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11 listopada
M|pjstę( finansów  E . W lk e lla  

.**1 do pierwszego czytania pro- 
I Republiki Litew skiej „O  J

Smarowaniu dochodów  m iesz- 
jLiw jjepub likf Litewskie] naby- 
.•jiJtycb drogi m ajtek ". Po  piarw- 

czytaniu projekt ustawy został
âprobowany.
Minister gospodarki J. Veselka 

i jjożył do drugiego czytania projekt 
gstgtty Republiki Litewskiej „O uzu- 
pjlnieniu i zmianie ustawy Republiki 
Newskiej o wstępnej prywatyzacji 
majątku państwowego" oraz uch- 
ariy Sejmu Republiki Litewskiej „O 
zmianie zatwierdzania przepisów 
funduszów prywatyzacji samo
rządów szczebla republikańskiego i 
nyższego”. Po drugim czytaniu za- 
aprobowano obydwa projekty.

Minister gospodarki J .  Veselka 
pcedstawil projekty ustaw Republiki 
Hswskiej „0 zmianie ustawy Repub- 
K Litewskiej „O preferencjach pra
cowników w nabywaniu akcji prywa
tyzowanych przedsiębiorstw” i „O 
mianie ustawy Republiki Litewskiej
0 wstępnej prywatyzacji majątku 
sńitwowego„. Zaakceptowano 

wiiesieie obu projektów ustaw.
Minister gospodarki J. Veselka 

■"W projekt uchwały Sejmu Re- 
P̂ ki litewskiej ,0  uzupełnieniu 
M u 8 uchwały „O uprawomoc- 
fl*n‘u ustewy Republiki Litewskiej o 
"typnej prywatyzacji majątku 
pa®woweg0". Ogłoszono przerwę 
* badaniu wniosków.

Mini«ter gospodarki J. Veselka 
Projekt ustawy Republiki U- 

iej,° uzupełnieniu ustawy Re- 
*1 Litewskiej o opłatach za za- 

|2 ® czan,e środowiska" i projekt
1 Sejmu Republiki Litewskiej | 

' oMadnieniu uchwały Rady Naj-
| RePUbllki Litewskiej „O  

U8tawy Republiki 
I . 0 °Pi®tach za zanie- 

10 lodowiska”. Wniosek 
1 ^Ptowano.
i î |ej!^*0no * zatwierdzono po- 

r!d W nMt̂ PHym tygodniu 
I posiedzeń ple-

p_ . i 25 listopada.
I S  Q ?to.us|aw9 Republiki Litew- 

^ fi* S ? nie tymczasowej usta- 
| !kl Litewskiej o do-
1 l??^iskowym ".

Pubiiu!0.^  C2Śść statutu Sejmu
, C , ew8k,ei-

rolnictwa S. Lama- 
do Pierwszego czy-

S  o h U5ta"y  Republiki Utew-
5 Pieiy^^* bydła zarodowego.

I S p J ? ”1 czytaniu zaakcepto-
• Ustawy.

Poseł A. Sadkauskas złożył do 
drugiego czytania projekt ustawy 
Republiki Litewskie} „O poprawie 
ciężkiego stanu rolnictwa poprzez 
eksport, skup produkcji rolnej i 
sprzedaż na Litwie wytworzonych ar
tykułów spożywczych" oraz uchwały 
Sejmu Republiki Litewskiej o trybie 
wcielania jej w życie. Ogłoszono 
przerwę w dyskusji.

Wicemihister zdrowia A. Vinkus 
wniósł projekt ustawy Republiki Li
tewskiej „O częściowej zmianie i uzu
pełnieniu ustawy Republiki Litew
skiej „O przedsiębiorstwach 
państwowych" i projekt ustawy Re
publiki Litewskiej o kontroli nad alko
holem. Poseł L  Alesionka przedsta
wił alternatywny projekt ustawy 
Republiki Litewskiej o kontroli nad 
alkoholem. Ogłoszono przerwę w 
składaniu wniosków.

Wiceminister komunikacji A. 
Leśćinskas zgłosił projekt ustawy Re
publiki Litewskiej „O uzupełnieniu 
artykułu 10 ustawy Republiki Litew
skiej o regulowaniu sporów zbioro
wych". Wniosek zaakceptowano.

Poseł W. Andriukaitis zgłosił pro
jekt ustawy Republiki Litewskiej o 
pomocy w przypadku śmierci. Posta
nowiono wpisać go do programu 
obrad sesji i przystąpić do rozpatrze
nia.

Poseł N. Medvedevas wniósł 
projekt ustawy Republiki Litewskiej 
„O gwarancjach socjalnych dla ro
dzin osób, które zginęły lub doznały 
kalectwa podczas pełnienia służby 
wojskowej w armii sowieckiej". Po
stanowiono umieścić projekt w pro
gramie obrad sesji i przystąpić do 
rozpatrywania.

Poseł A. Kubilius przedstawił 
projekt uchwały Sejmu Republiki Li
tewskiej „O odmowie zarządu Sejmu 
Republiki Litewskiej rejestrowania 
frakcji". Wniosek nie został zaapro
bowany.

Przyjęto uchwałę Sejmu Repub
liki Litewskiej „O komisji etyki i pro
cedur Sejmu Republiki Litewskiej".

Ośw iadczenia odozytal 
posłowie P. Tupikas, J. Ustavićius 
A. Baskas.

Wydział analizy i informacji 
Sejmu — ELTA

WILNO (ELTA). Przedstawiciel 
Banku Światowego Thord Holmst- 
rom w piątek, w ostatnim dniu konfe
rencji międzynarodowej nt. „Przebu
dowa enecóetykf Litwy” zaprosił 

^energetyków krajów bałtyckich, aby 
włączyli się do gry, w której nie może 
być zwycięzców ł zwyciężonych. 
Jako taką grę określił on integrację 
energetyki państw bałtyckich, poda
je 5LTA.

Na konferencji energetycy Litwy, 
Łotwy i Estonii mówili w istocie o tych 
samych problemach: długach zagra
nicznych i wewnętrznych, zaopatrze
niu w paliwo, wzroście cen nośników 
energii. T. Holmstrom powiedział: 
Każdy kraj ma własne walory. Lłtwa 

może pochlubić się energią atomo
wą i rafinerią ropy naftowej, Łotwa— 
przechowalniami gazu, terminalem 
naftowym, Estonia — łupkami palny
mi. Z osobna wszystko to daje nie
wiele pożytku, ale po połączeniu w 
jedną całość może przynieść 
wspólną korzyść".

Podobnie zabrzmiały również 
propozycje ministra energetyki Litwy 
Algimantasa Stasiukynasa. Między 
innymi powiedział on, że alternatywę

Gra, w której wszyscy wygrywają
dostaw gazu — budowę rurociągu 
dę basenu Morza Północnego — 
można zrealizować wyłąoznie 
wspólnym wysiłkiem. Jednakże mi
nister wyraził ubolewanie, że do
tychczas istnieją z Łotwą nieporozu
mienia ekonomiczne i ekologiczne w 
sprawie budowy terminalu w Butin- 
ge, jak też w związku z granicą mors
ką. .To również utrudnia rozpoczę
cie prac na szelfie morskim", 
powiedział minister energetyki.

Przeć) stawi ciel Białoruskiego 
Instytutu Energetyki Cieplnej Fiodor 
Mołoczko poinformował, że w ostat
nich dniach kraj zakończył przepro
wadzanie -linii elektrycznych do 
siłowni atomowej w Smoleńsku. 
Tłumaczył to podrożeniem litewskiej 
energii elektrycznej.

Jak  powiedział F. Mołoczko, 
Litwa miałaby korzyść ze sprzedaży 
Białorusi energii elektrycznej nawet 
za cenę kosztów własnych. Zapropo
nował również, aby taryfy ustalane 
były w drodze negocjacji obu krajów 
oraz zawarcia cftugofalowej umowy.

Minister energetyki Litwy Algi- 
mantas Stasiukynas w odpowiedzi 
na te zarzuty zaznaczył, że od maja

br. Białoruś Litwie za energię elek
tryczną zapłaciła zaledwie 200 tys. 
rubli, a dług stanowi około 10 mld, W 
związku z tym miał problemy litewski 
system energetyczny. Nie zwrócone 
w ciągu tego czasu pieniądze z po
wodu inflacji straciły na wartości, 
mimo to Białoruś już pół roku z na
szej energii elektrycznej korzysta za 
darmo.

Minister dodał również, że pali
wo nuklearne w tym roku podrożało 
przeszło dziesięciokrotnie, w związ
ku z czym zmieniły się też taryfy na 
energię. Obecnie w strefie lgną- 
lińskiej Siłowni Atomowej koszty 
własne energii wynoszą 1,2 centa 
USA za KWh. Białorusi sprzedaje się 
ją po 1,3 centa. Dlatego też nie jest 
uzasadnione oskarżenie Utwy o og
rabianie sąsiada — powiedział A. 
Stasiukynas.

Przemówienie swe A. Stasiuky
nas zakończył wezwaniem do popar
cia wspólnej strategii energetycznej 
państw bałtyckich, w której odpo
wiednie miejsce zajęłyby również in
teresy innych najbliższych są
siadów.

99Procter & Gamble 
na Litwie
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Nazwa w tytule — to nazwa mię
dzynarodowego koncernu z główną 
siedzibą w Cincinnati w USA. Jego 
zakłady działają w 53 krajach, zaś 
produkcję realizuje się w 141 
państwach świata. Także równo 
przed rokiem rozpoczęło działalność 
wspólne litewsko-amerykańskie 
przedsiębiorstwo „Sanitex". Stało 
się ono właściwie głównym dystry
butorem produkcji „Procter and 
Gamble" na Utwie.

Z okazji rocznicy działalności 
kowieński „Sanitex", który już ma 
swe filie w Wilnie, Kłajpedzie, Szaw- 
lach, Poniewieżu i Możejkach, zor
ganizował w hotelu „Karolina tur" 
prezentację wyrobów koncernu dla 
biznesmenów i dziennikarzy. Z nimi 
spotkał się prezydent „Sanitexu" 
pan Stanisław Michnlewicz z Nowe
go Jorku, główny przedstawiciel 
koncernu na kraje Europy śródko- 
wej i Wschodniej Hans Peter Haisen 
oraz kierownik działu technicznego i 
badań naukowych w Brukseli pan 
Je f Forster. Opowiedzieli ofił zgro
madzonym o koncernie, charakterze 
jego produkcji. A jest ona niebaga
telna— roczny obrót— 30 mld USD!

W ięo co się produkuje w 
zakładach „Procter and Gamble"? 
Jednorazowe pieluszki i higieniczne 
pakiety dla kobiet, szampony,

mydła, kosmetyki i perfumy, proszek 
do prania, w tym ten najlepszy na 
świecie „Ariel", medykamenty, arty
kuły spożywcze, jak różnego rodzaju 
włtaminizowane soki, orzechy, plac
ki /ziemniaczane, sosy, kawę, sło
dycze. Tak reklamowane „Snicker- 
sy", „M arsy” , „Twixy” również 
pochodzą stamtąd...

Rozmawiamy z panem Sta
nisławem Michniewiczem, prezy
dentem „Sanitexu”:

—  Tworząc joint venture mie
liśmy za cel zaopatrzyć rynek litew
ski w towary użytku powszechnego, 
naprawdę wysokiej jakości, mające 
służyć ludziom. Nie pragniemy bar
dziej się wzbogacać, zatem będzie
my się starali, aby ceny zbytnio nie

rosły — mówi S. Michniewicz. — 
Przy okazji chciałbym zaprzeczyć, iż 
na Litwie trudno założyć przedsię
biorstwa. Przy dobrych chęciach 
można. Przyjechałem pewnego razu 
na Litwę, spotkałem młodych z inic
jatywą ludzi — braci Sauliusa i Ritisa 
Butkusów, którzy nawet pojęcia nie 
mieli o gospodarce rynkowej, a dziś 
to naprawdę bardzo dobrzy pracow
nicy: jeden jest dyrektorem „Sanite- 
xu", drugi kieruje filią wileńskiej 
firmy. Sądzę, że pójdą daleko.

Kontakty „Procter and Gamble" 
z przedsiębiorcami Utwy to bardzo 
ważna rzecz. Przed kilkoma laty na
wiązaliśmy taką współr'racę z Pols
ką, Czechosłowacją, Węgrami. Za 
ten okres pod Pragą wybudowa
liśmy fabrykę proszków do prania, 
na Węgrzech — papiernię, pod 
Warszawą wznosi się fabrykę jedno
razowych pieluszek „Pampers". Być 
może i na Litwie coś się narodzi...

Zygmunt WIRPSZA

fzas Sakalas udał się do Francji i Niemiec
Nopada (ELTA). Wi- 

Sejmu Aloyzas 
I ^lel 8̂ .do Paryża, aby 
' j * P°s«edzeniu komitetu 

człowieka Zgroma- 
^9t3 untarne9°  Rady Euro- ^^nklem tego komitetu.

Bodajże najważniejszą z oma
wianych na posiedzeniu kwestii 
będą rekom endacje nowych 
członków do Rady Europy. Komitet 
ten jest jednym z trzech komitetów 
zgromadzenia, którego rekomen
dacja jest niezbędna dla kraju wstę

pującego do RE. Ostateczną decyzję 
podejmuje sesja Zgromadzenia Par
lamentarnego.

Z Paryża A. Sakalas uda się do 
Frankfurtu. Zaproszony został do 
udziału w konferencji Niemieckiej 
Partii Socjaldemokratycznej.

Banderole importowe
WILNO, 12 listopada (ELTA). 

Od 15 listopada br. w republice 
wchodzi w życie nowy tryb im
portu wyrobów tytoniowych i na
pojów alkoholowych. Ustalono, 
że od tego dnia importowane do 
Litwy wyroby tytoniowe i napoje 
alkoholowe (z wyjątkiem piwa) 
mają mieć banderole czyli spec
jalne opaski z odpowiednim teks
tem — poinformował ELTA De
partament Ceł.

Opaski mają być naklejane w 
taki sposób, aby bez ich przerwa
nia nie można było otworzyć 
paczek z wyrobami tytoniowymi, 
woreczków bądź innych opako

wań lub otworzyć butelek z napo
jami alkoholowymi.

Takie banderole zamawia i 
rozpowszechnia Departament 
Ceł przy Ministerstwie Finansów. 
Zamówienia na produkcję ban
dero! do wyrobów tytoniowych I 
napojów alkoholowych (z wyjąt
kiem piwa) przyjrr . jje się tylko od 
zarejestrowanych w ustalonym 
trybie Importerów tytoniu I przed
siębiorstw, uprawnionych do 
sprowadzania na Litwę napojów 
alkoholowych.

Z warunkami nabywania ban
deroli można się zapoznać w De
partamencie Ceł.
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Z POLSKI
Premier: stan państwa nie Jest a ł tak dobry

Zdaniem premiera Waldemara Pawlaka, stan państwa nie jest aż tak 
dobry, ,jak to starano się zaprezentować". „Gdyby było inaczej — wynik 
wyborów byłby inny" — powiedział w piątek w radio „Zet".

Pytany o działania, które podejmie dla głosującego nań w wyborach 
elektoratu wiejskiego, premier za najważniejsze z nich uznał tworzenie sta
bilnej polityki rolnej. Powinna ona uwzględniać specyfikę jego warunków—■ 
{wolniejszy obrót kapitału. „To nie tylko wydatki, ale mobilizacja i rozruszanie 
całej gospodarki. Od tego zaczynało EW G" — powiedział Pawlak.

Odpowiadając na pytanie o relacje między PSL, a Kościołem premier 
powiedział, że są one poprawne. „Najważniejsze, aby w konkretnych spra
wach rozmawiano poważnie. To trwa od 1991 roku" — stwierdził.

Premier zaprzeczył, jakoby istniał jakiś tajny dokument, który podpisy
wał wspólnie z liderem SdRP Aleksandrem Kwaśniewskim przed utworze- 
Iniem rządu.

Rozpoczęły się rozmowy ministrów SZ  Polski, 
Francji I Niemiec

W piątek rano w warszawskim hotelu „Marriott" rozpoczęły się rozmowy 
ministrów spraw zagranicznych Polski— Andrzeja Olechowskiego, Francji 

Alaina Juppe i Niemiec— Klausa Kinkiela.
Wcześniej minister Olechowski zapowiedział, że rozmowy będą dotyczyć 

przede wszystkim integracji europejskiej i bezpieczeństwa na kontynencie.
Jest to trzecie spotkanie tzw. Trójkąta Weimarskiego. Poprzednie spot

kania odbyły się 1991 r. w Weimarze, z inicjatywy Hansa Dietricha Gensche
ra. Następnie szefowie dyplomacji trzech państw spotkali się w 1992 r. w 
Bergerac.

Najmodniejszy makijaż z lat 20-tych i peruki
Zanim modelki wielkich kreatorów mody zaprezentują nowy styl w 

wiosenno-letnich kolekcjach informujemy, że do łask wraca makijaż z lal 
20-tych. Modne będą sztuczne rzęsy. Tradycjonalistkom styliści proponują 
niemalowanie twarzy, ale za to upiększanie włosów za pomocą peruk, 
półperuk i dopinek.

„Makijaż z lat 20-tych charakteryzuje się bardzo cjenkimi, wysoko zary
sowanymi brwiami i jasną twarzą z minimalną ilością różu" — twierdzi 
zajmujący się upiększaniem twarzy wisażysta i charakteryzator Tomasz Ko
szewski. „Ważne jest, aby nie depilować pojedyńczych włosków lecz golić 
brwi, by nadać im pożądany kształt” — dodaje. Makijaż stylizowany na lata 
20-te wyróżnia 3 typy: pozytywny, negatywny i chłopięcy.

Typ pozytywny prezentuje „czyste" oko bez cieni, podkreślone cienką 
kreską i przyklejonymi rzęsami. Usta są spiczasto zarysowane, w ciemnej 
śliwkowo-brązowej tonacji. W typie negatywnym wyróżniają się bardzo ciem
ne powieki i gruba kreska pod okiem. Nieznacznie podkreślone są wąskie 
usta. Fryzura to „fala” na włosach. Chłopczyca nosi włosy z przedziałkiem 
pośrodku głowy i delikatnie maluje usta.

Peruki że sztucznych włosów do złudzenia przypominające naturalne 
można nosićw różnych długościach i kolorach. Mogą to być barokowe peruki 

kręconych opadających na ramiona włosach, lub krótkie proste fryzurki z 
lat 60-tych. Modnie .jest zachować własną natapirowaną grzywkę i dopiąć 
sobie sztuczny koński ogon.

Obchody rocznicy 11 listopada
W Mińsku

Czwartkowe spotkanie w jed
nym z teatrów Mińska, zorganizo
wane staraniem ambasady Polski 
na Białorusi zgromadziło licznych 
p rzed staw ic ie li b ia ło ru sk ie g o  
r z ą d u ,  m ie jsc o w e j P o lo n ii ,  
twórców, dziennikarzy. Uroczysty 
w ieczór, gospodarzem  k tórego 
była prof. Elżbieta Smulkowa, am
b a s a d o r  P o lsk i w M iń sk u , 
poświęcony był rocznicy Niepod
ległości i s tk  się jeszcze jedną okaz
ją  do wymiany poglądów na tema ty 
w sz e c h s tro n n y c h  p o lsk o -  
białoruskich kontaktów.

W  części artystycznej spotkania

w y s tąp ił p o lo n ijn y  d z ie c ię c o -  
młodzieżowy zespół „Karolinki” z 
B rześc ia . M u z y cz n o -ta n e c z n y  
zespół zaprezentował polskie tańce 
ludowe. Gościom  pokazano też 
wystawę obrazów autorów  polskie
g o  p o c h o d z e n ia ,  c z ło n k ó w  
Białoruskiego Związku Artystów 
Malarzy.

Uroczysty wieczór, poświęcony 
obchodom 11 listopada, odbył się 
także przed dwoma dniami w m iń
skim Pałacu Przyjaźni Narodów, 
zorganizowany staraniem  dwóch 
Towarzystw: Polsko-Białoruskiego 
i Białorusko-Polskiego.

W Kijowie
Jako ważny element zjednocze

nia „dotąd podzielonej polskiej gro
mady” na Ukrainie uznał w czwartek 
ambasador RP w Kijowie Jerzy Ko
zakiewicz koncert, zorganizowany z 
Okazji polskiego święta narodowego 
przez Polonię ukraińską w kijowskim 
Domu Kultury.

Przemawiając do zebranych na 
sali przedstawicieli ukraińskich Po
laków, Kozakiew icz podkreślił 
w agę  i w ym ow ę w y d a rz e n ia  
w sp ó ln e g o  k o n c e r tu  w n a j
ważniejszym dla Polski dniu, zorga
nizowanym przez wszystkie organi
zacje polskie.

Przypomniał, że właśnie 11 lis
topada 1918 roku, po latach niewo
li —  rozmaite ziemie polskie zjed

noczyły się mimo różnic języka, po
glądów politycznych i przekonań. 
Stwierdził, że jest to zatem  „spec
jalne święto odrodzenia, święto 
zgody narodowej, bo tylko zgoda 
buduje”.

Przed koncertem  w am basa
dzie R P  w Kijowie odbyła się kon
ferencja prasow a. D ziennikarze 
ukraińscy zostali zapoznani z expo- 
se premiera W aldemara Pawlaka. 
W  drugiej części konferencji prosili 
m .in. o  w yjaśnienia, dotyczące 
obecnej sytuacji. Polski. Intereso
wały ich zwłaszcza sprawy gospo
darcze, w tym kontaktów ekono
micznych z Ukrainą- oraz kwestia 
polskiej integracji z U nią Europej
ską i NATO.

W Rzymie
W 75 rocznicę  odzyskania 

przez Polskę niepodległości amba
sador R P w Rzymie Bolesław Mi
chałek oraz przedstawiciele Sto
w arzy szen ia  P o lsk ic h
Kombatantów we Włoszech złożyli 
kwiaty pod pomnikiem marszałka 
Józefa Piłsudskiego, który znajdu

je się w dzielnicy Parioli, przy „viale 
Maresciallo Piłsudski”.

Wieczorem, w polskim kościele 
św. Stanisława w Rzymie odpra
wiona została rocznicowa Msza 
święta, w której uczestniczyła stara 
i nowa Polonia rzymska.

BOŚNIA
Muzułmańskie ataki 

na stanowiska Chorwatów
Muzułmańskie oddziały armii 

bośniackiej'atakują pozycje chor
wackie w środkowej Bośni — po
dało w piątek chorwackie radio in
form ując o trzech ofiarach 
śmiertelnych i czterech osobach 
rannych w tych atakach w miastach 
Kiseljak i Fojnica.

W  rejonie Bihada (północno- 
zachodnia Bo śn ia ) s iły mu
zułmańskich secesjonistów dowo
dzone przez F ikreta  Abdicia 

, wyzwoliły, wg jego słów, wieś Jaho- 
vica i wzięły do niewoli lOOżołnierzy 
oddziałów rządowych.

SRI LANKA
Separatyści nadal 
kontrolują zdobytą 

bazę wojskową
Tam ilscy separatyści nadal 

kontrolują ważną bazę sił rządo
wych Sri Lanki, zdobytą w czwartek 
w wyniku brawurowego ataku. Jak 
wynika z relacji agencyjnych, w loku 
walk zginęło ponad 200 żołnierzy 
lankijskich.

Zdaniem kół wojskowych w Ko: 
lombo, oddziały Tamilslćich Tyg
rysów zaatakowały w czwartek 
połączone bazy Nagathevanthurai i 
Punerin — jedno z najważniejszych 
um ocnień s ił rządowych na 
Półwyspie Dzafna na północy Sri 
Lanki. Niemal natychmiast zajęta 
została część koszar i umocnień 
stacjonujących tu sił lądowych i 
morskich. Około 1500 żołnierzy w 
rozsypce opuściło rejon koszar: 
stąd też do tej pory trudno jest oce
nić liczbę poległych. Nieoficjalnie w 
Kolombo mówi się, iż może ona 
wzrosnąć do 500 osób.

Rebelianci zdobyli na miejscu 
ciężkie działa i czołgi. Sądzi się, iż w 
czasie operacji zginęło około stu 
Tygrysów.

W edług niepotwierdzonych 
informacji, separatyści udaremnili 
podjętą przez armię w piątek rano 
próbę przerzucenia helikoptera
m i po siłków  w rejon  bazy. 
Dowództwo w Kolombo ma roz
ważać obecnie możliwość przep
rowadzenia desantu na teren ko
szar od strony morza.

BLISKI

Zapowiedź podjęcia 
historycznych decyzji 

przez Izrael
Izrae lsk i m in iste r do  spraw  

ochrony środowiska Josi Sand po
wiedział w czwartek w Jerozolimie, 
ż e  „ rz ą d  iz r a e ls k i  p o d e jm ie  
w krótce najważniejsze decyzje w 
historii syjonizmu”.

Jak  podała rozgłośnia w  Je ro 
zolimie, Sarid powiedział: „pokój 
implikuje ustępstwa, których jesz
cze nie zaczęliśmy czynić”. Sarid 
jest członkiem bloku partii lewico
wych M erec , w ch o d ząceg o  do  
rządu koalicyjnego Icchaka Rabi
na. M erec m a w 120-osobowym 
Knesecie 12 przedstawicieli.

Podczas obrad partii wystąpiła 
też Szulamit Aloni, przywódczyni 
b loku o ra z  m in is te r  łączności, 
nauki i techniki, która domagała się 
usunięcia osadników żydowskich z 
ziem okupowanych. N a Zachod
nim Brzegu mieszka ok. 115 tys. 
osadników. W  Strefie Gazy jest ich 
ok. 4  tys."

WATYKAN

gram jego zajęć i audiencji nie uW  
zmianie.

Papież powrócił do Watykanu z kliniki Gemelli
Ojciec Święty powrócił wkfótce 

po godz. 11.00 do W atykanu z 
rzymskiej klinki G em elli, gdzie po 
wypadku, jaki miał w czwartek, nas
tawiono mu cały bark. Przez naj
bliższe .4 tygodnie papież będzie 
nosił półsztywną opaskę, ale pro-

Informacje o  tym, iż papieżowi 
założono gips podane w czwartek 
przez telewizję włoską i agencje 
prasowe okazały się nieścisłe. Le_ 
karze uznali, że wystarczy elasty^. 
ny bandaż.

NOWINY Z WNP
Fiodorow: Możliwe jest 

ecu krajów WNP 
Minister finansów Rosji Borys 

Fiodorow nie wyklucza,.że w 
przyszłości zostanie wprowadzony 
wspólny pieniądz rozliczeniowy —  
ecu Wspólnoty Niepodległych 
Państw.'

W  wywiadzie dla piątkowych- 
„Rossijskich Wiestiej”  Rodórow 
powiedział, że dla niego strefa rub- . 
Iowa oznacza „normalny mecha
nizm gospodarczy, który rzeczy
wiście zapewni jedyną emisję 
pieniężną, gdzie będzie jeden po
ziom inflacji i mniej więcej rówrie 
średnie wynagrodzenie oraz kurs 
walutowy”.

„Opowiadam się za tym, aby 
poprzez współpracę ze wszystkimi 
byłymi republikami radzieckimi 
zostały znalezione możliwości dla 
realnego zjednoczenia. Jestem jed
nak przeciwny importowi inflacji 
do Rosji” powiedział minister 
Fiodorow.

Wznowiono proces 
przywódców 

sierpniowego puczu 
W  piątek został wznowiony w 

Moskwie proces przywódców' nieu
danego puczu z sierpnia 1991 roku.

Na poprzednim posiedzeniu 
zakończone zostało odczytywanie 
aktu oskarżenia, którego tekst za
warty jest w czterech tomach. W  
piątek Kolegium Wojskowe Sądu 
Najwyższego ma określić harmo
nogram przesłuchań podsądnych i 
świadków.

Proces został przerwany po raz 
kolejny 2 listopada w związku z 
chorobą adwokata byłego wicepre
zydenta Z SR R  Gięnnadija Janaje- 
wa —  Abdully Chamzajewa. 

Cwygun i Kriwonogow 
w kijowskiej TV 

W  czwartek wieczorem w 
głównym wydaniu dziennika T V  
pierwszego programu T V  uk
raińskiej zatrzymani poprzedniego 
dnia przez milicję ukraińską inspira
torzy i przywódcy „Białego bractwa” 
Jurij Kriwonogtw i Maria Cwygun z 
pełnym przekonaniem wypowiadali 
się o swoim posłannictwie.

Obecnie przebywają w więzie
niu łukianowskim i znajdują sie

pod obserwacją psychologów ipesy. 
chiatrów. Według informacji ptze. 
kazanycb przez władze bezpie. 
czeńsiwa Ukrainy, w Kijowie 
zatrzym ano 800 członków 
„Białego bractwa". Komentatora 
telewizyjni wyrażają przekonanie, 
że aresztowanie Cwygun i Knwo! 
nogowa nie kończy sprawy, ponie- 
waż -„pozosląją-lysiące otumanio
nych przez nich ludzi". ~~ 

Tadżykistan; można wwieźć 
tylko 15 tysięcy „staryeft* rubli

Do 1.5 tysięcy „starych? rubli, 
czyli wydrukowanych w lalach 
1961-92, będą mogli wwieźć do 
Tadżykistanu obywatele innych 
państw, w których taki rubel pozos- 
tajc środkiem  płatniczym — 
stwierdzono w opublikowanym w 
piątek rozporządzeniu rządu 
tadżyckiego. Obywatele państw, 
które mąjąjuż swoją własnąwalutę 
nie mogą przywozić do 
Tadżykistanu „starych”  rubli.

Agencja TASS pisze, żć decyz
je te mają na celu ochronę systemu 
pieniężnego i wewnętrznego rynku 
Tadżykistanu. Rząd tadżycki 
ogłosił również spis towarów, klńre 
można kupić wyłącznie za walut; 
wymienialną lub za rosyjskie ruble 
wydrukowane w 1993 roku. Na 
liście znalazły się m. in. telewizory, 
magnetofony, wyroby jubilerskie, 
tkaniny, odzież, obuwie, importo- 
wane sam ochody osobowe, 
lodówki. ’

Gruzja nigdy nie pogodzi się 
z utratą Abchazji

Gruzja nigdy nie pogodzi się z 
siłowym oderwaniem się od niej 
Abchazji: wcześniej czy później la 
republika autonomiczna ponow
nie stanic się nierozłączną częścią 
państwa gruzińskiego —  stwier
dzono w czwartkowym 
oświadczeniu sekretariatu praso
wego przywódcy Gruzji Eduarda 
Szewardnadze.

W  cytowanym przez agencję 
TASS dokumencie stwierdzono, 
że nie może budzić wąlpliwośn 
dążenie -kierownictwa Gruzji do 
rozwiązania nawet najostrzejszy® 
problemów środkami pokojowy
mi. W  wyniku zbrojnego powsiania 
Abchazja uzyskała faktyczną w?" 
zależność od Tbilisi.

Z  KRAJÓW  BAŁTYCKICH
OPO ZYCJA DOMAGA S IĘ  USTĄPIEN IA  RZĄDU 

Grupa 24 deputowanych estońskiego parlamentu zażądała w 
tek ustąpienia gabinetu premiera Marta Laara, oskarżając obecny rząP 
niekompetencje i działanie w interesie* państw obcych.

Zdaniem deputowanych, porozumienie o wspólnej rosyjsko-5* 
tońskiej administracji na terenach przygranicznych Estonii °^ ac2jzy 
rzeczywistości przesunięcie daleko na zachód linii granicznej mijr®/ 
dwoma republikami z 1920 r. Deputowani twierdzą, że na skutek 
mienia granica wschodnia repubjiki w ogóle przestaje istnieć, P&& 
suwerenność Estonii zostaje zagrożona.

PRZYW ÓDCY ŁO TW Y UDAJĄ S IĘ  DO USA I KANADY 
Premier Łotwy Va!dis Birkavs wyleciał w piątek do Nowego Jorl̂ » 

wziąć udział w pracach Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
nych. W  poniedziałek, kiedy Zgromadzenie Ogólne będzie omawiać*^ 
tie wycofania wojsk rosyjskich z Łotwy i Estonii spodziewane jest 
pienie premiera Birkavsa. *

Premier Łotwy ma zostać przyjęty przez sekretarza generalnego 
Butrosa Ghaii i przeprowadzić rozmowy z ambasadorami wielu

Również w piątek udał się do Nowego Jorku prezydent Łotwy f*. ^ 
Ulmanis. Spotka się on z łotewską diasporą w USA  i w Yaiw®* 
uroczystościach 75-lecia proklamowania Republiki Łotewskiej. S*1* 
przypada 18 listopada.



jĘEmskoĄ aktualności
MOWA l in ia  n a w ig a c y jn a

kartek siatek motorowy „Śiauliai”  litewskiej żeglugi morskiej 
# ̂ (w  porcie Ohus w południowej Szwecji. Tu oficjalnie otwarto

ieelugi, łączącą brzegi Litwy j Szwecji.
Ł b *7- m n r o r n u n r  C i a n l i o l ”JflS^ ^ ^ statek  motorowy „Śiauliai”  typu „Roro " —  do ładunku 

*o— będzie przypływał do Ohusa dwa razy tygodniowo. Potrafi 
[2 przyczep samochodowych oraz ich kierowców, 21 konte- 

I (,sC«nsaii'0<:hod<3'v “ obowych. niemało innych ładunków.
| (d * bra|(U Zdunków do Szwecji, statek będzie pływał do niemieckich 
! ^KiloniaiM ukran.

pOMOC W CHWILI C IĘŻKIEJ UTRATY
pewne jest, że w przyszłym roku pogrzeb dla zmarłego będzie 

û/ał bliskich taniej, niż obecnie. Sejm przyjął projekt ustawy „O  
W^^pBypadku śmierci”  zgłoszony przez partię socjaldemokratów i j 
fffy . _3 do programu najbliższych obrad.
^Sdemolcraci proponują jako kompensatę wydatków związanych z 
iS jli) wypłacenie ze Środków samorządów zasiłków w wysokości 

iitóv.'. Tryb ich wypłacania ustali rząd, lecz w każdym przypadku j 
^„msaia musiałaby być wypłacana natychmiast.

ustawa zoslata przyjęta, na propozycję socjaldemokratów,! 
^  jasiiki otrzymałyby osoby, których bliscy zmarli po 31 grudnia, 

tg^oie najtańsza trumna w różnych miejscowościach kosztuje od 80 
100 litów. Niemal tyle samo płaci się za wykopanie dołu.

* w ostatnich latach na Litwie umiera przeciętnie ponad 35 tysięcy ludżi.

PERSPEKTYWY n a ft y  l it e w s k ie j
jak powiedział 11 listopada na konferencji międzynarodowej „Prze

mowa energetyki Litw y" dyrektor litewskiej państwowej służby 
„logicznej Gediminas Motuza, „na Litwie już wykryto 19 złóż ropy 
JjfiDOTj, ostatni bogaty w ropę odwiert odkryto w kwietniu ub. r. w 
jjijjai; w pobliżu Połągi” .

Według referenta, z kilku złóż można wydobyć po 4-5 milionów ton 
„py. Geolodzy przewidują, że na Litwie na lądzie ogólne zasoby stanowią 
ijjai 140 min ton, w morzu - i jeszcze ponad 122 miliony. Już w wykry
c i złożach jest 25 milionów ton „czarnego złota” , z których można 
ijdcbyć p  miliona. G. Motuza zauważył także, iż w jednym szybie 
pojętnie znajduje się 39 tys. ton, a przykładowo, w U SA  wskaźnik ten 
jtaniższy—27 łys.

Maksymalnie w ciągu roku na Litw ie można wydobywać po 1-1,5 
mEona ton jakościowej ropy. Zapotrzebowanie kraju 5-6 milionów. A  
lięcw dągu kilku dziesięcioleci Litwa może zaspokajać znaczną część 
fljth potrzeb, powiedział G. Motuza:

6 SPOSOBÓW ODRÓŻNIENIA 
FAŁSZYWYCH PIENIĘDZY

Obecnie w obrocie znalazły się fałszywe banknoty litów o nominale 20 
i50. Są sfałszowane sposobem drukarskim. Bank litewski informuje, że 
“Winić fałszywe banknoty od prawdziwych można według następujących
ttdc

-  po naświetleniu promieniami ultrafioletowymi fałszywe banknoty 
granatowym kolorem, a prawdziwe nie świecą;

-  patrząc pod światło, na sfałszowanych banknotach nie ujrzymy 
whi wodnego — Pogoni i słupów gediminaitisów;

-górne numery serii sfałszowanych banknotów nie świecą, a praw-

. “ ewidzialne liczby nominału 20 i 50, z lewej strony na awersie 
*™otdw sfałszowanych, po naświetleniu lampą luminescencyjną są 
.̂prawdziwe — granatowe;
~ °a odwrocie (rewersie) w miejscu znaku wodnego są ciemne linie

|| Litewski zaleca, by przyjmując w sklepach, kasach, bankach 
“fy o różnym nominale, sprawdzać je lampami o promieniach ultra- 

Bank Litewski również zachęca obywateli, by byli czujniejsi i 
olrz>Tnali fałszywy banknot, niezwłocznie udali się do policji.

DROŻEJE t r a n s p o r t  z w r a c a l i
!(0 'en^nia za jazdę autobusami i trolejbusami wilnianie będą płacić 

Z  rozporządzenia zarządu miasta zatwierdzono nowe 
kitaieru ^ es*ę<* ny bilet na autobus i trolejbus będzie kosztował 11,8 

§r!j —  autobus (ub trolejbus —  6,9 Lt. Miesięczny bilet na
p 'Ję d 2ie kosztował 4,9 Lt. ®  

iiiKjjt ™ ano zniżki dla uczniów i studentów —  za jazdę autobusami 
itioJj®3/® !jS!® płacili o 80 proc. taniej, miesięczne bilety na autobus 

PU ^dą ich kosztowały 2^5 Lt, jednym z nich — 1,4 Lt. 
biij B  5,9 L t —  za imienne bilety będą płaciły osoby w wieku od

finalna 
% ® a  I cena biletu za jeden przejazd autobusem lub trolejbusem 

'Silu ̂  I.dotację miesięcznych biletów wszystkich rodzajów z budżetu 
P®r^°m autobusowym i trolejbusowym przeznaczy się

^ IE R ć

w P a d n ie  w Wilnie w Wilence znaleziono zwłoki już 
êrcj ̂  Powieka. Zewnętrznych oznak przemocy brak. Przyczynę 

v-c doj. eksperci, ale jeszcze czekano, aż nieco ogrzeje się ciało, żeby

W LODOWATEJ WODZIE WILENKI: 
PRZEMOC CZY PRZYPADEK?

*onaćsekcji. Być może, mężczyzna sam wpadł dowody i zamarzł

a Podstawie doniesień agencji informacyjnych, radia, 
Prasy * inf. własnych przygotował Jerzy SU R W ILO

CO SŁYCHAĆ NA BUDOWIE SZKOŁY IM. JANA PAWŁA II

Wspólnymi siłami 
budujemy szkołę

6 listopada w Pałacu Sportu 
odbył się koncert poświęcony 75 
rocznicy Niepodległości Państwa 
Polskiego. W Imieniu komitetu ro
dzicielskiego budującej się szkoły 
w Justyniszkach serdecznie dzięku- 
ję Fundacji Kultury Polskiej na Lit
w ie im. Jó zefa M óntwiłła za 
zorganizowanie tej imprezy, roz
powszechnianie biletów, dziękuję 
też wszystkim uczestnikom tego 
święta za należyte wsparcie finan
sowe. Wzruszająca i piękna impre
za (szczególnie występy najmło
dszych), a cele jej są bardzo 
szlachetne.

Mówiąc słowami Stanisława Mo
niuszki, „to co krajowe, narodowe, co 
na tej ziemi się zrodziło, nigdy lu
dziom tej ziemi podobać nie przesta
nie". Tylko szkoda, że nie wszyscy 
chętni mieli możliwość trafić, po pro
stu sala Pałacu Sportu wszystkich 
chętnych nie zmieściła.

Jednak nic straconego. Młodzież 
polską 18119 listopada czeka spot
kanie z warszawskim zespołem 
„Pantera". Sztuka współczesna — 
musical— „Pantery" zyska na pewno 
sporo zwolenników.

Młodzi artyści warszawscy za
mieszkają w rodzinach polskich, 
chcąc się bliżej zaprzyjaźnić z ucz
niami, którzy będą się uczyć w nowej 
szkole.

OSTRY SYGNAŁ

Nie proście 
o telefoniczny 

horoskop
Nie tak dawno w gazecie „Vakari 

nes Naujienos” i innych wydaniach 
ukazały się kuszące ogłoszenia: „Jeśli 
chcesz wiedzieć, co cię oczekuje jutro, 
pojutrze i w przyszłym roku, zadz
woń...” . I dalej został wskazany numer 
telefonu. To wszystko było napisane 
dużym drukiem, a bardzo, bardzo' 
drobnym, dosłownie maczkiem wska
zane, że koszta nadania horoskopu 
przez telefon ponosi właściciel telefo
nu, z którego proszą o horoskop. A 
koszta te okazały się niebagatelne. W  
wileńskim miejskim dziale abonentów 
telefonów przy ul. Algirdo 25 w tych 
dniach mają miejsce istne dramaty. 
Nasza czytelniczka Danuta P., która też 
dała się nabrać na telefoniczną zabawę 
w horoskop, wczoraj wracając stamtąd 
zaszła do redakcji i pokazała opłacony 
kwit na 55 litów. Mówiła, że jest 
szczęśliwa, bo tylko tyle musiała 
zapłacić. Spotkała tam zrozpaczonych 
właścicieli telefonów, których dzieci 
pod nieobecnością rodziców kilkakrot
nie nabierały numery wskazane w 
ogłoszeniach i nasłuchały się horos
kopów na... 900 i więcej litów. Chodzi o 
to, że opłaty za telefoniczny horoskopu 
muzyczkę pobiera się takie, jak za roz
mowy międzynarodowe! I cóż, ludzie 
muszą płacić, bowiem grozi im 
odłączenie telefonu. Panie z wydziałów 
abonentów o niczym nie chcą słyszeć: 
komputer wskazuje na zadłużenie da
nego numeru i już. Ciekawe, kto jednak 
pobiera te ogromne sumy? I w jaki 
sposób ich „nadawca” zabiera swoją 
część za włączenie kasety z muzyczką i 
horoskopem, notabene, wcale nie 
nadzwyczajnym, ale takim, jakie się za
mieszcza w gazetach, nadaje się w TV.

Nasza czytelniczka przyszła do nas 
ze skargą na redakcję popołudniówki. 
Informujemy, źe ani redakcja tamtej 
gazety, ani nasza, ani żadna inna nie 
ponosi odpowiedzialności za treść 
ogłoszeń. Są one opłacane i redakcja 
musi je zamieścić, chociażby nie po
dzielała albo nie aprobowała ich treści.

Jadwiga PODMOSTKO

Sześćdziesięcioosobowy zespół 
uprzejmie zgodzili się gościć u siebie 
rodzice przyszłych uczniów. A więc 
cieszymy się bardzo, że w tych niez
wykle trudnych czasach nie jesteśmy 
sami. Polacy z całego świata z naj
dalszych zakątków wkładają swoją 
cegiełkę, rozumiejąc potrzebę szkoły 
polskiej w Wilnie.

Jako członkini komitetu rodzi
cielskiego od początku idei polskiej 
szkoły w nowych dzielnicach miasta 
poznałam bardzo dużo wspaniałych 
ludzi, którzy sporo się przyczynili do 
rozpoczęcia budowy. Prawie wszyst
kie polskie placówki Wilna w więk
szym lub mniejszym stopniu w miarę 
własnych skromnych możliwości 
przyczyniły się do tego i nadal poma
gają. Szczególnie duża zasługa w 
tym Macierzy Szkolnej w osobach 
pani Teresy Sokołowskiej, pana 
Józefa Kwiatkowskiego, „Kuriera Wi
leńskiego" w osobach pana Zbignie
wa Balcewicza i pani Łucji Brzozow
skiej, redakcji „Znad Wilii" w osobie 
pana Czesława Okińczyca, który 
skutecznie bronił idei budowy tej 
szkoły, a obecnie wydatnie pomaga 
W jej realizacji.

Dlatego świetnie rozumiem go
rycz płynącą z artykułu pana 
Okińczyca („K. W." 5 listopada br.). 
Pracując zpodnie moglibyśmy 
zdziałać więcej.

Wracam jednak do tematu budu
jącej się szkoły. Chociaż na razie 
dostatecznie jest finansowana, jed
nak tempo jej budowy jest zbyt 
wolne. Organizacja „Vilprim", która 
buduje szkołę, widocznie nie jest 
zainteresowana w jak najszybszym 
jej wykończeniu. Organizacja prac 
jest niedostateczna. Dyrektor szkoły, 
pan Adam Błaszkiewicz wykazuje 
dużo starań, aby sytuację poprawić. 
Oszczędza się dosłownie każdy 
cent, szuka się sponsorów, organizu
je czyny społeczne rodziców, jednak

Pomóżmy 
dzieciom polskim 

Wilna!
Konto Fundacji:

Lenkij mokyklos Vflniujc sUtybos rćmimo fundacja 
«/» 1700221 KB *VUafcw lu k u *

Kod*. 260101777

K M t walaknrr-. Nr 570G0148

zwlekanie prac podnosi koszta bu
dowy bezlitośnie. A wspierają budo
wę najczęściej ludzie mający’ zbyt 
skromne możliwości, natomiast bo
gaci w większości są obojętni. Wi
docznie ich dzieci już nie będą cho
dzić do polskiej szkoły w Wilnie. A 
przecież jest taka świetna możliwość: 
zamiast płacić podatki od zysku 
można przeznaczać te pieniądze na 
cele charytatywne, w tym przypadku 
na budowę szkoły.

Tak praktykują niektóre pręż
ne firmy, opłacając dzieciakom 
nawet wycieczki za granicę, kolo
nie itd.

Na zakończenie swych spostrze
żeń przypomniały mi się słowa Piotra 
Skargi, powiedziane przed tylu wie
kami, a jakże aktualne dziś: „Boże, 
chroń nas przed egoizmem rodzin- 

i nym, społecznym. Nie pozwalaj, 
żeby mocniejszy gardził sjabszym, 
broń nas przed nienawiścią, uprze
dzeniem wobec ludzi innych przeko
nań. Naucz nas zwalczać zło, ale wi
dzieć brata w człowieku, który źle 
postępuje i nie odbierać mu prawa 
do nawrócenia, naucz każdego z nas 
dostrzegać własne winy, byśmy nie 
zaczynali dzieła odnowy od wyjmo
wania źdźbła z oka brata”.

Przetoczyłam to zdanie wielkie
go myśliciela dlatego, bowiem 
uważam, że zgoda wśród 
społeczności polskiej będzie naj
lepszą zaprawą murarską, która po
może nam wybudować szkołę.

Janina CZYŻ

P. 5. Honorarium przekazuję na 
fundusz budowy szkoły.

Indeksy cen robót budowlano-montażowych
W  październiku 1993 r. wzrosły ceny robót budowlanych. Zwiększyły się one 

o 5 proc. w porównaniu z wrześniem br.
Indeksy cen robót budowlano-montażowych są następujące:

październik 1993 r. w porównaniu z_______
faktycznymi cenami 
października 1992 r.

w porównaniu z cenami 
kosztorysowymi 1984 r.

3,393

4.534

246.533

280.772

Średni indeks cen robót 
budowlano-montażowych 
Indeks cen budowy domów 
mieszkalnych

A. TRAKIMAVIĆIUS, 
zastępca dyrektora generalnego Departamentu Statystyki 

przy Rządzie Republiki Litewskiej

Dziś w bankach litewskich
dolar

amerykański
marka

niemiecka
rubel rosyjski 

(zalOO)

KURS WALUT skup | sprzedaż skup {sprzedaż skup | sprzedaż

„LiUmpex bankas” 3,90 4,10 2,30 2,45 0,30 0,35

„Lieluvos akcinis 
inoTacinis bankas” 3,80 4,05 230  . 2,45

„Yilniaus bankas” 3,80 4,05 2,22 2,40 0,20 0.36

„Lietuvos verslas” 3,83 2,25 0,20 0,40

Wczoraj w Narodowym Banku Polskim
skup sprzedaż

Frank francuski 3438 3578

Marka niemiecka 11985 12475

Dolar amerykański 20278 21106

Funt biytrfski 29830 31048

Frank szwąj carski 13601 14157
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POD KURTYNĄ 
ZMIERZCHU

Osiedle Mejszagoła. Powoli za
pada zmierzch. Mieszkańcy mias
teczka po pracy wracają do domu. 
Kobiety, jak zwykle krzątają się 
przy gospodarstwie domowym, kar
mią bydło, przygotowują wieczerzę, 
układają do snu dzieci. Natomiast 
niektórzy mężczyźni (zwłaszcza 
amatorzy kieliszka) śpieszą do cent
rum... do baru i kiosku z piwem. 
Bar należy do niemenczyriskiej 
spółdzielni. Natomiast kiosk o naz
wie „U  Eryka” jest prywatny. W  
barze nie tylko piwo się sprzedaje. 
Są stali bywalcy, którzy od otwarcia 
do zamknięcia tu siedzą. Tak zwani 
bezrobotni. Sporo ich w Mejszago- 
le. Chociaż 14 spółek tu się otwo
rzyło na bazie byłego sowchozu, 
miejsc pracy brakuje. Gdy ta „knaj
pa” o godz. 20.00 się zamyka, to 
obok ów prywatny kiosk z piwem się 
otwiera. Niemal w błocie obok 
niego białe stoliki ustawiono niby 
dla dogodności konsumentów. Pa
nowie więc znowu zasiadają i coś 
mocniejszego do zagranicznego 
piwka sobie dodają. Upijają się. 
Potem urządzają pijackie orgie. 
Sama byłam tego świadkiem. Bez 
owijania w bawełnę powiem, że 
wstyd i hańba tamtejszym co po
niektórym inteligentom, którzy 
razem z pijakami tego wieczoru 
ucztowali'. Czytelnik chce nazwisk? 
Nie wymienię, w nadziei, że się lu
dzie opamiętają i może o autorytet 
swój zadbają.

Niezdyscyplinowani kierowcy 
do tych przybytków Bachusa też 
zaglądają, a jako pijani przepisy 
ruchu drogowego naruszają. Peł
niący dyżur tego wieczoru pracow
nicy Państwowej Inspekcji Samo
chodowej rejonu niejednego 
kierowcę w stanie nietrzeźwym 
zatrzymali. Wyraźnie po kieliszku, 
mieszkaniec Mejszagoly Rimantas 
Ćekanauskas samochodem 
„Volksfagen Passat”  (BV G  292) 
jechał bez prawa jazdy. A  gdy polic
janci do domu go po prawo jazdy 
posłali, to się usprawiedliwiał, że go 
nie posiada. Później syn prawo 
jazdy przyniósł. Oburzony ojciec 
złapał syna, próbował dokument z 
rąk policjanta odebrać. Prawo 
jazdy mu zabrano.

Józef Pietkiewicz dopiero co z 
więzienia wrócił, ale już tego wie
czoru się upił i wyszedł sobie w 
ciemnościach na środek, jezdni. 
Zostawało krok od nieszczęścia.

REKI ET
Od kilku lat w Mejszagole Ist

nieje prywatny hotel (właściciel Al- 
girdas Danauskas). W  tym cichym 
prowincjonalnym miasteczku nie
dawno jeszcze chętnie zagraniczni 
goście się zatrzymywali. Za dobrą 
obsługę rodzinie Danauskasów ser
decznie dziękowali Dziś się czasy 
zmieniły. Hotel ten, jak oświadczył.

gospodarz, bankrutuje. Tego wie
czoru stało przy nim kilka samo
chodów zagranicznej m arki. 
Wszystkie pokoje były zajęte. A  pan 
Danauskas powiada, że są to ludzie 
ze stolicy, tak zwani biznesmeni. 
Pytam, skąd wie, czy ich melduje? 
A  po co? Byle tylko zapłacili za noc
leg. W  ogóle dziwne tu rzeczy się 
dzieją. Dwa razy bieżącego lata re- 
kieterzy hotel atakowali. Ostatnio 
go otoczyli i wszystkich uprzedzili, 
że budynek w powietrze wysadzą. 
Na szczęście miejscowa policja bro- 
niącemu się gospodarzowi na 
pomoc przybyła, więc dziarscy 
chłopcy opuścili teren. Gdyśmy z 
dzielnicowym policji Janem Grej- 
ciunem i panem Danauskasem roz
m awiali,. podjechał samochód 
BM W  (bez numerów). Poproszony 
o okazanie dokumentów kierowca 
się oburzyh „Kto śmie, mqie —  dy
rektora zagranicznej firmy pod 
domem zatrzymywali. Od 3 miesię
cy tu nocuję. I  chcę spokojnie bez 
nerwów do łóżka się położyć. Pro
szę mnie nie niepokoić!”  Ostatecz
nie się wylegitymował... odpisem 
świadectwa urodzenia (na imię W i
tolda Tomaszewskiego s. Henryka) 
oraz prawem jazdy.

—  Dlaczego samochód bez nu
merów? —  zapytał policjant.

Okazał zaświadczenie, że do
piero co samochód kupiony. Usp
rawiedliwiał się, że nie zdążył go 
zarejestrować.

Towarzysząc w patrolowaniu 
policyjnym od godz. 19.00 do 3.00 
widziałam, że w nocy niejeden sa
mochód zagranicznej marki przez 
Mejszagołę przejeżdża bez nu 
merów. Chciało się nawet zapytać, 
czy tu czasem nie grasuje „wileńska 
brygada”? Toteż nic dziwnego, że 
gospodarz prywatnego hotelu nie 
może spać spokojnie. Nie interesu
je się, skąd są i po co tu przybyli jego 
goście — grunt, że za nocleg solid
nie plącą. Po co więc, gdy go ataku
je rekiet, na pomoc policję wzywa?

„MAMO, CHCĘ 
BUŁECZKI”

Niemało w tym miasteczku 
ludzi zaniedbanych. Nie pracują
cych, ale za to pijących. Szczególnie 
w jednym ż hoteli robotniczych, 
który owej nocy odwiedziliśmy. O 
czym tylko myślą te kobiety, częs
tokroć matki, wychowujące małe 
dzieci? Ostatnie grosze na butelki 
wydają, co się kończy niejednokrot
nie wezwaniem na pomoc policji. A  
dookoła brudy, żadnego 
oświetlenia na korytarzach...

W  takim to otoczeniu porządne 
rodziny też mieszkają. Odwiedzi
liśmy tego wieczoru dwie sieroty, 
które Panu Bogu zawdzięczają, że 
chociaż mają dach nad głowąw dzi
siejszych czasach. Bieda im bardzo 
dokucza. Audrius S., co prawda, 
dorywczo na budowie daczy praco
wał, ale tego zarobku zaledwie na 
Chleb wystarczy. Pomagają mu cza

sem serdeczni ludzie. Otóż dzielni
cowy Jan Grejciun i jego sąsiad 
Waldemar Pledul ubrania trochę 
mu ofiarowali. Jeszcze gorzej się 
dzieje sierocie Sigieie S., która 
nawet sezonowej pracy nie ma. To 
jednej sąsiadce wdomu pomoże, to 
dzieci komuś dopatrzy. Z  litości je
dynie pokarmią. „Gdzie cienko, 
tam się rwie" —  głosi przysłowie. 
Ostatnio włamał się ktoś do jej pó ;. 
koju i skradł ubranie, obuwie, 
którego miała co kot napłakał. A  
zima tuż.

—  Co robić, jak mam żyć? — 
rozpacza dziewczyna.

Może jej głos usłyszą jednak 
m iłosierni ludzie. Przecież 14 
spółek jest w Mejszagole. Czy choć 
w jednej z nich nie można zatrudnić 
tej dziewczyny na stałe?

Niestety, w tych trudnych cza
sach, o siebie jedynie dbamy.A tu 
obok szczególna bieda, gdy w rodzi
nie są małe dzieci. Jak u wdowy 
Walentyny Liminowicz, która z pię
ciorgiem dzieci została. Najstarsza 
A n ia do I  klasy chodzi, a 
najmłodsze —  bliźnięta mają po 2 
latka. Tyle przecież darów —  ubra
nia i obuwia z Macierzy przychodzi. 
O tych dzieciach chyba i w gminie 
zapomniano. Kiedyś w szkole ucz
niom z wielodzietnych rodzin obia
dy bezpłatnie dawano, teraz nieste
ty-

DYSKOTEKA
Żal serce ściska, gdy się pauzy 

na mejszagolski Dom Kultury, co 
kiedyś sowchoz na własny koszt wy
budował, i jako prawdziwe ognisko 
kultury ludziom służył. A  jakie tu 
wspaniałe koncerty się odbywały. 
Różne rejonowe imprezy organizo
wano, gości z zagranicy podejmo
wano. Czy nie można było na odku
pienie D K  od kołchozu z budżetu 
rejonowego 2,5 min talonów wya
sygnować, by go dla mieszkańców 
zachować? Pożal się Boże, co się 
dziś dzieje ze sprywatyzowanymi 
ogniskami kultuiy. Owszem, pan 
Julius Lankauskas na razie zezwala 
na dyskotekę tu. Udostępniono 
salę na drugim piętrze, szatnię, ubi
kację. Tylko spróbuj do tej ostatniej 
po ciemku trafić.

Tego w ieczoru m iejscowa 
młodzież ładnie się bawiła W  sali 
—  bez zapachu alkoholu. Ale oto o 
godz. 1.00 w nocy około klubu jacyś 
przybysze młodzi się zjawili i trzyk
rotnie wystrzelili i  gazowego pisto
letu. Policja próbowała ich zatrzy
mać. A le była-bez samochodu. 
Młodzi wsiedli do samochodu za
granicznego i zniknęli w ciem
nościach. Spróbuj ich dogonić!

Niespokojnie jest w Mejsza
gole. Do miejscowego posterun
ku policji się nie dowołać, bo ktoś 
okno w nim wybił i telefon skradł. 
No, cóż, i bez telefonu policjanci 
ciągle tu czuwają i mają pełne 
ręce roboty. O czym się sama 
przekonałam, towarzysząc im w 

"nocnym dyżurze.

Leokadia DROZD

Prenumerata na 1994 rok 
trwa tylko do 10 grudnia!
Co kwartał myśl nas męczy ł l l  |  B  1  B  ^

Żebezjiu riera^p ru^m ^ a.
Lecz polem nowa myśl doskwiera, WllCllSkl
Co łoza tycie bez „Kuriera”.

Alicja RYBAŁKO  Jn d ek a  67218
Rozpoczęła się prenumerata wydań litewskich na I  półrocze 1994 

roku. Cena „Kuriera Wileńskiego” pozostała bez zmian. Wzrosły nato
miast koszta usług pocztowych. Prenumerata:

na na 3 na 6
miesiąc miesiące miesięcy

z dostarczaniem 5,60 16,80 34,00
bez dostarczania 3,50 10,50 21,00

Prenumeratę można załatwić na każdej poczcie oraz w redakcji 
„Kuriera Wileńskiego” , aL Laisvćs 60, pokój 1114, w dniach pracy od 
godz. 9 do 17.

Prenum erata „Kuriera W ileńskiego” na 1994 rok 
dla czytelników zagranicznychl

Cena prenumeraty: 
na kwartał 30 USD  
na półrocze 58 USD
Cena prenumeraty na cały rok wynosi 110 USD .
Gazety są wysyłane dwa razy tygodniowo, bezpośrednio z redakcji] 

Pieniądze można przelać na konto walutowe „Kuriera Wileńskiego’1 
lub przekazać bezpośrednio do redakcji, aL Laisvfes 60, pokój 1114. 

Nasze konta:
IV Po lsce: Bank Rozwoju Eksportu SA  Warszawa, B R E X  P L  PW' 

Nr konta 134433-164-1-787/57080028
w Szw ajcarii: C R ED IT  SU ISSE, Zurich. C REC H  Z Z  80 A 971 

464-14/57080028.
Zawiadomienie o wpłaceniu pieniędzy prosimy nadesłać na adres 

redakcji „Kuriera Wileńskiego”.
Zamówienia są przyjmowane do 15 grudnia br.

Realia wsi
Akcje sprzedawano, lecz 

do rolników nie trafiły

Miasteczko Świr i jezioro Świrskie na Białorusi.

„Na dzień dzisiejszy teoretycz
nie rozdano już dwie Litwy”  —  po
wiedział wiceminister rolnictwa 
Vaclovas Putvinskas, który niedaw
no przyjeżdżał do Solecznik i roz
mawiał z kierownikami spółek rol
niczych i specjalistami gminnych 
służb rolnych. To stwierdzenie nie 
zaskoczyło icb, ponieważ sami 
uczestniczyli i uczestniczą w 
„sztuczkach na taką skalę” , jak 
scharakteryzował wiceminister re
formę rolną.

Natomiast temat prywatyzacji 
przemysłu przetwórczego wzbudził 
zainteresowanie obecnych. Tym 
bardziej, że na końcowym etapie 
jest prywatyzacja dwu mleczarń — 
Solecznickiej i Ejszyskiej, które 
uważa się za przetwórcze, chociaż 
wyłącznie skupują, separują mleko 
i wysyłają je. wiceminister narze
kał: są problemy z Ministerstwem 
Ekonomiki, które uważa, że rolnicy 
wykupując przedsiębiorstwa chcą 
się lepiej urządzić, kupować na wa
runkach ulgowych, że rolnicy zbyt 
in teg ru ją  się w przem ysł 
przetwórczy.

Ale członkowie gospodarstw 
rolnych odwrotnie są przekonani, 
że urzędnicy opracowujący zasadę 
prywatyzacji takich przedsiębiorstw 
celowo lub nie, dążą do stworzenia 
lepszych warunków byle komu, 
tylko nie rolnikom , którzy są 
głównym ogniwem na łańcuchu, 
wytwarzania i przetwórstwa pro
dukcji rolnej.

Dokładnie połowę akcji obu 
mieczami już sprzedano zespołom 
tych przedsiębiorstw. Jednak na 
tym się nie kończy własność zes
połów. Przykładowo, w Mleczami 
Ejszyskiej spośród 50 proc. akcji 
prawie jedna trzecia ich część przy
padła odbiorcom mleka. Należy 
jednak pamiętać, że mieszkają we 
wsiach i jednocześnie są dostawca
mi mleka. To znaczy, także do nich 
trafi jeszcze część akcji przeznaczo
nych do wykupienia dla dostawców 
mleka. W  ten sposób do rąk rol
ników już w żaden sposób nie trafi 
połowa ogólnej liczby akcji.

Spółki rolnicze mają prawo 
nabyć akcje w granicach kwoty. 
Przypuśćmy, kupią na aukcji czeki

inwestycyjne, założą specjalne 
konta w banku i pokryją 8 proc. 
wartości akcji, nie naruszając dys
cypliny finansowej. Trzeba przy
puścić także, że część spółek uleg
nie rozpadowi. Komu przypadną 
wówczas akcje mleczami? Nie ma 
wątpliwości, że postarają się je 
nabyć przede wszystkim pracowni
cy tych przedsiębiorstw. 3ym bar
dziej, że do tej pory staną się bogat
si, jako że teraz wypłacą sobie 
wielkie dywidendy, a póniej dochód 
postarają się maksymalnie wyko
rzystać na płace zarobkowe.

Część akcji przeznacza się na 
sprzedaż dostawcom indywidual
nym. Powiedzmy babcia Józefa z 
Butrymańcw ubiegłym roku sprze
dała 1,5 tys. litrów mleka z Mleczar
ni Ejszyskiej. Zgodnie z kwotą na
leżą się jej trzy akcje, każda wartość 
10 L t. Wytłumaczą jej, że 80 proc. 
tej sumy należy wnieść czekami 
(które już dawno oddała dzieciom). 
Wytłumaczą także, że w przyszłości 
otrzyma' z każdej akcji mniej więoej 
po 20 centów dywidendów. Na 
wszystko to może odpowiedzieć 
mniej więcej tak: „Dorośli ludzie, a 
głupstwem się zajmujecie!” Zre
zygnuje z nabycia akcji. Jak przewi
duje dyrektor Mleczami Solecznic- 
kiej W alery Bugajec, ludzie r* 
wykupią około 20 proc. akcji. D ° 
kogo one trafią? Nie ma wątp*" 
wości— albo do przetwórców,*!'10 
do tak zwanych biznesmendw-.il .

A  teraz trzeba dodać, że k w  
przyszłość naszego rolnictwa 
fermerzy zostali pominięci w ®" 
ważnym przedsięwzięciu — jjgSS 
tyżacji przemysłu przetwórczy 
W  celu określenia kwoty bierze®?
ilość mleka dostarczonego®!’ * 
roku, gdy ziemię dopiero p s ik  
rozdawać i fermerów prawie 8Ł 
było. . ■

A  więc, urzędnicyz M*n[5!ejJL 
wa Ekonomiki nie muszą się 
koić: kontrolny pakiet akcji nleu*" 
do rąk tych, kto karmi i doi krW ' 
Jak i inne mienie, które Już sP*tr, 
dawano na Litwie i które jesz®esł 
wysprzeda.

Piotr RYNOIEWICZ
Rejon soleczrticki
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ZKOWSKA KWESTA NA RZECZ ROSSY

Warszawskie spotkania
■ n ie g d y ś  na z i e m i  t u  ż y l i ,  

l ^ i n c k  b u r z y  p r z e m k n ę l i  po  c i c h u ,fa la c ‘

r iucho  —  n i  ś l a d u ,  n i  s l y c h u .
pHStO * *

ic h  t y c i e  c h w i l ę  —  i p o  c h w i l i

i« * 2 S

w wyrzutem nie brzmiały 
1/~ L , czwarty raz z rzędu 

< S m ite t  Opieki nad Sta- 
SpoK^ami w Warszawie z 
11 tfddórflem na czele zor- 
P#® , kwestę na rzecz reno- 
,< *Lków  Rossy w W ilnie. 
P H  wspaniałej akcji, na 
^ '̂nodobieistw0 nas jak do- 

stać, ale poczynione
■ r; aa pewno będą, odnowio- 
^ n a  wileńskiej nekropolii 8 
'£ 3 3  Igfożonycli pom- 
ifl . wartości historycznej 

__ A  więc wokół tych 
jyddi grobowców na Ros-

r # >  .pusto i 8^ch0 ~ niH d  slychu”- Choć wszystkie 
I m  są samotne, bo bliscy tu po- 

|  dawno swe gniazda w 
S o | | |  fnajprawdopodob- 

Jjtdy tu już nie wrócą, nawet 
ib&ka Tylko dobra wola ludzi, 

i jakimi zetknęliśmy się w 
((agawie, uchroni te pomniki od 
upomnicoia.

JERZYWALDORFF 
Bez przesady, każde spotkanie 

człowiekiem — to święto, 
pteas którego zapomina się o 
[Ditech, i szarościach dnia co-i 
istnego. Po wizytach u Waldorf- 
i;rzy Alei Przyjaciół światstaje się 
gejszy, choć co tu kryć: prze- 
ćeż słabostki i śmiesznostki tego 
iaiata wyciąga on bezlitośnie w 
raj publicystyce na światło dzien- 
it leaęie w tym finezyjnego hu- 
tmi, tyle radości życia, tyle dowci- 
|  Podgrzewamy, że nawet jeśli 
komuś „przyłoży”  (co się zdarza 
pffij poszkodowany powinien 
nnćsię szczęśliwy, że On poświęcił 
bo swą uwagę.

I tym razem— pytania o W ilno 
o nasze sprawy i nastroje, 

loty, i „aria” , zaczyna
ł y  od słfw, które podobno 
Ąiewał Lech Wałęsa dla nowo 
aB00*Mego premiera Waidema- 
"Paslaka;

Waldemarze, Waldemarze,
™j* serce przyjmij w darze... 
Na w chór posłów PSL  ze Sląs-

muzeum. Warunki, o jakich nam 
się nawet nie śniło.

—  Jak długo możemy korzys
tać z Fańskiej gościnności? A ż , 
do następnej kwesty na Powąz
kach, a później zobaczymy...

Wiemy, że prof. Janusz Durko 
jest uznanym specjalistą z zakresu 
historii, archiwistyki i muzeologii, 
że jest autorem z górą setki prac na 
te tematy, że był współorganiza
torem kierowanego przezeń obec
nie muzeum. Nb., zdaniem specja
listów prowadzonego na wysokim 
poziomie. Wiedząc o tym wszyst
kim, wręcz zaskoczeniem jest, gdy 
Profesor ot tak, zwykle, wypytuje 
czy lodówka jest włączona, czy ni
czego nam nie brakuje, a gdyby 
coś... dla wilnian —  nie ma sprawy.

W  tych dniach w Muzeum His
torycznym m. st. Warszawy, jak 
zazwyczaj działa ekspozycja stała 
oraz wystawa „Stefan Starzyński —  
w stulecie urodzin” — w ten sposób 
składając hołd prezydentowi m. st. 
Warszawy w latach 1934-1939 oraz

^Miko, Pawliku, 
kocha bez liku! 

tiNta dni po naszej wizycie na 
?^*#olityta” do śpiewki tej 

.Chwilowo zaprezentowa- 
J^ ę p u  do dzieła, którego 

**9 komponować będzie 
tŁaTijSM  zagra i kto będzie 

jak mu zagrają.
(ten. wszyscy za pro-1 

tjM. 10 na kwestę na Powąz- 
1*4 ™ ?  pachnącą farbą dru- 
V  p P S  z dedykacjami pt. 
^ o g ó ry ” —  pierwszą z 
itjr^egnwyboru pism Jerze- 
,4) ^ - .Tymczasem”, póki 
Sm U czynił swoje to, 

i nadal jeszcze płanu- 
C ? * ®  -Uszy do góry!" 
rj^stępie.

fflS ffll Panu Jerzemu źdro- 
h w S  nie upomniał 

H  ’ *a którego tyle już

, ^ S Z  DURKO
Pan powitał nas w 

Jity™  gabinecie Muzeum 
'■Siar'® m"st- Warszawy na 
C '|> M iasta .

S ijr  anu Profesorowi Ja- 
|%D l rce. dyrektorowi tego 

"'Urn!!?1 ^o^iwość miesz
ku sercu stolicy Polski, 

Pokojach gościnnych

obie córki ze zdjęć. Dwie urocze 
dziewczynki tulące się~ do Ojca. 
Później w kondukcie pogrzebo
wym kroczące za urną z Sercem 
Jego na wileńską Rossę. W  39 los 
rzucił je daleko od ojczyzny, gdy ta 
odzyskała niepodległość, wróciły. 
Zamieszkały w Wilanowie. Jeszcze 
raz przekonujemy się, że skrom
ność i serdeczność jest udziałem 
łudzi nietuzinkowych.

Pijemy herbatę i rozmawiamy... 
oczywiście o Wilnie, o Zułowie, o ; 
Pikleliszkacłi. Pani Jagódka (prosi
my o wybaczenie za tę poufałość) 
pokazuje zdjęcia z niedawnej wizy
ty córki Joanny litewskimi śladami 
słynnego dziadka. Mówi z radością 
o siedmiorgu wnukach (dwójce —  
syna i piątce —  córki), o tym, że 
chćiaiyby z siostrą przyjechać do 
Wilna, że zawsze tęskniły i tęsknią 
za miłym miastem, pamiętająo lięz- 
nych krewnych leżących na wi
leńskich cmentarzach.

Żegnam y ten uroczy dom, 
gdzie dobroć i spokój wyziera zew
sząd i mówimy: do zobaczenia w 
Wilnie.

TAD EU SZ R U D K O W SK I
Na wizyty, historyka sztuki dra 

Tadeusza Rudkowskiego czekamy

kom isarzow i cyw ilnem u przy 
Dowództwie Obrony Warszawy we 
wrześniu-październiku 1939 roku. 
Ten nieugięty człowiek 24 września 
1939 roku wygłosił przez radio owo 
wstrząsające przemówienie, w 
którym  m. in . pow iedział 
„Chciałem, by Warszawa była wiel
ka... Dziś Warszawa broniąca ho
noru Polski jest u szczytu swej wiel
kości i chwały” .

Stefana Starzyńskiego zamor
dowało gestapo. Na symbolicznym 
grobie na Powązkach zostały wyry
te te jego słowa.

W  piewszych dniach listopado
wych Warszawa szykowała się do 
złożenia kolejnego hołdu swemu 
bohaterskiemu' prezydentowi. Na 
Placu Bankowym w 75 rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepod
ległości stanął pomnik Stefana 
Starzyńskiego.

W  W ILA N O W IE, U 
P IŁSU D SK IC H

Tego spotkania absolutnie nie 
spodziewaliśmy się. Historyk pani 
Hanna Szwankowska poinformo
wała, że córki Józefa Piłsudskiego 
—  panie Wanda i Jadwiga chcą się 
spotkać z nami i omówić sprawy 
grobów rodzinnych na wileńskiej 
Rossie.

Trema ogromna. Każdy z nas, 
a w domach wileńskich przecież 
żywy pozostał kult Marszałka, znał

nalazł sięt  ą raczej przetrwał duch 
domu kresowego, pełnego jakiejś 
zwiewnej inteligentnośó, jakby to 
określić, nie na pokaz, a najzwyklej 
w świecie, emanującej z każdego 
słowa, z każdego gestu gospodarzy.

W  domu Smiałowskich z wil
nianami mówi się najchętniej o W il
nie. Zda się, że ludzie ci nigdy z 
m iasta tego nie wyjechali. W  
myślach nie opuścili go z całą pew
nością. Pamiętają każdy szczegół, 
każdy zakątek, każde załamanie 
ulicy i tunele podwórzy. Spędzili tu 
młodość górną i chmurną (lata 
okupacji), a później wywędrowali 
„w  świat”, osiadając w Warszawie,

zwykle w W ilnie z niecierpliwością. 
Poprzedza zawsze przyjazd na 
Rossę polskich konserwatorów. Dr 
Rudkowski, prezes Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami, wie wszyst
ko o zabytkach, a szczególnie o za
bytkowych cmentarzach warszaw
skich i... wileńskich też. Przyjeżdża 
więc każdego roku do nas, typuje 
pomniki do konserwacji, a później 
wystawia ocenę wykonanej pracy.

Akurat wrócił z Wrocławia, gdzie 
się odbywał międzynarodowy kon
gres na temat zabytkowych cmenta
rzy. Litwa była również reprezen
towana. M ówim y o możliwości 
wciągnięcia Rossy na listę zabytków 
UNESCO , o kompleksowej ochro
nie tej nekropolii, o najbliższej wizy
cie Pana-Tadeusza w Wilnie, wiosną 
przyszłego roku.

Wiemy, że przyjedzie, że znów 
samotnie spacerować będzie alejka
mi po Rossie, by odnaleźć nagrobki 
o wartości artystycznej i zabytkowej, 
zagrożone przez czas, którym 
przywróci się dawne oblicze.

ŚM IAŁO  W SCY
Dom ten to nasza warszawska 

oaza radości. Danuta Wanda, czyli 
D asia i Ig o r, czyli Igorek —  
Śmiałowscy każdego wilnianina 
traktują jak swego najbliższego. Tu 
nie ma konwenansów, ani sztucz
ności. W  tym warszawskim domu, 
mimo jakże różnych kolei losu, od

gdzie znakomity Igor Śmiałowski 
stworzył niezapomniane kreacje w. 
teatrach —  Syreny, Rozmaitości, 
Narodowego, Komedii, Polskiego. 
Naturalnie, podobnie jak wielu 
innych polskich aktorów, wstęp do 
wielkiej sztuki scenicznej poczynił 
w Wilnie — w uroczej a dziś niemal 
zapomnianej,.Ksantypie” na Zam
kowej i słynnej „Lutni”  —  na daw
nej Mickiewicza.

ZAURO CZEN I W ILN EM
Ludzie, których imiona pra

gniemy w tym miejscu wymienić 
zauroczeni są Wilnem. Wiemy to 
na pewno. Dali bowiem po temu 
wiele dowodów, przy każdej nada
rzającej się okazji. Bez gromkich 
słów i deklaracji. Zwykle i po ludz
ku. Dziękujemy im za to.

Pani Hanna Szwankowska, his- 
toryk, pani Barbara Reszko z To
warzystwa Przyjaciół Wilna i Grod
na, pan Krzysztof Czarnocki z 
Towarzystwa Miłośników Wilna i 
Ziemi Wileńskiej, państwo Mari- 
qulta i Jerzy Węsławscy (Towa
rzystwo Opieki nad Zabytkami i 
Teatr Wielki W Warszawie), panie 
Irena, Terenia 1 Danusia oraz pan 
Tomek ze Społecznego Komitetu 
Opieki nad Starymi Powązkami, 
nasi najmilsi warszawscy konserwa
torzy — Jola, Piotrek i Krzysiek, 
śpieszący w spiekotę 1 deszcz na ra
tunek Rossie.

W  miejscu tym z ogromnym 
żalem wspominamy śp. Zofię Ren- 
towską, wielkiego przyjaciela Wilna 
i nieodżałowaną kierowniczkę 
biura Społecznego Komitetu Opie
ki nad Starymi Powązkami.

Dziesiątki a może setki innych 
znajomych i nieznajomych, którzy 
zatrzymali się na chwilkę przy nas 
na Powązkach, aby wyszeptać: 
k łan ia jcie  się od nas W ilnu , 
kłaniajcie się Tej, cow Ostrej świeci 
Bramie.

Czynimy zadość, tym życze
niom. Przy okazji składamy najgo
rętsze podziękowanie szkole pod
stawowej nr 17 w Warszawie, która 
pamiętała o Rossie i o nas — kwes
tujących.

BILANS
W.tym  roku na warszawskiej 

kweście na rzecz Rossy zebrano 
poaad 72 min zł., które zdepono
wane zostaływNBP.awroku 1994 
wykorzystane zostaną na odnowę 
kolejnych pomników.

M iło nam także zakomuniko
wać, że śladem Warszawy poszedł 
Wrocław. Oto, co pisze Donata 
Nowak, prezes Zarządu Fundacji 
im. A. Mickiewicza:

„Od ub. roku Fundacja im. A  
Mickiewicza na Rzecz Ochrony 
Zabytków Kultury Polskiej na W i
leńszczyźnie, wzorem Warszawy 
organizuje zbiórkę pieniężną na 
wrocławskich cmentarzach, a zeb
rane pieniądze przekazywane są na 
Społeczny Komitet Opieki nad 
Starą Rossą w Wilnie.

Część pieniędzy pozyskanych w 
roku ubiegłym przeznaczono na 
pomnik Karola Podczaszyńskiego i 
odnowienie pomnika Emmy Dmo
chowskiej z Jeleńskich. Ponadto 
wstępnie odnowiono pomnik S i 
mona Konarskiego— bohatera na
rodowego, który zginął w roku 
1839 —  rozstrzelany przez władze 
carskie w Wilnie. Fundacja im. A. 
Mickiewicza przekaże pieniądze na 
odnowienie następnych dwóch 
pomników: nagrobka Ordyńskiej z 
1889 roku i grobowca So
kołowskich —  również z X IX  
wieku. Odnawiane pomniki stano
wią nie tylko wartość artystyczną, 
lecz przede wszystkim historyczną.

Dzięki ludzkiej ofiarności i 
życzliwości w tym roku na trzech 
cmentarzach wrocławskich zebra
liśmy na Rossę 23.000.000 zł.”

Halina JOTKIAŁŁO

NA ZD JĘC IAC H : kwestujący 
na Rossę w Wilnie; panie Wanda 1 
Jadwiga w swym wilanowskim 
domu; na rzecz warszawskich Po
wązek kwestował Je n y  Waldorff. 
Na zdjęciu tego nie widać, ale do 
słynnego, zasłużonego kwestarza 
ustawiła się dosłownie kolejka. 
Datek do puszki składa wdowa po 
utalentowanym poecie, który w 
1940 roku spoczął na wileńskiej 
Rossie —  Sw iatopełku K ar
pińskim.

Fot Olgierd Korzenieckl, 
Artur Pawłowski
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Fenomenalni matematycy
Z KRONIKI KRYMINALNEJ

Krajobraz... po włamaniu
W 1940 roku, gdy Willi Daizart 

ukończył dopiero 16 lat, był już szeroko 
znany dzięki swym fenomenalnym 
zdolnościom wykonywania w pamięci 
najbardziej skomplikowanych obliczeń 
matematycznych. Pewna gazeta w Min
nesocie wynajęła go podczas kampanii 
wyborczej, by obliczał głosy na kandy
datów. Głównym zadaniem gazety było 
szybkie zgromadzenie i opracowanie 
mnóstwa informacji o wynikach wy
borów i podania ich jak najszybciej do 
wiadomości publicznej. Jak się oka
zało, gazeta się nie omyliła wynajmując 
go.

Willi należał do małej grupy wyb
rańców, nazywanych cudownymi feno
menalnymi matematykami. Badało go 
mnóstwo psychologów i matematyków, 
by poznać granice jego możliwości, w 
razie powodzenia, dowiedzieć się, skąd 
się one wzięły. Przekonano się, że 
możliwości Daizarta są olbrzymie, a 
nadzwyczajny talent — nie dający się 
niczym wytłumaczyć. Wspomnianego 
wieczora 1940 r. młody Willi stał przed 
mnóstwem mikrofonów i niezwłocznie 
podawał wykaz otrzymywanych. da
nych. W okamgnieniu ustalał stosunek 
głosów na korzyść określonego kandy
data, zarAieniałje w procenty, podawał 
liczby absolutne możliwości każdego 
kandydata. Uzdolnionemu młodzień
cowi nie spawiało to trudności wręcz 
odwrotnie, Willi poprosił, by podano 
mu dokładną datę urodzenia każdego 
kandydata, a natychmiast powiedział 
do mikrofonu, ile lat, miesięcy, dni, go
dzin, minut i sekund przeżył ten kandy
dat. Takie zadanie było drobnostką dla 
człowieka, który w ciągu 4-5 sekund 
potrafił pomnożyć dwie siedmiocyfro- 
we liczby.

A oto inny przykład. Pewien bu
dowlany podpisał umowę na budowę 
wielkiego gmachu szkoły. Zwrócił się

SPORT
SZESNASTU WYBRANYCH
W najbliższą środę, 17 listopada, 

piłkarska reprezentacja Polski rozegra 
w Poznaniu ostatnie spotkanie z cyklu 
eliminacji mistrzostw świata-94. Jej 
rywal narodowa jedenastka ‘Holandii. 
O ile dla gospodarzy ibędżie to mecz 
praktycznie o nic, o tyle gości w przy
padku nawet remisu uzyskają drugą 
przepustkę z grupy II do Stanów Zjed
noczonych Ameryki.

Pod flagę reprezentacji Polski zos
tało powołanych 16 piłkarzy. Są to 
bramkarze — A. Matysek, J. Jojko, ob
rońcy — T. Wałdoch, D. Adamczuk, 
M. Koźmiński, G. Lewandowski, J. 
Kruszankin, M. Jałocha, R. Szewczyk, 
rozgrywający — R. Waiżycha, R. Mi
chalski, J. Brzęczek, R. Czerwiec, na
pastnicy — M. Leśniak, W. Kowalczyk, 
T. Cebula.

więc do Willego prosząc, by obliczył ile 
cegieł będzie potrzebowała budowa. 
Podał Willemu wymiary szkoły, ilość 
okien i drzwi, ich szerokość. Po 7 se
kundach W illi przedstawił mu 
dokładną liczbę. Po zbudowaniu gma
chu okazało się, że wykonawcy pozos
tało tylko pół cegły.-"

Willi Daizart krótko uczęszczał do 
' szkoły, nie otrzymał też specjalnego 
wykształcenia matematycznego. Nie 
przeczytał do końca ani jednej książki, 
z wyjątkiem Biblii.

Inny wyjątkowy przykład. 19-letnią 
Szakuntałę Devi w 1951 r. przywiezio
no do Ameryki, by zademonstrowała 
swe zdolności matematyczne, którymi 
zaskoczyła naukowców Indii i Wielkiej 
Brytanii. Ta wiotka, skromna dziewczy
na, mówiąca cichym, ledwie 
dosłyszalnym głosem, nie zawiodła ni
kogo.

Publiczne występy, podczas 
któiych demonstrowała swe zdolności 
pamięciowego liczenia, nie były dla niej 
nowością. Po raz pierwszy wystąpiła 
przed publicznością mając lat 6. Zadzi
wiła audytorium błyskawicznym doda
waniem wielkich liczb i rozwiązywa
niem skomplikowanych zadań. 
Dziewczyna urodziła się w Indiach, w 
małej wiosce, w rodzinie było 12 dzieci. 
Dzięki nadzwyczajnym zdolnościom 
matematycznym Szakuntała zdobyła 
szerokie uznanie. Zaczęto się nią inte
resować. Dziewczyna mnożyła sześcio- 
i siedmiocyfrowe liczby i w ciągu 3-4 
sekund podawała prawidłową odpo
wiedź. Demonstrowała to wielokrotnie 
i za każdym razem publiczność musiała 
czekać, aż inni matematycy przy pomo
cy swych kalkulatorów sprawdzą jej 
dane.

Później Szakuntała zabrała się do 
trudniejszych działań. Nawet wyciąga
nie pierwiastka kwadratowego z liczby

SEZON „SPARTAKA” 
Piłkarze moskiewskiego „Sparta- 

ka” byli klasą dla siebie w tegorocznej 
ekstraklasie Rosji, jaka finiszowała mi
nionej środy. Moskwianie zanotowali 
21 zwycięstw, 11 remisów i 2 porażki, a 
Zgromadziwszy 53 pkt sięgnęli po 
„złoto”, wyprzedzając aż o 11 pkt 
„Rotor” Wołgograd i „Dynamo” 
Moskwa. O „srebrze” „Rotoru" zade
cydował korzystniejszy bilans bez
pośrednich spotkań z „Dynamo”.

„Spartak” zanotował na swym kon
cie niecodzienny rekord, aż 14 razy og
rywając rywali trzema i więcej bramka
mi. Poprzednie podobne rekordowe 
osiągnięcie należało do moskiewskiego 
„Dynamo” i ustanowione było w roku 
1946, kiedy to dynamowcy 13-krotnIe 
lak zdecydowanie w jednym sezonie 
zwyciężali przeciwnika.

Z  ekstraklasy rosyjskiej spadły 
„Asmarał” Moskwa i „Rostsielmasz”. 
O pozostanie w gronie^ęajlepszych

wielocyfrowej było dla niej dziecinną 
zabawą. Szakuntała bardzo się cieszyła, 
gdy udało się jej wyprzedzić kalkulatory 
i dokładnie w ciągu 2/5 sekundy wyciąg
nąć pierwiastek sześcienny liczby 
332812557. Wystarczyło, by spojrzała 
na każdą liczbę dziewięciocyfrową, a za 
chwilę podawała pierwiastek czwarte
go stopnia, lyie samo czasu zajmowało 
jej wyciąganie pierwiastka szóstego 
stopnia z liczby sześciocyfrowej.

Chociaż Szakuntała Devi była 
prawdziwym fenomenem matematycz
nym z innymi przedmiotami miała 
trudności, dwukrotnie składała egza
miny.

Amerykanin T. H. Saford (1836- 
1901) jest uważany za znanego astrono
ma, jednak spośród innych wyróżniał 
się jeszcze i zdolnością pamięciowego 
liczenia. W  wieku 10 lat wydał maga
zyn, w którym opisał nowe reguły obli
czania zaćmienia słońca. Jako dziesię
ciolatek poproszony o pomnożenie 
dwóch liczb piętnastocyfrowych, po 58 
sekundach podał fantastyczną odpo
wiedź z 36 cyfr.

Za najsłynniejsze angielskie cu
downe dziecko w tej dziedzinie uważa 
się Georga Bidera (1806-1878). Georg 
urodził się w rodzinie ubogiego mura
rza. Gdy się ojciec zorientował, że syn 
ma nadzwyczajne zdolności, udał się z 
nim w podrÓżJPized takimi męczącymi 
występami Georga wybawili jego wiel
biciele, umieszczając go na uniwersyte
cie w Edynburgu, gdzie w1822 r. zdobył 
nagrodę najlepszego matematyka.

T^le pokrótce o wyjątkowych zdol
nościach matematycznych. Następny 
odcinek w tej rubryce o ludziach zwa
nych mediami-detektywami.

drużyn z trzema czołowymi jedenastka
mi I ligi zagrają „Łucz” Władywostok, 
„Okiean” Nachodka i „Krylja Sowie- 
tow” Samara.

IGRZYSKA BEZ PAPIEROSA
Przyszłoroczne zimowe Igrzyska 

Olimpijskie w Lillehammer przejdą 
bez „dymku z papierosa”. Komitet or- 
ganizacyjhy zapowiedział dla palaczy 
„ciężkie czasy” podczas trwania Olim
piady. Zakaz palenia tytoniu wprowa
dzono nie tylko w sportowych obiek- 
taclr zamkniętych, ale także na 
otwartym powietrzu. Amatorzy 
„dymku” będą po prostu wyrzucani z 
hall, a na otwartym powietrzu np. na 
stadionie biegowym czy też pod skocz
nią palacz będzie proszony o zgaszenie 
papierosa.

Organizatorzy Igrzysk na domiar 
prowadzą z dyrekcją kolei rozmowy w 
sprawie wprowadzenia zakazu palenia w 
pociągach kursujących na trasie Oslo- 
Lillehammer (jazda trwa 2 godziny).

Zatelefonowała nasza stała 
czytelniczka, że została okradziona. 
Mieszka w dzielnicy Szeszkine, na 
parterze, czyli jak się u nas mówi 
„na I  piętrze”. Gdy tam pojecha
łam, było już po wizycie policji. Ale, 
to co zobaczyłam, było wstrząsają
ce. Balkon oszklony. Złodzieje 
wybrali szybę i najszczuplejszy trafił 
na balkon. Przebił czymś ostrym 
szkło w dzwiach balkonowych, 
przesunął rękę i przekręcił klamkę. 
Wtedy weszli inni. Jak twierdzą są- 
sziedzi, było trzech „gości” , bardzo 
młodych 16-18 lat. W  okradzionym 
2-pokojowym mieszkaniu mieszka
ją  3 osoby. Tego dnia syn był w 
delegacji służbowej, córka o szóstej 
rano wyszła do pracy, pani domu 
wychodzi do fabryki około siódmej. 
Ale już o830sąsiadka ~  emerytka 
zauważyła, że przez balkon spadają 1 
pękate torby.

—  Złodzieje! Okradli! Policja! 
— krzyczała. Na ten krzyk obrócił 
się jeden z uciekających i grożąc 
pięście powiedział, żeby milczała,̂  
bo i jej to samo będzie.

Stra ty poczynione przez 
złodziejskie włamanie są niemałe. 
Szacuje się je na 1.800 litów. Dużo 
nowej bielizny pościelowej, złoty 
zegarek, patelnia teflonowa* inne 
przedmioty. I  co najgorsze —  skra
dziono dowody osobiste matki i 

. córki, dyplom córki. Były one scho- 
' wane w pralce, pod brudną bieliz
ną. „Przyzwoici”  złodzieje, (jeśli tak 
można powiedzieć o przestęp
cach), może na tym poprzestaliby i 
pośpieszyli do ucieczki. Tutaj 
działali jacyś zwyrodnialcy. Brano z 
lodówki jajka i rzucano na ściany. 
Mało, na tych zamazanych ścianach 
zostawiono napis czarnym flamast
rem: , Ja jca byli świeżyje...” Na dru
giej ścianie napis „T y budiesz tru
pom ...” . Podłoga w większym 
pokoju i w kuchni była usypana 
mąką, kaszami (perłówka, gryka, 
ryż) wszystko, co znaleziono, wysy
pano na podłogę, zalano wodą i po
bitymi jajkami. Krajobraz dopraw
dy, jak po najściu dzikusów i 
barbarzyńców. Ale i to nie wszyst
ko. Obie kanapy zostały przecięte 
przez środek na całą długość. Czy w 
poszukiwaniu pieniędzy, czy przez 
wandalizm? Zimowy płaszcz córki 
miał przeciętą podszewkę i watoli
nę. Trudno to wszystko opisać. 
Nawet pracownicy policji, których 
trudno czymś zadziwić, tu byli za
szokowani. A  co mówić o młodej 
córce, którą jako pierwszą zaalar

mowali sąsiedzi. Dziewczyna 
dosłownie zemdlała. Byli na miej. 
scu eksperci,--policja. Sfilmowano 
wszystko, śledztwo toczy-się nor- 
malnym trybem . A le tacy 
złoczyńcy, gdyby trafili w ręcę spra. 
w iedliw ości, zasługują na 
podwójną, ba na dziesięciokrotną 
karę.

W  ciągu 10 miesięcy br. zare
jestrowano w kraju 50.109 przes
tępstw. Nikomu chyba nie trzeba 
mówić, że w tym samym okresie 
roku ubiegłego było ich mniej. 
Rośnie liczba bardzo ciężkich wyk
roczeń, w postaci zabójstw, -"roz
bojów, gwałtów. Konkretnie liczba 
zabójstw lub prób ich dokonania 
wzrosła o 70 proc. Podobnych, jak 
wyżej opisana kradzież, zarejestro
wano od stycznia do 1 listopada 
2.852 i 520 rabunków z napaścią 
bezpośrednio na człowieka. *Są w 
kronikach policyjnych 173 przypad
ki reketu, czyli wymuszania hara- 
czu, 125 przypadków eksplozji,^ 
przestępstw z użyciem broni palnej. 
Średnio w ciągu miesiąca kradzio
no po 8-9 samochodów. 80 proc. 
wszystkich wykroczeń w ten lub 
inny sposób dotyczą zagarnięcia cu
dzego mienia.

A  najświeższy tego przykład 
okradzenie sklepu jubilerskiego w 
Wilnie. Złodziej działał sam, bar
dzo pewnie i szybko. Gdy rano było 
niewielu kupujących w sklepie, 
przeskoczył przez barierkę i okazał 
się za ladą, w której pod szkłem i 
niżej w szufladkach leżały wyroby 
jubilerskie: łańcuszki, kolczyki. 
Najwięcej było pierścionków. W 
tym też z bardzo drogimi kamienia
mi ^- brylantami, szafirami itp. 
Trzymając w jednej ręce pistolet 
przystawiony ekspedientce do 
boku, drugą zgarniał złote precjoza 
do torby. Nikt z kupujących nie zo
rientował się, co się dzieje, a może 
ludzie udawali, że nie widzą? Tylko 
jeden mężczyzna próbował stanąć 
na drodze biegnącego złodzieja. 
Ten jednak wycelował w niego pis
tolet. Śmiałek musiał odskoczyć w 
bok i złodziej pobiegł do podwórka, 
a później znikłw którymś z domów. 
Jest to pierwszy przypadek tak bez
czelnego rabunku sklepu jubilers
kiego w stolicy. Ponad miesiąc 
temu miał miejsce też zbrojny 
napad na sklep jubilerski w 
Kłajpedzie. Działało tam kilku na
pastników, których.na razie nie 
zatrzymano.

Jadwiga PODMOSTKO

Opracowała 
Helena GŁADKOWSKA

Horoskop wschodni 
na następny tydzień

BARAN. W następnym tygodniu 
będzie sporo powodów do gniewu, ale 
postarajcie się nie ulegać temu uczuciu. 
W drugiej połowie tygodnia może na
dejść nieoczekiwana wiadomośćz urzę
du państwowego, która wprawi w duże 
zakłopotanie. Nie bójcie się miłości, a 
będziecie kochani'. Dobry dzień —-wto
rek, niepomyślny-—-czwartek. ■

BYK. W przyszłym tygodniu w 
waszym życiu mogą nastąpić duże 
zmiany. Nie tylko wtedy, jeśli sami 
zechcecie tych zmian i będziecie do 
nich gotowi. Co prawda, nie dotyczy to 
spraw sercowych. Tydzień będzie po
myślny dla polityków, jeśli pamiętać 
będą o znanej prawdzie: drobne sprawy 
załatwia się szybko, a ważne — nigdy. 
Pomyślny dzień — niedziela.

BLIŹNIĘTA. Nie bądźcie zbyt wy- 
magający w stosunku do siebie, bo 
może wam to wyjść na złe. Lepiej posta
rajcie się zebrać ludzi o podobnych po
glądach i zrealizować jakiś szalony po
mysł, na co dotychczas nie mieliście 
czasu, a być może-i odwagi. W 
przyszłym tygodniu powiedzie się w 
miłości. Przychylność płci odmiennej 
uda się pozyskać bez większego wy
siłku. Wspaniały dzień — czwartek, 
niepomyślny — sobota.

RAK. W przyszłym tygodniu 
wszystko powinnó się układać nie naj
gorzej, .pamiętajcie tylko, że przyjaciele 
przychodzą i odchodzą, a nieprzyjaciół 
jest coraz więcej. W pracy sukces od
niosą tylko teRaki, którym się uda poz
być stereotypu; Dobry dzień— wtorek,' 
zły—środa.

LEW. Jeśli nie ma potrzeby podję-' 
da decyzji, to nie warto tego robić. Kie
rujcie się w swoich sprawach finanso
wych tą zasadą i nie omylicie się. Z 
łatwością możecie dużyć głowę płci od
miennej, nic należy jednak robić tego 
zbyt często — mogą powstać poważne

sprzeczności w domu. Na początku ty
godnia będziecie-wrażliwi i nerwowi. 
Dobry dzień — piątek, niepomyślny — 
wtorek.-

PANNA. Zawsze brakuje wam 
czasu, aby wykonaćpracę jak należy, 
ale zawsze znajdujecie czas na to, by ją 
przerobić. Podobnie będzie i w 
przyszłym tygodniu, toteż skoncentruj
cie swą niewyczerpaną cierpliwość i nie 
zamartwiajcie się. W  miłości należy 
unikać skrajności. Nie jest to' waszą 
cechą. Pomyślnym dniem będzie sobo
ta, a nieudanym — czwartek.

WAGA. W przyszłym tygodniu 
wokół was będą wrzały ludzkie namięt
ności, co nie oznacza, że również musi
cie ulec swym słabostkom. Nie zmie
niajcie swego zdania kilka razy 
dziennie, jeśli nawet będzie towamna 
rękę. Pod koniec tygodnia możecie się 
nagle wzbogacić. Dobry dzień—środa, 
zły — poniedziałek.

SKORPION. W przyszłym tygod
niu nawet nie próbujcie powtarzać 
niegdyś pomyślnych eksperymentów 
— nic z tego. Chrońcie swój dom

przed przykrościami, ponieważ 
możecie więcej, niż wam się wydaje. 
Nie śpieszcie do zmian zanim się nie 
przekonacie, że są naprawdę potrzebne 
i nie szukajcie nowych przyjaciół, bo 
możecie stracić starych. Pomyślnym 
dniem będzie poniedziałek, niepo
myślnym środa.

STRZELEC Tydzień będzie 
sprzyjał wewnętrznemu spokojowi i 
skupieniu. Wypowiedźcie swe zdanie i 
dopiero wtedy, gdy będziecie przeko
nani, że da owoce i nie śpieszcie wierzyć 
pochlebstwu. Dia osób, które zapom
niały czym jest miłość, nic dobrego nie 
obiecuje też pnyśzły tydzień. Będzie 
jednak bardzo hojna dla zakochanych. 
Dobrym dniem będzie piątek, złym —- 
czwartek.

KOZIOROŻEC Zanim niewpad
niecie w błoto, nie będziecie -wiedzieli; 
czy jest głębokie. Dlatego nie śpieszcie 
z wyrażaniem swoich poglądów nie 
mając mocnych, sprawdzonych argu
mentów. Najwyżej jeśli zechcecie zep
suć sobie karierę... M.in. w przyszłym 
tygodniu tak właśnie może się zdarzyć.

Wiara w ukochanego otworzy praw 
wami wrota raju. Nie myślcie o tym.ze 
kiedykolwiek będziecie  ̂niego wygn*' 
ńi. Wspaniałym dniem będzieniedzie 
la. niepomyślnym — piątek.

WODNIK. W przyszłym tyg°dn'u 
czeka was niezbyt miła wiadomość 
która otworzy wam oczy i pomoże na 
nowo ocenić od dawna znanych lu®®; 
Nie-żałujcie czasu na miłość, j 
nawet dawno w nią nie wierzycie. ̂  
sami znaczy ona więcej, niż û an? 
transakcja finansowa. Na początkuj 
godnia unikajcie wszelkich zobowfl 
zań, zwłaszcza pieniężnych. DoS’ĵ

- nałym dniem będzie czwart® > 
niepomyślnym— wtorek.

RYBY. Nie obarczajcie się w r 
dużym brzemieniem, bo mogą 
kolana i zatrzymacie się w P°*
drogi. W p r z y s ż J y n r  tygodniu niew®
się zabierać do wielkich 
we bowiem, czy się uda im 
Poparcia f zrozumienia należy 
wśród domowników. Wsp*®,a“J  
dniem będzie sobota, a nieudanym j 
czwartek.
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LTV

f siennik. 9.05— Program dla 
I - S ®  %  sroczka 10.30 —  Słowo

10.40 — Zgoda. 11.30 —
12-00 — Witaj. Francjo. 12.30 

H jjjJJą  święcie. 13.05 — Spektakl 
"  das*s 15,25 — Z zachodniego 
•****15.55 — Program białoruski. 

Ofn dok. 17.00— Pozdrowienia, 
ŷ jadomości. Opinie. 18.30 —  
dtodzieci. FHm anim. 18.50 —  

Mĵ ^deooowete. 19.05— Ojczyz- 
J|P0J^ L . premiera filmu .Wiłnłus-93*. 

panorama. 21.30 —  Pod 
dachem- 52/15— Serial .Stary'. 
Dziennik wieczorny. 23.30 —

® nocy. 24.00 — Gwiazdy rocka. 
BAŁTYCKA TV 

•00- Dziecięcy weekend. Program 
*j0gin  8-30— My oboje i inni... 9.00 
pniemy. Poglądy. Perspektywy. 9.30 

'typrm  na tono przyrody. 10.00 —  
Jjj-Program TVP.

TELE-3
PO—Nieznany Wszechświat 9.00 

Filipy anim. 11.00 —  Film  fab. 
aj*nąuBcązorł3estrqa. 12:30— Lek-_ 
U angielskiego. 12.45 — Muzyka. 
5̂ 0—Tenis. 14.05 — Muzyka 15.05 
_ £2.15.35 — Wideołilm  .Wolno- 
jlcigł* 16.05 — Piłka nożna bez gra- 

^  ,700-Lekcja angielskiego. 17.15 
-WtaWe cyrki świata. 18.15 — Lekcja 
fgiMóego. 18.30— Audycja muzycz- 
a,Wszystko!*. 19.00— Nowości. 19.20 
.  Fin .Winston Churchill”. Ode. 7. 
£00 -  Dwadzieścia najlepszych pio- 
mś Europy. 22.00 — Film. 23.40 —  
Hayla 2400— Klub dorosłych.

W ARSZAWA
10.00—Wiadomości 10.10— .Żar-,
10.35 — .5-10-15* — program dla 

(bk) i młodzieży. 12.00 —  .Na szlaku 
Oigody*. (4) — serial prod. australij- 
Śą 1100-Wiadomości. 13.10 —  Pół 
pdzńy da rodziny. 13.45 —  .M orze' —  
csagszyn. 14.15 — Studio sport 15.00 —  
M Disney przedstawia 16.15— Jesien 
ie IfiYi 16.40— Reportaż. 16.55— Teatr 
npomnieA: Tadeusz Różew icz —  
.̂ adtowie, albo nasza mała stabilizac- 
jf.17.45—Zaproszenie do teatru. 18.00 
-Tdeapress. 18.20— Program rozryw- 
Swy. 18.40— Mistrzostwa Polski formacji 
townych. 19.10— .Dzień za dniem* —  

prod. USA 20.00 — Małe wiado- 
tódDD.20.1Q—Wieczorynka 20.30—  
"Womośd 21.00— Połskie ZOO. 21.30 
-.Odległy ląd' — film fab prod. USA. 

Wiadomości 23.45 —  Kariery.
U»-Sportowa sobota 1.15 —

Ayn*—Sm fab. prod. franc. 3.00 —  
roczne echa’ —film fab. prod. USA-ju- 
WwMńskiei.

OSTANKINO  
^ —Dziennik. 8.25— Gimnastyka 

I — Bcpress prasowy. 6.45
| ) * 0W poranê  człowieka interesu. 
I  i ^ 1800— Maraton-15.8.30—  
I spółka TVR .Mir*. 9.55
I  ,ot̂ w kosmicznych. 10.10 —
I  Itt ~~ Abecadło prywaciarza
1 a - l* 0*  rmjzyczny. 11.10 —  Obli- 
I  fJjT ^ ’H-25—Izba Książki. 12.05 —
I . Jteżbm*. Ode. 4 i 5. 14.00 —  

H-20 — Rlm fab. dla dzieciÎ Dlug,» Pończocha*. Ode. 9. 14.45
ipofityka 15.15— Czerwony 

^ ^ 0 0  “ “ Sport l sztuka 16.50 —  
MW ®*18 45 — Film fab. 19.40

dzfecŁ 19.55 —  Reklama 
dennik. 20.40 —  Rlm  fab. 

kosmosu*. 22.20 — Studio 
.* 22.40— Miłość od pierwsze* 

O p S1123 00 — Dziennik. 23.20 — 
3̂*25 — Studio .Rezonans*. 

Koncert

14 LISTOPADA
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■  Pfogram . 9.05 —
■  Chrystusa 9.35 — Letlo-
I  °® ram dł* dzieci. 10.20 —
I  Kaukodrom. 11.15 — W
I  12-00— Jeden świat.
■  Sn » i 13 °0  “  Droga 13.30 —  
I  S ik J. K- M ażelkl z A fryk i

*• 14.00 — Z funduszu TV.
■  S l 2J®12000 15.35 — Koncert
■  ^  n, ~* Rozmowy wileńskie.

fj* Moden* na Litwie. 17.15
■  18.05 — Dziennik.
■  N k Jfc ^ In y  z Anglii. 18.40 —  
m ̂ riur!v+l5'n^ ^ - 19.20 — w 100 
9  K* Binkisa 19.40 —  Ko-

'N .*  8k>wenla. 21.00 —  
Zgadywanka języko- 

^  jl^ jje^aAski dramat psycho-

B A ŁTY C K A  TV
8.00 —  Dziecięcy weekend. Filmy 

anim. 8.30— Kroki. 9.00.— Tam... stolica 
Austrii Osiągnięcia chińskiej medycyny. 
Kanadyjki na Litwie. Sztuka 9.30 — Spot
kania 10.00 —  2.35 —  Program TVP.

TELE-3
9.00 —  Filmy anim. 11.00 —  Lekcja 

koszykówki 11.15 — Okno na przyrodę.
11.30 —  Lekcja angielskiego. 11.45 —  
Muzyka 12.00 —  Rlm . 13.45 —  Tenjs. 
Puchar Kremla 14.40— Muzyka 15.10—
W  świec ie zwierząt 16.10 — Tańce roz
rywkowe. 16.40 — Lekcja angielskiego.
16.55 —  Cudowny świat W. Disney’a. 
17.45 — Muzyka 18.35— Lekcja angiels
kiego. 18.50— Horoskop. 19.00 — Dzien
nik Tełe-3. Inne wiadomości. 19.25-— Film 
.U li Marlen*. 21.00 — Wiadomości CNN 
ze świata 22.00 — Film.

W A R SZ A W A
10.00 —  .Zamek Eureki’ —  serial 

prod. U SA  10.25 —  Teleranek. 12.00 —  
.Nauczyć się żyć* (1) —  serial dok. prod. 
ang. 13.00— Telewizyjny koncert życzeń.
13.30 —  Teatr d la dzieci: .Farfurka  
królowej Bony* (2 —  o st). 14.20 —  Z 
kamerą wśród zwierząt 14.45— Złote lata 
komedii angielskiej: .Szajka z Lawendo
wego Wzgórza*—  film z 1951 roku. 16.10
—  Program muzyczny. 16.30— Sto pytań 
do ... 17.00 —  Podróże na celuloidzie. 
17.40 —  Antena 18.00 —  Teleexpress.
18.30 —  .Dynastia* —  serial prod. U SA
19.20 —  7 dni —  św iat 20.00 —  W ieczo
rynka 20.30— Wiadomości. 21.15— .Re- 
quiem dla Grenady* —  serial kostiumowy 
prod. hiszpańskiej. 22.10— Sportowa nie
dziela 23.00 —  Gallux Show —  program 
rozrywkowy z 1973 r. 24.00 —  .Pędzel 1 
batuta*— film dok. 0.30 —  Film fabularny.
2.00 — Feliks Mendelssohn-Bartholdy —. _ 
symfonia .Włoska*.

O ST A N K IN O
6.00— Dziennik. 6.20— Gimnastyka 

poranna 6.30 —  Autoshow. 7.00 —  Go
dzina uduchowienia 8.00 —  Bez pauzy.
8.30— Wczesnym rankiem. 9.00— Zanim 
wszyscy w  domu. 9.30 —  Ciągnienie 
sportłoto. 9.45 —  Gwiazda poranna 10.35
—  Poligon. 11.05 —  Nowe pokolenie... 
Sukces. 11.45 —  Ze znakiem .Pi*. 12.30
—  Prowincja 13.00— Francuska kuchnia 
dla was. 13.10— Rlm  dok. 14.00— Dzien
nik. 14.20 — NDioalog w eterze. 15.00 —  
Klub podróżników. 15.50 —  Żywe drzewo 
rzem iosła 16.00 —  Rlm y anim. 16.50 —  
Panoram a 17.30— Międzynarodowy fes
tiwal wzornictwa przemysłowego. 17.45
—  Dziennik. 18.00 —  Fajerwerk w Ust 
Kamienogorsku. 18.55— Telelocja. 19.20
—  O pogodzie. 19.25— Rlm  fab. .Próba*. 
20.55— Reklam a 2-1.00— Niedziela Pro
gram informacyjno-publicystyczny. 21,45
—  Sportowy weekend. 22.00 —  Stacja 
marzeń. 23.00 —  Dziennik. 23.25— Spot
kanie. 0.10 —  Rock. 1.10 —  Półgłosem.

PONIEDZIAŁEK, 15 LISTOPADA 
LTV

8.00 — Panorama 8.30 —  Wiasdo- 
mości.w jęz. niem. 8.55 —  Wiadomości w 
jęz . francuskim . 9.20 —  9.50 —  
Najśmieszniejsi ludzie Ameryki (w jęz  
ang.). 18.00— Dziennik. 18.10— Program 
dla dzieci 18.50— Wiadomości (w jęz. ros.)
19.00 —  Dziennik BBC. 19.30 —  Serial 
.Rajska plaża*. 19.55 —  Studio sportowe.
20.25 —  01...02...03. 20.45 —  Niem atego 
złego, co by na dobre nie wyszło. 21.00 —  
Panorama 21.30 — Wieczór spółki Turner 
(USA). 23.00 —  Tradycyjne dni wileńskiej 
mody. 23.20 —  Dziennik wieczorny; 23.35
—  Sala baletowa

BAŁTYCKA TV
18.00 —  Program TYP. 19.30 —  Miej

skie rozdroża 19.40— Wystrzały na poli
gonie rudnickim. 20.00— Dziennik. 20.05 
'—  My oboje i ... 20.30 — Film  francuski
.M ój w ujek” . 22.45 —  W iadom ości 
bałtyckie. 23.00 —  Oaza M. 23.15 —  
Festiwal .Połąga-93” . 24.00 ■— 3.00.— 
Program TVP.

TELE3
7.00 — Dziennik CNN. 7.30 —  Lekcja 

ang. 7.35 —  Muzyka 8.30 —  Filmy anim.
9.30 —  Aerobic. 10.00 — Muzyka 10.15
—  Sam sobie reżyserem. 10.45 —  Rlm  
.Pięć wieczorów*. 12.15 —  Lekcja ang.
12.20 —  Przerwa 14.57 Lekcja ang.
16.00 — Filmy anim. 18.00 —  Ziemskie 
życie. 18.30 — Program z IGejdan. 19.00
— Najwśieższe wiadomości. 19.20 — Lek
cja ang. 19.25 —  Poniedziałkowy detek
tyw. 20.20— W  świecie auto- i moto spor
tu. 20.50 —  Muzyka 20.55 —  Dziennik 
Tele-3. 21.00 — Dziennik CNN. 21.30 —  
Lekcja ang. 21.33 —  Rlm  dok. 22.00 —  
Rlm  .Tylko samotni*. 23.41 — Lekcja ang.
23.45 —  Muzyka

W A R SZ A W A
10.00— Wiadomości 10.15— Mama 

i ja  10.30 — Domowe przedszkole. 10.55 
— Porozmawiajmy o dzieciach. 11.05 —  
.Dynastia* — serial prod. U SA  12.00 —  
Przyjemne z pożytecznym. 12.20— Goto
wanie na ekranie. Magazyn kulinarny.
12.40 —  Od niemowlaka do przedszkola
ka  13.00 — W iadomości 13.15 — Język 
anglo-amerykański dla średnio zaawanso
wanych. 13.35 —  Język angielski dla 
najmłodszych. 13.45 — LUZ —  magazyn

nastolatków. 14.30 — 16.55 — Telewizja 
edukacyjna 17.05 —  LUZ — magazyn 
nastolatków. 17.50— Muzyczna Jedynka
18.00 —  Teleexpress. 1,8.20 —  Laborato
rium. 18.40 — Prawo i bezprawie. 19.05
— .Roseanne’ — serial prod. U SA  19.30 
— Tuka nie sztuka 20.00— Wieczorynka
20.30 —  Wiadomości. 21.00 — Prosto z 
Belwederu. 21.20— Teatr Telewizji. Hein
rich von Klelst: .Książę Homburg*. 23.05
—  Miniatury. 23.10 — Reportaż. 23.40 —
Co nowego —  Jerzy Połomski. 24.00 —  
Wiadomości. 0.15 —  Gorąca lin ia 0.25—  
Muzyczna Jedynka 0.35—  .Starsi Bufoni 
Dwaj* —  film  fab. prod. francusko- 
włoskiej. 2.10  — Przeboje Bogusława Ka
czyńskiego.

OSTANKINO 
16.20 —  Godzina gwiazd. 17.00 —  

Dziennik. 17.35 — Album poetycki. 17.55
—  Bram ka 18.25 — Dokumenty i losy.
18.35 —  O pogodzie. 18.40 —  Echa ty
godnia. 19.10, —  Zgaduj-zgadula .Ja k  
zostać bogatym*. 19.40 —  Dobranoc, 
dzieci. 20.00 —  Dziennik. 20.45 — Rlm  
fab . .D rob no stk i ż yc ia*. 21.15 —  
Mężczyzna i kobieta 22.00 — Broker. 
22.05 —  Jazz. 22.30 —  Beau Monde.
24.00 —  .Ja *. Podczas przerwy —  Dzien
nik. 0.05 —  Ekspres prasowy.

WTOREK, 16 USTOPADA 
LTV

8.00 —  Panoram a 8.25 —  Wiado
mości w jęz  niem. 8.55 —  Wiadomości w 
jęz franc. 9.20 —  Serial .Rajska plaża*.
9.45 —  10.15 —  Witaj. Francjo. 18.00 — 
Dziennik. 18.10 —  Program dla dzieci. 
18.30— Pół godziny po lekcjach. 18.50—  
W iadom ości (ros.). 19.00 —  Dziennik 
BBC. 19.30 —  Serial USA .Znów ty ?'

.20.00 —  Lekcja jęz  niem. 20.15 — Lżej 
_ oskarżyć czy uniewinnić? 21.00 — Pano- 

ra m a?ir3 0  —  Spektakl- »Tym_ razem*.
22.20 — Se ria l kanadyjski .M iejski 
anioł’.23.15 —  Dziennik wieczorny. 23.30
— Jazz session.

TELE-3
7.00 —  Dziennik CNN. 7.30 —  Lekcja 

ang. 7.33 —  Przegląd prasy. 7.40 —  Mu
zyka 8.00— Filmy anim. 9.30— Aerobic.
10.00 —  Golf: turniej Japonii 1993 r. 11.00
— Film .Główna ulica z orkiestrą*. 12.30
— Lekcja ang. 12.35 — Przerwa 14.57 —  
Lekcja ang. 15.00 —  Rlm y anim. 16.30 —  
Muzyka 18.00— Wielka rodzina 18.30—J  
Program z Poniewieża 19.00 — Dziennik.
19.20 —  Lekcja ang. 191.25— Rlm  .Santa 
Barbara*. 20.15 —  Muzyka 20.30 — Cie
kawi ludzie. 20.55 —  Dziennik Tełe-3.
21.00 —  Dziennik CNN. 21.30 —  Lekcja 
ang. 21.33 —  Filmy dok. 22.00 — Film 
.Sprawy zagraniczne*. 23.33 —  Lekcja 
ang. 23.36 —  Muzyka

WARSZAWA
10.00— Wiadom ości 10.15— Mama 

i ja  10.30 —■ Domowe przedszkole. 10.55
—  Porozmawiajmy o dzieciach. 11.00 - 
.Życie*— serial prod. japońskiej. 11.45—  
.ściśle  Jawne*. 12.00 —  Giełda pracy, 
giełda szans. 12.20 —  Klub samotnych 
serc. 12.35— Poznaj siebie. 1Z50— .Sto  
la t" —  m agazyn ubezpieczeń społe
cznych. 13.00 —  Wiadomości. 13,15 —  
Magazyn notowań. 13.45 —  Dla dzieci: 
.Tik-Tak*. 14.30 —  16.55 —  Telewizja 
edukacyjna 17.05— Dla dzieci .Tik-Tak*.
17.50 — Muzyczna Jedynka 18.00— Te- 
leexpress. 18.20 —  Encyklopedia II wojny 
światowej. 18.40 —  W  kinie i na kasecie. 
19.05 —  .Murphy Brown” (3) -r serial 
prod. U SA  19.30 —  Obok nas. 20.00 —  ; 
W ieczorynka. 20.30 —  W iadom ości.
21.00 — Sejmograf. 21.25 —  .Czy pamię
tasz miłość” —  dramat psychologiczny 
prod. U SA  23.10 — Listy o gospodarce.
23.40 —  Program rozrywkowy. 24.00 — 
Wiadomości. 0.15— Gorąca lin ia  0.25 —  
Muzyczna Jedynka 0.30 — .Niezwykłe 
biografie” —  film dolo 1.00 ■— Sabat 1.40
—  .Siódem ka” w .Jedynce”.

OSTANKINO
5.00— Dziennik. 5.20— Gimnastyka 

poranna 5.30 —  Porainek. 7.45 — Firma 
gwarantuje. 8.00 — Dziennik. 8.20 — Wdi 
widi. 8.40 —  Film fab. .Po prostu Maria*.
9.30—  Rlm  anim. 9.50—  Film fab. .Drob
nostki życia*. 10.20 —  Człowiek i prawo.
10.50 — Ekspres prasowy. 11.00 — 
Dziennik. 11.20 —  Rlm  fab. .Powrót do 
Edenu*. 14.00 —  Dziennik. 14.25 — Wia
domości dla ludzi interesu. 14.40 —  Kon
wersja i rynek. 15.10 — Notes. 15.15 —  
Działalność. 15.25 —  Rłm  anim. 15.50 —  
Film dok. 16.10 —  Nowe im iona 16.50 — 
Technodrom. 17.0p — Dziennik. 17.25 — 
Fabryka samochodów gwarantuje. 17.45
—  Dokumenty i losy. 17.50 —  Abecadło 
prywaciarza 18.00 — O pogodzie. 18.05
— Film fab. .Po prostu Maria*. 18.55 — 
Temat. 19.40 — Dobranoc, dzieci. 20.00
— Dziennik. 20.45 —  Program autorski E. 
Riazanowa. 21.55 —  Muzyka G. Swirido- 
w a 22.30 — Nocne życie miast świata 
Amsterdam. 23.00 — Dziennik. 23-25 — 
UFO. 23.55 —- Ekspres prasowy.

ŚRODA, 17 USTOPADA 
LTV

8.00 — Panorama 8.30 — Wiado
mości w jęz niem. 8.55 —  Wiadomości w 
jęz. franc. 9.20 — Album rodzinny. 9.50 — 
Audycja o kierowaniu biznesem. 10.15 —
11.15 — Serial .Stary”. — .Spotkanie

klasy”, 18.00’—* Dziennik. 18.10— Pro
gram dla dzieci. 18.15 — Wiadomości 
(ros.). 19.00 — Mistrzostwa Europy w ko
szykówce mężczyzn. Litwa— Łotwa 20.35
— Wybory do Sejmu RL w Koszedarskim 
Okręgu Wyborczym nr 59. 21.00 — Pano
rama 21.30 — Brzeg. 22.30 —  Koncert 
jazzowy. 23.00— In Vogue Wnius-93.23.1*5
—  Dziennik wieczorny. 23.30 -1- Koncert 
światowych gwiazd rocka

TELE-3
7.00 — Dziennik CNN. 7.30 — Lekcja 

ang. 7.40 —  Muzyka 8.00 —  FHmy anim.
9.30 — Aerobic. 10.00 — Muzyka 10.25
—  Rlm  .Santa Barbara*. 11.15 — Lekcja 
ang. 11.20 —  Przerwa 14.57 —  Lekcja 
ang. 15.00—  Filmy anim. 16.30— Muzy
ka 18.00 — Lekcja koszykówki. 18.15 —  
Okno na przyrodę. 18.30 -^ Program z 
Jurborka 19.00— Najświętsze-wiado
mości. 19.20 — Lekcja ang. 19.25 — Film 
.Santa Barbara*. 20.15 — Wiadom ości. 
Tełe-3.20.30— Zasady marketingu. 2Q.35
— Dziennik Tele-3. 21.00 — :Dziennik 
CNN. 21.30-^Lekcja ang. 21.33— Wolne 
słowo. 22.00 — Film. 23.30 —  Lekcje ang.
23.35 — Muzyka

W A RSZA W A  
10.00— Wiadomości. 10.15— Mama: 

i ja  10.30 — Domowe przedszkole. 10.55 
. —  Porozmawiajmy o dzieciach. 11.00 — 
.Na wariackich papierach* — serial prod. 
U SA  11.50 — Taki jest świat — magazyn 
reporterski. 12.15 —  .Klub-21*. 13.00 — 
Wiadom ości. 13.f0 — Program dnia
13.15 — Magazyn notowań. 13.45 — Dla . 
młodych widzów. 14.30 —  16.55 — TV 
edukacyjna. 17.05 —  D la m łodych ' 
widzów. 17.50 —  Muzyczna Jedynka
18.00 — Teleexpress. 18.20 — - Klinika 
zdrowego człowieka 18.40 — Publicysty
ka kulturalna 19.05 —  .Na wariackich 
papierach* — serial prod. U SA  20.00 —  
W ieczorynka.. 20.30 — W iadom ości. 
21715 — 'Studio sport — eliminacje do 
mistrzostw świata w piłce nożnej. :'Póftka
—  Holandia 23.05 —  .Klub-21*. 24.00 —  
Wiadomości. 0.15 — Gorąca lin ia 0.25 — - 
Muzyczna Jed ynka 0.30 — .Żony ze 
Stepfordu* — film fab. prod. USA. 2.20—

- Czas na bezsenność.

OSTANKINO
5.00 —  Dziennik. 5.20 — Gimnastyka 

poranna 5.30 —  Poranek. 7.45 — Firma 
gwarantuje. 8.00 — Dziennik. 8.20 —  Pro
gram inform. dla dzieci. 8.40 — Film .Po 
prostu M aria'. 9.30 —  Most handlowy.
10.00 — Poemat-fantazja A  Głazu nowa. 
.Morze”. 10.20— Dżem. 10.50— Ekspres 
prasowy. 11.00 — Dziennik. 11.20 — Rlm  
fab. .Powrót do Edenu”. 12.10 —  Siódme 
niebo. 14.00 — Dziennik. 14.25 —  Roz
maitości TY. 15.10— Notes. 15.15 — Rlm  
anim. 15.40 —  Kompozytor E. Doga 
16.00— Między nami... 16.20 — Klub-700.
16.50 —  Technodrom. 17.00 — Dziennik.
17.25 — Międzypaństwowa spółka TVR 
.M ir”. 17.50 —  O pogodzie. 17.55— Abe
cadło prywaciarza 18.05 —  Film fab. .Po  
prostu Maria*. 18.55 — Opinia publiczna
19.40— Dobranoc, dzieci. 20.00— Dzien
nik. 20.45— Opinia publiczna— cd. 21.00
—  Piłka nożna Grecja-Rosja 23.00 —  
Dziennik. 23.25 — Szachowe paralele.
23.55 —  MTV. 0.55 —  Ekspres prasowy.

CZWARTEK, 18 USTOPADA
LTV

8.00 —  Panorama. 8.30 — Wiado
mości w jęz. niem. 8.55 — Wiadomości w  
jęz  franc. 9.20 —  Lekcja niem. 18.00 — 
Dziennik. 18.10 —  Program dla dzieci.
18.50 — Wiadomości (ros.). 19.00 — 
Dziennik BBC. 19.30 — Na dzień niepod
ległości Łotwy. 20,00 —  Katolickie studio. 
20.'30 — .22*. Program dla miłośników 
piłki nożnej. 21.00 — Panorama. 21.30 — 
Mleczna droga 22.20 —  Szalony biznes 
na Wschodzie. 23.15 — Dziennik wieczor
ny. 23;30 — In Vogue Vilnius-93. 23.45 — 
Program muzyczny.

BA ŁT Y C K A  T V
18.00— Program TVP. 20.00— Dzien

nik. 20.05 —  Problemy. Poglądy. Perspek
tywy. Temat: kobiety .i przedsiębiorczość.
20.30 —  Jeszcze nie śpij. 21.00 — Monika 
Mironaite — raz jeszcze. 21.30 — Ring TV. 
Nie szukaj słowa w kieszeni. 22.15 — To- 
pauto-93.22.30 — O piłce nożnej. 22.45 — 
Wiadomości bałtyckie. 23.00 —  Film ame
rykański .Ptak z kryształowym piórem.* 
0.30 — 3.10 — Program TYP. -

TELE-3
7.00— Dziennik CNN. 7.30 — Lekcja 

ang. 7.33 —  Przegląd prasowy. 7.40 —  
Muzyka 8.00 —  Filmy anim. 9.30— Aero
bic. 10.00— Muzyka 10.25— Film .Santa 
Barbara”. 11.45 — Lekcja ang. 11.50 —  
Przerwa 14.57 — Lekcja ang. 15.00 —  
Filmy anim. 17.00 — Muzyka 18.00 — 
Wielka rodzina 18.30— Program z Ponie
wieża 19.00— Najświeższe wiadomości.
19.20 — Lekcja ang. 19.25—  Rlm .Santa 
Barbara”. 20.15 — Muzyka. 20.30 — Wia
domości sportowe z Europy. 20.55 —  
Dziennik Tele-3. 21.00 — Dziennik CNN.
21.30 — Lekcja ang. 21.33 — 911. 22.00
— Film .Ambicja”. 23.35 — Lekcja ang.
23.40— Muzyka

W A RSZAW A
10.00— Wiadomości. 10.15— Mama

i ja  10.30 — Dtfmowe przedszkole. 10.55'
— Porozmawiajmy o dzieciach. 11.05 —

.Policjanci z Miami* — serial prod. USA
12.00 — Kwadrans na kawę. 12.15 — 
Videofashion (9) — włoski krajobraz.
12.40 — Smoczek czy grzechotka? 13.00
— Wiadomości. 13.15 — Magazyn noto
wań. 13,45 n-. Dla młodych widzów. 14.30
— 16.55 — Telewizja edukacyjna 17.05
— Dla młodych widzów. 17.50 — Muzycz
na Jedynka 18.00 — Teleexpress. 18.tp
— Miliard w rozumie — teleturniej. 18.45
— Poradnik dobrych obyczajów. 19.00 — 
.Komiks, dziewiąta sztuka wyzwolona*
(11-ost). —  serial dok. prod. hiszpańskiej. 
19.30 — Znaki czasu — magazyn katolic
ki. 20.00 — Tęczowy mini-box. 20.10 — 
Wiećzorynka, 20.30 -r- Wiadomości.
21.00 — Bilans — magazyn rządowy. 
21.20 — .Policjanci z Miami* (8) — serial 
prod. U SA  22.10 — Tylko w Jedynce.
23.00 — Brytyjska lista przebojów — pro
gram rozrywkowy. 23.25 — .Pegaz*.
24.00 — Wiadomości gospodarcze. 0.20
— Gorąca Unia 0.30 — Muzyczna Jedyn
ka 0.35 — .Czerwone imperium* (7) —

- film dok. prod. ang.
O STA N K IN O  

5.00— Dziennik. 5.20— Gimnastyka 
poranna 5.30 — Poranek. 7.45 — Firma 
gwarantuje. 8.00— Dziennik. 8.20— Rlm 
.Po prostu Maria*. 9.10 — Eliminacyjny 
mecz piłki nożnej. Grecja - Rosja 10.05
— Do lat' 16 i więcej. 10.50 — Ekspres 
prasowy., 11.00— Dziennik. 11.20 — Se
rial .Powrót do Edenu* (4). 14.00 — 
Dziennik. 14.25 — Rozmaitości. 15.10 — 
Notes. 15.15 — Rlm anim. 15.40 — Pani 
powodzenie. 16.10— Dżem. 16.40— Do • 
lat 16 I więcej. Podczas przerwy o 17.00
— .Dziennik. 17.50 — Dokumenty i losy. 
17.55 — O pogodzie. 18.00 —  Serial .Po 
prostu Maria*. 18.50 — Miniatura 19.00 .
— Historia miłości. 19.40 — Dobranocka
20.00 — Dziennik. 20.45 — Loteria .Mi
lion*. 21.15 — Serial .Miasteczko Twin 
Peaks*. (5). 22.10— Hitparada Ostań kino. 
23.20 — DaennilC23.45 — PĘN-Club. 
0.46 —  tkspress prasowy. _

PIĄTEK, 19 USTOPADA 
. LT Y

8.00 — Panorama 8.30 — Wiado
mości w jęz niem. 8.55 —  Wiadomości w 
jęz. franc. 9.20 — Serial .Policjanci z 
Miami* (7). 10.10 —  Język angielski, dla 
dzieci. 18.00— Wiadomości. 18. ió  — Dla 
dzieci. 18.50 — Wiadomości (ros.). 19.00

• —  Wiadomości BBC. 19.30 —  Yideoma- 
ga^yn mody. 20.00 — Album rodzinny.
20.30 — Najśmieszniejsi ludzie Ameryki
21.00 — Panorama 21.30 — Serial .Po
licjanci z Miami* (7). 22.20 — Aleja Lais- 
vęs. 22.40 — Telegra .Pól na pół*. 23.15
— Wiadomości wieczorne. 23.30 — lii 
Vogue Yilnius-93.23.45 — Studio MT.

TELE-3
7.00 — Nowości CNN. 7.30— Lekcja 

ang. 7.33 — Przegląd prasy. 7.40 — Mu
zyka 8.00 — FHmy anim. 9.30— Aerobic.
10.00 —  Muzyka 10.10 — Świat zwierząt 
11.10 — Serial .Santa Barbara*. 12.00 — 
Lekcja ang. 14.57 — Lekcja ang. 16.00 — 
Rlmy anim. 16.55 .— Film- .Chłopiec z 
Zatoki'Zmarłych* (2). 17.45 —  Muzyka
18.30 — Program Szawelskiej TV. 19.00 

Wieści. 19.20 — Lekcja ang. 19.25 —
Film .Niedokończony utwór na mechani
czne pianino*. 20.55— Wiadomości Tele-
3.21.00 —  Nowości CNN. 21.30 — Lekcja 
ang. 21.33 — Film dok. 22.00 — Rlm 
.Papież musi umrzeć*.' 23.41 — Lekcja 
ang. 23.45—  Muzyka

W A RSZAW A  
10.00— Wiadomości. 10.15— Mama 

i ja  10.25—  Domowe przedszkole.‘11.00
— .Ulubieniec* — komedia prod. franć. 
12.25 — reportaż. 13.00 — Wiadomości. 
13.15 — Magazyn notowań. 13.45 — Dla 
dzieci: .Ciuchcia*. 14.30 — 16.55— Tele
wizja edukacyjna 17.05 — Dla dzieci: 
.Ciuchcia*. 17.50 — Muzyczna Jedynka
18.00 — Teleexpress. 18.20 — .Test* — 
magazyn konsumenta 18.40 — .Tata a 
Marcin powiedział...* 19.00 — Randka w 
ciemno —  zabawa quizowa 19.45 — W 
kraju Zulu Gula — program satyryczny.
20.00 — Wieczorynka. 20.30 — Wiado
m ości 21.15 — .Noc lisa* — film fab. 
prod. USA  22.50 — Sprawa dla reportera
23.30 — Program rozrywkowy. 24.00 — 
Wiadomości. 0.15— Gorąca linia 0.25 — 
Muzyczna jedynka. 0.30 — .Przebudze
nie* — Film fab. prod. USA  2.00 — Pro
gram rozrywkowy.

OSTANKINO
5.00 — Dziennik. 5.20 — Gimnasty

ka 5.30 — Poranek. 7.45 — Firma gwa
rantuje. 8.00— Dziennik. 8.20— Film fab. 
.Cudowna lampa Alladyna*. 10.00— Klub 
podróżników. 10.50 — Ekspress prasowy.
11.00 — Dziennik. 11.20 — Film-balet.
14.00 — Dziennik. 14.25 — Brydż. 14.50
— Biznes. 15.05 — Rlm fab. .Cudowna 
lampa Alladyna*. 16.40 — Muzograf.
17.00 — Dziennik. 17.20— Echa wyboru 
Rosji. 17.40 — Ozłowiek i prawo. 18.10 —
O pogodzie. 18.15 — Wagon 03.18.45 — 
Pole cudów. 19.40 — Dobranocka 19.55
— Reklama. 20.00 — Dziennik. 20.45 — 
Człowiek tygodnia 21.05 — Serial .Mias
teczko Twin Peaks*. (6). 22.0 0 — Koncert 
22.45 —  Program X. 23.25 — Biuro poli
tyczne. 0.05 —  Autoshow. 0.35 — Godzi
na muzyki. Podczas przerwy — Dziennik. 
1.40 — Ekspress prasowy.



ROCZNICE TYGODNIA
*  Przed 100 laty, 16 listopada 1893 *  18 listopada 1858 r. zmarł Józef

r. urodził się Kazys Blnkis (zm. 1942), W ojciech Gołuchowskl (u r. 1797),
litewski poeta i dramaturg. prawnik, fitazojf, profesor U S B  w  W il-

*  16 listopada 1873 r. urodził się nie.
Zygmunt Szymanowski (zm . 1956), *  Przed klO laty, 19 listopada
polski lekarz bakteriolog, działacz soc- 1883 r. urodził się Rom an Dybów- 
jalistyczny i społeczny. skl (zm. 1945), historyk literatu ry

*  Przed 120 laty, 16 listopada 1873 angielskiej, twórca podstaw anglis- 
r. urodził się Antanas Lelys (zm. 1960), tyki w Polsce.
litewski leksykograf. *  20 listopada 1818 r. urodził się

*  16 listopada 1848 r. w Londynie Karol Sząjnocha (zm. 1868), polski 
odbył się ostatni publiczny koncert historyk i publicysta, autor prac histo- 
Fryderyka Chopina. tycznych.

*  Przed 220 laty, 17 listopada 1773 *  Przed ido laty, 20 listopada 1893
r. urodził się Vltez M lchaly Csakonal r. urodziła się Maria Pawlikowska- 
(zm. 1805), najwybitniejszy poeta wę- Jasnorzewska (zm. 1945), polska poet- 
gierski doby Oświecenia. ka i dramatopisarka.

*  17 listopada 1858 r. zmarł Ro- *  20 listopada 1953 r. zm arł Józef
bert Owen (ur. 1771), wielki angielski Nlećko (ur. 1891), działacz polskiego 
myśliciel i działacz społeczny, jeden z ruchu ludowego, publicysta,
najwybitniejszych przedstawicieli soc- *  Przed 40 laty, 20 listopada 1953
jalizmu utopijnego. r. zmarł Stefan Pieńkowski (u r. 1883),

*  18 listopada 1918 r. Naczelnik wybitny polski fizyk, rektor Uniwersy- 
Państwa J.Piłsudski powołał Tymcza- tetu Warszawskiego.
sowy Rząd Republiki Polskiej z J.M o- *  21 listopada 1893 r. urodził
raczewskim na czele. s ię  W ład ysław  Strz em iń sk i (zm .

*  Przed 75 laty, 18 listopada 1918 1952), malarz I teoretyk sztuki, pionier 
r . proklam ow ano niepodległość sztuki nowoczesnej w Polsce.
Łotwy.

umysłowe KRZYŻÓWKA
Poziomo: 2—dar, upominek, 4— przyrząd optyczny z kolorowymi szkłami, 

które układają się w symetryczną figurę, 7 — natarcie kawalerii, 9 — prawy albo 
lewy bok czegoś, brzeg, 12 — koteria, 14 — stolica nad Dunajem, 15 — mały 
parobek, 16 — krzew leśny z orzechami, 18 — ciężki koli roboczy, 21 — siostra 
Balladyny, 22—zakwas, 24—choroba oczu, glaukoma, 25 i— prym ula, 26—cenny 
nawóz organiczny.

Pionowo: 1— epidemia ogarniającą bardzo duży obszar, 2— czeski taniec 
ludowy, 3 — owoc palmy. 5 — człowiek dziki, okrutny, wandal, 6 — twórca 
geometrii nieeuklidesowej, 7 — wróg faryzeusza, 8 — instrument muzyczny, 
czynele, 10 — jadalne bulwy kelókazji, 11 — technika graficzna, 12 — krewna, 
powinowata, 13 — klątwa kościelna, 17 — u człowieka jest ich 32,19 — moc, 
krzepa, 20 — brak zaufania do kogoś, 23 — sfera niebieską, 24 — chwat, zuch.

Rozwiązanie krzyżówki z 6 listopada
Poziomo: humor, kasyno, odlew, Bachus, absurd, autor, chart, czajka, rękaw, 

echo, Ali, lub, aliaż, ale, Rataj, neo, bio, wist, szewc, retusz, afisz, azdyk, narząd, 
rechot, racja, pardwa, Bryll.

Pionowo: obuch, tartar, elana, architekt, mohar, urząd, trolejbus, rosa, zadra, 
kabanos, klątwa, zaduch, ważenie, kwarc, krab, zwiadowca, sesja, fochy; Jowialski, 
nurek, abażur, czata.

Hasło: Niezdecydowanie Jest największą chorobą.

ZAPRASZAMY!
16 listop ad a o godz. 18.00 

do EJszyszek, sala poliklin iki
17 listop ad a o godz. 18.00

do Nowej W ilnl, sala fabryczna, ul. Dumi) 3.
Świadczy:

DON C H O D R Z ES
(pasterz ZSA, Floryda)

Usłyszą Państwo świadectwo Słowa Bożego, chrześcijańską muzykę, 
a także otrzymają literaturę religijną.

Kościół „Droga Biblii”  
W stęp w olny.

(Zam. 2759)

Solidna firma niemiecka 
poszukuje Pani do prac biurowych.

■ Uczciwość, rzeczowość, punktualność I pracowitość powinny cechować
■ Panią, która po okresie próbnym może otrzymać stanowisko na dobrych 
S warunkach.
■ Niezbędna jest znąjomość jęz. niemieckiego, posiadanie telefonu oraz 
2 pełna dyspozycyjność czasowa.
■ Pisemne oferty proszę kierować na adres: 2055 Vilnius, skr. pocz. nr862.
■ (Zam. 2756)

Zakład konfekcji damskiej i dziecięcej
poleca po bardzo niskich cenach:

śpiochy, kaftan iki, dresy, bluzy dresowe, 
spódnice, sukienki wizytowe, 

garsonki, golfy.

Kontakt Poiska-Opoczno. 8-10-48-44, tel. 87-20-16.
(Z m . 2763) i  |

EKRANY

„PERGALE” — „Zdążyć przy
pomnieć” (przygodowy, USA) — o 12, 
14,16,18,20.

V ILN IU S — „Jednodniowy” 
(USA, komedia) — o 12, 14, 16, 
18, 20.

AUŚRA — „Szukaj, gdzie gorą
co”  (USA) — o 10.30, 12.10, 14, 
18.10, 20. „Gwiazda** (2 serie, Indię) 
— 0 15.40.

Stale organizujemy

WYCIECZKI
po zakupy 

do Warszawy 
na stadion.

Vilnitu, lei.: 22-42-45.
(Zam. 2755)

Ig jw w lu e  aiumuUlóiy 6 ST-60,
6 ST'75, ST*90, <S ST-182. \ 

m ■■ yiial< ą, 62-$8S2,61-88-4i  *

W centrum miasta

DROGO SKUPUJEMY 

złoto i platynę.

Vilnius,
teL 75-15-28, 75-51-81.

(Zam. 2731)

DROGO SKUPUJEMY

wszelkiej próby złoto, platynę. 
Yilnius, teL 63-72-04.

(Zam. 2674)

SPRZEDAJEMY

kożuchy, naturalne I sztuczne 
(45). Skórzane kurtki ze skrawków, na 
naturalnym futrze, są wszystkie kolo- 
ty i rozmiary.

UL Antakalnio 67, tel. 74-23-14, 
sklep „B ia ła ” .

(Zam. 2734)

DROGO SK U PU JEM Y  
ZŁOTO, PLATYNĘ 
KA ŻD EJ PRÓBY, 

ORDERY LEN INA. 
ROZLICZAMY S IĘ  OD RAZU!

Pracujem y każdy dzień ód godz: 9  do 2 0 . 
Vrubtevskio 2, kolo p lacu Katedralnego,
. Vilnius, tel. 22 70 17

SPRZEDAJĘ
„Ford-Askona” 1980 r„ 4-drzwicz- 

kowy, niebieski-metalik, pojemność 
1900 cm3* cena 1300 USD.

Yilnius, leL 75-29-75.
(Zam. 2765)

SPRZEDAJEMY
zimowe skórzane kartki ze 

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

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

Sklep jubilerski
„Perlas”
SKUPUJE 

złoto wszystkich prób, ordery Le
nina, platynę, srebro techniczne, pal
lad

Rozliczamy się od razu!
Vilnius, Naugarduko 30, teL 26- 

15-56.
(Zam. 2749)

Komercyjne
WYJAZDY 

DO WARSZAWY 
Codziennie. Zwracać się: V!lnius, 

tel 76-22-2,35,73-55.
(Zam. 2720)

Znad Wili;
Radio 7334 / 103.8 FM

Radio „Znad Wilii" codziennie 
ponuje następujące pozycje programu;

Serw isy informacyjne: od 6.00 a
23.00 co godzinę.

Radio budzik: 6.00— 7.00.
Kurs w alut— 7.15,8.15. <1
Ogłoszenia reklamowe: 7.00

8.00, 14.00 —  15.00, 18.00 —  19 qa 
21.00— 22.00.

Radio-bazan 8.15,9.15. -
Program muzyczny „Gdzie się 

działy tamte prywatka” : 1030— 11 ,qq 
Koncert życzeń: 10.00 —  xij)0 

19-30 —  20.30.
Konkurs „Kuferek": 11.00— 14^  
Serw isy sportowe: 1130, 153  ̂

21.30.
Przeg ląd  im prez kulturalnych: 

12.30,1630.
Program w  języku rosyjskim: 14.Qo 

—  15.00.
Konkurs „Trzy razy tak” : 17.00—

18.00.
„Astrologia dla każdego”  •—wtor- 

• ki i czwartki: 1730.
Program w języku litewskim: MLOo 

— 19.00.
Dobranocka: 2030. 1 
Konkurs wieczorny: 22.10— 2300. 
Muzyczna noc: 24.00 —  6.00. 
D z ia ł re k lam y  ra d ia  „Znad 

W ilii” ; 2019 W iln o , al. Laisv£s60, 
telefon 42-94-57. .ŁĄ —^

KUPUJEM Y I SPRZEDAJEMY 
WALUTĘ t j

codziennie od godz. 9 do 20. 
Yilnius, Vrublevskk> 2, 

obok pL Katedralnego, 
tel. 22-70-17.
____________________ (Zam. 2717)

Kalendarium
*  Sobola (1 3 .X I) jest 317 dniem 

1993 r. Do końca roku 48 dni.
* Znak Zodiaku — Skorpion.
* Imieniny: Mikołaja, Stanisława.
* Wschód słońca — 7.46, zachód 

— 16.20. Długość dnia 8 godz. 34 min.
*  Księżyc. Nów o 23 godz. 35 min.

Niedziela (14.XI)
*  Imieniny: Emila, Rogera, Sera

fina, Wawrzyńca, .
*  Wschód słońca — 7.48, zachód 

— 16.18. Długość dnia 8 godz. 30 min.

Poniedziałek (15.XI)
*  Imieniny: Alberta, Dymitra,Le

opolda, Marii.
*  Wschód słońca — 7-50, zachód 

— 16.17. Długość dnia 8 godz. 27 min-

Pogoda
Litewska Służba Hydrometeorolo

giczna przewiduje na 13 listopada ach- 
murzenie z przejaśnieniam i, bel 
opadów, wiatr południowo-wschodni,
południowy, umiarkowany. Tempo*' 
tura 4 — 6 stopni ciepła.

W  ciągu następnych dwóch dni 
opady śniegu, miejscami zamieć, te®* 
peratura w noty 4 — 9, w dzień od 
do +1 stopni.

Dyżurni wydania:
Jeny SURWIŁO ■
Jan LEW ICKI
Teresa ŻARK

- Teresa STRUMIŁO (
Marian BOGDZIUN ^ J

1M J 3M 31B
Wileński

Dziennik 
społeczno-polityczny Sejmu 
i Rządu Republiki Litewskiej. 

I Ukazuje się od 1 llpca 1953 r.

Nasz adres:
Laisv6s pr. 60. 2044 Vilnius, 

Lietuvos Respublika

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

DZIAŁY: państwa I samorządu terenowego — 42-78-63, ekonomiczny — 
42-78-54, etyki, rodziny i prawa — 42-79-64, prawnik — 42-75-76, szkol
nictwa i młodzieży — 42-79-73,42-69-66, życia politycznego — 42-78-81, 
życia wsi — 42-79-68, 42-78-90, stołeczny oraz aktualności — 42-79-77, 
handlu, usług i komunikacji — 42-79-56, literatury i sztuki — 42-79-88, 
felietonów i sportu — 42-90-63, listów — 42-69-65, komercyjny oraz 
organizacyjny— 42-72-70, korespondenci: na rejon wileński— 42-78-90, 
45-03-95, solecznicki— 52-780, święciański— 44-21 -46, trocki i szyrwinc- 
kl — 62-42-67, fotokorespondencl — 42-90-81, tłumacze — 42-90-60, 
42-72-92, styliści — 42-72-92, maszynistki — 42-77-72.

Zast. redaktora 
Krystyna ADAMOWICZ

Kod 67218 
Cena 15 ct (w Polsce -1000 zł.) 
Nr rejestracji — 322. Zam. 3879

Drukuje Państwowe 
Przedsiębiorstwo „Spauda”

Biuro ogłoszeń 1 reklamy 
pr. Laisvós 60,

11 piętro, pokój nr 1114* 
Telefon — 42-69-63. 

Czynne od 9.00 do 17>w , . 
w dniach pracy. * :


