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ajenta Republiki Litewskiej ds. 
Stiagranicznej Juslas Paleckis, 
Ujent Federacji Rosyjskiej B. Jel- 
^BzaioyŁźe Litwa jako pierwsza z 
ydi republik ZSRR dobitnie zaak- 
j^onłł swe niepodległościowe aspi- 
gtidemokra tyczna Rosja udzieliła 
pJojBroa. Pierwsi stanęliśmy w ob- 
m  niepodległości Litwy, co miało 
fcjdnjfly wpływ na wyjfiarzenia stycz
ne -  powiedział B. Jelcyn. Rosja 
nc miała jeszcze wtedy własnej 
irtwomści, ale to, że Rosja i Litwa 

jiparfy się nawzajem w tym 
(otaowym okresie, dało dobre wy- 
a  Zaznaczył on, że błędem by było 
—#iame tej współpracy, i że 

. gotowa jest do rozwoju sto
ików z Litwą w duchu wzajemnego 
Kanonia i dobrego sąsiedztwa.

ftaydent Republiki Litewskiej A. • 
toanskas powiedział, że się zgadza z » 
Hoceną, te Litwa przywiązywała i 

będzie wagę do ugrunto- 
***z Rwją dobrosąsiedzkich sto- 

Te mocne podw aliny, 
^ 0Qcwroku 1990, w trudnym ok- 

stwamM dobrą podstawę raz- 
stosunków.

‘rezydent A. Brazauskas opowie

dział o sytuacji na Litwie, odnotował, 
że przeprowadzone przed rokiem wy- 
bory oddały władzę DPPL, która w 
swym programie wyborczym podkreśla 
potrzebę uzgadniania stosunków z 
Rosją. Zaakcentował on, że i byłe kie
rownictwo Litw^- usiłowało założyć 
dobre podwaliny dla stosunków z 
R osją , podp isane  zostały  bardzo  
ważne, dotyczące stosunków litewsko- 
rosyjskich, umowy. Obecnie, gdy woj
ska rosyjskie wycofane zostały z Litwy 
nastał czas realnej polityki, gdy należy 
„oblec w szatę umów” stosunki hand
lowe i gospodarcze, uporządkować 
reżim graniczny w taki sposób, aby nie 
przeszkadzał ludziom obcować i prze
wozić towary. Zakres handlu z Rosją w 
strukturze naszego eksportu i importu 
zajmuje poczesne miejsce i jesteśmy 
bardzo zainteresowani, aby nasza pro
d u k c ja  n ie  p o d leg a ła  o c le n iu , 
zwłaszcza aktualne jest to  dla produ
centów płodów rolnych — zaznaczył 
prezydent Republiki Litewskiej.

W ro zm o w ie  k o n k re tn ie  
omówiono podpisanie 20 przygotowy
wanych dwustronnych umów. Obaj 
prezydenci zgodzili się z tym, iż należy 
w yodrębnić najważniejsze dla obu 
krajów umowy i zawrzeć je  w naj
bliższym czasie. Uradzono, że premier 
Rosji Wiktor Czernomyrdin, w dniach 
14 lub 15 listopada przybędzie do 
Wilna w celu podpisania umowy o 
współpracy handlowej i gospodarczej 
oraz dwustronnych umów w najaktual
niejszych kwestiach.

Prezydenci przedyskutowali i zna
leźli konkretne sposoby usunięcia 
przeszkód na drodze opracowania 
umów. Obaj prezydenci przyznali, że 
po przeprow adzeniu podstawowej 
pracy i wycofaniu armii rosyjskiej z 
Litwy obowiązkowo należy zmienić 
praktykę pracy delegacji negocjacyj
nych, ministerstwom spraw zagrani-
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nuje wprawdzie dużymi pieniędzmi, 
dlatego jej podstawowym wkładem 
będą budynki.

Sprawa powstania nowego banku 
staje się już realnością. Ponieważ bę
dzie on się różnił od banków krajo
wych, dlatego najpierw należy przyjąć 
specjalną, tylko dla tego konkretnego 
banku nadającą się ustawę. Projekt us
tawy jest już w Sejmie. Aktualnie roz
strzyga się kwestię doboru odpctoied- 
nich specjalistów.

Zgodnie z założeniami, nowy Li
tewski Bank Rozwoju będzie mógł 
udzielać kredytów (przy najniższym 
oprocentowaniu) na okres od 3 do 7 
lat, a może nawet na dłużej. Pier
wszeństwo, oczywiście, będą miały sek
tor prywatny i przedsiębiorstwa, wy
twarzające produkcję na eksport i 
zarabiające walutę.

Na pytanie dziennikarzy, kiedy 
można się spodziewać, że bank udzieli 
pierwszych kredytów, Ulf Hindstrom 
powiedział, że wiele spraw trzeba jesz
cze doszlifować, a z ty m nie należy zbyt
nio śpieszyć. Jeśltcfocemy, by rzeczy
wiście było to pożyteczne posunięcie i 
placówka dobrze prosperowała, trzeba 
wszystko dobrze przemyśleć i zważyć.

Julłtta TRYK

cznych zaleci się powołanie grup eks
pertów.

Prezydenci omówili sprawy doty
czące tranzytu do obwodu Kalinin
gradzkiego, kwestie reżimu przekra
czania granicy przez ludzi. W tych 
sprawach znaleziono konkretne roz
wiązania.

Prezydent A. Brazauskas opowie
dział o  współpracy krajów bałtyckich, 
regularnych spotkaniach z prezydenta
mi państw łotewskiego i estońskiego 
oraz'omawianych kwestiach.

Spotkanie było konstruktywne i 
rzeczowe. Dowiedział na zakończenie 
prezydent A. Brazauskas korespon
dentowi ELTA. Omówiono cały wach
larz problemów, istotnych dla Litwy i 
Rosji.

Prezydent Federacji Rosyjskiej B. 
Jelcyn zaznaczył, iż spotkanie to  nie
wątpliwie posłuży poprawie i rozwojo
wi stosunków między Litwą i Rosją. 
P odobne  oczekiw ania podzielam  
również ja — powiedział A. Brazaus
kas.

Prezydent Republiki Litewskiej 
wręczył B. Jelcynowi swoją książkę 
„Rozwód po litewsku" w języku rosyj
skim. „Przypominać będzie mi ona te 
czasy, gdy byłem bodajże jedynym 
członkiem  Kom itetu Centralnego, 
który poparł waszą decyzję odłączenia 
się od KPZR” — powiedział B. Jelcyn.

Przed udaniem się do Wilna pre
zydent Republiki Litewskiej A. Bra
zauskas w am basadzie  litewskiej 
przeprowadził konferencję prasową 
dla dziennikarzy środków masowego 
przekazu Rosji oraz innych państw.

Sądy w obliczu nowego wyzwania
„Psychologiczny nacisk wywiera 

się wszędzie i na wszystkich" — przyz
nał wczoraj podczas spotkania z dzien
nikarzami przewodniczący Sądu Naj
wyższego R L  M indaugas Losys. 
Stwierdził on to ustosunkowując się do 
przypomnienia, iż niedawno sam otrzy
mał anonimową pogróżkę telefoniczną, 
że zostanie wysadzony w powietrze bu
dowany przeż niego dom. Jednocześnie 
M. LoSys oświadczył, ze nie było wypad
ku gróźb wobec sędziów Sądu Naj
wyższego, natomiast wypadku z anoni
m ową p o g ró żk ą  nie  m oże 
identyfikować z którąś ze spraw sądo
wych.

Przyznał on, żę 6 spraw związanych 
ze zorganizowaną przestępczością 
przekazano już do sądu, W razie nato
miast, gdy zdarzy się groźba pod adre
sem sędziów sądów niższego szczebłaT 
mogą oni sprawy przekazać do Sądu 
Najwyższego. Poza tym spodziewane 
jest, iż rząd podejmie uchwałę, aby sę
dziowie mogli mieć środki ochrony.

Mówca stwierdził, że sądy to jedna 
z władz, która powinna zapewnić spra
wiedliwość w społeczeństwie. Sąd Naj
wyższy k o n tro lu je  wyroki sądów 
niższego szczebla. Nie może on jednak 
kontrolować pracy policji i prokuratu
ry. Podstawowe zadanie Sądu Naj
wyższego— rozpatrywanic,spraw w try
bie kasacji. Co roku zdarza się takich po 
kilka tysięcy. Zdaniem M. Losysa, w 
porównaniu z sędziami zagranicznymi, 
np. austriackimi, sędziowie na Litwie 
mają trzykrotnie więcej obowiązków.

W sprawach cywilnych Sad Naj
wyższy unieważnia około 30 proc. wy
roków sądów niższego szczebla, które

to wyroki są rewidowane. Natomiast 
działalnością organizacyjną sądów 
niższego szczebla zajmuje się Minis
terstwo Sprawiedliwości, a konkretnie 
jego departament sądownictwa. Prze
wodniczący Sądu Najwyższego wyraził 
opinię, że zdarzają się zwłoki z rozpat
rywaniem spraw w sądach. Jego zda
niem, funkcje departamentu sądownic
twa należy przekazać Sądowi 
Najwyższemu RL.

M. LoSyś stwierdził, że na Litwie 
należy przeprowadzić reformę systemu 
sądownictwa. Miałyby być sądy dzielni
cowe, okręgowe, apelacyjny i Sąd Naj
wyższy. Novum w tym jest instytucja 
sądu apelacyjnego. Dotąd go nie było i 
jego funkcje, według możliwości, pełnił 
Sąd Najwyższy.

Gdy powstanie sąd apelacyjny. Są
dowi Najwyższemu pozostaną funkcje 
kasacji i jego wyrok będzie ostateczny. 
Zasady reformy sądownictwa Sejm roz
patrzy, być może, jeszcze tego roku — 
stwierdził M. LoSys.

Zastępca przewodniczącego Sądu 
Najwyższego, przewodniczący kole
gium ds. spraw cywilnych Algirdas Va- 
liulis stwierdził, że znacznie wzrosła w 
sądach ilość spraw cywilnych.

Przedstawiciele Sądu Najwyższego 
przyznali, że trwa wypłukiwanie sądów 
z sędziów, mimo iż podjęło kroki natury 
materialnej. W Sądzie Najwyższym jest 
niewiele spraw związanych z kra
dzieżami na wielką skalę popełnianymi 
przez osoby na stanowiskach. Podsta
wowe spraw y związane są z 
zabójstwami i gwałtami.

Józef SZOSTAKOWSKI

DYSKUSJE W SPRAWIE INDEKSOWANIA 
OSZCZĘDNOŚCI MIESZKAŃCÓW

W ILNO (ELTA ). 3 listopada 
wieczorem Telewizja Litewska trans
mitowała bezpośredni program, w* 
którym premier Litwy Adolfas Ś ieżevi - 
ćius dyskutował z przewodniczącym 
zarządu „Związku Ojczyzny" byłym 
premierem Litwy Gediminasem Vag- 
noriusem  w sp raw ie m ożliwości 
przywrócenia wartości oszczędności i 
akcji mieszkańców. Jak podaje ELTA, 
w dyskusji uczestniczyli również inni 
ekspremierzy niepodległej Litwy: Ka
zimiera Prunskiene, Aleksandras Abi- 
Sala i Bronislovas Lubys.

Zagajając dyskusję G. Vagnorius 
przypomniał, że rząd Litwy podjął od
powiednie decyzje, przewidujące zin
w entaryzow anie wkładów miesz
kańców na dzień 26 lutego 1991 roku i 
skompensowanie ich po wprowadze
niu lita, kompensując bowiem od razu 
wskutek inflacji uległyby prawie 100- 
krotnej dewaloryzacji.

Swoją opinię, że wkłady miesz
kańców powinny być indeksowane 
100-krotnie, uzasadniał on tym, że w 
żadnym państwie wkłady nie są trzyma
ne w postaci gotówki. Stają się one 
zasobami kredytowymi i są inwestowa
ne do gospodarki, tj. przekształcane w 
majątek. Za nie zbudowano około 
trz e c ie j części p rzed sięb io rstw  
państwowych albo stworzono inny ma
jątek państwowy. Zdaniem G. Vagno- 
riusa, inflacja niszczy pieniądze, ale nie 
majątek. Tracą na wartości pieniądze, 
ale nie mogą stracić na wartości 
wkłady, mające pokrycie w majątku.

Należy dyskutować wyłącznie, o  tym, 
czy jest zachowany majątek i o  techno
logii, jak indeksować oszczędności 
mieszkańców.

Premier A. Śleźevićius zaakcepto
w ał m yśl, że n ie  ma lematu*! 
ważniejszego, który się dyskutuje, na 
Litwie bowiem jest blisko 2,8 min 
wkładców. Jednakże ogólna suma, jaka 
ma być indeksowana, wynosi około 8 
m ld * ru b li. O c e n ia ją c  rea ln e  
możliwości i nic chcąc wpadać w nową 
inflację (w ciągu ostatnich trzech lat 
inflacja na Litwie wyniosła 6.500 
proc.), rząd indeksował wkłady 10- 
krotnie. .

A. Śle2evićius był przeświadczony, 
że można zebrać nie 300 tysięcy, lecz 
znacznie .więcej podpisów, domagają
cych się 100-krotnego zwiększenia 
wkładów,' pod takim bowiem żądaniem 
podpisałby się każdy wkładca, który 
nie uświadamia sobie, jakie będą skut
ki indeksowania.

Zdaniem K. Prunskiene, sprawa 
jest paląca^ ale nie tak znacząca, jak 
próbuje się ją przedstawić.

A. AblSala swoją opinię o  indekso
waniu wkładów „pozostawił w domu" i 
proponował, by przede wszystkim wy
ja śn ić , o  czym i s ię  mówi: o 
przywróceniu sprawiedliwości, logice 
ekonomicznej czy pomocy emerytom i 
innym ludziom potrzebującym wspar
cia socjalnego.

Zdaniem B. Lubysa, ten problem 
ekonomiczny i socjalny jest bezpod
stawnie rozpatrywany w aspekcie poli

tycznym. Więcej należałoby mówić o 
kompensowaniu wkładów osobom po
trzebującym wsparcia socjalnego.

To, że pieniądze przekształciły się 
w majątek, powiedział B. Lubys, stano
wi raczej rozważania teoretyczne, nie 
zaś rzeczywistość, bowiem w tym czasie 
prawie wszystkie wkłady mieszkańców 
Litwy znalazły się w centralnych han- 
kach Moskwy, na Litwie zaś było tylko 
około 0,4 mld rubli. Zaaprobowali to 
wszyscy trzej ekspremierzy, jednakże, 
jak stwierdził G. Vagnorius, pieniądze 
tewracały na Litwęwramach realizacji 
scentralizowanych planów finansowa
nia, budowy przedsiębiorstw na Lit
wie.

Zawiązała się długa dyskusja w 
sprawie wartości posiadanego majątku 
państwowego. A. śleźevićius powie
dział, że po dwóch indeksacjach na Lit
wie znajdował się majątek państwowy 
o wartości 1,6 mld litów, na prywaty
zację przeznaczono majątek wartości 
1,068 mld litów. Blisko 600 min litów 
stanowią obiekty nie podlegające pry
watyzacji, jak Ignalińska Elektrownią 
Atomowa, koleje, poczta, telekomuni
kacja i in. Czeki inwestycyjne wynoszą 
1,313 mld litów. W tym nie wykorzys
tanych obecnie o wartości 75Ó min . 
litów. Pozostał nie podlegający prywa
tyzacji majątek wartości 550 min litów. • 
Oponenci zdołali się porozumieć, że 
na kompensację trzeba przeznaczyć 
mniej więcej 8 mld litów.

(Dokończenie na str. 3)
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Z POLSKI
W Belwederze będzie Muzeum Józefa Piłsudskiego

Po planowanej przeprowadzce prezydenckiej siedziby z Belwederu 
do remontowanego obecnie pałacu Radziwiłłów przy Krakowskim Przed
mieściu w Warszawie, opuszczone prawe skrzydło belwederskich zabu
dowań prezydent Lech Wałęsa obiecał przeznaczyć na muzeum 
poświęcone pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego — poinformował 
członek zarządu Federacji Związku Piłsudczyków, Janusz Ciborowski.

„Gest ten jest zgodny z treścią dekretu prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego z 1936 r.” — wyjaśnił Ciborowski, właściciel blisko 1500 
pamiątek dotyczących życia i działalności Piłsudskiego. Zbiór będzie 
I prezentowany w belwederskich pomieszczeniach. Działać będzie w nich 
[także krajowy Instytut Józefa Piłsudskiego.

OBOP: najbardziej sympatyczni są Francuzi, 
Amerykanie I Włosi

 164 proc. respondentów OBOP zadeklarowało w sondażu z 25-26
I października br. swą sympatię do Francuzów, 54 proc. do Amerykanów, 
a 52 proc. do Włochów. Na dalszych miejscach wśród narodów uznawa
nych za „raczej sympatyczne" znaleźli się: Węgrzy (48 proc.), Hiszpanie 
■Czesi (po 45 proc.) oraz Anglisy (44 proc.).

I Sondaż przeprowadzono net 1054-osobowej losowej, reprezentatyw
nej próbie dorosłych mieszkańców kraju.
 J41 proc. respondentów uznało za „raczej sympatycznych" Szwedów,
|40 proc. Słowaków, a po 37 proc. — Japończyków i Austriaków.

^Niechęć deklarowano najczęściej do Cyganów (47 proc.), Ukraińców 
i(36 proc.), Rumunów (33 proc.) i Arabów (31 proc.).

Za państwa przyjazne wobec Polski respondenci OBOP-u uznali: 
Francję (63 proc. takich wskazań). Węgry (55 proc.), USA i Czechy (po 
54 proc.), Włochy (49 proc.), Słowację (47 proc.), Szwecję (44 proc.), 
Anglię (41 proc.) i Austrię (40 proc.). Za „raczej nieprzyjazne" — głównie 
(Ukrainę (35 proc.), Rosję (34 proc.) i Litwę (32 proc.).

Urban księciem, a krolenł —  „meszczyzna”
| Polski Ruch Monarchistyczny, irńariy z nadawania „arystokratycz

nych" tytułów, nadał kolejne. Projekt „Konstytucji Królestwa Polskiego", 
przygotowany przez PRM, wykluczę możliwość koronowania kobiety, 
postanawiając, iż królem Polski może być tylko „meszczyzna” (tak w 
oryginale dokumentu).

Leon Jończyk (artysta plastyk mieszkający w Monachium), Adam 
Michnik, Krzysztof Penderecki, Zbigniew Religa i Jerzy Urban -wymienia
my w porządku alfabetycznym — otrzymają tytuły książęce przyznane im 
przez Polski Ruch Monarchistyczny na wniosek Władysława księcia 
Lężyńskiego z Wiednia, kanclerza tego ruchu — poinformowano w War
szawie 3 bm. na konferencji prasowej PRM.

Nie wiadomo wszakże, czy nowo mianowani arystokraci przyjmą 
ofiarowane im zaszczyty, ponieważ PRM jeszcze nie-zdążyło ich o tym 
oficjalnie zawiadomić.

Pierwszą mitrę książęcą Ruch przyznał przed rokiem głowie RP 
Lechowi Wałęsie. Jednak prezydent nie ustosunkował się do tytułu — czy 
go przyjmuje, czy odrzuca— poinformowano na konferencji. Kancelaria 
Prezydenta pominęła inicjatywę RMP milczeniem.

Leszek wielki książę Wierzchowski, regent PRM, informując, że wys
tępuje w imieniu kandydata na króla Polski, przedstawił projekt „Konsty
tucji Królestwa Polskiego”, który w czwartek wiceregent Aleksander Pu
chała hrabia Mystkowski — jak zapowiedziano na konferencji — 
przekaże prezydentowi RP oraz marszałkom Sejmu i Senatu.

Projekt konstytucji składa się z 11 rozdziałów i 143 artykułów. 
Dokładne zapoznanie się podczas godzinnej konferencji z merytoryczną 
zawartością tak obszernego aktu prawnego było niemożliwe, jednak — 
jak udało się zauważyć dziennikarzowi PAP — polszczyzna dokumentu 
pozostawia nieco do życzenia. Np. a rt 7 stanowi, że królem Polski może 
być tylko „meszczyzna". Z kolei w artykule 24 powiada się: „Urzędnicy ci 
składają przysięgę wierności i posłuszeństwa dla Konstytucji i Króla".

Regent yvielki książę Wierzchowski, pytany o nazwisko kandydata 
na króla, w którego imieniu występuje, odmówił.jego podania, aby 
.zazdrość i zawiść rodaków nie zatruły życia przyszłemu monarsze". 
Ujawnił jedynie, że kandydat pochodzi ze starej i zasłużonej rodziny 
arystokratycznej.

Karnawał w Rio dla smakoszy Coca-Coli
Wycieczkę dla 2 osób do Rio — główną nagrodę Wielkiego Konkursu 

Coca-Coli — Karnawał w Rio — wygrał Stanisław Mazurek z Przemkowa.
Spośród miliona listów (z 5 kapslami coli) wylosowano 3330 nagród 

j— koszulki z nadrukiem Coca-Coli, torby sportowe, radiomagnetofony.
Coca-Cola jest obecna w Polsce od 1974 r. Zainwestowała w Polsce 

ok. 300 milionów dolarów. W 1992 r. firma uruchomiła nowe zakłady 
produkcyjno-dystrybucyjne w Gdyni, Bydgoszczy, Warszawie, Radzymi- 
nie. Do końca 1993 r. zostaną otwarte następne trzy zakłady w Nie
połomicach k/Krakowa, Środzie Śląskiej k/Wrocławia i w Łodzi.

mwwmwiw

Wystąpienie prezydenta Scalfaro

Prezydent Włoch Oscar Luigi 
Scalfaro wystąpił niespodziewanie w 
środę późnym wieczorem z radiowo- 
telewizyjnym orędziem do narodu, w 
którym odrzucił wysuwane przeciw
ko niemu przez byłych agentów

Azerbęjdżan

włoskiego wywiadu oskarżenia o 
przyjmowanie w latach 80-tych, gdy 
był ministrem spraw wewnętrznych, 
wielomilionowych gaż od włoskich 
służb wywiadowczych.

Azebejdżan wzywa do powstrzymania 
ormiańskiej ofensywy

Minister spraw zagranicznych 
Azerbejdżanu Hasan Hasanow wez
wał w liście Radę Bezpieczeństwa 
ONZ do podjęcia nadzwyczajnych 
działań „dla przerwania ormiańskiej 
agresji" i okazania pomocy nowej 
fali uchodźców.

Hasanow poinformował Radę 
Bezpieczeństwa ONZ, że 23 paź
dziernika siły ormiańskie zerwały za
wieszenie broni i rozpoczęły ofensy
wę w r e jo n a c h  d ze b ra ilsk im , 
fizulińskim, zangelaskim i kubatlin-

skim w Azerbejdżanie. Ormianie z 
Gornego Karabachu okupują 30 
osiedli i przejęli kontrolę nad 70 km 
granicy azersko-jrańskiej.

Szef azerskiej dyplomacji napi
sał, że nie jest dokładnie znaną licz
bą uchodźców, którzy uciekli przed 
Ormianami do Iranu. Wiadonlo nato
miast — wg niego — że w trakcie 
przeprawy przez graniczną rzekę 
Araks utonęło około 11 tysięcy ko
biet, dzieci i starców.

Bośnia
Muzułmańskie gwarancje 

bezpieczeństwa dla Chorwatów
Muzułmańskie dowództwo woj

skowe. udzieliło „gwarjancji bezpie
czeństwa i nienaruszalności" zastra
szonej ludności cywilnej chorwackiej 
enklawy Veresz w północnej Bośni.

Zapewnił o  tym, jak podało w 
czwartek radio sarajewskie, szef 
armii bośniackiej Rasim Delie po

Rosja
Jelcyn przyznaje, iż doszło 

do „problemów” z armią
W wywiadzie dla niemieckiego 

magazynu „Stern" prezydent Borys 
Jelcyn powiedział, że rosyjska armia 
„jako całość" nie zawahała się ze 
zduszeniem rewolty parlamentu 3 i 4 
październ ika, a le  jed n o cześn ie  
przyznał, iż doszło do  pewnych

Prasa niemiecka zaniepoko
jona nową doktryną wojenną

\ Krytycznie odniosła się prasa 
niemiecka do nowej rosyjskiej dok
tryny wojennej. W komentarzach 
zwraca się uwagę, że nie jest to nowa 
doktryna, lecz stare myślenie w kate
goriach wielkomocarstwowych.

Szczególne zaniepokojenie wy
wołuje wg „Frankfurter Allgemeine

spotkaniu z dowódcą wojsk ONZ 
Frąncisem Briquemontem. Nawiązu
jąc do masakry dokonanej we wrześ
niu przez Chorwatów na Muzułma
n ach  w e wsi S tupn i Do, Delie 
oświadczył, że Stupni Do nie może 
się w Bośni powtórzyć i nie powtórzy 
się.

„problemów” z użyciem wojska do 
rozwiązania konfliktu.

Jelcyn  powiedział, że  przed 
skierowaniem wojska do akcji mu
siał być w 100 proc. pewien wyko
nania jego rozkazów przez wojsko. 
„W takiej wyjątkowej sytuacji nie
bezpieczeństwo rozłamu w struktu
rach władzy zawsze jest wjelkie" — 
dodał.

Zeitung" to, że  nie wyklucza się w 
riięj użycia broni atomowej nawet 
wobec nie posiadających jej państw, 
jeżeli zawarły one sojusz z innym 
mocarstwem atomowym. Je st to, 
zdaniem dziennika, ostrzeżenie pod 
adresem wszystkich byłych państw 
satelickich, by nie zapędzały się za 
daleko w swych dążeniach do opar
cia się na Pakcie Północnoatlan
tyckim.

Z Krajów Bałtyckich
Wycofanie wojsk rosyjskich z Łotwy I Estonii zależy 

od tempa budowy domów dla oficerów

Przyśpieszenie budowy nowych 
stosunków między Rosją a pora- 
dzieckimi republikami bałtyckimi w 
znacznym  stopn iu  zależy  od 
przyśpieszenia  tem pa budowy, 
domów dla rosyjskich wojskowych 
opuszczających te kraje. Taki wnio
sek zawarty jest w referacie na ten 
temat sekretarza generalnego ONZ 
Butrosa Ghali.

W referacie, który został opubli
kowany jako dokument Zgromadze
nia Ogólnego Narodów Zjednoczo
nych, przypomina się, że na 47 sesji 
Zgromadzenia została przyjęta rezo
lucja wzywająca Rosję do szybszego 
wycofywania wojsk z Litwy, Łotwy i 
Estonii. Od 1992 roku Rosja wycofała 
znaczną oześć swych jednostek, a z 
Litwy zostały one całkowicie wycofa
ne. Problemem w stosunkach Mosk

wy z Wilnem pozostaje jednak kwes
tia prawa Rosjan do przewozów tran
zytowych przez terytorium Litwy do 
obwodu kaliningradzkiego. Spór 
powstał także w sprawie ochrony 
socjalnej rosyjskich weteranów woj
skowych. •

W Estonji przebywa jeszcze 
około 5 tysięcy rosyjskich żołnierzy. 
Nadal nie uzgodniono terminu ich 
ostatecznego wycofania. Władze w 
Tallinnie proponują 31 grudnia 1993 
roku, natomiast Moskwa obstaje 
przy końcu 1994 roku. Estonią wyra
ziła gotowość udzielenia pomocy 
przy budowie domów dla wycofywa
nych z jej terytorium oficerów.' Po
dobnie jak w przypadku Litwy, prob
lemem są 52 tysiące mieszkających 
w Estonii rosyjskich weteranów woj
skowych.

Na Łotwie pozostaje. 18 tysięcy 
żołnierzy. Sekretarz generalny ONZ 
uważa, że wojska rosyjskie powinny 
możliwie najszybciej opuścić Łotwę 
z przyczyn zarówno politycznych, 
jak  i p sy c h o lo g ic zn y c h . S p o 
łeczność międzynarodowa mogłaby 
udzielić pom ocy przy budowie 
mieszkań dla wojskwych opuszcza
jących Łotwę — stwierdził Butros 
Ghali. Na Łotwie również istnieje 
problem rosyjskich weteranów. Tli 
jednak w przeciwieństwie do Estonii 
nie została uchwalona dyskrymina
cyjna — według Rosjan — ustawa o 
obywatelstwie. Butros Ghali poparł 
propozycje Rygi, aby przyjąć datę 4 
maja 1990 roku jako graniczną dla 
uzyskania łotewskiego obywatel
stwa. Otrzymaliby je cl, którzy mieli 
wtym dniu stały meldunek na Łotwie. 
Rosjanie chcą, aby tą datą był 28 
września 1992 roku — dzień począt
ku rokowań łotewsko-rosyjskich w tej 
sprawie.

Kara chłosty 
w armii

W  centrum szkoleniowym 
Departamentu Ochrony Pogra
nicza Estonii w  Remniku żołnierz 
s łu żb y  z a s a d n ic ze j został 
wychłostany na rozkaz dowódcy 
za symulowanie, zdaniem ofice
ra, choroby, Tymczasem oka
zało się, że żołnierz wymaga 
długotrwałego leczenia.

Poniżony i obity estoński wo
pista uciekł z jednostki, ale został 
złapany i jeszcze raz ukarany w 
ten sam sposób. Teraz jeden z 
estońskich sądów  prowadzi 
spraw ę karną przeciw  
dowódcom centrum szkolenio
wego oskarżonym, o znęcanie i 
się nad podwładnym.

Nawrót bulimii 
u księżny Diany

Księżna Diana, po zo sta ją  „  
separacji żona następcy brytyjs^. 
go tronu, księcia Karola, cierpł na 
nawrót bulimii, czyli wilczy gfód ___ 
podał w czwartek dziennik .Sun* 
powołując się na osobę z rodziny 
księżny.

‘ Bulimia polegająca na pgg. 
możnej chęci jedzenia aż do torsji 
mogła być, jak sugerowały goniące 
za  sensacją dzienniki, przyczyną, 
dla której księżna Diana musiała 
opuścić w poniedziałek imprezę 
publiczną, tłumacząc się silną migre. 
ną.

Natom iast dziennik' „Today' 
utrzymuje, że powodem złego samo
poczucia Diany w poniedziałek było 
czekające ją w przyszłym tygodniu 
rozstanie z najlepszą przyjaciółką— 
ż oną  am basadora  Brazylii; która 
opuszcza Wielką Brytanię. $

„Times" wiąże stan Diany ze 
skierowaniem do innych zajęć Kena 
Wharfe'a — zaufanego prywatnego 
detektywa, który, jak pisze AP, pięć 
lat czuwał nad bezpieczeństwem 
księżny.

O ficjalną separac ję  księżny 
Diany i księcia Karola, którzy pobrali 
się W r. 1981, ogłoszono w grudniu 
zeszłego roku— przypomina Reuter, 
pisząc, że dotychczas nie rozstrzyg
nięto, czy Diana i Karol rozwiodą się, 
czy też, pomimo separacji, księżna 
może być koronowana jako królowa 
małżonka.

Polacy wśród 
najrzadziej 

kochających się 
Europejczyków

Kiepsko wypadli Polacy w son
dażu Towarzystwa Empirycznych 
Badań Społecznych na temat życia 
seksualnego Europejczyków. Pod 
względem częstotliwości stosunków 
miłosnych zajęli jedno z ostatnich 
miejsc — w towarzystwie Anglików i 
Duńczyków.

Pierwsze miejsce przypadło Ho
lendrom, którzy kochają się przecięt
nie 130 razy w roku, a  drugie Niem
c o m — 120 razy. *

Według hamburskiego magazy
nu „Das neue Wochenend", któiy w 
najnowszym numerze publikuje wy
niki sondażu, wystawiają one niezłe 
świadectwo Niemcom. Okazuje się, 
że w porównaniach europejskich *4 
oni w swoim życiu seksualnym lepsi, 
niż opinia o nich. *

Sondażem, przeprowadzonym 
w 10 państwach Europy, objęte 7 tys. 
kobiet i mężczyzn w wieku 16-60 lat 
Pytano o częstotliwość stosunków 
miłosnych oraz zadowolenia seksu- 
alne.

Zakaz reklamowania 
rogów nosorożca I kości 

tygrysich
Chiny wydały w czwartek zakaz 

reklamowania produktów wytwarza* 
nych z rogów nosorożca i kości tyg* 
rysich, by ograniczyć nielegalny 

_handel tymi surowcami.
Decyzja w tej sprawie zostaw 

podjęta na nadzwyczajnej sesji [H 
n is te rs tw a  leśn ic tw a. Chin, 
poświęconej naruszeniom zakazu 
handlu wspomnianymi surowcam- 
Zakaz ten wydano, gdyż rząd 

-kański zagroził we wrześniu ostry 
sankcjami wobec Chin i Tajwanu, 
jeśli nie zaprzestaną one handlu r°"
gami nosorożca.
■ I  Tradycyjna medycyna ‘ 
uznaje sproszkowany róg nosoro 
za silny afrodyzjak, który moż* . 
powodować spadek gorączikł, 
kości tygrysie stosowana1 sąP ’** 
bólach mięśni i artretyzmie.



doskop aktualności

Wiza —  5 dolarów
ustal9 wys°^°^ odpłatności za wizy dla obywateli WNP, Gruzji,

vłl^Dl|! oni 5 dolarów USA, za wizę specjalną, którą wydaje
nii dwa lata dla cudzoziemców, przybywających na Litwę, 

yć — I® dolarów. Wiza tranzytowa kosztuje 3, wiza
I ̂  1 USD od osoty
I  si, wyłącznie w dolarach U SA

w P1*11̂ 13̂ 1 kontroli granicznej opłata konsularna 
"i** ̂ ó to ro tn ą  — o 5 dolarów).I  ffCTM .—

I _̂ 2y dla obywateli krajów zachodnich rząd ustalił już wcześniej.
koszty wizy specjalnej wynoszą 50 USD. Za wizę zwyczajną 

S ^ S B I  płacą 20, tranzytową — 5, zbiorową — po 10 dolarów USA 
Pflai#*8̂  na iranicyjest droższa dla nich o  10 dolarów.
■ ^L-dłużyć wizę* obywatele WNP, Gruzji, Azerbejdżanu i Mołdowy

^ 3  d o l a r y  USA, obywatele innych państw - • 10 dolarów. Za poprawki
uiszczają 1  drudzy natomiast 5 dolarów USA. |

Zmarłym również ciasno
.zarządu miasta Wilna omówiono projekt rozszerzania cmen- 

Proiadzi się rozmowy z Departamentem Ochrony Środowiska w 
fl^°^L.nia podstawowego cmentarza miasta w Pawilniskim Parku Regio- 

I  Pohl. Tu na obszarze 12 ha, z Szachowaniem zieleńców i bez
P^^iobrazu można byłoby założyć 8 cmentarzy dla różnych wyznań.
I j f i  l l l l j l  ̂ j ą  gdzie grzebać swych bliskich mieszkańcy wschodniej części 
I  d i  sie powiększenie cmentarza w Karweliszkach. Zdaniem głównego
1^ 'w Ł ł u  gospodarki miejskiej przedsiębiorstwa państwowego „Komu- 
If^^^L ingysa, najprawdopodobniej można byłoby rozszerzyć też teren 
K *  w Rokanciszkach i Nowej Wilejce (po 2ha) oraz cmentarza pawilnis-

w m B  H H H ; . ■ • • -
Przed widmem bankructwa

i kolegium Ministerstwa Przemysłu i Handlu rozpatrzono 
I r  ̂ oedsiebiorstw, jakie mają być uznane przez ministerstwo finansów za 
|^ ó « . spośród wytypowanych 22 kandydatów kolegium skupiło uwagę na

jitzakomunikował doradca ministra J. Viseckas, są to  Państwowe Centrum 
|^jPnemysłowej wPoniewieżu, Poniewieski Zakład Mechaniki Precyzyjnej, 
ligeti Państwowy Zakład Przyrządów „VilniH*\ Kłajpedzka Państwowa 
Liyia Tektury, Wileńska Państwowa Firma Komercji Zagranicznej „Liet- 

,* państwowe Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami Spożywczymi w Ponie- 
j j  jPaństwowa Hurtownia Artykułów Spożywcach w Kłajpedzie.

Cd lista przemysłowych bankrutów się powiększy, a wraz z nią wzrosną 
[ aicp bezrobotoych.

Z odsieczą prasie niezależnej

Cdem powstałej w stolicy (ul. Wileńska 35/3)1 Fundacji Wspierania Nieza- 
taj Pasy jest pomoc w utrzymaniu wolnej praw, przeżywającej trudne dni. 
Lby zaapelowała do przedsiębiorców, wszystkich majętnych ludzi i firm, 
Lggdi wesprzeć prasę demokratyczną. Konto fundacji w Komercyjnymi Aura 
Ki 5700057, kod banku 260101701.

Przewodniczący Fundacji Wspierania Niezależnej Prasy L. Tapinas poinfor- 
mLsw fundacji zgromadzono już niecośrodków. Zamierza się je  rozdzielić. ̂ 
ktteje, które potrzebują pomocy, powinny do 10 listopada br. zwrócić się do 
Mcji Wspierania Niezależnej Prasy. Zapytania kierować pod telefonem 61- 
bt'- V---. . - . .

Zdobywajmy Everejstyl
Jagnięcia wsławiające Litwę oraz realizowanie najbardziej znaczących pro- 

odtąd wesprze fundacja alpinisty i podróżnika V. Vftkauskasa „Everest”. 
^“daga będzie udzielała pomocy finansowej I materialnej w dokonywaniu 

^sportowych i podróży poznawczych, realizowaniu najbardziej perspekty- 
fflą Litwy programów zdrowotności, ochrony środowiska, kultury, nauki, 

■■yisauki oraz innych programów użytecznych pod względem socjalnym. W 
1 ^“fondacja «Everest" poszukuje sponsorów,'kooperuje i gromadzi środki. 
~Waźnąi2ećząjest to, aby osiągnąć „Eyerest*’ nie tylkow górach, ale również 

dziedzinach. Fundacja „Everest” właśnie będzie wspierała takich ludzi, 
się ku swemu szczytowi —  powiejdział V. Vitkauskas. Jest on 

Litwinem, który wspiął się na najwyższy] szczyt świata Mount Everest 
“ ■) 10 maja br. J Z '
w powiedział, że programy potrzebujące wsparcia wytypują ko-

^ ^ • z  różnych dziedzin.

Dobroczynność kontrolowana
danych ministerstwa sprawiedliwości Litwy, wśród ponad 700 zare- 
113 Litwie organizacji społecznych blisko 60 działa jako organizacje

ustawy o dobroczynności i pomocy, gdy rząd ustalił tryb 
J * ę nizacj* i.fundacji charytatywnych, od sierpnia br. ministerstwo 

"^zarejestrowało 11 nowych organizacji i fundacji charytatywnych, 
ją -^ ja ^e s tro w an y c h  w najbliższym czasie.

^ wna sPecjalistka departamentu ustaw ministerstwa V.
ten(*encje wzrostowe w zakładaniu takich organizacji 

są to fundacje wspierające naukę, medycynę, sztukę, sport i

^ {ham^n*a ^r* Wszysl^ e organizacje społeczne, które działają jako orga- 
iSłii, S Wne- P°winny przerejestrować się. Jednakże dotychczas do mi- 

s'^ ledwie 3-4 takie organizacje społeczne. Zgodnie z ustawą 
^ rc J ,ndaCjC charytatywne nie mogą prowadzić działalności komercyjnej 
i Olijjj^,2a^ d a ć  przedsiębiorstw.

cha m'n**lcrstwie sprawiedliwości przygotowuje się rejestr organizacji 
^ t t^ P ^ ^ n y c h .  Zostaną w nim zgromadzone najważniejsze dane do- 

organizacji i fundacji na Litwie, które prowadzą taką

• Ku czci króla Mendoga u
*1 na wzg^^u koło Katediy Wileńskiej kolegium króla 

I '  °dDrw rocznicę śmierci swego imieniodawcy. O godz. 18 biskup J. 
1  w fiwśdize Mszę św. w intencji tego szczególnego syna kościołaI
m S \ 't Ł^*tedrze mieści się tablica pamiątkowa, która głosi: „Mendog— 

“■ Tj^wany w roku 1253, szczególny syn świętego Kościoła rzymskie- 
5®kupstWa litewskiego, fundator pierwszej katedry”.

DYSKUSJE W SPRAWIE INDEKSOWANIA 
OSZCZĘDNOŚCI MIESZKAŃCÓW

(Dokończenie ze  str. 1)

Na podstawie danych z 1992 roku 
G.- Vagnorius twierdził, że na Litwie 
znajduje się majątek państwowy war
tości 1,6 mld litów, a sprywatyzowano 
go za 281,4 min litów, dlatego pozosta
je 1,6 mld litów niezindeksowanego 
majątku, z którego 800 min litów na
leżałoby przekazać któremuś bankowi, 
ten zaś mógłby go indeksować 100- 
krotnfe i w ten  sposób ochronić ' 
wkłady. N astępnie przedstawił on 
sumy majątku i przeznaczone do pry
watyzacji według cen 1991 r. i niein- 
deksowane, według których, zdaniem 
G. Vagnoriusa, miałę się wyjaśnić, że 
jest jeszcze wystarczająco majątku 
państwowego, na podstawie którego

m ożna 100-k ro tn ie  indeksow ać 
wkłady. A. Abiśala spróbował „pozos
tawić sumy w spokoju”, udowadniając, 
że pozostała jeszcze połowa nie wyko- 

'  rzystanych czeków inwestycyjnych, za 
które trzeba prywatyzować trzy czwar
te pozostałego majątku.

K. Prunskiene zwróciła uwagę na 
to, że nic nie mówiono o pozytywnych 
skutkach 100-krotnego indeksowania 
wkładów. Takie indeksowanie, powie
działa ona, byłoby tylko pocieszeniem 
dla ludzi, natomiast nie miałoby żadne
go wpływu ekonomicznego ani na prze
bieg prywatyzacji, ani na rozwój gospo
darki. A. Abiśala rzekł, że nie usłyszał 
odpowiedzi, do czego zmierza się po
przez takie indeksowanie. Jedynie z 
racji przywrócenia sprawiedliwości,

zdaniem A  Abiśaly, nie byłoby ono do 
przyjęcia. Nie ma winnych tego, że osz
czędności straciły na wartości, nato
miast obowiązkiem państwa i jego 
ludzi jest teraz zatroszczenie się o 
mieszkańców potrzebujących wsparcia 
socjalnego.

A. Sle2evićius przypomniał, że 
obecnie na Litwie jest w obrocie około 
700 min litów, tj. 11 razy mniej niż 
potrzeba na kompensacje. Jego zda
niem , 100-k ro tne  indeksowanie 
wkładów byłoby katastrofą dla gospo
darki Litwy i pogrzebaniem lita.

Dyskusję zamknął wniosek prowa
dzącego , d y rek to ra  program ów 
społecznych Rolandasa Paulauskasa: 
„Nic mi nie wyjaśniono”.

KJ[̂ * podstawie doniesień agencji informacyjnych,
^ . 7 ^  prafcy i inf. własnych przygotował Henryk MAŻUL
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„ S tik lia i” rozszerza działalność

3 P
„Stikliai” (Szklarze)— jedna z naj - 

bardziej renomowanych restauracji w 
stolicy Litwy. Mieści się n i  Starówce. 
O s ta tn io  p o  o d n o w ien iu  wy
dzierżawionej kaminiczki wznowiła swą 
działalność sama restauracja, kawiar
nia. Zaś w środę dla braci dziennikars
kiej odbyła się prezentacja piwiarni.

Jest to lokal składający się z 4 sal 
na 80 gości.

— Autorem wnętrza jest architekt 
duński pan Ib Elboth — powiedział 
zgromadzonym dziennikarzom prezy
dent firmy „Stikliai” Romualdas Zaka- 
ravićius. — Pragnęliśmy stworzyć at
mosferę prawie domową, aby goście 
czuli się, jak we własnym przedwojen
nym mieszkaniu. Odrestaurowaliśmy 
gmach na własny koszt, choć to zreali
zować było bardzo trudno, ale nasi bu
downiczowie wywiązali się na medal. 
Im to  właśnie przypadł honor jako 
p ierw szym  z a s ią ść  p rzy  s to le ,  
wypróbować trzy gatunki piwa i orygi
nalne dania.

Nawiasem mówiąc, piwo będzie tu 
z „Carlsbergu” i Birżgrafskie, bowiem 
założył tam browar graf Tyszkiewicz. A 
jeżelichodzi o  dania, to również są bar
dzo oiyginalne. Np. będą podawane 
ziemniaki w mundurach faszerowane 
krewetkami, śledzikiem i grzybami, 
szynką. Na rożnie będą się smażyły san
dacze, łososie, wołowina, wieprzowina, 
baranina i drób. Chętni będą mogli

zamówić placki ziemniaczane z rybami 
czy innymi dodatkami, oryginalne zupy 
z egzotycznymi przysmakami.

Można tu będzie wypić i kawy, i 
szampana, i koniaku, zjeść ciastko, 
lody. Słowem, powinno być zadowolo
ne podniebienie każdego gościa.

— Planujemy w okresie letnim 
handel również na ulicy, aby turyści 
m ogli na  p oczekan iu  zaspokoić, 
swoje pragnienie, przekąsić — mówi 
R. Zakaravićius. — Pozwolenie na 
t o  ju ż  otrzym aliśm y w zarządzie 
m iasta, i'

Jak twierdzą gospodarze firmy — 
obsługa będzie również na najwyższym 
poziomie. Co moglibyśmy zarzucić re
stauracji — to, być może, jak na naszą 
kieszeń zbyt wysokie ceny. Ale i firma 
orientuje się na gości z grubym portfe
lem, których jest coraz więcej...

Zygmunt WIRPSZA

NA ZDJĘCIU: w jednej z sal nowej 
piwiarni „StUdial”.

Fot. W. Żarnosiekow

Wileńskie 
obchody 

75 rocznicy 
Niepodległości 

Polski
Zbliża się 75 rocznica Niepod

ległości Polski. Wszyscy Polacy, miesz
kający na całym świecie, będą obcho
dzili to  w ielkie św ięto  Narodowe 
szczególnie uroczyście. Mieszkający na 
Litwie Polacy rozpoczną obchody tej 
daty już. w sobotę, 6 listopada 1993 r. 
Zainauguruje je  wielki koncert w wi
leńskim Pałacu Sportu. W  koncercie 
wezmą udział najlepsze zespoły, znani 
artyści z Wilna oraz Wileńszczyzny. 
Obok takich renomowanych zespołów 
jak „Wilia”, „Kapela Wileńska”, „Wil- 
niuki”, „Świtezianka” będą także „Pier-, 
w ió sn k i”o raz  „ Z g o d a ’’. W eźm ie 
również udział zespół regionalny z To* 
runią „Kądziołeczka”. W koncercie 
wystąpi, oczywiście, szczególnie łubiany 
i zawsze oczekiwany na scenie „Win- 
cuk”. Nowością w sobotnim koncercie 
będzie pokaz mody polsko-litewskiej 
firmy „Claudia-Barbara”, który sprawi 
wielką niespodziankę publiczności, a 
szczególnie... zresztą o tym widzowie 
przekonają się, gdy przyjdą.

Dochód z koncertu będzie przez
naczony na budewę nowej szkoły w Jus
tyn iszkach im. Jana Pawła II. Emocji 
nie zabraknie nikomu. Życzymy miłego 
nastroju i przyjemnych wrażeń. A więc 
do zobaczenia w sobotę, 6 lutego 1993 
r. o  godz. 14.00 na koncercie w Wi
leńskim Pałacu Sportu

Roman ROTKIEWICZ 
Honorarium przeznaczam na 

fundusz budowy szkoły Im.
Jana Pawła II.

Litwa ma szansę
Wczoraj wiceprezes Banku Litew

skiego Aiwaras Karalius spotkał się z 
dziennikarzami, by w telegraficznym 
skrócie podbielić się wrażeniami z mię
dzynarodow ego sem inarium  ban
kowców w Szwajcarii. Powiedział, że 
było to bardzo pożyteczne seminarium 
nie tylko z racji na treściwe wykłady, ale 
także spotkania z przedstawicielami 
banków różnych krajów Europy.

Okazało się, że podobne problemy

co Litwa, mają także inne państwa. Jest 
- to przede wszystkim deficyt budżetu, 

brak solidnych danych statystycznych 
oraz informacji o  sytuacjach rynko
wych. Z  tego rodzaju trudnościami bo- . 
tykają się nawet takie kraje, jak Węgry,' 
Czechy i in.

Ogólnie, podkreślił A  Karalius, 
wygląda na to, że Litwa nie jest w naj
gorszej sytuacji i ma szansę dalszego 
rozwoju bankowości.

Julitta TRYK

Dziś w bankach litewskich
dolar

amerykański
marka

niemiecka
rubel rosyjski 

(za 100) .
skup 1 sprzedaż skup 1 sprzedaż skup 1 sprzedaż

„LI tlmpex ban kas” 3,70 • 3,85 2,20 2,30 0,26 032
„Tanpomasis

bankas” 3,75 3,90 2,25 '237 030 034
„Vilniaus bankas” ' 3,70 3,96 2,16 234 0,20 032
Lietuvos verslas” 3,70 3,90 2£2 2,34 0,20 0,40

„Senamie&flo 
bankas” « 3.77 3.95 2,25 2.38 0.25 0.35

Wczoraj w Narodowym 
Banku Polskim

KURS WALUT

skup sprzedaż
Frank francuski 3416 3556

Marka niemiecka 11924 12410
Dolar amerykański 20219 21045

Fani brytyjski 29928 . 31150
Frank szwajcarski 13466 14016



Otwarty dla wszystkich
Wiadomo, że we współczesnym świecie wiedzę 

ceni się nie mniej niż bogactwa naturalne. Najbar
dziej postępowe krąje już się zaczynają zastanawiać 
nad powszechnym wyższym wykształceniem. Litwa, 
jak wiemy, nie może się pochwalić nie tylko bogać* 
twem swych głębi, lecz i poziomem wyższego wyksz
tałcenia. klóre znacznie nie nadąża za standardami 
światowymi, a którym staramy się ostatnio coraz bar
dziej dorównać. Jednakże coś niecoś już się robi, by 
litewską szkołę wyższą postawić na poziomie tych 
standardów. Jednym z pierwszych kroków w tym kie- 
runkujest utworzenie w Wilnie INFORMACYJNEGO 
CENTRUM STUDENTÓW ROSYJSKIEGO OTWAR
TEGO UNIWERSYTETU.

Idea otwartych, ludowych uniwersytetów, służących 
rozpowszechnianiu wyższego wykształcenia zrodziła się w 
Rosji. W związku z tym należy wspomnieć pierwszy na 
świecie uniwersytet ludowy w Moskwie n& początku 
bieżącego stulecia, klóry powstał dzięki staraniom Alfonsa 
Szaniawskiego, Polaka, generała rosyjskiego wojsku cars
kiego, .człowieka wykształconego, przepełnionego głęboką

wiarą w postępową siłę nauki. W  L908 r. dzięki jego s ta ra 
niom, wpływom i solidnemu wsparciu m aterialnem u zos
tał założony Moskiewski Uniwersytet Ludowy.

Bolszewikom taki uniwersytet nie był potrzebny, mieli 
własną koncepcję oświaty, której owoce zbieramy do dziś. 
Uniwersytet Ludowy został zamknięty, a w jego gmachu 
rozlokowała się Wyższa Szkoła Partyjna.

Jednak o idei generała Szaniawskiego nie zapomnia
no, zmodernizowano ją  w latach sześćdziesiątych na Za
chodzie. Tam Otwarte Uniwersytety od razu zaakceptowa
no. Przy czym otwarto je  w nąjbardziej rozwiniętych 
krąjach świata — USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Izra
elu, gdzie poziom wyższego wykształcenia 1 tak był wysoki. 
Obecnie rządy tych państw uważąją, że Otwarte Uniwersy
tety (OU) to bogactwo narodowe — uniwersytety 
przyszłości. Obecnie OU powstąją w ponad 40 krąjach 
świata.

O wileńskim Centrum Informacyjnym Studentów 
Rosyjskiego Otwartego Uniwersytetu (ROU) korespon
dentowi „Kuriera Wileńskiego** opowiada dyrektor Cent
rum pani Nina MAKIEJEWA.

i r p n R c r D  w t r r e n r y g

M A G A Z Y N  M Ł O D Z I E Ż O W Y

— Otwarty Uniwersytet w Mosk
wie zaczął działać w 1990 roku jako 
niepaństwowa uczelnia. Jednym z jego 
założycieli był akademik i obecny jego - 
rektor Borys Bim-Bad. Jego ideę zaap
robował prezydent Rosji B. Jelcyn i 
ówczesny premier I. Siłajew.

OU umożliwia naukę wszystkim, 
niezależnie od cenzusu wykształcenia, 
w dogodnym dla ludzi czasie, według 
programów i podręczników już opra
cowanych i zaaprobowanych w za
chodnich OU, z którymi ROU utrzy
muje najściślejsze więzi. Wszystkie 
OU. jakie istnieją dziś na świecie, mają 
te same programy, te same podręczni
ki, co prawda dostosowane do wa
runków lokalnych.

Na każdym wydziale uniwersytetu 
istnieje kilka bloków; naukowy, na 
którym tłumaczy się i adaptuje progra
my oraz pomoce; wydawniczy, który to 
wszystko wydaje; i wreszcie college, z 
którym też pracujemy. ̂

W ROU jest ponad 25 wydziałów 
czyli college'ów, my natomiast u siebie 
obsługujemy tylko te, na które jest za
potrzebowanie.

Po to, aby zostać studentem na
szego uniwersytetu, trzeba zgłosić się 
do naszego centrum, które mieści się 
w Wileńskiej Szkole Średniej nr 38, 
zapoznać się z dokumentami wybrane
go wydziału, złożyć podanie, wpłacić . 
260-360 litów zależnie od wydziału, za 
pierwszy semestr i jesteście jużstuden- 
tem ROU.

Można do nas wstępować przez 
cały rok. Nauka rozpoczyna się od dnia 
wstąpienia.'Prócz tego, aby zostać stu
dentem, nie trzeba składać tak niepo
pularnych powszechnie egzaminów 
wstępnych.

Ważnym elementerb studiów na 
ROU jest całkowita indywidualizacja 
procesu nauczania. Każdy student ma 

•w Moskwie własnego tutora- opiekuna 
(wyra. tjutor) — specjalnie przygoto
wanego wykładowcę, który zapewnia 
kształcenie na odległość. Nie spraw
dza on umiejętności pisania, ortogra
fii, uważa się tu bowiem, że skoro 
człowiek do 18 lat nie nauczył się po
prawnego pisania; to potem jest już 
rzeczą bezużyteczną marnowanie na 
to czasu. Głównym zadaniem tutora 
jest napisanie swej opinii o pracy stu
denta (recenzji). Kontakty studentów 
z opiekunem odbywają się głównie za
ocznie, ale gdy student wyrazi chęć na
wiązania bardziej bezpośrednich kon
taktów to nasze centrum udziela mu w

tym niezbędnej pomocy. Trzeba też 
odnotować', że niektórzy studenci wy
korzystują w swej nauce tę możliwość.

Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny 
studentowi nie odpowiada tutor, to 
jego zamiana następuje na pierwsze 
już żądanie, chociaż, jeśli o  nas chodzi, 
nie mieliśmy jeszcze takich przy
padków, bowiem tutorzy— to specjal
nie przygotowani ludzie, psychologo
wie.

Celem OU nic jest dawanie jakie
gokolwiek określonego konkretnego 
zakresu wiedzy, lecz rozwijanie 
człowieka, jego możliwości i zdolności. 
Nauczyć go myślenia, pojmowania, 
zdobywania wiedzy własnymi siłami. 
W każdej pracy kontrolnej tutor bierze 
pod uwagę to, jak człowiek uzmysławia 
to wszystko, czym operuje w swej 
pracy. Ważną rzeczą jest wyrobienie u 
studenta własnego sądu, stosunku kry
tycznego. Właśnie to stanowi obowiąz
kowy warunek wszystkich prac, nieza
leżnie od wydziałów, na których 
studiuje. Jest to również bodziec do 
rozwoju człowieka. Niestety, dotych
czas wszelkie wątpliwości, sceptycyzm 
starano się zawsze stłumić w zarodku. 
Na tym uniwersytecie natom iast 
główną rzeczą je s t zm uszenie 
człowieka do tego, by mieć wątpli
wości, by myśleć, rozwijać się, nie zaś 
„pochłaniać” jakiś określony zakres 
informacji, która samo przez się bez jej 
uzmysłowienia stanowi niepotrzebny 
balast.

Wileńskie Centrum Informacyjne 
nie jest zakładem naukowym. Tworzo
no go w tym celu, aby dopomóc chęt
nym studiowania w ROU bez opusz
czania Litwy, zapew nienia im 
literatury naukowo-metodycznej, 
sprawdzania zadań itp.

Kiedy wysuwano kwestię otwarcia 
w Wilnie naszego centrum w języku 
rosyjskim lub angielskim (teraz bo
wiem możemy uczyć w obu tych języ
kach), to znaleźliśmy— zdawałoby się 
— poparcie we wszystkich instytuc
jach państwowych i naukowych, do 
których zwracaliśmy się. Na początku 
struktur^ państwowe wysunęły ideę 
tłumaczenia wszystkich materiałów na 
język litewski. Rektor Uniwersytetu 
pan R. Pavilionys razem z rektorem 
ROU Bim-Badem porozumiał się w 
tej sprawie jeszcze przed rokiem, ale 
dotychczas w tym kierunku jeszcze nic 
nie  zdziałano , zapew ne brakuje 
środków, nie ma sił, czasu.

Często zwracają się do nas Polacy 
i Litwini z zapytaniem: „Czy nie ma u 
was grupy polskiej lub litewskiej?". Z 
przyjemnością wszystkie nasze mate
riały przetłumaczylibyśmy na te ję^ki, 
(między innymi popiera to również 
ROU), ale prócz chęci, niestety, po
trzebne są w tym celu jeszcze duże 
pieniądze. 1

Wielką rada ROU składa się w 2/3 
z przedstawicieli zagranicznych OU, 
którzy będą też przyjmowali egzaminy 
końcowe od absolwentów. Więc nasi 
absolwenci uzyskają dyplomy ba
kałarzy i magistrów międzynarodowe
go wzoni, : takie sam, jak kolędy w 
USA, Anglii, Kanadzie. Wystawiająca 
te dyplomy międzynarodowa komisja 
egzaminacyjna jest gwarantem tego, że 
poziom magistrów i bakałarzy opusz
czających mury ROU będzie taki sam, 
jaki mają ich koledzy zachodni.

Co się tyczy planów na przyszłość, 
to chciałabym za rok poruszyć sprawę 
filii wieczorowo-zaocznej tu w Wilnie, 
nie mówiąc tymczasem o stacjonarze, 
który działa tylko w Moskwie. Potrzeb
na jest jednak wystarczająca liczba 
wykładowców w Wilnie, którzy zgodzi
liby się pracować po nowemu.

— Dziękuję za rozmowę.

Robert MICKIEWICZ

NA ZDJĘCIACH: metodyk ROU 
Maria Skurdauskieni udziela kon- 
sultacji słuchaczce psychologiczno- 
pedagogicznego wy dzi ału Ilonie Valc« 
kienć; Uniwersytet Ludowy Im. A. 
Szaniawskiego, 1908 r.

*  Fot. Tadeusz WażnleWicz

Z  życia wzięte

Ona
Jesień... Z ło ta  jesień... Lubię 

przechadzać się po parku i oglądać 
kobierce ze  złotych liści. Uwielbiam 
babie lato. Dlaczego? Być może 
d latego , że  w łaśnie wtedy spo t
kałem  ją. N ie znam  jej imienia, ani 
skąd jest, pam iętam  tylko jej wyraz 
twarzy, jej oczy i... opowieść. D la
czego mi to  opowiedziała? Dlacze
go? Z a  każdym razem  znajduję 
coraz inną odpowiedź. N a pewno 
potrzebowała kom uś powiedzieć o  
sobie, wyrzucić z  siebie to, co ją  
gnębiło.

Ławka. Siedziała tu . W ydaje 
się, patrzyła w  jeden  punkt. Ten 
punkt, to  był liść. Powiedziałem jej, 
że jesień jest śliczna, ona mi, że nie 
wie czy lubi jesień, ale jedno  pewne: 
podoba się je j p atrzeć na liście. 
Mówiła, że są  tak  różne. T ak  samo 
ja k  lu d z ie , ta k  sa m o  te ż  żyją, 
przeżywają swój rozkwit, upadek, 
umierają.

Była taka bezpośredn ia , coś 
mnie pociągnęło przysiąść się do 
niej. Nie zerwała się z ławki. Nie 
uciekła. Siedzieliśmy sobie rozm a
wiając jakbyśmy byli od  dawna zna
jomi. Powiedziałem jej o  tym. A  
ona? Zaprzeczyła od razu, powie
d z ia ła ,  że  p r z e s a d z a m ,  b o  z 
rówieśnikami niezbyt łatwo znajdu
je  wspólny język, zbyt trudno jest z 
nią rozmawiać. Wie, że zbyt dużo 
filozofuje, zastanawia się. Dlaczego 
taka jest?  Cóż robić, taić ju ż  jest, 
lubi taki styl życia. Nagle; „Znajom i 
mówią, że jestem  szczęśliwa, bo po
trafię dopiąć swego, udowodnić, że 
coś umiem. A  tak napraw dę to  jes
tem  osobą nic a  nic nic umiejącą. 
S taram  się n a  ile m ogę, pom óc 
otaczającym, lecz nie zawsze mi się 
udaje. Chciałabym wstąpić do  za
konu, aby nieść pom oc bliźnim w 
krajach D alekiego W schodu, ale 
czuję, że  nie jestem  do tego przygo
tow ana”. Zdziwiły m ię t e  słowa. 
Moim zdaniem , w naszym kraju tuż 
obok... każdego z  nas s ą  ludzie, 
k tórzy p o trz e b u ją  pom ocy, lecz 
często nie potrafią  powiedzieć tego, 
starają się sami sobie, często w  sy
tuacjach bezwyjściowych, pomóc. 
Ludzi trzeba widzieć, rozum ieć 
powiedziałem. O na też  z  tym się 
zgodziła. Czułem, że to, co mówię, 
nie jest dla niej niczym nowym, z 
pewnością rozważała ju ż  o  tym lub 
rozmawiała z kimś innym. Ciągle 
zaskakiwała m nie swoim „przeska
kiwaniem” z jednego  tem atu  na 
inny. Zdziwiło m nie to, a  ona czuła 
się jak  ryba w wodzie.

Mówiła, że bardzo  kocha swych 
rodziców, podoba jej się ich stosu
nek d o  życia, do  otaczających. Nie 
są  idealni, bo takich ludzi nie ma, 
ale s ą  ludźmi, a  to  jest ważne. To, o  
czym mówiła, wydawało się jakby 
odczepnym  m ów ieniem , a le  tak 
naprawdę martwiło j ą  coś. Myślami 
była gdzieś daleko. Pomyślałem, że  
jest dziewczyną, z  „k tó rą  m ożna 
zagrać w  otwarte karty”, więc zapy
tałem  o  co jej naprawdę chodzi. P o
wiedziała, że dowiedziała się cze
goś, co zmieniło jej pogląd na życie. 
Być może, dla kogoś byłaby to  wia
dom ość zwykła, nie przejmująca. 
Dla niej zaś stało się w pewnym 
stopniu załam aniem . O tóż, jd y  
jeszcze była mała, ciągle słyszała; 
„wykapany ojciec".' Nie rozum iała 
tego. G łupstwem Jej zdawało się to.

o  czym mówili, gdyż była podobna 
w pewnym stopniu do  matki. Tylko 
nie d o  ojca. W  domu, gdy rozma
wiały babcia z  mamą, wspominało 
się często imię Aleks. Początkom 
kojarzył się jej z sąsiadem mieszka
jącym  w innym bloku, ale ciągle 
była przekonana, że to  nie o  nim 
m owa, gdyż widziała, że gdy się 
m am a z nim  spotykała pr^pad- 
kiem na ulicy, to  ich wyraz twarzy 
zm ieniał się i przechodzili jeden 
o b o k  d ru g ie g o , naw et się nie 
kłaniając. Martwił ją  taki stosunek 
między nimi, ale co mogła zrobić? 
Aleks bardzo lubił dzieci. Widziała, 
jak  przepadają za nim maluchy z 
podwórka, ale wobec niej był zaw
szę chłodny, obojętny, obcy. Czuła 
się odtrącona. Ale nić zastanawiała 
się nad tym tak  bardzo. Cóż, była 
jeszcze dzieckiem, na świat też pa
trzyła oczyma dziecka. Oceniała 
wszystkich jako  ją  lubiących i nie 
lubiących. M iała zbyt wrażliwy cha
rakter. Łatw o ją  było zranić. Ale 
życie toczyło się dalej. Rosła, do
roślała. A leks tymczasem zdążył 
ożenić się, m iał dwójkę dzieci

M iała już  17 lat, gdy usłyszała 
coś, co ją  załamało: „Twym ojcem 
jest Aleks. D z is ie js i twój ojciec to 
tylko ojczym". Był to  dla niej nies
podziewany cios. Załamała się psy
chicznie, gdy dowiedziała się jesz
cze, ż e  A lek s  m am ę, a wtedy 
16-Ietnią dziewczynę, z dzieckiem 
na ręku porzucił, udawał, że jej nie 
zna, lub też źle się o  niej wyrażał. 
Nie zasługiwała na to. Różnił ich 
tylko stan społeczny. On — bogaty, 
ona biedna, on szukający rozrywki, 
ona, k tóra m u uwierzyła.

Siedzimy. Liście wciąż padają 
ona wpatruje się w jeden i mówi,* 
kocha swych rodziców, zawsze we
s o łą  m a m ę , k tó ra  choć tyle 
przeżyła, wycierpiała, nie pozbyp 
się jej. Ojciec? Jest obcy. Wykreśl® 
go ze  swego życia, choć podobno c® 
się opamiętał, że ma córkę. j jf :

Zastanawiam się wciąż, dlacze; 
go mi to  powiedziała? Nie znam j*J 
imienia, a szkoda. Po prostu ona' 
C óż , nie każdy tak  jest szczery, 
wrażliwy. Była i znikła. Odeszła nie 
zostawiając adresu, ani telefonu-

D ziew czy n o , g dz ie  j es*c 
Teraz ja  mam  problenj^odezwijs?- 
Często przesiaduję na tej

(Nazwisko znarw redaW$
Fot. Bronisława Kondratowi
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]  Historii

swego znaczenia d
^ > » « W j u , a « k c i d l a

» ^ łsofci calonktiw naszego

^ ieuijaiiym®i“ lem- 
■flhdtórej woli i życzliwości p. 
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*0̂ f e « y ^ dotaaj" ott̂ '  
J » * ż  I  “ ■  au,oItar’ “

* 7 bflWmlcą tyli w aąz a  sami
" tI b beowcy i mogliśmy twier- 
J^dpomcdzieć na zaproszenie, 
^odwoło nas do wzięcia udziału 
\gnvfflla JCrakowiak 93”. Brały w
Latał 22 zespoły zróżnych krajów.
p  '— z Polski byli goście z
yonsi, Ukrainy (oczywiście ze 
[rtil i Węgier* a nawel z ,.. Chin. 
^  ny oraz .Ttuskaweczka** repre- 
^caKiny Litwę.

Wjdką atrakcją (chociaż nie z tych 
p̂enjanniejszych) było to, że miesz- 

Schronisku, gdzie cała męska 
miała do swej dyspozycji jeden 

^  potój z piętrowymi łóżkami, 
jak nasze urocze przedstawicielki 
;to pętaj miały identyczne „wygo- 
ff.Ktopolfiwę było to, że dostawać i 
hmnować nasze posiłki mieliśmy w 
i^&śromskn^odległym od „nasze- 
p’ o pół godziny marszu. Kierowcy 
otfi, t  benzyny jest akurat tyle, by 
najto na powrotną drogę L.. byli- 
WaTine lada w kłopocie, gcfyby nie 
{moc pani Lilii Kiejzik, kierowniczki 
fśtitgo, młodzieżowego studia teat- 
akjow Wflnie, która była razem z 
■podczasodkrywania coraz to no- 

#  pannic lej metropolii Jury Kra

kowsko-Częstochowskiej. Również 
dzięki wyżej wymienionej Pani, każdy 
chętny mógł pójść do teatru. Wszyscy 
serdecznie dziękujemy pani Kiejzik za 
pomoc, a opiekunkom za poświęcenie i 
zrozum ienie, kapeli za muzykę, a 
wszystkim widzom za obejrzenie nasze
go koncertu, który odbył się na scenie 
koło Sukiennic, pod gołym niebem.

Z a  każdym  razem  o g ro m n e 
wrażenie wywiera wzgórze wawelskie, 
przecież to  cała „rycerska" historia 
Polski. Tu było kulturowe centrum 
średniowiecznej i renesansowej Polski. 
Tu odbywały się turnieje rycerskie, w 
których uczestniczył kwiat rycerstwa z 
całej Europy, honorowymi gośćmi byli 
królowie oraz najpiękniejsze damy 
polskiej ziemi.

Katedra św. Stanisława — kamień-# 
na, nieruchoma historia. Każdy centy
metr tego świętego kamienia mówi, 
krzyczy historią. Ile prochów świętych 
ludzi mieści ta świątynia, jeżeli nie. 
błogosławionych przez Boga, to świę
tych dla historii, nauki, literatury, wol
ności Polski.

P ałac  obok k a ted ry ... w prost 
olśniewa pięknym słynnych arrasów 
wawelskich -— największej kolekcji 
arrasów na świecie. Wymuszają podziw 
nadgryzione przez czas. jedpak pozos
tające przepięknymi kurdybany (koźla 
skóra wytłaczana, a następnie barwiona 
i pozłacana), którymi obite są ściany 
niektórych komnat.

Wiele-, wiele by można mówić o 
Wawelu, czy innych zabytkach Krako
wa, lecz przepiękne są też jego okolice, 
zawierające wiele letniskowych miej
scowości, w których relaksują  się 
mieszkańcy Krakowa.

Z  zamiarem występu byliśmy w 
Myślenicach, ale ingerencja deszczu go 
uniem ożliw iła. N atom iast w N ie
połomicach podobnych problemów nie 
było. Miasteczko aż się trzęsło od na
szych popisów i nic tylko w przenośni, 
ale i w rzeczywistości (trząsł się napis 
„Niepołomice93** umieszczony na obr
zeżu sceny).

Za mundurem chłopcy sznurem
Oflaimo coraz częściej widujemy 

’ dziewczyny w mundurach poli-
1 Jeszcze całkiem niedawno
[ słuchaczki Akademii Policyj- 
*5 Wywały zaskoczenie na twa- 
^  Przechodniów. Po trochu się jed- 

Ęzyzwytzajamy. W czasie wizyty 
Pawła II dziewczyny-po- 

' ^czujnie strzegły porządku pub- 
03 głównych ulicach Wilna, 

j ^ ^ s i ę :  dlaczego młode de- 
obrały zawód, jak 

i °waża, zdecydowanie
| pomogły mi znaleźć

słuchaczki Aka-
Rima z rejonu tau- 

|0 ^  j** z łanowa i Laura z •

policjanta intereso- 
Wgn r̂ ?  **̂zerwafam studia na 
>V^nn- ^'•efckiego Instytutu 

tycznego, ledwie ut- 
I S ^ ^ ^ e m i i  grupę żeńską.

czynić ludziom dobro 
^  zawód p o lic jan ta

całkowicie to umożliwia. Prócz tego, 
daje on pewność siebie. To zdanie po
dziela większość naszych dziewcząt.

• Laura: Wybrałam ten zawód nie
przypadkowo. Mój ojciec jest policjan
tem, zawsze interesowały mnie zawody 
męskie. Chcę być silna i pewna siebie.

Jak mówią dziewczyny, a w akade
mii studiuje ponad 200 reprezentantek 
płci słabej. Zadowolone są z warunków, 
największy problem mają z lekturą — 
korzystają przeważnie ze starszych 
wydań, nowych brakuje.

Podczas naszej rozmowy dziew
czyny jednogłośnie doszły do wnios
ku, że poziom nauki w Akademii Po- 
l ic y jn e j  j e s t  o  w ie le  w yższy w 
porów naniu  z innymi uczelniam i 
wyższymi Litwy.

Słuchacze, którzy na początku 
nauki mieli nieźle opanowany język 
francuski, mają możność udania się na 
'staż do Francji. Nęcąca perspektywa, 
nieprawdaż?!

Jurij KARAN 
Fot autor

Najciekawszym. wypadem poza 
Kraków był jednak wyjazd do Piasko
wej Skały, gdzie znajduje się jedyny 
odrestaurowany zamek na Szlaku Or
lich Gniazd, 'tym szlakiem nazywa się 
system twierdz zbudowanych przez 
Kazimierza Wielkiego na Jurze Częs
tochowsko-Krakowskiej.

... i morze
Być nad morzem i ani razu się nie 

wykąpać — koszmar! Chyba właśnie 
tego obawia się każdy wyruszający nad 
morze w czasie wakacji, że niebo bę
dzie chore na szarość, i nic daj Boże, 
jeszcze się rozpłacze.

Kołobrzeg powitał nas... tak! Sza
rością...

Za to  spotkanie należało do niez
wykle przyjemnych.

Należy się tu chyba informacja, że 
do Kołobrzegu przyjechaliśmy na zap
roszenie zespołu „Tirlitonki**, który 
gościliśmy w Wilnie, więc była to nie
jako rewizyta. W czasie spotkania zos
ta liśm y  św iadkam i d e b iu tu  
najmłodszej grupy „Tirlitonek", która 
wystąpiła specjalnie dla nas, później 
szybciutko nas rozparcelowano do ro
dzin i...' nareszcie można było odsap-. 
nąć po podróży. Nie wiem jak inni, lecz 
ja wybrąłem. się od razu nad morze. 
Nęcił mnie ten żywioł, który można 
było podziwiać z okna mieszkania — 
mego domu na najbliższe kilka dni.

Nie rozczarowałem się... Niebo 
słońcem nie grzeszyło (na szczęście

deszczem leż n ic), było strasznie 
zimno, wiało lak, aż obawiałem się. że 
mi czuprynę urwie, lecz ... mimo 
wsjystko nie rozczarowałem się. Jest 
coś w tym żywiole, co przyciąga jak 
magnes, zniewala i każe podziwiać tę 
majestatyczną siłę...

N azajutrz był koncert, potem 
jeszcze... i jeszcze... Witano nas wszę
dzie bardzo ciepło i z ogromnymi bra
wami żegnano.

Oczywiście, nic obeszło się bez 
zw ied zan ia . Z a liczy liśm y  kilka 
kościołów, jedno, drugie muzeum, 
wpadliśmy tu i tam na obiad, czy ko
lację (zaproszeń od chętnych udziele
nia gościny dla wileńskiego zespołu 
było  n iem a ło ), a le  teg o  naj
ważniejszego, niestety, nic doświa
dczyliśmy za cały czas pobytu. Morze 
nie było gościnne i nic chciało przyjąć 
nas w swe objęcia, słońce nie chciało 
otulić nas swym ciepłem, a wiatr, ten 
„sierotaświata *\ nic dawał nam ukoje
nia, jak ie  zwykł wręczać podczas 
upałów, Iccz pogłębiał i bez tego dot
kliwe zimno, a przecież na dworze był 
czerw iec. K ołobrzeg pozostał w 
pamięci jako miasto nicujarzmioncgo, 
hulającego po ulicach wiatru, ale nie 
tylko. Jest to przepiękne i stare miasto 
(jedno z najstarszych w-Polsce). Różni 
się od Wilna głównie tym. że przeważa 
w nim styl gotycki, właściwie wszystkie 
zabytki są gotyckie, natomiast nasze 
kochane miasto zachwyca „kobiecym 
stylem** czyli barokiem.

Wiele wrażeń przyniósł wypad do 
Koszalina, gdzie spędziliśmy dobę. 
„Celem** były XVI Ogólnopolskie 
Spotkania Młodzieży Artystycznej, na 
które byliśmy zaproszeni. Absolutnie 
cały czas zajęły nam próba przed kon
certem  i sam koncert. Najwięcej 
kłopotu było z finałem, w którym 
miały wziąć udział wszystkie (w liczbie 
kilkunastu) zespoły. Pomysł był efek
towny— zrobić numer z udziałem kil
kuset uczestników. Chyba oczywiste 
jest to, że przyszykowanie czegoś ta
kiego nie było proste.

A potem... potem był niestety, ko
niec i ogromny kosz ze słodyczami 
(nagroda dla zespołu za występ).

Starczyło nie wszystkim, ale usa
tysfakcjonowanych było więcej niż po 
krzywdzonych. Chociaż... ujmijmy to 
inaczej: szybkich było więcej niż/ po
wolnych i bezradnych... a może mąd- 
rzejszych?

Na tej optymistycznej nucie niżej 
podpisany końwy swój reportaż z epi
zodu, wziętego z życia zespołu „Świte
zianka”., ^

Jerzy  MAŁYSZKO,
członek zespołu „Świtezianka**

PJS. Honorarium przeznaczam na 
prenumeratę „ Kuriera * Ula tych, 
których na to nie stać.

NA ZDJĘCIU: „Świtezianka” w 
Piaskowej Skale.

F ot R. W ieian

A to zabawa!

ZAMIANA RÓL
Wiedzieliśmy, że  dzień ten  b ę 

dzie dniem  nietypowym w naszej 
szkole. W yobrażaliśmy n ieraz go 
sobie i obawialiśmy się, czy nam  się 
uda. O d  tradycyjnego dnia nauczy
ciela, jaki do tąd  miewaliśmy w M ic- 
kiewiczówce, ten piątek się różnił. 
T o , że  uczniowie klas dwunastych 
b ę d ą  n a u czy c ie lam i, sp ra w ia ło  
d u żo  em ocji młodszym uczniom, 
nam  i samym nauczycielom, którzy 
też  się cieszyli, że  będą mogli o d 
począć. Aż tu niespodzianka: grono 
pedagogów  zaw iadam ia nas , że 
wszyscy nauczyciele będą dwunas- 
toklasistami. Cóż z tego wyniknie? 
L iczne rozm ow y n a  ten  tem a t, 
c ią g łe  z a d aw a n ie  tych  sam ych 
pytari.

I nareszcie d ługo oczekiwany 
dzieli nadszedł. P rzed  szkołą rap 
tem - w ydało  n am  się , że  nasza 

I „buda” sto i trochę  jakby na ukos. 
I W  gm achu o d  razu  usłyszeliśmy 
[ hałaśliwe glosy nauczycieli, dziś w 
I r o l i  d w u n a s to k la s is tó w .  A le  

ha łaśliw a  szko ła  to  było  nic  w 
p oró w n an iu  z  tym , co  zobaczy
liśm y —  część  n au czy c ie lek  w 
m u n d u rk a c h  szk o ln y c h , jeż e li  
nawet i nie, to  do  włosów przypię
ta  lub przywiązana kokarda, sp le
cione warkoczyki...

Największy ubaw  mieli ci |  nas, 
którzy „uczyli" (tych rozrabiających 
„uczniów”. Bo przecież kiedy jesz- 
cze m ożna  zobaczyć nauczyciela 
h istorii, m dlejącego p r /y  tablicy, 
a lbo  przestraszoną m alcm atyczkę z 
językiem na brodzie i... z pistoletem  
w ręku. Stwierdziliśmy przy okazji, 
że w porównaniu z tymi „uczniami” 
jesteśm y po prostu  aniołkami, cho
ciaż ież  czasami uciekamy z lekcji, 
czy spóźniam y się d o  szkoły. Trzeba 
też przyznać, że na  przerwach nic 
chodzimy ze sztandaram i i nic pi
szemy miłosnych listów d o  nauczy
cieli.

(N auczyciele, m oże  z pew ną 
przesadą, pokazali nam , jacy jes
teśmy w  szkole. Ale maturzyści też  
nieźle ich podpatrzyli. Dosłownie 
na każdej lekcji „uczniowie” mieli 
króciutką klasówkę lub test. T o tro -  
chę ich wkurzyło, a le  niech wiedzą, 
jak  nam  czasami bywa źle, bo z tymi 
klasówkami, sprawdzianami dop
rawdy przesadzają.

Inni uczniowie, którzy uczyli 
k la s y  m ło d s z e ,  m o g li s ie b ie  
wypróbować jak o  przyszli praw
dziwi nauczyciele. Oczywiście, nic 
b y ło  ta k ie j  dyscyp lin? , ja k  na 
zwykłych lekcjach, ale zrozum ie
liśmy, że  na  naszych nauczycie
lach spoczywa ogrom na odpow ie
d z ia ln o ś ć  —  n a u c z e n ie  n a s  
określonego przedm iotu.

A.s. I

Uśmiechnij się!
Chłopak zaprosił swoją dziew

czynę do kawiarenki na wolnym po
wietrzu i pyta:

— Co wolisz: colę czy lody?
— Colę... zanim przyniosą lody. 

•  •  *
Małgosia przyniosła w dzienni

czku uwagę nauczyciela: „Córeczka 
bardzo gadatliwa**.

Na drugi dzień przyniosła odpo
wiedź taty: „A gdyby Pan posłuchał

Kolega do kolegi: — Nie istnieją 
dwie osoby myślące tak samo!

— Radykalnie zmienisz zdanie, 
gdy ci pokażę prezenty, jakie dos
tałem na imieniny!

* * *
— Czy nie wiesz, że nożem się 

nic je?
— Ba, ale widelec przecieka.

•  * *
— Zgadnij, co mi dał Marian, 

prosząc o moją rękę?
— Dziesięć róż.
— Skąd to wiesz?
— Zawsze to robi.

•  •  •
■— Ale niedobre to lekarstwo, 

siostro... Po prostu ohyda.
— Jakie lekarstwo... To jest 

obiad!
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Pod rozwagę Komisji do oce ny działalności A K  na W ileńszczyźnie

Niekompetencja dziennikarki 
czy świadome zwodzenie 

czytelników?

Kilka słów prawdy

Reportaż dziennikarki Leokadii Kómaiszko 
„O sądzie społecznym nad AK” zamieszczony 12 
października br. w „Kurierze Wileńskim" nr 198 
nasuwa naturalne pytanie: czy autorka wcale się 
nie orientuje w tym, o czym pisze; czy odwrotnie, 
w omawianej kwestii ma kompetencje, tylko udaje 
ńieobeznaną i w ten sposób świadomie zwodzi 
czytelników dziennika. Jako że problem  
działalności AK na Litwie ma obecnie znaczenie 
międzypaństwowe, pisanie o nim w tak „swawol
ny” sposób, jak to czyni p. L. Komaiszko, naszym 
zdaniem, nie tylko nie przystoi, lecz jest niedopu
szczalne.

P. L. Komaiszko, która osobiście była obecna 
na społecznym procesie sądu nad działalnością 
AK na Litwie, któiy się odbył 8 października br.w 
Wilnie, mówi, że nie jest przekonana, iż zabójstwa, 
które miały miejsce w końcu czerwca 1944 r. w 
okolicach Dubinek (rej. malaćki), są dziełem rąk 
AK i wyciąga taki „łatwy” wniosek: ,jak można 
posądzać o tę straszną zbrodnię Armię Krajową, a 
przez to Polaków jako naród, skoro nie są znane 
nazwiska zabójców ani też inne konkretne argu
menty”. (Podkreślenie nasze— J.L.).

Takie stwierdzenie — to wierutne kłamstwo! 
Już prawie od 50 lat społeczeństwo Litwy i Polski 
wie, że zabójstwo Litwinów w końcu czerwca 1944 
r. w okolicach Dubinek dokonały nie żadne inne 
formacje wojskowe, lecz trzy brygady AK —- 
„Łu paszki'*, „Brasławska” i „Narocz", pod 
dowództwem Mieczysława Potockiego („Węgiel
nego"). Ten fakt potwierdził w książce „Pseudo
nim „Łupaszka” (Warszawa, 1978, str. 78-80) 
polski historyk D. Fikus, znany działacz AK na 
Wileńszczyźnie i jej histoiyk Longin Tomaszewski 
w książce „Kronika wileńska 1941-1945” (War
szawa, 1992, str. 90-91), pamiętniki M. Potockiego 
i innych akowców. Z tych niezaprzeczalnych, pod 
względem obiektywności źródeł dowiadujemy się 
także nazwiska najważniejszych wykonawców 
tych zabójstw: to porucznik (później awansował 
na majora) Zygmunt Szendzielarz („Łupaszka”), 
który za inne przestępstwa został rozstrzelany w 
1950 r.,a 1 października br. zrehabilitowany przez 
trybunał Warszawskiego Okręgu Wojskowegó i 
Mieczysław Potocki („Węgielny"). Większość ich 
podwładnych szeregowych akowców, uczestników 
tych krwawyfch morderstw, po wojnie wyjechało do 
Polski, a niektórzy widocznie jeszcze pozostali na 
Litwie. Dlatego p. L. Komaiszko może się dowie
dzieć, którzy jeszcze żyjący na Wileńszczyźnie ' 
akowcy byli członkami wspomnianych trzech bry- I 
gad, uczestniczących w akcji przeciwko Litwinom 
w okolicach Dubinek.

• Jak widzimy, fakt morderstwa w Dubinkach 
potwierdzają obie — zarówno polska, jak i litew- 
ska strony. Rozbieżnie podaje się tylko czas trwa
nia i liczbę ofiar. Źródła polskie podają, że mord 
trwał tylko dzień, mianowicie 23 czerwca 1944 r. 
(piątek), natomiast przebieg zabójstw wskazuje, 
że egzekucję rozpoczęto dzień wcześniej i trwała 
do początku lipca, mnie więcej dotąd, nim zaczęła 
nacierać armia sowiecka i wszystkie brygady AK 
istniejące na Litwie zaczęły ściągać ku Wilnu, w 
celu dokonania operacji „Ostra Brama”.

Nie zgadzają się też liczby zabitych w okoli
cach Dubinek Litwinów, podane w różnych 
źródłach. Przykładowo D. Fikus we wspomnianej 
książce podaje, że 5 brygada „Łupaszki*4 w czasie 
akcji w okolicach Giedrojć, Dubinek i Inturek 
zabiła 87 cywilnych Litwinów i 4 policjantów. 
Tymczasem L. Tomaszewski twierdzi, że z rąk 
Polaków zginęło tylko 2706Ób, wśród nich kobiety 
i dzieci. Według danych sprawdzonych w związku 
z sądem społecznym AK ustalono, że tylko 23 
czerwca 1944 r. w Dubinkach i ich okolicy zabito 
63 Litwinów cywilów (wśród nich 13 dzieci w 
wieku od 4 miesięcy do 14 lat), a ogółem od 22 
czerwca do pierwszych dni lipca zabito tam 75 
osób. A więc dane zebrane przez stronę litewską 
mniej więcej zbiegają się z danymi podanymi przez 
polskiego historyka D. Fikusa. Dane Litwinów 
mogą być niepełne, natomiast co do danych bry
gady „Łupaszki" nie można wątpić. «

W swym reportażu p. L. Komaiszko zadała 
kilka pytań, na które jej i czytelnikom dziennika 
należy się odpowiedź. Przede wszystkim pyta: 
„Dlaczego mordowano tylko w tych rejonach? 
(ma się na myśli rejony malacki i orański — J.L.). 
Litwini mieszkali wówczas nie tylko tu na Wi
leńszczyźnie”. Na podstawie archiwalnych doku
mentów Polski, podanych w roku bieżącym w ga
zecie „Voruta”, na pytanie to można krótko

odpowiedzieć tak: polski rząd emigracyjny w Lon
dynie przewidywał po w ojnie-ponow ne 
przyłączenie do Polski Wileńszczyzny i nawet całej 
Litwy; do przygotowania tej aneksji na Wi- 
leńszczyźnę były przysłane z Polski oddziały AK. 
Jako że okolice Dubinek w tym czasie były znacz
nie spolszczone, poza tym graniczyły z Wir 
leńszczyzną, dowództwo AK uważało, że po wy
mordowaniu tam mieszkańców Litwinów łatwo 
będzie okolice te wcielić do Polski. Wymordowa
nie wszystkich Litwinów w innych, rdzennie litew
skich rejonach, widocznie i AK uważała ponad swe 
siły.

P. L. Komaiszko nie rozumie także, w jaki 
sposób akowcy dokonywali zabójstw w okolicach 
Dubinek, „byli w zielonych mundurach z litewski
mi znaczkami”, proponujemy jej przeczytać nie
dawno wydrukowany w „Kurierze Wileńskim” wy
wiad R. Koraba-Żebryka dla korespondenta PAP 
Krzysztofa Gołębiowskiego (AK nie dopuszczała 
się ludobójstwa). Tam się wyraźnie mówi, skąd AK 
wtedy wzięła te munduiy litewskie: maja (1944
r. — J.L.) zgrupowanie pięciu biygad AK na tym 
terenie zaatakowało jednostki Plechavićiusa w 
Murowanej Oszmiance. (...) Po zabijaniu im broni 
i częściowo umundurowania (żołnierzom litew
skim zostawiono tylko bieliznę! — J.L.), które były 
potrzebne dla własnych partyzantów”. (Pod
kreślenia nasze— J.L.).

Dziennikarka L. Komaiszko nie rozumie 
także, dlaczego na sądzie społecznym AK wypo

wiadający się świadkowie, którzy przed 50 laty byli 
prawie wszyscy dziećmi, nie zwrócili się do lokal
nej policji. „Dlaczego? Dlaczego lokalna policja' 
sama nie robiła żadnych dochodzeń w tej spra- 
wie?r . Po pierwsze, dla wszystkich było jasne, że 
mordu dokonała AK. Poza tym kilku policjantów 
i ich przełożóny z gminy Giedrojcie, do której 
należały Dubinki, zostali zabici przez A K  Pozos
tali przy życiu poszczególni członkowie rodzin,- 
uciekli do innych gmin, by ich też nie zamordowa
no. Czyli nie pozostało ani tych, którzy mogli się 
skarżyć, ani tych komu mogli złożyć skargę. Trze
ba pam iętać 'i o  tym, Żfe kilka tygodni po 
zabójstwach w\ Dubinkach, rozpoczęły się 
działania wracającego do tych okolic frontu.

Ostatnie zdanie re porta żu p . L. Komaiszko 
brzmi następująco: ,Jeśli na ławę oskarżonych 
sadza się Armię Krajową, to jak się zachować np. 
wobec działań na Litwie armii Wehrmachtu?” W 
tej kwestii warto jedynie przypomnieć, że nie tylko 
na Litwie, ale i na całym święcie potępia się wys
tępne czyny Wehrmachtu. J e s t jednak taka 
różnica: powojenne Niemcy same potępiają te 
zbrodnie, co potwierdził na konferencji prasowej 
w Wilnie prezydent Republiki Federalnej Nie
miec Richard von Weizsacker. Poza tym prezy
dent podkreślił, że Niemcy materialnie wspierają 
i w przyszłości będą wspierać mieszkańców Litwy, 
którzy ucierpieli w okresie okupacji od Niemców. 
Natomiast taktyka społeczności, rządu i prezyden
ta Polski jest całkiem odmienna: widzą w likwidac
ji przez brygady AK przeważnie cywilnych miesz
kańców Litwy tylko bohaterstwo.

Mówiąc o morderstwie w czerwcu 1944 r. w 
okolicach Dubinek należy wspomnieć motywację 
powtarzaną i przez ówczesną AK, i obecnych jej 
históryków, że mord ten był jedynie odwetem za 
podobny mord we dworze glinciskim {rejonowi- • 
leński) dokonany przez litewski oddział wojskowy, 
miasteczka Podbrzezie. Jako że historycy polscy 
najczęściej tylko wspóminają o fakcie glinciskim 

' (według danych Polaków, litewscy wojskowi zast
rzelili tam 38 osób, w tym 6 dzieci), nie podając 
przyczyn, pozostaje kierować się informacją poda
ną w konspiracyjnym periodycznym wydaniu Li
tewskiej Armii Wolności „Karines ir politines 2i- 
nios”, z 16-26 czerwca 1944 r. nr 19; „20 czerwca 
br. w gminie pod brzeskiej, koło dworu w Glinci- 
szkach słychać było strzały. Dowódca stacjonują
cej w pobliżu kompanii litewskiego batalionu sa
moobrony lejtnant Polckauskas wysłał 9 osób na 
zwiady. Wysłany oddział, zbliżając się do wsi Żi- 
gialaukis zapytał pewnego chłopa, kto tu strzela.
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Prasa I Inne środki masowego przekazu 
przyniosły wiadomość, że ż inicjatywy bliżej 
dotąd nie znanego Klubu Ofiar AK odbył się w 
Wilnie 8 października br. „Społeczny sąd nad 
Armią Krąjową", który zakończył się orzecze
niem, że AK działała na Litwie nielegalnie i ma 
na swym koncie wiele przestępstw kryminalnych 
(korespondencja z Wilna Rimvydasa Yalatki w 
„Gazecie Wyborczej” nr 237 z 9 — 10 październi
ka 1993 r.).

Symboliczna rozprawa rozpoczęła się stwier
dzeniem, że „AK dążyła do odbudowy Polski w 
granicach z 1939 roku I dopuściła się lu
dobójstwa na Litwinach**.

To rzekome ludobójstwo na Litwinach jest 
cynicznym kłamstwem, obliczonym na krótką pa
mięć lub złą wolę współczesnej generacji Lit
winów. Dobrze znane fakty historyczne świadczą 
o czymś całkowicie przeciwnym.

To Litwini przez cały czas okupacji niemiec
kiej na Litwie dopuszczali się potwornych zbrod
ni. Ponad 200 tys. kobiet, mężczyzn i dzieci zos
ta ło  w czasie  o k u p a c ji  n iem ieck ie j 
zamordowanych litewskimi rękami.

Polacy* Żydzi, Cyganie i jeńcy radzieccy byli 
zabijani bez skrupułów, a ich mienie padało łupem 
morderców. Litewskie formacje policyjno-woj- 
skowe, które dopuściły się tych zbrodni, liczyły w 
sumie około 120 tys. ochotników, zorganozowa- 
nych w oddział tzw. strzelców poriarskich (Ypatin- 
gas Burys), w litewskiej służbie bezpieczeństwa 
(Sauguma, litewskie gestapo), w Batalionach 
Ochronnych (Apsaugos Batalionai), w rozbudo
wanych ponad miarę strukturach policyjnych, w 
korpusie generała Plcchavićiusa (Litauisćhe jSon- 
derverbande), w armii urzędników Arbeitsamtu,

wysyłających głównie Polaków do III Rzeszy na 
roboty przymusowe na terenach bombardowa
nych przez aliantów.

DŁUGA LISTA WIN
Głównym miejscem litewskiego ludobójstwa 

był obóz straceń w Ponarach pod Wjlnćm.Zginęło 
w nim ponad 100 tys. osób. Jest to fakt znany na 
całym świecie,. a uczestnicy Ypatingas Burys, 
którzy operowali na Ponarach, są dotychczas ści
gani za zbrodnie ludobójstwa, gdyżzbrodnie te nie 
są objęte przedawnieniem.

Pierwsze lata okupacji niemieckiej na Litwie 
cechowało stałe gnębienie ludności polskiej na 
Wileńszczyźnie przez administrację litewską, 
bieżące zbrodnie,i bezprawie, i na zmianę wielkie 
krwawe pogromy dokonywane przez ochotników 
litewskich. W połączeniu ż eksterminacyjną poli
tyką n iemiecką oznaczało to zagrożenie żywej sub
stancji narodu. Przykładowo można wymienić 
uwięzienie w marcu 1942 r. prawic wszystkich 
księży .polskich, w tym także profesorów teologii 
Uniwersytetu Stefana Batorego i zesłanie ich do 
obozów pracy przymusowej, co  nie wszyscy 
przeżyli, wielką masakrę Polaków w maju 1942 r. 
w rejonie Swięcian i .Łyntup, w której Litwini 
rozstrzelali wg przygotowanych list proskrypcyj
nych -1200 Polaków, wtym księży, akcję uwięzienia 
110 zakładników we wrześniu 1943 r., w tym pro
fesorów Uniwersytet u' Stefana Batorego i przed
stawicieli inteligencji, przy czym dla sterroryzowa
nia społeczeństwa 10 zakładników rozstrzelano, 
resztę Zamknięto w obozie koncentracyjnym w 
Prawieniszkach.

Ta działalność ochotników litewskich stano
wi, obok działalności gestapo, wyzwanie dla cywi
lizacji chrześcijańskiej. Generacja morderców 
odchodzi w niebyt, jednak problem odkupienia 
zbrodni pozostąje. Dla odkupienia tych stra
sznych win potrzebne są: skrucha, czynny żal i 
zwrócenie się starej i nowej generacji Litwinów 
do ofiar z prośbą o przebaczenie.

Wśród ofiar liczebnie przeważają Żydzi, z 
których większość stanowią obywatele polscy. Na 
drugim miejscu są Polacy. W samych Ponarach 
Ypatingas Burys wymordował około 70 tys. 
Żydów i 30 tys. chrześcijan.

Litwini powinni uroczyście przeprosić Po
laków za krzywdy wyrządzone w czasie okupacji 
tzw. Kraju Wileńskiego, otrzymanego w prezencie 
od ZSRR na podstawie porozumienia Hitlera ze 
Stalinem (Pakt Ribbentrop-Mołotow).

Okres okupacji niemieckiej, to niechlubny 
rozdział historii Litwy. Cechuje go przepaść mo- 
ralna między społeczeństwem polskim i litewskim.

Dla Polaków przymierze i całkowite podporząd* ' 
kowanie się Litwinów Niemcom hitlerowskim 
było zdradą ideałów cywilizacji europejskiej;.,^ 
pomoc militarna Niemcom, świadczona przez 
przeważającą część społeczeństwa litewskiego, 
miała tylko jeden kierunek, zapanowaniejia kwie
cie holocaustu -rr- Oświęcim i Ponary.

RAZEM Z NIEMCAMI PRZECIW AK
Parę słów należy się walkom oddziałów party, 

zanckich AK z okupantem hitlerowskim i jeg0 
litewskimi sprzymierzeńcami. Po długim cyklu 
przygotowań, w połowie 1943 roku powstały m 
Wileńszczyźnie pierwsze oddziały partyzanckie 
AK. Ityorzenic-ich następowało z ogromnym wy. 
siłkicm, gdyż uzbrajały się one wyłącznie w broń 
zdobytą na nieprzyjacielu. Szybko jednak stały się 
wielkim zagrożeniem dla garnizonów niemieckich 
j litewskich.

, Pojawienie się na Wileńszczyźnie nowej siły w 
postaci wielu oddziałów partyzanckich AK, dyna
mika ich rozwoju i skuteczne rozbrajanie hitlerow- 
skiego aparatu terroru i eksploatacji zachwiały 

, względ nym stanem bezpieczeństwa w Ost la ndoe i 
zmusiły okupanta do szukania środków zaiad- 
czych. .

W ten sposób doszło do sformowania ochot- 
niczego korpusu litewskiego do zwalczania par
tyzantki. Niemcy nazwali ten korpus Litauisćhe 
Sondarverbande (Litewskie Oddziały Specjalne 
do Zwalczania Partyzantki), a Litwini — Lietn- 
vos VielIn* Rinktine (LYR). Oddziały tę składały 
przysięgę ną wierność Hitlerowi, a dowodzone 
były przez kolaborującego z Niemcami generała 
byłej armii litewskiej, Povilasa Plechavićiusa. ■

i Okręg Wileński AK wystąpił zbrojnie prze- 
. ćiwko-batalionom Plcchavićiusa wydając im w 

kwietnia i' maju. 1944 roku regularne bitwy pod 
Pawłowem, EjszysZkami, Koniawą, Graużyszkami 
i Sieńkowszczyzną.

Decydującym ciosem zadanym oddziałom 
Lilaułsche Sondęrverbande było nocne natar
cie zmasowanych oddziałów partyzanckich AK 
na zgrupowanie pułkowe LVR, ześrodkowane w 
ufortyfikowanym miasteczku Murowana Osz- 
m ianka w nocy z 13 na 14 maja 1944 r. Zaata
kowany na kwaterach pułk litewski, po parogo
dzinnej walce poszedł w rozsypkę i zaprzestał 
walki. Oddziały AK wzięły ponad 500 jeńcówi 
zdobyły duże ilości broni i wyposażenia wojsko
wego.

■ W walkach tych oddziały AK rozbiły połowę 
wojsk Plechavićiusa, doprowadzając pozostałą 

'częśćdo rozkładu wewnętrznego, katastrofalnego 
spadku wartości bojowej i masowej dezercji woba- 
wie przed spotkaniem z partyzantami AK W tej 

. sytuacji Niemcy rozwiązali resztę legionu Plccha- 
vićiusa, a jego samego ukarali za nieudolność.

W walkach tych poległo 197 żołnierzy litew
skich, 29 rozstrzelano na podstawie wyroków 
sądów połowych AK, a do niewoli wzięto około 
1000 żołnierzy LVR i policjantów litewskich. Po 
rozbrojeniu i zdjęciu t  nich mundurów niemiec
kich, Litwinom darowano życie i puszczono 
wolno. Taka Je st praw da o rzekomym lu
dobójstwie na Litwinach. Natomiast partyzanci 
AK, którzy dostali się do niewoli IKewsWęJ. byli 
mordowani na miejscu w okrutny sposób.

MOŻE SIĘ OPAMIĘTAJĄ
N atom iast wysuwanie zarzutu, że AK w czasie

okupacji niemieckiej działała'nielegalnie i w 
dążyła do odbudowy państwa polskiego w grani
cach z 1939 roku, jest niepoważne i oparte nawet 
formalnie na błędnych przesłankach.

Po przegranej kampanii 1939 roku Polska nie 
~ pogodziła się z utratą niepodległości i nie ziezyS' 

nawała ze swych praw do ziem polskich, a więc 
Wileńszczyzny, zagrabionych w 1939 roku po® 
Hitlera i Stalina. Rząd polski na emigracji uznał za 

-nielegalną „umowę" radziecko-litewską z 10 V6*' 
dzieinika 1939r., na mocy której Rosja przefcai**1 
Litwie nic swoje Wilno z tzw. Krajem Wileńskim-

Również rządy Wielkiej Brytanii, Franki • 
USA stanowczo zaprotestowały 8 listopada | |  
roku wobec Litwy za zagarnięcie W l l e f a * ^  
oraz potwierdziły swoje stanowisko ojej dab*» 
przynależności do Polski.

Zadaniem AK, która była legalną siłą 
rządu polskiego istniejącego na emigrac^JT^ 
walka o odzyskanie niepodległości w granic*7^ • 
1939 roku. Zadanie to obwiązywało AK na ' 
leńszczyźnie w czasie okupacji niemieckiej, gra 
nastąpiła otwarta konfrontacja AK, okupant* o 
mieckiego i prohit lerowskich pogrobowcÓWljn^  
smetonowskiej. Wiadomo, czym skończył* 
konfrontacja: ani Niemcy, ani Litwini nie
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W o k ó ł  p o l s k o  -  l i t e w s k i c h  
s p o r ó w  h i s t o r y c z n y c h
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kompetencja dziennikarki 
czy świadome zwodzenie 

czytelników?

§1111 n u nie*°
«*tl" k * o  p »  Następna zapy- 

1 .

ijp’
ma. Wojskowi

jSli zwiad. Zbliżając się do
za<>-

zbrojnych pokkich par-
in;Ŝ 9r^?M Bitych chcieli zatrzymać. 

< l * o n  na naszych żołnierzy 
^ ‘ji& z lą rab in ó w m a szy -  
H i  stu polskich party- 
2 ,  żołnitw bronili się, nim mieli 
^ r,tdyahratlo  ich, zaczai ude- 
“Tjarfdo z»ta*> rannych i scho- 
\ Z *  Tpc Z jolnyn- tlóry nie 
" s | a  Partyzanci polscy wraz z 

służbą dworu w Glincisz-j jgił 
| rttlW1' ^ i d o  żyta szukać rannych, 

^aecbinaleźli.zadźgali rannych 
r ’ • ̂ jsnymr bagnetami i zbeszcześcili 
' Słysząc strzały ltn. Pole-

^  pośpieszył z całą kompanią, 
I. ^  nie znalazł partyzantów ani pa- 
I tffr, tylko ujrzał ciała zabitych i 
| „piał jeszcze żyaych dwóch rannych 
! ^^.któnyopowiedzieliowszyst- 

^  co widzieli. Parobków dworskich 
„pno, którzy z nich pomagali szukać 
ĵ sch żołnierzy. leczżaden z nich nie 
mierził przyznawać się, nawet 

1 g&jtfali zaprzeczać mówiąc, że żad- 
ircb partyzantów tu nie było, a 

| galów nie słyszeli. Ostatecznie jeden 
Li pozostałych przy życiu rannych 
| jgeny rozpoznał i wskazał uczest- 
I ucącycb w poszukiwaniach pa- 
| fittjĘ. Dowódca kompanii, zgodnie z 

rczhzeo żandarmerii niemieckiej 
obwiązującym do rozstrzeliwania i lik- 
mty me tylko ludzi, lecz i miejsco- 

! ród, gdae ukazują się zbrojni party- 
; rad rozkazał zastrzelić przestępców.
I IWttez Wilna samochodem osobo- 

ijmorócił znany na Litwie obszarnik 
Konar, zajmujący wysokie stanowisko 
«spółce Ostland. Widząc żołnierzy i, 
rafaanie, czując się winny, zaczął 

. ób£. Uprzedzony nie zatrzymał się, 
| *ę usiał zastrzelony i na miejscu po

jadany. W kieszeni znaleziono doku

menty organizacji partyzanckiej, które 
świadczą, że był wysokim funkcjona
riuszem partyzantów w okręgu wi
leńskim. 21 czerwca na miejsce wyda- ■ 
rżenia przybyła komisja niemiecka.

,  Ujęto iejtnanta Polekauskasa i kilku 
innych żołnierzy kompanii. Niemcy od- 
kopali zwłoki Komara, zawinęli w 
płótna, i przywieźli do Wilna, o  ile wia
domo, będzie pochowany na koszt 
państwa. Polekauskasa za to sąd SS 
skazał na śmierć. Niektórych rannych 
ujętych żołnierzy uniewinniono, a 
niektórych skazano na kilka lat ciężkich 
robót w więzieniu**.

Surowo potępiając zespołowe ska
zanie na śmierć cywilów przez litewski 
oddział wojskowy w Glindszkach, nie 
można jednocześnie pominąć i tęgo, że 
gniew wojskowych był sprowokowany 
przez miejscowych mieszkańców. 
Tymczasem „zemsta” AK na ludziach z 
okolic Dubinek była nieuzasadniona,. 
gdyż ludzie ci nie mieli żadnych powią- 
zań z oddziałem wojskowym z Podbrze- 
"zia, ani z wydarzeniami w Glindszkach, 
ostatecznie nie dopuścili- się podobnej 
winy wobec Armii Krajowej, jak zawi
nili mieszkańcy Glinciszek względem 
litewskiego oddziału wojskowego. 
Zwraca uwagę i to , że wykonawcy 
mordu glinciskiego zostali surowo uka
rani przez niemiecki sąd SS (w rzeczy
wistości byli ukarani nie za zabicie cy
wilów, lecz za zastrzelenie Władysława 
Komara, służącego jednocześnie dwóm 
panom— Armii Krajowej i Niemcom), 
gdy tym czasem  „Ł upaszkę”, pod 
którego dowództwem 5 brygada w oko
licach Giedrojć, Dubinek i Inturek, 
według danych historyków polskich, 
zabiła dwukrotnie więcej cywilów, niż 
zabito w Glindszkach, obecnie tytułuje 
się majorem i uważa się za bohatera 
Polski. Poza tym wykonawcom mordu, 
w Glinciszkach nie wzniesiono ani jed
nego pomnika, natomiast mordercom 
ludźi z Giedrojć i Dubinek, na świętym 
miejscu naszego narodu na cmentarzu 
Rossa — niektórzy chcieliby założyć 
nowet panteon...

Dr Ju o z a s  LEBIONKA

Kilka słów prawdy
Dotoócztnfe ze  str. 6

^  z AK, która przetrwała na 
fcfcozyźme po klęsce Niemców i 

|  dsidilów.
Dopiero zdradzieckie poczynania 

*®ictów zadały AK bolesne ciosy.
I ępiiie układy jałtańskie narzuciły
1 Nrm now3 sytuację poli-

^  pozostawiając ją w granicach 
|  ^ D̂ wiązku'Radziec kiego.

jg p g  ta d i l t j ę ,  U  Co wy- 
I UtL ^  *>r25rwo*a d° opam iętania I orzekaj ą-
I • Października w Dorno Nau-

(1 ^°nian KorabrŹebryk, syn Ziemi Wileńskiej, żołnierz września 1939 
[ AK ^ n*erz SZP-ZWZ-AK, ostatni dowódca 1 Wileńskiej Bry-
I j (^  * '^ach 1944-1947więzień sowieckich łagrów. Jest znanym historykiem, 
k ^'epszych w Polsce znawców wojennych dziejów Wileńszczyzny, auto- 
I “cenionych prac na ten temat.

czyciela w Wilnie z inicjatywy Klubo 
O fiar AK. O  n iespełna 10 km  od 
Dorno Naoczyciela leżą Ponary, mil* 
czący, ale wymowny świadek zbrodni 
lodobójstwa, a wśród odpowiedzial
nych za śmierć pogrzebanych tam  100 
tys. ofiar na pierwszy plan wysuwa się 
Ypatingas Borys i jego nlemiecko-Ii- 
tewska kompania.

dr Rom an KORAB-ŹEBRYK

„Polska Zbrojna** 
z dn. 25 października 1993 r.

W A L K A  N A  P O K A Z  o p / n . e

Bilans rocznej działalności frakcji ZPL w Sejmie RL
Rok temu 25 października 1992 

został wybrany nowy Sejm. Z  ramienia 
ZPL do Sejmu trafiło 4 posłów. Dziś, 
po roku pracy można zastanowić się 
nad bilansem ich dokonań.

Pierwsze wątpliwości co do skute
czności pracy posłów ZPL w Sejmie 
pojawiły się już na konferencji przed
wyborczej we wrześniu ubiegłego roku, 
kiedy to dzisiejszy prezes ZPL Jan Min- 
cewicz na propozycję włączenia do 
spisu kandydatów na posłów z ramienia 
ZPL prof. Romualda Brazisa ostro 
zaprotestował, że nie wolno dopuścić 
do pustego przesiadywania w Sejmie 
człowiekowi, który ma „załatwić* Uni
wersytet Polski. Ujawnił tym samym, 
jak rozumie rolę posła — reprezentan
ta wyborców. Nawiasem mówiąc, prof. 
Romuald Brazis jako ewentualny poseł 
na Sejm mógłby o wiele więcej zdziałać 
na rzecz inicjatyw Stowarzyszenia Nau
kowców Polaków na Litwie. Ale to od
rębny temat.

Natomiast wracając do obecnego 
p rez e sa  Z P L ^L  je g o  k o n cep c ji 
posłowania to on sam nie tylko nie do
puścił do pustego przesiadywania, ale 
S j a k  publicznie ogłosił przewodniczą
cy Sejmu — w ogóle nie uczestniczył w 
więcej niż połowie posiedzeń, przy tym 
tylko raz jeden zabrał głos w dyskusji. 
W Zarządzie Głównym ZPL też po
dobno rzadko jest widziany, bo tam z 
kolei tłumaczy, że jest bardzo zajęty 
pracą w Parlamencie. Ale zostawmy 
p rezesa -p o sła , k tó ry  jak o  dobry  
człowiek i prawdziwy patriota nadaje 
się do wszystkiego. Najbardziej chyba 
jednak do kierowania zespołem pieśni 
i tańca. A o prawa Polaków i ich sprawy 
walczy głównie nie w Sejmie, dokąd 
został wybrany. W idać, że prezes 
zwłaszcza w Polsce walczy i jako  
„człowiek walki** ma szansę prezeso
wać jeszcze bardzo długo. Niestety, 
efektem tej walki jest zmniejszenie 
polskich wpływów prawie w każdej 
dziedzinie żyda, o  którą prezes walczy. 
Ale dla prezesa i jego zwolenników 
liczy się szczególnie „głośna walka*.

W sprawach rozumianych przez 
posłów ZPL jako „polskie” najczęściej 
głos zabierał prezes frakcji R. Maciej- 
kianiec. Również lubi głośno walczyć, 
choć nie wszyscy pamiętają, że do roku 
1990, walczył równie głośno, ale jakby 
o  coś innego. W sejmowych wystąpie
niach poseł R. Maciejkianiec koncent
rował się głównie na realizacji podję
tych jeszcze przez poprzednią Radę 
Najwyższą decyzji o  wyborach do rad 
rozwiązanych samorządów. Były też 
oświadczenia w imieniu frakcji w spra
w ach do ty czący ch  reg io n u  W i
leńszczyzny. Owszem, widać było, że 
n ieraz  p rezes frakcji walczy, a le  
efektów tej walki dla społeczności pols
kiej nie za dużo. Kilka razy w tych sa
mych kw estiach w ypow iadali się 
posłowie A. Płokszto i Z. Siemieno- 
wicz.

Przez ten rok pracy Sejm uchwalił 
ponad 120 różnego rodzaju ustaw. 
K ażda z n ich  dotyczy obyw ateli 
państwa litewskiego, w tyta Polaków. 
Ten aspekt pracy frakcji ZPL w parła -

mende w ogóle nie był uwzględniony. 
W spraw ach ogolnopaństwowych 
posłowie ZPL występowali raz, może 
dwa. Motywacja, jak sądzę, była jedna 
— „nie nasze** sprawy są rozpatrywane. 
Tego, że każda ustawa dotyczy także/  
Polaków — obywateli Litwy, posłowie 
widocznie nie rozumieli.

Mała jest też skuteczność frakcji 
ZPL w pracy w komitetach. Na tym 
przede wszystkim zaważył niezręczny 
ich wybór. Roczna krytyka tego faktu i 
n iesku teczność  w dzia łan iach , a 
zwłaszcza wymykanie się nowo obra
nych samorządów spod kontroli posła 
R. Maęjęjkiańca (nad czym ubolewała 
prasa ZPL) spowodowała, że posłowie 
ZPL' mają przejść do pracy w innych 
komitetach. Czyż na początku nie na
leżało zastanowić się, co tak naprawdę 
jest najważniejsze dla Polaków tu na 
Litwie: lokalny sam orząd, nauka, 
oświata i kultura, czy wreszcie prawa 
mniejszośd? Czy trzeba było tradć aż 
rok, przegrać wiele rozgrywek, nie mieć 
wpływu na krzyw dzące po lską 
społeczność decyzje w wielu ważnych 
sprawach, które zapadły w komitetach 
sejmowych, aby dopiero teraz zrozu
mieć ich znaczenie i dopiero teraz ubie
gać się o ich członkowstwo. Dlaczego 
jednak społeczność potska ma dągle 
płacić za błędy i brak rozsądku swoich 
„działaczy”?

Kończąc temat frakcji ZPL trzeba 
podkreślić, że słychać było, że frakcja 
Z P L  „działa” . Spotyka się z. naj
wyższymi władzami Litwy, partiami i 
ruchami politycznymi itd. Nawiązuje 

■ kontakty z najbardziej egzotycznymi i 
skrajnymi ugrupowaniami w Polsce. 
Skutków tego „działania" nie widać.

A  co zrobiła frakcja ZPL dla po
prawy stosunków polsko-litewskich? 
Nieprzemyślane oświadczenie ZPL 
obiektywnie utrudniło negocjacje pols
ko-litewskie. /Co zrobili w Sejmie dla 
przeciwstawienia się oszczerczej kam- 

, panii przeciw. AK? Co zrobili dla po
prawy warunków życia społecznośd 
polskiej? Co zrobili dla podniesienia 
poziomu oświaty (jak poparli cho- 

. ciażby budowę szkoły polskiej w Justy- 
niszkach?) Jaki wreszde jest ich wkład 
w budowę demokratycznych struktur 
państwa litewskiego, z których będzie 
korzystać także społeczność polska?

Jestem przeciwko wszelkim zarzu
tom stawianym przez posłów frakcji 
Z PL dla polityki zagranicznej RP. 
Moim zdaniem, polska dyplomacja i 
polskie MSZ na całym świerie zrobiły 
wszystko, co mogły w warunkach dzi
siejszej Europy w obronie polskiej 
mniejszości na Litwie. Krytyka MSZ 
R P  jest co najmniej brakiem kompe
tencji, a także szukaniem winnego, 
którego obciążyć można za własne 
błędy i brak sukcesów.

Błędem frakcji ZPL, było, moim 
zdaniem, ścisłe zbratanie się z frakcją 
DPPL. Efektów to nie dało żadnych i 
teraz co najmniej nie poważnie wygląda 
tłumaczenie prezesa frakcji ZPL, że 
żadnego bratania się nie było. Jak ina- 

1 czej niż brataniem się wytłumaczyć 
j fakt, że przewodniczący DPPL A. Bra-

Co. kiedy, gd zie

|  teatr

^  y  balet „Jezioro łabę- 
"^0n Carl os”. W niedzielę 

^  wrna śnieżka i siedmiu.
*%r-V(̂ 3orein °Pera „Nabucho-

Aromatyczny .zapra- 
* Małgorzatę". 

S i e|  “ bic,y'*Mystko mogą". W 
Prcrn*era — kom edia  

Vj .^dzicci ..Kopciuszek". Na 
również premiera — 

ecz*r pieśni autorskiej 
■ K rS *  drogę", w wykonaniu 

W niedzielę wieczór —

starego rosyjskiego romansu „Tylko 
jeden raz**.

* W Akademickim Dramatycz
nym dziś występuje tancerz z Japonii 
Minoru Hidoshima. W niedzielę dla 
dzied „Alicja w królestwie zwiercia
deł**.

Na Małej Scenie „Śpiewy Ł aza
rza ** (sobota), w niedzielę „Stdru- . 
cha".

* Wileński Teatr Mały, występują- i 
cy na scenie Akademickiego, zaprezen
tuje w sobotę „Zbójca Hocenploc”.

* Teatr Młodzieży proponuje dziś 1 
obejrzeć „Dni krawców w Silmaczach”, 
w $obotę „Czworo o  północy".

* W Lćlż — dziś i jutro „Pszczółka 
Maja**, w niedzielę „Kopriuszek".

. FILM
* Od dnia dzisiejszego w „Vilnlu- 

sie” wyświetlana będzie wspaniała ame
rykańska komedia „Jednodniowy pre
zydent”.

* Natomiast w Centrom Filmo
wym trwa retrospektywa prac znanego 
francuskiego reżysera Francois Truf- 
faut. Filmy wyświetlane będą też w 
Kownie, Kłajpedzie, Szawlach.'Będzie 
to 7 filmów z lat 1960-1980, a wśród 
nich nagrodzony aż dziesiędoma Osca
rami „Ostatni pociąg metra”.

KONCERTY
* Tradycyjny sobotni koncert w 

Salt Barokowej. Na organach gra A. 
Biveinienć.

WYSTAWY
* Centrom Sztoki Współczesnej. 

Przed kilkoma dniami otwarta tu zos
tała autorska prezentacja rysunku i 
-rzeźby A. Cunoldi (Włochy). Jedno
cześnie obejrzeć tu można malarstwo 
plastyka z Finlandii L. Laine oraz boga
ty pokaz malarski — IX triennalle.

* Galeria „Varlni” zaprasza.do 
obejrzenia grafiki K  Vasiliunasa oraz 
malarstwa S. Mickevjćiusa.

* Natomiast w „Arce” obejrzeć 
można malarstwo V. Dubauskasa, ak
warele V. Tara bildicne, rysunki A. 
Skaćkauskasa.

* Ostatnie dni w Galerii Fotogra
ficznej czynny pokaz A. Macijauskasa 
„Pamięć”.

zauskas w „Naszej Gazede” po litew
sku agitował Polaków, by w wyborach 
oddali głos za kandydata na posła R. 
Maciej kiańca? Prośba o nawoływanie 
do Polaków w języku litewskim (bo jak 
inaczej wytłumaczyć wydrukowanie 
tego w „Naszej Gazecie” i w dzielnicy 
wyborczej) była równoznaczna z trak
towaniem wyborców Polaków jako zlit- 
winizowanych, a z drugiej strony jako 
tych, którzy  są pod wyłącznym 
wpływem DPPL. Wiele wspólnych 
g ło so w a le ż  jest dowodem ścisłej 
współpracy ZPL z DPPL. Po raz kolej
ny* błędny wybór partnera, najlepiej 
wytłumaczyć, że nie było z nim nic 
wspólnego.

Czy nie lepiej jest wytłumaczyć 
społecznośd polskiej wprost. Wszyst
kie środki były użyte, by trafić do 
Sejmu. Zwydęzców nikt nie osądza. 
Myślę, że takie tłumaczenie wszyscy by 
zrozumieli właściwie i nie traktowaliby 
tego brataniem się z DPPL. Niedawno, 
co prawda, ZPL zademonstrował swą 
niezależność wobec DPPL i wstrzymał 
się od głosu przy próbie zmiany arty
kułu 47 Konstytucji. Szkoda tylko, że 
posłowie frakcji ZPL akurat w tym nie 
poparli projektu partii rządzącej, 
przekreślając tym* samym m.in. swoim 
rodakom z Polski możliwość zakupu 
ziemi na Litwie.

Rok rządzenia DPPL wykazał, że 
partia ta nie ma koncepcji (w ramach 
europejskich norm) rozwiązania spraw 
mniejszości. Nie potrafi odeprzeć na
cisku skrajnych sił nacjonalistycznych, 
do tego nieraz głośno popiera ich hasła 
antypolskie. Ani prezydent, ani pre
mier, ani przewodniczący Sejmu nię za
reagowali głośno przeciwko wszczyna
nej przez nacjonalistyczne struktury 
oszczerczej kampanii antypolskiej. Nie 
chodzi tu tylko o  odpowiedzialność za 
stosunki obustronne z Polską, chodzi 
też o rzecz taką, jak autorytet Litwy na 
arenie międzynarodowej.

Czesław OKIŃCZYC

PS. Honorarium proszę przekazać 
na konto budowy polskiej szkoły im. 
Jana Pawła IL

OD REDAKCJI: Hołdując za
sadom  ploralizm o, zamieszczamy 
ten list p. Czesława Okińczyca nie 
bez oporów. Zdajemy sobie sprawę, 
ie  wywoła niejednoznaczną i nie- 
jednom yślną reakcję zarówno na
szych Czytelników, jak  i Posłów na 
Sejm  rep re z e n to ją cy c h  frakcję 
ZPL. Bo i pewnie — co głowa, to 
rozum, co człowiek — to odmienna 
opin ia na  ten czy inny tem a t Za
rzuty jednego z sygnatariuszy Aktu 
Niepodległości Litwy pod adresem 
Posłów z ram ien ia  Związku Po
laków są bardzo poważne, 1 sądzi
my, że nie powinny zostać bez od
p o w ie d z i, p rz e d e  w szy stk im  
s a m y c h  S zan o w n y ch  Posłów . 
Jedno jest Jasne 1 niepodważalne— 
działalność osób oficjalnych, a ta
kimi są nasi posłowie, albo prezesi 
różnych związków, powinna być od 
czasu do czasu naświetlana pub
licznie, aby nie ciążyły na nich nie
d o m ó w ien ia  i dw uznaczności, 
czego ostatnio przecież nie brak.

Przypuszczam y, że p. Cz. 
Okińczycowi, jako że zwrócił się z 
prośbą o wydrukowanie artykułu w 
„K u rie rze”, zależy na szerokim  
nagłośnieniu własnych opinii o rocz
nym bilansie pracy frakęji ZPL w Sej
mie R L  Toteż widocznie zapozna z 
nimi nie tylko naszych Czytelników, 
ale też dwutygodnika „Znad Wilii”, 
którego jest współwydawcą.

Łamy „Kuriera Wileńskiego” są 
otwarte do wymiany zdań I rzeczowcj 
dyskusji niezależnie od tego, jaldej 
opcji politycznej hołdują dyskutujący 
i niezależnie od tego, czy redakcja po
dziela czy też nie opinie autorów.
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Sport
Znowu — out!

Zgodnie z oczekiwaniami koszy
karze kowieńskiego „Żalgirisu" nie po
trafili w wyjazdowym rewanżowym 
spotkaniu europejskiego Pucharu Zdo
bywców Pucharów odrobić stra! z 
pierwszego spotkania z hiszpańską 
drużyną „Pais Vaisco Taugres", przeg
ranego —  76:84. Co więcej, w drugim 
pojedynku również opuszczali parkiet 
na tarczy, ulegając— 71:89 i kończąc w 
ten sposób swój udział w tym jakże pres
tiżowym turnieju.

Warto dodać, że „Żalgiris" nieco 
wcześniej już w pierwszej rundzie 
pożegnał się z rozgrywkami o.koszy
karski klubowy Puchar Mistrzów. Cóż, 
jak widać, sympatykom basketu na Lit
wie wypada żyć wspomnieniami—

Przegrana „wycieczka”
Nawet najwięksi optymiści nie li

czyli się z pewnością, że piłkarze poz
nańskiego „Lecha" w rewanżowym 
spotkaniu 1/8 finału Pucharu Mistrzów 
potrafią odrobić straty sprzed dwóch 
tygodni w pojedynku z moskiewskim 
„Spartakiem”, kiedy to ulegli aż — 1:5. 

.D o Moskwy poznaniacy jechali więc 
raczej na wycieczkę. Tę zresztą również 
przegrali. Tym razem nieco skromniej, 
gdyż— 1:2. „Lech”, oczywiście, odpadł 
z dalszych rozgrywek.

Do gry w „lidze mistrzów prócz 
moskiewskiego „Spartaka" zakwalifi
kowały się jedenastki AS Monaco, „Ga- 
latasaray” Stambuł, „Werdera** Brema, 
FC Barcelona, „Anderlechtu” Brukse
la, FC Porto i AC Milan.

Dziś odbędzie się losowanie dryżyn 1 
do dwóch grup. Zgodnie z regulami
nem w Pucharze Europy po tym, kiedy 
na placu boju zostąjejuż tylko 8 drużyn, 
są one dzielone na 2  kwartety, w których 
każdy dwukrotnie gra z każdym na 
własnym i rywala boisku.

Szachiści USA —  
mistrzami świata

Szachiści USA zostali zwycięzcami 
trzecich drużynowych mistrzostw świa
ta, które zakończyły się w Lucernie. 
Ekipę amerykańską opartą na zawodni - 
kach wywodzących się z byłego ZSRR
— G. Kamskym, A. Jermolińskim, B. 
Gulce, G. Kajdanowie— uzupełnjali L. 
Christiansen i J . Benjamin. Nowi mistr
zowie zdetronizowali drużynę rosyjską 
występującą bez G. Kasparowa i A. 
Karpówa. .

Końcowa kolejność czołowych 
lokat przedstawia się następująco: USA
— 22,5 pkt, Ukraina —  21, Rosja — 
20,5, Armenia —  19, Islandia — 18,5, 
Łotwa — 18, Chiny — 18, Uzbekistan 
— 16. Szwajcaria — 13,5 i Kuba — 13 
i * .

Olimpijskie podium z ... 
lodu

Zwycięzcy zimowych Igrzysk Olim
pijskich w Lillehammer w roku 1994 
stawać będą na podium zrobionym z ... 
lodu. Jako surowca organizatorzy chcą 
użyć ważących prawie tonę bloków500- 
let niego lodowca.

Obecnie pracują oni nad wynale
zieniem odpowiedniego zabezpieczenia 
przed upadkami medalistów olimpij
skich ze stopni podium.

Plotkarze— najlepsi
W Monte Carlo ogłoszone zostały 

wyniki dorocznego plebiscytu Między
narodowej Federacji Lekkoatletycznej 
(IAAF). Lekkoatletami roku 1993 uz
nano C. Jacksona i S. Gunnel. Oboje 
reprezentują Wielką Brytanię i oboje 
specjalizują się w biegach plotkarskich.

Wśród 1500 głosujących w plebis
cycie byli członkowie IAAF, dzienni
karze, organizatorzy zawodów lekkoat
letycznych o sponsorzy.
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Drukuje Państwowe 
Przedsiębiorstwo „Spauda"

Biuro ogłoszeń i reWanay*- ’ 
pr. Laisv6s 60,

11 piętro, pokój nr l i t 4* 
Telefon — 42-69-63. 

Czynne od 9.00 do 17.00 
w dniach pracy. J R

PIĄTEK, 5 USTOPADA 

LTV
8.00 —  Panorama. —  8.30 —  

Wiadomości w  jęz. niem. 9.00 —  
Wiadomości w  jęz. franc. 9.20 —  Se
rial „Policjanci z  Miami”. 9.50 —  An
gielski program edukacyjny.' 18.00 
— Wiadomości. 18.10— Audycja dla 
dzieci. 18.50 —  Wiadomości (ros.).
19.00 —  Wiadomości BBC. 19.30 —  
Wideomagazyn mód. „Przepych No
w ego Jorku". 20.00 —  Album rodzin
ny. 20.30 —  Najśmieszniejsi ludzie 
Ameryki. 21.00 —  Panorama. 21.30
—  Serial „Policjanci z  Miami". 22.20 
— Aleja Laisves. 22.40—  Gra T V  „Pół 
na pół". 23,15 —  Wiadomości wie
czorne. 23.30 —  Studio M T. 0.15 —  
58 minut o AIDS.

TELE-3
7.00 —  Nowości C N N . 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 —  
Filmy anim. 16.00 —  Muzyka. 16.50
— W. Disney w piątki. 17.45 — Mu
zyka. 18.00 — Film dok. 18.30 — | 
Program TV z Szawel. 19.00 — 
Wieści. 19.20 — Lekcja jęz. ang.
19.25— Film „Winston Churchill" (6).
20.25 — Muzyka 20.30 Nowości 
sportowe Europy. 21.00 — Nowości 
CNN. 21.30 — Lekcja jęz. ang. 21.33
— Film dok. 22.00 — Film. 23.35 — 
Lekcja jęz. ang. 23.40 — Muzyka.

WARSZAWA
10.00 — Wiadomości. 10.10 — 

Mama i j a  10.20 — Domowe przed
szkole. 10.55 — „Dni i miesiące" — 
film fab. prod. franc. 13.00 — Wiado
mości. 13.10 — Program dnia. 13.15
— Magazyn notowań. 13.45 — Dla 
dzieci: „Ciuchcia”. 14.30 ■==■_. Język 
angielski dla średnio zaawansowa
nych. 14.45 — 16.55 — TV kanadyj
ska gościem TV edukacyjnej. 17.05
— Dla dzieci „Ciuchcia". 17.50 — 
Muzyczna Jedynka. 18.00— Teleex- 
press. 18.20 — „Test” — magazyn 
konsumenta. 18.40 — „Tata, a Mar
cin powiedział..." 19.00 — Randkaw 
ciemno— zabawa quizowa. 19.45— 
W kraju Zulu Gula — program saty
ryczny. 20.00 — Wieczorynka 20.30
— Wiadomości. 21.15 — „Dni i mie
siące" — 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.

OSTAŃKINO
5.00 — Dziennik. 5.20 — Gim

nastyka 5.30 — Poranek. 7.45 —r 
Firma gwarantuje. 8.00 — Dziennik.
8.20 — Film dla dzieci „Marmurowy 
dom". 9.40 — Koncert Bacha na 
dwoje skrzypiec i orkiestrę. 10.00 — 
Klub podróżników. 10.50 — Ekspres 
prasowy. 11.00 — Dziennik. 11.20 
Spektakl dla dzieci „Bajka o Jemieli”.
12.20 — Filmy anim. 12.45 — TV 
show 50x50. 14.00 — Dziennik.
14.25 -p?Brydż. 14.40 — Biznes. 
15.05— W gościnieu bajki. Film fab. 
„Piękna Barbara o długim warkoczu”.
16.40 — Śpiewają siostry Litwinięn- 
ko. 17.00 — Dziennik. 17.20— Echa 
wyborów Rosji. 17.40— O pogodzie.
17.45 — Człowiek i prawo. 18.15 — 
Wagon 03. 18.45 — Połę cgdów.
19.40 — Dobranocka. 19.55 — Re
klama 20.00 — Dziennik. 20.40 — 
Człowiek tygodnia 20.55— Losowa
nie ligi mistrzów w piłce nożnej. 
21.15 — TV film fab. „Tween Peaks" 
(2). 22.10 — Kanał iluzji. Czerwony 
Plac. 23.00 — Dziennik. 23.25 Kon
cert. 0.10 — Biuro polityczne. 0.40 — 
Autosport. 1.35 — Program muzycz
ny. 2.40 — Ekspres prasowy.

SOBOTA, 6 USTOPADA 

LTV
9.00 — Wiadomości. 9.05 — 

Program dla dzieci. 10.00 — I dla 
rodziny, i dla domu. 10.30— Katolic
kie słowo. 10.40 — Zgoda. 11.30 — 
Nasz język. 12.00 — Witaj, Francjo.
12.30 — Zdrowie. 13.15 — Program 
sportowy „Piłka". 14.00 — „Burda 
Moden" na Litwie. 14:15— Spektakl 
TV Łotewskiej „Szubieniczna kome
dia". 15.30 — Z zachodniego wy
brzeża. 16.00— Program białoruski.
16.10 — Melodramat „Złoto i brud".
17.00 — Cudzego bólu nie bywa.
18.00 — Wiadomości. Opinie. 18.30
— Klub filmowy. 20.25 — Kamera 
studia wideorekląmy. 21.00— Pano
rama. 21.30 —  Pod własnym da
chem. 22.15 —j- Serial krym. „Sta
rzec" . 2 3 .15  —  W iadom ości 
wieczorne. 23.30— Program publ.- 
a rt

BAŁTYCKA TV 
8.00— Dziecięcy weekend. 8.30 

•— Ja  i ty oraz inni. 9.00— Problemy. 
Poglądy. Perspektywy. 9.30— Ekos- 
tudio. 10.00 — Program TVP.

TELE-3
9.00 — Filmy anim. 11.00 — Mu

zyka. 11.45 — Lekcja jęz. ang. 12.00
Film. 12.40 — Muzyka 13.20 — 

Film „Zapomniana melodia na flet”. 
(1-2). 15.30 — Muzyka. 16.45 — 
Piłka nożna bez granic. 17.40— Lek
cja jęz. ang. 18.00 — Filmy anim.
18.30 — Program muzyczny. 19.00
— Wieści. 19.20 — Filmy dok. 20.00
— 20 najlepszych piosenek MTV.
22.00 — Film. 23.37 — Muzyka
24.00 — Klub dla dorosłych.

WARSZAWA
10.00 — Wiadomości. 10.10 — <• 

„Ziarno”. 10.35 — „5-10-15” — pro
gram dla dzieci i młodzieży. 12.00— 
„Na szlaku przygody" (3) — serial 
dok. prod. australijskiej. 13.00 — 
Wiadomości. 13.10 — Pół godziny 
dla rodziny. 13.45— Program ekolo
giczny. 14.15 — Studio sport 14.55 
— Walt Disney przedstawia. 16.10— 
Telewizyjny Teatr Rozmaitości: John 
B. Priestley — „Poza m iastem ”.
18.10 — Teleexpress. 18.20 — Pre
miery muzycznej Jedynki. 19.10 — 
„Dzień za  dniem" — serial prod. 
USA. 20.00 — Małe wiadomości DD. 
20.10— Wieczorynka 20.30— Wia
domości. 21.00 — Polskie ZOO.
21.30 — „Wszyscy na scenę" — mu
sical prod. USA. 23.35 —  Wiado
mości..23.45 — Fragmenty wielkie
go festiwalu rockowego w Londynie.
1.00 — Sportowa sobo ta  1.25 — „Q 
i A” — film sensacyjny prod. USA.

\ 3.35 — Noce w Las Vegas.

OSTANKINO
6.00 — Dziennik. 6.25 — Gim

nastyka 6.35 — Ekspres prasowy.
6.45 — Sobotni poranek biznesme
na. 7.30 — Gry hazardowe. 8.00 — 
Maraton 15.8.30 — TVR spółka Mir. 
9.55 — Spryciarze i spryciary. 10.35
— Niepodróżne uwagi. 11.10 — 
Spektakl TV „Marzyciele”. 12.10 — 
Medycyna tobie. 12.40 — Film fab. 
„Rozłam". (1). 14.00 — Dziennik.
14.25— Program sportowy. 15.05— 
Czerwony kwadrat 15.45— Szersze 
koło. 17.30 — W świecie zwierząt 
18.10 — Koncert 18.40 — TV film 
fab. „Stingrei" (3). 19.40 — Dobra
nocka 19.55 — Reklama 20.00 -— 
Dziennik. 20.40 — TV film fab. 
„Wojna Jane" (4). 21.35 — Studio 
„Rezonans”. 21.55 — Dla upamięt
nienia P. Czajkowskiego. Koncert.
23.00 — Dziennik. 23.20 — O pogo
dzie. 23.25 — Oddział „Dowódca”.
23.45 — Autoekspres. 24.00 — 
Nocny sport. 0.15— Nocny hit 1.15
— Tylko prawda 1.40 — Stopkadr.
1.45 — Erotyka

WSPÓLNE 
UTEWSKO-IZRAELSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO

zaprasza chałupników do sklejania elementów 
szycia podszewki damskich torebek z cienkiej 
skóry. Rozliczenia bezzwłoczne. ChętnycliW 

prosimy, by zwracali się pod numerami telefonów 
26-47-94, 26-44-75, 26-43-65.

(Zam .Zflm

Poszukujemy

NAUCZYCIELA  
języka polskiego 

i angielskiego
do pracy w Polsce. 

Wynagrodzenie — 300 USD. 
Zapewniamy zakwaterowanie. 

Polska, Braniewo, teL (0506) 36-28. 
Trakai, teL (8-238) 67-185 

w godz. od 17 do 22.
(Zam. 2741)

DROGO SKUPUJEMY 
ZŁOTO, PLATYNĘ 
KAŻDEJ PRÓBY, 

ORDERY LENINA. 
ROZLICZAMY SIĘ OD RAZU}

Pracujem y każdy dzień od godz. 9  do 20. 
Vrubłevskio 2, kolo placu Katedralnego, 

yilniuB, fcel. 2 2  7 0  17  - ■

Najdroższa Aniu!

V
Witaj w  Miłym 

Mieście!
K rzysiek 

(Zam. 2?42)

OKAZJJtt*4M

.PANORAMA”. 
„ k o b i e t a  i Z ycie*  

oraz inne crssopisma i  
Pctó-.i najtantej do naćyciavj 
księgarw „Satumss'' \ 
działe lekiaimy -Kuriera i
fSłfewegtf1 1114.

r

W centrum miasta
DROGO SKUPUJEMY 

złoto i platynę.
Vilnitis,
tel.75-15-28,75-51-81.

(Zam. 2731)

DROGO SKUPUJEMY 
wszelkiej próby złoto, platynę. 
Yilnius, tel. 63-72-04.

(Zam. 2674)

KOMERCYJNE 
wyjazdy do Warszawy 
Codziennie. Zwracać się: 
Vilnius, tel. 76-22-2,35,73-55.

(Zam. 2720)

SPRZEDAJEMY 
zimowe skórzane kurtki ze 

skrawków na naturalnym futrze 
(45-48). Kożuchy, naturalne i 
sztuczne (45-48). Wielki wybór. 

TeL 77-64-93.
(Zam. 2735)

DROGO SKUPUJEMY 
czeki inwestycyjne w Wilnie i 

rejonie wileńskim.
Zwracać się:
Vilnius, Kalvariju 62 (gab. 1), 

teł. 73-21-72.
(Zam. 2740)

KUPUJEMY I SPRZEDAJEMY 
WALUTĘ 

codziennie od godz. 9 do 20. 
yilnius, Vrublevskiego 2, obok 

pl. Katedralnego, tel. 22-70-17.
(Zam. 2717)

SKLEP

„RUBINAS”
DROGO SKUPUJE 
złoto,. platynę, pallad i i 

srebro techniczne, 

yilnius, Pylimo 29,

Ltel. 22-32-50.
(Zam. 2705) J

Kalendarium
* Piątek (5 JO) jest 309 dniem 

i 1993 r. Do końca roku— 56 dni.
* Znak Zodiaku — Skorpion.
* Imieniny; Elżbiety, Sławomi

ra, Zachariasza.
|  Wschód Słońca |  7.30, 

zachód — 16.35. Długość dnia 9 
godz. 05 min.

Pogoda
Litewska Służba Hydrometeo

rologiczna przewiduje na 5 listopa
da zachmurzenie z przejaśnieniami, 
bez opadów, wiatr wschodni, umiar
kowany. Temperatura 2—4 stopnie 
ciepła.

W ciągu następnych dwóch dni 
krótkotrwałe opady, temperatura * 
nocy 0—5 stopni, w dzień 2—7 stopo* 
ciepła.
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