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Minister rolnictwa R. Karazija 
pedtażył projekt ustawy Republiki 
lieakkjodzieizawieziemi. Wniosek 
aprobowano.

Poseł V. Źiond is zgłostf projekt us- 
m Republiki Litewskiej „O poprawie 
wnyków pracy pracowników sądów, 
(nCmattny, Departamentu Kontrpli

REPUBLIKI

Państwowej oraz systemu spraw wew
nętrznych Republiki Litewskiej”. Zro
biono przerwę w omawianiu.

Przyjęta została uchwała Sejmu 
Republiki Litewskiej „O zastępstwie 
przewodniczącego Sejmu", w której 
zlecono zastępcy przewodniczącego 
Sejmu A. Saka lasowi czasowe pełnie
nie obowiązków przewodniczącego 
Sejmu w związku z wyjazdem przewod
niczącego Sejmu.

Wydział, analizy in fo rm acji 
Sejmu RL

(ELTA)

Litwa Wschodnia — 
„oczkiem w głowie”

WILNO (ELTA). Organizacje 
społeczne Republiki Litewskiej 
zwróciły się do prezydenta Republiki 
Litewskiej, przewodniczącego Sejmu 
Litwy i premiera Litwy z prośbą o upo
ważnienie Państwowej Komisji Prob
lemów Regionalnych do przygotowa
nia obchodów 55 rocznicy zwrócenia 
Litwie Ziemi Wileńskiej oraz progra
mu odrodzenia Litwy Wschodniej.

Odezwę tę przyjęto podczas ob
chodów 54 rocznicy powrotu Ziemi 
Wileńskiej do Litwy.

Karta Obywatelska Litwy, Sajudis 
Litwy, Wspólnota Litwy, Stowarzysze
nie „Vilnija" i społeczna Rada do 
spraw Litwy Wschodniej w odezwie 
poparły oświadczenie siedmiu partii 
politycznych Litwy w sprawie sytuacji 
w Litwie Wschodniej i uważają, że ich 
propozycje „mogą dopomóc Litwie 
Wschodniej szybciej zintegrować się 
ze swoim państwem, wykorzenić przy
musowe wynaradawianie poprzez sa
morządy, szkoły, kościoły, nieuzasad
nione zwalnianie lojalnych obywateli z 
pracy oraz inne naruszenia ich praw**. 
Żąda się również zmniejszenia przywi
lejów Związku Polaków na wyborach i 
po nich, bowiem ten „narusza Konsty
tucję republiki, ustawy o obywatelst
wie, prasie, oświacie, mniejszościach 
narodowych, języku państwowym, 
podstawach samorządu terenowego, o 
wyborach i in.M.

Kronika o f ic ja ln i
* 29 października na Litwę pny- 

typranier Białorusi Wiaczesław Ke
ta. Główny temat spotkania delegacj i 
“łkaych litwy j Białorusi—demar-

i delimitacja granicy między 
Białorusią.

* 29 października w Tallinnie roz

poczęła się sesja Zgromadzenia 
Bałtyckiego. Kierownikiem delegacji 
Litwy jest zastępca przewodniczącego 
Sejmu Egidijus Bićkauskas, Łotwy — 
minister stanu Republiki Gunars Me- 
jerwics, a Estonii — prezydent Zgro
madzenia Narodowowego Estonii Ulo 
Nugis. W toku sesji zamierza się 
omówić: trzystronną umowę o Radzie

Bałtyckiej, która określałaby strukturę 
Rady, funkcje i kompetencje, trzyst- 
ronną umowę handlową, która stałaby 
się prawomocna po zatwierdzeniu jej 
przez parlament każdego z państw. Za
mierza się ufundować doroczną nagro
dę Zgromadzenia Bałtyckiego w dzie
dzinie kultury, sztuki i nauki.

NAUCZYCIELE Z PODŁĘŻA W CZARNYM BORZE
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c dostrzegł na zewnątrz 
pomiędzy Litwinami a

Polakami. Jednak uznał, iż z racji św. 
Kazimierza, pochodzącego z rodu Ja
giellonów i jego grobu przydałaby się 
w Katedrze Wileńskiej również msza 
po połsku.

Zaś w odczuciach nauczyciela 
Jana MILCZANOWSKIEGO Wilno 
pozostanie jako miasto europejskie, 
miejscami przypominające Brukselę, a 
miejscami Pragę Czeską...

Co prawda, wczoraj ponad 30- 
osobowa grupa nauczycieli, rodziców 
szkoły podstawowej w Podłężu spod 
Krakowa już pożegnała Czaimy Bór, 
gdzie w ciągu tygodnia gościła, zwie
dzała Wilno i okolice, Kowno. Troki.

Pozostawili tu swych przyjaciół—pols
ką szkołę w pod wileńskim Czarnym 
Borze, którą kieruje Janina LEBRI- 
KIENfe. Podłężanie w darze dla szkoły 
czamoborskiej przywieźli pomoce nau
kowe, książki, mapy, globusy, maszynę 
do pisania.

Przed rokiem przedstawiciele pod
krakowskiej gminy Niepołomice od
wiedzili kilka gmin na Wileńszczyźnie. 
Była to pierwsza znajomość, która z 
biegiem czasu pogłębiła się. Wiosną br. 
sekretarz ambasady RP w Wilnie Woj
ciech WRÓBLEWSKI, który jest 
również przewodniczącym rady gmin
nej w Niepołomicach zorganizował staż 
samorządowy starostów z Wijeń- 
szczyzny w podkrakowskich gminach, 
stwarzając w ten sposób możliwość na
wiązania bezpośrednich kontaktów. 
Zaowocowały one m.in. udziałem Ze
społów folklorystycznych z gmin czar- 
noborskiej i rodomińskiej w tegorocz
nych Dniach Niepołomic, ich pobytem 
w szkołach gminnych w Podłężu i Sta- 
niątkach. Aktualną rewizytę w Czar
nym Borze dyrektor W. Bobowski 
uważa za prolog do tego, co miałoby się 
jeszcze rozkręcić; a więc (nie pozorna a 
rzeczywista!) wymiana dzieci, peda
gogów, rodziców.

Jadwiga BIELAWSKA
NA ZDJĘCIU: dyrektorowi 

Wiesławowi Bobowskiemu ten wido
czek z pewnością przypomni WI- 
leńszczyznę, szkołę czamoborską oraz 
jej dyrektora Janinę Lebrlkiene.

Fot. T. Ważnie* łez

Zwierzenia  
w Dzień Zaduszny

J aż trzeci znicz 
dopala się miarowo... 
Zmarznięte chryzantemy 
szepczą:
«Ave Maria”.
Wianuszek śniegu 
z wolna otula 
świeżo rzezany krzyż... 
„Bramo Niebieska, 
módl się za nami! 
Ucieczko grzesznych, 
módl się za nami!**
s u *
nad zimną i głuchą 
mogiłą 
I myślę:
Dlaczego
nie umiałam
kochać Ciebie,
tak jak wymarzyło sobie
Twoje nąj lepsze serce?..
Czemu
tak rzadko
wsłuchiwałam się
w źródło
Twej gehenny?
Dlaczego 
wstydziłam się

własnych uczuć?!
Ach, czemu
nieraz wspinałam się
drogą
prowadzącą donikąd, 
choć Twoje 
gorące dłonie 
na moich policzkach, 
włosach, 
rekach...
Dlaczego
opamiętałam się dopiero 
na skrąja przepaści, 
gdy obce pięści 
brutalnie
rozkrwawiły mi twarz?-
Dziś widzę,
ile manowców
przewędrowałam,
w ilu bąjorach
zanurzyłam stopę
I wiem, że tylko
Twoja modlitwa -
może ocalić
mnie
— Mamo!

Irena OMIATACZ 
Fot. Bronisława Kondratowicz

REPLIKA Jak dwie redakcje 
„zaorały” kartofle Symonowicza
Zająwszy się walką z korupcją na 

najwyższych szczeblach władzy 
państwowej, jak zresztą przystoi naj
bardziej prestiżowemu dziennikowi, 
gazeta „RespuMika" na pewien czas za
pomniała o... istnieniu Solccznik. Nic 
na długo jednak, bo oto 21 października 
w picrwszoslronicowcj rubryce „Jed
nym zdaniem*’ czarno na białym stoi: 
„Przewodniczący Sołecznickiej Rady 
Rejonowej, przewodniczący rolniczej 
spółki w Bowszach i gospodarz Marian 
Symonowicz (w „Respublice" figurują
cy jako Marijanas Sinianovi£ius) zaorał 
zasadzone pole ziemniaczane, gdyż nic 
Opłacało się prowadzić wykopki”.

Przeczytałem tę, pomyślaną wy
raźnie jako sensację wiadomość i — 
szczerze powiem—niezbyt pojąłem, na 
czyje kartofle targnął Symonowicz: 
całego rejonu, spółki, czy własną, a żeby 
zaspokoić ciekawość, zadzwoniłem do 
samego winowajcy.

.1 ~ _ —- Co za bzdura — usłyszałem wy
raźnie zaskoczony moimi dociekaniami 
głos Symonowicza. — Podnieść rękę na 
ciemniaki? Toż to grzech! A dla mnie, 
jako agronoma z zawodu tym więk
sze stanowi to nie do pomyślenia. Na 
marginesie powiem, że zarówno w rejo
nie, jak też w spółce i na własnym polet

ku „drugi chleb** mimo kaptysów pogo
dy sprzątnęliśmy w czas.

Coś mi się wydaje, że ta kaczka 
dziennikarska w „Respublice" wylęgłą 
się z jaja zniesionego przez „Szalczę", 
nazywającą siebie gazetą Kraju Sole- 
cznickiego. W jej polskim, rosyjskim i 
litewskim wariantach bardzo różnic, 
ale we wszystkich przypadkach jedna
kowo mgliście, informowano czytelni
ka, że fermer M. Symonowicz nosi się z 
zamiarem albo jest zdecydowany zao
rać kartofle. „Respublika”—jak widać 
— w te pędy nadała tej informacji- 
bzdurzewydźwięk polityczny: Symono
wicza postawiono w parze ze wszystkimi 
stanowiskami, które piastuje. Patrzcie i 
potępiajcie, kto taki przykład daje. A i 
w ogóle te Soleczniki zawsze jakieś nu
mery odstawiają, jak nie autonomię” 
płodzą — to na złość wszystkim... kar
tofle zaorzą.

Kiedy to wszystko czytam, jakbym 
poznawał znajomy charakter pisma. 
Tych wszystkich, którzy słysząc dzwon 
na Wileńszczyźnie, ale nieraz niezbyt 
wiedząc, gdzie on, żerują na sensacyj
nych (niech nawet kłamliwych) infor
macjach, żeby tutejszych mieszkańców, 
Polaków w swej większości, na ma
tołków i ciemniaków wystawić.

Piotr RYNGIEWłCZ



' K U R I E R  W I L E Ń S K I " 30 października 1993 r. ^

Białorusini też mają swojego „Tymińskiego"

Z DONIESIEN PAP, ELTA

Baśnią.
Przynajmniej 20 zabitych 

w walkach w Blhaclu
Przynajmniej 20 oeób zginęło, a 

23 zostały ciężko ranne w Bihaciu, w 
walkach między miejscowymi sepa
ratystami muzułmańskimi i również 
muzułmańskimi oddziałami wierny
mi rządowi w Sarajewie.

Nowa służba informacyjna sepa
ratystów podała, że poprzedniego 
wieczoru siły rządowe przystąpiły do 
zmasowanego ataku na obszary 
kontrolowane przez zwolenników 
autonomii tej enklawy w zachodniej 
Bośni.

Burundi
Walki plemienne

Na dwóch trzecich obszaru afry- . 
kańskiego państwa Burundi trwa 
wojna domowa, typu średniowiecz
nego, która przyniosła już śmierć ty
sięcy, jeśli nie dziesiątków tysięcy 
osób— powiedział w piątek Philippę 
Gaillard, przedstawiciel Czerwone
go Krzyża w sąsiedniej Ruandzie.

Według Gaillarda, członkowie 
plemion Tutsi i Hutu biją się przy 
użyciu nowoczesnej broni, a także 
na kamienie, dzidy, maczugj; palone 
są domy, wyrzynane jest bydło. 
Ekipa Czerwonego Krzyża odwie
dziła w Burundi 4 miasta, gdzie w 
miejscowych szpitalach zostawiała 
lekarstwa. Przebywa w nich po kilka
dziesiąt, a w Kayanzie 130 rannych, 
ofiar masakr międzyplemiennych.

Mimo, iż zastępca sekretarza ge
neralnego O NZ Jam es Jonah  
ogłosił, że zamach stanu w Burundi 
nie powiódł się, premier Sy lvie Kinigi 
i 7 ministrów w jej rządzie ukrywają 
się nadal w ambasadzie Francji. 
Obawiają się, że wojsko, opanowa
ne przez plemię Tutsi, może ich 
zgładzić, tak jak to się stało z prezy
dentem Melchiorem Ndadaye i 4 
innymi ministrami zabitymi 21 paź
dziernika.

Gmin
mMMmsfM ŹmĘ i fm 

Ludzie Gamsachurdii 
zamordowali dowódcę 
gruzińskiego lotnictwa
Żołnierze obalonego prezyden

ta Gruzji Zwiada Gamsachurdii tortu
rowali, a następnie zamordowali 
trzech oficerów sił rządowych, w tym 
dowódcę gruzińskiego lotnictwa —  
podała w czwartek wieczorem tele
wizja w  Tbilisi.

Ciała trzech oficerów, w tym 
dowódcy lotnictwa, generała Zuraba 
Nairaszwilego, zostały odnalezione 
przez wojska rządowe Eduarda Sze- f  
wardnadzego w odbitym mieście 
Abasza w zachodniej Gruzji. Generał 
Nairaszwili był negocjatorem w spra
wie wymiany jeńców między walczą
cymi stronami.

Fnmga Armada
Mitterand potwierdza 

poparcie Francji 
dla Armenii

Prezydent Francji Francois Mit
terand potwierdził w czwartek, że 
Francja będzie udzielała stałego po
parcia Armenii „w obecnej chwili 
ciężkiej próby".

Mitterand wystąpił w  Paryżu 
wspólnie z prezydentem Armenii Le- 
wonem Ter-Petrosjanem na wysta
wie poświęconej historii i kulturze 
państwa ormiańskiego.

Ze swej strony Ter-Petrosjan wy
soko ocenił wysiłki Francji dla uregu
lowania konfliktu w Górnym Karaba- 
chu, usunięcia blokady Armenii i 
okazanie pomocy humanitarnej. 
Francja pomaga też Armenii w sferze 
energetyki, budownictwa i ochrony 
zdrowia.

Z Polski
Geremek: potrzebne mechanizmy formowania 

polityki zagranicznej
Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych prof. Bro

nisław Geremek (UD) powiedział 28 bm. dziennikarzowi PAP, że do naj
ważniejszych zadań, jakie w najbliższym czasie staną przed Komisją, 
należeć będzie określenie mechanizmów i sposobów formowania polskiej 
polityki zagranicznej.

Geremek podkreślił, że w związku z  protekcjonistycznymi elementami 
w polityce Wspólnot Europejskich oraz w  związku z kontrowersjami doty
czącymi wejścia Polski, Węgier, Czech i Słowacji do NATO „dramatycznie 
aktualną” staje się sprawa związania Polski z  instytucjami integracji euro
pejskiej: zarówno gospodarczymi, jak też politycznymi i militarnymi —  co 
jest priorytetem polskiej polityki zagranicznej.

„Przed komisją staje również potrzeba nowego określenia stosunków 
Polski z sąsiadami ze Wschodu, a więc zarówno z Rosją, jak i z  Ukrainą, 
Białorusią i Litwą" —  powiedział Geremek, dodając, że dotyczy to nie tylko 
stosunków gospodarczych, ale także relacji politycznych i kulturalnych.

Jego zdaniem, szczególne znaczenie ma sprawa zagwarantowania 
praw mniejszości polskiej w  tych krajach. „Istnieje szansa, ażeby państwo 
polskie uzyskało niezbędne gwarancje poszanowania tożsamości narodo
wej członków grup mniejszościowych, ich praw politycznych, kulturalnych 
i religijnych, przy jednoczesnym zachowaniu ich lojalności wobec 
państwa, którego są obywatelami" —  powiedział Geremek.

KRRiT chce młodych i apolitycznych władz spółki TV
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która zgodnie z  ustawą o RTV 

zadecyduje o składzie rady nadzorczej i zarządu przyszłej spółki telewizyj
nej powstałej w wyniku przekształceń państwowego radia i telewizji chce, 
by weszły tam osoby „przygotowane merytorycznie, młode i nie pochodzą
ce z klucza politycznego" — poinformowano 2Ś bm. na konferenpji praso
wej rady w Warszawie.

Do 15 listopada br. rada przedstawi ministrowi finansów skład rad 
nadzorczych i zarządów oraz statuty dwóch centralnych spółek —  telewi
zyjnej i radiowej, które wraz z 17 regionalnymi spółkami radiowymi złożą 
się na publiczną radiofonię i telewizję. Statuty spółek centralnych rada 
zatwierdziła już w czwartek.

Wg statutów, jak wyjaśnił szef KRRiT Marek Markiewicz, organy kieru
jące radiem i telewizją powinny być organami fachowymi i merytorycznymi. 
„Szukamy przede wszystkim ludzi, którzy udźwigną administrowanie og
romnymi organizmami dysponującymi 5-błlionowym majątkiem rocznym, 
ludzi, którzy będą skłonni dysponować tym majątkiem w sposób jawny i 
odpowiedzialny przed społeczeństwem, które płaci za funkcjonowanie 
publicznej radiofonii i telewizji” —  powiedział Markiewicz.

Na pytanie, czy KRRiT chce, by do władzy spółki telewizyjnej wszedł 
obecny szef PRiTV, Janusz Zaorski, Markiewicz odparł, że to pytanie rada 
zadaje sobie codziennie. Wyjaśnił, że szef PR i TV nie zwrócił się do rady 
z propozycją swej kandydatury do władz mającej powstać do końca br. 
spółki.

Do statutowych zadań spółek telewizyjnej i radiowej będzie też na
leżało dalsze funkcjonowanie satelitarnej TV Polonia oraz finansowanie 
niepodzielnego ośrodka zbiorów programowych. „Chociaż funkcjonowa
nie telewizji satelitarnej TV Polonia nie jest przewidziane przez ustawę o 
RTV, stanie się statutowym obowiązkiem telewizji pod warunkiem zawarcia 
z  ministrem spraw zagranicznych wymaganego przez ustawę porozumie
nia" —  wyjaśnił Markiewicz. Dodał, że ośrodek zbiorów programowych 
będzie działał na rzecz obu spółek, które mają go finansować. Ma też 
wykonywać przyszłe zadania w zakresie archiwizacji, zgodnie ze swym 
statutem.

NA ZDJĘCIU: Janusz Zaorski i Marek Markiewicz
Fot. „Rzeczpospolita”

Burzliwa sesja naukowa na temat 75 rocznicy 
obrony Lwowa

Burzliwy przebieg miała sesja naukowa poświęcona 75 rocznicy obro
ny Lwowa, zorganizowana 28 bm. w  Warszawie przez Centralną Bibliotekę 
Wojskową (CBW) i Zespół Dziejów Lwowa przy Instytucie Historii PAN. 
Niektórym prezentowanym tezom zarzucano mijanie się z  prawdą histo
ryczną i ukraiński punkt widzenia.

Walki o miasto toczyły się w dn. 1-22 listopada 1918 r. i zakończyły się 
odzyskaniem go dla Polski.

Najwięcej emocji i burzliwych reakcji wywołał referat mgr Daniela 
Bargielowskiego, który powiedział m.in. że w 1918 r. Ukraińcy wystąpili nie 
przeciwko Polakom, ale przeciw Austriakom, w  których rękach miasto się 
w owym czasie formalnie znajdowało, ale w którym większość miesz
kańców stanowili Polacy.

Stwierdził też, że 5 Pułk Legionów, dowodzony przez ppłk 
(późniejszego generała) Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, który 
przybył po kilkunastu dniach z odsieczą do miasta, składał się z  ludzi 
nowych, nie przeszkolonych jeszcze do walk. „Pułk ten tylko nazwą nawią
zywał do jednostki legionowej, w rzeczywistości zaś były to zupełnie inne 
osoby” —  podkreślił Bargielowski. „Tym większa ich zasługa, że  mimo 
braku przygotowania potrafili wesprzeć obronę i wyprzeć z miasta Uk
raińców" —  dodał.

Podczas sesji dyr. CBW płk. doc. Kazimierz Lastawski zaapelował o 
przekazywanie jego plaoówce materiałów archiwalnych, związanych z 
walkami zarówno o Lwów, jak i o inne miejscowości na Kresach. „Przez 
długie lata ze wzglęgów politycznych nie mogliśmy się zajmować tą 
tematyką i teraz chcemy to odrobić” —  dodał.

Graf Alexander Florian Edward 
Karol Pruszyński, kandydat na prezy
denta Białorusi, obywatel Kanady i 
Polski, wystosował oświadczenie, 
adresowane do przewodniczącego 
komisji ds. polityki narodowościowej 
i stosunków międzynarodowych 
białoruskiego parlamentu. Kandydat 
oznajmia, iż gotów jest „w razie ko
nieczności" zrzec się polskiego i ka
nadyjskiego obywatelstwa.

Jeśli chodzi o obywatelstwo 
białoruskie, to —  jak wynika z prze
kazanego korespondentce PAP 
„O św iadczenia" —  Pruszyński 
uważa, żę właściwie je posiada i ar
gumentuje: „Wszyscy mieszkańcy 
mojej rodzinnej wioski Ragoznica, w . 
rejonie mostowskim, mają obywa
telstwo białoruskie i żadnemu nie 
przychodzi nawet do głowy, że trze
ba je potwierdzać. Ponieważ uro
dziłem się w tej wiosce, a obywatelst
wa białoruskiego nigdy się nie 
zrzekałem —  .proszę o zgodę na 
otrzymanie paszportu obywatela Re
publiki Białoruś”.

Co komisja zrobi z tym fantem —  
nie wiadomo. Nie wiadomo też, jak 
poradzi sobie graf z  wieloma innymi 
formalnymi przeszkodami na drodze 
do prezydenckiego fotela. Są nie
małe. W nowej konstytucji przewi
dziano je, ale ewentualnemu prezy
dentowi postawiono warunek: może 
się o nie ubiegać, jeśli mieszka na 
Białorusi co najmniej od 10 lat Ten 
punkt projektu, jako sprzeczny z de
mokracją, oprotestował w  „Liście ot
wartym" do przewodniczącego par
lam entu i, deputow anych, sam 
Pruszyński oraz przewodniczący 
dwóch partii, które popierają kandy
data —  Chrześcijańsko-Demokra- 
tycznej I Narodowo-Demokratycznej. 
Ile osób liczą łącznie obydwie partie, 
trudno powiedzieć. Przewodniczący 
unikają liczb. Na coraz liczniejszych 
konferencjach  prasow ych Pru- 
szyńskiego partie reprezentowane 
są przez kilka tych samych osób.

Walcząc z przeszkodami formal
nymi, Pruszyński wyraźnie aktywizu
je swoją kampanię. Urządza, mniej 
więcej co dw a— trzy tygodnie, tema
tyczne konferencje prasowe. Dwie 
niedawne poświęcone były kolejno 
—  prawom człowieka i prywatyzacji. 
Konferencje prasowe Pruszyńskiego 
przebiegają w dość szczególnej at
mosferze. Zawsze uczestniczą w 
nich przedstawiciele różnych wyz
nań —  katolicy, prawosławni, krysz- 
naici. Bywa, że modlą się głośno, 
wypowiadając słowa poparcia dla 
kandydata.

Relacje prasowe mają ton roz

maity — od powagi do kpiny (w  
cje czytelników — podobnie k 
rzadko publikowane są listy 
ne do tego, jaki zamieściła niedaT 
mińska popołudniówka .Dobiy 
czar", podpisany przez Anatol^ 
manowicza, przedstawiającego 
jako robotnik. Pisze on te *  

l^ ieraPm szyńskiego i na ^
odda swój głos, bo ■
jMamdosyć:życia takiego, jaki m 
teraz ja i większość moich ro d ^  
drożyzna, inflacja, brak bezoil 
czeństwa socjalnego". Według 
ra, spekulanci i cwaniacy zbijają j0 
tuny, władze pilnują tylko 
stołków, Pruszyński jest .bogaty 1 
znaczy — niezależny, Z  
doświadczenie w stosunkach’^  
wych". Czytelnik gazety oświadcz* 
że wierzy w czystość Intencji E  
szyńskiego, zapewniającego, fc 
„chce pomóc Białorusinom wyrwać 
się z kryzysu, zbudować normalne 
cywilizowane życie" i uzasadnia 
swoją wiarę; „inaczej— po co mi*, 
porzucać kapitalistyczny raj. gd& 
mam wszystko- pieniądze, nazwij 
ko?".

Hrabia Pruszyński (jako dziecko 
opuścił z rodzicami Grodzień- 
szczyznę w 1939 r.,) początkowo 
mieszkał w Polsce, potem — jat 
mówi —  20 lat spędził w Kanadzie, 
USA, Francji, czasem wymienia ki 
RPA; określa się jako dziennikarz 
przedsiębiorca, polityk, czasem tez 
—  wydawca. Twierdzi, że pomysł 
kandydowania podsunął mu przyja
ciel —  Ukrainiec.

W rozmowie z korespondentka 
PAP powiedział, że zna Stena Ty
mińskiego i kontaktuje się z nim, cho
ciaż w wielu kwestiach się nie zga
dzają oraz, że ma pieniądze .ale ne 
tak duże, jak Tymiński". Nie jest juz 
na Białorusi sam, gdyż sprowadzi z 
Kanady swoją młodą żonę i dziecka 
Mieszkają w wynajętym prywatnym 
domu w Mińsku. Na papierze firmo
wym podaje jednak dwa adresy -  
„Centrum kampanii wyborczej* w 
Mińsku i w Kanadzie. Jest obecny 
wszędzie, gdzie tylko dzieje się coś 
oficjalnie ważnego, zabiega o kon
takty z wszystkimi licznymi ns 
Białorusi partiami i organizacjami. 
Jednocześnie — jak zapewnia -  
uczy się pilnie białoruskiego. Twier
dzi, że zatrudnił w tym celu aż dwie 
lektorki. Czy to jednak one nie m*fa 
talentów dydaktycznych, czy też 
Pruszyński —  językowych, na raz* 
wypowiada się publicznie miessfr 
ką, w której najwięcej jestpolskięgo. 
trochę rosyjskiego i angielskiego, a 
białoruskiego najmniej.

Prezydent Uzbekistanu przywiózł 
ze sobą walizy złota

Prezydent Uzbekistanu Islam Ka
rimow, który przybył w środę do 
Francji z 3-dniową wizytą oficjalną, 
przywiózł ze sobą walizki pełne złota, 
by złożyć je w  podziemiach banku 
„Credit Commercial de France" na 
Polach Elizejskich.

Od odzyskania przez Uzbekistan 
niepodległości Karimow złożył już 
tony złota o wartości 400 min doi. w 
sejfach banków szwajcarskich i ame

rykańskich. „To złoto — oznajmił w 
czwartek Karimow na spotkaniu z 
francuskimi przemysłowcami -  
posłuży jako gwarancja wszystkim 
którzy zechcą inwestować w naszyć 
kraju". hB 

, Uzbekistan, gdzie ro«W 
dochód na głowę mieszkańca wy 
si zaledwie 860 dol.,jest8prod**j' 
tem złota na świacie przy 
70 ton rocznie.

Koniec świata zapowiedziany na 24 listopada 
Około 30-40 tys. ludzi ma wziąć prasa, „suche głodówki poi

udział w „dekacie pokuty’', organizo
wanej w Kijowie między 1 a 10 listo
pada br. przez sektę religijną „Białe 
bractwo". Akcja ta ma poprzedzić ko
niec świata, zapowiedziany na 24 lis
topada przez przywódców sekty 
Marie Cwigun i jej męża Jurija Kriwo- 
nogowa.

Znakiem  rozpoznaw czym  
członków „Białego bractwa" są białe 
kamyki noszone w woreczkach pod 
odzieżą i symbolizujące zbawienie. 
Przywódców sekty od roku poszuku
je milicja. Maria Cwigun ma 1 listopa
da przybyć do Kijowa. Do miasta w 
związku z  tym z terenu niemal całej 
Wspólnoty Niepodległych Państw 
masowo przyjeżdżają jej zwolennicy, 
ale także w finale —  końcu świata i 
wniebowzięciu „matki świata”, które 
mają nastąpić 24 listopada.

„Dekada pokuty" ma polegać na 
„oczyszczeniu" przez głodówki i sa
mobójstwa. Jak podała kijowska

tylko je^J 
[nia/ale i napojów, już trwają, 
wycieńczonych członkóŵ seW- 
lako się w szpitalach, j j e«j ®'
szość w dalszym 
przyjmowania pokarmów ^  
i przygotowuje się do pop**1 
mobójstwa.-

Wiek członków eekty * 
ważnie 20-40 lat, chocia* 
rżenia, że propaganda 
przez Marie Gwigun I p^Ljeci< 
mocno oddziałuje n* ^
młodzież. P o s z u k iw a n e j  ^
gończym Kriwonogo*g^ M pod- 
ujęcia zostanie P0f t®^^i,odeilSU 
stawie art 99 uKr«ir^*jP” i $ s*- 
karnego— zarzut pcdWflJ" # ̂  * 
mobójstwa. Milicja zatrzy jJiraW 
Kijowie i w innych mia* . ^  
ok 200 w związku* 
przywódców .Białego 
przeciwdziałaniem orfl 
przeznich akcji.
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WYŁANIAJĄ s ię  k o ntu ry  b udżetu
_^x budżetu narodowego na rok przyszły zamierza się przeznaczyć na 

socjalnej i kulturalnej. Na te cele ma być wydatkowane około 
poinformował O tym premier Adolfas ŚIeżevićius, który 28 paździer- 

sejmowi projekt budżetu państwowego na 1994 r. 
się, że budżet zawrze się w granicach 3,8 mld litów. Jego deficyt, 

u* wyniesie nieco ponad 0,5 proc. Premier powiedział, że w roku

| ng jaiządzanie państwem, ochronę porządku publicznego i 
wyniosą 727 min litów. Na ochronę kraju przeznacza się około 122 
5 ogółu wydatków budżetowych,

wptywów budżetu dać ma podatek od wartości dodanej, 20 proc.— 
S p r a w n y c h  i około 13 proc.— od osób fizycznych. 

p if  budżetu będą rozpatrywały komitety sejmowe. Ich uwagi i propozycje 
^Z^ędnione w dalszym precyzowaniu artykułów dotyczących dochodów

i l& f 1

WYCHODŹSTWO — OBYWATELAMI LITWY?
ustawy o obywatelstwie, zezwalająca na przyrwócenie obywa- 

Rctłubliki Litewskiej dla Litwinów na wychodźstwie, nie tylko usunęłaby 
im wielką krzywdę, ale też przyczyniłaby się do przyciągnięcia na Utwę 

^ tap ita łu , oświadczył na konferencji prasowej przewodniczący sejmowego 
jpraw zagranicznych Kazys Bobelis. Wyraził on własne przekonanie, iż 

czasie Sejm uchwali taką poprawkę.
Projekty poprawki projekfu przedłożono Sejmowi w ubiegły wtorek. Odbyło 
„irieiwsze czytanie. Jeden z tjich, przygotowany przez Komitet Praw 

i Obywatela oraz Spraw Narodowości, głosi: „Osoby pochodzenia 
które będąc obywatelami Republiki Litewskiej opuściły Ojczyznę od 

7 ” j^ 1940 r. do 11 marca 1990 r., mieszkające dziś w innych państwach oraz 
dzjecji odzyskują obywatelstwo Republiki Litewskiej, składając w Ministerst- 

nc Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej oraz w. placówkach dyplomaty- 
-ndi Republiki Litewskiej za granicą, oświadczenie na piśmie, że są obywatelami 
Republiki Litewskiej i przedstawiają potwierdzające to dowody”.

SAMORZĄDY — PO NOWEMU
Ustawę o reformie samorządu rozpatrzy Sejm, a o przygotowaniach do tego 

gi konferencji prasowej we czwartek opowiedzieli przedstawiciele grupy przygo
towania ustaw pod kierownictwem profesora Stasysa Vaitekunasa.

Dotychczas na Litwie brpk prawdziwego samorządu, dlatego ludzie skłonni 
są o byle oo oskarżać abstrakcyjną władzę. Będziemy czynili wszystko, aby 
nfonna samorządu nie tylko nie upadała, ale też nie była jeszcze jednym 
brzemieniem dla Litwy — powiedział kierownik grupy roboczej. Z  tej ostatniej 
pnyczyny proponuje się, aby reformę realizować stopniowo: rozpocząć od 
tytoni rad samorządów, które mają się odbyć w roku przyszłym i zakończyć 
okoio roku 2000.

Zdaniem prof. S. Vaitekunasa, przewiduje się, że Litwa zo&tanie podzielona 
fk 10 powiatów, też z kolei na 90-92 samorządy. Ośrodkami powiatów staną się 
ojwiększe miasta Litwy, wytypowane według tradycyjnie ukształtowanych stref 
ciążenia mieszkańców. Po dokonaniu reformy mieszkańcy nie będą potrzebowali 
jeździć do Wilna w każdej ważniejszej sprawie. Wszystko będzie załatwiane w 
samorządach albo w przypadkach bardziej złożonych— w powiecie.

DOCHODY WYPADNIE DEKLAROWAĆ
Minister finansów Eduardas Vilkelis w imieniu rządu przedstawił w Sejmie 

■projekt ustawy o deklarowaniu dochodów mieszkańców Litwy nabywających ko
sztowny majątek. Jego zdaniem, przyjęcie ustawy byłoby „pierwszym krokiem w 
Ntóu do powszechnego deklarowania dochodów”.

W myfl projektu ustawy za kosztowny uważany jest kupowany od razu lub 
oętóami majątek, którego cena nabywcza (rynkowa) przekracza 25 tys. litów.

Deklarację o dochodach składa się w państwowej inspekcji podatkowej w 
"“pcu zamieszkania. W przypadku, gdy nasuwa się podejrzenie, że dochody są 
“dcgalne, inspekcja informuje o tym miejscowy komisariat policji.

Bez przedstawienia jej świadectwa o deklaracji dochodów zabrania się rejest
rowania majątku, sprzedawania papierów wartościowych oraz przyjmowania 
"działów i wkładów, których cena przekracza 25 tys. litów, 

fcyi proponuje, aby ustawa ta zaczęła obowiązywać od 1 stycznia roku

NA BAKIER Z HIGIENĄ
_ 0d stycznia do września br. za naruszenia norm higieny na Litwie ukarano 

°*ób. Do budżetu kraju tytułem zapłaconych przez nich kar wpłynęło prawie 
*91 Sitów.

jako jeszcze bardziej skuteczny środek określają zakaz działalności 
TT*”*'- W ciągu 9 miesięcy br. w naszym kraju zakazano eksploatację 1078 

Większość ich — około 75 proc. — stanowią tak zwane „obiekty 
sklepy, stołówki, zakłady przemysłu spożywczego. Ponad 10 proc. 

■̂ niechlubnej liście stanowią „obiekty przeznaczenia społecznego”: fryzjemie, 
baseny. 53 proc. przypada na zakłady przemysłów, 6,4 — przedszkola i

J * *  roku główni lekarze —higieniści czasowo zabronili eksploatowania 160 
w Wilnie i 134 — w Szawlach. 26. obiektów zamknięto w rejonie ok- 

—wmariampolskim, 32—w łoździejskim, 31 —wświęciańskim, 26 
^•tie taurożańskim.

Wc CZASOPISMO BIZNESMENOM
Sęjom dla przedsiębiorców, przemysłowców, przedstawicieli rządu i

była się promocja nowego miesięcznika „Baltic Industry and Cięty". 
Wleńska Izba Przemysłowo-Handlowa — rozpoczęła wydawanie 

w dwóch językach: ̂ angielskim i niemieckim. Poświęcone jest ono 
1 Partnerom w biznesie za granicą. Funkcję redaktora naczelnego pełni 

P*Slajua. ' t I
Wieszcza analityczną informację o możliwościach importowych na- 

Hw/** o finansach podatkach, rynku pracy, prywatyzacji, rozwoju kapitału 
f ih jp ' nâ wicila się aspekty prawne, ekonomiczne reform, przedstawia się 

j^^Pertów.
Industry and Cięty” niebawem ma być wydawane co tydzień.

Jjj* Podstawie doniesień agencji Informacyjnych, 
O P n «y Inf. własnych przygotował Henryk MAŻUL

Zaproszenia do przyjazdu na Litwę
Ministerstwo Spraw Wewnętrz

nych, rcali/.ując uchwałę rządu Re* 
publiki UtewsUej z 20 października, 
zatwierdziło formę zaproszeń do przy- 
jaidu do Repoblild Litewskiej oraz 
przepisy ich wydawania. Obecnie na
leży ustalić, kto będzie drukował blan
kiety zaproszeń, informuje agencję 
ELTA Departament Migracji Minis
terstwa Spraw Wewnętrznych Repub
liki Litewskiej.

We wspomnianej uchwale stwier
dza się, że tymczasowo, do 1 czerwca 
1994r., zaproszenie na przyjazd do Re
publiki Litewskiej dla obywateli 
krajów Wspólnoty Niepodległych 
Państw, Republiki Gruzji, Republiki 
Azerbejdżanu i Republiki Mołdowy 
przyrównywane są do wizy Republiki 
Litewskiej.

Od 1 listopada 1993 r. obywatele 
tych krajów będą mogli przyjeżdżać do 
Republiki Litewskiej posiadając tylko 
wizę lub zaproszenie Republiki Litew
skiej i ważny za granicą paszport swe;* - 
państwa.

O bcokrajowcy. mając) 
zaświadczenie o zachowaniu prawa do 
obywatelstwa Republiki Litewskiej, 
mogą razem z członkami swych rodzin 
przybyć do Republiki Litewskiej bez 
wizczyzapr s7cń i mieszkać na Litwie.

Podania w sprawie zaproszenia

mogą składać obywatele Republiki Li
tewskiej oraz obcokrajowcy, mający 
ukończone 18 lat i stale mieszkający na 
Litwie, jak też przedsiębiorstwa, insty
tucje i organizacje, tj. osoby prawne. 
Zaproszenia wyda służba migracji re
jonowego lub miejskiego komisariatu 
policji w miejscu zamieszkania.

Osoby pragnące zaprosić na cza
sowy przyjazd obcokrajowców do Re
publiki Litewskiej powinny złożyć po
danie, w którym należy wskazać imię, 
nazwisko, obywatelstwo, serię i numer 
dowodu osobistego, kod osobisty, 
adres stałego miejsca zamieszkania, 
jak też imiona, nazwiska, daty urodze
nia, obywatelstwo, cel przybycia i czas 
pobytu obcokrajowców, ja k też dowód 
osobisty.

Osoby prawne powinny przedsta
wić odpowiednio wypełnione pisma i 
podać w nich dane dotyczące instytuc
ji, przedsiębiorstwa, organizacji: 
nazwę, adres, numer konta i nazwę 
banku, imię, nazwisko, telefon pracy 
kierownika, jak też imiona, nazWiska, 
daty'urodzenia, obywatelstwo, cel 
pr/y bycia i okres pohytu oraz adres 
zapraszanych osób. Trzeba będzie 
przedłożyć dokument o rejestracji 
osoby prawnej.

Osoby zapraszające zobowiązują 
się do zapewnienia obcokrajowcom

zakwaterowania, pokrycia kosztów 
leczenia i innych wydatków na utrzy
manie w Republice Litewskiej. JeżeH 
zaś obcokrajowcy naruszą ustawy 
Litwy — to również wydatków na wy
dalenie ich z naszego kraju.

W służbach migracji komisariatów 
policji można zapoznać się z wzorami 
podań w sprawie uzyskania zaproszeń. 
Zaproszenia będą wydawane w trybie 
ogólnym nie później niż w ciągu 10 dni 
pracy.

O wydawaniu zaproszeń na czaso
wy przyjazd obcokrajowców do Re
publiki Litewskiej poinformujemy do
datkowo, stwierdza Departament 
Migracji.

G. Vagnorius odrzuca zarzuty
Jak wiadomo, Sejm zlecił komisji 

ds. wykroczeń ekonomicznych, by 
zbadała, czy decyzje byłego rządu kie
rowanego przez Gediminasa Vagno- 
riusa odpowiadały ustawom. Cho
dziło przede wszystkim o zasadność 
wykorzystania środków państwowych 
i mienia. W uogólnieniu komisji przy
tacza się wiele drastycznych naruszeń 
dyscypliny finansowej z okresu rządu 
G. Vagnoriusa. Te wyniki przekazane 
zostały Sejmowi, obecnemu rządowi, 
prasie.

Wczoraj podczas briefingu opo
zycji rozpowszechniono oświadczenie 
siedmiu partii prawicowych pod nazwą 
„O politycznym prześladowaniu 
przedstawicieli opozycji”. Pisze się w 
nim m. in., żejest to „trick polityczny, 
mający na celu dyskredytację opo
nentów lub rozprawienie si^ z nimi".

Jeden z zarzutów sformułowanych 
we wnioskach sejmowej komisji ds. 
wykroczeń ekonomicznych polega na 
tym, że G. Yagnorius, będąc premie-

Sport
NA SZACHOWYCH „SZCZYTACH”

* Rosjanin A. Karpow zanotował 
remis w 19 partii szachowego pojedyn
ku o tytuł mistrza świata z Holendrem 
J. Timmanem. Stan meczu rozgrywa
nego w Dżakarcie — 12:7 dla Karpowa. 
Rosjanin potrzebuje jeszcze 0,5 pkt, 
aby sięgnąć po mistrzowską koronę. 
Być może nastąpi to już dziś podczas 20 
partit

* Szachowa mistrzyni świata Chin
ka Xic Jun wygrała drugą partię meczu 
o „berło” z pretendentką do tytułu 
Gruzinką N. loseliani.

Stan meczu rozgrywanego w stoli
cy księstwa Monaco— 2:0 dla Xic Jun, 
która może nawet zremisować 8:8, aby 
obronić tytuł. Na ten pojedynek złoży 
się 16 partii. Zwyciężczyni dostanie w 
nagrodę 300 tys. franków szwajcars
kich.

ARABIA SAUDYJSKA 1 KOREA 
PŁD. POJADĄ DO USA

Arabia Saudyjska i Korea Płd.zak- 
walifikowały się do finałów piłkarskich 
mistrzostw świata 1994 roku w USA. 
Drużyny te wygrały eliminacyjny tur
niej strefy azjatyckiej, który zakończył 
się w Doha (Katar). W ostatniej serii 
Arabia Saudyjska pokonała Iran—4:3, 
Korea Płd. wygrała z KRLD — 3:0, a 
Japonia zremisowała z Irakiem — 2:2.

W ten sposób znanych już jest 15 
państw, które zapewniły sobie udział w 
finałach przyszłorocznego Mundialu. 
Są to: USA (gospodarz mistrzostw), 
Niemcy (obrońca tytułu) oraz Kame
run, Maroko i Nigeria (z Afryki), Ara
bia Saudyjska i Korea Płd. (z Azji), 
Meksyk (strefa CONCACAF), Grec
ja, Norwegia, Rosja i Szwecja (z Furo- 
py), Kolumbia, Brazylia i Boliwi i (Z , 
Ameryki'Płd.).

rem, przekazał oddziałowi ochrony 
parlamentu 1,5 min USD. Na pytanie 
dziennikarzy, czy szef rządu kontrolo
wał transakcję, G. Vagnorius, obecnie 
przewodniczący zarządu Zgody Naro
dowej (Litewscy Konserwatyści) od
powiedział, że nic mógł osobiście 
skontrolować ani z kim zawierane są 
umowy, ani jak były realizowane. Zda
niem G. Vagnoriusa, miały to czynić 
ministerstwa .gospodarki i finansów. 
Premier- powiedział, że z jego strony 
nie ma ani jednego wykroczenia.

G. Vagnorius krytykował politykę 
ekonomiczną obecnego rządu. Stwier
dza on, że do końca roku dług zagra
niczny Litwy wyniesie około 600 min 
USD. Zdaniem premiera, ponad 90 
proc. tych środków idzie nic na inwes
tycje, ale na konsumpcję. Zdaniem 
ekspremicra, fundusz płac jest tak for
mowany, że „przejadamy” fundusze 
przemysłu i innych sfer produkcyj
nych.

Były premier ocenił zadłużenie 
wewnętrzne Litwy na około 300 min 
USD. Również obecne przeksz
tałcenia własnościowe określił jako 
„nomenklaturową prywatyzację przez 
tylne drzwi” i twierdził, że nic ma ona 
nic wspólnego z prywatyzacją wykre
sie funkcjonowania jego rządu —jesio
nią 1991 r. i w 1992 roku.

Józef SZOSTAKOWSKI

Rosyjskiemu 
Centrum Kultury 

— 5 lat
W tych dniach Rosyjskie Cent

rum Kultury zaprosiło do swej siedzi
by przy uL ISganytojo 2/4 dziennika
rzy.- Gości zapoznano z dorobkiem 
Centrum za 5 lat istnienia.

Obok przedstawicieli mass me
diów przybyła również dyrektor De
partamentu Narodowości Halina Ko- 
beckalti. Stwierdziła ona, że podobnie 
jaki Sajudiswtym roku, Centrum świę
tuje swój jubileusz 5-lecia, a powstało 
przed laty po to,aby zjednoc^ć wszyst
ko, co na 1 .itwicjcst etnicznie rosyjskie.

Paweł Ławry niec, dyrektor — za
rządzający Rosyjskiego Centrum Kul
tury zauważył, że z początku Centrum 
działało w Rosyjskim Teaftzc Drama
tycznym. Jego aktor Władimir Jefre- 
mow przypomniał zgromadzonym po
czątki pracy w centrum, którą on godził 
z działalnością w Sajudisic i z pracą 
zawodową. W. Jefremów powiedział, 
że nie omylił się w wyborze.

Z kolei przewodnicząca Centrum 
Tatiana Jasińska podkreśliła, specyfi
kę placówki. Jej głównym zadaniem 
jest troska o kulturę rosyjską na Utwic. 
Centrum zorganizowało wystawę prac 
rodziny malarzy Dobużyńskich, brało 
udział w konferencji „Rosjanie w Nad - 
bałtyce”. Sprawuje ono opiekę nad mu
zeum A  Puszkina, pomagało Telewizji 
Rosji kręcić film o L. Karsa winie. Na
talia Kasatkina poruszyła temat roz
woju kultur mniejszości narodowych.

Wiosną lego roku dzięki stara
niom aktywistów Centrum otwarto 
księgarnię „Russkaja kniga”. Trzy razy 
w tygodniu: w poniedziałek, środę i 
czwartek przez radio przewodowe w 
godz. 17.30-18.00 nadawane są 
półgodzinne audycje Centrum, obej
mujące swym zasięgiem Wilno i rejon 
wileński. Rosyjskie Centrum Kultury 
posiada własną galerię sztuki, prowa
dzi także szkółkę estetyki dla dzieci.

Organizatorzy spotkania pod
kreślili, że Rosyjskie Centrum Kultury 
ma aspiracje łączyć nie tylko Rosjan 
mieszkających na Litwie, ale wszyst
kich, kogo interesuje kultura rosyjska.

Inf. wl.

Dziś w bankach litewskich
dolar

amerykański
marka

niemiecka
rubel rosyjski 

Cza 100)

skup sprzedaż skup sprzedaż skup sprzedaż
„IJtimpex ban kas” 3,88 3,98 230 2,40 0,26 032
„Lietuvos akcinis 

lnovadnis bankas” 3,87 4,04 2,35 2,40 _  .

„Vilnians bankas” 335 4,05 232 2,42 0,20 036

Liet uvos verslas” 3,85 4,05 2,30 2,44 0,20 0,40

„Senamie^io
bankas” 3.85 4,05 233 2.42 0.22 035

Wczoraj w Narodowym 
Banku Polskim

KURS WALUT

skup sprzedaż
Frank francuski 3414 3554

Marka niemiecka ‘ >11960 12448
Dolar amerykański 20087 20907

Funt biytyjski 29732 30946
Frank szwajcarski 13543 14095
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Przestawić z głowy na nogi
Rozmowa z Janem KRÓLEM, uczestnikiem 

polsko-litewskiej konferencji „Ekonomika Litwy 93”, 
posłem na Sejm RP z ramienia Unii Demokratycznej

Jan Król urodził ełę w Mielcu 43 lata tomu. Ukończył Akademię Ekono
miczną w Krakowie, studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońakom. 
Pierwsze doświadczenie polityczna zdobył w PAX-le, opowiadając się za 
Jego przeobrażeniem w organizację pozostającą w łączności z Kościołem. 
W okrasie stanu wojennego był ściśle związany z Klubem Myśli Politycznej 
mDzlekania".~Po raz pierwszy został wybrany do Sejmu RP w 1989 r. z 
ramienia Komitatu Obywatelskiego mSolidarność". Ponownie w  1991 roku 
z ramienia Unii Demokratycznej. Obecnie został posłem po raz trzeci.

W ciągu 18 miesięcy pracy w Sajmie wygłosił 40 przemówień, zgłosił 
1 1  Interpelacji, podjął 38 interwencji poselskich, odbył 168 spotkań w 
okręgu, opublikował 100 artykułów w prasie.

— Panie Pośle, nie ukrywam, 
że ogromnie się cieszę, iż mogłam 
się z Panem spotkać. Może na 
wstępie tradycyjne pytanie: Co 
pana sprowadza na Litwę?

— Litwa jest naszym natural
nym sąsiadem i przyjacielem, co 
daje szansę na dynamiczny rozwój 
wzajemnych stosunków zarówno 
pod względem politycznym, jak i 
gospodarczym. Pragniemy bliżej 
zapoznać się ze stanem ekonomiki 
Litwy, bowiem właśnie od tego za
czyna się jakakolwiek współpraca i 
zbliżenie. Mój i kolegów pobyt na 
Litwie, to właściwie rewizyta, gdyż 
wiosną br. grupa młodych Lit
winów gościła w Polsce, gdzie 
również miała możliwość zapoznać 
się bliżej z sytuacją polityczną i gos
podarczą naszego kraju.

— Jest Pan i politykiem, i eko
nomistą, ale jak  wskazuje prakty
ka, pierwsze skrzypce w naszym 
żydu, niestety, odgrywa polityka, 
dlatego od tego zacznę. Jakie jest 
Pana zdanie co do niemożliwie 
przewlekłych terminów podpisa
nia porozumienia między Polską i 
Litwą?

— To poważny problem, acz
kolwiek nieco sztucznie rozdmu
chany. Dzięki walce i zaszłym prze
mianom nasze kraje odzyskały 
niepodległość, zaczęły się przy
mierzać do demokracji. Ale de
mokracja to nie tylko określona 
formacja ustrojowa, ale i jej treść, 
nie jest ona aż tak idealnym ustro
jem, jak nam się na pierwszy rzut 
oka wydaje, gdyż oznacza ona 
również rządy dominacji, tyleże wię
kszości nad mniejszością, a nie jak 
w ustroju totalitarnym, mniejszości 
nad większością. Przełom minio
nych lat daje okazję do refleksji, 
wniosków i podsumowań. Nieste
ty, nie da się oddzielić starego od 
nowego, a tym co stanowi łącznik 
pomiędzy nimi jest nasze życie,

troski i radości, porażki, sukcesy i 
ambicje.

W aśnie ambicje, jeśli chodzi o 
Polskę i Litwę, często przeszkadza
ją  nam w normalnych dobrosą
siedzkich układach. Moim zda
niem, wiele rzeczy, szczególnie na 
tle historii, ma charakter bardziej 
emocjonalny i prestiżowy. Jeżeli 
w eźm iemy Żeligow skiego, czy 
Armię Krajową, to  osobiście od
rzucam  in terp retację , iż są  to  
przestępcy. To byiy historycznie 
inne czasy dla obu narodów. Nie 
jest wszak tajemnicą, że i wśród 
Litwinów istniały też tendencje 
proniemieckie i prosowieckie, ale 
to  już przeszłość i nie warto do tego 
wracać. Osobiście, ja, jak i wielu 
innych młodych ludzi myśli już dziś 
kategoriam i w olnych g ran ic  i 
pewne wydarzenia praktycznie ist
nieją już tylko jako fakt, history
czny.

— Mówi się, że historię należy 
zostawić historykom, a więc po
zostawmy to dla nich i przejdźmy 
może do spraw socjalno-gospo
darczych. Polska w mniejszym 
stopniu, Litwa w większym znaj
duje się w bardzo trudnej sytuacji 
ekonomicznej. Co, Pana zdaniem, 
je s t główną tego przyczyną?

—  W ydaje mi się, że niska 
kom petencja sfer rządzących, 
tru d n o śc i w przeb iciu  się fa
chowców, ciągłe zmiany kadro
we, niestabilność i poczucie zag
rożenia wśród ludzi zajmujących 
kierownicze stanowiska. Wszyst
ko to sprawia, że odpowiedzial
ność jest rozmywana i szuka się 
winnych w przeszłości, w innych 
organizmach władzy, w ogólnie 
trudnej sytuacji.

Litwa jako były bezpośredni 
fragm ent gospodarki sowieckiej 
obecnie potrzebuje wyjątkowo 
szybkich regulacji prawnych w sfe
rze gospodarki, zabezpieczeń soc-

Nasze wywiady
jalnych oraz sprawnego funkcjono
wania państwa.

Jedną z bardzo ważnych kwes
tii w każdym kraju jest budżet, 
wokół niego zwykle toczą się naj
bardziej zawzięte i długie debaty. 
W  ustabilizowanych politycznie 
krajach każdy nowy rok kalenda
rzowy jest powiązany z realizacją 
wcześniej uchwalonego budżetu. 
We wszystkich krajach postkomu
nistycznych uchwalenie budżetu 
zwykle się opóźnia, co jest wręcz 
k a ry g o d n e . B u d ż e t to  kasa  
państwa, do której napływają do
chody  g łów nie w postac i po
datków, które się później przez
nacza ca kulturę, oświatę, służbę 
z d ro w ia , a d m in is tra c ję  p ań 
stwową, a  także różne opłaty doce
lowe: czynsze mieszkaniowe, ubez- 
pieczenie itp. Wydatków mnóstwo, 
a  dochodów wciąż za mało i tu 
wielu zaciąga pożyczki, zamiast 
tego, by szukać nowych dochodów, 
albo ograniczyć i zmienić strukturę 
wydatków.

—  Zapoznał się Pan przynaj
mniej z grubsza, z aktualną sytu
acją gospodarczą Litwy, w czym, 
Pana zdaniem, jesteśmy do przo
du?

—  Wydaje-mi się, że Litwa 
udanie prowadziła politykę mone
tarną w połączeniu z wymienial
nością wewnętrzną. Ruszyła też z 
miejsca, aczkolwiek stanowczo za 
wolno, prywatyzacja. Z a  wolno, 
moim zdaniem, idzie restruktury
zacja przedsiębiorstw,iwyhamowy- 
wanie nierentownej produkcji, nie 
widać większego wpływu kapitału 
zagranicznego. Jedną z podstawo

wych przyczyn tego ostatniego jest 
brak należytej ustawy dla inwes
torów zagranicznych, uwzględnia
jącej ulgi w podatkach dochodo
wych, nabywaniu nieruchomości 
dla cudzoziemców itp.

— W ciągu ostatnich lat zmie
niło się na Litwie wiele rządów, co 
również w dużym stopniu hamuje 
reformy gospodarcze—

— Względy społeczno-polity
czne odgrywają dużą rolę. Przy 
każdej kolejnej zmianie, kurs poli
tyki gospodarczej, chcemy tego, 
czy nie mięknie. Każdy nowy rząd 
stara się coś obiecać, a nie ma bar
dziej mylnej drogi niż ta.

Na Litwie spotkałem się ze zja
w iskiem narzekan ia , że wiele 

'zak ładów  przem ysłowych je st 
obecnie w bardzo trudnej sytuacji, 
tymczasem państwo nie chce im 
pomóc. Osobiście jestem przeciw
nikiem nierentow ności. Żaden 
dobry gospodarz nie będzie inwes
tował w sprawę, która ginie. Jeśli 
zakład nie potrafi przestawić się na 
cieszącą się popytem produkcję i 
um iera śm iercią naturalną, to  
niech tak będzie. Niestety, w gos
podarce nie można się kierować 
sentym entam i. Zakłady m uszą 
nauczyć się produkować potrzeb
ne i najtaniej sprzedawane towary, 
dopiero  wówczas będą dobrze 
prosperować.

—  Społeczeństwo zwykle bar
dzo boleśnie reaguje na bankruc
two przedsiębiorstw, gdyż wiąże 
się to  z dużym bezrobociem. Zresz
tą  przez dziesiątki la t przyzwy
czaiło się do pewnej stabilności.

— Owszem, ale owa stabilność, 
to  tylko pozory, co prowadzi do 
ślepego zaułka. Przekonaliśmy się, 
że struktury państwowe pod tym 
względem nie zdały egzaminu. Od
chodzący, miejmy nadzieję, bez
powrotnie system realnego socja
lizm u o p ie ra ł  s ię  n a  dw óch 
głównych zasadach: politycznej 
władzy partii komunistycznej oraz 
na podstawowej własności fabryk, 
z ie m i, b u d y n k ó w  i licznych 
środków  p rodukcji. N adeszła 
chwila zmiany właściciela. Prywat
ny właściciel lepiej zagospodaruje 
posiadane dobra i będzie podej
mował trafniejsze decyzje inwesty
cyjne. Prywatyzacja jest więc wyz
waniem chwili. Niestety, wokół 
prywatyzacji często wytwarza się 
n ie zb y t p rzychy lny  k lim at. 
Wypływa to stąd, że ludzie często 
traktują prywatyzację jako cudow
ne iekatstwo na chorą gospodarkę. 
Tym czasem je st t o  lekarstw o, 
gorzkie, oznaczające zmniejszenie 
zatrudnienia, zwiększenia dyscypli
ny, wzrost odpowiedzialności za

podejmowane decyzje. Q  hm, 
mieli lepiej, którzy wcześniej E ?  
I pracować w dobrze zorganiajj
nych i bardziej wydajnych firma*,

— Doświadczenie krajfoT; 
soko rozwiniętych mówi, U „ 
watyzacja jest pewnym lekiem 
uzdrowienie gospodarki JtdJT 
społeczeństwo w krajach postu? 
munistycznych jest zbyt fcic4 ' 
by szeregowy obywatel jffif 
nabyć zakład lub jakag j„ 
placówkę państwową. ^

—  Zgoda. Zrujnowany nuB 
tek państwowy opłaca się spnefi 
w ręcę prywatne nawet za symbT 
liczną sumę lub w ogóle za daj&; 
oddać. Minie rok, dwa I zacznie 
prosperować. HamulcemwpryJ 
tyzowaniu majątku państwowa)! 
komunalnego są nie rozstrzyfaS, 
problemy reprywatyzacji. Tym®, 
sem istnieje pewna potrzeba m 
nagrodzenia ludziom, którzy z 
wodów politycznych pozbawień 
zostali własności W handlu, gd* 
prywatyzacja posunęła się najdalej 
zjawia się często potrzeba sprz£ 
dąży kupcom obiektów, w która* 
działają.

—  Na Litwie w sektorze pry. 
watnym pracuje już około 700 tyś,
osób i skutki tego są widoczne, ile
n iezupełn ie  takie jak by się 
chciało. Praktycznie wypełniły się 
już  sklepy towarami, ale im więcej 
towarów, tym bardziej nieptzys- 
tępne ceny. Społeczeństwo oae- 
kuje nie takich skutków prywaty. 
zacjL

— Prywatnie całkiem nie oz
nacza tanio. Prywatnie to przede 
wszystkim duży wybór. Oczywiście, 
nie należy do wielkich przyjem
ności oglądanie pełnych półek, gdy 
pusto w kieszeni, ale to też ma 
swoje zalety. Pełne półki zachęcają 
ludzi do zarabiania pieniędzy, a 
więc do własnej inicjatywy, do 
m ie n ia , do wyzwolenia talentów, 
a co za tym idzie, uruchomienie 
gospodarki tynkowej..

— Panie Pośle, jeśli chodzi o 
poprawę bytu, Litwa nadal jest i 
górki. Czy Pana zdaniem mam) 
szansę stać się kiedykolwiek kra
jem dostatnim?

—  Jak najbardziej. Zrobiono 
już w końcu nie tak mało i wydaje 
mi się, macie sporo młodych ludzi 
z inicjatywą i dobrymi pomysłami. 
Należy jednak przed tym należycie 
uregulować ustawodawstwo, wiele 
innych rzeczy przestawićzglcwy M 
nogi!

— Dziękuję'za rozmowę i 
życzę pomyślnej pracy w kadencji 
wyborczej.

julittaTRYK 
Fot Tadeusz Ważnie***

Gospodarze indywidualni: strajki nie pomogą
wno z pierwszym w na

szym ikon ie gospodarzem Sta
nisławem Szeszkowskim obejrze
liśmy jego  nowo zbudow aną 
ferm ę. P rzestronny  budynek 
wzniesiony na wzór ferm szwedz
kich świeci pustką.

—  Tu trzymałem 32 dobre 
krowy, wszystkie cielne — z deter
minacją w głosie mówi fermer— a 
teraz zostawiłem 5. Jednak do zimy 
będę musiał ich się pozbyć, nawet 
gdybym musiał je zastrzelić. Przy
najmniej nie będą powodowały 
strat...

...Rozmowę kontynuowaliśmy 
w domu, z kalkulatorem w ręku. 
Na kilogram przyrostu wagi zwie
rząt należy zużyć osiem jednostek 
paszowych, czyli blisko Lt, a 
sprzedać ten kilogram wypada po 2 
Lt. Z  czego pokryć resztę wy
datków, prócz zużytych na pasze. 
Za worek ziemniaków nie kupisz 
wiadra oleju napędowego, chociaż 
do wyhodowania ziemniaków trze
ba jeszcze wielu rzeczy, prócz 
oleju. Kto będzie sadził ziemniaki?

— W przyszłym roku zamiast 7 
hektarów posadzę 0,5 h a — powia
da fermer.

Nie zamierza zmniejszać liczby 
hodowanych tuczników —  nie 
przynoszą strat tylko dlatego, że S. 
Szeszkowski sprzedaje mięso we 
własnym sklepie, a -* -dochodu 
spłaca kredyt. Teraz się zadręcza, 
po co brał te 10 min talonów i bu
dował fermę, skoro produkcja jest 
n ie ren tow na i nie k upu je  je j 
państwo.

W podobnej sytuacji są inni 
więksi ferm erzy, przykładowo, 
S tanisław  W ojtkiew icz, który 
straty swej firmy usiłuje pokryć 
dzięki handlowaniu częściami za
miennymi i końmi. Jego zdaniem, 
w taki sposób pokrywać straty 
będą wyłącznie entuzjaści i zwa
riowani gospodarze, których w 
rejonie jest najwyżej 10. Pozosta
li nie będą się tym zajmować, ani 
też fermy przynoszącej straty — 
utrzymywać. Wyhodują ziemnia
ki, udoją mleka tylko na własne 
potrzeby. Znaczy nie będzie gos
podarzy indywidualnych, prowa
dzących towarowe gospodarstwa, 
o których tak szeroko się mówiło, 
że do sta rczą  wszystkim arty 
kułów żywnościowych. Wiele roz- 
ma wiałem o tym z gospodarzami

i doszłem do pewnych wniosków. 
Dlaczego tak jest?

— Błąd polega na tym — mówi 
S. Szeszkowski, że już od dawna 
człowieka uszczęśliwia się u nas na 
siłę. Jedni doszli do wniosku, że w 
pojedynkę jest nam źle i spędzili do 
kołchozu, by wszystkim było dob
rze (lub wszystkim jednakowo źle). 
Inni zadecydowali, że razem w 
kołchozie źle, należy je zniszczyć, a 
wszystkim będzie dobrze (lub 
wszystkim źle). Dlaczego człowie
kowi, nareszcie, nie stworzy się 
wolnego wyboru: chcesz pracuj 
sam, a chcesz — w kołchozie. 
Pierwszy rząd niepodległej Litwy 
d ek la ro w a ł w olność w yboru. 
Lecz później rząd sajudisowski 
je d n y m  c ięc ie m  sk o ń czy ł z 
kołchozami, nie tworząc na ich 
miejscu (obecnie to  widać) nicze
go . W s p ó łk a c h  ro ln iczy ch  
właściciele zespołowi nie spraw
dzili się. Zycie kierownika nie za- 

• leży od cen na produkcję rolną. 
Pracownicy mają po 3 hektary, 
krowy, świnie — żyją nie trosz
cząc się o  rozkwit spółki. Rozpad
ną się one, lecz nikt o to nie dba.

Najbardziej to sobie biorą do

serca gospodarze iqdywidualni, 
gdyż są właścicielami. Ich dobrobyt 
zależy od wytwarzania i zbytu pro
dukcji A produkcja nierentowna, 
zbytu nie ma. Byłe rządy, a  i obecny 
również zawiodły gospodarzy. By 
nie obarczać się kłopotami, rządy 
ogłosiły rynek, którego nie ma. Oto 
jak wygląda rynek na ziemniaki: 
hurtow nia i Litewski Związek 
Spożywców postanowiły skupić 
produkcję taniej, niż w ubiegłym 
roku. Oczywiście, mało obchodzi 
je , że p łacą  zaledw ie połowę 
kosztów własnych produkcji ziem
niaków.

G ospodarze  dochodzą do 
wniosku, że odbywa się planowe 
niszczenie gospodarki rolnej, by 
zwolnić rynek zbytu dla towarów 
zagranicznych. Bo w jaki sposób 
wytłumaczyć fakt, że czwarty rok 
trwa reforma rolna, lecz dotych
czas nie widać nawet stabilizacji. 
To rujnowanie, które ostatnio 
miało miejsce —  nie reforma.

Pytałem gospodarzy, dlaczego 
nie walczą z ruiną? Ich zdaniem, 
życie kierowników spółek rolni
czych nie jest uzależnione od cen 
na opał i produkcję. W rozgardia

szu zastanawiają się, jakdmyc^"^!
kszykęs. Gospodarze indy™*™"
są słabi, zwaśnieni, zajęci pracą ̂  
dzienną. Ogólnie rzecz biorąc, u 
dzie już przyzwyczaili się. że* 
jest źle i pocieszają się, 
tak żyją. Każdy z nich będzie _ 
mleko, odchowa sobie prt*®* 
przetrwa jakoś. . z

— Z  innej strony -  S  
przekonaniem 1  S ę g g B  |  
jestem przeciwnikiem strajM*^ 
których się nas popy**8- '

dad^koU^o?ująć we własne ręce. a* ^  
szono rynek -  
rynku. Zbierany się j 
ceny na swą produkcję.

sze musimy, czelcac u - s ^  
wyznaczenia>pen? Ń;esp 
my swej produkcji P00 
która nie pokrywaMj „dzie 
własnych. W mieście 
żywności? Wtedy miesẑ “W ’ 
pytają rząd, dia^S® & ror 
Może wówczas Qp£!g3g|jjjeip 
wodzić się o rynku, ^po- 
poważniej u s to s u n k u ją ^ .1 |>UW<UJłlVj

trzeb rolników 
kowski. *

Rejon soUczioch H



'Kurier Wileński" - dla pań.i panienek

gEDAKCJI
toaęism a polskie są dzU trudno dostępne.

pozbawionych je st w ogóle wiado- 
świata, a ty"1 bardziej ze świata 

* jS  M auiriBśm y więeraz w miesiąc wydawać 
—dodatek do „Kuriera”— dla pań i 

j - j .  Bfdziemy zamieszczać h> nim przedruki 
artykułów z  prasy kobiecej świata, pisać 

p a n ia ch , o modzie— u nas i  na szerokim  
"*>2—- o kłopotach ze zdrowiem. Będziemy sobie 
Trfgjwłi' o aktorach i  aktorkach, królach i 
fTLmŁ bo lo zawsze urozmaica szarą codzien- 
Zgjtpó&lyin—kto wie, może sam i się wybyemy, 
~Z [ruta wiedzieć, jakie panują na dworach i  w 
frjfde filmu zwyczaje, co się tam dzieje, co nosi,

\tgekujemy redaktor naczelnejpolskiego eks- 
tfBjwnego pismu kobiecego „TWÓJ STYL” Pani 
frjftjńt KASZUBIE, która nie zważając na wyso- 
titbB ij,pnjsykt nam regularnie swój magazyn, 
ukażmy v  Polsce za jeden z najlepszych, wzorowany 
u  francuskiej r EUe”. D zięki P ani R edaktor 
nnfatj informować czytelniczki o najnowszych 
„ fiu t w modzie nad Sekwaną czy W istą,o czym 
'Zj&rają, co mySą słynne kobiety.

Nazwaliśmy nasz magązyn dlapań„UhraM ary- 
na**. Dlaczego? Bo jeszcze takiego tytułu nikt nie 
wym yślił Dokoła aż pstrzy się od różnego rodzaju 
„Sandr”, „N ijole** czy JMagi**, a u nas — „ Ultra- 
M aryna* czyli y^onad M aryna**, nadzwyczajna 
Maryna**.

M ieliśmy tu na m yśli również inny aspekt spra
wy — przypomnieliśmy Polkę, M arynę Mniszkówną 
—  kobietę dumną i  ambitną, żonę samozwańczego 
cara rosyjskiego Dymitra, bohaterkę dramatu A. 
Puszkina i  opery M. Musorgskiego nBorys Godu
now**. A więc patronuje nam postać historyczna, 
nietuzinkowa.

W końcu, sięgając do encyklopedii, ustaliliśmy, 
żje „ultramaryna** —  to pigment mineralny, nieroz
puszczalny w wodzie, odporny na działanie pod
wyższonej temperatury, światła i  alkaliów. Że bywa 
błękitna, zielona, czerwona, żółta,Jioletowa. Najwię
ksze jednak znaczenie ma błękitna ultramaryna — 
proszek stosowany do wyrobu farb, barwienia tapet, 
papieru, tkanin, do bielenia bielizny (tzw. farbka), 
cukru, stearyny i Lp.

A więc pasuje ja k  u lał —  „UUraMaryna** —  
kobieta pracowita, nie do zdarcia, do wszystkiego i  w 
dodatku taka różna, kolorowa...

f iW WYDANIU:
Jak wyjść z „psy
chicznego dołka”? i

•  Rozmowy nlekon- 
S  wencjonalne.

P w y ż u  r r  «*W O, 
tanio, naturalnie

•  . Gdy br<& magnezu i

•  Za zamkniętymi 
drzwiami

•  2 czym do gościa?

Żyjemy w ciekawych czasach i 
-odrazu — czujemy się gorzej. 
Niektórym z nas od nadm iaru 
•rażed nawet czasem odechciewa 
śężyć. Na szczęście nie wszystkim 
i*  zawsze jest tak źle. Wielu z  nas 
Ptak, chociaż lekarz nie stwier- 
iadioroty, gorzej sypia, nie ma 
W u  (lub czasem nadmierny, co 
tójea oznaką spadku formy), za 
w óerpi na bóle głowy, mięSni i 
WiTo nie histeria, ale oznaka, że 
W* śę sobą zająć. Jeszcze nie 
Indowa depresja, ale już „psy- 

dołek”. „Dołek”, z którego 
°®ny wydobyć się sami 

Ten tdesi dedykujemy wszyst- 
niezależnie od płci, choć do- 

y ° a o, że kob ie ty  s ą  w 
podatne na psychiczne 

a to związane jest ze 
j^ jjWjl zachodzącymi w ich 

hormonalnym. Zmianami 
I  S / 11'  zw^ a óymi z ich ko- 
■  fcPtSt.3*6 <̂2a dokuczliwy- 

j^ o y ta jc ie  więc, i szybko do 
bądźcie własnymi le- 

i'"*®- Bez Środków nasennych, 
J -g g jŚ ^ c h , bez leków na 

Bez szpitali, sanato- 
‘ẑ olnień lekarskich. 
aJiSerw przyjmij do wiado- 

podstawową, ale zasad- 
nie możesz usunąć 

<yd« codziennego (a 
ij jjj jjtfe  możesz), naucz si( 

Je lżej. Pomoże to
^przynajm niej zmniej- 

^tD»i?es,a,eg0  podenerwowa- 
ndotka”. To nie 

*j| 4obya, ale twoja nań 
Ntn. ®*p*akcle możesz zmie-

S* ODŻYW IANIE.
^  fi» zachodzące w nim mi
ty, chemicznych wyma- 

P°*iednich substancji, 
kh dostarczyć. Ale bez

przesady  w żadnym  k ie runku . 
Jadać należy w sam  raz, jednak—

U nik a j cu k ru  i tłuszczów , 
szczególnie zwierzęcych. Pamiętaj; 
że olej jest zdrowszy (sporo mamy 
teraz różnego rodzaju na baza
rach). Nie przejadaj się mięsem. 
Ostrożnie z pieprzem i musztardą. 
Zastąp je  częściowo przyprawami 
roślinnymi, bogatymi w sole mine
ralne. Nie nadużywaj produktów 
mącznych, szczególnie jeśli masz 
wrażliwe jelita.

Ale —  nic na siłę. Skoro przyz
w yczajen ie  je s t  d ru g ą  n a tu rą  
człowieka, nleży je  zmieniać powoli 
i rozsądnie. Nie można zadekreto
wać, że już od jutra staniemy się na 
przykład wegeterianami, albo za
miast pieczywa będziemy jeść na 
śniadanie wyłącznie kiełki pszenicy, 
choć wszystkie te zmiany zapewne 
byłyby pożądane. PowoU! Z  umia
rem! Totalna zmiana — to  przecież 
kolejny stres. Smaczny i zdrowy po
siłek powinien być przyjemnośdą-

A w ięc na  „u z d ro w ie n ie” 
jadłospisu poświęćcie 3-4 miesiące. 
N ie zm ieniajcie go od  razu  w 
całości, najwyżej —  w połowie. 
Spożywajcie posiłki w spokoju, żuj
cie dokładnie i powoli. Głęboko 
oddychajcie podczas jedzenia. A 
przed jedzeniem zafundujcie sobie 
5-10 minut relaksu.

ODDYCHANIE. Jest bardzo is
totnym, a niedocenianym źródłem 
energii. Oddychamy 20 tys. razy w 
ciągu dnia. Jeśli tylko kilkadzie
siąt wdechów i wydechów będzie w 
pełni świadomych, już stres stanie 
się nie tak dotkliwy. Złe oddychanie 
powoduje, że łatwo się męczymy, 
dłużej,m usimy odpoczywać. To 
prosta droga do „dołka”. A można 
z tym walczyć, wystarczą głębokie 
wdechy i wydechy.

Oddychaj zatem  spokojnie,

głęboko, regularnie. Jak się tego 
nauczyć? No, trochę czasu trzeba 
poświęcić, powiedzmy jeden kwad
rans dziennie. Ulga jest jednak na
tychmiastowa. Im  spokojniej bę
dziemy oddychać, tym szybciej 
nadejdzie ukojenie skołatanych 
nerwów. W łaściwe oddychanie 
czyli oddychanie świadome po
może ci się zrelaksować. Ale także 
uspokoi rytm codziennej pracy. 
Nie, naprawdę nie musisz przyrzą
dzać obiadu w dzikim pośpiechu. 
Odetchnij głęboko i zaplanuj sobie 
każdy ruch w kuchni Zamiast co 
chwilę patrzeć na zegarek, spokoj
nie nastaw zupę, obierz ziemniaki... 
I tak dalej. Okaże się, że działałaś 
równie szybko, a  może nawet szyb
ciej, a  stres byt minimalny, albo w 
ogóle go uniknęłaś.

Dobre oddychanie nąjpierw 
e lim in u je  zm ęczenie fizyczne. 
„Wypędza” toksyny z mięśni. A 
stąd  blisko do usunięcia zmęcze
nia psychicznego. Dlatego specja
liści zalecają gimnastykę. Bo ćwi
c z e n ia  fizyczne u ła tw ia ją  
dotlenienie organizmu i utrzymują 
was w dobrej kondycji fizycznej, 
która z kolei ułatwia pozbycie się 
stresu psychicznego. A więc space
ru j, b iegaj, jeźdź  na row erze, 
pływaj, tańcz. Każda aktywność fi- 
zyczna jest dobra. Trzeba tylko coś 
wybrać. Ale też nie na silę. Sport — 
fizyczny wysiłek ma być przyjem
nością, a nie kolejnym przykrym i 
stresującym  obowiązkiem. Wy
bierz zatem taką dyscyplinę, taki 
rodzaj działania, ruchu, któty lu
bisz i spokojnie je  uprawiaj — nie 
musisz być mistrzem olimpijskim.

Ż J J  SYPIASZ. Nie, to  nie cho
roba. T o  wynik w ieloletnich i 
nieuświadomionych błędów. Śpisz 
dobrze, je śli je s te ś  wypoczęta. 
Tak, tak. Przed zaśnięciem trzeba

s ię  zrelaksow ać.R ozluźnić 
mięśnie, głęboko i wolno oddychać. 
Wtedy mózg, który rządzi snem, 
uspokaja się. Oprócz lego, przed 
nocą lepiej zrezygnować z tego 
wszystkiego, co utrudnią zasypia
nie: z kawy, herbaty, papierosów, 
witaminy C (ona też ma walory 
podniecające) oraz gwałtownych 
dyskusji, denerwujących lektur i 
spektakli. Pomyśl też o pewnym us
pokajającym przedseńnym rytuale. 
A  więc: stała godzina wietrzenia 
pokoju, spokojna wieczorna toale
ta ( szczotkowanie włosów, ciepła, 
ale nic gorąca kąpiel), ładny i wy
godny nocny strój. Jeśli bierzesz 
środki nasenne, czyń to  wyłącznie 
wedle wskazań lekarza. Byłoby 
wspaniale, gdybyś mogła z nich zre
zygnow ać. Z m niejszaj jednak  
dawkę powoli, też pytając doktora 
o radę. Jeśli masz nadal trudności z 
zaśnięciem, przyjmij ten dopust 
Boży spokojnie, bez zdenerwowa
nia. Zajmij się czymś: lekturą, 
słuchaniem muzyki. Sen przycho
dzi do ludzi spokojnych, nie wycze
kujących z przerażeniem poranka. 
Odsuń od siebie smutne, trudne ' 
sprawy. Ludzka wyobraźnia nie zna 
granic, jedna zła myśl przyciąga ty
siące następnych.

Ale uwaga! To samo dotyczy 
dnia. Lepiej myśleć o sprawach 
przyjemnych niż rozpamiętywać 
kłopoty. Wtedy będziecie spokojne 
ipogodne. Stresy lubią ponuraków. 
Jeśli już masz przed sobą poważny 
problem, to zamiast wpadać w pa
nikę, pomyśl jak go rozwiązać. Za
jęcie się pozytywnym -załatwia
niem sprawy to  też spoNÓb na 
unikanie stresów. Jak  długo ci 
przyjdzie walczyć z „dołkiem? To 
zależy w dużej mierze od ciebie. 
Spróbuj więc. („Sezam”) .

Boska Sophia 
radzi

Obecnie dobija sześćdziesiątki, ale 
wygląda równie świeżo i pięknie jak nieg
dyś. W książce .Tajemnica mojej urody* 
pisze między innymi: .Każda kobieta po
siada więcej niż tytko dała Niezależnie 
od tego, co inni o niej myślą, sama musi 
być przekonana, że jest piękna na swój 
indywidualny epoeób. Uroda kobiety 
opiera się na dyscyplinie, to znaczy, że 
musi ona zawsze znaleźć czas dla siebie” 

Sophia żyje właśnie według owej za
sady. Najchętniej Madzie się spać o 9 
wieczór, a wstaje o 6. by .czuć świat jak się 
budzi*. Dobrą godzinę gimnastykuje się, 
oglądając program telewizji śniadaniowej, 
potem zakłada obszerny fartuch i wycho
dzi do ogrodu, by poprzycinać kwiaty, roz
koszować się widokiem drzew, które 
kocha. Nie pali, nie pije. rezygnuje bez 
trudności z masła i pieczonego mięsa, ale 
jednej przyjemności nie może sobie 
odmówić. Jej namiętnością jest opalanie, 
chociaż wie, że to niezdrowe, a jej opalona 
skóra wygląda na fotografiach ciemno i 
brzydko. Druga przyjemność—to gotowa
nie i przyjmowanie przyjaciół

Pije dziennie około 2 1 wody mineral
nej. która utrzymuje elastyczność skóry, 
odtruwa organizm.

Ale najważniejsza zdaniem Sophii — 
to radość żyda, jak najczęściej .głaskać* 
swoją duszę, rozkoszować się żydem. 
Być otwartym na nowotd i zmiany. Prze
chodzić przez życie z uśmiechem. Tyfco 
w taki sposób można zachować młodość 
do późnej starośd. (.Przekrój*)
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Sposób na życie
Jeść rozsądnie, oddychać 
prawidłowo, szanować sen

czyli jak wyjść z „psychicznego dołka”?
NASZ TALIZMAN

Fot. Bronisława Kondratowicz

T*r*«a Łop a to , pierw sza  
spośród Polek wileńskich, która 
ośmieliła tlę  stanąć w szranki kan
dydatek do korony .Miss Ulwy".
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Rozmowy niekonwencjonalne,, ]
Na parterze Domu Prasy, w 

przytulnych trzech gabinetach roz
lokowała się redakcja czasopisma 
dla kobiet „Jeva" czyli „Ewa”. Jej 
pracownicy nie miotają się po pięt
rach, nie rozmawiają głośno w ko
lejce do kawiarni, aby dodać sobie 
blichtru. W „Ewie” panuje atmo
sfera spokoju, pogody, życzliwości. 
Nastrój ten tworzy przede wszyst
kim redaktor naczelna Ewa TOM- 
BAKIENfi.

Urodziła się w Wilnie, podob
nie jak jej ojciec — stary wilnianin, 
chemik z zawodu A  Molćadskis. 
Całe życie związana była z dzielnicą 
Kalwaryjską. Tu w jednej z uliczek 
spędziła dzieciństwo, tu mieszka 
obecnie, na ul. Krakowskiej, z 
mężem i 6-letnim synkiem. Marzy 
w głębi serca o  Starówce, jej za
wiłych krętych uliczkach, tajemni- 
czych jak ludzka dusza, której Ewa 
zawsze jest ciekawa.

Skończyła dziennikarkę na 
Uniwersytecie Wileńskim, ale w 
żaden sposób nie mogła znaleźć 
zastosowania dla swych zdolności i 
zainteresowali. Sześć lat odpraco
wała w młodzieżówce „Jaunimo 
Gretos". Ale pewnego razu pojawił 
się tam nowy redaktor, który zade
cydował, że w zespole stanowczo 
jest za dużo kobiet i Ewa wraz ze 
swym bagażem planów i pomysłów 
okazała się niepotrzebna. Chciała 
urządzić się do pracy w piśmie 
„Moteris", ale tam trudno było 
wejść bez znajomości. Wtedy po
stanowiła, że założy własne pismo. 
„Ewa” powstała na przekór lasowi, 
wbrew jego przeciwnościorii, dzięki 
uporowi założycielki pisma. Poza 
tym Pani Tombakienć, tworząc 
nowy magazyn, chciała dać pracę 
tym wszystkim kobietom, które 
mają pomysły, ale nie mają znajo
mości i siły przebicia.

—  „Ewa” skończyła trzy lata. 
Jest lo piękne, barwne pismo o twar
dej okładce, bogato ilustrowane. 
Pismo, Ictóre obliczone jest na kobie
tę oczytaną, spragnioną strawy inte
lektualnej... Ciekawe, czy Pani kon
cepcja zatrudnienia wyłącznie kobiet 
sprawdziła się?

— Nie. Początkowo, nauczona 
w łasnym  d o św iadczen iem , 
chciałam dać młodym, zdolnym ko
bietom szansę, możliwość wypo
wiedzenia się przeciwko dyskrymi
nacji (nie lubię tego słowa). Potem 
doszłam do wniosku, że mówiąc 
„nie”, mówię właściwie „tak” dysk
ryminacji, tyle że na opak. Teraz 
mamy więc w zespole większość 
panów. Ale to nic przecież nie zna
czy. Naczelnym redaktorem „Play 
boy'a” jest dziś kobieta.

— Z kolei redaktorem bardzo 
popularnego po lsk iego  pism a  
„Uroda”pnez długie lata był czaru
jący pan Witold Józefowicz, który jak  
nikt inny, znał psychiką i zapotrzebo
wania kobiet.

— Bardzo bym chciała zapoz
nać się z „Urodą". Podoba mi się to

• pismo. I bardzo się cieszę, że „Ku
rier” robi teraz ze mnąwywiad. Mój 
ojciec, a i matka (chociaż rodem z 
Kłajpedy) dobrze mówią po pols
ku. Ojciec w ogóle wychowany był 
w kręgu kultury polskiej.

— W Polsce je st zatrzęsienie 
różnych pism kobiecych. Zdaje się, 
te  moda doszła ju t i do nas. „Mote
ris ” („Kobieta ”) straciła monopo l na 
wyłączne decydowanie o sprawach 
pań. Niedawno powstało jeszcze 
jedna pismo— „Laima”. Ponoć bar

dzo praktyczne, zawierające bogaty 
dział poradnictwa. Czy nie obawia 
się Pani konkurencji?

— Pewnie że się obawiam. Z  
drugiej strony nasze pismo jest Inne 
— bardziej refleksyjne, o  szerszym 
zakresie tematów, bardziej nastro
jowe. Myślę, że ma już swój charak
ter, swych przyjaciół I wyznawców. 
S ądzę  o  tym  na pod staw ie  
nakładów i liczby osób, które by 
chciały z nami współpracować. 
Poza tym stale myślimy o  tym, jak 
uatrakcyjnić pismo. O d chwili 
założenia bałam się, aby „Ewa” nie 
stała się „prowincjuszką". Dlatego 
staramy się o  przekazywanie infor
macji i materiałów również z  życia 
kobiet na świecie, poruszamy uni
wersalne tematy, zasięgamy rady i 
staramy się wzorować na najlep
szych pismach kobiecych.

—  W stopce zespołu widzę naz
wisko Viktorasa Tombakasa. Czy 
mąż leż tu pracuje?

kuły. Uderza brak logiki. Czyżby 
sądzili, że pisanie bredni uczyni ma
teriał „bardziej kobiecym”, nadają
cym się dla damskiego pisma?.. 
Uwielbiam natomiast samotność 1 
podróże.

— Jak w to wpisuje się mąż?
— Dziwne, ale wpisuje się. On 

też jest samotnikiem. Odpowiada 
mi intelektualnie. A  to  jest pierwszy 
czynnik decydujący o  harmonijnym 
współżyciu. Poza tym jest również 
zafascynowany „Ewą”. W domu, w 
pracy, na urlopie —  myślimy, 
mówimy o  „Ewie”. Szukamy dla 
niej wciąż nowych przyjaciół. ' 
Nawet podróże, wizyty staramy się 
organizować z korzyścią dla niej. 
Będąc niedawno prywatnie w USA 
w prosiłam  się na  spotkanie w 
damskim klubie. Dało mi to, jako 
redaktorce, bardzo wiele korzyści. 
P oznałam  A m erykank i, spo j
rzałam na świat ich oczyma. Podob
nie było w Izraelu. Niestety, tam 
miałam trudności z językiem. Nie 
znam hebrajskiego, trudno mi było 
sądzić cośkolwiek o  pismach, czym

potrzebę po powrocie z zagranicy i 
skonfrontowaniu tamtej i tej rze
czywistości. Imponują mi Amery
kanie —  są wolni, na luzie, mają 
trzeźwe spojrzenie na wszystko, 
olbrzymie możliwości. Tam panie 
martwią się tym, że nie mogą dos
tać takiej sukni, w jakiej wystąpiła 
ostatnio Jane Fonda lub Sophia 
Loren. My, mieszkanki Litwy, ma
rzymy o  ciepłej wódzie w kranie. Z  
drugiej strony uświadamiam sobie, 
że mimo wszystko znajduję się w 
szczęśliwej sytuacji: mam dobrą ro
dzinę, wspaniałą pracę, która ninie 
pochłania, przynosi radość. To jest 
moja oaza, wyspa szczęśliwości w 
tym „morzu łez”. Odgradzam się 
od brutalnego świata, wychodzę do 
niego tylko w razie konieczności 
Być może postępuję źle, niepeda
gogicznie, ale staram się odgrodzić 
od wszelkich negatywów również 
naszego syna. Odsuwam od niego 
m om ent zetknięcia się z nimi. 
Niech ma szczęśliwe dzieciństwo, 
niech żyje w przekonaniu, że świat 
jest piękny, dobry i kolorowy.

o których nie należy 7,. 
tą jednego dnia coś w yglądaj 
innego— inaczej.

— Swego czasu 3 « *  
wadziła ankietę na temat; Ją  
pani zapamiętało z plennu^ J /  
współżycia małżeńskiego?”.
Pani sama odpowiedziała miop^

— Mój przypadek byt trą- 
nietypowy. Znaliśmy się z m eJ 
tylko dwa tygodnie... PtKhodjZ 
Kijowa. Poznaliśmy tlęw 
początkowo wcaleśmy się „ J  
nie spodobali. Ale moja mą*, 
przyjaciółka zdecydowała, i t  j^  
teśmy stworzeni dla siebie. 
czas telefonowaliśmy do sict  ̂
p isaliśm y listy... Był bardzó 
mądry, oczytany, interesując, 
U m iał ciekawie mówić. Wil« 
mnie, jak to  się mówi, | |  ^  
lekt". Postanowiliśmy spróbować
c o z  tego wyniknie... Takie ekspe.
rym entalne małżeństwo... fj. 
czątkowo on mieszkał w Kijowie 
j a — w Wilnie. Rzadkie spotkania 
podgrzewały emocje, dodam* 
znajomości pikanterii W koto, 
ponieważ ja me miałam najmokj- 
szego zamiaru wyjeżdżać z Wiim 
— on musiał przyjechać do ma* 
Tu jeszcze bardziej oczarował 
mnie: jest bardzo zdolny. Barto 
szybko nauczył się litewskiego. 
Ma fenomenalną pamięć—Więc, 
jak pani widzi, w moim przypadłe 
t ru d n o  u sta lić  ten pierwszy 
dzień..

— Pytałam, co Pani btbi i p/p 
nie lubi. Otrzymałam wyczerpujtp 
odpowiedź na drugie pytanie. Urn 
wrócimy do pierwszego?

— Uwielbiam podróże. Byta 
dotąd jedynie w USA, Izraelu i 
Czechosłowacji. Marze o Austrai. 
Polsce. To śmieszne, ale dotąd ni 
odw iedziłam  tego kraju. 
Chciałabym  mieszkać. wt 
Włoszech, gdzie okrągły rok jea 
ciepło. Mój organizm łaknie ciepli 
W iędnę w chłodzie... Lubi; 
biżuterię, szczególnie srebrną, 
stary, nowoorleańsłd jazz, dobra, 
książkę, chociaż ostatnio cqtuję 
przeważnie kobiece pisma.

—  M amy trudne ctuj.

— Tak. Od pewnego czasu. 
Jesteśmy nie tylko rodziną, ale i 
spółką. Mąż jest architektem, pra
cował w zawodzie, ale tak głęboko 
„siedział" wraz ze mną w piśmie, że 
postanowiliśmy robić je  wspólnie. 
Przydaje mi się jako człowiek z 
głową, menedżer i page maker na 
komputerze. To on, wespół z plas
tykiem, nadają kształt pismu.

— Ale duszę w nie tchnęła z  pew
nością Pani? K iedy i  w jakich  
okolicznościach przychodzą do głowy 
najlepsze pomysły —-  z rana, przy 
smażeniu jajek czy w nocy, gdy Świat 
Spi?

— W nocy. Przed zaśnięciem. 
Nie lenię się, zapalam światło i za
pisuję swe myśli na papierze. Bo do 
rana... kto wie, co z tego zostanie.

—  Skąd Pani wie, co interesuje 
kobiety?

—  Robię pismo tak, aby mi się 
samej podobało. Myślę, że wy
rażam upodobania przeciętnej ko
biety naszych czasów.

— Co lubi i czego nie lubi p rze 
ciętny kobieta”?

—  Nie lubię chamstwa, we 
wszystkich jego przejawach, nic 
lubię głupich mężczyzn. Czasem- 
„rwę włosy na głowie” czytając 
przedłożone mi przez panów arty

żyje współczesna izraelska kobieta.
—  M ów ią, ze  m yślen ie  i  

mówienie wyłącznie o pracy zubaża 
człowieka. Ale dokąd zaszufladko
wać wobec tego wielkich pasjonatów 
Michała Anioła, Van Gogha? Zresz
tą  — to je st wspaniata rzecz mieć 
własne pismo, kształtować je  według 
swego w idzim isię, przyciągać do 
niego coraz to nowych ludzi. Właśnie 
to, moim zdaniem, rozszerza hory
zonty... Ale co dzieje się w tym czasie 
Z dzieckiem? Czy żyjąc w środowisku 
pasjonatów nie bywa zapomniane?

— To prawda, że oddajemy się 
całkowicie pracy. Na szczęście jest 
troskliwa babunia — moja mama. 
Gdy tylko mamy możliwość, stara
my się być z nim jak najdłużej, dać 
mu z siebie jak najwięcej. Zabiera
liśmy go ze sobą do Izraela, na 
Krym. Nieraz rezygnujemy z jakiejś 
podróży, gdy nie wystarcza fi
nansów na trzech.

— Jak wychowąje Pani dziecko 
w świecie brutalnym, opanowanym 
przez pieniądz i  przemoc? Czy nie 
chciałaby Pani urodzić się „w innym 
lesie, innym sadzie”- , w innym cza
sie?

— Świat rzeczywiście jest ok
rutny. Chciałabym urodzić się w 
innym. Szczególnie odczuwam taką

—  Nie myślę, że je st to niepeda
gogiczne. G dyby w szyscy w ten  
sposób wychowywali swoje dzieci —  
byłyby szczęśliwe, a świat — lepszy.

—  Boję się zetknięcia z  nim 
syna. Boję się problemów narodo
wościowych. Będąc córką Litwinki
i Żyda, wiem co to  jest. Znam te • 
taksujące spojrzenia, które starają 
się przede wszystkim ustalić moją 
narodowość, aby potem odpowied
nio się do mnie ustosunkować. Nie 
chciałabym, aby mój syn zetknął się 
z czymś takim.

— Czy długo i  boleśnie przeżywa 
Pani niepowodzenia, chamstwo, ob
razę? Czy ma Pani dużo przyjaciół? 
Czy są wśród nich tacy, którym po
trafi Pani zwierzyć się ze wszystkie
go? Czy może Pani wybaczyć przyja
ciołom zdradę?

—  Przykre incydenty życiowe 
przeżywam długo i boleśnie. Nie 
umiem wybaczać przyjaciołom 
zdrady. Boje się ludzi Ale myślę, że 
prawdziwy przyjaciel nigdy nie 
sprawi zawodu. Może dlatego, że 
jestem taka wymagająca, mam ich 
niewielu. Prawdziwych przyjaciół 
nie bywa dużo. Czy mówię im 
wszystko? Oczywiście nie. Mówię 
prawie wszystko tylko mężowi i jed
nej jedynej przyjaciółce. Są rzeczy,

rzeczy. Wieczorami niebej/uow 
wyjść na ulicę. Nasze pa*u esbm 
dniami biadolą: tujeboŁ 
ówdzie oszukalL. LabiPwP0̂  
doGć?

—  Nie. Nie trzeba obaisu*
innych swymi zmartwienian&M#
pod dostatkiem własnych- Za 
nicąnikt by nie przyjaźni 
mi kwękającymi, smutny*! (**' 

•JnL .
- C z y  mogłaby 

du 1 samoobrony zastoso#* 
nik z  gazem, gdyby **

""^^Sasna zastanawiatem*^
tym. Nie wiem. Gdytfl® . 
dzieckiem — nie walałaby®*^

—  Jaki je st obeem*

-Ewy"? ^ i r ia tO *1
— 20 tysięcy. Sądow i* 

popularne. Pragnąc
now ać czytelników, (
tałciliśmy ostatnio 
dwumiesięcznik. f t
pochwalić się tym, 
tłumaczona na ukrain* 1 *
na w Kijowie. Właśnie 
pierwszy ukraiński numef-

BartwraZNAJOZ*0*5**

NA ZDJĘCIU: **» T“*
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WPfayiu. Warszawie i Wilnie Szaro, tanio, normalnie
PARYŻ

demie, szarości, burości, beże. Do 
itjospódiiice do kostek, którymi mamy 
uniatać chodniki. Ale jednocześnie w 

t toofckcji panuje kryzys, więc — TA- 
I NIEJ,SKROMNIEJ, NORMALNIEJ, 
foyzys podziała] jak zimny prysznic, 

rzeczy proste, normalne, bez 
r, strojów operetkowych i 

innych wybryków. Oszczędność i 
jmągliwość będą teraz w dobrym 
Byti Pierwsze przykazanie: obowiązu- 
jt sylwetka długa, ciemna, szczupła o 
8#ich liniach. Ramiona nosimy na- 
Wat, zaokrąglone (koniec z wielkimi 
(nlndumi), talię podkreśloną i często 

nogi zakryte.
Miti odeszło i nie będzie żadnych 

7*°*° pośrednich. Ma być długo: aż 
•totek!

Sięgamy znów po długie płaszcze 
(szalenie modne długie redingoty). Z  
długich spódnic ćo  wyboru —! albo pro
ste portfelowe, opinające wrzeciono
wato ciało, albo szerokie, wirujące. Do 
jednych i drugich nosi się długie dopa
sowane żakiet} . Jako hit zapowiadają 
się długie dopasowane sukienki zapina
ne do dołu na guziczki, przypominające 
sutanny. Wracają szerokie spodnie 
(chociaż wąskie trzymają się ciągle 
mocno) — są lejące, często jakby „za 
duże”, o nogawkach zakrywających 
obcas. Modnie są spodnie rozszerzane u 
dołu — „dzwony”.

Obszerność zaczyna się coraz bar
dziej panoszyć. Ubranie powoli odkleja 
się od skóry. Styliści wyraźnie zasmako
wali w tym, co obfite, płynne, szerokie i 
miękkie.

Na razie mamy duże płaszcze z

wełny, weluru iub dżerseju i zabawne 
„nadmuchane” okrycia, zwane biben- 
dum. Równie — puszyste kufajki częs
to z kapturami. Na horyzoncie— zama
szyste spódnice, z dużymi kieszeniami, 
ściągnięte w talii, suknie-kombinezony
0  rozszerzonych nogawkach, oraz — 
uwaga! — w stylu empire o podwyż
szonej talii i fruwających dolach.

Króluje dzianina. Ten rodzaj ubrań 
wymaga ' m iękkich i św ietn ie  
układających się materiałów. Jest więc 
dużo tweedu, kaszmiru, moheru, we- 
lurów, krepy, flanelj, muślinów i przede 
wszystkim dżerseju. Dzianina króluje w 
tym sezonie.

Nosić się będzie dużo swetrdw- 
golfów, nawet do dobrze skrojonego 
kostiumu.

Łączy się ubrania na zasadzie pięter 
(dobrze, żeby spod marynarki wyłaziła 
koszula). Łączy to co obcisłe z luźnym, 
lekkie z ciężkim, kobiece z męskim. Na 
ąuknie do kostek zakłada się np. frak. 
Na wieczorową kreację — cienką jak 
mgiełka— zarzuca się ciężki wojskowy 
szynel. Nosi się ciężkie męskie buty. Ka
mizelki — są bardzo na czasie. Zakłada 
się je nie na bluzkę, lecz na żakiet lub 
złotą koronkową suknię.

Kobieta jest dziś istotą dwupłciową. 
Z jednej strony gra damę z początku 
wieku, z drugiej nie waha się sięgnąć po 
męską marynarkę.

Jest dużo męskich elementów. Gar
nitury, marynary, spodnie z mankieta
mi, kamizelki, półbuty, botki kawaleryj
skie.

Przebieranka damsko-męska pod
powie styl a la dandys z początku 
ubiegłego wieku. Przemyka cień Chopi
na, de Musseta, Chateaubrianda— pal
toty z weluru, spencery, redingoty, 
żakiety markiza, białe bluzki z żabotami
1 koronkowymi mankietami.

Koloru będzie mało w tym sezonie. 
Wszechobecny czarny — od rana do 
wieczora. Również antracyty, szarości, 
ciemna śliwka. Dochodzą beże. Często 
łączy się je z... szarym. Kolory jesienne 
— tabaczkowe, rudości, terakota, 
bordo. Przemknie się trochę pasteli i

ecru, zgaszona biel na zasadzie plamy. 
Złoto I srebro na ozdobę. Jeśli chodzi o 
wzory— szykują się głównie kraty.

Żeby być na fali, trzeba sobie spra
wić botki na grubej podeszwie. Mogą 
być ciężkie botki militarne, lub do kon
nej jazdy. Nosi się też małe botki nad 
kostkę, a la pensjonarka, zwykłe sznu
rowane, buty z kokardami i długimi no
sami, trampki z materiałów jak ubrania 
i solidne męskie półbuty. Do nich kolo-, 
rowe rajstopy w kolorze ubrania— brą
zowe, bordo, śliwkowe.

Moda doskonała na bezrobocie — 
na „kloszarda”. W dobrym tonie jest 
mieć jak najbardziej nędzny wygląd. 
Takie czasy.

Najbardziej rozchwytywaną model
ką jest Eve Salvail z łysą jak kolano 
czaszką. Pochodzi z Montrealu. Inna 
popularna modelka — Angielka Kate 
Moss — 1.67 wzrostu i nachalne spoj
rzenie. Jeżeli chodzi o kreatorów mody, 
to na pierwszym miejscu znajduje się 
dziś Jean-Paul Gaultier. Za nim idzie 
Issey Miyake, Ann Demeulemeester, 
Yohji Yamamoto, Helmut Lang. Do
piero na miejscu trzydziestym piątym 
Yves Saint Laurent

WARSZAWA 
Takie paltociki (zdjęcie od prawej u 

góry) nosiły panie urodzone w połowie 
dziewiętnastego wieku, bohaterki po
wieści Turgieniewa, Orzeszkowej. Re
dingoty „Telimeny”, są na poziomie 
prawdziwie europejskim. Mają w sobie 
coś z elegancji dawnej arystokracji ro
syjskiej z epoki przedrewolucyjnej. W 
takim paltocie ujrzał po raz pierwszy 
Annę Kareninę Wroński. („Twój 
S tyr).

WILNO 
A taką modę (zdjęcia u dołu) de

monstrował Wileński Dom Mody pod
czas otwarcia wystawy „Biznes-93” w 
salach „Litexpo”.

Fot. T. Ważniewicz
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Eskulap

GDY BRAK MAGNEZU
C O N F E T T I

Magnez jest pierwiastkiem, który 
chroni nas od zgubnych skutków cywi
lizacji. U Europejczyków zamieszkują
cych kraje cywilizowane i często choru
jących na miażdżycę przeciętny 
poziom magnezu jest niższy niż np. u 
Afrykanów ze szczepu Bantu, którzy na 
miażdżycę nie chorują.

Magnez — to metal żyda. Ciało 
człowieka składa się z komórek, które 
są ciągle kontrolowane we wszystkich 
swych czynnościach, takich jak synteza 
białka, rozmnażanie komórek itp. Tym 
regulatorem czynności komórek jest 
właśnie magnez.

Gdy brak magnezu, może nas 
prześladować dotkliwa arytmia serca 
połączona z silnymi, przeszywającymi 
bólami w klatce piersiowej, bóle i zaw
roty głowy, drganie powiek, drętwienie 
i skurcze kończyn, poranne zmęczenie, 
nawet po wielu godzinach snu, a także 
bezsenność, trudności w koncentracji 
myśli, skłonność do depresji, wypada
nie włosów, łamanie się paznokci. Nie 
wszystkie te dolegliwości muszą wystę
pować jednocześnie.

Magnez chroni nas przed skutka
mi cywilizacji. Wprawdzie nie uważa 
się magnezu za lek przeciwko rakowi, 
ale właściwy poziom magnezu w orga
nizmie chroni przed zachorowaniami 
na nowotwory. To właśnie wysoki po
ziom magnezu w tkankach stanowi ba
rierę ochronną przed miażdżycą, za
wałami, kamicą szczawianową i 
cholesterolową, wreszcie zapobiega 
poronieniom i przedwczesnym poro
dom. Wielką rolę odgrywa magnez 
jako czynnik przeciwtoksyczny, przeci- 
walergiczny i przeciwstresowy. Nie
dobór magnezu usposabia do irytacji. 
Udowodniono, że silne podenerwowa
nie w ciągu 10 minut prowadzi do utra
ty połowy magnezu przyswojonego w 
ciągu dnia.

Panujmy więc nad sobą, bo to 
przecież magnez uczestniczy w tworze
niu i prawidłowym funkcjonowaniu 
systemu odpornościowego. Niski po
ziom magnezu powoduje też obniżenie 
sprawności układu immunologicznego 
i skłonność do ciągłych zakażćń bakte
ryjnych iwirusowych.

Skoro jednak już musimy się de- ■ 
nerwować, to strońmy chociaż od alko
holu. Wypłukuje on ten cenny pier
wiastek z. naszych tkanek. Pozbawia 
magnezu również czarna kawa, która 
wytrąca z organizmu witaminę B, a wi
tamina Bójest promotorem magnezu w

jej obecności przyswaja się on najle
piej. Nie pijmy mocnej herbaty, a także 
zbyt wiele coca-coli czy pepsi-coli — 
zawierają konserwanty rugujące mag
nez. Jonów magnezu pozbawiają nas 
także infekcje wirusowe, środki prze
ciwbólowe, tabletki nasenne, leki mo
czopędne i przeczyszczające, a także 
antybiotyki.

Aby uzupełnić zasoby tego pier
wiastka trzeba częściej jadać produkty 
zawierające magnez. Należą do nich: 
kakao, ziarno sojowe, otręby, kiełki 
pszenicy, kasza gryczana, fasola, 
groch, orzechy włoskie i laskowe, mig
dały, czekolada, pieczywo razowe. Us
talono, że woda twarda (dolomitowa) 
zawiera około dwa razy tyle wapnia, co 
magnezu i ma dobroczynny wpływ na 
ludzkie serce. Zaczęto zastanawiać się, 
co robić, aby uczynić wodę twardszą. 
Po utwardzeniu wody na Florydzie, 
śmiertelność z powodu chorób serco
wych spadła tam o połowę. Oczyszczo
ne produkty są pozbawione magnezu, 
np. cukier rafinowany.

Dla zdrowia potrzeba mniej więcej 
400-600 mg magnezu dziennie. Orga
nizmowi potrzeba w przybliżeniu 
połowę tej ilości magnezu co wapnia. 
Jeśli wapnia jest w stosunku do magne
zu za dużo, to odczuwamy niedobór 
Mg. I odwrotnie. Jeśli jednak potrzeb
ny jest wapń w zwiększonej ilości, to 
Uzeba zażywać tabletki lub proszek za
wierający wapń i magnez w zaleconych 
odpowiednich proporcjach (np. pastyl
ki dolomitowe sprzedawane w Polsce 
bez recepty).

Na Zachodzie jest mnóstwo 
różnego rodzaju preparatów, w 
różnych postaciach: cukierki, wody mi
neralne z magnezem. U nas iiiestety, 
gorzej z tym. Ale teraz dużo kto jeździ 
za granicę, więc można tam dostać. Oto 
nazwy leków zawierających magnez: 
„Aspargin”, „Dolomit”, „Asmag” 
(polskie, czeskie) i zachodnie—„Mag- 
2”, „Solumag", „Megamag”, „Magne- 
sium dias porał”.

Czy można przedawkować mag
nez?— takie niebezpieczeństwo nie 
istnieje przy zdrowych nerkach, które 
potrafią wydalać nadmiar. Musimy też 
pamiętać, że nie powinni spożywać 
magnezu w nadmiarze ludzie o niskim 
ciśnieniu. Zresztą w każdym wypadku 
zaleca się zasięgnąć porady lekarza, 
tylko on wie, co kogo boli i co do czego 
pasuje.

( z g )

Z czym do gościa?
Przywiodłam sobie z zagranicy ryż 

słynnej marki „Uncle Ben’s”. Cóż to za 
przemyślanyprodukt. Wewnątrz barw
nego pudełka, w specjalnych worecz
kach — ryż do użycia na jeden raz. 
Wrzuca się taki woreczek do wrzątku, 
gotuje równo 20 minut, wybiera za 
specjalny uchwycik w woreczku zwody 
— nie rozgotowany, nie za miękki, nie 
za twardy, w sam raz — i je się z czym 
dusza zapragnie, lub po prostu z ma
sełkiem.

Producenci pomyśleli o nabyw
cach, przemyśleli wszystko w najdrob
niejszych szczegółach, aby konsumen
towi było wygodnie, aby nie 
potrzebował stać nad garnkiem i pilno
wać ryżu.

Zadziwiają nas różne towary zag
raniczne, w których każdy szczegół jest 
przykładem dobrego pomyślunku, a 
wszystko zostało wykonane estetycznie 
i kolorowo. Nasze rodzime towary z 
każdym dniem stają się coraz droższe i 
coraz gorsze. Zrobione są w pośpiechu, 
byle jak, po chamsku.

Baton, który jeszcze niedawno 
kosztował 30, a teraz 40 centów, kruszy 
się, jego „podeszwa" odkleja się od 
miąższu. Kruszy się również masło. 
Gdy chcesz zrobić kanapkę, to masz

Triumf koturn
Zwykle na początku mówi się; 

że takich buciorów nigdy bym na 
siebie nie założyła, a potem uważa 
się je za ładne. Podobnie zresztą 
jest ze zmianą mini na maxi i od
wrotnie.

Zaczęło się niewinnie. Kilka lat 
temu znana z ekstrawaganckich po
mysłów projektantka Vivienne West- 
wood ubrała swoje modelki w buty na 
15 -centymetrowej platformie.j Nikt 
nie potraktował tej propozycji po
ważnie—-wiadomo, projektanci lubią 
szokować publiczność. Tymczasem 
koturny zaczęły się mnożyć bez umia
ru, a tego lata ostatecznie zatriumfo
wały. Sandały na koturnie, mokasyny 
na koturnie, męskie trzewiki na ko
turnie i nawet klasyczne szwedzkie 
drewniaki... W tym miejscu strzeliła 
nam do głowy myśl — czy nie znajdzie 
się nikt na Litwie, kto by odrodził

Co w zachowaniu partnera drażni

cały stół w okruszynach i kawałeczkach 
masła. Klei się ono do rąk, spada na 
podłogę.

Miętowe iryski Wileńskiego Przed
siębiorstwa Cukierniczego trzeba ssać 
razem z wewnętrzym papierkiem, a 
potem ten papier wypluwać.

Chociaż w opakowaniach z mle
kiem linią punktowaną oznaczone są 
miejsca, gdzie należy je przerywać — 
bez użycia siły—nożyc czy noża — nie 
da się rady. A gdy się już opakowanie 
otworzy, to mleko bryzga z niego na 
stół lub podłogę.

Słowem, coś tu nie gra. Coś za
pożyczyliśmy od Zachodu, a o czymś 
zapomnieliśmy. I nikomu teraz nie w 
głowie, aby coś naprawić. Grunt, że 
mleko jest'— reszta nieważna.

Taki stan rzeczy będzie trwał, 
dopóki nie ustali się .u nas prawdzi
wy rynek, nie powstanie konkurenc
ja, przy której każdy będzie zmuszo
ny doskonalić produkcję, bo jej nie 
sprzeda, bo ludzie pójdą na zakupy 
do sąsiada. A konkurencja nigdy nie 
powstanie, dopóki nie będzie nap
rawdę wolnego handlu, dopóki bę
dzie on regulowany i kontrolowany 
odgórnie poprzez nieudolne para
grafy i przepisy.

...  kobietę
* Nieumiejętność tworze

nia atmosfery. Chodzi o nada
wanie sygnałów: „jestem tobą 
zainteresowany”, o czułe słó
wka, delikatne aluzje, czułe 
spojrzenia.

* Niedbałość w kreowaniu 
siebie jako atrakcyjnego ko
chanka. Mężczyzna nie dba o 
to jak go widzi kobieta. Nie 
przywiązuje wagi do sztuki 
rozbierania się. A jakiż to za
bawny widok — nagi 
mężczyzna w skarpetkach. 
Kobiety starają się wyszukują 
sobie fantazyjną bieliznę i wy
magają od mężczyzny podob
nej dbałości.

* Ponuractwo w sytuacjach 
intymnych. Dostrzeganie za
bawnych stron seksu sprzyja 
odprężeniu i może zwiększyć 
wzajemną satysfakcję.

* Niedelikatność pieszczot 
Mężczyźni zapominają, że ich 
partnerkii mają bardziej 
wrażliwy zmysł powonienia, 
dotyku, że oczekują delikat
nych pieszczot. Poklepywanie 
kobiety jak ulubionego dober
mana nie sprawia jej przyjem
ności.

* Mężczyźni w męskim gro
nie lubią rozprawiać o kobie
cych piersiach, ale zapominają 
o nich w sytuacjach intymnych. 
Tymczasem od tego, czy 
mężczyzna potrafi pieścić pier
si zależy w znacznym stopniu 
zadowolenie kobiety.

* Domaganie się słownej 
oceny dokonań partnera: „Jak 
ci było kochanie? Powiedz, 
byłem dobry?” Po otrzymaniu 
zadowalającej odpowiedzi — 
bo któraż partnerka odważy się 
wytykać błędy — mężczyzna 
zadowolony i odprężony zasy
pia, nie myśląc o rewanżu w

stylu: „Ty też byłaś wspaniała", 
„masz piękne ciało” itp.

* Niedocenianie intym
ności kontaktu. A tymczasem 
liczy się nie czas trwania, a ja
kość intymnych kontaktów.

* Nastawianie na czerpanie 
włas.nej przyjemności. 
Mężczyźni znacznie mniej en
tuzjazmu przejawiają w dawa
niu jej partnerce. Kobieta po
trzebuje zainteresowania, 
czułości nie tylko „przed”, ale i 
„potem”. Jeśli tego nie otrzy
muje jej satysfakcja jest nie
pełna..

. . .  mężczyznę
*  Nadmierne gadulstwo, 

odw ieczne pytania: „Jak 
myślisz, jak długo będzie nam 
ze sobą dobrze?”, „O czym 
myślisz?” To ostatnie pyta
nie bywa przysłowiową krop
lą goryczy, bo bywa, że 
mężczyzna nie rozważa w 
danym momencie poważnego 
problemu lub gorzej — buja 
myślami w obłokach, a do 
tego nie odważy się przyznać. 
Odpowiada więc „o niczym”. 
Po kolejnym dociekliwym 
„To niemożliwe” — odwraca 
się na bok i zasypia.

* Propozycje w stylu „po
rozmawiajmy o nas”, składane 
w środku nocy i bez kon kretnej 
przyczyny.

♦Nieuzasadniona wstydli- 
wość, wypowiadane szeptem 
„zgaś światło”, „nie patrz na 
mnie zanim nie wskoczę pod 
kołdrę". Chodzi zazwyczaj o 
ukrycie niedoskonałości ciała, 
a zwłaszcza dodatkowych cen
tymetrów w talii i biodrach. 
„Zachowują się tak, jak gdy
byśmy nie znali ich ciała — 
twierdzą mężczyźni. — Czuje
my się wtedy zażenowani”.

Za zamkniętymi drzwiami

* Nieporozumienia doty
czące gry wstępnej. Jeżeli 
mężczyzna je opuszcza — nic 
znaczy, że traktuje partnerkę 
jako przedmiot cielesnych 
uciech, o co ona go posądza od 
razu.

|  Ciało mężczyzny jest 
mniej wrażliwe niż kobiece— 
wymaga bardziej zdecydowa
nych pieszczot.

|  Poza męczennicy towa
rzysząca pytaniu gna co masz 
dziś ochotę, kochanie?7’ W 

kontaktach intymnych nie 
chodzi o poświęcenie, a o 
wspólną przyjemność.' - i

* Duchowa nieobecność, 
uzewnętrzniona dodatkowa 
zaraz „po” trzeźwą uwagą w

‘ rodzaju: „Wojtuś miał dzisiaj 
zaczerwienione gardło”. Oczy
wiście świadczy to dobrzeo ko- 
biecie jako matce, ale 
równocześnie uświadamia 
mężczyźnie, że partnerka, ? 
którą chce' dzielić przyjem
ności, wykonała właśnie jesz
cze jeden domowy obowiązek-

* Upominanie się rano 
pieszczot i pocałunków, na 
które przed śniadaniem 
mężczyzna rzadko ma ochotę-

*  *  *

Specjalistom udało si? 
sprecyzować, czego w sytu*c 
jach intymnych nie lubił 
biety u swych partnerów orfI 
czego nie lubią w zad*01**? 
swych partnerek • { W j*  
co obie strony drażni, 
zniechęca. Często są 1° .
biazgi, ale... Zastanów®? | 
porównajmy nasze odo*' 
doświadczenia.

LEKI OD MIGRENY!
Sumatnptari — to nowy, bardzo drogi lek przeciw

ko chorobie walącej z nóg najprzedniejsze umysły ludz
kie — migrenie. Jedna pigułeczka kosztuje 13 USD, 
jeden zastrzyk — 30 USD.

Naukowcy obliczyli, że 10 proc. ludności świata cier
pi notorycznie na migrenę. Sumatriptan używany jest 
dziś w 36 krajach świata, ale lekarze przypisują ten lek 
tylko najbardziej cierpiącym. Już po 10 minutach od 
chwili zażycia, chory odczuwa znaczną ulgę.

NARZECZONA DLA JOHN*
John John Kennedy znalazł sobie narzCCẐ I vj 

długie nogi i włosy, jest blondynką, nazywa się 
Liczy 32 lata i jest aktorką hollywoodzką. &  VrtP ^  
ciowa, zgodnie z tradycją, nie cierpi Deiyl- ^ c -  

Tak pisano w prasie miesiąc temu, a 
dzicliśmy się, że John Ożenił się z własną sęku** 
to nie bywa na świecie! •

Zestaw przygotowała 
Barbara z n a jd z i ło w s k a  

Fot. Tadeusz D

tradycyjne litewskie drewniaki — 
• kłumpie? W okresie okupacji nie
mieckiej i tuż po wojnie były w Wilnie 
bardzo modne.

Na ul. Żydowskiej jest firma 
„Oda-Lux" wytwarzająca modną 
odzież skórzaną. Bardzo sympaty
czne rzeczy i ekspedientki też. Otóż

owe ekspedientki opowiedziały nam
że ich sklep brał udział w pokazie mody
w Wiedniu, Londynie i Berlinie, \ 
wszystkie modelki wystąpiły w sznuro
wanych skórzanych butach na po. 
tężnych koturnach. Podobno powo
dzenie było niesamowite. (Ni 
zdjęcia).



W I L E Ń S K I " 30 października 1993 r. str. 9

czekuję wskrzeszenia umarłych.
|0< H P W

I' mnicta, nie pojostaje po mm
A dobra, klóre uczyni) innym".

Sdy mniejużnjcbjdzic?9 ■ awneH 6 -' ■*, * .
I n H m W l i a l n u ?  naszych 
( . i w ^ i w ć z e  wczoraj byli, a dziś już 
I zostało puste miejsce,
K r*  -$ Ę i fflPe)ni- 80 cztawick jral nie_
M m  kidiakpopiwstać na tym ludzkim,
ę r ^ ć m a c to  bytowania-Rodzi | |

J f i O S U  pretacji Mszy Świętej 
nas zasmuca nieunikniona 

znajdujemy pociechę w obieł- 
^ ““SZialelnoici- Albowiem życie 

"1, 0 panie, zmienia się, ale nie
H  d w n  (łoczesneJ Pie l '^ l^ J^ g o to w a n e  w niebie doczesne

l i | |  i zmartwychwstał. Dlatego i
fy^ jZ icrd i zmartwychwstaniemy. On 
M  M Mnl otworzyć zamknięte przez 

X  ‘doou Ojca. „W Domu Ojca megojest 
8 1   ___

W lisopadzie głębiej uświadamiamy sobie ta
jemnicę świętych obcowania: tajemnicę przedziw
nej łączności pomiędzy tymi, którzy są już w Domu 
Ojca, bo tu na ziemi, bardzo ukochali i wiele wycier
pieli, pomiędzy tymi, którzy niejako w przedsionku 
nieba dostępują oczyszczenia, i pomiędzy nami, 
którzy jeszcze pielgrzymujemy, którym dany jest 
jeszcze czas. Cel naszej wędrówki widzimy niejasno, 
„jakby w zwierciadle, ale kiedyś zobaczymy twarzą 
w twarz”.

Pozwól Czytelniku, że zakończę tę refleksję ży
czeniami. Będą to życzenia dla Ciebie i dla mnie. 
Napisała je pewna matka swojemu synowi jako de
dykację w książce „ó  naśladowaniu Chrystusa". 
Ten syn został później sekretarzem generalnym Or
ganizacji Narodów Zjednoczonych, Słowa matki 
znaleziono przy nim w szczątkach rozbitego samo
lotu.

„Kiedy przyszedłeś na świat, wszyscy się cieszy
li, tylko IV płakałeś. Żyj tak, aby w twojej ostatniej 
godzinie wszyscy płakali, tylko Tyś nie miął łzy na 
swoim obliczu' i przyjął śmierć spokojnie, kiedykol
wiek przyjdzie”. *

Ks. Michał JANOCHA

0 modlitwie 
za zm arły ch
I l i  R h  że nie wierzę w istnienie 

MjLft „id), i  czyśćcem, piekła. Jednak do 
^ aiedział*® ° nim bardzo mało, a i chęci 
•fJLń wiedzy nie miałam. Nic dziwnego, że 

mnie czymś bardzo abstrakcyjnym, 
i 1 1 8  nie dotyczyło. Dopiero z cza - 
* —4•—ć dla mnie Kimś naprawdę

^ ('mówiącym do innie i działającym w moim | 
*!rtlny suwał się powoli i ten niewidzialny 
C joinak dopiero śmierć mojego ojca i niedaw- 
wbnia otworzyła mi jakby drzwi do niego. 
Kali. Gdzieś są. Gdzie?! Oby jak najszybciej

jp, Pana Jezusa: „Miłujcie się wzajemnie i 
-idoiiekwe doświadczenie Jego Kościoła, a 
Lgcje wewnętrzne przekonanie mówią mi, że

■pomóc. Chcę tegp, zwłaszcza, żfe— gdy żyli

fizycznie — mało troszczyłam się o nich. Zdaję 
sobie sprawę, że Ty™, który troszczy się o nich 
prawdziwie jest Jezus Chrystus. Dlatego proszę Go, 
żeby jak najszybciej spełniło się Jego i ich obecne 
pragnienia — pełne zjednoczenie z Nim, pełne 
szczęście. Taka modlitwa powoduje, że Bóg może 
oczyszczać te dusze z wszelkiego fałszu, zamętu, 
który zabrały ze sobą. One przez to poznają Go 
coraz lepiej, a ich potęgujące się pragnienie pełnego 
bycia z Nim jest jak palący ogień. Oczyszcza je coraz 
bardziej, aby w końcu mogły stanowić, wraz ze świę
tymi, wspólnotę z Tym, który jest Czystą Miłością.

Moja modlitwa wpływa też na mnie, rozszerza 
moją troskę: coraz częściej proszę za wszystkich 
zmarłych.

Ci, co odeszli, teraz już nie mogą sami sobie 
pomóc, ale wiem, że njiogą i chcą modlić się za nas, 
żyjących jeszcze w ciele. W ten sposób Boża miłość 
przepływa przez osobę Jezusa między światem wi
dzialnym i niewidzialnym łącząc je stopniowo w 
jedno Królestwo Boże.

Monika BOGUSŁAWSKA

RZECZY OSTATNIE
Aby rzeczy ostatnie
stały się nam rzeczami pierwszymi
chleb ogień woda sen
Żeby do matek wróciły dzieci
co dawno wyrosły i odeszły
by z naszej własnej pooranej twarzy
spojrzały na nas oczy naszej matki
Żeby śmierć miała kroki jedyne upragnione
Ci co poznali głód znają ju ż smak chleba
ci co poznali samotność znają smak miłości
c i co poznali odtrącenie znają smak dotknięcia
może ci co poznali śmierć znają smak życia

Anna KAMIEŃSKA 

Fot. Stanisław ZINIEWICZ

łasz stosunek do ciężko chorych i umierających
j idnlosknUanie da się pogodzić z prawdą,to czy należy iść za głosem 
■^cąteiia głosem miłosierdzia? Mam na myśli konkretną sprawę: Czy 
mbUłm umierającym o zbliżąjącej się śmierci? Sama opowiadam się 
W po tupnie miłosierdzia. Kwestię ostatnich sakramentów można by prze- 
e rańpk w taki sposób, że udzielałoby się ich w każdej chorobie twówczas 
pibjf s | kojarzyć z nadchodzącą śmiercią.

Halina

(Opowiem pani na początku aneg- 
RZnajduje się ona we wspomnie- 
Mffluego zakopiańczyka doktora 
r-r Oiramca: .Wezwano mnie 
Mpto chorej starszej kobiety.

zapalenie płuc i powie- 
p̂ łężowi, że kobieta może um- 
J*ł»oaw«zdld wypadek popro- 

Przychodzę na drugi dzień, 
ptaiędneć, czy pacjentka jesz- 
V **?* męża z sy-
rftytojanpi trumny, a w izbie 

7̂  M słomie, ubraną w 
kn lę . ręce złożone jak u 

żwirkiem, żeby się 
l*m  zaś chora stęka i 

gwarne patrzy na mnie. Zapy
lą "Dobrze — odpo- 
Jein l ̂®8°®ość, wyspowia- 

końca. Ułożyli mnie 
K **70 porządnie, prosto zas- 
-  — kobietę ułożyć na

zbliżającej się śmierci? Gdybym odpo
wiedział: „Tak, byleby to czynić z całą 
delikatnością i miłością” — byłaby to 
odpowiedź nazbyt uproszczona. Boć 
przecież w chorobie, nawet bardzo 
ciężkiej, nie wszystko jest zdetermino
w ani bardzo wiele zależy od samopo
czucia chorego, od jego woli żyda. 
Zbyt jednoznaczna informacja na 
temat zbliżającej się śmierci, choćby 
podana jak najdelikatniej, może w cho
ry m stłumić wolę życia. Zresztą lekarze

Bylebyśmy starali się otworzyć na całą 
prawdę.

A prawda w stosunku do człowieka 
umierającego wydaje się następująca. 
Przede wszystkim człowiek wówczas 
bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje 
bliźnich, ich współczującej obecności i 
miłości.

Tymczasem powiedzmy sobie 
szczerze: My uciekamy przed umiera
jącymi! Czytałem kiedyś komunikat 
socjologiczny, w którym sygnalizowa
no, że nawet lekarze i pielęgniarki 
podświadomie unikają umierających i 
z większym ociąganiem reagują na ich 
wezwania niż na wezwania chorych ro
kujących powrót do zdrowia. Może też 
jest coś prawdy w popularnym zarzu
cie, że my oddajemy 'naszych ciężko 
chorych bliskich do szpitala nie tylko

S z u k a j ą c y m  d r o g i

■ 28 kilka dnUhonH
\t Wyzdrowiała i żyła 
p Irutnnie jadły owce

JJ^pieniem
>0iWniesioi do roz-

'̂ sobieonY przez panią
lfc-u' .--^uprzytomnić?ę 
^ U e  ludzki stosunek do

budzie mocą 
Srcj |®^adać na pytanie o 
K u j ‘  jaWej

c"yoa zawsze jest 
poglądami na 

SidrM*; JeśH w ogóle 
' *̂ r< n °Scns ̂ erci, jeśli 

najbliższych 
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teżsą omylni: ileż to razy zdarza się, że-. 
lekarz prorokuje rychłą śmierć, a nie
doszły nieboszczyk weźmie jeszcze 
udział w pogrzebie swego lekarza.

Niemniej gdybym odpowiedział 
pani: „Lepiej ukryć prawdę przed 
umierającym i udawać przed nim, że 
nic poważnego się nie dzieje”—byłaby 
to odpowiedź już nie tylko uproszczo
na, ale z gruntu zła. Bo nie oszukujmy 
się: Nasz dzisiejszy stosunek do śmier
ci jest głęboko nieludzki; zniszczyliśmy 
lekkomyślnie naturalną powagę i 
wzniosłość ludzkiego umierania; czy
nimy; wszystko, żeby człowiek przestał 
być podmiotem umierania, żeby spro
wadzić go tylko do roli przedmiotu.

Nasz stosunek do ciężko chorych i 
umierających powinien być możliwie 
jak nagłębiej oparty na prawdzie. Pani 
przeciwstawiła prawdę miłosierdziu. 
Myślę, że jest dokładnie odwrotnie: że 
prawda jest z na tury miłosierna, że miło
sierdzie okazywane wbrew prawdzie 
jest nieprawdziwe. Myślę, że nie da się 
drugiemu człowiekowi okazywać miło
sierdzia inaczej, jak tylko w prawdzie.

^ z k l  pamięci Worotyńskiego
* o r«- rasząją miłośników Poe/Ji na Zadasz-

Id literackie poświęcone Jego osobie I 
twórczości. Odbędą się one w kościele 
Św. Ducha w cyklu spotkań „Wieczór 
w klasztorze* 31 października br. o 
godz. 17.00.
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po to, żeby tam mieli fachową opiekę, 
ale również dlatego, żeby oddalić tro
chę od siebie ich umieranie.

Podejrzewam, że w wielu przypad
kach udawanie przed ciężko chorym, 
że jego choroba to w gruncie rzeczy nic 
poważnego, jest w swojej istocie próbą 
magicznej ucieczki przed człowiekiem 
umierającym. Nie umiemy się zacho
wać w obliczu cudzego umierania więc 
staramy się nie przyjąć tego faktu do 
wiadomości. Żeby zaś tę niezręczną 
dla siebie sytuację zakłamać do końca, 
wmawiamy samym sobie, że zachowu
jemy się tak nie z pobudek egoistycz
nych, ale że wymaga tego miłosierdzie 
wobec człowieka znajdującego się w 
niedoli. Nie przyjdzie nam nawet na 
myśl, że może swoim udawaniem —- 
proszę przeczytać choćby nowelę 
Tołstoja „Śmierć Iwana Iljicza” — 

. zwiększamy jeszcze naszym bliskim ból 
umierania, a zwiększamy tym bardziej, 
im bardziej komedianckie, im mnie de- 

M likatne jest to nasze udawanie.
Słowem, na pytanie, czy umierają

cemu należy się prawda o powadze jego 
sytuacji, staram się odpowiedzieć głębiej 
niż przez proste „tak" albo „nie”. 
Człowiekowi, który umiera, należy się 
przede wszystkim ludzka obecność i 
miłość. Nie uciekajmy przed umierają
cymi, nie uciekajmy ani ciałem, ani po
przez akty magiczne. I starajmy się, żeby 
nasza miłość była prawdziwa. Miłość po
trafi osiągnąć również takie cele, które 
na pierwszy rzut oka wydają się ze sobą

sprzeczne— jeśli tylko cele te zgodne 
są z prawdą rzeczywistości. Miłość, 
prawdziwa miłość, znajdzie sposoby, 
żeby w człowieku ciężko chorym, 
również jeśli jegó stan jest po ludzku 
beznadziejny, podtrzymać wolę życia, 
a zarazem uszanować powagę umiera
nia i godność chorego.

W tym miejscu chciałem napisać 
zdanie: Ci, którzy zostają jeszcze na tej 
ziemi, mają obowiązek pomagać w 
umieraniu tym, którzy odchodzą. Ale 
przecież dzisiaj zdanie to łatwo może 
się skojarzyć z eutanazją. Oto jeszcze 
jeden przykład wyjątkowo drastyczny 
— ucieczki przed człowiekiem umicra- 
jącym: odbiera się wręcz życic 
człowiekowi umierającemu, byleby nie 
mieć z nim do czynienia. A sam fakt,że 
stara chrześcijańska zasada pomocy w 
umieraniu człowiekowi, który odcho
dzi, może się dziś skojarzyć z eutanazją, 
świadczy o tym, że nawet o miłosier
dziu możemy myśleć zupełnie opa
cznie, a nawet przewrotnie.

Ma pani oczywiście rację, że przy
jęcie przez chorego sakramentów po
winno się kojarzyć raczej z jego choro
bą niż ze zbliżającą się śmiercią. 

■ Niemniej jeśli ktoś zbliża się do kresu, 
a nie przyjął jeszcze sakramentów, tym 
więcej trzeba się o nic zatroszczyć.

Gdyby zaś zapytać, dlaczego dzi
siaj tak wielu wierzących umiera bez 
sakramentów świętych, i co robić, żeby 
było inaczej, odpowiedziałbym nastę
pująco: sami nic mamy.zbyl wielkiego 
pragnienia, aby w chorobie i przy 
śmierci 'nie zabrakło nam sakra
mentów/Chrystusa, toteż mało tro
szczymy się o to w chorobie i śmierci 
naszych bliskich. Co robić, żeby było 
inaczej? Trzeba nam więcej modlić się 
o to, żeby nasza własna śmierć była 
prawdziwie chrześcijańska. A może i o 
to, żebyśmy więcej pragnęli, aby nasza 
śmierć była prawdziwie chrześ
cijańska. '

Jacek SALIJ OP

W salach wystawowych

Wykresy, jak 
dzieła sztuki

Są zaiste wspaniałe. Nie tylko dla 
specjalisty, który w pełni oceni mięk
kość i prawidłowość linii, ale też dla 
laika, albowiem przedstawione tu pro
jekty i wykresy można oglądać jako 
swoiste dzieła sztuld.

Pomysł zorganizowania tej nieco
dziennej ekspozycji w wileńskiej galerii 
„Akademia” należy do młodego histo
ryka sztuki Rasy Butvilaite, która w ten 
sposób uznała za stosowne wyróżnić 
jubileusz 200-lecia swej uczelni — 
Akademii Sztuk Pięknych.

Łatwo powiedzieć wyróżnić, ale 
była to bardzo żmudna praca, której 
inicjatorka tego poświęciła 8 miesięcy 
pracy. Spenetrowała więc zbiory Aka
demii Nauk, Uniwersytetu Wi
leńskiego, swej macierzystej uczelni.

Do rąk trafiło około 5 tys. teczek z 
wykresami, które musiała przewerto- • 
wać, zbadać, by wybrać te 46 ekspo
natów, które tworzą rzadką, a tak cie
kawą wystawę. Ukazują prace 
profesorów i uczniów Akademii Wi
leńskiej lat 1793-1831. Dlaczcgo 
właśnie ten okres? Nie jest to przypad
kowe, gdyż są to lata, kiedy na Uniwer
sytecie Wileńskim działała katedra ar
chitektury — dziedziny dającej 
podstawę do rozwoju Wileńskiej Aka- 
deniii Sztuk Pięknych.

Oglądając projekty i wykresy prze
suwa się cały szereg nazwisk, które 
związane są z historycznymi budowami 
naszego miasta. Nic dziwnego ludzie ci 
tu studiowali, wykładali, temu miastu 
poświęcili swe prace.

To nade wszystko Wawrzyniec. 
Stuoka-Gucewicz jego plan generalny 
zachodniej części Wilna możemy tu 
obejrzeć. Weszły tu i przedmieścia 
trockie i Góra Boufałowa, i ł^ukiszki, i 
Zakręt. Autor z wielką dokładnością 
odnotował nie tylko istniejące 
naówczas grunty, zabudowy (szopy, 
piece cegielne itd.) ale też podaje 
dokładny spis miejsc, które by się na
dawały na taki a taki obiekt.

Wiele budów, które były projekto
wane nie zostało urzeczywistnionych. 
Możemy więc piękno tych dziś już nic 
istniejących spichrzów, lodowni, 
oranżerii itd. oglądać tylko na papier
ze.

Należy koniecznie wspomnieć o 
projektach profesora Karola Podcza- 
szyńskiego (kaplicy grobowej dla Jana 
Śniadeckiego w Jaszunach, Świnia na 
folwarku i in.).

Wiele architektów, których prace 
> znalazły się na wystawie — to ucznio

wie K. Podczaszyńskiego. To Tomasz 
Tyszecki, Karol Gregotowicz i in. 
Wspominając Tyszeckiego wymienimy 
prezentowany tu projekt kaplicy w ma
jątku w Widzach, projekt lodowni dla 
hrabiego Ignacego Czapskiego, pro
jekt domu wiejskiego możnego obywa
tela i in.

Niestety, nie na każdym z prezen
towanych eksponatów znalazło się naz
wisko autora. Czas zrobił swoje. Na 

* wielu arcyciekawych pracach widnieje 
podpis: autor nieznany. Organizator/y 
wystawy żywią nadzieję, że mo/e zwie
dzający dopomogą właśnie w indenty- 
fikacji autorstwa. Byłaby to rzecz niez
wykle ważna. Kuratorka pokazu Rasa 
Butvilaite ma zaplanowane też wyda
nie katalogu związanego z architekturą 
— prac, które tu nie weszły.

Pokaz czynny do 6 listopada. Nap
rawdę warto wygospodarować chwilę, 
by zajrzeć do galerii „Akademia" (ul. 
Latako 2). Nie każdy bowiem dzień 
trafia się taka okazja by obejrzeć te 
prace stworzone przed 150 z górą laty, 
i które praktycznie nie straciły na aktu
alności.

Helena GŁADKOWSKA

Niech na grobach zapłoną świeczki
Rada prezesów órganizabji polskich na Litwie zaprasza rodaków 

na uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na cmentarzu Rossa, 
wyznaczone na 1 listopada br. Zbiórka przy wejściu o godz. 15.00.

Wspomniana rada apeluje też o wyrazy pamięci wobec Zmarłych 
na cmentarzach rozsianych w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Niech na 
Wszystkich Świętych i w Zaduszki nie zostanie grobu bez zapalonej 
świeczki!



Literaci wileńscy i syn 
ostatniego żagarysty

Otwarcie katedry polonistyki na 
Uniwersytecie Wileńskim przyczyniło 
się do przyjazdu do Wilna profesora dr. 
bab. Tadeusza Bujnickiego z Uniwer
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Historyk literatury, syn wileńskiego 
poety-żagarysty Teodora Bujnickiego, 
spotkał się również ze środowiskiem 
literatów polskich w Wilnie. W Domu 
Prasy, w redakcji „Kuriera Wi
leńskiego”. Było to 20 października. 
Właśnie dlatego zatytułowałam infor
mację o spotkaniu „Środa literacka”. 
Nie miałam na myśli, oczywiście, żad
nej analogii do „Śród Literackich” w 
Celi Konrada, tradycyjnie odrodzo
nych przez Czesława Miłosza w czerw
cu A.D. 1992. Teraz w zwykłe środowe 
popołudnie w sali redakcyjnej — była 
niezwykła okazja, by porozmawiać z 
profesorem Bujnickim o literaturze, w 
szczególności badaniach historyczno
literackich na gruncie wileńskim. O po
ezji współczesnej.

— W Wilnie podkład literacki jest 
ogromny i do kolka nie rozpoznany— 
rozpoczął swe wystąpienie Tadeusz 
Bujnicki. — Mówię to jako historyk 
literatury. Mój ojciec był poetą stąd. 
Był związany ze środowiskiem 
„/agarów". Ze szczątków archiwum 
ojcowskiego dowiedziałem się o tym 
środowisku, poczynając od Sarbiew- 
skiego aź do noblisty Miłosza, również 
z tym środowiskiem związanego.

Swoje zainteresowania i badania 
związałem z literaturą pozytywizmu. 
Mój pobyt tu, kontakty z ludźmi, którzy 

* zaczynają studiować też nasuwa zada
nia pozytywistyczne... Swoją deklarację 
składam również pized wami. W Komi
tecie Badań Naukowych w Krakowie 
spisane są materiały prasowe, które do
tyczą kultury polskiej na tych terenach. 
Od podstaw. Mną kieruje jeszcze kwes
tia osobistej emocji—kontakty z miej
scem, które jest dla mnie bliskie.

Ukończyłem gimnazjum w ' 
Gdańsku. Później był Kraków... Prze

bywałem również na Śląsku. Pobyt na 
Litwie planuję dorywczo rozszerzyć — 
możliwie do dwuletniego. Kontakty wi
leńskie przyczynią się do rozszerzenia i 
reasumowania moich badań literac
kich tutaj. Interesuje mnie poezja roz
wojowa...

Profesor podkreślił znaczenie ist
nienia środowiska literackiego w Wil
nie dla studentów polonistyki. Zazna
czył, że zapoznał się z antologią 
współczesnej poezji wileńskiej, przygo
towaną przez Woźniakowskiego z to
mikami poszczególnych autorów, a 
mianowicie — Romualda Mieczkow
skiego, Wojciecha Piotrowicza, Alek
sandra Sokołowskiego.

— Orientację ogólnikową mam 
poprzez czytanie analityczne waszych 
wierszy i recenzje w gazetach krajo
wych — powiedział prof. Bujnicki.

Profesor zdradził również swoje 
plany, dotyczące wydania antologii 
Zagarystów. Weszliby do niej m.in. 
Huszcza, Szewczyk, Maślińsld, Żuk- 
rowski. Obecna na spotkaniu, kierow
niczka działu szkół i młodzieży pani 
Łucja Brzozowska zagaiła dyskusję o 
poetach i pisarzach polskich, któiych 
okres twórczości przypadł na lata soc
jalizmu. Przez to tylko, czasem nie
sprawiedliwie, są dziś niedoceniani 
przez krytykę literacką...

W latach 70 rozkwitła na Wi
leńszczyźnie twórczość Sławomira 
Worotyńskiego. Wiersze. Bajki dla 
dzieci. Eseje. Opowiadania. Był niedo
ceniany. Nie odkiyty — za’życia. Cóż 
tu ukrywać?! Łamy ówczesnego „Czer
wonego Sztandaru” miał, co prawda, 
otwarte. Drukowano... Ale tak napraw
dę, nie miał komu swego wiersza prze
czytać. Jego słuchaczc najczęściej, nie 
byli znawcami i miłośnikami poezji. 
Doceniała go Polska. Czuł, na 
szczęście, wielki talent kolegi Henryk 
Mażul. Podczas spotkania z profeso
rem Bujnickim powiedział;

— Właśnie od Sławka poezji za

częło rozkręcać się „Koło literackie” 
przy redakcji naszego dziennika. 31 
października planuję zorganizować 
Zaduszkowy Wieczór poetycki 
‘poświęcony Sławkowi. Mam w posia
daniu jego ostatnie, niezwykłe listy z 
Bielska Białej, które przesłał do mnie...

Podczas spotkania zabrzmiał 
wiersz Worotyńskiego „Miasto”. Poeci 
z „Koła Literackiego” przy redakcji 
„Kuriera Wileńskiego” oraz z sekcji 
literatów polskich przy Związku Pisa
ny Litwy recytowali swoje wiersze.

Na zakończenie głos zabrał po
nownie Tadeusz Bujnicki. Powiedział, 
że chciałby mieć po kilka utworów 
każdego autora.

; Za pośrednictwem prezesa Sto
warzyszenia Autorów Polskich, do 
którego należy profesor — Jana Po
prawy, autora książek o muzyce popu
larnej — postara się spopularyzować 
wileńską poezję w Krakowie.

Alina LASSOTA

NA ZDJĘCIU: podczas spotkania 
w marach redakcji. Od lewej: Leoka
dia Komaiszko, Maria Łotocka, pro
fesor Tadeusz Bujnicki, Alina Lasso
ta* Józef Szostakowski (dragi od 
lewej) Henryk Mażul, Aleksander 
Śnieżko, Wąjdech Piotrowicz. Do pa
miątkowego zdjęcia dołączyli się 
również miłośnicy poezji — Irena 
Korkuć, Zygmunt Mackiewicz oraz 
Stanisław Zlniewicz.

Fot Tadeusz Waźniewicz

Połączmy przyjemne  
z pożytecznym

Przyjemne— to Wielki Koncert z okazji 75 rocznicy Niepodległości Pob& 
W koncercie wezmą udział najlepsze zespoły — chóry kościelne oraz świeckie, 
zespoły „Wilia”, „Kapela Wileńska”, „Wilniuki”, „Pierwiosnki", „Świtezianką" 
oraz zespół z Torunia „Kondziołeczka”. Odbędzie się też pokaz mody polsko^ 
tewskiej „Claudia Barbara”, no i oczywiście, nie obejdzie się bez „Winnika”.

A pożyteczne jest to, iż dochód z koncertu przeznaczony będzie na budo*ę 
nowej szkoły polskiej im. Jana Pawła II. Swoją obecnością na koncercie przyłączû  
się do tej pięknej inicjatywy Fundacji Kultury Polskiej na Litwie im. Józefa 
Montwiłła. Bilety do nabycia we wszystkich polskich szkołach, przy kościele Ś*, 
Ducha podczas niedzielnych nabożeństw oraz w księgarni Aura.

W.WI

Z KRONIKI KRYMINALNEJ

Straszni złodzieje
O mafii już wiemy bardzo dużo. 

jednak kroniki policyjne ubiegłego ty
godnia wskazują na to, iż dla szerego
wego obywatela mafie, być może, są 
mniej straszne niż.bandyci, którzy pra
gnąc się wzbogacić nie przebierają w 
środkach. Co gorsze, do domów wcho
dzą w biały dzień, nie bacząc na obec
ność kogoś z domowników. I to budzi 
rozpacz.-Jak się uchronić przed rozbo
jem? W ubiegłą niedzielę przed 
południem około godz. 12 do mieszka
nia H. Sokołowej wdarło się 6 
mężczyzn. Pobili kobietę, aż straciła 
przytomność i wynieśli z mieszkania 
magnetefon oraz dwa komplety naczyń 
(do kawy i obiadowy). Tej samej nie
dzieli do mieszkania ob. S. Lideikyte 
włamał się złodziej i zastraszając gos
podynię pobiciem zabrał złoty 
pierścionek, inne wyroby ze złota. 
Sprawcę policja zatrzymała. Przewidu
jąc, że w dzień w mieszkaniu mogą być 
ludzie, złoczyńcy ubierają uniform po- 
licyjny. Wówczas dzwonią do drzwi. 
Każdy lojalny obywatel otworzy policji. 
Tak było 24 października, gdy w Wilnie 
do mieszkania przy ul. Taikos 186 
około ósmej rano zaszli dwaj „policjan
ci” i jeden mężczyzna w cywilu. Na ręce 
gospodyni D. Vieciorkicnć nałożyli 
kajdanki, usta zakleili plastrem i zabra
li wyroby ze złota — obrączki męską i 
damską, pierścionek, zdjęli z szyi po
szkodowanej łańcuszek z wisiorkiem, 
wychodząc schwycili też aparat telefo

niczny „Panasonic”. Być może, ta sama 
kompania, tylko w liczniejszym 
składzie działała w przededniu przy uL 
Ozo w domu nr 142* O godzinic-8 tr/cj 
uzbrojeni rabusie, w tym jeden w mun
durze policjanta, otwierając dobranym 
kluczem drzwi weszli do mieszkania L 
Delekaite. Celując w nią urzynkiem. 
zabrali z mieszkania 300 dolarów, 6 tys. 
rubli, oraz ozdoby ze złota. Poprzednio 
kroniki policyjne notowały za pianowa- 
nc napady rabunkowe na bogate miesz
kania, w których był zapewniony duży 
łup. Teraz uzbrojone bandy idą na 
„chybił trafił”, byle zrabować chociaż 
coś. Do mieszkania A  Tkaczcnki przy 
ul. Żirmunu włamało się pięciu: czicrcj 
mężczyźni i kobieta. Związali gotpo- 
dzarza i zabrali mu 20 litów, 10 do
larów, dokumenty i pistolet gazowy, 
którego posiadanie w tym wypadku nic 
pomogło poszkodowanemu. W Kow
nie do mieszkania przy ul. Żasliu weszli 
dwaj nieustaleni osobnicy. Zastali lam 
12-letniego chłopczyka, którego za
straszyli pistoletem. Z domu wynieśli 
250 litów, 200 dolarów i 5 złotych 
pierścionków. Dość powiedzieć, że 
wśród wszystkich zarejestrowanych w 
październiku wykroczeń prawnych, 80 
proc. stanowią przestępstwa natury 
materialnej: kradzieże mienia osobis
tego, spółdzielczego lub państwowego. 
Co tu robić? Czy obrąbywać ręce 
złodziejom? *

Jadwiga PODMOSTKO

Forum mody 
w Białymstoku

Okazało się, że ladzie chcą oglą
dać propozycje kreatorów mody, 
zarówno dotyczące stroju, jak też nąj- 
modniejszego „kroju” głowy. I Festi
wal Mod|y, Jaki odbył się w minioną 
sobotę w białostockiej Filharmonii 
miał stuprocentową frekwencję (...).

Pokaz rozpoczęto od prezentacji 
trzech am atorskich propozycji 
zgłoszonych z Litwy i Białorusi. Kon
kurs na „Modny projekt” został 
wcześniej ogłoszony w polonijnej pra
sie i radiu. Komisja postanowiła przyz-

Nasz przeciętnie ubrany świat
nać nagrodę projektantce Żanecie 
Drozdowej z Wilna. Jurorzy wybierali 
spośród trzech propozycji (...)

Pozostałą część wieczoru wy
pełniła prezentacja kolekcji trójki pro-' 
fesjonalistów ze środowiska białosto
ckiego: Ewy Rutkiewicz, Marioli 
Bodanowskięj i Wojciecha Bokłago 
de Bof, kolekcji znanej polskiej firmy 
Sun Set Suiłs (jedyna tego wieczoru 
oferta dla panów) oraz pokaz fryzur 
przygotowanych przez mistrzów 
nożyc: Elżbietę Bogdan, Marzenę Do-

H o ra to p  wschodni 
na następny tydzień

Dla KOZIOROŻCA nowy miesiąc 
zaczyna się trzema dniami pomyślnymi 
pod każdym względem — 1,2  i 6 listo
pada. Będzie się wam prawie wszędzie 
powodziło. Rozpoczęty niedawno inte
res zapewni niezbyt wysokie, ale stałe 
dochody. Budzącym gorycz wyjątkiem 
jest pracująca kobieta, której nerwy są 
mocno nadwerężone. Wzlot uczuć po
nownie doda wam życiowej energii.

Nieco poprawią się sprawy WOD
NIKA. Przedsiębiorca ma możliwości 
rozszerzenia sfery działalności. Zmia
ny w pracy otworzą przed urzędnikiem 
drogę do awansu. Wiele zależy od ja
kości i ilości waszych starań. W ogóle 
jesteście nastawieni optymistycznie. 
Rada astrologa na listopad: powś
ciągajcie chęć do flirtu i więcej uwagi 
poświęcajcie zdrowiu.

Miły tydzień będzie dla RYB. Nie
bawem spełnią się wasze marzenia i\ 
nadzieje. Pomyślny zwrot w życiu1 
możliwy jest 2 i 5 listopada. Koledzy są 
życzliwi. Najpewniej nastąpi pomyślna 
transakcja, związana z własnością. Jed
nakże należy unikać dużych inwestycji. 
Dla urzędnika państwowego jeszcze za

wcześnie zaczynać własny interes. Nie 
ryzykujcie zdrowiem i nie wychodźcie z 
domu odczuwając nawet drobne nie
domagania. Pomyślne kolory — 
różowy i błękitny.

Powodzenie może powrócić do 
BARANA 2 listopada. Polegać na 
własnych siłach — to wasza dewiza na 
ten tydzień. Nikomu nie zwierzajcie się 
ze swych trosk. Jeżeli niespodziewanie 
otrzymacie pieniądze, to prawie 
wszystkie trzeba będzie wydać na co
dzienne potrzeby. Dobrze przemyślcie 
rózkfcd delegacji komercyjnej i taktykę 
rozmów. Kto£ wykorzysta wasze zapra
cowanie, aby dominować na wierz
chołku trójkąta miłosnego.

Okres kłopotów rozpoczyna się 
dla BYKA, jednakże dochody będą od
powiednie do włożonych wysiłków. 
Najpewniej odczujecie to 2 listopada, 
albo wkrótce po nim. Waszemu part
nerowi wpadnie do głowy znakomity 
pomysł. Z chwilowym niepowodze
niem mogą zetknąć się studenci, stu
diujący ekonomikę i prawo. Możecie 
utracić kochanego człowieka, jeżeli bę
dziecie flirtowali ze wspólnym znajo
mym. Gama waszych kolorów na listo
pad—biały z zielonym lub czerwonym.

Bardzo napięty tydzień oczekuje 
BLIŹNIĘTA Koledzy z pracy mogą 
rzucić cień na waszą reputację. Staraj
cie się wybrnąć z trudnej sytuacji bez 
czyjejś pomocy. Stosunki w rodzinie 
napięte. Szczególnie niebezpieczne są

1 i 4 listopada, odetchnąć uda się 2 i 6 
listopada. Aby uniknąć nieszczęścia, 
kobieta musi być bardzo powściągliwa 
i pobłażliwa.

W codziennej rutynie pogrąża się 
RAK. Najpewniej nadejdzie przyjemna 
wiadomość z dalekich stron. Pomyślnie 
zaprezentują się dziennikarze i wydaw
cy. Przebudzi się nie wiadomo dlaczego 
drzemiący pociąg kobiety do tego, co 
jest wielkie. Ogrzewają i dają wam 
natchnienie wydarzenia niedalekiej 
przeszłości. Wcześniejszy dramat wy
daje się dziś błahy. Jeżłi chcecie , by 
również w przyszłości być cudowną, w 
listopadzie noście coś koloru czerwo
nego.

Najważniejsza rada dla pragnące
go krwi LWA w listopadzie —jak naj
mniej mięsa i jak najwięcej warzyw. 
Kierujcie się poradami astrologa, jego 
słuszne słowa sprawią wam miłe zdzi
wienie 5-7 listopada. Właśnie to poz
woli wam uniknąć: strat finansowych, 
urazów produkcyjnych, nagany w 
pracy, stresu nerwowego, beznadziei w 
miłości, uczucia zazdrości. W uniknię
ciu niepotrzebnej zawiści pomoże wam 
Wiara we właśni siły, cechująca wasz 
znak Zodiaku.

Listopad zastawi sieci dla PANNY. 
Powinniście bardzo się skupić. W tym 
tygodniu żadnego ryzyka i żadnych eks
perymentów. Powodzenie oczekuje 
tylko tego, który pracuje w sieci restau
racji „McDonald”. Unikajcie jakich

kolwiek dyskusji, bowiem nawet zna
komita retoryka stanic się przegraną. 
Astrolog uważa, że macie zbyt twarde 
serce wobec tych, któr/y was kochają. 
Wasze kolory—czerwony i biały. Gdy 
jesteście w złym nastroju, zalecany jest 
kolor czarny.

Wydatki w domu i gdzie indziej 
opróżnią kieszeń WAGI. Małżonków 
oczekuje •przykra kłótnia. Jeżeli wasza 
miłość urodziła się pod znakiem Raka 
lub Ryb, to prawie nieuchronne jest 

.ochłodzenie. Jednakże namiętność 
rozpali się w dniach 2 lub 6 listopada. 
Kolory czerwony, biały i czamy nieco 
złagodzą wasz smutek.

Planety są przychylne dla wielu za
wodów SKORPIONA Astrologowi 
trudno byłoby wymienić działalność, 
która w tym tygodniu nie cieszyłaby się 
przychylnością z góry. Możecie spo
dziewać się przemian na lepsze prawie 
wszędzie. Przestroga: nie na
dużywajcie częstych zabaw, nie obja
dajcie się i nic opijajcie. W listopadzie 
zalecany jest wam kolor różowy lub 
czerwony w połączeniu,z białym.

J[eże!i STRZELEC dobierze od
powiednią dziedzinę działalności, to 
sukces jest zagwarantowany. Trzeba. 
zmierzać do tego co jest tuż obok, cho
ciaż wszystko wymyka się. Wielki 
poeta mówił: sławę i oszczerstwo powi
taj obojętnie i nie spieraj się z głupcem. 
6 listopada — to idealny dzień dla 
randki zakochanych.

roszkiewkz i salon Artisan Dirna 7 
Białegostoku.

W natłoku bardzo zróżnicowanydi 
pod względem estetycznym pmpozyqi, 
czystością koncepcji i odrębnością (od 
tego co proponują nam zazwyczaj pols
kie sklepy), wyróżniała się kolekcja Ma
rioli Bocianowskięj. Projektantka kreu 
je kobietę „ekologiczną”, zarówno w 
kroju jak i tonacji, uwolnioną od 
wpływów ,scryjności i tandety, kl6°  
prześladuje nas na co dzień.

Impreza miała charakter charyta
tywny. Za uzyskane dochody zostanie 
ufundowana antena satelitarna dla Po
laków zamieszkałych na Wschodzie.

„Kurier Poranny" (Białystok)

SKUPUJEMY
czeki inwestycyjne. 
Pracujemy w godz. 9J0-U®® *

14.00-18.00 (w dniach pracy).
Zwracać się: Yilnius Ugoi* 

nes 6, teL 22-10-24.
(Zom. 2692)

PO WYSOKIEJ CENIE
skupujemy złoto I pl**yn* 

wszelkiej próby, ordery 
Pracujemy bez dni wolny** 
godz. 9 do 20. Płacimy od r*° -  

Yilnius, Vrubłevskio 2, &  
70-17 (kolo Placu K atedralne**

s p r z e d a j e m y

karskie akumulatory 6 ST 
6 ST-75, 6 ST-90,6  ST-1**

Gwarancja 18 m i e s k ^ -  ^  
Yilnius, 62-58-82,61-8*4 '

*0dŁ9d° 17- ( z i u * *
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LTV
aijjjMnośd 9.05— Program 

'“T.lOO -  FHm dok. .Dni pow- 
I £35 Brytanii*. 10.30 — Kato-

1 1 .3 0 -  
Francjo. 12.30 

R T - I B .  13-35 -  Koncert 
f  ̂ zw p o tu ^ in as-. 1 4 .00- 

[ informacyjny .Sprawa
I Sport na świecte. 1535— 

wybrzeża. 16.00 — Pro-
16.10 — Melodramat 

17.00—Życzenia. Album 
^^Whdón^®*- Opinie. 18.30—
II \~-nks urodzin Simonasa Dau-

anhn. 19-25 —
\ 2100— Panorama 21.30
i^ Ł d a c h e m . 22.15-Serial 

' 23.15 — Wiadomości wieczor
k i -  Barwy nocy. 24.00— Gwiaz-

p i
BAŁTYCKA TV 

UO-Oaacięcy weekend. 8.30 — 
Ł a z il i  900-Problemy. Opinie. 
* ^ w a30-Podróźnałonoprzy- 

j Jt3o-455—Program TVP.

TELE-3
Ud-fihiyanim. 11.00 — Muzyka.

12.40— Fut- 
(^ytańdi 13.00 — Boks. 14ip0 — \ 
t f jf*O górskie. 14.45 — Lekcja an-

15.05 — Futbol bez granic.
kg^fin 1720— Muzyka 17.45 —
Ejjty Mwytó. 18.15— Lekcja angids- 
m i&30— Program muzyczny. 19.00 
l fcU 19l25 — Firn „Włńston Chur- 
p  g. 2020 — Dwadzieścia najlep- 
Efteerc* MTV. 22.00 — Firn. 23.40 
_ląto 24.00—Nub da dorosłych.

WARSZAWA 
1 flflO—Wiadomości. 10.10 — .Ziar- 
y  1U5- >10-15*. 12.00 — .Na szia- 
pftbdtf (Z)—serial dok. prod. aust- 
p j $  1300—Wiadomości. 13.10 — 
n i  obozy. 1345— .Morze* — ma- 
p.jł.15 — Studio sport 15.00 — 
Wrey przedstawia 16.15— Jesień-. 
ilfiY. 1635—Teatr wspomnień: Cyp- 
■M  Norwid — .Piszę pamiętnik ar- 
W. 2i)0 — Teleaxpress. f&.20 — 
i*-program o modzie. 18.45 — 
||*Tomb Szwed 19.15 — .Dzień 

i*-serial prod. USA. 20.00— 
JteŃdanofci DD. 20.10 — Wieczo- 
m  20.30 -  Wiadomości. 21.00 — I 
■̂ •ZOO. 2130— .Misja Rekina* film 
jH(WL USA. 2320 — Wiadomości.
*2-Muzyczna Jedynka 0.45 — 

sobota. 1.05 — Z archiwum 
■W^nkiego: .Mały Cezar*—film 
|® R®4 U8A 225 — Noce w Las 
■►110 —.Labirynt* — polski film 
i»iW5roku,

OSTANKINO
Dziennik. 6.20 — Program, 

ŵnnestyka 6.35 — Ekspres pra- 
£'*■”'  Sobotni poranek biznesme- 
-  mcT W kobiet 8.00 — Ma-

ai30_7vRspółka .Mir*. 9.55— 
PJJ®* 1025-TV show50x50. 
£2*ZBwbdzy. 12.00— Film fab.

(3); 14.00 — Dziennik. 14.20 
14.30 — Film .Peppi 

iSrcy >a* U)-15.00 — Pieniądze 
— Program sportowy.

, 18.50— Film
j, ■— Wspaniała siódemka.

25*W,Artiornow. 18.45—TV 
r l ł S f  — Dobranoc-
i T l ! ”dama- 20.00 — Dziennik. 

/JJam. 20.40 — TV film fab. 
^-21.40 — Studio .Rezo- 

od pierwszego wej- 
r r  °pogodz)e. 22.45 -  Film 

E B R S S K  -  Dziennik. 
2320 — Na szacho- 
świata 2335 — TV 

l̂ *̂*k>g-6. 0.35 — Łagodny

H i t  PAŹDZIERNIKA 

LTV
w  . ^ fani' 9.05— Świadczmy 
Afc? S ŁoUolo. 9.40 — Pro- 

™  .Ulica
r y J tf ^ sv®s: niedziela 
S ^ p o t r o c h u .  11.15 — 

12.00 — Jeden 
fs.ife^^fora 12.50 — Gest 

1430 ~  Mist_ 
ijT?® P  L̂ wy .Panerys* — 

Blm anim. 18.25 — 
:|i f ?  17.00: — po roku
ii l' i 2Sdomo6ci 18'00 ~iw. Jana z uroczys
k a . Uf0(k*n Simonasa Dau- 
t ^  jJ^riaHapońakiei spółki 

(2). 21.00— Pano- 
z aktorem Alek- 

i»^2Ł15 p- Amerykańska

BAŁTYCKA TV
8.00 — Dziecięcy weekend. 8.30 — 

Krold. 9.00 1—' Tam... 9.30 — Pszczoła
* 10.00 — 2.35 — Program TVP.

TELE-3
9.00 — Filmy anim. 11.00 — Lekcje 

koszykówki. 11.15— Okno na przyrodę.
11.45 — Lekcja angielskiego. 12.00 — 
Muzyka 12.40 — Mody Ełsy Klerach.
13.00 — Koncert 15.50 — W świecie 
zwierząt 16.50 — Cudowny świat W. Dis
neya 17.45 — Koncert zespołu .Nemu- 
nas*. 18.10 — Muzyka 18.35 — Lekcja 
angielskiego. 18.50— Horoskop. 19.00— 
Wiadomości Tełe-3. 19.25 — Film ABC 
.Oszukany*. 21.10— Film. 23.50— Show 
gentelmanów.

WARSZAWA 
'lO.OO — .Zamek Eureki* — serial 

prod. USA. 10.25 — Teleranek 11.10 — 
.Pugwal" (3 i 4) — serial prod. australij
skiej. 12.00— .Krzyż Południa* (3-ost) — 
serial dok. prod. hiszpańskiej. 12.50 — 
telewizyjny koncert życzeń. 13.20 — 
Scena młodego widza: .O kalkomanio 
sprzed tylu lat”. 14.10 —-~Z kamerą wśród 
zwierząt 14.35 — Złote lata komedii an
gielskiej: .Szlachectwo zobowiązuje*.
16.25 — On, czylj kto? 16.55 — .Szalom*
— film dok. 17.45 — Antena 18.00 — 
Teleexpress. 18.30 — .Dynastia* — serial 
prod. USA. 19.20 — 7 dni świat 20.00 — 
Wieczorynka- 20.30 — Wiadomości.
21.15—  .Requiem dla Grenady* (1) — 
serial kostiumowy prod. hiszpańskiej. 
22.10 — Sportowa niedziela 23.00 — 
Spotkanie z balladą. 23.45 — Publicysty
ka kulturalna 24.20 — .Diabły, diabły* — 
film fab. prod. polskie). 1.40 — Recital na , 
dwa fortepiany.

OSTANKINO
6.00 — Dziennik. 6.20 — Gimnasty

ka 6.30 — Autoshow. 7.00 — Godzina 
uduchowienia 8.00 — Centrum. 8.30 — 
Wczesnym rankiem. 9.00— Zanim wszys
cy w domu. 9.30 —  Sportioto. 9.45 — ' 
Spryciarze i spryciary. 10.25 — Poligon.
10.55 — TV show 50x50. 11.55 — Uwagi 
nie z podróży. 12.10 — Solo. 12.30 — 
Prowincja. 13.00— Francuska kuchnia— 
dla was. 13.10— Film dok. 14.00— Dzien
nik. 14.15 -!T Program. 14.20 — Spółka 
TVR .Mir*. 15.00 — Klub podróżników.
15.50— Żywe drzewo rzemioseł. 15.55— 
Filmy anim. 16.50 — Panorama 17.30 — 
Telelocja 17.45— Dziennik. 18.00— Żyj
cie i cieszcie się. 19.00 —  O pogodzie. 
19.05 — UK-93.20.55 —  Reklama 21.00
— Program infornjacyjno-pubłicystyczny 
.Niedziela*. 21.45 — Weekend sportowy.
22.00 — Matador. 23.00 — Dziennik.
23.20 — Program. 23.25 —  Gwiazda po
ranna w nocnym eterze.

PONIEDZIAŁEK, 1 LISTOPADA 

LTV
9.00 — Program. 9.05 — Audycja o 

kierowaniu biznesem (jęz. ang.). 9.30 — 
Program dla dzieci. 10.30 — Serial TV 
.Ulica E*. 10.55 —  Pomorze litewskie.
11.20 — Drugi koncert na fortepian i or
kiestrę S. Rachmaninowa 11.55 — TV 
spektakl. 12.25 — Film dok. 12.55 — 
Nasze miasteczka 13.50 — Architekt G. 
Aulenti. 15.05— .Odyseja górska*. 15.30
— .Pozdrowienie* Vydunasa 16.25— .In 
memoria* J. Juozapaitisa. 16.40 — .Me
mento morl*. 17.15 — Jan Kazimierz Wil
czyński. 18.00 — Wiadomości. 18.10 — 
Program dla dzieci. 18.50— Wiadomości 
(ros.). 19.00 —  Film dok. 19.30 — Film 
‘dok. .Giedrojcie*. 20.00 —  Pod sklepie
niami bazylik. 20.30 — 01...OZ..03. £1.00
— Panorama 21.30—  Nie ma tego złego, 
co by na dobre nie wyszło. 21.40 — Ora
torium Haendla .Izrael* wykonuje chór 
chłopięcy z Hanoweru. 23.15 — Wiado
mości wieczorne.

BAŁTYCKA TV
18.20— Etnostudio. 18.40 — J. Mar- 

cinkevićius .Heroica czyli-potępienie Pro
meteusza*. 19.30 — Rozdroża. 19.40 — 
Film dok. 20.00 — Gdy mnie nie będzie 
(1). 20.30 — Kino — moją miłością. Film 
.400 batów*. 22.00 — Gdy mnie nie bę
dzie (2). 22.25 — Fragmenty .Requiem* 
Mozarta 22.45 — Nowości bałtyckie.
23.00 — .Kroki pantomimy na ulicy 
Końskiej”.

TELE-3
9.00 — Filmy anim. 10.00 — Lekcje 

jęz. ang. 11.15 — Film .Iluzjonista". 12.30
— Lekcja jęz. ang. 12.35 — Film dok.
13.00 — Nowości CNN. 14.00 — Film.
15.30 — Film dok. 15.55 — Lekcja jęz. 
ang. 16.00 — Filmy anim. 18.00 — Życie 
na ziemi. 18.30 — Program TV z Kiejdan.
19.00 — Wieści. 19.20 — Lekcje jęz. ang. 
19.25— Film .Walka konkurentów”. 2Ó.JJ0 
— W świecte auto- i motosportu. 20.50 — 
Film anim. 21.00 — Nowości CNN. 21.30
— Lekcja jęz. ang. 21.35 — Film dok.
23.00 — Film. 23.40 — Lekcja jęz. ang.

WARSZAWA
10.00 — Dla młodych widzów; ,5-10- 

15*. 12.10 — Młodzieżowe studio poetyc
kie. 12.40 — Słynne pożegnania filmowe.
12.55 — Paryskie cmentarze. 13.25 ~— 
.Drzazga". 14.00— .Koale—samo życie* 
—‘film przyrodniczy prod. australijskiej. 

• 14.50— .Rozstanie* — melodramat prod. 
USA. 16.10 — .Jeńcy znad rzeki Kwai* — 
film dok. prod. franc. 17.15 — Niezapom

niane postacie i rekordy sportowe. 17.45
— .Ścieżka dźwiękowa wspomnień* (Mu
zyka lat 60, 70-tych). 18.00 — Tełeex- 
press. 18.20 — .Janis Joplin*— film biog
raficzny. 18.50 —? .Wielkie nadzieje* — 
anim. film fab. prod. USA. 20.00 — Wie
czorynka 20.30 — Wiadomości. 21.15-^ 
Teatr telewizji: Alan Ayckboum — .Chwila 
sławy*. 22.30— .Nat Kong Cole z Nathalie 
Cołe*. 23.45 — .Hollywood mało znany*
— program dok. 0.10 — .Moje Cross 
Crick* — film fab. prod. USA. 2.10 — 
Przeboje Bogusława Kaczyńskiego.

OSTANKINO
5.00 — Dziennik. 5.20 — Gimnasty

ka 5.30 — Poranek. 7.45 — Firma gwa
rantuje. 8.00— Dziennik. 8.20— Obejrzyj, 
posłuchaj. 8.40 — Serial .Drobiazgi 
życia*. 9.10 — Koncert 9.45 —  TemaŁ
10.30— Bramka 11.00— 14.00 — Dzien
nik. 14.25 — Rozmaitości TV. 15.10— TV 
film .Muzyczne przewidywania*. 15.40 — 
Dziecięce stowarzyszenie telewizyjne.
16.20— Godzina gwiazd. 17.00— Dzien-

. nik. 17.30 —  Dokumenty i losy. 17.35 - 7- 
Bramka 18.05 — O pogodzie. 18.10 -— I 
Echa tygodnia 18.40— Wspaniale. 19.40
— Dobranocka 19.55 — Reklama 20.00
— Dziennik. 20.40 — Serial .Drobnostki 
żyda*. 21.10 — Prezentuje .Nowe stu
dio’. Podczas przerwy — 23.00 — Dzien
nik. 24.00 — Ekspres prasowy.

WTOREK, 2  LISTOPADA

LTV
9.00— Program. 9.05 — Audycja dla 

dzieci. 10.00 — I dla rodziny, i dla domu.
10.30 — Chrześcijańskie słowo. 10.40 — 
Zgoda 11.30 — Nasz język. 12.00 — 
Witaj, Francjo. 12.30 — Film anim. 13.35
— Angielski program inform. 14.05 —* 
Sport na świecte. 15.05 — Przestępstwo 
wobec ludzkości. 16.00— .Requiem" Mo
zarta 17.00— Spektakl Szawelskiego Te
atru Dramatycznego A. Szkema .Pewne
go wieczoru”. 18.00— Wiadomości. 18.10
— Program dla dzieci. 18.50.— Wiado
mości (ros.). 19.00— Zaduszki. Msza św. 
z Rossy. 20.00— Niemiecki program edu
kacyjny. 20.15 — Państwo i obywatel
21.00— Panorama 21.30 — .Nieproszo
ny gość*. 22.25 — Serial .Anioł miejski ’
23.15— Wiadomości wieczorne. 23.30— 
śpiewa chór .Leliumai*.

TELE-3
9.00— Filmy anim. 10.55— Lekcja jęz. 

ang. 11.00 — Film .Siedem dni po mor
derstwie*. 12.30— Lekcja jęz ang. 12.35— 
Muzyka country. 13.00 — Nowości CNN.
14.00 — Film .O Boże!* 15.30 — Muzyka 
country. 15.55— Lekcja jęz ang. 16.00— 
Filmy anim. 18.00— Wielka rodzina 18.30
—  Program TV z Poniewieża 19.00 — 
Wieści. 19.20 — Lekcja jęz. ang. 19.25 — 
Serial .Santa Barbara*. 20.15 — Ciekawi 
ludzie. 20.45 — Muzyka 21.00— Nowości 
CNN. 21.30 — Lekcja jęz. ang. 21.35 — 
.Wolne słowo*. 22.00— Fflm. 23.40— Lek
cja jęz. ang. 23.45 — Muzyka

WARSZAWA
10.00— Wiadomości. 10.15— Mama ’ 

I ja  10.30 —  Domowe przedszkole. 10.55
— Porozmawiajmy o dzieciach. 11.00 — 
.Dynastia" — serial prod. USA. 11.50 — 
Program publicystyczny. 12.00 — Giełda 
pracy, giełda szans. 12.20 — Klub samot
nych serc. 12.35 — Poznaj siebie. 12.50
— .Sto lat* — magazyn ubezpieczeń 
społecznych. 13.00— Wiadomości. 13.15
—  Magazyn notowań. 13.45— Dla dzieci: 
.Tik-Tak*. 14.30— 16.55— Telewizja edy- 
kacyjna 17.05 — Dla dzieci: .Tik-Tak*.
17.50— Muzyczna Jedynka 18.00— Te- 
leexpress 18.20 — Encyklopedia II Wojny 
światowej. 18.40 — W kinie i na kasecie. 
19.05—  .Murphy Brown* (1) -— serial 
komediowy prod. USA. 19.30 — Obok 
nas. 20.00 — Wieczorynka 20.30— Wia
domości. 21.00 — Sejmograf. 21.25 — 
Film fabularny. 23.35 — Usty o gospodar
ce. 24.00—  Wiadomości. 0.15 — Gorąca 
linia 0.25 — Muzyczna jedynka 0.35 — 
Niezwykłe biografie — .Dwlęk posrebrza
nej płyty*— film dok. 1.00 — Sabat 1.40
— .Siódemka* w .Jedynce*.

OSTANKINO
5.00 — Dziennik. 5.20 — Gimnasty

ka 5.30 — Poranek. 7.45 — Firma gwa
rantuje. 8.00 — Dziennik. 8.20 — Wesołe 
nutki. 8.40— Film anim. 8.55— Serial .Po 
prostu Maria*. 9.45 — Człowiek i prawo.
10.15 — TV film dok. 10.50 — Ekspres 
prasowy. 11.00 — Dziennik. 11.20— FHm 
dla dzieci .Błędne ogniki* (1). 12.25 — 1 
Filmy anim. 12.50 — TV film fab. .Deszcz 
w obcym mieście* (1). 14.00 — Dziennik.
14.25 — Wiadomości komercyjne. 14.40
— Konwersja i rynek. 15.10 — Notes.
15.15 — Działalność. 15.25 — Film anim.
15.50— Koncert zespołu folklor. 16.05.— 
Młoda gwiazda 16.50 — Technodrom.,
17.00 — Dziennik. 17.25 — Echa wyboru 
Rosji. 17.45— Dokumenty i losy. 17.50— 
O pogodzie. 17.55—  Abecadło prywacia
rza 18.05 — Serial .Po prostu Maria*.
18.55 — TemaŁ 19.40 — Dobranocka
19.55 — Reklama 20.00 —  Dziennik.
20.40 — Film fab. .Kazimieras*. 22.15 —■ 
W gościnie u Magomajewa 23.00 — 
dziennik. 23.25 — Festiwal filmów TV 
Rosji. 0.05 — Badminton. 0.35— Ekspres 
prasowy.

ŚRODA, 3  LISTOPADA

L tV
8.00 — Panorama 8.30 — Wiado

mości w jęz niem. 9.00— Wiadomości w 
jęz. franc. 9.25 — Serial krym. .Starzec*. L
18.00 — Wiadomości. 18.10 — Audycja 
dla dzieci. 18.30 — Koszykówka. .Vikto 
rła* Kowno,— SK .Siowen". 20.00 — ' 
Brzeg. 21.00 — Panorama 21.30 — Dys
kusja nad indeksacją oszczędności. 23.15
— Wiadomości wieczorne. 23.30 — Kon
cert światowych gwiazd rocka

TELE-3
7.00— Nowości CNN. 7.30 — Lekcja 

jęz. ang. 7.33 — Muzyka 8.00 — Filmy 
anim. 9.30 — Aerobic. 10.00 — FHm dok.
10.30— Muzyka 11.20— Film .Grzech*.
12.40 — Lekcja jęz. ang. 14.57 — Lekcja 
jęz. ang. 15.00 ■— Filmy anim. 16.30 — 
Muzyka 17.30 — Lekcja koszykówki.
17.45 — Okno na przyrodę. 18.00 — Pro
gram TV z Jurborka. 18.30 — Wieści.
18.50 — Lekcja jęz. ang. 18.55 — Piłka 
nożna .Spartak* Rosja— .Lech* Polska
20.45— Informacja Tełe-3.20.55— Serial 
.Santa Barbara”. 21.45— Lekcja jęz ang.
21.50 — Muzyka 22.00 — Film. 23.40 — 
Lekcja jęz. ang. 23.45 — Muzyka

WARSZAWA
10.00— Wiadomości. 10.15— Mama 

i ja  10.30 — Domowe przedszkole. 10.55
— Porozmawiajmy o dzieciach. 11.00 — 
.Na wariackich papierach” (35) — serial 
prod. USA. 11.50 — .Taki jest świat* — 
magazyn reporterski. 12.15 — .Klub 21*.
13.00 — Wiadomości. 13.15 — Magazyn 
notowań. 13.45 — Dla młodych widzów.
14.30— 15.55— TV edukacyjna. 17.05— 
Dla młodych widzów. 17.50 — Muzyczna 
Jedynka 18.00 — Teleexpress. 18.20 — 
Klinika zdrowego człowieka 18.40— Pub
licystyka kulturalna 19.05 — .Na wariac
kich papierach*— serial prod. USA. 20.00
— Wieczorynka 20.30 — Wiadomości.
21.15 — Studio sport — europejskie pu
chary w pHce nożnej. 23.10 — .Klub 21’.
24.00 —-Wiadomości. 0.15 — Gorąca 
linia 0.25 — Muzyczna Jedynka 0.35 — 
.Powtórki* — film fab. prod. czesko-nie- 
mieckiej. 2.05 — Publicystyka kulturalna

OSTANKINO
5.00 — Dziennik. 5.20 — Gimnasty

ka 5.30 — Poranek. 7.45 — Firma gwa
rantuje. 8.00 — Dziennik. 8.20 — Dzięcię- 
cy program inform. 8.40 — Serial .Po 
prostu Maria*. 9.30 — Most handlowy.
10.00 — FHm n.-p.. 10.20 — Koncert Wo- 
roneskiego Państw. Lud. Chóru Rosyj
skiego. 10.50 — Ekspres prasowy. 11.00
— Dziennik. 11.20 —' Fim dla dzieci 
.Błędne ogniki* (2) .  12.25 — Filmy anim.
12.55 Rlm fab. .Deszcz w obcym 
mieście* (2). 14.00 — Dziennik. 14.25 — 
Rozmaitości TV. 15.10— Notes. 15.15 — 
FHm anim. 15.40 — Muzograf. 16.00 — 
Mówiąc między nami. 16.20 — Klub 700.
16.50— Technodrom. 17.00 — Dziennik.
17.25 — Międzypaństwowa spółka TVR 
.Mir*. 17.50— Dokumenty i losy. 17.55 —
0  pogodzie. 18.00 — Serial .Po prostu 
Marik”. 18.55—  Mianiatura 19.00 — Ta
jemnice wieku. 19.40 — Dobranocka
19.55 — Reklama. 20.00. — Dziennik.
20.40 — Wspomnienia o parku. 21.25 — 
Autorski program W. Mołczanowa 23,00
— Dziennik. 23.25 — Wielka wyprawa 
0.05 — MTV. 1.05 — Ekspres prasowy.

CZWARTEK, 4 USTOPADA

LTV
8.00 — Panorama 8.30 — Wiado

mości w jęz. niem. 9.00 — Wiadomości w
- jęz. franc. 9.25 Najśmieszniejsi ludzie 
Ameryki. 9.50— Niemiecki program edu
kacyjny. 18.00 —• Wiadomości. 18.10 — 
Program dla dzieci. 18.50— Wiadomości 
(ros.). 19.00—Wiadomości BBC. 19.30— 
Serial .Znowu ty?*. 20.00 — TV Studio 
katolickie. 20.30 — Program sportowy 
.22". 21.00 — Panorama 21.30 — Pro
gram art-kult 22.25 — .Zwariowany biz
nes". 23.15 — Wiadomdści wieczorne.
23.30 — Koncert

BAŁTYCKA TV
18.00 — Program TVP. 21.00—  Pre

miera .Człowiek i morze". 21.30 — Ring 
TV .Nie szukaj słowa w kieszeni”. 22.00— 
Cha cha cha! 22.15 — Top auto-93.
22.30 — Kasting — niekobiecy sport
22.45 — Nowości bałtyckie. 23.00 — Pre
miera .Symphony Space". 23.20 — Hor
ror .I Bóg mi kazał*. (USA, 1976).

TELE-3
17.00 — Nowości CNN. 7.30 — Lekcja 

jęz. ang. 7.33 — Muzyka 8.00 — Filmy 
anim. 9.30 — Aerobic. 10.00 — Muzyka.
10.30 — Film dok. 11.00 — Serial .Santa 
Barbara”. 11.40 — Lekcja jęz. ang. 14.67 
- r  Lekcja jęz ang. 15.00 — Filmy anim .
17.00— Muzyka 18.00—Wielka rodzina
18.30— Program TV z Poniewieża. 19.00
— Wieści. 19.30 — Lekcja jęz ang. 19.35
— Serial .Santa Barbara". 20.15 — Cele 
przedsiębiorczości. 21.00 — Nowości 
CNN. 21.30 — Lekcja jęz. ang. 21.33 —
911.22.00 — Rlm. 23.45 — Lekcja ang.

WARSZAWA
10.00—Wiadomości. 10.15— Mama

1 ja  10.30 — Domowe przedszkole. 10,55
— Porozmawiajmy o dzieciach.- 11.05 — 
.Policjanci z Miami” (7) — serial prod. 
USA. 11.50 — Reportaż. 12.00 — Kwad
rans na kawę. 12.15 — Videofashion — 
włoski krajobraz. 12.40 — Smoczek ozy 
grzechotka? 13.00 — Wiadomości. 13.15
— Magazyn notowań. 13.45 — Dla 
młodych widzów. 14.30 — 16.55 — Tele
wizja edukacyjna 17.05 — Dla młodych

widzów. 17.50 — Muzyczna Jedynka.
18.00 — Telexpress. 18.20 — .Miliard w 
rozumie* teleturniej. 18.45 — Antena.
19.00 — .Komiks, dziewiąta sztuka wyz
wolona” (10) — serial dok. prod. hisz
pańskiej. 19.30 — Magazyn katolicki.*
20.00 — Tęczowy mini*box. 20.10 — 
Wieczorynka. 20.30 — Wiadomości.
21.00 — Bilans — magazyn rządowy.
21.20 — .Policjanci z Miami”(7) — serial 
prod. USA. 22.10 — Tylko w Jedynce.
23.00 — Dwóch takich z kabaretu .Klika*. 
23.25 — .Pegaz”. 24.00 — Wiadomości 
gospodarcze. 0.20— Gorąca linia 0.30— 
Muzyczna Jedynka 0.30— .Czerwone 
imperium* — serial dok. prod. ang. 1.25
— To lubię.

OSTANKINO
5.00 — Dziennik. 520 — Gimnasty

ka 5.30 — Poranek. 7.45 — Firma gwa
rantuje. 8.00 — Dziennik. 8.20 — Film 
anim. 8.25 — Serial .Po prostu Maria*.
9.40 — W pałacu Sadowoje Kołoo. 10,10
— Czarodziejski mikrofon. 10.50 — Ek- 
pres prasowy. 11.00— Dziennik. 11.20— 
Film dla dzieci .Tajemnica zielonej 
wyspy*. 12.30 — Film anim. 1240 — Film 
fab. .Dom na piasku*. 14.00 — Dziennik.

' 14.25 *— Rozmaitości TV. 15.10 — Notes.
15.15 — Film anim. 15.45— Dżem. 16.15
— Do lat 16 i więcej. 17.00 — Dziennik.
17.25 — Zaśpiewam wam. 17.55 — O 
pogodzie. 18. — Serial .Po prostu Maria".
18.50 — Plac teatralny. 19.40 — Dobra
nocka 19.55 — Reklama 20.00— Dzien
nik.. 20.40 — Loto .Milion*. 21.10 — TV 
film fab. .Tween Peaks*.(1). 22.50 — Film

v anim. dla dorosłych .Kura*. 23.00 — 
Dziennik. 23.25— Bumerang. 23.55— TV 
rock and roi Iowa 0.40 — Ekspres praso
wy.

PIĄTEK, 5 USTOPADA 
LTV

8.00 — Panorama — 8.30 — Wiado
mości w jęz niem. 9.00— Wiadomości w 
jęz. franc. 9.20 — Serial .Policjanci z 
Miami*. 9.50— Angielski program eduka
cyjny. 18.00— Wiadomości. 18.10— Au
dycja dla dzieci. 18.50 — Wiadomości 
(ros.). 19.00—Wiadomości BBC. 19.30— 
Wideomagazyn mód. .Przepych Nowego 
Jorku*. 20.00— Album rodzinny. 20.30— 
Najśmieszniejsi ludzie Ameryki. 21.00 -rs- 
Panorama 21.30 — Serial .Policjanci z 
Miami*. 22.20 — Aleja Lisves. 22.40 — 
GraTV .Pół na pół*. 23.15—Wiadomości 
wieczorne. 23.30— Studio MT. 0.15— 58 
minut o AIDS.

TELE-3
7.00— Nowości CNN. 7.30— Lekcja 

jęz. ang. 7.33 — Muzyka 8.00 — Filmy 
anim. 9.30 — Aerobic. 10.00 — Film dok.
10.50 — Serial .Santa Barbara*. 11.40 — 
Lekcja jęz. ang. 14.57 — Lekcja jęz. ang.
15.00 — FHmy anim. 16.00 — Muzyka
16.50 •— W. Disney w piątki. 17.45 — 
Muzyka 18.00 — FHm dok. 18.30 — Po
gram TV z Szawli. 19.00 — Wieści. 19.20 
Lekcja jęz. ang. 19.25 -FHm .Winston 
ChurchHI*(6). 20.25 — Muzyka 20.30 — 
Nowości sportowe Europy. 21.00 — No
wości CNN. 21.30 — Lekcja jęz. ang. 
21.33— Rlm dok. 2200 — Film. 23.35— 
Lekcja jęz. ang. 23.40 — Muzyka

WARSZAWA
10.00—Wiadomości. 10.10— Mama 

i ja lO.̂ O — Domowe przedszkole. 10.55
— .Dni i miesiące*—film fab. prod. franc.
13.00 *— Wiadomości. 13.10 — Program 
dnia 13.15— Magazyn notowań. 13.45— 
Dla dzieci: .Ciuchcia*. 14.30— Język an
gielski dla średnio zaawansowanych.
14.45-16.55— TV kanadyjska gościem TV 
edukacyjnej. 17.05 — Dla dzieci .Ciuch
cia*. 17.50 — Muzyczna Jedynka 18.00
— Tełeexpress. 18.20 —'.Test” — maga
zyn konsumenta 18.40 — .Tata a Marcin 
powiedział...* 19.00 — Randka w ciemno 
— zabawa ąuizowa 19.45—W kraju Zulu 
Gula — program satyryczny. 20.00 — 
Wieczorynka. 20.30 — Wiadomości.
21.15— .Dni i miesiące*— film fab. prod. 
franc. 23.25 — Program publicystyczny.
24.00 — Wiadomości. 0.15 — Gorąca 
linia 0.25 — Muzyczna Jedynka. 0.30 — 
.Nazajutrz* — dramat sensacyjny prod. 
USA. 2.10 — .Duran, Duran* — koncert

‘cz. 1. .

OSTANKINO 
5.Ó0 — Dziennik. 5.20 — Gimnasty

ka 5.30 — Poranek. 7.45 — Firma gwa
rantuje. 8.00 — Dziennik. 8.20 — FHm dla 
dzieci .Marmurowy dom*. 9.40— Koncert 
Bacha na dwoje skrzypiec i „orkiestrę.
10.00 — Wub podróżników. 10.50 — Eks
pres prasowy. 11.00— Dziennik. 11.20 — 
Spektakl dla dzieci .Bajka o Jemieli'.
12.20 — FHmy anim. 1245 — TV show 
50x50.14.00— Dziennik. 14.25— Brydż
14.40 — Biznes. 15.05 — W gościnie u 
bajki. Film fab. .Barbara — długi war
kocz*. 16.40— Śpiewają siostry Utwinien- 
ko. 17.00— Dziennik. 17.20 — Echa wy
borów Rosji. 17.40 — O pogodzie. 17.45
— Człowiek i prawo. 18.15 — Wagon 03.
18.45 — Pole cudów. 19.40 — Dobranoc
ka 19.55 — Reklama .00 — Dziennik.
20.40 — Człowiek tygodnia 20.55 — Lo
sowanie ligi mistrzów w piłce nożnej.
21.15 — TV film fab. .Tween Peaks" (2). 
22.10—Kanał iluzji. Czerwony Plac. 23.00
— Dziennik. 23.25 Koncert 0.10 — Biuro 
polityczne. 0.40— Autosport 1.35— Pro
gram muzyczny. 2.40 — Ekspres praso- 
wy.
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Rocznice tygodnia
V  1 listopada — Wszystkich 

Świętych.
V Przed 100 laty, 1 listopada 1893 

r. zmarł Jan Matejko (ur. 1838), naj
wybitniejszy polski malarz historyczny.

V  1 listopada 1883 r. urodził się 
Wacław Łastowski (zm. 1938). 
białoruski działacz społeczny, historyk 
i publicysta.

V  2 listopada — Zaduszki.
V  Przed 90 lały. 2 listopada 1903 

r. zmarł Antroni Pietkiewicz (pseud. 
Adam Pług. ur. 1823), polski poeta, 
pavvieśęiopisarz i publićysta.

V  2 listopada 1918 r. został po
wołany pierwszy ogólnopolski Zwią
zek Harcerstwa Polskiego, złożony z 
organizacji harcerek, harcerzy i przyja
ciół harcerstwa.

V  Przed ISO laty. 2listopada 1843 
r. urodził się Mark Antokolsld (zm. 
1932). rzeźbiarz żydowski.

V 3 listopada 1883 r. urodził się 
DmitriJ Moor (właść. Orłów. zm. 
1946). rosyjski grafik i rysownik.

V  Przed 115 laty, 4 listopada 1878 
r. urodził się Stanisław Karol 
Wtadyczko (zm. 1936). lekarz, profe
sor USB w Wilnie, autor wielu prac

naukowych, organizator i kierownik 
kliniki neurologicznej przy szpitalu Św. 
Jakuba.

V  5 listopada 1913 r. urodziła się 
Vivien Leigh (właść. Yiyian Mary 
Hartley, zm. 1967), aktorka angielska, 
odtwórczyni głównej roli w filmie 
„Przeminęło z wiatrem’4.

V  Przed 100 laty, 6 listopada 1893 
r. zmarł Piotr Cząjkowski (ur. 1849), 
wybitny kompozytor rosyjski o świato
wym znaczeniu.

V  6-7 listopada 1918 r. w Lublinie 
został utworzony Tymczasowy Rząd 
Ludowy Republiki Polskiej z premie
rem Ignacym Daszyńskim — pierwszy 
rząd polski po 123 jatach niewoli naro
dowej.

V  Przed 80 laty, 7 listopada 1913 
r. urodził się Albert Camus (zm. 1960), 
francuski pisarz, dramaturg, laureat 
Nagrody Nobla.

V  7 listopada 1878 r. zmarł Józef 
Szczepan Kowalewski (ur. 1801), 
orien ta lista, filomata zesłany do Kaza
nia, pierwszy badacz mongolszczyzny.

V  Przed 50 laty, 7 listopada 1943 
r. w Detroit została utworzona Liga 
Kościuszkowska w Ameryce.

Rozrywki 
umysłowe Krzyżówka

Poziomo: 1 — na plaży, 5 — 
okrycie wierzchnie, szczególnie 
podniszczone, 8— zanik narządu, 9 
— komedia Gogola, 10 — ptak z 
wielkim dziobeni. 11  — miłośnik, 
zbieracz książek, 12  — przewodnik, 
13 — samica jelenia, 15 — podmiot 
otaczany czcią u Indian, 18 — kląt
wa kościelna, 19 — krój pisma, 20 
— niemiarowość tętna, 22—grążel, 
24 — pasza, pożywienie, 25 — szyb
ki taniec towarzyski, 29 — lekki, 
orzewiający wiatr, 31 — antyczna 
stopa wierszowa, 32 — komediopi
sarz włoski („Sługa dwóch panów**), 
33 — bęben podtóżny, 34-— ekono
mista angielski, współtwórca eko
nomii klasycznej, 35 — wyspy w

Ameryce Środkowej, 36—jednorazo
wy wkład do pieca hutniczego.

Pionowo: 1 — rodzaj kołdry z pie- 
' rza, 2  — tytułowa bohaterka powieści 

L. Canrolia, 3 — kolor jaskrawoczer- 
wony, 4 — nikłe, blade światło, 5 — 
półfabrykat filcowy do wyrobu kape
lusza, 6 — odmiana wczesnych jabłek, 
7 — największy wąż dusiciel, 14—  
sztuczna skóra, 15 — szeroki nóż ku
chenny, 16—drobna kasza, 17—met
ropolia europejska, 20 — okresowy 
stan żyda utajonego, 21 — kolegium 
sądowe, 23 — praca naukowa, dyser
tacja, 26 — znakomita aktorka fran
cuska, 27 — późna odmiana klasycyz
mu. 28 — rozpuszczalnik, 30 — 
grządka kwiatowa.

Rozwiązanie krzyżówki z 23 października
Poziomo: sztag, Szuch, ekstaza, ekran, bęben, ultrasi, Arkas, ket, Loara, 

-Zadar", strefa, zaraza, taranteła, fikusy, pandan, stopa, brzan, Utu, koszk, imbe
cyl. kąsek, umysł, szafarz, trapy, Athos.

Pioncmo: Szeja, bukat, Rytgier, turak, zaspa, Aretuza, genus, fas, Niksy, zarys, 
osutka. Tubman, redingote, balata, puchar, rzepa, sabfl, ala, kluza, Otranto, 
umbra. szych, rozpacz, „Hania”, Kotas.

Przysłowie: Zgodne sroki pokonują tygrysa.

Ekrany
PERGAL& :— „Ku słońcu” 

(USA przygodowy) —o 12,14,16, 
18,20.

YILNTCS — „Szukaj, gdzie gorą
co” (USA przygodowy)—o 11 ,12.45,
1430.16.15.18,20.

AUSRA — „Pod przymusem” 
(Francja) — o 1030,12.10,14,18.10, 
20. „Sieci miłości” (Indie, 2 serie) — 
ol5.40.

Od poniedziałku, 1 listopada
* PERGALĆ — „Zdążyć przypom

nieć” (przygodowy, USA) — o 12,14,
16,18,20.

YILNIUS — l-^ ja  — „Ochrona 
osobista” (USA) —o 12,14JO, 17,1930.

5-14JCI — Jednodniowy” {USA, 
komedia) — o 12,14,16,18,20.

AUSRA— „Szukąj, gdzie gorąco” 
(USA) — o 103C, 12.10,14,18.10,20. 
„Gwiazda” (2 serie, Indie)— o 15.40.

I 0 1 B 1
Wileński

Dziennik 
społeczno-polityczny Sejmu 
i Rządu Republiki Litewskiej. 
Ukazuje się od 1 llpca 1953 r.

Nasz adres:
Lal3ves pr. 90.2044 VHnius, 

Uetuvos Respublika

Kod 67218 
Cena 20 ct (w Polsce -1000 zł.) 
Nr re)estrac|i — 322. Zam. 3698

Drukuje Państwowe 
Przedsiębiorstwo „Spauda"

W©
" 7 //m

u t h u a n ia n -p o u s h -u k f a in e n  j o i n t  y e n t u r e

W nieograniczonej ilości
o4 om6b pryw atnyck i  jn iiM ą M n ilw  po ■a|wy*- 

nych  c tsack  tkap a je  a w a l i w M ; złom m eltU to 

talnych o n a  Bl«ldlCTr—|  słatt.

B m ltn aa ry  tlę  ad  rasa .

WSPÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO LITEWSKO-POLS

KO-UKRAIŃSKIE .,VOLMETA“.

Zw racać Vlhdum, P raiaoM s <7, l a l  67-35-10; - 

K u a a a , Krevea p r . IM , t a l  (21)

S daalla i, D aM |aa Ł  ML (314) +40-77; .

F u e y e iy s ,  T ta k ła o  i  tal. (354) H W  

K lalpM a. Mi m o  24. W . (2 tl) 7-12-M;

' A lyta*. P n a o m  21

V a re * ą  p lac  u l i ł a a l r a  a a  kaW r taL (2M ) 5-10-7P; 

Y k a & a m , Y taag lao  M e r li .  taL ( M )  M H 1 ;  

Taarage> teL (246) 5-29-72.

H f l  . (Z ta . 2615)

"UnlonGors"
Pełny asortyment 

materiałów goreecłareklch 
a dzianiny z lycrą i poliamidem 
e haftki na tatale 
a u Formowane miseczki biustonoszy 
a dodatki gorseclurskle 

Różne formy wymiany handlowe] i  kooperacji
Ko nt a k t :  "UnionGor*! Spółdzielnia Pracy 

Plac Wolności 12 
\  91-415 Łódź Polska

Tel. 33-3710, 
telelax (042) 36-68-83, 

i tetex 88-43-12

FIRMA „JOGILE” 
ze składów w Wilnie stale w dużych ilościach sprzedaje papier 
drukarski różnych formatów produkcji z Syktywkaru. Zgod
nie z umową może dostarczać papier różnych gatunków, 
poszukuje stałych nabywców.

Zwracać się: Siaitliair^ytauto 74, tel. 3-70-14,3-24-42, 
2-88-59, fax 29308.

(Zam. 2898)

DROGO SKUPUJEMY 
wszelkiej próby złoto, 

platynę.
Vilnius, tel. 63-72-04.

(Zam. 2674)

W centrum miasta „
DROGO SKUPUJEMY 

złoto I platynę.
Yilnius, teL 75-15-28,

7551-81.
(Zam. 2660)

Jubilerski sklep
„PERL^S” 

skupuje złoto wszelkiej próby, or
dery Lenina, platynę, srebro techni
czne, pallad. Płacimy od razu.

Zwracać się: Yilnius, Naugarduko 
30, teL 26-15-56.

(Zam. 2623)

Znad Wilii
Radio 7334 / 103.8 FM

Radio „Znad Wilii* codziennie 
proponuje następujące pozycje pro
gramu:

Serwisy informacyjne: od 6.00 do
23.00 co godzinę.

Radio budzik: 6.00—7.00.
Kurs walut—7.15,8.15.  ̂
Ogłoszenia reklamowe: 7.00 —

8.00. 14.00 — 15.00, 18A0 — 19.00, 
21.00— 22.00.

Radio-bazar. 8.15,9.15.
„Gdzie się podziały tamte prywat- 

. ki” — program muzyczny: 10.30 —
■ 11.00.

Konkurs „Kuferek”: 11.00 —
14.00.

Serwisy sportowe: 1130, 1530, 
2130.

Przegląd imprez kulturalnych: 
123Q, 1630.

Program w języku rosyjskim: 14.00 
— 15.00.

Konkurs „Trzy razy tak”: 17.00—
18.00.

„Astrologia dla każdego”—wtor
ki i czwartki: 1730.

Program w języku litewskim: 18.00 
— 19.00.

Dobranocka: 2030.
Konkurs wieczorny: 22.10 — 

23.00.
Muzyczna noc: 24.00 — 6.00. 
Dział reklamy radia „Znad 

WUii”: 2019 Wilno, aL Laisris 60, 
telefon 42-94-57.

Kalendarium
* Sobota (3<kX) jest 303 dniem 

1993 r. Do końca roku 62 dni.
* Znak Zodiaku— Skorpion.
* Imieniny: Edmunda, Prze

mysława, Zenobii.
* Wschód Słońca — 7.18, zachód

— 16.47. Długość dnia — 9 godz. 29 
min.

* Księżyc. Pełnia o 14 godz. 39 
min.

Niedziela (3UX)
* Imieniny: Augustyna, Narcyza,

Urbana, Wolfganga.
* Wschód Słońca — 7.20, zachód 

— 16.45. Długość dnia 9 godz. 25 min.
Poniedziałek (LX1)
* Święto Zmarłych Wszystkich 

Świętych.
* Wschód Słońca — 7.22, zachód

— 16.43. Długość dnia — 9 godz. 21 
min.

Wtorek (2JO)
*  Imieniny: Bogdana, Bożydara, 

Jerzego, Tobiasza:
* Wschód Słońca—7.24, zachód 

— 16.41. Długość dnia 9 godz. 17 min.

ORGANIZUJEMY 
WYCIECZKI 

do Krakom 
dla młodzieży szkolnej.
Zwracać się: Vllnins, teL 62-75-56.

(Zam. 2724)

KOMERCYJNE 
WYJAZDY DO WARSZAWY 
Codziennie. Zwracać się: YUnłas, 

teL 76-22-02,35-73-55,
Zam. 2720

l r  Następny numer |i 
|| „Kuriera Wileńskiego” i| 
, ukaże się we środę,

3 listopada

Pogoda
Litewska Służba Hydrometeorolo

giczna przewiduje na 30 październik* 
zachmurzenie z przejaśnieniami, ber 
opadów, wiatr północno-zachodni, 
u miarkowany do silnego. Tetnperatui* 
5—7 stopni depła.

31 października możliwe 
krótkotrwałe opady, temperatura w 
nocy około 0 stopni, w dzień 2—7 rtop- 
ni ciepła.l listopada bez opadów.

Dyżurni wydania: 
Henryk MAŻUL 
Jan LEWICKI 
Teresa ŻARK 
Teresa STR U MIŁO 
Anna RZEWUSKA

TELEFONY: redaktor — 42-79-01, zastępcy  redaktora — 
42-79-04, 42-79-48, sekretarz odpowiedzialny — 42-79-49. 

DZIAŁY: państwa i samorządu terenowego — 42-78-63, ekonomiczny — 
42-78-54, etyki, rodziny i prawa — 42-79-64, prawnik — 42-75-76, 
szkolnictwa i młodzieży — 42-79-73, 42-69-86, życia politycznego — 
42-78-81, życia wsi — 42-79-68, 42-78-90, stołeczny oraz aktualności — 
42-79-77, handlu, usług i komunikacji — 42-79-56, literatury i sztuki — 
42-79-88, felietonów i sportu — 42-90-63, listów — 42-69-65, komercyjny 
oraz organizacyjny — 42-72-70, korespondenci: na rejon wileński — 
42-78-90,45*03-95, sołecznłcłd — 52-780, święciańekJ — 44-21 -46, trocki 
i szyrwinckl — 82-42-67, fotokorespondenei — 42-90-81, tłumacze — 
42-90-60,42-72-92, styliści — 42-72-92, maszynistki — 42-77-72.

Redaktor 
Zbigniew BALCEWICZ

Biuro ogłoszeń i reklamy— 
pr. Laisv4s 60,

11 piętro, pok-6j nr 111*» 
Telefon — 42-8963. 

Czynne od 9.00 do 17.00 
w dniach pracy.


