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Reforma trwa już trzeci rok. 
Rzeczywiście, należy przyznać, 
że niemało udało się zrobić. 
Przede wszystkim należało zna
leźć ludzi, którzy by zechcieli 
przestudiować doświadczenie 
krajów europejskich i  całkiem' 
po nowemu spojrzeć zarówno na 
problemy kształcenia jak i wy
chowania. Właśnie to znalazło 
swe odzwierciedlenie w przed
stawionej Sejmowi do omawia
nia koncepcji oświaty na,Litwie. 
Udało się już ułożyć nowe pro
gramy, w  ciągu tych trzech lat 
wydano ponad 200 nowych pod
ręczników, a podstawowa trud
ność w ich układaniu polega na 

, tym, że po prostu nie ma ich 
' kto napisać. Niestety, nie tyl

ko, wiedzy naszym specjalistom 
od pedagogiki brak, ale przede 
wszystkim ludzie nie są w sta
nie pracować bez przyznawania 
na ten cel urlopów twórczych, 
a także odpowiedniego wyna
grodzenia. Dziś nauczyciel, któ
ry pzzez lata pracował chyba 
z największym poświęceniem i 
dzięki pracy którego kraj doro
bił się ludzi zdolnych do urze
czywistnienia idei niepodległo* 
ściowych, jest skazany na nę
dzną wegetację. Bo tylko tak 
można to nazwać, jeżeli. gaże 
nauczycieli dopiero w kwietniu 
osiągną pułap 8995 talonów, a 
to stanowi połowę przeciętne
go wynagrodzenia urzędników

gotowa wycofać wojska, 
Mice podpisać porozumienia
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Brukseli o możliwym wstrzyma
niu wyprowadzania wojsk Rosji 
z państw bałtyckich. S. Stiepa- 
szin odpowiedział, i i  ma peł
nomocnictwa zapewnić, że woj
ska- Rosji będą wycofane w us
talonych terminach.

S. Stiepaszin powiedział też, 
że Rosja pragnie podpisać z Lit
wą te porozumienia, które nie 
zostały podpisane we wrześniu 
ub. t„ ponieważ wówczas Borys 
Jelcyn stwierdził, że nie są one 
do podpisania.

Na pytanie dziennikarzy, co 
oznaczają wypowiedziane niegdyś 
przez niego słowa „odchodząc 
zostawaj", S, Stiepaszin powie
dział, że Rosja i Litwa posiadają 
geopolityczne interesy. Mówiąc 
to miał on na myśli, że odcho
dząc zostawaj jako partner i 
przyjaciel. Jednocześnie opowie
dział się za statusem obwodu ka
liningradzkiego jako wolnej 
strefy ekonomicznej stwierdzając, 
że „żadnych pretensji terytorial
nych do obwodu kaliningradz
kiego być nie może".

Józef SZO STAKO W SKI
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państwowych. I należy przyznać, 
że suma ta w  żaden sposób nie 
pozwala nauczycielowi korzy
stać Mii z prasy, ani z książek, 
już nie mówiąc o wycieczkach 
czy też tzw. źródłach kultury. I 
dziś, jak się okazuje, 57 proc. 
nauczycieli pragnie zmienić swój 
zawód, ze szkół odchodzą męż
czyźni, coraz większy jest brak 
nauczycieli języków obcych, 
mają też dokąd pójść matematy
cy, a także specjaliści od infor
matyki. Nie da się temu zara
dzić jedynie kształcąc coraz to 
nowych specjalistów. A  i z  tymi 
jest problem. Republika nasza 
tęgo roku ma zaledwie 1 proc. 
studentów, co jest prawie kata
strofą, bo najmniejszy wskaźnik 
w Europie sięga 2 proc W  dzi
siejszej sytuacji pomieszania 
wartości zaledwie 20 proc. ab
solwentów pragnie podjąć stu
dia, a jeszcze przed rokiem kan
dydatów było dwa razy więcej. 
Jakkolwiek wiele mówilibyśmy, 
a na sali rzeczywiście wiele 
mówiono o duchowości, o wznio
słej roli pedagoga, jednak bez 
skutecznego rozwiązania proble
mów opłacenia pracy nauczycie
li nie uda się ani ilościowo, ani 
jakościowo zmienić stan w oś
wiacie. Już tak jest, że nauczy
ciele w ciągu lat powojennych 
tylko za „panowania" jednego 
sekretarza generalnego — Czer- 
nienki mieli naprawdę godną 
pozycję i właśnie tamte lata 
były dla szkoły naprawdę po
myślne — do szkół wróciło wie
lu ludzi ambitnych, sporo chło
paków podjęło studia pedagogi
czne. Dziś decydenci od oświaty 
zarówno w  komitecie sejmowym, 
jak i Ministerstwie Kultury i 
Oświaty przyznali, iż zapisany w 
ustawie o oświacie priorytet 
spraw szkolnictwa jest fikcją. 
Ale to stwierdzenie nie rozwią
zuje żadnych problemów, może 
jedynie sprzyjać temu, że wre
szcie sprawom szkolnictwa po
święci się należytą uwagę. A  
dziś trzeba by było już 8 mi-

(DokończeoSe na str. 14)

Oświadczenie Rady Bałtyckiej
8 kwietnia z inicjatywy pre

zydenta Estonii Lenarta Meri o- 
publikowane zostało wspólne oś
wiadczenie Rady Bałtyckiej w 
sprawie przemieszczenia wojsko
wych rosyjskich. Podpisali je 
przywódcy trzech państw bałty
ckich Lenart MerC prezydent 
Estonii; Anatolij Gorbunow, 
przewodniczący Rady Najwyż
szej Łotwy; Algirdas Brazauskas, 
prezydent Litwy.

Oświadczenie głosi: „Aprobu
jemy plan prezydenta Clintona 
w sprawie udzielania pomocy w 
budowie domtfw dla wracających 
wojskowych rosyjskich. Całkowi
cie zgadzamy się, że program 
ten przyczyni się do obniżenia

napięcia zarówno w samej Ro
sji, jak też między Rosją i jej 
sąsiadami. Ponieważ jest to bez
pośrednio związane z naszymi 
krajami, przy tym mamy doświa
dczenia w budowie domów dla 
wojskowych armii sowieckiej 
wycofywanych z Europy Wscho
dniej, więc pragnęlibyśmy zaofe
rować naszą wszechstronną po
moc w realizacji tego programu. 
Jesteśmy gotowi spotkać się z 
osobistościami oficjalnymi Ame
ryki i Rosji w dowolnym cza- 

, se i dowolnym miejscu, aby o- 
mówić, jak moglibyśmy współ
pracować w realizowaniu tego 
planu".

(ELTA)

Po powrocie z Polski

0 sytuacji mniejszości narodowych
1 składzie delegacji

W  bieżącym tygodniu powró
ciła z Polski delegacja Sejmu 
RL: przewodniczący grupy sej- 
mowej d i łączności z Polską 
Vytautas Plećkaitls, jej wiceprze
wodniczący Medard Czobot oraz 
członek rady Evesistas RaiśuoUs. 
Posłowie z Litwy gościli w War
szawie, Kr&kpwie nfc zaproszenie 
Waldemar^ Połczyńskiego, pre
zesa pupy Międzyparla
mentarnej ds. współpracy polsko- 
litewskiej. Opowiedzieli oni „Ku- 
yleyowl Wileńskiemu" o celu wi
zyty 1 swych wrażeniach: 

Medard Czobot:
— Mieliśmy sporo doniosłych 

oficjalnych spotkań min. z mar
szałkiem Sejmu RP Wiesławem 
Chrzanowskim, marszałkiem Se
natu Augustem Chełkowskim, 
wicemarszałkiem Olgą Krzyżano
wską, z przedstawicielami komi
sji sejmowej ds. mniejszości na
rodowych. Kwestie współpracy 
polsko - litewskiej poruszyliśmy 
w Abmasadzie Litewskiej w War
szawie. Jako poseł, reprezentu
jący frakcję chrześcijańsko - de- 
mokratyczną miałem przyjem

ność spotkać się z kierownict
wem polskiej chadecj} oraz z 
posłami z jej ramienia. Zaprosi
łem grupę przedstawicieli tej 
partii na kongres Litewskiej Par
tii Chrześcijańsko - Demokraty
cznej, który się odbędzie w tym 
miesiącu.

Gościliśmy w Ośrodku Infor
macji i Kułtury m. Wilna w Kra
kowie. Przyjmowali nas prezy
dent Krakowa Józef Lassota i 
in. osobistości miasta. O stosun
kach polsko . litewskich rozma
wialiśmy również z przedstawicie, 
lami Konfederacji Polski Nie
podległej, którzy popierają za
warcie umowy o dobrosąsiedzkiej 
współpracy między Polską a Lit
wą. Jednak podczas licznych 
spotkań dominował temat sytua
cji mniejszości narodowych, za
mieszkałych na Litwie i w Pol
sce.

W  imieniu Sejmu RL wręczy
łem medale, upamiętniające wy
darzenia 13 Stycznia ministrowi 
Jackowi Kuroniowi oraz redak-

(Dokończenle na str. 3)

Doktryna obronna 
będzie kontynuowana

W czora j w  Sejm ie z dzienni
karzam i srpotkał się przewodni
czący se jm ow ego komitetu bez
pieczeństwa narodowego Gedimi- 
nas Kirkilas. Szeroko przedsta
w ił on pracę komitetu, stw ier
dził, że  rozpoczęła się ona na 
dobre faktycznie ty lko  przed 
m iesiącem  Jak wiadomo, człon
kow ie  komitetu reprezentujący 
opozyc ję  oskarżyli trzech człon
ków  komitetu o  to, że  współ
pracowali z  tajnym i służbami by. 
lego ZSRR i ogłosili, że z  tego 
powodu biorą udział w  pracy 
wyłącznie w  roli obserwatorów. 
Jak poinform ował G. Kirkilas, o- 
becnie oskarżeni deputowani 
zwrócili się do sądu w  obronie 
sw ojej godności.

G. Kirkilas powiedział, że do
ktryna obronna Litwy będzie 
kontynuowana. Stwierdził rów

nież, że w roku bieżącym wzro
sło finansowanie z budżetu pań
stwa służby ochrony kraju, po
licji i służb bezpieczeństwa. 
Przyznał również, że choć poli
cja posiada informacje, jej dzia
łania są nieskuteczne, gdyż pra
wo jest niedoskonałe. Na przy
kład świadkowie unikają skła
dania zeznań, albo je odwołują, 
gdyż prawo nie chroni przed ze
mstą tych, przeciwko komu świa
dczą.

Powołując się na doświadcze
nia Rosji mówca powiedział, że 
tam w odpowiednim komitecie 
są etaty zastępcy przewodniczą
cego do walki z zorganizowaną 
przestępczością. Aby ci ludzie 
byli niępodkupni, ich podstawo
we wynagrodzenie Jest średnio 
10-krotnie wyższe niż wynosi 
średnia, nie podlega ono opo

datkowaniu. Zdaniem .G ., Kirkl- 
lasa, minister spraw wewnętrz
nych Litwy Romasis Vaitekunas 
zainteresował się doświadcze
niem sąsiedniego kraju.

Przed kilkoma dniami na kon
ferencji prasowej zorganizowa
nej przez sejmowy komitet praw 
człowieka 1 obywateli oraz spraw 
narodowości poinformowano, że 
spośród 6 tysięcy poborowych, 
500 żołnierzy zostało zwolnio
nych do domu ze względu na 
zły stan zdrowia, mówiono o 
pozastatutowych stosunkach. G. 
Kirkilas przyznał, że sytuacja w 
wojsku nie jest dobra, groma
dzony jest materiał celem omó
wienia, ale prasa o tych stosun
kach —' jak powiedział — nie 
powinna pisać, bo to „obciąża 
pracę komisji poborowych **.
Stwierdził również, że elity poli
tyczne, biznesu i inteligencja 
często czynią starania, aby Ich 
synowie uniknęli służby w woj
sku.

Józef SZOST AKOW SKI
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Kalejdoskop aktualności
W POŁĄDZE I NA CAŁYM WYBRZEŻU NIE BĘDZIE PUSTO 
W  Połądze i całej Neryndze domy wczasowe zamierzają za

inaugurować sezon uzdrowiskowy w pierwszych dniach czerw- 
ca. Jednakże jut teraz pełną parą odbywa się poszukiwanie 
klientów Jak mówi dyrektor Laima Czyżewska, zawarto już 
umowy obejmujące cztery piąte miejsp. J ^ ? sy w
dziew ięc iokon dygnacyjnym  bloku w  tym  roku będą ^ os^ o w * jy
jg jg tys., a w domach drewnianych 16—17 tys. talonów, ale
iak widać, ceny nie przerażają ludzi. .

Wiele umów z chętnymi leczenia się latem na wybrzeżu za
warło również sanatorium „Juratę".

W  obu placówkach wypoczynkowych w tym roku spędzą 
wakacje również dzieci mieszkańców ze strefy czarnobylskiej.

W WIELKICH MIASTACH —  WIELKIE TRUDNOŚCI 
Na zwołanej w Szawlach naradzie kierowników dużych miast 

Litwy omówiona zagadnienia organizacji pracy samorządów. Roz
patrywano problemy stosunków Sejmu, rządu i samorządów, oma
wiano sytuację kryminogenną w  wielkich miastach, funkcjono
wanie municypalnych środków masowego przekazu. Zdaniem 
wielu uczestników, gazety powinny być prywatyzowane. Do naj
ważniejszych zadań narady należało skoordynowanie pracy rad 
miejskich, znalezienie najbardziej optymalnego modelu ich dzia
łalności. Przewodniczący Szawelskiej Rady Miejskiej Alfredas 
Lankauskas powiedział, że dotychczas na Litwie nie śą 
konkretnie określone prawa samorządów* ich status. Jego zdâ - 
niem, częstokroć przedsiębiorstwa nie podlegające gestii samo
rządów mają więcej uprawnień niż same samorządy. Jest to 
sytuacja nienormalna i niezrozumiała.

PRZEDSIĘBIORCY CHCĄ ŻYC UCZCIWIE I BEZPIECZNIE 
To niewielki zaszczyt chwalić się tym, że płacimy podatki, a 

jeżeli płacimy, to nie wiemy, ile i jakie. N ie może to trwać 
długo, bowiem biznesmeni innych krajów uważają nas za nie- 

, pewnych. Prócz tego  ̂ ciężkie brzemię podatków obarcza in
nych ludzi, emerytów. Trzeba stworzyć wyraźny, wyważony sy
stem podatkowy. I stworzymy go — mówili przedsiębiorcy na 
pierwszym posiedzeniu kolegium Aliansu Prywatnego Kapitału 
Litwy. Postanowiono porozumieć się z grupą specjalistów, aby 
opracowali projekt systemu podatkowego, który można byłoby 
przedłożyć rządowi i Sejmowi.

Dla przedsiębiorców jest aktualna również ochrona własności. 
To jedno z najważniejszych zagadnień, które zmusiło około 40 
stowarzyszeń prywatnej przedsiębiorczości i 20 niestowarzyszo- 
nych przedsiębiorców do połączenia się w  Aliansie, poszukiwa
nia przeciwwagi wobec wybuchowych sił reketu.

ZATRZYMANO PRZESTĘPCĘ KRETYNDZK3EGO,
KTÓRY STRZELAŁ „KWASEM SIARKOWYM 11 

Jak poinformowano w Departamencie Policji Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych 8 kwietnia rano w  Kretyndze zatrzymano 
mężczyznę, który przez kilka lat terroryzował ludzi, potajemnie 
rozpryskując na ich odzieży kwas siarkowy. Jest to mieszkaniec 
Kretyngi, 38-letni robotnik. Zarejestrowano kilkudziesięciu posz
kodowanych. Jak poinformowano w Departamencie Policji, w 
ustaleniu tożsamości przestępcy bardzo pomogło społeczeństwo.

JEZIORO W  DZIERŻAWĘ?
Komitet Ochrony Przyrody Sejmu rozpatrywał projekt dzier

żawienia jezior Litwy. W  naszym kraju jeziora zajmują 87 tys. 
ha. Jedne są rybne, łatwo do nich dojechać asfaltowanymi dro
gami, inne natomiast zarastające, trudno dostępne.

Dlatego Departament Ochrony Środowiska i samorządy tereno
we nie mogą się dogadać, kto ma większe uprawnienia do wy
dawania ich w dzierżawę, do jakiego resortu i które jeziora 
powinny należeć. Prócz tego, Towarzystwo Myśliwych i Ryba
ków, które w  ciągu kilku dziesięcioleci zajmowało się rozmna
żaniem ryb, inwestowało duże środki, również nie chce być po
krzywdzone, spodziewa się ulg. Ale dotychczas nie zatwierdzono 
żadnych taryf dzierżawy, jest wiele innych niejasności. Ważne 
jest, aby oddając jeziora w dzierżawę nie naruszyć czystości ich 
wód.

DYWERSJA CZY KRADZIEŻ?
Na kolejowym wiadukcie w Khtimai dokonano kradzieży, któ

rą można porównać do dywersji gospodarczej. Z dwóch kęńców 
obcięto zawierające miedziane przewody cztery kable 120-metro- 
wej długości. W  centralnej dyspozytorni w czas zauważono to 
uszkodzenie — nie można było regulować ruchu pociągów jadą
cych w kierunku Białorusi. Dopiero po kilku godzinach zamie
niono kable i pociągi ruśzyły. W iele metalowych tablic oraz 
szyldów znikło ze stołecznych gmachów, a przedwczoraj z domu 
przy uL Waiżganto 9 skradziono pamiątkową tablicę ku czci 
rzeźbiarza Juozasa Mikenasa, wykonana bowiem była z brązu. 

PAŃSTWO BĘDZIE WSPIERAŁO NIELETNICH I STARCÓW 
Rząd Litwy zaaprobował Wniosek Ministerstwa Opieki Społe

cznej w sprawie udzielania pomocy dzieciom znajdującym się 
yr trudnych warunkach i przyjął uchwałę w sprawie przyznawa
nia tymczasowych zasiłków nieletnim w tych przypadkach, gdy 
rodzice nie mogą płacić alimentów.

Osoby, utrzymujące nieletnie dzieci i nie otrzymujące przysą
dzonych alimentów oraz środków, by pokryć dodatkowe wydatki 
na utrzymanie dzieci, mają prawo do tymczasowego zasiłku dla 
tych dzieci i środków na pokrycie dodatkowych wydatków na 

u*TzynJai;łe' związanych z  wyjątkowymi okolicznościami 
l-choroba, kalectwo itp.). Tymczasowy zasiłek i środki na pokry
cie dodatkowych wydatków są przyznawane, jeżeli nie wyko
nuje się wyroku sądu w sprawie ściągania alimentów i dodatko- 

ych wydatków od osób, które powinny je  płacić, gdy osoby 
. ■fl8«ne lub uznane za zaginione bez wieści, jak też, j?dv 

& * * * ; <  2 ^órych można byłoby ściągnąć minimalne 
aresztowane, odbywają karę, są uznane za bezrobo- 

ą praez dłuższy  czas- feewidziano również inne 
przypadki przyznawania tymczasowych zasiłków.

r4wniJet Projekt Ministerstwa Opieki Społecznej 
P f  e d“b*ze* °  doskonalenia systemu niektórych ulg. Po 

S t a S f f H  S i l i l i  hKfcle będą mieli prawo korzy-
iakie prayshjgują inwalidom U  grupy. Prócz tego 

z rządowej rezerwy środków przeznacza się 40 min talonów
musramna?v?Wani<? 7 rda!“ców inwalidów, którzy koniecznie 
dow^o specjalnie dostosowane Środki transportu samocho-

Na podstawie doniesień agencji informacyjnych, 
Pnaary 1 radia przygotowała Jadwiga PODMOSTKO

O H IP E R IN F L A C J I 
W  RO SJI

MOSKWA (ITAR—TASS— 
ELTAj. Wicepremier Rosji Bo
rys FJodorow jest przekonany, 
że w warunkach 2500- procento
wej rocznej inflacji w .Rosji bu
dżet kraju w ciągu pół roku u- 
padnie. Obecnie największym 
kłopotem gospodarki jest„ inffu* 
cja i  75 proc. powodzenia w 
zwalczaniu jej zależy od Ban
ku Centralnego.

Jego zdaniem. Bank Centralny 
wspólnie z najbardziej wpływo
wymi bankami komercyjnymi 
jest Właśnie tym ośrodkiem po
przez który tylko można zrea
lizować teraz ostrą antyinflacyjną 
politykę pieniężną i kredytową. 
Inflacja ciągle zapędza nas do

kwietni*

ślepegc zaułka, im szybsze jest 
jej tempo, tym większa powsta
je luka między potrzebami i 
możliwościami budżetu. Prowoku
jąc spadek produkcji obniża o- 
na dochody państwa, ale podno
sząc ceny. wymaga od państwa 
coraz większych wypłat socjal
nych dla mieszkańców. Bez 
przełamania. tego zaczarowanego 
koła nie uda się wybrnąć z 
kryzysu, oświadczył Fiodorow.

KONSULATY ROSJI W KRAJACH BAŁTYCKICH
MOSKWA (ITAR — TASS — 

ELTA). Rosja otwiera swe konsu
laty generalne w  Kłajpedzie (Li
twa), Liepai (Łotwa), Narwie (Es
tonia) i konsulat w Daugawpłl- 
sie (Łotwa). Rozporządzenie, któ-

. re podpisał przewodniczący Ra
dy Ministrów Federacji Rosyj
skiej Wiktor Czernomyrdin, us
tala, że w  każdej z  tych placó
wek będzie 3 pracowników dy
plomatycznych i 5 technicznych.

,DISCOVERY" WRESZCIE WYSTARTOWAŁ

Przylądek Canaverali, Floryda 
(Reuter —  AFP — ELTA). W e 
czwartek o godzinie 1,29 w no
cy amerykański wahadłowiec 
kosmiczny „Discovery" wystar
tował zgodnie z przewidzianym 
rozkładem.

„Discovery“ wystartował z 
pięcioma astronautami na po
kładzie po dwóch dniach od 
pierwszej próby startu, wstrzy

manego z przyczyn technicznych 
ną^jjf sekund przed nim.

Wśród astronautów jest też 
pierwsza kobieta -pochodzenia hi
szpańskiego. W  ciągu 8 dni bę
dą oni badali oddziaływanie 
Słońca na atmosferę, jak też 
wlpływ zanieczyszczeń na warst
wę ozonu, zgodnie z progra
mem Atlas-2 (Atmospheric labo- 
ratory for Science and Applica
tions).
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Z Polski
DZIWNE STOSUNKI 

POLSKI I  USA

W ARSZAW A (kor. ELTA A. 
Degutis). Szef kancelarii prezy
denta Polski Mieczysław Wacho
wski zakomunikował, że w 1 po
łowie kwietnia prezydent Polski 
Lech Wałęsa złoży krótką w izy
tę w USA, gdzie spotka się z 
prezydentem kraju, weźmie u- 
dział w ceremonii otwarcia mu
zeum holokaustu. Jednocześnie 
„Zycie Warszawy", pisze, iż
rzecznik Białego Domu nie po
twierdził tej informacji Belwede
ru i oświadczył, że decyzja je
szcze nie została podjęta.

Ta sama gazeta w  Informacji 
swego korespondenta z W a
szyngtonu „Czyżby 'USA odsu
ną Polskę na drugi plan?" 
stwierdza, że „wizyta 16 wpły
wowych kong resmanów USA w 
Polsce została odwołana z powo
du przewlekłej debaty komisji 
budżetowej, jednakże już nastę
pnego dnia, nie zatrzymując się 
w  Warszawie, udali się oni do 
Kijowa i  Moskwy, gdzie spotka
ją sfę z  Leonidem Krawczukiem

i Borysem Jelcynem. Tymcza
sem nie planuje się wizyty 
członków Kongresu w  Polsce. 
Nie wyjaśniona jest jeszcze ró
wnież sprawa wizyty prezyden
ta Polski w  USA. Nie potwier
dza się również planowanej 
wcześniej podróży wiceprezy
denta USA do stolicy Polski ce
lem wzięcia udziału w obcho
dach 50-lecia powstania w Get
cie Warszawskim**.

OFIARY STALINIZMU 
W  POLSCE

W ARSZAW A (kor. ELTA A. 
Degutis). W  latach 1944— 1956 w 
więzieniach i obozach Polski zgi
nęło 20.428 osób — taką liczbę 
ofiar ustalili pracownicy Głów
nego Zarządu Penitencjarnego 
kraju po przestudiowaniu za
chowanych ówczesnych doku
mentów archiwalnych. Listę ofiar 
wręczono ministrowi sprawiedli
wości Polski.

Zdaniem komisji, lista bynaj
mniej nie jest wyczerpana, po
nieważ całą dokumentację zna
leziono) tylko w obozie w Jawo
rznie. Tylko tu zamordowano1 
prawie 7 tys. osób. W  doku
mentach więziennych lekarze 
nie podali przyczyn zgonów. W

70 proc. dokunaifc  ̂
no; „śmierć Sh 
Podaje lię ró-raieiiii 
czyny zgonów -  j - , 1  
ż llc i" ,  „czerw onh "!^

ŚWIATOWA 1 
HLATEUSTif] 
„POLSKA#

WARSZAWA (kul 
Degutis). 7 kwietnia rj 
nastąpiło otwarde hi 
stawy Filatelistycznej J_ 
Uczestniczy w niej 95 ta

Wystawie patronuje! 
Lech Wałęsa. Hónoroijil 
kami komitetu organa/ 
są premier Polski Haal 
cka i prymas kaidyril 
Glemp.

Z dan iem  organisto*] 
stawy, w Poznaniu 
prawdziwe święto 
M o ż n a  tu się apamćj 
mentami kolekcji 
cztowych królowej 
Elżbiety H, pierwszym* 
d e  znaczkami 
danymi w 1840 rotoJT
mi znaczków poczlc»Pl
M onako Rainierai W  
czącego M i?*Pul’^ j l  
m itetu O H n p i i «  
tonio Samaranch*-

P O R T
AC MILAN W  FINALE

Minionej środy odbyła się ko
lejna runda* rozgrywek w  piłkar
skim Pucharze Europy. Jej szcze
góły przedstawiają się następu
jąco: CSKA —  FC Brugge — .
1:2, „Olympiąue** Marsylia — 
„Glasgow Rangers** —  1:1, PSV 
Einhoven —7 FC Porto —  0:1, 
II^C Goeteborg —  AC Milan —  
0: 1.

Po tych spotkaniach, przed 
ostatnią kolejką w  grupach pół
finałowych w grupie „A M ńa 
prowadzeniu z dorobkiem 7 pkt 
plasują się jedenastki „Olym
piąue" i „Glasgow Rangers". O 
przysłowiową pietruszkę będą 
walczyły natomiast zespoły w 
grupie „BM, albowiem piłkarze 
AC Milan odniósłszy 5 zwy
cięstwo w tyluż spotkaniach nie
zależnie od wyniku w  ostatniej 
kolejce awansowali do finału 
Pucharu Europy.

W  spotkaniu Pucharu Zdoby
wców Pucharów moskiewski 
,3partakM na własnym boisku 
pokonał „Royal" Antwerpia — 
1:0.

NIESTETY, PRZEGRANA

Reprezentacja Litwy w  piłce 
ręcznej mężczyzn doznała dru
giej z kolei porażki w  elimina
cjach mistrzostw Europy, ulega
jąc na wyjeżdzie narodowej 
„siódemce" Węgiier —  17:28.
' St. trener reprezentacji A. 
Skarbalius po tym meczu powie
dział, że jego podopiecznym bez 
wsparcia kolegów, grających ak- 

; tualnie w klubach zagranicz
nych, naprawdę trudno jest ry
walizować na równi z zespołami, 
które mają znacznie więcej do
świadczenia w podobnych roz
grywkach.

W  ogóle problem występu 
szczypiomistów i szczypiomi- 
stek Litwy w klubach zagrani
cznych jest naprawdę aktualny, 
gdyż dzisiaj poza granicami (w 
Austrii, Bułgarii, Słowacji, Szwe
cji, Niemczech) gra około 30 
najlepszych w tej dyscyplinie 
nad Niemnem. Nic więc dziwne
go, że Federacja Piłki Ręcznej 
Litwy podjęła ostatnio decyzję 
zabraniającą wyjeżdżać za gra
nicę zawodnikom i zawodnicz
kom, którzy nie przekroczyli 2& 
roku życia.

ZNOWU JEDNOWŁA&ZA

Po 22 kolejkach w piłkarskiej 
ekstraklasie Polski prowadziły-.

drużyny Poniań̂ S ^ l
i warszawskiej M
po 31 p W .C o p «^ ;i 
le fc e  nie odbyły g a  
łódzkich' druiyn « (-
ŁKS. Rozegra^ 1 s
środy, a 
— i 2$, objął P
beli, gromadiy

Ptó- . iredfO®
M inionej u r n  ,

pierwsze J
piłkarskiego
r^ lą sk ' Wroctt*; 
.drugą d m i f M  
„Ruchu” -  ' ' “'„ - • I
gła GKS Kato»» 1

RewanW ^*
24 kwietnl&f^^^K

mka K.
startu w t e g o f f iM  
tycznych
w StuttgardftJ I
bniej pobiep" JM
200 m. H O l i  ■

jedna* ^  h 
roku. Te® - p ) I  O
przea M & r 
wytpadnle '
w a lczy *  «  £3U
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9fl umierających starców
i  1  zieleń otacza 
P  S § a w |  masku-

L « . ‘ tu nWjechaliśmy,
•  fjLlS J *  dekoracja 
f  itęST Djewnlany bu- 
■  O a  f i l  od staro-

« « i  far- 
IW J S jn  to10™  na-
f r f f T i  ówtzie praeg-
M Ą L io m  ogrodzenie, 

jT^alace terytorium 
tylko smutny- 

► n»tkam l, zaśB i l  i ,y*°-J  rozjeżdżone

BsZlłCW i symbolem 
gdy* od 

HS jffl pneiywa ago- 
'  soiać nigdy się za 

a r,im  *W»ca nie «*- 
W *Jat i 'i  Uads lwar2 
łV»e«B*w* P™ 2 ma-
T S  okienka wypatrując 

l-JL. o  ofiarę nletiu- 
■e&rifflcl1! tego szpila- 
■ J L , d; raczej d °  do- 
B  surości -  umę- 
H S i  jeszcze pielgrzy- 
I .  im Swiedc' gdy dusze 
■ ' j  ulitują w zaświaty...

Ł gńul gminny został 
JL  pned IM  laty jako 
f i u l  dziecięcy. Od te-
*  badynek ta i ani razu 

rai kapłtataflgo remontu. 
K j ,  te jako placówka
Jpttnrat do dziś tyl- 
j, lyólkom kilku poko- 

który na własną 
Ky| i opadającym tjn- 
■Kcymi plecami, prze- 
IpSogą, wykoślawionymi 
L q  futrynami i pęknię- 
Ujdanach, będącymi po- 
Łwkliwych przeciągów. 

Jpj v którym odwiedzili- 
■flóesl, to całe kłopotliwe 
łctwo spadło na barki 
■iiaełflej lekarki Danutę 

be Ta pizemiła kobie- 
-M i trwogi na wiado- 

Jjpybytiu dziennikarzy.
| (kecie iobić zdjęcia? — 
«  paniką w głosie wyra- 

głowę. — Ale dziś 
Ta dzień i krzewy wo- 
*1 jeszcze nie przy-

I ją długo uspoka- 
ze nie przybyliś- 

jjjPAcję i że osoba, któ- 
® od dzisiaj jest na 

zetaego lekarza 
nie ponosi odpo- 

f*®- Zresztą nikt z le- 
ł *1 ponosi odpowiedział- 
B P >  oas Jest nieli- 
£ ®jza to, że dotąd 
B •tóiy nie znalazło się 
| 01 *°Wny . remont

■r® stawiano pytanie o 
I? ^ placówki ze 
“ opłakany stan tech- 

badań sanepidu 
ŁT® on istnieć od kil-

Ha
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■ w îonu który jako 

1  J W ę e  nie ma 
Co prawda, 

f c i Ł  nowego gmin- 
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e N a i * .  przewyi- 

Na pozór

nielogiczne to i nierentowne, a- 
le są jeszcze względy humanita
rne, o których — chcąc pozos
tać ludźmi — nie możemy zapo
minać. Na brak pacjentów 
szpital nigdy nie narzekał. Są 
to, jak już wspomniałam, prze
ważnie ludzie starzy --średnia 
wieku pacjentów, według 
pani Dovgerdiene, oscyluje 
od €5 do 70 lat. Młodsi 
nie lubią tego szpitala i 
to nie tylko ze wtyględu na 
nieporównywalne z miejskimi 
warunki. Głównym powodem 
jest przygnębiająca atmosfera te
go „domu umierających starców", 
jak zwą go potocznie. Więc 
młodzi, gdy zaniemogą, proszą o 
skierowanie do któregoś z wi
leńskich szpitali, starzy wolą po
zostać tu — boją się za bardzo 
oddalać od swoich zapadających 
się, często samotnych chałup.

— Ja tam nie chciałbym do 
Wilna —■ zwierza się siedem- 
dziesięciókilkuletni Władysław 
Połujański, któremu humor wy* 
raźnie dopisuje, gdyż „poprawi
ło mu się" i. jest już na wylo
cie ze szpitala. — U nas tu bie
dnie, ale za to —  ludzie złoci. 
Lekarze, pielęgniarki, salowe — 
do rany przyłożyć. Widzi pani 
jak czyściutko, ciepło i karmią 
dobrze. A  już moja pani Alek
sandrowicz (lekarz-terapeuta — 
aut) dopilnuje, bym wyszedł 
stąd zdrowy. Już raz mnie po
stawiła na nogi, było to 8 lat 
temu, więc czego miałbym szu
kać w mieście?..

W  sali, w której leżą kobiety, 
panuje raczej niewesoła atmos
fera. Poprzedniej nocy jedna z 
pacjentek o mały włos nie prze
niosła się „na tamty świat". 
Dzięki natychmiastowej interwe
ncji lekarzy udało się wyrok od
roczyć, przygnębienie jednak i 
strach udzieliły się wszystkim 
staruszkom — kto będzie nastę
pny?

— W  Wilnie nie chcą takich 
starych ludzi, jak my. Mnie już 
nawet zawieźli do szpitala w 
mieście, ale lekarze nie zgodzi
li się mnie przyjąć —  opowiada 
łagodnym zmęczonym głosem 
Bronisława Baraszkiewicz z Mie- 
dnik. — Tu przyjmują wszyst
kich. Dziękujemy Bogu za ten 
szpital, gdyby go zamknięto, 
przyszłoby chyba umierać pod 
płotem...

— W  stołecznych szpitalach 
rzeczywiście niezbyt chętnym o- 
kiem patrzą na takich pacjen
tów — przyznaje pani Dovger- 
diene. W  każdym bądź razie tam 
ich kuracja zostałaby zakończo
na o wiele wcześniej niż u nas. 
Chodzi o to, że wiemy, iż wie- 
lu z nich nie ma dokąd wra
cać. N;e są bezdomni, są samo
tni. A  samotność na wsi jest 
straszniejsza niż w mieście. O  
staruszkowie nie mają już siły 
narąbać drew, napalić w piecu, 
przynieść wody ze studni... Zi
mą często sami tu przychodzą,

proszą o leczenie. Stary człowiek 
zawsze niedomaga, ale właści
wym powodem zgłoszenia się do 
szpitala często teź jest ich bez
radność i lęk przed śmiercią z 
głodu i zimna, a do tego jesz
cze w samotności.

I tak prosperuje ten szpital- 
przytułek, prosperuje dzięki co
dziennym wysiłkom 30 osób tu 
zatrudnionych. Lekarz naczelny 
musi myśleć nie tylko o zdro
wiu pacjentów, lecz też o kup
nie węgla na zimę, o tym jak 
załatać dziury w dachu czy w 
przegniłej podłodze. - Kierowcy 
dwu należących do szpitala sa
mochodów w wolnych chwilach 
robią za drwali, salowe przez 
zabłocone pdwórko i bez szem
rania dźwigają gary z posiłka
mi, gdyż kuchnia mieści się w 
osobnym budynku. Co prawda, 
nie trzeba przynajmniej jak daw
niej dźwigać wody ze studni, a- 
le by ją ogrzać trzeba dużo wę
gla i jeszcze więcej czasu. Nie 
ma więc mowy o kąpielach (zre
sztą nie zachęca do tego widok 
czystej, lecz szczemiałej od wilgo
ci i dymu łazienki), w tych wa
runkach pacjenci mogą się ofc 
myć tylko symbolicznie.

W  ubiegłym roku w szpitalu, 
rozpoosęto remont, ale czy uda" 
się go zakończyć. Zarząd rejo
nu wileńskiego na podobne ce
le planuje dwanaście milionów 
talonów, a remontu potrzebuje 
niejeden szpital i ambulatorium. 
Wymienionej kwoty nie wy star. 
czy dla wszystkich. Więc co 
pozostanie? Zamknąć szpital na 
kłódkę,, czy też czekać aż się 
zawali ze starości grzebiąc pod 
swoimi ruinami pacjentów, któ
rych gdzie indziej nie chcą... 
Gdyby się jakimś cudem znala
zły pieniądze na kapitalny re
mont i wyposażenie tej placów
ki, mogłaby jeszcze długo słu
żyć ludziom i nawet wśród lu
dzi młodych znaleźliby się chę
tni leczenia się w tym szpitalu. 
„Bo stąd i do domu blisko, i le
karze swoi, znani, x miejscowi. 
Starają się, jak mogą i w na
szym języku z każdym się doga
dasz, nie to co w mieście. I ka
rmią n ieźle Bogu dzięki. I o
czystość dbają, jak mogą..." — 
tak mówią chorzy. A  personel 
woli się nie wypowiadać. Ci 
ludzie robią po prostu to, co do 
nich należy, robią nawet wię
cej, bo takie są warunki.

Przy pożegnaniu życzyliśmy 
medykom wytrwałości, a pacjen
tom szybkiego wyzdrowienia 1 
powrotu na Święta Wielkanocne 
do domów. Niektórzy uśmiecha
li się dziękując, część jednak 
na te słowa spochmumlała. To 
cl, na których nikt nie czeka...

Lucyna DO WDO
NA ZDJĘCIACH: szpital jak 

dekoracja do filmu grozy; „W  
Wilnie nie chcą takich starych 
ludzi jak my41.

EoŁ W. Charta
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Przewodniczący nowy — 
problemy stare ?

Z KOLEJNEJ — CZY OSTATNIEJ- SESJI
Sejm w najbliższym czasie ostatecznie zadecyduje o losie Wi

leńskiej Rady Miej sicie) — czy Ją rozwiązać i dać pełnomocnika, 
czy tet zostąwlć szansę dla Rady. Na wtorkowym posiedzeniu 
decyzji jeszcze nie podjęto.

I dlatego ostatnia środowa se
sja Rady Miejskiej rozpoczęła 
się, jak zwykle, od spraw co
dziennych, które nurtują miasto, 
z tym, że muszą je obecnie roz
wiązywać nowo wybrani prze
wodniczący Rady Valentlnas 
Sapałaś, oraz mer Vytantas Ja- 
slulaltis.

Kolejne posiedzenie zainaugu
rowane zostało bardzo przyjem
nym akcentem — przedstawicie
le Zakonu Maltańskiego z mias
ta Hamburga (Niemcy południo
we) przywieźli na Litwę wielką 
pomoc humanitarną dla dzieci: 
urządzenia stomatologiczne, apa
rat oddechowy, lodówkę, leki, 
odżywki, ubrania. W  swym wy
stąpieniu zaznaczyli, że nie jest 
to gest sporadyczny, a po po
wrocie będą się starali, by ze- 
braćv nowy transport dla bardzo 
potrzebujących w Litwie.

A  że brakuje nam wszystkie
go dowodzić nie trzeba. Właś
nie brak środków finansowych, 
hamuje normalne funkcjonowa
nie miast. Oto, na przykład, o- 
czyszczenie stolicy, która nig
dy po zimie nie była w tak op
łakanym stanie — złamane chod
niki, wyszczerbiona jezdnia, gó
ry śmieci. Sami wilnianie po
winni włączyć się do oczyszcza
nia, a taka akqa przewidziana 
jest na dzień 17 kwietnia.

Mer miasta bardzo aktywnie 
zabrał się do pracy. Została zwo
łana narada przedstawicieli rzą
du, ministerstw. Poruszono tu 
sprawy energetyki, bo już dziś- 
trzeba myśleć, czym ogrzewać

nasze mieszkania w następnym 
sezonie.

Zostało też omówione zagad
nienie starostw, które, niestety, 
nie są (a być muszą) prawdzi
wymi gospodarzami swych dzie
lnic. Utworzenie przy nich prze
dsiębiorstw nie tylko nie ułatwi
ło pracy, ale wniosło więcej 
chaosu. Dlatego też utworzono 
komisję, która zanalizuje pracę 
starostw, ale zdaniem mera re
organizacja tu jest konieczna.

Jeszcze jeden problem r-  to 
teren w pobliżu Hali. Dziś tru
dno powiedzieć jak go rozwią
zać, czy ustawić stoły pod ot
wartym niebem, zamykając część 
ulicy, czy teź wygospodarować 
odpowiednie pomieszczenia, ale 
problem powinien być rozwiąza
ny w najbliższym czasie.

W  pierwszych dniach kwiet
nia został też podpisany proto
kół o budowie w Wilnie urzą
dzeń oczyszczających:

Paląca też jest sprawa burs 
miejskich, które wraz z proce
sem prywatyzacji zajmowane są 
nielegalnie przez osoby, nie ma
jące na to absolutnie prawa.

O tych wszystkich kwestiach 
poinformował deputowanych mer 
miasta. Do omówienia było 13 
spraw, a wśród nich przekazanie 
do wynajmu pomieszczeń dla 
Litewskiego Banku Oszczędności, 
Utworzenie funduszu w związku 
z przyjazdem Papieża. budżet 
miejski i in. Wrócimy do nich 
jeszcze.

Helena GŁADKOWSKA

0 sytuacji mniejszości narodowych
1 składzie delegacji

(Dokończenie ze str. 1)

tarowi naczelnemu „Gazety W y
borczej" Adamowi Michnikowi.

Evevlfltas Radśuotis:
— Przekonaliśmy się, że par

lamentarzyści z Polski naprawdę 
chcą z nami współpracować i 
bliżej poznać problemy naszego 
Sejmu i państwa. Co prawda, ja
kichś oficjalnych porozumień nie 
zawarliśmy. Jednak wzajemnie 
poznaliśmy się jako posłowie. 
UmófwSliśmy się, że problemy na. 
szych krajów nie mogą być za
łatwiane przez jakieś siły poli
tyczne z trzeciego państwa. Mu
simy rozstrzygać je sami.
1 Odwiedziliśmy Puńsk, gdzie 

spotkaliśmy się z Litwinami. W  
Warszawie zaś próbowaliśmy o- 
mówić z parlamentarzystami Ich 
problemy® Wywnioskowaliśmy, 
że chcą pomóc Litwinom w Puń
sku w zakończeniu budowy oś
rodka kulturalnego. Posłów pol
skich interesowała sytuacja Po
laków na Litwie. Odnosi się wra
żenie, że niektórzy nasi- posło
wie, udający się do PoŁski, przed, 
stawiają nieprawdziwą, tenden
cyjną informację na ten temat. 
Dotyczy to przedstawicieli frak
cji ZPL w Sejmie. W  wielu wy
padkach musieliśmy więc udok- 
ładniać wypaczone wiadomości. 
Nasze grupy .parlamentarne mają 
zamiar wzajemnie się informo
wać w sprawie sytuacji Pola
ków na Litwie oraz Litwinów w 
Polsce. Dodam, że Polska czeka 
i wierzy, iż Litwa nie będzie 
zwlekała z podpisaniem umowy 
o współpracy międzypaństwowej.

Vytautas Plećkaltist
— Zauważyliśmy, że teraz 

większą uwagę stosunkom litew
sko . polskim udzielają opozy
cyjne w Sejmie Polski siły poli
tyczne, zwłaszcza Konfederacja 
Pollski Niepodległej. Cieszy to, 
że jeden z przedstawicieli tej si
ły, bezkompromisowo walczącej 
przeciwko'komunizmowi, kieruje 
grupą ds. współpracy Polski z Li
twą.

Zdaniem naszej delegacji, sy

tuacja Polaków na Litwie jest 
o wiele lepsza niż Litwinów w 
Polsce. To uznali również posło
wie polscy: nie mają oni ustaw, 
dotyczących mniejszości narodo
wych, nie reguluje tego nawet 
Konstytucja RP. Dopiero teraz 
jest przygotowywany projekt u- 
stawy o mniejszościach narodo
wych w Polsce. W  sensie pra
wnym te sprawy na Litwie są 
na bardziej wysokim poziomie.

W  jednej z gazet ukazał się 
zarzut, iż w składzie naszej de
legacji nie znalazło się przedsta
wiciela frakcji ŻPL. Kształtując 
jej skład orientowaliśmy się na 
to, aby były reprezentowane 
wszystkie podstawowe siły poli
tyczne naszego Sejmu. Prawą o- 
pozycję reprezentował m.in Po
lak M. Czojbpt, rpzyc/ę (DPRL) 
E Raiśuotis, ja z kolei jestem 
prezesem grupy sejmowej ds. 
współpracy z Polską  ̂W  związku 
z tymy że delegacja nie była li- 
czna, nie mogliśmy włączyć 
przedstawiciela frakcji ZPL, 
zwłaszcza, że M. Czobot również 
reprezentuje Polaków. Był wy
brany w Wilnie, głosowali na 
niego także Polacy. W  naszym 
gronie, zabrakło przedstawiciela 
politycznego ugrupowania, które 
otrzymało, nawiasem mówiąc, 
zaledwie cztery miejsca w Sej
mie, ponadto bardzo często uda
je się do Polski i składa oświad
czenia, krzywdzące nieraz inte
resy państwa litewskiego. Jed
nak nie dlatego nie wytypowa
liśmy w skład delegacji repre
zentanta frakcji ZPL. Musieliśmy 
zabrać przedstawiciela prawicy. 
Zaś posłowie z frakcji ZPL są 
wyraźnie o lewicowych poglą
dach, nie ukrywają swej sympa
tii dla DPPL. Dzięki tej .partii 
ich pozycje w Sejmie są bar
dziej ważkie. Sądzę, że kształtu
jąc skład delegacji do Polski za
chowaliśmy bilans sił politycz
nych w Sejmie.

— Dziękuję.

Rozmawiała 
Jadwiga BIELAWSKA



9 kwietnia

Zapomniani rodacy

2. W ielkie G iedro jc ie
Jechałam po ziemi malackiej, a 

właściwie — giedrojckiej. Bo z da
wien dawna Maiaty — nieznaczną 
mieścinę •— przesłaniały awą chwałą 
Giedrojcie. Terytorium to u schyłku 
XIII wieku stanowiło udzielne księst
wo, którego władcy najpewniej po
chodzili z tej samej rodziny, co wielki 
książę Trojden. Ziemie „Knyasów 
Gedroyckyich" ciągnęły się od Wilii 
do Dźwiny.

W imiennej posiacfości kniaziów 
król Władysław Jagiełło wzniósł w 
1387 roku drewniany kościół. Była 
to, podobnie jak w Niemenczynie, 
jedna i  pierwszych katolickich świą
tyń na Litwie.

Giedrojcie są ojcowizną błogo
sławionego Michała Giedroycia, za
konnika Kanoników Regularnych od 
Pokuty. Urodził się on w 1420 roku. 
Był wnukiem poganina. A w pokole
niu jego ojca łączono jeszcze imiona 
pogańskie z nowo nadanymi na 
chrzcie. Z tym, że Imię pogańskie 
używane było prawie zawsze jako 
pieiwsze, co wskazywało na ówcze
sne preferencje w okolicach Wilna. 
Jest więc Giedroyć obok dużo 
młodszego Kazimierza Jagielloń- 
czyka — jednym z pierwszych oso
bowości tej miary, których wydała 
rdzenna Litwa, a uformował Kra
ków."

W latach 20 naszego stulecia 
przez Giedrojcie ciągnęła się linia 
demarkacyjna. Miasteczko było już 
jednak pod władzą litewską.

*  *  *

Autobus zatrzymał się przy koś
ciele — budowli, z grubsza przypo
minającej wileńską Katedrę. Tu krzy
żowały się drogi. Na ich poboczach 
przykucnęły stare wiejskie domy. Ta
kież nlepokaźne budynki były skle
pami. Jeden z artykułami przemysło
wymi, drugi— ze spożywczymi/Już 
na pierwszy rzut oka było widać, że 
Giedrojcie nie są tak zadbane jak 
Maiaty.

Wstąpiłam do jednego ze skle
pów. Ogrzewany dwoma piecami, 
prawie pusty i szary. Zresztą jak 
wszędzie w pomniejszych miastecz
kach dzisiejszej Litwy. Raptem usły
szałam polską mowę. To dwie starsze 
kobiety. Jedna — wyondulowana, 
wyglądająca na miejską damę. Druga 
ubrana po wiejsku w watówce i wojło
kach.

— Dzień dobry! — zaczepiłam.
— Dzień dobry! — odparty we

soło. — A do kogo tu pani przyje
chała?

— Po prostu chcę napisać o 
Giedrojciach. Słyszę, że panie tak 
ładnie po polsku rozmawiają...

— Gdzie tam ładnie! Tak tou nas 
wszyscy potrafią! Mnie tatka kiedyś 
prawdziwie poprawnej mowy uczył 
— opowiadała dama. — Tatka był 
Polakiem. A mama — Litwinką. Na 
początku nie mogli ze sobą się poro
zumieć... A, jaka już teraz ta moja 
mowa polska!

— Ja po polsku bez kłajdów mó
wię — wtrąciła sąsiadka. — Ojcowie 
byli Polakami. Pomarli. A my teraz 
wymieszane. I nieraz nie wiadomo, 
co w sercu. Bo i Polska, i Litwa dro
ga. Po polsku to już my często wsty
dzimy się rozmawiać.

— Wstydzicie się? Dlaczego? — 
Wyśmieją nas — rzuciła dama. —

Litwini wyśmieją. Teraz polski w Gie
drojciach niemodny.

ft h
Wiatr, jakoby jesienny, pędził 

ponure kłębiaste chmury. Zaczynała 
się mżawka. Po śliskiej szosie wolno 
posuwałam się w kierunku szkoły. 
Miałam tam umówione spotkanie z 
miejscową krajoznawczynią. Myśla
łam o kobietach w sklepie.

Przypominałam sobie rozmowę 
z pewną Litwinką, która przed laty 
jechała tu pracować. „ Dokąd ty wy
ruszasz, dziecko? — próbował pow
strzymać ją wtedy ojciec. —«■ Przecież 
tam już wszyscy mówią po polsku! 
Jak ty sobie poradzisz..." — Córka 
się zawzięła i przyjechała. I nie czuła 
wyobcowania. „Tu każdy na moje 
«U&a diena» odpowiedział tak sa
mo...” Lęk określa się nieznajomo
ścią rzeczy?

W szkole na mnie czekano. Dy
rektorka Vile Petkuniene i nauczy
cielka, a jednocześnie krajoznaw- 
czyni Aldona Leiśytó były bardzo 
miłe i gościnne. Na każde moje py
tanie miały wyczerpującą odpo
wiedź. Jeśli czuły się mniej kompe
tentne, zasięgały informacji przez 
telefon.

Dzisiejsze Giedrojcie są ośrod
kiem gminy. Są tu sklepy, apteka, 
przychodnia lekarska, zarząd leśnic
twa, mleczarnia, litewska szkoła śre
dnia. Oprócz starych domów są też 
nowe, tzw. alytuskie. Przed paru laty 
był tu bogaty sowchoz i kierownic
two dbało o ludzi. Teraz ziemię od
dano dla spółek. 165 gospodarzy w 
gminie uprawia po 10 hektarów. Po
zostali wzięli zaledwie po trzy. 
Wszyscy wokół chowają po 1-2 kro
wy. Opłaca się oddawać mleko do 
zlewni. Czy giedrojccy mieszkańcy 
są zamożni? „Nie tak jak gospodarze 
ze Żmudzi, ale bardziej liiż, dla przy
kładu. z pobliskich Dubinek”.

Według spisu; najwięcej w gied
rojckiej gminie mieszka Litwinów. 
Polaków niewiele ponad sto. Podob
nie — w samym miasteczku, które 
liczy 1800 mieszkańców. Jest tu 9 
prenumeratorów „Kuriera Wileńskie
go". Dziewięcioro polskich dzieci 
uczęszcza do ponad 200-osobowej 
szkoły.

/ ■— W dokumentach mają wpisa
ną polską narodowość, ale przecież 
nie rozmawiają po polsku! —  opo
wiada dyrektorka. — Ta ich mowa— 
to taki miejscowy dialekt

T'— Teraz popularne są kontakty 
z innymi szkołami. Zagranicznymi 
często— mówię. — Mam adres pew
nej szkoły z Polski, która chciałaby 
współpracować z litewską.

— Z przyjemnością — miło uś
miecha się dyrektorka — ale my 
przecież nie znamy języka! — To . 
mówiąc, podchodzi do szafy i wycią
ga stamtąd pamiątkowy puchar. —  
Gościliśmy przed pięciu laty dele
gację z Polski. Zostawia nam ten 
puchar. Ale nawet nie wiem dokład
nie co tu pisze.

—  Nauczycielom z Moletai — 
nauczyciele z Orzysza— czytam. Po 
czym pytam inaczej: Giedrojcka 
szkoła uczy dzieci tradycyjnych na 
Litwie języków obcych — rosyjskie
go i niemieckiego?

7—Tak. Uczniowie będą musieli 
mieć do czynienia i z Rosjanami, I z

m

Niemcami. Jesteśmy tego świadomi. 
Poza tym fakultatywnie jest angiels
ki. Na prośbę rodziców.

*  *  *

Nauczycielka Aldona Leiśytó op
rowadza mnie po szkole. Jesteśt -iy 
w muzeum. Zdjęcia, dokumenty, pa
miątki. Żebrana tu historia nie tylko 
szkoły, lecz całego miasteczka. Moż
na szczerze pozazdrościć.

Dużo jest o Antanasie Jarośevi- 
óiusie, tutejszym artyście-malarzu. 
Jego imieniem nb. nazwana jest 
szkoła. Różne ciekawe zdjęcia. Np., 
pamiątkowej tablicy z kościoła. „Tu 
leży serce J.O. księcia Józefa Gied
roycia, biskupa żmudzkiego, który 
żyć przestał w r. 1834, julij, dnia 5, 
mając lat od urodzenia 84, biskupst
wa 52 i kapłaństwa 60".

Książka Matasa Vaieiki „25 lat w 
Kraju Wileńskim" (1934 r. wyd. Kau- 
nas). Przeglądam ją. Coś niecoś no
tuję.

4. .„  Do 1914 roku w Giedrojciach 
były ruskie czasy —  pisze autor. Na
stępnie wspomina pierwsze dni swe
go pobytu. Chodzi on po Giedroj
ciach i próbuje rozmawiać z ludźmi 
po litewsku. Do kogokolwiek się 
zwróci, słyszy «nie rozumiem». Msze 
wtedy były tu po polsku i litewsku. 
«Ałe jasne było, że wkrótce litew
skich zabraknie, bo szlachta prowa
dziła agitację przez księży i polskie 
szkoły**. Nie opodal były wówczas 
dwie szkoły. W «Didźiadvaras i Juo- 
diśkiai*. Matas Valeika wspomina, 
jak chodził do pristawa i namawiał 
go zamknąć «te polskie gniazda**. 
Przy kościele nie było litewskiego 
chóru ani zakrystiana. Modlono się 
w zasadzie z polskich książeczek do 
nabożeństwa. Autor stara się więc o 
litewskie. Wspomina również, jak 
przychodzili do niego na rozmowę 
“ dżentelmeni Jeleński i Jacyna»>. 
Siedzieli długo, podziwiali przyjez
dnego litwomana, a potem go swoim 
stawiali za przykład"....

— Na mój gust to ta książka nie 
najlepsza — wtrąca p. Aldona. —  Za 
bardzo ten Valeika chwali się. Jako
by tylko on prowadzi miasteczko do 
litewskości. Przecież byli też księ
ża... —  po czym następuje seria pa
triotycznych litewskich akcentów. 
Zdjęcia i opowieści. Najwięcej o la
tach 20.

1 czerwca 1991 roku szkołę od
wiedził Michał Giedrojć, ekonomista, 
historyk i profesor uniwersytetu w 
Oxfordzie. Gościł pół dnia, intereso
wał się genealogią swojej rodziny. 
Zostawił wpis w muzealnej księdze. 
Po angielsku dziękuje za serdeczne 
przyjęcie. Litewskiego nie zna.

Świetnie natomiast —  polski, świad
czą o tym też jego listy do Wandy 
Giedryte, poetki i mistrzyni ludowej. 
Poetka oddała je do muzeum..

„... Zawsze cieszę się z kontak
tów w łonie mojej szerokiej rodziny 
(a raczej klanu!), a przecież pradziad 
nosi nazwisko Giedrojć! Ciekaw jes
tem, jak —  i dlaczego — Zygmunt 
uprości to na Giedrys, zamiast przy
jętej wersji litewskiej Giedraitis(...). 
Gratuluję osiągnięć artystycznych i 
literackich (...). Co do piosenek: czy . 
są one specyficznie litewskie? (...) 
Cieszę się, że utrzymuje pani kontakty 
ze szkołą w Giedraićiai, gdzie tak ser
decznie mnie przyjmowano(...)" 

h  "k "k

Pogoda jest pieska. Zbliża się 
zmierzch. Jeszcze musimy obejrzeć 
giedrojcki pomnik, wstąpić na cmen
tarz.

Pomnik znajduje się w samym 
centrum miasteczka Wysoki tak pra
wie  ̂jak otaczające go lipy. Cemento
wy. Pomalowany na czerwono. Stanął 
tu w 1932 roku. Według projektu 
słynnego w Giedrojciach Antanasa 
Jarośevićiusa. Pomnik żołnierzy po
ległych za wolność Litwy w wojnie 
pod Giedrojciami w 1920 roku. Auten
tyczny, przetrwał do naszych dni. „Bo

MA ZDJĘCIACH: przyroda 
giedrojckiej ziemi; pomnik z  okazji 
606 rocznicy istnienia chrześci
jańskich Giedrojć; kościół w mias
teczku; wejście na stary cmentarz; 
pomnik żołnierzy poległych w la
tach 20 w walce o wolność Litwy.

Fot Bronisława Kondratowicz

w miasteczku na o 
burze dziejowe minęjy j 
Encyklopedie czasami ■_ 
rorze, ale nic tu takiego*

Przyglądam się p 
Zadbany z wyraźnym il_ 
litewsku „Odpoczywają̂  
le, z honorempolsgBq 
rojć w 1920 roku bronącp 
kami ojczystej ziemi Ma 
odwiedzimy, ponieważ* 
WILNA prowadzi przn< 
groby. 9 pieszy piA ii 
księcia Vytenisa".

Na •cmentarzu paięfl 
czych grobów Litwinowi 
wojny w dwudziestym mai 
Leiśyte wszystko skrupi* 
żuje. Pytam, gdzie poctos 
tych wtedy Polaków. Hfc 
wieziono na crwitaceal 
Podbrzezia. Tam, 
większość.

A na starej Rossie spd 
siebie. Pod jednym 
rońcom Wilna". I 
rowali swe życie miastu 
miłość wyważy?

Siedzą rtąpizecfô
winka i Polka. Dw* s?**1

(Dokończ



id' 1

W I L E Ń S K I " 9 kwietnia 1993 r. str. 5

jjjjAWA R E P U B L IK I  L ITEW SK IEJ  
u O Sądz ie  Konstytucy jnym

L Status Sądu Konsty-

^  Konstytucyjny— liwtytuc-

l ^*isvinł Republiki Litewskiej 
Konstytucji Republiki U- 

prawnym I praworządność 
i laswyfląfo15 w ustalonym try-
3 , jw |  P«Jfe?
<*"L, Konstytucją, jak też czy akty 

popubiiki nie są sprzeczne 
Mn] ugawami.
ich^wtakrnych przez Konsty- 

Ustawę Sąd Konstytucyjny 
E J M  Sejmowi i Prezydentowi

(̂ jny jest sądem eamodziel- 
Syrn, który sprawuje władz; są- 
K y g  ustalonym przez Konstytucję 
-,Sśklii i niniejszą ustawę.
‘'Tljltawy o sądzie Konstytucyj-

I pełnomocnictwa i tryb pracy usta- 
R̂epubllki Litewskiej i niniejsza

j Regulamin Sądu Konstytucyj

ni wewnętrzne Sądu Konstytu- 
ĵ ady postępowania zawodowego 
gUjjrturę aparatu, biurowość i inne 

L|uje regulamin Sądu Konstytucyj- 
^wierdza Sąd Konstytucyjny.

4, Skład I tryb powoływania Sądu

ty Konstytucyjny składa się 9 sę- 
L wanych na 9 lat i tylko na jedną

biNtytucyjny jest odnawiany co trzy 
Siecią. Sędziów Sądu Konstytucyj- 
Ł,:poy odnawianiu składu Sąflu, mia- 

fii w równej liczbie spośród kandy- 
M̂$iyeh zgłaszają Prezydent Republiki, 

y Sejmu P|przewodniczący Sądu 
. Po upływie czasu pełnomoc- 

tanie pełnią swe obowiązki dopóty, 
d̂ezo6tanq mianowani nowi.

liczącego Sądu Konstytucyjnego 
psędziów tego Sądu mianuje Sejm na 
"Prezydenta republiki.
pM 5. Kandydaci na sędziów Sądu

itfziego Sądu Konstytucyjnego może 
■atany obywatel Republiki Litewskiej 

-•ą opinii, mający wyższe wyksz- 
prwnicze i co najmniej 10-letni staż 

Węzą’ lub naukowo-pedagogicznej 
palności prawnika.
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Przysięgać pozwala się również bez ostat
niego zdania.

Przysięgę odbiera przewodniczący Sejmu 
na posiedzeniu Sejmu.
‘  Przysięgę przyjmuje się przestrzegając 
tych zasad, które są ustalone dla procedury 
składania przysięgi przez członków Sejmu.

Sędzia Sądu Konstytucyjnego, który nie 
złożył przysięgi w trybie ustalonym przez usta
wy albo złożył przysięgę z zastrzeżeniem, traci 
pełnomocnictwa sędziego. W sprawie tej Sejm 
podejmuje uchwałę.

Artykuł 8. Nietykalność sędziego Sądu 
Konstytucyjnego

Osoba sędziego Sądu Konstytucyjnego 
jest nietykalna.

Sędzia Sądu Konstytucyjnego bez zgody 
Sądu Konstytucyjnego nie może być pocią
gnięty do odpowiedzialności karnej, areszto
wany, nie może być w inny sposób ograniczo
na jego wolność. Kwestię dotyczącą zgody na 
pociągnięcie sędziego Sądu Konstytucyjnego 
do odpowiedzialności karnej rozpatruje się na 
podstawie wniosku prokuratora generalnego.

Sędzia Sądu Konstytucyjnego zatrzymany 
lub doprowadzony do instytucji praworząd
ności bez dokumentów osobistych, musi być 
zwolniony bezzwłocznie po ustaleniu jego 
tożsamości.

Wkroczenie do pomieszczenia mieszkal
nego lub służbowego sędziego Sądu Konsty
tucyjnego, przeprowadzanie lustracji, rewizji 
lub zatrzymania, jak też lustracji lub rewizji oso
bistej tam lub w jego samochodzie osobistym 
lub służbowym albo w innym środku lokomocji 
osobistej, przeglądanie lub zatrzymanie na
leżących do niego przedmiotów lub doku
mentów jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy 
w ustalonym trybie wobec sędziego Sądu Kon
stytucyjnego wszczęto sprawę kamą.

Sprawę kamą, w której oskarżony jest Sę
dzia Sądu Konstytucyjnego, rozpatruje Sąd 
Najwyższy. Sędzia Sądu Konstytucyjnego za 
przemówienie lub głosowanie w Sądzie Kon
stytucyjnym nie może być prześladowany. Peł
nomocnictwa i prawa Sądu Konstytucyjnego i 
jego sędziów nie mogą być ograniczone w 
razie ogłoszenia wojny lub stanu nadzwyczaj
nego.

Artykuł 9. Pełnomocnictwa sędziego 
Sądu Konstytucyjnego

Sędzia Sądu Konstytucyjnego ma prawo 
uczestniczyć w posiedzeniach Sądu Konstytu
cyjnego z prawem głosu decydującego, zapoz
nawać się z całym materiałem i dokumentami 
przedstawianymi na posiedzeniu, korzystać z 
innych uprawnień ustalonych w niniejszej usta
wie.

Sędzia Sądu Konstytucyjnego wnosi kwes
tie do rozpatrzenia na posiedzeniu Sądu Kon
stytucyjnego i przygotowuje powierzone mu 
sprawy.

Sędzia Sądu Konstytucyjnego ma prawo 
żądać od wszystkioh instytucji państwowych i 
ich osób urzędowych, instytucji samorządu te
renowego i ich osób urzędowych, przedsię
biorstw, instytucji, organizacji państwowych i 
innych, stowarzyszeń obywateli wszelkich do
kumentów i informacji, związanych z kwestią 
przygotowywaną na posiedzenie Sądu, jak też 
otrzymywać wyjaśnienia osób urzędowych w 
rozpatrywanych kwestiach. Sędzia ma również 
prawo wezwać i przesłuchać świadków, eks
pertów, korzystać z konsultacji specjalistów, 
zlecać przeprowadzanie sprawdzeń, kierować 
interpelacje.

Sędzia Sądu Konstytucyjnego nie ma 
prawa publicznego wyrażania swej opinii co do 
istoty kwestii, która jest rozpatrywana lub przy
jęta do rozpatrywania w Sądzie Konstytucyj
nym.

Artykuł 10. Wstrzymania pełnomocnictw 
sędziego Sądu Konstytucyjnego

Pełnomocnictwa sędziego Sądu Konstytu
cyjnego mogą być wstrzymane na podstawie 
decyzji Sądu Konstytucyjnego, gdy:

1 ) w trybie ustalonym przez niniejszą usta
wę udzielono zgody na pociągnięcie sędziego 
Sądu Konstytucyjnego do odpowiedzialności 
karnej;

2) na mocy uchwały Sejmu po wniosku 
specjalnym komisji śledczej wobec sędziego 
Sądu Konstytucyjnego w Sejmie rozpoczyna 
się proces oskarżyclelski;

3) na podstawie uprawomocnionej decyzji 
sądu uznaje się, że nieznane jest miejsce po
bytu sędziego.

Po wstrzymaniu pełnomocnictw sędziego 
traci on prawa ustalone w artykułach 9 i 15 
niniejszej ustawy.

Gdy znikają podstawy do wstrzymania peł
nomocnictw sędziego Sądu Konstytucyjnego, 
Sąd Konstytucyjny nie później niż w ciągu 
trzech dni podejmuje uchwałę w sprawie 
przywrócenia pełnomocnictw sędziego. Jeżeli 
uchwała nie zostanie podjęta w tym terminie, to 
uważa się, że pełnomocnictwa sędziego Sądu

Konstytucyjnego zostały przywrócone od tego 
dnia, gdy faktycznie przystępuje do pełnienia 
swych obowiązków, po*viadamiająo ó tym w 
oświadczeniu przewodniczącego Sądu Kon
stytucyjnego.

Artykuł 11. Przerwanie pełnomocnictw 
sędziego Sądu Konstytucyjnego

Pełnomocnictwa sędziego Sądu Konstytu
cyjnego ustają, gdy:

1 ) wyczerpuje się okres pełnomocnictw;
2) on umiera;
3) podaje się on do dymisji;
4) nie może pełnić swych obowiązków z 

powodu stanu zdrowia, tj. w ciągu roku sędzia 
choruje więcej niż 4 miesiące albo zapada na 
nieuleczalną lub inną długotrwałą chorobę, 
przeszkadzającą mu pełnić swe obowiązki;

5) Sejm odwołuje go z urzędu w trybie 
procesu oskarżycielskiego.

W przypadku ustalonym w punkcie 3 niniej
szego artykułu decyzję W sprawie przerwania 
pełnomocnictw sędziego Sądu Konstytucyjne
go podejmuje Sejm na wniosek jego przewod
niczącego.

W przypadku ustalonym w punkcie 4 niniej
szego artykułu kwestię przerwania pełnomoc
nictw sędziego Sejm rozstrzyga tylko wtedy, 
gdy jest decyzja Sądu Konstytucyjnego i orze
czenie komisji lekarskiej powołanej przez mi
nistra zdrowia.

Artykuł 12. Sankcje materialne
Sędzia Sądu Konstytucyjnego nie może 

być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyp
linarnej. W przypadku, gdy sędzia Sądu Kon
stytucyjnego nie wykonuje obowiązków ustalo
nych w niniejszej ustawie, nie uczestniczy w 
posiedzeniach bez usprawiedliwionej przyczy
ny na mocy decyzji Sądu Konstytucyjnego 
wobec niego mogą być stosowane sankcje ma
terialne — do 50 proc. obniża się wynagrodze
nie za ubiegły miesiąc.

Artykuł 13. Przewodniczący Sądu Kon
stytucyjnego

Przewodniczący Sądu Konstytucyjnego 
prócz obowiązków sędziego;

1) kieruje pracą Sądu Konstytucyjnego;
2) kieruje przygotowaniem kwestii, wno

szonych do omówienia przez Sąd Konstytucyj
ny;

3) zwołuje posiedzenia Sądu Konstytucyj
nego i przewodniczy na nich;

4) wnosi w Sądzie Konstytucyjnym kwestie, 
które najeżv rozoatrywać:

5) rozdziela prace sędziom Sądu Konstytu
cyjnego;

6) przedstawia Sądowi Konstytucyjnemu 
do zatwierdzenia strukturę i etaty jego aparatu, 
kieruje ogółem prac aparatu, przyjmuje i od
wołuje pracowników aparatu;

7) wydaje rozkazy i zarządzenia;
8) realizuje inne pełnomocnictwa ustalone 

w niniejszej ustayvie.
Rozkazy wydawane są dla rozstrzygania 

kwestii pracy aparatu i innych spraw wewnętrz
nych, natomiast przy pomocy zarządzeń prze
wodniczący realizuje przyznane mu uprawnie
nia procesowe.

Przewodniczący Sądu Konstytucyjnego 
jest dyspozytorem środków przyznawanych 
Sądowi Konstytucyjnemu.

Artykuł 14. Zastępstwo przewodniczące
go Sądu Konstytucyjnego

Ody nie ma przewodniczącego Sądu Kon
stytucyjnego lub jeżeli nie może on pełnić 
swych obowiązków, obowiązki te czasowo 
pełni sędzia wyznaczony przez przewodniczą
cego Sądu Konstytucyjnego.

Gdy nie ma przewodniczącego Sądu Kon
stytucyjnego lub wyznaczonego przezeń sę
dziego do pełnienia tych obowiązków, obo
wiązki przewodniczącego * Sądu 
Konstytucyjnego czasowo pełni sędzia Sądu 
Konstytucyjnego posiadający największy staż 
pracy w charakterze sędziego.

Artykuł 15. Prawo sędziów Sądu Konsty
tucyjnego uczestniczenia w posiedzeniach 
Instytucji państwowych

Przewodniczący i sędziowie Sądu Konsty
tucyjnego mają prawo uczestniczenia w posie
dzeniach Sejmu Republiki Litewskiej, jego ko
mitetów i komisji, w posiedzeniach rządu. 
Senatu sędziów Litwy, prokuratury oraz innych 
instytucji prawnych.

Artykuł 16. Zaopatrzenie socjalne i byto
we sędziów Sądu Konstytucyjnego

Sędziemu Sądu Konstytucyjnego wypłaca 
się uposażenie wyższe o 30 proc. od maksy
malnego wynagrodzenia sędziego Sądu Naj
wyższego. Przewodniczący Sądu Konstytucyj
nego i czasowo pełniący jego obowiązki sędzia 
otrzymują uposażenie wyższe o 10 proc. od 
uposażenia sędziego Sądu Konstytucyjnego.

Sędziemu Sądu Konstytucyjnego, opusz
czającemu swe stanowisko po zakończeniu 
okresu nominacji lub rezygnacji z powodu 
wieku emerytalnego albo stanu zdrowia, 
wypłaca się odprawę w wysokości 6-miesięcz-

nych uposażeń. W razie śmierci sędziego Sądu 
Konstytucyjnego zasiłek w takiej samej wyso
kości wypłaca się jego rodzinie. Gdy pełno
mocnictwa sędziego Sądu Konstytucyjnego 
ustają na innych zasadach, wypłaca się mu 
odprawę w wysokości 2-miesięcznego upo
sażenia. Sędziemu, usuniętemu z urzędu w 
trybie procesu oskarżycielskiego, nie wypłaca 
się odprawy.

Zaopatrzenie emerytalne sędziów Sądu 
Konstytucyjnego regulują ustawy Republiki Li
tewskiej o emeryturach państwowych i inne.

Sędziemu Sądu Konstytucyjnego, nie po
siadającemu powierzchni mieszkalnych w Wil
nie lub. mieszkającemu w Wilnie i uprawnione
mu, do pomocy państwa w zaopatrzeniu w 
pomieszczenia mieszkalne rząd przydziela po
mieszczenia mieszkalne na okres kadencji w 
Wilnie.

Po upływie okresu pełnomocnictw, z wyjąt
kiem tego, gdy sędzia Sądu Konstytucyjnego 
usuwany jest z urzędu w trybie procesu os
karżycielskiego, sędziemu musi być zapewnio
na posiadana dotychczas posada albo stano- 

. wisko w instytucjach państwowych, a jeżeli nie 
ma możliwości, to inna posada lub stanowisko.

' Rozdział III. Podstawowe zasady 
przewodu sądowego w Sądzie Kon
stytucyjnym

PARAGRAF 1. ZASADY OGÓLNE
Artykuł 17. Praworządność I nieza

leżność działalności Sądu Konstytucyjnego
Sąd Konstytucyjny, jak też jego sędziowie 

spełniając swe obowiązki są niezależni od ja
kiejkolwiek instytucji państwowej, osoby lub. 
organizacji i kierują się wyłącznie Konstytucją 
Republiki Litewskiej.

Sąd Konstytucyjny przestrzega wyłącznie 
Konstytucji Republiki Litewskiej i ustaw, które 
nie są sprzeczne z nią.

Wtrącanie się władzy państwowej i insty
tucji administracyjnych, członków Sejmu i 
innych osób urzędowych, partii politycznych, 
organizacji politycznych i społecznych lub oby
wateli do działalności sędziego czy Sądu Kon
stytucyjnego jest zabronione i pociąga odpo
wiedzialność przewidzianą w ustawach.

O próbach wpływania na Sąd Konstytucyj
ny, poszczególnych jego sędziów przewodni
czący lub sędzia Sądu Konstytucyjnego powi
nien bezzwłocznie powiadomić Sejm, ogłosić 
w środkach masowego przekazu.

Wiece, pikiety i inne działania w odległości 
bliżej niż 100 metrów od siedziby Sądu Konsty
tucyjnego, jak też w Sądzie, jeżeli zmierzają 
one do wpłynięcia na sędziego lub Sąd, są 
wtrącaniem się do działalności sędziego lub 
Sadu.

Artykuł 18. Jawność działalności Sądu 
Konstytucyjnego

O posiedzeniach Sądu Konstytucyjnego 
ogłasza się w siedzibie Sądu Konstytucyjnego 
i powiadamia się w środkach masowego prze
kazu poprzez rządową agencję telegraficzną 
ELI7L,

Posiedzenia Sądu Konstytucyjnego są 
jawne, mogą je obserwować pełnoletni obywa
tele oraz przedstawiciele prasy i innych 
środków masowego przekazu. Osoby znajdu
jące się na sali posiedzeń ze swych miejsc 
mogą nagrywać, stenografować lub zapisywać 
posiedzenia. %

Fotografować i filmować, dokonywać nag
rań wideo, transmitować posiedzenia przez 
radio lub telewizję można wyłącznie za zezwo
leniem Sądu Konstytucyjnego.

Sąd Konstytucyjny może wyznaczać posie
dzenia zamknięte, jeżeli jest to potrzebne dla 
zagwarantowania tajemnicy państwowej, za
wodowej, komercyjnej lub Innej strzeżonej 
przez ustawy albo bezpieczeństwa obywateli 
lub moralności publicznej.

Jeżeli istnieją podstawy do przypuszczeń, 
że w czasie posiedzenia może zaistnieć zag
rożenie dla bezpieczeństwa Sądu lub jego 
uczestników, przewodniczący Sądu Konstytu
cyjnego może polecić policji sprawdzanie do
kumentów, przedmiotów osób wchodzących 
na salę lub dokonywanie lustracji osobistej.

Sąd Konstytucyjny może usunąć z sali 
osoby, przeszkadzające normalnej pracy 
Sądu.

Narady i głosowanie sędziów Sądu Konsty
tucyjnego, z wyjątkiem przypadków przewi
dzianych w niniejszej ustawie, nie są jawne.

Uchwałę Sądu Konstytucyjnego zawsze 
ogłasza się publicznie na sali posiedzeń.

Artykuł 19. Kolegialność działalności 
Sądu Konstytucyjnego

Sąd Konstytucyjny rozpatruje sprawy i 
przyjmuje wnioski kolegialne z udziałem co 
najmniej 2/3 wszystkich jego sędziów.

Przy zatwierdzeniu regulaminu Sądu Kon
stytucyjnego, zmianie go oraz rozstrzyganiu 
innych spraw wewnętrznych posiedzenie Sądu 
Konstytucyjnego jest prawomocne, jeżeli 
uczestniczy w nim co najmniej połowa wszyst
kich jego sędziów.

Uchwały podejmowane są co najmniej wię
kszością głosów ponad połowy sędziów 
uczestniczącychw posiedzeniu. Jeżeli głosy

(Ciąg dalszy na str. 6)
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(Ciąg dalszy ze str. 5) 
rozkładają się równo, to rozstrzyga głos prze
wodniczącego posiedzenia.

Artykuł 20. Język sądu
Przewód sądowy w Sądzie Konstytucyj

nym odbywa się, uchwały podejmuje i ogłasza 
w Języku litewskim. Dokumenty sporządzone w 
innych Językach przedstawiane są i ogłaszane 
w tłumaczeniu na Język litewski i po zatwierdze
niu przez notariusza Uczestnikom posiedze
nia, nie znającym Języka litewskiego gwarantu
je się prawo korzystania z usług tłumacza.

Artykuł 21. Rodzaje posiedzeń Sądu 
Konstytucyjnego

W Sądzie Konstytucyjnym bywają posie
dzenia organizacyjne, dyspozycyjne i sądowe. 
Posiedzenia zwołuje przewodniczący Sądu 
Konstytucyjnego albo odbywają się one w cza
sie ustalonym przez Sąd Konstytucyjny.

Forma posiedzeń organizacyjnych i dyspo
zycyjnych jest swobodna.

Na posiedzeniach sądowych rozpatrywane 
są konkretne sprawy. Posiedzenia to odbywają 
się zgodnie z procedurami ustalonymi w niniej
szej ustawie.

Artykuł 22. Uchwały I decyzje Sądu Kon
stytucyjnego

Sąd Konstytucyjny rozstrzyga sprawę co 
do meritum, podejmując uchwałę. Sąd Konsty
tucyjny ogłasza uchwały w imieniu Republiki 
Litewskiej.

W przypadkach przewidzianych w niniej
szej ustawie końcowy akt Sądu Konstytucyjne
go nazywamy wnioskiem.

Sąd Konstytucyjny w poszczególnych 
kwestiach, jeśli sprawy nie rozstrzyga się co do 
meritum, podejmuje uchwały.

Sąd Konstytucyjny podejmuje uchwały, 
wnioski i decyzje w pokoju narad.

W sprawach nieskomplikowanych, jak też 
przy wymierzaniu kar podczas posiedzenia 
Sąd Konstytucyjny może podjąć decyzję, nara
dzając się i nie udając się do pokoju narad. Gdy 
taka decyzja zostaje przyjęta, przewodniczący 
posiedzenia od razu odczytuje głośno i zostaje 
ona wpisana do protokołu posiedzenia

Artykuł 23. Posiedzenia organizacyjne 
Sądu Konstytucyjnego

Na posiedzeniach organizacyjnych rozpat
rywane są i rozstrzygane sprawy wewnętrzne, 
badania materiałów i inne. Kwestie do rozpa
trzenia wnoszą przewodniczący i sędziowie 
Sądu Konstytucyjnego. Porządek obrad i har
monogram posiedzeń zatwierdza swoją uch
wałą Sąd Konstytucyjny.

W razie potrzeby na posiedzenia organiza
cyjne zaprasza się naukowców, specjalistów, 
inne osoby.

Artykuł 24. Wstępne badania materiałów 
Wnoszone do rozpatrzenia przez Sąd Kon

stytucyjny kwestie muszą być zbadane wstęp
nie. Czynność tę przewodniczący Sądu Kon
stytucyjnego zleca jednemu lub kilku sędziom, 
ustalając termin tej pracy.

Przewodniczący Sądu Konstytucyjnego 
równomiernie rozdziela prace przygotowaw
cze między sędziów.

Sędzia przystępując do badania przekaza
nego mu materiału:

1) wyjaśnia, czy w artykułach 69 i 80 niniej
szej ustawy nie ma ustalonych podstaw, aby 
odmówić rozpatrywania podania lub interpe
lacji;

2) wyjaśnia, czy nie ma w artykułach 70 i 81 
niniejszej ustawy ustalonych podstaw do 
zwrócenia podania lub interpelacji;

3) ustala, jakie kwestie należy wyjaśnić do 
przygotowania sprawy na posiedzenie.

Artykuł 25. Raport o wynikach wstępne
go badania

Po wstępnym badaniu i niezbędnych czyn
nościach przygotowawczych sędzia sporządza 
notatkę z propozycjami i informuje o niej:

1) przewodniczącego Sądu Konstytucyjne
go, zalecając przyjęcie podania lub interpelacji 
i rozpoczęcie przygotowania sprawy na posie
dzenie Sądu Konstytucyjnego w trybie ustalo
nym w artykule 27 niniejszej ustawy, Jeżeli po-, 
danie lub interpelacja podlega gestii Sądu 
Konstytucyjnego i odpowiada innym wymaga
niom niniejszej ustawy;

2) przewodniczącego Sądu Konstytucyjne
go, zalecając zwrócenie podania lub interpe
lacji petentowi, jeżeli materiał odpowiada wa
runkom wyszczególnionym w artykułach 70 i 81 
niniejszej ustawy;

3) posiedzenie dyspozycyjne Sądu Konsty
tucyjnego, zalecając podjęcie decyzji w spra
wie odmowy rozpatrywania podania lub inter
pelacji, jeżeli materiał odpowiada warunkom 
wyszczególnionym w artykułach 69 i 80 niniej
szej ustawy.

Rozstrzygając kwestie wskazane w punk
tach 1 i 2 części pierwszej niniejszego artykułu 
przewodniczący Sądu Konstytucyjnego wyda
je rozporządzenia. Jeżeli w tych kwestiach mię
dzy sędzią i przewodniczącym Sądu Konstytu
cyjnego wynikają nieporozumienia, to takie 
kwestie przekazuje się do omawiania i roz

strzygnięcia posiedzeniu dyspozycyjnemu 
Sądu Konstytucyjnego.

Artykuł 26. Wstrzymanie działania aktów 
prezydenta I rządu republiki

W tych przypadkach, gdy Sąd Konstytucyj
ny otrzymuje wniosek prezydenta republiki do
tyczący zbadania, ozy akt rządu jest zgodny z 
Konstytucją, albo gdy otrzymuje on uchwałę 
Sejmu, zawierającą prośbę o zbadanie, czy akt 
prezydenta republiki lub akt rządu jest zgodny 
z Konstytucją, to w terminie nie później niż 
trzeoh dni powinno być przeprowadzone 
wstępne badanie tego materiału i na posiedze
niu dyspozycyjnym Sądu Konstytucyjnego roz
strzygnięta kwestia, czy przyjąć podanie do 
rozpatrzenia w Sądzie Konstytucyjnym.

Jeżeli Sąd Konstytucyjny podejmuje de
cyzję przyjęcia podania do rozpatrzenia, to 
przewodniczący Sądu Konstytuoyjnego 
bezzwłocznie ogłasza to oficjalnie w „Dzienni
ku Ustaw Sejmu i rządu Republiki Litewskiej” 
albo w specjalnym wydaniu Sejmu, bądź w 
gazetach poprzez Rządową Agencję Telegra
ficzną Republiki Litewskiej (ELTA). W tym po
wiadomieniu przewodniczącego musi być po
dana dokładna nazwa spornego aktu, data 
jego przyjęcia i to, że w myśl artykułu 106 
Konstytucji Republiki Litewskiej działanie tego 
aktu jest wstrzymane od dnia tego oficjalnego 
zawiadomienia do ogłoszenia uchwały Sądu 
Konstytucyjnego dotyczącej tej sprawy.

W przypadkach, gdy Sąd Konstytucyjny po 
rozpatrzeniu sprawy orzeka, że akt sporny nie 
•koliduje z Konstytucją, przewodniczący Sądu 
Konstytucyjnego natychmiast oficjalnie 
ogłasza to w publikacjach, wskazanych w 
części drugiej tego artykułu. W komunikacie 
przewodniczącego Sądu Konstytucyjnego 
wskazuje się dokładną nazwę spornego aktu, 
datę uchwalenia, sedno uchwały Sądu Konsty
tucyjnego w tej kwestii, datę jego przyjęcia, jak 
też to, że od dnia opublikowania tej uchwały 
przywraca się moc zawieszonego aktu.

Artykuł 27. Przygotowanie sprawy do po
siedzenia Sądu Konstytucyjnego

Sprawę na posiedzenie Sądu Konstytucyj
nego przygotowuje wyznaczony przez Sąd 
Konstytucyjny sędzia. Wyznacza się zazwyczaj 
sędziego, który wcześniej zbadał odpowiedni 
materiał.

Sędzia wykonuje następujące funkcje:
1 ) w razie potrzeby przesłuchuje petenta 

lub jego przedstawiciela co do istoty żądań, 
wysłuchuje jego argumentów, proponuje, jeśli 
jest taka potrzeba, przedstawienie dodatko
wych dowodów;

2) w razie potrzeby przesłuchuje zaintere
sowaną osobę lub jej przedstawiciela co do 
okoliczności sprawy, wyjaśnia Jej kontrargu
menty oraz posiadane dowody, jeśli zajdzie 
potrzeba proponuje złożyć pisemne wy
jaśnienia dotyczące sprawy;

3) przesłuchuje świadków i decyduje, czy 
należy wzywać ich do Sądu;

4) żąda od instytucji państwowych, innych 
organizacji i osób dowodów na piśmie oraz 
rzeczowych bądź inny niezbędny materiał;

5) wyznaoza ekspertyzy, wzywa i 
przesłuchuje specjalistów, nie zainteresowa
nych wynikiem sprawy;

6) wykonuje inne czynności niezbędne do 
przygotowania sprawy do Sądu.

Materiał sprawy —  odpisy podania w spra
wie sprawdzenia, czy akt prawny jest zgodny z 
Konstytucją bądź ustawami, odpisy sprawdza
nych aktów prawnych, odpisy innych otrzyma
nych dokumentów— osobom uczestniczącym 
w sprawie ma być wystany nie później niż w 
ciągu 3 dni eaLrozpoczęcia przygotowania 
sprawy do posiedzenia sądowego.

Sędzia po dokonaniu czynności wstęp
nych, stwierdzając, że sprawa jest należycie 
przygotowana, na posiedzeniu dyspozycyj
nym Sądu Konstytucyjnego proponuje podję
cie decyzji zgłoszenia sprawy do rozpatrzenia 
na posiedzeniu Sądu.

Artykuł 28. Posiedzenie dyspozycyjne 
Sądu Konstytucyjnego

Na posiedzeniach dyspozycyjnych Sądu 
Konstytucyjnego rozstrzyga się: kwestie przyj
mowania podań przewidzianych w ad 26 ni
niejszej ustawy; wszystkie przypadki odmowy 
rozpatrzenia podania lub interpelacji; kwestie 
przygotowania spraw do rozpatrzenia oraz 
inne dotyczące przygotowania do posiedzenia 
sądowego. Sąd Konstytucyjny po wysłuchaniu 
informacji sędziego i omówieniu kwestii przy
gotowania sprawy do rozpatrzenia przez aąd, 
podejmuje jedną z następujących decyzji:

1 ) skierować sprawę do rozpatrzenia na 
posiedzeniu sądowym i wyznaczyć sędziego 
referenta;

2) zwrócić sprawę do dodatkowego zbada
nia;

3) 'odmówić rozpatrzenia sprawy w trybie 
ustalonym w artykułach 69 i 80 tej ustawy.

Na posiedzeniu dyspozycyjnym Sądu Kon
stytucyjnego sporządza się protokół.

Na zaproszenie przewodniczącego Sądu

Konstytucyjnego w posiedzeniu dyspozycyj
nym mogą uczestniczyć naukowcy, specjaliści, 
inne niezbędne osoby. Za zgodą przewodni
czącego posiedzenia mogą oni zabrać głos.

Artykuł 29. Terminy rozpatrywania 
powództwa w Sądzie Konstytucyjnym

Sąd Konstytucyjny po otrzymaniu 
powództwa zgodnie z trybem niniejszej ustawy 
należącego do jego gestii — podania czy inter
pelacji —  powinien nie później niż w ciągu 7 
dni rozpocząć dochodzenie, tj. zlecić konkret
nemu sędziemu Sądu Konstytuoyjnego 
wszczęcie śledztwa wstępnego.

Rozpatrywanie sprawy ma być za
kończone i ostateczna uchwała lub wniosek 
mają być przyjęte nie później niż w ciągu 4 
miesięcy od dnia otrzymania podania lub inter
pelacji w Sądzie Konstytucyjnym, o ile Sąd 
Konstytucyjny nie orzeknie inaczej.

Artykuł 30. Zakres badań sądowych Są
du Konstytucyjnego

Sąd Konstytucyjny bada i rozstrzyga 
wyłącznie kwestie prawne.

Artykuł 31. Osoby uczestniczące w spra
wie

Osobami uczestniczącymi w sprawie są:
Petent - instytucja państwowa, grupa 

posłów na Sejm, uprawomocnionych do zwra
cania się do Sądu Konstytucyjnego z prośbą o 
zbadanie, czy akt prawny jest zgodny z Konsty
tucją bądź ustawami lub o wydanie orzeczenia 
oraz ich przedstawiciele;

osoba zainteresowana - instytucja 
państwowa, która uchwaliła akt prawny, 
którego zgodność z Konstytucją lub ustawami 
należy zbadać, oraz jej przedstawiciel; poseł na 
Sejm lub inny funkcjonariusz państwowy, 
którego postępowanie wymaga sprawdzenia 
zgodności z Konstytucją w związku z wszczę
tym przeciwko niemu w Sejmie oskarżeniem 
oraz jego przedstawiciel; Prezydent republiki, 
przy przedstawianiu orzeczenia w sprawie 
stanu jego zdrowia oraz jego przedstawiciel.

Osoby uczestniczące w sprawie mają 
równe prawa procesowe. Mają prawo zapoz
nać się z materiałem sprawy, zrobić z nich 
wyciągi, odpisy, kopie, składać odwołania, 
dostarczać dowodów, uczestniczyć w badaniu 
dowodów, zadawać pytania innym uczestni
czącym w procesie osobom, świadkom i eks
pertom, składać prośby, udzielać objaśnień, 
przedstawiać własne argumenty i rozumowa
nia, sprzeciwiać się prośbom, argumentom i 
rozumowaniom innych uczestniczących w 
sprawie osób.

Artykuł 32. Reprezentacja w Sądzie Kon
stytucyjnym

Uczestniczące w procesie osoby swoje 
sprawy w Sądzie Konstytucyjnym mogą prowa
dzić same lub za pośrednictwem przedstawi
cieli. Instytucje państwowe zgodnie z prawem 
reprezentują ich kierownicy, którzy Sądowi 
Konstytucyjnemu okazują dokumenty, potwier
dzające ich obowiązki. Grupa sejmowa swego 
przedstawiciela (przedstawicieli) wybiera sama 
i wskazuje go (ich) w podaniu, podpisywanym 
przez wszystkich apelujących członków Sejmu, 
a ich podpisy zatwierdza Przewodniczący 
Sejmu bądź jego zastępca.

Przedstawicielami uczestniczących w spra
wie osób na zlecenie w Sądzie Konstytucyjnym 
mogą być tylko adwokaci oraz osoby ze stop
niami nauk prawniczych, jak też osoby posia
dające doświadczenie pracy prawniczej w 
na-czelnych instytucjach państwowych. Pełno
mocnictwa adwokata potwierdza się przy
działem. Innym osobom pełnomocnictw 
udzielają kierownicy odpowiednich instytucji, 
które ci reprezentują.

Kierownik instytucji reprezentowanie jej 
może zlecić również innemu pracownikowi tej 
Instytucji, wydając Jej upoważnienie.

Artykuł 33. Uczestnicy procesu
Za uczestników procesu' niniejsza ustawa 

uważa uczestniczące w sprawie osoby, ich 
przedstawicieli, świadków, ekspertów, zapro
szonych specjalistów i tłumaczy.

Artykuł 34. Dowody
Za dowody uznawane są wszelkie dane 

faktyczne, w oparciu na które Sąd Konstytucyj
ny konstatuje istnienie okoliczności, uzasad
niających żądania o ru  odrębności osób 
uczestniczących w sprawie lub ich brak.

Dane te ustala się w oparciu na objaśnienia 
uczestniczących w sprawie osób, zeznania 
świadków, dowody pisemne, dowody rzeczo
we oraz wnioski ekspertów.

Każdy z uczestników sprawy powinien 
udowodnić te okoliczności, na które się opiera
jąc zgłaszał swe żądania i protesty.

Dowodów dostarczają uczestniczące w 
procesie osoby. W razie braku dowodów Sąd 
proponuje dostarczenie dodatkowych do
wodów.

Sąd przyjmuje do rozpatrzenia tylko te do
wody, które potwierdzają istotne dla sprawy 
okoliczności.

Okoliczności, uznanych przez Sąd Konsty

tucyjny za powszeoliriui 
wadniać.

Fakty ustalona ] 
czenie Sądu KonatytucJJ[*V 
nie wymagają nowaflo^O 
sprawach.

Artykuł 35. Ocen* 1
Przedstawione

dowody ląjf \
Sąd ocenia 

nym przekonaniem iz S T  
wszechstronnym, wycz2l V  1 
nym zbadaniu wazyitttorj^ 
na posiedzeniu sądowy*.

Artykuł 3«. śwlad* K !  
Świadkiem 

może znać pewne okolu? 1 
sprawy.

Osoba powolywamuj. 
obowiązana jest p<zyby{ 
go i złożyć prawdziwe ze»J5ll'*i

Za nieprzybycia
dzenie sądowe z przyczaj®** 
nieważne, świadkowi moiaiS 
kara. Jeśli świadek nie przyJJi. 
przyczyn na posłodzenia pST!? ̂  
waniu, może byćwtrybiao 
wadzony przez policję.

Za odmowę lub unikom, L -  . 
lub za świadomie fahzy*, 
pociągany jest do odpowtoSji 
z prawem karnym. 0 odn*??! 
posiedzeniu Sądu KonrtSjN 
zostaje ostrzeżony, co

Wydatki świadka, z w ^ 1*  
do sędziego i uczestniczeniem „TL 
Sądu Konstytucyjnegoopiac, 
czonych Sądowi Konetytucyjnenlui 
te cole.

Artykuł 37. Ekspert 
Na eksperta może być* 

dysponująca odpowiednlął**^ 
nia wniosku. W razie potrzetym#,3 
naczonych kilku ekspertów. ■ 

Kwestie wymagając* orce®*, J 
eksperta, ma prawo zgtaazaćj^ąJ 
wujący sprawę do rozpatrywanej 
siedzenia — każda uczsdniczu,J 
osoba. Kwestie te ostateczni* ua*5 

Osoba wyznaczona na ekspm, #, 
na jest na wezwanie Sądu lub 
być i złożyć obiektywny mioteł i a 
nych kwestiach.

Ekspert ma prawo zapoznać u;| 
rlałem sprawy, uczestniczyó w raja 
sprawy, zadawać pytania osobom ■ 
uczestniczącym w procesie, prosem 
we materiały.

Za nieprzybycie na wezwań Si 
sędziego lub odmowę złożenia • 
ważnych przyczyn ekspertowi mai* 
mierzona kara.

Za świadome składanie fik 
wniosków ekspert ponosi < 
zgodnie z prawem karnym. Ebp>4 
ostrzeżony o tym i potwierdzałop( 

Ekspertowi za pracę, jeśf jjńaĄ  
nika z tytułu jego obowiązków, j*l<^ 
wydatki związane z udziałem * f* 
Sądu Konstytucyjnego, opłaca«(»*  
Sądu Konstytucyjnego, przeznacza!'"

Artykuł 38. Wniosek abp* 
Wniosek eksperta zgłasza si 

wytuszcza w protokole ekspertyzy, r l  
wskazuje przeprowadzone badwłjr 
podstawie wyciągnięje wnioiki i w*! 
odpowiedzi na kwestie porue**iP®j 

Jeśli jest kilku ekspertów, pG"rr 
wniosku przeprowadzają 
ci dochodzą do wspólnego 
sują go wszyscy eksperci EW*™ j  
dząjący się z innymi, śpoBąfSW "  
wniosek.

Wniosek eksperta dlaSij*|"_ 
go nie ma zawczasu okrsśl0' '^ ,^ .

Artykuł 39. Opłłt* f l * "  !  
uczestniczących w sprawi*

Osobom, uczestniczący'"* ^  
datki, związane z obecnoM'*™  
stępowaniu sądowym Sądu 
opłacają instytucje, które on* W 

Artykuł 40. Prawo S ę***  
go do wymierzania kar

Sąd Konstytucyjny ma 1***° 
kar, jeśli:

1 ) w ustalonym czaste 
wiedl iwiających Pracown*^  
tosowują się do żądaó 
lub Jego sędziego j  
mentów lub materiałów, 
mentów lub tekstów aMótf* \ 
badań; uonrj

2) świadek lub ekspert 
przyczyn usprawiedliwianej 
przybycia, czy nie poirrfonflifl* 
przybycia na Sąd KonstytucyF

° ’ 3) ekspert bez ważny** J 
orzeczenia wniosku;

4) uczestnicząca w ^
rzedzeniu znów przemaan*^^''
bądź ubliża uczestnikom
dowi;_______
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Ljwój czy stagnacja?
cerskie Andrzejki — przygotowane 
przez kilka środowisk harcerskich.

Według danyoh posiadanych 
przez Zarząd ZHPnL na marzec 1993 
r. w Republice Litewskiej istnieje 30 
drużyn harcerskich (15 męskich i 15 
żeńskich), dodatkowo 10 przechodzi 
przez okres próbny. Do harcerstwa 
należy więc nieco ponad pół tysiąca 
dziewcząt i chłopców.

Niestety sytuacja w Związku nie 
jest tak różowa jak sugerowałyby sta
tystyki.

Na przestrzeni ubiegłego roku 
obumarto kilka ośrodków harcers
kich, lub figurują one tylko na papie
rze. Odeszło też sporo młodej, roku
jącej duże nadzieje kadry. Część 
wyjechała na studia do Polski, inni 
wykruszyli się nie znajdująo w har
cerstwie pola do samorealizacji. (Co 
ważniejsze, zagrożenie to wcale nie 
zniknęło).

Mimo wzrostu liczby harcerskich 
imprez i sporego udziału w nich har
cerzy, trudno dostrzec jakieś znacz
niejsze pogłębienie harcerskiego 
ducha i formy. W dalszym ciągu 
często spotkać można dyskotekowy 
model harcerza: dziewczyny i 
chłopaka oozekującego przede 
wszystkim łatwej rozrywki, nieprzy
gotowanego na trudności i niewygo
dy, niezdyscyplinowanego, niepot- 
rafiąoego i nlechcącego 
samoorganizować się, nie mówiąc 
już o zdobywaniu wiedzy harcerskiej 
i samodoskonaleniu.

Z pewnością nie jest to tylko 
sprawa wieku. Raczej winny jest tu w

(Dokończenie na str. 2)

T. -i, 1902 obfitował w 
K^ImpnB.awn.roz- 
£Ca,wyiazałyon.te

jS i Na poozątku atyoz- 
J S f l i  (WzlęŁow 
&M h*cjW '<har-

jss| (xWo w nich udział 
u harcerzy 1 harcerek 

ns J głównie z hufoa wli 
■%  początkach kwietnia 
J jB  I harearok wyjechało 
Kjł«ml (ta .Artenar do 
TsKujSm ufnym irilesî cu 
JbHII teł udział w ptol- 
U  Katynia. W ozerwcu w 
jPodbodzla odbył się IV 
Mg Harcaratwa Polaklego 
s Tym razam poląozony był 

il SUtcIa harcerstwa na 
Sjjj| Na zakończanie 
Ijcono iztandar Związku, 

jmtyo udział około 180 
II tany. W llpcu odbyło 

Wsoyinla 7 obozów har- 
ŁcW  ZHPnL otrzymał 
■puc notarialną I organiza- 
BiIWj, obozy pizygotowa- 
hutona były przez młodą 
pU; f f l  Wpaździerniku 
|odbyła ślę konferencja 
LlWydzlalu Wschodniego 
McoM analizie dotychcza- 

Iwracy I Jej perepekty-

B̂ padzio odbyły alę dwie ko- 
Wwy harcerakle pizygoto- 

ikalę — Rajd Nle- 
RNd (ni truło Rudzlazkl —
W a W i t l i l B  | har-___________________________________

['Tego co zrobiłem  nie 
lubiłoby nigdy żadne zwierzę"
PtofeMęw Ameryce Południowej na początku lat 30-tych)

ł*P*kdzie»ląt godzin od 
TJulllaumeta podczas 
E. Jndsmi zimą. Przez 

^Sziamolotówgóry

dwto
odkryć. Nie wys-

maszyny. Mie-TtoH!'' I  ,t0 aakadr 
*> 'at nad Andami 

E J s s S t  ,e8 °  o lbrzy
m y  „ J  i “ r*8 0  azczyty 

tyalęcy 
"adzie->«S?ywSan‘laao-*snleohać
Koles a

* katastrofy 
noc napotyka

tam człowieka, zamienia go w sopel 
lodu".

Wreszcie siódmego dnia, kiedy 
między jednym a drugim lotem 
jadłem obiad w Mendoza, jakiś 
człowiek otworzył drzwi restauracji i 
krzyknął, och! niewiele, dwa ełowa: 
„Guillaumet... żyje!"

Dopiero po kilku dniach dowie
działem się szozegółów. Zamieć, 
która w ciągu czterdziestu ośmiu go
dzin pokryła pięciometrową powłoką 
śnieżną chilijskie stoki Andów, na 
głucho zabiła przestworza. Ameryka
nie z linii lotniczej Pan Air zawrócili w 
pół drogi. Guillaumet wystartował 

(Dokończenie na śtr. 2)

Czy polskiej młodzieży w Wil
nie potrzebna jest gazeta?

Pismo, które trzymasz w ręku, adresowane jest do Ciebie. Jest ono 
zapowiedzią mającej się ukazać niebawem WILEŃSKIEJ GAZETY HAR
CERSKIEJ.

Idea stworzenia polskojęzycznego pisma dla młodzieży zrodziła się w 
głowach harcerzy przed kilku miesiącami. Ogrom problemów, jakie napot
kaliśmy już na samym początku, zdawał się przerastać kilkakrotnie nasze 
siły. Brak praktyki dziennikarskiej, sprzętu, pieniędzy, materiałów, wszystko 
to sugerowało, by odłożyć pomysł na półkę i czekać na lepsze czasy.

Nie dawaliśmy jednak za wygraną. W długich rozmowach wykształciła 
się wizja płsma, zgromadziło się grono redakcyjne, zebraliśmy wiele cie
kawego materiału i w końou dzięki pomocy „Kuriera Wileńskiego” trafiliśmy 
do Was.

Stawiamy aoble trzy oele: INFORMOWAĆ, BAWIĆ I UCZYĆ.
Informować o tym, co robią polskie drużyny harcerskie na Litwie, jak 

swoje problemy rozwiązuje młodzież szkolna, czego można nauczyć się 
od polskich studentów.

Dzięki rozległym kontaktom ze skautingiem łotewskim, rosyjskim i 
ukraińskim chcielibyśmy stworzyć również panoramę życia młodzieży w 
tych krajach.

Wierzymy, że nasze wołanie znajdzie też odzew w Polsce, sprowokuje 
harcerzy, redakcje gazet i tych wszystkioh, którym nie obojętne jest har
cerstwo na Litwie, by zechcieli podzielić się swymi doświadczeniami, 
pomysłami, przemyśleniami. W ten sposób chcielibyśmy wspólnie uczyć 
się, jak żyć realizując hasło służby Bogu i Ojczyźnie.

Chcielibyśmy, aby specjalne miejsce w Wileńskiej Gazecie Harcerskiej 
zajęły sprawy litewskie. Litwa — nasza Ojczyzna, dla wielu pozostaje 
jeszcze terra inoognita — ziemią nieznaną.

Będziemy się starali zachęcać Was do podróżowania, urządzania 
biwaków, spływów kajakowych, obozów, do poznawania zamieszkałych tu 
narodów, ich religii, kultur.

W tym podróżowaniu I odkrywaniu Litwy bardzo liozymy na pomoo 
skautów litewskich I dlatego dla nioh rezerwujemy stałe miejsce w naszej 
gazecie.

Oprócz tego traperzy i podróżnicy znajdą u nas garść porad praktycz- 
nyoh.

Miłośnicy rozrywki — krzyżówki, łamigłówki, zabawy logiczne a nawet 
komiks.

Ze stałych pozyoji planujemy jeszcze gawędy i wywiady ze znanymi I, 
ciekawymi ludźmi, harcerzami, podróżnikami, żołnierzami.

Na zakońozenie prośba do Was.
Czy WILEŃSKA GAZETA HARCERSKA ma szansę spełnić swoje zada

nie? Czy dooiera do Waś? Co w niej Was interesuje, a oo nudzi? — o tym 
wszystkim spróbujole — choćby krótko napisać do nas. Pamlętajoie, że
tych kilka krytycznych uwag może nam bardzo pomóc. A więc..?

„Nie odkładaj do jutra tego, oo masz zrobić dziś, może jutro nie uda się 
Już nlo..." REDAKCJA

Kronika
wydarzeń
17.X.92 Msza św. w Ostrej Bra

mie w Intencji Ojca św. Jana Pawła II 
w rocznloę wyboru na Stolicę Apo
stolską. Harcerze odnowili ślubowa
nia z 1937 r.

17 -18X92 Konferencja progra- 
mowo-metodyczna ZHPnL i środo
wisk opiekuńczych z Macierzy. 
Możliwe, że stała się ona punktem 
przełomowym w stosunkach do
tychczasowych.

I .Xl.92 Harcerskie warty na Ros
sie.

6—8.XI.92 Rajd harcerski z okaz
ji rooznioy odzyskania niepod
ległości. Trasa przsbiegała z Rudzi- 
szek do Trok. Przebyło ją około 150 
harcerzy.

II  .Xl.92 Uroczystości z okazji 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Msza św. w intencji Rzeczy
pospolitej. Uroczyste zbiórki w 
drużynach.

12—15.XI.92 W konforencji 
„Moje Wilno" udział wzięli uczniowie 
szkół polskioh, litewskioh, żydow
skiej. Brała w niej też udzisł młodzież 
z Sejn. Odbyły się wycieczki po Wil
nie.

22.XI.92 Na odprawie Zarządu 
ZHPnL powzięto decyzję o przygoto
waniu harcerskiego pogotowia zimo
wego.

28.Xi.92 Kurs zastępowych pro
wadzony przez dh-a Maćka Starego.

28.XI.92 Odbyły się „Andrzejki" 
w szkole nr 14, gdzie zebrali się har
cerze z różnych drużyn m. In. z Trok, 
Rudziszek, Ejszyszek. Harcerze I 
WDH „Trop” i „Błękitnej Jedynki” ba
wili się wraz z rodzicami w starej 
szkole w Werkach.

29.X1.92 Msza św. harcerska w 
Kalwarii.

20.XII.92 Msza św. dla ludzi cho
rych i potrzebujących, biednych I 
opuszczonych w Kalwarii.

20.XII.92 Uroczyste zbiórki w 
drużynach z okazji zblłżająoych się 
świąt

Koniec grudnia W ramach pogo
towia zimowego harcerze i harcerki z 
„Tropu" i „Czarnej Trzynastki" przy
gotowali i roznieśli paczki żyw- 

. nościowe dla ludzi potrzebujących.
2—10. i.93 Odbyły się zimowiska.
16.1.93 Powołano Forum 

Młodzieży Polskiej. W skład Rady 
Forum weszli przedstawiciele wielu 
organizacji młodzieżowych.

17.1.93 Na spotkaniu Koła Przyja
ciół Harcerstwa wybrano 5-osobowy 
Zarząd.

22—23.1.93 Gry i zabawy har
cerskie w Nowej Wilejce.

19.1.93 Harcerze wspominali tra
giczną śmierć twórcy ruchu A. Mat
kowskiego.

20-22.11.93 Z okazji Dnia My7ll 
Braterskiej w wielu drużynach odbyły 
się uroczysts spotkania

21 .II.93 W ostatnią sobotę karna
wału w Werkach bawili się harcerki i 
harcerze z 'Błękitnej Jedynki* i 
TROP-u". Spotkanie przygotowali 
rodzice z kół Przyjaoiuł Harcerstwa— 
przy obu drużynach.Na uroczystość 
zaproszono wielu gości. Min. dzieol 
z Domu Dziecka w Podbrodziu, pra
cownicy ambasady RP w Wilnie, Ku
rier Wileński, Znad Wllii.Fundaoja 
Kultury Polskiej na Litwie.

21 -22.ll.93 W Niemenozynie z 
okazji 3 rooznioy powstania 22 
Drużyny Haroerskiej "Lilljka* 
młodzież przygotowała biwak. 
Wzięło w nim udział około 80 haroer- 
zy I harcerek.

p i
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Karty naszej historii

Tak się to zaczęło
W tym roku obchodziliśmy 80* 

leoie harcerstwa na Wileńszczyźnie. 
Niniejszy artykuł ukazuje okolicz
ności, w Jakich zrodził się nasz ruch.

Kolebką haroerstwa polskiego 
jest miasto Lwów. Tu w roku 1911 
odbył się pierwszy kurs skautowy. W 
tym też roku powstały trzy pierwsze 
drużyny skautowe. Następnie skau
ting został przeszozeplony na grunt 
wileński. Sytuaoja była tu jednak 
oałkiem odmienna, ponieważ nie 
było możliwe jawne działanie takich 
organizaoji jak „Eleusis" ozy „Zarze
wi e". W Galicji te organlzaoje stano
wiły wsparole materialne I duchowo 
dla rodzącego się skautingu polskie
go. W zaborze rosyjskim skauoi nie 
mogli nawet nosić mundurów, odz
nak, nie mogli występować w zwar-

tyoh szeregach, gdyż groziło to are
sztowaniami. Z tego powodu do 
drużyn należeli tylko chłopcy starsi.

Jeslenią 1911 r. Wilno odwiedził 
T.StrumlHo, jeden z Elsów I pierw
szych działaczy ruchu skautowego 
we Lwowie. Spotkał się on z 
działającymi na terenie Wilna Elsa
mi. Po tym spotkaniu zaistniała 
możliwość wzięcia udziału w kursie 
skautowym w Skolem (lato 1912 r.). 
Z tej możliwości skorzystał Bonifaoy 
Jaokiewioz, który jeslenią tegoż roku 
założył w Wilnie drużynę Im. Romu
alda Traugutta. Po nim drużyną kie
rował Sf. Popławski.

Jeslenią 1913 r. powstają kolej
ne drużyny. Później powstają także

(Dokończenie na str. 3)
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Rozwój czy stagnacja?
(Dokończenie ze str. 1)

dalszym ciągu obowiązujący system 
wychowawczy tolerujący nieodpo
wiedzialność za słowa i czyny, nie- 
punktualność, niedbalstwo i nie
dokładność. .

Co ważniejsze, wady te nie do
tyczą tylko najmłodszych harcerzy, 
ale, a może przede wszystkim, naj
starszych wiekiem i stażem.

Niestety lista trudności i prob
lemów, z jakimi boryka się ZHPnL 
jest jeszcze długa. Obok przeszkód 
obiektywnych jak: brak kadry, dob
rych wzorców i modeli wychowania, 
kryzys ekonomiczny w kraju, wystę
puje też wiele drobnych na pozór, 
aczkolwiek szalenie komplikujących 
harcerskie życie przeszkód. Jedną z 
nich są, niestety, rodzice, a raczej ich/ 
lekceważący stosunek do harcerst
wa. Często traktują oni harcerstwo

jako „zabawę smarkaczy", zapomi
nając, że pod pozorem zabawy kryje 
się potężny system wychowawczy 
(nie mniej ważny niż szkoła), który 
niejednokrotnie dowiódł swych 
możliwości i wpływu na młodego 
człowieka. Haroerzom niezbędna 
jest jednak pewna swoboda 
działania. Niestety, brakuje jej, kiedy 
swą lekkomyślną, nieuzasadnioną 
decyzją rodzice zabraniają harce
rzom wyjechać np. na biwak, obóz 
czy zimowisko, na które harcerz pra
cował i starał się zasłużyć przez kilka 
miesięcy. W ten sposób niweczona 
jest praca drużynowych i zapał sa
mych harcerzy.

Równie niepokojącym zjawie- 
kiem w ZHPnL jest obumieranie śro
dowisk harcerskich w małych mias
teczkach i wsiach. Wydaje się, iż jest 
to skutkiem nieprzemyślanych de
cyzji nauczycieli, a czasami ro-

Po Mszy św. w Ostrej Bramie Fot Bronisława KONDRATOWICZ

dziców, chcących za wszelką cenę 
mieć u siebie harcerstwo. Tworzy się 
więc drużyny bez zupełnego przy
gotowania terenu i kadry (rodzice 
zapominają na przykład, że wstąpiw
szy do drużyny harcerz będzie auto
matycznie mniej czasu spędzał w 
domu, a później mają o to pretensje), 
tak jakby sporządzony uroczyście 
spis harcerzy i zielone mundury de
cydowały o istnieniu drużyny. Oka
zuje się, że po pół roku bardziej ak
tywni i niezależni harcerze zrażeni I 
skrępowani nadmierną troskliwością 
wykruszają się, a co gorsze, nigdy 
już do harcerstwa nie wracają.

Wydaje się, iż w obecnej sytuacji 
na Litwie drużyny powinny powsta
wać przede wszystkim przez .pą
czkowanie i podział". W ten sposób 
potencjał organizacyjny i intelektual
ny nie ulegałby rozproszeniu, a kilka 
prężnych ośrodków stopniowo 
mogłoby promieniować na rejon 
przejmując opiekę nad tworzącymi 
się tam drużynami.

Innym wiążącym się z tym prob
lemem jest system łączności wew
nątrz Związku. To, że funkcjonuje on 
bardzo źle, a informacje nie mogą 
przepływać w obie strony, jest winą 
przede wszystkim centrum tj. Zarzą
du. Rozwiązaniem będzie tu chyba 
tylko własny lokal z telefonem i może 
własna gazeta.

Jaka w tej sytuacji rysuje się per
spektywa przed polskim harcerst
wem na Wileńszczyźnie? Czy har
cerstwo przełamie piętrzące się 
trudności? Czy stanie się szkołą cha
rakteru, zaradności i przedsiębior
czości? Czy stanie się zaczynem od
rodzenia polskości na 
Wileńszczyźnie?

Odpowiedź na te pytania zależy 
w pewnym stopniu od każdego z 
nas, od naszej pomocy organizacyj
nej, wsparcia duchowego, wyrozu
miałości i wytrwałości.

Czy jednak wszyscy czujemy tę 
odpowiedzialność?

Mariusz GASZTOŁ

Ściągnąć i zaciekawić
Z Iwoną LUDKOWSKĄ,drużynową 22 Drużyny Niemenczyńskiej „Lilijka”, 
rozmawia Barbara SOSNO

— Jak powstała wasza drużyna?
— Drużyna powstała całkiem 

przypadkowo. 22 lutego 1990 roku w 
szkole był kullg, na który przyjechali 
harcerze z Gdańska Rozmawialiśmy 
z nimi o harcerstwie: wiedzieliśmy, 
że istnieje taka organizacja w Polsce, 
ale dla nas było to coś nowego. Piotr 
Wróblewski z Gdańska opiekował 
się nami, pomógł zebrać drużynę. 
Na początku było 6 dziewcząt stars
zych i 4 chłopaków, którzy wzięli na» 
siebie pracę organizacyjną. Wszyst
kiego musieliśmy się nauczyć. Ko
rzystaliśmy z literatury, otrzymanej z 
Polski. Latem 16 osób z'naszej 
drużyny wyjechało na obóz koło 
Gdańska Zobaczyliśmy tam, jak 
wygląda prawdziwe życie harcers
kie, wiele rzeczy się nauczyliśmy.

Obecnie w drużynie męskiej i 
żeńskiej jest po 50 osób. Chcieliśmy 
otworzyć drużynę zuchową, mamy 
już 12  zuchów, ale brak opiekunów, 
dlatego zuchy działają razem ze 
wszystkimi.

Po trzech latach istnienia mamy 
już pewne osiągnięcia: organizuje
my własne obozy letnie, zimowiska, 
kominki. Na obozy zapraszamy inne 
drużyny. Na ostatnim letnim obozie 
było około 70 osób— nie tylko nasza 
drużyna, również harcerze z Nie- 
mieża, Miednik i Zielonej Góry.

—  Niektóre drużyny narzekają, 
że brak im poparcia ze strony ro
dziców. Drużyna niemenczyńska nie 
ma takich kłopotów. Jak się wam to 
udało?

— Od samego początku istnie
nia drużyny zaangażowaliśmy ro
dziców do naszej działalności. 
Pierwszy raz sami poprosiliśmy ich o 
pomoc. Zapraszaliśmy rodziców na 
swoje imprezy. Rodzice zobaczyli, 
co ęobimy, przekonali się, że dzieci 
są pod dobrą opieką. W ciągu

całego pierwszego obozu dwie ro
dziny dostarczały nam paliwo i je
dzenie. Były jdni odwiedzin i wtedy 
zjeżdżało się dużo rodziców. Opo
wiadaliśmy im o sobie, o naszych 
pianach i to sprawiło, że wierzyli 
nam. W ubiegłym roku rodzice zhów 
byli z nami na obozie. Dwie mamy 
zaangażowały się do pracy w kuchni. 
Wciąga się nawet rodzeństwo: star
szy brat jednej z harcerek był ratow
nikiem na obozie. Rodzice przyje
chali również na harcerską Mszę św.

Teraz rodzice sami zwracają się 
do nas, proponują pomoc. Zawsze 
pomagają nam w wyjazdach, 
załatwiają autokary, dokumenty tak, 
żeby to było taniej. Ąle z innej strony 
—  nie narzucają się nam, nic nie 
zabraniają, dają pełną swobodę 
działania — po prostu wierzą nam. 
Mamy też dobre stosunki ze szkołą, 
nauczyciele i dyrekcja są do nas bar
dzo życzliwie ustosunkowani, poma
gają nam. Wypożyczamy ze szkoły 
materace, sprzęt kuchenny.Staramy 
się im jakoś odwdzięczyć. W ubieg
łym roku w Niemenczynie spaliła się 
biblioteka. Mieliśmy własną biblio
teczkę z książek otrzymanych z Pols
ki — większą część przekazaliśmy 
bibliotece miejskiej.

Udało nam się zaciekawić ro
dziców i nauczycieli i dlatego są tacy 
życzliwi i pomagają nam.

— Jesteś studentką I roku Uni
wersytetu Pedagogicznego. Czy 
praca w harcerstwie nie przeszkadza 
ci w studiach i odwrotnie?

— Nie. Studia i harcerstwo 
można ze sobą pogodzić. Zresztą 
nie są tó moje jedyne zajęcia. 
Oprócz tego tańczę w „Wi
leńszczyźnie", należę też do Klubu 
Włóczęgów Wileńskich, zaczęłam 
chodzić na kurs choreograficzny. 
Nie zaniedbuję obowiązków w

drużynie dzięki moim przybocznym. 
Kiedy planujemy, co musimy zrobić, 
one biorą więcej pracy na siebie. I 
właściwie jest tak, że ja im tylko po
magam.

— Niektóre drużyny nie wytrzy
mują próby czasu i rozpadają się. Z  
tego, co powiedziałaś, widać, że w  
drużynie niemenczyńskiej dobrze 
się dzieje.

—■ Mamy nadzieję, że przetrwa-; 
my. Drużyna jest dość liczna Kupu
jemy niezbędny sprzęt sporo już 
mamy na własność. Rozmawialiśmy 
z merem Niemenczyna, obiecał 
nam, że otrzymamy pomieszczenie 
(na razie zbieramy się w szkole, na 
większych imprezach - w Domu Kul
tury). Do drużyny ciągle przychodzą 
nowi harcerze. Gdyby nawet grono 
starszych harcerzy odeszło, reszta 
chyba dałaby sobie radę. Latem pla
nujemy zorganizować obóz węd 
równy, chcemy zwiedzić nasz kraj.

W ubiegłym roku byłam w 
Szwecji na Jamboree. Zapoznałam 
się tam ze skautami, utrzymujemy ze 
sobą kontakty. Mam nadzieję, że te 
kontakty jakoś zaowocują, że zapro
simy ich do siebie, a oni nas do 
Szwecji. To całkiem realne, chociaż 
chodzi tu przede wszystkim o pienią- 

j dze...
—  Opowiadałaś, jak dobrze 

układają się wasze stosunki z  rodzi
cami. .Dlatego na zakończenie - 
udziel kilku rad innym drużynom: jak 
przyciągnąć rodziców?

—■ Nie wiem, czy jestem aż tak 
doświadczona, żeby radzić innym. 
Trzeba pracować, działać, musi być 
chęć i zaangażowanie, nie tylko ze 
strony drużynowego. Jeden raz 
śoiągnąć rodziców, zaciekawić— 
może wtedy zrozumieją, że ich dzie
ciom harcerstwo jest potrzebne.

"Tego co zrobiłem nie *r 
nigdy żadne zwier̂

SmT, 
l i ? !

(Dokończenie ze str. 1)  
jednak. Prądy powietrzne wprowa
dzają niekiedy samoloty w dziwny 
stan. Silni kfunkcjonuje sprawnie, ale 
maszyna opada Pilot podciąga sa
molot by odzyskać wysokość, ma
szyna traci szybkość i staje się 
bezwładna— opada ciągle. Pilot ma 
wrażenie, że jest ofiarą jakiegoś kos
micznego wypadku. Nigdzie żadne* 
go schronienia. Daremnie usiłuje 
zawrócić i cofnąć się do stref, gdzie 
podporą samolotu było powietrze, 
mocne i pełne jak filar. Ale nigdzie 
już nie ma filara. Wszystko jest w 
stanie rozkładu i wśród powszechne
go rozprężenia samolot ześlizguje 
się. „Na wysokości trzech tysięcy 
pięciuset metrów zobaczyłem czarną 
poziomą powierzchnię— wspominał 
później Guillaumet — po dwóch go
dzinach manewrowania wylądo
wałem kapotując. Kiedy Wydobyłem 
się z kabiny, wichura mnie 
przewróciła Ledwo zdołałem stanąć 
na nogi, przewróciła mnie znowu. 
Nie pozostawało mi nic innego jak 
wśliznąć się pod samolot i wykopać 
sobfc legowisko w śniegu. Owin^em 
się w worki pocztowe i przez czter
dzieści osiem godzin czekałem. 
Potem, kiedy zawierucha uciszyła 
się, wreszcie zacząłem iść. Szedłem 
pięć dni i cztery noce."

Słuchając tej opowieści wi
działem Guillaumeta idącego bez 
czekana, sznurów, żywności, poko
nującego przełęcze na wysokości 
czterech tysięcy pięciuset metrów 
albo posuwającego się wzdłuż pio=- 
nowo spiętrzonych ścian skalnych, 
przy czterdziestostopniowym mro
zie, z zakrwawionymi stopami i ręka
mi. Wypompowany powoli z krwi, sif, 
myśli, szedł z uporem mrówki, wracał 
by okrążyć przeszkodę, padał, wsta
wał z wysiłkiem, wspinał się na zbo
cza po to, by stanąć nad przepaścią, 
nie pozwalając sobie na najmniejszy 
odpoczynek, gdyż wiedział, że nie 
zdołałby się podnieść z tego łoża 
śniegu. „Niektóre znaki zapowiadały 
mi już bliski koniec. Oto jeden z nich. 
Musiałem zatrzymywać się mniej 
więcej co dwie godziny, żeby rozciąć 
jeszcze bardziej buty, natrzeć śnie
giem nabrzmiałe stopy, albo po pro
stu dać odpoczynek sercu. Ale w os
tatnich dniach zacząłem tracić 
pamięć. Już dawno byłem w drodze, 
kiedy nagle zdawałem sobie sprawę, 
że czegoś zapomniałem, że pierw- 
szym razem była to rękawica, to 
rzecz poważna na takim mrozie.
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Antoine de Saint-Exupery — 
jeden z najwybitniejszych pisarzy 
francuskich. Nieprzeciętna osobo
wość. Pilot z zawodu. Psycholog i . 
filozof z zamiłowania. Od 1926 r. 
pracował w towarzystwie lotni
czym obsługującym linię poczto
wą łączącą Francję z Afryką. 
Później wiele lat latał nad Ameryką 
Południową. Zginął podczas 
wojny w lipcu 1944 r., w czasie lotu 
zwiadowczego nad Francją.

Przeżycia własne i 
doświadczenia kolegów stały się 
tematem jego wielu opowiadań i 
książek. Jego twórczość przenik
nięta jest przekonaniem, że naj-

jeśli nie k 
Wszakże raTe 

upadł w śnieg j 
abV s‘9 Podniei*
mogłem, nie mam ju^
mam się upierać **1 ?

zawrzeć pokój ze 
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Wystarczyłby z a Z ^  
nie byłoby już n ic-tf"
upadków, ani palący? 
tego brzemienia tyć* ̂  
kiedy człowiek już lê  
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Do świsdomotcrf 
wplatać się konkret* 
„Myślałem o żonie. | 
ubezpieczenpifjH^ 
nędzą. Tak, ale pofiss.*

W wypadku a  
prawna następuje jj 
rech latach. Ten szg 
kiej wyrazistości, łazi 
zy. „Leżałem 
pochyłości śnieżnej. Z 
lata ciało stoczyłobyś 
błotem do jednej z | 
Andów. Wiedziałem* 
działem również, ieji 
taje spod śniegu 
pięćdziesiąt metrów | 
Pomyślałem^ Jeśli j 
zdołam może dom 
jeśli mocno przywręcf 
z nadejściem lata odwfli 

Stanąwszy na nogi«  
noce i trzy tłni. Nie myślał, M| 
tak daleko. Zrobić kroi, bi 
ratuje. Jeszcze jeden h 
każdym razem ten sam I 
rzamy. „Piątego dnia pj 
ujrzałem świalło. Tego co* 
możesz mi wierzyć, nie* 
nigdy żadne zwierzę’-

wyższą wartością 
człowiek. Człowiek
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Znalazłem tu prawdziwy 
przyjaciół...

Nie miałem w życiu celu. Żyłem 
jednym dniem. Nic mnie nie cieka
wiło, w niczym nie znajdowałem sa
tysfakcji. Wszystko co robiłem, ro
biłem bez chęci, aby tylko mieć to z 
głowy. Nic nie umiałem zrobić pra
widłowo. Nie miałem prawdziwych 
przyjaciół.

Każdy, kto był w podobnej sytu
acji wie, jak ciężko wtedy żyć, prze
bywać wśród ludzi, którzy ciebie nie 
rozumieją. Próbuje wybrnąć z sytu
acji, w której się znalazł, ale nie 
każdemu to się udaje. Człowiek 
wtedy szuka kogoś lub czegoś, co
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być Studentem? Hietoria okrągłego stołu
§9S| od ludzi do- |

włto na!w>Panlal,zy

■ M M Ę Ę  | procesem 
L * * n Z  u4ra ma Im za- 
Ł * * S ć l «  Innych jest to

r5 ™ V "ieiedyne m i '

H^f^cara Się do stu-,
I^S, ooioowyki-b^os"

B n  trafny? 
S B  chociaż czasem 

K^hfl 62*9°* i"ne00' 
■ ^ . t a k .  Niestety, nie 
S p | H  t »  ” 1® mam

lnic trudno powiedzieć.

>lpstudiach poczuliście 
rSiimodaelni?
K l^yn  stopniu tak- 
Jlisimodzielnoić jest

poczułam się bardziej

Kjtudent ma prawo decyzji 
akademickich?

|$udent praktycznie o ni- 
0 m decyduje. Nawet w tak

„normalnej" sprawie, jaką jest wybór 
odpowiedniego mu wykładowcy, nie 
ma nic do powiedzenia.

A.: Istnieje „dyktai" z góry. Cza
sami jest on nawet potrzebny, ale nie 
zawsze.

Poprosiłam studentów wskazać 
najbardziej pozytywne i negatywne 
strony życia studenckiego. Otóż za 
pozytywne uważane są: wolność, 
samodzielność, odpowiedzialność.

Natomiast wskazując najbar- 
dziej negatywne wszyscy byli zgod
ni: tragicznie małe stypendium, 
sesja oraz... niezgoda.

Na kolejne pytanie, jakie cechy 
ma posiadać student dziewczyny 
wymieniły przede wszystkim: poczu
cie humoru, pracowitość, wytr
wałość oraz sumienność. Zazna
czyły również, że te ostatnie cechy 
coraz mniej są cenione wśród stu
dentów.

— Jak oceniacie zdobytą wie
dzę?

A.: Myślę, że będę musiała w’ 
przyszłości popracować nad tym sa
modzielnie.

M.: Na trójeczkę.
J.: Czy wystarczy mi zdobytej 

wiedzy? To będzie zależało od za
potrzebowania na nią.

K.: Mam nadzieję, że przydam

się jako biolog, jako polonista też.
— Czy widzicie perspektywę 

pracy?
A.: Perspektywa jest
M.: Perspektywy są zawsze, ale 

możliwości ma nie każdy.
— Jaką rolę odgrywa dla was ten 

fakt że możecie studiować w języku 
ojczystym?

A.: Jestem z tego bardzo zado
wolona.

J.: Myślę, że mi się powiodło.
M.: Dobrze jest ale przecież nie 

wszystkiego uczymy się po polsku.
Tyle o stronie „naukowej". Ale 

przecież studia, to nie tylko wykłady. 
To również prywatki, zabawy, wie
czorki... Czasami dorośli mówią, że 
dzisiejsza młodzież nie umie się 
bawić, że brak jej fantazji, a czasami 
za dużo ma rozsądku jak na swój 
wiek. Czy naprawdę jest tak źle? 
Myślę, że nie. Młodzież umie się 
bawić! Niech świadectwem tego 
będą wasze listy, w których możecie 
podzielić się swoimi opiniami i ra
dościami, spostrzeżeniami. Ta stro
na jest dla was, więc piszcie!

Hej!

Ela i Robert

obchodzimy w coraz większym gron/e.

[aledwie trzy  lata, a
■'•‘jłjużtrzecł rok istnienia 
p j f f l  Wspaniały klub! 
r®Wzamy ciekawe miejsca,

•**» razem 
fTJ klęskę i sukces 

^ Mub prawdziwych 
rWub Włóczęgów Wi-I 

wszystko od 
C S o s te d z ia -R o -  

28 !?®?ecina.
Sb własne oczy klęs- 

studentów —
S i  -Spectrum":

K I

pełno młodzieży podczas pierwsze
go spotkania i za każdym razem 
coraz mniej. Dlaczego? Bo nic nie 
robili! Kawa, coctaile, piwo, piwo, 
coctaile, kawa i nio innego. Nuda! 
Czym zainteresować młodzież, 
czym ją zespolić? Jak anioł z nieba 
zjawia się Robert z dalekiego Szcze
cina.

Sam, na rowerze przyjeżdża do 
Wilna, żeby nawiązać kontakt z wil
nianami. Jedna dłuższa rozmowa I 
już wiem: „To jest to!" Elwira Ostrów-

J*ypr«w k lifow ych... Fot Wiesław STANKIEWICZ

Fot Tadeusz JABŁOŃSKI

już  tyle...
ska z koleżanką jadą ze Śledziem do 
Brasławia. Elka jest wniebowzięta! 
To właśnie z nią założyliśmy później 
nasz klub. Klub apolityczny. Nie tylko 
turystyczny, przede wszystkim klub 
studencki.

Mamy zaproszenie na Sylwestra 
w Karkonosze dla ośmiu osób i ... 
jadziemy we dwójkę. Nie znaleźliśmy 
chętnych! Egzaminy, Sylwester 
wcześniej ustalony itd. Studencki 
Sylwester. Pierwsza wyprawa 
włóozęgowska do Polski w góry. Syl
wester w schronisku pod Łabskim 
szczytem.

Pełni entuzjazmu wracamy do 
Wilna. Pierwsza wzmianka o powsta
jącym klubie w radiu i — zjawia się 
Rysiek. Artykuł w „Czerwonym 
Sztandarze" i — cztery, siedem, pięt
naście osób — ludzie walą do klubu. 
Dzień założenia — 13 luty 1990 roku. 
Później okazało się, że jest to dzień 
odrodzenia istniejącego w Wilnie w 
latach 1924-1939 Klubu Włóczęgów 
Wileńskich.

Pierwsze wyprawy.,. I pan Zyg
munt. Zawsze gotowy pomóc. 
Pomóc radą, mapami, sprzętem. Bez 
pomocy ś.p. Zygmunta Chwojnickie- 
go nie dokonalibyśmy i połowy. To 
właśnie wyprawy kajakowe nas 
złączyły, pokazały, kto czego jest 
wart

Zajmowaliśmy się nie tylko turys
tyką. Wspólne oglądanie polskich 
filmów, teatr, koncerty, wspólne 
wieczory, prywatki. Każdy z nas za
tańczy poloneza, krakowiaka, polkę, 
gorzej z walcem.

Tylko trzy lata, a tyle już zwiedzi- 
. liśmy, że aż sam nie mogę uwierzyć...

Michał Kleczkowski

Jesteśmy na Wyspach Brytyj
skich w VI wieku n.e. W wielkiej sali 
jadalnej zamku Camelot ucztują po
stacie z legendy: król Celtów Artur, 
jego żona Ginewra, czarnoksiężnik 
Mertin, dzielni rycerze okrągłego 
stołu — Galahad, Gawain, Lancelot 
Parsifal, Tristan, Lohengrin i wielu 
innych.

Tego popołudnia pierwszy 
odezwał się Gawain, najstarszy syn 
króla Lota, zwracając się do swego 
sąsiada:

■ — interesuje cię, Lancelooie, 
historia okrągłego stołu na zamku 
króla Artura? Znam ją dobrze. Histo
ria owa rozpoczęła się przed laty, 
wkrótce po tym, gdy król Artur po
dążył z pomocą królowi Uodegrano- 
wi, napadniętemu przez szkaradne
go olbrzyma, Riensa. W wielkiej 
bitwie, w której starły się obydwie 
armie, Artur dopadł Riensa, włócznią 
wysadził go z siodła, po. czym zes
koczył z rumaka, by wedle rycerskie
go obyczaju potykać się z wrogiem 
pieszo. Niełatwo było mu walczyć z 
olbrzymem. Musiał go godzić 
wpierw w kolano, dopiero gdy ten 
zgiął się nisko, dosięgną! Riensa 
mieczem. Po zwycięstwie udał się 
Artur wraz z Liodegranem do jego 
zamku. Wyprzedzili ich heroldowie z 
poleceniem przygotowania wspa
niałej uczty na cześć młodego boha
tera. Podczas przyjęcia Artur poznał 
córkę Liodegrana, piękną Ginewrę, 
dziewczynę o złocistych włosach 
spadających aż do stóp, o źrenicach 
błyszczących jak u szlachetnego so
koła i licach niby najpiękniejsze 

- brzoskwinie. W jednej chwili stracił 
serce, ale wkrótce miał pozyskać 
małżohkę.

Młody król Artur wraz z Ginewrą 
otrzymali w wianie rzecz niezwykłą 
— wspaniały okrągły stół, niegdyś 
ofiarowany Liodegranowi przez 
króla Utara Smokobójcę. Wokół ol
brzymiego okrągłego stołu dość 
było miejsca dla stu pięćdziesięciu 
rycerzy. Zaiste cudowny był to stół, 
tak wielki, a przecież potrafiło go 
dźwignąć dwóch- zaledwie pa
chołków. W przeddzień uroczystości 
weselnych młody Artur spośród 
hufców najdzielniejszych swych ry
cerzy wybrał rycerzy okrągłego 
stołu. Było ich stu dwudziestu ośmiu. 
Nie znalazł więcej mężów godnych 
tego zaszczytu. Wkrótce na każdym 
zydlu widniało (i widnieje do dzisiaj), 
napisane złotymi literami imię ryce
rza, który od tamtej chwili miał go

Znalazłem tu 
prawdziwych 
przyjaciół...
(Dokończenie ze str. 2) 

się takich rzeczy, o których 
wcześniej myślałem: „One są stwo
rzone nie dla mnie, nigdy ich nie 
oswoję”. W harcerstwie znalazłem 
prawdziwych przyjaciół, z którymi 
mogę podzielić radość i smutek, 
marzenia i kłopoty. Ale naj
ważniejsze to, że znalazłem swoje 
miejsce w życiu i cel, do którego 
dążę i będę dążył, czego by mnie nie 
kosztowało.

dh Tadeusz

zajmować. Dwadzieścia dwa zydle 
pozostały z początku puste. Z cza
sem jednak część z nich została za
jęta. Teraz już tylko sześć miejsc 
oczekuje na swych rycerzy.

Pamiętam, że przed pierwszy 
ucztą, zanim zebrali się wszyscy bie
siadnicy! usiedliśmy z kilkoma to
warzyszami przy okrągłym stole. 
Miałem wtedy po prawej stronie łwał- 
na Białorękiego, syna króla Urionsa 
z Gór.

— Obawiam się, że pamięć dę 
nieco zawodzi, Gawainie— odezwał 
się w tym momencie sędziwy Hektor, 
przed laty opiekun i wychowawca 
młodziutkiego Artura. — Po twojej 
prawej, a mojej lewej stronie spoczy
wał wtedy brat twój, Gaheris.

Iwain. pochylony dotychczas 
nad uchodźcem baronlm, uniósł 
głowę:

— Wiem doskonale, Gawainie, 
że po prawej mej ręce siedział szla
chetny Gared.

— Być może, być może — wtrą
cił się do rozmowy Agraveih — choć 
ja doskonale pamiętam, że sie
działem po lewej stronie zacnego 
Hektora.

— Ja zaś wiem, iż na prawo ode 
mnie znajdował się Agravelh—rzekł 
nieco rozdrażniony Gaheris — czas 
zatarł w waszej pamięci szczegóły, 
nic wtedy dziwnego, że popełniacie 
pomyłki.

— Niepotrzebnie się unosisz, 
bracie. Zdenerwowanie źle wpływa 
na trawienie — odezwał się zawsze 
spokojny Gared. —To że siedziałem 
po prawej ręce Gawaina, nie prze
szkadza mi wcale w spożywaniu po
siłków. Choć i ja nie ze wszystkimi 
się zgadzam.

Merłin, czarnoksiężnik króla Ar
tura, przysłuchując się w milczeniu 
opowieści Gawaina, a potem swa- 
rom rycerzy, uśmiechał się 
pobłażliwie. Wiedział doskonale, że 
dwóch rycerzy zawiodła pamięć, po
mylili się, czterech zaś mówiło praw
dę. Oc2ywiście dla niego nie było 
tajemnicą, kto z biesiadników głosił 
prawdę, a kto się z nią rozmijał.

*r* *  *
A teraz spróbujcie odgadnąć 

(pamiętając o tym, co wiedział czar
noksiężnik), w jakiej kolejności sie
działo owych sześciu mężów przy 
okrągłym stole przed pierwszą 
ucztą.

Na podstawie książki Z. Nowaka 
„Po rozum do głowy"

Zadanie — 2
ALGEBRAF

' —jest to zadanie logiczne, w którym 
do rozwiązania "dochodzi się po
przez wyciąganie wniosków z 
porównywania symbolów graficz
nych, występujących w posz
czególnych zadaniach. W algebra
fach pod jednakowym symbolem 
graficznym ukrywa się zawsze ta 
sama cyfra.

AB C -  DA = AEF

+  

A  F

x

D  E

A G B  -  D H F  =  D D C

T a k  s ię  to z a c z ę ł o
(Dokończenie ze str. 1) 

drużyny żeńskie. Wśród pierwszych 
harcerzy byli m.in. Stanisław Cat- 
Mackiewicz, wybitny publicysta, 
późniejszy red. wileńskiego dzienni
ka „Słowo”, Węsławski, J.Brochocki, 
J. MontwiH, K.Protasewicz.

Wybuch pierwszej wojny świato
wej nieco rozluźnił więzy, krępujące 
społeczeństwo polskie pod zaborem 
rosyjskim. W 1915 r. ruch harcerski 
na tyle okrzepł, że możliwe było zor
ganizowanie kolonii skautowych, na 
których była obecna młodzież nawet 
z Piotr ogrodu.

Po wkroozeniu Niemców do 
Wilna, harcerstwo rozproszyło się. W 
Wilnie zostało tylko kilkunastu har
cerzy. Wojenni uchodźcy włączyli 
się do pracy skautowej w Rosji. Je
sionią 1915 r. zostaje założona

drużyna w Moskwie, następnie w 
Mińsku, Witebsku, Połocku, Bob- 
rzyńsku. Ostatecznie więc harcerst
wo nie przestało istnieć na terenach 
wschodnich i w zmienionych warun
kach prowadziło swą dalszą pracę.

Niemały wkład włożyli harcerze 
w odzyskanie niepodległości przez 
Polskę, e szczególnie w obronę 
Wilna.

W niepodległej Polsce w Wilnie 
działały słynne na całą Polskę 
drużyny. Były one wzorami prawdzi
wych drużyn skautowych, harcers
kich. Ich działalność stała się funda
mentem harcerstwa, jak w Wilnie tak 
i w całej Poisce.Są one teraz krzepią
cym serca przykładem dla odradza
jącego się harcerstwa na Litwie.

Jarek NIEWIEROWICZ



Drogi Czytelniku!
Sieć naszych przedstawicieli w różnych 

krajach umożliwi Cl szybki i stały kontakt z 
Gazetą Harcerską. Pamiętaj, że w ten 
sposób m ożesz również otrzym yw ać 
nasze pismo. Skorzystaj z  okazji.

Uwaga: chętnych do współpracy ocze

kujemy pod numerem telefonu.: 75-72-26.
•  *  *

Rozwiązania (przynajmniej jednego z 
czterech )  zadań prosimy przysyłać na 
adres redakcji. W  załączeniu prosimy o 
krótką ocenę gazety —  co W am się podo
ba, co należałoby zmienić? Wśród uczest
ników konkursu —  ankiety rozlosujemy 10 
książek.

str. 4 Kwiecień 1993 r. H  A  F)| 
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Krytykując innych zacznij  od ...
W każdym z nas jest założona 

odrobina złośliwego krytyka lub 
nawet cały. Ustawicznie coś wytyka
my innym. Ciągle nam się coś nie 
podoba.

Taki jest już chyba człowiek, że 
nie może się uspokoić, musi wszyst
ko naokoło siebie zmieniać.

Kobiety noszą raz mini, raz maxi. 
Mężczyzn interesuje polityka, to 
znów sport. Zmieniamy domy, 
meble, pracę, kolegów. A najbar
dziej lubimy zmieniać innych ludzi. 
Chcemy, by cichy i skromny kolega 
zmienił się w bystrego działacza — 
biznesmena, by gaduiska sąsiadka 
stała się poważną i szarmancką 
damą.

Każdy z nas chce mieć bardziej 
wyrozumiałych rodziców i spokoj
niejszych szefów, szczerych przyja
ciół i odpowiedzialnych 
współpracowników. Kiedy tego nie 
mamy, to staramy się zmienić ludzi 
nas otaczających w domu lub po 
pracy. Ale zazwyczaj napotykamy

sprzeciw. W czym sprawa? Nie rozu
miemy ich oporu, bo przecież chce
my zmienić tych ludzi na lepszyoh.

Zapominamy o tym, że każdy 
ma swe własne pojęcie o zmianie na 
lepsze. Na pewno, tak szlachetne 
poczynania zawsze warto rozpoczy
nać od siebie. Zapominamy o swych 
własnych wadach. Przyjrzyjmy się 
sobie bardziej krytycznie, i możliwie 
zrozumiemy, że nie kolega potrze
buje się zmienić, a tylko my sami.

Nie wierzycie?
Zapiszcie cechy, jakie najbar

dziej cenicie u innych ludzi i 
sprawdźcie, czy te cechy sami posia
dacie.

Dlaczego tak mało cenimy 
innych ludzi? Jesteśmy zajęci 
wyłącznie sobą l często zapomina
my nawet o minimalnym szacunku 
dla innych osób.

Zbyt płasko patrzymy na ludzi. 
Przecież oprócz ujemnych cech po
siadają masę wspaniałych, których 
możliwie nam brak.

Najdziwniejsze to, że kobiety i 
mężczyźni nawzajem u siebie ohcą 
widzieć podobne cechy — dobroć, 
kulturę, brak krytykanctwa.

Otóż kobiety z ich wypowiedzi 
najbardziej cenią w mężczyznach: 
dobroć, rozum, poczucie humoru, 
kułturaJność, zaradność, męskość, 
wyrozumiałość.

A najbardziej ich denerwuje: 
chamstwo, zarozumiałość, brak 
taktu, egoizm, krytykanctwo, sa
mochwalstwo, głupota. Płeć silna 
zaś ceni w kobietach: dobroć, orygi
nalność, rozum, kobiecość (piękno), 
poczucie humoru, skromność, umie
jętności kulinaryjne.

Mężczyzn denerwuje: chamst
wo, zarozumiałość, krytykanctwo, 
brak gustu, pycha, wulgarność, 
zbytnia opiekuńczość.

Odrobina wysiłku z naszej stro
ny, a życie innym ludziom z nami, 
potem I nam z nimi —  stanie się 
łatwiejsze.

r o j i s r FfLUS. mmc*

Anka

Zadanie —  4

ptasi; 31 — wiatrowskaz lotniskowy; 
32 — tkanina bawełniana, używana 
na wsypy poduszkowe; 33 —- rzad
kie imię żeńskie (można ułożyć je z 
wyrazu TANIA); 34 — mieszkaniec 
kraju z Istambułem; 35— rekordzista 
polski w pchnięciu kulą, czołowy 
miotacz Europy.

Pionowo: 1 — lampa zawierają
ca dwie elektrody: katodę i anodę; 2 
—  samica Iwa; 3 — popularny od
biornik dźwiękowy; 4 —  wykład 
szkolny; 5 —  ciecz uzyskana w wy-' 
niku gotowania ziół w wódzie; 6 — 
scyzoryk; 7 imię żeńskie; 13 — 
tytuł wydawanego w Warszawie mie
sięcznika o tematyce marynistycz
nej; 14 — specjalny sposób odży
wiania się, stosowany w trakcie 
leczenia niektórych chorób; 16 — 
rodzaj arterii komunikacyjnej; 17 — 
człowiek poddańczo uległy, służący 
komuś; 18 —  zwierzę pospolite w 
Tybecie i Pamirze; 19 — choroba 
nerwu kulszowego; 23 — teoretycz
nie istniejące koło na globie ziem
skim, którego płaszczyzna jest pro
stopadła do osi ziemskiej; 24 —- 
przebiegłość; 25 — jedno z naj
większych miast portowych w Afry
ce; 26 — czołowy ciężarowiec Polski 
(przed paroma laty); 27 —  pieniek, 
kłoda, kloc; 28— miasto w płn. zach. 
części USA, w stanie Oregon; 29 — 
mieszkaniec jednej z republik auto
nomicznych Federacji Rosyjskiej.

Rozwiązanie dodatkowe: 
przysłowie uzbeckie

„Wileńska Gazeta Harcerska” — pismo ^
—dodatek do „Kuriera Wileńskiego”. PrzygotowwlQ[j ^ &  
w składzie: Mariusz Gasztoł, Barbara Sosno, ^ar 
deusz Jurałowicz, Anna Ragucka, Elwira Ostrouch,
Marek Jurewicz.

Skład komputerowy: Irena Tonojan. ^
Rysunki: Teresa, Jola, Beata, Marek. Repr.
Nasz adres: Lithuania, 2034 Vilnius, Siesikq 9®̂ ® Lfl f 
lub poprzez „Kurier Wileński": 2019 Vilnius, Laiŝ ®8 
tel. 42-69-86, I
Nasze przedstawicielstwa: Ryga — Janina 

Lwów — Andriej Skop 64-38-23 -^Grodno — Stanisław yycf*. j 
Warszawa — DariusjZ Korczyński 15-03̂ 04; Kraków- ^ . ^  A 
czyk 12-11-55; Poznań — Krzysztof Frąckowiak 52-1

K r z y ż ó w k a
Poziomo: t — jednostka mone

tarna w Kanadzie; 5 — przestarzałe 
określenie kiermaszu na cele dob
roczynne (można je Ułożyć z liter wy
razu TANEW); 8 — stolica Grecji; 9 
— zasadniczy posiłek dzienny; 10— 
bardzo drapieżny owad żyjący w po
bliżu wód; 1 1  — rodzaj dwustronne
go zamszu, używanego m.in. do wy
robu rękawiczek; 12— współczesny 
pisarz brazylijski, autor znanych po

wieści „Kakao", „Rycerz nadziei”; 15
—  polska aktorka filmowa („Dzień 
powszedni” , „Popioły" i in.); 18 — 
parów, wąwóz; 20— siła fizyczna; 21
— miasto powiatowe w woj. łódzkim; 
22 — oznaka ruszenia rzeki na wios
nę; 24 — miasto we Francji (Lotaryn
gia); 27 —  regularny wiatr z kie
runków wschodnich wiejący ku 
równikowi; 30 — jezioro na Pojezie
rzu Mazurskim, stanowiące rezerwat

S ta ra  g ra  M a jów

W y ś c i g
Tę grę „odkryli" podobno arche

ologowie na półwyspie Jukatan w 
pradawnej osadzie Majów. Jedna z 
budowli służyła do przetrzymywania 
jeńców, wziętych do niewoli w wal
kach z innymi plemionami. Tych 
ludzi używano po prostu do 
składania krwawych ofiar bogom. 
Wieczorem dnia poprzedzającego 
krwawy obrzęd jeńcy mogli uzyskać 
wolność, jeśli wyszli zwycięsko z 
następującej próby.

Na podłodze jednego z po
m ieszczeń wyryty był rodzaj 
trójramiennego krzyża (patrz rysu
nek), składającego się z siedemnas
tu kwadratowych pól. Na sześciu po
lach ułożonych w linii 
północ-południe znajdowało się 
sześć czerwonych dysków, a na 
sześciu polach w linii wschód^ 
zacnod —  sześć dysków niebies
kich.

Na polu środkowym leżał dysk

o ż y c i
zloty. Zadaniem jeńcj 
mieszczenie dysM*^ 
miejsce niebieskich, e 
na miejsce czeiwonychig 
niem następujących ptag

— przy jednym rud* 
przesunąć którykolwiek zd| 
niebieski, czerwony czy *  
jedno pole, do sąsiednep 
kwadratu;

— przeskakiwanie j£ 
dyskiem nad innym tyori 
zabronione, I

— po zakończenia 
złoty dysk musi się znap 
swoim dawnym miejsca,

— zawodnik wyjjffi 
udało mu się zakońayćpa 
nie w ciągu 5 minut

Spróbujcie to rózeg® 1 
pie,*w klasie lub w rodni* 
uda się najszybciej lOoąl 
mniej ruchów?
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Ł  S  sali posiedzeń osoba
nl» P°^P0,I' dl<owu ê  **♦ 

posiedzenia ułrzy-

j^ jny ma piwo wyznaczać 
' Qfgz przedstaw icielom  

JS sprawie osób —  w  wyeo- 
miesięcznej płacy 

^orgcowniKom —  do czterech 
ł Lwlfcznych płao zarobkowych

naruszeń.

Rr' S «  ^  €Ẑ ci P k " "82^  **8 ° 
J ^ n i a  " IW  mi^ #c® *  * * u  po- 
H g i  sądu Konstytucyjnego w

rt#nia kary podejmowana jest • przypadkach.

Uczestniczącą w  sprawie osobę można usunąć 
na podstawie decyzji Sądu, gdy  nie skutkuje 
ostrzeżenie przewodniczącego posiedzenia.

Przewodniczący posiedzenia przestrzega 
obecne na sali posiedzeń osoby, jeżeli ich za
chowanie zakłóca prowadzenie posiedzenia, 
ż e  w  razie powtórnego naruazenia porządku, 
m ogą one być usunięte z  sali.

Przew odn iczący '~poeiedzen ia  og ła sza  
przerwę w  posiedzeniu, gdy jest ona potrzebna 
na wypoczynek, gdy uczestniczące w  sprawie 
oaoby m uszą p rzygotow ać s ię d o  m owy 
końcowej, gdy dobiega końca czas pracy, gdy 
są przeszkody do normalnej pracy I w  innych

loku posądzania. W Innych 
I WEB §  SErawie wymierzania 
Luna l»< P° zbadaniu. We 
W  decyzja Sądu Konaty-, 
# Sprawia wymierzenia kary 
B«aS|K|uipo5iedzonla, gdzie 
I S i  nazwiako, miejsce pracy I

J Ś i Konstytucyjnego w sprawie 
Vwy 1  protokołu posie-
( 1u(jo komornika sądowego w 

akwowania. 
jjUęcieflls podań 
ŁyiMlmr po stwierdzeniu, że są 
Kuj podania o sprawdzenie zgod- 
"Uigo aktu prawnego z Konstytuc- 
rjjL̂ mi. przed napoczęciem bada- 

moia je połączyć w jedną 
wypadku Sąd Konstytucyjny 

■uiiô *»ow*,nfl decyzją.
Wazwanis do Sądu Konstytu-

Bffl w sprawie osobom i ich 
frn w wezwaniach do Sądu po- 

fa , poMdzari Sądu Konstytucyjne- 
Ej&jKa innych odpowiednich czyn- 
fJoctMwych. Wezwaniami do sądu 
a^lcisęduświadków, ekspertów 
f Iy wazwanlu wskazuje się skutki 
aijSadu.
ii dostarcza sig poprzez kurierów 

|Cns doręczenia wezwania adresa- 
jfisif na doręczonym wezwaniu 

d wezwania zwracanej sądowi z 
i o doręczaniu wezwań la. 

s sadowa na posiedzenia oeo- 
|cMiiczącym w sprawie mają być 

■piinM nfi 7 dni przed rozpoczę

l i  U. Zawiadomienia o posiedze-

Q  Sądu Konstytucyjnego zawiado- 
•Kwdzeniu mają być doręczone nie 
i<7 dni przed rozpoczęciem posie- 

mnarialćw rozpatrywanej spra- 
[taKłeza się z rozpoczęciem wstęp- 
*dna małeriahi.
NAFl POSTĘPOWANIE SĄDOWE 
P#' Posiedzenie sądowe 
fWśdaniu Sądu Konstytucyjnego 
**Wrywana jest pod warunkiem za* 
r"* o tym osób uczestniczących w

Nsfenier—->»się uczestniczących w spra- 
^  Wi przedstawicieli na posiedze- 
Pj*nie Ń  przeszkodą w rozpatrywa- 
P  Pojmowaniu orzeczenia lub 

decyzji.
L/^cyjny rozpatrujący sprawę 

bezpośrednio zbadać dowo- 
objaśnień uczestniczących w 

świadków, wniosków 
z dowodami pisemny- 

J^mna dowody.
I iS ® § |  *Prawa zostanie za- 
i\u J®* rozPatrywanie będzie odro> 
*■ Prawa rozpatrywać innej

flłoeu na sądzie mają

Mai

SJa^J^oeoby urzędowe.

^jjj^wiczące w sprawie, ich 
L^/J^kowie, eksperci, zapro
s i ł a ! * ^  Uł**kwe- 
s, ^Odnlczący posiedzenia

■ ra p l Hdowym przewodniczy 
w»UJ Hdu Konstytucyjnego, a 
^S^|egozlecenie--z^tęp- 
h iijjj^ ^ d u  Konstytucyjnego,

^  ma—to wybrany przez 
j S i  Jednakże nie sędzia-

Posiedzenia prowadzi po- 
Ł S 5 Ł kloM’ *by wszechstron-^^^^^ 
p i  zbadać wszystkie dzenie;

Minuje z procesu to 2)1
/®w*^ane z rozpatrywaną H  

L ^^r^^ ik ów  procesu, jeżeli 
&  lub nu a^ zanyc 1̂ z rozpatry-l 

W/** ̂ chodzących do gestifl 
°dbłsra mówcom głos, 

przemawiać, gdy 
i* Przewodniczącego

iro9*ncfco lub ob- 
l,,Ł brak szacunku -dla

konstytucyjnego

Artykuł 46. Tryb poeledzenla sądowego
Obecne na sali posiedzeń osoby powinny 

zachować powagę i szacunek dla 8ądu, bez 
sprzeciwów podporządkowywać się wymaga
niom przewodniczącego posiedzenia, aby 
przestrzegać porządku.

Niepełnoletnich, jeżeli nie są świadkami, 
nie wpuszcza się na salę posiedzeń.

Wszyscy obeoni na sali posiedzeń wstają, 
gdy sędziowie wchodzą na salę posiedzeń i 
wychodzą z niej, gdy ogłasza się uchwałę lub 
orzeczenie Sądu Konstytucyjnego. Wszyscy 
uczestnicy procesu zwracają się do Sądu, 
mówią, składają swe zeznania i wyjaśnienia na 
stojąco. Oo Sądu zwracają się słowami „Wysoki 
Sądzie", albo „Szanowny Sądzie".

Porządku w czasie posiedzenia Sądu Kon
stytucyjnego pilnuje woźny Sądu. Jego żąda
nia, aby przestrzegać porządku lub spełniać 
polecenia przewodniczącego posiedzenia są 
obowiązujące dla uczestników procesu.

Jeżeli w czasie posiedzenia uczestniczące 
w nim osoby naruszają porządek, nie słuchają 
wymagań przewodniczącego posiedzenia lub 
woźnego, aby przestrzegać porządku, lub na
ruszają inne przepisy przyjęte w Sądzie Konsty
tucyjnym, mogą być usunięte z sali posiedzeń 
lub pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie 
z ustawami.

Artykuł 47. Część przygotowawcza po
siedzenia sądowego

W oznaczonym czasie przewodniczący po
siedzenia ogłasza, że rozpoczyna się posie
dzenie Sądu Konstytucyjnego i Informuje, jaka 
sprawa ma być rozpatrywana.

Sekretarz posiedzenia Sądu Konstytucyj
nego komunikuje, które z wezwanych oeób 
przybyły, co jest wiadome o przyczynach nies
tawienia się innych osób.

Sąd ustala tożsamość przybyłych, spraw
dza pełnomocnictwa osób urzędowych i przed
stawicieli. Jeżeli któraś spośród 
uczestniczących w sprawie osób nie stawiła się 
lub przedstawiciel nie posiada odpowiedniego 
pełnomocnictwa, Sąd Konstytucyjny decyduje, 
czy można przystąpić do rozpatrywania spra
wy- " - '  , '  ,

Przewodniczący posiedzenia wyjaśnia 
uczestniczącym w sprawie osobom i eksper
tom ich prawa i obowiązki, a innym wezwanym 
osobom — ich obowiązki i odpowiedzialność.

Sąd wysłuchuje życzeń uczestniczących w 
sprawie osób i rozstrzyga je.

Artykuł 48. Wycofanie się I usunięcie sę
dziego Sądu Konstytucyjnego

Sędzia Sądu Konstytucyjnego wycofuje się 
lub może być usunięty od rozpatrywania spra
wy, jeżeli:

1 ) jest on krewnym osób uczestniczących 
w sprawie, gdy omawiane są zapytania doty
czące kwestii personalnych;

2) oświadczył publicznie, jak powinna być 
rozstrzygnięta sprawa rozpatrywana w Sądzie.

Jeżeli są okoliczności, wyszczególnione w 
pierwszej części niniejszego artykułu, to przed 
rozpoczęciem rozpatrywania sprawy sędzia 
powinien oświadczyć to pisemnie i prosić Sąd 
Konstytucyjny o rozstrzygnięcie kwestii jego 
usunięcia. Na takich samych zasadach i trybie 
w sposób umotywowany mogą zażądać usu
nięcia osoby uczestniczącej w sprawie. Jeżeli 
zażądano usunięcia. Sąd Konstytucyjny powi
nien wysłuchać opinii osób uczestniczących w 
sprawie. Kwestię wycofania się lub usunięcia 
Sąd rozstrzyga w pokoju narad.

Artykuł 49. Odroczenie rozpatrywania 
sprawy

Rozpatrywanie sprawy można odroczyć na 
podstawie decyzji Sądu Konstytucyjnego, 
jeżeli:

1 ) kwestia nis została wystarczająco przy
gotowana i potrzebne jest dodatkowe docho-

^ %|chą jego  wymagań.

^PciuL^^dzsnls ma prawo 
każdego, kto zakłóca

2) trzeba zażądać nowych dowodów;
3) zaistniały inne ważne przyczyny.
Sąd Konstytucyjny odraczając rozpatrywa

nie sprawy może wyznaczyć termin następne
go posiedzenia i powiadomić o tym za 
podpisem przybyłe osoby.

Odraczając rozpatrywanie rozpoczętej 
sprawy, sąd może przesłuchać przybyłych 
świadków, którzy zazwyczaj nie aą wzywani 
ponownie.

Po wznowieniu rozpatrywania odroczonej 
sprawy Sąd decyduje, ozy rozpocząć jej roz
patrywanie od początku czy od tego miejsca 
przewodu sądowego, w którym rozpatrywanie 
sprawy zostało odroczone.

Artykuł 90. Badanie dowodów 
Rozpatrywanie sprawy w istocie rozpoczy

na się od wypowiedzi sędziego-sprawozdaw- 
cy, w której wyłuszcza się istotę sprawy, powód 
i podstawę jej rozpatrywania, treść posiadane
go materiału i inne niezbędne dane.

Sędziowie Sądu Konstytucyjnego mogą 
zadać pytania sprawozdawcy.

Następnie wysłuchuje się wyjaśnień osób 
uczestniczących w sprawie, rozpoczynając od 
powoda Osoby te mają prawo zadawać sobie 
pytania, wyrażać swoją opinię co do 
oświadczenia i podania każdej innej osobie. 
Pytania mogą im zadawać również sędziowie 
Sądu Konstytucyjnego. Przewodniczący posie
dzenia głośno odczytuje pisemne wyjaśnienia 
osób uczestniczących w sprawie.

Przed przeełuohaniem świadków, prze
wodniczący posiedzenia ustala ich tożsamość, 
za podpisem przestrzega ich co do odpowie
dzialności za odmowę lub unikanie złożenia 
zeznań lub świadomie kłamitoe zeznania.

Po zeznaniach świadka mogą mu być za
dawane pytania. Pisemne zeznania świadków 
głośno odczytuje się na posiedzeniu Sądu.

Pisemne dowody lub protokoły ich oglę
dzin odczytuje się głośno na posiedzeniu Sądu 
i przedstawia do zapoznania osobom uczest
niczącym w sprawie, które następnie mogą 
złożyć wyjaśnienia.

Oględzin dowodów rzęczowych dokonuje 
Sąd: pokazuje się je również osobom uczest
niczącym w sprawie, a w razie potrzeby — 
ekspertom i świadkom. Osoby uczestniczące w 
sprawie mogą złożyć wyjaśnienia dotyczące 
dowodów rzeczowych.

Protokół ekspertyzy odczytuje się głośno 
na posiedzeniu Sądu. Ekspertowi mogą być 
zadawane pytania. W razie potrzeby Sąd może 
wyznaczyć ekspertyzę dodatkową lub 
powtórną.

Po rozpatrzeniu wszystkich dowodów 
przewodniczący posiedzenia zapytuje osoby 
uczestniczące w sprawie, czy chcą uzupełnić 
materiał sprawy. Sąd rozstrzyga prośby, podej
mując dotyczące Ich uchwały. Ody prośby zos
tały rozstrzygnięte lub 1ch nie ma, przewodni
czący posiedzenia ogłasza, że zakończono 
badanie dowodów.

Artykuł 51. Spory sądowe 
Dyskusja sądowa składa się z przemówień 

osób uczestniczących w sprawie.
W dyskusji sądowej pierwsi zabierają głos 

powód i jego przedstawiciel, następnie osoba 
zainteresowana i jej przedstawiciel.

Następnie uczestniczące w sprawie osoby 
mogą wypowiedzieć się po raz drugi na temat 
tego, co mówiono w dyskusji. Prawo ostatniego 
słowa zawsze należy do zainteresowanej* 
osoby i jej przedstawiciela.

Jeżeli Sąd Konstytucyjny w czasie dyskusji 
sądowej uzna, że należy wyjaśnić nowe oko
liczności, mające znaczenie dla sprawy, albo 
zbadać nowe dowody, to podejmuje decyzję 
wznowienia badania dowodów. Po za
kończeniu badania dowodówt Sąd ponownie 
wysłuchuje dyskusji sądowej w trybie ogólnym. 

Artykuł 52. Protokołowanie 
O każdym posiedzeniu Sądu, jak też 

każdej osobnej czynności proceeowej, przep
rowadzanej nie na posiedzeniu, sporządza się 
protokół. Protokoły pisze sekretarz posiedzeń.

W protokole posiedzenia Sądu Konstytu
cyjnego podaje się:

miejsce i datę posiedzenia, czas jego roz
poczęcia i zakończenia;

imię, nazwisko i stanowisko przewodniczą
cego posiedzenia;

imiona i nazwiska uczestnioząoych sę
dziów, sekretarza posiedzeń; 

rozpatrywaną kwestię; 
dane dotyczące osób uczestniczących w 

sprawie;
uczestniczących świadków i ekspertów; 
inne uczestniczące w posiedzeniu osoby 

oficjalne;
kolejność czynności Sądu Konstytucyjne

go i ich wyniki;
decyzję Sądu Konstytucyjnego; 
obja&nienia i wypowiedzi oeób, uczestniczą

cych w sprawie, wpis o uprzedzeniu świadków 
i ekspertów o odpowiedzialności; 

zeznania świadków i ekspertów; 
pytania zadane osobom uczestniczącym w 

sprawie, świadkom i ekspertom oraz odpowie
dzi na nie;

dane o lustracji dokumentów oraz Innych 
dowodów;

treść sporów;
fakty, które uczestniczące w sprawie osoby 

prosiły odnotować w protokole;
fakty zakłócenia porządku lub innego 

braku szacunku wobec Sądu Konstytucyjnego, 
ostrzeżenia, kary i inne środki wpływu procesu- 
alnego;

że uchwała lub inna decyzja odczytana 
została głośno.

Przebieg posiedzenia Sądu Konstytucyjne
go, przemówienia w protokole mają być odz
wierciedlone jak najdokładniej I jak najbardziej 
wyczerpująco. Zeznania świadków, wnioski 
ekspertów spisuje się na osobnej karcie i pod
pisuje przez powyższe osoby; te zeznania i 
wnioski załącza się do protokołu jako jego

ozęść składową. Posiedzenie można steno
grafować, ale stenogramu do protokołu nie 
załącza się.

Nagrania dźwiękowe, wideonagrania lub 
taśmy filmowe, dokonywane podczas posie
dzenia przez Sąd Konstytucyjny, załącza się do 
protokołu i odnotowuje się to w nim.

Protokół ma być sporządzony w ciągu 2 dni 
po zakończeniu lub odroczeniu poeledzenla. 
Nadrukowany protokół podpisują przewodni
czący Sądu Konstytucyjnego i sekretarz posie
dzeń.

Artykuł 93. Poufność narady Sądu Kon
stytucyjnego

Sędziowie Sądu Konstytucyjnego, którzy 
uczestniczyli w sporach sądowych, udają aię 
do pokoju narad w celu podjęcia decyzji Prze
wodniczący posiedzenia Informuje o tym 
osoby, znajdujące się na sali posiedzeń.

Podczas narady oraz podejmowania uch
wały czy wniosku w pokoju narad mogą być 
tylko sędziowie Sądu Konstytucyjnego. Prze
wodniczący posiedzenia kieruje naradą sę
dziów zapewniając sędziom możliwość swo
bodnego wyrażenia bez przeszkód swego 
zdania, w celu wszechstronnego I wyczerpują
cego rozpatrzenia organizuje głosowanie, utr
walenie i zapis decyzji. Po zakończeniu narady 
Sąd Konstytucyjny do pokoju narad może zap
rosić pracownika sądowego, aby ten zapisał 
dyktowaną mu uchwałę lub wniosek Sądu Kon
stytucyjnego.

Ani sędziowie Sądu Konstytucyjnego, ani 
uczestniczący w posiedzeniu pracownik nie ma 
prawa rozgłaszać ani opinii, wyrażonych w po
koju narad, ani tego, jak kto głosował.

Artykuł 54. Kwestie rozstrzygane przez 
podjęcie decyzji

Sąd podejmując decyzję ocenia dowody, 
konstatuje, które z ważnych okoliczności są 
ustalone i które nie ustalone, na której normie 
konstytucyjnej czy prawnej ma się opierać ta 
sprawa i czy prośba może być uwzględniona.

Sąd uzasadnia decyzję tylko tymi dowoda
mi, które zbadane zostały na posiedzeniu są
dowym.

Jeśli Sąd podczas narady uznał, iż należy 
wyjaśnić nowe okoliczności bądź zbadać nowe 
dowody, podejmuje decyzję w sprawie wzno
wienia rozpatrywania sprawy i ustala, jakie 
czynności procesualne należy dodatkowo wy
konać.

Artykuł 55. Tryb podejmowania decyzji 
Sądu Konstytucyjnego

Decyzję Sądu Konstytucyjnego w związku 
ze sprawą podejmuje się w pokoju narad. De
cyzja ma być podjęta nie później niż w ciągu 1 
miesiąca po zakończeniu rozpatrywania spra
wy.

Decyzję podejmuje się wlększośoią 
głosów. Jeśli głosy podzielone są równo, de
cyduje głos przewodniczącego poeledzenla. 
Sędziowie nie mają prawa odmówić 
głosowania lub powstrzymać się.

Podjęta decyzja ma być wyłuszczona na 
piśmie i podpisana przez wszystkich uczestni
czących sędziów.

Poprawki w decyzji mają być utrwalone na 
piśmie przed podpisami sędziów.

Artykuł 56. Treść decyzji Sądu Konstytu
cyjnego

Decyzja Sądu Konstytucyjnego w związku 
ze sprawą ma by ć zapisana jako osobny doku
ment

Wskazuje się w niej:
nazwę decyzji, datę i miejsce jej przyjęcia; 
skład Sądu Konstytucyjnego; 
sekretarza posiedzenia; 
oeoby uczestniczące w sprawie i ich przed

stawicieli;
rozpatrywaną kwestię, jej podstawę; 
artykuły Konstytucji i niniejszej ustawy, us

talające prawo Sądu Konstytucyjnego do roz
patrywania tej kwestii;

zawarte w powództwie żądanie; 
pełną nazwę aktu prawnego, którego zgod

ność z Konstytucją była sprawdzana, źródk> 
jego ogłoszenia lub otrzymania;

działania posła na Sejm lub urzędnika 
państwowego oraz decyzje, których zgodność 
z Konstytucją sprawdzano;

okoliczności ustalone przez Sąd Konstytu
cyjny; /

argumenty i dowody, na których podstawie 
przyjęta została decyzja Sądu Konstytucyjne
go, a w razie potrzeby — argumenty, obalające 
inne opinie;

normę konetytucyjnę, którą się kierował 
Sąd Konstytucyjny oceniając zgodność aktu 
lub działania z Konstytucją; 

rezolucję decyzji;
wskazówkę, że decyzja jest ostateczna i 

zaskarżeniu nie podlega
Artykuł 57. Ogłoezenle decyzji Sądu 

Konstytucyjnego na sądzie
Sąd Konstytucyjny po powzięciu decyzji 

powraca na salę posiedzeń i przewodniczący 
posiedzenia ogłaaza decyzję Sądu.

Wszyscy znajdujący się na sali posiedzeń, 
z wyjątkiem sędziów Sądu Konstytucyjnego, 
słuohają uchwały na stojąco.

Po przyjęciu decyzji osoby uczestniczące 
w sprawie oraz Inne inatytucje i osoby nie mogą 

{ (Ciąg dalszy na str. 12)
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od nowa poruszać w Sądzie kwestii zgodności 
zbadanego aktu prawnego z Konstytucją lub 
ustawami bądź zaskarżać wniosków Sądu czy 
ustalonych przez niego faktów i stosunków 
prawnych.

Artykuł 58. Korekta decyzji 
Sąd Konstytucyjny, po ogłoszeniu decyzji, 

z własnej inicjatywy lub na prośbę uczestniczą
cych w sprawie osób może skofygować istnie
jące w niej niedokładności oęaz wyraźne błędy 
redakcyjne. W związku z tym posiedzenie są
dowe podejmuje odpowiednie postanowienie. 
O czasie i miejscu takiego posiedzenia należy 
w odpowiednim terminie poinformować 
uczestniczące w sprawie osoby.

Artykuł 59. Nie za skarżalność decyzji 
Sądu Konstytucyjnego

Decyzje Sądu Konstytucyjnego eą ostate
czne i zaskarżeniu nie podlegają.

Artykuł 60. Wysyłanie decyzji Sądu Kon
stytucyjnego

Decyzja Sądu Konstytucyjnego nie później 
niż w ciągu 2  dni od dnia jej powzięcia ma być 
wysłana:

sędziom Sądu Konstytucyjnego; 
osobom uczestniczącym w sprawie; 
Sejmowi, Prezydentowi Republiki, Rządo

wi;
przewodniczącemu Sądu Najwyższego, 

Prokuratorowi Generalnemu, ministrowi spra
wiedliwości.

Przewodniczący Sądu Konstytucyjnego 
może wskazać, aby decyzja Sądu Konstytucyj
nego wysłana została innym instytucjom, 
funkcjonariuszom lub obywatelom.

Artykuł 61. Wyjaśnianie decyzji Sądu 
Konstytucyjnego

Decyzję Sądu Konstytucyjnego oficjalnie 
może wyjaśnić tylko sam Sąd Konstytucyjny na 
prośbę osób uczestniczących w sprawie, 
innych instytucji czy osób, którym została ona 
wysłana, a także z inicjatywy włacnej.

W sprawie wyjaśnienia decyzji Sądu Kon
stytucyjnego na posiedzeniu Sądu Konstytu- 
cyjnego podejmuje się decyzję w postaci 
osobnego dokumentu. O czasie i miejscu takie
go posiedzenia w odpowiednim terminie mają 
być poinformowane osoby uczestniczące w 
sprawie.

Sąd Konstytucyjny obowiązany jest wy
jaśnić swą decyzję nie zmieniając jej treści.

Artykuł 62. Rewizja decyzji Sądu Konsty
tucyjnego

Decyzja Sądu Konstytucyjnego może być 
rozpatrzona z jego własnej inicjatywy, jeśli:

1 ) ujawniły się nowe ważne okoliczności, 
nie znane Sądowi Konstytucyjnemu w czasie 
podejmowania decyzji;

2) zmieniła się norma Konstytucji, na której 
podstawie powzięta została decyzja.

W takim wypadku Sąd Konstytucyjny po
dejmuje postanowienie i sprawę zaczyna roz
patrywać od nowa.

Postanowienie Sądu Konstytucyjnego w 
sprawie wyjaśnienia swej decyzji może też być 
zrewidowane i w wypadku, gdy decyzja wy
jaśniona była niezgodnie z ‘jej prawdziwą

Rozdział IV. Prawowitość próśb 
zbadania zgodności aktów praw
nych z  Konstytucją

Artykuł 63. Kompetencje Sądu Konstytu
cyjnego w rozpatrywaniu kwestii zgodności 
aktów prawnych z  Konstytucją

Sąd Konstytucyjny rozpatruje sprawy do
tyczące:

1 ) zgodności ustaw i innych aktów sejmo
wych z Konstytucją Republiki Litewskiej;

2) zgodności aktów Prezydenta Republiki 
z Konstytucją i ustawami;

3) zgodności aktów rządowych z Konsty
tucją i ustawami.

Sąd Konstytucyjny rozpatrując sprawy 
wskazane w części pierwszej niniejszego arty
kułu, bada zgodność zarówno całego aktu, jak 
1 jego części z Konstytucją lub ustawami.

Artykuł 64. Zasady i pretekst do rozpat
rywania spraw zgodności z  Konstytucją 
aktów prawnych

Podstawą rozpatrywania sprawy, dotyczą
cej zgodności aktów prawnych z Konstytucją w 
Sądzie Konstytucyjnym jest prawnie umotywo
wana wątpliwość co do tego, że cały akt prawny 
lub jego część sprzeczne są z Konstytucją pod 
względem:

1 ) treści norm;
2) zakresu regulowania;
3) formy;
4) ustalonego w Konstytucji trybu przyję

cia, podpisania, ogłoszenia lub uprawomoc
nienia.

Pretekstem do rozpatrywania sprawy 
zgodności aktu prawnego z Konstytucją jest 
złożenie podania Sądowi Konstytucyjnemu w 
trybie i według wzoru ustalonego w niniejszej 
ustawie. v *

Artykuł 65. Składanie podania Sądowi 
Konstytucyjnemu w sprawie zbadania zgod
ności aktu prawnego z Konstytucją ,

Podanie w sprawie zbadania zgodności 
aktu prawnego z Konstytucją Sądowi Konstytu
cyjnemu mają prawo złożyć:

1 ) w sprawie ustawy lub innego aktu uch
walonego przez Sejm — Rząd, grupa co naj
mniej 1/5 ogółu posłów na Sejm i sędziowie;

2) w sprawie aktu Prezydenta Republiki — 
grupa co najmniej 1/5 ogółu poetów na Sejm 
oraz sądy;

3) w sprawie aktu rządowego.— grupa co 
najmniej 1/5 ogółu postów na Sejm, sądy i 
Prezydent Republiki.

Artykuł 66. Treść podania w sprawie zba
dania zgodności aktu prawnego z  Konsty
tucją

W podaniu w sprawie zbadania zgodności 
aktu prawnego z Konstytucją należy wskazać:

1) adresata — Sąd Konstytucyjny;
2) nazwisko i adres petenta;
3) dane o przedstawicielu petenta i jego 

pełnomocnictwa, z wyjątkiem przypadków re
prezentowania w ramach pełnionych obo
wiązków;

4) nazwę i adres instytuoji państwowej, 
która uchwaliła sporny akt prawny;

5) normy Konstytucji i niniejszej ustawy, 
dającej prawo apelować do Sądu Konstytucyj
nego;

6) dokładną nazwę spornego aktu prawne
go, numer, datę przyjęcia oraz inne dane niez
będne do jego zidentyfikowania, źródło jego 
ogłoszenia (o ile był opublikowany);

7) konkretne podstawy rozpatrywania spra
wy ze wskazaniem również norm niniejszej us
tawy;

8) stanowisko petenta w sprawie zgod
ności aktu prawnego z Konstytucją i prawne 
uzasadnienie tego stanowiska z powołaniem 
się na ustawy;

9) sformułowane podanie do Sądu Konsty
tucyjnego;

10) wykaz załączanych dokumentów.
Podanie podpisuje kierownik instytucji

państwowej, która ma prawo apelować do 
Sądu Konstytucyjnego. Podanie rządu ma być 
wsparte uchwałą rządu, załączaną do 
składanych dokumentów. Podanie grupy 
posłów na Sejm podpisują wszyscy zwracający 
się z prośbą posłowie na Sejm, jednocześnie 
wskazując przedstawiciela (przedstawicieli) 
swej grupy; ich podpisy mają być zatwierdzone 
podpisem Przewodniczącego Sejmu lub jego 
zastępcy.

Do podania załącza się:
1 ) odpis całego tekstu spornego aktu praw

nego;
2) upoważnienie lub inny dokument, pot

wierdzający pełnomocnictwa przedstawiciela, 
z wyjątkiem przypadków reprezentowania w 
ramach pełnionych obowiązków;

3) zatwierdzone notarialnie tłumaczenia na 
język litewski wszystkich dokumentów i innych 
materiałów, sporządzonych nie po litewsku.

Do podania może być załączona lista 
świadków i ekspertów, których proponuje się 
wezwać na posiedzenie Sądu Konstytucyjne
go, wnioski specjalistów oraz inne dokumenty 
i materiały. Przy nazwisku każdego świadka 
wskazuje się, jakie okoliczności może on pot
wierdzić.

Podanie i wyszczególnione w trzeciej 
części niniejszego artykułu załączniki składa 
się w Sądzie Konstytucyjnym z odpisami po 30 
egzemplarzy. Przewodniczący Sądu Konstytu
cyjnego w razie potrzeby może zobowiązać 
petenta do przedstawienia odpisów również 
innych załączników — do 30 egzemplarzy każ
dego z nich.

Artykuł 67. Treść podań Sądu Naj
wyższego Litwy, Sądu Apelacyjnego Litwy, 
sądów okręgowych i dzielnicowych do Sądu 
Konstytucyjnego

Jeżeli jest podstawa do sądzenia, że usta
wa lub inny akt prawny, który ma być stosowa
ny w konkretnej sprawie, jest sprzeczny z 
Konstytucją, sąd (sędzia) wstrzymuje rozpatry
wanie tej sprawy i uwzględniając kompetencje 
Sądu Konstytucyjnego zwraca się do niego z 
prośbą o rozstrzygnięcie, czy ustawa ta lub 
inny akt prawny są zgodne z Konstytucją.

Sąd Najwyższy Litwy, Sąd Apelacyjny 
Ljtwy, sądy okręgowe i dzielnicowe zwracają 
się do Sądu Konstytucyjnego z orzeczeniem. W  
orzeczeniu powinno być wskazane:

1 ) czas i miejsce przyjęcia orzeczenia;
2) nazwa i adres sądu, który wydał orze

czenie;
3) skład sądu, który wydał orzeczenie, 

osoby uczestniczące w rozprawie;
4) krótka treść sprawy i na jakich ustawach 

osoby uczestniczące w sprawie opierają swe 
żądania lub sprzeciwy;

5) argumenty dotyczące opinii sądu co do 
niezgodności z Konstytucją ustawy lub innego 
aktu prawnego;

6) sformułowane podanie sądu do Sądu 
Konstytucyjnego.

Do orzeczenia sądu załącza się:
1 ) zawieszoną sprawę sądową;
2) odpis całego tekstu spornego aktu praw

nego.
Orzeczenie sądu i odpis spornego aktu 

prawnego przedstawia się Sądowi Konstytucyj
nemu po 30 egzemplarzy.

osoby urzędowe po*u_ 
ne przez nie akty a
nia, któro za podst^JjfSNA
konstytucyjny akt 

N ie  powinny t y j ”  
oparto na aktach ]
sprzeczne z  K o n «w J * V O |  
takie decyzje nie b A n ?? *  
m ocnienia się o d p o łJ S O l 
Konstytucyjnegojj^^T* 

M oc uchwały SM , „ 
sprawie uznania aktu 
za  niekonstytucyjny 
przez powtórne przyjęci*

,CH
r :

Po rozpatrzeniu sprawy Sąd Konstytucyjny prawnego lub jego
zwraca odpowiedniemu sądowi nadesłaną ■ — -
powstrzymaną sprawę.

Artykuł 68. Odwołanie podania w spra
wie zbadania zgodności aktu prawnego z 
Konstytucją

Za zgodą przewodniczącego Sądu Konsty
tucyjnego podanie z prośbą o zbadanie zgod
ności aktu prawnego z Konstytucją może od
wołać instytucja, która je złożyła, zanim sprawa 
nie została wyznaczona do rozpatrzenia na po
siedzeniu sądowym.

Artykuł 69. Odmowa Sądu Konstytucyj
nego rozpatrywania podania z  prośbą o zba
danie zgodności aktu prawnego z  Konsty- 
tucją

Sąd Konstytucyjny swą decyzją odmawia 
rozpatrywania podania z prośbą o zbadanie 
zgodności aktu prawnego z konstytucją, jeżeli:

1 ) podanie zostało złożone przez instytucję 
iub' osobę nieuprawnioną, by zwracać się do 
Sądu Konstytucyjnego;

2)  rozpatrywanie podania nie należy do 
gestii Sądu Konstytucyjnego;

3) zgodność wskazanego w podaniu aktu 
prawnego z Konstytucją była już badana w 
Sądzie Konstytucyjnym i ważna jest powzięta w
tej kwestii uchwała Sądu Konstytucyjnego;

4) Sąd Konstytucyjny już rozpoczął rozpat
rywanie sprawy w tym samym przedmiocie;

5) podanie opiera się nie na motywach 
prawnych.

Sąd Konstytucyjny, odmawiając rozpatry
wania podania z prośbą o zbadanie zgodności 
aktu prawnego z Konstytucją, podejmuje umo
tywowaną uchwałę, której odpis doręcza się 
lub wysyła petentowi.

Jeżeli podstawy do odmowy rozpatrywania 
podania zostały ustalone po rozpoczęciu roz
patrywania sprawy na posiedzeniu Sądu Kon
stytucyjnego, to podejmuje się decyzję za
przestania sprawy.

Anulowanie spornego aktu prawnego jest 
podstawą do podjęcia decyzji w sprawie za
przestania rozpoczętego postępowania sądo
wego.

Artykuł 70. Zwrot petentowi podania z  
prośbą o zbadanie zgodności aktu prawne
go z  Konstytucją

Przewodniczący Sądu Konstytucyjnego z 
własnej inicjatywy albo na wniosek sędziego 
zwraca petentowi podanie, jeżeli podanie albo 
załączniki do niego nie odpowiadają wymaga
niom ustalonym w artykułach 66 i 67 niniejszej 
ustawy.

Zwrot podania nie pozbawia prawa, by 
zwrócić się do Sądu Konstytucyjnego w trybie 
ogólnym, gdy zostaną usunięte zaistniałe nie
dociągnięcia.

Artykuł 71. Rodzaje uchwał Sądu Kon
stytucyjnego w sprawach dotyczących  
zgodności aktów prawnych z  Konstytucją

Sąd Konstytucyjny po zakończeniu rozpat
rywania sprawy dotyczącej zgodności aktu 
prawnego z Konstytucją podejmuje jedną z 
następujących uchwał:

1) uznać, że akt prawny zgodny jest ż  Kon
stytucją lub ustawami;

2) uznać, że akt prawny nie jest zgodny z 
Konstytucją lub ustawami.

W przypadku przewidzianej w punkcie 2 
części drugiej niniejszego artykułu wskazuje 
się, z jakimi konkretnymi artykułami Konstytucji 
lub ich ustaleniami albo z'jakimi konkretnymi 
ustawami akt prawny nie jest zgodny.

W przypadkach, gdy część aktu prawnego 
została uznana za zgodną z Konstytucją lub 
ustawami, natomiast inną część uznano za 
niezgodną z Konstytucją lub ustawami, o tym, 
dokładnie mówi się w uchwale Sądu Konstytu
cyjnego.

Artykuł 72. Skutki uznania aktu prawne
go za niezgodny z  Konstytucją

Ustawa (albo jej część) Republiki Litew
skiej lub inny akt Sejmu (albo jego część), akt 
Prezydenta republiki, akt rządu (albo jego 
część) nie mogą być stosowane od dnia, gdy 
oficjalnie publikuje się uchwałę Sądu Konstytu
cyjnego, że odpowiedni akt (albo jego część) 
nie jest zgodne z Konstytucją Republiki Litew
skiej. Te same skutki powstają, gdy Sąd Kon
stytucyjny przyjmuje uchwałę, że akt Prezyden
ta republiki lub akt (albo jego część) Rządu nie 
jest zgodny z ustawami.

Uchwały przyjęte przez Sąd Konstytucyjny 
mają moc ustawy i obowiązują wszystkie insty
tucje władzy, sądy, wszystkie przedsiębiorst
wa, instytucje i organizacje, osoby urzędowe i 
obywateli.

Wszystkie instytucje państwowe oraz ich

Rozdział v .Rq, 
tań dotyczących *^

Artykuł 73. Wnlom 
Sqd Konstytucyjny 1

S**d Konttytucyj^
^ 1) « y n le  zcrte ly^S , 
borcze podczas Wybortw*1*
4ub postów na Sejm; <■

2) czy stan zdrlafo 
pozwala mu na dale

3)czyUmowym| ^ S
Litewskiej nie są spizecai,7!N 
sić o wnioski w jpra*, u 
wej można też przed ntofZH 
mle;

4) czy niesąapiz«cint2 
retne działania posłów na ta, 
wych państwa, wobec lafoT 
wę kamą.

Artykuł 74. PraHaie^
Sądu Konstytucyjnego 

Prosić o wnioski Sądu ̂  
wszystkich kwestiach wytzcji^ 
tykule 73 niniejszej ustawyj*^ 

Prezydent Republiki mefc 
zapytaniem do Sądu KoncU* 
wie wyborów posłów na Sejm i« 
narodowych.

Artykuł 75. Podstawa ftp, 
wniosku Sądu Konstytucyjnego" 

Podstawą do przygotowań* 
Konstytucyjnego jest tryb p 
niejszej ustawie i złożenie Sądowi 
nemu zapytania o ustalonej tomie, j  

Artykuł 76. Treść zapytania 
W zapytaniu powinny byćw
1 ) adresat— Sąd Konstytuuj* I
2) nazwa i adres składającego?
3) normy Konstytucji i n 

ustalające prawo zwracania aqa 
Sądu Konstytucyjnego;

4) czynności, których zgodnotfifl 
tucją proponuje się sprawdzić, o 
wykonania: w przypadku zwTacafBi(J 
wie umowy międzynarodowej-A 
nazwa, numer, data podpisanain 
ne dane, źródło publikacji (jeżefibyĥ  
wana): !

5) sformułowane podanie do | 
tucyjnego;

6) spis załączanych dokumertM 
Zapytanie Sejmu moźa być pffldr

w uchwale. W innych przypadkach* 
nia musi być załączona uchwała S« 
wie potwierdzenia zapytania. |_ 

Zapytanie podpisują pn**
Sejmu albo zastępca, pełniącyjefl01̂
Prezydent republiki

Do zapytania powinno i$o
1 ) odpis całego tekstu umowy*

■ H
2) odpowiednie dowody, 

osób urzędowych; n
3) zatwierdzone notarialni®*! 

język litewski dokumentóŵ n̂  
sporządzonych nie po litewskû

Do zapytania moźa być 
świadków i ekspertów, 
wezwać na posiedzenie 
go, wnioski specjalistów y  
mocnictwach przedstawK*** 
przemawiania w Sądzie w 
imieniu petenta, jak też ||||atM 
teriały. Przy nazwisku kaź<W> 
z uje się, jakie okoliczności 
ćteiĆ. . jgn

Zapytanie | nieodzoj  ̂ ^  
niego przedstawia się Są 
mu z odpisami po 30 JP*
potrzeby przewodniczący^^ 
go może zażądać |
I— do 30 egzemplarzy ka^iye^l 

Artykuł 77. 
szenia ustaw wyborczy'"

Z zapytaniem, czy 
ustawy wyborcze 
ta republiki i posłów n* jAjjjjr
tucyjnego zwracaj? ’ * gg3T 
szczególnione w ęSŁsJ

W
T H 1

I ustawie nie później niż 
oficjalnego ogłoszenia 1

Sąd Konstytucyjrtf 4

decyzje  Głównej
wyborczej w  ^ b o ra c h P J ^ ii^ |  
a lbo ich odmowę r o z P * ^ ^  I  
sprawie naruszeń usta* I

(Dokofc**
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^ O  Sądz ie  Kons tytucy jnym
n j a f f i  *3) 
rTody decyzje zostały podjęto lub 
^••^apomnlanych komisji nastą- 
Ł ^ L n iu  glosowania w  wyborach 
'"tinoy prezydenta republiki, 
.(•""^wlnno b y t  rozpatrzone nio 

K  B ° ^ n  Przekazania 

irfń r̂iue/lMmu- DotwmlnówP°'
artykule zaliczane są też

fji^spytsnle o Manto zdrowia

^Jmiprawo złożyć Sądowi Kon- 
l^nMtsnle. czy stan zdrowia pre- 
Ktfdpozwala mii na dalsze pełnie- 
fS a # . Zapytanie powinno być 
f z  uchwałą, poyiftą przez więcej 
WZlSd ałosów wszystkich posłów

(*iWtini8 | odpowiedniej uchwały 
^!2mo być załączone zatwierdzone 

komisji lekarskiej. W 
'afflł*, 1* 1“ * inn*  dowody cha- 

zdrowia.
CJr*. Odwołanie zapytania 
ZmU * sprawie udzielenia wniosku 
S U  instytucja, która je złożyła przed 
G*r riapanywania po posiedzeniu
|WMueyjnego. S  ' • , '

odmowa rozpatrywania za- 
7, 5̂4*  Konstytucyjnym 
wfcnsiytueyjny odmawia rozpatrywa- 
JLii* sprawie wniosku, jeśli: 
Zapytaniom wystąpiła instytucja lub 
i »  TJjąca prawa apelować do Sądu

P$5 , i
Inpytsnie opiera się na motywach me-

3) rozpatrywanie konkretnej kwestii nie 
podlega Sądowi Konstytucyjnemu;

4) brak czynności lub decyzji, której zgod
ność z Konstytucją należy sprawdzać;

. 5) poruszona w zapytaniu kwestia, z wyjąt
kiem przypadków przewidzianych w punkcie 2 
ad 73 niniejszej ustawy, była jut badana w 
Sądzie Konstytucyjnym i nadal obowiązuje po
wzięty w tej kwestii wniosek Sądu Konstytucyj
nego.

Jeśli w toku badania przestaje istnieć 
przedmiot rozpatrywania, Sąd Konstytucyjny 
na tej podstawie przerywa rozpoczęte postępo
wanie sądowe.

Artykuł 81. Zwrot zapytanie petentowi

Przewodniczący Sądu Konstytucyjnego z  
własnej inicjatywy lub na wniosek sędziego 
zwraca zapytanie petentowi, jeśli zapytanie lub 
załączniki do niego nie są zgodne z wymogami 
ustalonymi w ait 76 tej ustawy.

Zwrot zapytania nie pozbawia prawa ape
lowania do Sądu Konstytucyjnego w trybie 
ogólnym po usunięciu istniejących niedociąg
nięć.

Artykuł 82. Tryb rozpatrywania zapytań 
w  Sądzie Konstytucyjnym

Zapytania dotyczące zgodności umów 
międzynarodowych Republiki Litewskiej z Kon
stytucją rozpatrywane są zgodnie z ogólnymi 
zasadami badania zgodności aktów prawnych 
z Konstytucją.

Pozostałe zapytania rozpatrywane są 
zgodnie z uznaniem Sądu Konstytucyjnego 
według mniej skomplikowanej procedury. 
Powstałe nieporozumienia rozstrzyga się zgod
nie z przepisami niniejszej ustawy.

Artykuł 83. Orzeczenie Sądu Konstytu
cyjnego

Po rozpatrzeniu zapytania Sąd Konstytu
cyjny, wydaje orzeczenie.

Orzeczenie Sądu Konstytucyjnego jest os
tateczne i zaskarżeniu nie podlega.

Rozdział VI. Założenia końcowe
Artykuł 84. Ogłaazanie decyzji Sądu 

Konstytucyjnego
Uchwały, orzeczenia, a w razie potrzeby i 

inne decyzje Sądu Konstytucyjnego oficjalnie 
ogłasza się w „Dzienniku Urzędowym Sejmu i 
Rządu Republiki Litewskiej”, w osobnym roz
dziale; w specjalnym wydaniu sejmowym; w 
gazetach za pośrednictwem Agencji Telegra
ficznej Rządu Republiki Litewskiej (ELTA).

Uchwały Sądu Konstytucyjnego nabierają 
mocy w dniu, w którym po raz pierwszy 
ogłoszone zostały w jednym z powyższych 
wydań.

Artykuł 85. Finansowanie i zaopatrzenie 
materiałowe Sądu Konstytucyjnego

Sąd Konstytucyjny finansuje się z budżetu 
państwowego. Zakres finansowania jako osob
ny punkt zatwierdza Sejm na wniosek przewod
niczącego Sądu Konstytucyjnego.

Działalność Sądu Konstytucyjnego, zao
patrzenie materiałowo-techniczne zapewnia 
Rząd Republiki Litewskiej przestrzegając usta
lonych przez niniejszą ustawę zasad nieza
wisłości działalności Sądu i sędziów.

Wilno, 3 lutego 1993 r. 
nr 1-67

Artykuł 86. Aparat Sądu Konstytucyjne
go

Sąd Konstytucyjny ma aparat pomocniczy, 
którego strukturę i regulamin określa Sąd Kon
stytucyjny.

Artykuł 87. Ochrona Sądu Konstytucyj
nego

Ochronę budynków, pomieszczeń Sądu 
Konstytucyjnego, a na wskazówkę przewod
niczącego Sądu Konstytucyjnego — również 
sędziów Sądu Konstytucyjnego zleca się Minis
terstwu Spraw Wewnętrznych.

Artykuł 88. Symbole władzy Sądu Kon
stytucyjnego

Na sali posiedzeń Sądu Konstytucyjnego 
znajduje się wizerunek godfo państwowego 
Republiki Litewskiej,'flaga państwowa, a także 
specjalne wydanie Konstytucji Republiki Litew
skiej.

Sędziowie Sądu Konstytucyjnego obradu
ją wtogach, których opis i wzór zatwierdza Sąd 
Konstytucyjny. Zanim wzór nie został zatwier
dzony może być stosowany wzór togi zatwier
dzony dla sędziów Sądu Najwyższego.

Artykuł 89. Pieczęć Sądu Konstytucyjne
go

Sąd Konstytucyjny jest osobą prawną, po
siadającą pieczęć z wizerunkiem godła 
państwowego Republiki Litewskiej i nazwą 
„Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej".

Artykuł 90. Sieddba Sądu Konstytucyj
nego

Stałą siedzibą Sądu Konstytucyjnego jest 
Wilno.

Posiedzenia Sądu Konstytucyjnego odby
wają się w jego stałej siedzibie.

Algirdas BRAZAUSKAS,

tymczasowo p.o. Prezydenta Republiki

Wielkie G ie d ro jc ie
IfUnricanw ze str. 4) 

fc moja dzisiejsza pilotka i Hen
ie albo po prostu Dwi- 

i, jsk H  przedstawiła ml 
b czytelniczka .Kuriera Wileńs-

gezetę czytam od samego 
hu, droga pani. Od płęć- 

_ .  jo bzeoiego roku! Dlaęze- 
Pjjstem Polką. Urodziłam się 
T*. mnie Ulwa jest droga, dro
p i  N ikie słowa i pieśni, ale 
pton i jwtem Polką!

na stole taż litewskie

i litewskie. Przedtem 
teraz ta drożyzna, 

łĴ Njonówkę zaprenumero- 
"tych litewskich 

j7*)eeioiyciu znajduję niż w 
f / t y  ̂  jeszcze tę gazetę

ma dobrych sy- 
P° Wewsku p Aldona, 

i Meiiukas —  obydwaj 
-  sinymi uczniami. Oby- 
j[|gOdiach. A Mećiukas 
■ K  najzym dom wybudo-

łjZrJJ* p. Dwilewiczowa 
PO litewsku. 

^ iw T^k^tezyka. Naj- 
SE"®1 OMinazjum w Wlłko- 

dwadzieścia
fejTu^wksłłgowoścI, a 
łHnM-i?0 Ill*w»ku. Ja pros- 
w f i j r r 0 2 •oiewbjl nauc-

M  dobrze —  to 
wły czas myślę, 

t ó f ł i p o W t t e s o .  
“ "tentówna-

■E*'izm. “,Kl m°lB tylko po 

Muala,aby
| szkoły, bę-

Pani mówisz! My

w domu zawsze tylko po polsku roz
mawialiśmy i też pamiętam, jak są
siadka Bałtuśkonienó uprzedzała, że 

, dzieci potem będą miały Wopoty. A 
.moi chłopcy obydwaj mieli tylko 
czwórki i piątki z litewskiego. Pod
czas gdy Baltuśkonienó ledwo na 
trójkach ciągnęły się... Mój syn Hen
ryk jeszcze pierwszy rok do polskiej 
szkoły chodził. Była na początku lat 
pięćdziesiątych w Ałeksandrysz- 
kach. I w innych wsiach też.

Potem wszystko na litewski 
przeprowadzili.

— Widocznie liczba uczniów w 
polskich klasach była niewystarcza
jąca — pośpiesznie wyjaśniała mi 
nauczycielka. — A że Dwilewiczowa 
ma zdolnych synów — to prawda.

' ■— Ja nie mam nio przeciwko Lit
winom. Żyliśmy w sąsiedztwie, kuma
liśmy się. Ale otwarcie wszystkim 
mówię, że jestem urodzona Polka... 11 
Jeszcze, pani redaktor, niech pani na
pisze o naszym proboszczu. Bardzo 
nam wszystkim podoba się. 
Młodziutki, z rejonu orańskiego 
rodem. Vitas Bućinskas. Do polityki 
nie wtrąca się. Do parafian życzliwy. 
Pamiętam, jak tylko przyjechał, ktoś 
mi mówił, że on od konfensjonału 
odchodzi, kiedy ktoś po polsku spo
wiada się. Przeżywałam. Bo nie 
wiem, jak te grzechy inaczej niż po 
polsku nazywają się ! Ale zaryzyko
wałam. Przeżegnałam się, poszłam i 
mówię: tak i tak. A on na to:„ To nic 
strasznego. Najważniejsze, że Dwile
wiczowa rozumie, jak jej rozgrzesze
nie po litewsku daję...” Słucham o 
codziennyoh kłopotach. Późnych 
mrozach i drożyźnie. O smaku Chle
ba i o tym, że ojcowską ziemię trzeba 
jednak zabrać i jakoś ją urabiać. I że 
ostatecznie wszystkiemu się zaradzi, 
jeśli sąsiad sąsiadowi nie będzie wil
kiem,

(Dokończenie nastąpi) 

Leokadia KOMAISZKO

l f c T° R  Z W O L N I O N Y ,  A L E  
1 Z O S T A Ł Y  T E  S A M E

-POjjifg
n“  Merów- został zwolniony‘ze swego stanowie- 

p ^yWozego Wi- ka w związku z zawyżezeniem cen na
ł‘V*f*kior .̂Mlsiu- mięso, ale ceny artykułów masars-
^  Mw. Wileńskiego kich pozostały bez zmian.

L *8° D. Masaitis

handel artykułami spożywczymi, po 
prostu z utyciem gumowych palek 
rozpędzano ich.

W piątek i sobotę już lżej odetch
nęliśmy. Nikt nie podchodzi do nas 
i nie wymagał pieniędzy, nikt nie 
straszył. Tak samo spokojnie było w 
niedzielę. Między sobą ludzie hand
lujący tylko o tym i m&wili: oto i po
licja może walczyć z mafią! Byle tylko 
nie poprzestano na tej jednej akcji. I 
żeby tylko nie wypuszczano prędko 
z aresztu wyłapanych mafiosów oraz 
ich bossów, bo słyszeliśmy, że do 
sieci trafiły nie tylko drobne płotki, ale 
też kilka szczupaków, jak np. .Bro
dacz”.

Proszę wydrukować mój list jako 
podziękowanie dla pracowników po
licji, ich dowódców, dla chłopców z 
oddziału „Aras", niech wiedzą że 
bardzo ludziom pomogli, niech tylko 
nie zlękną się mafii, chociaż jest ona 
uzbrojona i będzie chyba strzelać, 
bo ona podobno zawsze mści się.

Maria S. 
(Adres i nazwisko znane redak

cji. Honorarium — na prenumeratę) 
m.Wilno

Uwaga, pragnący studiować w 
Wileńskim Uniwersytecie Pedago
gicznymi .Dni otwartych drzwi” od
będą się w Uniwersytecie Pedago
gicznym 13 -  15 kwietnia: na 
wydziale fizyki — 13 kwietnia o godz. 
10 w sali A4;

na wydziale przyrodniczym — 13 
kwietnia o godz. 10 w auli na III pię
trze;

na wydziale historii — 14 kwiet
nia o godz. 12  — w budynku przy ul. 
Szewczenki 31 w sali A6;

na wydziale lituanistyki — 14 
kwietnia o godz. 14 w budynku przy 
ul. Szewczenki w sali A2;

na wydziale matematyki *— 15 
kwietnia,o godz. 11 w auli A6;

na wydziale pedagogiki i psy
chologii — 15 kwietnia o godz. 11 w 
auli (III p.);

na wydziale slawistyki (polonisty
ka, rusycystyka, błałorusycystyka) — 
15 kwietnia o godz. 13 w auli;

na wydziale języków obcych — 
14 kwietnia o godz. 11 w auli (III p.). 

Adres uczelni: Studentu 39. 
Zachęcamy wszystkich zaintere

sowanych skorzystać z tej 
możliwości.

Inf.wł.

Ust na aktualny temat

D z ię k u je m y  p o l ic j i
Od roku jestem na bezrobociu. 

Gdy się ma dopiero około czter
dziestki i z wypłaty męża nie da się 
utrzymać rodziny, więc pozostaje je
dyne wyjście— iść na bazar. Smutny 
jest ten gariunajski uniwersytet, ale 
cóż robić — żyć trzeba. Rano u hur
towników kupi się taniej, długo i 
cierpliwie stojąc na bazarze sprzeda 
się drożej i tak za dzień ma się trochę 
grosza, a za miesiąc,— to nawet wię
cej niż w pracy zarabiałam. Ale istną 
zmorą dla nas, drobnych przekup
niów, nie mówiąc już o tych, którzy 
mają turecki lub chiński towar na sa
mochodach, jest mafia. Prawie co
dziennie żąda od nas pieniędzy. 
Omal nie na kolanach tłumaczymy 
się, że mało zarobiliśmy, wywracamy 
.na usprawiedliwienie” kieszenie i 
portmonetki. Straszą nożami, pistole
tami, gazem. Mało tego, że przycho
dzą miejscowi zbieracze daniny, to 
jeszcze przyjeżdżają .czarni goście" 
z Południa, ci w ogóle są bezwzględ

ni. Jeśli ktoś nie da rubli, talonów lub 
dolarów, to sami zgarniają towar i 
odchodzą I nic z nimi nie da się 
zrobić. Szczerze mówiąc, wszyscy 
my, gariunąjscy uczciwi handlarze, 
byliśmy szczerze przekonani, że cała 
ta mafia ma ścisłe powiązania z po
szczególnymi przedstawicielami po
licji, że się dzieli z nimi dochodem i 
dlatego nikt nie reaguje na żadne 
skargi, a reket kwitnie coraz bardziej. 
Aż oto w ubiegły piątek, 2 kwietnia, 
prawdziwy huragan zwalił się na 
mafię. Mówią, że był to oddział szyb
kiego reagowania „Aras". Chłopcy 
wysocy, w czarnych mundurach, w 
maskach z gumowymi pałami szli 
czwórkami między handlowymi rzę
dami i wyłapywali dokładnie tych, 
kogo trzeba. Było też dużo umundu
rowanych policjantów. Co prawda, 
dostało się i handlarzom z Ukrainy 
oraz Białorusi, którzy sprzedawali tu 
mięso, kiełbasę, masło, słodycze. Nie 
tłumaczono, że nie jest to miejsce na

„Otwarte drzwi” 
dla maturzystów  
w Uniwersytecie 
Pedagogicznym
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Orać czy nie orac
Zdaniem Alberta Giarasi- 

mowicza, kierownika spółki 
..Stare Troki", za litr mleka 
i kilogram mięsa wytwórcy 
miejskiemu należy płacić co 
najmniej odpowiednio 40 i 
500 talonów.

— Od 1989 roku elektry
czność zdrożała od 2 kopie
jek. do ponad 5 talonów za 
kilowat. Wszystkie zasoby 
energetyczne i sprzęt tech
niczny zdrożały średnio 150 
— 200 razy. Technologii 
chłonących mniej energii nie 
wdrożyliśmy. Toteż, by nie 
zrujnoiwać produkcji rolnej, 
ostatecznie, w takim samym 
stopniu powinniśmy zwięk
szyć ceny na artykuły rolne. 
W  rzeczywistości cena sku
pu mleka wzrosła 100 razy, 
mięsa — ' jeszcze mniej. Zna
czy to, że nadal pracujemy 
na straty. A  w dodatku je
szcze susza...

Ubiegłoroczna klęska ży
wiołowa kosztowała spółkę 
18 min talonów. Składa się 
na to wartość orki, nasion, 
nawozów i dwukrotnej pie- . 
lęg nacji zasiewów. Jeżeli za
liczyć do tego straty spowo
dowane obniżeniem wydaj
ności ferm, cyfra będzie o 
wiele większa.. Bydło rogate 
i trzoda chlewna już na po
czątku okresu zimowego by
ło wycieńczone, a zapas pasz 
stanowił zaledwie trzecią 
część niezbędnej ilości. W ie
le wydatków pochłonęło le
czenie bydła od awitamino
zy  i chorób z powodu bra
ku dodatków mineralnych. 
Tym niemniej zachowano tu 
dcjne stado —  300 sztuk, 
600 cieląt i jałówek, 700 
świń. z których co czwarta 
należy do pogłowia matecz
nego.

Spółka dysponuje 1770 ha 
ziemi. 450 ha —  zajmują 
zboża ozime, 1100 ha zora
ne z jesieni. Całkowicie 
przygotowano sprzęt techni
czny — już teraz może wy
ruszyć na pola.

Wszystko to stanowi, izec 
można, aktywną część bilan
su spółki.

Do pasywnej zaliczyłbym 
średni zarobek miesięczny. 
Wynosi on jnniej więcej 2 
tys. talonów na osobę, a w 
budżacie —  10 proc. zys
ków. Resztę pochłania opła

canie zasobów energetycz
nych.

W  cehi pomyślnego przep
rowadzenia wiosennych ro
bót połowych spółka potrze
buje około 50 ton paliwa, 
350 ton nawozów mineral
nych. W  przeciwnym wypa
dku czy warto nawet zaczy
nać prace? Słowem, wiosną 
w  prace trzeba zainwesto
wać 14 min talonów, któ
rych spółka nie ma. A le pod 
warunkiem otrzymania poży
czki lub bezporocentowego 
kredytu byłaby w  stanie w 
najbliższym czasie wznowić 
wytwarzanie produkcji rol
nej.

Po wiosennych siewach 
nastąpią sianokosy, żniwa, a 
to nowe pożyczki i kredyty. 
Ceny, za które rolnicy sprze
dają swą produkcję, nie 
gwarantują ani dobrych za- .

Realia wsi
robków, ani stworzenia prze
słanki do zwiększenia repro
dukcji. Ceny te sztucznie 
podtrzymuje rząd. Przypom
nijmy chociażby gwałtowny 
wzrost cen sprzętu technicz
nego i nosicieli energii, 
wprowadzenie podatku do
chodowego na zarobki wie
śniaka w  1991 r. jeszcze w 
okresie notowanych cen sku
pu! Wbrew logice było (i 
jest), że kombinaty przet
wórcze i przedsiębiorstwa 
handlowe bez skrupułów za
liczają wartość swych wy
datków transportowych i e* 
nergetyczmych w  cenę towa
ru, natomiast fermer lub 
spółka muszą, oddawać swą 
produkcję za cenę, która 
wytworzyła się na. „rynku" 
rządzonym przez monopolis
tów.

Ceny w  sklepach rosną, 
lecz wieś otrzymuje tylko 
znikomą część tych pienię
dzy. Sejm i rząd dają wsi 
,,pomoc" wielkości kilku mi-- 
liardów talonów. Jak wiado
mo, nie ma nic milszego dla 
biurokraty, niż coś dzielić. 
Pieniądze jeszcze płyną do 
rejonu pizez instancje, a na 
miejscach już niepokoją się

ile i jak otrzymamy —  na 
robotnika, na hektar, na sztu
kę bydła? W  Starych. Tro
kach z powątpiewaniem lu
dzie kręcą głową: już otrzy
maliśmy pomoc I Na 900 
świń w tej „loterii" przypad
ło nam 3 tony mieszanek pa
szowych, a sąsiednia spół
ka, która nie posiada nawet 
10 sztuk trzody chlewnej, cr 
trzymała 2 tony. Paliwo też 
podzielono na równe części, 
chociaż u nas ziemi i sprzę
tu jest dwukrotnie więcej. - 

Opozycja jest przeciwko 
pomocy: przypomina to jej 
„socjalistyczne metody go
spodarowania.", gdy wieś re
gularnie pocieszano budżeto
wymi zastrzykami na kolej
ne programy. Uważam, że to 
jest raczej zwrot dla rolni
ków części długu —  tych 
miliardów, które wypom
powała opozycja za dwu
letni okres swego' rządzenia. 
By położyć kres zgubnej pra
ktyce wypompowywania 
środków ze v-si, należy us
talić rozsądny poziom, poni
żej ktćręgo nie można naby
wać produkcji na wsi. Także 
ograniczyć prawo przetwór
ców do przekładania swych 
rosnących wydatków na kon
sumenta.

Gdyby kombinatom zabra
kło pieniędzy na płace za
robkowe. na odnowienie i 
rozszerzenie produkcji, niech 
się zwrócą do rolników, za 
których pieniądze kiedyś bu
dowano te kombinaty, a i 
dzisiaj jakoś jeszcze istnie
ją. Wieś, która będzie mia
ła pieniądze —  nie dzięki 
jednorazowej pomocy, lecz 
zarobione —  kupi akcje 
tych kombinatów i zatrosz
czy się o  nie...

Na razie są to jednak 
płonne marzenia. W  Starych 
Trokach słyszę dziś taką roz
mowę:

—  Orzemy, orzemy —  a 
w  kieszeni senne straty.

—  T o  nie orz.
—  Jak to nie orz? Trzeba 

craćl
-r- To ora!

, —  A  niech tol Przecież ci 
mówię, że to same straty. 
Paliwo drogie. •

—  To nie orz...
Jerzy SOBLE

iRejon trocki

Fikcyjny priorytet oświaty
(Dokończenie ze str. 1)

liardów talonów, by do roku 
1994 gaże pedagogów osiągnęły 
przynajmniej poziom gaż urzęd
ników państwowych. Tego żądali 
m.hi. pikietujący pod parlamen
tem nauczyciele, którzy grozili, 
że 19 kwietnia też się zdecydu
ją na strajk.

Będąc w krytycznej sytuacji, 
nauczyciele jednak myślą o 
uczniach. A  dziś dziecko jest na
prawdę krzywdzone i poniżane: 
dziecko jest głodne 1 ze wzglę
dów właśnie materialnych (wy
soka opłata za przedszkola i 
ich likwidowanie) pozostawione 
na pastwę losu. Przedstawiciel
ka pracowników przedszkoli 
mówiła właśnie o tym, że jak
kolwiek gloryfikujemy rolę ma
tki i wychowania w rodzinie, to 
jednak nie powinniśmy zapomi
nać, że są też rodziny niepomy
ślne, z których dzieci właśnie w 
przedszkolu miały „dom" — wy
żywienie, opiekę. Dziś są tego 
pozbawione, a zasiłki przyzna
wane rodzicom na ich wycho
wanie są przez „rodziców" wy
dawane jakże często na alkohol. 
Dajmy dziecku przynajmniej mi
nimum — dziś wystarczy 50 
talonów (a w skali republiki 1,9 
miliarda), by każde otrzymało

przynajmniej nędzne śniadanie.
Smutne to są sprawy. A  jed

nak trudno powiedzieć czy nie 
bardziej tragiczne są losy nasto
latków. Do niedawna szkoły za
wodowe byty miejscem, gdzie 
zdobywali zawód i czuli się ja
koś społeczeństwu potrzebni. 
Dziś zawodówki stoją też u pro
gu bankructwa. Czekają na od
rodzenie zakładów i efektywną 
z nimi współpracę, czekają na 
ustawę o sponsorowaniu.

Rzeka problemów poruszona 
przez przedstawicieli oświaty 
była tak pełna 1 i burzliwa, że 
wystąpienie dyrektora Wileń
skiej Szkoły Średniej im. Ada
ma Mickiewicza Czesława DA- 
WtDOWICZA nawiązujące do 
problemów szkół polskich na 
Litwie i ich potraktowani^ w 
koncepcji oświaty, było małą, 
niezauważalną kropelką. A  jak
że istotną dla nas, Polaków. 
Akcentował problem starzenia 
się nauczycieli — trzecia część- 
z nich to ludzie w wieku eme
rytalnym, kształcenie przedmio- 
towców po polsku, co mógłby 
robić powstający UPfW. Brak 
lituanlstów, trudności w opra
cowaniu programów i podręcz
ników dla szkół polskich — to 
są sprawy pilne na dziś.

Szkoła ze swymi trudnościami

i osiągnięciami, do których bez
sprzecznie można zaliczyć wpro
wadzoną od tego roku nową 
maturę, która pozwoli uniknąć 
dublowania egzaminów, a także 
proponowany od roku przyszłe
go dwupoziomowy tok naucza
nia w starszych klasach i dwu
poziomowa matura, nie docze
kały się ze strony deputowanych 
rzeczowego, na jaki zasługują, 
potraktowania. Jedynie zabiera
jący głos przedstawiciele frakcji 
socjaldemokratów realnie, na
wiązując do programu swej par
tii, potrafili wy łuszczyć swe 
spojrzenie na przedstawione 
problemy. Inni, niestety, potrak
towali swe wystąpienia albo ja
ko piękną retorykę, albo zała
twianie porachunków z przed
stawicielami drugiej strony, po- 
litykowanie. Szkoda, że zabrakło 
głosów posłów frakcji ZPL. Re
zolucja, proponowana do * za
twierdzenia Sejmowi, a dopeł
niona właśnie na propozycję so
cjaldemokratów, została przy
jęta. Wypada teraz jedynie 
czekać, że Sejm w  jak najkró
tszym czasie zdecyduje się na 
omawianie i zatwierdzenie kon
cepcji, oświaty Litwy, a także 
poczyni konieczne zmiany w- us
tawie o oświacie.

Janina USIEWICZ

USTAWA REPUBLIKI g f e L

O uzupełnieniu Ustawy Republik) i 
o prywatyzacji mieszlt^

ale 'Walony.

P o m ie s w ^ P H ' V  
im  *>«

prawo

wat y » c j i 7 * j* J*a
sinych do { S » S I

Praez Sejm Ig

Sejm Republiki Litewskiej po
stanawia:

uzupełnić artykuł 1 Ustawy 
Republiki Litewskiej o prywaty
zacji mieszkań (Dz.U„ 1991, nr 
17—449, nr 22—576; 1992, nr 3 
— 36, nr 30—920) częścią drugą:

„Jeśli osoby, posiadające pra
wo prywatyzacji pomieszczeń 
mieszkalnych zgodnie z  tą usta
wą, nie z własnej winy w cza-

Prezydent Republiki 
Wilno, 1 kwietnia 1993 r.
Nr 1— 116

UCHWALA SEJMU REPUBLIKI LlT^,

O zmianie uchwały Rady Najwyłs^ d i  
L itewskiej „O  częściowej zmianie 
Rady Najwyższej Republiki Litewski*! * “V  

w życie Ustawy Republiki Litewskiej o
mieszkań" oraz indeksacji ceny spSJf*1*' 

pomieszczeń mieszkalnych^
Sejm Republiki Litewskiej po

stanawia:
1. Zmienić uchwałę Rady Naj

wyższej Republiki Litewskiej „O 
częściowej zmianie punktu 1 
„Uchwały Rady Najwyższej Re
publiki Litewskiej „O wejściu w 
życie ustawy Republiki Litew
skiej o prywatyzacji mieszkań1*
(Dz.U. 1991, nr 17—452, 1992, nr 
30—921) i zamiast słów „do 31 
marca 1993 r." wpisać słowa „do 
31 grudnia 1993 r.M.

I
I

2. Indeksy ca,.
m ieszczę* m lech C ^ i 
wmyth d o T S S L
prywatyzowmyS^ia
obowiązującychi9<® i
mieszkalnych,
31 grudnia 1 9 *7 T fl 
do użytku do 31 '
sprzedawanych a
* y  z 50-Procoitcnr, J
ustala rajd RepuliBkilj 1

Przewodniczący Sejmu Republiki L 
• ... Ce8lovaiJ
Wilno, 1 kwietnia 1993 r.
Nr 1— 117

UCHW AŁA SEJMU REPUBLIKI L IT E M

O trybie stosowania Ustawy Republiki LitewsJ| 
o prywatyzacji mieszkań

Sejm Republiki Litewskiej po
stanawia:

1. Utworzyć Państwową Ko
misję ds. rozpatrywania podań 
mieszkańców, których pomiesz
czenia mieszkalne nie zostały 
sprywatyzowane w  czasie ustalo
nym przez Ustawę Republiki Li
tewskiej a  prywatyzacji miesz
kań nie z ich własnej winy i 
przedstawiania ostatecznych 
wniosków:

1 ) w  związku z prośbami, aby 
pozwolić tym mieszkańcom zło
żyć podania po 1 grudnia 1992 
r. i sprywatyzować wynajmowa
ne przez nich pomieszczenia mie
szkalne;

2) w związku z prośbami o 
pozwolenie załatwienia doku
mentów na prywatyzację miesz
kań po dniu 31 marca 1993 r,

2. Komisję utworzyć z nastę
pujących osób:

Antanas Deveikis —  dyrektor 
Departamentu Gospodarki Komu
nalnej i Usług przy Minister
stwie Budownictwa i Urbanisty
ki (przewodniczący komisji);

Yytautas Barysas .—  doradca

Rządu Republiki LitniJ 
gospodarki komunalne] 
kani owej;

Vytautas Kanapeda -| 
seł na Sejm Republiki Ii 

Vladas Martikonli -|j 
tant Izby Przyjęć nąfol 
liki Litewskiej (sebtłaą 
sji);

Alfredas Nazarom- 
ca Zarządu m. Wilna;

Stasys Stazyi -  zasgnl 
równika wydziału proof] 
du Republiki Litankf j- 

3; Właściciele i 
społecznego fimdusn i 
niowego (w  tym byM j ,  
wiązani są przyj ̂  P°®JJ 
interesowanych osób i 
ny materiał w cg” 1 
miesiąca od dnia 
przedstawić komisji ■"* 

Mieszkańcy jjjj 
cać z podaniami 
Komisji Państwowej) 
b owiązuje właśaa^ 
jednego miesiąca P* 
niezbędny materiał j  
stwowej.

Przewodniczący Sejmu
Cesk>va*J

Wilno, 1 kwietnia 1993 
Nr 1— 118

DEKRET PREZYDENTA REPUBLIKI
litewso

O komisji ds. obywatelstwa

gród kancelarii 
publikL

1. Kierując się punktem 21 ar
tykułu 84 Konstytucji Republiki 
Litewskiej w celu wstępnego 

omawiania kwestii obywatelstwa 
Republiki Litewskiej i składania 
postulatów powołuję komisję ds. 
obywatelstwa:

Wiceminister sprawiedliwości 
Republiki Litewskiej (przewodni
czący komisji);

dyrektor Departamentu Migra
cji Ministerstwa Spraw Wewnę
trznych Republiki Litewskiej;

zastępca prokuratora general
nego Republiki Litewskiej;

dyrektor Departamentu Konsu
larnego Ministerstwa Spraw Za
granicznych Republiki Litew
skiej;

doradca Prezydenta republiki 
ds. państwa i prawa;

st. konsultant grupy ds. ułas
kawienia, obywatelstwa \  na- naję za mE 

Prezydent Republiki Alglr^** 
Wilno, 1 kwietnia 1993 r.
Nr 29

™ 2 . Minister SlJJrj, 
publiki Ulewni | 
generalny
maja wskazać. SS t  
zastępców
ds. o b y w a t ^ ^ ł  

menty &> Sf&dsti

towuje kaw** 
Republiki. ,

I  Komisj* *  j t f f  
czasowo Ć g f f i f «J f  
publiki
1990 r. i  I l i  J,
rozstrzygania

• ra iiii
z 11 stycznia 
sji do spraw oW*1
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W WILNIE

m  l i  oebU -Ałuotas" 
l . » > r . u  otwarta filia 
■ M j S y  .meblowej

! ^  « * °  *E>U
' republikach batty- 

„ianlecfcle cietz* 
T C ? *w ro d ren iem , oho- 

6 ^ * m e .  Np. «tó ł ,To-

M ^ T s 07 ^  fotelDM. Talony nie 
K ^ * « e ,  dolary,—

flSU{CB PATENTÓW 
i i  na Litwie wydalą na wynalazki. 

K f StaiowKmo fcontynu- 
pjiacie i '^ rdano pie_ 
W W '  niepodległej 
$ L i &  go lekarz P.
L  ino pS® 1 nosi nu"

. ? [  gdyż KMtawiono pe- 
I  Ocloną rererwe nume-

ifr eS S iw . ktńre w
H  i  zostały wciągnięte

chodzenia rosyjskiego: 21 proc., 
20 otrzymaliśmy z Niemiec.

• CO, PO  ILE W  POLSCE

Jak donosi prasa, w Polsce w 
każdym mieście jest po kilka ba
zarów, na których „nasi" sprze
dają swój towar. Siedząc w 
deszcz } słotę oferują różne 
rzeczy, trzy-cztery razy taniej 
niż kosztuje ten towar w Pol
sce: butelka wódki 35—40 tys. 
zł., spirytusu 80—90 tys. zŁ. pa
czka papierosów „Camel” czy 
„Gdden American" 10—12 tys. 
zł., skarpetki męskie 4—8 tys. 
zŁ, rajstopy damskie 5—8 tys., 
korale bursztynowe ' 1 2  tys. zł. 
skórzana kurtka 800—900 tys. 
zł., koszula męska 30 tys. zŁ 

1 USD kosztuje dziś w Polsce 
około 17.000 zł., 1000 złotych 
równa się 28 talonom.

C ZY  O P Ł A C A  SIĘ W Y M IA N A ?

Wiele osób jeździ na handel 
do Rygi. Przeważnie wozi się 
tam chleb. Potem wymienia się

łotewskie ruble na dolary. Ale 
czy warto to robić? Dolar jest 
w Rydze tańszy, punktów wy
miany walut „Parex" jest za
trzęsienie, ale 1 łotewski rubel 
równa się 3,5 tal ona.

Broniąc swego rynku, Łotysze 
wprowadzili od 1 kwietnia li
mit na wwożone towary. Każda 
osoba ma prawo wwieźć towa
ru nie więcej niż na 300 łoL 
rubli. Wprowadzono też cło na 
prcdukty zbożowe, za pół kilo
grama białego chleba płaci się 
0,15 USD, za tyleż czarnego — 
0.12 USD. Chleb na Łotwie ko
sztuje pięciokrotnie, a nabiał 2,5 
razy drożej, niż u nas.

N A  H A U

Kilogram wołowiny kosztował 
we czwartek 900 taL, schabu wie
przowego 1400 taL, słoniny 500 
—600 tai., cielęciny 500—600 
tal., cukru 220—240 tal., mar
chewek 200 taL, kwaszonych o- 
góików 180 tal. Dziesiątek jaj 
— 150—200 tal.

Dziś w  bankach litewskich

I  MSI HANDLU 
ŁjScZNBGO LITWY 

I I ,  wyróW »-2 9  “ Id jag 
hartowano towarów na 
PJJj nld taL, co stanowi 
■ pot całego obrotu. Im- 

na 1&28 mld taL co 
S1l36 proc. obrotu. 25 
F_ to towary wywiezione 
i  13 — do Niemiec, 12 — , 

po 7—8 do Polski, na 
i  i Ukrainą. Największy 

Kdo Litwy również jest po-

Litewsid komercyjny „Vytis" 
(8JV): dolar — 498 (skup), 506 
(sprzedaż), marka niemiecka — 
304 (skup), 313 (sprzedaż), rubel 
rosyjski — 0.50 (skup), 0.65 
(sprzedaż).

Wileński komercyjny: dolar
50? (skup), 510 (sprzedaż), mar
ka niemiecka ■— 302 (skup), 308 
(sprzedaż), rubel rosyjski — 0.64 
(skup), 0.66 (sprzedaż).

„Hermis": dolar — 501 (skup),

510 (sprzedaż), marka niemiecka 
— 302 (skup), 309 (sprzedaż), ru
bel rosyjski — 0.62 (skup), 0.68 
(sprzedaż).

Innowacji: dolar — 500 (skup), 
508 (sprzedaż), marka niemiec
ka — 302 (skup), 314 (sprzedaż).

„Lletuvos v e rs la sd o la r  — 
498 (skup), 510 (sprzedaż), mar-: 
ka niemiecka — 304 (skup), 311 
(sprzedaż), rubel rosyjski — 0.60 
(skup), 0.70 (sprzedaż).

ty Melon GAŁCZYŃSKI

Serdeczności wileńskie
J  Uśim, cudacznym Wil- 
i-ladzie serdeczni. Co cbwi- 
Ępy się: — Kochanieńki, 
p  nutość uczyń, na her- 
ppyjfel Z pierogami!

t mtfwi po polsku z 
_ t po rosyjsku z ’ polska,
 ̂dobrą sprawę sam czort

0 co tym ludziom cho- 
B0e duszę zgubili, Beł-

? fetami za to niesły- 
f  ®ay»iście za serdeczność 
I serdecznością. Go- 
^  piy Jjp. ma się młe-

1 tynną.
ln̂e*̂ t4n̂ a z wanną 

C S -?3 szer°ką popular- 
. mieście. Wanna w 

|? cndaanym Wilnie na- 
Ł^Wkości. otóż zwie- 
|E , *  gffi wannę. Pizy.

pnyiaciólkai ,ły,Mtsm. Ja-
m Pozwólcie,

V.
K « . ° d¥ wić nlepodob-
T * *  S *  1Wpr“wdzie 

m* 8° r"
i  *Wlecie?

i S  toJSk P r'aidec2kol 
1
i ręcznik

' t W i Z T *  Jsk

dobre- Wam Bóg da

«sStaki-w-  ł.crt law*,
. *- człowie- 

lkn« ‘Mdy. tazi,:- 
jedenastej

,1 5  Ot, ra-
f  ^  ®yU&łl Nie

t e

Aa lak koń,

, ls?

*iSP£ Dwa*?. tak smu

tno było na duszy. A  teraz do
wiedział się od profesora, że ma. 
de wannę. Co za szczęście, my
ślę sobie... I łuczywek wziął ze 
sobą, i węgili* żeby żadnych, jak 
to mówią, subiekcyj nie narobić. 
Tylko potem chciałbym herbatki 
z wami popić, kochanieńcy...

(Robimy herbatę. Pomagamy 
rozpalić w łazience. Służąca a- 
kurat ma ślub. Ale jak tu nie 
usłużyć człowiekowi? Toć bliźni.

Bliźni, stary matoł, kąpie się. 
Ponieważ dwa lata stronił od 
wody, opanowuje go w wannie 
nieopisana uciecha, pluszcze się, 
prycha, romanse cygańskie śpie
wa i po pewnym czasie woda 
tryumfalnie zwycięża wszystkie 
przeszkody, dopływa do mego 
gabinetu i zaczyna mi podmy
wać szafę z książkami. Rzadkie 
wydania Horacjusza. Blednę.

— Iwanie Piotrowiczu! — wo
łam. — Może by się pan kąpał 
trochę ostrożniej.

— Nie mogę, gubernatorze 
drogi, zabij, a< nie mogę! Radość 
taka duszę opanowała, że prosto 
chciałbyć na gwiazdy wysko
czyć.

Z łazienki nb. dziko śmier
dzi: siarkowodorem, zgniłymi ja
jami, zdechłym kotem i papugą.

Na wpół ubrany papa poja
wia się wreszcie na pokojach, 
rumianhitki, nieomal czysty, i 
natychmiast siada do herbaty. 
Krzywi się, że nie ma konfitur.

— Ot, w  Petersburgu, pamię
tam, skandal byŁ Jedna krawco
wa szyła wielkim księżnym bie
liznę. Sama carowa koszule u 
niej przymierzała. Dowiedzieli 
się o tym wyżsi urzędnicy, pra- 
chwosty, chullgany, przekupili, 
znaczy się, krawcową 1 przez 
dziurkę od klucza zaglądali. Ta 
krawcowa wielki majątek zrobi
ła. Po sto rubli za podglądanie 
brała. Ale policmajster dowiedział
się. I krawcową z maszynami 
do szycia i manekinami na Sy
berię! Eech, były czasy...

Już południe. Papa Anastazji 
już daiwno poszedł. Wanna* o- 
kazuje się, lekko nadpękła. 
Dzwonek.

— Kto tam?
— Ja tu od pana Trościanki, 

Anastazji ojca. Co to w Podbro- 
dziu na sVacji bufet miał.

— O co chodzi?
— Mdwił pan T rościanko, 

co u państwa wanna jest. To i 
pokąpać się przyszedł z dziat
kami.

Otwieram drzwi. Wchodzi ma
ły człowieczek z brodą i fanta
stycznie smutnymi oczami. Za 
nim troje dzieci.

— Zlitujcie się, ludzie dob
rzy, dajcież wykąpać się nie
szczęsnemu! Żołądek bardzo już 
boli, A  lekarze grfrące wanny 
przepisali. Dla dziatek oddzielnie 
nie trzeba. Jedna wanna wystar
czy.

Trzeba znowu podłożyć drze
wa.

Maleńki brodacz pakuje się z 
dziećmi do wanny i dostaje ata
ku sercowego. Umiera. Dzieci 
piszczą. Przybiega żona broda
cza, krzyczy, żeśmy jej zabili 
męża.

— Jak to tak — zabili? Doro
sły człowiek. Wiedział, co mu 
grozi

Przykrą sprawę udaje się w 
końcu jakoś zlikwidować.

Nareszcie jemy obiad. Przy ka
żdym dzwonku podskakujemy 
nerwowo. Łyżka co chwila wy
pada mi z rąk.

Nagle słychać za drzwiami 
szloch. Trzeba, trzeba otworzyć. 
To człowiek płacze.

—  Otwieram. Staruszka, ma
dame Coco, półobląkana, zrusyfi. 
kowana Francuzka z Ponomars- 
kiego Zaułka. Stoi z pieskiem na 
ręku.

— Comiprenez? Szła ulicą i 
pieska znalazła. Jrai trouve un 
toutou... Biedny piesek! Pauvre 
animal! Nóżka u niego kulawa.
I drapie się. Naturellement — 
pchły! A  u was wanna, słysza
łam. Pozwólcie go wykąpać, ko
chani... Piesek biedny, bezdom
ny!.. (

Koło północy wykąpaliśmy je
szcze trzech grabarzy z poblis
kiego cmentarza. Przyszli po ro
bocie. Kąpali się, śpiewając po
nure pieśni. Trzej w jednej wan
nie. Dla śmiechu.

A  może by tak jeszcze z pięć 
wanien dostawić, patent wyku
pić l łaźnię otworzyć? Ćó, ko
chanieńcy?

Nie potrzebowałbym wtedy pi
sać felietonów.

Bardzo przykro źle pisać o 
bliźnich.

Co, kiedy, gdzie
Tym razem propozycje dla le

niuchów, co to nie muszą robić 
świąt (bo za nich ktoś przygo
tuje). Ale w niedzielę po świę
conym można z całą rodziną wy
brać się do galerii albo teatru. 
Poalżej propozycje.

WYSTAWY

v  Dużo nowych pokazów w 
Centrum Sztuki Współczesnej, 
Vokećiii 2 . (Niemiecka). Przed 
kilkoma dniami otwarta tu zo
stała wystawa autorskat (malar
stwo i rysunek) Rićardasa Pdvi- 
lasa Vaitekunasa. Rzeźbę 1 ry
sunek prezentuje tu również Rl- 
mantas Sulskis. Dziś natomiast 
zostanie otwarty nowatorski po
kaz Dżiugasa Katinasa 1 Linasa 
Landzbergisa „Instalacje**.

^  Ciekawy pokaz wielkano
cny, na który złożyły się pisan
ki, pocztówki czynny jest w sa
lonie „Slaurts Atenal" przy uL 
Za walnej.

v  W  Pałacu Pracowników 
Sztoki (pl. Daukantasa 3/8) 
obejrzeć można malarstwo K  
Dainauskasa, rzeźby A. Makśtu- 
tisa oraz wystawę fotograficzną
B. Jablonskisa.

v  W  galerii „Langas" (Osz- 
miańska 8), czynna jest ciekawa 
prezentacja fotograficzna „Rok 
arcybiskupa**.

v  Natomiast z dorobkiem 
Święciańskiego fotografika A. 
Jakśtasa możemy zapoznać się 
w  Galerii Fotograficznej (Wiel
ka 19).

v  Wiosenny pokaz sztychów 
czynny jest w Galerii Medali 
przy uL Świętojańskiej 11.

v  Propozycja dla kobiet W  
Salonie przy uL Mesiniu 4 (Jat

ko wa) obejrzeć można malowany 
jedwab autorstwa N. Janełytś.

v  Natomiast w Bibliotece lm. 
M. Maivydasa prezentują rysun
ki członkowie dziecięcego studia 
plastycznego J. Stauskaita.

TEATR

V Opera. Dziś balet „Sylfida", 
jutro „Wesele Figara".

v  W  Akademickim Dramaty
cznym w sobotę premiera „Sprze
dawca deszczu**. Na Małej Sce
nie „Zapalczywa Gile Hopkins** 
(również sobota).

v  Rosyjski Dramatyczny za
prezentuje dziś „Niedźwiedź**. 
Jutro „Te kobiety wszystko mo
gą". W  niedzielę „Spóźniona 
miłość**.

V  W  Młodzieżowym dziś „Wu
jek Wania**, jutro „Pirosmani, 
Pirosmanl".

FILM

¥  W  Cecftrum Filmowym po 
raz pierwszy wyświetlany jest 
film „Bankierka** ze słynną Romy 
Schneider w roli głównej, jako 
złożony, skomplikowany V nad
zwyczaj ciekawy charakter ko
biety.

v  W  „Heliosie" można obej
rzeć najlepszy film hiszpański 
1991 r. „Kochankowie", który 
zdobył nagrodę na festiwalu w 
Berlinie.

KIERMASZ

v  Jeżeli ktoś ma jeszcze pie
niądze, proponujemy międzyna
rodowy kiermasz czynny w 
dniach 7—12 kwietnia w Pałacu 
Sportu.

Firma państwowa 
„Atjauta" zaprasza:

1. DO POLSKI na trzy dni autokarem w dniach 16, 20, 23, 
29 kwietnia.

2. SAMOLOTEM DO SYRII na trzy dni w dniu 25 kwiet
nia. Waga bagażu 100 kg.

3. SAMOLOTEM DO STAMBUŁU na 3 dni w dniu 15 kwie
tnia. Waga bagażu 100 kg.

4. AUTOKUSEM-PROMEM DO FINLANDII I SZWECJI na 
i  dni w dniu 26 kwietnia.

5. AUTOKAREM DO SZWAJCARII w dniu 8 maja (na za
kup samochodów).

6. Wykonujemy prace drukarskie.
Zwracać się: Vilnius, Polocko 6, teL 61-36-12.

(Zam. 1944)

Polak 
z Australii, m
bez nałogów 1 majątku, 

pragnie poznać uczuciową pa
nią do lat 35, samotną lub z 
dzieckiem — zdecydowaną 
na szybki związek 1 wyjazd. 
Będą brane pod uwagę tylko 
listy ze zdjęciem swoim I 
dziecka. Zdjęcia powinny być 
całej sylwetki. W  przypadku 
dziecka konieczna Jest zgoda 
notarialna ojca na wyjazd, 
na pobyt stały do AustrallL 

Listy tylko zwykłe, przesy
łać pod adresem:

Polska
Poznań
ulica Łozowa 95 m 6 
Alan Paluch (Zam. 1916) j

Po dobrym kursie 
SKUPUJEMY 

CZEKI INWESTYCYJNE

od wszystkich mieszkań
ców Litwy.

Zwracać się: Vilnius, ul. 
A. Juozapavl£laus lOa (da
wna M. Melnikaites), gab. 
101, tel. 35-31-24.

(Zam. 1920)

PILNIE
sprzedaje się 2-pokojowe mie

szkanie z telefonem (ciepłe, -su
che) na IV  piętrze.

Zwracać się: Vilnius, teL 41- 
77-38. (Zam. 1945)

SKUPUJĘ 
nikiel 1 pallad, mogą być uży

wane.
Zwracać się: Vllnlus, teL 64- 

12-95, albo w godzinach wieczor
nych — 64-20-12. (Zam. 1921)

FIRMA
skupuje miedź, brąz, mosiądz 

1 Ich złom, stare chłodnice sa
mochodowe.

Zwracać się: Ukmerge (8-211) 
tel. 5-81-23. (Zam. 1931)

PO WYSOKIEJ CENIE 
SKUPUJEMY 

CZEKI INWESTYCYJNE 
na Wileńszczyźnie.
Zwracać się: Vilnlus, Kalvarl- 

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

(Zam. 1926)

. Student 
WYNAJMIE 

jednopokojowe mieszkanie. 
Zwracać się: Vllnlus, 77-41-18.

(Zam. 1953)

SPRZEDAM 
LUB ZAMIENIĘ 

1-pokojowe mieszkanie (I pię
tro) na Starówce.

Zwracać się: Vllńlus, tel. 42- 
15-84. (Zam. 1955)
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LTV
9.00 — Program. 9.05 — Z 

zachodniego brzegu. 9.35 
Nasz język. 10.05 — WŁdeofilm 
„Krewni". 18.00 —  Dziennik. 
18.10 — Film dok. 18.30 — Po
lityka. 19.00 — Wiadomości 
(ros.). 19.10 — TV serial „Są- 
siedzi". 19.35 — Program katoli
cki. 20.35 — Dobranocka. 21.00
— Panorama. 21.30 — Od kap
liczki do Bazyliki. 21.50 —> Dro
ga Krzyżowa (z Rzymu). 22.45
— Wiersze V. Mykolaitisa-Puti- 
nasa. 23.15 — Wiadomości ■wie
czorne.

TV Litwy Wschodniej
7.00 — Na dzień dobry.

Warszawa
10.00 — Wiadomości. 10.10 — 

Mama i ja. 10.20 — Domowe 
przedszkole. 11.00 — „Ich dzie
cko" — melodramat prod. USA.
13.00 — Wiadomości. 13.15 —
17.00 — Telewizja edukacyjna. 
17.05 — „Jajo" [ — teleturniej 
świąteczny dla dzieci. 18.00 — 
Teleezpress. 18.20 — Reportaż. 
18.50 — Publicystyka kultural
na. 19.05 .— Prawo i  bezprawie
— program rzecznika praw oby
watelskich. 19.20 — „Randka w 
ciemno" — -  zabawa ąuizowa. 
20.00 — Wieczorynka. 20.30 — 
Wiadomości. 21.10 — „Mój Kra
ków, czyli młodość, choć już 
nie ta" — program poetycko- 
muzyczny. 21.55 — Droga krzy
żowa — transmisja uroczystości 
z Rzymu. 22.40 —  Polskie pieśni 
wielkopostne. 23.05 —  Repor
taż. 23.45 — Wiadomości1. 0.05
— „Hotel Terminus" (4) —  se
rial dok. prod. USA. 1.00 —- Już 
nowy dzień. 1.10 —  Program 
rozrywkowy. 3.00 —  „Zaklęty 
dwór" (2) „Marzyciel i awan
turnik" —  serial prod. p o ls k ie j .  
3.55 — „Siódemka w  Jedynce" 
„Sto lat jazzu" — film dok. 
prod. franc.

Ostań kino
5.00 — Dziennik. 5.20 Gim

nastyka poranna. 5.30 — Pora
nek. 7.45 — Firma gwarantuje. 
8.00 — Dziennik. 8.20 — Dżem. 
8.50 — Film dla dzieci „Błękit
ny patrol". 9.55 — Klub .podróż
ników. 10.50 — Eksipres praso
wy. 11.00 — Dziennik. 11.20 —  
Dla was, teatromani. 14.00 —-  
Dziennik. 14J25 — Brydż. 14.50
— Biznes. 15.05 — - Notes. 15.10
— FHm dla dzieci, lo 15 — Kon
cert folklorystyczny. 16.30 —  
Działanie. 17.00 — Dziennik. 
17.25 — Kanał Ostankino. 17.45
— O pogodzie. 17.50 —  Czło
wiek i prawo. 18.15 — Wagon- 
03. 18.45 — Pole cudów. 19.40
— Dobranocka. 19.55 —  Rekla
ma. 20.00 —  Dziennik. 20.40 ;— 
Gzłowiek tygodnia. 20.55 —  TV 
film faib. „Biały strój" (4). 22.15
— Reportaż o niczym. 22.25 — 
Biuro polityczne. 23.20 — Pro-

Kalendarium
* Piątek (9.IV) jest 99 dniem 

1993 r. Do końca roku — 266 
dni.

* Znak Zodiaku — Baran.
* Imieniny; Marii, Mai, Dymi

tra, Marcelego.
* Wschód Słońca — 6.32, za

chód — 20.11. Długość dnia 13 
Rodz. 39 min.

Pogoda
Litewska Służba Hydrometeoro

logiczna przewiduje na 9 kwie
tnia zachmurzenie z przejaśnie
niami, krótkotrwałe opady, wiatr 
północno-wschodni, umiarkowa
ny. Temperatura 4—6 stopni cie
pła.

W  ciągu następnych dwóch 
dni krótkotrwałe opady, tempe
ratura w nocy od —4 do + 1, 
w dzień 2—7 stopni ciepła.

gram muzyczny. Podczas przer
wy o 23.00 ■— Dziennik. 1.00 — 
Ekspres prasowy.

TV  Rosji 
7.00 — Wieści. 7.20 —  Rek

lama. 7.25 — Czas biznesmenów. 
7.55 —  Na olimpie politycznym. 
8.50 — HaMna-iina. 9.20 — Sam 
sobie reżyserem. 9.50 — Pamięci 
T. Roma-Łehiedlewa. 10.50 —  W  
wolnym czasie. 11.05 — TV se
rial „Santa Barbara" (152). 11.55
— Odrodzone portrety. 12.40 
Sprawa chłopska. 13.00 — W ie
ści. 13.20 — Reklama. Program.
13.25 — „i". 13.55 — W  świecie 
zwierząt. 15.00 — Telegiełda. 
15.30 —  Wieści. 15.45 — Studio 
„Wzrost". 16.15 — Okno. 16.45
—  Film W. Disney'a. 17.35 —- 
Film ankn. 17.50 — Kamera ba
da ś/wiat. 18.45 —  Co dzień 
£więto. 18.55 — Reklama. 19.00
— Wieści. 19.20 — Reklama.
19.25 — Charman show. 21.00 — 
Prezentuje K-2. 21.55 —  Rekla
ma. 22.00 —  Wieści. 22.20 — 
Mówią gwiazdy. 22.25 —■ Karu
zela sportowa. 22.30 — Wyjaś
nijmy sprawę. 22.40 —. Na sesji 
RN PR. 23.10* —  Program roz
rywkowy. 23.35 —  Film fab. 
„Imitaitor".

SOBOTA, 10 KWIETNIA 
LTV

9.00 —  Wiadomości. 9.05 — 
<Dla dzieci. 10.05 —  Z zachod
nich wybrzeży. 10.35 — Słowo 
chrześcijanina. 10.45 — Zgoda. 
11.45 —  Nasz j^zyk. 12.15 — „ 
Cykl edukacyjny.. „Witaj, Fran
cjo". 12.45 —  Na . Światowy 
Dzień Zdrowia. 13.45 t— Piłkar
skie mistrzostwa Litwy „Pane- 
rys" — „Zalgdris". 14.50 —- 
Nasz byt. 15.20 —  Litwini bez 
Litwy. 16.00 —  Sport na świe
cie. 17.00 - Cudzego bólu nie
bywa. ltt.00 —  Wiadomości. 
18.10 —  Melodie wiosenne. 18.40
— Litwa i świat. 19.20 —  Dżog 
Dżo 93. 20.00 —  W  dni pow
szednie i święta. 20.30 — Do
branocka. 20.55 — Reklama.
21.00 — Panorama. 21.30 —  Pod 
własnym dachem. 22.15 
Kryminał Niemieckiej TV  z 
serii „Starzec". 23.15 Wiado
mości wieczorne. 23.30 j— La
birynt.

Warszawa 
8.30. — Magazyn informacyj- 

noigospodarczy. 9.35 — Wszy
stko o działce. 10.00 —  Wiado
mości. 10.10 — „Ziarno" —  pro
gram red. katolickiej (Ra dzieci 
i rodziców. 10.35 —  Wielkano
cne zwyczaje orawskie. 10.55
—  „Szkoła w  której straszy" —  
film fab. prod. australijskiej. 
12.05 —  Staropolska Wielka
noc —  film dokumentalny. 12.35
— Podróże na kresy: Grotjno.
13.00 —  Wiadomości. 12.10 — 
Program o rodzinie. 13.40 — 
Podróże na celuloidzie Ryszar
da Czajkowskiego. 14.30 - — 
Rokendroler —  magazyn muzy
ki rozrywkowej. 15.00 —  Walt 
Disney przedstawia. 16.25 — 
Teatr wspomnień: Leon Schi
ller —  „Misterium Wielkano
cne". 18.00 —r* Teleexpress.
18.25 —- „Śpiochy" —  serial
prod. angielskiej. 19*20 —
W  esy — floresy, kwiaty i ba
ranki. 19.30 —  Poświęcenie og
nia —r widowisko liturgiczne w 
Świętej Lipce na dzień wilii 
Wielkiej Nocy. 20.00 —  Małe 
wiadomości DD. 20.10 :— Wie
czorynka. 20.30 — Wiadomości.
21.00 —  „Intryga rodzinna" —  
film sensacyjny prod. USA. 
23.20 — Nina Andrycz —  fak
ty i fikcje. 0.20 — Wiadomości.

0.30 — Sportowa sobota. 1,00
— „Podmorski spisek" — film 
sensacyjno-szpiegowski prod. ka
nadyjskiej. 3.00 —  „Zaklęty 
dwór" (3) — serial prod. pol
skiej. 3.55 — Noc w  Rio  ̂r ^ *  
program rewio wy.

OstanldnjD 
6.15 — Dziennik. 6.35 — Gim

nastyka. 6.45 — Ekspres praso
wy. 6.55—  Sobotni poranek biz
nesmena. 7.40 — Sport. 8.10 — 
O pogodzie. 8.15 — Maraton-15.
8.40 — Sobotni autograf.. 9.10 — 
UFO. 9.40 —  Przegląd ekologi
czny. 9.55 — Film dok. 10.30
— Wedi. 11.10 —  Medycyna dia 
ciebie. 11.50 —  Abecadło pry
waciarza. 12.00 — TV  film dok. 
12.30 — FHm lab. „Maksymka".
14.00 — Dziennik. 14.25 —  Kon
cert. 15.25 —  Dzień zaufania. 
15.35 — Film anim. 16.00 — 
Program sportowy. . 16.55 —- 
Czerwony kwadrat. 17.35 — W  
Świecie zwierząt. 18.15 — Prog
ram muzyczny. 18.45 — FHm 
fab. „Strzały w  ciemnościach".
19.40 —  Dobranocka. 19.55 — 
Reklama. 20.00 — Dziennik.
20.40 — TV  fHm fab. „Anna Ka
renina" (1).* 21.35 — Program 
rozrywkowy. 22.25 —  Królewna 
Śnieżka i siedmiu krasnoludków.
23.00 — Dziennik. 23.20 — O 
pogodzie. 23.25 —  Koncert.
23.45 — Sen.

TV  Rosji 
7.00 —  W5eści. 7.20 — Prog

ram sportowy. 7.25 Spojrze
nie na świat. 7.50 — Film anim.
8.00 —  Formuła-730. 8.30 —  
Studio „Wzrost". 9.00 — Wsze
chświat nieznany. 9.30 —  „Bur
da Moden" proponuje. 10.00 — 
Abecadło kariery. 10.15 — Jak 
będziemy żyd!? 11.00 — Film fab. 
„Ziemia Sennikowa". 12.30 — 
Zygzak sukcesu. 12.40 —  Spra
wa chłopska. 13.00 — Wieści.
13.20 i— Pielgrzym. 14.05 — 
Program rozrywkowy! „Izabela". 
14.50 — Psychologia tłumu.
15.45 — Złota ostroga. 16.15 —  
Futbol bez granic. 17.10 —  170 
rocznica urodzin A. Ostrowskie
go. 18:10 —  Wiadomości parla
mentarne. 18.25 —  Ustami dzie
cka. 18.55 — Reklama. 19.00 — 
Wieści. 19.20 — Reklama. 19.25
— Święto co dzień. 19.35 —  Film 
fab. „Wariant zerowy". 21.00 — 
Ściśle tajne. 21.55 — Reklama.
22.00 —  W ieści 22.20 —  Mó
wią gwiazdy. 22.25 — Karuzela 
sportowa. 22.30 — Program A.
23.20 —  Nocne kino. Film fab. 
„Naczelnik Czukotki".

Po wysokiej cenie 
SKUPUJEMY CZEKI 

INWESTYCYJNE. 
Rozliczamy się od razu. 
Zwracać się: Vilnlus, Li* 

) gonines 6, tel. 22-10-24 w  
godz. 9— 13, 14— 18 w
dniach pracy. (Zam. 1848)

DOPOMOGĘ 
w zarejestrowaniu przedsiębiorst
wa indywidualnego, zamkniętej 
spółki akcyjnej lub wspólnego 
przedsiębiorstwa. Pomogę w opa
tentowaniu znaku towarowego 
firmy.

Zwracać się: Vllnius, 41-67-83, 
65-27-14. (Zam. 1887)

KUPUJEMY, SPRZEDAJEMY, 
WYMIENIAMY oraz SPRAW
DZAMY aparatem bankowym
różnorodną walutę.

Zwifacać się: Vllnius, tel. 42- 
07-45. (Zam. 1902)

ZSA ..KAIDAS"

Organizuje wyjazdy do Polski —  do Szczecina 15 
kwietnia. Przekroczenie granicy bez kolelkl.

Zwracać się: Yllnjus, tel: 42-64-63.
(Zam. 1942)

Panie i Panowie!
Czeki inwestycyjne Państwa, 

starania „En er goli ty" — 
to Państwa akcje 1 dywidendyl 

Jeszcze nie wykorzystaliście 
czeków? Więc nie lubicie ryzy
kować na oślepi My również.
Inwestujemy Państwa środki, 
subskrybując wyłącznie akcje 
najbardziej perspektywicznych 
przedsiębiorstw przemysłowych, 
budowlanych i handlowych.

„Energolita" nabyła już akcje Jureskjego Z* 

cyjnych. Przedsiębiorstwa te w sp ó łp r i^ ^ J ^ J

kcji Budowlanych, Szyluckiego Przedsiębiorą? 
Telszańskiej Wytwórni Serów i kilku —

Ichodnlmk "  ‘
NASZA DEWIZA: NIEWIELE, A l f  bjw.

Akcje „Energołtty" <3 sprzedawane: wy w™/ 
westy cyjne; za czeki Inwestycyjne l  p w T jT *  g  n- 1  
nlądze. Cena nominalnej akcji — 500, cenj 
lonów. ^ S |

Konsultanci 1 agenci „ENERGOUTY" w Wu*w
* ŻalgŁrio 90—530, tel. 73-35-26
*  Lukiśkiit 5—411, tel. 22-48-61
*  Algirdo 19—411, teŁ 63-29-58
*  Raugyklos 15—108, tel. 26-25-62
*  Basanavićiaus 24/1—7, tel. 65-01-61
*  Zalgirio 90—321, tel. 73-25-43

Nasze konto Inwestycyjne 710204, Bank u I
>0101730. r * ™260101730.
Do usług Państwa 

nasi agend:
VUnlus
76-66-92, 42-13-70, 
74-23-25; 22-01-44; 
Alytus
3-77-36, 3-42-51, 
6-06-94, 6-96-17,
5-42-85, 6-03-84,
6-92-92, 5-42-85; 
Anykłćlai 5-25-21; 
5-27-79; 5-12-45; 
Drusklninkal 
5-53-17;
Elektrćnal
3-67-87;
Ignalina 5-14-74; 
5-37-84; 5-22-45; 
Jonaya
5-23-06, 5-35-94;
Kaiłiadorys
5-15-62;
KannjH
20-92-21, 73-64-02; 
Kedalnial 
3-91-44; 5-05-39; 
5-36-10, 5-32-07,

3-92-71;
Klalpeda 1-19-19;
5-80-05; 5-61-17; 
5-67-63; 9-82-74;
Lazdijai
5-13-21, 5-72-61, 
5-82-65, 4-36-98; 
MariampoM
5-10-72; 7-05-34; 
7-11-04; 5-02-45; 
7-34-10; 7-38-95; 
Moletal
4-47-19, 4-44-11; 
Paneyeźys
6-86-75; 6-57-29; 
6-13-87; 6-10-10; 
Prenal 4-56-18 
Kadvlliikis
5-22-45; 5-64-56; 
finki.!
5-16-98; 5-26-55; 
SalOnlnkal 
5-19-13, 5-17-48; 
Slaullal 3-37-52;
3-19-24; 5-64-55; 
Slrvlntos 5-13-49;
4-77-40; 5-12-64;

M il
5-10-53; P j 
Trakai j

fil-06, H i6-57-50; '  
Unnerjt
5-20*1;
litem
6-9948, « } *  
5-2S-9B, J 
5-52-75, S-C-iii 
Varau 
5-28-21; 5-TUl 
5-12-50,53M*' 
VlH0M 
3-21-65; M Vk 
Z u ia l
5-11-H 5-29-5 
3-1M2,5-Jl-u.

Pita p j !  
„Eaerputy 
dawane a 
operacyjny 
sklej Pocfiy 
nej od jat 
19.

H
„Energolita'' proponuje tra 

rzy chcą kupić, sprzedać, ara 
domy, mieszkania, działki i 
dzierźąwiać ziemię, by zwnaii 
Raugyklos 15—108, Vilnn 
26-25-62 do Spółki Nleraiw 
„NUOSAVYB£\ 

Akcjonariuszom „EnergoUf p 
sługuje zniżka! fZaffl- W

FIRMA DROGO 

SKUPUJE 

CZEKI INWESTYCYJNE

Zwracać Się: VUnius,
Ciurllonio 9, teł. 65-28-76, 
63-27-15.

(Zam. 1909)

DROGO
SKUPUJEMY

CZEKI
INWESTYCYJNE

Zwracać się: Vilnius, ul.
Antakalnło 41, tel. 74-17-
92, od godz. 10 do 18.

(Zam. 1924)

DROGO
SKUPUJ®*

CZEKI
1NWESTYCTW

Płacimy od rai11

Zwracać dę 
Jasinsklo 15 (P 
(Technikum " Z  
chanlczne), td yj 
w  godzinach od 
I od 15 do 18-

(Za*

Dyżurni wydaalj:

SSTSbS®
Teresa 2ABK. 
Teresa STBUłffi0' , 
Jan LEWIC® ^  
Aletosndtf

K U R I E R
Wileński

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

N a s z  ad r e s :
Laisv&s pr. 60,
2056, Vllnlus 
Lieturos Respubllka

Kod 67218 
Cena 16 talonów.
W  Polsce — 1000 zŁ 

| Zam. 1089
Nr rejestracji — 322. 
Drukuje Państwowe 
Przedsiębiorstwo „Spauda"

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

D z i a ł y :  państwa 1 samorządu terenowego — 42-78-63, ekono
miczny — 42-78-54, etyki, rodziny i prawa — 42-79-64, prawnik
— 42-75-76, szkolnictwa i młodzieży —  42-79-73, 42-69-86, żyda 
politycznego — 42-78-81, żyda wsi — 42-79-68, 42-78-90, stołe
czny oraz aktualności —  42-79-77, handlu, usług i komunikacji
— 42-79-56, literatury 1 sztuki — 42*79-88, ielietonów 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, solecznlckl — 52-780, świędański —  44-21-46, trocki 1 
szyrwlncki — 62-42-67, fotokorespondend — 42-90-81, tłumacze
— 42-90-60, 42-72-71, styliśd — 42-72-92, maszynistki — 42-77-72.

Redaktor ZbignieW^^/

Usługi 7CEBO -  5 ^ 0  
nych dokumentów — fcjJg 
1 1  piętro, pokój 1102-  ̂j
do 17.00 w dnladh P*80''

Biuro ogłoszeń 1 ll*f
svós 60, 1 1  piętro* P0̂  
lefon — 42-69-63.


