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E. Bićkauskas jest przekona
ny, iż skorygowanie ustawy o 
działalności operatywnej nie 
było' błędem. Co prawda, są to  
tymczasowe poprawki, taki 
tryb zatrzymania będzie działał 
tylko do końca bieżącego roku. 
Zaś Sejm po wysłuchaniu spra
wozdania prokuratora generalne
go, zaplanowanego na grudzień, 
zadecyduje, czy należy prze
dłużyć termin działania tej us
tawy. Zdaniem E. Bićkousicasa, 
należy to  uczynić, ponieważ 
wielu hersztów świata prze
stępczego dosłownie wyczekuje, 
aby po upływie terminu waż
ności tego dokumentu znowu 
zaktywizować swą działalność.
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szkodzie. Takich wątpliwych 
wydatków, jak  finansowanie 
niektórych, organizacji i , insty
tucji przez byłych premierów 
GL Vagnoriusa, A. Abjśalą, mi
nistra finansów E. Kunevićiene 
i  inne osoby urzędowe naliczo
no na sumę 20633,7 tys. talo
nów. Sejm polecił komisji ds. 
wykroczeń gospodarczych pod 
kierownictwem V. Juśkusa zba
dać sprawę do 10 listopada br. 

~ Po południu zaplanowano 
m.in. godzinę rządu, sprawozda
nie sejmowego komitetu bezpie
czeństwa.
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najszybciej powstać wspólnoty 
domowe. A wtedy domy miesz
kalne miałyby swych gospoda
rzy* Dobrym przykładem jest 
Olita.

Tej zimy. Jak się oczekuje, 
około 98 proc. zużywanego pa
liwa ma stanowić mazut. Kosz
tuje on prawie 2JS raza taniej 
od gazu. V. Sirntis powiedział, 
że mazutem wypełniono już 91 
proc. zbiorników. Powinno go 
starczyć na 45—60 dni.
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0 ustawie o ziemi i cłach
udowadniających 
własności ziemi.

fakt prawa

Na posiedzeniu rządu 6 paź
dziernika przede wszystkim roz
patrywano i zaaprobowano 
przedstawiony przez ministra 
rolnictwa R. Karaziję projekt 
ustawy o ziemi.

Podstawowe założenia tego 
dokumentu wszechstronnie re
gulują stosunki własności l 
użytkowania ziemi. Podkreśla 
się, że muszą one być regulo
wane w ten sposób, aby pow
stały jak  najbardziej sprzyjają
ce warunki do zaspokajania po

trzeb mieszkańców, optymalnej 
lokalizacji i rozwoju wszystkich 
gałęzi gospodarki, racjonalnego 
wykorzystania ziemi, obrony 
prawa do własności i użytko
wania ziemi. F%ócz tego, mini
ster R. Karazija zgłosił do roz
patrzenia jeszcze dwa projekty 
— w sprawie realizacji refor
my rolnej na wsi przed opraco
waniem kompleksowych projek
tów regulacji rolnych i w spra
wie dodatkowych dokumentów

Na porządku dziennym znaj
dowały się również kwestie re
konstrukcji państwowego przed
siębiorstwa naftowego w Kłaj
pedzie, zmluny w ustalaniu re
żimu celnego dla osób fizycz
nych, wydzierżawiania zbiorni
ków wodnych w celach przed
siębiorczości lub rybołówstwa 
amatorskiego. Członkowie rządu 
zgłosili wiele uwag dotyczących 
przedstawionego przez Minister
stwo Finansów do rozpatrzenia 
projektu budżetu państwowego 
n-a 1994 rok oraz normatywy 
potrąceń i dotacji do budże
tów samorządów. Postanowiono 
kontynuować dyskusję nkd tym 
na następnym posiedzeniu rzą-

Projekt dochodów i wydatków państwa na rok 1994
WILNO (ELTA). 6 październi

ka dyrektor departamentu bud
żetu Ministerstwa Finansów R. 
Sarkinas przedstawił na posie
dzeniu rządu Republiki Litew
skiej projekty budżetu państwo
wego Litwy na 1994 rok oraz 
normatywów potrąceń i dotacji 
do budżetów samorządów.

Proponuje się zatwierdzić 
budżet państwowy Republiki Li
tewskiej na 1994 rok: 2.395.308' 
tys. Utów dochodów, 2.528.278 
tys. litów wydatków. W ydatki 
przewyższają dochody o  132,970 
tys. litów. Obrót kasowy środ
ków przewidziano w wysokość) 
40.000 tys. litów.

Dochody budżetu kształtowa
ne są z  dwóch części — docho
dów pochodzących ł podatków 
i niepodatkowych. Podatki — 
to podatek dochodowy od osób 
fizycznych, podatek od zysków

osób prawnych, podatek od war
tości dodanej, opłaty za akcyzy, 
handel i transakcje międzyna
rodowe. Dochody niepodatkowe 
■— to dochody płynące z włas
ności państwowej (opłata za .pań
stwowe zasoby naturalne, pro
centy od kapitału państwowego, 
dywidendy od akcji), kary i do
chody z konfiskaty, inne docho
dy z konfiskaty, inne dochody 
niepodatkowe, wszystkiego — 
2.395.308 tys. litów. Reszta środ
ków budżetowych na początku 
roku 40.000 tys. litów.

W  wydatkach budżetu na 
Urząd Prezydenta przewidziano 
10.853 tys. litów, na Sejm — 
24.503, Departament Ochrony 
Środowiska — 10.096, kancelarie 
rządu — 8.335 tys. litów. Dla 
samorządów miejskich i rejono
wych przewiduj t- się wyasygno
wanie 91.023 tys. litów dotacji.

Na ochronę zdrowia przewi
dziano wyasygnowanie 8,1 proc. 
budżetu, tj. 1,8 proc. produktu 
narodowego, na oświatę — 10,7 
prcc. czyli 30 proc. zapotrzebo
wania, jednakże na porządko
wanie miast przewidziano dwu
krotnie więcej środków niż w 
tym roku. Na ochronę kraju — 
6,7 proc. W  tym roku było 4.

Na posiedzeniu rządu powie
dziano, że w istocie w budże
cie na 1994 rok przewidziano 
dla wszystkich gałęzi gospodar
ki mniej środków niż by nale
żało.

Jeżeli na następnym posiedze
niu rządu projekt ten zostanie 
zaaprobowany, przedstawi się 
go Sejmowi Republiki Litew
skiej.

(ELTA)
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Powinny jak

Po rozpatrzeniu przebiegu re
alizacji porozumienia między 
Federacją Rosyjską i Republiką 
Litewską w sprawie współpracy 
w dziedzinie rozwoju gospo
darczo-społecznego obwodu ka
liningradzkiego Federacji Ro
syjskiej podpisanego 29 iipca 
1991 i., delegacje skonstatowa
ły, że:

1. Dla dalszego rozwijania 
stosunków rosyjsko-Utewskich, 
jak też współpracy w dziedzinie 
rozwoju gospodarczo-społeczne
go obwodu kaliningradzkiego, 
należy jak najprędzej podpisać 
między Rosją i Litwą porozumie
nia w sprawie współpracy w 
dziedzinie ekonomiki, transpor
tu w tym tranzytu i in.

2 . Kierując się wcześniej 
osiągniętymi porozumieniami, 
zanim zostaną podpisane .poro
zumienia rosyjsko-litewskie. na
leżałoby do i stycznia 1994 r. 
udokładnić tryb wjazdu miesz
kańców obwodu kaliningradzkie, 
go, jak też tranzytu transportu 
kolejowego i samochodowego

do obwodu kaliningradzkiego 
przez terytorium Republiki Li
tewskiej.

3. Do 15 listopada 1993 r. 
dokona się wymiany konkre
tnych propozycji w sprawie
przedstawicielstw gospodarczych 
w Kaliningradzie i Wilnie.
Przedstawicielstwa te zostaną
utworzone do 1 stycznia 1994 r,

4. Trzeba uzgodnić wspólny 
propozycję Rosji i Litwy wobec

, rządu Republiki Białoruskiej w 
sprawie aktywniejszego i bar
dziej pożytecznego dla wszy
stkich stron wykorzystania por
tów w Kłajpedzie i Kaliningra
dzie.

5. Do końca października 
1993 r. zostanie zorganizowane 
spotkanie ekspertów, na któ
rym uzgodni się kwestie, doty
czące ochrony ładunków i prze
wozu niebezpiecznych ładun
ków.

6. Administracja obwodu ka
liningradzkiego po uzgodnieniu 
z dowództwem wojsk ochrony 
pogranicza Federacji Rosyjskiej

będzie pośredniczyła w  roz
strzyganiu kwestii, związanych 
z:

robotami w zakresie pogłębia
nia toru wodnego Niemna;

przewożeniem ładunków, prze
inaczonych dla zakładu sprzętu 
handlowego w Kybartai;

przyznaniem statusu między
narodowego portom rzecznym 
KVnningradu.

7. Do końca października 
1993 r. zostanie zorganizowane 
spotkanie robocze ekspertów, 
poświęcone problemom związa
nym z pobieraniem zastawu za 
tranzyt ładunków w toku zakła
dania wspólnych spółek ubez
pieczeniowych, filii banków i 
iń.

8. Do końca października 1993 
r. zostanie uzgodniony termin 
rozmów w sprawie urządzania 
przejść granicznych (w tym 
wspólnych).

Służba rsecznilui prasowege
rz ą d u  —  ELTA
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JELCYN SKŁADA KONDOLENCJE 
RODZINOM OFIAR

Prezydent Borys Jelcyn przesłał 
w czwartek oficjalne kondolen- 
cje rodzinom ofiar tragicznych* 
wydarzeń z 3 —4 października, 
nie czyniąc różnic między pole
głymi po obu stronach baryka
dy.

„Wśród poległych są ci, któ
rzy bronili rosyjskie} demokra
cji, i ci, którzy stali się przypad
kowymi ofiarami* i ci, których 
zbrodnicza wola inspiratorów i 
organizatorów buntu wciągnęła 
w krwawe wydarzenia" — naipi- 
sał prezydent.

Tekst kondolencji opublikowa
no w dniu żałoby, w którym na 
wielu cmentarzach moskiewskich

odbywają się pogrzeby ofiar. Je
lcyn wyraził żai z potwodu ich 
przedwczesnej śmierci oraz „głę
bokie i szczere współczucie" ich 
rodzinom.

Wezwał, aby w obliczu trage
dii ,.wszyscy zamyślili się nad 
źródłem i przyczynami tego, co 
się wydarzyło". „Rosja, jej na
ród, jej przywódcy powirati wy
ciągnąć surową naukę z przela
nej krwi, uczynić wszystko, co 
w ich mocy, aby nie powtórzy
ła się tragedia, aby stworzyć nie
zawodne warunki gwarancjom 
pokoju, pracy i spokoju dbywa- 
teli. Nie pożałuję wysiłków i 
pracy, aby uchronić kraj przed 
zamętem" — zapewnił prezydent.

MSZA ZAŁO®NA !W IN TEN CJI OBROŃCÓW  
BIAŁEGO DOMU

Mszę żałobną w intencji ob- 
rońców Białego Domu, zabitych 
podczas poniedziałkowego sztur
mu, odprawiono w środę po po
łudniu w centrum Moskwy, obok 
kaolicy p.w. Matki Boskiej Mo- 
żnowładnej.

Nabożeństwo, w którym wzię
ło udział kilkaset osób, odprawił 
ksiądz Władimir Rigin, proboszcz 
odbudowywanej świątyni Chrys

tusa Zbawiciela. W  Mszy ucze
stniczyli m.in. pozostali przy ży
ciu uczestnicy walk oraz rodziny 
zabitych.

Patriarcha Moskwy i Wszech- 
rusi Aleiksij II wezwał w środę 
wszystkich wiernych Kościoła 
Prawosławnego do ud^ału w 
Mszach żałobnych w najbliższą 
niedzielę.

Czarny —  Biały Dom
CO SIĘ DZIEJE W  BIAŁYM DOM U

300 żołnierzy sił specjalnych 
ministerstwa • spraw wewnętrz
nych przeszukuje w dalszym cią
gu wnętrze siedziby rozwiązane
go parlamentu czyli Białego Do
mu. Pracują tu nadal ekipy sa
perskie, których zadaniem iest 
usunięcie min i różnego rodza
ju  pułapek. Jeden z saiperów 
stracił rękę, kiedy chwycił za 
rzekomy mikrofon, który oka
zał się właśnie miną.

Dowodzący tą akcją pułków, 
nik Georgij Wiemich jest prze
świadczony, że w gmachu wciąż 
znajduje się niewielka grupa je
go obrońców. Ukryli się oni naj
prawdopodobniej w podziemiach. 
Nocą żołnierze MSW słyszą tych 
•ludzi jak przemieszczają się pi
wnicznymi korytarzami.

W Białym Domu nie ma elek- 
' tryczności, co znacznie utrudnia 

poszukiwania buntowników. Na 
pierwszym piętrze zgromadzono 
ponad sto sztuk różnego rodzaju 
broni palnej jaką znaleziono w 
siedzibie parlamentu. Podobne 
składy broni są też w innych 
miejscach. Część broni wywiezio
no już zresztą z Białego Domu.

Górne piętra zostały całkowi
cie zniszczone przez .pożar. Te
raz woda w  dalszym ciągu ście
ka przez sufity i klatki schodo
we na niższe piętra. Wszędzie 
widać porozrzucane papiery — 
deputowani starali się zniszczyć 
swe osobiste dokumenty przed 
kapitulacją.

Szczególne zainteresowanie żoł
nierzy strzegących gmachu bu
dzą specjalne sklepy dla depu
towanych. Znajdują się w nich 
np. garnitury importowane z 
Rumunii po 303 ruble za sztukę, 
a więc zaledwip po 25 centów. 
Członkowie parlamentu, mogli tu 
zaopatrywać się w  mnóstwo rze
czy po cenach, jakie nie śniły 
się zwykłym obywatelom. Przy 
sklepach tych wystawiono wzmo
cnione warty.

W  środę wieczorem telewizja 
rosyjska pokazała pierwsze zdję
cia wnętrza Białego Domu. W  
gabinecie Ruckoja znaleziono 
kodeks kamy, który uważnie stu
diował on przed kapitulacją, aby 
zorientować się jaka grozi mu 
kara.

Bałtycki akcent moskiewskiej rebelii
BYŁY RYSKI O M ON 

PRZEWROTU
Byli członkowie specjalnych 

pododdziałów milicji — OIvK)N 
z  Rygi i Naddniestrza mieli w 
tych dniach dokonać zamachu 
stanu w stolicy Łotwy — napi
sał ryski dziennik „Diena" (w 
rosyjskiej wersji językowej 
„Dień").

Byli OMON-owcy mieli wziąć 
jako zakładników kilku łotews
kich deputowanych i ministrów, 
a następnie wymienić ich na 
byłego szefa Komunistycznej Par-

M IAŁ DOKONAĆ 
W  RYDZE?

tii Łotwy Alfreda Rubiksa. Ru- 
b!ks od ponad dwóch lat prze
bywa w łotewskim więzieniu.

Szef MSW Łotwy Girts Kris- 
tovskis nip potwierdził informa
cji gazety „Diena". Zastępca pro
kuratora generalnego Rosji Jew
gienij Lisów nie mógł natomiast 
ani potwierdzić, ani zaprzeczyć 
pogłoskom o udziale byłego rys
kiego OMON-u w obronie mos
kiewskiego Białego Domu.

ESTONIA I ŁOTW A LIKWIDUJĄ PROKOMUNIS1YCZNE 
GAZETY I ORGANIZACJE

Władze Estonii oświadczyły, 
ie  jeszcze we wtorek zakazały 
sprzedaży w swym kraju kon
serwatywnych dzienników ro
syjskich, m.in. „Prawdy". W 
tym samym czasie władze Łot
wy zakazały działalności zdomi
nowanych przez Rosjan ugru
powań pokomunistycznych.

Przedstawiciele rządu Estonii 
stwierdzili, że zakaz sprzedaży 
gazet opiera i się na umowie z 
Rosją z 1991 roku, w której 
obie strony zobowiązują sie

uniemożliwiać funkcjonowanie 
instytucji działających na szko
dę drugiego państwa. Estończy
cy przyznali jednak, ze swym 
posunięciem chronili też własne 
interesy, gdyż zakazane gazety 
podważały niepodległość repub
lik bałtyckich.

Władze Łotwy zakazały dzia
łalności m.in. Łotewskiego 
Związku Komunistów, Związku 
Ochrony Pfaw Weteranów i 
Stowarzyszenia Łotewskich Ro
sjan.

Analiza wydarzeń 3-4 październik 
w Paryżu i Moskwie

ZACHODNIE PROGNOZY ROZWOJU SYTUACJI

Zwycięstwo Borysa Jelcyna w 
zmaganiach z konserwatywnym 
parlamentem to główny temat 
wtorkowe) prasy wielu stolic za
chodnich, Obszerne komentarze 
poświęcone Rosji nadały także li
czne stacje radiowe i telewizyj
ne. Dominuje opinia, żf> prezy
dent Rosji miał rację sięgając 
po nadzwyczajne środki i odwo
łując się do pomocy wojska, by 
stłumić konserwatywną rebelię. 
Tego rodzaju przekonanie wy
raża zresztą wieki polityków za
chodnich, m.in. prezydent Sta
nów Zjednoczonych Bill Clinton.

Ciekawe są opinie francuskich 
komentatorów, którzy tradycyj
nie uchodzą za najlepszych zna- 
jmców problematyki rosyjskiej. 
Ich zdaniem Borys Jelcyn odno
sząc zwycięstwo nad Ruckojem j 
i Chasbułatowem zapobiegł — ! 
przynajmniej na razie — najgor
szemu wariantowi dalszych wy
darzeń — wybuchowi wojny do
mowej. Wojna taka — niezależ
nie od bardzo prawdopodobnej 
wysokiej liczby ofiar — byłaby- 
skraj nip niebezpieczna dla całe
go świata. Dość przypomnieć, że 
w Rosji znajduje się 40 tys. gło
wic nuklearnych.

Właśnie problem tej broni ją
drowej jest traktowany jako 
priorytetowy przez zachodnich 
kremlinołogów. Ich zdaniem — 
co podzielają także liczni1 zacho
dni politycy t — Stany Zjednoczo
ne i zachodnia Europa powinny 
popierać tego z rosyjskich przy
wódców, który gwarantuje, że 
broń. atomowa będzie cały czas 
pod kontrolą i nie dostanie się 
w ręce lokalnych awanturniczych 
przywódców.

Równocześnie z nie ukrywa
nym zadowoleniem ż  faktu, iż 
Jelcyn zdołał — jak do tej po
ry — zapobiec wojnie domowej, 
francuscy kremlionolodzy w wy
powiedziach dla rozgłośni Euro
pę l, France Irifo, France Iriter 
podkreślają, że załamał się in
ny wariant rozwoju wydarzeń, 
który mógł być bardzo korzy
stny dla Zachodu.

Otóż trzeba zdać sobie spra
wę, że to, co stało się w Mos
kwie w niedzielę i poniedziałek, . 
oznacza kres tamtejszej demo
kracji. a przynajmniej bardzo 
poważnP jej zakwestionowanie 
na bliżej nie określony czas. W 
Moskwie otwarcie mówi się o

.wprowadzeniu „demokratyczne) 
dyktatury*1 Borysa Jelcyna, przy 
czym nie wiadomo jaki pod 
względem prawnym — będzie 
miała pna zakres. Nie wiadomo 
też, czy planowane na grudzień 
wybory parlamentarne dojdą do 
skutku. Jeszcze inną kwestią jest 
postawa rosyjskiego społeczeńst
wa. Czy weźmie ono masowo u- 
dział w wyborach czy też zboj
kotuje je, obojętne na to, ^ co 
się dzieje „na górze".

Tak więc, skoro Jelcynowi u- 
dało się ząpobiec wojnie domo
wej i skoro została zakwestiono
wana rosyjska demokracja, to 
teraz — zdaniem Francuzów — 
realizowany ^będzie naj prawdo
podobniej „wariant pośredni", 
sprowadzający się do względnie 
silnych rządów prezydenckich 
przy coraz większej roli armii. 
Likwidacja dwuwładzy — pre
zydenta i parlamentu — może 
już w niedalekiej przyszłości do
prowadzić do zdecydowanej prze
wagi sił żbrojnych w ^sferze po
lityki i gospodarki. !

Francuscy kremlinolodzy pod
kreślają, że do niedawna Zwią
zkiem Radzieckim rządziła 

/wszechobecna partia komunisty- 
rana, która kontrolowała także 
*£&jeko. Kiedy rozpadł się ZSRR 
i na jego miejsce pojawiła się 
demokratyczna Rosja, nie zdo
łano stworzyć naprawdę maso
wych partii, które stałyby na 
straży tej demokracji.

Co więcej, t&eba pamiętać, że 
rosyjska elita władzy J§s we 
wszystkich odcieniach, łącznSe z 
grupą Jelcyna — wywodzi się z 
dawnego aparatu KPZR. Ozna
cza to ,' że ludzie tego samego 
lub podobnego formatu, typu 
myślenia i horyzontów są we 
wszytkioh politycznych obozach 
Rosjti. W przeciwieństwie do ta
kich krajów jak Polska, gdzie 
długotrwała opozycja wobec ko
munizmu doprowadziła do wyksz
tałcenia się niezależnej elity, w * 
Rosji nie ma „wolnościowej i 
demokratycznej elity władzy". 
Tamtejsi dysydenci byli zawsze 
nieliczni i nawet teraz nie od
grywają poważniejszej roli — 
poza moralną.

Armia rosyjska jako jedyna 
siła w Rosji — zdaniem francu
skich kremlinołogów — zacho
wała zwartość. Wydarzenia z nie
dzieli i poniedziałku uzmysłowi
ły generałom i oficerom, jak po
tężną siłą dysponują. Paryscy

GORBACZOW  OSTRZEGA PRZED 
„EU FO R IĄ  ZW YCięSTW A"

Michaił Gorbaczow w artyku
le nąpisanym specjalnie dla tu- 
ryńskiej „La Stampa" nazywa 
dramatyczne wydarzenia w Mo
skwie „wojną, którą stoczyć mię
dzy sobą nieodpowiedzialni poli
tycy" i która doprowadziła do 
„delegitymizacji całej władzy w 
Rosji". „Oznacza to — stwierdza 
— że należy niezwłocznie, bez 
straty czasu, pójść do przedter
minowych wyborów prezydenc
kich i parlamentarnych".

Autor twierdzi, że to, do cze
go doszło, można było łatwo 
przewidzieć i „nie sposób po
przeć którąkolwiek stronę konfli
ktu, ponieważ obie są odpowie
dzialne za straszliwy dramat, któ
ry wstrząsnął Rosją". „Prezy
dent stworzył przesłanki kryzy
su swym dążeniom do osobiste
go sprawowania władzy. Jego

przeciwnicy doprowadzili "konf
likt aż do nieodpowiedzialnej de
cyzji ataku na Radę Miejsdcą i 
telewizję centralną w Ostankl- 
no, stawiając się w ten sposób - 
poza prawem. I dostarczyli pre
zydentowi pretekstu do ostatecz
nego uregulowania rachunków z 
nimi”.

Według Gorbaczowa, „prezy
dent ponosi również ciężką, do
datkową odpowiedzialność ponie
waż kiedy już odzyskał kontro
lę nad sytuacją, a w rękach 
zaproponować rozwiązanie, które 
tylko Biały Dom i można było 
zaproponować rozwiązanie, które 
pozwoliłoby uniknąć dalszego 
rozlewu krwi". „Nie było więc 
— podkreśla Gorbaczow — żad
nych powodów’ aby zdobywać 
szturmem gmach, przysparzając 
nowych ofiar śmiertelnych. Tym-

kremlinolodiy i wri . 
ze Bory. Jelcyn c h c S f t jN l  
M e j p rze jii do
to a te ń  przeciwko
Napotkał Jednak cC T " '  
nawet opór strony' , 1

Graczowa. Dopiero 
dowal fcj n»
P*wa — na razie J S *  
Stkim personalni .  «r,. I 
nęła po (ego stronie*"'1!' *  L 
wcale nie z miłoiaS J r *  |  
by czy też P r z e k o n a j  
mokrącji. -

Warto zwrócit L a g  
oo pokazywała telewizj, f c j j  |  
w poniedziałek wieczora, I
d y  Biały Dom został ju ł , 
ty . a  Chasbulałow i Ruduj»  
dowali się w więzieniu Lef,̂  I 
wo. Otóż wypowiedzi „zwyk̂  
ludzi** i komentarze dziennik** | 
ze studia Ostanklno były i 
rodzaju, U  Borys Jelcyn - 
retyczny zwycięzca — zsi_ w 
plan dalszy, natomiast „bota*. I 
rami dnia" były elitarne dyira. 
je Kantemirowska, Tamańska i 
im. Dzierżyńskiego, o których I 
mówiono nie tylko z sy&paą 
ale z  najwyższym podziwem.

Tu — na co takie zwraca ^ 
uwagę w Paryżu — dotykany 
problemu nostalgii wielu Rosja 
za utraconym imperium i p 
wojskową. W stytuacji, gdy do , 
tychczasowe reformy gospodar
cze i polityczne nie 
jeszcze widocznej poprawy syte- | 
cji materialnej, lecz 
wały — w powszechnej •

. masowe bezrobocie, 
prostych Rosjan nie miałyby n*  ̂
przeciwko temu, aby została i 
tworzona —1 nawet == 
wna potęga militarna.

Francuscy politolodzy 
wiają się, jaka moie być 
ność działań .̂ militarnej 
kierunku przywrócenia 
imperium. Panuje P ^ ° T \  
najpierw Rosją 
ła przywrócili swoje 
Kaukazie i w A^i 
Punktem zwrotnym staaą_ 
sunki z Ukrain,, 
podporządkuje -6obie ' 
wówczas może być pewn** ^  
da jej się
perium niemal w g # § j8 S |r  
zku Radzieckiego,

czasem Jelcyn wy*>rf* •• —̂ydę-
ny atak", aby
stwo, które drogo , ff>___1-   j -̂mokjację 1stwo, Któ re  r ie
towało kraj. demokrację 
formy**,

„Po pierwsze dlatc®?rtcî 0 
mentuje autor — ^ -z n o ś r^  
to  uzyskano przez 
wciągnięcie WOJS*f., „id*8**’ ktu. Tak oto p o w s ta ł^  c 
czny precedens". 
becnie wobec n łebe^ . 
wynikającego z " 
stwa**, która kazeW -Jt t f t ’ 
rzeczywistych przyc*y® .^ j i  ® 
rzeń — warunkach, oosj*®, 
ją  dziesiątki 
granicach obecnej

ba będzie Zdarzyć 
powiedzialnośdą jfó* -
ponieważ t y l k o  one ^  
stanie przeciwstaw*' jg ̂  
odśrodkowym 
cia kraju. Władza 
stała zbyt mocno
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«AD KONSTYTUCYJNY W AKCJI
poewodniczący Sądu Konstytucyjnego Re- 

■łoi®0:  ^  ftfys. 13 października 1993 r. o godz. 10 
i  ^  Sadu Konstytucyjnego w Wilnie, al. Giedymi-
Ł j t j  ś***1 , ie posiedzenie Sądu Konstytucyjnego, na któ- 
11 r  odW*“ JS tnon«  sprawa związana z prośbą grupy po- 
I* % *“!' Aadani". czy częśi draga artykułu 137 Statu- 
I f  o a a  <Li..iaca tryb publikowania reportaży z posie
wami!, P o w iad a  artykułom 25 j 44 Konstytucji Republiki 
liafLiOtt.

t a t a b z y  MAJA s w e  m e c z e ty
ach lamieszkałych od niepamiętnych czasów 

i^ i^ * 7 r> ta ró w  Litwy, we wsi Sort* Tatary (rejon 
* rtfoto01! frejon olicki) po odrestaurowaniu otwarto

K®] i S Tuskie. Uroczyste poświęcenie nastąpiło w dniach 
l' Restaurację meczetów finansowały Departa- 

p ^ ^ j jy tk ó w  Litwy, fundacja charytatywna ze Zjed- 
JLoi'® ? Arabskich i ambasada turecka na Litwie. 
Ktfdi ^ ( . .„ je  mieszka około 5.100 Tatarów. Największe 

M *  Wilnie i rejonie wileńskim, Kownie, Olicie, 
****** We wsi Sorok Tatary, gdzie przed pierwszą wojną 

u wyłącznie Tatarzy, obecnie mieszka około 40 
p fin  “^ L i tw ie  czynne są 4 meczety tatarskie.
V  7 _  NOWY FILM LITEWSKI

" tak jest zatytułowany nowy litewski film fabu- 
j  to- ."V jjdebiutowai reżyser filmowy R. Sirvinskas. 

U  * g lu tow ego  filmu odbyła się w ośrodku kinowym w

Wsi*' , (A_S0 tytul roboczy brzmiał „7 kilometrów do hory- 
I 1̂  i S d a  o wysiłkach młodego plastyka pojęcia siebie 

JJ” .  świata. Współautorką scenariusza, jak  tego 
1,a0WmoB!eraficznego filmu, jest scenarzystka L. Armonai- 

“  *jjg kreują aktor Rosyjskiego Teatru Dramatycznego 
- ^Mikulskis i studentka Akademii Sztuk Pięknych En? 

u f  t Giba»ićiene. Operatorem jest Rimantas Juodvalkis, 
debiutujący również w filmie kompozytor An- 

I ®  finansowaio Ministerstwo Kultury ł Oś-

P  W
ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

ta to pierwszy na Litwie 9 października br. będzie obchodzo- 
L Światowy. Dzień Zdrowia Psychicznego.
ifestentwo Zdrowia Litwy wspólnie ze spółką „Viltis" Za

n a  rayjtkich, którzy interesują się zdrowiem psychicznym, 
^osc  ̂ jego oszczędzania, aby 9 października o godz. 13 

foyer Ministerstwa Zdrowia. Odbędzie się tu  rozmo- 
InK specjalistami o tym współczesnym ogromnym problemie.
| 0 godzinie 19 na Placu Katedralnym odbędzie się konkurs 

dzieci z upośledzeniem intelektu, o godz. 17 t-  msza 
>.f Aidiikitedne.

PODOBIEŃSTWO STAREJ 1 NOWEJ MONETY 
J W Wilnie miały już miejsce wypadki oszukiwania przy wy
laniu reszty. Nie chodzi jednak o fałszowane .pieniądze, ale 
l i  fcj że często w „kupce" litów 1 .centów ludzie znajdywali...
I są monetę wartości jednej kopiejki.
1 1-iojnejkowa moneta jest podobna wielkością i kolorem do 

19-Ctntowej, z czego korzystają niesumienne osoby wy- 
■ f e i łu  postaci „reszty" nieuważnym klientom.

W KOWNIE SKRADZIONO 20 KARABINÓW  
MASZYNOWYCH 

W Ochotniczej Służbie Ochrony Kraju (OSOK) znów alarm. 
1‘ljMU mieszczącej się w kowieńskiej dzielnicy Aleksotas 
ŁBotiono 20 karabinów maszynowych typu ..kałasznikow".

ł'tr*dziona przed tygodniem, jednakże policja do- 
I!™**1*? 9 tym tylko przedwczoraj. Zatrzymano kilku podej- 

ochotników, odzyskano 2  automaty.
^  ROSJA WYDA LITWIE OSOBY PODEJRZANE 

k  t O SZYKOWANIE PRZEWROTU?
^  W upadła pióba tegorocznej „paździer-

I** aoreWOhlCił“‘ Pro^urat°r generalny Litwy Arturas Paulau.
I tyi A w”6 Zwr̂ ^  do nowego prokuratora generalnego 
I tyany ? Mnn̂ Ł0Wa z prośbą o wydanie przez Rosję osób 
| l  * wydarzeniami styczniowymi i sierpniowymi 1991
|*»atsny e\  a*łe Próby Litwa podejmowała i wcześniej, ale

i Urâ or generalny Rosji W . Stiepankow odmówiłIN tasla Prokuratura Generalna Litwy sądzi, że tym ra- 
^^toiczyni prośbom naszej republiki.

■ * Kta0 0 0 * ZATRZYMANO OBYWATELA USA 
I 11 Si obvw'»? granicy litewsko-białoruskiej, został zatrzyma- 

w* miał bilet do Władywostoku. W
Noe mai* sam i tu  odkryto marihuanę. Organy

medl̂ 01110̂ 1 0 Je8°  powiązaniach z niektórymi jya- 
S  p J y  na Litwie. Poszukiwani są współuczestnicy.

zdaiTai?™^ matetialów narkotycznych przez granicę 
Wl ®‘ę i wcześniej. W  lipcu zatrzymano 77 naru-mm: W s*erPniu — 111, przeważnie z Chin, Boliwii, 

“ l otób U\  granicy litewsko-białoruskiej zatrzymano 
l PIZeW ê^ : ^ro®-
[ fu ^ )WAN ° KIOSK PROKOMUNISTYCZNEJ 

■ l i  m PRASY W WILNIE 
1*!? * W ^ y 1111 ^ alce schodowej domu przy ul. Pyli- 

»Q . sprzedawali0 komunistyczne wydania „Dień", 
SJ* #̂ >rawda", „Głasnost" i inne. Swój nie-

®>ienk*ń0nCyla utejaka ZSA „Rospa", która wynajmo- 
K ^Ca te8° domu, Baltruśaitisa, półpiwniczne po-

nie 'likwidowano dlatego, że te  wy- 
■L. kk . I® feyły wówczas zabronione w Rósji. Natomiast‘Priediy^

hSl^Me h
*• afemcjl tnlcwnacyjnych, radia, prasy

Przygotował Józef SZOSTAKOWSKI

UCHW A LA  RZĄDU R E P U B L IK I L IT E W S K IE J1 N r 750 
Z 5 PA Ź D Z IE R N IK A  1993 R.

O indeksowaniu płac i innych wypłat
Rząd Republiki Litewskiej po

stanawia:
1. Zatwierdzić:
1.1. Stosowny minimalny po

ziom utrzymania —* 36 litów 
miesięcznie na jednego miesz
kańca Republiki Litewskiej;

1.2. Minimalne uposażenie 
miesięczne — 40 litów i mini
malne wynagrodzenie godzino
we — 0,24 lita;

1.3. W spierane przez państwo 
dochody •— 32,4 lity na jedne
go członka rodziny miesięcznie 
i gwarancja dochodów — 14,4 
litów miesięcznie.

Wyszczególnione minimalne 
wysokości stosować od 1 paź
dziernika 1993 r.

2. Z uwagi na to, że podnie
siono .minimalne uposażenie 
miesięczne i minimalne wyna
grodzenie godzinowe, od 1 paź
dziernika 1993 r. odpowiednio 
podnieść (w porównaniu z wy
sokościami, ustalonymi od 1 
września 1993 r.) wysokość za
twierdzonych odpowiednimi uch
wałami rządu republiki siatki 
uposażeń służbowych (wnagro- 
dzeń oraz dodatków i dopłat 
pracowników instytucji i orga
nizacji budżetowych) z  wyją
tkiem tych, gdzie pracę pracow
ników opłaca się stosując 
współczynniki, których podsta
wą jest zatwierdzone przez rząd 
Republiki Litewskiej minimalne 
uposażenie miesięczne lub wy
nagrodzenie godzinowe.

3. Ustalić, że płaca pracowni
ków przedsiębiorstw, instytucji 
i organizacji i innych placówek, 
zmierzających do zysków, któ
re  nie są finansowane z budże
tu, nadal podnoszone są z uw
zględnieniem posiadanych środ
ków w trybie ustalonym przez 
ustawę Republiki Litewskiej o 
gwarancjach dochodów miesz
kańców.

4. Ustalić, że od 1 paździer
nika 1993 r.:

4.1. O 5 proc. podnoszone 
jest odszkodowanie (z wcześ
niejszymi .podwyżkami), otrzy
mywane za utratę zdrowia czy z 
powodu śmierci żywiciela.

Tryb ten jest stosowany wo
bec osób, które otrzymują to 
odszkodowanie albo przed 1 
października 1993 r. uzyskały 
prawo do jego pobierania;

4.2. O 5 proc. podnosi się za
siłki dla osób, otrzymujących 
zasiłki z tytułu tymczasowej nie
zdolności do pracy; dla bezro
botnych, otrzymujących zasiłki 
z tytułu bezrobocia (z wyją
tkiem minimalnego i maksymal
nego); dla kobiet pracujących w 
czasie urlopów macierzyńskich i 
otrzymujących zasiłki z tytułu 
macierzyństwa.

Tryb ten jest stosowany, je 
żeli wyszczególnione zasiłki zo
stały przyznane przed 1 paź
dziernika 1993 r.;

4.3. Obliczając średnią płacę 
(kompensowany zarobek) praco
wników instytucji i organizacji 
budżetowych w przypadkach 
przewidzianych przez ustawy, 
jak też kompensowany zarobek 
pracowników przedsiębiorstw 
organizacji, które nie są finan 
sowane z  budżetu, dla wypłaca 
nia zasiłków z tytułu .państwo 
wego ubezpieczenia społeczne 
go, w  trybie ustalonym w '  od
powiednich uchwałach rządu 
Republiki Litewskiej sumę zwię
kszonej zmienionej płacy dla 
konkretnego pracownika dołą
cza s ię 'd o  zarobków z miesię
cy obliczanego okresu, w któ
rych według wyszczególnionych 
uchwał rządu Republiki Litew
skiej, nie były zwiększane pła
ce (zależnie od faktycznie prze
pracowanego czasu). Zalecić, aby 
dla przedsiębiorstw i organiza
cji, k tóre nie są finansowane z 
budżetu, stosować ten tryb przy 
obliczaniu średniej płacy na 
wypłaty, płacone ze środków 
przedsiębiorstwa czy organizacji.

5. Uważać od 1 października 
1993 r. sumę państwowej do
płaty socjalnej, ustalonej zgod
nie z  punktem 1 .1 . uchwały 
rządu Republiki Litewskiej n r 
794 z  23 października 1992 r. 
„O pomocy państwa dla nieza
możnych rodzin i ulgach komu
nalnych" (Dziennik Ustaw, 1992, 
nr 33-1019) i  .obliczoną na  pod

stawie emerytury z grudnia 
1992 r„ za część emerytury i 
wypłacać ją  emerytom, otrzy
mującym emerytury w ramach 
państwowych ubezpieczeń społe
cznych, 3 budżetów państwo
wych ubezpieczeń społecznych, 
a innym odbiorcom emerytur 
— ze źródeł wypłacania Ich 
emerytur.

6. Częściowo zmieniając tryb 
wypłacania emerytur pracują
cym emerytom, zatwierdzonych 
uchwałą rządu Republiki Litew
skiej nr 243 z 9 kwietnia 1993 
r. „O zatwierdzeniu trybu wy
płacania emerytur pracującym 
emerytom" (Dziennik Ustaw. 
4993, nr 13—325), w ustępach 
drugim i trzecim punktu 1 usu
nąć słowa „(bez państwowej do
płaty socjalnej)".

7. Ustalić, że od 1 paździer
nika 1993 r. o 5 proc. podnosi 
się emeryturę dla nie pracują
cych emerytów.

8. Ustalić, że od 1 paździer
nika 1993 r. o 5 proc. podnosi 
się fundusze stypendiów dla 
studentów wyższych uczelni, 
uczniów szkół pomaturalnych i 
zawodowych.

9. Polecić Ministerstwu Finan
sów: ,

9.1. Przeznaczyć z budżetu 
państwowego Litwy środki na 
zwiększenie o 5 proc. funduszu 
płac instytucji i organizacji 
budżetowych oraz inne wypłaty 
podwyższone niniejszą uchwałą.

Przeznaczając środki dla sa
morządów, uwzględnia się wy
konanie ich dochodów budżeto
wych, ustalonych z obliczenia 
sumy normatywów potrąceń i 
dotacji na 1993 rok;

9.2. Do 10 dnia każdego mie
siąca, poczynając od październi
ka 1993 roku, przekazywać do 
państwowego budżetu ubezpft* 
czeń społecznych środki nie
odzowne do wypłacania zasił
ków socjalnych.

Premier
AdoUas SUEZEYlClUS

Minister opieki społecznej 
Teodor as MEDAJSKIS

O Ś W IA D C Z E N IE  FR A K C JI 
PA R L A M E N T A R N E J D P P L

WILNO (ELTA). Sejmowa fra
kcja DPPL odrzuciła jako bez
podstawne zarzuty Litewskiego 
Związku Tautinikasów pod ad* 
resem Demokratycznej Partii 
Pracy i je j frakcji parlamentar
nej.

Zawarte one zostały w oś
wiadczeniu Związku Tautinlnka- 
sów z  25 września „Do czynu 
dla budowy bezpiecznej Litwy".

W  oświadczeniu m.in. była

Imowa: „DPPL, której uwierzy
ła większość głosujących, po u- 
zyskaniu władzy została jedynie 
obrończynią interesów narodo
wych i ambicji politycznych wła
snej nomenklatury, dobitnie do
wiodła, że*nie jest w stanie roz
wiązywać problemów politycz
nych i gospodarczych kraju, że 
jej rządy są szkodliwe, a gdyby 
trwały za długo to  również 
zgubne dla Litwy, Dlatego oś

wiadczamy: DPPL powinna us- 
tąplć".

W  odpowiedzi na to, DPPL 
złożyła oświadczenie, zadając py
tanie w jego końcu: „Ciekawie 
byłoby Wiedzieć, w czyim imie
niu czynione są takie wnioski, 
bowiem mandat zaufania narodu 
w wyborach uzyskała właśnie 
DPPL. W  jaki sposób Litewski 
Związek Tautininkasów wyobra
ża „ustąpienie" partii rządzą
cej? Szczególnie dziwi nas, to że 
takie wnioski i propozycje wy- 
suwa partia, która podczas mi
nionych wyborów nie uzyskała 
w Sejmie ani jednego miejsca*'.

k u k s  w a l u t  Dziś w bankach litew skich

miałby ponoć pogorszyć stosunki Litwy z

w^Wnion n*e 11 dal się październikowy zamach stanu i 
■  i  Anie PrasCfwe zostały w  Rosji zakazane, po-

tandęj "powała kiosk prokomunistycznej prasy. Po- 
^  vr y. v  Nieodpowiednim miejscu ukarała kioskarzy 

J n s c i  20 litów i zwolniła.

„Lltlmpez bankas" 
„Lletuvos akcinls 
in ovadn is bankas” 
|(V |lnlaus bankas** 
„Łletuyos versiasN

dolar marka rubel rosyjski
amerykański niemiecka (za 100)

skup sprzedaż skup sprzedaż aLup sprzedaż

3,95 4,15 2,40 2,55 0,27 0,33

4,00 4,15 2,45 2,53 — r —
4,02 4,18 2,45 2,60 9,29 9,39
4,00 4.15 2,48 2,60 9,22 9,33

Wczoraj w Narodowym Banku Polskim
Skop Sprzedaż

Frank francuski

M arka niemiecka 
Dolar amerykański 
Pont brytyjski 
Frank szwajcatafel

11984
19516
29599
13971

12474
29314
30007
14229
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Dlaczego tak p o k r z y w d z e n i  
zostali ludzie starsi?

Ta sprawa nie tylko mnie doty
czy. Zostaliśmy haniebnie oszukani. 
Całę swoje życie przepracowałam aa 
Głównej Poczcie. Z małych za
robków coś tam zawsze odłożyłam 
na książeczkę oszczędnościową, 
żeby mieć starość zabezpieczoną. 
Okazało się, że teraz nie mam prawa 
do swoich oszczędności. Rząd „are
sztował” moją własność. Sądzę, że 
jest to wielkie bezprawie. Wiadomo 
— my ludzie starsi jesteśmy w tej 
sprawie bezradni. Nie wiemy jak śię 
przed tym obronić, ani z kim się są
dzić. Z braku pieniędzy nie płacę za 
elektryczność i telefon,'to mi ciągle 
przypominają, że wnet odłączą

światło i telefon. Cóż mogę począć? 
Emerytura groszowa. Trzeba żyć bar
dzo oszczędnie, żeby doczekać nas
tępnego miesiąca. Ubrania i bielizny 
wystarczy mi, ale z obuwiem — prob
lem. Zaniosłam do pracowni „Balas” 
stare pantofle. Chciałam, żeby pode
szwy gumowe przybili. To miało ko
sztować 9 litów. Pomyślałam sobie: 
nowe obuwie w swoim pzasle tyle nie 
kosztowało. Wróciłam do domu. 
Będę donaszać pantofle, aż się zu
pełnie zedrą...

Chciałabym przy okazji zapropo
nować kasom oszczędnościowym 
takie rozwiązanie, by z naszego „a 
conta" opłacały w banku nasze kwoty

„Dobroczynność” w akcji
Wileńskie Towarzystwo „Dob

roczynność” przeprowadził,o w 
końcu września br. kolejną akcję po
mocy charytatywnej. Na sumę 720 
litów została zakupiona żywność: 
mąka, ryż, makaron, olej, margary
na, czekoladki. Paczki w wymienio
nym powyżej składzie produktów 
otrzymali uczniowie następujących

szkół w Wilnie i wrejonie: szkoła śred
nia nr 28 (10 paczek), nr 5 ( ^ p a 
czek), szkoła średnia imienia Szymo
na Konarskiego (20 paczek), szkoła 
im. Władysława Syrokomli (19 pa
czek), szkoła średnia w Niemieżu (9 
paczek), szkoła średnia w Czarnym 
Borze (10 paczek).

Wileńskie Towarzystwo „Dób-

Trochę słońca dla niepełnosprawnych
Polskie Stowarzyszenie Nie

pełnosprawnych „LitPolinva” 
działa w Wilnie od marca br. Wyk
larowały się już pewne struktury i 
formy dziaklności. Mamy już 
spory bank danych o osobach nie
pełnosprawnych i nadal pracuje
my w kierunku uzupełniania go. 
Nawiązaliśmy kilk'a przyjaznych 
kontaktów z podobnym: stowa- 
rzyszeniami za granicą. Spodzie
wamy się, że nasze kontakty w 
przyszłości się rozszerzą.

Dziś jednak chciałabym po
dzielić się swymi refleksjami na 
temat minionego lata. Opowie
dzieć o naszej podróży do Polski. 
Dla członków naszego Stowa
rzyszenia, w szczególności tych, 
którzy przez długie lata przeby
wali zamknięci w czterech ścia
nach, było to  prawdziwe wyda
rzenie.

W pierwszej połowie sierpnia 
30-osobowa grupa „LitPolinvy” 
udała się na turnus rehabilitacyjny 
nad morze, do Krynicy Morskiej. 
Wyruszyliśmy na zaproszenie Ka
tolickiego Stowarzyszenia Nie
pełnosprawnych w Warszawie. 
Właśnie dzięki jemu oraz jego 
prezesow i panu Ryszardow i 
Tatarczukowi mieliśmy tak cu
downy 3-tygodniowy wypoczy
nek w Polsce.

Najpierw przyjechaliśmy do 
Warszawy. Na dobę zakwatero
wano nas w Akademii Nauk Teo
logicznych na Bielanach. Tu poz
naliśm y nasr.eeo op iek u n a  
turnusu — kleryka Władysława 
Wojdata. W tym samym dniu zor- 
ganizowano nam niespodziewaną 
wycieczkę po Warszawie: byliśmy 
na- Starówce, zwiedzaliśmy Wi
lanów, uczestniczyliśmy we Mszy 
św. Potem z opiekunem, rtrogim 
braciszkiem Władkiem pojecha
liśmy nad morze.
^ K ry n ic a  spotkała nas piękną 
pogodą, lekkim oddechem morza 
■dobrym nastrojem. Później z po> 
godą byto gorzej, lecz v*zystlae 
■iepogody wynagradzała życzli
wość i serdeczność ludzi. Mieszka
liśmy w ośrodku wczasowym 
■Murena”. Oprócz nas na turnu
sie przebywali: grupa z Ukrainy,z 
Warszawy i 2 grupy litewskie. Sta
liśmy się jedną dużą rodzina. Gos
podarz „Mureny" pan Z . Muraw
ski chyba po raz pierwszy spotkał 
tak olbrzymią międzynarodową 
hałastrę wczasowiczów i na pewno

miał z nami wiele kłopotów. Jed
nakże nigdy nie brakło dla nas 
jego dobrego słowa~i uśmiechu. 
Muszę przyznać, że wielu z nas 
nigdy dotąd nie spotkało się z tak 
bezinteresowną opieką, jaką nas 
otaczała młodzież polska oraz 
nasi wspaniali opiekunowie — 
klerycy seminarium Z Warszawy. 
Każdego dnia mieliśmy w ośrodku 
Mszę^w. Stanowiła program du
chowy dnia, okazję do spotkania z 
Chrystusem w Eucharystii... O r
ganizowano nam również bardzo 
ciekawe wycieczki: do Malborka, 
Gdańska, Fromborka. Odwiedzi
liśmy także obóz koncentracyjny 
w Sztutowie. Żaden schodek nie 
był przeszkodą dla naszych po
jazdów — wózków inwalidzkich. 
Mieliśmy zaw sze obok siebie 
miłych pomocników. Wieczory 
spędzaliśmy na rozrywce: dysko
teki, konkursy, koncerty, gry, og
niska. Z  turnusu wynieśliśmy naj
ważniejsze — uczucie jedności i 
radości. Nie da się w pełni opisać 
wzruszających przeżyć.

Pożegnanie było smutne. Był 
już wrzesień, Krynica opustoszała, 
pada! deszcz, morze nasuwało 
myśli filozoficzne. Żal było rozsta
wać się z naszymi przyjaciółmi, 
którzy podarowali nam te wspa
niałe sierpniowe dni na ziemi pols
kiej. Po powrocie do domu mie
liśmy zaszczyt gościć w rewanżu 
50-osobową grupę pielgrzymów z  
Katolickiego Stowarzyszenia Nie
pełnosprawnych na czele z preze
sem panem Ryszardem Tatarczu
kiem. Przybyli na Litwę, żeby 
spotkać się z Ojcem świętym, a 
jednocześnie zwiedzić Wilno i Wi 
leńszCzyznę. Ze swojej strony pra
gnęliśmy chociaż częściowo wy
nag rodzić  i odw zajem nić tę 
serdeczność, z jaką otaczano nas 
w Polsce. I chociaż załatwiliśmy 
gościom  zakw ate row an ie  ,i 
wyżywienie, niestety, nie mog
liśmy załatwić tak wspaniałej Opie
ki. Po prostu nie mamy osób do 
pom ocy. Pom yślałam  sobie: 
czyżby u nas na Litwie nie było 
seminarium? Gdzie jest nasza 
polska wileńska młodzież? Czy 
jest ona zdolna w najlepszym wy
padku tylko na rowerową podróż 
do Rzymu?

Nie bacząc jednak na po
wyższe pytania, nasi goście z Pols
ki byli bardzo  zadow oleni i 
szczęśliwi z pobytu w Wilnie.

Muszę dodać, że tylko dzięki kle
rykom z Warszawy Andrzejowi 
Rostonowi oraz Dariuszowi Dy- 
nakowi, towarzyszącym KSN-owi,. 
niektórzy członkowie naszego 
Stow arzyszenia „L itP o linva” 
(właśnie ci na wózkach) mogli się 
spo tkać  z O jcem  Świętym w 
kościele św. Ducha. I chociaż mie
liśmy zaproszenia do kościoła, 
jednak dźwigać wózki przez pół 
miasta zdolni są  tylko nasi mili 
orzyiaciele z Polski

Kończąc tę krótką opowieść 
podam numer telefonu Polskiego 
Stowarzyszenia Niepełnospraw
nych „LitPolinva” w Wilnie — 75- 
86-17. Może znajdzie się ktoś 
chętny pomóc naszemu Stowar
zyszeniu, nie chodzi wyłącznie o 
pomoc materialną.

Z a pośrednictwem „Kuriera 
W ileń sk ie g o ” p rag n iem y  w 
sposób szczególny podziękować 
wszystkim, którzy nam pomogli^ w 
Polsce i na Litwie nas wsparli Dzię
kujemy przede wszystkim panu 
Jonasowi Maciukevićiusowi, pre
zesowi Towarzystwa Inwalidów 
Litwy (Lietuvos Invalidu Draugi- 
ja) ł3 autokar, którym wyruszy
liśmy w podróż do Polski, naszym 
sponsorom — firmie „M ii." dy
rektorowi M. Kapłanowi, przed
stawicielstwu firmy „Kodak” w 
W iln ie  (za s tęp cy  d y rek to ra  
R.Griśkevićiusowi, a także „Ritos 
v:rtuvć" za świetną picę na wie
czorku pożegnalnym z naszymi 
gośćmi z  Polski, firmie „Baltex 
film” — za piękne kolorowe zdję
cia oraz firmie „Evcrest" z  Gdyni 
i jej prezesowi LGielniakowi i 
M. Makowskiemu — zaofiarowa
ny naszem u S tow arzyszeniu 
sprzęt telekomunikacyjny: Bar
dzo  s e rd e c z n ie  dzięku jem y  
również redaktorowi „Kuriera 
Wileńskiego” panu Zbigniewowi 
Balcewiczowi.

Na wszelki przypadek podam 
konta bankowe „LitPolinva": w li
tach — Komercinis Bankas „Bal- 
tic Bank", Kod 260101778, konto 
nr 700216, dewizowe — State 
CommerJihl Bank O f Lithuania, 
prży ul. Basanavićiusa 7, to „Lit- 
Polimia” Poles Invalids Associa- 
tio n  (V iln iu s), aco u n t nr 
07040332. Maże znajdzie się ktoś 
chętny pomóc naszemu Stowa
rzyszeniu.

Irena PALEWICZ, 
członkini zarządu „LHPolinva"

czynszowe. To w pewnej mierze tro-i 
chę by nam ulżyło. Na domiar złego 

. słyszałam i to; że do swego „kapitału" 
bodziemy mieli prawo po upływie dd- 
piero 10 lat.To chyba jakaś drwina? 
.Komuś śmiech, a nam Izy...

Marla POKUĆ, 
emerytka

OD REDAKCJI: W sprawie 
wkładów zadzwoniliśmy do jedntj z 
kas oszczędnościowych miasta. Poin
formowano nas, ic jeszcze dziś ludzie 
starsi mogą odebrać swoje oszczęd
ności, rzecz jasna, w przeliczeniu na 
lity, będą to już o wiele skromniejsze 
sumy, niż wkładali

K I A K C Y J f l t j

roczynność" dziękuje nieznanym ro
dakom ze Stanów Zjednoczonych za 
przekazane za pośrednictwem pani 
Haliny Martin z Londynu i pana Ja
rosława Wotkonowskiego — pienią
dze.

Zarząd Wileńskiego 
Towarzystwa „Dobroczynność”

§ § f i

„Rodzina polska musi 
być Bogiem silna”

To są słowa kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Pismo Święte pou
cza nas, żc w rodzinie ma urzeczy
wistniaj się Kościół Jezusa Chrys
tusa, na przykładzie życia świętej 
Rodziny z Nażarci u. Sądzę, żc Lsto- 
lą życia religijnego w każdej rodzi
nie jest przede wszystkim modlit
wa. Jest wspaniale, gdy cała rodzina 
wieczorem zasiada w swoim kręgu, 
rozważa Pismo Święte. Mało jest 
dzisiaj takich rodzin, czytających je. 
Ludziom dzisiaj ciągle brakuje pie
niędzy, więc robią wszystko, by je 
zdobyć. A kto w tym czasie zadba o 
wychowanie religijne dzieci?

Dobrze, jeśli w pobliżu jest taki 
kapłan , jak ksiądz Józef Asz- 
kiełowicz. Poświęcił się całkowicie 
służbie Hożej. Jestem z parafii ru- 
kojńskicj, nieraz jednak jeżdżę do 
Turgiel na Mszę św. Stamtąd po
chodzi moja babcia i tam na cmen
tarzu sąpochowani moi krewni. 
Największe mam przeżycie, kiedy 
ksiądz p roboszcz  Jó z e f  Asz- 
kiełowicz odprawia nabożeństwo.

W kościele nawet ciche modły 
ustają, kiedy ksiądz Józef wznosi 
swe dłonie z kielichem, by przemie
nić wino w krew Chrystusa, a  chlcb 
w Przenajświętsze Giało... A kiedy 
pieśń wypełnia świątynię, słychać, 
jak ksiądz razem z ludem Bożym 
śpiewa. Jego silny głos rozbrzmie
wa w całym kościele...

Po nabożeństwie zawsze zną- 
duje czas na rozmowę z wiernym 
I .udzie dzielą śię z księdzem swi- 
mi problemami Dla każdego na 
odpowie lnie ?lowo. Umocni c? 
duchu, doda odwagi, gdyjes 
ciężko. Sam jest odważny i nieugię
ty. Kazania księdza Józefa są pro
ste i jasne. Pracuje w wielu para
fiach. Zbudował- nowy kościół w 
miejscowości;- Polcckiszkina 
Białorusi. Pełni picczę nad odbu
dową kościoła w Onżandiwic- 

Szczcgólną Sympatią darry księdza 
Józefa młodzież.Dla niej nieszoę- 
dzi swych starań. Bóg daje księdzu 
As/Jcicłowiczow? siły i ||! j§ a(/ 
mógł zrealizować wszystkie g #  
plany.

Dla siebie niewiele 
Wszyscy, którzy Go znają, 
ż c  je ś l i  d o  k o g o ś  m ogiaw l®  . 

z d a n ie  A p o s to la  „ M ając* y w ^ \ 

o d z ie n ie  n a  tym  popr/csJ;1^  . 

t m 6 ,8 )  —  to z p e w n o ® ^ 110 

d / a  J ó z e f a .  W  Je g o  ^ ,ciu 

w a ż n i e p t y j e s t  

s o w i  s ł u ż y  k u  w iększej 

H o ż e j i  d o b r u  rodzin  j p ®  r

Rejon wileński, Rukoji*

NA Z D JĘ C IU : K ł  
kiełowlcz przed kośdo* * 1

Fot Brontotatw*1

POSZUKUJĄ
Poszukujemy Edwarda Du- 

dańca, syna Wiktora i Stanisławy, z 
dom u H uszczo, la t około 78.

BU
święciańskim. J e ś li  
z jego potomków, 
takt pod numerem tetejjg- 
nie: 45-57-96. H  .

Mieszkał w Dalkacłi
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■ B  zabiegi letniczych.

Tę przyjemną, dobrą atmosferę 
psują jednak pewne drobiazgi i rze
czy, niestety Już poważniejsze, dener
wujące. Oto np. o kilkanaście metrów 
od naszego sanatorium „Nemunas” 
jest uliczny kiosk z prasą, ale są bar
dzo duże trudności z kupieniem „Ku
riera Wileńskiego", nie mówiąc już o 
takich tytułach*jak „Nasza Gazeta”, 
„Znad Wilii** czy „Magazyn Wi
leński**. Pani kioskarka, choć Po
laków -  kuracjuszy liczy się na setki, 
biorąc pod uwagę pobyty we wszyst
kich tutejszych sanatoriach — otrzy
muje tylko kilkanaście egzemplarzy 
„Kuriera** czy „Naszej Gazety**. Żeby 
dostać Wasz poczytny dziennik, trze
ba dosłownie na niego polować. Co
dziennie polscy kuracjusze irytują się, 
czy uda się im zdobyć „Kurier”, tym

bardziej, że prasę i litewską, i polskoję
zyczną — co jest dla nas zupełnie niez
rozumiałe — dostarcza się do kiosków 
około godz. 9.00, a właśnie o tej porze 
we wszystkich sanatoriach rozpoczyna 
się śniadanie.

Pani kioskarka, starsza już osoba, 
zachowuje się doprawdy dziwnie, ni
czym dygnitarz.

W piątek, 10 września, byłem mi
mowolnym świadkiem i uczestnikiem 
przykrej bardzo awanturki. Otóż ku
racjusze zaczęli pani kioskarce zwracać 
uwagę na złośliwą wręcz powolność, 
jakby na celowe utrudnianie w nabyciu 
„Kuriera".

— Niech pani się zlituje, pró
szę działać szybciej, wszak my jes
teśmy tu gośćmi i powinny się nam 
należeć jakieś względy — mówili

Polacy, I wtedy z ust pani kioskarki 
posypały się bardzo swoiste „komple
menty”.'

•— „Cóż wy za goście, jesteście 
zas... go śćm i”^— ta  obzywka 
dosłownie za,tkała nas, bo trzeba 
być człowiekiem wyjątkowo wred
nym, żeby tak wulgarnie obrażać 
ludzi, dzięki którym właściwie 
funkcjonuje dzisiejszy kurort drus- 
kiennicki.

Bo bez setek i tysięcy kuracjuszy 
Z Polski sanatoria tutejsze nie byłyby 
chyba rentowne, trzeba by je po pro
stu zamknąć, co oznaczałoby utratę 
pracy dla dziesiątków ludzi z perso
nelu medycznego i administracyjne
go. Szkoda, nie wszyscy na Litwie ro
zumieją stare jak świat hasło „Nasz 
klient — nasz pan”.

Józef KRAJEWSKI, 
dziennikarz

Olsztyn

W IE J S K IE  M A S Ł O
gochani moi rolnicy, bez 

l § |  pracy nikt nie przeżyje ani 
H I  od małego dziecka do pre-
gtlenia. H  . . ,

Ja również urodziłem się na i  a |j| moje ulożyto się nastę
pująco. W wieku 16 lat przez całe 
§3 pracowałem w kołchozie, za 
H  w on dostawał uczulenia na 
aao słowo „kołchoz”, więc wy
d m ie  zamiast siebie.

Wciągu owego lata zarobiłem 
oa gumowe buty i chciałem w  tych 
butacb uciekać do m iasta, bo 
lóMzas wszyscy uciekali. Łatwo 
mówić—uciekać. Gdy miałem 16 
lal i znosiłem się po dowód osobis- 
ly, wpisano mi d o  'n ie g o  
jBtóraźnik”. Byłem napiętnowa
ny, kołchoz uważał mnie za swoją 
utasnK, nj| miałem szans zrzucić 
tego jarzma. Nie wypuszczano 
mnie.

Na szczęście przewodniczący 
jtóowietu" doradził mi po przy- 
jaoelsku: „Zapłać 190 rubli (do 
W dnia nie wiem, dlaczego nie 
MO), a będziesz wolny. Otrzymasz 
oświadczenie, że nie jesteś związa- 
"jzkołchozem”. Niech mu ziemia 
¥ »  lekką (już nie żyje). Dzięki 
“ ffluudddemzkohJiozu. Obec- 
“ jjjęwmieSeie, stałem się praw- 

■”i mieszczuchem; ale nadal
-jptem związany ze wsią. 

me tylko duchowo, bo 
S  na wsi rodzinę.

Nietaz wspominam sw oją 
S j a  Ciężkie były czasy. Spe- 

ludzi do ko łchozów , 
J p 103 Syberię, represje... Ale 
Irin z się przyzwyczaili 

powieszony — również na 
piszczy, a potem  się 

r ^ a j a " ) ,  powoli życie sta- 
lrochS lżejsze, więc zaczęli

•^fcJS5_tafckia' ic
te oraekiwane czasy 

Odzyskaliśmy wolność, 
*>lsko zostało .wycofane z 

Ojczyzny, ludziom 
zwracać ziemię, lecz

hipllj Reczy. Niedawno żona 
®as|j A ^ .  *cawal wiejskiego 
fcdlisjw. •1 ia,“e to bytó masło!.. 
I$ąj; .*e — złociste, pachnące 
hCtet P^Swnywaliśmy z tym, 
^ ia .X )emy w skipie. Niebo i 
*»ji naw,!*! Patfzymy, a  w tele- 
^niaoi *  ?  Pikiety rolników. 

.Paktują, bo państwo

■  może nie każdy
■ H ^ ^ ^ z i ,  ale mam dla was 
v lab Pracujących na joli
i
W f szykcwać paszę, doić

I ^ 'eko do młeczar-
I %  ^ / ^ “ mieslęcy (pikie- 

*zyniv ^  °d  kwietnia) 
a  niecni centa. My w

mieście również nie zarabiamy ko
kosów, ale wy przecież pracujecie 
za darmo. A nawet gdyby Wam za 
to  mleko zapłacono. Ile? 18 centów 
za litr? W kombinacie mleczarskim 
to mleko odtłuszczają, przelewają 
do butelek czy tekturowych opako
wań i ża litr serwatki biorą w sklepie 
już 55 centów. Czysty zysk — nie 
sieją, me orzą, nie karmią, nie poją, 
nie doją, a zarabiają najwięcej, zag
ranicznymi samochodami jeżdżą.

Jeżeli się rolnicy zgadzają na 
taki wyzysk, to  przepraszam, nie 
mam nic do gadania. Ale wiem, iż 
zdają sobie sprawę, że harują, a 
ktoś bcgaci się ich kosztem, tylko 
nie widzą wyjścia z tej sytuacji. A  ja  
mam dla nich taką oto  radę — po
wracajcie do starych tradycji 

• Pewna moja znajoma nigdy nie 
oddaw ała m leka do  mleczarni. 
Przepu-zczała je  przez centryfugę, 
wybijała masło, robiła także sery i 
twarogi. T e swoje wyroby sprzeda
wała na rynku nie za psi grosz, lecz 
za normaine pieniądze, które wy
nagradzały jej pracę. Miała zawsze 
stałych klientów, którzy również 
byli zadowoleni, bo towar mieli z 
pierwszej ręk i— świeżutki i bardzo 
smaczny. Zaś serw atką ta moja 
znajom a dokarm iała prosiaczki. 

“Podwójna korzyść i wszyscy zado
woleni. Tymczasem jej sąsiadka 
dźw igała m leko do  m leczarni, 
nawet dla siebie nic nie zostawiała. 
Pewnego razu sąsiadki usiadły i ob
liczyły, która robi lepszy interes. 
Chyba się domyślacie, na czyją ko
rzyść wypadły te obliczenia?

Więc, kochani rolnicy, moja 
rada jest taka. Mniej pikietować, 
lecz za darm o również karku nie 
zginać. Sami się zajmijcie przera
bianiem waszego mleka na masło, 
sery, śmietanę. I sami je  sprzeda
wajcie, bez pośredników, którzy 
bogacą się na waszej pracy. Powie
cie: gra nie jest warta świeczki, bo 
cc można zrobić z kilku lub kilku- 
nas. u litrów mleka? Można wejść w 
spółkę z sąsiadem lub nawet kilko
ma sąsiadami. Nie stracicie na tym, 
a  rząd się może zreflektuje i nabie
rze szacunku dla rolnika.

Z re sz tą  n ie k tó ry  to  pojęli. 
Coraz częściej do naszych mieszkań 
w blokach rano dzwonią wiejskie 
mieczariu i proponują „mleczko pro
sto od krowy”. Taniej niż w sklepie, a 
jakość nieporównywalna. I obie stro
ny są zadowolone.

Rozumiem, że to może być po
traktowane jako proces cofania się 
o  50 la t wstecz, ale w naszym 
państwie na razie wszystko jest po
przewracane do góry dnem. Musi
my przetrwać ten okres. Nie dajmy 
się okradać.

Stefan W.
(nazw isko  do  w iadom ości 

redakcji)

Jeszcze raz o wkładach 
oszczędnościowych

Droga Redakcjo 
Należę do stałych czytelniczek 

„K uriera” i niejednokrotnie pi
sałam do Redakcji, to  jednak ciągle 
jestem  zdania, że dziennik coraz 
bardziej się polityzuje. Tymczasem 
czytają gazetę również ludzie nie 
interesujący się polityką. Mam na 
myśli ludzi starszych, którym naj- 
ważniejsząi najboleśniejszą sprawą 
stała się bezużyteczność wielolet
nich wkładów oszczędnościowych.

Po śmierci męża z 7 tysięcy 
rob” zebranych przez niego przez

lat kilkanaście przeliczono mi 70 
litów na pogrzeb. Nie wiem, jak 
bym wyglądała gdyby nie bliscy 
krewni, którzy mi przyszli z porno 
cą-

Nie wiem, dlaczego na lamach 
„K uriera” tem at ten się omija. 
Czyżby to  była błahostka nie warta 
uw agi? C hciałoby  się znaleźć 
choćby m atą w zmiankę na ten 
temat w gazecie, którą prenumero 
ję  i czytam od lat.

Wanda SIEMASZKO 
Rejon wileński

Radioodbiorniki 
,z myszką” —  do kolekcji...

Zwracam się do Redakcji „Ku
riera Wileńskiego” o  pomoc. Jes
tem  kolekcjonerem starych radio
odbiorników i tego wszystkiego, co 
jest związane z rozwojem radio
techniki w Polsce w okresie 1924- 
1939 .-In te resu ją m nie wyroby, 
podzespoły i lite ra tu ra . W śród 
moich zainteresow ań poczesne 
miejsce zajm uje firm a z Wilna 
„Elektrit”, która w swoim czasie 
była jedną z najnowocześniejszych.

Chciałbym zwrócić się do za
mieszkałych n? Wileńszczyźnie Po
laków o  pomoc. Podejrzewam, że 
w wielu domach mogą się znajdo
wać jakieś niepotrzebne, zbędne

materiały dotyczące tej firmy, a 
może nawet i same radia.

W swoich zabiegach nie jestem 
samotnikiem, gdyż w Polsce jest 
jeszcze kilku kolegów, którzy inte
resują się rozwojem radiotechniki. 
Wspólnie podjęliśmy się, by na 70- 
lede powstania „Polskiego Radia”, 
a będzie to  w kwietniu 1995 r. 
wydać książkę-album.

Za każdą okazaną pomoc po
staram się w jakiś sposób odwdzię
czyć.

Z  poważaniem

Roman STINZING

W Polsce umieją 
szanować pamięć zmarłych...
P rzeczy ta łam  w „K urierze 

Wileńskim” Ust do  redakcji czy
telniczki pani Weroniki Grudze- 
wicz pt. „Czy naprawdę korzysta
my z wolności wiary?”

Bardzo uraził mię w tym liście 
pogląd na ustawianie kwiatów w 
miejscu tragedii, że jakoby to  so
wiecki albo  pogański zwyczaj. 
Czyżby ta pani nigdzie nie była i 
b iedy n ie  w idzia ła?  By tam  w 
Warszawie, w 1975 roku — 30 lat 
po wojnie. Przy zw iedzan i stoli
cy," n a  u licach  przy  śc ianach  
d o m ó w  n a p o ty k a ła m  m in i-  
ołtarzyki z płonącymi świecami i 
świeżymi kwiatami... Warszawia
cy mówili mi, iż w taki sposób czci 
się pamięć po zabitych w czasie 
wojny. W Polsce umieją uszano
wać pamięć o  zmarłych. U  nas 
zwyczaj sk ładan ia kw iatów  w 
miejscach tragedii, wypadków 
drogow ych rów nież pow stał. 
Mnie to  wcale nie razi. Przeżyłam 
taką tragedię:

W  ten dzień sierpniowy, cichy j 
jasny

piorun w mój dom trzasnął!!!

Rozwarła się ziemia pod noga
mi,

Jasne słońce zgasło....
Serce mego syna bić przestało 
młode życie na zawsze zgasło... 
Wstań synku, drogi!
Synek nie wstaje — 
nie wraca się z tej drogi...
To drzewo z korą odartą, 
co przy drodze stoi 
jest jak przestroga: 
jedźcie tu powoli—
Miejsce tej tragedii jest po dro

dze z Nowej Wilejtd do Wilna, nie
daleko skrętu na Kolonię. Stoją 
tam żywe kwiaty już od dwóch łat. 
I będą stać dopóty, dopóki moje 
nogi chodzą. T o  miejsce jest -dla 
Matki święte. Tutaj być może usta 
mego syna wyszeptały ostatnie 
słowo: „Mamo”._

Niech autorka krytycznego 
listu uświadomi sobie, że biedy się 
nie czeka, ona przychodzi znienac
ka. A ślad w sercu zostawia do 
końca życia — niezatarty...

Irena TlEPtOWA
Wilno

Ustawa Republiki Litewskie! 
nr 1-248 2 21 września 1993 r.

O ZMIANIE USTAWY 
REPUBLIKI 

LITEWSKIEJ O 
PRZEDSIĘBIORSTWACH 

PAŃSTWOWYCH
Zmienić ustawę Republiki Li

tewskiej o przedsiębiorstwach pań- j 
stwowych (Dziennik Ustaw, 1990, 
nr 30-709: 1993, nr 32(17) -730) i 
punkt 16 części 1 artykułu 5 dać w 
następującym  brzmieniu: „16) 
zakładać konsorcja w tych przypad
kach,gdy zakładane są jako rzeczy-; 
wiste spółki gospodarcze”.

Ogłaszam tf  ustawę jako przyję
tą przez Sejm Republiki Litewskiej.

Prezydent republiki 
AJglrda* BRAZAUSKAS

Uchwała 
Sejmu Republiki Utewsklel 

nr 1-245 z 14 września 1993 r.

0  ZGROMADZENIU 
SENIORÓW SEJMU

REPUBLIKI LITEWSKIEJ
Sejm Republiki Litewskiej na 

podstawie części II artykułu 9* Sta
tutu Sejmu postanawia powołać 
Zgromadzenie Seniorów Sejmu 
Republiki Litewskiej w następują- 

- cym składzie:
Ceslavas JurSenas — przewod

niczący Sejmu;
Jiiozas B ernatonis — zast. 

przewodniczącego Sejmu;
Egidijus Bićkauskas — zast. 

przewodniczącego Sejmu;
Aloyzas Sakalas —  zast. prze

wodniczącego Sejmu;
Neris Germanas — kanclerz 

Sejmu; -
Vytautas Buinevićius — (frak

cja DPPL);
Juozas Dringelis — (Z joda 

Narodowa);
Justinas Karosas — (frakcja 

DPPL);
Andrius Kubilius — (Zgoda 

Narodowa);
Algirdas Kunćinas — (frakcja 

DPPL);
Vytautas Liutikas — (frakcja 

DPPL);
Albinas Lozuraitiś — (frakcja 

DPPL);
R yszard  M aciejkianiec — 

(frakcja ZPL);
Petras Papovas — (frjkcja 

DPPL);
Saulius Pećeliunas — (Zgoda 

Narodowa);
A udrius Rudys — (frakcja 

SDPL):
Kęstutis Skrebys — (Zgoda 

Narodowa);
Ignacas Stasys Użdavynys — 

(Zgoda Narodowa);
yirm antas yelikonys — (frak

cja DPPL).

Przewodniczący Sejmu 
Republiki Uiew*kie| 

Ćeslovas JURŚ&NAS

Rozporządzenie rządu 
Republiki Litewskiej nr661p 

z 22 września 1993 r. w 
sprawie J . Kumpiene
1 R. A. Lukośevif iusa

1. Mianować Janinę Kumpiene 
*ast. dyrektora generalnego Pań
stwowej Służby Cen i Konkurencji przy 
rządzie Republiki'Litewskiej, od
wołując ją ze stanowiska zast. dyrekto
ra Służby Cen i Konkurecji.

2. Mianować Rimantasa AJoyz&sa 
LukoSeviCiusa zast. dyrektora general
nego Państwowej Służby Cen i Konku
rencji przy rządzie Republiki Litew
skiej, odwołując go ze stanowiska zast. 
dyrektora Służby Cen i Konkurencji.

Minister finansów, 
p.o. premiera 

Eduarda* VILKEUS



W Wilnie w duchu. . .  
Generalbezirk  Litauen

Władze Litwy, po wielu utrud
nieniach, w styczniu br. zezwoliły 
Radzie Ochrony Pamięci, Walk I 
Męczeństwa w Warszawie na upo
rządkowanie kilkunastu grobów 
żołnierzy AK, poległych w walkach 
o wyzwolenie Wilna w lipcu 1944 r.
Ich szczątki zostały ekshumowane 
z miejsc pochowania I przeniesio
ne do kwater partyzanckich na 
cmentarzu wojskowym Rossa.

Wydarzenie to stało się począt
kiem kolejnej nagonki litewskich mass 
mediów na Armię Krajową tym razem 
prześcigających swą agresywnością i 
hipokryzją argumentacji propagandę 
sowiecką z okresu najmiększych 
prześladowań żołnierzy akowskich. W 
Wilnie powołano nadto komisję histo- 
ryków, mającą zadanie zbadania '.ze* 
kornych zbrodni AK i opracowanie sto
sownego raportu dla rządu 
litewskiego. Nietrudno przewidzieć 
wyniki tych „badań”, skoro w komisji 
znaieźirsię autorzy publikacji propa
gandowych w stylu godnej zacytowa
nia decyzji Ministerstwa Sprawiedli
wości Litwy, zakazującej działalności 
Klubu b. żołnierzy' AK przy Związków 
Polaków:

„Na terytorium Państwa Litew
skiego — mówi się w uzasadnieniu 
zakazu — już od 1939 r. działały 
struktury podziemne Polski (...)
Jedną z  takich struktur była AK, 
której działalność wymierzona 
była przeciwko Państwu Litewskie
mu j  jego integralności terytorial- 
nej (...). _ \

Dlatego zarejestrowanie stowa
rzyszenia byłoby niezrozumiałe ze 
względu na interesy narodu oraz 
Państwa Litewskiego”.

Sternikom odrodzonego Pań
stwa Litewskiego należy w tym miej
scu przypomnieć, że tymczasowy 
rząd litewski powitał wkraczające w 
czerwcu 1941 r. do Litwy wojska hit
lerowskie orędziem do narodu, wy
rażając „wdzięczność Zbawcy kul
tury europejskiej Kanclerzowi 
Wielkiej Rzeszy Niemieckiej —
Adolfowi yłtlerowi i jego Bohaters
kiej Armii, która wyzwoliła Litwę-.”

„Zbawca" ten nie wynagrodził 
wiernopoddańców „Państwem Lf* e tan o w ej na placu katedralnym.

naród litewski do II wojny światowej, 
tylko że po stronie faszyzmu niemiec* 
kiego. „Wkładem" nadzwyczaj 
płodnej w kolaborantów Litwy było 
choćby wystawienie ponad 20 ba
talionów policyjnych do zwalcza
nia ruchu oporu na Wileńszczyź
nie, Białorusi, a nawet w okolicach 
Żytomierza i na Lubelszczyźnie. 
Okrucieństwo tych formacji wobec 
pacyfikowanej ludności cywilnej 
przerażało nieraz samych Niemców. 
Niemiecki komisarz Słucka Carl swój 
raport do wielkorządcy Białorusi Wil
helma Kubego o rzezi ludności 
żydowskiej, słynącego ongiś z 
pasów słuckich, kresowego mias
teczka, jakiej dokonał 28 październi
ka 1941 r. litewski II batalion z Kowna, 
kończył prośbą: ... w przyszłości 
niech mnie Pan uchroni przed tym 
batalionem policyjnym.

Szkoleni w Trawnikach k. Lubli
na litewscy wachmani obozowi dali 
się poznać jako kaci podczas likwi
dacji getta warszawskiego, w Treb-

N a  l a m a c h  >
'  p r a s y  p o l s k i e j ,
lince i innych miejscach zagłady. W 
kombinacie śmierci Vemichtungsla- 
ger Majdanek 10 proc. załogi obozo
wej stanowili Litwini przerzuconego 
z Wilna na Lubelszczyznę 2 batalio
nu policyjnego. W pamięci byłego 
więźnia Majdanka Józefa Korcza za
pisali się oni, jako maszyny wy
konujące rozkazy, ale maszyny 
jakże często piekielne, nie różnią
ce się niczym od esesmanów nie
mieckich...”.

Nazajutrz po zajęciu 24 czerwca 
1941 r. Wilna przez wojska niemiec
kie rozplakatowano w mieście ob
wieszczenia, podpisane przez prze
wodniczącego Litewskiego Komitetu 
— S. Żakevićiusa i komendanta woj
skowego miasta — gen. von Ostma- 
na, o aresztowaniu spośród wilnian 
80 zakładników: 60 Żydów i 20 Po
laków, po czym trzech z nich zaraz 
potem powieszono u wylotu ul. Kasz-

tewskim”—jak to napisano w decyzji 
o infamii na Kiufc b. żołnierzy AK — 
tylko uczynił Litwę niemieckim Gene- 
ralbozirk l itauen czyli Generalnym 
Komisariatem Utwy, rządzonym 
prźez Adriana von Rentelna, 
umożliwiając jednak krótko trzyma
nym na smyczy u niemieckiego buta 
kolaborantom litewskim pełnienie 
roli współokupanta Wileńszczyzny. 
Ci zaś, w poczuciu obowiązku wier
nej służby „zbawicielowi”, wciągnęli

Zbrodnia ta była początkiem eks
terminacji ludności Wileńszczyzny 
przez gestapo i z  udziałem wszyst
kich rodzajów służb policji litew
skiej, ochotniczego litewskiego 
Sonderkommando i zdominowanej 
przez szaulisów administracji li
tewskiej. W jej wyniku dokonano 
zagłady około 100 tysięcy obywa
teli polskich wyznania mojże- 
szowego, wytępiono wileńskich 
cyganów, rozstrzelano tysiące Po

laków. .Dalsze kilkadziesiąt tysięcy 
młodych Polek i Polaków zesłano na 
roboty przymusowe do III Rzeszy, 
gdzie wielu w nich zginęło w wyniku 
dywanowych bombardowań nie-; 
mieckiego przemysłu zbrojeniowego 
przez armie lotnictwa alianckiego. 
Zlikwidowano polskie zgromadzenia 
zakonne oraz Seminarium Duchow
ne w Wilnie, tworząc W to miejsce 
litewskie. Do obozów pracy i miejsc 
odosobnienia zesłano księży pols
kich z  Wilna z metropolitą wileńskim 
abpem Romualdem Jałbrzykowskim 
na czele. Zawłaszczono dobra oraz 
dokonano grabieży mienia ekstermi- 

. nowanej ludności w skali nie mającej 
analogii w historii ziemi wileńskiej.

Terror i prześladowania wy
mogły na ludności Wileńszczyzny 
wyłonienie w swej samoobronie AK, 
walczącej potem po stronie koalicji 
alianckiej z faszyzmem na tym odcin
ku frontu.

Zmarły w maju br. sygnatariusz 
orędzia tymczasowego rządu Litwy 
Vytautas Landsbergis-Żemkainis był 
chowany z honorami należnymi dla 
b ohatera narodow ego z Mszą 
żałobną koncelebrowaną pod prze- 
wodnictwem metropolity wi
leńskiego ks. abpa Baćkisa. Innym 
niecodziennym wydarzeniem było 
zrehabilitowanie przez prokuratora 
generalnego Litwy kilkuriastu op
rawców ludności żydowskiej, której 
mienie, w myśl wspomnianego orę
dzia, miało być znacjonalizowane i

p rzechodziło  na w łasność 
Państwa Litewskiego”.

Dzisiaj władze litewskie, wystę
pujące w obronie tegoż państwa, 
które tak haniebnie zapisało się w 
historii narodu litewskiego, wyjęły b. 
żołnierzy AK spod prawa zrzeszenia 
w ich Klubie. Oczekiwano, iż tej miary 
polityk, co prezydent Litwy A. Bra- 
zauskas dbając o wizerunek swego 
państwa wykaże dobrą wolę i zechce 
naprawić krzywdę wyrządzoną przez 
swego poprzednika i syna wspom
nianego sygnatariusza orędzia w 
jednej osobie. Oczekiwania te  jed
nak okazały się zwodne, gdyż Litwa 
jest jedynym państwem, w którym 
obowiązuje zakaz stowarzyszania 
się kombatantów b. koalicji antyhitle
rowskiej oraz w sposób bezprzykład
ny szkaluje się AK.

W sytuacji gdy bojówki faszys
towskie palą w Niemczech Turków, 
postawa władz litewskich wymaga 
bacznej uwagi opinii publicznej — 
nie tylko naszej, ale także Europy I 
świata!

Jerzy T. ZALESIAK 
„Kresy” nr 15,1993 r.

Sąd społeczny nad AK
Wymiar sprawiedliwości Litwy 

interesuje się ludobójstwem, miesz
kańców Litwy dokonanym przez 
Niemców, Rosjan. Izrael dopoma
ga w badaniu ludobójstwa Żydów. 
Kto zaś zbada i oceni ludobójstwo 
Litwinów dokonywane przez Pols
kę i jej wojsko?

W latach 1942-1946 w Litwie 
Wschodniej srożyła się podległa 
polskiemu rządowi emigracyjnemu 
Armia Krajowa. Zmierzała ona do 
odrodzenia Polski na okupowanym 
w 1920 roku nie polskim terytorium 
etnicznym i historycznym, zmniej
szenia liczby Litwinów i innych 
.mieszkańców nie mówiących po 
polsku w Giedrojciach, Inturkach, 
Janiszkach, BijutiSkisie, Dubinkach 
w rejonie malackim, w gminach

dziewieniskiej, wileńskiej, olkienic- 
kiej, święciańskiej, oszmiańskiej, 
gierwiackiej, peleskiej, raduńskiej, 
woronowskiej i wielu innych. W 
Polsce AK broniła swego państwa, 
natomiast na Litwie zmierzała do 
jej okupowania. c

Prosimy opisać działalność 
Armii Krajowej na Litwie, przed
stawić dokumenty, zdjęcia itd., spi
sać ofiary, poszkodowanych, poda
jąc: nazwisko, imię, imię ojca, rok 
urodzenia, datę, miejsce, okolicz
ności śmierci czy przyczynionych 
cierpień; wieś, gminę, miejsce po
chowania, nazwiska morderców i 
świadków. Dane prosimy posyłać 
pod następującym adresem: To
warzystwo „Vilnija”, A. JakSto 9, 
Vilnius 2600. Wiadomości te zosta

ną wykorzystane w książce „Armia 
Krajowa na Litwie”, w przygotowy
wanym sądzie społecznym Armii 
K rajow ej, przedstaw ione pań
stwowej komisji badania działal
ności Armii Krajowej na Litwie.

Z apraszam y do  udziału w 
społecznym sądzie nad Armią Kra
jową, który odbędzie się 8 paździer
nika (w piątek) 1993 r. o godz. 
1 i.00 w Wilnie w Domu Nauczycie
la (Wileńska 39, Wielka Sala, 4 pię
tro).

OD REDAKCJI: Informację tę 
dostarczył dó naszej redakcji prze
wodniczący Towarzystwa „Vihujan 
K  Garpva z prośbą opublikowania. 
Nie udało się nam ustalić, gdzie i 
przezkogo zarejestrowany jest „Klub 
Ofiar AK". Jak poinformowała re
dakcję gł. specjalista wydziału 
prawa publicznego departamentu 
ustaw Ministerstwa Sprawiedli-

„Łupaszce”
oddano sprawiedliwość
S ąd W arszawskiego Okręgu 

W ojsk ow ego unieważnił 1 bm. 
w ydany w  1950 r. w yrok w  spra
wie tzw. O środka Mobilizacyjne
g o  O k rę g u  W ileńskiego Armii 
Krajowej. S praw a toczyła się z 
w niosk u  Ś w iato w e g o  Zw iązku 
Żołnierzy AK, żyjących jeszcze 
skazanych lub ich rodzin.

Z a  przygotow yw anie obale
nia ów czesnego ustroju i władz, 
szpiegostwo,, zam achy terrorys
tyczne, m ordow anie polskich pa
triotów i radzieckich partyzantów 
oraz w spółpracę z  hitlerowcami 
skazano w tedy rla śm ierć i stra
c o n o  mjr, Zygm unta Szęndziela- - 
rza „Łupaszkę", dow ó dcę  V  W i
le ń s k ie j B y g a d y  Ą K , p łk . 
A n to n ie g o  O le c h n o w ic z a  ps. 
„Pohorecki”, Lucjana Minkiewi
cza  ps. „Wiktor" i Henryka B o 
row skiego. D o żyw o c ie  (w yszła  
na w o lność p o  8  latach) w ym ier
zo no  Lidii Lw ów , żonie „Łupas- 
zki", a 12 lat więzienia innej sani
tariuszce — W andzie  Minkiewicz.

W  obszerhym  i głęboko um o
tyw ow anym  uzasadnieniu unie- 
w h ż n ia ją c e g o  p o s ta n o w ie n ia  
S ą d  W O W  p o d k re ś lił .je d n o - 
znacznie  patriotyczną postawę 
w szystkich  ska za nych . „Celem  
ich działania było  prowadzenie 
w alk i na rze c z  n ie p o d le g łe g o  
bytu państwa polskiego, taki też 
był statutowy C6ł Armii Krajowej. 
Jest objętne, przeciw ko kom u tę 
walkę pro w a d zo n o  —  N iem com  
c zy  Armii Cze iw onej". P rzypo m 
niał również w rogi stosunek tej 
armii d o  A K , przejawiający się aż 
w  fizycznej likwidacji jej żołnierzy. 
N ajjask raw szym  te g o  przykła 
dem  był los uczestników operacji 
„Ostra Bram a" c zy  likwidacja w  
1943 r. oddziału „Km icica”.

O d n o s z ą c e  się d o  zarzutu 
walki z  partyzantką radziecką sąd 
powiedział, że  była ona przeja
w em  praw a d o  obrony, Którego 
nikt nikom u nie m oże  odm ów ić. 
T y m  bardziej, że  znane były plany 
likwidacji polskiego podziemia.

S ą d  kategorycznie odrzucił 

hańbiące zarzuty o w spółpracy 
o skarżonych O lech no w icza  i B o
rowskiego z  Niem cam i. Z  mate
riału do w o d o w e go , i to  zgro m a
d zo n e go  już w 1950 roku, jasno 
w ynikało , że  w  grę  w chodziła  
lylko w yw iadow cza  gra m iędzy

wyw iadem  A K  a Abwehrą. Mic 
więcej.

M omentem  przełomowy^ w 
walce oddziałów A K  na Wsoho- 
dzie jest, jak zauważył sąd, 1544 
r. i przejście przez ie tereny tron. 
tu. „Zmieniły się warunki, ale cel 
walki pozostał ten sam. Jej famy 

były narzucone okolicznością* 
n a  które  żo łn ie rze  nie mieli 
w ływ u. R o zpo czą ł się kolejny 
etap wojny, tym  bardziej tragicz
ny, że  dom owej". I przez ten pryz
mat należy oceniać działalność 
skazanych. Skoro była to wojna 
dom ow a —  wyw odzi dalej skład 
o r z e k a ją c y ^  to musiały być jej 
następstwa „Tam, gdzie mamy 
d o  czynienia  z walką zbrojną, 
m uszą b yć  i ofiary", j

O d n o szą c się do postawio
nych  podczas ówczesnego pro
cesu zarzutów czysto kryminal
nych, np. rabunków Sąd WOW 
uznał je za  zabiegi o wyłącznie 
propagandow ym  charakterze.

Je d y n y m  nie anulowanym 
teraz fragmentem  wyroku było 
skazanie „Łupaszki" za wydanie 
rozkazu rozstrzelania bez sądu 
wziętego d o  niewoli funkcjona
riusza U B  Józefa Harnala Egze
kucja była naruszeniem podpisa
n ych  p rze z  Polskę konwencji 
m iędzynarodowych oraz wytycz
nych polskich władz cywilnych! 
w ojskowych. Jednoznacznfełx> 
w iem  stw ierdzano w nich, że 
żołnierzowi polskiemu nie wolno 
zabijać jeńców.

Postanowienie nie jest pra-

Jan ORDYŃSKI 
„Rzeczpospolita! z  dn. 2-3 

października 1993 r.

Por/ądck dzienny sądu:
1. Prezentacja społecznych ju 

rorów komisji.
2. Historia działalności Armii 

Krajowej na I.itwie (krótki przeg
ląd)-

3. Badanie konkretnych przes
tępstw AK z udziałem świadków, 
przedstawienie dokumentalnego 
materiału.

4. Wypowiedzi uczestników.
5. Posiedzenie społecznej ko

misji jurorów.

wości Litwy Aldona BiekSiene, w 
ministerstwie taki klub nie jest zare
jestrowany, czyli na skalę Litwy jego 
działalność należałoby uważać za 
nielegalną. Być może, len klub zare
jestrował satnorządin. Wina, ewen
tualnie któregoś z  rejonów W i
leńszczyzny. O  tym nie wiemy. 
Niemniej klub ten organizuje sąd 
społeczny nad AK, zapraszając

- 6. Raport komisji społccaiyd1 
jurorów (werdykt sądu 
nego). .

Zapraszamy do p r /£ ^ ^ u H H  
danych, proponowania 1
datów do społecznymi Icomisji J 
rorów. Musi być ocenione  ̂
d o b ó js tw o  o b y w a j*  ^  
wszyslkich narodowość^®

Klub ofiar Armii Krsjo**!

wszyslkich tych, k t ó r z y  
powiedzenia na 'ten temat- 
leży zrozumieć, ze na tel  
mile będą widziane osob^’ i  
przedstawią pr
oskarżające jak  i broniąc***' ̂  
dakcja „ Kuriera ” wysyła 
prezę swoich sprawomWJ* 
którzy poinformują 
zety o przebiegu i treści spow
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flfrytu papieża

On potrafi 
obdarzyć spokojem

umie Ojcu Świętemu, że 
’ ilkante *  Nim jest świętem, 

tii* fftfoozbawione jest Mszy(...) 
N ^ i S ^ p t  .Moje spotka- 

Pawiem ii” słynna polska
*>^,Komorowska.
< l i 2rfeuOjc«5wtopucyn6w

iW T u  Kapucynów Ojciec miai 
,  pnedstawicielami śro- 

S^^rczych. Wielu z,czekają: 
| | 1 |  już nie iyje. Myślę o Oli 

Klemensie Szaniawskim, o
fSow skiej(-«)
Udawałam sobie sprawę, ze nikt 

^łkania nic może bardziej po- 
S S  ni? Basia -  matka Gae- 
^Lemyka(...) Czy uda mi się 
C n a  chwilę zatrzymać? Jak 

arftfi powiedzieć o Basi i jej 
K  pośpiechu próbowałam 

1 * jakieś zdanie, ale miałam 
S  pustkę w głowie. Uczepiłam się 
2  że to spotkanie da jej siłę do 
2  Uwieizyłam w to i uspokoiłam 
Jltosię musi udać(...)

Był już blisko. Koncentrowałam 
Ajak do skoku. Nagle usłyszałam 
J j  głos: „Ojcze, Ojcze! To jest 
gjai./ Jakiś człowiek przeszkodził 
|yyysoki zochrony. On miał swoje 
stenie-- pilnował porządku. Przost- 
raszyfem się, że nie powiem już nic 
rięcsj, ale mówiłam dalej: „Ojcze, to 
jest Basia Sadowska, której zamor
dowali syna*.

Zrobią się wielka cisza Czas się 
zatrzymał: .Ojcze, Basia nie chce
s  ~

I zobaczyłam Basię w jego ra
mionach, jak zmęczone dziecko. 
Była mniejsza, bardziej kructta i po
trzebująca pomocy. Pomoc przyszła. 
Dużo później powiedziała mi, że 
teraz musi żyć, tak żyć, żeby spotkać 
się ze swoim synem".

W1979 roku, kiedy jako uczenni
ca szkoły średniej, jechałam z ojcem 
do Polski, gorącej jeszcze od wrażeń 
z I Pielgrzymki Ojca Świętego byś dla 
mnie dalekim, niedostępnym, wiel- 
tifncdowiekiem—Janem Pawłem II. 
BS»ym jNzez to, że jest Polakiem. 
W Szczecirlfe mieliśmy odwiedzić 
towtaego ojca mego tatusia. W 
domu zastaliśmy tylko jego  
małżonkę. Z zadziwiającym spoko- 
JJPowedziała, że mąż nie żyje od 
T°h & Wskazała tylko biurko i 
falowników polsko-francuskich. 
°r«umaczem....

Ugotowałam kawę. W mię- 
Przyniosła plik kołorowych 

magazyny ilustrowane 
.Papież w Polsce". Opo- 

JrJJ* J®k ulice w Szczecinie były 
S ̂ ane kwiatami, jak miała

* szczęście widzieć go tak blisko, 
kiedy przejeżdżał. O powiadała 
długo. Dziwiłam się w duchu: „Dla
czego ta ciotka przez kilka godzin 
tylko o papieżu mówi?"

Podarowała na pożegnanie kilka 
zdjęć Jana Pawła II. Włożyłam je do 
tórebki, którą na granicy powrotnej 
radziecki celnik kazał otworzyć. Nie 
znalazł nic interesującego, oprócz 
pamiątkowego długopisu ze zdjęcia
mi artystów BONEY-M — co nazwał 
pornografią — i zdjęcia papieża.

—A eto czto? — przeszył ironicz
nym wzrokiem.

— Papa...
— Znaju, czto nie mama... Wy 

komsomołka nawierno? Dziewuszka 
wy nie znajecie, czto eto zaprieszcze- 
no?

— Mnie podarili...
— A jeśli wam bombu podariat, 

wy toże powieziotie?
Po tym dialogu kazał oddać 

długopis i zdjęcia Odłożył na stoliku, 
ale w następnym przedziale wyczuł 
mocniejsze wrażenia, pośpieszył 
więc na pomoc koledze i... „na 
szczęście", zapomniał o BONEY-M i 
papieża. Takie było moje „pierwsze 
spotkanie" z Janem Pawłem II.

Widziałam Go na żywo na po raz 
pierwszy w 1931 roku, podczas IV 
Pielgrzymki do Polski. „Wilię” zap
roszono śp iew ać w zbiorowym 
chórze podczas Mszy św. w Koszali
nie odprawianej przez Ojca Święte-
99- . W M H K t M

Wśród tfumu i szarych bloków 
ukazał się papamobil, a w nim biała 
postać— tak dobrze znana ze zdjęć. 
Samochód pcsuwał się zwolna mię
dzy sektorami. Aż w; sszcie^promien- 
ny uśmiect- Jana Pawła II i ten cha
rakterystyczny gest dłori...

O d strony zakrystii ruszyła uro
czysta procesja. Ojciec Święty szedł 
nieco pochylony od przodu, niosąc 
dostojnie swój papieski pastorał...

— ;.Vyznajmy przed Bogiem, że 
jesteśmy grzeszni! — tego głosu nie 
da się zapomnieć. Zmuszał do roz
ważania Aktu Pokuty na nowo. I De
kalogu, do którego nawiązał pod
czas swej i lomilK, mówiąc, iż od tych 
dziesięc iu  Boskich Przykazań, 
przyszłość Europy i światsuzależy...

Wówczas naocznie odczułam ta
lent aktorski tego człowieka, jego 
niezwykłość i siłę. Deszcz ulewny był 
nieistotny, wobec brzmienia Jego 
głosu. W tamtej chwili, chciałam za
pytać za aktorką Zofią Kucówną: 
„Kim jesteś? Jakim poddajesz się i 
podlegasz uczuciom, emocjom? Czy 
pozwalasz sobie na luksus prze
żywania zwyczajnych banalnych na

miętności? Gniewu, irytacji, furii? 
Sentymentalnych duchowych hipo- 
chondrii? Czy nigdy nie pragniesz 
zwyczajnej ludzkiej czułości i tkli
wości, serdeczności? Czy marzysz? 
Dziecinnie i naiwnie? O ludzkiej przy
jaźni, bezwarunkowej i niezmiennej. 
Czy tęsknisz? Za dmuchawcem na 
tej jednej jedynej łące? O dwunastej 
w południe — za hejnałem z Wieży 
Mariackiej? Za waniliowymi lodami 
wyciekającymi spomiędzy dwóch 
płatków wafla? Jaki jesteś? Żyjący 
wyłącznie w rygorze swego po
wołania i rezygnacji z siebie-dla 
innych? Na czym polegajwoja wier
ność sobie i jednocześnie Chrystu
sowi? Jesteś Świętym? Czy tylko by
wasz nim? Wytresowanym przez 
siebie modlitwami gigantem? Czy 
czasem mimo wszystko biednym, 
bezradnym, słabym ludzkim okru
chem?"

Takim właśnie wydawał mPsię 
papież na Jasnej Górze, w tym 
samym 1991 roku. Tylko w sierpnio
wą noc — spotkania z młodzieżą 
świata.

... Posuwaliśmy się w zwartym 
ludzkim potoku... Wzdrygaliśmy się 
na echo syren przeciskających się w 
ludzkim mrowisku' karetek pogoto
w ia Coraz więcej idących mdlało. Z 
głośników spadały informacje o po- 
tratowanych... Tylko dzięki wstawien
nictwu księdza Piotra Smugorzew- 
skiego trafiamy do bliskiego sektora. 
I znowu Ten głos. Tym razem zciszo- 
ny nieco, dawkujący pauzy, mówił:

— Chcę zwrócić waszą uwagę 
na trzy słowa „Jestem", „Pamiętam”, 
„Czuwam". Wyjaśnia* głębię tych 
słów na przykładzie Krzyża Chrystu
s a  Nazajutrz, w Dniu Wniebowstą
pienia Najświętszej Maryi Panny po
wiedział:

— Rozwijajcie swoje talenty. 
Wzrastajcie jako osoby w Chrystu-

Zatytułowałam reportaż z Jasnej 
Góry „Umocnieni", wróciłam bowiem 
silniejsza na duchu. Te zwykłeMudz- 
kie słowa pomagały odrzucać plewy 
od ziaren codzienności...

\ ' Bóg chciał, by w roku bieżącym 
spełniło się jedno z moich życiowych 
marzeń być w Rzymie. Zawdzięcza
jąc staraniom księdza proboszcza z 
parafii Świętego Ducha Jana Kasiu- 
kiewicza i pośrednictwu arcybiskupa 
wileńskiego Audrysa Juozasa Baćki- 
sa, papież spotkał sie osobiście z 
naszą grupą na placu Świętego Piot
ra. Dokoła byti fotoreporterzy, na 
czele z Arturo Mari, osobistym fotó- - 
grafem Ojca Świętego, a  On był nie
wiarygodnie blisko. Niemalże do 
każdeao Dodchodził. Zatrzymywał 
się uściskał rękę, patrzył w oczy. 
Każdy przeżywał Jego bliskość po 
sw ojem u. N iektórzy płakali* 
Rozpłakałam się na dobre pod 
wraże nie ni Bazyliki Świętego Piotra, 
a wówczas, podczas audiencji spo
kojnie patrzyłam w oczy papieżowi, 
dotykając [ego jedwabistej ręki. 
Chciałam nawet coś powiedzieć, 
może o coś zapytać, miałam na to 
czas. Alanie powiedziałam nic. Wys
tarczyło tego milczenia. W tamtej 
chwili przemknęła myśl: On potrafi 
łagodzić zło...

Teraz w Wilnie, czekając w 
kościele świętego Ducha na kolejne 
spotkanie z Ojcem świętym, jak 
nigdy uświadomiłam sobie, jaką 
chwilę dał los nam przeżyć, tam, w 
Watykanie...

Również w Wilnie, prży Katedrze, 
słuchając spotkania papieża z du
chow ieństw em  Litwy odpowie
działam sobie na podświadome py
tanie: Co szczególnego jest w Jego 
spojrzeniu, barwie głosu, sposobie 
mówienia? Odpowiedź olśniła: daru
je spokój...

Znajoma wilnianka opowiadała 
mi swój przypadek:

— Postanowiłam wczesnym ran
kiem pojechać na Antokol... Wraz z 
innymi ludźmi czekałam niecierpli
wie aż papież wyjdzie. W tym dniu 
odjeżdżał do Kowna Odmawiałam 
różaniec, prosząc Boga, by bliżej Go 
zobaczyć. I o dziwo, zbliżał się 
w łaśnie w moim kierunku... 
Ucałowałam jego rękę: „Ojcze świę
ty, proszę pomodlić się. Córka jest 
bardzo chora..* -

Uścisnął mnie i powiedział: 
Wspólnie będziemy się mod

lić,
Trzeba było być przy Ostrej Bra

mie w wieczór, kiedy Ojciec Święty 
odmawiał Różaniec, by odczuć, jak 
On potrafi się modlić. Była to wzru
szająca rozmowa osobista z wi
leńską Matką Miłosierdzia dp której 
szedł myślami przez siedem dzie
siątków swego życia

Tu, przy Ostrej Bramie, cudow
nym trafem spotkałam księdza Piotra 
Smugorzewskiego z owego Jas
nogórskiego spotkania. Nie mógł 
ukryć emocji radości. -Całował 
różaniec, który Ojciec Święty poda
rował mu w Wilnie, przy Ostrej Bra
mie wraz z błogc sławieństwem. Trzy
maliśmy z księdzem ten biały* 
różaniec, idąc przez stare ulice ni
czym największy talizman. Dyskuto
waliśmy o potrzebie i trudzie prze
baczania Zdawało się, że wiem, co 
powiedziałby na to papież, być może 
tak, jak powiedział raz nieżyjącej już 
pisarce Marii Kuncewiczowej, że 
„Ojcze Nasz" jest bardzo trudną 
modlitwą".

Alina LASSOTA

NA ZDJĘCIU: każdy prze
żywał Jego bliskość po swoje- 
mu...

Fot. Arturo Mari

Kto (i ile?) na Wielkie Xięstwo wyłoży?
P®* tokim tytułem niedawno 

im .  j g l l  ra naszych tamach 
Psnd-imprezy w 

‘'dtyć w dniach 
i |  I  'P™aemikab.r.wWareza- 
■ I  ‘Kotłowni (Mokotów). 
"'“bemS- ^em Wkikie Xięst- 
SBcmu-, ^  swo™ zasięgiem geog-

tfebteMp r ^ ^ y c z n a  impreza w 
j ^ ^ t e j  skali, z udziałem 

^bieraL5* H I  samej tylko 
i udział ponad 150

^MłySen151 *e8° przedsięwzię- 
,1^'invi>k'a't0ni'tyc*1 zesP°h5w 
> r6y„ 11' “dział wybitnych 

,*on>pozytorów , 
J  1 ln0  zamieszczony 

% 0i*n I4J nac*' 23 września br.
I ^ zedstawił projekt całej

S h l  p ?) Projektu są: Janusz 
r 10" Bojko, Alwida 

. C kW ^olarz.
inicjatorami całego 

^ l a i ,  aktywnymi realiza- 
jgsprM Bogucki — pre

zes Fundacji Aśram Anavim — 
Ekumeniczny Klasztor Sztuki i wi
ceprezes rzeczonej Fundacji Nina 
Smolarz.

23 września br. poprzez nasze 
łam y apelowaliśmy do zrzeszeń 
twórczych, placówek kultura’no- 
oświatow o-iiandlow o-gospodar- 
czych, prywatnych firm i osób o 
wsparcie finansowe wspomnianej 
imprezy. Pisaliśmy o  sponsorach, 
którzy z mety wyrazili gotowość nie
sienia w tym pomocy. Byłą to  jak na 
razie— tylko strona polska („po tej 
stronie” —  zgłosiła się redakcja 
naszego  dziennika i pryw atna 
rozgłośnia radiowa „Vilniaus Var- 
pas”).

Na dziś mamy trochę więcej i 
bardziej optymistycznej informacji.

Im p re z ę  a rty s ty c z n ą  pod  
hasłem „Wielkie Xięstwo” w War
szawie wspierają także: redakcja 
dziennika „Lietuvos Rytas” (500 
dolarów USA) oraz— Lietu vos At- 
viras Fondas (8 tysięcy dolarów 
USA).

Kto jeszcze? Czas nagli, a Usta

pozostaje wciąż otwarta. Czekamy 
na informacje. Podajemy numer 
konta bankowego w Warszawie: 
Konto Pekao S.A.IV O Warszawa 
501132-40041450-2701-3-1110.

Wspomniana wyżej redakcja i 
Lietuvos Atviras Fondas pieniądze 
na warszawskie konto już przesłały. 
Organizatorzy imprezy zw racają 
się o pomoc w dokonaniu dodatko
wej operacji finansowej w Litwie: 
otóż w Litwie zostały zgłoszone 
zamówienia na wykonanie litew
skich  in s trum en tów  ludowych 
skudućiai. Mistrzowie te instru
menty, zgodnie z obietnicą, wyko
nali. Niestety, brakuje pieniędzy, 
żeby je  w ykupić (380 dolarów 
USA). O rg an iza to rzy  im prezy 
zwaracają się do bogatych firm, 
prywatnych osób o pomoc w tej 
sprawie.

O pomoc ze strony sponsorów 
zwraca się także ambasador Litwy 
w Polsce Dainiusjunevi£ius. Niżej 
drukujemy jego wypowiedź:

— Kultura, historia i życie co
dzienne Litwv są w Polsce mało

znane pomimo wielowiekowego są
siedztwa naszych narodów. Niewie
dza jest jedną z przyczyn tworzenia 
się funkcjonowania krzywdzących 
stereotypów o  Litwie. W lej sytuacji 
A m basada Litew ska w Polsce 
uważa, że niezmiernie ważna jest. 
popularyzacja lilcwskicj kultury-i 
sztuki wśród Polaków. Z  ubolewa
niem stwierdzamy, że trudna sytu
acja finansowa pozwala nam jedy
nie na bardzo 'sk rom ną pomoc 
materialną w tego typu działalności. 
Sądzimy, że mające powstać, na 
mocy porozumienia polsko-litew
skiego z dnia 13,01.1992, Litewskie 
Centrum Kulturalno-Informacyjne 
w Warszawie będzie promować bo
gactwo kultury i sztuki Litwy.

Z  dużym zainteresowaniem za
poznałem się z inicjatywą państwa 
Janusza Boguckiego i Niny Smo- 
larz-Boguckiej, organizatorów im
prezy Wielkie XięstWo. T rzydn iowa 
impreza. będzie doskonałą okazją 
do przedstawienia szerokiej pano
ramy kultury i sztuki, zarówno tej 
dawnej jak i współczesnej, z róż
nych zakątków Litwy.

Jestem gorąc^n zwoIćftHikiem 
tego projektu, jednocześnie pragnę 
podkreślić, że nie jest to.pierwszy

projekt realizowany przez tych 
twórców. Organizatorzy, w oso- 
baefi Janusza Boguckiego i Niny 
Smolarz-Boguckiej są gwarancją w 
pełni profesjonalnej realizacji im
prezy ukazującej bogactwo kultury 
iilcwskiej. Wicikic Xięstwo ma 
szansę stać się znaczącym wydarze
niem w polskim życiu kulturalnym.

Do organizacji i finansowania 
tej imprezy organizatorzy pragną 
pozyHkać w sparcie  instytucji 
państwowych oraz prywatnych 
sponsorów. Państwo Boguccy zain
teresowali swym projektem wielu 
p rzy jac ió ł L itw y, wybitnych 
znawców jej kultury.

Aby projekt Wielkie Xięstwo 
mógł spełnić swoją rolę potrzebne 
jest poparcie Ministerstwa Kultury 
i Sztuki, związków twórczych, pry- 
watnych.mccenasów sztuki i innych 
organizacji.

Przedsięwzięcie Państwa Bo- 
guckicłi m ogłoby doskonale 
przysłużyć się sprawie Litwy, dlate
go serdecznie proszę o . pppąppie 
imprezy Wielkie Xięstwo» ' .

Mamy nadzieję, że rówftleż w 
JLltwie prośby te nie pozostaną bez 
echa,,;.

Alwida ROLSKA
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TELEWIZJA
PIĄTEK, 8 PAŹDZIERNIKA 

LTV
8.00—Panorama. 835—Wiado

mości ze świata. 9.25—Film anim. 9.45
— Pół godziny po lekcjach. 18.00 — 
Wiadomości; 18.10—Dla dzieci. 18.50 
—Wiadomości (ros.). 19.00—Wiado
mości BBC 19.-30 — Wideomagazyn 
mody. 20.00—Album rodzinny. 2030
— Najśmieszniejsi ludzie Ameryki.
21.00 — Panorama. 21.30 — Serial 
„Policja z Miami** (4). 22.20 — Aleja 
Ląisves. 2&40—Telegra „Pół na pół”. 
23.15—Wiadomości wieczorne. 2330
— Reportaż z międzynarodowego fes
tiwalu pop muzyki. „Vilnius-93*\ 23.45
— Studio MT.

Tete-3
7.00 — Wiadomości CNN. 730

— Muzyka. 8.00 — Filmy anim. 8.30 
—Film „Tarzan ”. 9.00—Filmy anim. 
930 — Muzyka. 9.45 —*Film „The 
Young Picasso" (4). 10.45 — Serial 
...Santa Barbara”. 15.00 — Filmy 
anim. 1630— Muzyka. 16.55 — Film 
W* Disneya. 17.40 — Muzyka. 18.00
— Film dok. 18.30 — Program Sza- 
welskiej TV. 19.00—Wieści. 19.25,— 
Film „Człowiek z Bulwaru Kapu
cynów”. 21.00 — Wiadomości CNN.
21.30 — Film dok. 22.00 — Kanał 
Discoveiy. 23.00 — Film.

Warszawa
10.00 — Wiadomości. 10.10 — 

Program dnia. 10.15 — Mama i ja. 
10,25 —■'■Domowe przedszkole. 11.00
— „Dobrzy i źli” — film fab. prod. 
franc. 13.00 — Wiadomości. 13.15 — 
Magazyn notowali. 13.45—Dla dzieci: 
„Ciuchcia”. 1430 — 16.55 — Telewi
zja edukacyjna. 17.05 — Dla dzieci: 
„Ciuchcia". 17.50 — Muzyczna Jedyn
ka. 18.00—Teleexpress. 18.25;— Test. 
18.40— „Przestrzenie nauki”. 19.00— ■ 
Randka w ciemno — zabawa ąuizowa.
19.45 — Zulu Gula — program saty
ryczny. 20.00—Wieczorynka. 2030— 
Wiadomości. 21.15 — „Dobrzy i źli”— 
film fab. prod. franc. 23.10 — Zawsze 
po 21-szej.i 24.00 — Wiadomości. 0.15
— Gorąca linia. 0.25 — Muzyczna Je? 
riynka. 030 — „Na torach chwały” — 
film fab. australijsko-kanadyjskiej. 2.00
— Koncert z Hiszpanii.

Ostanłdno
5.00 — Dziennik. 5.20 — Gim

nastyka. 5.30 — Poranek. 7.45 — 
Firma gwarantuje. 8.00 — Dziennik. 
8.20 — Inlmy anim. 8.45 — Bajka. 
9.45—Pieśni rosyjskie. 10.00—Klub 
podróżników. 10.50 — Ekspres pra
sowy. 11.00—Dziennik. 11.20 — TV 
film-spektakl. M. Roszczin — „Po po
jedynku”. 13.40 — Film anim. 14.00
— Dziennik. 14.25 — Brydż. 14.50 — 
Biznes. 15.05 — Balet. 16.00 -— 
Bajka. 17.00 — Dziennik. 17.20 — O 
problemach Inguszetii. 17.40 — 
Człowiek i prawo. 18.00 — O pogo
dzie. 18.15 — Wagon 03. 18,45 —' 
Pole cudów. 19.40 — Dobranocka. 
19.55 — Reklama. 20.00 — Dziennik.
20.40 — Człowiek tygodnia. 20.55 —■ 
Film „Marlow, prywatny detektyw”. 
(2). 22.00 — Biuro polityczne. 2235
— Wieczór muzyki. 23.40 — Autos- 
how. 0.10—■ Program X. 035 — Hity; 
Podczas przerwy—Dziennik. 1.40 — 
Ekspres prasowy.

SOBOTA, 9 PAŹDZIERNIKA
LTV

9.00 — Wiadomości. 9.05 — Dla 
dzieci. 10.00— Dla rodziny i dla domu. 
1030—Słowo chrześcijanina. 10.40—  
Zgoda. 1130 — Nasz język. 12.00 — 
Witaj, Francjo. 1230 — Zdrowie.
13.10 — Serial Litewskiej TV „Tadas

Blinda" (1). 13.40 — Piłka. 14.40 — 
Dni kultury niemieckiej w krajach J 
bałtyckich. 15.30—Jazz session. 15.55
— Program białoruski. 16.05 — Serial 
„Złoto-i błoto". (5). 17.00 — Cudzego 
bólu nie bywa. 18.00 — Wiadomości. 
Opinie. 18.30 — Z Zachodniego 
Wybrzeża. 19.00 — Spektakl. 20.00 —. 
Film dok. „Nowy Jork. Narody Zjed
noczone". 20.30 — Program studia wi- 
deoreklamy. 21.00—Panorama. 21.30

. — Pod własnym dachem. 22.15 — Se
rial „Starzec". 23.15 — Wiadomości 
wieczorne. 23.30—  Reportaż z mię
dzynarodowego festiwalu pop muzyki 
„Vilnius-93”, 23.45 — Muzyka Amery- 
ki Łacińskiej.

Bałtycka TV
8.00 — Weekend dla dzieci. 8.30 

—Ja i ty oraz inni. 9.00 — .Problemy. 
Poglądy. Perspektywy. 9.30 — Bicz 
ekologiczny. 10.00 — Program TVP. •

Tele - 3
9.00— Filmy anim. 11.00 — Film. 

1230 — Muzyka. 13.00 — Wiado
mości CNN. 14.00 — Film. 15.30 — 
Muzyka. 16.20 — Futbol bez granic 
17.15 — Muzyka. 17.30 — Filmy anim. 
1830 — Program muz. „Wszystko".
19.00 — Wieści. 19.25 — Film „Win- 
ston Churchill”. 20.20 — 20 najlep
szych piosenek MTV. 22.00 — Kanał 
Discovery. 23.00— Film. 1.00 — Klub 
dla dorosłych.

Warszawa
10.00 — Wiadomości. 10.10 — 

„Sarno”. 10.35 — Dla dzieci: „5-10- 
15”. 12.00 — „Odyseja zwierzęca" — 
serial przyrodniczy prod. USA. 13.00
— Wiadomości. 13.10 — „Rodzinna 
anegdota” — historia rodziny Dzie- 
duszvckich. 13.45 — „ŻVć w zgodzie z 
naturą”. 14.15— Studio sport—ape
tyt na zdrowie. 15.00— „Walt Disney 
przedstawia*". 16.15 — Jesienne 
MTV. 16.40 — „Dom— muzeum He
leny Modrzejewskiej”. 17.05 — Tele
wizyjny Teatr Rozmaitości: Ferenc 
Karinthy — „Drobńe ogłoszenia".
18.00 — Teleezpress. 18.20 — Pre
miery Muzycznej Jedynki. 19.15 — 
„Dzień za dniem” (14)-^-serial prod.

. USA. 20.00 — Małe wiadomości DD. 
20.10—Wieczorynka. 20.30 — Wia
domości. 21.00 — Polskie ZOO.
21.30 — „Tak tak” — komedia oby
czajowa pród. polsko -  francuskiej.
23.10 — Program na jutrp. 23.20 
Wiadomości. 23.25— Ale kino, 0.35
— Sportowa sobota. 0.45 — Program 
rozrywkowy. 1.40 — „Sprawa Jenni- 
fer” —- dramat prod. USA. 3.15 — 
„Halucynacje” — film fab. prod. 
'USA.

Ostankino
6.00 — Dziennik. 6.25 — Gim

nastyka. 6.35 —- Ekspres prasowy.
6.45 — Sobotni poranek biznesmena. 
730— Gry hazardowe. 8.00 — Mara- 
ton-15. 8.30 — Międzypaństwowa 
spółka TVR „Mir”. 9.55 — Medycyna 
dla ciebie. 10.25 — Film dok. 11.20— 
Abecadło prywaciarza. 11.45 — Film 
fab. „Jeśli jutro będzie wojna”. 14.00
— Dziennik. 14.30 — TV film fab. 
„Peppi Długapończocha”. (4). 15.00 
7— Pieniądze i polityka. 15.30 — Pro
gram sportowy. 16.15 — Czerwony 
kwadrat. 16.55 — W świecie zwierząt.
17.40 — Show. 18.10 — Zagrała Har
monia... 18.40 — Teatr — moją 
miłością. 19.40 — Dobranocka. 19.55
— Reklama. 20.00— Dziennik. 20.40
— Film fab. „Chiński syndrom”.
22.45 — Studio „Rezonans”. 23.00— 
Dziennik: 23.20 — O pogodzie. 23.25 j

Na szachowych mistrzostwach 
świata. 23.40 — Nowości biznesu. 
0.05 — Sport. 0.15 -—Najlepsza mu
zyczna dziesiątka miesiąca. 1.00 —• 
Stop kadr. 1.30 — Program MTV.
2.00 — Nowości filmowe.

Co, kiedy, gdzie
TEATRY

* Opera. Jutro opiera „Nor
maM. W niedzielę dzieci mo
gą być na operze „Jonukas i 
Gretute", zaś wieczorem balet 
„Giselle".

'* Polaki Teatr Dramatyczny 
przy byłym Pałacu Kultury Ko
lejarzy w niedzielę zaprezentuje 
„Mirandolinę", Pocz. o godz. 
16.

* Akademicki Dramatyczny 
zaprasza dziś na , .Markiza de 
Sade". W niedzielę dla dzieci 
„Bracia Lwie serca". Na Malej 
Scenie w sobotę i niedzielę 
„Starucha".

* Wileński Teatr Mały na 
scenie Akademickiego zaprezen
tuje dziś premierę — sztukę F. 
Dostojewskiego „Białe noce".

* Teatr Młodzieży. Dziś mo
żemy tu obejrzeć , .Śmierć Anar
chisty**. W  sobotę „Kwadrat”. 
Natomiast w niedzielę ,rNa dru
gi rok o tej porze**.

W Sali-99 w sobotę zapre
zentowana zostanie „Elektra", a 
w niedzielę „Dobranoc, mamo”.

* W  Rosyjskim Dramatycz- 
cznym dziś możemy obejrzeć 
„Mistrza i Małgorzatę". W  nie
dzielę dla dzieci „Kopciuszek**, 
zaś wieczorem „Te kobiety 
wszystko mogą".

Na Malej Scenie w sobotę 
premiera — wieczór romansu 
rosyjskiego „Tylko jedyny raz".

* 1 jeszcze jedna premiera. 
Tym razem w „Lełe". Dzieci 
obejrzeć mogą dwa dni z rzę
du (w sobotę i niedzielę) „Kró
lewnę Śniegu'*,

Na Małej Scenie — ..Biały 
kotek" (sobota), a  w niedzielę 
. Czerwony Kapturek*'.'

FILM
* Najlepszy western roleu

1992 „Pamiętający zło", nagro
dzony aż czterema Oscarami 
obejrzeć możemy w stołecznym 
k£nie „Yłlnlus". Reżyser i od
twórca roli głównej Clint East- 
wood.

KONCERTY

* W ramach trwających Dni 
Kultury Niemiec w sobotę w 
Pałacu Pracowników Sztuki wy
stąpi chór kameralny z Nie
miec „Cantemus". Dyrygent R. 
Wippermann.

* W Sali Barokowej w sobo
tę na organach gra T. Bakućio- 
nis.

* Trzy dni z rzędu w Pałacu 
Sportu miłośnicy muzyki pop 
mogą być na koncertach prze
biegających w ramach III Mię
dzynarodowego festiwalu pop 
muzyki „Vilnius-93". W Wilnie 
wystąpią znani wykonawcy z 
Anglii, Ameryki. Rosji i innych 
państw.

WYSTAWY

* Najwięcej prezentacji w 
galerii „Arka". Możemy tu 
obejrzeć autorskie pokazy V. 
Jusionisa, A. Kariniauskasa (ma
larstwo) oraz rysunki, grafikę i 
malarstwo I. Weber ze Szwaj
carii.

* W Galerii Medali obejrzeć 
można ceramikę D. i G. Raudo- 
nisów.

* Zaś w Galerii Fotograficz
nej pokaz fotografika z Izraela 
V. Wołfo Brekśtejna pt. „Poszu
kiwania na Litwie" poświęcony 
pamięci wymordowanych Ży
dów,

* W salonie Litewskiego Fun
duszu Kultury prezentują swe 
prace uczniowie Szkoły Sztuk 
Pięknych im. M. K. Ciurlioni- 
sa.

NA SC E N IE  „M I RAN DO LI NA"

Polski Teatr Dramatyczny przy 
byłym Pałacu Kultury Koleja
rzy (obecnie Młodzieżowe Cen
trum Kultury „Meno lyga") za
prasza w niedzielę na premierę. 
Będzie to  komedia Carlo Goldo
niego „Mirandoliua", którą 
przygotowała Też. Elżbieta Mon
kiewicz, dyplomantka Białosto
ckiego Kursu Kultury. Zaanga
żowani są: Irena Litwinowicz,

B i l l i

-i.-,*

W m

Kalendarium
* Piątek (8,X) jest 281 dniem 

1993 r. Do końca roku 84 dni.
* Znak Zodiaku — Waga.
* Imieniny: Bogdana, Brygidy, 

Demetriusza. Pelagii.
* Wschód Słońca — 6.34, za

chód — 17.39. Długość dnia 11 
godz. 05 min.

* Księżyc. Ostatnia kwadra o 
21 godz. 36 min.

Pogoda
Litewska Służba Hydrometeoro- 

logiczna przewiduje na 8 paź
dziernika zachmurzenie zmienne, 
bez opadów, wiatr południowo- 
wschodni, ^miarkowany. Ten\pe- 
ratura 14—16 stcpaK

W ciągu następnych dwóch 
dna krótkotrwałe opady, tempe
ratura w nocy 6—11, w dzień 
10—15 stopni ciepła.

SKUPUJEMY

czeki Inwestycyjne, 
Pracujemy w godz. l u

13.00 I 14.00-10.00 (w dwZ 
pracy).

Zwracać się: VlinluŁ n- 
nlnes 6, tel. 22-10-24. '8o*

JZam. 2578)

Pozbyć się alkoholi*^, j 
logu palenia, nadwagi, 
czycy pomoże wam lia tT  
psychoterapeuta

DmltriJ SAJKOW.
Informacja 1 zapity: Vnata. 

tel, 60-28-36 od godz, 17 /  
20 w dniach pracy, 
___________________ 2835)

UCZĘ 
przyspieszoną metodą 

kiego Języka p o to c n w ^ ^ ^  
Indywidualny trryekii^—. 

k u n  — 300 litów.
VHnlu», tel. 42*01-93 (od 

17 do 19). ***■
______________ IZwn. 2637)

PO WYSOKIEJ CENIE

skupujemy złoto i pUlyn, 
wszelkie] próby, ordery u! 
nlna. Pracujemy bez dni woL 
nych od godz. 9 do 20. Pu. 
tlmy od razu,

VUnjnsr Vrubievsklo 2, tri. 
22-70-17 (kolo Placu Katedra, 
lnego),

(Zam. 2624)

Jerzy Łajkowski, Mieczysław 
Dwilewicz, Jerzy Szymanel. Po- 
rzątek o godz. 16.00.

Bilety do nabycia codziennie 
od godziny 9.00 do 21.00 u dy
żurnego pałacu.

Ini. wł.

NA ZDJĘCIU: scena ze spek
taklu.

Fot. B. Kondratowicz

NAPRAWIAMY 
lodówki w domu, w rejonach 

wileńskim 1 solecznlddm, 
Vilnius, tel. 35-15-40, 35-1541. 

Bujtlne technika,
__________(Zam. 2637)

OFERUJĘ 
do wynajęda pokój w ces 

trum miasta biznesmenom z Pot 
skl.

VHnlus, tel. 35-39-54.
(Zam. 2620)

SPRZEDAJE SIĘ 
różne kurtki ze skrawUw 

skóry (26 USD), kożuchy róż
nych kolorów i rozmiarów w 
cenie 40—45 USD.

Zwracać się: Vilniua, tel 73- 
74-08. (Zam. 2556)

SKUPUJĘ 
w różnych ilościach iWa 

miedzi, moslądza, brązu oraz in
nych metali kolorowych.

Zwracać glę: Wilno, teł 76-26*
02. (Zam. 2606)

DROGO PŁACIMY
za złoto 1 platynę.
Vilnius, Kalvarlj u 148-50. Ta. 

76-56-89,
(Zam. 2619)

W centrum miasta
PO DOBREJ CENIE

skupujemy złoto 1 piaty*?.
VUnIus, teL 75-15-2* »  

S14L (Zam. 2604)

Grono naaczyddAle I 
personel techniczny 
średniej im. J . L Kran**’ 
sklego m. Wilna składaj^ 
razy serdecznego 
d a  Waleremu GRODZKĄ 
i  powodu zgonu Jego_^^j,
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