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M porannym posie- 
P«et Jucaas 

^  iTpnedstawił do dy- 
ptojekt uchwały „O 

B i j  Komisji Wyborczej". 
K o g a  omawianiu zaapro- 
L^o projekt ustawy „O pro- 
Ł i u  i wejściu w życie 
E* Republiki litewskiej oraz 
wrfi aktów prawnych". Trze- 

omawianie tego projektu 
rfęfcecę W następnym ty-

Cfeto ustawę Republiki Ii- 
Uiej o statusie Państwowej 
p ji  Języka Litewskiego, 
to oaa, że komisja ta znajdu

j e  przy Sejmie Republiki 
ptóriej i rozstrzyga kwestie 
Spacji języka litewskiego, 
Wida nonn oraz realizacji 
Wy o języka państwowym, 
h jej uchwały obowiązują wszy- 
lic instytucje państwowe, or- 
wacje polityczne i społecz
ni środki masowego prze- 
io.

J  Oaowamem imiennym przy- 
Bfiratol przedłożony przez 

Związku Polaków pro- 
Bfcsłiwy „O nowelizacji us- 
łfofepohliki litewskiej o wy- 
^■4 do rad terenowych". 
I J * 1 aprobując propozycję 

uchwałę „O roz- 
■g*® wdy gminy wielży- 
■"flrejani poniewieskiego".

sprawiedliwości Jo -

nas Prapiestis przedstawił pro
jek t uchwały „O dodatkowych 

' etatach sędziów okręgowych". 
Minister zaznaczył, iż obecnie 
sędziowie są zbyt obarczeni pra
cą i praktycznie nie sposób je j 
wykonać przy obecnym' skła
dzie

Mówcę poparli przewodniczą
cy Komitetu Państwa i Prawa 
Prandśkus Vitkevićius, inni po
słowie. Uchyrała przyjęta zosta
ła w wyjątkowo piłnym trybie.

Z uwagi na żądania uczestni
ków pikiety emerytów przy 
.gmachu Sejmu w dalszym ciągu 
omawiano projekty rezolucji po
słów Gediminasa Vagnoriusa i 
Gediminasa Pavirżisa —  „O 
powstałej krytycznej sytuacji 
socjalnej emerytów i innych 
osób wymagających opieki spo- 

* łecznej oraz niezwłocznych środ
kach je j poprawy" i „O indek
sacji emerytur i zasiłków".

(ELTA)

ptulacje dla premiera
■ ■ p  za- 

a ■ -  dniach 11
ca premier Adolf as

i*t«  °|okazji mianowa-

l (W SvSr,J reinieraS2We-■Jty ^ ^ '.J^ c le rz a  fede- 
P W  Federalnej
K  Riec^?? ^°^a, premie-K2S32N P W

j/reJ' premiera Ja- 
jjyazawy, premie-

r® Chińskiej Re

publiki Ludowej Li Penga, dy
rektora generalnego Organiza
cji Wyżywienia i  Rolnictwa Na
rodów Zjednoczonych Edouarda 
Saouma, premiera Danii Paula 
N. Rasmussena, premiera Repu
bliki Tureckiej Suleimana Demi- 
rela, premiera Hiszpanii, Felipe 
Gonzaleza Marąueza, premiera 
Republiki Koreańskiej In-Sung 
Hwanga, premiera Rumunii Ni- 
colae Vacaroiu.

(ELTA)

% iakoncienia sezonu ogrzewczego
T-. Przedsiębiorstw 
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przedsiębiorstwo ni za ciepło i energię elefctrycz- 
Iną.

Kierownicy obu przedsiębiorstw 
czekają na zakończenie sezonu 
ogrzewczego. Zwykle systemy 
.ogrzewania pomieszczeń wyłącza
ne są około połowy kwietnia, 
gdy przez trzy kolejne doby tem
peratura powietrza przekracza 8  
stopni ciepła. Latem system e- 
nergetyczny prawie nie będzie 
potrzebował gazu, natomiast pod
stawowym -użytkownikiem gazu 
pozostaną przedsiębiorstwa prze
mysłowe. Obecnie zawiera się z 
nimi umowy w sprawie dostaw 
gazu. Wtedy trzeba będzie tyl
ko połowy obecnej ilości gazu. 
Jednakże, jak powiedział Z. Viś- 
tinis, zaistnieje inny problem. 
Nie jest jasne, jak utrzymają się 
same zakłady gazownicze.

Przedsiębiost- 

| j^ ^ ^J> r^ re#Pond«ito-
■ eJ neralny te
l l  ta?  " « i w L 0 ,la 5  v i-  

o d b io r -

“ me*° są dłuż-

L > o \|N?s JvvnY Czytelniku!
można zaprenumerować „Kurier Wl- 

y wraz z dostarczaniem wynosi 205 talo-

Cele się nie zmienią, chociaż wypadnie lawirować
25 marca prezydent Republiki 

Litewskiej Algdrdas Brazauskas 
na konferencji prasowej poinfor
mował, że podpisał dekret, za
twierdzający delegację o nowym 
składzie do rozmów z Rosją. W  
je j skład wchodzą trzej członko
wie poprzedniej delegacji — Vy- 
tautas Sinkevićius, zastępca kie
rownik? wydziału prawnego Sej
mu, Vyłas Navickas —  wicemi
nister gospodarki i Eugenijus 
Nazelskis, pierwszy zastępca mi
nistra ochrony kraju. Ja k  poin
formował Algirdas Brazauskas, 
przedstawicielowi opozycji Egidi- 
jusowi Jaraśiun asowi propono
wano zostać członkiem delegacji,

ale odmówił. Sądzę, że w skła
dzie delegacji powinien być 
przedstawiciel opozycji, toteż raz 
j eszcze zaproponuj emy opozycj i 
wytypowanie swych kandydatów 
— powiedział Algirdas Brazaus
kas. Zaznaczył on, że nie było 
ze strony Rosji żadnych żądań 
co do zmiany delegacji. To było 
kompetencja prezydenta 1 rzą
du l i t  wy.

A. Brazauskas zaakcentował, iż 
kwestie wycofania wojsk pozos
tają aktualne i ważne, są jednak 
inne aspekty — gospodarcze i 
handlowe. Delegacja kształtowa
na była w taki sposób, by ogar
nęła cały wachlarz ewentualnych

kwestii negocjacji. Jak powie
dział A. Brazauskas, mianując 
kierownikiem delegacji yirgiliju
sa Bulavasa, docenione zosta
ły jego cechy jako człowieka 
powściągliwego. V. Bulavas jest 
posłem na Sejm Litewski. Liczy 
53 lata. Jest specjalistą kompu
terowych systemów informacyj
nych.

25 marca prezydent Republiki 
Litewskiej Algirdas Brazauskas 
przyjął członków delegacji nego
cjacyjnej z Rosją i podziękował 
un za dokonaną olbrzyinią pracę.

(ELTA)

Co posiejesz, to i zezniesz
Już wkrótce wiosenny śpiew 

skowronka wezwie rolnika na 
pole. Toteż już dziś nie brak 
mu trosk. Jedną z nich jest zao
patrzenie się w odpowiednie
nasiona. O tym, ja k  się mają 
te sprawy w naszym regionie 
korespondent ELTA Dainius
Rućinskas poprosił opowiedzieć 
kierownika Republikańskiej Pań
stwowej Inspekcji Nasion Edu- 
ardasa Petrlkasa.

— Nie darmo się mówi — 
„Co posiejesz, to i zeżniesz". 
Obecnie nasion upraw jarych 
zgromadzono około siedmiu
dziesiątych ubiegłorocznej ilo
ści, wieloletnich .—  połowę, a 
lnu —  zaledwie 42 procent 
Wiedząc jednak, że w rękach 
prywatnych znalazło się już 
około 40 proc. ziemi, a gospo

darze posiadają około 15 proc. 
ogółu ziem Litwy, można wycią
gnąć wniosek, że nasion powin
no starczyć. Ponad dwa tysiące 
ton przygotowano elit owych 
nasion żbóż, które są już sprze
dawane według zgłoszeń wy
działów rolnych zarządów re
jonowych. Sprzedano również 
około 2 0  tys. ton nadających 
się do siewu nasion jęczmienia 
słodowego, 2  tys. ton traw.

Ministerstwo Rolnictwa oraz 
Litewskie Zrzeszenie Przetwo
rów Zbożowych „Grudai" poro
zumiały się, aby gospodarze 
mogli nabywać nasiona bez 
przydziałów. Co prawda, ilość 
jes t ograniczona. Np. każdy go
spodarz będzie mógł nabyć do 
25 kg nasion koniczyny łąko
wej, do 125 kg traw kłosowych

i 500 kg jęczmienia słodowego. 
Zatroszczono się również o to, 
aby dla gospodarzy, którzy na
będą nasiona elitowe, połowa 
sumy dodatku do odmiany na
sion była subsydiowana. W  tym 
roku do siewu wykorzysta się 
również resztki kukurydzy pa
stewnej, która dobrze wschodzi. 
Niektóre spółki rolnicze przygo
towywały nasiona z jesieni nie 
tylko dla siebie, ale też życzli
wie dopomogły gospodarzom.

A propos, warto przypomnieć 
gospodarzom i o tym, że rejo
nowe państwowe inspekcje na
sienne bezpłatnie wykonują 
analizę jakości nasion, jak rów
nież doradzają, gdzie nabyć 
nasiona i jak je  wymienić.

(ELTA)

Spotkanie z ksiqżkq białoruską
Nie jest ono pierwsze, niem

niej dana ekspozycja powinna 
zainteresować wielu, gdyż tak 
szeroko i wszechstronnie doro
bek edytorski sąsiadów nie był 
dotychczas prezentowany.

A mowa tu jest o wystawie 
białoruskich wydań, która wczo
raj została otwarta w Bibliotece 
Narodowej im. M. Mażvydasa. 
Placówka ta w roku ubiegłym 
w mniejszym, co prawda, zakre
sie, zaprezentowała książkę bia
łoruską. Tym razem z okazji 75

rocznicy proklamowania niepod
ległości Białorusi, urządzono og
romną prezentację obejmującą 19 
działów, a wśród nich nie tylko 
historyczne, lecz też najnowsze 
dotyczące okresu ostatnich lat. 
Osobne miejsce poświęcono roz
wojowi prasy białoruskiej na 
Litwie.

Każdy znajdzie tu coś dla sie
bie. Zarówno wydania historycz
ne, naukowe, tak też literaturę 
piękną, albumy oraz prasę perio
dyczną. Wszystkie prace ekspo

nowane są ze zbiorów biblioteki, 
z wyjątkiem kilku pozycji z bib- 
1‘otek osobistych.

Do zorganizowania pokazu op
rócz gospodarzy znacznie się 
przyczynił przewodniczący rady 
koordynacyjnej litewskich orga
nizacji białoruskich Walentin 
Stech.

Inl. wL
NA ZDJĘCIU: fragment wysta

wy.
Fot W. Charin
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Kalejdoskop aktualności
BUDUJE SIĘ OCZYSZCZALNIE 

W  miejscowości Butinge za rz. Szwenłoją (Święta-) dobiega 
końca budowa oczyszczalni mechanicznej ścieków z Palangi. 
Będą tu częściowo oczyszczane wszystkie ścieki .płynące z miej
scowości wczasowych uzdrowiska, przedsiębiorstw, instytucji i 
dzielnic mieszkalnych do systemu kanalizacji. Wykonawcy tych 
robót — robotnicy kłajpedzkiej spółki akcyjnej „Statyba" — 
zamierzają do ikońca maja przekazać do użytku wszystkie urzą
dzenia technologiczne, natomiast oczyszczalnia zostanie urucho
miona na początku sezonu wczasowego.

Będzie się również budować drugą część —  biologiczne oczy
szczalnie ścieków. Po uruchomieniu całego kompleksu do Bałty
ku nie będą trafiały ścieki z  tej miejscowości.

ZOKNIAI OTRZYMAŁY GOSPODARZY
Po opuszczeniu przez wojska okupacyjne znajdującego się w 

sąsiedztwie Szawel lotniska wojskowego Zokniai do jego tery
torium i urządzeń zgłosiło się kilku pretendentów. Międizy inny
mi są Ministerstwa Komunikacji i  Ochrony Kraju, samorząd mia
sta Szawle. Kwestię ustalania gospodarza rozstrzygnięto na po
siedzeniu rządu: lotnisko Zokniai po opuszczeniu go przez os
tatnie służby obcych wojsk, zostanie przekazane samorządowi 
miasta Szawle, ale część tego lotniska z niektórymi urządzeniami 
przekaże on po Wzajemnym uzgodnieniu Ministerstwu' Ochrony 
Kraju. . ' ' *

W  związku z wykorzystaniem lotniska otrzymano w iele pro- 
pozycji od przedsiębiorców krajów zagranicznych, ja k  też li
tewskich. Amerykanie proponują nawet zorganizowanie w tej 
kwestii międzynarodowej narady zainteresowanych przedsiębior
ców. Zatem zrobiono już pfierwszy krok w przerzucaniu mostu 
powietrznego Zachód—Wschód przez Zokniai.

UMOWA UTEWSKO-DUŃSKA O OCHRONIE 
ZNAKÓW TOWAROWYCH

Minister spraw zagranicznych Litwy Povilas Gylys i nadzwy
czajny i pełnomocny ambasador Danii Dan Nielsen podpisali 
dwustronną umowę w sprawie ochrony znaków towarowych i 
kolektywnych. Dokument ten wznawia i rozszerza analogiczną 
umowę litewsko-d lińską z 1934 roku.

Odtąd zarejestrowany na Litwie znak towarowy nie później 
niż po pół roku zostanie zarejestrowany oficjalnie również w 
Danii i odwrotnie.

ŁADUNEK „BOEINGA" ZE ZNAKIEM 
KANADYJSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

W  W ilnie wylądował samolot transportowy „Boeing", który 
dostarczył 10-tonowy ładunek —  zestawy leków z  Kanady. Leki 
przeznaczone są dla dziecięcych zakładów leczniczych Litfwy.

Rząd Kanady wyasygnował 2 min dolarów USA i polecił Ka
nadyjskiemu Czerwonemu Krzyżowi zakupienie za nie leków 
dla wszystkich dziecięcych zakładów leczniczych Litwy.

Samolot przywiózł dopiero pierwszą partię. Inna część zaku
pionych leków płynie statkiem do Rygi, a ‘stamtąd samochodami 
zostanie dowieziona do szpitali (oddziałów dziecięcych) wszy
stkich miast i Tejonów Litwy. Wydatki ne transport pokrywa 
Kanadyjski Czerwony Krzyż.

W  roku ubiegłym Kanadyjski Czerwony Krzyż dostarczył n a  
Litwę zestawy leków dla szpdtali dziecięcych, klinik porodowych 
oraz sióstr miłosierdzia Litewskiego Czerwoneg® Krtyża.

WSPÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO LITEWSKO-SZWEDZfclE

„Genćii} Nafta" —  tak się będzie* nazywać wspóllie przedsię
biorstwo Państwowego Przedsiębiorstwa Naftt>wo-Geologicznego 
w Gargżdai (Gorżdy) i szwedzkiej spółki akcyjnej „Svenska Pe
troleum Espioration". Decyzję w sprawie jeg o  utworzenia pod
jęto na posiedzeniu rządu Litwy. Wspólnemu ptzedsiębiorstwu 
przyznano licencję na eksploatowanie znajdujących się tu złóż 
ropy naftowej. Kontrolę nad wykonywaniem jeg o  zobowiązań 
w ramach umowy zlecono Ministerstwu Energetyki i Państwowej 
Służbie Geologicznej. ^

Wspólne litewsko-szwedzkie przedsiębiorstwo „Genćii^ * Nafta"  ̂
planuje z tych złóż w ciągu dwudziestu Tat wydobyć 1 , 2  mtn 
ten ropy naftowej, która będzie przerabiana w Możejkach. Lit
wa ma otrzymać z  tego Zysk w wysokości ponad 100 min dola
rów USA.

SAMOCHODY DOBRE —  PIENIĘDZY ZA MAŁO
Ministerstwo Ochrony Kraju Litwy pragnęłoby nabyć co naj- . 

‘ mniej 300 takich samochodów, jakie 25 marca na trudnej trasie 
prowadzenia brygady „Geleżinis Vilkas" prezentował! kierownicy 
niemieckiej firmy „Mercedes". Wiceminister ochrony kraju  Satu- 
naś Vasiliauskas powiedział, że „jest to marzenie każdego, a tym 
bardziej zawodowego wojskowego".

J* Firma „Mercedes" zaaferowała do nabycia 2 modele tak zwane
go „jeepa". Są to wozy o wysokiej zdolności przejazdowej. Są 
one przydatne nie tylko do celów wojskowych. Takie środki tran
sportowe mogą być z powodzeniem stosowane w leśnictwie, ener
getyce!, .

Pułkownik-lejtnant Sarunas Vasiliauskas ubolewał, że Ministerst
wo Ochrony Kraju z powodu braku środków nie może zakupić 
takich samochodów Cena jednego pojazdu wynosi około 15 tys. 
dolarów.

ZWIĄZEK ROBOTNIKÓW I FEDERACJA PRACY 
NIE WSTĘPUJĄ DO LITEWSKIEGO CENTRUM ZZ

Litewski Związek Robotników (LZR) oraz Litewska Federacja 
Pracy.(LFP) nie życzą zrzeszyć się w Litewskie Centrum Zwią
zków Zawodowych, założone na kongresie Litewskiej Konfede-, 
racji Wolnych Związków Zawodowych 23 marca. LZR i LFP 
oświadczyły o tym we wspólnym oświadczeniu.

Autorzy dokumentu twierdzą, że dwa te związki same są 
centrami związkowymi, nie uczestniczyły w kongresie 23 mar
ca i nie udzieliły pełnomocnictw założycielom wspólnego cen
trum. Zdaniem. LZR i LFP założone na tym kongresie centrum 
nie może się zwać Litewskim Centrum Związków Zawodowych 
i reprezentować wszystkie związki zawodowe Litwy. W  związku 
z tym Ministerstwo Sprawiedliwości nie powinno zarejestrować 
statutu tego centrum pod nazwą Litewskiego Centrum Związków 
Zawodowych — głosi oświadczenie.

DECYDUJĄCA BITWA JELCYNA
MOSKWA. Dziś ma się zebrać 

w Moskwie na nadzwyczajną se
s ję  Zjazd Deputowanych Lądo
wych. Oczekuje się, że podejmie 
on próbę odsunięcia od władzy 
prezydenta Borysa Jelcyna.

Choć opublikowany w środę 
dekret Jelcyna znacznie różni się 
od sobotniego przemówienia i nie 
ma w nim śladu punktów zakwa
lifikowanych przez Sąd Konsty
tucyjny jako sprzeczne z Ustawą 
Zasadniczą, jednak Rada Najwyż
sza nie zrezygnowała ze zwoła
nia Zjazdu deputowanych. Teraz 
wszystko zależy od tego, ózy li
derom opozycji uda się zebrać 
2/3 przeciwnych prezydentowi

głosów. Umiarkowani członko
wie parlamentu liczą jednak na 
kompromis. Inaczej — 'ja k  mówił 
przewodniczący Izby Federacji — 
Sokołow •—-  trudno będzie zna
leźć zwycięzców, wszyscy zaś bę
dą pokonani.

Tymczasem, jak  donoszą ko
respondenci, górnicy z Zagłębia 
Kużnieckiego Zachodniej Syberii 
zaprotestowali przeciwko zwoła
niu na dzisiaj zjazdu deputowa
nych ludowych i zapowiedzieli 
organizowanie komitetów popar
cia dla Borysa Jelcyna. W  wy
danym oświadczeniu zagrozili, iż 
rezerwują sobie prawo do dzia
łań ostrzejszych niż strajk.

IM

IZRAEL MA NOWEGO PREZYDENTA. 
CZY BADZIE M IAŁ TEŻ POKÓJ?

TEL-AWIW. W e środę nowym 
prezydentem Izraela został 6 8 - 
letni Ezer Waitzman. Jeg o  kan
dydaturę poparła większość po
słów Izraelskiego parlamentu 
(Knessetu).

Waitzman jes t bratankiem 
pierwszego prezydenta Izraela 
Chaima Wadtzmana. Przyjmie on 
obowiązki po Chaimie Herzogu, 
który pełnił swój urząd pitzez 
ostatnich 10 lat. Ezer Waitzman 
był jednym z twórców izrael
skiego lotnictwa i między in
nymi dowodził tym lotnictwem 
w czasie w ojny w czerwcu 1967 
r., zwanej „wojną sześciodnio
wą", kiedy to  Izrael zajął m-in. 
strefę Gazy, Wzgórza Golan i 
palestyńską część Jerozolimy.
Później Waitzman jako minister 
obrony w rządzie premiera Be- 
gina był jednym z architektów 
pokoju izraelsko-egipskiego. Dziś 
podobnie, ja k  premier Rabin, 
jes t zwolennikiem znacznych 
ustępstw wobec państw arab
skich oraz Palestyńczyków w

w
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Jugosławii trvra “V  
wskazuje, by S S l

o d , Ian- z sioaT-c.i umiera

rąk Palestyńczyków zginę- 
eż ponad 100 Zydlów.

zamian za prawdziwy i trwały 
pokój.

Od 1987, na terenach okupo
wanych przez Izrael trwa inti- 
fada —  „rewolucja kamieni" 
Palestyńczyków. Od izraelskich 
kul zginęło ich już ponad 1 0 0 0  
a 500 innych zostało zabitych 
przez współrodaków za kolabo
rację.

- z[2_
ło też ponad

W  tym roku Izrael będzie 
musiał podjąć niezwykle cięż
k ie  i  odpowiedzialne decyzje o 
znaczeniu i charakterze histo
rycznym. Dał temu wyraz pre
mier Izraela —  Rabin, który 
stwierdził, że obecnie istnieje 
realna możliwość, iż „w roku 

G 9 9 3  zakończy się trwająca od 
45 lat wojna izraelsko-arabska".

. 19 kwietnia w Waszyngtonie 
rozpocznie się dziewiąta runda 
rozmów pokojowych izraelsko- 
arabskich.

Szczególnie tną? ? 1
społeczności
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ramę] Przez woiftTU 
miastach we 
Hercegowinie i J S j
amerykańskimi J N i l  
powietrza,*

- I  Brytyjskie i 
główce ONZ “

ECHA A FE R Y  KARAB INO W EJ W  PO LSCE
WARSZAW A. Od kilku mle- 

sięcy jedną ze spraw przycią
gających uwagę polskiego spo
łeczeństwa była tzw. „Afera Ka
rabinowa".

10 marca 1992 r. we Frankfur
cie niemiecka policja zatrzyma- 

| ła 6  Polaków. Agenci amery- 
I kańskich służb specjalnych, któ

rzy przygotowali całą operację 
twierdzili, że Polacy chcieli 
sprzedać 40 tys. karabinów ty
pu „kałasznikow" Irakowi ob
jętem u embargiem ONZ. Broń 
miały wyprodukować radom
skie zakłady zbrojeniowe „Łu
cznik". Przedstawiciele „Łucz? 
nfka" twierdzą tym eftsem , że 
była tó prowokacja m ająca uła
twić amerykańskim producent 
tom broni walk<£ z  konkuren
cją.

Amerykański sąd nie podzie
lił te j opinii i zażądał ekstrady

c ji Polaków. Władze niemieckie 
pięciu z nich przekazały Ame
rykanom. W  niemieckim więzie
niu został tylko chory na serce 
Rajmund Szwonder —  wicedy
rektor radomskiego „Łucznika".

W  jeg o  obronie zmobilizowała 
się polska opinia publiczna, 
dziennikarze i dyplomacja. Po 
kilku tygodniach pertraktacji ńa 
szczeblu ministerstw spraw za
granicznych w  środę niemiecki 
sąd zwolnił z aresztu R. Szwon- 
dera, ze względu na —  ja k  *̂ >o- 
dano —  chorobę serca.

Nie je s t  to jeszcze koniec, bo 
pozostali aresztowani oczekują 
na proces w  amerykańskim wię
zieniu. Zwolnienie Szwondera 
ma jednak duże psychologiczne 
znaczenie dla aresztowanych i 
może nawet spowodować rozkład 
całej sprawy.

! i ŝ vJmarskiego p g p h g j 
dniej Bośni | | i§ S I  
miesięcy przez s S I  
kuacjs przerwa) 
miasta przez sert* 
Bomby raniły 5Sgj 
kanadyjskich z j U j  
ONZ." W

Serbowie'wciąż i> 
gają ustalonych g u H  
wieszenia broni w j-  
starcie francuskich u 
rów z pierwszą p®, 
wanych na lotniiknT 

|cy zaczęły rozrywać i 
serbskiej artylerii. ty. 
ostrzału jeden z rau 
nieizy kanadyjskî  1  
się w stanie krytyoJ 
dę na powietrzną t 
Srebrenicy Serbowie 
od jednoczesnego i., 
helikopterami około Gil 
ckich Serbów | 
przez muzułmanów Td | 

Przez pięć doi 
mają wykorzystywać 
powietrzny między Si 
Turlą. Serbowie poi 
nek, aby heijkopterf 
wały po drodze jfa-i 
nia czy nie piastą 
Przetrzymywanie 
w Zwornika było 
wystosowała p a  
hełmy" protestu do 
wojsk bośniackich Se 
śii inspdocja hdłopW 
dzie celowo przedtó* 
żono, to śmigłowce® 
dowały w Zwomita*- 
muzułmanów trwa.

i postawił

Sas|

Polska droga do kapitalizm
Po długim okresie dość oziębłego 1 nacechowanego rezerwą 

stosunku przedstawicieli kapitału zagranicznego do sytuacji finan
sowej oraz perspektyw gospodarczych w Polsce coraz więcej 
wskazuje na to, l i  nastawienie owe poddane być musi gruntownej 
rewizji. Czołowa gazeta niemieckich ekspertów od zagadnień 
ekonomicznych i finansowych „Handelsblatt" z DGsseldorfu za
mieściła dość obszerny 'artykuł na temat polskiej ekono miki .

Na podstawie doniesień agencji Informacyjnych, prasy 
1 radia przygotował Jerzy SUR WIŁO

STABILNOŚĆ POLITYCZNA

W porównaniu z innymi kraja
mi Europy Środkowo-Wschodniej, 
Polsce udało się dość nieoczeki
wanie pokonać jędrny z najważ
niejszych barier psychologicz
nych, jak ą  stanowiła jeszcze do 
niedawna, pogłębiająca się rece
sja  igr czytamy w gazecie.

Dalej stwierdza ona, iż zwrot 
ten przypisać należy w równym 
stopniu wysiłkom rządu polskie
go, jafk i trudnościom, z jakimi 
borykają się inne kraje w tej 
części Europy. Jak o  najważniej
szy element cementujący polski 
sukres ekonomiczny wymienia 
się wytrwałe zabiegi premier H. 
Suchockiej, której udało się nie 
tylko uchronić wielopantyjną ko
alicję przed zdawałoby się nie 
uniknionym rozpadem lecz także 
przekształcić ją  w sprawny apa
rat władzy. Do największych su
kcesów rządu Suchockiej niemie
cka gazeta zaliczą przeforsowa
nie projektu budżetowego na rok 
1993 w Sejmie, tudzież podpisa
nie przez przedstawicieli praco
dawców, związków zawodowych * 
rządu umowy o przedsiębiorstwie 
państwowym, która stwarza wie
lce obiecujące szanse na skute

czną restrukturyzację wielkich 
kombinatów przemysłowych.

STANOWCZOŚĆ 
I DYPLOMACJA

Na sytuację gospodarczą w 
Polsce niewątpliwie korzystny 
wpływ wywarły upór, a także 
elastyczność, z jaką, w opinii 
niemieckiego dziennika, premier 
H. Suchocka poradziła sobie z 
falami strajkowymi ostatniego la
ta i zimy. Potrafiła to uczynić 
nie narażając żadnej ze stron na 
utratę twarzy, co było niewąt
pliwie decydującym czynnikiem 
psychologicznym. Również najno
wsze pertraktacje z Klubem Lon
dyńskim (skupiającym banki pry
watne, u których Polska jest za
dłużona) oraz przyrzeczenie Mię
dzynarodowego Funduszu Walu
towego, który ponownie umożli
wia dostęp do swoich rezerw fi
nansowych* należy uznać, za jesz
cze jeden sukces Suchockiej.

tPRACA, PRACA, PRACA

,, Handelsblatt “ przypomina,
że wszystko to nie byłoby moż
liwe bez solidnych podstaw e- 
konomicznych takich, jak wzrost

produkcji
proc w robi ubiegj*. 
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marzy o agroserwisie
pjjto niezmiernie 

gdy zaczęto
fi W Sottk goepoda-rzom.dS „od samymi ok  | 

siei albo paś kro-
K  S v i  to tsk  przyna|'!T3J?®£ 20—25 laty . A j
&  ^% a, ani adrowia.
t y  &SSP 00  p racy '

d l& i: VSL ‘ppP* „kończeniu sdcól 
jjgg E g a S te  dom iopuścili

__ Iw mie- 
B -S S ^ w ó w cz a s  z  mę-HNwi A H*  Tafcie31 sama, owdo-
r V i  p n v jetóżai^ P o-

,%odaistwie. papie 
I  .* .^ 3 ^ , odpocząć na 

aly. Przyroda jest 
powietrze pachnie 

SLm borem, a ten też

^idtóego chutoni. 
f i  jak Salomea PoUto 
Sonych wioskach i
B  s to W ią  I i |
J  Byty kołchoz .,Viłtis 
Ujomc igMlińskim należał 
dujących. Ale mamo 

ôdzież odchodziła. Pra

li*
uważano za nie-

Ujgjową. Wylatywały tteie- 
'Tńśizinnych gniazd i nde 
Loty. Proces ten trwał 
■b  długie lata. I oto jego 
aatny wynik: obecnie na 
fcwlali wyłącznie emery

ci. W  sąsiednich Michalisz- 
kach Kazys Gaiżutis ukończył 
100 lat. Krzepki jest i nawet 
kosić może. Krzepkich sta
ruszków nie brakuje w Lin- 
kmenysie i w innych miej
scowościach. Siostra Salomei 
— Apolonia też się trzyma. 
Ma dom obok. CL ludzie, któ
rzy przeżyli wojnę, kolekty
wizację, deportację oraz in
ne klęski, zachowali miłość 
do rodzinnych stron, ziemi, 
chłopskiej pracy. Ale żyje 
się tylko raz...

Ubiegłej jesieni mimo 
wszystko ziemię S. Polito za
orano, zasiano żytem. Czeka 
teraz na pierwsze plony.

—  Januszek pomógł, wnuk 
:̂ -r- mówi.

Janusz Polito. — jeden z 
nielicznych, który, jak się 
wydaje, na całe życie połą
czył swó j las ze wsią. Przed 
dziesięciu laty ukończył Ko
wieńską Akademię Rolniczą. 
Wrócił do kołchozu „ \.'iltis", 
który skierował go na studia. 
Został głównym inżynferem- 
mechanikiem. Ożenił się z 
miejscową dziewczyną. Zbu
dował dom. Zna się na sprzę
cie technicznym.

Pamiętam, jak denerwował 
się w okresie siewu lub 
żniw, jeżeli coś się psuło. 
Kołchozowy mechanik to był 
i organizator i zaopatrzenio
wiec w jednej osobie. Uwi-

Nowy w spólny rynek?
jmilAD Z POSŁEM NA S E JM  Arturem  PŁ O K SZ T Ą
-  Pu dopiero co wrócił z 

gdzie brał udział w bar- 
jbdetawej Imprezie... 
r  Tak, w dniach 19—20 mar- 
P i  otaek Komitetu Budże- 

fansów Sejmu Litwy i ja- 
Wileńskiego Klubu 

®̂ ńorców uczestniczyłem 
I™®1 Bussiimesu Polska- 

W naszej delegacj i by- 
" J^  ̂ stępca przewodniczą- 

Gospodarki Sejmu 
M rL emnlcka8 oiaz czło- 
L i’ “ el»'Budżetu i Finan- 

Antama Kalrys. Fo- 
DC*wl̂ T)ne wspótpra- 

f i t ? 1 Pobki z państ- 
^ 5 “ ZSRR.

.“ “lazła się 
K i * 1? '  się odbywało 

hrtei przy-
i®k podkreślił 

fcgj obrad Przewodni- 
Polski Nie- 

Moczulski, j e- 
Lłwae?n ^ orzenie nowe-

AdriaS mo*
Czarnym

i Bałtyckim. Zaś trzonem tego 
związku mają być Polska, Ukrai
na, Białoruś.
—  Cel forum jest jasny. Ale nie 
od razu zbudowano Kraków?

Obrady były naprawdę tre
ściwe. Wyłoniono podstawowe 
trudności stojące ńa przeszkodzie 
rozwijania stosunków pomiędzy 
tymi krajami. Jakie? Główny 
problem stanowią rozliczenia. Na
stępnie sprawa' licencji, ceł na 
wywóz i wwóz towarów^ Nie 
mniej ważną sprawą jest przepus
towość granicy. Szczególnie ten 
problem akcentowała delegacja 
białoruska.

—  Wasza delegacja była 
„przypadkowym" uczestnikiem 
Forum, to jednak chyba nie by
ła ona pasywnym obserwatorem 
obrad...

■; Bynajmniej! Osobiście przy
gotowałem krótką informację o 
możliwościach inwestycji na Lit

wie, która została wręczona wszy
stkim uczestnikom Forum. W 
rozmowach z poszczególnymi de

legacjami akcentowaliśmy prze
widziane zmiany w ustawach li
tewskich, ułatwiające możliwości' 
inwestycji kapitału zagraniczne
go do gospodarki Litwy, zapra
szaliśmy biznesmenów z Polski 
do współpracy z rodakami z Lit
wy.

—  Dwa dni obradowaliście. I 
co w finale?

• Do rewelacyjnych wnios
ków na Forum nie doszło. Była 
po prostu rzeczowa wymiana in
formacji, odbyła -się dyskusja o 
możliwościach współpracy. Są
dzę, że najbardziej wartościowe 
było nawiązanie kontaktów.

—  A co Pan przywiózł jako 
prezes z Forum dla klubu?

—  Miałem szereg spotkań z 
liczącymi się w Polsce biznesme

nami i mam ich poważne propozy
cje. Ten wyjazd na pewno pos
łuży również dalszemu rozwojowi 
naszej organizacji...
, —  Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał 
Zygmunt WIRPSZA

ZMIANY W RADZIE M IE JS K IE J

[J komisja sejmowa da szansę?
wręcz odwrotnie poprosili, by pe
łnił czasowo po pierwszym kwie
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mieć — Rada Miejska stoi w ob
liczu rozwiązania, taką decyzję 
podjęła komisja' sejmowa bada
jąca pracę samorządu miejskie
go i kwestię tę chce zgłosić do 
omawiania w Sejmie w najbliż
szym czasie.

Oto niektóre wnioski. Wileń
ska Rada Miejska dotychczas 
„nie rozstrzyga strategicznych 
kwestii rozwoju gospodarki miej
skiej i je j  infrastruktury, nie us
taliła, jak tego wymaga ustawa, 
kierunków rozwoju gospodarcze
go i socjalnego samorządu, zaj
muje się drobiazgowym adminis
trowaniem". „Nie miała systema
tycznego i wszechogarniającego 
zarządu, systemu kontroli jego 
pododdziałów strukturalnych i 
pracy urzędników".' Ponadto Ra
da Miejska „stale łamie prawo, 
nie reaguje na zalecenia upowa- 
żn!onych organów i funkcjona
riuszy nie kontroluje praworząd
ności aktów, uchwalanych przez 
zarząd (mera).

Zdaniem komisji sejmowej 
winni są również funkcjonariusze 
tej instytucji, gdyż naruszając 
odpowiednie ustawy litewskie „w 
trybie pozakonkursowym wydzie
rżawili działki ziemi osobom pra
wnym, pod budowę ich komer* 
cyjno-gospodarczych i niekomer
cyjnych obiektów**, „nie .dość 
szybko organizują prywatyzację 
działek ziemi", nie mają danych 
o nie wpłaconych przez miesz
kańców lub przepłaconych su
mach. Starostwom „nielegalnie 
zezwolono żądać od ludności op
łat za wydanie zaświadczeń o 
składzie rodzin", „stale narusza 
się tryb przydziału mieszkań" 
itp. To tylko część wniosków.

Nic więc dziwnego, że grupa 
deputowanych zdecydowała się I 
zwrócić do Sejmu z prośbą oj 
niepodejmowanie pośpiesznej der 
cyzjl, lecz dać szansę Radzie 
Czy komisja sejmowa uwzględn 
prośbę — najbliższy czas poka 
że, nie mniej cały materiał os 
karżający dotyczący pracy Rady] 
będzie sk’erówany do Prokuratu
ry Generalnej.

Helena GŁADKOWSKA

Realia wsi
jat się jak mógł. Po łożyska 
latał nawet do Moskwy.

W  byłym kołchozie ludzie 
postanowili pracować wspól
nie, założyli spółkę. 15 rolni
ków wyodrębniło się, zaczęli 
gospodarzyć samodzielnie. 
Pierwszy wziął 70 hektarów. 
Jako pierwszy otrzymał naj
lepszą ziemię, sprzęt, budyn
ki. Innym dostało się 
mniej i Korsze. Jak  potoczą 
się u nich sprawy na rązie 
trudno przewidzieć. Wszyscy 
mają kłopoty: i ci, którzy
pracują razem, i ci, którzy 
odeszli. Gdy przeszliśmy na 
temat sprzętu technicznego 
Polito stwierdził: — Połowa 
sprzętu jest w zagrodach by
łych kołchoźników. Ale i w 
spółce nie brakuje, jeżeli uw
zględnimy, że powierzchnia 
ziemi znacznie się zmniejszy
ła. Ale już trzeci rok nie na
bywamy nowego. Dzieliliśmy 
co mieliśmy. A gdybyśmy o- 
becnle kupili nowy traktor, 
to nie mielibyśmy z czego 
wypłacać poborów. Sprzęt 
•jest szalenie drogi, jak  i czę
ści zamienne, któryich zresz
tą nie sposób zdobyć. Jakie 
jest wyjście? Mechanizatorzy 
demontują stare traktory 1 
wykorzystują ich części do 
innych. Oczywiście, długo to 
nie potrwa. Bardzo potrzebu- 
jeii./ nowych maszyn. Gdzie 
i kiedy będą? Mówiono o li

tewskim traktorze, ale ostat
nio rozmowy ucichły. Jesteś
my w trudnej sytuacji. Tra
cimy kadrę. Ja, przykładowo, 
zarabiam tyle, ile moja bab
cia otrzymuje emerytury. A 
przecież musze utrzymać ro
dzinę.

Janusz Polito jakoś radzi 
dzięki gospodarstwu. przyza
grodowemu: .krowa z przy
chówkiem, prosięta, k\iry. 
Bydło też karmić trzeba, ku
pować pasze, chociaż są dro
gie. Ale innego wyjścia nie 
ma.

— A może byś został fer- 
merem? — pytam.

— Nie. Na razie o tym nie 
myślę. — Nie jestem agrono
mem, lecz specjalistą od 
sprzętu technicznego Tylko 
laik może uważać, że wysta
rczy otrzymać ziemię, zasiać, 
a dalej wszystko potoczy się 
samo. To wymaga pracy i 
wiedzy. A to, że sprzęt tech
niczny stoi w zagrodach — 
bardzo źle. Nie należało go 
rozpraszać. Gospodarz zaorze 
swoje hektary, postawi tra
ktor pod oknem i stoi, refce- 
wieije. A co pocznie, gdy tra
ktor się zepsuje? Nawet do 
nowego teraz śruby nie znaj
dziesz. Wieś potrzebuje słu
żby, która na pierwsze za
wołanie śpieszyłaby na po
le 1 dysponowała' wszystki
mi maszynami, inwentarzem 
— od kombajnu, traktora 
poczynając i broną lub op
ryskiwaczem zasiewów koń
cząc.

Marzę o agroserwisie. Pra
wdziwym, takim jak za gra
nicą. By nasi staruszkowie 
nie biegali na zbolałych no
gach szukać kogoś, kto zao
rze im zimię, nie prosiliby o 
łaskę pijaków. By wszystko 
było jak się należy, rzetel
nie, zgodnie z wymagania
mi agrotechnicznymi. Nieste
ty my, rolnicy, możemy o 
tym jedynie marzyć. Niezbę
dna jest przemyślana, ukie
runkowana państwowa poli
tyka rolna, mądre ustawy. I 
to nie zwlekając. W przeci
wnym razie bowiem, wieś, 
bez poparcia rządu, nie wyj
dzie z dołka, w jakim się 
znalazła.

N i k o ła j  N I E Z A M O W  
Rejon > ignaliński

W  rządzie Litwy
Prawdopodobnie wkrótce ńa 

Litwie zaistnieją warunki do two
rzenia działających na zasadach 
wolnorynkowych różnych śkoope- 
rowanych organizacji. W tę śro
dę na posiedzeniu rządu zaapro
bowano projekt ustawy Republiki 
Litewskiej o spółdzielczości. 
Reglamentuje on tryb zakłada
nia, zarządzania, kształtowania 
kapitału, podziału zysku spółek 
skooperowanych i ich związków 
(zrzeszeń). Spółkę skooperowaną, 
9  ile Sejm zaaprobuje ten pro
jekt będą mogli założyć grupa 
licząca co. najmniej pięć osób, 
pojedynczy obywatele i osoby 
prawne. Zdaniem autorów pro
jektu, mogą być zakładane sko- 
operowane spółki kredytu, ubez
pieczeń, konsumentów, rolnicze, 
produkcyjne, transportowe, bu
downictwa i użytkowania domów 
mieszkalnych, usługowe, sadow
nicze, organizowania wypoczyn
ku i inne.

Rząd zaaprobował również pro
jekt statutu Litewskiego Banku 
Inwestycyjnego, który dotych
czas nie miał dostatecznej pod
stawy prawnej. Jeśli Sejm za
twierdzi statut tego banku, to bę
dzie on mógł zostać jednym z 
założycieli Litewskiego Między
narodowego Banku Inwestycyjne
go. Zatwierdzono państwowy 
budżet ubezpieczeń społecznych 
na rok 1993. Przyjęto uchwały w 
Sprawie lepszego wykorzystania 
lokalnych zasobów paliwowych, 
budowy poszczególnych obiek
tów energetycznych. Zatwierdzo
no wzorcowy statut zrzeszeń bu
dowy domów mieszkalnych i ich 
użytkowania. Omówiono też in
ne kwestie. Niestety, trzeba je 
szcze zaczekać kilka dni na uch
wałę o trybie utworzenia fun
duszu środków siewu wiosennego 
i jego wykorzystaniu, który się 
znalazł na wokandzie tego posie
dzenia. Niezależnie od wyniku 
dyskusji nad tą kwestią,v jak za
znaczył przewodniczący pojedze
nia tymczasowo px>. premiera 
Bronislovas Lubys, uchwała Sej
mu Litewskiego o pomocy finan
sowej dla wsi w siewie wiosen
nym ma być wykonana. Pomoc 
ta wynosi 13 mld talonów sub
sydiów dla gospodarzy oraz in
nych producentów płodów rol
nych.

Kwestia utworzenia środków 
funduszu siewnego i wykorzysta* 
nia raz jeszcze rozpatrzona zos
tanie w sobotę.

(ELTA)

Fot. M . Baranauskas
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W  poszukiwaniu drogi

W rócim y do Jaszu n  latem P D Q

Wszystko się zaczęło od te- 
lg-o, że za pośrednictwem 
wielu wspaniałych l-udlzi, 
mnie i kilku moim przyja
ciółkom udało się pojechać 
na TAIZE — spotkanie mło
dzieży całego świata w 
Wiedniu. Przeżyłyśmy tam 
wspaniałe chwile, niepowta
rzalne wrażenia z naszego 
pobytu tam na zawsze zo
staną w pamięci. Naszym 
celem była wspólna modli
twa, w której prosiliśmy Bo
ga o pokój na ziemi. Wiele 
tysięcy ludzi swoją obecno
ścią chciało dać świadectwo 
temu, że młodzież różnych 
krajów może żyć w pokoju.

W mroźny marcowy sobo
tni ranek wyruszyłyśmy do 
Jaszun na biwak. Pogoda 
nam sprzyjała i dlatego po
szłyśmy z TuTgiel pieszo. 
Drqga to daleka, jednak czas 
szybko nam upływał na opo
wiadaniu ciekawych history
jek z życia. W czasie odipo- 
czynku odmówiłyśmy róża
niec, zaśpiewałyśmy kilka 
piosenek Nie było czasu, 
aby odczuć zmęczenie, a gdy 
ujizałyśmy tabliczkę z napi
sem „Jaśronai", poczułyśmy 
się tak jakby nowy duch w 
nas wstąpił. Szłyśmy jeszcze 
raźniej, wydawało się, że 
nie było za nami 12 kilome
trów drogi. W umówionym 
miejscu spotkała nas druhna 
Walentyna. Razem poszłyś- 
'my do szkoły, gdzie już 
czekała drużyna chłopców z 
Turgiel „Wilki".

Czekając na pozostałe dru
żyny graliśmy w piłkę, roz
mawialiśmy. Gdy już .pozo
stałe drużyny zebrały się w 
szkole i po obiadzie rozpo
częły się zawody sportowe, 
w których także uczestniczy
li Naczelny Kapelan ZHPnL

ks. Dariusz Stańczyk i ks\ 
proboszcz Józef Aszkieło- 
wifcz.

Na zakończenie pierwsze- 
igo dnia był kominek. Nie 
myślałyśmy, że w trzech 
miejscowościach może być 
tyfle osób, kltóre umieją do 
brae się bawić.

Było dużo piosenek i za 
baiw. Ks. Dariusz Stańczyk 
zapoznał nas z wieloma ob
rzędami harcerskimi, opowie
dział wspaniałą gawędę. Po 
kominku zapytałyśmy ks. 
Dariusza o jego wrażenia z 
kominka. Powiedział, że jest 
szczęśliwy i dumny, że dru
hny z Jaszun tak wspaniale 
wszystko zorganizowały.

Potem — cisza nocna, ale 
długo nie mogłyśmy zasnąć, 
opowiadałyśmy o swych 
przeżyciach, zasnęłyśmy nad 
ranem i  — już pora wsta
wać.

Po śniadaniu i apelu roz
poczęły się gry w terenie. 
Podzieliliśmy się na patrole 
po cztery osoby. Otrzymali
śmy mapę i musieliśmy od
naleźć most. Po drodze mu
sieliśmy odpowiedzieć na-

Będziemy się spotykać
wspólnie się modlić i śpie
wać.

Po powrocie do domu po
stawiłyśmy przed sobą zada
nie: chciałyśmy pomóc na
szej młodzieży odnaleźć wła
ściwą drogę. Pomóigł nam w 
tym ks. .W ojciech Górlicki.

Wspólnie zorganizowałyś
my spotkanie młodzieży, w 
duchu modlitw TAIZE. W ła
snymi rękoma przyszykowa
łyśmy i upiększyłyśmy ołta
rzyk. U stóp Matki Bożej z 
małym Jezusem w ramio
nach zapaliłyśmy świece, 
które symbolizowały naszie 
rozpalone serca i jednoczy
ły nasze grono. Oddałyśmy

pyttania, żeby szybko iść da
lej. Wszystkie drużyny spo
tkały się na moście. Poszli
śmy do pałacu Balińskiego. 
Po drodze druhny z Jaszun 
opowiadały nam historię swej 
miejscowości. Jest to mias
teczko z ciekawą historią. 
Przeszliśmy przez zaśnieżo
ny park i obiecaliśmy sobie, 
że przyj edzitemy tu latem, aby 
zobaczyć ten park znowu, 
ale już w zielonym stroju. 
Byliśmy na cmentarzu, gdzie 
jest pochowana cała rodzi
na Balińskich. Druhny poka
zały miejsce, gdzie w czasie 
wojny żywcem do ziemi 
zakopano Żydów. Nie spo
sób opisać wszystkiego, ale, 
wierzcie, historia Jaszmn jest 
niezwykle ciekawa.

■Po grze ,w terenie odbyła 
się Msza święta w jaszuńs- 
kim kościele. Po Mszy H— 
obiad, aipeil pożegnalny i już 
musieliśmy żegnać się z Ja - 
szunami.

Tak się zakończyła nasza 
wyprawa. Dziękujemy druży
nom „Wrzos" i „Huragan" 
za wspaniałe przeżycia!

Harcerki z Taboryszek

razem z naiszą Oazą cześć 
Borgu i Maryi, tak samo jak 
młodzież świata w Wiedniu, 
starałyśmy się przekazać 
swojej Oazie wszystko to, 
czego nauczyłyśmy się i do
świadczyłyśmy.

Co miesiąc w swojej świą
tyni będziemy organizować 
wspólne spotkania na mod
litwach TAIZE, na które ser
decznie chcemy wszystkich 
zaprosić. Chcemy, aby przy
szło jak najwięcej młodzieży,.

Za pośrednictwem „Kurie
ra Wileńskiego" serdecznie 
dziękujemy ks. Dariuszowi 
Stańczykowi za piękne chwi
le, które przeżyłyśmy w 
Wiedniu.

Basia OBŁACZYNsKA 
m. Ejszyszki

MAGAZYN MŁODZIEŻOfy

Matura już bli$k
Dla tegorocznych maturzy

stów zacznie się niezadłuigo 
okres niezwykle odpowie
dzialny: egzaminy matural
ne, a następnie —— obranie 
odpowiedniego kierunku stu
diów. Czeka ioh żmudna 
praca, będą musieli wykazać 
swoją wiedzę. Z pewnością 
nie będzie to łatwe, gdyż 
wiedzę uczniów oceniać bę
dą specjalne komisje, w kltó- 
rafekś skład wejdą przedsta
wiciele uczelni wyższych — 
chodzi o to, że Ministerstwo 
Kultury i Oświaty Republi
ki Litewskiej w porozumie
niu z uczelniami wyższymi 
tworzy nowy system egza
minów dla szkół średnich i 
egzaminów wstępnych na 
studia, Starający się o in
deks uczelni wyższej nie bę
dą jiuż musieli składać egza- 
‘minów na wybranej uczelni, 
będą honorowane oceny ze 
świaldeotwa dojrzałości.

Takie oto egzaminy czeka
ją  maturzystów szkół nieli- 
tewskich:

obowiązkowe:
Język polski i literatu

ra (pisemny)
— Język polski i literatu

ra (ustny)
matematyka (pisemny)

*  ''r— ■ język obcy (ustny)
— język litewski i litera

tura (ustny)
i do wyboru:

. f -  biologia
— chemia

k r— geografia
— fizyka.
Z tych czterech przedmio

tów uczeń wybiera jeden. 
Formę wybranego egzaminu 
(pisemny czy ustny) ustala 
komisja egzaminacyjna.

Każdy matury
ztozyć 6 W a i S V _  
zamwazyliście/TK%- (V>| 
żej wymiemonw.^Tf 
,tów nie ma h is t ^ S J  
mów szkół litew ł-MolWamiW _ *MCłi t. w, egzamin óbowu^S 
szkołach ru e litS j. 
|ni będą s k la ^ * 1̂
szkołach n 
g  będą § ■  
historii jako Li lp PHIkują specjalne l i i b

i ' • 3 i  6. ,® % :stawicieli szkól .J? N
średnich. S3!

Egzaminy będąSI I  dołach u
Ocemanę bela J  £31 
10-ipunjktowym, * 3

Uczeń, który I  L , |  
dnągo egzaminu J P  
p u n k tó w rw ^ cH iie i^ j 
wo składać ®  jeszczeJJl 
swojej szkole. 81

Uczeftjj który WL 
dwóch egzaminów a j  
nych, otrzyma zaświat 
o wysłuchaniu kuia, 
ły średniejJH

Jak więc Dędtą m  
egzaminy, wstępne m I 
sze uczelnie? W najhtî _ 
czasie wydrukujemytj 
szej gazecie warunki g 
mowania na studia na t 
c-zególne uczelnie. Na i_ 
jako informację podajaM 
Aa uczelniach będą pn 

. ,wadzane pogadanki i I 
dla starających się o U 
iiy. Pierwszeństwo, ooil 

cie, będą mieli ci, ktonji 
żą ppmyślnie egzaminy i  
turalne, będą mieli- doteej 
ceny w świadectwie W 
łości, uczestniczyli 
piadach i konkurs#! i 
zanych z wybranym i' 
kiem.

Wiosna, wiosna...
Czym jest włośnia dla każdego z nas? Ja k  ją  odczuwamy? Z 

czym się nam kojarzy? Na te  pytania spróbowało odpowiedzieć 
kilka sfastdlatek Prawie każdej z nich wiosna kojarzy się z 
czymś przyjemnym 1 romantycznym.

Alina, 16 lat
Dla mnie wiosna jest po 

prostu jedną z pór roku. Ró
żni się tylko przyroda, jest 
coraz bardziej zielono. Wte
dy też zmienia się mój sto: 
sunek do niektórych -spraw, 
np. do nauki. Zupełnie nie 
chcę się uczyć, a tylko cze
kam lata, bo przecież z przyj
ściem wiosny jest ono coraz 
bliżej.

Bożena, 17 lat
Wiosna jest moją ulubio

ną porą roku. Zwłaszcza lu
bię wiosenne wieczory, któ
re są coraz, dłuższe. Spacery 
przy wiosenlnęj pogodzie da
ją  mi natchinienie do prze
myślenia planów na przysz
łość.

Monika, 17 lat "*,~
Jest to idea ln y czas do 

przyjaźni i miłości. Często 
niepokoi mnie moja samot
ność, która w tej wspaniałej 
porze roku znika. Bo prze
cież nie tylko ja pragnę ko
chania.

Gośka, 16 lat
Nie lubię wiosny. Ną_ uli

cach błoto, zgniłe jesienne 
liście. Pogoda- też nie jest' 
stała. Wszystko się zaczy
na zmieniać, a ja  tak nie lu
bię zmian.

Marzena, 15 lat
Wiosna, najbardziej mi się 

kojarzy z przyjemnym łagod
nym wiaterkiem i pierwszy
mi przylaszczkami. Zaczynam 
ją odczuwać nie od określo
nej daty wiosennej, ale od 
tego, gdy zobaczę w lesie 
kwitnące kwiaty. Odczuwam 
wtedy jakąś lekkość na du
szy, wydlaije mi się, że moje 
troski odchodzą razem z zi
mą i... moim zimowym fu
terkiem.

Jola, 16 lat
Wiosną lubię przede wszy

stkim spacery. Chodziłabym 
tek. o lekkim zmroku bez ko
ńca i myślałabym o spra
wach, których głośno nie da 
się wypowiedzieć.

Zwierzeń wysłuchała Aga

Ten rozśpiewany zespól — to studenci I wyki 
czej. Przyszli specjaliści od rolnictwa Jut nle|e 
szkolnej. Grono pedagogiczne szkoły te ł ma zd 
Im się śpiewa I gra.

adowcy Wileńskiej Pomaturalnej^^ ^  1^1 
dnokrotnle zaprezentowali &we ■
olnoAd sceniczne. A  razem r  _ 1

F o t Bronisława

Matylda STEMPKOWSKA
mJ*ł

M arzec
Marzec posępniał, wlokąc z niechęcią 
śnieżnych obłoków strzępy żałosne. 
Zima odchodzi, lecz chłodną ręką 
Ciągle zamyka tyamę przedwiośnia.' 
Lecą śnieżynki drętwo, bezbarwnie — 
Spogląda na nie marzec zgnębiony:

— Kiedy się skończy biała 
Tak bym calowa! kiełki 11^° ^  ̂  - 
Ach, już nie ujrzę żadne) złe*? !e*ra-- 
W  śniegu głębokim ugrzęzły 
Mroźne powietrze słońca prom* 
Drogę zagradza, nic nie ogrzej** 
Dano mi znosić zimy kapry*^ i ,  ^  
Mylne ucieczki, nagłe powroty 
Czy me wołanie wiosna usiy**^^ 
Choćby dzień jeden dała ml **

1988
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dobry, 
ochę zły...
_  ni dawna, nawet

od kiedy- Za'r
i  bB fakiś dziwny, 
krasna moich znąjo- 
* ,»  jesó wygląd:

«tosv na ^ o  pó-
**L wpuszczał tak 
" spadały mu - na

^ i e ' o c z v 'J  t e  j L o  niebieskie, dru-
Wowe- To -0De spra" *«M®e dla wszy- 

byl wielką niewiado- 
jimibony pod znakiem 

\L był saleaie ruchli- 
FLjatliwy. Kto to po- 

Li n dziewczyny nie
p

n L i i i  Jeśli Kos chciał (a 
nie chciał), żeby o 

wiedziało całe miasto, 
P  o tym |  ten sposób,
Nysal J  
L®  miał mnóstwo zna- 

utzyjaciól, przyjaź- 
ka4dvjn po kolei. 

Ejfójóś czasie człowieka 
nunyć jeno obec- 

wtedy zaprzyjaźniał się 
innym, by po upły- 

tilko tygodni znów 
i  do staref przyjaźni, 
ipn polegała ta przy- 
Na podrywaniu dziew- 
Nie potrafił przejść o- 

obok żadnej, ko- 
wszystkie, wszystkim 
komplementy, ?ode|- 
iednak, że żadna z 
dała mu się złapać 

z żadną nie łączy- 
|#tic poważnego. No bo 

chciałaby mieć tak 
*o chłopaka, któ- 

_ rje można zaufać, a 
Podrywacza? 

soro talentów i uz- 
| ^ szkole uczył się

nawet dobrze, dostał się na 
studia, ale nie wytrzymał do 
pierwszej sesji. Poznał chło
paków trochę starszych od 
siebie, takich co to nie in
teresowali się zupełnie nau
ką, nie mieli żadnych idea
łów. Włóczyli się po mieś
cie, przesiadywali godzinami 
w kawiarniach, czasem ko
goś zbili (tak sobie, dla za
bawy). To był styl życia. Im
ponowali mu, czul się dum
ny, że przyjęli go do swego 
grona. Chodzili na dyskote
ki. gdlzie wybierali dziewczy
ny i ciągnęli je do lasu. Kil
ka takch wypraw skończyło 
się wezwaniem . do sądu — 
był pizecież razem z wino
wajcami, z przestępcami.

Na studia jiiż nie wrócił: 
po co się uczyć, czy to ma 
jakiś sens? Do pracy też nie 
poszedł, i tak nic nie zarobi 
na żadnej państwowej, pra
cy. Lepiej sprzedać kilka 
bloków papierosów i już sa 
pieniądze.

Lubił pieniądze, a najbar
dziej — wydawać je. Nigdv 
nie pamiętał o zaciągniętych 
długach. Parę tygodni przed 
Nowym Rokiem, wpadł do 
mnie: „Muszę mieć dwa ty
siące, oddam jutro". Już 
jest wiosna — nie liczę na 
to, że kiedyś je  odzyskam 
ale przecież on też nigdy się 
nie upomina o swoje.

Takj właśnie jest. Trochę 
dobry, trochę zły. Takieso 
właśnie wszyscy eo przyj
mują. Dlaczego mówię o 
nim w czasie przefezłym? On 
nigdy nie myśli o przyszło
ści, żyje tylko tym co bvło 
i jeSt. Barbar* SOSNO

N  dla „Super P a r y “

ftaiiiii 1cieka‘p • „ lo konkurs
l *  nieć „ Ut3estniczVi°
|l! r,I Mr od klasy 9 
K  konkursu 

'powiedzieć na 
f*łk»a* czasem pyta-

H § l  Pysiami 

I i i - I i

goście 
starsi chło- 
modny ta- 

Było bardzo 
Pary o-

— „soście z Kalifornii" — 
jak się przedstawili, czyli 
Edyta i Paweł, otrzymał! na
grodę główną — duży tort. 
Po konkursie była dyskote
ka: wykorzystywaliśmy osta
tnie chwile karnawału.

Zabawa barcfeo się udała i 
to przede wszystkim dzięki 
harcerzom, którzy wpadli na 
pomysł przeprowadzenia 
konkursu „Super Para" i zor
ganizowali go oraz dzięki 
nauczycielom i dyrektorowi, 
którzy im pomogli.

Angelika PLECHANOWA, 
ucz. klasy da Wileńskiej 

Szkoły Średniej nr 5

Harcerze zapraszają 
do Kalwarii

„Kto nabożnie odiprawi Dro
gę Krzyżową, otrzyma te od
pusty, które otrzymują na
wiedzający miejsca święte '.

Okres Wielkiego Postu 
skłania wszystkich do głeb- 
szego przemyślenia Męki Pa
ńskiej. 28 maicai br. harcer
ki i harcerze zapraszają har
cerzy, rodziców, dzieci, mło
dzież, Koło Przyjaciół Harcer
stwa, wszystkich chętnych na 
tradycyjną już Harcerską 
Drogę Krzyżową. Razem z 
drużynami hufca „Witao"

będziemy rozmyślać i mad-| 
lić się idąc leśnymi ścieżka
mi Kalwarii. Na zakończenie! 
Drogi Krzyżowej połączymy I 
się we wspólnej modlitwie [ 
podczas potowej Mszy św. o' I 
raz śpiewem i gawędą przy | 
obrzędowym harcerskim og
nisku.

Zbiórka na Harcerską Dro
gę Krzyżową o godz. 14.451 
przy kościele w Kalwarii, po-[ 
czątek o godz. 15.00.

Czuwaj I

HUMOR Z ZESZYTÓW

Hasto: Mickiewicz
)K Adam Mickiewicz urodził 

się częściowo na Zaosiu, a czę
ściowo w Nowogródku.

Mój stosunek do Mickie
wicza jest pozytywny, mimo że 
przeczytałem kilka jego utwo
rów.

£ {  W  Paryżu przyszedł do Mi
ckiewicza pewien gramofon, któ
ry chciał przeczytać mu swoje 
wiersze.

Mickiewicz w swych utwo
rach pokazuje bohaterów, któ
rzy poświęcają wszystko Ojczy
źnie, giną i dalej walczą o  je j 
wyzwolenie.

}£  Dzięki kilku Dziadom Mi
ckiewicz przeszedł do historii li- 1  
teratury polskiej i światowej.

)£  Romantyzm polski dzięki I 
Mickiewiczowi stał wyżej niż I 
wszystkie romantyzmy europej- J 
skie razem wzięte.

)J( Poezja Mickiewicza była I 
też walką, wprawdzie nie na [ 
miecze, ale na pióra.

^  Mickiewicz za życia nie I 
mógł zabłądzić pod strzechy i I 
chciał tego dokonać chociaż po | 
śmierci.

)J( Ostatnie zerwanie się Mi-1 
ckiewicza do walki zakończyło I 
się jego śmiercią w 1855 roku. I

Zebrał
mgr Ryszard GAJCZYK
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Powieka 
Urologii,

astrolog powinien znać datę i 
miejsce urodzenia.

Prawie 96 proc Europejczy
ków zna swój gwiazdozbiór. 2/3 
stale czyta swoje horoskopy w 
prasie. Co czwarta kobieta i co 
dziesiąty mężczyzna wie, jaka 
gwiazda ma wpływ na jego ży
cie.

Horoskop chiński Budda po
stanowił opuścić ziemię i za
brać ze sobą wszystkie zwierzę
ta. Tylko 12 zwierząt stawiło się 
przed Bogiem. Chcąc wynagro
dzić je  za wierność, ich imio
nami nazwał Budda lata (wed
ług kolejności, w jakiej zwie
rzęta przyszły do niego). Pier
wszy przyszedł szczur, potem 
byk, tygrys, zając, smok, żmija.

koń, owca, małpa, kogut, pies i 
Świnia.

CharakŁer człowieka zależy 
od charakteru zwierzęcia, za 
którego panowania przyszedł na 
świat Szczur odznacza się pil
nością, oszczędnością. Pies jest 
wiemy, Koń —  szybki, Żmija — 
piękna, lecz chłodna. Koleżeński 
Zając może zaprzyjaźnić się z 
każdym (nawet z pseml), ale ni
gdy — z Kogutem.

Nieco rzadziej spotykany, ale 
również popularny jest horoskop 
Celtycki. Jest to wynalazek 
przodków dzisiejszych Szko
tów i Irlandczyków. Celtowie 
otaczali drzewa takim szacunr 
kłem, że za bezcelowe zniszczę 
nie drzewa groziła kara śmierci 
Wierzyli, że w drzewach mie 
szkają bogowie. I nawet czło 
wieka główny Bóg Odyn w yj 
rzeźbił z drzewa: mężczyznę z]

jesionu, kobietę — z wiązu.
Horoskop arabski ma najtrwal

sze podłoże naukowe. Arabowie 
zawsze wyróżniali się swym ra
cjonalnym myśleniem, to prze
cież oni wynaleźli matematykę. 
Swe wiadomości matematyczne 
połączyli z  klasyczną astrolo
gią. Potrafili obliczyć (!) ideał 
partnera na całe życie, naj
szczęśliwsze lata, a nawet datę 
śmierci. Co prawda, zrobić to 1 
mógł tylko dobry matematyk. Dziś 
obliczenia ułatwiają komputery.

W  magię arabską święcie I 
wierzy Saddam Husain, wszyscy 
Arabowie i... większość francu-1 
skich kobiet

Kplumnfc przygotowała Bar. 
bara SOSNO.

S P O R T
Śr o d a  z  p ił k ą

0  Mielonej środy na bois
kach Starego Kontynentu odby
ły się 3 spotkania eliminacyjne 
piłkarskiego Mundialu. Pary tym 
razem zestawiły się tak, że w 
każdej z nich był wyraźny fa
woryt. I w dwu przypadkach ci 
nie zawiedli. W  grupie I W ło
chy zwyciężyły Maltę — 6:1 i* 
wyszły na prowadzenie w tabe
li, wyprzedzając o punkt Szwaj
carię. W  grupie n, gdzie wystę
puje też reprezentacja Polski, 
Holandia na własnym boisku do 
jednej bramki, bo aż — 6 :0  
zwyciężyła jedenastkę San Ma
rino. W  grupie II nadal na cze
le znajduje się rewelacyjnie 
występująca jak dotąd Norwe
gia, która w 4 meczech straci
ła ledwie punkt.

Do sporej niespodzianki dosz- 
. ło w grupfie IV, gdyż łączona 
drużyna Czechosłowacji na wy- 
jeżdzie ledwie potrafiła zremi
sować z Cyprem — 1:1. W  ta
beli tej grupy pewnie prowadzą 
Belgowie.

0  Odbyły się rewanżowe 
spotkania ćwierćfinałowe Pu
charu Polski. Warszawska „Le
giaM zwyciężyła klub piłkarski 
z Wałbrzycha — 2:0, ŁKS zre- 

!- misował z GKS Katowice — 
0:0, łódzki „Widzew" uległ 
„Śląskowi" Wrocław — 1:3, a 
„Wisłoka" Dębica — „Rucho
wi" Chorzów —  0:2. Do półfi
nału awansowały „Legia “ GKS, 
„Śląsk" i „Ruch".

0  Minionej środy rozegrano 
też trzy spotkania towarzyskie 
na szczeblu reprezentacji. Salwa
dor zremisował z USA — 2:2, 
Izreał zanotował identyczny wy
nik w meczu z Rosją, a Niem
cy „wymęczyli" zwycięstwo nad 
Szkocją — 1:0.

WOJAŻ DO POLSKI 
I SŁOWACJI

'Dzisiaj na  -trzy sparringowe 
spotkania do Polski i Słowacji 
wyrusza piłkarska reprezentacja 
Litwy. Będą one swoistą „roz
grzewką “ przed eliminacyjnym 
spotkaniem mistrzostw świata 
14 kwietnia w Wilnie z Alba
nią.

Podczas tournee piłkarze lite
wscy 28 marca zagrają z jedną 
z czołowych drużyn Słowacji, 
30 marca w Bratysławie zmie
rzą się z narodową drużyną Sło
wacji, *  31 marca w drodze po
wrotnej z klubową reprezentacją 
Polski.

•Do reprezentacji zostało po
wołanych 23 piłkarzy. Najpraw
dopodobniej w drużynie nie wy. 
stąpią grający aktualnie w Au
strii A. Naibekovas, V. Ivanau- 
skas i R. Fridrikas.

KOSZYKARZE NA HNISZU
Dobiegają końca rozgrywki w 

koszykarskiej ekstraklasie Litwy, 
Znany już jest kwartet -drużyn, 
jaki przystąpi do decydujących 
o medalach batalii. Są to dru
żyny kowieńskiego „Żałgirisu"-I, 
„Atletasu" i „Drobe", podczas 
gdy Wilno reprezentować będzie 
jedynie „Statyba". O miejsca 
V—VHI powalczą natomiast „O. 
timpas" Płungiany, „Neptun as" 
Kłajpeda, „Silirte" Szilute i 
„Lietkabelis" Poniewież. Mistrz 
Litwy znany będzie 4 kwietnia.

NARADA W WARSZAWIE 
W  Warszawie odbyła się na

rada działaczy sportowych z Eu- 
| ropv Wschodniej, na którą zje

chali przedstawiciele Białorusi, 
j Estonii, Łotwy, Litwy, Mołdowy, 

Słowacji. Mimo wcześniejszych 
zapowiedzi zabrakło natomiast 
przedstawicieli Ukrainy i Czech. 
Litwę reprezentowali przewodni
czący NKOl Litwy A. Poviliunas, 
sekretarz generalny P. Statuta, 
dyrektor generalny departamen
tu aportu A. Raslanas i przed
stawiciel tegoż departamentu do 
współpracy zagranicznej V. Ve- 

| rba.
I Mówiono o problemach, z ja 

kimi się borykają kraje byłego 
' bloku socjalistycznego w spor
cie. Uzgodniono zjednywanie wy.

I siłku w lansowaniu swych kan
dydatów do organizacji między, 

■■środowych, których jak na ra- v 
I złe z tych krajów nie Jest za 

wiele.
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Atmosfera grzejąca serca
N A G R O D Ą  W R Ę C Z O N O  W  R E D A K C JI

Nastrój rzeczywiście panował 
rodzinny, miał coś ze spotkania 
osób bliskich, z rozmowy szcze
rz e  prowadzonej, grzejącej ser-

W sali „Kuriera Wileńskiego" 
wręczono Julianowi Bołądziowi, 
zapowiadaną już poprzednio, na
grodę za zdobycie pierwszego 
miejsca w konkursie „Kresy 
Wschodnie pod okupacjami 
1 9 3 9 — 1945". Przypominamy, że 
konkurs ten zorganizowany zo
stał przez Archiwum Wschodnie 
i Samodzielną Pracownię Dzie
jów Ziem Wschodnich w Insty
tucie Studiów Politycznch PAN 
w Warszawie.

Tov że wręczenie nagrody od. 
było się w lokalu naszej redak
cji, nie jest rzeczą przypadku. 
Nagroda ta to swego rodzaju 
kontynuacja rubryki, zainicjo
wanej i prowadzonej od lat kil
ku przez Jerzego Surwiłę „Kro
nika pamięci: wileńskie ślady 
na drogach cierpień". Właśnie 
z niej pan Julian Bołądź dowie, 
dział się o wymienionym kon
kursie. Zresztą to  nie pierwsza 
nagroda otrzymana przez boha
terów te j rubryki, których 
wspomnienia zostały zamieszczo

ne w „K. W ."  i stały się póź
niej inspiracją do szerszego uję
cia tematu, pretendując już do 
udziału w konkursach. A  tako. 
wycb, poświęconych drogom 
walk i męczeństwa naszych ro- 
dakóKv w czasie n  wojny świa
towej i latach późniejszych, zor
ganizowano w ostatnim okresie 
w Polsce kilka. Prace wilnian — 
Józefa Adamowicza i Antoniego 
Rakowskiego zdobyły na tych 
konkursach najwyższe wyróżnie
nia, co  w pewnym sensie stało 
się też oceną działalności „Ku
riera W ileńskiego", gromadzące
go i publikującego materiały o 
martyrologii' Polaków z dawnych 
Kresów Rzeczypospolitej pod
czas ostatniej wojny i wszyst
kich kolejnych okupacji. Za to 
obecni złożyli podziękowanie na 
ręce redaktora naczelnego Zbi
gniewa BalceWicza.

Nagrodę z Warszawy dla wil
nianina Juliana Bołądzia przy
wiozła członek jury  konkursu 
dr Aleksandra Niempzykowa, 
nb. córka słynnego wileńskiego 
redaktora> historyka-, publicysty 
i pisarza Stanisława Cata M ac
kiewicza. Należy zaznaczyć, że 
w gronie jurorów tej imprezy

znaleźli się także prof. Janusz 
AnkudowicSz, dr Małgorzata Gi- 
żejewska (komisarz konkursu), 
dr Krzysztof Jasiewicz, mgr 
Barbara Rzepecka, prof. Tomasz 
Strzembosz (przewodniczący ju 
ry), prof. Wiktoria Sliwowaka.

Dr Aleksandra Niemczykowa 
zaznaczyła m-jin., że na konkurs 
„Kresy Wschodnie pod okupac
jami 1939— 1945" napłynęły 303 
prace. Niektóre były bardzo ob
szerne, bo zawierające nawet 
po 600 i 400 stron maszynopisu. 
Naijfwięcej pochodziło z W oły
nia ii Podola. Tak ogromne zain
teresowanie konkursem, a  w 
wyniku —  tak  duża ilość nade
słanych wspomnień, spowodowa
ły  opóźnienie w ogłoszeniu wy- 
nikófw.

Poza nielicznymi1 wyjątkami 
prace były bardzo interesujące, 
wstrząsające w swej wymowie, 
mówiące o . ludzkich cierpie
niach i o ludzkiej dobroci, prze
jaw iającej się w najbardziej 
ekstremalnych ' warunkach.

A propos judzkiej dobroci. 
W ięc praca Juliana Bołądzia 
właśnie o  niej mówi. Swe opo
wiadanie poświęcił ludziom swo
je j  wsi rodzinnej — Stara Ko-

zakowBzczyzna (dziś na terenie \ 
•Białorusi), którzy z dnia na 
dzień podczas w szystkich okupa
c j i  nikomu n ie  odmówili pomo
cy.

—  Jest to  dokument —  jak  
to określiła dr Aleksandra Nie- 
mczyfcowa —  prawdy życia, co
dzienności, dobroci rodzin kre
sowych, a jednocześnie jest to 
opis okupacji, widzianej oczyma 
młodego człowieka, który wy
rósł w domu dobroci.

Atmosfera grzejąca serca. Być 
może, nastrój ten zapanował 
dlatego, że na uroczystość do 
redakcji stawiła się cała rodzi
na- pana Juliana. A może dlate
go, że to, o  czym mówiła tak 
emocjonalnie pani Aleksandro, 
było je j  szczególnie bliskie i 
zrozumiałe. Wszak dwa pierw
sze wojenne lata spędziła w 
Wilnie. Z całą pewnością nutkę 
wzruszenia wniósł pan Julian, 
który dziękując za tak wysokie 
wyróżnienie powiedział, że uko
ńczył zaledwie 6  klas podstawó
wki, potem nie imał możliwości 
kontynuować nauki, a  języka o j
czystego uczył się z naszego 
dzie Jiika, którego jest czytelni, 
kiem od .pierwszego numeru.

N a zakończenie —  wszystkie 
prace nadesłane na konkurs 
przechowywane są w zbiorach 
Archiwum Wschodniego. Zosta
ną one usystematyzowane i za
chowane jak o  świadectwa histo
ryczne. Natomiast wspomnienia 
pana Juliana Bołądzia będą pu
blikowane w odcinkach w „Ku
rierze W ileńskim".

Halina JOTKIAŁŁO

NA ZDJĘCIU: gratulacje lau
reatowi. |W .centami — dr Alek- 
saadtfi Niemczykowa.

Fot. Bronisława Kondratowicz
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Podsumowanie wyników
W  dniach 22— 24 m arca od

były się elimfinacje zespołów do 
festynu „Kfwiaty Polskie". Ja k  
należało oczekiwać, szereg zes
połów nie diziała. Przyczyna — 
bynajm niej nie brak chęci do 
śpieWania czy tańczenia, mimo 
istniejącej sytuacji gospodarczej, 
po prostu brak. jes t kierowników. 
Ten  stan rzeczy tłumaczy, się 
brakiem funduszy (a nieraz i 
chęci- ze strony władz nadrzęd
nych) do opłacenia pracy kiero
wników.

Szczególnie zastraszaĵ  
sytuacja w szkołach. Nap 
ład; nie usłyszeliśmy gg| 
go szkolnego chóru, sz£j 
go się do festynu. Cjm 
jest nastawienie obecnymi 
oświatowydi rejonu?

Omówienie wynltnrj 
du odbędzie się we tieł 
kwietnia o godz. 15 vś 
Zarządu Gównego ZPL |i] 
lka 40).

Jan MINCfll

Jutro — występ talentu 
muzycznego z Cypru

Miesiąc temu koncertu gita
rzysty Aleksandra Frauci mogli 
słuchać bynajmniej nie wszy
scy. Chodzi ło to, że sala Lite
wskiej Akademii Muzycznej 
(240 miejsc) n ie  była w stanie 
pomieścić dwukrotnie, albo i 
trzykrotnie więcej chętnych 
obejrżenia koncertu.

Podczas czwartego koncertu z 
cykhi „Wieczory muzyczne gi
tary klasycznej" wystąpi gita
rzysta z dalekiego Cypru Dimi- 
tris Regginos.

Po ukończeniu w Nikozji 
Konserwatorium Europejskiego 
oraz Królewskiej Szkoły Mu
zycznej D. Regginos rozpoczął 
swą działalność koncertową. 
Pomyślnie uczestniczył w róż
nych międzynarodowych kon
kursach: w 1990 r. — pierwsze 
miejsce w Walos (Grecja), w
1991 r. —  trzecie miejsce w 
Krakowie (Polska), wreszcie w
1992 r. zostaje laureatem głów
nego w Europie konkursu gi
tary klasycznej „Printeps de la 
guitare'92" (Belgia). Był to wspa
niały sukces.

Kilkakrotnie uczestniczył w 
audycjach, nadawanych przez 
telewizję CYBS „Talenty muzy
czne" Regginos.

Jeden z najlepszych i najle
piej zapowiadających się gita
rzystów cypryjskich 27 marca 
w Litewskiej Akademii Muzycz
nej (godz. 19) i 28 marca w Fil
harmonii Kowieńskiej (godz. 18) 
wykona różnorodny program.

Szczególne zainteresowanie bu
dzi „Francuska suita" nr 6  J .  S. 
Bacha. A  propos ten duży, oś- 
mioczęściowy utwór na gitarę 
opracował sam Dimitris. W  czę
ści pierwszej usłyszymy rów
nież „Fantazję" włoskiego kom
pozytora Alonso Mudarosra 
(1508— 1580) oraz twórczość kla
syka gitary Fernando Soro.

Drugą część koncertu muzyk 
poświęci kompozytorom współ
czesnym, wykona utwory Hi
szpana Choakina Rodrjgo, An
glika Richarda Ben eta oraz Ku- 
bańczyka Leo Brauera.

Do organizowania „W ieczo
rów muzycznych gitary klasycz
nej " aktywnie włączyło się 
także przedsiębiorstwo państ
wowe „Orgtechnika" (jest ono 
oficjalnym przedstawicielem 
DEVELOP w Litwie). Pomoc lu- 
d!zi interesu jes t dużym wkła
dem w przeprowadzaniu tego 
cyklu koncertów. Zwłaszcza że 
po koncertach rosyjskiego ma- 
estro A. Frauci 'o  naszych im- 
prezaoh dowiedziały* się też in
ne kraje. Kilku wykonawców z 
państw zachodnich zgłosiło 
swój udział w koncertach w 
Litwie.

Z uwagi na liczne prośby wil
nian organizatorzy tych koncer
tów stworzą możliwość naby
cia biletów w dniu koncertu (27 
marca br.) w litew skiej Aka
demii Muzycznej od godz. 12.

Jullus KURAUSKAS

„Tatuś pozwolił“ — spektakl świąteczny
W  sobotę, 27 marc^, wszyscy 

aktorzy, Reżyserzy, scenarzyści, 
scenografowie 1 ^wszyscy teatro
mani będą mbcnodzili swoje 
święto. O Dniu Teatru dorocz
nie przypominają nam, wilnia
nom, również, artyści Polskiego 
Teatru przy Pałacu Kolejarzy.

Paiac przekształca się ,powoIi 
w W ileńskie Centrum Kultury 
Młodzieżowej, te a tr 6 zuka
sponsorów, by  przeżyć w nie
łatwych czasach samofinansowa
nia. Ju ż kilkakrotnie aktorzy że
gnali- widzów, nie m ając pew
ności, kiedy następny spektakl 

1 się odbędzie i czy w ogóle po- 
|trafią grać w nieogrzewanej sa
li, w warunkach rozjpoczyn aj ą- 
Icego się w klubie remontu?

A jednak zagrać potrafią. W  
każdych warunkach. W łaśnie w 
dledzielę, o- jgiodzlrtle 16 zapra
szają widzów na komedię „Ta
tuś pozwolił". Sztukę małych 
form —  Adolfa' Walewskiego — 
o pisarzu-1 .pisarce"-, o  z lo ta ch  
i ' prawdziwej miłości, o perype
tiach rodziców i dzieci wy
stawili po raz pierwszy na 30-. 
lecie teatru. Reżyserowała spe
ktakl pani Irena RymowiCz, asy
stentami reżysera byli Jerzy  
Łajkowski i '  Irena Litwinowicz. 
Scenografię opracował A. Kali- 
nauskas, tańce —- S. Nikułajew.

Aktorzy tym razem przewidzie
li dla widzóW trochę niespo
dzianek. W  teatralnym hollu od
będzie się m.in. wystawa robót

ręcznych poszczególnych' artys- 
tó(w teatru: Baniukdewicza, Ber
lina, Monkiewicz- i in. Serca 
widzóW zagrzeją nie tylko te 
piękne, czasem fikuśne ,otwor
k i"  rąk aktorów i  sama kome
dia, ale również gorąca herba
tka. Panaceum na die ogrzewa
ną salę...

Dodam jeszcze, że w spektak
lu zobaczymy Mieczysława Dwi- 
lewfcza, Mirosława Szejbaka, 
Jerzego Laskowskiego, Danutę 
Sielicką, Hliżbietę Monkiewicz, 
Henrykę Tyszkiewicz - Berlin i 
wielu innych. C o do losów dal
szego istnienia teatru. Niewielu .

[sponsorów

rawało ju2  f e g ń  - I  
ZPL g |
tor^kolei^ ^ f  

-Wie oraz

fcu}sc’1 i *Być !»Pza 
torzy | |p|
nych serc* 1

yM
N A

wloz 1* | j f

Fot. Sron,sl' ’rt



I E R W I L E Ń S K I ” 26 m arca 1993 r. str. 7

■ i  |
< I* ,  nijlep^y t»z-

caU cłLCzego

IŁ »* «k*yt N5«ł*wno
T * f  iLaS nkra® 840 m

P” ?  moś- i ̂ SSb® k_
jf»*l*S w A jSm S ZE-
r < f f i r « r  GODNE 
I !‘łJłiAljWNIA

mięcom kbentów
B e^ W jó w  &łiala " ? * '

6 t J S  c ™  1  » £ -

y C o *  ° » ą J ? cduk-^TTiakieJ Annie naj-
Okazo,oj ;^ '

WtrZrtf, najgodniejsza 
P j *  japońska finna 

• \wien „Mercedes-Benz",
t f- fm zer . «NeBUe •

r'inoS WSBOD
S m y k ó w

^ad numizmaty
c e  o ce n ie : P ^ a -  
| C ,  to nowe państwa, 
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iie są, gda™pm numi- 
^  chorwackie dinary, 

■Si korony, łotewskie ru- 
K i i e  talony- słoweńskie 
L  i iiaifckie karbowańce. 
IJjJhiowy PROBLEM 
■Lys stiklo tara", czyli 

coraz bandziej się 
"  I 56 panktów skupu 
jrjótyfco cztery przy 

^ j ośrodkach handlowych, 
psnegft że przy istaieiją- 
ipmilach uszeregowują się 

je kolejki i ludzie stoją 
| po 2 i więcej godzin. 

_ *  Baba chętnych sprze- 
■ktdek znacznie się zwię- 
Iplji tara podrożała: 0,5 
R i po piwie lub lemonia- 
jntnje 15 taL po wódce 

h u b  — 20 taL 
pDU BEZROBOTNYCH 
jfc Pacy opracowała pro* 

Zaangażowania bezrobot
nih robót publicznych, tak  
V i{  kM na całym świe- 
■kiiobotai będą zawierali 
Bpa 2 miesiące i praco- 
ł p f  budowie dróg, oczy-

Co, kiedy, gdzie

szczaniu miasta .lip. Już od 1 
kwietnia 800 osób. będzie mo
gło zacząć pracę. Chętnych jest 
sporo.

POŁĄCZENIE PROMOWE 
ZE SZWECJĄ 

Od września Kłajpeda zosta
nie połączona rejsem promo
wym ze szwedzkim miastem 
Kristianstad.

PRZEDSTAWICIELSTWO
„JUKI"

W  Kownie zaczęło działać 
przedstawicielstwo „Orfa" japo
ńskiej firmy „Juki". „Juki" — 
to doskonałe maszyny do szy
cia, zarówno dla indywidual
nych. przedsiębiorców, jak  też 
linie technologiczne dla przemy
słu lekkiego.

TARGI PRZEDSIĘBIORCÓW 
W  TALUNNEE 

8 — 10 maja br. w Tallinnie 
otworzą się międzynarodowe 
targi przedsiębiorczości. R eje
stracja uczestników w Tallinnie. 
tel./fax 604105.
.JESZCZE RAZ O ALKOHOLU 
.Do niedawna prawo wwozu 

importowego alkoholu do repu- 
■bJaki miało osiem przedsię
biorstw. Ostatnio — już 23 
przedsiębiorstwa mogą 'wwozić 
alkohol.

NA HAII 
Jeszcze nie czuje się przed- 

świątecznej gorączka na targu, 
ale nabywców jest sporo. Wśród 
towarów przeważa cielęcina. Ki
logram kosztuje 380—450 tal. 
Kilogram surowej słoniny 530 
taŁ, wędzonej —  650 tal. Kieł
basa „N eiija*4 1500 taL, „Nemu- 
nas" 850 ta l Litr śmietany 160 
taL, dziesiątek ja j 180 tal. By
ło dużo pasztetowej — 1 0 0  tal. 
za kilogram. Tyleż twarogu ko
sztowało 80 tal. Kilogram jab
łek 180— 190 tal.

TEATR

i v  Opera. Dziś balet „Coppe- 
lia‘‘, jutro opera „Carmen". W  

j niedzielę dla dzieci „Doktor Oj- 
boli", wieczorem opera „Travia- 
ta“.

v  W Rosyjskim Dramatycznym 
dziś na Małej Scenie premiera 
sztuki „Mozart i Saljeri" na pod-, 
stawie twórczości A. Puszkina. 
Jutro „Te kobiety wszystko mo
gą". W  niedzielę dla dzieci „Ko
pciuszek", wieczorem „Mistrz i 
Małgorzata".

v  Teatr Młodzieżowy zaprasza 
I dziś na „Mełwę". W  niedzielę 

przedstawienie premierowe „Świę
toszek".

v  W  Sali-99 dziś zaprezento
wana zostanie współczesna dra
maturgia zachodnia Artura Mil
lera .„Elegią dla kobiety".

v  Teatr „Slaures Atenai" (wy
stępujący na scenie Młodzieżowe
go) zaprezentuje jutro „Szklaną 
menażerię". W  niedzielę dla dzie
ci „Jak broda ojca była jeszcze 
ruda".

v  Wileński Teatr Mały (wy
stępujący na scenie Akademic
kiego) zaprasza dziś na „Wyda
rzenie w ZOO", jutro — „Zbój
ca Hocenploc".

v  No i jeszcze propozycja dla 
maluchów. W  „Lele** —  w nie
dzielę o godz. 1 2  i 15 wystawia
na będzie „Pszczółka Maja". Na
tomiast w sobotę i niedzielę w 
Małej Sali tego teatru premiera 
„Czerwony Kapturek".

FILM

v  W Centrum Filmowym (da
wna „Planeta"), trwa obecnie re
trospektywa prac Anatoeo Dau- 
mana.

Miłośnikom komedii polecamy 
pracę kinematografistów włoskich 
„Zwariowane łóżka" z udziałem 
Monici V5tti, Mićhele Placido, 
Sylvi Kristel] wyświetlaną w 
„Wilniusie".

KONCERTY

v  Tradycyjne organowe sobo 
tnie i niedzielne koncerty w Sa 
li Barokowej. Tym razem utwo
ry J .  S. Bacha, J .  Brahmsa, J  
Alaina, zaprezentuje A. Telksny- 
te.

v  Anons. W e wtorek w gma
chu Opery wystąpi Litewska Na
rodowa Orkiestra Symfoniczna. 
Solistka laureatka międzynarodo
wych konkursów Dalia Stulgyte 
(skrzypce).

WYSTAWY

y- Centrum Sztuki Współczes
nej, Vokećiu 2 (Niemiecka). Na
dal eksponowana tu jest wystawa 
prac Vytasa Sakalasa, z którego 
twórczością wilnianie mieli moż
ność zapoznać się po raz pierw
szy przed dwoma laty, kiedy to 
malarstwo i grafikę V. Sakalas 
prezentował w Pałacu Radziwił
łów,

Obok prac tego młodego, a 
utalentowanego twórcy, ekspono
wany jest bogaty dorobek Kazi- 
mierasa Żoromskisa, poświęcony 
80-leciu autora.

Swą grafikę Aiste Ramunaite 
poświęciła córeczce Gertrudzie. A 
stworzona została w latach 1983 
— 1993.

v  W galerii „Arka", Auśros 
Vartu 3 (Ostrobramska) najnow
szy pokaz — to malarstwo Roma- 
sa Dalinkevićiusa. W  tym to. 
lokału plastyk przed trzema la
ty miał również swój pokaz au
torski. Na obecny zgłosił najno
wsze prace, stworzone w ostat
nich latach.

v  Galeria „Vartai", Vilniaus 
39 (Wileńska) zaprasza do obej
rzenia prac graficznych J .  Staus- 
kaite oraz P. Butkevićiusa.

v  W Galerii Fotograficzne] 
Didżioji 19 (Wielka) przed kil
koma dniami została otwarta wy
stawa prac sianego fotografika ze 
Svenćionysu Algisa Jakśtasa.

walut w  bankach litewskich
SwMtcyjny „Vytto“ 

B S ® *  -  478.70 (skup), 
marka niemie- 

.3120 (skup); 302.20
JW  rosyjski —

g g B S S  |  (Sprzęto).

■ JiT ^ c y ln y : dolar
S f i L  (sprzedaż), 

~~ (skup),
E S  rosyjski —
K  (spnedaż).

l i i i  dolar P T  
(sprzedaż), mar- 

1 I I  t287 (skup), 
| ®  rosyjski —

0.55 (skup), 0.65 (sprzedaż).
Innowacji: dolar — 480 (skup), 

492 (sprzedaż), marka niemiecka
— 286 (skup), 293 (sprzedaż), 
rubel rosyjski — 0.60 (skup), 
0.70 .(sprzedaż).

„Lietuyos verslas": dolar —
480 (skup), 492 (sprzedaż), mar
ka niemiecka •— 286 (skup), 
293 (sprzedaż), rubel rosyjski
— 0.60 (skup), 0.70 (sprzedaż). 

„Litimpex": dolar —  480
(skup), 490 (sprzedaż), marka 
niemiecka ; §pv 284 (skup), 293 
(sprzedaż), rubel rosyjski — 0.50 
(skup), 0.65 (sprzedaż).

'#̂ 01nadamy
p y  ^^lOSHNNE PORZĄDKI

SPRAWY DAMSKO-MĘSKIE

Kowalska przez całe życie za
dręczała swego1 męża. Kiedy wre
szcie umarł, zatęskniła za nim. 
W ynajęła medium aby wywołał 
jego ducha, co też się udało.

— Mężu, czy to naprawdę 
ty? —  pyta się Kowalska.
, ■— Tak duszko, to ja.

— I ja k  ci jest na tamtym 
świecie?

;— Bardzo dobrze.
.r^  Lepiej niż przy mnie?

'/' —  Znacznie lepiej.
—  To opowiedz mi jak  wyglą. 

da życie w raju.
— Kiedy ja  wcale nie jestem 

w raju.
NASI MILUSIŃSCY

Nauczyciel pyta małego Ja 
cka:

— Pożyczyłem od twojego o j
ca sto tysięcy złotych i po 
trzech miesiącach oddałem dwa
dzieścia trzy tysiące. Ile pozo
stałem mu dłużny?

— Sto tysięcy.

— Cóż to? Nie znasz rachun
ków?

_ — Rachunki znam, ale pan 
nie zna mojego ojca.

U LEKARZA

Przychodzi baba do lekarza:
— Panie doktorze, gdy się gi

mnastykuję i staję na głowie 
to mi do niej spływa cała krew... 

- k—  Bo tak być powinno.
—  To dlaczego krew mi nie 

spływa do nćig, kiedy na nich 
stoję?

— Bo pani nogi nie są puste.

Z RÓŻNYCH SZUFLAD

Dwie panie stoją w ZOO 
przed klatką z małpami.

— Ciekawe, o której karmią 
mafcpy? — zastanawia się głoś
no jedna z nich.

\ -— A co, jest pani głodna? — 
zaciekawił się przechodzący o- 
bok dozorca.

—  Dlaczego się z nią ożeni
łeś? Z miłości czy dla pienię
dzy?

— Z miłości do pieniędzy.

Przechodzień pyta wędkarza:
—̂  No jak  tam, złapał pan coś? 

.JfT~ Cztery szczupaki.
— Od rana?!

—  Nie, od. piętnastu lat.

UWAGA!

TOWARZYSTWO 
DOBROCZYNNOŚCI 

ZAPRASZA 
Szanowni Czytelnicy, przypo

minamy, że w sobotę — 27 
marca br. o godz. 14.00 w szko
le imienia W. Syrokomli odbę
dzie się zebranie walne Towa
rzystwa Dobroczynności Na spo
tkanie zapraszani są wszyscy 
pragnący 1 mogący w jakikol
wiek spfosób pomagać drugiemu 
człowiekowL

Komitet organizacyjny 
Towarzystwa Dobroczynności

FIRMA SKUPUJE

miedź, brąz, moagądz i ich 
złom, stare chłodnice samocho
dowe.

Zwracać się: Ukmerge, tel.
(8-211) 5-81-23, 5-79-00.

(Zam. 1854)

PO WYSOKIEJ CENIE 
SKUPUJEMY 

C7B1CT INWESTYCYJNE 
na Wileńszczyźnie.
Zwracać się: Vilnius, Kai varl- 

ju  62 (naprzeciw rynku), tel. 
73-21-72 od godz. 9 do 17.

(Zam. 1852)

P& ba miasto nie było takie brudne. A  na to

\\  
■■ vM
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a raczej chęci. Przy- 
gP ręnilta. sPrze£̂  lat. Po takich to czynach spo- 

widoczny. Niekoniecznie musimy wra- 
^ ^ y ^ y c h , ale sądzę, że na jakieś roz- 
e by się stawili. Czy planuje się coś wio-

Zolla WOŁEJSZO 
l ®38 w wydziale gospodarki miejskiej sa- 

1,0 Wfeit eA ^dycyjnjle ogłaszany Jest mlesią- 
pr̂ /an° cy każde starostwo ma zorganizować 

^N atom iast 17 kwietnia czyn społeczny 
"  **Blecj~"porządkowane parki, brzegi Wilen- 

^  d te oele wyasygnuje się około 1 0 0 .0 0 0

r
p0"ita? prawda* szkoda, le  nie zdążymy Swię- 

’ ^iy v  czystym mieście, ale od nas prze-

Państwowy zakład obrabiarek
2 a lg ir is “

faS?WANY A R M A T O R  
t wydany przed kilkoma laty,

vr naiioi ^mieniły się adresy, telefony. Czy 
iDiiższym czasie nowy?

Krystyna SZABŁOWSKA 
^  telefonicznych obecnie przygotowu- 

°®ent6 w telefonów zainstalowanych w 
w ^lbliższych miesiącach). Dopiero po- 
°Pracowanie informatora.

NA GAZ
Jonu' na gaz można nabyć w Wi-

j^idowisk Rozrywkowych. Udałam się
na której sprzedawano liczni- 

i . . .  Wobec tcaf> moina lciroiń licznik?V *  ‘Wobec tego można
Wanie go kosztuje . 

^  W * kosztuje. Uczn“  Ul. Ukmn o ;

I kupić licznik? 
H P  5 tys. talonów.

I tyle kosztuje. Liczniki na gaz mo- 
■ Ulonerges 3 i Melstrą 12.

PRODUKUJE I SPRZEDAJE FREZARKI UNIWERSALNE NASTĘPUJĄCYCH MODELI: 
6T10, 6T80, WF, 136ESZ (Z ROZMIAREM STOŁU DO 260X1250 MM).

Frezowanie
Świdrowanie
Roztaczanie
na detalach z metali żelaznych i nieżelaznych 
z plastyka i drewna
— możliwość wymiany towarowej

• — możliwość wymiany staie) obrabiarki na no
wą z 30 proc. zniżką w cenie

— możliwość dostawy' części zapasowych i re
montu.

— podpiszemy kontrakt z dealerem.

TOWARY UŻYTKU POWSZECHNEGO:

1. Parasole męskie, automatyczne,
2. Barki ruchome, składane,
3. Kółka do mebli, niedużych wózków 1 In.,
4. Zamki do garaży I magazynów.
Pramones 141/2 2048 VUnlus, Lletuva, telefony:

67-27-08, 67-47-74;:
faK8 y: 67-00-35, 67-47-74;
Dalekopis: 261145 DIOD 
Teleks: 261155, Rubin

(Zam. 1879)



„K  U R I E R W I L E Ń S K I ’ 30 marca ▼

I
Kalejdoskop aktualności

z a p o m n ia n y , a l e  n i e  z a g in io n y  j ę z y k

26 marca na katedrze filologii klasycznej Uniwersytetu W ileńs
kiego rozpoczęła się olimpiada języka łacińskiego dla młodzieży 
szkolnej.

Prawie w 20 szkołach Litwy wykładana jetet łacina, jednakże 
tylko 1 2  spośród nich zdecydowało się skierować swych przed
stawicieli, aby rywalizowali, kto najlepiej zna się na sentencjach 
iterackich, sprawach mitologii, realiów kultury, gramatyki.

W  szkołach Litwy wykłady łaciny wznowiono od 1967 roku. 
Wydano podręcznik tego przedmiotu, który uzupełnił rozkłady 
lekcji w szkołach humanistycznych. W  zreformowanej szkole —  
gimnazjum przewiduje się odrodzenie wykładania starożytnych 
przedtm otów ' filologicznych, skorzystanie z doświadczeń szkoły 
przed woj ennej.

NIE WIERZMY SZARLATANOM!
W  ostatnim okresie w Kownie, ja k  też innych miastach Litwy, 

wzrosła liczba różnych przybyszów z Rosji., Ukrainy i z jeszcze 
dalszych krajów, występujących - tu gościnnie. Są to ekstrasensi, 
masażyśc! -manualiści, inni szarlatani. Przed masowym audytorium 
wykładają oni teorię metod leczenia bioenergetycznego, przepro
wadzaj ą cykle odczytów, praktyczne kursy ż parapsychologii, pro
ponują wyleczenie się z wszystkich chorób, różnymi' sposobami 
wyciągają pieniądze od łatwowiernych.

Przewodniczący Związku Lekarzy w Kownie Liutauras Labanau- 
skai i prezes Litewskiego Stowarzyszenia Akupunktury, Manualnej 
i Tradycyjnej Medycyny Ludowej A ris Esertas w artykule, który 
opublikował dzennik „Kauno Laikas" piszą, że organizacje te  in
formowały już o szerzącym się szarlataństwie M inisterstwo Zdro
wia, Sejm , jednakże dotychczas nie wyciągnięto wniosków. W  
kwestii te j społeczeństwo równ'eż zachowuje wierność.

A tymczasem dziennikarka Litewskiej TV  prowadząc wywiad 
z „cudotwórcą" z „bliskiej zagranicy**, który umie wypędzać z 
człowieka szatana, reklam uje go, podaje telefon i zachęca widzów 
do leczenia się u „doktora**.

NAJSTARSZA KULTURA W  STARYM  UNIW ERSYTECIE
26 marca na Uniwersytecie W ileńskim zakończyło się 5-dniowe 

seminarium „Judaica, cywil!zacja i  myśli żydowskie**, które zgro
madziło wielu wpływowych działaczy wspólnoty żydowskiej, nau
kowców narodowości żydowskiej z wielu krajów . Dokonali oni o- 
ceny dążenia uniwersytetu do rozwijania badań jednej z najstar
czych i najbogatszych kultur świata w utworzonym niedawno 
Centrum Studiów Judaistycznych i obiecali, że będą maksymalnie 
popierali te wysiłki.

DARY RODAKÓW Z NIEMIEC
W czoraj do W ilna przyjechały samochody z czerwonymi krzy- 

zami, które przywiozły dary dla Litwy. Je s t to pomoc Litwinów z ‘ 
Niemiec, przeznaczona przede wszystkim dla emerytów, dzieci z 
biednych rodzin. Litwini niemieccy przysłali swym rodakom ub
rania, żywność oraz nasiona wysokogatunkowych jarzyn.

NIE CHCEMY BYC BEZDOMNI!
Z takimi i podobnymi hasłami przyszli pod gmach Sejm u mie

szkańcy tak zwanych burs robotniczych. Kończy się okres pry-' 
watyzacjj mieszkań, nie wszyscy jeszcze zdążyli załatwić formalno^ 
ści. Ceny komercyjne, które m ają obowiązywać od kwietnia, są 
absolutnie nieadekwatne do zarobków ludzi. Czy zresztą tylko te 
ceny?

JEŚLI NIE WIESZ, JA K  NAPISAĆ 
PO LITEWSKU — DZWOŃ

Po dłuższej przerwie pracę kontynuować będZie specjalna służ
ba. — językow a porada telefonicznie. Służba ta powołana została 1 
przez Stowarzyszenie Języka Litewskiego i cieszyła się popular
nością. Telefonowali ludzie różnych zawodów, m ający wątpliwo
ści co do pisowni tego lub innego słowa, p raw icow ego akcen
towania. Numer telefonu tej służby znali też bardziej obrotni 
uczniowie — dzwonili, gdy mieli trudniejszą pracę domową z 
gramatyki języka litewskiego. Konsultacje przerwane zostały z 
przyczyn technicznych.
- Od 15 kwietnia językoznaw cy ponownie zapraszają wszystkich 
mających wątpliwości telefonować pod numerem 63-27-28 w 
dniach pracy od godz.15 do 17, dyżurować tu będą członkowie 
Stowarzyszenia Języka Litewskiego. Porady są bezpłatne w ra
mach pracy społecznej językoznawców.

Na podstawie doniesień agencji Informacyjnych, prasy i 
1 radia przygotowała Łucja BRZOZOWSKA

Kurs walut w bankach litewskich
Litewski komercyjny ,fV y tls" 

129.111): dolar — 483.60 (skup), 
498.40 (sprzedaż), marka niemie
cka — - 295.70 (skup), 304.80 
(sprzedaż), rubel rosyjski — 0.50 
(skup), 0.65 (sprzedaż). •

Wileński komercyjny: dolar

-— . 487 (skup), 497 (sprzedaż), 
marka niemiecka- — 290 (skup), 
297 (sprzedaż), rubel rosyjski —  
0.60 (skup), 0.62 (sprzedaż).

Innowacji: dolar —  486 (skup), 
, 503 (spiZedaż), marka niemie
cka —  290 (skup), 305 (sprzedaż).

KURSY WALUT W PAŃSTWACH OŚCIENNYCH

Orientacyjnie podajemy kursy walut w sąsiednich państwach 
z którymi nasi przedsiębiorcy podtrzymują kontakty. Kursy te  [ 
obowiązywały w końcu ubiegłego tygodnia. Nie wykluczone/ że 
są zmiany.

USD

Moskwa, bank 
„Rodina" (rb.) 441 470,71 726,37 767,35.
Krasnodar 449,57 481,68 735 787,50
Rostów n/Donem 455 504 765 829,50
Tallinn (kor.) 7,9 8 ,1 12,922 13.415
Ryga (rb. lot.) 79 85 138 144
Kijów (karb.) 1275 1398 2 2 0 0 2400
Mińsk (rb.) 435 477 750 793

B rie fin g  w  ambasadzie
(Dokończenie ze stor. 1 )

W  połowte m arca w W arsza
wie gościł wiceprem ier Biało
rusi Stanisław Bryl w towarzy
stwie ministra transportu i ko
m unikacji oraz szefa urzędu 
floty m orskiej. J a k  wiadomo, 
Białoruś ubfega się o część flo
ty  m orskiej pozostałej po Zwią
zku Radzieckim, a. że nie ma do
stępu do morza, zwróciła się w 
te j spraw ie do Polski i  znalazła 
pełne zrozumienie. Zgodnie z 
podpisanym porozumieniem sko
rzysta ona z portu m orskiego w 
Gdańsku, a  dwa polskie statki 
będą pływały pod białoruską 
banderą. Fakt, że Gdańsk zo
stanie portem morskim Biało
rusi, rzutuje na całą infrastruk
turę kom unikacyjną. Sprawy 
nie tkwią w martwym punkcie:

uruchomiono linię autobusową 
Nowogródek—Gdańsk 1 linię lo
tniczą Gdańsk—Mińsk.

Sekretarz ambasady W ojciech 
W róblewski poinformował' ze
branych o  imprezie kulturalnej, 
jak ą  w drugiej połowie czerw
ca będzie wystawa polskiej 
książki w W ilnie. Aktualnie 
udział gw arantuje ponad 50 
wydawców z Polski, wystawio
nych zostanie kilka tysięcy ksią
żek, a wszystkie one po zakoń
czeniu wystawy wzbogacą księ
gozbiory bibliotek na Litwie.

Kierownik konsulatu general
nego RP  w W ilnie Dobiesław 
Rzemieniewski ustosunkował się 
z  kolei do kwestii podwójnego 
obywatelstwa. J a k  się okazuje,, 
n ie sposób jes t pogodzić prawo, 
gdyż osoby m ające podwójne
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Jelcyn nadal prezydentem Ą
W  aftedzfelę zjazd deputowa

nych ludofwych Federacji Roayj- 
sldej odrzu<#ł wniosek o zdjęcie 
Borysa Je lcy n a  ze stanowiska 
prezydenta państwa. Odrzucono 
też propozycję usunięcia Ru słana 
Chaj$>ułatowa z urzędu przewod
niczącego Rady Najwyższej.

OPOZYCJI ZABRAKŁO 
72 GŁOSÓW

Niedziela była najbardziej 
dramatycznym, a  zarazem decy
dującym  dniem nadzw yczajne
g o  zjaedu deputowanych ludo
w ych Fed eracji R osyjskie j.

P o odrzuceniu przez konser
watywną większość oro jekłu  
przew idującego kompromis mię
dzy prezydentem a  parlamentem
i  zakładający przeprowadzenie 
przedterminowych wyborów zjazd 
zażądał przegłosowani a  votum 
nieufności dla Je lcy n a  1 Chas- 
bułatowa.
> Zatwierdzenie wniosku w 
spra/wie Je lcy n a  wym agało 689 
igtosów. W  tajnym  głosowaniu 
p ro jek t poparło 617 deputowa
nych. Zabrakło w ięc zaledwie 72 
głosów, by  odsunąć od władzy 
prezydenta. W niosek o  pozba
w ienie władzy Chasłmłatowa po
trzebow ał 517 głosów. Za wnio
skiem  głosow ało 339 deputowa
nych. Tym  samym obaj polity
c y  pozostali na swoich stanowi
skach.

100 TYS. GŁOSÓW 
(POD KREMLEM

W  czasie, gdy w  Pałacu Z ja
zdów trw ała ząjvzięta walka po
lityczna), u stóp Krem la zebrał 
się  tłum demokratów i zwolen
ników prezydenta. N a wiec przy
b y ło  około 1 0 0  tys. osób.

Zebrani przed Kremlem zwo
lennicy Jelcy n a  przyjęli wyniki 
głosow ania okrzykami ‘ radości. 
Przem awiając do zgromadzonych, 
B. Je lcy n  powiedział, że podob
ne w iece odbywały się w tysią
ca ch  rosyjskich miast i  regio
nów i  podziękował wszystkim 
Rosjanom  za poparcie i zwycię
stwo.

Uprzednio Jelcy n  zapowiedział, 
że nie uzna ewentualnych decy
zji . ujazdu usuw ających go ze 
stanowiska. Stwierdził, że pod
leg a  tylko ludowi, który go 
wybrał w 1991 roku.

KTO ZAPŁACI ZA GŁOSY 
POPARCIA?

Jednocześnie Je lcy n  wydal 
szereg dekretów w celu dopo- 
możenia ludności najbardziej
dotkniętej realizacją programu 
reform. M.in. prezydent podpi
sał dekret o  ochronie oszczęd
ności bankowych. W  tym celu 
zostanie utworzony specjalny
fundusz ubezpieczeniowy. Pre
zydent zlecił bankowi podniesie
nie . oprocentowania długoter
minowych oszczędności. W  dru
gim dekrecie Je lc y n  zarządził

podwojenie 

dla studentów
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Czy grozi nam fala terroru?
W  ostatnich m iesiącach co

raz w ięcej mówi się o zagraża
ją ce j Europie W schodniej fali 
przestępczości W  ubiegłym ty
godniu w Szwecji odbyło się po
święcone temu tematowi semi
narium. Uczestnicy seminarium 
rozważali rozwój przestępczo
ści, zwłaszcza w krajach nadbał
tyckich.

ZATRW AŻAJĄCE
STATYSTYKI

Ilość zabójstw dokonywanych 
w Rosji jest daleko wyższa niż 
np. w Stanach Zjednoczonych. 
Różnego rodzaju mafie rozgałę
ziają się w Rosji w zastrasza
jącym  tempie, ale jeszcze nie 
zagrażają. Szwecji. Do takich 
wniosków doszedł A. Danielson, 
zastępca szefa policji szwedzkiej.

W  swobn raporcie dla szefa 
p o lic ji mówi on m.in.-, że w Ro
s ji dokonuje się rocznie około 
'20 tys. zabójstw. W  samej Mo
skwie w ubiegłym roku 804 oso
by pozbawiono życia. Statystyka 
zabójstw- jest jednak najwyż
sza w Estonii. W  zestawieniu 
liczbowym wygląda to następu
jąco: o il<£ Rosja ma 13,6 za
bójstw na* 1 0 0  tys. mieszkań
ców o tyle Estonia już 16,9 (w 
USA natomiast 9,8, a w Szwe
c ji 1,15 na 100 tys. mieszkań
ców).

Biorący udział w seminarium 
estoński minister _ obrony po
wiedział, że, jeg o  zdaniem, na 
tak wysoki wskaźnik w Estonii 
wpływa to, że większości prze
stępstw dokonują, niestety, Ro
sjanie. Powiedział on także, że 
w Tallin nie zawsze chodzi uzbro

jo n y  w  broń palną, gdyż gwałty 
i napady są tam na porządku 
dziennym.

Według źródeł rosyjskich w 
Rosji istn ieje  od 2,5 do 3 tys. 
różnego rodzaju organizacji ma
fijnych:

BEZRADNI STRÓŻE 
PORZĄDKU

W łaśnie tak zorganizowana 
przestępczość napawa niepoko
jem  szwedzkich stróżów porzą
dku i bezpieczeństwa.

Szwedzkie władze celne za
rekwirowały ja k  dotąd niewiel
k ie  ilości narkotyków. Praw
dopodobnie dlatego, że są one 
nie najwyższej jak o ści' i ich 
właściwy przemyt odbywa się 
na przejściach do Polski. Rów- i 
nie niewielkie ilości broni pal
nej zabrano Rosjanom na gra
nicy. Tłumaczy się to  tym, że J 
szwedzka amunicja nie pasuje 
do tamtych modeli broni.

Dyskutanci zauważyli ponad
to, że szwedzki wymiar sprawie
dliwości i warunki w tamtej
szych więzieniach zupełnie nie 
odstraszają kryminalistów ze 
Wschodu. A już na zupełny pa
radoks zakrawa dzienne kieszon
kowe dla więźniów. Skazani po 
odbyciu kary zostają bogaczami I 
po powrocie do swego kraju.

Na temat warunków panują- I 
cych w sztokholmskim areszcie 
wypowiedział się T. Musajew: 1 
są one daleko lepsze niż miał w I 
hotelu, kiedy to czekali na sa- I 
molot, który, wraz z żoną usiło- j 
wał porwać do USA. W  hotelu 1 
nie miał-, telewizora, a na kur- | 
ćzaki nie było go stać.'
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W  opinii korne 
niki niedzielnego 
sprawie votum 
prezydenta nie mogjh 
pretowane jako i 
cyna. Brak 72 głosdrl 
mu zaledwie uniknij} 
Rosję uchronił od i 
wartego konfliktu, 
ku kilkudziesięciu 
daje się, że reakęjaśH 
lamencie nadal d# j 
osłabienia władzy 
i umocnienia swoich \ 
Ostatnie dekrety Jekj 
bującego „kopić* | 
łeczeństwa w opinii d 
rów są działaniem f 
cznym. RozdawnicmJ 
dzy zwiększy tylko i 
uchroni*' Rosji od f 
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