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Wileński
mawiano projekty podatku dochodowego, 
jdeksn administracyjnych wykroczeń i in.
7 lipce na posiedzeniu popo. 
Ulowym trwała dalsza dy*ku- 
■ nad projektem statuiu Sej- 
| Repubfikl Litewskie). Po 
Tjgiej debacie zaaprobowano 
U piąty artykuł, a po pierw
si _  szósty artykui tęgo pro-

I ftu- ’  ’  1
drugiej dyskusji zaaprobo- 
i projekty ustawy „O no- 
acji ustawy Republiki Li- 
iej o operatywnej działał* 

oraz uchwały o trybie 
ja w życie „Ustawy Re

ma litewskiej „O noweliza- 
, ustawy Republiki Litewskiej 
operatywnej działalności". 
Minister finansów Eduardas 
belis przedstawił do rozpa
lenia projekty ustaw „O no- 
elizacji tymczasowej ustawy 
ipubDki litewskiej o podatku 
chodowym od osób fizycz- 
p “ oraz „O częściowej no- 
pzacji ustawy Republiki Li- 
pskiej o podatku dochodo- 
fn od osób prawnych'1. Oba 
>jekty zaaprobowano po pier- 
tej debacie.
Następnie minister flnansów 
nformował, iż rząd ze wzglę- 
na to, źe sam swymi rozpo- 
izeniami może rozstrzygnąć 
nóre kwestie, odwołuje 

łożone na wcześniejszym 
kenta projekty ustaw „O 

tymczasowej ustawy 
Utewskiej o podatku 

owym od osób fizycz- 
. 1 irO częściowej noweli- 
i ustany Republiki Litews- 
1° Podatku dochodowym od 
prawnych".

Eduardas Vilkelis 
projekt ustawy „O 

^ ““ jli kodeksu Republiki 
lei administracyjnych wy- 
' JJ^w ko prawu". M. 
widuje on, że za prze-
Przedmiotów użytku- o- 

oraz Innych 
PMUcą państwową zgod- 

..zielonego kana- 
V  iS!~oaeniein ustalonej 

do !?4! . karą od ty- 
skat5?^ % ® ^  litów z 

» otów, wykra- 
usiaioną normą lub 
j l l  Projekt wpisa- 
do porządku dnia

1 (1 0 ^  bsflzie w trv-

tawił̂ ?*,1"5 Andriukaitis 
m  opracowa-

roboczą projekt

iistawy o centrum badania lu 
dobójstwa mieszkańców Litwy 
Dokument określa funkcje cen 
trum, ustalenia badań ludobójst 
wa, strukturę tego centrum 
kierowanie nim, jak również 
kwestie finansowania, organizacji 
pracy i inne. Projekt włączony 
został do programu sesji i oma
wiany będzie w trybie pilniej
szym

8 lipca główny inspektor pra
cy Mindaugas Pluktas przedsta
wił do trzeciego 'czytania i  gło
sowania projekt ustawy Repub
liki Litewskiej o bezpieczeńst
wie pracy ludzi. Przyjęto posz
czególne artykuły tego projek
tu. Ogłoszono przerwę w tej dy
skusji.

Poseł Rimantas Markauskas 
zgłosił do dyskusji projekt us
tawy „O zmianie i uzupełnieniu 

. ustawy Republiki Litewskiej o 
obywatelstwie". Projekt zaapro
bowano po drugim czytaniu.

Podobnie po drugigi czytaniu 
zaakceptowano projekt uchwa
ły „O przerwaniu pełnomo
cnictw niektórych deputowa
nych do rad samorządowych 
zgodnie z art. 141 Konstytucji 
Republiki Litewskiej".

Przewodniczący Rady Adwoka
tów Litwy l£ęstutis Lipeika zgło
sił projekt ustawy „O zmianie 
kodeksu małżeńskiego i rodzin
nego Republiki Litewskiej". Po
stanowiono projekt wpisać do 
programu obrad sesji i przystą
pić do jego omawiania.

Wiceminister opieki społecz
nej Mindaugas Stankevićius w 
czasie kontynuowania1 pierwsze, 
go i -drugiego czytania zgłosił 
projekt ustawy „O zmianie us
tawy Republiki Litewskiej o u- 
mowie o pracy". Projekt został 
zaaprobowany.

(ELTA)
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tewskiej; Arturas Paulauskas — 
prokurator generalny Republiki 
Litewskiej; Alvydas Sadeckas 
— doradca prezydenta Republiki 
Litewskiej ds. bezpieczeństwa 
narodowego; Romasis Vakeku- 
nas — minister spraw wewnę
trznych Republiki Litewskiej.

Grupie tej zlecono bezpośred
nie ukształtowanie działalności 
koordynacyjnej grupy do wal
ki z zorganizowaną przestęp
czością i korupcją.

L ist szefów  pań stw  bałtyckich
6 lipca szefowie trzech państw 

bałtyckich podpisali list do kie
rownictwa państw siódemki. 
List przekazany zostanie każde
mu z kierowników państw sió
demki. Głosi on:

„9 lipca 1992 r. w Helsin
kach uchwalone zostały „Doku. 
menty helsińskie 1992 roku".

Jak wiadomo, Federacja Ro
syjska reprezentowana przez 
prezydenta Jelcyna^ uczestni
czyła w  uzgadnianiu tego doku
mentu, któTy, m.in. wzywa „u- 
czestniczące zainteresowane kra. 
je do niezwłocznego zawarcia 
dwustronnych umów, w tym ró
wnież harmonogramów „niezwło
cznego, zorganizowanego i  cał
kowitego wycofania wojsk za
granicznych z  terytoriów państw 
bałtyckich".

•Minął jeden rok, ale niestety 
ani Estonia i Łotwa, ani Litwa 
nie miały możliwości spełnić te. 
go żądania. W  przestrzeganiu 
naszych zobowiązań przeszkodzi
ła nam odmowa rządu rosyjs
kiego przedstawienia projektów 
umów, w tym również harmono
gramów.

Jak najbardziej popierając 
procesy demokratyczne, zacho
dzące w Rosji, musimy powtó
rzyć, że prawdziwym sprawdza
niem politycznej i demokraty
cznej woli Rosji jest jej goto
wość do spełnienia podjętych 
zobowiązań międzynarodowych.

Jesteśmy gotowi i chcemy pra
cować z Rosją, ale dla rozwoju 
prawdziwej współpracy niezbęd. 
ne jest zbudowanie zaufania.
Możemy to osiągnąć wspólnie 
przestrzegając < założeń „Doku
mentów helsińskich 1992 roku".

Wasza Ekscelencjo, liczymy 
na to, że w odpowiedni dla Was 
sposób poruszycie ten problem 
podczas spotkania w Tokio i że 
nieugięcie popierać będziecie 
„niezwłoczne, zorganizowane i 
całkowite wycofanie obcych 
wojsk z terytoriów krajów bał
tyckich".

Prezydent Przewodniczący Prezydent
Republiki Estońskiej Rady Najwyższej Republiki Litewskiej 

Lenart MERI Republiki Łotewskiej Algirdas
Anatol!j GORBUNOW BRAZAUSKAS

Rozmowa prezydenta i kierownictwem Karty Obywatelskiej
7 lipca Algirdas Brazauskas 

spotkał się z przewodniczącym 
Rady Karty Obywatelskiej Vy- 
tautasem Kufoiliusem oraz człon
kami Rady Vytautasem Ambra- 
zasem, AUgisem Gućasem i Jo- 
nasem Mikelinskasem.

Powstała w  zaprzeszłym roku 
Karta Uczy 42 kluby obywatel
skie, zrzeszające ponad tysiąc 
członków. Na wyborach do Sej
mu Karta zdobyła 10 manda
tów i utworzyła w  nim odręb
ną frakcję.

Kierownicy Karty zwrócili u- 
wagę prezydenta na problemy, 
wzmagające, w ich przekona
niu, niestabilność polityczną w 
kraju i  budzące nieufność spo
łeczeństwa wobec władzy.

(ELTA)

Po 54 dniach na Litwie nie będzie
ani jednego uzbrojonego żołnierza rosyjskiego
Minister ochrony kraju Au- 

drius Butkevićius na konferen
cji prasowej powiedział, że jest 
przekonany, iż całe wojsko ro
syjskie zostanie wycofane z Li
twy do 31 sierpnia, jak przewi
duje harmonogram Jest możli
we, dodał on, że ostatni żołnie
rze wyjdą nawet o kilka dni 
wcześniej. W  ciągu pozostałych 
dni będą porządkowane i pod
pisywane dokumenty.

Audrius Butkevićius i minister 
obrony Rosji Paweł Graczow 
podpisali harmonogram wycofa
nia wojsk w  zaprzeszłym roku 
we wrześniu w Moskwie. Wte
dy, według danych, szefa* połą
czonego sztabu sił zbrojnych Li
twy pułkownika Stasysa Knezy- 
sa, na Litwie było 22 tys. woj
skowych i około 8 tys. członków 
Ich rodzin. Obecnie, gdy rozpo
czął się ostatni etap wycofywa

nia, pozostało 7,5 tys. oficerów 
i żołnierzy.

Wywozi - się cały sprzęt i 
uzbrojenie, j&kie znajdowały się 
na Litwie. Pozostaje tylko mają. 
tek nieruchomy, który w myśl 
ustaw Litwy stanowi jej włas
ność. Audrius Butkevićius po-, 
wiedział, że Ministerstwo Ochro
ny Kraju nie zamierza kupować 
uzbrojenia wychodzących wojsk, 
chociaż takie propozycje są.

Wyjeżdżają również cztery 
byłe zakłady wojskowe. Dobie
ga końca wywożenie urządzeń 
z zakładów naprawy czołgów i 
śmigłowców w Kownie. Na ich 
bazie zamierzano utworzyć wspó
lne z Rosją przedsiębiorstwo o 
przeznaczeniu cywilnym, jednak
że zrezygnowano z tego.

■Do 31 sierpnia wojskowi ro
sy i scy nie zdążą wywieźć amu
nicji i materiałów wybucho

wych z arsenałów z Szateikiai 
(rejon plungeski). Zmagazyno
wano tam około 20 tys. ton ma. 
teriałów wybuchowych, które 
gromadzono od 1945 roku. Są 
to bardzo niebezpieczne ładun
ki, ze względów bezpieczeństwa 
wywóz ich nie będzie przyśpie
szany, powiedział pułkownik 
Stasys Knezys. Ma być to zro
bione do końca roku. Magazynu 
będą pilnowali żołnierze litews
cy, natomiast ewidencją i wy
wozem materiałów wybucho
wych zajmie się kilkunastu ro
syjskich administratorów i nie 
uzbrojonych żołnierzy. Według 
nieoficjalnych wiadomości — 
część materiałów wybuchowych 
i amunicji zostanie przekazana 
Ministerstwu Ochrony Kraju Li
twy.

(ELTA)

Zapraszamy na spotkanie z Janem Nowakiem-Jeziorańskim
W  poniedziałek, 12 lipca br., 

ot godz. 18 w siedzibie Zarządu 
Miejskiego ZPL (ul. Pylimo (Za- 
walna) 45/2) odbędzie się spot
kanie z dobrze nam wszystkim 
znanym Janem Nowakiem - Je
ziorańskim, który przybył na 
Litwę z okazji 49 rocznicy 
wyzwolenia Wilna spod okupa
cji hitlerowskiej.

Jan Nowak - Jeziorański był 
żołnierzem Września, od wiosny 
1943 r. — kilkakrotnym kurie
rem i emisariuszem Komendy 
Głównej AK, m.in. 7.IV.—2.VH 
roku 1943 odbył podróż Warsza

wa — Sztokholm — Warszawa 
jako kurier KG AK do Bazy 
„Anna" w Sztokholmie. W  ok
resie 14.X— ll.XH. 1943 r. prze
był drogę Warszawa — Sztok
holm — Londyn jako emisa
riusz Komendanta Głównego AK 
do Sztabu Naczelnego Wodza. 
W  Wielkiej Brytanii odbył prze
szkolenie spadochronowe. Wal
czył w Powstaniu Warszawskim. 
Był jednym z organizatorów AK- 
owakiego ruchu kombatanckiego 
na emigracji, wieloletnim dyrek
torem sekcji polskiej Radia 
Wolna Europa. Piastował stano

wisko jednego z dyrektorów 
Kongresu Polonii Amerykańs
kiej, pełnił funkcję konsultan
ta Państwowej Rady Bezpieczeń
stwa Stanów Zjednoczonych.

Jan Nowak - Jeziorański jest 
autorem setek artykułów 1 kil
ku książek, m.in. „Kuriera z 
Warszawy", książki, za którą 
otrzymał doroczną nagrodę lite
racką tygodnika „Wiadomości" 
(Londyn). Stale mieszka w An- 
nandale pod Waszyngtonem.

Inf. wŁ
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PAPIEŻ UDAŁ S ię NA WYPOCZYNEK W GÓRACH
Jan Paweł II udał się w śro

dę po południu na około dzie
sięciodniowy wypoczynek w 
górach. Papież, sprawiający wra. 
żenie, iż jest w dobrej formie, 
odleciał śmigłowcem na lotnis
ko rzymskie, a stamtąd samolo
tem do Treyiso (północne Wło
chy), skąd ponownie śmigłow
cem przewieziony zostanie do 
wioski Lorenzago, w sercu pas
ma górskiego Cadore (wschod
nia część Alp włoskich).

Podobnie jak w latach 1987,

1966 i w roku ubiegłym, papież 
zamieszka w niewielkim domku 
należącym do diecezji Treviso, 
położonym nie opodal lasu, na 
wysokości 900 metrów.

Nad życiem i spokojem pa
pieża czuwać będą znaczne siły 
bezpieczeństwa, a w wyciecz
kach górskich będą mu towa
rzyszyć członkowie ochrony.

W  najbliższą niedzielę Jan 
Paweł II odprawi Mszę dla wie
rnych z Cadore, w pobliżu wio
ski Santo Stefano.

DOPOMÓC POLAKOM NA WSCHODZIE

WARSZAWA, 8 lipca (kor. 
ELTA A. Degutis). Głównym za
daniem Polonii: USA jest obe
cnie pomóc Polakom zamieszka
łym na Wschodzie — oświadczył 
wiceprzewodniczący Kongresu 
Polonii Amerykańskiej Zbigniew 
Kruszewski. W  rozmowie z nim, 
rozpowszechnionej przez Polską 
Agencję Prasową lider Polaków 
amerykańskich oświadczył, że 
po odzyskaniu suwerenności 
przez kraje dla Polonii USA 
najważniejszym zadaniem jest 
obecnie zapoznanie się z potrze-

POWÓDŻ W REJONIE MISSISIPI

Sytuacja powodziowa w rejo
nie Missisipi, największej rzeki 
amerykańskiej, staje się coraz 
groźniejsza. Do tej pory W jej 
nurtach poniosło śmierć 15 osób, 
wiele uznano za zaginione. Stra
ty materialne ocenia* się już 
obecnie na ponad miliard dola
rów, jak podała w czwartek 
agencja Associated Press.

Takiej powodzi nie notowano 
tam od 1965 roku, jeżeli będzie 
się ona dłużej utrzymywać, może 
okazać się największą w obe
cnym stuleciu. Poziom wody na 
niektórych odcinkach podniósł 
się już o 6—10 m. Deszcze w 
górnym biegu rzeki padają na
dal i — zdaniem meteorologów 
— nie ustaną przynajmniej do 
końca obecnego tygodnia.

Na rzece praktycznie wstrzy
mana jest żegluga  ̂ a jest to 
ważny w USA szlak transporto
wy, którym do portów nad Za
toką Meksykańską dostarcza się 
przede wszystkim węgiel i zbo- 
że.

Naj groźniejsza- sytuacja jest 
w stanach. Iowa, Illinois, Minne
sota1, Missuori, Wisconsin oraz 
Południowa Dakota. W  wielu 
dużych miastach leżących nad 
rzeką, życie jest praktycznie 
sparaliżowane, ponieważ ulice 
znalazły się pod wodą.

W  licznych rejonach zaczyna 
brakować wody pitnej, nie ma 
też energii elektrycznej, wystę
pują trudności z łącznością, 
utrudniona jest komunikacja 
drogowa, kolejowa.

CIĘŻKIE WALKI MIĘDZY MUZUŁMANAMI 
I CHORWATAMI

Gwałtowne walki między si
łami chorwackimi i  muzułmań
skimi w Bośni i Hercegowinie 
toczyły się w nocy ze środy na 
czwartek. Podczas muzułmańs
kich ataków na miasta Busova- 
cza, Fojnica, Kiseljak i Kresze- 
wo na zachód od Sarajewa zgi
nęło według radia chorwackie
go przynajmniej 10 osób.

W  środę wieczorem ataki ser

bskie nasiliły się również w in
nych częściach Bośni i Hercego
winy. Pod ostrzałem jest okrą
żone przez Serbów Gorazde, 
gdzie użyto wyrzutni rakiet. 
Krytyczna* jest sytuacja w chro
nionej przez ONZ Srebrenicy. 
Serbowie od wielu dni- utrudnia
ją zaopatrzenie tego miasta- w 
wodę do picia. Srebrenicy zagra
ża te? pożar okolicznych lasów.

GRUZINI UDAREMNILI PRÓBĘ 
DESANTU MORSKIEGO

Gruzińskie oddziały ochrony 
wybrzeża udaremniły w nocy ze 
środy na czwartek kolejną pod
jętą przez separatystów abchas- 
kich próbę zaatakowania Suchu- 
mi od strony morza.

Desant morski chciały wysa
dzić dwa kutry i jedna barka 
— jak poinformowało korespon
denta TASS centrum prasowe

wojsk gruzińskich stacjonują
cych w Abchazji. — Na froncie 
wzdłuż rzeki> Gumisty nie zaszły 
w nocy na czwartek żadne zmia
ny. Strona abchaska kontynuuje 

1 jednak koncentrację swoich sił 
na kierunku Szroma — Achal- 
szeni. Trwają też ciężkie walki 
na froncie wschodnim.

DEPORTACJA RODZINY SZEFA 
KOLUMBIJSKIEJ MAFII

Brata, siostrę i pięciu innych 
krewnych osławionego szefa ko
lumbijskiej mafii narkotykowej 
Pablo Escobara deportowały we 
czwartek władze Kostaryki.. Od
lecieli oni z San Jose do Kołu* 
mb ki.

Siódemka ta przebywała w 
Kostaryce, mając wizy turystycz
ne. Mimo że nikt z tych krew
nych Escobara nie był notowa
ny przez kostarykańską policję, 
tamtejsze władze wyraziły oba

wę, że ich obecność może „za
kłócać bezpieczeństwo" kraju.

Pablo Escobar jest szefem ko
lumbijskiego kartelu narkotyko
wego z Medellin. W  ubiegłym 
roku zbiegł z więzienia i jest 
intensywnie, choć bezskutecznie, 
poszukiwany przez policję i woj. 
sko. Jednocześnie grupa jego 
zajadłych przeciwników, daw
niejszych podwładnych, zaprzy
sięgła mu śmierć. Czuje się nią 
zagrożona także cała rodzina 
Escobara.

ARESZTOWANIE WAŻNEJ OSOBISTOŚCI 
RESORTU KULTURY WŁOCH

We czwartek rano aresztowa
ny został w Rzymie dyrektor 
generalny w ministerstwie ds. 
dóbr kulturalnych Francesco Si- 
sinni, druga pod względem ran- 
tji osobistość we włoskim resor

cie kultury — jak podały kola 
sądowe.

59-letni Sisinni oskarżony jest 
o oszustwa na szkodę państ
wa, nadużycie władzy i fałszer
stwa.

Okno na świat
Z DONIESIEN PAP

CLINTON ZAPOWIADA PRZEŁOM W GATT

bami Polaków zamieszkałych na 
Wschodzie, nawiązanie z nimi 
kontaktów na miejscu i  podzie
lenie stref wpływu między or
ganizacjami polonijnymi ist
niejącymi na Zachodzie oraz 
„Wspólnotą. Polską .̂

Gość w celu zapoznania się z 
sytuacją na miejscu udaje się 
do Wilna i Lwowa. Jak powie
dział, obecnie w USA mieszka 
9,5 min osób pochodzenia pol
skiego: od 1976 r. fundacja Po
lonii amerykańskiej udzieliła 
Polsce pomocy za 200 min dola- 
rów.

Prezydent USA Bill Clinton 
oświadczył w Tokio w środę, w 
pierwszym dniu światowego
szczytu gospodarczego, iż osią
gnięto przełom w rokowaniach 
w GATT. Zapowiedział ogłosze
nie szczegółów później w ciągu 
dnia.

Występując wkrótce po Clin
tonie pełnomocnik Białego Domu 
do spraw handlu Mickey Kantor 
ocenił, iż osiągnięte porozumie
nie doprowadzi do największej 
w dotychczasowej historii obni
żki ceł. Zapowiedział, iż w  sa
mych Stanach Zjednoczonych 
przyczynił się ono do stworzenia 
w ciągu najbliższych 10 lat oko
ło 1,4 min miejsc pracy.

Porozumienie osiągnęły czte
ry główne potęgi gospodarcze 
— USA, WE, Japonia i Kanada. 
Ich przywódcy są reprezentowa
ni na szczycie siódemki, w skład 
której wchodzą USA, Japonia, 
Kanada i  cztery główne państwa 
Wspólnoty Europejskiej —  W. 
Brytania, Francja, Niemcy i 
Włochy.

Umowa obejmuje 18 dziedzin 
handlu produktami przemysło
wymi. W  ośmiu, z nich cła zosta
ną zniesione, w  czterech naj
wyższe stawki zostaną zreduko
wane znacznie, nawet o 50 proc.

Cła mają być wyeliminowane 
we wzajemnym handlu farma
ceutykami, sprzętem medycz
nym, sprzętem budowlanym, 
produktami stalowymi, maszyna
mi rolniczymi, piwem, meblami 
i wysokoprocentowymi napoja
mi alkoholowymi. Znaczna rep 
dukcja ceł nastąpi z kolei w 
handlu wyrobami! ceramicznymi, 
szklanymi, włókienniczymi i 
odzieżą. Kantor poinformował 
również o postępie osiągniętym 
w dziedzinie wymiany usług, je
dnak nie podał szczegółów.

Czterostronne porozumienie 
potęg, gospodarczych stanowi w 
ocenie ekspertów ważny krok 
naprzód w kierunku globalnego 
porozumienia handlowego ma
jącego zakończyć trwającą od 
siedmiu lat rundę urugwajską 
GATT. Pferwsze reakcje wska
zują na pozytywne przyjęcie 
porozumienia, które jednak bę
dzie jeszcze przedmiotem szcze_. 
gółowych prac w Genewie, w 
centrali Układu Ogólnego w 
sprawie Ceł i Handlu (GATT), 
do którego należy ponad 100 
krajów świata.

Czterostronne porozumienie o 
dostępie do rynków było przygo
towywane przez główne potęg'1 
gospodarcze od kilku miesięcy.

PRZYJĘCIE DEKLARACJI POLITYCZNEJ

Szefowie państw i rządów sied
miu najbogatszych państw świa
ta przyjęli w  czwartek w Tokio 
na dorocznym spotkaniu dekla
rację polityczną, która między 
innymi wzywa Koreę Północną, 
aby natychmiast uchyliła decyzję 
o wycofaniu się z układu o nie
rozprzestrzenianiu broni jądro-' 
wej i w pełni wypełniała przy
jęte w układzie zobowiązania.

Dokument wzywa Ukrainę do 
ratyfikowania układu START (o 
redukcji arsenałów strategicznej 
broni jądrowej), a Ukrainę i 
Kazachstan da przystąpienia do 
układu o nierozprzestrzenianiu 
broni jądrowej jako państwa 
wolne od tej broni.

Sygnatariusze deklaracji- szczy
tu tokijskiego potwierdzają po
parcie dla integralności' teryto
rialnej Bośni i Hercegowiny i 
ogłaszają, że nie zgadzają się

na uregulowania narzucone Mu
zułmanom bośniackim przez 
Serbów i Chorwatów. Wzywają 
rząd serbski, aby uchylił decy
zje o wydaleniu z Kosowa ob
serwatorów z ramienia Konfe
rencji Bezpieczeństwa i Współ
pracy w Europie i aby zgodzili 
się na znaczne zwiększenie ich 
licsby,

W  deklaracji z zadowoleniem 
wita się powstanie -rządu tym
czasowego w  Kambodży. Zapo
wiada się dalsze naciski na Irak 
i Libię, aby wypełniły wszystkie 
dotyczące ich rezolucje Rady 
Bezpieczeństwa ONZ. Ponadto 
„z uwagi na niepokój, -jaki bu
dzi, zachowanie się Iranu" syg
natariusze deklaracji tokijskiej 
wzywają „rząd irański do kon
struktywnego udziału w wy
siłkach międzynarodowych na 
rzecz pokoju i stabilności".

JiELCYN PRZYBYŁ DO TOKIO
Prezydent Rosji Borys Jelcyn 

przybył we czwartek do Tokio, 
aby dołączyć do szefów państw 
i rządów siedmiu najbogatszych 
•krajów świata w celu zabie
gania o zwiększenie pomocy go
spodarczej dla Rosji. Chodzi o 
43 mld doi., które Wstępnie o- 
biecano Rosji wiosną br. \ o 
porozumienie w sprawie dodat

kowych 2 mld doi. na przepro
wadzenie prywatyzacji.

Jelcyn będzie się w szczegól
ności domagał uchylenia restry
kcji w wymianie handlowej, na
łożonych na Związek Radziecki 
i utrzymywanych przez świat za
chodni w mocy. Ogranicza to 
dostęp Rosji do najnowocześ
niejszych technologii.

PIERWSZĄ |L ~
KONFERENOi

PRASOWA NOty? 
P R E Z Y D E N T * !

Łotwa w rozmowach I \  
winna wykazywać dô J 
elastyczność, ale i r6W 
twardość — powiedziani^-- v 
pierwszej konferencji } 
po wyborze w środę $  Pc 
wisko prezydenta Giijjhj 
nis.

Ulmanis zamierza 
ńym prezydentem i w  P  
kać we wszystkie tistw l 9 
aby w pierwszej' kolejno? 
jąć te, które pomogą 
trudne problemy narodą^^

•Nawiązując do sw|| 
nego, przedwojennego J 
ta Łotwy Karlisa Ulmank 
lennika silnej władzy, <jr 
„zamierza wziąć z niegj, 
stko to, co on dał 
dowi".

W

ŚMIERTELNE fflh W  
POWODZI W CHIHJ

Liczba ofiar śmiertelni 
wodzi w prowincji ZhejfjT 
wschodzie Chin wzrósł 
czwartek rano do 38 os$| 
innych uznano za zapyl 
— podała z Pekinu agenci 
hua.

Straty materialne I 
już na blisko 3 mld | 
min doi.). Pod wodą,zna]J  
ponad 820 tys. hektarów! 
prawnych, zniszczonych 9  
30 tys. budynków. Na J 
sparaliżowania transportu! 
braku energii elektryki 
nęły setki zakładów pj 
wych.

Jest to już piąta i g H H  
prowincji Zhejiang naj 
rzeni kilku miesięcy. Nai 
wylania rzeki Jangcyą 
dą znalazły się niekt&ęi 
prowincji Jiangxi i Anfs

PRAWIE 3,3 MU [  
BEZROBOTNYCI E

W  ubiegłym miesiącu 
wzrosła liczba- bezrobotny I  
Niemczech, sięgając 3J6SK 
poinformował Federalny.! 
Pracy w Norymberdze.

W  zachodnich JBH 
wskaźnik bezrobocia  ̂wyr; c 
proc. Liczba bezrobotni i W 
rwcu w porównaniu z 
zwiększyła się o 21,4 Łysi 
nosi ogółem 2.166.000.

W  Niemczech wschjffl I  
na obszarze byłej NRD — 
żnik bezrobocia '  wynoś 
proc. W  czerwcu zarejed 
no tam 1.099.000 
(3,1 tys. więcej niż

2 TYS. ŻOŁNIERZY 
PRZYBYŁO DO S0M|

Do Somalii przybyło;] 
tys. żołnierzy USĄgj 
ONZ, dotyczącej szkoleń*] 
skowego i niesienia 
manitamej — powieda ĵ 
czwartek w Tokio wysoki 
stawiciel władz ameryb

Barcelona — to miasto t port na północnym wschodzie Hiszpanii nad Morzem Sródzlflfl1̂ !  
wne miasto Katalonii i centrum administracyjne prowincji Barcelona, jeden z DajważnieJtO^T 
ków gospodarczych l kulturalnych kraju. Barcelona słynie ze swych licznych zabytków arctf* 
X—XIX wieków.

NA ZDJĘCIU: jedna z osobliwości Barcelony — kopia statku Kolumba „Santa Maria".]
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AR CH IK ATE D RZE  — PIEŚNI KÓ2NYCH NARODÓW 

W f'cvm «<kynarodoweS° folklorystycznego „Bal-
V9«Sss0l5S sie na nabożeństwo ekumeniczne w archikate-■ « «  zebrali się na

rileńsUej.
dnc ^^ożeóstwa „całego świata1', podczas których ludzie

a TakS wyznań sławią Wszechmocnego swą pieśnią, organizowa- 
y -;f różny® festiwalach folklorystycznych Europy. W  Wil-

06 się po raz pierwszy.
ie ieśni pOd sklepieniami archikatedry po raz pierwszy śpie- 
S ^P  tylko katolicy, ale i prawosławni, protestanci, muzuł- 

’0Jv |alil “ onedstawldele innych wyznań.
b o c z n ic a  LUDOBÓJSTW A Zy d O w  l i t e w s k i c h

na Litwie obchodzona będzie 50 rocznica zagłady 
- wildiskiego getta* Tej smutnej dacie poświęca się 

nrzedsłęwzięć. Rok 1993 ogłoszony został rokiem pamięci 
ôładY Żydów litewskich. Dla jego upamiętnienia na mocy dę

to W  prezyd€nta republiki Algiidasa Brazauskasa powołano ko- 
t r -U naństwową z przewodniczącym Sejmu Ceslovasem Jurtśe- 
m«m. ttóra zatwierdziła plan głównych imprez,

13 lipca *___
SJ)ocz Otwarty zostanie zespół pamiątkowy dla uczczenia 

\ A Ł j  400 Żydów zamordowanych tu w roku 1944. Na ża- 
fhna uroczystość przybędzie około 300 osób z  Izraela, USA, Ka- 
adv Goście odwiedzą cmentarz żydowski w Wilnie, IX fort w 
fownie oraz getto, wezmą udział w nabożeństwie, które się od
będzie w synagodze wileńskiej. 15 lipca o godz. 11 uroczystość 
ôł>na odbędzie się w Ponarach przed pomnikiem ofiar maso

w i zagłady. Wilnianie do Ponar będą mogli się udać autobusa-
ii od mostu Zwierzynieckiego z ulicy Jasinskio. Wieczorem 

tego samego dnia o godz. 19 w Wilnie odbędzie się żałobny 
wieczór.

CUKIER „AURY" TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW SZAWEL 
Zamknięta spółka akcyjna „Aura" zaczęła sprzedawać miesz-

kańcom cukier, zamówiony jeszcze przed rokiem. Jak na razie, 
mogą go nabyć jedynie mieszkańcy Szawel, pierwszeństwo przy- 
iługuje osobom wymagającym pomocy społecznej. Pozostali mie- 
szkańcy republiki będą musieli jeszcze zaczekać, gdyż holender- 

r ta firma „Wente", z  którą „Aura" zawarła umowę, przysłała za. 
:6~ ledwie 40 ton cukru. Łącznie zamierza się go sprzedać 10 tys. 

lon. A propos za pieniądze wpłacone jeszcze w ubiegłym roku 
tlienci otrzymają obecnie zaledwie połowę obiecanej ilości. cu- 

: Ikru, gdyż w ciągu tego okresu znacznie on podrożał. Jak twier- 
- rdzą pracownicy „Aury", w najbliższym czasie Szawle otrzymają 

>tfd kolejną partię holenderskiego cukru.
R. OZOLAS O SYTUACJI NA  WILEŃSZCZYŹNIE 

Na Wileńszczyźnie obserwuje się v,tendencje dezintegracji": 
szkołach polskich słabo się uczy języka litewskiego, wycho

wuje się w duchu pojęcia ojczyzny nie Litwy, lecz Polski, nie
legalnie działa tzw. „Uniwersytet Rólski w Wilnie", Litwini zwal- 
lianj są z pracy z powodu przynależności narodowej, tu i ów
dzie daje się zauważyć działalność polskiego kościoła katolickie
go, sprzeczną z interesami Litwy. Oświadczył to w  Sejmie R.

5.00 )zolas. Przewodniczący Państwowej Komisji Problemów Regional. 
tych R. Ozolas prosi instytucje władzy o rozpatrzenie tych pro- 
ilemów przed podpisaniem traktatu litewsko-polskiego.

NOWY SKLEP* ELEKTROTECHNIKI ZACHODNIEJ 
Sklep aparatury firm niemieckich oraz japońskich JVC, JCS, 

.Braun" i „Baudmecht" otwarty został w-Wilnie przy ul. A. 
fienuolia 14. Sprzedaje się tu przeszła 300 rodzajów wyrobów: 
Tnagnetafony, aparaty radiowe, telewizory, wideoaparaturę, ką- 
ety, żelazka, odkurzacze, kombajny kuchenne, suszarki do \ ł̂o- 
ów, elektryczne golarki i sprzęt do pielęgnacji zębów oraz 

l*iele innych zachodnich wyrobów.

ych

nos 
i w,

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

POŚWIĘCA S ię  49 ROCZNICY OPERACJI 
AK „OSTRA BRAMA"

Potniemy AK Ziemi Wi- 
®i informuje, że odbędą 
następujące imprezy w

[ * ' « B w : rOCZniCą | p | J

(niedziela) br„ o 
I K '„ . °  uroczyste odstonią- 

Bwi?  Nieznanemu Żołnie-
ii 1Kraiowei w Skoj- 
(koło Rudominy).

fw fcg br. kwiaty
20®taną złożone:

godz. 11.00 w Krawczunach przy 
pomniku żołnierzy II Zgrupowa
nia AK; o godz. 13.00 w  Kal
warii Wileńskiej (na cmentarzu 
kolo kościoła na grobie żołnie
rzy AK); o godz. 14.00 — na 
Drodze Krzyżowej w Kalwarii 
Wileńskiej (na grobie żołnierzy 
AK, którzy polegli pod Kraw- 
czunami. — Nowosiółkami); o 
godz. 15.00 na Pióromoncie na 
grobach żołnierzy 1 Wileńskiej 
Brygady AK ,.Juranda".

za paliwo jądrowe
KOMENTARZ m in is t r ai Hi■tyoit" ^cyjna „Techenab- 

Rergptvv f d 5*ak  Ministerstwu 
w Newskiej

B®ia 276 ,®reJ żąda zapła-
Bfgti dolarów USA

** M1‘wo nuklearne, sto- 
ignaliń^kiej Siłowni 

«szy komentowanie tej

**”U»a bSS  energetyki Algi- 
Sl-tttkynai: *

l dzjj , !? ros,a sześciokrot- 
' H41»i“ na kaseta z  pali- 

kosztuje 60 
! ôgla Cl/ 8Hownia atomo- 
****** do wiosny,

fc* °koło S° 900 Jej
J P  dłto ZZ 101x1 °SD. Powy- 

I M .Ł S S r? » »  a  otrzyma- 
anearnym 2 paliwem

^acon^ dŁuę nie z°-
onV' rosyjska spółka

akcyjna nie dostarczy kolejnej 
partii paliwa. Sama Litwa, jak 
na razie, nie zaoszczędziła takiej 
sumy, toteż poszukuje się za
chodnich organizacji finanso
wych, które by mogły udzielić 
kredytu na ten cel.

Zdaniem A. Stasiukynasa w 
najbliższym czasie nie przewi
duje się wzrostu cen energii e- 
iektrycznej dla użytkowników. 
Obecna taryfa — 8 centów za 
kilowatogodzinę pokrywa też ce
nę paliwa nuklearnego, nie zdo
łano jednak zgromadzić środ
ków. Zdaniem ministra do obe
cnego poziomu cenę energii ele
ktrycznej należało podnieść już 
wcześniej. Czy taryfa dla użyt
kowników wzrośnie z czasem 
zależeć będzie od zmiany kursu 
lita w stosunku do dolara USA.

Nowa rada kształtuje nowy zarząd.
Kto będzie kierował wydziałem oświaty?

W  ubiegłym tygodniu konty-l 
nuowała obrady pierwsza orga
nizacyjna sesja rady samorządu 
rejonu wileńskiego, której obra
dy nie dobiegły jeszcze końca. 
Widocznie nastąpi to po kolej
nym, lipcowym etapie wyborów, 
kiedy nieskompletowaną w pe
łni radę, miejmy nadzieję, uzu
pełnią nowi deputowani. Nie
mniej, na razie z trudem, bo
rykając się z brakiem kworum, 
nowa rada funkcjonuje i  po
dejmuje decyzje.

{Podczas minionego posiedze
nia deputowani na prośbę na
czelnika rejonu Leonidasa BU- 
ROKASA częściowo skorygowa
li strukturę zarządu, wprowa
dzając m.in. etat starszego re
ferenta do wyjaśniania skarg i 
łączności z gminami. Jednak 
różnorodne kwestie, nie doty
czące personaliów, omawiano 
raczej sprawnie i rzeczowo. 
Trudniej szło natomiast z ob
sadą konkretnych stanowisk  ̂
zwłaszcza kierownika wydziału 
oświaty, który ma być jedno
cześnie zastępcą naczelnika re
jonu. Leonidas Burokas zgłosił 
na to stanowisko Danguole SA- 
BIENE, dotychczas pełniącą o- 
bowiążki kierowniczki wydziału 
oświaty i kultury. Omawianie 
tej kandydatury było właściwie 
najbardziej gorącym momentem 
sesji. Zdania deputowanych wy.

Narodowy Bank 
Litewski
ustalił od1 8 lipca dla rozliczeń 
buchalteryjhych następujący sto
sunek lita do walut krajów ob
cych:
Funt brytyjski 6.4886
Dolar australijski 2.8964
Szyling austriacki 0.3598
100 białoruskich rubli 0.2256 
Frank belgijski 0.1230
Korona czeska 0.1509
Korona duńska 0.6592
Ecu 4.9334
Korona estońska 0.3153
Peseta hiszpańska 0.0332
100 lirów włoskich 0.2782
Jen japoński 0.0399
Dolar USA 4.3000
Dolar kanadyjski 3.3403
Rubel łotewski 6.6225
100 złotych polskich 0.0251
Korona norweska 0.5988
Gulden holenderski 2.2543
Frank francuski 0.7482
100 rubli rosyjskich 0.4060
SDR (jednostka JPunduszu 
Walutowego 6.0355
Dolar singapurski 2.6165
MaTka fińska 0.7594
Korona szwedzka 0.5537
Frank szwajcarski 2.8435
100 karbowańców 
ukraińskich 0.1080
Forint węgierski 0.0487
Marka niemiecka 2.5291

raźnie się podzieliły. Natomiast 
Adolf KOD2, przewodniczący 
komisji oświaty i kultury stwie
rdził, że już zawczasu wokół tej 
nominacji rozgorzały emocje, o 
czym świadczą liczne listy, w 
których aprobuje się lub kryty
kuje D. Sabiene. Więc komisja 
nie doszła do wspólnego miano
wnika, ograniczyła się tylko do 
przytoczenia liczne] korespon
dencji, podań i skarg, które 
wpłynęły pod jej adresem Na 
tym tle najbardziej wyróżniało 
się pismo członków Wileńskie
go Rejonowego Oddziału ZPL z 
16 podpisami, skierowane nie 
tylko do przewodniczącego ra
dy, ale również prezydenta RL, 
sejmowych komisji ds. oświaty, 
nauki i kultury, praw człowieka 
i obywatela oraz spraw narodo
wości, Ministerstwa Kultury i 
Oświaty, w którym wyłuszczo- 
no zarzuty pod- adresem rejono
wego wydziału oświaty i kultu
ry oraz jej kierowniczki. Zda-. 
niem grupy członków rejonowe
go ZPL, po przyjściu na to sta
nowisko D. Sabiene bezpodsta
wnie zostali zwolnieni z pracy 
kompetentni pracownicy, rozpo
częła się nagonka na „nieposłu
sznych" dyrektorów szkół, za
rzucono jej też' prześladowania 
narodowościowe w szkolnictwie.

Zarzucenie braku tolerancji 
narodowościowej D. Sabiene o- 
ceniła jako kłamstwo i oszczer
stwo. Obiecała również posta
rać si<> znaleźć kompromis z 
działaczami ZPL-u. Mimo to de
putowani, reprezentujący ZPL 
byli jednomyślni-. 24 głosami 
„przeciwko" odrzucili kandyda
turę D. Sabiene na stanowiło 
kierownika rejonowego wydzia
łu oświaty oraz zastępcy naczel
nika rejonu. Kto więc pozosta
nie na tym stanowisku, będzie 
zależało nie tylko od rady rejo
nowej, ale od Ministerstwa Oś
wiaty i Kultury również.

Odniosłam wrażenie, że nowa 
rada udziela priorytetu właśnie 
oświacie i kulturze, ponieważ 
wśród czterech zastępców na
czelnika rejonu dwóch ma re
prezentować te dziedziny. Co 
prawda, o wiele łatwiej poszło 
z zatwierdzeniem kierownika

wydziału kultury i Jednocześnie, 
jak postanowili deputowani, za
stępcy naczelnika rejonu. Został 
nim Andrzej PII|CK^ nauczyciel 
Średniej Szkoły Sztuk Pięknych 
lm. M. K. Clurlionisa. Zaś Mi
chaił WOŁK, który w przeszło
ści pracował jako ekonomista w 
rejonie wileńskim, został zaa
probowany na stanowisku zastę
pcy naczelnika rejonu oraz kie
rownika wydziału gospodarki i 
finansów. L  Burokas jako swego 
zastępcę i kleztywnłka wydziału 
rolnego zgłosił obecnego kiero
wnika tego wydziału Pet rasa 
KISIELIOVASA Jednak depu
towani, którzy krytycznie oce
niali przebieg reformy rolnej, 
postanowili dogłębnie zbadać 
sprawę i odłożyć zatwierdzenie 
kieffftwnlków wydziału rolnego 
oraz służby regulacji rolnych. 
Do kolejnej sesji zawieszono 
również nominację kierownika 
wydziału architektury. Do tego 
stanowiska pretendował obecnie 
pełniący te funkcje Kestutls MI- 
KENAS. Zarzucono mu przede 
wszystkim szafowanie ziemią w 
gminach mejszagolskiej, duksztas- 
kiej i in., bezprawny przydział 
parceli oraz pozwoleń na budo
wę. Co prawda, K. Mikenas po
wiedział, że takie decyzje za 
czasów bezpośredniego zarządza
nia przeważnie nie były z nim 
uzgadniane...

Wymienię też inne nominacje, 
których dokonała nowa rada. 
Jadwiga MORDASEWICZ, z za
wodu prawnik, została sekreta
rzem zarządu. Zaś Bolesloyas 
BUKAUSKAS nadal jest kiero
wnikiem wydziału urbanistyki 
oraz infrastruktury socjalnej. 
Naczelnym komisarzem policji 
rejonu wileńskiego został Mie
czysław POPŁAWSKI, zaś komi
sarzem policji samorządowej 
Mieczysław NARUSZEWICZ. Nie 
nastąpiły też zmiany w kierow
nictwie centralnej przychodni re
jonowej, bowiem naczelnym le
karzem nadal Jest Vlda 2VIR- 
BUENE

Jadwiga BIELAWSKA

Dziś w bankach litewskich
Innowacji
dolar amerykański 3,60 (skup),

4,40 (sprzedaż), .narka niemiecka
2,20 (skup), 2,50 (sprzedaż). 

Wileński Komercyjny 
dolar amerykański 3,50 (skup),

4,10 (sprzedaż), marka niemiecka 
2,03 (skup), 2,38 (sprzedaż), rubel 
(rosyjski (za 100) 0,28 (skup), 0,38 
(sprzedaż).

„Lletuvos verdis" 
dolar amerykański 3,55 (skup),

4,30 (sprzedaż), marka niemiecka 
1,99 (skup), 2,42 (sprzedaż), rubel 
rosyjski (za 100) 0,30 (skup), 0.45 
(sprzedaż).

Senamieśćio
dolar amerykański 3,70 (skupi,

4,35 (sprzedaż), marka niemiecka
2,15 (skup), 2,55 (sprzedaż), rubel 
rosyjski (za 100) 0,30 (skup), 0.40 
(sprzedaż).

Litewski Państwowy Komercyj
ny

dolar amerykański 3,50 (skup),
4,30 (sprzedaż), marka niemiecka 
2,06 (skup), 2,53 (sprzedaż), rubel 
rosyjski (za 100) 0,30 (skup),
0.42 (sprzedaż).

S P O R T
PIŁKA NOŻNA. Na posiedze

niu Komitetu Wykonawczego 
UEFA w Bemie zanotowano re
kordową liczbę uczestników w 
turniejach o puchary europejr 
akie — 147 drużyn. W  Pucha
rze Europy wystąpią 42 zespoły, 
w Pucharze Zdobywców Pucha
rów |H 41 (nie uczestniczy Moł- 
dowa) i w Pucharze UEFA — 
64. Nie wszystkie kraje europej
skie dostąpiły zaszczytu ucze
stnictwa we wszystkich trzech 
turniejach. Większość państw 
bierze udział tylko w dwóch 
najważniejszych. Do nich nale
żą również republiki bałtyckie. 
Jak już Informowaliśmy, w Pu
charze Mistrzów wystąpi „Ekra- 
nas" z Poniewieża, -a w Pucha
rze Zdobywców Pucharów, wi
leński „Zailglris". W  analogicz
nych zawodach z Estonii wystą
pią odpowiednio tallińskie „No

rma" 1 „Nikol", łotewskie „Sko- 
nta" (Ryga) i RAF (Jełgawa). 
Barw Białorusi; bronić będą 
mińskie „Dynamo" i „Niemen" 
z Grodna. W  związku z nie
stabilną sytuacją polityczną w 
Armenii, Azerbejdżanie i Gruzji 
drużyny tych krajów nie zostały 
włączone do rozgrywek.

14 lipca w Genewie odbędzie 
się losowanie trzech t-umiejów 
europejskich. Na ciągnienie lo
sów udadzą się również przed
stawiciele Federacji Piłkarskiej 
Litwy. Już dziś wiadomo, że 
mecze pierwszej rundy odbędą 
się 18 sierpnia i 1 września

*  Znana piłkarska gwiazda 
futbolu D. Maradona ostatecznie 
rozstał się z hiszpańskim klu
bem „Sevilla". Powód — szereg 
poważnych wykroczeń „gwiaz
dy". Ze słów Maradony — nie 
wybiegnie on już więcej na 
boisko piłkarskie.

*  Decyzją kierownictwa Fran
cuskiej Ligi Piłkarskiej „Olirn- 
piąue" Marsylia, mistrz Francji,

pozostanie w pierwszej lidze, 
mimo afery łapówkarskiej, w ja
kiej zamieszani są zawodnicy i 
działacze tego klubu (usiłowano 
„kupić" u futbolistów „Valien. 
cennes" jeden z meczów ligo
wych).

LEKKOATLETYKA. Pięć naj
lepszych w tym roku wyników 
uzyskali lekkoatleci podczas «ni- 
tyngu Grand Prix na stadionie 
w Lozannie. Autorami czterech 
byli Amerykanie: G. Devers na 
100 m — 10,82 sek, C. Lewis 
na 200 — — 19,99 sek (był 
drugi na 100 m), J. Gray na 
800 m — 1 min. 44,27 sek. oraz 
K. Young na 400 m przez pło
tki — 47,37 sek. Piąty był dzie
łem Kenijczyka I. Kirui. w bie
gu na 5 km — 13 min. 06,71 
sek. Za te oba biegi Levis otrzy
mał 100 tys. dolarów. Jak twier
dzą znawcy „problematyki fi
nansowej", jest to najwyższa 
suma wypłacona w Europie za 
występ poj edyńczego lekkoatle
ty.
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Wracając do tematu

Budowa szpitala
ruszyła, ale...

,
Ęjszyszki l ic i to razy na swych łamach pisaliśmy o problemach lego byłego 

oćrodka rejonowego. Szczególnie, gdy został on „zapomniany”  po przeniesieniu 
się władz rejonowych do Solccznilt Sprawy socjalne, bytowe, kulturalne, w tym 
bodowa domu kultury, szpitala niejednokrotnie były lematem rozmów podczas 
tak zwanych wyjazdowych Dni Otwartego Listu lub organizowanego „okrągłego 
stołu” . Obecnie, gdy przeżywamy loyzys niemal w kaidej dziedzinie naszego żyda, 
a przede wszystkim gospodarczej, która le i rzutuje na Inne, podobno budowa 
domu kultury została na zawsze zażegnana, ale wznoszenie szpitala rozpoczęło 
sif. Brak funduszy materialnych stanowi Jedną i zasadniczą przyczyny zam
iatania prac na lej budowie. W  publikacji naszego korespondenta na rrjon 
solecznicki Piotra RYNGIEW ICZA Jest mowa oje j problemach.

To, że projektowanie szpitala 
w Ejszyszkach zbyt długo trwało, 
być może, wyjdzie nawet na lep
sze. Początkowo bowiem zamie
rzano zbudować zwykły szpital na 
100 miejsc. Ostatnio w znacznym 
stopniu uległy zmianie warunki 
socjalne mieszkańców wsi. 
Wypłynął na powierzchnię prob
lem opieki nad samotnymi ludźmi 
w stąrszym' wieku. Toteż, gdy 
uważniej przyjrzano się potencjal
nym pacjentom, to się okazało, że 
zasadniczą ich część mają stano
wić ludzie starzy, którzy z różnych 
przyczyn przez dłuższy czas prze
bywają w salach szpitalnych. I  
wówczas zrodziła się myśl, by zbu
dować szpital na 50 miejsc, a część 
pomieszczeń przeznaczyć na przy
tułek dla starców, którym stworzo
no by tu normalne warunki do 
życia. Taki właśnie projekt nie
dawno całkowicie został za
kończony. Projektanci przekazali 
go budowlanym aczkolwiek rejon 
dłużny im został 700 tys. talonów.

‘Fakt zwłoki z budową budzi 
duże. zaniepokojenie wszystkich,

’ którzy długo walczyli o wzniesienie 
w Ejszyszkach normalnego szpita
la. Mer miasta Jonas Skiauterć nie 
przeoczy żadnej okazji, by zwrócić 
uwagę wpływowych osób na prob
lemy budowy. Otóż niedawno do 
swych wyborców w Ejszyszkach 
przyjechał członek Sejmu JC. 
Gaśka, którego zawieziontfprżede 
wszystkim do starego szpitala, a 
następnie na budowę nowego. Co 
tam mógł ujrzeć? W  starym szpi
talu niegdyś były złe warunki, a 
teraz okropne, gdyż jeden budy
nek zburzono, aby na jego miejscu 
wznosić szpital. Chorzy zostali 
umieszczeni w jednym domu. 
Strasznie tu ciasno, wszystkie ko
rytarze zastawione łóżkami. Jakie 
więc może tu być leczenie? A  
tymczasem budowa nowego gma
chu wyrosła nieco ponad funda
ment, w końcu marca zamarła. 
Budowlani spółki akcyjnej „Eiśiś- 
kćs” powoli zaczynają wywozić 
stąd cegły, bloki. Przewodniczący 
spółki V. Kerśys grozi merowi, że 
wkrótce w ogóle zabierze stąd bu
dowlanych. Poseł obiecał ruszyć

sprawę z martwego punktu. Czy 
się uda?

„Na kronikę” budowy szpitala 
składa się już wiele obietnic. 
Pierwsza była w ubiegłym roku, 
gdy Ministerstwo Zdrowia obie
cało przeznaczyć 1,2 min, co w 
owom czasie było niebagatelną 
sumą. Niestety, rejon jej nie otrzy
mał. Przypuszczam dlatego, że był 
to okres bezpośredniego zarzą
dzania pełnomocnika, który pełnił 
tę funkcję czasowo, więc niewiele 
go obchodziły perspektywiczne 
sprawy i nikt poważnie się nie zaj
mował problem am i rejonu. 
Emma M ackevićienć, która 
zarówno poprzednio, jak 1 teraz 
jest kierowniczką rejonowego 
działu budownictwa mówi: 
„Mimo wszystko postanowiliśmy 
rozpocząć budowę, gdyż sprzyk
rzyły się już rozmowy na ten 
temat. Należało coś począć. Z  
budżetu rejonowego sfinansowa
no prace projektowe i przeznaczo
no 8,9 min na budowę. Jest to 
oczywiście, znikoma sumą, bu
dowlani powiadają, że potrzeba 50 
min, żeby „podciągnąć”  szpital 
pod dach. Ale skąd wyasygnować 
więcej, skoro rejonowy budżet na 
rok bieżący ma zaledwie 60 min na 
nie cierpiące zwłoki prace budow
lane i remontowe.

A  więc budowlani wykorzystali 
te 8,9 min i praca stanęła. Pienię
dzy już nie ma. Tymczasem 
władze rejonowe wciąż piszą do 
Ministerstwa Zdrowia, chociaż os
tatnio to już nic nawet nie obiecu
je, gdyż samemu ministerstwu 
brakuje funduszy. Ministerstwo 
Gospodarki prosi zaczekać. Na 
szczęście Ministerstwo Finansów 
okazało się bardzie j wspa
niałomyślne. Obiecało po 1 lipca 
przekazać na budowę 40 min ta
lonów. Zarząd rejonowy aczkol
wiek liczy na obietnicę, obawia się, 
że pieniądze te mogą nadejść z 
opóźnien iem  w związku z 
przejściem na walutę narodową. 
Oby jednak, jak najszybciej obiet
nica została dotrzymana, bo w 
przeciwnym wypadku budowa 
szpitala w Ejszyszkach będzie 
trwała jeszcze długie lata.

Organizowane są służby porządkowe
w związku z wizytą Ojca Świę

tego na Litwę. Zaprasza się 
mężczyzn od 18 do 50 lat do wzię
cia aktywnego udziału w przygoto
waniach do tej historycznej wizyty. 
Chętni proszeni są o zgłoszenie się

w zakrystii kościoła Św. Ducha. 
Należy zapełnić ankietę i mieć 
przy sobie 3 zdjęcia (takie jak do 
paszportu).

Pielgrzymka z Polski
7 lipca br. z Kętrzyna wyru

szyła ni Warmińska Piesza Piel
grzymka, która 15 lipca 
przybędzie do Ostrej Bramy, aby 
oddać hołd Matce Miłosierdzia i 
przez stawiennictwo prosić o po
trzebne łaski. Będą potrzebne 
noclegi dla utrudzonych piel

grzymów. Chętni ich przyjęcia 
proszeni są o zgłoszenie adresów 
w kościele Św. Ducha lub o przy
bycie 15 lipca, w przyszły czwartek, 
do kościoła na Mszę św. o godz. 19 
i zaproszenie pielgrzymów na noc
leg.

Jan LEWICKI

Musimy budować 
lepsze jutro

Wywiad Kardynała Józefo GLEMPA, Prymasa Polski 
dla Litewskiej Agencji Prasowej ELTA

Pytanie ■— Kiedy rozmawialiśmy półtora roku 
temu o stosunkach Kościołów Litwy 1 Polski nie 
było dużo do powiedzenia. Obecnie chyba sytuacja J 
zmieniła się?

Ks. Prymas —  Tak, rzeczywiście zmieniła się, 
bo kontakty między Polską i Litwą, między 
Kościołem jednym i drugim są częstsze. Biskupi 
polscy są na Litwie, Litwini są w Polsce i bardzo 
mile doświadczyliśmy obecności biskupów litew
skich podczas nabożeństwa w Sejnach i w Wigrach. 
Przedstawiciele Episkopatu Litewskiego byli u nas 
na konferencji Episkopatu. Bardzo cenię'abpa 
Baćkisa. Nadto myślę, że bardzo ważną rzeczą są 
pielgrzymki, które idą do Ostrej Bramy. Jest wy
miana duchowa między grupami ludzi bardzo wie
rzących, są to tak zwane „ruchy”  w Kościele, ruch 
oazowy, droga „neokatechumenalna” , ruch odno
wy w Duchu Świętym. Ludzie ci pielęgnują modlit
wę i znajdują łatwo porozumienie. Myślę, że 
płaszczyzna wiary i modlitwy oddala antagonizmy 
narodowe i pozwala popatrzeć spokojnie i z 
miłością na bliźniego. Przykładam dużo uwagi do 
spotkali ludzi w wierze: Litwini, Polacy, Białorusini 
czy ludzie pochodzący z tych narodów łatwo znaj
dują wspólnotę i przyjaźń przez wiarę. To jest bar
dzo pozytywne novum, ku rozwojowi dobrych 
stosunków na przyszłość.

Pytanie —  Czy zdaniem Księdza Prymasa 
może to mieć wpływ nawet na stosunki naszych 
krajów?

Ks. Prymas —  To nawet powinno mieć wpływ, 
bo stosunki społeczne i polityczne biorą za punkt 
wyjścia to, co cechuje postawy ludzi, tak przynaj
mniej powinno być. Te realia są w trakcie przemian 
i myślę, że Kościół może skutecznie wpływać na 
dobre postawy wzajemnej otwartości Ważna jest 
w tym procesie nauka Soboru i nauka katechizmu. 
Nadto nauka Kościoła, zwłaszcza po Sybodzie Bis
kupów w Rzymie, mówi o tej wspólnocie europej
skiej i wym ian ie darów duchowych. Daje to większą 
dojrzałość duchową i my w  tej dojrzałości chcemy 
między sobą i rozmawiać, i wzajemnie sobie poma
gać. Nie możemy zamykać oczu na konflikty, które 
były zwłaszcza w przeszłości, które mają swoją 
wagę, i rzutują także na dzisiaj. Powinniśmy bar
dziej patrzeć w przyszłość, musimy budować lepsze 
jutro.

Pytanie —  Czy jest przewidziana wymianą kle
ryków? Jeżeli paru Litwinów przyjechałoby do was 
uczyć się, a Polacy przyjechaliby do Kowna.

Ks. Prymas —  Takiej propozycji nie rozpatry
waliśmy, ale jest do przemyślenia. Raczej wspomi
naliśmy o wymianie profesorów. A le  tutaj 
problemem jest język. Kiedyś wspólnym językiem 
Kościoła była ładna. Dzisiaj, aby pojechać na Litwę 
trzeba znać język litewski. Stąd jest ta trudność 
wymiany. Widzimy w Polsce kleryków z Dtwy, są 
polscy klerycy na Litwie, oni między sobą się wy
mieniają podczas wakacji Na temat wymiany stu
dentów nie rozmawialiśmy. Owszem, łatwiej 
byłoby wymieniać profesorów. Byłoby dobrze na
wiązać większą znajomość między duchownymi. 
Myślę, że przeszkodą jest jednak język. Wielu Lit
winów lepiej zna język polski, niż Polacy— litewski. 
Czasem posługujemy się niemieckim, jako 
wspólnym językiem. Bariera języka jest jednak do 
pokonania. Człowiek, gdy chce, to się porozumie.

Pytanie —  Akurat chciałem dołączyć do tego 
pytania, np. ci, którzy uczyliby się w Polsce, mogliby 
obsługiwać mniejszość litewską tutaj —  mam to na 
myśli, aby nie powstały konflikty.

Ks. Prymas —  Byłoby to dobrze, chętnie przy
jęlibyśmy na studia kleryków z- Litwy, także 
kapłanów na fakultety lub akademie teologiczne.

Pytanie —  Jeszcze o jedno chciałem zapytać. 
Zostały tylko dwa miesiące do przyjazdu Ojca 
Świętego na Litwę. Kościół Polski ma duże 
doświadczenie w przyjmowaniu Papieża. Czy po
dzieliliście się swoimi doświadczeniami z

Kościołem Litewskim, czy pomogliście arp 
cyjnie? Jest już przygotowany progranfl 
Jana Pawła I I  na Litwie, gdzie przewidziało 
kanie z polską mniejszością. Czy Ksiądzty 
będzie w nim uczestniczył?

Ks. Prymas —  Tak, rozmawialiśmy na 
pomocy z biskupem Michalevifiusem i z s 
abpem Baćkisem. Chętnie chcemy pomóc, c 
dzie możliwe. Także strona państwowa mą 
pomóc załatwić helikoptery czy samochody 
byty potrzebne.

Natomiast nasza pomoc jest w tym, zebr 
zumieć sytuację biskupów litewskich, zwisa. 
'Winie, gdzie miejsce spotkania z Papieżem a 
zbyt duże. Chcemy uszanować to, że Papież; 
jeżdżą do Litwinów. Główna modlitwie 
wspólna. Polacy będą wdzięczni za osobne sp 
nie z Papieżem. Z  Polski przybędzie zaprosa 
kilku biskupów, wśród nich także ja.

Wiem, że abp Batids chce wysłać do ca! 
dza, żeby zebrał nasze doświadczenia z pop 
nich pielgrzymek. Chodzi o kościelną ł  
porządkową, sprawę głośników, sprawę orgaa 
samego nabożeństwa. Myślę, że kapłani'' 
świeccy dużo załatwią. Rozumiemy to, że W 
Kościół na Litwie musi się bardzo śpies? 
czasu jest mało. Z  powodu sytuacji polity® 
Litwie rozpoczęli przygotowania dość póftf 
tego jest pewien pośpiech. Myślę, że z naszej* 
ta pomoc będzie możliwa i to, co będzie abpi 
chciał, wszystko mu dostarczymy w poczucN 
jemnej przyjaźni i życzliwości.

Natomiast co do samego spotkania Qjfr 
tego z Polakami w Kościele Świętego Dud 
myślę, że będę w nim uczestniczył. Jestem* 
szony. Spodziewam się, że wspólna o 
Ojcem Świętym wniesie dużo pokoju i B® 
dości.

Pytanie —  Czy zdaniem Księdza Pryn* 
zyta Papieża będzie miała wpływ na po' 
skie stosunki?

Ks. Prymas —  Będzie miała wpływ. Mp 
bardzo p02ytywny wpływ, bo Papież umie i 
sprawy w perspektywie bardzo szerokiejŁ 
wszystkim przyniesie ducha wiary, ducha 
ducha miłości, a to jest najważniejsze. 1

Wywiad p i - - _  
Algimantas

Warszawa,
rezydencja Prymasa Polski 
3 lipca 1993 r.
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Ustawa o dobroczynności 
czy uzasadni nadzieje?

Od 1 llpca br. weszła w życie ustawa Republiki Litewskie] o 
dobroczynności i pomocy. Kor. ELTA AuSra Podene poprosiła o 
jej skomentowanie niektórych autorów tej ustawy oraz osoby, 
które udzielają pomocy i Ją otrzymują.

Gediminas Pavlrźlą przewodni
czący sejmowego Komitetu Zdro
wia, Spraw Socjalnych i Pracy: 
Najważniejszą rzeczą w tej us
tawie jest to, źe dobroczynność 
i pomoc dla konkretnych ludzi 
przewidziano wyłącznie za po
średnictwem charytatywnych 
społecznych organizacji- i funda
cji nauki, kultury, oświaty, opie
ki socjalnej, afroiwja ł In. W  
myśl tej ustawy, bezpośrednie 
pnekazywanie pieniędzy i dóbr 
materialnych osobom fizycznym 
| jest uważane za dobroczyn

n i  lub pomoc Zadecydowano 
tak w celu uniknięcia nadużyć 
| niesumiennego udzielania i 
otrzymywania pomocy w ra
mach dobroczynności.

pizypadki Szyrwint i inne po. 
budziły nas do wprowadzenia tu 
pewnej kontroli i ewidencji. 
Dlatego w ustawie polecono 
rządowi Republiki Litewskiej us
talenie trybu kontroli sanitarnej 
i higienicznej, otrzymywanych 
darów.

. .. Jednym z podstawowych ar- 
' tykułów ustawy jest popieranie 
ôdtooczynności | pomocy. Przed
siębiorcy, ! przeznaczając na to 
środki, samo przez się reklamu
ją siebie. W  myśl tej ustawy, 
środki przeznaczone na cele 
charytatywne nie podlegają je
szcze również opodatkowaniu. 
jeżeli nie przekraczają 20 proc. 
obciążonego podatkiem zysku. 
Podczas dyskusji nad ustawą, 
były propozycje, aby podwójnie 
nie opodatkowywać środków 
przeznaczonych na cele chary
tatywne i przez to jeszcze bar
dziej zachęcać biznesmenów. 
Jednakże, moim zdaniem, prze
widziane w ustawie ulgi podat
kowe są wystarczające.

Ehryra KuneviClenó, członkini 
Sejmowego Komitetu Budżetu i 
Finansów*. W  trakcie opracowy
wania tej ustawy zaproponowa
łam, aby suma przeznaczona na 
cele charytatywne została zali- 
cz°oa do wydatków przedsię

biorstwa. Wtedy tej sumy nie 
wciąga się do zysków i przy 
opodatkowywaniu zysków, część 
obciążana podatkiem zmniejsza 
się o faktyczną wysokość wyda
tków na cele dobroczynne, ale 
nie więcej niż 20 proc. zysku. 
W  rzeczywistości podatkiem nie 
obciąża się 40 proc. zysku. 
W  razie wciągnięcia sumy prze
znaczonej na cele charytatyw
ne do wydatków, pracownicy 
przedsiębiorstwa i firmy nie 
otrzymują części swych zarob
ków, gdyż ofiarowują ją. Kiero
wnicy przedsiębiorstw powinni 
im wyjaśnić, ile środków prze
znaczono na cele charytatywne.

Kęstutls Jaskelevl£lus, prze
wodniczący sejmowego Komitetu 
Budżetu i Finansów: Moim zda
niem, biznesmeni powinni pozy
tywnie oceniać tę ustawę. Prze
widzieliśmy w niej możliwości 
zainteresowania się biznesme
nów wykorzystaniem ich pie
niędzy, domagania się informa
cji i osobistej kontroli wykorzy
stania środków. Ubolewam, że 
ustawa nie zalegalizowała bez
pośredniej możliwości wspiera
nia konkretnego rolnika. Zade
cydowano, że rolnik gospodaru
jący na własnym jest podmio
tem zmierzającym do osiągania 
zysków. Dlatego wspierane mo
gą być wyłącznie zatwierdzone 
przez państwo programy dla rol
ników.

Artur as Balkevt£ius, dyrektor 
generalny Litewskiego Banku
Akcyj no-Innowacyj nego: Usta
wa jest niezła, jednakże nie jest
jasne, jak praktycznie będzie
działała, jakie będą akty i uch
wały po ustawowe. O ile wiem, 
inspekcja podatkowa bardzo róż
norodnie interpretuje ustawy o 
podatkach. Dlatego budzi niepo
kój, że wreszcie ktoś zaproponu
je ograniczenie przewidzianych 
w ustawie naprawdę sporych 
ulg podatkowych.

W  tym roku Litewski Bank 
Akcyj no-Innowacyj ny przezna
czył na cele charytatywne około

30—40 min talonów i  około 10 
tys. dolarów. Przeważnie wspie
ramy konkretnych, chorych, pra
ce pr^y rekonstrukcji kościo
łów, zespoły sportowe, folklory
styczne. Jest bardzo ważne, aby 
została skrócona droga dobro
czynności i zmalały na niej og
niwa pośrednie, które również 
trzeba utrzymywać. Nie mam 
zaufania do organizacji rozdzie
lających dobroczynność. Są one 
niepotrzebnymi pośrednikami w 
łańcuchu dobroczynności.

Jest logiczne, że uzyskaliśmy 
prawo żądania sprawozdań z 
wykorzystania pieniędzy. Ale, 
moim zdaniem, najważniejszy i 
najaktualniejszy jest punkt 4 ar
tykułu 2. Zgodnie z nim dobro
czynności dokonuje się w tym 
celu, aby dopomóc w zatrudnie
niu, tworzeniu stanowisk pracy 
lub w przeszkoleniu. Zachęci to 
firmy prywatne do tworzenia 
miejsc pracy I  rozszerzania jed
nocześnie swej działalności. Us
tawa o dobroczynności i pomocy 
przewiduje to, czego nie ma, 
niestety, w ustawie o podat
kach że zysk inwestowany z 
powrotem do produkcji nie jest 
obciążany podatkiem. Wydaje 
się mi, że nie jest rzeczą huma
nitarną wspomaganie ludzi, trze
ba im stworzyć warunki do za
trudnienia. Właśnie ten punkt 
ustawy zachęca, aby tak czynić.

Juozas NekroSius, przewodni
czący Litewskiego Funduszu 
Dziecięcego: Ustawa po raz pier
wszy uogólniła pewne doświad
czenia w zakresie działalności 
charytatywnej, umożliwiła pow
stawanie nowych samodzielnych 
organizacji, fundacji charytaty. 
wnych. Spodziewam się, że bę
dą one powstawały, jednakże 
powinny udowodnić też zarów
no biznesmenom, jak też całe
mu społeczeństwu, że programy 
ich warte są poparcia.

Ustawa o dobroczynności i po
mocy — to ustawa powszechna 
i interesuje nie tylko ludzi nę
kanych chorobą, nie tylko bied
nych, ale też pisarzy, artystów, 
naukowców. Odzwierciedla ona 
nadzieje wielu, dlatego, jak są
dzę, znajdzie się w centrum 
uwagi i życzę tej ustawie dłu
giego i niespokojnego żywota.

Zyc i e  k u l t u r a l n e  W i l e ń s z c z y z n y  
w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Wilno dwudziestolecia między- 
wojennego. Tętniące życiem, 
Pijające się, przyciągające do 

ludzi znanych i tych, 
«orzy w przyszłości sławić bę- 
P *38® imię w całym święcie, 
ozwój kulturalny miagta prtze- 

fy** w tym okresie swe apo- 
Działają teatry, koła, to- 

"arzystwa naukowe, artystycz- 
sv»J społeczne. Uniwer-

P j  znniLi!?fana Batore8° przyciąga
i B3- ™®«snitydi uczonych i  zdol-

mnfrL **ut*entów. Pogubić się 
IfT1® w rozmaitości ukazują- 
I  *ię pism: Ateneum Wileń- 

*• Środy literackie, Zegary, 
Słowo. Unia, Pax, Ga- 

X *  ? !OWa, PraegM Ettece- 
tT-KS " W * 11*  Wileński, Kar- 
W ^ nnik Wileński, Kurier 
W uri . Ster i wiele innych. 
*toici •16 działa^  takie osojai- 
Stans > ^  Tadeusz Łopalewski, 
I l i H  Lorentz, Stanisław Pi- 
Cai'w Górski, Stanisław 

‘-Mackiewicz, Paweł Jasieni- 
t,ickkZê  ^^osz< Teodor Buj- 
Otterw Smiałowski, Janusz 
RUs_  B' Jan Bułhak, Ferdynand 
nie Wymienić wszystkich 
świ-łf080̂ * Początek II wojny 
fozwofû  przerwał to pasmo 
î nak*1 miasta’ nie zniszczył 
robvu h*?6®0 wspaniałego do- 
Wnho | rĉ fw dwudziestolecia, 
w lat zostało żywe
mu*! 2ach' przetrwało w pa- 
nych ■•arych wilnian rozproszo- 
f̂coieni Cie- Niestety, całe 
t̂ewipi w^nian współczesnych 
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akademickie. I oto po latach 
mamy możność wrócić do tego, 
co było, ale... brak nam wiado
mości.

Organizatorzy konferencji nau
kowej „Zycie kulturalne Wileń
szczyzny w okresie dwudziesto, 
lecia międzywojennego" — 
Podlaski Oddział Stowarzysze
nia „Wspólnota Polska" w Bia
łymstoku oraz Instytut Filologii 
Polskiej Filii Uniwersytetu War
szawskiego w Białymstoku — 
zgromadzili wielu znanych nau
kowców, dla których Wilno 
stało się myślą przewodnią ca
łej pracy. Współorganizatorami 
imprezy były również Polska 
Macierz Szkolna na Litwie, 
Związek Polaków na Litwie, Ga
leria im. ŚlendzlńskMi w Białym
stoku i Szkoła Średnia w Tro
kach. Do Trok zaproszono nau
czycieli szkół średnich, działa
czy różnych organizacji pol
skich działających na Litwie, dla 
nich to bowiem rozeznanie w 
historii miasta jest niezwykle 
potrzebne w pracy codziennej. 
Szkoda tylko, że wysiłki organi
zatorów docenili jedynie nau
czyciele. Byli wśród nich tacy, 
którzy pracy w szkole poświę
cili parę dziesiątków lat, byli 
również tacy, którzy dopiero 
stawiają pierwsze kiroki w dzia. 
łalności pedagogicznej. Widzia
łam, jak Skrzętnie notowali po
szczególne wypowiedzi prelegen
tów, by wykorzystać usłyszane 
podczas lekcji. Zawiedli na
tomiast członkowie organizacji 
społecznych, izw. działacze kul
tury (poza nielicznymi wyjątka

mi), którzy byli zaproszeni i na
wet zapowiadali swój udział, 
nie uczestniczyli jednak w pra
cy konferencji. A  przecież takie 
referaty, jak wygłoszone przez 
dr Józefa Poklewskiego „Orga
nizacje artystyczne i instytucje 
opieki nad sztuką w między
wojennym Wilnie", prof. dr 
hab. Heleny Karwackiej ,,Teatr 
na Pohulance", dr Wacława 
Szerszunowicza „Tekst inskryp
cji nagrobnej świadectwem kul. 
tury na przykładzie 1918—1939", 
mgr Macieja Włodarskiego „Śro
dowisko artystyczne Wilna w 
dwudziestoleciu międzywojen
nym" i inne oprócz bogatej tre
ści poznawczej były również 
źródłem, skąd dzisiejsi twórcy i 
działacze mogliby czerpać doś
wiadczenie. No cóż, szkoda, że 
tak się nie stało. Na szczęście 
obecni na konferencji z pewno
ścią nie żałowali tych trzech 
dni spędzonych w przepięknej 
scenerii Trok.

Tematyka* referatów wybiega
ła poza okres dwudziestolecia: 
sięgano okresów jak wcześniej
szych tak l późniejszych. Na 
przykład twórczość Ferdynanda 
Ruszczy ca zaczęła się na długo 
przed początkiem jego działal
ności wileńskiej, a Tadeusza
Konwickiego zaliczamy do auto
rów naszych czasów. Na tym 
właśnie polega znaczenie tego 
okresu dla: dziejów naszej kul
tury: dwudziestolecie między
wojenne pozostawiło niezatarty 
ślad w umysłach ludzi twór
czych i do dziś owocuje.

Barbara SOSNO

UCHW AŁA SEJMU REPUBLIK I LITEWSKIEJ 
Nr 1— 184 Z 15 CZERWCA 1993 R.

O UZUPEŁNIENIU DELEGACJI SEJMU REPUBLIKI 
LITEWSKIEJ W ZGROMADZENIU 

PARLAMENTARNYM RADY EUROPY
14 maja 1993 r. Litwa została przyjęta do Rady Europy. Zgo

dnie ze statutem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 
delegacji Sejmu Republiki Litewskiej liczącej 4 członków prze
znacza się cztery dodatkowe miejsca dla' zastępców członków 
delegacjL

Sejm wyznaczył już swoich przedstawicieli do Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy (uchwały Sejmu Republiki Litew
skiej nr 1—39 i 1—43) oraz ustalił zasady proporcjonalnej re
prezentacji według list partii politycznych, społecznych ruchów 
politycznych i organizacji społeczno-politycznych mniejszości na. 
rodowych, które uzyskały mandaty posłów na Sejm w wieloman
datowym okręgu wyborczym.

Tak więc spośród 32 miejsc członków delegacji i ich zastęp
ców w ciągu 4 lat przypada:

Frakcji DPIPL — 17 miejsc,
Koalicji Zgody Narodowej — 11 miejsc,
Frakcji LPSD — 2 miejsca,
Frakcji ZPL — 1 miejsce,
Posłom na Sejm nie należącym do frakcji — 1 miejsce.
Sejm Republiki Litewskiej postanawia:
1. Nie zmieniając uchwały nr 1—39 z 12 stycznia 1993 r„ w 

której ustalono zasady tworzenia podstawowej delegacji Sejmu 
Republiki Litewskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Eu
ropy Oraz skład do 24 stycznia 1994 r., ustalić następujące nor
my reprezentowania frakcji \ koalicji sejmowych dla zastępców 
członków delegacji:

1993 r. 1994 r. 1995 r. 1996 r.
Frakcja DPPL - -  10 miejsc 3 2 3 2
(w podstawowej delegacji
przeznaczono 7 miejsc) 1 2 > 2 2
Koalicja Zgody Narodowej —
5 miejsc 1 1 1  2
(w podstawowej delegacji
przeznaczono 6 miejsc) 1 2  2 1
Frakcja LPSD — 1 miejsce — 1 — —
Frakcja ZPL — - , — — — —
(w podstawowej delegacji
przeznaczono 1 miejsce) 1* | \  — —
Posłom na Sejm nie należącym
do frakcji Spili miejsce ; - —  . — — 1

2. Wyznaczyć na zastępców członków delegacji Sejmu Repu
bliki Litewskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy:

Każysa Bobełlsa (do frakcji nie należy),
Sigitę Burbienó (frakcja DPPL),
Jurasa Pożełę. (frakcja DPPL),
Algirdasa Saudargasa (koalicja Zgody Narodowej).

Przewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej 
Ceslovas JURS£NAS

U CH W AŁA RZĄDU REPU BLIK I LITEWSKIEJ 
Nr 454 Z 16 CZERWCA 1993 R.

O LITEWSKIM CENTRUM KULTURY NARODOWEJ 
I RELIGIJNEJ W PELESIE

Rząd Republiki Litewskiej po
stanawia:

Polecić Miniąterstwu Kultury 
i Oświaty przekazanie Litew
skiej Fundacji Kultury budyn
ków Centrum Litewskiego Kul
tury Narodowej I Religijnej w  
Pelesie domów mieszkalnych 
nauczycielom razem z niedo
kończonym budownictwem, jak 
też urządzeń, sprzętu i resztek 
środków budżetowych, prze

znaczonych na utrzymanie lite
wskiej szkoły ogólnokształcącej 
w Pelesie oraz budowę domu 
mieszkalnego dla nauczycieli w 
1993 r.

Funkcje inwestora budowni
ctwa nadal spełnia Litewska 
Fundacja Kultury.

Premier 
Adolfas 5LE2EVlClUS 

Minister kultury I oświaty 
Dalnlus TRINKONAS

M IG A W K I WILEŃSKIE. Nad Wilenką.
Fot. S. Najmowicz
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O AK bez komentarza
W  litewskiej prasie, telewizji, za pośrednictwem innych źródeł informacji 

Jest poruszany temat działalności w czasie ostatniej wojny Arm ii KrąJowcJ na 
Litwie Wschodniej i częściowo Białorusi (na terenach należących wówczas do 
Litwy). DzJsląJ przedstawiamy niektóre Informacje, fragmenty poszczególnych 
publikacji, wypowiedzi i In. dotyczących tego tematu.

„...Po omówieniu apelu u- 
czestników konferencji 
„Działalność Armii Krajowej na 
Litwie” sejmowy komitet oświaty, 
nauki i kultury postanowił w zasa
dzie zaakceptować wnioski nau
kowców Instytutu Historii Litwy 
na temat tego, że w latach drugiej 
wojny kwiatowej pododdziały 
Arm ii Krajowej na Litw ie 
Wschodniej działały jako siła woj
skowa podporządkowana polskie
mu rządowi emigracyjnemu w 
Londynie, mająca na celu po raz 
drugi pr2y  użyciu broni odebrać 
Wilno i Wileńszczyznę Litwie. Jej 
oddziały terroryzowały miejscową 
ludność litewską, mordowały 
ludzi. Komitet aprobuje, że nie 
wolno zezwolić na rejestrację sta
tutu klubu weteranów Armii Kra
jow ej oraz uprawomocnić 
działalność tego Idubu, gdyż jest 
ona sprzeczna z Konstytucją Re
publiki Litewskiej...”

(2 czerwca br., ELTA) 
**•

„O działalności AK  na Litwie 
Wschodniej w czasie okupacji nie
mieckiej już mówiliśmy. Teraz re
porterzy „Panoramy” przygotowali 
kilka reportaży, byli w kilku miej
scach na Białorusi i na Litwie 
Wschodniej, spotykali się z miesz
kańcami wsi —  świadkami tamtych 
czasów.

Historyk Stanislovas Bucha- 
veckas w niedawno wydanej 
książce „Śalćios źemć” pisze o 
tym, że tu w końcu 1943 r. admi
nistracja niemiecka, niezadowolo
na z  tego, że nie udało się 
zorganizować litewskiego legionu 
SS, wystraszona rosnącym litew
skim ruchem oporu, postanowiła 
wciągnąć AK, której oddziały 
przybyły na Litwę Wschodnią z 
Polski. Wzmocnioną A K  hitlerow
cy postanowili wykorzystać nie 
tylko przeciwko sowieckiej party- 
zaptce, ale również po to, aby na

cisnąć ha upartych 1 niewdzięcz
nych Litwinów. Już w 1944 r. 
Niemcy przez palce patrzyli, że w 
wielu miejscowościach A K  na 
dłużej lub krócej przejmowała ad
ministrację, mordowała zatrzyma
nych Litw lnów-pólicjantów, 
nauczycieli i innych urzędników. 
AK  zachowywała się tak, aby ja
kiekolwiek działania dotyczące 
odbudowy przedwojennej Polski 
były usprawiedliwione i później 
poszły w niepamięć.

Ale czy wszystko zostało za
pomniane? Byliśmy na Białorusi, 
w centrum rejonu Oszmiany —  w 
kościelnej wsi Murowana Osz- 
mianka. Wówczas te miejscowości 
należały do Litwy. Tu w 1944 r. 
oddziały Ak zdradziecko napadły 
na dopiero co przybyłe dwa bata
liony z miejscowego oddziału. 
Skutki były bolesne. W  Murowa
nej Oszmiance zostali rozstrzelani 
23 żołnierze-ochotnlcy. Starsi 
mieszkańcy dobrze pamiętają te 
czasy i otwarcie nam o nich opo
wiadają. Tu —  opowiadają te ko
biety —  były organizowane polskie 
i rosyjskie oddziały partyzanckie, 
które napadały jedne na drugich. 
Pamiętam jak tu przysłano dla u- 
trzymania porządku żołnierzy li
tewskich. Byli tu może dwa 
tygodnie. Potem Polacy zdra
dziecko ich napadli nocą i rozgro
mili, rozebrali do naga, szydzili. 
Potem  przyjechali N iemcy i 
wszystkich gdzieś wywieźli. Dla 
nas były to ciężkie czasy —  to Po
lacy, to Rosjanie. Bo— mówi inna 
kobieta —  polscy partyzanci też 
byli bardzo okrutni. Oto w tym 
domu nie wiadomo za co tak zbili 
człowieka, że ledwie został żywy. 
Postępowali okrutnie i z innymi 
naszymi mieszkańcami. Tu, w 
centrum miasta Oszmiany, na 
cmentarzu katolickim są pocho
wani żołn ierze m iejscowego 
oddziału litewskiego zamordowa

ni przez A K  Grób opuszczony, 
bardzo zaniedbany, tylko te słupki 
oznaczają jeg o  miejsce. 
Członkowie litewskiego związku 
oficerów rezerwy przybyli i wzięli 
się za porządek.

Są tu rozstrzelani 23 
żołnierze —  mówi J. Krakauskas 
— wśród nich kpt. Poćobutas, 
służył ze mną w 5 pułku jako 
dowódca kompanii. Chowano ich 
w taki sposób —  bez trumien, bez 
niczego, wiadomo. Warstwa gałęzi 
sosnowych, warstwa dał, warstwa 
gałęzi i tak powstał ten grób.

'O  przestępczej działalności 
A K  na Litwie Wschodniej w Du- 
bince opowiemy w innych repor
tażach”.

(„Panorama” Litewskiej TV,
2 lipca br.)

*  *  *

„... Jestem przekonany, że 
Klub „Armia Krajowa” , mimo że 
nie ma państwowej rejestracji, jest 
part ią, która zagląda w daleką per
spektywę, zasłaniając się nazwą 
społecznego klubu...”

(Z  wystąpienia R. OZOLA- 
SA, przewodniczącego Pańs
twowej K om isji Problem ów  
Regionalnych na konferencji w 
Kownie n. t. „Problemy Litwy 
Wschodniej” , wg gazety „Vakari- 
nćs Naujienos” , 28 czerwca br.)

* * *
„ Gdy tylko zachodzi mowa o 

wydarzeniach ostatniej wojny na 
ziemiach litewskich, białoruskich i 
polskich propaganda burżuazyjna 
usiłuje dowieść, że A K  —  zbrojna 
organizacja polskich nacjonalistów 
burżuazyjnych, rzekomo broniła w 
latach wojny interesów narodu pols
kiego i toczyła walkę przeciwko za
borcom hitlerowskim.

Jako byty dowódca litewskiego 
oddziału partyzantów radzieckich 
imienia Konstantego Kalinowskie
go i naoczny świadek rozwoju wy
darzeń wojennych na 
Wileńszczyźnie pragnę opowiedzieć 
prawdę o zbrodniczych zamiarach i 
zbójeckich czynach nacjonalistów 
burżuazyjnych spod znaku A K _

Szeregi oddziałów A K  na Wi
leńszczyźnie formowano przymu
sowo, w trybie mobilizacji. Tych, 
którzy ważyli się sprzeciwiać, zabi
jano na miejscu lub wysyłano za 
Bug na terytorium Polski. W  zna
cznym stopniu akowcy rekrutowa
li się z obszarników, kułaków, 
różnych wykolejeńców.... Więk
szość ich została rozgromiona w 
starciach z partyzantami radziec
kimi, a resztki przyłączyły się naj-

zwyklej do... oddziałów hitlerow
skich... AK  działała przeciwko lu
dowym partyzantom, Arm ii 
Radzieckiej i Polskiej Rzeczypos
politej Ludowej ”

(Ze  wspomnień B. URBO- 
NAVIĆIUS A, Bohatera Związku 
Radzieckiego, „Czerwony Sztan
dar” , 25,30 października 1962 r.)

* • •
Armia Krajowa wszędzie, 

więc także w Okręgu Wileńskim, 
powstała do walki z hitlerowskim 
najeźdźcą. Jeżeli zaś walczyła z 
Litwinami, to właśnie z formacja
mi prohitlerowskimi —  policją li
tewską w służbie niemieckiej i tzw. 
plechawicziusami (Litauische 
Sonderverbande), czyli oddzia
łami w służbie niemieckiej do 
zwalczania partyzantów antyhitle
rowskich. To te formacje litewskie 
odpowiedzialne są za straszliwy 
mord na cywilnej ludności polskiej 
w Glinciszkach pod Wilnem w 
czerwcu 1944 r., czy wcześniej za 
„pacyfikację” w Święciańskiem, 
przeprowadzoną w maju 1942 r. 
przez litewskich kolaborantów, w 
litewskich mundurach, gdy zabito 
izakatowanook. 1200 osób, w tym 
starców, kobiety i dzieci. W 
samym obozie straceń w Ponarach 
koło Wilna, rękami kolaborują
cych Litwinów tzw. „strzelców po- 
narskich” zostało zabitych w 
latach 1941-1944 ponad 100 tysię
cy Żydów i Polaków.

Można oczywiście zastanawiać 
się, czy potrzebne było upokorza- 
nie wziętych do niewoli żołnierzy 
litewskich, przez słynne rozbiera
nie do kalesonów ich kapitulują
cych kompanii. Stanowiło to 
jednak w tamtych warunkach 
łagodną karę za ochotnicze 
wysługiwanie się hitlerowcom, bo 
przecież żaden z naszych party
zantów, w razie schwytania przez 
stronę przeciwną, nie mógł liczyć 
nawet na łagodną śmierć. W Ko- 
niawie, wsi litewskiej koło Oran, 6 
Wileńska Samodzielna Brygada 
AK, do której należałem, znalazła 
w studni dala polskich konspira
torów, zamordowanych w sposób 
wyszukanie okrutny, okaleczo
nych przed zabidem. Mimo to nie 
rozstrzelano wówczas w odwecie 
nikogo, nie wzięto zakładników, 
ani wsi nie spalono.

Pretensje do polskich party
zantów o to, że walczyli —  a trud
no walczyć nie strzelając —  oraz 
likwidowali konfidentów i formac
je pozostające na usługach Hitle
ra, niepokoją i oburzają zarazem. 
Ich wysuwanie dowodzi bowiem 
zarówno przekreślania historii, jak 
i lekceważenia dążeń w ol
nościowych drugiego narodu. 
Wolno więc oczekiwać stanowcze
go oddęcia się od tych pretensji 
Litwinów szczerze angażujących 
się w realizację wielkich 
ogólnoludzkich ideałów sprawied- 
Iiwośd...”

Zygmunt KOMOROWSKI 
b. żołnierz Wileńskiego Okrę

gu AK, pfofesor Uniwersytetu 
Warszawskiego

(„Polityka”, 13 maja 1989 r.)

„..Jednostki zbrojne Ąy 
Wileńszczyźnie, podporządkuj 
ne Rządowi Polskiemu na ejJ 
racji, stanowiły część skład? 
Polskich Sił Zbrojnych na 
tach II wojny światowej i dzjjj 
w ramach wspólnej walki z ([-, 
rowskim najeźdźcą wszystkkk, 
juszniczych sił zbrojnych koaj 
antyhitlerowskiej, przyśp^H^ 
swymi działaniami katastrofa 
tamą Niemiec hitlerowskicMŁ 
wolenie Europy, w tym ró»J 
Litwy spod zaboru niemie® 
go-.”

(„Kurier W iletyJ 
11 stycznia 199itT

. „...Naród polski tak sama k 
litewski przez wiele dziesiątka^ 
walczył o niepodległość, o a B  
do wolnośd i demokracji. 
też w pełni rozumiemy i popiej 
my Waszą walkę o podstawj 
prawa narodu litewskiego pro*-! 
dzoną teraz metodami pokojowi 
mi. Jednocześnie jako żo^^P 
Armii Krajowej, którzy przelcMl 
krew za niepodległość i woIqqJ 
Polski chylimy czoła p rzede 
Litwinami, którzy polegli w boju 
suwerenną Litwę.

Obecnie zwracamy'się - 
Was, jako żołnierze, którzy u 
samo jak i Wy walczyli z najeżdża 
ze stalinowską bezwzględnąlofc 
pacją, którzy tak samo, jak Wi 
byli eksterminowani i wywożeni a 
Sybir, rozstrzeliwani i mordowa 
Zwracamy się do Was z prośbą 
pom oc we właściwym nal 
wietlaniu i upamiętnieniu na len 
nie Waszego Litewskiego PafSstii 
walk Armii Krajowej oraz miń 
potyczek oddziałów partyzanci 
AK  z Niemcami i grobów tyi 
którzy polegli bądź zostali zairn 
dowani...."

Stowarzyszenie Żołnieiz 
Armii Krajowej

Warszawa, listopad 1989 r. 
* • •

„...My, byli żołnierze Ani 
Krajowej oraz członkowie Kluh 
Żołnierzy Armii Krajowej Zieti 
Wileńskiej ze zrozumieniem pq 
jęliśmy uchwały Rady NajwyżsK 

. Republiki.Litewskiej' z 11 mara 
1990 roku. Litwa proklamował 
niepodległość, życzymy osiągnij 
da porozumienia w dialogu ip  
dem Związku Radzieckiego 
jakkolw iek byłby trudn; 
Uważamy, że tylko naród Lit*) 
może decydować o Jej przyszłoś 
Popieramy uchwały Rady Nj; 
wyższej Republiki Litewskiej® 
jące na celu dalszą demokratyzM 
Żyda politycznego i społeczotf 
oraz dążeńia wolnośdoweJcl<l, 
są nam szczególnie bliskie. Znał 
je, właśnie o wolność walczylKfl 
w lalach II wojny światowej, O w  
ność tej ziemi, na którejj 
mieszkamy wszyscy...”  ’

(„Kurier Wileństf' 
28 czerwca 1990 r.)

Przygoto  ̂
Jerzy SU R W

NA ZDJĘCIACH: żołnierze 
AK, członkowie nie zarejestrowa
nego Klubu Żołnierzy ĄK  Ziemi 
Wileńskiej Helena Żwańska i 
Mieczysław Grad zew i cz. Czyżby 
razem ze swoimi, w większości 
schorowanymi i niedołężnymi ko
legami z Klubu, mogą stanowić 
partię, która, jak twierdzi pan 
Ozolas, zagląda w daleką perspek
tywę?

Fot. Bronisława Kondratowicz

Uroczystości z okazji wyzwolenia Wilfla
9 lipca, o godz. 16.30, w Kolędnikach (rej. solecznicki) na cmenia** 

,Jasna Górka” odbędzie się poświęcenie pomnika oraz odnohnH 
grobów poległych żołnierzy 6 Dyspozycyjnej Wileńskiej Brygady AK-

10 lipca, o godz, 11, w Kolonii Wileńskiej zostaną poświęconego1̂  
i groby, w których spoczywają żołnierze I i III Zgrupowań AK polegliwlip 
1944 r. O godz. 15 —  poświęcenie pomnika akowców poległych wwafc*' 
NKWD w styczniu 1945. Uroczystość odbędzie się w Puszczy RudnfcH 
7 km od Rudnik. Wieczorem tegoż dnia, o godz. 19, w kościele Św. Du 
odbędzie się Msza św. w intencji uczestników operacji „Ostra Brama •

11 lipca, o godz. 9, na Rossie nastąpi poświęcenie odbudowanej 
żołnierzy AK na cmentarzu wojskowym przy płycie Marszałkami^

’ Piłsudskiego i grobach spoczywających tutaj legionistów. ^



„K
R l E R  W I L E Ń S K I "

9 lipca 1993

Juliusz Słowacki i Rossa
Na cmentarzu Rossa w Wilnie jest wielq 

• Twiazanych z pamięcią o wybitnym 
“ wum poecie Juliuszu Słowackim. Na* 

-ie grobowej Marszałka Józefa 
Ł s ld e ip  jest wyrw "ar** .

łe dumni nieszczęściem nie mogą
1.  innych śladem iśi tą samą drogą.
"  . MATKA

I SERCE SYNA 
Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu

na skatach orfa: niechaj umie 
Spać, g^y fawic* czerwone od gromu 
I sbchać jęk szatanów w sosen szumie.

Tak żyłem.
Fragmenty wierszy pochodzą z poezji 

uwielbianego przez Marszałka poety —  Ju
liusza Słowackiego, którego prochy 
Piłsudski sprowadził na Wawel z Francji 

Na Rossie został pochowany Euzebiusz 
Słowacki, ojciec Juliusza. Był profesorem 
Liceum w Krzemieńcu, następnie przeniósł 
się wraz z rodziną —  żoną i małym Juliusz- 
Idem — do Wilna. Na Uniwersytecie Wi
leńskim objął katedrę literatury. Po paru 
latach zmarł. Z  mogiły jego nie zostałoby 
Sadu, bo syn Juliusz umarł na obczyźnie, a 
matka, późniejsza pani Becu, o 7 lat tylko 
przeżyła swego syna, spoczęła w Krze
mieńcu. W 1880 r. staraniem kilku wilnian, 
wśród nich m.in. byli: artysta-maiarz Ed
ward Pawłowicz, Alfred Romer i Bolesław 
Rusiecki, a później w 18971 —  Lucjan Uzię- 
No, grobowiec Euzebiusza Słowackiego od
nowiono i uzupełniono układając w kształt 
piramidy ściętej, z głazów granitu ułożonej. 
Stronę frontalną przystoniono piytą kamienną 
z napisem stosownym. Tu również umieszczo
no wiersz, który ojciec Juliusza w przeczuciu 
pchlego zgonu sam stygnącą napisał ręką:
Wędrownik* trudzie żyda mdii stargawszy siłę, 
Wkrótce rzucę, co miłe i co ml niemiłe.
Bez trwogi, bez żalu widzę kres zbliżony, 
Kt&y nag|e w nieznane przeniesie mnie strony 
W lęspotojnąudrooę gdzie wieczność prebywa 
I którą chmura pełna tajemnic okrywa.

Na cmentarzu nie jest to jedyna pamiąt
ka związana z Juliuszem Słowackim. Znaj
duje się tu pomnik profesora Uniwersytetu. 
Wileńskiego Ferdynanda Szpitznagia. Ju
liusz nieraz bywał w domu profesora, gdyż 
był to ojciec jego najbliższego przyjaciela z 
lat dziecinnych Ludwika Szpitznagia, o 
którym wspomnienia utrwalił w „Godzinie 
myśli” . Juliusz Słowacki bardzo przeżył sa
mobójczą śmierć Ludwika, który pochowa
ny został na cmentarzu w miasteczku 
Snowiu koło Nieświeża. „

Pod głazem polnym z dodanym później 
krzyżem cementowym spoczywa min. Au
gust Becu, profesor patologii na Uniwersy
tec ie  W ileńskim , ojczym  Juliusza 
Słowackiego, w którego domu Juliusz spę
dził swe lata dziecinne i młodzieńcze.. 26 
sierpnia 1824 r. August Becu został zabity 
przez piorun w swoim mieszkaniu przy ul. 
Zamkowej 24. Stało się to podczastoczące- 
go się wówczas procesu fllaretów. Fakt ten 
w nieprzychylnym dla opinii Becu świetle 
odm alował M ick iew icz w I I I  części

„Dziadów”. Przedstawił go pod imieniem—  
Doktora —  jako zausznika Nowosilcowa, 
uważając, że Becu spotkała słuszna kara 
niebios. Stało się to jednym z powodów 
długotrwałego zadrażnienia między dwoma 
największymi poetami na emigracji. 
Słowacki, czując wiele wdzięczności dla swo
jego ojczyma, w gruncie rzeczy nie zauszni
ka Nowosilcowa, jeno człowieka nazbyt 
tchórzliwego i ugodowego wobec przemocy, 
czuł się przez Mickiewicza opinię, wypowie- 
dzianą w „D ziadach” , dotkniętym i 
urażonym.

Na cmentarzu Rossa spoczywa wiele 
innych osób połączonych więzami rodzinny
mi z całym szeregiem innych znanych posta
ci polskiej kultury, nauki i sztuki!

Przygotował Jerzy SURWIŁO

NA ZDJĘCIACH: pomniki Euzebiusza 
Słowackiego (u góry) i Ferdynanda Szpit- 
znagla; pod tym głazem spoczywąją prochy 
Augusta Becu.

Fot. Walery Charin

Nowiny wileńskie
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centrum biznesu  
i  komercji

Na razie jeszcze w planach. 
™  gospodarze miasta żywią 
“ dzieję, ie  jest to realna i nie- 
.. a przyszłość. Pracownicy 
ału urbanistyki i architektu

ry zarządu jn. Wilna zgłosili 
propozycję do rozpatrzenia 

PjJSjŁ^putowanych do Rady

biznesu i komercji 
rozlokuje Się w miejscu byłego 
■■Miasteczka Północnego". Re- 

te®° terenu' obej- 
okoto 70 ha, jest, 

S C f^ e , bardzo kosztowna, 
że potrzeba na to 

790 min dolarów,

,ieW. no,7 m centrum rozlokuje 
1  g i l i  wystaw i kienna- 
W e w ? ,1 ^ “ “ cyjne, hand. 
"iowi S r j ,g^ rcje ubezpiecze- 

’ mwestyqi- i biznesu f in.
^ ; oczywiicie, jeszcze 
a«fcowLv « y  będzie projekt 
Rdzie zadecyduje rząd,

zgłoszony projekt 
y w Radzie Miejskiej.

S\VIAT RODZINY

s|e dewizą w komplek-
(ul. ^ ^ k o w y m  „Karolina" 
nv wi *° Przebiega ofoszer- 

ud2ia‘ w nUn 
skięjj . m zarówno litew- 
cznŷ u leż Htewsko-zagrani-

V ^®ĘD2YNARODOWY
Mowa .

‘ ŝkfau °  plenerze ma'
Hpca w dniach 12—25
ni*. P^^^egal w Wil-

dZynarô sw°<1ZâU im^Tezo,
00 tr2y . *  ° rKanizawana jest

ata * ^  tym roku od

będzie się już piąty raz z rzę
du.

Do udziału w plenerze zapro
szeni zostali plastycy z  zaprzy
jaźnionych z  Wilnem miast — 
Krakowa, Joensu, Duisburga 
Oslo oTaz sąsiedzi z Estonii i 
Łotwy.

ffyastycy będą pracować w 
Wilnie, odwiedzą Troki. Podsu
mowaniem pleneru będzie wy
stawa w wileńskiej galerii p a r 
tał".

DO SZTOKHOLMU — 
SAMOLOTEM

Jeszcze jedno regularne połą. 
czenie zagraniczne otrzyma Wil
no od 15 lipca. W  tym dniu 
otwarta zostanie stała relacja 
powietrzna do stolicy Szwecji. 
Samolot „Boeing 737-200*' bę
dzie odbywał dwa rejsy tygod
niowo we wtorki i czwartki.

NAD WILNEM LATAŁA...
PUSZKA

Ostatnio mieszkańcy Wilna 
byli świadkami ciekawego zja* 
wiska. W  niebie nad dachami 
domów latała olbrzymia puszka 
.Pepsi". Nic wspólnego z nie
zidentyfikowanymi obiektami la
tającymi tu nie było. Znany 
aeronauta Rimvydas Maculevi- 
ćius zademonstrował swój nowy 
balon, który otrzymał w  darze 
od amerykańskiego kolegi — pi
lota balonów powietrznych Pa
tricka Rogai.

Trzynastometrowa „puszka" 
należy do specjalnych balonów 
i na Litwie, jak na razie, jest 
jedyną tej klasy. Na świecie już 
od wielu lat przeprowadzał się 
specjalne fiesty i  zawody ta
kich balonów, aczkolwiek nie są 
one kuliste. Ciekawie obserwo
wać latające w powietrzu kro

wy, słonie, bohaterów różnych 
bajek i kreskówek, puszki’, do
my i inne przedmioty.

Po raz pierwszy powietrzny 
balon z  symboliką „Pepsi" zja
wił się na wileńskim niebie w 
1989 r., kiedy to w naszym mie
ście odbyło się pierwsze mię
dzynarodowe święto balonów.

zorganizowane przez Rimvyddsa 
Maculevićiusa. W  przekazaniu 
balonu stronie litewskiej uczest
niczył inżynier naczelny spółki 
,,Pepsi" w Rosji Oleg Smimow.

WYJAZD DO ELBLĄGA

Chętni wyjazdu do Elbląga 
mogą skorzystać z autokaru, któ
ry wyruszy z Wilna1 w dniu 13- 
lipca. Szczegółowych informacji 
można zasięgnąć telefonując 
pod nr 73-30-87 w dniach pracy 
od g od z. 10 do 18.

Inf. wL 
Fot. W. Charin

Co, kiedy, gdzie
Lato w pełni. Puste sceny te

atralne. Życie kulturalne prze
niosło się do miejsc i uzdro
wisk wypoczynkowych. Poniżej 
kilka propozycji na wolne dni 
dla mieszczuchów.

^  Największą imprezą będzie 
tradycyjna wystawa^sprzedaż wy
robów twórców ludowych prze
biegająca corocznie na Starówce 
Wileńskiej. W  tym roku wy
stawa przewidziana- na sobotę 
(10 lipca). Otwarcie ekspozycji 
pod gołym niebem o godz. 11.

v  W salonie dlsainu, ul. Me- 
sinii) 4 (Jatkowa) obejrzeć moż
na przepiękne wyroby z lnu 
Giedrś Plaćiakyte. Zresztą nie 
tylko obejrzeć, ale też i nabyć, 
ewentualnie zamówić wymarzo
ną przez siebie kieckę.

m  Skoro zahaczyliśmy o ubio
ry, to w Muzeum Historii i Et
nografii prezentowane są stroje 
kobiet XIX—XX wieku . — mie
szkanek Żmudzi i Małej Litwy. 

v  Ceramikę dyplomantów Aka-

SPRAWY DAMSKO-MĘSKIE

- Zatroskana matka krzyczy na 
plaży do synka.
- — Karolku, nie wypływaj tak 

daleko!
— Mamo, płynę przecież na 

dętce.
— Słuchaj Franek,. wyciągaj 

.go z wody — mówi do swego 
męża. — Jego życie zaczęło się 
od pękniętej gumy, i nie chcia
łabym, aby się przez nią zakoń
czyło.

— Jakich kosmetyków uży-

demii Sztuk Pięknych obejrzeć 
można w galerii „Akademia". 7 
autorów przedstawiło bardzo ró
żnorodne wyroby.

v  I jeszcze jeden pokaz cera
miczny czynny w Wileńskiej Ga
lerii „Arka", Auśros Vartq 3 
(Ostrobramska). 30 plastyków 
bierze udział w tym republikań
skim pokazie. Jednocześnie w 
tym lokalu obejrzeć można ry
sunki, akwarele V. Dubauskasa.

v  Natomiast galeria „Vartal", 
Vilniaus 39 (Wileńska) zaprasza 
do obejrzenia rzeźb S. Simulyna- 
sa oraz A. Kurtinaitisa.

•¥> Centrum Sztuki Współczes
nej, Vokećii| 2 (Niemiecka). 
Przed kilkoma dniami otwarty 
tu został pokaz' disainu i wyro
bów rzemieślniczych krajów 
skandynawskich i bałtyckich. 
Prezentuje tu również swe rzeź
by M. Navakas.

v  W galerii rosyjskiej (ul. 
Bokśto 4/2) otwarta została szó
sta autorska wystawa wileńskie
go plastyka Fedora Barachtiana. 
Autor prezentuje tu akwarele, 
grafikę.

— Ester Lauder.
 Dlaczego takich drogich?
— Zeby ładnie wyglądać.
— To dlaczego nie wyglą

dasz?

Z RÓŻNYCH SZUFLAD

Sierżant prowadzi zajęcia z 
rekrutami.

_ — Mamy ipięć stron świata...
, *— Chyba cztery, panie sier

żancie?
— Zaraz sprawdzi w y... No 

rzeczywiście. Pomyliłem z gita
rą.

— A  ty czemu dzisiaj nic nie 
robisz? — pyta się murarz swo
jego pomocnika.

— Ręce mi drżą po wczoraj
szym...

—- No to przesiewaj piasek.
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LTV

7.30 .— Wiadomości z zagra
nicy. 8.30 — Serial „Przekony- 
wacze" (w jęz. ang.). 9.20 — 
Program dla dzieci. 18.00 — 
Wiadomości. 16.10 — Program 
dla dzieci. 18.50 — Wiadomości 
(w fęz. ros.). 19.00 — Wiado
mości BBC. 19.30 — TV studio 
katolickie. 20; 00 — Serial TV 
„Ulica E". 20.30 — Najśmiesz
niejsi ludzie Ameryki. 21.00 — 
Panorama. 21.30 — Gra TV
„Tak. Nie". 22.30 — Aleja Lai- 
sves. 22.45 — To d  show. 23.15
— Wiadomości wieczorne. 23.30
— Film fantastyczny.

TELE-3

11.00 — Serial „Santa Barba
ra " (R). 11.50 — Country Musie.
12.00 — CNN News. 13.00 — 
Animation. 14.00 — Science.
16.00 — MTV Musie. 16.55 — 
Film V. Disneya (R). 17.45 — 
MTV Musie. 18.00 — Discovery.
19.00 — Wieści (R). 19.20 —/ 
Musie. 19.30 j§  Film „Bonanza".
20.30 — Film dok. 21.00 — FUm 
„The Road Home". 23.00 — Dis- 
covery. 24.00 — Musie. 0.05 — 
Film „Wiadukt" (R).

Warszawa

18.00 — Teleexpress. 18.20
— Gra* o klasę — porady. 19.00
— Randka w ciemno — zaba/wa 
ąuizowa. 19.45 — Zulu Gula na 
wakacjach V- program satyrycz
ny. 20.00 — Wieczorynka. 20.20
— Wiadomości. 21.15 — „Czte
ry małe kobietki" (1) — serial 
obyczajowy prod. włoskiej. 23.00
— Program rozrywkowy. 23.15
— Reporterskie wspomnienia.
23.45 — Wiadomości. 24.00 — 
Muzyczna Jedynka. 0.05 — 
„Wojna secesyjna" (6) — serial 
dok. prod. USA. 0.50 — Gorąca 
linia. 1.00 — „Nieuchwytny 
gang" (2) — serial sensacyjny 
prod. francuskiej. 3.00 
„Zmiennicy'* (4) — serial TP.

SKUPUJEMY

stale według dobrego kur* 
su CZEKI INWESTYCYJ
NE. Płacimy w litach.

VilniU8, Naujoji Vilnla, 
Pergalćs 33A, teL 67-28-79.

(Zam. 2311)

Kalendarium
*  Piątek (9.VII) jest 190 dniem 

1993 r. Do końca roku 175 dni.

*  Znak Zodiaku —  Rak.

*  Imieniny: Patrycjusza, Syl
wii, Weroniki, Zenona.

*  Wschód Słońca —  4.54, za- . 
chód —  21.53. Długość dnia 16 
godz. 59 miń.

Pogoda

Ostanklno

4.55 — Program. 5.00 —
\ Dziennik. 5.20 — Gimnastyka.

5.30 — Poranek. 7.45 — Firma 
gwarantuje. 8.00 — Dziennik. 
8.20 — Film dla dzieci. 9.30 — 
Koncert. 10.00 — Klub podróż
ników. 10.50 — Expres praso
wy. 11.00 — Dziennik. 11.20 — 
Ameryka z M. Taratutą. 11.45
— Serial TV „Drobnostki ży
cia". Ode. 1—2. 12.45 — Film 
lab, „Matka!". Film 2. Ode. 2.
13.50 — Film anim. 14.00 — 
Dziennik. 14.20 — Program. 
14.25 — Brydż. 14.50 —■ Biznes. 
15.05 — Film anim. „Pszczółka 
Maja". 15.30 — Kanał Ostanki- 
no. 15.55 — Później bajka. 16.55
— Piłka nożna. Mistrzostwa Ro
sji. 18.50 — O pogodzie. 18.55
— Ameryka  ̂z M. Taratutą. 19.20 

Człowiek i prawo. 19.40,—
Dobranocka. 19.55 — Reklama.
20.00 — Dziennik. 20.35 — Pro
gram. 20.40 — Póle cudów.
21.35 — Człowiek tygodnia.
21.50 — Film fab. 22.45 — 
Dziennik moskiewskiego festi
walu filmowego. 23.00 — Dzien
nik. 23.20 — Program. 23.25 — 
Biuro polityczne. 0.15 — Pro
gram muzyczny. 0.55 — Auto- 
Show.

SOBOTA, 10 LIPCA  

LTV

9.00 — Wiadomości. 9.05 — 
Program dla dzieci. 10.00 —  Dla 
rodziny i domu. 10.30 '— Słowo 
chrześcijanina. 10.40 Zgoda.
11.30 — Nasz język. 11.50 — 
Film «nŁm- 12.00 — Zdrowie.
12.40 — Spektakl LTV „Tram
waj pożądania". 15.45 — Gol.
16.45 — Program białoruski.
17.00 — Album TV. Życzenie 
(Kowno). 18.00 — Wiadomości.
18.10 — Program dla dzieci.
18.50 — Z wybrzeża Zachodu.
19.20 — Koncert z festiwalu 
„Kowieński jazz-931'. 19.50 — 
Konkurs TV. 20.20 — Serial TV 
„Moje życie, moja radość". Część
3. 21.00 — Panorama. 21.30 — 
Pod własnym dachem. 22.15 — 
Serial kryminalny TV niemie
ckiej „Starzec". 23.15 — Wia
domości wieczorne. 23.30 — La
birynt.

Tele-3

9.00 — Animation. 11.00 —- 
Musie. 11.15 Zawody NBA 
(R). 12.10 — Country musie. 
13 00 — GNN News. 14.00 — 
Wideogenerator. 14.45 — K-2.
15.15 — Piłka nożna bez gra
nic (R). 16.10 — Film „Pożeg
nanie" (R). 18.15 — Discovery.
19.00 — Dziennik (R). 19.20 — 
Musie 19.30 —  The Image.
20.00 — MTV'S Braun Top 20.
22.00 — Discovery. 23.00 — 
Film „The silence of the Lambs".
1.00 — Adułt club (dla dor.).

r
Po wysokiej cenie 

SKUPUJEM Y  

czeki inwestycyjne, 
rozliczamy się od razu.

Zwracać się: Vilnius, Ja-
sinskio 1/8, tel. 22-31-70.

(Zam. 2281)

Telewizja Bałtycka

8.00 — Początek tragedii. 8.30
— Niezwykłe asorti. Szybkość. 
Ryzyko. Szampan... 9.00 — Ka
mera gniewa się i śmieje. 9.15

Program „Khaki". 9.30 — . 
Film anim. 9.40 —* „Chce się 
żyć jak na Litwie...".

Warszawa

10.00 — „21iamo“ . 10.25 — 
Program dla dzieci. 12.05 — 
„Opowieści o dzikiej przyrodzie"
— film przyrodniczy prod. USA.
12.30 — Program publicystyczny.
13.00 Wiadomości. 13.10 — 
Teatr telewizji: „Aleksander Fre. 
dro — „Gwałtu, co się dzieje".
14.40 — „Zegnaj Rockefeller" 
(13-ost.). — serial TP. 15.05 —- ' 
Opowieści dziwnoluda. 15.20 — 
Sensacje XX wieku. 15.50 — 
Tylko w Jedynce. 16.40 — Za
nim będziesz u brzegu 17.00 — 
„Sen Staszka w Teheranie" — 
film dok. 18.00 *— Teleexpress.
18.20 — Szafa — program o mo
dzie. 19.10 — „Dzień za dniem**.
— serial obycz. prod. USA. 20.00
— Małe wiadomości DD. 20.10
— Wieczorynka. 20.30 — Wia
domości. 21.15 „Obronność 
królestwa" — film sensacyjny 
prod. &Rg. 22.50 — Kariery, ba
riery. 24.00 — Wiadomości. 0.10
— Sportowa sobota. 1.05 — 
„Bullitt" — dramat sensacyjny 
prod. USA, 3.00 — „Zmiennicy" 
(5) —T- serial TP.

Ostanklno

6.00 —  Dziennik. 6.20 — 
Program. 6.25 — Gimnastyka.
6.35 — Expres prasowy. 6.45

- Sobotni poranek człowieka 
interesu. 7.30 — Sport. 8.00 — 
O pogodzie. 8.05 — Maraton-15.
8.30 — Pomóż sobie. 9.00 — 
Autograf sobotni. 9.30 — Salon 
awiakosmiczny. 9.45 — Kiosk
muzyczny. 10.40 — Koncert
11.15 — Film fab. „Aktorzy i 
losy". 13.35 — Film anim
„Książę i rusałeczka". Ode, 14.
14.00 — Dziennik. 14.20 — Pro
gram. 14.25 — Film anim. „Ksią
żę i rusałeczka". Ode. 15. 14.50
— Abecadło prywaciarza. 15.00
— TV lilm monografia. „Jes
teśmy tylko znajomymi". 15.40
— Pieniądze i polityka. 16.10
— Dziennik moskiewskiego fe
stiwalu filmowego. 16.25 —
Program koncertowy. 17.25 — 
Program sportowy. 18.05 —
Graj, harmonio. 18.50 —  TV

, film fab. „Rycerze Houston".
Film 2. 19.45 — Dobranocka.
19.55 — Reklama. 20.00 —  
Dziennik. 20.35 —  Program
20.40 Film fab. „Błękitne i 
szare" (USA, ode. 2). 21.30 — 
Przedstawia studio „Rezonans".
21.50 — Brainring. 22.40 — 
Koncert 23.35 — O pogodzie.
23.40 — Film fab. „Dekalog-11". 
0.40 — Parada gwiazd.

PO  DOBRYM  KURSIE 
KUPUJEM Y C T P K l 
INW ESTYCYJNE.

Zwracać się: Vilnius, 2ir- 
munu ld, pokój 5, tel. 75-82- 
78. od godz. 9 do 17.

(Zam. 2274)

Litewska Służba Hydrometeoro
logiczna przewiduje na 9 lipca 
zachmurzenie z przejaśnieniami, 
mała możliwość opadów, wiatr 
zachodni, umiarkowany. Tempe
ratura około 20 stopni

10 lipca bez opadów, 11 lipca 
krótkotrwale opady z  burzą. 
Temperatura w  nocy 9— 14, w  
dzień 22— 27 stopni.

Organizujemy
podróie do miast polskich: Kętrzyna, Szczecina i Eł

ku. Przejazd poza kolejką.
Zwracać się na telefony w Wilnie: 42-64-63, 56-49-56.

(Zam. 2296)

H DOMUS
OPTIMA

F IR M A  H A N D L U  N IE R U C H O M O Ś C IA M I

SZYBKO I NIEZAWODNIE ] 
ZAŁATWIAMY ]

WYMIANĘ NIERUCHOMOŚCI
mieszkań, domow, 

garaży

Zainteresowanym 
proponujemy 

korzystne warunki 
wymiany.

Ni

fet

I
fety

T o  n i e  j e s t  n o w a  J/ in n a .  
j e s t ;  t o  t e n  s a n r  z n a n y  i 
s t a r y  W a s z  p a r t n e r .

SPRZEDAJĘ

tureckie kartki skórzane ze 
skrawków, wymiary 46— 54 o 
różnych fasonach. 23— 27 USD. 

Vilnius, teL 73-72-25. 75-71-85.
(Zam  2293)

SPRZEDAJĘ

importowy strój do Komunii św. 
(130 USD).

Vllnius, tel. 76-15-30.
(Zam  2306)

KUPUJEM Y  

czeki Inwestycyjne.

Zwracać się: Vllnlus, uL B. 
Radvilaltes 3— 206, teL (22) 61- 
40-75.

(Zam. 2267)

PO  DOBRYM  KURSIE  

kupujemy 

czeki inwestycyjne. 

Zwracać się: Vilnlus, Sava- 
noriu 65a, pokój 202, tel. 65- 
38-56 od godz. 8.30 do 17.

(Zam. 2273)

Pilnie, niedrogo 
SPRZEDAJĘ DOM

W  NIEMENCZYNIE.

Nienłającemu pieniędzy 
udzielimy potyczki.

Zwracać się: Vllnius,
lei. w  pracy 22-76-22, w 
domu 66-26*51, 44-22-42.

(Zam  2303)

ZATRUDNIĘ KRAW COW Ą

Zwracać się: Vilnlus, ' td|
47-15-53. (Zam  2313)

UDZIELAM  KONSULTACJI

w  sprawie sprzedaży d o f l  
palladu.

Vilnius, tel. 64-12-95, 64-16-37J 
wieczorem: 64-20-12.

(Zam  2270) |

SPRZEDAJE SIĘ 

kurtki skórzane ze skrawttf 
różnych kolorów i fasonów. Ce
na 25— 27 USD.

Vilnlus, tel. 77-64-93.
(Zam  23CH |

SPRZEDAJE SIĘ 

bardzo skuteczny irodek odeta- 
dzający „Ułtravtt" produkcji 
lenderskie).

Vilnius, tel. 41-78-66, 23-92-54 
(Zam  2309)

Klub Żołnierzy Armii Kra
jowej Ziemi Wileńskiej wy
raża serdeczne współczucie; 
p. Edwardowi KLONOW
SKIEMU z powodu M  
tony.

W yrazy szczerego współ’ 
czucia z powodu zgonu Ojo 
Teresie KASPEROW ICZ skła
da zespół przedsiębiorca 
państwowego „BIKTA*

- 1
Dyżurni wydania:

Jerzy SUR W IŁO,
Jan LEWICKI,
Krystyna BOGDANOW ICZ, 
Krystyna RUCZYftSKA, 1  

Marian BOGDZMJN

Dziennik społeczno-polityczny 

Sejmu 1 Rządu Republiki Litew
skiej. Ukazuje się od i  lipca 
1953 r.

N a s z  a d r e s :
Laisv6s pr. 60,
. 2044, Vilnius 
Lletuvos Respubllka

Kod 67218 
Cena 10 ct 
W  Polsce —  1000 zł.
Zam  2176
N r  rejestracji —  322. 

Drukuje Państwowe 
Przedsiębiorstwo „Spauda"

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

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

Redaktor Zbigniew BALCEWICZ?

Usługi XERO —  powielanie doW<* I 
nych dokumentów —  pr. Lalsyć* |f|r 
11 piętro, pokój 1102. Czynne od l*® 
do 17.00 w  dniach pracy, teL 42-79*^11

Biuro ogłoszeń 1 reklamy —  pr. I**" 
svós 60, 11 piętro, pokój nr 1114. 
lelon —  42-69-63.


