a n l l * * f H m  fab. 12J?J 
drans na kawę — 
otyłych. 13.00 —
<3.15-17.00 -  T e k ^ e j

Pogoda

kacyjna. 17.05

Kalendarium
• Czwartek (11.11) jest 42 

dniem 1993 roku. Do końca roku 
323 dni.

• Znak Zod iaku^- Wodnik.

* Imieniny: Bernadetty, Marli, 
Łazarza.

* Wschód Słońca —  7.50, za
chód —  17.17. Długość dnia 9 
godz. 27 min.

szych. 17.45 —  Język J  
dla dzieci (79). 17.50 t
na jedynka. 18.00 — T e w jB I
18.20 —  „Raport o 
py" (6-ost.). „Trując* i h S  
wO" —  serial dok. prodM pi
19.05 —  Prawo i 
program rzecznika praw 
telskich. 19.25 —  Zabawki

- wa. 20.00 —  Wieczorynki
—  Wiadomości. 21.10 -1  
storia pewnej nieudanej \ 
n il" —  film fab. prod.» 
kańsko niemieckiej. 2Złl 
Sprawa dla reportera. 23.9 
Wiadomości. 24.00 — Moi 
jedynka. 0.05 —  Katolicy |J
—  film dok. prod. ang. &a 
Legendy gitary (3). 1.55 -| 
demka w  Jedynce, 9

Ostanklno

5.00 —  Dziennik.' 530 - 
mnastyka. 5.30 — Ponad!
—  Firma gwarantuje. Ul 
Dziennik. 8.20 —  TV fik| 
„Czerwone buciki". 9.50- 
Swirydow —  „Mały
10.00 —  Klub podróżników. I
—  Ekspres prasowy. lUfl 
Dziennik. 11.20 — Film-pr 
wienle piętro**. 13.40 - 1 
film dok. 14.00 —
14.25 —  Brydż. 14^0 -
15.05 —  Notes. 15.10 
Arafaiłow. 15.20 —iTV gg 
„Czerwone buciki", 15̂  
Działanie. 17.00 —
17.25 —  Wagon 03. f l j  

. Człowiek i prawo. 18-25 -
żnik Gór Puszkinowskich-
—  Pole cudów. 19.40 
nocka. 19.55 —  Reklam*.
—  Dziennik. 20.40 — 
tygodnia. 20.55 — F® 
„Sommnambulicy**. 22# "J 
ro polityczne. 23.25 — Ęl 
muzyczny. 0.05 — Prop** 
rywkowy. Podczas p 
Dziennik. 1.05 — Ekspres* 
wy.

Litewska Służba Hydrometeoro
logiczna przewiduje na 11 lute
go zachmurzenie, wiatr słaby, 
bez opadów. Temperatura 0—2 
stopnie ciepła.

W  ciągu następnych dwóch 
dni bez opadów. Temperatura w 
nocy około 0 stopni, w dzień 
0—5 stopni ciepła.

Dyżurni wydania:

Jadwiga PODMOSTtft U «  

Jan LEWICKI.

Antonina MlSZCZUfc. 

Marian BOGDZIUN M

K U R I E R
Wileński

Dziennik społeczno-polityczny 
Sejmu i Rządu Republiki Litew
skiej. Ukazuje się od 1 Upca 
1053 r.

N a s z  a d r e s :  2019,
Uetuvos Respubllka, 
Viinlus,
Lalsv6s pr. 60.

Kod 67218 
Cena 6 talonów.

W  Polsce —  1000 zł.
Zam. ~372
N r 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 I samorządu terenowego — 42-78-63, ekono
miczny —  42-78-54, etyki, rodziny 1 prawa —  42-79-64, prawnik
—  42-75-76, szkolnictwa I młodzieży —  42-79-73, 42-69-86, żyda 
politycznego —  42-78-81, żyda wsi —  42-79-68, 42-78-90, stołe
czny oraż aktualnośd —  42-79-77, handlu, usług i  komunikacji
—  42-79-56, literatury 1 sztuki —  42-79-88, felietonów i sportu
—  42-90-63, listów —  42-69-65, komercyjny oraz organizacyjny
—  42-72-70, korespondend: na rejon wileński —  42-78-90, 
45-03-95, solecznickl —  52-780, śwlędańskl —  44-21-46, trocki i 
szyrwlnckl — 62-42-67, fotokorespondend —  42-90-81, tłumacze
—  42-90-60, 42-72-71, styliśd —  42-72-92, maszynistki — 42-77-72,

Redaktor Zbigniew S A L C fi^  I

Usługi XERO — powielani* 1 
nych dokumentów —  pr.
11 piętro, pokój 1102. Czyn** 
do 17.00 w  dniach pracy,

Muro ogłoszeń i reklamy 5 
sv*s 60, I I  piętro, pokój nr 
lefon —  42-69-63.

U*4
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