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den naród nie ma monopolu na 
dobroć, prawdę czy przeciwnie, 
na z ła  Przyczyn tragedii i  prze
stępstw przeciwko ludzkości na
leżałoby poszukiwać przede
wszystkim w ideologii i prakty
ce reżimów totalitarnych, nie 
zaś w mitolog iZowanych wro
dzonych skłonnościach naro
dów. Kaganowicz, Dzierżyński, 
Hitler, Polpot lub Ras łan należą 
do jednej T narodowości prze
stępców.

Akceptując myśl Jego Eksce
lencji Prezydenta Republiki l i 
tewskiej A. Brazauskasa, że
„wszyscy rodacy, bez względu

na waszą narodowość, płeć, ję
zyk, pochodzenie, stan socjalny, 
różnice wiary lub poglądów poli
tycznych, jesteście jednakowo 
szanowani i potrzebni Ojczy
źnie", wzywamy pracowników 
młodej jeszcze prasy demokra
tycznej do umacniania w społe
czeństwie ducha pokoju i zgody. 
Nie próbujmy zastąpić analizy 
wydarzeń historycznych i 
współczesnych czynów niegod
nym i niemiłym waśnieniem na
rodów oraz ludzi.

Przewodniczący komitetu 
M. STAKVILEVlClUS

ŚWIADCZENIE P R Z E W O D N IC Z Ą C E G O  Z A R Z Ą D U  
BANKU LITEWSKIEGO Y I L I U S A  B A L D IS IS A

U

jwp na to, te: . 
paóyflnle rozwiązywać nie- 
ważne, stawiane na tym 
odrodzenia naszego panst- 

idcia Bank Litewski może p|§ poważną pomoc ze 
TProydenta Republiki Li- 

Sejmu i Rządu; 
f bwająca od ponad roku 
Njstaków i oszczerstw na 

oraz trzykrotnie 
pFnca interpelacja pod 
i“ 5em. ukształtowały 
^koeństwa pewne ne- 

Mastawienie i spowodo- 
E " S  P°SMi o mo- 

I*6™ utrudniają nor- 
I  instytucji 

- * M*i pomacanie;

— Prezydent Republiki Litew
skiej wyraził już swe stanowis
ko, zalecając Sejmowi Republiki 
Litewskiej wyrażenie votum nie
ufności dla mnie;

/  — ukształtowano albo kończy 
się kształtowanie w myśl Kon
stytucji Republiki Litewskiej 
wszystkich podstawowych insty
tucji naszego państwa, których 
pomyślna praca będzie zależała 
od Wzajemnego zaufania, efekty
wności współpracy, wszechstron
nej pomocy;
- — odnotowując to, że Bank Li

tewski pracował, kierując się 
strategicznymi interesami tworze
nia odradzanego samodzielnego 
systemu pieniężno-bankowego 
Państwa Litewskiego, profesjona
lizmu i kompetencji, nie zaś do

raźnymi ambicjami poszczegól
nych sił politycznych;

—  odrzucając wszystkie os
karżenia co do naruszania ustaw, 
ograbiania ludzi, nadużywania 
stanowiska służbowego, spowodo
wanych ogromnych strat itd.;

— oceniając to wszystko i 
zgodnie z Konstytucją Republiki 
Litewskiej, składam swoją rezyg
nację ze stanowiska przewodni
czącego zarządu Banku Litewskie
go.

Nie będąc obojętny wobec 
przyszłości Banku Litewskiego i 
systemu bankowości jestem goto
wy również nadal w miarę moż
liwości uczestniczyć w dalszym 
jego tworzeniu na jakimkolwiek 
stanowisku. Jednakże nigdy nie 
zgodzę się na burzenie tego, co 
osiągnięto w ciągu ostatnich 
trzech lat, wykonywanie tego, 
co byłoby sprzeczne z moją wie
dzą i rozumieniem.

Z szacunkiem 
Yillus BALDlSlS
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Bank Światowy mógł wznowić 
wcześniej opracowany tzw. komu
nikat o stanie litewskiej gospo
darki. Ponadto zamierza ona zba
dać, jak na Litwie wykorzystu
je się pierwszą pożyczkę BŚ w 
wysokości 60 min USD, której 
udzielił on Litwie jesienią ubieg
łego roku. Najwięcej uwagi mi
sja poświęci takim aspektom,
jak sytuacja Litwy w  handlu za
granicznym. sytuacja budżetu li
tewskiego i opieka społeczna.

Podczas spotkania z prezyden
tem goście określili swe zadania. 
Prezydent opowiedział o sytuacji 
gospodarczej Litwy i trudnoś

ciach, zapewnił, że Litwa i na
dal zamierza konsekwentnie prze
strzegać kursu reform. Omówio
ne zostały perspektywy i środki 
współpracy, jakie Bank Świato
wy zamierza podjąć na Litwie. 
Była mowa o możliwości udzie
le n i  Litwie jeszcze dwóch poży
czek: jednej — na rozwój ener
getyki i oszczędzania zasobów e- 
nergetycznych, drugiej — na fi
nansowanie rekonstrukcji przed
siębiorstw. Przypuszczalnie mog- 
były być udzielone jeszcze tej 
wiosny.
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deczniejsze tyczenia z okazji urodzin.

Fot. Walery Charfn
u • itzyv lu

Uk̂ °  C2 f y  — polski, zaw 
^  CZv̂ ELm1, Iren|e. Właśnie

PRZYPOMINAMY, ZE PRENUMERATA „KURIERA WILEŃSKIEGO" 
RCa. SZCZEGÓŁY O WARUNKACH PRENUMERATY — NA STR. 7.

POWRÓT Z RZYMU

1 marca wrócili na Litwę z Watykanu przedstawiciele Kościo
ła Katolickiego Litwy z kardynałem Vincentasem Sladkevićiu- 
sem na czele. Zdaniem kardynała, wizyta, podczas której bisku
pi Litwy spotkali się z papieżem Janem Pawłem n  była bardzo 
ważna i pożyteczna dla przyszłości naszego kraju.

POSIEDZENIE RADY SEJMU SAJUDISU

Na posiedzeniu Rady. Sejmu Sajudisu Litwy omawiano wiele* 
spraw organizacyjnych: kwestie rewizji finansowej, inwentary
zacji Sajudisu, utworzono grupy ds. reorganizacji Sajudisu i . 
przygotowania zjazdu. Naradzano się, jak poprawić kontakty z 
rejonowymi strukturami Sajudisu, jak polepszyć wymianę in
formacji z nimi, była mowa o stanie prasy rejonowej oraz ilo
ści wydań i nakładzie. Toczyła się bardzo poważna debata na 
temat założenia przyszłej partii i reorganizacji Sajudisu.

Na posiedzeniu wybrany został nowy sekretarz odpowiedzialny 
Rady Sejmu Sajudisu. Został nim Jurgis Razma. Wybrano też 
dwóch zastępców przewodniczącego Rady Sejmu Sajudisu Algir- 
dasa Katkusa — posła na Sejm Alfonsasa Vaiśnorasa oraz pro
fesora Vytautasa Kubiliusa.

ZAPRZYSIĘŻENIE PREZYDENTA SŁOWACJI
Wczoraj w Bratysławie odbyło się zaprzysiężenie prezydenta 

Słowacji. Został nim, wybrany przez parlament Michał Kobacz, 
63-letni polityk, związany z Ruchem na Rzecz Demokratycznej 
Słowacji — jednym z najsilniejszych i najbardziej wpływowych 
ugrupowań politycznych. Jednym z liderów tej formacji jest też 
obecny premier Słowacji V. Mecziar — uważany za projekto
dawcę demontażu Czechosłowackiej Federacji W uroczysto
ściach zaprzysiężenia oprócz członków parlamentu i akredyto
wanych w Bratysławie dyplomatów wzięli też udział przywód
cy krajów sąsiednich.

„NAFTA- W MOZEJKACH STANĘŁA

Od 22 lutego godz. 23 przedsiębiorstwo państwowe „Nafta" 
w Możejkach, nie otrzymuje surowca do przerobu. Już trzecią 
dobę stoi bezczynnie. Korespondenta ELTA poinformował o tym 
kierownik wydziału produkcji Ałbertas Gimbutas.

Jego zdaniem, rząd Rosji skłonny jest eksportować jeszcze 
mniej ropy do tzw. „bliskiej zagranicy". Jak  na razie również 
koncern „Lucoil" czeka, aż rząd Rosji zewoli na dostawę su
rowca. Jak poinformowano wcześniej, koncern ten wydzierżawił 
połowę mocy rafinerii i w marcu obiecał dostarczyć 250 tys. 
ton. Czy ropa przybędzie do Możejek, zależy od rządu Rosji. 
Jak na razie nie ma też realnych dostawców r^py komercyj
nej. Niemniej kierownik wydziału produkcyjnego zaznaczył, 
„jak na razie".

JPDNYM ZDANIEM

* Dyrekcji Telewizji Litwy Wschodniej zezwolono założyć 
wspólne przedsiębiorstwo z firmą USA „Equitable Finance Cor
poration".

* Od 10 marca ze stanowiska kierownika wydziału prywaty
zacji aparatu rządowego zwolniony został Stasys Vaitkevićius.

* Prezydent Polski- Lech Wałęsa patronować będzie nowej 
edycji pism Adama Mickiewicza, obejmujących 17 tomów. Pier
wszy ukaże się w tym roku, ostatni — w 1998 r.

UCZCZONO JUBILEUSZ K. PRUNSKIENfi
W  Domu Pracowników Sztuki odbyło się spotkanie, w któ

rym wzięło udział liczne grono członków inicjatywnej grupy 
Sajudisu pierwszego rządu Litwy, który odrodził niepodległość, 
przedsiębiorców, naukowców, dziennikarzy. Wszyscy oni wzięli 
udział w rozmowie z okazji jubileuszu K. Prunskiene, podczas 
której obejrzano dokumentalny film TV.

Kto nie chciał zabrać głosu, wertował najnowszą książkę ju
bilatki „Cena wyzwolenia", szukał swego nazwiska w załączo
nym na końcu książki wykazie. K. Prunskiene nie bardzo się 
gamie do polityki (a i prezydent Litwy w niedzielę potwierdził 
wobec całej WNft że pani profesor nie chce należeć do struktur 
władzy) i że bardziej interesuje ją nauka.

MEROSTWO TROSZCZY SIĘ O KOSTNICĘ?
Zarząd m. Wilna na mocy swego rozporządzenia nr 191z 

8 lutego br. „O yrynajęclu budynków, obiektów byłej Jednostki 
wojskowej ZSRR nr 22238 (zwanej „miasteczkiem północnym ) 
przy ul. Werkiu", wynajął 593 m* dla Centrum Medycyny Sa
dowej i Psychiatrii w celu założenia kostnicy.

Na podstawie doniesień agencji, 
prasy 1 radia przygotował J . SUR WIŁO
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WKRÓTCE POROZUMIENIE * 
TL MFW

Misja MFW zakończyła kon
sultacje z przedstawicielami rzą
du polskiego i postanowiła zwró- 

' ęić się na początku marca do 
rady wykonawczej Funduszu z

• prośbą o zatwierdzenie porozu
mienia. Do jego osiągnięcia przy
czyniło się przede wszystkim uch-

• waleń'e przez Sejm tegoroczne
go budżetu w wersji proponowa
nej przez rząd.' Jak poinformo
wał minister finansów Jerzy 
-Osiatyński porozumienie zostanie 
podpisane w . pierwszej połowie 
marca.

NIŻSZE OPROCENTOWANIE 
"KREDYTÓW

20 lutego Narodowy Bank Pol
ski (NBP) zadecydował o obni- 

: żeniu stop procentowych kredy
tów:

— redyskontowego dó 29 proc. 
w stosunku rocznym (dotychczas 
— od 1 lipca 1-992 — 32 proc),

— lombardowego do 33 proc. 
w stosunku rocznym (dotych
czas 37 proc.). -

— refinansowego do 35 proc. 
w stosunku rocznym (dotychczas 
38 proc.).

Decyzja NBP wiąże się rów
nież z przyjęciem budżetu, a tak -x 
że ze wzrostem produkcji prze
mysłowej i spadkiem inflacji. 
Zakłada się, że średnia stopa kre
dytu refinansowego (udzielanego 
obecnię głównie na inwestycje

centralne) spadnie w tym roku do 
28,7 proc.), czyli — w porówna
niu z rok‘em 1992 —  jo 10,3 proc.

W  związku, z tymi zmianami 
naleiy spodziewać się potanie
nia kredytów w bankach komer
cyjnych, a także zmniejszenia o- 
procentowania lokat Pozytywnym 
skutkiem . decyzji NBP będzie 

. zwłaszcza potanienie kredytów 
hipotecznych. Przedsiębiorcy spo- 

. dziewa ją si.ę znacznego Ożywie
nia gospodarczego.

PAKT O PRZEDSIĘBIORSTWIE 
PODPISANY

Przedstawiciele rządu, konfe-j 
deracji pracodawców polskich' i 
związków ząwodowyęh podpisa
li pakt o przedsiębiorstwie pań-, 
stwowym. Według ministra pra
cy i polityki socjalnej, Jacka Ku-' 
ronią, pakt wydatnie- przyśpieszy 
przekształcenia strukturalne go
spodarki.

Istotą paktu jest wprowadze
nie mechanizmów pozwalających 
zakładom państwowym na przy
stosowanie się do wymogów 
gospodarki rynkowej. Kadra i 
pracownicy przedsiębiorstw wez
mą aktywny udział w restruktu- 

: ryzacji sWpich' przedsiębiorstw. 
Załogi przedsiębiorstw będą 

miały pół roku na wybranie me
tody prywatyzacji. Zakłady 
otrzymają także bezpłatnie .10 
proc. udziałów.'

Pakt — wraz z realizowanymi 
programem naprawy banków — 
pozwoli rozwiązać problem prze
terminowanych długów. Banki w 
zam an za umorzenie lub restru
kturyzację długów Obejmą część 
udziałów w prywatyzowanych 
przedsiębiorstwach.

Przedstawiciele rządu przewi
dują, że dzięki przyjęciu tegó 
porozumienia uda się zażegnać 
wiele napięć społecznych oraz 
poprawić nastroje tych pracowni
ków, którzy są niechętni prywa
tyzacji;

Odpowiednie ustawy, / które 
wprowadzą w życie postanowie
nia paktu, rząd prześle do par
lamentu w ciągu 2—3 tygodni.

PLACE POWIĘKSZA SIĘ TAKŻE 
W TRANSPORCIE

Jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki Litwy jest tran
sport. Od warunków pracy transportowców zależy efektywność 
tej dziedziny. Obecnie trudności są wszędzie, wyjątku nie sta
nowi więc transport. Ostatnio jednak transportowcy coraz czę
ściej żądają podwyżki płac. W  celu ułatwienia społeczeństwu 
zorientowania się, o ile uzasadnione są ich pretensje,.podajemy 
informację porównawczą ó zarobkach w różnych gałęziach gos
podarki:

Gałąź gospodarki

*!| -  . ,5 g 43
ta O 8 &5 2 >> §2? o. w >> j5
w co 2
a  3.3 3  £

11 transport
2. elektroenergetyka
3.' gospodarka paliwowa
4. handel
5. służba zdrowia
6. gospodarka rolna

11529
22767
11314
11103
6542
3394

100
197
98
96
57
29

W styczniu br. płaca zarobkowa pracowników transportu w po
równaniu ze styczniem roku ubiegłego wzrosła 5,1 razy — z 
2258 talonów do 11529 tal., Hj. o 22 proc. więcej, niż średnia 
płaca zarobkowa pracowników całego sektora państwowego.

Wynika stąd, że praca transportowców bynajmniej nie jest 
najniżej oplatana. Zgodnie, z uchwałami rządu płace zwiększa 
się sukcesywnie. we wszystkich .gałęziach gospodarki, w tym 
również w transporcie.

Biuro Informacyjne rządu — ELTA

A. Klimaitis przeciwko „Lietuvos aidas“
Algis Klimaitis przeprowadził 

konferencję prasową w Związku 
Dziennikarzy Litwy. Poświęcona 
ona była obaleniu publikacji „Re
cepto na bliny iGimaitisa", któ
ra się ukazała w „Lietuvos ai- 
das“ 26 lutego.

„Lietuyos aidas" zdając sobie 
sprawę z tego, że wartość akcji 
„Klugeriady" upada, szukała wyj
ścia i przerzuciła się łącząc z 
Departamentem KontroltiLFokl na 
oczamianie działalności mojej fi
rmy gospodarczej*4, twierdził AL 
gis Klimaitis. Jego zdaniem, cel 
takich artykułóiw w „Lietuyos 
a klas" jest wyraźny — „skoro 
nie daje się oskarżyć Klimai- 
tisa o szpiegostwo, to trzeba 
przynajmniej oczernić go z po

wodu wykroczeń ekonomicz
nych". Ale i dla tego pomysłu 
zabrakło konkretnych zarzutów, 
gazeta oparła się na fakty nie 
potwierdzone, na kłamstwo, po
wiedział A. Klimaitis. Obalił on 
oskarżenia zawarte w publikacji 
co do jego firmy „LitcoramerzM, 
dostarczył dziennikarzom infor
macji hamburskiego banku „Ve- 
relns und Westbank", potwier
dzających, że jest on kierowni
kiem 9półki „Litcommerz "» Takie 
publikacje możliwe są tylko z 
powodu nihilizmu prawnego ńa 
Litwie, powiedział on. Zapytany, 
czy zamierza podać „Lletuvos 
aidas" do sądu, A. Klimaitis od
powiedział twierdząco.

(ELTA)

FUNDUSZ ELEKTROWNI ATOMOWYCH
LONDYN (ITAR—TASS—

ELTA). Europejskiemu Bankowi 
Rekonstrukcji i Rozwoju zlecono 
w imieniu 7 krajów uprzemysło
wionych założyć specjalny fun
dusz najbardziej pilnych prac, a- 
by zwiększyć bezpieczeństwo re
aktorów siłowni atomowych by
łego ZSRR, których konstrukcja 
jest analogiczna z reaktorami 
Czarnobyla.

Na ten cel zamierzają one prze
znaczyć 320 min dolarów. W 
•celu wykonania rekonstrukcji na 
szerszą skalę w 25 urządzeniach 
atomowych typu Czarnobyla po
trzeba 150 min dolarów na każ
dy reaktor. Żeby 57 reaktorów w 
b. Związku Sowieckim osiągnęło

europejskie standardy, potrzeba 
9 mld dolarów,

Środki *na zakładany fundusz 
asygnuje się zgodnie z planem, 
opracowanym na spotkaniu sió
demki latem ubiegłego roku w 
Monachium. Liderzy wszystkich 
krajów, z wyjątkiem Niemiec, 
nie potrafili jednak wyasygnować 
wstępnej części środków. Mimo 
to minister finansów Niemiec Te
odor Vaigel, któremu zlecono 
troskę o projekt, zalecił Banko
wi Europejskiemu (organizacji, 
która ma dopomóc w realizacji 
przeobrażeń rynkowych w kra
jach Europy Wschodniej) już w 
tym tygodniu zabrać się do pra
cy nad założeniem funduszu.

MIĘDZYRZĄDOWA RADA DS. ROPY I GAZU
SURGUT (Syberia Zachodnia, 

ITAR—TASS). Umowa o założe
niu międzyrządowej Rady ds. ro
py i gazu stała się wynikiem 
zakończonej w Surgucie narady 
szefów i pełnomocnych przedsta
wicieli rządów Azerbejdżanu, A r
menii, Białorusi, Gruzji, Kazach
stanu, Kirgistąnu, Litwy, Mołdo- 
wy, Rosji, Tadżykistanu, Uzbe
kistanu i Ukrainy.

Uczestnicy narady postanowili 
zespolić swe wysiłki w celu 
współpracy inwestycyjnej, nau
kowo-technicznej i stoi Formy 
współdziałania będą różne. Są to 
i kontakty na wykonanie posz
czególnych rodzajów prac, i za
kładanie wspólnych przedsię
biorstw, przeważnie sp&ek ak
cyjnych typu otwartego, i roz- 
wój bezpośrednich kontaktów

CELNICY SZWEDZCY ZLIKWIDOWALI WIELKĄ 
PARTIĘ ROSYJSKIEJ AMUNICJI WOJSKOWEJ

SZTOKHOLM (ITAR — TASS 
— ELTA). Służba celna miasta 
Ystad w Szwecji skonfiskowała 
dużą partię rosyjskiej amunicji 
wojskowej. „Nie wiemy, czy ła
dunek ten był przeznaczony dla 
osoby prywatnej, lub organiza
cji w naszym kraju, czy przez 
Szwecję przewożono go tranzy
tem, ale wiemy stanowczo, że 
wcześniej to uzbrojenie należało 
do armii rosyjskiej", oświadczył

ZOSTANĄ OGŁOSZONE DANE ARCHIWÓW KGB 
O POLSKICH JEŃCACH WOJENNYCH

MOSKWA (RIA—ELTA). „W 
najbliższych latach zostaną o- 
publikowane archiwa KGB, MSW 
i Ministerstwa Obrony Rosji w 
sprawie obozów koncentracyj
nych polskich jeńców wojen
nych" - powiedział przebywa
jący w Moskwie-naczelnik ar
chiwów państwowych Polski J e 
rzy Skowronek. Będzie to obsze
rny zbiór dokumentów, dotyczą-

ZNALEZIONO DOKUMENTY O OSTATNICH 
LATACH M. BORMANNA W PARAGWAJU

MADRYT, (ITAR — TASS — 
ELTA). Zbrodniarz wojenny Nie
miec nazistowskich Martin Bor
mann skazany na procesie norym
berskim zaocznie na karę śmier
ci, ostatnie lata życia spędził w 
Paragwaju, gdzie zmarł w 1959 r. 
Poinformowała o tym agencja 
AFA w oparciu na dane archi
walne tajnej służby byłego pre
zydenta Paragwaju, generała Al
freda Strossnera.

M. Bormann przybył do tego 
icraju w 1956 r. i aż do śmierci 
mieszkał w niemieckiej kolonii 
Gogenau. W  lutym 1959 r. M. 
Bormann zmarł na raka żołądka 
i- pochowany został w pobliżu 
Asuncion.

Dotychczas zaś najbardziej roz
powszechniona była opinia, że 
najbliższy współboj ownik Hit
lera popełnił samobójstwo 2 ma
ja 1945 r.

BIAŁORUŚ DRUKUJE PASZPORTY
MIŃSK (LETA—ELTA). Rząd 

białoruski do drukowania papie
rów Wartościowych i dokumen
tów, jak np. paszportów oraz wy. 
konywania analogicznych zamó
wień dla innych krajów WNP 
zakupił w Niemczech specjalny 
sprzęt poligraficzny. Na konferen

cji prasowej poinformował o tym 
przewodniczący komisji polityki 
narodowej parlamentu' białorus
kiego Michaił Slemniew. Poinfor. 
mował on również, że wydawanie 
nowych paszportów białoruskich 
rozpocznie się w pierwszym kwa. 
rtale 1994 r.

ZRZUT POMOCY HUMANITARNEJ 
W BOŚNI WSCHODNIEJ

FRANKFURT (Reuter—ELTA). 
Trzy samoloty towarowe lotni
ctwa wojskowego USA we wto
rek w nocy dokonały drugiego 
rejsu nad Bośnią Wschodnią i 
dokonały zrzutu jeszcze 19 ton 
pomocy humanitarnej.

Jak  i za pierwszym razem 
trzy nieuzbrojone samoloty C- 
130 po operacji wylądowały w

Niemczech, w bazie wojskowej 
USA nie opodal Frankfurtu.

„Misja pomocy spełniona zo
stała bez Incydentów", poinfor
mowała kapitan lotnictwa wojs
kowego USA. przedstawicielka o. 
peracji Laveme Chester.

„Zrzut spadł w pobliżu miasta 
Zepa w Bośni Wschodniej", po- 
informowana ona agencję Reute-

handlowo-gospodarczych między 
przedsiębiorstwami.

Szefowie rządów wyrazili po
trzebę utworzenia międzyrządo
wej Rady .ds. ropy i gazu, któ
rej celem jest rozwój współpra
cy międzynarodowej w zakresie 
wydobycia, transportu, przetwór
stwa i wykorzystania ropy naf
towej i gazu oraz koordynacja 
wysiłków na rzecz stabilizacji i 
rozwoju dziedzin związanych z 
wydobyciem ropy i gazu na pod
stawie równości, wzajemnej ko
rzyści.

Sztab Rady, zgodnie z ustawą,, 
będzie się znajdował w Tiume- 
niu. Udział w  niej otwarty jest 
dla innych państw. Pierwsze po
siedzenie międzyrządowej Rady 
odbędzie się 30 marca.

naczelnik urzędu celnego miasta 
Ystad, Przewożący ładunek oby
watel szwedzki twierdzi, że na- 

. był go „na polskim bazarze" od 
nieznajomych osób a nie ma kon
kretnego odbiorcy w Szwecji. 
Zdaniem celników, próba ta 
jest swego rodzaju sondażem, 
czy w Szwecji możlfwe jest up
łynnienie rosyjskiej amunicji 
wojskowej.

cych rozstrzelania polskich ofi
cerów w 1939 r.

Zostaną ujawnione nieznane 
momenty życia oficerów polskich 
przed podjęciem przez Berię i 
Stalina decyzji ich zgładzenia, o- 
powie się o ocalałych polskich 
jeńcach wojennych. Zgromadzo
no już kilkadziesiąt tysięcy do
kumentów.
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Naukowców Polskich na Litwie, 
niesłusznie oczerniana (?) przez 
Pana Balcewlcza o prywatę i 
własne Interesy, zasługuje na 
najwyższe uznanie i wszechstron
ne poparcie ze strony społeczno
ści poisldej (m). „Kuria: Wileń
ski** niejednokrotnie zamieszczał 
przychylne publikacje swoich
dziennikarzy o wydarzeniach z
życia powstającej uczelni i dzia
łalności Stowarzyszenia Naukow
ców Polskich na Litwie. Wys
tąpienie naczelnego redaktora 
przeciwko własnej gazecie (I?) 
wydaje się co najmniej dziwne i 
dwuznaczne, i  na pewno nie 
zwiększy poczytnośd tej gazety 

* — a szkoda.'*
W  rzeczy samej w tym wy

wiadzie jedno z pytań red. A. 
Bartnikowskiego dotyczyło pow
stającego uniwersytetu polskiego 
w Wilnie, a brzmiało następu
jąco:

— Ostatnio jedną z najgłoś
niejszych spraw, podawaną wręcz 
jako przykład konfliktu polsko- 
litewskiego, jest kwestia uniwer
sytetu polskiego w 'Wilnie. Jaki 
jest pana stosunek do tej spra
wy?

— Dziennikarz podaje taką o- 
to odpowiedź redaktora naczel
nego „Kuriera Wileńskiego" Ja
na (?) Balcewlcza.

— Uważam, że powstanie uni
wersytetu w ubiegłym roku by
ło związane bardziej z prywat
nymi Interesami pewnej grupy 
działaczy polskich, niż z rzeczy
wistymi możliwościami i  potrze
bami. Uniwersytet — jak wiado
mo — wciąż nie jest zarejestro
wany, więc formalnie nie istnie
je, mimo to organizuje z ogrom
nym zadęciem rozpoczęcie roku 
akademickiego. Dziś studiuje tam 
około 120 odważnych. Jest to 
niemal parodia uczelni, ale kilka 
osób — nie mówię o naukow
cach — znalazło tam wygodną, 
nieźle płatną posadę. W Polsce 
1 w Innych krajach powstały to
warzystwa wspierające tę Ideę, 
płyną pieniądze — nawet z Ame
ryki. Nie jestem pewny, czy śą 
to pieniądze dobrze lokowane.

Dobrze pamiętam,*że w naszej 
rozmowie uniwersytetowi pols
kiemu poświęciliśmy wiele uwa
gi. Nie mogę dziś oczywiście do
słownie przytoczyć wyrażonych 
przez mnie opinii na ten temat, 
ale jestem pewien, że jak dotąd 
nikomu nigdy nie powiedziałem, 
że wyższa uczelnia, gdzie absol
wenci szkół polskich mogliby 
studiować w swoim języku oj
czystym, - nie jest potrzebna na 
L'twie. Gdyby autorzy polemik 
ze mną regularnie czytali . „Ku-.

* rier Wileński", - a nie czerpali .

wiadomości z innych wątpliwych 
źródeł (najczęściej. •— z informa
cji moich oponentów . politycz
nych), na pewno by zauważyli, 
że redaktor naczelny „Kuriera" 
oraz tenże deputowany do RN 
RL Z. Balcewicz był jednym z 
tych, którzy tu  na Litwie wal
czyli w. parlamencie o noweliza
cję ustawy RL o mniejszościach 
narodowych, polegającą min. na 
tym. aby zagwarantować prawo 
mniejszościom narodowym do 
zakładania wyższych uczelni w 
języku ojczystym. Uczciwi świad
kowie i uczestnicy życia społe
czno-politycznego Polaków na Lit
wie nie dadzą skłamać, ile to ten 
VTÓg*' uniwersytet*. polskiego 

ułożył wysiłku, udowadniając 
Ministerstwu Kultury i Oświaty 
Ihwy, Departamentowi ds. Naro
dowości i innym urztJ -jo po
trze by stworzenia absolwi*iroro 
szkół polskich możV'WC-sd zdo
bywania wyższego wynsztaii.caia 
w języku ojczystym, w tym po** 
przez powołanie polskiej wyż
szej uczelni. Jeszcze jednym ar
gumentem mojego stosunku do 
tej sprawy było przekazanie prze
ze mnie (oczywiście nieprawnie) 
rektorowi uniwersytetu R. Brazi- 
sowi kluczy pd skromnych, co 
prawda, pomieszczeń przy ulicy 
Subocz 5, gdzie tymczasowo mie
ściła się redakcja „Kuriera". 
Tym konkretnym faktom nie da 
się zaprzeczyć.

Cór innego, że miałem i mam 
sporo zastrzeżeń ćo do sposobu 
realizacji idei uniwersytetu -pol
skiego w Wilnie. Sprawa ta, jak 
zresztą prawie każda inna,, do 
której realizacji wtrącali się 
niektórzy, lokalni działacze pol
scy, została spolityzowana. Posz
czególni działacze polscy na 
Litwie zaczęli się prześcigać i 
rywalizować, kto mocniej walczy 
o polski uniwersytet. Nie wiado
mo przez kogo i czym się kie
rując nagle została podjęta de
cyzja o rekrutacji młodzieży na 

.studia do nie istniejącej uczelni. 
Utworzono prawie tyle wydzia
łów i kierunków,- co na praw
dziwej uczelni. Próbowano tu  na
wet kształcić takich specjalis
tów, jakich w dniu dzisiejszym 
przygotowuje w  języku polskim 
Wileński Państwowy Uniwersy
tet Pedagogiczny. Tymczasem 
wśród wykładowców pośpiesznie 
utworzonej uczelni ludzi ze sto
pniem naukowca można policzyć 
na palcach jednej ręki. Część 
profesorów — to ludzie, nie ma- 
jący fachowych predyspozycji do 
tej pracy, którzy po prostu z 
różnych przyczyn dotąd utracili 
pracę w innym; miejscu, znajdu
jąc tu sobie przytułek. I tak 
ta cała sprawa trwa. już drugi 
rok akademicki. Jak wyjść z sy
tuacji? 'Tymczasem dobrze wia
domo, że po to, aby utworzyć 
wyższą uczelnię, n ie" wystarczą

tylko dobre chęci i zapał. Two
rzenie wyższej szkoły — to jest 
proces. Wyższą uczelnię budować 
należy od, podstaw. Jestem prze
konany, że tworzenia uniwersy
tetu polskiego nie należało się 
zaczynać od przyjęcia studentów, 
wśród których, a propos, nie ma 
dzieci ani jednego z wykładow
ców tej uczelni. Czy nie nale
żało zacząć tworzyć wyższej u- 
czelni od gruntownego przygo
towania, najpierw może zakłada
jąc przy Stowarzyszeniu Nauko
wców Polaków college, ewentu
alnie uniwersytet ludowy, które 
z czasem przekształciłyby się w 
wyższą uczelnię? Niestety, zakła
dając uniwersytet polski ktoś 
wolał pójść drogą faktów doko
nanych. Obecna sytuacja, w  ja
kiej znalazł się ten uniwersytet, 
zagraża dyskredytacją samej 
idei,
■ Osobiście zawsze uważałem i 
nadal jestem przekonany, że za
nim nie rozstrzygnie się choćby 
minimalnie problemu miejscowej 
kadry wykładowców ( i tu po
trzebna jest pomoc Macierzy, 
może nawet bardziej, aniżeli w 
przyjmowaniu na studia naszych 
maturzystów, którzy powinni być 
zorientowani na naukę w wyż
szych uczelniach Litwy) oraz za
nim nie zostanie stworzone mi
nimalne zaplecze . materialne 
przyszłej wyższej uczelni, nie 
wolno było przyjmować żadnych 
studentów. Moim zdaniem, o wie
le większą korzyść przyniosłoby 
ludności Wileńszczyzny Stowa
rzyszenie Naukowców Polaków, 
gdyby na obecnym etapie skon
centrowało swoje wysiłki na 
przygotowaniu młodzieży pols
kiej do wstąpienia na' studia 
(przede wszystkim na wyższe u- 
czelnie Litwy), roztoczyło patro
nat nad szkołami polskimi oraz, 
co jest bardzo ważne, przyciąg
nęło do siebie na swego -rodza
ju  studia równoległe aktual
nych studentów wyższych uczel
ni Litwy — Polaków, zorgani
zowało dla nich wykłady z dzie
dziny kultury oraz z historii Pol
ski zapraszając naukowców z 
Macierzy. SNPL powinno było 
by również wziąć na siebie do
trzymanie łączności z młodzieżą, 
która obecnie studiuje w Polsce,

a która coraz bardziej traci kon
takt z Litwą.. Skoro SNPL bie
rze udział w selekcji młodzieży 
na studia do Polski, nie ma więc 
moralnego prawa rzucać ją na 
pastwę losu.

Obserwując nasilającą się po
lemikę wokół mojego wywiadu 
nasuwa się pytanie, czy ta zao
czna dyskusja ze mną na temat 
uniwersytetu polskiego nie jest 
próbą znalezienia kozła ofiar
nego, fiaska, jakie grozi tej spra
wie? Bo dlaczego w takim ra
zie .zarówno w Polsce, jak i tu 
na Litwie, nie został zauważony 
naprawdę krytyczny artykuł Ka
zimierza Rosińskiego pod tytułem 
„Zabawa w polski uniwersy
tet", zamieszczony 23, 25 paź
dziernika ub.r. (czyli prawie jed
nocześnie, co i wywiad ze mną) 
w „Kurierze Porannym" — bia
łostocko - łomżyńsko-suwalskim 
czasopiśmie regionalnym. Wiem 
dobrze, że publikacja ta jest znana 
również dla działaczy polskich 
na Litwie. Sądzę, że zainteresu
je  ona naszych Czytelników.

Na zakończenie swoim zaocz
nym oponentom z Towarzystw 

. Miłośników oraz innym Przyja
ciołom Polaków Litwy chciałbym 
powiedzieć, że osobiście mam o 
wiele więcej argumentów prze
mawiających za tym, jak po
trzebne jest nam odbudowanie 
inteligencji polskiej na Litwie. 
Ale przed rozpoczęciem dowol
nej budowy nie wystarczą tyl
ko przekonania, że jest ona po
trzebna. Należy przygotować re
alny projekt, zgromadzić choćby 
minmalne środki, znaleźć spe
cjalistów i ' rozpocząć budowę od 
fundamentów. Wszelki wolunta
ryzm, tym bardziej w sprawach 
związanych z młodzieżą, jest 
szkodliwy. Z biegiem czasu upew
niłem się, że głównymi doradca
mi w sposobie realizacji idei 
polskiego uniwersytetu w Wil
nie byli bliskowzroczni politycy 
— działacze, a nie specjaliści.

Jeżeli chodzi o osobiste korzyś
ci materialne czerpane przez nie
których działaczy na rzecz polsko
ści z pomocy, kierowanej dla 
Polaków na Litwie z zagranicy, 
jest to odrębny temat, do któ
rego na pewno jeszcze wrócimy.

Zbigniew BALCEWICZ 
Fot W. Charta

w polski uniwersytet
U o j f t 7 0 , a  TtZEBA. OMIJA.C DZIAŁACZY Z WO- 
ACVM ^  POMOC POLAKOM NAJBARDZIEJ

NASZEGO WSPARCIA.
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Można się jedynie domyślać, 
jakie wrażenie wynieśli z tego 
wyjazdu), bo ani prof. Kaliciński, 
ani ćlr Liissas, nie chcieli mówić 
o polskim uniwersytecie w Wil
nie. Mówili natomiast o przygo
towaniach do pfzyjęcia młodych 
ludzi stamtąd; na studia w Bia
łymstoku.

Tymczasem Stowarzyszenie Na
ukowców Polaków Litwy pośpie
sznie utworzyło uniwersytet. P<v 
wołano rektora 1 dziekanów, 
przyjęto studentów. Wszystko to 
bez kadry wykładowców, bez ła
dnego zaplecza, Jeśli nie liczyć 
kilku pomieszczeń w domu przy 
ul. Subocz 5, a przede wszyst
kim ntlmn odmowy władz litew
skich.

Wszystko to można by uznać 
za zabawę, gdyby nie szkody ja. 
k'.e ten „uniwersytet1* przyno3\.

BO oto bawiący się w to ludzie 
apelują ó pomoc z kraju I za
pewne tę pomoc od osób słabo 

. zorientowanych w stosunkach 
wileńskich otrzymują. Władze l i - . 
tewskie traktują to„ jako wspie
ranie z zewnątrz nielegalnej or
ganizacji i nietrudno przewidzieć, 
czym sHę to skończy.

Mniejsza Już o działaczy, któ
rzy będą spijać piwo, Jakiego sa
mi sobie nawarzy 1L Chodzi .o 
ściągniętych z wileńskiej prowin
cji młodych ludzi, którym wma
wia się, że są prawdziwymi Stu
dentami na prawdziwym uniwer
sytecie. Dopiero po paru latach 
d  młodzi Indzie dowiedzą się, 
że całe to studiowanie ku nicze
mu nie zmierza, że Jest w isto
cie idążą urojoną.

Dość szybko więc powołana w 
Białymstoku fundacja na rzecz 
wspierania uniwersytetu w Wil
nie, nastawiła się na przeciw
działanie szkodom, jakie ten „u- 
nlwersytet ** Wyrządza. Przede 
wszystkim działacze fundacji za
pewnili części młodych ludzi pra
wdziwe studia w Białymstoku. 
Teraz chodzi o to, żeby cl lu
dzie po uzyskaniu dyplomów 
wrócili na Wileńszczyznę. Dlate

go władze AMB czynią pewne 
starania, by niektóre ̂ zajęcia z 
tą grupą odbywały się, w Wilnie.

Z pomocą w tych staraniach 
pośpieszył ambasador RP Jan 
Widacki, który doprowadził do 
rozmów z rektorem litewskiego 
Uniwersytetu Wileńskiego profe. 
sorem Pavilonisem. Rektor Kali
ciński zaproponował współpracę 
między -uczelniami wileńską i 
białostocką i rektor Pavllonis 
zgodził się udostępnić sale na 
zajęcia wyjazdowe grupy studen
tów AMB.

Z "kolei minister Litwy 
Kadilulis wyraził zgodę na zor
ganizowanie przez lekarzy z 
AMB „białych niedziel" na Wi
leńszczyźnie. Białostoccy specjali. 
ścl mają wyjechać do miejsco
wości wskazanych przez litewskie 
ministerstwo zdrowia. Przy tym 
białostoczanom zależy, żeby by
ły to wsie zamieszkałe także, 
przez Litwinów.

W ten sposób blalostoczanie 
starają się pokazać Litwinom, że 
za ich działaniami nie kryje się 
żaden podstęp. Tymczasem nie
którzy przywódcy społeczności 
polskiej niechętnie patrzą na

współpracę z władzami niepodle
głej republi ki. Przy czym coraz 
więcej faktów zdaje się wska
zywać, te nie zawsze w prowa
dzonej przez siebie grze Uczą się 
z Interesami polskiej społeczno
ści

Kilka tygodni temu, na przy
kład, przewodnitzg£y Stowarzy
szenia Naukowców Polaków Lit
wy odmówił przysłania do Białe
gostoku czterech osób na studia 
matematyczne 1 z zakresu infor
matyki. Przewodniczący powie
dział, że oni w Wilnie mają ta
kie kierunki na polskim uniwer
sytecie. I w ten sposób przepad
ły cztery rządowe stypendia, o 
które wystarał się Jeden z pro
fesorów Filii UW.

Coraz więcej też dochodzi z 
Wilna Informacji o tym, że lwia 
część kierowanych do tamtej
szych Polaków darów grzęźnie w 
kręgu działaczy. Wygląda na to, 
że trzeba omijać działaczy z Wi
lna, Jeśli chce się pomóc Pola
kom najbardziej potrzebującym. 
Białostoccy naukowcy strarają się 
to robić. Choć dotarcie do po
trzebujących pomocy nie 
wcale łatwe.

'-KmmffTT, ROSIŃSKI
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LOS SZCZĘŚLIWY DLA 

IOSEL1ANI

Po tym, kiedy dwie dalsze do
datkowe partie finałowego me
czu pretendentek do zachowanej 
„korony" pomiędzy Gruzinką N. 
Iosellani i Węgierką Z. Polgar

znów zakończyły się remisem i 
wynik meczu był — 6:6, zgodnie 
z regulaminem zarządzono loso
wanie. Fortuna uśmiechnęła się' 
tym razem dla szachistki gruziń
skiej.

W  ten sposób została ona u- 
czestniczką meczu o szachowe 
„berło", a po drugiej stronie sza
chownicy będzie miała mistrzynię 
świata Chinkę Xie J.un. jjj

NAJLEPSI W LODOWEJ RYNNIE

Saneczkarze i saneczkarki za
kończyli zmagania o Puchary 
Świata. Wśród kobiet pierwsze 
trzy lokaty w ich kolejności wy
walczyły Włoszka G. Weissenstei- 
ner oraz Austriaczki D. Neuner 
i A. Tagwerker. Wśród męż
czyzn najlepiej się spisał Aus
triak M. Prock, wyprzedzając 
Niemca G. Hackla i Amerykani

na D. Kennedy'ego.
Rywalizację dwójek wygrali 

Włosi.
AFRYKA KOPIE

Prawie 100 tys. widzów oglą
dało w Kairze z trybun spotkanie 
pomiędzy Egiptem i Zimbabwe. 
Gospodarze wygrali 2:1, dzięki 
czemu zdobyli awans do dalgzych 
gier w eliminacjach przyszłoro
cznych mistrzostw świata w Sta

nach Zjednocz**^ 
tem podobny 
ostatnio Gwineę, 
i Maroko.

Łącznie na 
p łkarze walcząV u.a*£e "a*—-*
pustki w 9 
“ izcy  będą W g jV

ltaech A!̂ Ó p‘je wygra, 
grona 24 finab*0* 
nego M undi||^^^
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PODIUM ZAWODÓW 
Dziewczęta do lat 13 

1. Helena Bojarojć, 2. Beata 
Lisauskaitó (obie Nowa Wllej- 
ka)r 3. Edyta Ptetrukianiec (Nie- 
menczyn).

Chłopcy do lat 13 
1. Andrzej Zuromski, 2. Da

riusz Naruszewicz, 3. Robert 
Ztnklewicz (wszyscy Niemen- 
czyn).

DzieWczęta do lat 15 
1. Jolanta Kleżun, 2. Lilia Ta-

raszkiewicz (obie Mościszki), 3. 
Beata Chmielewska (Wilno).

Chłopcy do lat 15 
1. Ryszard Trypucki, 2. Lech 

Balsę wicz, 3. Jan Pietruklaniec 
(wszyscy Niemenczyn).

Dziewczęta do lat 18 
1. Beata Raubo, 2. Rlma Ju 

chniewicz (obie Niemenczyn), 
3. Jolanta Kojro (Nowa W ilej
ka).

Chłopcy do lat 18 
. 1. Romuald Dowgiało (Wilno),

2. Tadeusz Mince wicz (Buj wi
dzę), 3. Sergiusz Makrow (Nowa 
Wilejka).

Kobiety do lat 30 
1, Regina Kozłowska (Mości

szki), 2. Jadwiga Juniewicz,
3. Nljoló Kavaliauskaite (obie 
Nowa Wilejka).
Mężczyźni do 1 powyżej la t 30

1. Marian Powiłowskl (Nie
menczyn), * 2. Jerzy Maślannik, 
3. Kazimierz Tarasewicz (obaj
Nowa Wilejka).

Start chłopców grupy wiekowej do lat 13

Zwycięzcy zawodów na wspólnym „podium"

„Nie posmarujesz, nie pojedzlesz" — twierdzi Kegla 
wska, szykując narty swym wychowankom i

Rys na białej 
Wileńszczyźnie

Trudno się nie zgodzić, że 
klub sportowy Polaków na 
Litwie „Polonia" ma łaski szcze
gólne u Tego, który na wyso
kościach. W roku ubiegłym, kie
dy organizowaliśmy II Zimowe 
Igrzyska Polaków na Litwie 
jeszcze w południe w dniu 
zajazdu uczestników do Sudei- 
wy mżył w najlepsze deszcz, a 
śnieg można było dorysowywać 
jedynie w wyobraźni. Ale — 
widać — nasze modły do nie
bios zostały dosłyszane, gdyż po 
o biedzie rozhulała się zamieć. 
Taka, że świata bożego nie by
ło widać. Nazajutrz z rana śnie
gu było po kostki, a termome
try wskazywały 12 stopni mro
zu. Kierownik działu realizacji 
imprez Stowarzyszenia „Wspól
nota Polska" pan Adam Pie- 
troń i gość honorowy igrzysk 
srebrna medalistka olimpijska 
w łyżwiarstwie szybkim Elwira 
Seroczyńska kręcili z niedowie- 
rzenia głowami, twierdząc zgo
dnie, że czegoś takiego jak 
żyją nie widzieli.

W  tym roku, gdy przymie
rzaliśmy się do organizacji nar
ciarskich zawodów „Wileńszczy- 
jzny biały czar", też śniegu nie 
było ani krzty. „Musi sypnąć" 
— twierdziliśmy na przekór 
płatającej figle zimie. I •— rze
czywiście — sypnęło. Tyle, że 
27 lutego Niemenczyn, bo tu 
zawody się miały odbyć, wyglą
dał* jak miasteczko za kręgiem 
polarnym.

Minionej soboty zaraz po
dziewiątej w kierunku miejsca 
„białego szaleństwa" ruszył au
tobus zabierając dzieci z wileń
skich szkół. Co prawda, szko
łom średnim im. Syrokomli i 
Mickiewicza niezbyt chciały 
towarzyszyć inne szkoły polskie 
z grodu Giedymina. Nie było
narciarskiej dziatwy że szkół
nr 5 i nr 29. Reprezentację 
szkoły n r 26 z\ Nowej Wilejki 
dowiózł natomiast bezpośrednio 
na miejsce startu jak zawsze 
niezmordowany Tadeusz Lem-

Dowicz. Bardzo licznie stawiła 
się w pełnym narciarskim ryn
sztunku Niemenczyńska Szkoła 
Średnia. Jej nauczyciel Marian 
Kaczanowski, dzięki którego 
staraniom zostały naszykowane 
trasy, uwijał się jak w ukro- 
pie: temu narty smarował, temu 
wiązanie poprawiał, tego na 
duchu pokrzepiał. Pełne ręce 
roboty miała też Regina Kozło
wska, parokrotna złota meda
listka Zimowych Igrzysk Polo
nijnych w Zakopanem a  i na
szych igrzysk zimowych. Tym 
razem jako nauczycielka Moś
cisk! ej Szkoły Dziewięcioletniej 
przywiozła przecież gromadkę 
dzieci chcących zdążać zwycię
skim białym szlakiem swej pani 
od wychowania fizycznego. 
Przybyły z Buj widz wraz z sy
nem Tadeusz Mincewicz rychło 
deski do nóg przypiął i ruszył 
zbadać, na ile „śnieg podnie- 
menczyński - jest śliski". Sło
wem, ruchawka przedstartowa 
trwała na całego, a obok mło
dzieży próbne ślizgi robili też 
dorośli. Rozdawano numery 
dla 131 chętnych wzięcia udżia- 
łu w „Wileńszczyzny białym 
czarze**.

Kilka minut po U nastąpiło 
uroczyste otwarcie zawodów.
Wśród tych, co życzyli ucze
stnikom połamania kijków i
nart był też mer Niemenczyna 
pan Mieczysław Borusewicz.

Jako pierwsze na trasy wy
ruszyły dziewczynki do lat 13, a 
wężyk narciarek na starcie ot
wierała 6-letnia Agnessa Kacza
nowska, córka Mariana. Za ni
mi w  stronę mety podążyli ró- 
wieśnicy-chłopcy, a dalej —-
coraz starsi i starsi uczestnicy.

Poziom rywalizacji I był róż
ny. Podobnie jak różna była 
klasa a i sprzęt zarazem. Obok 
nart produkowanych masowo 
u nas okazale prezentowały się 
„Fischery" ••— deski, na jakich 
ścigają się najlepsi na świede.

Znakomita pogoda (kilka sto
pni mrozu, od czasu do czasu

wyglądające słonko i lekko ko
łujące w powietrzu płatki śnie
gu) tworzyła wręcz bajeczną 
opTawę imprezy, której końco
wym akordem było rozdanie 
nagród dla indywidualnych 
zwycięzców w poszczególnych 
grupach wiekowych, jak też 
kompletów piłek dla szkół, ja 
kie najlepiej wypadły w łącz
nej klasyfikacji, specjalnych 
upominków od mera Niemen
czyna dla nauczycieli, sędziów, 
organizatorów.

Bieg narciarski „Wileńszczy
zny biały czar", tp kolejna kon
kretna batalia zorganizowana 
przez klub sportowy Polaków 
na Litwie „Polonia". Batalia, 
gdzie tak na dobrą sprawę nie 
było zwycięzców i pokonanych. 
W ydaje mi się, że ma ona 
wszelkie szanse, by na trwałe 
usadowić się w kalendarzu na
szych imprez. Tym bardziej, że 
pan Mieczysław Borusewicz goś
cinnie zaprosił za rok do Nie
menczyna, gdzie przecież są tak 
bogate tTadycje ścigania się z 
czasem na nartach. A zatem — 
do kolejnych rysów -jia białej 
Wileńszczyźnie.

Henryk MA2UL, 
prezes KSPL „Polonia"

Fol Walery Charln

Na mecie 
sewicz

Spotkanie z 
akadem icką i

We czwartek. * 
ciele św. Duch® 0 
odbędzie się SP ° ^ ^  

I żą akademicką * 
tych dniach 2°*°  ̂
szczyźnie. ■ Gośde 
problemy 
podzielić ^

I nawiązać bliis® * 
praszamy młodfl**

I spotkanie z 
Macierzy. J f l

• l
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f f t a s
_ J  t.nwdas V*f«tk» w  cotygodmo. 
H « to rk o w y c h  rozważaniach pisze:

na Litwie jeszcze nie produ- 
B ° T ^ 111xfcod6w osobowych, to jed

naj p®» E Li*?64 ustalit reketowe 
od wwożonych wmocho- 

TjaBochód Uczący 10 lat trzeba 
L apbdć władzom reketową daninę 
fantów USA od 1 centymetra sześ- 

-łJLm l a za starsze — nawet po 20 
^ftonyini słowy, za 11-letni „VoUcs- 

Jujfi Litwin będzie musiał dopłacić 
E . ” jeszcze 300 dolarów USA, tj. trze- 

it wartości samochodu, chociaż Je- 
ie itazylo się czytać uchwały rzą- 

j, i  dolary USA stały się już walutą 
uMlową kraju i zastąpiły pogrążone w 
rt£ej inflacji talony.
jjt mołe, władze troszczą się o eko- 

j£  jnju! Trudno jednak w to uwie- 
H  gjyi uąd przydzielił walutę i ku- 
■ autobusy liczące ponad 10 lat, które w 
|g §  baju bąldą woziły pasażerów.
5 prcjtlsd ten nie dowodzi, że cło na 

mi samochody jest po prostu zwyczaj- 
rabieią! A także niechęcią, aby prze- 
ijr obywatel bez pomocy władz sam 

niłnygiiąl problemy transportu, 
tomie B. Lubys i J. Veselka wiedzie- 
|  lilwaj nie produkuje papieru gaze- 

Jbmgd jednakże wprowadzając 5-procen- 
ffi do, postanowili wzbogacić się jeszcze 
B i  kosztem czytelników gazet Po 
Oprowadzeniu tego cła gazety podrożeją 
|fipe bardziej (...) “
0 „Rnna „Vidumaktis" prócz miłych 

Ml spędzonych z męskim towarzyszem, 
■oie aoferować napoje i przekąski, ma
to i isługi fryzjera, potrafi obsłużyć we* 
■da, doprowadzić mieszkanie do porząd
ni lub opiekować się dzieckiem w domu. 

Kor!*- Jednakże najpopularniejszą usługą jest 
Wzwanie mężczyzny . towarzysza do do- 
■l Prawem są tu życzenia klientki, 
l i p i  zapytałam telefonistkę ffnny, ile 
pstaje mężczyzna, odpowiedziała bar- 

tonkrelnie ,80 dolarów USA za dwie 
iny w łóżku".

J S j  prezes lirmy Povilas Skripku- 
p̂owiedział, że ceny różnicuje się we- 

JJ 00 zamierza się czynić z tym 
^^towarzyszem. Na przykład, mo- 

8° prowadzić do teatru, restauracji, 
^ t f L7-TrZeb̂  ^  bardzo brzydką i - 

^ Pieniądze można pokazywać 
J t J 0 1 troskliwego mężczyznę, jak 

■je* laki kontyngent kobiet Dlate- 
ujemy różnych towarzyszy i och-

EkTfóSi prezes Lnny-
klientkę pyta się 

w iaVi 1 . eS° życzyłaby mężczyznę 
lo Jeżeli Cena jest możliwa
EMinriti i W umówionym czasie przed I 
hriat/rw i 38  111^ fi marzeń z wiązanką 

I S M l  “ampana.
anonimowość zarówno 

Ł d J ? *  też naszym pYacow-1
lenimy ich przed niektórymi

p k r ip J S 0 ‘^ ' ? e*stwa ~  mó-B  oni >, j '  ~  Zgodzicie się, że wy-
^  pr««-

r legalną określi się

bładze chociażby nieco 
LJby bard* H Sprawą, to zam- 
L^^owido Wle*e Jednakże nie 
?  ‘WeczeńfiS?®8? bł®esu. W na- 

ôcfcm Sê s przez dług i czas 
! łolec2eń«?aMnym* Dlatego na po- 

°̂ °rie ^  ° ‘vvydawało się albo za-
JPNie albo obłudne,

i^ftualnymi j  ̂ Odziej otwarci. Za 
E »  * ^ v ,„ ° głC6Zeniaini ..młody, sek- 
Ł j W' towarzyszkl ży-
Ę ? r°̂ e) £ | |  uitrywają się ludzie o 

^  P l  złodzieje, arna- 
Sm i** H*rv naa wszystko jest czy-
4 ^  z dobrei^ę?ia dwotea ludzi ł K/®- (...) * chętA r— nikomu to nie

h S s L - )  p*4-t'e stosunki 1 „wlleń-

■ K  i H H j H H H H
dzii WM?1ŁSŁa cza

. uli rvrji ~̂ rdz4ej ufa ludziom!

fil

f / \

0»

tt^rone t nam, jeżeli' cho-

Ut polfcjt^f*) "fa ludllom z| 

flrmy d2lennl‘

szczegóły tego wydarzenia. Bez szkody dla 
pracy funkcjonariuszy obecnie można po
wiedzieć tylko tyle, że kilka firm. zebrało 
od różnych przedsiębiorstw Litwy pienią
dze, za które miano w Rosji kupić pali
wa.

Wszystkie terminy przewidziane w urno. 
wie minęły, ale nie ma ani paliw, ani pie
niędzy. Obecnie straty wynoszą 200 mi
lionów talonów i 625 tys. dolarów USA 
(tj. jeszcze prawie 300 min talonów), ale, 
zdaniem policji, może się okazać, że su
ma jest jeszcze większa. Między innymi,

. podejrzewa się, że w tej historii zamie
szani są również ludzie zajmujący wyso
kie stanowiska14 (...)

kronik afery może być
K S ł A Ć  opubllko- 
K numerze.
■S fia-k z*k,ro| Podjęła dochodzenie

Ś i w,elk** * * *  a-1 aż l^ t  to dopiero
Policja nie chce 

zostały | ,opublikowane

LIETUYOS AIDAS
Redaktor naczelny Saulius Stoma w nr. 

z 23 lutego pisze:
„W tych dniach Ałgirdas Brazauskas 

będzie ślubował jako prezydent Republiki 
Litewskiej. W  ubiegłym tygodniu, zgodnie 
z założeniami Konstytucji zawiesił swe 
członkostwo w Partii Pracy. Niezależnie 
od oceny samej osobowości jasne jest, że 
właśnie on w obecnej Litwie będzie miał 
olbrzymi wpływ i że od jego decyzji bę
dzie zależała poprawa lub pogorszenie na
szego żyda, szybsze lub wolniejsze utrwa
lanie się albo nawet utrata niepodległości 
Litwy. Brzemię odpowiedzialności spada
jące na jednego człowieka jest naprawdę 
duże i obecnie już wszyscy (którzy gło
sowali na Brazauskasa, a także przeciw
ko) musieliby zrozumieć, źe trzeba pomóc 
mu w robieniu dobrych spraw i- przesz
kodzić w złych. -Jego oponenci (również 
„Lietuyos aidas"), obrazowo mówiąc, mu
sieliby otworzyć nawą pustą kartkę „per
sonaliów Brazauskasa" i bezstronnie no
tować dalszy bieg wydarzeń. Obecna opo
zycja powinna odrzucić wcześniejsze pry
mitywne czepianie się antysajudistowskiej 
opozycji byie czego. Dziwnie wyglądało, 
gdy to samo wydanie, a częstokroć ten 
sam autor nacierał na władzę raz z jed
nej, a innym razem z całkiem przeciwnej 
strony, powiedzmy, krytykował decyzje e- 
konomiczne raz jak  zawzięty liberał, in
nym  razem jak  socjalista, jakby między 
tymi dwoma poglądami nie było żadnej 
różnicy. (...)

Ałgirdas Brazauskas jest naprawdę dzie
ckiem szczęścia: Przez tyle lat będąc w 
sowieckiej nomenklaturze, na stare lata 
zdobył wspaniałą szansę dostania się na 
listę dobroczyńców narodu. I tak wielkie 
możliwości w rękach jednego człowieka! 
Ten człowiek będzie musiał odkryć się 
całkowicie.

Sąd historii będzie nielitościwy. Czy 
starczy ducha, prezydencie naszej bezna
dziejności?"

0  W  tym samym numerze — przemó
wienie V. Landsbergisa w dniu 16 lutego 
na Placu Katedralnym. Zacytujemy nie
wielki fragment:

„Jeszcze kilka słów o  tym, co się stało 
w okresie tych 3 lat po 11 Marca. Pra
cowaliśmy, pracowaliśmy dużo. Jedni pra
cowali na rzecz niepodległości, państwa, 
inni — ńa rzecz wyborów. Pomyślnie pra
cowaliśmy i jedni, i drudzy. Obroniliśmy 
niepodległość, |  odbudowaliśmy państwo — 
to jedni, a drudzy zwyciężyli w wybo
rach. Obecnie mamy końcowy wynik. Nie
podległa Litwa z  władzą DPPL. Tak jest, 
tak będziemy żyli i przyczyńmy się, by 
sprawy nie poszły na gorsze. Możemy,ha
mować złe zmiany, jeżeli nie będziemy 
obojętni $ przestraszeni. Może nie trzeba 
krzywo spoglądać na każdego z większo
ści tego Sejmu lub na każdy ich pomysł, 
jak na zło./Są ludzie różnie myślący, są 
tacy, którzy zaczną rozważać, są dyskusje, 
szczere rozmowy. Zycie jest trudne —  i 
tam, w  Sejmie, I i w Litwie. Podejmuje^ się 
niewłaściwe decyzje. Lecz jeżeli coś"" się 
zepsuje, to wszystkiego n ie jla  się zepsuć.
I jeżeli będziemy czujni, przezorni, kiedy
kolwiek przyjdziemy pośpiewać, jeżeli bę
dzie taka  ̂ potrzeba, to może powstrzyma
my jakąś niewłaściwą decyzję. Czyny i 
decyzje wszystko uwidocznią i musimy je 
ocenić, ocenić wyraźnie".

0  Valentinas Ardżiunas na gorąco ko
mentuje przemówienie prezydenta Litwy 
Algirdasa Braizauskasa z okazji zaprzysię
żenia. Zdajemy sprawę, że jest to opinia 
ze znakiem osobistym:

„Uszeregowano trzy święte rzeczy: Na
ród, Ojczyzna i Bóg. Jeżeli kolejność na 
liście odpowiada hierarchii wartości to mo
żna odgadnąć, że prezydentowi milsza bę
dzie ideologia narodowa, lecz w takim wy. 
padku Bóg zostałby odrzucony, gdyż nad 
najwyższą wartość wynosząc jakąś Inną, 
traci ona sens. To — nie retoryczna atry- 

|bu tykaM (...)

©  W odgłosach powyborczych we 
kowym numerze podaje taką oto 
mację:

„Draugas" z Chicago podał sprawozda
nie o wykorzystaniu środków zgromadzo
nych przez komitet amerykańskich Litwi
nów „O Litwę demokratyczną^1, przekaże* 
nych Sajudisowi, aby ten, pomyślniej prze
prowadził wybory do Sejmu.

Łącznie zebrano 71.166,7 USD.
Wydano: na audycje radiowe — 890 

dolarów, na ogłoszenia w gazetach USA 
— 1708,6| na ogłoszenia w gazetach Litwy 
(„Respublika", „Łietuvos aidas", „Uetuvos 
rytas") — 1475, na inne cele — 322,79 do
larów.

Za pośrednictwem profesora V. Lands
bergisa koalicji Sajudisu „O Litwę demo
kratyczną"1 wręczono: 13 września 1992 r.

15.000 dolarów, 29 września — 3.700, 
16 listopada —  1.750 dolarów.

Najwięcej ofiarowali: J. Adomavićius —- 
6000 dolarów, A. Garbaćiauskas — 5000, 
K. M  Ambrozaitisowie —-f 1.050 dolarów, 
najmniej — S. Suski — 1 dolar.

Jak  wiadomo, pieniądze te  nie pomogły 
Sajudisowi ani podczas wyborów Sejmu, 
ani Prezydenta. Cof prawda, ciekawie było 
popatrzeć na samolot agitacyjny nad Wil
nem  A przecież za te dolary lepiej by 
było kupić Idei. Któż jednak wiedział, że 
na nic się zdadzą zielone?

Co prawda, zbierający środki są innego 
zdania: „z Wilna informują, że bez pomo
cy tego komitetu wyniki byłyby o wiele 
smutniejsze".

0  Rozważania na temat „neokomunistów” 
litewskich snuje Mindaugas Tamośiunas 
(środa):

„Kilka słów o „neokomunistach". Ten 
stereotyp upodobali sobie nasi prawicowi 
politycy i piAlicyści, działacze obecnego 
Sajudisu. W  ten sposób określają oni De
mokratyczną Partię Pracy Litwy. Ale 
wszak tę partię założyli, jej trzem utwo
rzyli ci sami członkowie KPL, którzy się 
wyrzekli ideojogii marksizm u-leninizmu,
imienia komunistów i zmienili orientację 
na program Międzynarodówki socjalistycz
nej. Oczywiste jest, iż są oni nie „neo",- 
ale tfep'1 czyli byli komuniści. DPPL by
łaby neokomunistyczną w przypadku, gdy
by się kierowała przystosowaną do no
wych warunków ideologią komunistyczną, 
nie zaś socjaldemokratyczną. Należy tyl* 
ko się dziwić, że nasza prawica nie jest 
w stanie, czy nie chce pojąć tak ełemenr 
tamej rzeczy. A przecież jest u kogo się 
pouczyć, bo zachodni dziennikarze i po
litolodzy zazwyczaj takiego błędu nie po-' 
pełniają.

DPPL nie dość, że nie jest partią neo
komunistyczną, ale też nie jest typową 
lewicową. Prowadzi ona bardzo umiarko
waną, rzec można centrystyczną politykę, 
dąży do zgody. Czy nie dlatego tak trud
no jest zwącym się centrystami politykom 
znaleźć swe miejsce, zdobyć szersze uzna
nie społeczności? •». ' '

Wybory Sejmu i prezydenta wykazały, 
że większa część narodu nie bacząc na 
napastowania, wierzy DPPL i z jej umiar
kowaną polityką łączy nadzieje na lepszą 
przyszłość. Wyniki wyborów —̂ to nie tyl
ko mandat wyrażonego wcześniej zaufa
nia, jak to określił lider opozycji. A. Bra
zauskas i DPPL zdobyli zaufanie o wiele 
wcześniej przed wyborami. Najważniejsze, 
aby tego zaufania nie utracić".

0  W  numerze piątkowym „Mafia i wal. 
ka z nią" —? wywiad z Alvydasem Sadec- 
kaseih, doradcą przewodniczącego Sejmu 
ds. bezpieczeństwa narodowego:

— Podobno pierwszy milion w bizne
sie zazwyczaj bywa kradziony...

— Znaczny kapitał wstępny, który obe
cnie jest tak burzliwie legalizowany, co 
najmniej nabyty został w sposób „nieczy
sty". Były i łagodniejsze metody, było 
brutalne łamanie prawa. Na Litwie nie po
wstały nagle żadne kopalnie złota czy dia
mentów, skąd to bogactwo? Dziś już bar
dzo trudno jest dowieść (w trybie postępo
wania karnego) nielegalnych sposobów na. 
bycia wstępnego kapitału, ale też nie wo
lno machnąć na to ręką. Na przyszłość 
należy stanowczo położyć kres nabywa
niu kapitału brudnym sposobem.

Dziś powstają możliwości gromadzenia 
czystego kapitału i znalezienia uczciwych 
przedsiębiorców. (...)

Były KGB tak czy inaczej współpracował 
z wielkimi „rybami" świata przestępcze
go. Nip. wymowna jest wszczęta przez 
KGB operatywna sprawa przeciwko Deka* 
nidze, który, zgodnie z niektórymi pogło
skami, stanął na drodze mafii czeczeńskiej 
do Litwy.

— Jeszcze pracując w MSW czułem, że 
taka sprawa była. Czy pozostała, czy kłoś 
wyniósł — nie wiem, trzeba sprawdzić. 
Wydział KGB do walki ze zorganizowaną 
przestępczością nie tyle walczył, ile formo
wał agencję spośród świata przestępczego. 
Świat kryminalny pomagał w prowadze
niu wywiadu, i realizacji politycznych za
dań, Wątpliwe, czy zostali dziś zapom-| 
•niani ci pomocnicy. Należy ich ujawnić.]

Litwa bardzo się interesuje mafią regio
nów sąsiednich i dalszych. Interesy te rów. I 
nież należy zbadać, a wtedy zadecydować, 
z kim warto zapoznać się „bliżej"/ (>..•)*

RsSPUBLIK\
0  „Trampoliną dla narkomafii" staje się 

Litwa (z publikacji Remigijusa Baranauska- 
sa z wtorkowego numeru).

„W roku ubiegłym żołnierze straży gra
nicznej Litwy zatrzymali 386 naruszycie- 
li, którzy próbowali nielegalnie przejść 
granicę państwową. Najwięcej naruszy- 
ciełi jest z Libanu — 86, Pakistanu — 62, 
Bangladeszu —r 46, Wietnamu — 37. Żoł
nierze straży granicznej na pograniczu l i 
tewsko .  polskim zatrzymują obywateli na. 
wet takich egzotycznych państw, jak Ba
hama, Kongo, Somalia, Zambia, Sri Lanka 
itp. Jedni przedostają się ńa Litwę, prag
nąc u nas zamieszkać, inni próbują poprzez 
nasz kraj emigrować na Zachód, trzeci 
przybywają w celach przestępczych.

Niektórym imigrantom udaje się prze
dostać na Litwę również przy pomocy róż
nych organizacji i firm republiki. Na 
przykład, za pośrednictwem pewnej firmy 
turystycznej z Olity z Moskwy na Litwę 
przybyła ostatnio grupa cudzoziemców, któ. 
ra miała rosyjskie paszporty zagraniczne. 
Dokumenty były .dobre, jednakże strażni
cy zdołali wyjaśnić, że przybysze nie są( 
wcale Azerami, jak podano w dokumen
tach, lecz obywatelami krajów trzecich. Nie 
udało się* ustalić, jak uzyskali paszporty, 
dlatego* całą grupę odesłano do Moskwy 
(...)

Powstała też pierwsza oficjalna organi
zacja tt-  Towarzystwo Litewsko - Libań
skie. Według danych „Respubliki" w jej 
działalności uczestniczą również niektórzy 
posłowie na Sejm. Może dlatego straży 
granicznej w żaden sposób nie udaje się 
dogadać, aby został zniesiony rejs z Bej
rutu. Obawiają się terrorystów libańskich. 
Wcześniej samolot do Bejrutu leciał z 
Wilna. Później rejs został odwołany. Te
raz samolot do Libanu w niedzielę star
tuje z Kowna. Na tym rejsie ubogacają 
się jedynie firmy prywatne, natomiast żoł
nierzom straży granicznej przysparza* on 
dodatkowych kłopotów.

Służba wywiadu granicznego ma da
ne, że obcokrajowcy szukają dróg, jak
przez granicę litewsko-polską i port w
Kłajpedzie można byłoby przewozić nar
kotyki do Europy Zachodniej. W  końcu 
roku ubiegłego funkcjonariusze litewscy 
zdołali wykryć wywiadowców narkobizne- 
su. Agenci służb specjalnych Litwy prag
nąc ująć ich z dowodami udali kupców 
narkotyków i nawiązali z nimi kontakty. 
Cudzoziemcy oferowali do sprzedaży 10 
kg heroiny. Wygadali się, że narkotyki 
przywędrują z Azji przez Taszkient Wy
jaśnili, że na lotnisku w Taszkiencie ma
ją  swoich ludzi i tam problemów nie bę
dzie. Przedstawiciele narkomafii mówili, źe 
jeżeli przez granicę litewsko . polską 
przerzuci się pomyślnie pierwszą partię 
heroiny, to  następnie będzie można mó
wić o większej partii narkotyków. Nieste
ty, akcja nie powiodła się" (...)

©  Doczekaliśmy się większej uwagi za 
granicą i  pod tym względem (z komunika
tu MSZ):'

„Minęło nieco ponad dwa miesiące od 
wejścia w życie dwustronnego porozumie
nia rządów Republiki Litewskiej i Króle- 
stwa Norwegii w sprawie bezwizowego 
wjazdu. Chociaż o tej umowie obszernie 
informowały oraz komentowały ją repu
blikańska prasa, radio i telewizja, jednak
że rzeczywistość zmusza, aby jeszcze raz 
powrócić do niej.

MSZ Republiki Litewskiej otrzymało od 
honorowego konsula generalnego Litwy w 
Królestwie Norwegii pana Leona Boda 
list, w którym pan L. Bod wyrażając za
niepokojenie pisze, iż, jak twierdzi prasa 
norweska, pobyt obywateli Litwy w Nor
wegii coraz częściej jest określany jako 

■: „turystyka przemytnictwa i nielegalnego 
handlu":

Przypominamy podstawowe zasady u- 
mowy: obywatele Republiki Litewskiej, po. 
siadający ważny paszport Republiki Lite
wskiej, mogą jechać do Norwegii bez wi
zy przez jakikolwiek punkt jej granicy, 
jednakże pobyt w kraju nie powinien 
przekraczać 3 miesięcy w okresie pół ro
ku* Dla wjazdu na dłuższy okres należy 
uzyskać wizę". (...)

0  I. znów z dziejów na granicy litew
sko-polskiej.

„Historia powtórzyła się również 3 lu
tego. W dniu tym w autobusie rejsowym 
powracającym z Niemiec znaleziono 192 
pistolety gazowe, 1100 nabojów i 5935 
pojemników z gazem. Żołnierzy straży 
granicznej tym razem zadziwiło to, że nie
które kobiety ukrywały broń pod odzieżą 
w specjalnych opakowaniach wokół pasa 
i w innych miejscach dała. Funkcjonariu
szy nie skusiła również proponowana so
lidna łapówka w wysokości 5000 dolarów
USA. Całą broń skonfiskowano. ____
raturze Generalnej ^wszczęto 
n s p ' (...)

itr, 6)
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(Dokończenie ze str. 5)

0  Szef ochrony parlamentu wychodzi 
do banku... Wywiad z Artur asem Skuća- 
sem w czwartkowym numerze. Kilka py
tań dotyczytło nie tylko odejścia dowód
cy do innej pracy.

„Policja tjwiercfei, żę pańscy pracowni- 
, cy utrzymują kontakty z „wileńską bryga

dą".
— Są ludzie, dobrze znający I. Tiom- 

kina i jeszcze kiłlou, którzy około 1960 
roku byli znakomitymi trenerami karate, 
fcunfu, aiki-do. Wielu moich pracowników 
trenowało u nich. Dotychczas utrzymują 
oni dobre stosunki, jako wychowankowie, 
z trenerem. Jest to naturalne.

— Czy prawjda, źe I. Tiomkm niekie
dy przyjeżdżał do RN, do wydziału och
rony.

Nje, nieprawda. Prawdą jest to, że 
jeden nasz pracownik, który najdłużej u- 
czył się u  niego, dosyć blisko i szczerze 
z nim obcował Gdy się to wyjaśniło, pra
cownik ten przeszedł specjalne sprawdze
nie według. kursu amerykańskiego i ka

nadyjskiego. Aby nie kompromitować 
> służby, później jednak go zwolniliśmy.

—  Dlaczego prokuratura miasta Wilna 
tak długo i uparcie starała się sprawdzić 
działalność finansową i uzbrojenie pańs
kiego wydziału?

— Sprawdzenie dobiega^ już końca, ale 
niczego nie znajdą. Sędfeia śledczy G. Ja- 
sadtis najpewniej chce udowodnić, że za
biliśmy tych dwóch chłopców'" w sali bo
ksu. Zostali oni zastrzeleni z automatu ka
libru 4,45 mm. WSęc niech sobie spraw
dza wszystkie automaty. Wszystkie au
tomaty są przestrzelane, niech sprawdza 
kule. Zapewne, bartlzo już lotna jest wy
obraźnia śledczego.

— Mówi się, że poprzez wydział och
rony RN kupowano broń z państw zagra
nicznych, ■ że transakcje te finansowały fi
rmy prywatne.

— Wszystko to, co kupiono, zostało na
byte za pieniądze państwowe. Wszystko 
oddano. Czego jeszcze nie zakupiono, zo
stanie nabyte i przekazane.

— A na przykład, od Izraela nie kupo
waliście broni?.

— Kupiono legalnie i przekazano 
SKAT (...)

— Czy to prawda, źe opuszcza pan sta
nowisko kierownika wydziału ochrony i 

.już od 1 marca podejmuje pracę w ko
mercyjnym banku „Tauras'' u G. Kono- 
plowa?

— Tak, to  prawda.
— Co będzie pan tam robił?
— Będzie mi podlegał cały system bez

pieczeństwa banku. Ale będzie to  tylko 
część moich, obowiązków. Poprzednio ja
ko architekt robiłem biznes, teraz będę 
pracorwał pomyślnie jako biznesmen.

— Jeżeli władza się zmieni, czy wróci 
pan do wydziału ochrony?

— Władzy nie ufam. Jeżeli nawet się 
zmieni1, to do wydziału ochrony jednak nie 
wrócę. Przez dwa lata żyłem złudzeniami. 
Wystarczy.

Jak powiedział A. Skuć as, były wydział 
ochrony RN opuściło już około 100 pra
cowników. Prawie wszyscy znaleźli za
trudnienie w bankach prywatnych. Teraz 
odchodzi sam kierownik wydziału. Razem

z nim do banku „Tauras1' ^  
cze około 15 dobrze 
sjonalistów.

0  I na zakończenie |
patrzone przez deden in fl^^ ^^  
podczas zaprzysiężenia ■

„Ostatnie chwile
zauskasa — po chwili 
den-tęm. W ceremonii. zap^ 
monstracyjnie u c z e s tn l^ ^ S ^ _ p *  
widu opozycyjnych posfcfo 
der opozycji V. UnrisherJ* 
jednakże z kilkuminutowi 
-A pó zaprzysiężeniu na 
owacja. Tyiko po prkwej

■  skała fchyba t ^ l Ł j *milczenie. Klaskała
Ambrazaityte, gdyż siedział*, M 
jednakże niebawem obejrzy!* 
łu. opamiętała się. W k u W j ^ f c  
długo jeszcze od niej nie od 
po przyjacielsku szydząc, ^  
na. „Jestem artystką 
Ambrazaityte. — Mimo 
Jeżeli nie dla mnie, to dla

Przygotowała Krystyna ADAlfefl 

—

Budżet państwowy R i  na 1993 r.
22 lutego 1993 r. Sejm Repu

bliki Litewskiej zatwierdził bud
żet państwa i samorządów Repu
bliki litewskiej na 1993 r.

Za ustawą „O  budżecie państ
wowym Republiki Litewskiej na 
1993 r. oraz normach potrąceń 
do budżetu .państwowego i dota
cjach" przegłosowało 68 posłów 
na Sejm, przeciwko — 37, pow
strzymało, się — 4.

Zgodnie z tą ustawą ąpołecz- 
ne dochody budżetu narodowego, 
przewidziane na rok 1993 sta
nowią 116 mld 333 min 179 tys. 
talonów, wydatki —. 121 mld 
569 min 200 tys. talonów.

Wydano 
w Rosji

Moskiewski Instytut Socjologii 
Rosyjskiej Akademii Nauk wy
dał książkę pt. „Międzynarodowo- 
ściowe konflikty w społeczeńst
wie posttotalitamym".

Monografia J. Łukina „Z histo. 
rii oporu totalitaryzmowi w ZSRR 
(lata 20—80)" ujrzała światło w 
wydawnictwie Moskiewskiego 
Państwowego Uniwersytetu im. 
M  Łomonosowa.

Książkę „Wódz", zaopatrzoną 
w podtytuł —- „Lenin, którego nie 
znaliśmy" wydała w 50-tysięcz- 
nym nakładzie w Saratowie.Pri- 
wołżska Oficyna Księgarska. Au
tor zbioru — S. Sidorownin.

Historyczną powieść G. Daniło
wskiego „Maria' Magdalena"^ 
(przekład z polskiego E. Tronow. 
skiego) w 10-tysięcznym nakła
dzie przygotowało w Czeboksa- 
rach redakcyjno • wydawnicze 
zjednoczenie drukami n r 1 Gos- 
kompieczati Republiki Czuwaszs- 
kiej.

PomoG naukową dla rosyjskich 
szkół wyższych ;,Zakonn:ctwo w

Wydatki przekroczą dochody o 
5 mld- 236 min 021 tyis. talonów. 
Jeden miliard utworzą środki 
obrotu kasowego.

Ustawa przewiduje normy po
datku dochodowego od osób fi
zycznych oraz potrąceń ż wpły
wów podatku wartości dodatko
wej do budżetów samorządów 
oratz dotacje. Samorządom na 
rok 1993 zamierza się wyasyg
nować 5 mld 606 min 542 tys. 
talonów.

Grupa łączności publicznej — 
ELTA Centrum Informacji 

1 Analizy Sejmu 
Republiki Litewskiej

średniowieczu11 Lwa Karsawina w 
11-tysięcznym nakładzie wydała 
moskiewska oficyna „Wyższaja 
Szkoła".

Stawropolska oficyna „Narteks" 
opublikowała rosyjsko - polskie 
rozmówki dla turystów „Jak to  
powiedzieć po polsku?". Nakład 
— 50 tysięcy egzemplarzy.

Moskiewska „Respublika" w 50- 
tysięcznym nakładzie opubliko
wała przekład z  polskiego ksią
żki historyka F. Bernasia „Mor
dercy z Wilhelmstrasse*.

Powieść J. Korczaka „Mały 
biznesmenM w przekładzie N. Po. 
dolskiej ukazała się w 50-tysię- 
cznym nakładzie w moskiewskim 
wydawnictwie „Chudożestwienna- 
ja  Litieratura".

„Niezwyciężony” i „Cyberiada" 
stanowią ostatni tom wydanych 
w Moskwie przez firmę „F.
Grecz" dwutomowych „Dzieł * S, 
Lema. Nakład 100. tysięcy. Au
tor zbioru — X  Ławrin.

Seria „Biznes-mapa-92" wyda
wana przez małe przedsiębiorst- 

. wó „NIK" w Moskwie zwiększy
ła się t> drugie/ udoskonalone i- 
uzupełnione wydanie książki -
„Kraje Bałtyku ",

Tatjana ANDRIEJEWA 
Moskwa $ -

Bilety z literatury polskiej (ki. XII)

1. Apoteoza buntu i młodości 
w twórczości romantyków.

2, Jaka była moralność Pani 
Dulskiej w „tragifarsie kołtuńs
kiej*' Gabrieli Zapolskiej? Czy 
„dulszczyzna" należy do przesz
łości?

1. Treny Jana Kochanowskiego 
,— jako. arcydzieło liryki epoki 
Renesansu.

2. Humanitaryzm twórczości 
M. Konopnickiej.

1. Wieś polska w utworach 
literatury pozytywistycznej.

2. Tuwim - — przedstawiciel 
grupy „SKAMANDER".

1. Którego z bohaterów litera
tury polskiej chciałbyś spotkać 
wśród swoich współczesnych? 
Uzasadnij wybór.

2. Pan Tadeusz jako obraz gi
nącego świata szlacheckiego.

1. Bogumił Niechcic jako kon
tynuator tradycji Jana Bohatyro- 
wicza.

2 Aleksander Fredro mistrz 
komedii polskiej.

1. Refleksje o człowieku i sen
sie jego życia w twórczości J. 
Iwaszkiewicza.

2, Obraz społeczeństwa pols
kiego w „K ró tk iejrozpraw rte" 
M  R e ja ..

- <--7

1; Uzasadnij romantyczny'cha- 
rakter ballad A. Mickiewicza.

2. M oja ocena życia i  działał- ' 
ności T. Judyma bohater^
„Ludzi bezdomnych" S. Żeroms
kiego.

*

1. „Roman tyczn ość" A. Mickie
wicza jako ińanifóst literacki. 
Dlaczego nazywamy tę  v balladę

MIGAWKI WILEŃSKIE.

utworem programowym?
2. Motyw pracy w literaturze 

pozytywistycznej.

1. Cechy polskiego romantyz
mu. Wilno — kolebką polskiego 
romantyzmu.

2. Świat arystokracji w ..Lal
ce" Bolesława Prusa.

10

1. Problem winy i kary w ut
worach romantycznych.

2. W ybrany bohater powieści 
polskiej w świetle mojej oceny.

11

1. Jak oceniasz postawę mo
ralną Konrada Wallenroda?

2. Tematyka społeczna w no
welistyce Stefana Żeromskiego.

12

1. Sprawy prywatne i sprawy 
publiczne w twórczości Jana 
Kochanowskiego.

2. Motywy powstania stycznio
wego w literaturze polskiej.

13

1; Hiśtoria i sprawy publiczne 
w „Panu Tadeuszu" Adama Mic
kiewicza.

2. Problemy filozoficzne w 
wybranych opowiadaniach Jaro
sława Iwaszkiewicza.

14

1. W ątek fantastyczno-symboli- 
czny w  „Weselu" Stanisława 
Wyspiańskiego i jego wymowa.

2. Stosunek Elizy Orzeszkowej 
do zagadnień pracy w „Nad 
Niemnem" w świetle ideologii 
pozytywistycznej.

15

1. Interpretacja dowolnego 
wiersza Czesława Miłosza.

V 2. ęzy  główny bohatęr „Lalki",
. Bolesława Prusa jest bohaterem . 
-.pozytywnym i pozytywistycznym?

16

1. „Dziady" Adama Mickiewi
cza' jako dramat romantyczny.

2. -Teatr, grecki. Epos i trage-
- dia jako najważniejsze gatunki, 

literatury antycznej. '

17

I Tęsknota do Litwy-w sone
tach Adama Mickiewicza.

2. Powieść historyczna Henry
ka Sienkiewicza „Krzyżacy".

18

1. Fantastyka, ludowy sposób 
widzenia i wartościowania świa
ta (na podstawie ballad Mickie
wicza).

2. W. Szekspir — najwybit
niejszy pisarz epoki Renesansu.

19

1 1. Motywy litewskie w twór
czości Tadeusza Konwickiego.

2. Poezja W tadw b^ł 
wskiego. '

2t

1. Literatura lagnnn I
2. H. Balzak i  n o n jJ  

porządkowane] zaHdjfcjl
rządzi światem" .mJ  
powieści ,,Ojciec Gor.ci ł f

, 21

1. Zestawienie loriwil 
kiego i Rzeckiego z i s j  
lestawa Prusa. ..

2. Motywy pomtana 
dowego w poezji Jnliustl 
ckiego.

22 "
1. Bogumił i Barbara 

różne postawy wobec jjM
2. „Czucie i wiara" j&H 

da romantycznego poznaiH

23

1. Kraj la f dziecinnych i| 
linie ISSY" Czesława Mn

2. Wymowa moralna itaS 
Leona Kruczkowskiego 
cy", „Pierwszy dzień

24

1. - Jaki wiersz wpfl 
poety dostarczył G i.^_  
przeżyć i wzruszeń?

2.' Na czym polega 
TP»nizm opowiadali 
Prusa?

-1 . Opowiadahle 
Stary człowiek i

2. Temat entfRWjJGB 
i zarobkowej w 
ryka Sienkiewicz^ .

S 1. Staff — poeta 
leń literackich. I A . M
, 2  Rzecki —
cki: trzy potów , F1"* ■  
wistości. . . J- •

; t  Dydaktyczno - r .m  
ny charakter twórca H 
go Krasickiego.1

2. „Noce i 
rawskiej jako ,P°W

P  1. Los emigi*nJ? , 
kazany w „LatainBO^,* 
bem“ Henryki!

2. „ c W -
mon ta jako epopej 
skiego. j

I. Rola Oświeć^* 
narodowej,' S 

I 2. Polscy laureaci * a
rbla. 1 ich n a j ważniej
ci a twórcze. aB 

30

I  Realia Krym“ i  9  
wygnańca w 
kich" Adama 

2, P ro b lem at^ K  
rii Konopnicki^BH
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c p  o t k a n i a
*  „.liśm y, ubie-

jr f j^ T S e d z ie li W Wil-
i r o n i e  w  ram ach

E ^ Ś S 1S S S ,“ :
k 33* sS \IFrauczi (Ro-

óil L  i realizatorem tych
> J5fTe* pedagog

tHI "w., onże —  w  P 
l« Aleksandra Frau-
»•** 5 fi« o  <° jprswą 
r» t, d t ^ a r09™ ^  ,  J °

P g P
, do Litwy.

-  a Frauczi został 
[ * J J ^  niezwykłą »erdecz- 
f^TlFauliiie dożyła się sy- 
• 5? I  Kownie, gdzie występ 

p<§ w • • * — r1  josial zakłócony przeŁ.. 
^  artystów. kowieńskich od- 

akurat — w  tym
S f S f  swego spektaklu).

wt|

■ f f S S  s^istym stymula- 
S  toW e«kich wykonaw- 
S rw tej sferze, to znaczy -  
^ i e . , i  |  należy swoistego

1 1 1  gitary g p p i i
Ł m e j  dotąd skutecmie 
! L u  swoją nowoczesną kuzy- 
, Ł  gitarę elektryczną 
Upraną przeważnie w  ze- 
aobch rozrywkowych jako to* . 
Ijtmment akompaniujący. Alek- 
fsaoder Frauczi jakby na przekór 
jjwdiie" swoją wspaniałą grą 
Uwiódł & klasyczna gitara (6 
pg) w rękach mistrza (10 pal
ców) może się stać doskonałą 
■ałą orkiestrą.
| Na repertuar jego gościnnego 
iyst$)u złożyły się: Sonata A- 
dur L381 D. Scarlattiego (w tran- 

Jskiypcji saffiego A. Frauczi ego), 
iCakona z drugiej partytury na 
[skizypce so!oBWV 1004 J. S. Ba
da (w transkrypcji A. Frauczie- 
jPl Waliacje na temat HSndla 
P  106 oraz w cz. II koncertu: 
Temat, Wariacje i Finał M. t*on-

ĄĄ
lesWl

WARSZTATY 
RECYTATORSKIE 

dla NAUCZYCIELI

I  W yae6skiej Szkole Średniej 
Syrokomli odbędą się 

I ? ? ? ! , 'recytatorskie dla nau- 
1 2 ?  początkowych, polo- 
î skoli 0Iw Vrych°wawców prze- 
K f l *I l |  poprowadzą

EH b S

in e^Ę 

c J lM

1 0,1*! j * ?  H  
t  Sobota, ~  11 godz. 17,
łW t 9—u  ®—;7 marca)

■ ̂ ^pora*^612 Szkolna na
| S ; b» C 2 T ,  Pauczy‘
f ^ 1 1 1  ™i“ -

K ‘S ;ad,es

z gitarą klasyczną

0*1
c " ^ i

szkoły dla 
*—1 z rejonu: 
Dojazd z cen- 

40 "iT ®; autobus: nr 
' ' 46.

Inf. wl.

B b j B i
H l l

Asher-walc N. Koszkina i 
Suita „Zabawki księciaM również 
Nikity Koszkina złożonej z pię
ciu arcydzieł — „Kaprysy księ
cia", „Nakręcana małpka", /.Lal
ka z  zamkniętymi oczami", „Za
bawa w żołnierzyki”, „Kareta".

Frauczi oczarował litewskich 
słuchaczy. Osobliwie Bachem, 
Scarlattim i wspomnianym wy
żej Koszkinem (w szczególności 
— „Lalką z zamkniętymi ocza
mi"). Z wykonanych nadprogra
mowo rzeczy największe brawa 
zdobył za „Niebiańskie tango".

W  Wilnie w trakcie gry 
śledziło go bacznie oko kamery 
filmowej, będzie to film o nim 
pt. „Frauczi i Litwa".

0  sobie mówi niewiele. 
Stara się n ie eksponować 
swojego mistrzostwa. Jest do*- 
słownie zakochany w klasy
cznej gitarze i pragnie dla 
słuchaczy dowieść, że ten pozor-^" 
nie prosty instrument muzycz
ny posiada ogromne możliwości. 
Zabytkowy instrument (w Euro
pie gitara pojawiła się już w 
średniowieczu), który przeżywał 
swoje wzloty i upadki (najwię
kszą popularność gitara zdobyła 
w XVIII i XIX w.w., zwłaszcza 
na terenie ‘Włoch i -Hiszpanii) i 
który dziś powinien' przeżywać 
swój renesans.

...A że tak właśnie się dzieje 
— świadczą nagrody i wyróż
nienia, które Aleksander Frauczi 
zdobywa w ciągu ostatnich lat. 
W 1986 r. na międzynarodowym 
konkursie gitary klasycznej w 
Hawanie Aleksander Frauczi zo
stał wyróżniony pierwszą nagro
dą. Odtąd geografia jego wystę
pów stale się rozszerza, na kon
kursach gitary klasycznej orga
nizowanych w różnych państwach
1 krajach A. Frauczi jest zapra
szany jfcko członek jury komisji 
artystycznej. W  Rosji powołał on 
do życia swoistą szkołę gitary. 
Występy gościnne jego uczniów

odbyły się w Wilnie przed mie
siącem i cieszyły się dużym po
wodzeniem Co roku A  Frauczi 
prowadzi kursy mistrzostwa w 
Niemczech, Belgii oraz w innych 
państwach Europy. Miłość do gi
tary zawdzięcza, jak. mówi, prze- 
de wszystkim swemu ojcu, skrzy
pkowi orkiestry Moskiewskiego 
Teatru Wielkiego („Bolszoj"), Ka
mil Frauczi do dziś pozostaje dla 
syna wyrocznią.

Aleksander Frauczi urodził się 
w Rostowie w roku 1954.

Tyle pokrótce z nim i o nim. 
Jego wspaniałej gry na gitarze 
nie da się opisać, trzeba po pro
stu jej słuchać. Ten, kto ubieg
łej soboty uczynił to w Wilnie 
— z pewnością tego nie po
żałował. Sala Akademii Mu
zycznej w Wilnie nie mogła na 
jego występie pomieścić wszy
stkich chętnych.

Za tę imprezę, która przerasta 
już w cykl spotkań z 'gitarą kla
syczną należy wrazić', słowa wy
sokiego uznania je j organizato
rowi, wspomnianemu wyżej pe
dagogowi Litewskiej Akademii 
Muzycznej Ju&usowi Kurauska- 
sowi oraz firmie, która tym 
przedsięwzięciom patronuje, mia
nowicie — ?,Ofgtęchnice". W  da
nym przypadku nakład wysiłków 
i środków finansowych, przynosi 
korzyści nieocenione. Bo trzeba 
też nadmienić, że potencjalnym 
odbiorcą tych imprez jest' mło
dzież. To ona, jak wiadomo, po
pycha świat.

Alwlda ROLSKA 
Fot. K. Bruzgęlevićlu8

P. S. Następne spotkanie z gi
tarą klasyczną odbędzie się w 
Wilnie (w Akademii Muzycznej) 
27 mairca br. oraz w Kownie (w 
tamtejszej Filharmonii) 28 mar
ca br. Przewidziany jest występ 
gościa ż .Cypru D. Riginosa — 
laureata międzynarodowego kon
kursu w Belgii „PRINTEMPS DE 
LA GUITARE 1992".

walut w bankach litewskich
l i i  W yti.':':

fcPrzedttó), 
$ » :  0,50 (*up). 0.70

dolat  R M
Uprzedai),
K a if i  (skup),

! 0 .6 ,-r rosyjski — 
K ^jl^rzedai).

dolar — 455

(skup), 467 (sprzedaż), marka 
niemiecka —̂  272 (skup), 281 
(sprzedaż), rubel rosyjski — 0.55 
(skup), 0.70 (sprzedaż).

„Hennls": dolar — 450 (skup), 
465 (sprzedaż), marka niemiecka 
— 272 (skup^ 280 (sprzedaż), 
rubel rosyjski: •— 0.60 (skup), 
0,70 (sprzedaż).

„I4timpex": dolar — 450
(skup), 466 (sprzedaż), marka nie. 
miecka — 269 (skup), 279 (sprze-

>  b a nk litewski

H a l a

i HbClrUckl
K , 1 646.33 

315.10 
39.44 

P  0.70 
13.36

Korona duńska 
Ecu
Korona estońska 
Peseta hiszpańska 
Ur włoski 
Jen japoński 
Dolar USA 
Dolar kanadyjski 
Rubel łotewski

72.24
538.96

34.97
3.86

0.2853
3.85

454.36
363.49

2.71

daż), rubel rosyjski — 0.55 (skup), 
0.77 (sprzedaż).

„Lletuvos verslas": dolar —. 
447 (skiip), 465 (sprzedaż), marka 
niemiecka — 274 (skup), 285 
(sprzedaż), rubel rosyjski 0.60 
(skup), 0.70 (sprzedaż).

„Taiuras** dolar t-  448 (skup), 
462 (sprzedaż), marka niemiec
ka — 269 (skup), 277 (sprzeda*), 
rubel rosyjski — 0.63 (skup). 
0.67 (sprzedaż).

„Baltic": dolar — 451 (skup), 
marka niemiecka — 270 (skup).

Korona norweska 64.29
Gulden holenderski  ̂ 245.35 
Frank francuski 81.33-
Rubel rosyjski 0.77
Dolar singapurski \ 285.57
Marka fińska 76.56
Korona szwedzka 56.11
Frank szwajcarski 297.61
Kf.rbowaniec ukraiński 0.48
M irka niemiecko 276.48

„Kurier Wileński1* -T w o ją  Gazetą
Tylko do 10 marca na Litwie można zaprenumerować Ku

rier Wileński" na n  kwartał. Cena prenumeraty na 1 mie
siąc z dostarczeniem wynosi 204 talony, na 2 miesiące — 
409 talonów, na kwartał — 613 talonów.

„Kurier Wileński" można zaabonować na każdej poczcie 
w redakcji oraz w wileńskiej księgami „Aura" (al. Giedymi- 
na 2̂ Ko8Zta prenumeraty do republik byłego ZSRR wyno
szą 900 talonów. Daną sumę można uiścić w walucie swojej 
republiki, ale zgodnie z wymiennym kursem na pieniądze 
litewskie. Pieniądze należy przesłać na nasze konto:

rocyAapcTBeHHUii H3AaTeAbCKHń ueirrp 
(peAaKipu «Kyptep Bhachckhb no^nHCKa) 
p/c 609438 b  Bhamdocckom oTĄeAwnm 

AaTOBCKoro 6aaxa.
Koa 260101541 r. Bhałhioc, AHTOBCKaji PecnyOAHKa.
Koszta prenumeraty dla Czytelników na Zachodzie (op

rócz Polski) wliczając również wydatki na przesyłkę, wyno
szą na kwartał 21 USD (lub odpowiednio w walucie swego 
kraju). Dla ■ Czytelników z Polski koszta prenumeraty wyno
szą 15 USDJ

Pieniądze należy przekazać:

Account N 971464—14/57080028 wlth
Credit Sulsse
International Dlvls!on BO
Paradeplatz 8
P.O. Box 590
CH—8021 Zurich
Swetzerland

Telex: 812 412 cs ch in the name od commercial hanie 
„Vilniaus bankas" in  favour of the State Centre of Publishers 
(„Kurier Wileński") to  remit (...) USD.'

O przekazaniu pieniędzy prosimy powiadomić redakcję lis
townie lub telefonicznie i podać swój dokładhy adres.

Należność też można uregulować w redakcji.
Prenumerata „Kuriera Wileńskiego1' za granicą trwa do 

20 marca.

SKUPUJEMY
CZEKI INW ESTYCYJNE.
P łacim y od razu.
Zw racać się: V ilnius, Kai* 

v a r iju  62. te l. 73-21-72 od 
godz. 9 do 17. (Zam. 1712)

FIRMA SKUPUJE 
miedź, brąz, mosiądz i ich) złom, 
stare chłodnice samochodowe.

Zwracać ,się: Ukmergś, teL
(8-211) 5-81-23, 5-48-32, 5-60-22.

(Zam. 1713)

SPRZEDAM 
lornetkę nocną BN-453.

Zwracać się: Vilnłus, teL
22-89-10.

(Zam 1777)

STALE KUPUJĘ 
srebro techniczne, styki z zawar
tością srebra, pallad.

Zwracać - się: Vilnlus, tel.
74-89-56 do godz. 20.

(Zam 1720)

Student-dyplomant 
za umiarkowaną opłatę 

WYNAJMIE 
jednopokojowe mieszkanie z tełe. 
fonem.

Zwracać flę: VUnius, teL
76-82-19. (Zam 1775)

Wyrazy szczerego współ
czucia nauczycielce Lidii BAR. 
KOWSKIEJ z powodu śmier
ci ukochanej Mamy składają 
uczniowie klasy 1 c Wileńs
kiej Szkoły Średniej im. W. 
Syrokomli.

DROGO SKUPUJEMY CZEKI INWESTYCYJNE. 

Rozliczamy się od razu.
Zw racać się: V llnlus, (Nowa W ilnia), Pergales 33A. 

Tel. 67-28-79, od godz 9 do 18 w  dni pracy. 
j H (Zam. 1762)

s m

lim  B a n k a s  H E R M I S
4 marca br. o godz. 15.00 

BANK HERMIS 
organizuje aukcję 

WALUTY WYMIENIALNEJ 
1 NIEWYMIENIALNEJ.

Aukcja odbędzie slfl w budynku „Baltljos birza" 
— P am en k a ln io  7.

Nabywców rejestruje się do 4 marca br. W dni 
pracy od godz. 8.30 do 13.00 i od 14.00 do 17.00 

Adres: Pyllmo 2, gab. 22).
Informacja: 61-97-70, 22-68-42.

W Y JA Z D Y  H A N D L O W E !

D O  PO L SK I -  #, U .  31 . 28  w  B u d * P « * '
D O  W Ę G IE R  -  10- n  P o U c , ^

(Zam. 1715
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ŚRODA, 3 MARCA 

LTV
9.00 — Program dnia. 9.05 —- 

Pod własnym dachem. 9.50 —
Film krym. niemieckiej TV „Zbłą
kany dzwonek". 18.00 — Prog
ram. Wydarzenia dnia. 18.05 — . 
Reforma rolna. 18.30 — Wiado
mości (ros.). 18.40 — Program 
sportowy. 19.10 — „Średniowie
cze". 19.55 —, Nasz elementarz.
20.00 — Dobranocka. 20.25 —■ 
Reklama. 20.30 — Panorama,
21.00 — Program NTV. 23.00 — 
Wasze studio. Sztuka tańca. 
Część 1. 23.15 — Dziennik wie
czorny.

TV Litwy Wschodniej
7.00 —r 8.30 — Wiadomości 

przy śniadaniu (w jęz. lit. i ros.).
18.00 — Program TVP.

WARSZAWA
10.00 — Wiadomości 10.10 — 

Mama i ja. 10.25 — Domowe 
przedszkole. 10.50 — Porozma
wiajmy o dzieciach. 11.00 — 
„Max i ferajna" — film fab. 
prod. franc. 13.00 — Wiadomo 
śct 13.10 — Program dnia. 13.15
— 17.00 — Telewizja edukacyj
na. 17.00 — Program dnia. 17.05 
*?— „Sami o sobie" — magazyn 
nastolatków. 17.50 — Muzyczna 
Jedynka. 18.00 — Teleezpress. 
18.25 — Na wariackich papie
rach" — serial prod. USA. 19.15

Klinika zdrowego człowieka.
19.40 — „Nasze — ' moje*1 (3).
20.00 Wieczorynka. 20.30 — 
Wiadomości. 21.10 •—. Studio 
sport -— mecz piłki nożnej.
23.45 — Wiadomości. 24.00 — 
Muzyczna Jedynka. 0.10 — 
„Najważniejszy dzień życia" — 
serial TP.

Ostanklno
5.00 — Dziennik. 5.20 — Gim

nastyka poranna. 5.30 «>— Pora
nek. 7.45 — Firma gwarantuje.
8.00 — Dziennik. 8.20 — Po
patrz. pcsłuchaj. 8.40 Film _ 
łab. „Rzeka kłamstwa"." 9.35 — 
Film anim. 10.00 — Pilika nożna. 
10.50 — Ekspres prasowy. 11.00

, — D ziennik. 11.20 .— Spektakl 
TV. G. Simenon -— „Malgret u 
ministra" Część 2. 12.30 —- Film 
fab. 14.00 — Dziennik. 14.20 — 
Program. 14.25 — Rozmaitości 
TV. 15.10 — Notes. 15.15 — 
Film anim. 15.40 — Nasz klub 
muzyczny. 16.20 — Film anim. 
„Latający dom**. 16.50 — Tech- 
n odrom. 17.00 — Dziennik. 17.20
— Program. 17*25 — Międzypań
stwowy kanał Ostanklno. 17.50
— Film fab. „Rzeka kłamstwa".
18.45 — Miniatura. 19.00 — 
Wersja TV. 19.40 — Dobranoc
ka. 19.55. — Reklama. 20.00 — 
Dziennik. 20.35 — Program.
20.40 — Wielka wyprawa. 21.20
— Liga mistrzów piłki nożnej. 
23.20 — Dziennik. 23.40 — ‘.Li
ga mistrzów piłki nożnej. 0.30
— Ekspres prasowy. 0.40 — 
Spektakl TV. D. Simenon v:— 
„M algret u ministra". Część 2.

Kalendarium
* Środa (3.III) jest 62 dniem 

1993 r. Do końca roku 303 dni.
* Znak Zodiaku — Ryby.
* Imieniny: Budzisława, Mary

ny, Kunegundy, Pakosława, Ty-
. cjana.

* Wschód Słońca..— 7.04, za
chód — 17.57. Długość dnia 10

. godz. 53 min.

Pogoda
Litewska Służba Hydrometeoro

logiczna przewiduje na 3 marca 
zachmurzenie, wiatr słaby, nie
znaczne opady. Temperatura 
2—4 stopnie mrozu.

W  ciągu następnych dwóch 
dni słabe opady. Temperatura 
w nocy 4—9 stopni mrozu, w 
dzień od —3 do -j-2 stopni.

TV Rosji 
7.00 — Nowości. 7.20 — Rek

lama. 7.25 — Czas ludzi inte
resu. 7.55 — Moja Ojczyzna. 
8.50 — Paralele. 9.05 —■ Kon
cert. 9.25 — Ustami niemowlę
cia. 9.55 — Petersburski balet 
10.40 — „Burda Moden" oferu
je... 11.10 — Film fab. 12.40 — 
Kwestia chłopska. 13.00 — Wie
ści. 13.20 — Reklama. 13.25 — 
Cisza nr 9. 14.25 — Nieznany 
Wszechświat 15.00 — Sygnał. 
15:15 — Ropa naftowa. 15.35 — 
Dzienn k. 15.50 — Wzrost. 16.20
— Daleki Wschód. 17.05 — Pro
gram religijny.. 17.35 — W or
kiestrze same dziewczęta. 18.05 
—r Kroki. 18.45 — Co - dzień 
święto. 18.55 — Reklama. 19.00
— Wieści. 19.20 — Reklama. 
19.25 — Film fab. „Santa Barba
rą". 20.15 — Film anim. dla do
rosłych. 20.30 — Sam sobie re
żyserem. 21.00 — Notabene. 
21.55 — Reklama. 22.00 — Mó
wią gwiazdy. 22.25 *— Karuzela 
sportowa. 22.30 — Referendum. 
22.45 — Na sesji RN Federacji 
Rosyjskiej. 23.15 — Program roz
rywkowy.

CZWARTEK, 4 MARCA
LTV

9.00 — Program. 9.05 — Dla 
skowronków 1 sów. 10.05 :— 
10.35 — .Nasz język. Poetyckie 
słowo. 18.00 — Program. W y
darzenia dnia/ 18.05 —: Wldeolis- 
ty. Szwajcarski film dok. 18.30
— Dziennik (w jęz. ros.). 18.40
— Z cyklu audycji oświatowych. 
Witaj, Francjo. 19.10—  Program 
sportowy. 19.30 — Polityka. O- 
pozycja sejmowa. 20.00 —- Dob
ranocka. 20.-25 —v Reklama. 20.30 
— . P&norama. 21.00 &— Mosty. 
Jaką będziemy mieli ustawę o 
dobroczynności. 21.40 Co tra
wą porosło. Problemy po wyjś
ciu na wolność. 22.15 — Prog
ram literacki. 23.00 — Wasze 
studio. 23.15 — Dziennik wie
czorny.

TV Litwy Wschodniej
7.00 Zewsząd o wszystkim. 

7.1Ó — Razem z wami wczesnym 
rankiem (w jęz. ukr.). 7.50 — 
Kaziukowy klęrmasz-93. 8 .i0 — 
Film anim. 8.20 — 8.40 —  W  
studiu TV poseł na Sejm. (TeL 
42-81-52). 18.00 — Program 
TYP.

Warszawa
10.00 —■ Wiadomości. 10.10 — 

Mama - i ja. 10.25 —\ Domowe 
przedszkole. 10.50 — Porozma
wiajmy o dzieciach. 41.00 — 
„Kojak" — serial krym. prod. 
USA. 12.05 — Publicystyka kul
turalna. 12.30 — „Bellona" — 
wojskowy magazyn kulturalny.
13.00 — Wiadomości. 13.10 — 
Program dnia. 13.15 — 17.00 — 
Telewizja edukacyjna. 17.05 -— 
Dla młodych widzów: „Kwant".
17.50 — Muzyczna Jedynka.
18.00 — Teleexpress. 18.20 — 
„Klinika w Szwarzwalzie". (5) — 
serial obycz. prod. • niemiec. 
19.05 — Magazyn katolicki. 19.30 
— „Zulu ćula" — program sa
tyryczny. 19.40 — .,Nasze — mo
je" (4). 20.00 — Tęczowy mini- 
box. 20.10 — Wieczorynka. 
20.30 ■— Wiadomości. 21.10 — 
„Kojak" — serial krym. prod. 
USA. 22.05 — Tylko w Jedyn
ce. 22.45 — „Desu" — 4gbiut- 
93. 23.15 — „Pegaz" 23.45 — 
Wiadomości. 24.00 — , Muzyczna 
Jedynka. 0.10 — „Wódko, poz
wól żyć**... 0.45 — Język włos
ki dla początkujących.

Ostanklno
5.00 — Dziennik. 5.20 — Gim

nastyka poranna. 5.30 — Pora
nek. 7.45 — Firma gwarantuje.
8.00 — Dziennik. 8.20 — Film 
fab. ,,Rzeka kłamstwa**. 9 .15,— 
W  świecie zwierząt. 10.05 — Do 
lat 16 1 dla starszych. 10.50 — 
Ekspres prasowy. 11.00 — Dzien
nik. 11.20 — Liga mistrzów pił
ki nożnej. 13.00 — Film fab. 
„Domino". 14.00 — Dziennik. 
14.20 — Program. 14.25 — Roz
maitości TV. 15.10 — Notes. 
15.15 — Film anim. 15.25 — 42 
minuty tańca. 16.10 — Władcy 
Rosji. J . Stalin. 16.40 — Do lat 
16 i dla starszych. Podczas prze
rwy o 17.00 — Dziennik. 17.45 
s g  Film fab. „Rzeka kłamstwa". 
18.40 — Abecadło prywaciarza.
18.50 —- Teatralny rozmans. Au
dycja 1. 19.40 — Dobranocka.
19.55 — Reklama. 20.00 — Dzien- 
n‘k . 20.35 Program. 20.40 — 
Loto „Milion**. 21.00 — Film 
fab. „Proszę przyjść jutro**. 23.00 
■— Dziennik. 23.20 — Program. 
23.25 — Ścieżka dźwiękowa.
23.55 — Kawiarnia. 0.45 — Eks
pres prasowy.

NAPRAWIAMY 
MIĘKKIE MEBLE.

Zwracać się: Vllnius, tel. 61- 
61-16, w godzinach wieczornych 
— 62-39-96.

(Zam. 1770)

ZAMIENIAMY

dolary na DM, ruble nc talo
ny, Inną walutę.

Zwracać się: Vllnius tel. 42- 
07-45.

(Zam. 1763)

ORGANIZACJA 
SKUPUJE 

CZEKI INWESTYCYJNE.

Zwracać się: Vilnius. tel. 63-79-75 od godz. 9 do 18.

(Zam. 1771)

Firma J. Bogda nowa
zaprasza na w yckczld  turystyczne:

— REJSOWYM AUTOBUSEM DO POLSKI,
— AUTOBUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII,
— SAMOLOTEM DO MALEZJI — SINGAPU

RU, INDII, PAKISTANU, ZJEDNOCZO
NYCH EMIRATÓW ARABSKICH.

Sprzedajemy bilety na rejsowe autobusy do Pol
ski.

Adres: Vilnius, ul. Kalvariju 8 m 2 (2  piętro). 
Tel. 75-00-02 od godz. 10.00 do 17.00, tel. 26-47-07

(Zam. 1746)

Humanitarna
„DISTRIMEX" w  Warszawie wykoin|eJL 

standardowe paczki żywnościowe 1 
stawę dla osób zamieszkałych na terenie ( „  j f l  
bałtyckich, Ukrainy, Białorusi, Rosji ( 0 4 ( 2 ^ 1  
1 Kazachstanu. Jelell masz krewnych, 
znajomych zamieszkałych na terenie- 
niej Europy, Ameryki, Australii, Izraela i g ^ A I  
krajach, mogą om zlecić ,,DISTR IM EXOtyi« 
nie 1 dostarczenie Wam standardowych*^^^H 
nowelowych. Za dostarczone paczki o d b to i^ fl  
nosi ładnych opłat.

Zlecenia na dostawę paczek przyjmują;
Placówki zagraniczne oraz dealerzy W  I  
Kasa Opieki SA.

% Bank PeKaO SA IV oddział wWarszawte^ I  
llmskie 89 1 oddziały wojewódzkie w ,

■w Oddział eksportu „DISTR1MHX" W aJ^ l 
Kolska 3, tel/fax. 38-78-24.

NIE ZWLEKAJ — WIELKANOC ZA PASEta I
POINFORMUJ RODZINĘ I ZNAJOMYCH o 

JĄCYCH MOŻLIWOŚCIACH.
PRZEKAŻ POWYŻSZĄ INFORMACJĘî B

  - . ■ jĘ t (Zoo.'

Szybko i niezaw 
dokonujemy zamian)inieruchomości,

mieszkań, domów, garaży.
Zwracać się: Vllnius, Zirmunu 139a, gab. sia^E  

77-76-07, od godz. 9.00 do godz. 19.00.
MOŻLIWOŚCI ZAMIANY:

— mieszkania na równorzędne w  Innej dzielnic* X
■

— duże mieszkanie na jedno lub kilka a U F  
mniejszych lub odwrotnie;

— dom lub jego część na jedno bądt kilka >m H
— mieszkanie (może być komunalne) w śrMmaM 

na Starówce na kilka mieszkań w  nowych diktatal
MOŻLIWE SĄ INNE WARIANTY ZAMIAN! R
BEZPŁATNIE PRZYJMUJEMY ZAMÓWIBufl 

WASZYCH MIESZKANIACH W  ODPOW IEDNIK# 
WAS CZASIE

( Z u ia l

Zapraszamy do podrGŹi
— 6 1 20 kwietnia DO SYRII, DAMASZKU
— stale DO STAMBUŁU.
Zwracać się: Vilnius, tel. 61-60-67, 42-90-13, po t

pracy: 74-41-89, 42-71-78.
(Zam. l

FIRMA „NERUT**
ZATRUDNI:

sekretarką (wiek 25—40) 
handlowca (wiek 30—45)
księgową tJtm
Warunki: dobra znajomość jęz. polskiego, JęL 

chętnie widziany. muf I
Podanie, zawierające życiorys, wykształceni^ 

simy składać w biurze firmy: VUnius, Vlngrto ilM*. I  
31-38 do dnia 15.63.93. (ZunJJ

SKUPUJEMY 
czeki 

inwestycyjne. 
Płacimy od razu. 

Zwracać się: Vilnius, ul. 
Ligonlnes 6, tel. 22-10-24, 
w godzinach 9— 13,14—18.

(Zam. 1701)

KUPO?

78-41,

Dyżurni wyd**!*
Jeny sunwaa 
Władysław POD1̂ !  
Antonina MISZCZ  ̂ ■  

fan LEWICKI

KURIER
Wileński

| Dziennik społeczno-polityczny 
Sejmn i Rządu Republiki Litew
skiej. Ukazuje się od 1 lipca 
1953 r.

N a s z  a d r e s :  2019,
Lletuyos Respubllka, 
Vilnlus,
Lalsv6s pr. 60.

Kod 67218 
Cena 7 talonów.
W Polsce — 1000 zl.
Zam. 604.
Nr rejcdtracjl — 322. 
Drukuje Państwowe 
Przedsiębiorstwo „Spauda"

T E L E F O N Y :  Redaktor — 42-70-01, zastępcy redaktora — 
42-79-04, 42-79-48, sekretarz odpowiedzialny — 42-70-49.

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

Redaktor Zbigniew

Usługi XERO — P°wl,1y  
nych dokumentów "  I1’^  
II piętro, pokój 110*- 
do 17.00 w dniach płSjjf

Biuro ogłoszeń 1**®*^  
svós 60, 11 piętro. P°^J 
lefon — 42-69-63.

m 19  aW  *; fi


