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^orientować rejonu wileńskiego. Ludzie cze- 
■nkają, a tymczasem byli przewod

niczący, dyrektorzy organizują

kazji Święta Pracy 
Maja.

Zebrani w pisemnej i ustnej 
formie zwracali się z tym, co 
najbaindziej ich niepokoi, boli. 
Wyłoniła się kwestia mieszkanio
wa, którą poruszyli mieszkańcy 
tak zwanych baraków znajdują
cych się na ewidencji firmy 
„Wiltrans"; o-wprost katastro
falnej sytuacji mieszkaniowej, 
kiedy to 6 osób gnieździ się w 
jednym pokoju, mówiła miesz
kanka wsi Skaidziszkj, wielodzie
tna matka J. Tkaczuk.

Przybyły na spotkanie deputo
wany do RN RL Z. Balcewicz 
próbował skierować rozmowę na 
to, co jego zdaniem, jest teraz 
najważniejsze - r  na przebieg re
formy rolnej, zwrot ziemi. Zda
niem mówcy, odnosi się wraże
nie, że w rejonie przebiega po
wtórna kolektywizacja: ziemi 
właścicielom nie zwraca się na
wet, gdy mają dokumenty po-

lePlej

!* 'ó l^ riwV Z pry-
aemi aki

spółki. —  Można należeć i do 
spółki, lub oddać ziemię w aren
dę, ale najpierw trzeba odzys
kać ją na własność. A  tymcza
sem ludziom dają po 2—3 ha 
dzieląc wszystkim, po równej 
działce, co przypomina raczej 
neokolektywizację — podkreślił 
Z. Balcewicz.

Zabierając głos A. Rackiewicz 
stwierdziła, że gdy tworzyli koł
choz, wszystkich spędzili, zabrali 
Inwentarz. A  teraz żeby kupić 
konia, trzeba 50 tys. rub. Kto 
chce, bierze ziemię. Nikt do spó
łek nie zapędzał. Ludzie napisali 
podania. Poruszyła ona także 
kwestię zamiany ziemi w  terenie 
na działkę przyzagrodową.

1 —  Nas ciągle krzywdzono —
mówiła A. Arciszewska — kiedy 
mieszkańcy miasta na talony na
bywali różne potrzebne towary, 
w rejonie naszym nawet w po
łowie lata jeszcze nie sporządzo
no spisu mieszkańców, którym 
trzeba je przydzielać. Wiele za
rzutów wypowiedziała ona pod 
adresem pracowników rejonowe
go handlu, kierownictwa usług 
bytowych. Szczególnej aktualności 
w Rudo minie nabrał problem ła
źni, którą zamknięto już przed 
pół rokiem. Przy wysokich ce
nach paliwa, elektroenergii 
placówka ta stała się nieren
towną. Więc znaleziono „naj
lepsze" wyjście ’— zamknię
to. Próbowano sprywatyzo
wać, lecz nikt się nie 

(Dokończenie na str. 2)

N A  ZDJĘCIACH: fragmenty
spotkania przewodniczącego RN 
RL W. Landsberglsa z mieszkań
cami Rudominy.

Fot. W. Charta

J°fcinie — minister obrony Izraela
l mu.
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I  A- Butkewi-

y prze

wodniczący Litewskiej Wspólno
ty Żydowskiej Emanuelis Zinge- 
Ym, przedstawiciele Służby Och
rony Kraju i społeczności żydo
wskiej.

Odbyło się kilka spotkań iz
raelskiego ministra* z premierem 
Gediminasem Wagnoriusem, mi
nistrem ochrony kraju Audriu- 
sem Butkewicziusem, wicemini
strem spraw zagranicznych Ge*

Szerksznysem. Na 
c biedzie, wydanym na cześć 
„ością, obecny był przewodn - 

'  Rady Najwyższej Reoubb-
Wytautas Land-czący

ki Litewskiej 
sbergis.

W  Po narach M. Arenn 1 towa- 
Tzyszące mu osoby dożyli wie
niec 1 kwiaty przed pomnikiem 
ofiar zagłady Żydów.

35 lat Telewizji
To już 35 lat, kiedy na „błę

kitnym ek ran ie tu ż, w przede
dniu świąt 1 maja ukazała się 
pierwsza audycja Telewizji Li
tewskiej. Poprzedzona była kilku 
miesiącami pracy — należało 
montować i nastawiać aparatu
rę.

W  32 domach mieszkańców 
Litwy były wówczas telewizory. 
Zbierali się więc okoliczni są- 
siedzi, z całej prawie ulicy, by 
oglądać audycje, filmy z tego 
czarownego pudełka.

Pierwszą audycję zaanonsowa
ła spikerka Grażyna Bigelyte, 
która została pierwszą gwiazdą 
„błękitnego ekranu". Tworzono 
więc o niej historie, kopiowano 
uczesania, styl bycia, była wzo
rem dla wielu młodych. •

Chłopcy marzyli o kamerze. 
Zresztą brakowało specjalistów, 
a cały techniczny personel li
czył wówczas 14 osób. I znów

Litewskiej
wspomnienia, zresztą jakże ina
czej być może, przecież każdy 
jubileusz zmusza do tego. Do
skonałą więc okazją przypom
nienia tych niedawnych, ale 
dziś już historycznych dni, jest 
film nakręcony przez reżysera 
B. Talaczkę 1 dzieninkarkę N. 
Ba użyte „Dokąd idziesz, telewi
zjo?", który zostanie wyświetlo
ny dziś w pierwszym programie 
LTV o godzinie 21.30. Znajdą 
się tu archiwalne audycje (i ta 
pierwsza również), budowa sta
rej wieży telewizyjnej przy ul. 
Konarskiego oraz jej demontaż, 
wznoszenie nowej na Karolin
kach. No i oczywiście wspom
nienia tych, którzy tworzyli Te
lewizję Litewską.

35 lat. Piękny okres wkra
czania w dojrzałość. Chciałoby 
się życzyć, by trwała jak naj
dłużej. Tradycyjnych stu lat.

fiii. wł.

M atk o  m oja...
Najczulsze słowa —  Tobie Matko. Najpiękniej**® 

pleśni —  również Tobie, Malko. Najskrytsze nasze my
śli _  też o Tobie 1 do Ciebie. Nawet wtedy, gdy w 
krzątaninie codziennej, zapominamy Clę objąć aule, 
wypowiedzieć to, na co zasługujesz, to 1 tak wiesz, 
że kochamy Clę. Wybacz nam, dzieciom, naszą opry- 
skllwość, nasze Irytacje, wybuchy. W  niełatwym ok
resie żyjemy. Wiemy, że tylko Ty, Matko, możesz ty
le wybaczać, wszystko zrozumieć.

W  przypadającym w  niedzielę Dniu Matki nisko 
chylimy czoła przed Tobą, całujemy Twoje spracowane 
ręce. Żyj m u  długo. I  oby Jak najczęściej “ “ nieco 
opromieniał Twoją twarz. Twarz Matki — wszystko 
rozumiejącej, kochającej, bezgranicznie cierpliwe].

Pot. R. Jankauskas



„ K U R I E R  W I L E Ń S K I ” 2 maja 1,992, r.

O indeksowaniu płac, 
emerytur i innych wypłat

Uchwałą rządu Republiki Li
tewskiej nr 295 z 27 kwietnia 
1992 r. zostało zatwierdzone in
deksowanie minimum środków 
utrzymania według cen na dzień 
1 kwietnia 1992 r. —  1310 rubli 
miesięcznie na jednego mieszkań
ca Republiki litewskiej (stosuje 
się współczynnik indeksowania 
1,14); minimalne uposażenie mie
sięczne — 1370 rubli i minimal
ne wynagrodzenie godzinowe — 
8 rubli; zagwarantowane przez 
państwo dochody — 1'185 rubli 
na jednego członka rodziny i 
gwarancja dochodów — 524 ru
ble miesięcznie.

Wyszczególnione minimalne 
wysokości stosować od 1 maja 
1992 r., jeżeli inaczej nie regu
luje ta uchwała.

Od 1 maja 1992 r. płace pra- 
cowników instytucji i organiza
cji budżetowych podnosi się o 
14 proc.

Od 1 maja 1992 r. państwowym 
i państwowo - akcyjnym przed
siębiorstwom mającym na celu 
osiąganie zysków, gdzie średnie 
płace zamarzec nie przekraczały 
4 tys. rubli, zaleca się płace pra
cowników podnieść średnio o 30 
proc., a innym przedsiębiorstwom 
zwiększyć o 10—20 proc. z uw
zględnieniem posiadanych środ
ków. Emeryturę z dodatkami i 
kompensatami przyznaną nie pra
cującym -emerytom od 1 maja 
1992 r. zwiększa się o 20 proc.; 
emerytom pracującym emeryturę 
zwiększa się w myśl punktu 2 
uchwały rządu Republiki Litew
skiej ńr 201 z 30 marca 1992 r. 
„O wypłacaniu emerytur wraz ze 
zmianą indeksu cen".

Zatwierdzić i stosować ód 1

maja 1992 r. współczynnik indek
sowania emerytur pracującym e- 
merytom — 1,2;

o 14 proc. podnosi się zasiłki 
dla osób, otrzymujących je z ty
tułu niezdolności do pracy;

bezrobotnym, otrzymującym 
zasiłki z tytułu bezrobocia (z 
wyjątkiem minimalnego i mak
symalnego); pracującym kobie
tom przebywającym na urlo
pach macierzyńskich i otrzymu
jącym zasiłki z tytułu macierzy
ństwa.

Z uwagi na warunek ustalo
ny w ustawie o zatrudnieniu 
mieszkańców Republiki Litews
kiej, że początek wypłacania za
siłku z tytułu bezrobocia prze* 
suwa się do końca tego okresu, 
za który osobom zwolnionym z 
pracy wypłacono odprawę, o 14 
proc. podnosi się część odprawy, 
którą oblicza się po odjęciu od 
wypłaconej odprawy w wysoko
ści średniego 2-miesięcznego wy
nagrodzenia (przyznanej po 1 
marca 1992 r.) średniego wyna
grodzenia ża jeden dzień, pomno
żonego przez tyle dni pracy, ile 
ich było od przyznania odprawy 
do dnia 1 maja 1992 r. niezależ
nie od czasu zatrudnienia.

Zwiększyć od 1 maja 1992 r. 
zasiłek socjalny rodzinom w na
stępujący sposób: 

dzieciom do lat 13 (uczniom 
— do 18), jak też abiturientom 
(absolwentom) dziennych ogólno
kształcących, zawodowych szkół 
1 szkół wyższego stopnia nie ma
jącym ukończonych 16 lat, za
mierzającym dalej się uczyć i 
nie pracującym oraz uczniom, 
którzy ukończyli niepełną szko
łę średnią w ciągu okresu po

ukończeniu szkoły do 1 wrześ
nia tego samego roku wypłacać 
zasiłek socjalny, stanowiący 40 
proc, różnicy między 1435 rub
lami i średnimi dochodami, przy
padającymi na jednego członka 
rodziny. Ten zasiłek przyznawać 
i wypłacać rodzinom, których 
średnie dochody na jednego 
członka rodziny są niższe od do
chodów zagwarantowanych przez 
państwo (tj. 1185 rubli miesię
cznie);

pełnoletnim odbiorcom zasił
ku — mającym ukończone 18 lat 
i nie otrzymującym stypendiów 
(w tym socjalnych), studentom i 
uczniom dziennych uczelni; 
współmałżonkom rodzin studenc
kich; matkom, wychowującym 
troje i więcej dzieci do lat 16 
(uczniom — do 18); nie pracu
jącym matce lub ojcu, opieku
jącym się chorym członkiem ro
dziny, inwalidą I lub II grupy 
albo. dzieckiem - inwalidą; jed
nemu z nie pracujących rodzi
ców, jeżeli są oni Inwalidami I 
lub II grupy i mają dzieci w 
wieku do lat 16 (uczniów — do 
18), i nie pracującym matkom, 
wychowującym dzieci do lat 

^trzech bez ojca, albo gdy oj
ciec z ważnych przyczyn nie 
pracuje (jest studentem, uczniem, 
emerytem, chorym — jeżeli jest 
orzeczenie lekarskie -— albo zo
stał skazany na pozbawienie wo
lności), fak też mającvm ponad 
18 lat abiturientom (absolwen
tom) dziennych szkół ogólnoksz
tałcących, zawodowych i szkół 
wyższego stopnia, zamierzającym 
dalej się uczyć i nie pracują
cym, oraz uczniom,'którzy ukoń
czyli niepełną szkołę średnią,' w 
ciągu okresu od. ukończenia 
szkoły do 1 września tego same
go roku wypłacać zasiłek socjal
ny, stanowiący 40 proc. różnicy 
między 1310 rublami i średnimi 
dochodami, przypadającymi na 
jednego członka rodziny, jeże
li są one niższe niż 1185 rObli 
miesięcznie.

Konferencja prasowa G. Wagnoriusa
Sala konferencyjna siedziby 

rządu tym razem pękała w 
szwach — tylu dziennikarzy 
chciało wziąć udział w spotka
niu z premierem rządu Litwy Ge- 
diminasem Wagnoriusem. I nic 
dziwnego napięte są obecnie 
stosunki między parlamentem a 
rządem. Na dodatek namiętności 
wzrosły po tym, kiedy przewi
dywano rozpatrywanie kwestii 
rządowych na posiedzeniu plena
rnym, a deputowani przekroczyli 
harmonogram i sprawę odroczo
no na następny tydzień, zaś w 
następnym tygodniu na posiedze
nie nie mógł przybyć premier,.. 
A tu jeszcze reorganizacja ga
binetu, rozwiązanie i zespolenie 
ministerstw, dymisje na własne 
i nie własne życzenie dygnita
rzy, różne plotki, wprowadzenie 
do obiegu ogólnych talonów, o 
nominale 200 i 500;

Słowem, każdy pragnął z pier
wszej ręki zaczerpnąć najśwież
sze wiadomości. Już na wstępie 
G. Wagnorius zaznaczył, że po
dejmując się obowiązków pre
miera zamierzał tylko troszczyć 
się o przekształcenie gospodarki 
z planowej,„w rynkową, czyli jej 
reformę, pie zaś politykę. Tym

czasem jego wysiłki natknęły się 
na mur polityczny w postaci Ra-, 
dy Najwyższej. Premier nie ne
guje zasług obecnego jej. skła
du; |p|

— Są ogromne i należy się jej

wielkie dzięki, ale czas i na krok 
następny — powiedział. — Jeże
li nie można rozstrzygnąć spraw 
w ramach aktualnego składu RN, 
należy więc go zmienić...

Słowem, premier zaproponował 
rozpisać nowe wybory do Rady 
Najwyższej. Za najbardziej, do
godny termin uważa początek 
września...

'Następną kwestią, zdaniem pre
miera, która stoi na przeszkodzie 
radykalnych zmian w  kraju, jest 
stan praworządności. W  toku 
prywatyzacji nagmiennie kwit
nie korupcja, rozkrada się -po 
prostu mienie państwowe, zaś or
gany praworządności nie potra
fią zapobiec tej pladze. Tylko w 
toku jednej rewizji odnotowano 
przeszło 1000 poważnych nadu
żyć, a tymczasem prokuratura 
nie wszczęła ani jednej sprawy 
kamej. Jest to bardzo niebezpie

czne dla państwa. Zatem pre
mier proponuje podporządkować 
Prokuraturę Republiki Ministerst
wu Sprawiedliwości...

Trzecią poważną przeszkodą na 
drodze reform jest sama sytuacja 
w gospodarce.

—  Praktycznie 95 proc. przed
siębiorstw przemysłowych pracu- 
je rentownie — podkreślił G. 
Wagnorius a jednak ̂ wszyst
kie są zadłużone. Jest to wynik 
różnych machlojek gospodarczych 
specjalnie spreparowanych przez

pewne siły polityczne. W  tym 
stanie przedsiębiorstwa przemys
łowe nie mają możliwości wy
płacać zarobków załogom. Wła
śnie tą drogą dąży się do wywo
łania niezadowolenia ludności, 
sparaliżowania całej gospodarki.

Komu to jest wygodne, jakie 
cele przyświecają tym siłom — 
trudno powiedzieć.

Odpowiadając na pytanie, czy 
czasem posunięcia premiera w 
dziedzinie zmian w strukturze 
rządu, w  rozwiązaniu niektórych 
ministerstw nie mają charakteru 
bsobistych sympatii i antypatii 
d. Wagnorius zapewnił, iż nie. 

jSjjgp Jeżeli sprawa dotyczy Mini
sterstwa Energetyki, to ta pla
cówka nie wywiązuje się ze 
swych obowiązków, pracuje tam 
zbyt mało specjalistów. Jego 
funkcje przejmą ministerstwa 
gospodarki oraz-handlu i zaopa
trzenia. Co do ministerstw zdro
wia i opieki społecznej, to ó ich 
zespoleniu mówiono iuż prawie 
od pół roku Łefe stwierdził pre
mier.. G. Wagnorius również pod
kreślił, iż właśnie prerogatywą 
premiera jest formować rząd i 
wyłącznie on decyduje o struk
turze i funkcjach każdego orga
nu. .

G. Wagnorius odpowiedział ró
wnież na szereg innych matują
cych dziennikarzy pytań.

Zygmunt WIRPSZA

P A U L A  A B D U L  
W Y S Z Ł A  Z A  M Ą 2

SANTA MONICA, Kalifornia 
(Reuter—ELTA). Amerykańska
pop-piosenkarka Paula Abdul we 
środę wyszła za mąż za aktora 
Emilio Esteveza. Obaj mają po 
28 lat i jest to ich pierwsze mał
żeństwo. Wfięli ślub w bardzo 
skromnej atmosferze ■ I, niestety, 
nie będą mieli miodowego mie
siąca, gdyż Paula Abdul od pią
tku musi kontynuować swe kon
certowe występy.

Estevez jest synem aktora Mar- 
tina Sheena. Niedawno razem z 
gwiazdą rockową Mickiem Jag- 
gerem zagrał w filmie „Free- 
jack*', _

O  S Y T U A C J I W  A F G A N IS T A N IE

Jak podfrła agencja France 
Presse, w .Kabulu odbyło ■ się 
pierwsze posiedzenie Tymczaso
wej Rady Modżahedinów Afga
nistanu. Spośród 51 jej członków 
uczestniczyło 24, w tym przewod
niczący, rady Sebghalullah Mo- 
jadjdi I minister obrony Ahmad 
Szah Masud. Uważa się, że na 
drugim posiedzeniu będzie roz
patrywana kwestia utworzenia 
nowego rządu kraju.

Przywódca Afgańskiej Partii 
Islamskiej (API) Gulbedln Hek- 
matiar rozkazał swym bojówka- 
rzom, by znajmowali „stanowiska 
obronne" poza granicami Kabu
lu. API oświadczyła ponownie, że

z Kabulu muszą być wycofane 
oddziały innych partii.

Jak podaje Reuter, były pre
zydent Afganistanu Nadżibullah 
przebywa w  budynku misji ONZ, 

który blokują modżahedini. Razem 
ze swym bratem " spędza cm« 
przed telewizorem. Do budynku 
misji wrzucono już granat ręcz
ny, który jednak nie eksplodo
wał .

Przedstawiciel sekretarza ge
neralnego ONZ Benan Sevan oś
wiadczył, że los byłego prezyden
ta jest „niebezpiecznym proble
mem*.

(ITAR—TASS—ELT*)' ~

Przewodniczący RH RL odwiedził 
mieszkańców rejonu wileńskiego

(Dokończenie ze ttr. 1) stwowym; kiedy j
saldzie nastąpi no*y 

zgodził chociażby na dwa dni minisłracyjno —  
w tygodniu ' ustailić dostępną 
większości cenę biletu, bowiem 
chcąc zapewnić rentowność ła
źni, cena ta musiałaby wynosić 
mniej więcej 15 rub.

Bolącym problemem dla rudo- 
mian jest też przeprowadzenie 
gazu, obsługa lekarska. Dojazd 
do miasta do polikliniki z dzie
ćmi jest męczący i drogo kosz
tuje. A  przeznaczony na dzieci 
Istuniblowy miesięczny zasiłek — 
to znikoma pomoc.

Zebrani zapytywali też o dal
szy los uczniów, którzy ukończy
li polskie szkoły; o terminy, kie
dy będą odrodzone sżkęły lite
wskie i wprowadzona dokumen
tacja urzędowa w języku pań-

■mmastracyjnó -d te r v f3 * l  
wy; kiedy zostaną 
bory do rady lo toSS j 

|należy oceniać decylu**!; 
tu o przeprowaiWj 

Lrendów; a y  Jen S ;  
republika Szyhko wyj!?'* 
zysu ekonom icznej^zysu ekonomicznego- - * 
stanie w Przyszło^' 
nego z państw zachodź j  

W s z y « k i e * o i » " . 1  
sób poruszyć „  
Najważniejszy j a w 1, 
że tafclę spotkanie 
i Uzęb»  mleć ipgggnŚ 
przyczyni do lepsze*" § 
nia i rozwiązaSjTjjJun
nurtujących mieszkaj? 1

Danuta

Przybywa delegacja Rosji
WILNO fELTA). 1 maja na 

briefingu rzecznik prasowy par
lamentu Audrius Ażubalis po
informował o  przewidzianej na 
poniedziałek wymianie doku
mentów ratyfikacyjnych litew- 
sko-rosyjskiego układu o pod
stawach stosunków międzypań
stwowych. Zakomunikował on, 
że do Wilna specjalnym samolo
tem przybywają specjalny przed
stawiciel prezydenta Rosji, pier
wszy zastępca ministra spraw 
zagranicznych Fiodor Szełow- 
Kowediajew i towarzyszące mu 
osoby przewodniczący dele
gacji rosyjskiej na międzypań
stwowe rozmowy z Litwą-Wik- 
tor I saków, dowódca wojsk 
przeznaczenia ogólnego WNP 
generał-pułkownik Władimir Sie-

micnow, dowódca? «*,. « 
chodnle] grupy wojsk "^Ł 
pułkownik -Waterij 
wysocy urzędni^
Spraw ^graniczny® j®** 
ni do Rady Najwyż^,,", 
cjl Rosyjskiej. ' ~ -

W  Wilnie goście spotu, 
z przewodniczącyastKjJ 
wyższej W y ta u ta W  LaS 
sem, premierem GedŁ 
Wagnoriusem, rolnlien* 
zagranicznych Algirda** 
dargasem. Po wymiąć 
mentów ratyfikacyjny^ 
dzie się konferencja 
Przewidziano - również U? 
nie z przedstawicielami 2 
ności rosyjskiej. W tym aj 
dniu delegacja, uda się do i

Merostwo w oblężeniu
żniów politycznyćt.jje* | 
Na dzień dzisiejszy mann 
osoby, które potrzebują p i  
ale nie matmy możliwa: 
zadowolić, gdyż w takiej jf 
cznej sytuacji jest nie tyfti 
grupa ludzi. Co się tyczy? 
dzikasa, to dawaliśmy 
szkania dwukrotnie, c 
bięrau.'

Zresztą chcę zaznaczyć, ż 
dzie zebrani w merostwie I 
mniej nie reprezentują i 
organizacji, co podkreślono 
Wspólnocie Zesłańców oiaj 
zku Byłych Więźniów W 
nych. Przedstawiciele tyd j 
nizacji próbowali jeż z ns 
porozumieć, ale na próżne.

Zresztą znów wrócę doi 
W  roku ubiegłym byty0’ 
niom politycznym wżyte** 
•mieście 132 mieszkami *  
zaopatrzyć w nie wszystko 
zo stałych, trzeba 200 i  
rubli. To solidna/ li^ ,  
zresztą zdziwienia! 
bezprawne wdarcie ||j|
mieszczenia^zajęcie go 
to nazywam# wolnością 
kracjąl 

Dlatego też żebrem-'
, nikarze, deputowani 
słuszne żądani ,̂ by w®1 - 
licfę i przywołać *
Czy takim bowiem 
rozstrzyga, się swoje 
Wszystko musi. 
prawnie. _■

Piszemy notatkę 
14. Jak dotychczas? 
w oblężeniu^' S 

Helena GŁA®

Zaiste,, na brak wydarzeń w 
mieście narzekać nie możemy. 
Przyzwyczailiśmy się do różnych 
pikiet, ale ta, którą zorganizowa
no przedwczoraj przed gmachem 
samorządu, zakrawa wręcz na 
fantastykę. W e czwartek o godzi
nie 11 z rana przed merostwem 
zebrała się grupa ludzi, która pi
kietowała przeciwko złym warun
kom mieszkaniowym byłych więź
niów politycznych, zesłańców. Co 
prawda, wśród żądań, które sta
wiali, było też takie, by przewod
niczący samorządu Arimas Gru- 
madas i- mer miasta Arunas Szta- 
ras podali się do dymisji.

Po kilku godzinach stania na 
ulicy uczestnicy pikiety wdarli 
się do merostwa, hałasując, krzy
cząc, wkroczyli do gabinetu me
ra, gdzie akurat toczyła się na
rada zarządu. Na próżno mer 
miasta A. Sztaras, później prze
wodniczący samorządu A. Gru- 
madas próbowali porozumieć się 
z pikietującymi, nawiązać dialog.

Zostali w gabinecie mera nie 
tylko do wieczora, ale całą noc. 

_ Z samego rana zadzwoniłam 
tam, by zapytać, czy. opuścili 
gmach nieproszeni goście, któ
rym przewodniczy Pet ras Gidzi- 
kas. Okazuje się, że bynajmniej, 
wręcz odwrotnie, rozgościli się 
na dobre w 'gabinecie mera.

Wczoraj gospodarze miasta 
zorganizowali konferencję praso
wą, podczas, której opowiedzieli 
o incydencie. Mer miasta zazna
czył: — Nie twierdzimy, że sy
tuacja mieszkaniowa byłych wię-

Dziennikarze w ambasadzie Polski
1 maja w Ambasadzie Rzeczy

pospolitej Polskiej odbyła się 
konferencja prasowa z okazji na
rodowego święta —  Konstytucji 
3 Maja. Do dziennikarzy zwró
cił? się Konsul Generalny RP 
Zdzisław Kitliń&i oraz radca, 
minister pełnomocny, charge d‘ 
affaires a. 1. Mariusz Maszkie- 
wicz.

Mariusz M&szkiewicz opowie
dział o historii powstania dru
giej na świecie i pierwszej w 
Europie nowoczesnej polskiej U- 
stawy Zasadniczej. Podkreślił on,

że tradycje demolw», Ą
tawy Zasadniczej #
stuleci mają do 
czenie, szczególni®.  ̂
przyigotowań ̂  ¥9 ^  
wie do p r z y le j  
konstytucji. ^

Zdzisław K it l ió s ^ ^  fj 
Masżkiewfc? odp° ^  i 
czne pytania n
czyły one
współczesnyd^Hr ^
Polaki.

Józef SZ<■
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i  pierwszy H  oka 
H  tu toczy się swoją 

m $ m  dzieci % rana 
B W  ho szkoły, dorośli 
H  sie pray codzien- 
^  pracach gospodarskich, 
°!2Jh i  nadejściem wios- 

przyb^a. Pozo- 
* 2 k  są mylne. Refor- 
| S  zasiała w  sercach

Z kołchozu do spółki, ale bez własnej ziemi
- t a k  w zasadzie odbywa się reforma rolna w rejonie wileńskim

- m

niepokoju.ma .

S e j  wyjść n a s w e p o le

H  pretensji, nie pozbawi 
Ł c zn ego  prawa hodo- 
2  Niepokój o-
ffarQął również mieszkańców 
S i  z najodleglejszych 
okolic rejonu wileńskiego, 
BS j wioseczek gminy buj- 
widzkftj.

— Zwróćcie nam ziemię 
naszych ojców i dziadów —  
irocają się oni do w ładz 
terenowych. Tamci zsyłają 
się na brak dokurńentów, 
poszą zaczekać na odpo
wiedzi | archiwum. A  w io 
ną nie czeka. W ięc miesz
kańcy gminy piszą:

„Zwracamy się w  sprawie 
mota ziemi 1 lasów naszej 
go ojca, Jana Grycewicza, 
który mieszkał we wsi Maj- 
kuny. Miał 6 ba ziemi 1 18 
ba lani na terenie Niemen j  
ayfaldego Gospodarstwa Lei, 
tnego. W '1991 r. złożyliśmy^ 
raystkle dokumenty do 
italby reformy rolnej w  
bujwidzklej gminie. Potwler- 
«]ących dokumentów Z ar
chiwum nie otrzymaliśmy. 
Ale gmina ma plan z  roku 
1927, w którym jest wska- 
lana ziemia każdego mlesz-'

ł' Niejednokrotnie pro.
flfay pana Mincewicza, 
jmwodnlczącego służby re- 
™ Y rolnej, aby wydał za- 
nrładaenla na ziemię na 
Wtarte tego planu. Od- 
J*Wt brzmiała: plan —  

dokument, nie ma jesz- 
®  dokumentów z archiwum 
^ ' " ‘“ tocych, że wasza 

"k  była sprzedana. 
2 ? 4ae»le otrzymacie 
r & m  Powstała spót- 

“ otecle brać 
dzierżawę.

idłJ l

1 OrhwJS 11 P*11*  Merky-

• w fS S ’ .te  t0 !“ »
i %wy" igM  W°kowanie

las, które znają od  dziecka, 
niech się cieszą z  pierwszej 
bruzdy i p ierwszego siewu 
na własnym polu. Służba re
form y rolnej czekała jednak 
na dokumenty z archiwum, 
pom im o że posiada kopię 
planu wsi z  Państwowego In
stytutu Projektowania Regu
lacji Rolnej. Jak tw ierdzi 
dyrektor Państwowego A r . 
chiwum Alfonsas Pillponis, 
p lany te  są również archi
walnym i dokumentami. I je 
dynie dlatego, że  archiwum 
n ie dysponowało potrzebną 
kopiarką, robiono to  na mo
c y  umowy w e  wspomnianym 
instytucie.

Zresztą czy pracownicy 
służby reform y rolnej w  
fiuj widzach przypuszczali, 
że  instytut rob i kopie planów 
byłych posiadłości i  przeka
zu je je  do gm in tak sobie, 
dla przyjemności czy ty lk o  i 
dlatego, że  nie ma nic do / 
roboty? Przecież 4 marca b r .) 
rząd podjął uchwałę nr 145,7 
na której m ocy rozszerza sięC 
liczbę dokumentów dającychC 
prawo do odzyskania b y łe j )  
własności. W śród  tych do-( 
kumentów, które „nabrały ] 
m ocy prawnej" i  należy ho-/ 
norować także plany, właś
n ie  takie, jak ie  są również 
w  gminie bujw idzkiej.

G w oli ścisłości, kopie ta. 
■kich planów, które się za
chow ały w  archiwum, zro
biono i rozesłano do w ięk 
szości gm in republik i  ogó
łem  ob ję ły  one 54 proc. je j 
powierzchni. W iększość gmin 
w ięc  nie czekając na doda
tkowe dow ody z  archiwum, 
na podstawie tych  planów, 
je że li się zgadzają z  dany
m i w  podaniu pretendenta 
d o  odzyskania posiadłości, 
przyznawała im prawo na 
daną posiadłość zadowalając 
interesantów. Zresztą w  
przypadku jak iejś niejasnoś
ci, można się zw rócić do sa. 
m ych właścicieli, ich sąsia
dów, którzy jeszcze pamię
tają granice dawnych posia
dłości, zebrać się i wspólnie 
ustalić je. W łaśn ie po  to, jak 
rozumiemy, i  są powołane 
gminne służby reform y rol

nej —  do myślenia, działa
nia i decydowania, słowem, 
po to, by pomagały ludziom, 
znajdowały słuszne, nie 
krzywdzące ich rozwiązania. 
N iew ie lk ie  w  tym  byłoby ry
zyko i  warte zachodu, bo 
przyśpieszyłoby podział zie
mi wśród je j prawowitych 
właścicieli, zm n iejszyłoby. 
niezadowolenie. Tym  bar. 
dziej' członkowie słiiżby do
brze wiedzą, że  ich wnio
sek o  przyznaniu prawa do 
ziem i oraz oznakowanie jej 
granic jest wstępny i nie os
tateczny, bo ma go  zaakce
ptować nadrzędna służba, 
to  jest rejonowa 1 dopiero 
potem wręcza się dokument 
z  herbem potw ierdzający 
ostateczne prawo do posia
dłości.

A le  tu wołano czekać, bo 
po  cóż te  kłopoty? Lepiej 
ziem ię przekazać spółce. 
Z jaw ił się Stanisław Babicz. 
W łaściw ie jest miejscowy, z 
M aj kun. Człow iek nadzwy
czaj przedsiębiorczy. Podjął 
się kierownictwa zamkniętą 
spółką akcyjną w  pobliskich 
Osiennikach. Gdy rozpoczę
ła się prywatyzacja, coraz 
częściej przyjeżdżał do wsi. 
Przypomniał, że o jc iec  po. 
siadał 20 hektarów pól i la
su. W zią ł w  dzierżawę fer
mę hodowlaną w  Żwinianach 
na 100 sztuk. Potrzebne są 
pasze, a w ięc  i ziemia. W y 
dzierżaw ił 130 hektarów, po
prosił o. teren przy fermie. I 
to  wzbudziło niepokój mie
szkańców wsi 2winiany.

—  Chcą ze swą spółką ode
brać nam ziemię. N ie  odda
m y —  zaprotestowali i rów. 
nież zw rócili się do redak- 
fcji. W  liście proszą o  po
moc o  odzyskaniu ziemi, któ
rą bez ich zgody zabiera do 
spółki S. Babicz. List podpi
suje była więźniarka polity
czna, zesłanka syberyjska 
M . Kardzis oraz mieszkańcy 
wsi Żw in iany R. Łukszo, S. 
Grycew icz (czwarty podpis 
nieczytelny). Dokumentów 
na ziem ię też w  tym  przy
padku nie ma. C zy ma leżeć 
odłogiem? I dzierżawa (spół
ka dzierżawi ziemię) to nie

własność —  uspokajają ich. 
—  Macie prawo do waszej 
ziemi. Brak tylko dokumen. 
tów.

Jednakże niepokój ludzi 
jest uzasadniony. Przecież 
uchwała przewiduje, że tere
ny obok ferm  hodowlanych 
nie mają podlegać prywaty
zacji (powierzchnię ustala 
się według normatywów 
przyjętych przez Minister
stwo Rolnictwa, uwzględnia
jąc liczbę bydła, wydajność 
ziemi itd.). Jeżeli w ięc nie 
zajdą zmiany, ziem ię dla 
byłych właścicieli, którzy 
zechcą ją  odzyskać trzeba 
będzie wydzielać w  innym 
wolnym miejscu lub zre
kompensować, jeżeli na to 
się zgodzą...

Teraz już nie możemy po
móc w  załatwieniu zawar
tych w  liście próśb, bo za
padła decyzja nadrzędna, 
.tymczasowo zaprzestać po
działu i przekazywania ziemi. 
Trzeba ją  uprawiać. I  ten 
kto posiał ■=— będzie jesienią 
zbierał plon.

Gminna służba w  Bujwi
diach przyjęła blisko 390 po
dań, do zwrotu czeka około 
4 tys. ha ziemi. Zwrócono 
właścicielom zaledwie 120 
ha. I chociaż działalność 
służby tej, podobnie jak  in
nych, reglamentują różne 
przepisy, to  staje się oczy
wiste, że przy takim tempie 
zwracania ziemi, jakie było 
dotychczas, minęłyby dzie
sięciolecia, nim wszyscy ją  
otrzymaliby. A  przecież 31 
grudnia br. końcowy termin 
przedstawiania dokumen
tów  potwierdzających pra. 
w o do własności —  niezau
ważalnie, ale się zbliża. Na 
ziemię natomiast szeregu wsi 
należących do gminy bujwi
dzkiej, takich jak np. Artu- 
rowo, Łazaryszki, Szukiszkl w  
ogóle żadnych - dokumentów 
dotychczas się nie znajduje. 
Zwracać ziemię przez sąd? 
Owszem, w  gminie jest. już 
takie doświadczenie. Na 
podstawie świadków odzy
skał .18 ha ziem i Zenon Ku
leszo. Trwało to około mie
siąca. A  czy sądy, podobnie

jak teraz państwowe archi
wum republiki nie zostaną 
zasypane sprawami, czy po. 
trafią wywiązać się ze swych 
obowiązków?.. Przecież ar
chiwum, które w  ciąga roku 
przy najlepszych chęciach 
jest w  stanie odpowiedzieć 
na 20 tysięcy podań intere
santów, otrzymało ich ponad 
ćwierć miliona... Cud może 
się stać tylko w  bajce... I 
teraz już jest zrozumiałe, że 
do końca roku br. zarówno 
w  Bujwidzach, jak i wielu 
innych służbach reformy rol
nej, wszyscy pretendenci do 
ustalenia prawa na własność 
ziemską nie uzyskają od
powiedzi. Tym  bardziej, że 
zarówno z  gmin Wileńsz- 
czyzny, jak i Kraju Kłąjpe- 
dzkiego zachowała się w ‘ ar
chiwum tylko nieznaczna 
część dokumentów —  wed. 
ług słów dyrektora archiwum 
A . Piliponisa. Toteż szcze
gólnie niezrozumiałe staje 
się ostatnie zarządzenie pre
miera rządu dotyczące pra
wa ustalania własności do 
ziemi i innych nierucho
mości, które zezwala gmin
nym służbom reformy rol
nej, rejonowym i miejskim 
komisjom prywatyzacji Kra

nu  Kłajpedżkiego honorować 
jdokumenty na odzyskanie 

‘•'własności z  okresu powo. 
jennego. I całkowitym mil
czeniem pomija się Wileń- 
szczyznę, której dokumen
tów  archiwalnych zachowało 
się jeszcze mniej niż w 
kłajpedzkiej krainie. Trzeba 
mieć nadzieję, że to przeo
czenie, czy błąd, zostanie w  
najbliższym czasie naprawio
ny.

Fakty świadczą, że w  re- 
• jonie wileńskim reforma rol

na odbywa się na swój spo
sób, a mianowicie: z kołcho
zu do spółki rolniczej, ale 
bez własnej ziemi, a często 
i bez własnej woli. Wygląda, 
że Wileńszczyzna obecnie 
przeżywa drugą kolektywi
zację, której skutki miejsco
wa ludność odczuje nie od 
razu, ale już niedługo.

Danuta DANOWSKA, 
Nikołaj NIKOLSKI

11I|0Ha<T »filaMarla Subo. 
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Stopa życiowa 
nadal się obniża

R ozm ow a z  k ierow n iczką działu  płac 
w  Departam encie S tatystyk i W . M O T IE K A IT IE N E

E S S Ł r f s r * * -

nj*ttEWlc

— Spadamy nadal?
—  sjpadamy.
— I wciąż spodziewamy się 

ratunku od zagranicznych Inwe
storów, zamiast zakasać rękawy... 
A  tymczasem produkcja katastro
falnie spada, brakuje pieniędzy 
na wypłaty, drołeją artykuły
pierwszej potrzeby, żywność.
Dziś jut bez stówy, lub kilku, 
nikt nie chodzi do sklepu spoży
wczego na fcodzienne zakupy... 
Jak wyglądaliśmy w marca w 
świetle analizy statystycznej?

■— Indeks cen detalicznych i 
taryf na towary użytku powsze
chnego oraz usługi nadal spadał. 
W  porównaniu z lutym zmniej
szył się on o 1,182, w porówna
niu z grudniem 1991 r. —  2,629, 
a z grudniem 1990 r. — 12,508!

— Może dałoby się to Jakoś 
jaśniej wyrazić, w Jajkach, czy 
maśle?

— Nadal drożały nam towary 
i usługi. W  ciągu miesiąca sól 
podrożała 3,5 razy, masło — 1,5 
razy, nabiał — 1,4. razy, maka
ron — o 20 proc., mąka, pie-

• czywo, napoje alkoholowe —  o

19 proc., mięso — o 48 proc., 
sery — o 16 proc., wyroby cu
kiernicze, kasze —, o 15 proc. Z 
towarów niespożywczych: wyro
by jubilerskie — 3,3 razy, ben
zyna — 2,2 razy, naczynia szkla
ne — 1,9 razy, naczynia kuchen
ne — 1,5 razy, materiały budo
wlane — o 34 proc., artykuły 
sportowe — o 31 proc., tytoń —
0 30 proc.

W  drugie] dekadzie kwietnia, 
w porównaniu z pierwszą, znów 
podniesiono ceny na mąkę, pie
czywo, jaja, ziemniaki, warzywa, 
jabłka.

Zdrożały też usługi transportu, 
kulturalne, medyczne, szycie i 
naprawa odzieży, obuwia, tele
wizorów, usługi pralnicze, usługi 
rytualne.

— Nie opłaca się umierać, ale
1 żyć nie Jest łatwo. Wiele osób 
skarży się, że żyje od pensji do 
pensji, wiele otrzymuje pobory 
ze znacznym opóźnieniem 1 to 
jest dla rodzin katastrofą.

— Rząd zwiększa zasiłki, pod
nosi w górę poprzeczkę średnich 
zarobków. W  marcu wyniosły

one 3.240 rb., czyli o 16 proc. 
więcej niż w lutym. Po odlicze
niu podatków zmniejszyły się do 
2.761 rb. Średnie pobory w pie
rwszym kwartale ogółem wy
niosły -2.772 rt>-, czyli 8,6 razy 
więcej niż w tym samym okresie 
roku ubiegłego.

— Gdzie lepiej ludzie zarabia
ją: w sferze produkcyjnej czy 
nieprodukcyjnej ?

— Dysproporcja zmniejsza się, 
ale nadal istnieje. W  lutym pra
cownikom sfery materialnej zwię
kszono pobory o 20 proc., niema
terialnej — o 27 proc. W  mar
cu odpowiednio — 13 i 23 proc.

— Jak wygląda sytuacja we
dług poszczególnych gałęzi gos
podarki?

— Weźmy taki .przykład — 
w marcu rolnik zarobił 1.266 rb. 
czyli 2,8 razy mniej niż praco
wnik przemysłu. Jego stopa ży
ciowa obniżyła się do minimal
nej. A  przecież w niektórych re
jonach, jak lazdijski, prienajski, 
molecki, poziom życia obniżył się 
poza minimalny.

Ogółem znacznie zwiększyły 
się pobory pracowników handlu. 
Średnio wyniosły one w marcu 
3.421 rb. Wykładowcy wyższych 
uczelni zarobili z kolei średnio 
po 2.876 rb., trochę więcej niz 
nauczyciele. Pracownicy trans
portu samochodowego mieli śre
dnio po 3.322 rb., kolejowego *— 
2.994 rb., lotniczego — 2.588 rb., 
trolejbusowego — 3.648 rb.

Pracownicy sfery usług z ko

lei zarabiali średnio po 1.076 rb., 
czyli 3,5 razy mniej niż pracow
nicy przemysłu lekkiego. Mało 
zarabiał personel placówek ży
wienia zbiorowego. Znacznie 
mniej niż wynosi średnia w re
publice.

— I  prawdopodobnie wzrost 
płac nie odpowiada nadal wzro
stowi kosztów spożycia?

— Tak. Jeżeli w grudniu 1991 
r. płace przewyższały średnio 4,3 
razy minimum egzystencji, to w 
marcu — 2,8 razy.

— A  co w budownictwie mie
szkaniowym? Czasem ludzie wo
lą nie dojeść, byle mieć dach 
nad głową. Rząd zdecydował u- 
dzlelić kredytów na budownict
wo mieszkaniowe, Jednak nadal 
Jest to chyba kosztowna przy
jemność.

-— Owszem Ceny prac budow
lano - montażowych od stycznia 
do. marca wzrosły siedmiokrot
nie! Szczególnie zdrożało budo
wnictwo mieszkaniowe, obiektów 
oświatowych, lekarskich, handlo
wych.

— Do Ministerstwa Kontaktów 
Gospodarczych z Zagranicą przy
była grupa ekspertów z Między
narodowego Funduszu Waluto
wego. Mają nam doradzać, jak 
wybrnąć z recesji. Ale mnie się 
widzi, że na danym etapie gos
podarczym dopóki aparat będzie 
górował nad produkcją — na
wet MFW nam nie pomoże... 
Dziękuję za rozmowę.

Barbara ZNAJDZTŁOWSKA



Patrząc na te trzy zabytko
we wileńskie budowle, opa
sane rusztowaniami, na któ
rych, niestety, nic się osta
tnio nie dzieje, przypomnia
łam fakt iście komiczny. 
Otóż, pewnego razu jakiś 
kretyn opublikował w  pew
nym piśmie, pretendującym 
do miana wyroczni ^  spra
wach literatury i sztuki list, 
w  którym zarzucał polskim 
firmom PKZ i „Budimeio- 
wi", że na obiektach praez
nie restaurowanych nie ma 
napisów w  języku litew
skim. Absolutna dezinfor
macja, albowiem takie napi
sy były, nawet w  trzech je
żykach. Mniejsza zresztą o 
to Takie sobie czcze gada
nie, miast cieszyć się, ze 
wreszcie po długich latach 
coś się dzieje z zabytkowy, 
mi, cennymi budowlami, 
zwykłe szukanie dziury w  
całym...

Teraz z kolei, gdy wszel
kich prac zaprzestano, jakoś 
nie słychać, by ktoś rozdzie
rał szaty i alarmował na ła
mach prasy, że zabytki bez
cenne, w  które zresztą zain
westowano spore fundusze, 

niszczeją.
Jaka przyszłość oczekuje 

te budowle w  rusztowa
niach? PKZ rozpoczęły robo
ty w  kościele św. Katarzy
ny, planowano również od
nowienie przylegającego kia. 
sztoru benedyktynek. Daw
ny pałac Radziwiłłów, w  któ

rym w  1796 roku Dominik 
Morawski założył pierwszy 
wileński teatr, niemal zo
stał odnowiony. Trzeci
obiekt —  to kamienica przy 
ul. W ileńskiej —  róg Islan- 
dijos. Kolejny —  zdjęcie 
opublikujemy innym razem
  to  część Zamku Dolnego,
na którego terenie polscy 
specjaliści z „Hydrokopu" (i 
nie tylko) dokonali poważ
nych robót.

Na tych obiektach nic się 
teraz nie robi. N ie  ma inwe
stora, czyli mówiąc językiem  
zrozumiałym —  brak pienię
dzy. Z  tego powodu polscy 
specjaliści dawno już wy. 
jechali, a ich dzieło naj- 
zwyklej w  świecie niszczeje, 
bo w  naszym klimacie na
wet najsolidniejsze zabez
pieczenie niezbyt w iele jest 

warte.
Zresztą dotyczy to  nie

N a s z  k o n k u r s

Nagrody — w redakcji
tylko budowli, którym na 
ratunek przyszli w  swoim 
czasie Polacy. Podobnie prze
cież się dzieje na w ielu  in
nych obiektach 1 Starówki i 
dzielnic młodszych. Zresz
tą, nic dziwnego. O jcow ie 
miasta zapatrzeni „w  świe
tlaną przyszłość", czyli tzw. 
w ielkie W ilno, nie dostrze, 
gają (a ściślej —  starają się 
nie dostrzegać) tego, co się 
dzieje dosłownie pod ich 
nosem. W ystarczy zagłębić 
się w  slumsy na Kalwaryj- 
skiej, w  malownicze tereny 
Zarzecza, a nawet wejść do 
podwórza na „reprezenta- 
cyjnych" Zamkowej, W ie l
k iej, Ostrobramskiej...

N A  ZDJĘCIACH: pałac Ra
dziwiłłów; kamienica —  róg W i
leńskiej i Islandljos; kościół św. 
Katarzyny.

Dziś tytułem, odpowiedzi na 
konkurs-zgadywankę z dn. 28 
marca br. zamieszczamy fragmen
ty listów naszych Czytelników, 
którzy prawidłowo okreśiiU o- 
biekt przedstawiony na zdjęciu.

Dziękujemy za udział w nasze] 
zgadywance na temat wiedzy o 
mieście.

A  teraz zapowiedziane frag
menty. Pani Edyta Csmolska pL 
sze: „Wszak znów legenda wpro
wadza nas na lesiste wzgórze 
Werek, wyrastające ogromną 
masą nad samą Wilię i tu wedle 
podania znaleziony został jako 
niemowlę późniejszy arcykapłan 
Lizdejko, mający szeroko po 
świecie imię Litwy i własne roz
sławić tłumaczeniem Giedymino
wi jego snu o żelaznym wilku. 
Werki, nadane przez Władysła
wa Jagiełłę biskupowi wileńskie, 
mu stały się ulubioną letnią sie
dzibą biskupów. Wspaniały fra
gment rezydencji - werkowskiej, 
który utrwalono na zdjęciu, bu
dował biskup. Massalski (arćh. 
Wawrzyniec Gucewicz). Z daw
nego parku pałacowego pozo sta. 
ły nikłe -ślady: zatarła je  tutaj 
i wszędzie^ na tym wzgórzu zwy
cięska ogromna siła przyrody, 
zamieniając przemyślną sztukę 
ogrodniczą na tajemnicze gaje, 
ostępy leśne, a ze strzelisto ma
sztowych drzew iglastych i  z oL 
brzymich dębów tworząc wspa
niałe rusztowania i konstrukcje.

Teraz tam mieści się Pałac 
Naukowców. W  salach jest wy. 
stawa sztuki".

„...Znam ten pałac, znałam 
tatniego jego właściciela, 
nim Kazimierz Karp-Spla* t  
chowany jest w Kalwari^pA
wiłam na Jego grobie h 
Werkach mogę dużo 
dzieć..."
-  Umówiliśmy się z 
słów panią M. BartoszewJ.‘w 
spotkanie. Mamy nadzieją** 
wspomnienia zainteresują ̂ 3  
ników.

A  oto jeszcze z dziejów 
cu w Werkach — z listu ajT 
da AnuszkiewiczarJ „.Jj jj 
1569 roku zmarł w'We^! 
.biskup Wojciech Radzi^^l 
tej rezydencji Abraham Wo  ̂I  
przyjmował w 1633 j 1639 ro? 
króla Władysława IV Wat wi 
1780 roku Werki przeszły, §
prywatne władanie biskup# L i 
naoego Massalskiego, który 
zamian oddał kapitule nb l 
posiadłość w Czerwonym D*,! 
rze..."

Nagrody książkowe tym I  
otrzymują Alfred Anus&iesrial 
M. Bartoszewicz, Mażewici 
imienia), Edyta Osmolska. fa l  
rodę pocieszenia — Irena AH.I 
sandrowi cz. Pomyliła budo*. I  
ale napisała ciekawy f < 
list.

Książki do odebrania w Do&| 
. Prasy (al. Laiswes 60), 12 p 

pokój 1203 dział 
aktualności. • ^

W  następnych „Vilflianaęh“ - 
zamieścimy kolejne zdjętie-ipl 
dywankę.

LITWA A REFORMACJA
W  Wilnie powołano T&Wifźy- 

stwo Historii i Kultury Reforma
cji (ruch. religijny, społeczny i 
polityczny w Europie w XVI w. 
który w rezultacie doprowadził 
do rozłamu w kościele katolickim 
i  do utworzenia nowych wyz
nań).

Celem działalności Towarzyst
wa jest ożywienie zainteresowa
nia tym ruchem, który odegrał 
znaczną rolę w kulturze litew
skiej.

Została tylko pamięć...
Nigdy by mi do głowy nie 

przyszło, że .w tym miejscu będę 
pisała o wieloletnim naszym au
torze Wytautasie Powilasie Jurk- 
sztasie. Przez wiele, wiele lat 
kolumnę naszą wypełniały też 
Jego publikacje. O  mieście, je
go bezcennych :załrytkach i naj
ważniejsze — o muzyce/ Jego 
najukochańszej, największej pa
sji.

Ileż sylwetek -polskich kompo
zytorów i muzyków, artystów i 
reżyserów, edziałających i two
rzących na Litwie przybliżył na
szemu czytelnikowi. Szymanow
ska, Bogusławski, Ogińscy, Ren- 
ner, Kątski, Henryk 3 Józef 
Wlenia wscy, dziesiątki innych 
słynnych nazwisk. Osobny roz
dział stanowiły imiona znako
mitych twórców muzyki dawne
go Wilna. I oczywiście — oj
ciec opery polskiej,. Stanisław 
Moniuszko. Twórcę .,'Halki" u- 
ważał za największego kompo
zytora. słowiańśkiego. Był nie
zrównanym znawcą jego muzyki 
i wszystkich faktów, związa- 

z życiem 'kompozytora. ~ 
Nieprzypadkowo ’był członkiem

Polskiego Towarzystwa Moniu
szkowskiego i przyjaźnił się z 
wielkimi propagatorami muzyki 
Stanisława Moniuszki — kom
pozytorem polskim, prof. Witol
dem Rudzińskim i reżyserem, a 
w przeszłości ' primadonną pol
skich teatrówf operowych Marią 
Fołtyn. | i.

Podpisywać się na łamach na
szego dziennika czasem pseudo
nimami. I l i  Walerian Kosgoło
wicz, Adam Bulwieć, Jurand W i
tek. Zupełnie ńiedawno towa
rzyszył ekipie Telewizji Poz
nańskiej, która przybyła do W il
na, by przed 120 rocznicą śmier
ci Moniuszki przewędrować jego 
wileńskimi' śladami. A  najwięk
szym znawcą tych śladów był 
On. Umówili się na ciąg dalszy 
spotkania w maju. Mają być 
nakręcone kolejne sekwencje 
filmu telewizyjnego o Stanisła
wie Moniuszce. Niestety, już bez 
Przewodnika.

Wybrał się w największą w 
swoim życiu podróż do 
Włoch. Omawialiśmy tematykę 
reportaży, ze szczególnym uw

zględnieniem tam śladów pol
skich. Jechał z chórem kame
ralnym „Polyphonia" przez Pol
skę. Święta Wielkanocne spę
dzili w Łodzi, Potem Słowacja, 
Austria. Dotarł zaledwie do 
Wenecji, by umrzeć na Placu 
św. Marka. Tak się cieszył z 
-tej podróży. Widział oczyma 
wyobraźni miasta włoskie, ma
rzył o Rzymie, o ewentualnym 
spotkaniu z Ojcem Świętym, od 
którego w zeszłym roku otrzy
mał osobiste Błogosławieństw) 
Papieskie. Niestety... Zbyłf wraż
liwą miał naturę, Zbyt długo 
widocznie czekał na to spotka
nie ze światem piękna, z ojczy
zną wspaniałej muzyki, którą 
dotąd znał z literatury...

Odszedł Człowiek, którepc 
cechowała niepospolita wielo
stronność zainteresowań: muzy
ka, lotnictwo, zabytki. Od lat 
wielu był dobrym duchem „Po- 
lyphonii". To z Jego • inicjatywy 
ten słynny zespół śpiewaczy 
podjął się próby przywrócenia 
w wileńskim kościele św. Ka
zimierza tradycji śpiewu poli- 
chóralnego. Marzył | o ożywie

niu życia muzycznego w koś
ciele św. Jana, szczycącego się 
przebogatą i oryginalną kulturą 
wykonawstwa muzyki sakralnej.

Śmierć zabrała Człowieka, któ
ry tworzył kronikę dziejów mu
zyki, kultury polskiej na ziemi 
litewskiej. Mamy jeszcze sporo 
materiałów w archiwach, które 
kronikę tę uzupełnią.

Przed wyjazdem do Włoch 
poczynił starania, aby wreszcie 
na ścianie domu, w którym mie
szkał i tworzył Moniuszko przy 
ulicy Niemieckiej, znalazła się 
tablica z napisem także w języ
ku polskim. Rozpoczął organiza
cję uroczystego wieczoru z oka
zji 120 rocznicy śmierci kompo
zytora. Opracował program uro
czystości, które poprzedzić miała 
Msza św. za duszę ś.p. Stanisła
wa Moniuszki. Uroczystości od
będą się, ale bez Niego.

...W życiu przerw nie ma, ży
cie :musi iść naprzód. Wiem tyl
ko jedno, że nikt już tak dogłę
bnie, ze znawstwem i miłością 
nie będzie nam pisał o . dziejach 
muzyki i  kultury wileńskiej. 
Trudno, czy wręcz niemożliwe, 
będzie o kontynuatora Jego 
dzieła.

F E S T IW A L  MUZYKI 
*  ŻYDO W SKIEJ

Najbliższe iSĘihb feętmkl 
we: dziś w Operze WHctźhI  
grać będzie orkiestra symfonii I  
na pod batutą Giniarasa Rist-| 
wicziusa. Wystąpią także 
wieński Chór Państwowy, sotil 
W  programie'— dwie premier I  
„Kadish" Alexandra Krom I  
„Simeni Chachotam al Iibectes'! 
wilnianina Anatol! ja Szemiot* I

Natomiast w niedzielę (g°&| 
15) w Pałacu Pracownik S 
ki Jerome Barry (baryton) J| 
USA.z towarzyszeniem piani®! 
Birute Wainlunaite wyfcora 
śni w języku jidysz, W 
dniu wieczorem w saH Aiac®| 
Muzycznej wystąpią 
analogicznej uczelni 
instrumentaliści z Francp 1 ■

* *  „ V I L N [ U S  IN 

Y O U R  POCKET"

To nazwa PraewfX*n̂ p°Jp| 
lnie w języku a n g i^ d ^ jl 
się ukaże już w 
dniach. Nakład 10.000 
rzy. Format kieszonkowy.. ■ 
ny, barwne ilustracje. 
czenie — j dla s l i

mości a Wilnie 
informację o botełacn*
cjach, kavdarnla<̂ u. e 
przedsięwzięciach, 
ną rozkłady lotówjaj*10 
pociągów, autobusW 
cych z Wilna i do Wini 

Jako ciekawostka!
stale będzie 
tualne wiadomości, » 
że będzie de »ka*y**cl^

Kolumnę rmg/jjf) 
Halina 
FOL w al«y

Komu zabytek, komu...
1



u R I E R  W I L E N S K I”
2 maja 1992 r. sir. 5

50 rocznicę majowych rozstrzałów w Ponarach

Pamiętamy i powinniśmy pamiętać
1  czasie okupacji niemie-

,Je.- Ponary, ,od'
f i r i  9— 10 km  o d  W iln a . 

“ Tniejsoem rbrodni ludo- 
SSwa, którego dokonirt o- 

litewski oddział 
^ S n y ,  tzw. stadcy ponar- 
^ & c a c h P d a k 6 w . n a

Snńoo ® § l w* Iudziach m '
^ M T O d o ^ 1' W  ciągu 
LZt. lat w  Ponarach roz- 

100.000 o

^Od Iipca 1941 r. “rozpoczęła 
rie masowa eksterminacja lu
bości żydowskiej. Do Ponar 
®  całe rodziny z
wileńskiego f g | l  I  __

Polacy stanowili drugą gru- 
„  a , Żydach pod względem  
Uczto ofiar. Żydzi ginęli ma- 
50*0, Polacy byli mordowa
ni za świadomie podjętą wał- 
te w konspiracji, w  szeregach 
AK, ginęli też dlatego, że  by
li Polakami. Naszych roda
ków - ziomków przywożono z 
więzienia na Łukiszkach, z  
lochów gestapo, bądź jako za
kładników.

27 września 1941 r. w yw ie
ziono z  więzienia na Łukisz
kach 320 Polaków i  rozstrze
lano w Ponarach; 5 maja 
1942 r. —  zamordowano tu
taj 50 Polaków z  księdzem 
Romualdem Swirkowskim, 
proboszczem parafii św. Du
cha, przed wojną był dyrek
torem Akcji Katolickiej w  
Wilnie; 9—17 maja —  około 
300 Polaków, w  tym 80 ucz
niów oraz 5 uczennic gimnaz
jów wileńskich.

Wśród tej 300-osobowej 
grapy rozstrzelanych byli ro
dzeni bracia wilnianki Geno
wefy Syrnickiej. Po 50 la
tach po raz pierwszy wspo
minamy ich’ Imiona.

— 28 stycznia 1942 r., w  
“ocy przyjechało do nas 
j^eoh gestapowców w  cyw i
l i  rozmawiali po litewsku —  
wspomina pani Genowefa. —
Po przeprowadzeniu w  mie-

rewizji aresztowali 
jg-M braci; 20-letniego Ju- 

i 24-letniego Leonarda.Jeden zr S^tapowców mnie 
S  chciał zabrać lecz I 

^Opowiedział, że „jest za 
, We ma 16 lat, jeszcze 

się“ . Tatuś

abieJST̂ i', prosiłi  W nie
(łMoi.—T JJroów. Odpowie-I

•jo ń n *  H f H i !  ^  i j P  
dowie,!,?^' DoPiero potem | 

si?' **  bracia 
M°izacii h ^  polskiej or- 
, cl1( do powstaiacei Ar-powstającej Ar-

i

mii K rajowej.
Starszy brat, Leonard, w  

1939 r. w alczył pod W arsza
wą. W  grudniu w rócił do 
W iln a  z  odmrożonym i noga
mi. Przed w ojną był instruk
torem Czerwonego Krzyża, 
w ięc  uczył chłopców  robić 
opatrunki rannym i  obchodzić 
się z  bronią. Zbierali się w  

-naszym mieszkaniu przy ul. 
Słowackiego (obecnie Min- 
daugo) 24.

M łodszy  brat, Julian, z  k o 
legam i starał się zdobywać 
broń u N iem ców.

Podczas rew iz ji gestapow
cy  znaleźli bibułę., którą przy
chodziła odbierać m niej w ię 
ce j 25-łetoia pani Tek la  z  
Lipówki, oraz dnikarenkę. Na 
szczęście n ie  natrafili ani na 
granaty, ani naboje, które w  
tym  czasie bracia przechowy
w a li w  mieszkaniu. W  przeci
wnym  razie los całej naszej 
rodziny by łby przesądzony.

Tam tej nocy aresztowano 
17 chłopców  z  grupy moich 
braci. T rzy  tygodnie torturo
wano ich w  gestapo. Potem 
przeniesiono do w ięzien ia na 
Łukiszkach, a w  pierwszej 
połow ie maja 1942 r. rozstrze
lano w  Ponarach. Że już nie 
ma Juliana i  Leonarda, uś
w iadom iliśm y sobie, gdy  15 
maja na Łukiszkach n ie przy
ję to  paczek. A  jednak m ieli
śmy nadzieję, że  może żyją. 
Pisaliśmy podania do gesta
po. Po roku otrzymaliśmy pi
semną odpowiedź, że Julia
na i Leonarda Syrnickich ska
zano na karę śmierci, wyrok 
wykonano. Po dwóch wspa
niałych chłopcach został ty l
ko  ten papier z  gestapo...

Braci Syrnickich 13 maja 
1942 r. rozstrzelali „strzelcy 
ponarscy". W  odnalezionym 
dokumencie gestapo z dn. 12 
maja, w  którym  figurują pod 
nr nr 4 i 5, perfidnie napisa
no, że wszystkie wym ienio
ne osoby są zwolnione z are
sztu. W  rzeczywistości zosta
ły  zamordowane w  Ponarach.

4 maja br., o godz. 8 w  
kościele św. Ducha w  W iln ie  
odprawione będzie nabożeń
stwo za dusze Juliana i Leo
narda Syrnickich oraz ich ko
legów . Siostra zamordować 
nych Genowefa Sym icka pro
si o  współuczestnictwo w  
żałobnej M szy  Świętej.

14 czerwca 1942 r. w  Po
narach rozstrzelano Zbyszka 
Skłodowskiego ps. „Kura", 
komendanta konspiracyjnego

Związku Harcerstwa Polskie
g o  na L itw ie Kowieńskiej. Po 
kilku miesiącach zamordowa
no W andę Rewieńską, doc. 
Uniwersytetu Stefana Batore
go,. geografa, adiunkta Zak
ładu USB, autorkę prac nau
kowych, harcmistrzynię. W  
czasach okupacji pracując w  
konspiracji użyczała swego 
mieszkania osobom zagrożo
nym  oraz sporządzała im fał
szywe dokumenty.

,.N igdy  n ie  zapomnę mo
mentu, k iedy opuszczała na 
zawsze celę — wspomina łą
czniczka A K , niestrudzona 
badaczka zbrodni ponarskiej, 
zabiegała o  upamiętnienie te
go  m iejsca m artyrologii Po
laków  wileńskich, Helena Pa. 
sierbska z  Gdańska. —  Otwo
rzy ły  się z  trzaskiem drzwi i 
strażniczka oznajm iła krótko: 
„Rewieńską, zabieraj rzeczy 
i wychodź". Pomogłyśmy po
zbierać rzeczy: pani W anda 
na progu dobitnie powiedzia
ła: „Żegnajc ie  1 Polska nie
zginie!

W  tym  samym czasie zos
tał zabrany z  celi w ięziennej 
na Ponary doc. dr M ikołaj 
Taranowski, młody, zdolny 
pracownik Obserwatorium 
M eteorologicznego Uniwersy
tetu Stefana Batorego.

W czesnym  rankiem 17 
września 1943 r. w  Ponarach 
rozstrzelano 10 Polaków  - za
kładników w  odwecie za w y 
konanie wyroku śmierci na 
inspektorze litewskiej policji 
kryminalnej Marianie Pada- 
bie, k tóry  cieszył się złow ro
gą sławą, szczególnie gorli
w ie  współpracując z  gestapo, 
bezwzględnie tropił i  niszczył 
polskie podziemie. Z likw ido
wany został przez egzekuty
wę Komendy Okręgu AK . W i
leńskie gestapo natychmiast 
nakazało litewskiej policji 
zaaresztować zakładników w  
tym  rekrutujących się spoś
ród e lity  polskich intelektua
listów.

Od kul „strzelców ponar- 
skich" zginął Kazim ierz Pel
czar, dziekan W ydziału  Le
karskiego Uniwersytetu Ste
fana Batorego, profesor pa
tologii ogólnej, prezes Izby 
Lekarskiej w  W iln ie, świato
w ej sławy onkolog, jeden z 
nielicznych specjalistów euro
pejskich w  tej dziedzinie, 
twórca pierwszego przed 
wojną w  Polsce Centrum 
Onkologii w  W iln ie. Z  chwi
lą wybuchu II w ó jny  świato

wej ten wspaniały nauko
w iec  otrzymał propozycje z 
uniwersytetów włoskich: pro
ponowano mu m.in. objęcie 
katedry patologii i  onkologii 
w  uczelni rzymskiej. Prof. 
Pelczar odmówił, bo, jak  oś
wiadczył, „b y ł potrzebny spo
łeczeństwu polskiemu w  W i
lnie". W  ciężkich czasach 
wojennych jako Polak - pa
triota śpieszył z pomocą je j 
potrzebującym.

W śród ofiar znalazł się ta-‘ 
kże M ieczysław Gutkowski, 
wybitny uczony, profesor 
skarbowości i prawa skarbo
wego, kierownik Zakładu 
Prawa Skarbowego Uniwer
sytetu Stefana Batorego. 
W śród 10 zakładników zo
stali również zamordowani: 
M ieczysław  Engiel, adwokat, 
przed wojną przewodniczący 
Stowarzyszenia Chrześcijańs
kich Związków Zawodowych 
w  W iln ie ; k p t Eugeniusz Bie- 
łgorajski; por. Kazim ierz I- 
wanowski; inż. Kazimierz 
Antuszewicz; kierownik biu
ra W łodzim ierz Manrik; u- 
rzędnik Tadeusz Lothe; che
m ik Stanisław Grynkiewicz; 
robotnik Aleksander Orłow
ski.
. W  Ponarach zostali rozst
rzelani: W ładysław  Zgorzel- 
ski. podkomendny gen. „W il
ka"; Romuald Piekarski, o fi
cer W ojska Polskiego; Jerzy 
Zaharski, współpracownik do
w ódcy grapy Baza „M iód " 
Bronisława Krzyżanowskiego; 
Maria Tomkiewiczówna, ins
truktorka łączniczek, zwa
nych Kozami; W ładysław 
Cynk, jeden z  kolejarzy, pra
cujących w  dywersji; Jan Ka
zim ierz Mackiewicz; Henryk 
Pilść, za którego duszę oraz 
dusze jego  kolegów  w  1990 
r. w  kościele św. Ducha od
było się nabożeństwo żałob
ne zamówione przez siostrę 
zamordowanego Helenę Gu- 
lanowską z Lublina. Razem z 
akowcami, patriotami współ
pracującymi z  podziemiem le
żą tu 4 osoby z  rodziny M a
rii Kaczyńskiej: W itold, Jad
wiga, Czesław i W iktor Li
sowscy; Halina Kopeć i w ie
lu, w ielu innych. Lista zna
nych i nieznanych ofiar Po- 
nar nie jest zamknięta. Je
żeli ktokolwiek posiada in
formacje o nich, prosimy o 
wiadomość*

Od razu po wojnie żydzi 
postawili w  Ponarach pomnik 
z odpowiednim napisem w  
języku hebrajskim, Polacy —  
krzyż drewniany z  Męką 
Pańską. W  czasach stalinow
skich, w  1952 r. to wszystko - 
zburzono.

W  1990 r. pomnik dla 
swoich rodaków ustawi
li Żydzi. W  listopadzie

N A ZDJĘCIU: Leonard Syr- 
nlckl w 1942 r., przed aresztowa
niem.

tegoż roku stanął w  Pona
rach 10-metrowej wysokości 
dębowy krzyż poświęcony 
pamięci Polaków. W  związ
ku z  tym bodajże najwięk
szym problemem — poza ne
gocjacjami z władzami mia
sta w  sprawie uzyskania zgo
dy na postawienie krzyża —  
było uzgodnienie jego  usy
tuowania z Towarzystwem 
Kultury Żydowskiej. Chodu 
ło o to, że według kanonów 
judaizmu krzyż i tablice pa
miątkowe żydowskie nie mo
gą się znajdować w  bezpoś 
redniej odległości od siehie. 
Problem międzywyznaniowy 
przy wzajemnym szacunku 
zrozumieniu został rozstrzy 
gnięty.

Krzyż poświęcił ks. Feli
cjan Poluszkiewicz z War
szawy. Następnie —  przy 
współdziałaniu Związku Po
laków, Fundacji Kultury Pol
skiej na Litwie i Klubu Żoł
nierzy A K  Ziemi Wileńskiej 
—  przy krzyżu odsłonięto po
mnik. Jego projekt wykonał 
Jaunutis Makariunas, zreali
zowali go pod kierownict
wem Ireneusza Gwizdka i 
przy poparciu ówczesnego 
pełnomocnika PKZ w  Wilnie 
Jerzego Jarzębowskiego pra
cownicy PKZ z  Białegostoku: 
W łodzimierz Kirylenko, Jan 
Kiełczewski, Jan Niemczyno- 
wicz, W iesław Słowikowski, 
Paweł Petrych, Tadeusz Czop. 
Ofiarnie pracowali również 
wilnianie Jan Tubielewicz i 
Czesław Łozowski. Ogromnej 
pomocy udzielił dyrektor mu
zeum w  Ponarach Algis Ka- 
rosas.

Podczas żałobnej Mszy 
Świętej ks. Czesław Wierzbi
cki z woj. gdańskiego poś
więcił pomnik z nadpisem: 
„1941— 1944 Pamięci wielu 
tysięcy Polaków zamordowa
nych w  Ponarach w  hołdzie 
—  rodacy Ziemi Wileńskiej 
W ieczny odpoczynek racz im 
dać Panie a światłość wiekui
sta niechaj im świeci Amen".

Jerzy SURWIŁO

Zdjęcia i repr.
Walerego Charlna

Okradziono Galerię 
Obrazów we Lwowie

^CH: przy pomnikach pamięci Żydów 1 Polaków, jio  m ordowanych w  Ponarach.

LWÓW (RIA—ELTA). 29 kwie
tnia 4 nieznanych złoczyńców 
okradło lwowską Galerię Obra
zów. W  szatni pozostawili torbę 
z nabojem dymnym, którego wy
buch odwrócił uwagę strażników 
muzeum. Korzystając z zamie
szania przestępcy wycięli z ram 
kilka płócien wybitnych polskich 
malarzy ubiegłego stulecia -—

Jana Matejki i Artura Grottge 
ra 1 rzucili się do ucieczki, od 
dając kilka strzałów do stojfl 
cych na drodze ludzi. Zginę 
kierownik działu sztuki zachód 
nioeuropejskiej D. Szelest i za 
st&>c& dyrektora do spraw ad 
minlstracyjnych I gospodarczych 
J. Wowczak. przestępcy zdołali, 
zbiec wraz ze skradzionymi ob
razami.
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Mocarstwa wobec Konstytucji 3 Maja Vry-

201 lat temu (3 maja 
l święcie 1Konstytucja 3 M «)» ^slała uchwdona

T  T l  BJ eZ pl“  Z ^ ad 2 c S ^ o « la  liberum v«to. *•-
PO^ci, n»gna,er,,. urno-

cnlła państwo 1 pozycję w nim rządu.

O ile Konstytucja J ma- tej rocznicy przez 
ł Drzyieta w  Czołowy organ polskiego

j a została przyję_ ^  odrodzenia „Gazeta Narodo-
wiele

ile Konstytucja 3 M a
ja została przyjęta w 

■  całym kraju z niekła
maną radością, budząc silne 
emocje i wielkie nadzieje, 
to reakcje tak opinii euro
pejskiej, jak i sąsiadów Pol
ski były różnorodne. Narody 
Europy i Ameryki fakt pro
klamowania Konstytucji 3 
Maja przyjęły nadzwyczaj 
entuzjastycznie. Natomiast 
rządy państw sąsiednich w 
większości zachowały rezer
wę, a nawet wrogość. W i
działy one w  wydarzeniach 
polskich pochód idei Rewo
lucji Francuskiej na wschód 
Europy.

Konstytucję 3 Maja powi
tał radośnie sławny Amery
kanin Tomasz Payne i angie- 
Łslki publicysta i'm ów ca Ed
mund Burkę, który w  zna
miennych i  podniosłych-sło
wach stwierdził: „N ikt stra
ty nie poniósł, nikt poniżo
nym nie został. Począwczy 
od króla aż do dziennego 
wyrobnika..., żadna kropla 
krwi nie prysnęła: nie było 
tam ni zdrady, ni obelgi, ni 
zmowy na czyj honor, sroż- 
sze nad zabójstwo od m ie
cza: ni przysposobionego
lżenia religii, obyczajów ani 
łupiestwa, ani konfiskaty: ża
den obywatel pojmanym, ża
den więzionym -nie został, 
żaden wygnanym. Lecz tako
we podziwienia godne postę
powanie, zachowane było 
jedynie dla tego chwalebne
go związku, którego celem 
było utrzymanie prawdzi
wych, istotnych i nieodzow
nych praw człowieka". I da
lej: .,Na koniec to w ielkie 
dzieło ten ma zaszczyt naj
celniejszy, że zawiera w  so
bie nasiona coraz dalszego 
ulepszenia w  porządnym w y
noszeniu się na tych samych , 
zasadach, które naszą starą 
brytańską konstytucję czynią 
tak wyborną. Tu jest powód 
powinszowania i święcenia

wa i Ohca" zawiera 
pochlebnych sądów zagrani
cy o Konstytucji 3 Maja.

W  dniu 10 sierpnia 1791 
roku przytacza ona ciekawą 
relację z Dublina z  22 lipca 
1791 roku, w  której jest mo
wa o manifestujących w  
Dublinie Irlandczykach,^ dla 
których Polska, Stany Zjed
noczone i Francja były tymi 
państwami, które znajdowały 
się w  czołówce walk o w o l
ność, demokrację i swobo
dy obywatelskie. Również

Polski okupi długoletnim 
więzieniem w  twierdzy pe
tersburskiej). W  swej depe
szy z 4 maja 1791 roku prze
słanej do ministra spraw za
granicznych Francji pisał on 
o olbrzymim entuzjazmie, 
który ogarnął mieszkańców 
Warszawy i przewidywał 
poważne i korzystne nastę
pstwa dla przyszłych wyda
rzeń polskich.

Rzecz znamienna, że nawet 
nieprzychylnie do Polski us
posobiony agent francuski 
Joseph Aubert w  swej depe
szy -z 7 maja 1791 roku do 
Montmorina, ministra spraw 
zagranicznych Francji, chwa
l i  Polaków, że potrafili tak 
długo zachować sekret o 
planach wprowadzenia Kon
stytucji. ''

W  sposób szczegółowy

Na 201 rocznicę  
Ustawy Zasadniczej

gazeta ta przytacza opis cie
kawych manifestacji. jakie 
m iały miejsce w  Birmingham 
i Londynie, do których po
równywano doikonania pols
k ie z tym, co miało miejsce 
przed laty w  Waszyngtonie. 
Artykuły powyższe świadczą, 
jak szerokie kręgi zataczała 
sława tego  w ielk iego aifctu 
Sejmu Czteroletniego i jak 
głęboko przeniknęła do ob
cych społeczeństw świado
mość nieprzemijającej war
tości polskiego aktu rewolu
cyjnego o  światowym zna
czeniu.

D la rozumienia donios
łości i znaczenia Kon
stytucji w ie le  wnoszą 

nam relacje obcych jx>słów 
przebywających w  W arsza
w ie podczas _ uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Jednym 
z  nich był n iezwykle życzli
w ie  wobec Polski usposobio
ny reprezentant Francji A le 
ksander Bonneau (w  przysz
łości swą przyjaźń wobec

skomentował okoliczności 
związane z  uchwaleniem Ko
nstytucji 3 M aja  ówczesny 
poseł pruski w  W arszaw ie 
August Friedrich, Ferdinand 
Goltz, k tóry w  swej de
peszy do Fryderyka W il
helma II  z  3 maja 1791 
roOcu pisał:. «,Gdy projekt po-1 
wyższy jarzeszedł, król i pra
w ie  wszyscy ci, którzy byli 
obecni na tej tak ważnej se
sji, udali się do kościoła za
mkowego, ażeby odśpiewać 
tam Te  Deum przy nieustan
nym huku armat; Przez w ie
le gadzin słychać było  ty lko 
okrzyki i w iw aty i wszyscy 
udali się do kościoła, ażeby 
zaprzysiąc nową Konstytuc
ję... N a  razie wszyscy są w  
ekstazie i błogosławią dzi
siejszy dzień... Faktem jest, 
że było to wydarzenie cał
kow ic ie  nieprzewidziane".

W  odpowiedzi na pow yż
szą depeszę Fryderyk W il
helm II 9 maja 1791 roku 
napisał do Golitza: -„Polecam

panu zatem wyrazić w  spo-l 
sób jak najbardziej oczywi
sty moje szczere gratulacje 
królowi, marszałkom sejmu 
i  tym wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego 
wielkiego; dzieła".

Również poseł saski Fran
ciszek Essen w  swej depeszy 
z 7 maja 1791 roku do mi
nistra spraw zagranicznych 
Saksoniil Johanna Adolfa 
Lossa stwierdził, że to  waż
ne dla Polski i  Europy w y 
darzenie „dokonało się w  
w ielkim  porządku, w  jedno
ści w  sposób niezwykle skro
mny i  że n ie *doszło do  roz
lewu krwi mimo niepokojów 
i trwogi na co środki przy-, 
gotowawcze m ogłyby wska
zywać".

Powszechnie wiadomo, że 
Katarzyna II i-ca ły  rząd ro
syjski był od pierwszej chwi
li w rogo ustosunkowany do 
polskich przemian. Naszym 
zdaniem, w yrok na Konsty
tucję 3 M aja zapadł w  Pe
tersburgu z  chwilą, gdy tam 
dotarta pierwsza wiadomość 
o Konstytucji. Katarzyna II 
twierdząc,, że Polacy zaka
sowali wszelkie szaleństwa 
paryskiego Zgromadzenia Na
rodowego, czekała tylko na 
dogodną chwilę, k iedy w  
sposób bezwzględny ukarze 
Polaków  za ich zuchwałe 
sny o niepodległości.

Znamienne by ło  stanowis-. 
ko Prus. Faktycznie mimo 
pierwszych gratulacji ze 
strony Fryderyką W ilhelm a 
II postawa rządu pruskiego 
była zdecydowanie wroga, a 
Prusom iw istocie głównie za
leżało na zbliżeniu z  Rosją i 
przyszłym rozbiorze Polski.

W  sposób niezwykle głę
boki scharakteryzował isto
tę polityki Prus .wobec Pol
sk i wspomniany już Aubert, 
który stwierdził w  swej de
peszy z 14 maja, że w  Ber
linie wzmacniają się coraz 
bardziej w p ływ y  stronnictwa 
rosyjskiego na czele którego 
stoi książę MoeUendorff i 
minister Sch/ulenburg, którzy 
zm ierzają zdecydowanie w  
kierunku polityiki, jaką Fry
deryk W ie lk i zajmował

2 maja 1992 r.

wobec Polski. |__
1 Trudno jednoznacznie! 
powiedzieć się o postąp  
Austrii. Jakkolwiek rozwija; 
ła ona propolską działainJpM 
zmierzającą do poparcia ̂ ^  
stytucji w  Petersburgtfjj^^^ l 
jednakże ze względu na z, 
grożenie ze strony Fiaj^J 
była ciągle bardzo uległą 
bec Petersburga. Fakitem 
że dla Austrii w a ż n ie j  
była przyjaźń z RosjąT ^

| poparcie Konstytucji?
I a skutek całego splo^

 I niekorzystnych w y ^
rzeń eurapejakjA 

(groźba konfliktu z Franci* 
śmierć Leopolda II, zakończ! 
nie konfliktu Rosji z TurCia 
brutalna przemoc Rosft. • 
Prus, brak jedności 
Polaków, zupełne nieliczenS 
się z  groźbą in te rw e n c ji 
syjskiej) wspaniały zryw 
rodu polskiego musiał? g ^ .  
czyć się tragicznie. Oczy^. 
ście, targowiczanie J byli tyj. 
ko pretekstem, ale popart 
siłą zbrojną wobec braku 
prawdziwej siły do obrony 
stali się czynnikiem dośt is
totnym. Niemniej jednak 
Konstytucja 3 Maja jakkol
w iek obalona przez J zdraj. 

— i ców  targowiczan i armię ro 
syjską, a także przez zdradą 
pruską, stała się dla Polaków 
gwiazdą przewodnią . w ich 
,123 lata trwającej walce & 
niepodległość i odzyskanie 
własnej państwowościf^H

Pamiętać jednak zawsze 
należy o  tym, że była to 
Konstytucja uchwalona przez 
Polaków, a nie narzucona im 
przez obcego władcę — jak 
to by ło  w  okresie napoleoń
skim i przez obce mocarst
w a  ̂  jak  to było w  okresie 
niezbyt dawnym. Nauki, ja
k ie  z  n iej płyną, są zawsze 
aktualne. N ie  była ona — 
jak  niektórzy twierdzili' — 
testamentem upadającej Pol
ski, ale trwałym programem 
na przyszłość, z którego wy
nika, że błędy, które popeł
niono, a z których najważ
n iejszym  był brak jedności i 
spory o  sprawy trzeciorzęd
ne, powinny zostać wyelimi
nowane. Z  błędów tych po
w inno się wreszcie wyciąg
nąć. jeżeli to możliwe, właś
ciwe wnioski.

Prof. dr hab. Henryk KOCÓJ

Prenumerata 
w „Aurze“

.Aura" ■— tak się obecnie na* 
żywa księgarnia „Przyjaźń" (al. 
Giedymina 2). Tradycyjnie już, 
gdy się rozpoczyna prenumerata, 
plac6w(ka ta przekształca się w 
swego rodzaju urząd pocztowy, 
gdzie można zaabonować prasę 
polskojęzyczną, ukazującą się w 
Wilnie.

Już w najbliższy wtorek, od 
fjodz. 10 do 14, a we czwartek 
od 15 do 17 będzie przyjmowa
na prenumerata na n półrocze br.

Przypominamy, że trwać ona 
będzie tylko do 30 maja. Czasu 
więc — niewiele. Zamiast wy
stawać w kolejkach w urzędach 
pocztowych, radzimy pójść do 
„Aury" — we wtorki i czwartki.

Inf. wł.

Pamięci artysty,
W  Moskwie W ośrodku filmo

wym na Krasnej Priesni z wiel
kim ąukcesem odbył się kolej
ny wieczór z cyklu „Gwiazdy 
wszystkich czasów'. Był on po
święcony 55 rocznicy urodzin 
wybitne® polskiego aktora fil
mowego Zbigniewa Cybulskiego.

Przez cały miesiąc w Moskwie 
trwać będzie przegląd filmów z 
udziałem tego artysty.

T. ANDRIEIEWA !

W  ojczyźnie 
pradziadów

Ostatnio w Wace Trockiej od
była się niecodzienna uroczystość. 
Przy byłej posiadłości hrabiów 
Tyszkiewiczów żebrak) się blis
ko pół tysiąca osób —  miejsco
wych i gości. Przybył również, 
arcybiskup wileński J. E. biskup 
Juozas Tunaitis. W  obecności 
gości z Anglii — córek hrabie
go Jana (ostatniego z tut. rodu) 

r— Izabelli Tyszkiewicz i  Anny 
Marii Tyszkiewicz - Hooper, wy
święcił on odrestaurowaną kapli
cę Tyszkiewiczów. Przez długie 
lata przechowywano tu nawozy 
sztuczne, wapno, cement W  ro
ku 1975 z Inicjatywy mieszkań
ców i dzięki wsparciu material
nemu filii Instytutu Rolnictwa w 
Wace kaplicę zaczęto restauro
wać. Do pracy tej zabrał się mło
dy architekt Wałentinas Wilei- 
kis, a wykonywali prace złotni
cy - witrażyści, metaloplastycy, 
specjaliści. od wyrobów marmu- 

. rowych Wileńskich Pracowni 
Restauracyjnych. Odbyła się eks
humacja zwłok 10 osób znajdu-- 

I fącyćh %ię to krypcie i odrestau

rowano trumny. Tu grzebano ró
wnież zamieszkałych za granicą 
i tam zmarłych krewnych Tysz
kiewiczów.

Na wyświęcenie kaplicy przy
był pełnomocnik rządu na rejon 
Pieński Ar tu ras Merkys, który 
się znacznie przyczynił do prac 
restauracyjnych, proboszcz koś
cioła w Landwarowie Wytautas 
Rudis i in.

Siostry hrabianki Tyszkiewiczó- 
wny były wzruszone śpiewem 
dziecięcego chóru z kościoła lan- 
dwarowskiego? mszą odprawioną 
w językach litewskim i polskim. 
Na grobie ojca złożyły 53 przy
wiezione przez nie goździki. Wła
śnie tyle lat nie były one w po
siadłości ojca, skąd wyjechały 
jedna w  wieku lat siedmiu, a 
druga — jako półtoraroczne dzie
cko.

Juozas MALASZAUSKAS

N A  ZDJĘCIACH: odnowioną
kaplica; siostry Tyszkiewicz z 
proboszczem W. Rudisem.

Fot. Bronisława KóhdratoWicz1

mmm
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NlBDZDELA, 3 MAJA 
LTV-1

9.00 — Wiadomości. 9.15 
Wideoftizs „W sercu — Litwa".
10,20 — Annia Litwy. 11.00 — 
,Vasz język. 11.30 — Muzyka nie
celna. 12.00 — FUm anlm. 12.40
-  Koncert życzeń. 13.40 —• Bu
merang; 14.10 — Rozmowy wi
leńskie, 15.10 — Film dok. 16.10
-  Program dla wierzących. 16.40 
_  Koncert na Dzień Matki. 17.00 
_  Ojczyzna. 17.35 — Koncert.
15.00 — Wiadomości. 16.10 — 
FUm fab. 19.30 — Koncert. 20.05

Dobranocka. 20.25 — Rekla
ma, 20.30 — Panorama. 21.00 — 
Stanowisko przewodniczącego 
SN republiki. 21.15 — TV  za
bawa. 2100 — Program kultu
ralny. 22,50 —  „Sala baletowa".
23.15 — Wiadomości wieczorne. 
2130 — Cd. „Sali baletowej". 

LTV-2
155 —| „Llet-Łoto". 9.00 —

Melodię liryczne. 9.15 ||| Prog
ram dla wierzący di. 9.30 — Nie
dzielny poranek. 11.00 — Studio 
MT. 11.35 A- Upominek muzy
czny z Niemiec

Moskwa I
6.00 — Godzina siły ducha.

7.00 — Gimnastyka rytmiczna.
7Jo — Program. 7.35 — Ciąg
nienie „Sportloto". 7.45 — Sport 
dla wszystkich, 8.15 — . Wczes
nym rankiem. 12.35 |f? Premiera 
TV serialu „Bogaci też płaczą". 
1400 — Dziennik. 14.15 — Pro
gram. 14.205 — Klub podróżni
ków. 15.10 — Telełocja 15.20 — ■ 
Panorama. 16.00 — TV Newa. 
1625"̂ - Kuchnia polityczna.
16.55 — Walt Disney przedsta
wia... 17.45—-  Dziennik. 18.00
-  Piłkarskie mistrzostwa Rosj^ 
„Dynamo" (Moskwa) — CSKA.
B połową. 18.55 — Film fab. 
„Błękitny żołnierz*'. 21.00 — W y
niki 21.45 — „Breln Ring". 23.00
-  Dziennik. 23.20 — Program. 
2325 — Aktorska wielkanoc. 
0.15 — Tańće; tańce, tańce.

TV Rosji 
IM  -  Wieści. 7.20 — Mist

rzostwa w koszykówce zawodow
ców NBA. 8.20 — „Super Boul- 
Ę". 8.50 — Chcecie, to wierz
cie... 920 — W  wolnym czasie. 
«5  — Rosja nieznana. 10.05 — - 
Kreskówka. 10.30 — Aty-baty... 
U.00 ~  Encyklopedia rosyjska. 
M.30 — MegapoKs, 12.00 — Zy- 
pak powodzenia. Program kon
kursowy. 13.00 — Wieści. 13.20
-  Bhn fab. „Piraci XX wieku".

| 14.45 — Samochodowe mistrzost
wa świata w klasie ^jFormula-l".

I Ł55 -  TV swatka. 17.00 —
Jeździectwo. 18.00 — Program 

I 'atratay. 18.55 — Reklama. 19.00 
I  ~~ Wieki, 19.20 —, Święto co
I drień. 19,30 — Premiera TV se-
I  ?lu „Mad". Film 9. 20.00 —
I  T*aizą do Rosji. 20.15 —  Shar- 

jnan-Aow. .21.45 — Sztafeta lek
koatletyczna przez Sądowo je  Ko
ja. 21,55 | j  Reklama. 22.00 —  
"'kłci. Prognoza astrologiczna 
** i^m. 2220 — Karuzela spor- 
Wai 22.30 — Kawiarnia rocko- 

* wa.
PONIEDZIAŁEK, 4 MAJA 

LTV-1
I — Dziennik. Studio pol-

TjL wiełd. p g  — Stop 
I y * ' ®.Q0 — Studio sportowe.

i,:*  -  Teleglelda. 19.30 * -  
I  >  ®... 03. 20.00 — Dobrano-
I h t i125 — Reklama. 20.30 —

'“ “'Ma. 21.00 — Reforma rol- 
| ~  FUm 1ab. „Bilet do
I jfs ««hahi". 23.15 — Dzien- 
I , Zp -

• : *  ŁTV-2 
I  Lek!?* Koncert. 18.20 —
I 18.35 — Za-

ff l l  U® — Przegląd regio- 
ui. — Dziennik. 19.45

cIa niemieckiego.
. Moskwa I 

,  S! -  Święto folkloru. 7 JO 
**- Un <Vlk- B'°° ~  K r»**w - 

~~ Bumerang. 9.10 — 
O S  lubił cyrk. 10.40 — 
■ ™ dla dzieci. 11.50 —

Tarasowa.

Film fab. „Bogaci też płaczą".
14.00 —  Dziennik. 14.20 — 
Program audycji. 14.25 —  Kres
kówka. 14.40 — Szerzej krąg.
16.25 — Film dok. 20.00 —
Dziennik. 20.35 —  . Film fab.
21.40 — Portret na tle. A. Gor- 
bunow. 22.20 — Koncert. 23.00
— Dziennik. 23.20 —■ Program 
audycji 23.25 —  Super model-92.

TV  Rosji
7.00 —  Wieści. 7.20 — Czas 

ludzi interesu. 8.25 —  Nasz 
sacŁ 8.55 —  Folklor. 9.40 — 
Film fab. dla dzieci „Bajka o 
bajce". 10.10 — — Videofilm 
„Skrzypek*4 — Film Z  11.05.-^- 
Film „Legendy o miłości". 11,55
—  Kreskówka. .12.05 —  Pano
rama dok. 13.00 Wieści.
13.20 — Film fab. „Żenią, Że
niec zka i Katiusza". 14.40 —̂
Film TV „Bruno Bauer wyjdzie 
ostatni1*. 15.20 — Z życia tea
tru. 16.05 — Wielka Brytania 
dziś. 16.45 — Program cyrko
wy. 17.10 —  Panorama dok.
17.30 — \ R. Charles. 50 lat w 
muzyce. 18.55 — Reklama.
19.00 —  Wieści. 19,20 —  Co 
dzień święto. 19.30 — Film fab. 
„Santa Barbara". 20.20 —. Pe
tersburski balet 21.00 —  Piąte 
koło. 21.55 — Reklama. 22.00
— Wieści. 22.20 —  Prognoza 
astrologiczna. 22.25 1— Piąte 
koło: „Cichy dom". 23.20 — 
Anegdoty od Adama.

WTOREK, 5 MAJA 
LTV-1

7.45 — Dzień dobry. 8.10 
Wiadomości ze świata. 8.25 —
01... 02... ,03. 8.55 — Nasz ję
zyk. 9.25 — tFczymy się litew
skiego. 9.40 —  Stop AIDS. 9.50
— Studio sportowe. 18.30 
Dziennik. Studio polskie. Wieści.
18.50 — Telekaruzela. 19.20 — 
TV  film dok. 19.50 — Referen
dum. 20.00 £-r, Dobranocka. 20.25
— Reklama. 20.30 — Panorama,
21.00 ■— Reforma rolna. 21.15"
—  Program gospodarczy. 22.10 

Spektakl TV. 23.00 — Fakt.
23.15 —  Dziennik wieczorny.

LTV-2
17.55 Lekcja włoskiego.

18.10 —  Zasieki. 18.§5 ^- Prze
gląd regionalny. 19.15 — Kon
cert. 19.30 —  Dziennik. 19.45 
Lekcja niemieckiego.

Moskwa I
5.00 — Poranek. 7*35 — Kres

kówki. 8.10 —• Koncert. 8.30 — 
Film fab. 9.35 —  Koncert. 10.15
—  Film dok. 11.00 jrr- Dziennik.
11.25 —  Instytut człowieka.
12,05 —  Gimnastyka rytmiczna.
12.35 —  Program informacyjno- 
muzyczny. 13.05 — Kreskówka.
13.15 —  Igrzyska parolimpij- 
skie-92. 13.55 — Notes. 14.00
—  Dziennik. 14.25 — Sport i 
nie tylko. 14.45 — Film fab. 
Ode. 1. 16.05 —  Dziecięcy klub 
muzyczny. 16.45 — Telemaraton 
międzynarodowy. 17.00 - 
Dziennik. 17.25 —  NEP. 20.00
—  Dziennik. 20.40 — Nowe stu
dio. Podczas przerwy o 23.00 — 
Dziennik.

TV  Rosji
7.00 — Wieści. 7.20 —  Złota 

ostroga. 8.05 -r- Język, francu
ski. 8.35 — W  wolnym czasie.
8.50 —  Język francuski. 9.20 — 
Godzina 'dla dzieci' (z lekcją 
franc.). 10.20 — Nasz sad. 11.50

'.-— Szczeble kariery. 11,05 — 
Pielgrzym; 11.50 —  Film fab.
MSanta Barbara". 12.40 - -  Kwe
stia chłopska. 13.00 — Wieści.
15.00 — Tam — tam —^dzien
nik. 15.15 — Film fab.- .̂ Dzie
cięce marzenia". 15.35 — JStudio 
„Wzrost". 16.05 — Film TV.
16.15 — Przestrzeń plus. 16.45
—  TINKO, 17.00 — Transrose- 
ter. 17.45 — Wiadomości krymi
nalne. 18.00 W  parlamencie 
Rosji. 18.15 —  Gubernator. 18.45 
—t Film dok. 18.55 — Reklama.
19.00 —  Dziennik. .19.20 — Co 
dzień święto. 19.30 — Film fab. 
„Santa Barbara". 20.20 — Wee- 
ckend w Singapurze. 20.40 ’— 
Program inform.-analityczny.
21.10 —  Świat sportu. 21.40 —» 
Kurier interesu. 21.55 — Rekla
ma. 22.00 — Wieści. 21.20 — 
Reklama. 22,25 — Sportowa ka
ruzela. 22.30 — Opinia publicz
na, 22.40 — .Przegląd tenisowy.
23.05 — M. Wołoszyn i Kokte- 
bel. 23.15 —= Koncert.

Sk o d a  6 m a j a  
LTV-1

7.45 —> Dzień dobry. 8.10 — - 
Wiadomości ze świata. 8.25 — 
Nasz elementarz. 8.30 — Zdro

wie rodziny. 9.00 t— Ojczyzna.
9.35 — Nadzieje i losy. 18.30 — 
Dziennik. Studio polskie. Wieś
ci. 18.50 — Audycja literacka.
19.20 — Na fali odrodzenia.
19.50 — Dobranocka. 20.25 — 
Reklama. 20.30 — Panorama.
21.00 — Reforma rolna. 21.15 — 
Studio państwowe. 22.00 —  Pa
mięć muzyczna. 22.55 — Audy
cją rozrywkowa. 23.15 i— Dzien
nik wieczorny.

LTV-2
18.00 — Lekcja włoskiego.

18.15—  Zasieki. 18.40 —  Prze
gląd regionalny. 19.20 — 15 
minut o AIDS. 19.45 — Lekcja 
niemieckiego. 20.00 — Dzien
nik. .

Moskwa I
5.00 :— Poranek. 7.35 — Kre

skówki. 8.20 —  Dziecięcy klub 
muzyczny. 9.00 — Film fab. 
„Hamowanie w niebie". 10.15 — 
Przegląd piłkarski. 10.45 —  Jak 
osiągnąć sukces? 11.00 — -Dzien
nik. 11.20 —  Pod znakiem „Pi". 
1210 —  Program sportowy.
13.10 —  Notes. 13.15 —  Tele- 
mixt. 14.00 — Dziennik. 14.20'
—  Dzisiaj i wtedy. 14.50 — 
Film fab. „Wypadek na lotni
sku". 16.05 — Rock maks. 17.00
— Dziennik. 17.25 ]p  Maksyma.
17.55 — Kreskówka. 23,25 —- 
Piłka nożna.

TV  Rosji
7.00 —  Wieści. 7.20 —  Temat 

z wariacjami. 8.05 — Język nie
miecki. 8.35 — W  wolnym cza
sie. Nasi przyjaciele —  koty.'
8.50 —  Język niemiecki. 9.20
—  Studio —  „Wzrost". 9.50 —  
Film fab. dla dzieci „Bajka o 
bajce". 10.20 —- Gubernator. 
10:50 * Koncert estradowy.
11.50 —  Film fab. „Santa Bar
bara”. 12.20 Kwestia chłop
ska. 13.00 H  Wieści. 15.00 — 
Tam—tam — dziennik. 15.15*— 
Szczeble kariery. 15.30 — Te
mat z wariacjami. 16.15 — Pro
gram chrześcijański. . 16.45 ] —j 
TINKO. 17.00 — Transroseter. 
'Daleki Wschód. 17.45 —  Wer
sja. 18.00 — Twarzą do Rosji.
18.15 1 3 , Studio „Notabene".
18.55 — Reklama. 19.00 —
Wieści. 19.20 Co dzień świę
to. 19.30" —  Film fab. „Santa 
Barbara". 20.20 Reporter.
20.40 — TV  teatr Rosji, „Motyl 
•— motyl". 21.55 — Reklama.
22.00 — Wieści. 22.20 Pro
gnoza astrologiczna. 22.25 — 
Hagiografia.

CZWARTEK, 7 MAJA 
LTV-1

7.45 — Dzień dobry. 8.10 — 
Wiadomości ze świata. 8.25 — 
Nasz elementarz. 8.30 “— Pro
gram dla dzieci. 9.30 — Szkoła 
i społeczeństwo. 10.00 — Audy
cja rozrywkowa. 18.30 — Dzień-, 
nik. Studio polskie. Wieści.
18.50 — Na mistrzostwach NBA.
19.30 -^Polityka. 20.00 —  Do
branocka. 20:25 — Reklama.
20.30 — Panorama. 21.00 — Re
forma rolna. 21.15 |g| Takie jest 
życie. 21.45 — FUm fab; „Zja
wa ContervUle“. Podczas przer
wy o 23.15 - -  Dziennik wieczor
ny.

LTV-2
18.15 — Lekcja włoskiego.

18.30 —- Przegląd regionalny.
19.10 — Piramida. 19.40 — Lek
cja niemieckiego. 20.00 —■ 
Dziennik. 20.35 — Audycja po
znawcza z Włoch. 21.15 —  Ka
tolicka trybuna. Film fab. Pod
czas przerwy o 22,00- — Dzien
nik.

Moskwa I
5.00 — Poranek. 7.35 — Kres

kówki. 8.20 — Koncert. 9.00 — 
Międzynarodowy telemaraton.
23.00 —■ Dziennik. 23.-25 — Mi
strzostwa Europy w ' bilardzie
23.55 — Program rozrywkowy.

T V  Rosji
7.00 —- Wieści. 7.20 — Szcze

ble kariery. 7.35 — K-2 przed
stawia. Na ekranie Ameryka.
8.05 — Język hiszpański. 8.35 — 
W  wolnym czasie. 8.50. —- Ję
zyk hiszpański. 9.20 — Temat z 
wariacjami. 10.05 —■' TV teatr 
Rosji. „Motyl — motyl". 11.20 — 
Pedagogika dla wszystkich. 11.50 
—— Film fab. „Santa Barbara".
12.40 — Kwestia chłopska. 13.00
— Wieści. 15.00 —-. Tam—tam
— dziennik. 15.15 — Telezgro- 
madzenie. 15.55 — Dokumental
na panorama. 16.15 —- Szkoła 
menagerów. 16.45 —- . TINKO.
17.00 — Panowie .-— towarzysze.
O yrapóiczesnym .ruchu , kade-

cklm. 17.15 — Rosja i świat. 
17.45 — W  parlamencie Rosji.
18.00 — Międzynarodowy tele
maraton. 18,55 — Reklama.
19.00 — Wieści. 19.20 — Co 
dzień święto. 19.30 — Cdn. 
telemaratonu. 20.30 — Chrono.
21.00 —̂  Piąte koło. 21.55 — 
Reklama. 22.00 — Wieści. 22.20
— Reklama. 22.25 — Sportowa 
karuzela. 22.30 — Piąte koło 
cdn. 23.20 —  Konkurs tańca.

PIĄTEK, 8 MAJA

LTV-1

7.45 1  Dzień dobry. 8.10 — 
Wiadomości ze świata. 8.25 — 
Pod własnym dachem 9.10 —  
Kłajpedzki Kraj. 18.30 — Dzien
nik. Studio polskie Wieści.
18.50 — Na międzynarodowy 
Dzień Czerwonego Krzyża. 19,00
— Izba przyjęć premiera. 19.55
— Nasz elementarz. 20.00 — 
Dobranocka. 20.25 — Reklama.
20.30 — Studio N.M. 21.15 
Reforma rolna. 21.30 — Labi
rynt. 22.30 — W  świecie filmu. 
Podczas przerwy o 23.20 — 
Dziennik wieczorny,

Moskwa I

5.00 — Poranek. 7.35 — Filmy 
rys. 8.10 —  Film-koncert. 8.50
— Film fab. „Pani Maria- . 10.35 

; —  Filmy dok. 11.00 — Dzien
nik. 11.25 —  Klub podróżni
ków. 12.15 — Siatkówka męż
czyzn. ChRL—WNP. 13.15 — 
Notes. 13.20 _ —  Brydż.
13.45 -4 Biznes-klasa. 14.00 ~^ 
Dziennik. 14.25 — Film fab. 
„Wypadek na lotnisku". Odc^ 3.
15.40 — Między nami, dziew
czynkami. 16.20 —  Człowiek i 
prawo. 17.00 § Dziennik. 17.25
— Film fab. dla dzieci „Emil z 
Lennebergi". Ode. 5. 17.50 — 
Film publ. 0 marszałku G. Zu
kowie. 18.50 —  WID: Pole cu
dów. 19.45 —  Dobranocka. 20.00

- —̂ Dziennik. 20.40 WID. Pod
czas przerwy o 23.00 — Dzien
nik. 0.15 — Film fab. „Odlot 
powstrzymuje się".

TV Rosji

7.00 — Wieści. 7.20 — Czas 
^udzi interesu. 8.20 — Język an
gielski. 8.50 —  W  wolnym 
czasie. 9.05 ;— Język angielski.
9.40 — Studio „Notabene". 10.20
— Fars-major. 10^0 — Parale
le. 11.15 — Film fab. .‘.Pasiasty 
rejs". 12.40 r— Kwestia chłop
ska. 13.00 — Wieści. 15.00* — 
Tam—tam — dziennik. 15.15 — 
Pierwsza runda. 15.30 — Trans
roseter. 16.15 —  Przestrzeń
plus. 16.45 — TINKO. 17.00 
Otwarty świat. 17.45 — M-zje- 
dnoczenie. 18.00 — Program
„Eks". 18.30 — Biała wrona.
18.55 — Reklama. 19.00 — Wie
ści. 19.20 — Co dzień święto.
19.30 — Wieczory muzyczne.
20.15 — K-2 przedstawia. 21.55 

: —, Reklama. 22.00 —  Wieści.
22.20 t-“- K-2 przedstawia. Film ■ 
fab. „Koma".

SOBOTA 9 MAJA 
LTV-I

9.00 — Dziennik. 9.15 —  Dla 
dzieci. 10.15 — Kłajpedzki Kraj.
11.15 Słowo chrześcijanina.
11.25 — Panorama tygodnia.
11.40 — Zgoda. 12.405'??- Uczy
my się litewskiego. 12.55 — 
Białoruski program 13.15 — 
Gest. 13.45 — Film dok. 14.15
— Muzyka jazzowa. 14.45 —  
Zdrowię. 15,10 — Audycja o R. 
Kazlauskasie. 15.40 — Sport
16.50 — Program folklorystycz
ny. 17.45 — Audycja dla wie
rzących. 18.15 — Dziennik. 18.25
— Litwa i świat. 19.10 —: Au
dycja dla kobiet 20.00 — Do
branocka. 20.25 — Reklama!
20.30 — Panorama. 21.00 — Re
ferendum. 21.10 — Pod włas
nym dachem. 21:55 — Tańce to
warzyskie. 22.,25 '— Mistrzostwa 
świata w piłce nożnej, 23.15 — 
Dziennik wieczorny. •

LTV-2
9.25 •— Program Litwy Wscho

dniej. 10.25 — Przegląd regio
nalny. . 11.05 — Program dla 
dzieci. 12.15 — Kalendarz. 12.30 

Cudzego bólu nie ma. 13.301
— Etnostudio.

Moskwa 1 
’ 7.00 — Kreskówki, 7.40 — 

Videokanał „Wspólnota". 8.55
— Radio „Program rozrywko
wy". 9.25 — Zwycięzca. 16.30 — 
Film fab. „Zenia, Zeniećzka 1 
Katiusza". 17.50 — Pamięci po
ległych w walce z faszyzmem. 
18.05. — Księżycowa Sonata L.

-  Hoke- / l  y  
a ta. Pod- f '\ j  o

van Beethovena. 18.25 
joWe mistrzostwa świata, 
czas przerwy o 19.10 —  Do
branocka. 20.00 —  Dziennik.
20.35 — Hokejowe mistrzostwa 
świata. 21.15 — Festiwal piosen
ki żołnierskiej. 23.00 — Dzien
nik, 23.20 — Program audycji.
23.25 —. Cd. festiwalu piosenki 
żołnierskiej. 23.55 — FUm fab. 
„Był maj".

TV Rosji

7.00 — Wieści. 7.20 — Pano
rama dok. 7.50 — Przegląd ko
szykówki. 8.20 — Multi-pulti.
9.00 — Program „03". 9.30 — 
Panorama dok. 10.00 — Video- 
kanał plus jedenaście 11.15 — 
Jak będziemy żyli? 12.00 — 
Mohikanie. 12.30 — Transmisja 
świątecznego pochodu wetera
nów wojny, orkiestr z Rosji, 
USA, Niemiec, Włoch. Podczas 
przerwy —  Wieści. 14,30 — 
Film fab. „Dwaj żołnierze".
15.50 —  Teiekanał „Fortuna".
16.30 — Pielgrzym. 17.15 — 
Retro. Błękitny płomyk. 17.50
— Pamięci poległych w walce 
z faszyzmem. 18.00 — Koncert 
z okazji Dnia Zwycięstwa. 18.55
— Reklama. 19.00 — Wieści.
19.20 — Co dzień święto. 19.30
— Cd. koncertu. 20.30 — „Film 

- fab. „Zenia, Zeniećzka i Katiu
sza". 21.55 — Reklama. 22.00 
—/Wieści. 22.20 .4-  Reklama.

, 22.25 —  Retro program mu
zyczny. 22.55 — Konkurs piosen
ki z Eurowizji.

NIEDZIELA, 10 MAJA 

LTV-1

9.00 — Dziennik. 9.15 — Film 
anim. 9.55 —  Stolica. 10,25 — 
Język litewski. 10.55 — Jeden 
świat. 11.45 — Niedzielna mu
zyka. 12.15 — Audycja dla ucz
niów. 13.15 — Koncert życzeń.
14.15 ife Audycja w języku pol
skim. 15.15 — Audycja dla wie
rzących. 16.00 — Folklor. 16.30
— Ojczyzna. 17.15 — Balet.
17.55 -— Dziennik. 18.05 — Film 
fab. „Głos księżyca". 20.00 — 
Dobranocka. 20.25: — Reklama.
20.30 — Panorama. 21.00 — 
Stanowisko przewodniczącego 
Rady Najwyższej. 21.15 — Te
legram 22.00 — Program kul
turalny. 22.40 . - -  W  salach 
koncertowych świata. 23,15 — - 
Dziennik wieczorny. 23.30 — Po
słowie.

LTV-2

6.00—8.40 — Program studia 
Ostankino. 8.40 — Film anim.
9.00 — „Lietloto". 9.05 — Kon
cert 9.15 — Audycja dla wie
rzących. 9.30 — W  niedzielny 
poranek. 11.00 — Studio MT.
11.45 — W  świecie koszykówki.
12.15—0.10 —  Program Ostanki
no.

Moskwa I

6.00 — Godzina siły ducha.
7.00 — Gimnastyka rytmiczna.
7.30 — Ciągnienie „Sportloto". 
7-40 ; Kreskówka. 8.00 —
Wczesnym ' rankiem 8.40 —i 
Wszystko jest możliwe. 12.15 — 
Trzy spotkania z W. Astafiewem. 
13.05' -—■ Film fab. „Bogaci też 
płaczą". 13.50 — Hokejowe mi
strzostwa świata. 16.30 — Le
gendy i baśnie ludowe różnych 
krajów (Szkocja). 16.35 Pa
norama. 17,15 Walt Disney
przedstawia. 18.05 — Dziennik.
18.25 — Hokejowe mistrzostwa 
świata. 21.00 — Wyniki. 21.45 
— Nagroda tańca Benua. Pod
czas przerwy o 23.00 •— Dzien
nik.

TV Rosji

7.00 — Wieści. 7.25 — Mi
strzostwa świata w koszykówce.
8.25 — Telemost: Moskwa—No
wy Jork. 9.25 — Chcecie, to 
wierzcie. 9.55 • -— - Kreskówka. 
10.20 — Gadu-gadu. 11.55 -  
Dżentelmen-shov. 12.30 — Vis 
a vis. 13.00 — Wieści. 13.20 — 
Film fab. ,,Piękna Barbara z 
długim warkoczem". 14.50 — W 
święcie zwierząt. 15.50 — Tele
wizyjna swatka. 15.55 — Piłka 
nożna. 17.50 — Temat z waria
cjami. 18.20 — Maski-shov. 18.55
— Reklama. 19.00 - -sł. Wieści.
19.20 — W  przededniu święta.
19,30 — Film fab. „Maggie".
20.00 -=l Twarzą do Rosji. 20.15
— Film fab. „Kontrola na dro
gach", 21.55 — Reklama. 22.00
— Wieści. 22.20 — Sportowa 
karuzela. 22.30 — . Rock-kawłar- 
nia.



2 maja 1992 r.

Rocznice 
tygodnia

+  5 maja 1817 r. urodził się 
Florian Cenowa (Ceynowa, Cej- 
nowa, zm. 1881), badacz folkloru 

- i dialektu kaszubskiego, znany 
polski działacz polityczny, le
karz.

-+■ 6 maja 1867 r. urodził się 
Bolesław Antoni Jędrzejowski 
(zm. 1914), publicysta 1 tłumacz, 
założyciel Spółdzielni Wydawni
czej „Książka" w  Krakowie.

-+ Przed 125 Jaty, 7 maja 1867 
r. urodził się Władysław Stanisław 
Reymont (zm. 1925), polski po- 
wieściopisarz 1 nowelista, laureat 
Nagrody Nobla.

-+• 7 maja 1922 r. w Kownie 
odbył się pierwszy mecz pier
wszych mistrzostw Litwy w pił
ce noinej.

+  8 maja 1945 r. nastąpiła 
kapitulacja III Rzeszy.

+  Przed 150 laty, 9 inaja 
1842 r. zmarł Karol Otto Knia- j 
ziewlcz (ur. 1762), generał, ucze
stnik powstania 1794 r., w okre
sie powstania listopadowego re
prezentant Rządu Narodowego 
Polski w Paryżu.

■+ 10 maja 1947 r, zmarł Ju
liusz Osterwa (ur. 1885), aktor, 
reżyser, pedagog, założyciel i dy
rektor teątru „Reduta" w War
szawie.

■+ 10 maja 1977 r. zmarł Ja
mes Jones (ur. 1921), pisarz a- 
merykański.

Telewizja Polska

Ekrany
HELIOS — I sala — „Szalony 

jeździec-  (Niemcy—Francja) — 
o 11.10, 13, 15, 17, 19, 20.50. 
II sala — „Trudne dzlecko-2" 
{USA, komedia, wideo) -— o
10.30, 12.20, 14.20, 18.20. „Zwiąż 
mnie" (Włochy, melodramat wi
deo) — o 16.10, 20.20.

PERGALE — „Budzący zgro
zę" (USA) —o 12, 14, 16, 18, 20.

WILNIUS — „Anloł-mjł (USA) 
— o 11, 13, 15, 17, 19, 21.

LAZDYNAI — „Błękitny pio
run" (USA) — o 14, 18.15.
„Zwróćcie moją skórę" (Francja, 
komedia) — o 16.15, 20.30.

KINOCENTRllM — (kino „Pla
neta"): I sala — „Siedzę na ga
łęzi i jest mi dobrze** (CSRF) 1— 
o 12, 14.40. „Nowa lala** —
o 17.20; „Maleńki żołnierz" 
o 19.20. II sala — „Seksbajka" 
(Rosja, dla dorosłych) — o 11,
18.40. „Na lewo od windy** 
(Francja, komedia) — o 13, 16.50,
20.40. „Świadek" (Francja, Wło
chy) — o 14.50.

DRAUGYSTE — „Policjant z 
Hollywood** (USA) — o 14.30,
18.30., „Obnażona w kapelusza" 
(Rosja) — o 16.30, 20.30. ‘  

AUSZRA — „Komandosi" (2 
serie, Indie) — o 10.30, 13,30,
17.30, 20.30.

AID AS — „Pragnienie śmier
ci** (USA) —  o 16, 19.30. „Bła
ganie** (Rosja) — o 1,7.45.

TEWYNE _— wideo sala ‘ ^  ■ 
„Amerykański Nłnja-3** — o 12, 
„Strefa przyszłości" — o 14. 
„W  imię sprawiedliwości" — o 
16. „Terminator-2** — o 18. 
„Pocałuj, Jezabeł** (dla doros
łych) —  o 20,30.

WIDEOSALA — (Fabianiszki, 
S. Stanewicziusa 24, tel. 35-33-93): 
„Oddział „Delta-3** — o 14. 
„Przybysz z drugiej planety w 
innym dełe" — o 16. „Harley 
Davldson i kowboj* Marlboro" — 
o 18. „Zombl** (horror) 7— o 20.
2, 3.V — filmy animowane dla 
dzieci —  o 12.

NIEDZIELA, 3 MAJA

10.00 — „Tełeranek”. 10.55 — 
Język angielski dla dzieci. 11.00
— „Operacja Mozart"" •— serial 
prod. francusko - niemieckiej.
11.30 — „Rzeka Żółta" (9) — se
rial dok. prod. japońskiej. 12.20
— Koncert życzeń. 12.50 — Tran
smisja uroczystej odprawy warty 
honorowej przed Grobem Niezna
nego Żołnierza w rocznicę Kon
stytucji 3 Maja. 14.05 — Pieśni 
pa wielką rocznicę. 14.20 —  „Tę
czowy music-box". 15.05 — W  
starym kinie: „Król kobiet** (cz.
12 —■ ost.) — film prod. USA.
16.25 — Mistrzostwa świata w 
hokeju na lodzie: USA—Polska.
17.10 — Moda i uroda. 17.30 — 
„Pieprz i wanilia". 18.15 — Tele- 
express. 18.35 — „7 dni —■ 
świat**. 19.05 — „(Paradise — 
znaczy raj ** — serial prod. USA.
20.00 — Wieczorynka. 20.30 — 
Wiadomości. 21.05 —  „Rodzina 
Straussów" (9) — serial ■ prod. 
niemiecko - amerykańskiej. 22.00
—  Sportowa niedziela. 22.30 — 
Kabaretowa lista przebojów. 23.20 
Świat filmu animowanego. 23.50
— Retransmisja koncertu z koś
cioła Św. Krzyża w Warszawie.

PONIEDZIAŁEK, 4 MAJA

17.10 — Program dnia. 17.15̂  — 
Program nastolatków. 18.15 — 
Teleezpress. 18.35 — „Antena".
19.00 — „A lf" serial pród. 
USA. 19.30 — „Kraje, narody, 
wydarzenia". 20.00 — Opinia pu
bliczna. 20,15 — Dobranoc. 20.30 
—I Wiadomości, 21.05 — Teatr 
telewizji —  Marian Hemar „To, 
co najpiękniejsze". 22.55 — Mi
strzostwa świata w hokeju na 
lodzie: Polska —  Niemcy. 23.25
— „Afcy do świtu** — telenowe
la TP. 23.45 —  Wiadomości wie
czorne. 24.00 — „Miłość blon
dynki" — film fab. prod. czecho
słowackiej.

WTOREK, 5 MAJA

1-3.10—17,10 —  Telewizja edu
kacyjna. 18,15 Teleexpress.
18.35 —»■ „Królik Bugs* —  serial 
prod. USA. 19.00 — „Druga re
wolucja rosyjska" (6) —  serial 
dok, prod. angielskiej. 20.00 — 
„Narodziny firmy". 20.15 — Do
branoc. 20.30 — Wiadomości.
21.05 — „Dynastia" — serial 
prod. USA. 22.00 — Publicystycz: 

ne studio „Zapis". 23.15 — „Rock- 
!**. 23.45 — Wiadomości 

wieczorne. 24.00 — „Wódko, po
zwól żyć" — program Halszki 
Wasilewskiej. 0.-25 — „Family 
album". 0.50 —  Poezja na dobra
noc.

ŚRODA, 6 MAJA

13.15—17.10 — Telewizja edu
kacyjna. 17.10 — Program dnia.
17.15 — Dla młodych widzów: 
„Latający Holender". 17.45 — - 
Kino nastolatków: „Ostatni elek
tryczny rycerz" (2) — serial 
prod. USA. 18.15 — Teleezpress.
18.35 —-„Klinika zdrowego czło
wieka". 19.00 —  „Bill Cosby 
Show" — serial prod. USA. 19.30
— „Encyklopedia II wojny świa
towej". Inwazje powietrzne (2).
20.00 — Dziesięć minut dla mi
nistra pracy. 20.15 — Dobranoc.
20.30 — Wiadomości. 21.10 — 
Finał Pucharu Zdobywców Pu
charu w piłce nożnej. „Monako"
— „Werder" Brema. 22.10 — " 
,,Reflex" — program publicysty
czny. 23.25 — „Aby do świtu"
-— telenowela TP. 23.45 Wia
domości wieczorne. 24.00 — ' 
„Dom" (3) —. „Warkocze naszych 
dziewcząt będą białe" —?. serial 
TP.

CZWARTEK, 7 MAJA

13.00 - i  Wiadomości. 13.15-v 
1/7.10 —  Telewizja edukacyjna.
17.10 — Program dnia. 17.15 —  • 
Dla młodych widzów: „Kwant".
18.15 —  Teleexpress. 18.35 —  
Magazyn katolicki, 19.00 — „She- 
rlodc. Holmes i dr Watson" (10)
— serial prod. angielsko - pols
kiej. 19.25 — Zwierzęta Ame
ryki" —  film dok. prod. USA.
10.55 —- „Prawo i  bezprawie" i—* 
program rzecznika praw obywa
telskich. 20.15u— Dobranoc „Dzi
wny świat kota Ftiemona". 20.30

■>— Wiadomości.. 21j05 —  „Dete
ktyw z Nicei" —  serial prod. 
francuskiej. 22.35 —- „Pegaz".
23.05 —  „Telemuzak" — maga
zyn muzyki rozrywkowej. 23.35
— „Kuluary". 23.45 —  Wiadomo
ści wieczorne. 24.00 — Dobranoc 
paniom. 0.05 —  „Divertimento"
—  Skrzypek z kwartetu im, Cza- 
stuszkiewicza. 0.50 —- Poezja na 
dobranoc.

PIĄTEK, 8 MAJA

12.30 —  Program red. rolnej.
12.40 -— Moja modlitwa. 13.00
— Wiadomości. 13.15—17.10 — 
Telewizja edukacyjna. 17.15 — 
Dla najmłodszych „Ciuchcia".
18.05 — Język angielski dla 
dzieci. 18.15 /— Teleexpress.
18.35 —  „Laboratorium" —  „Pa- 
nta Rei**. 16.55 —  Za kierownicą.
19.00 — „Dziedzictwo Gulden- 
burgów** (10) —  serial prod. nie
mieckiej. 19.50 —  „Loża" — ma
gazyn aktualności teatralnych. 
20.L5 —  Dobranoc „Bouli". 20.30
— Wiadomości. 21.05 —  Z w y 
cięstwo miłości" — serial. 22.35
— „Polskie ZOO". 22.50 —  Ma
gazyn 60/90. 23.25 —  „Aby do 
świtu" —  telenowela. 23.45 — 
Wiadomości wieczorne. 24.00 — 
„Siódemka w jedynce". Wieczór

baletowy „Witajcie nowi pury- 
tanie". 1.35 — „Noc z gwiazda
mi" — program rozrywkowy ze 
Szczecina.

SOBOTA, 9 MAJA

8.30 — Program dnia. 8.35 — 
„Wieści". 8.55 — „Wszystko o 
daiąłce". 9.20 — „Z Polski..." 1— 
reportaż. 9.30 — „Rynek Agro".
10.00 — Wiadomości poranne. 
10.11). — „Ziarno". 10.35 — „5—10 
— 15". 11.30 —  Język angielski 
dla dzieci. 11.35 — „Wojownicze 
żółwie Ninja" — serial animo
wany prod. USA. 12.00 — św ią 
tynie przyrody" —  film przyrod
niczy prod. francuskiej. 12.30 — 
Koncert życzeń. 13.00 — Wiado
mości. 13-15 — Wędrówki dale
kie i bliskie. 13.50 — „Eko-E- 
ćhoH. 14.00 — „Dzwony cerkwi".
— wojskowy program publicysty
czny. 14.30 — „My i  świat" —_ 
magazyn. 15.00 — Walt Disney 
przedstawia. 15.16 — Telewizyj
ny Teatr Rozmaitości. Vaclav 
Havel „Wemisarz". 17.05 —  „Z 
Polski rodem" — magazyn po
lonijny. 17.40 — Poradnik do
mowy. 18.15 — Teleexpreas.
18.35 —  „Między kobietą a s.ty- 
lem". 19.00 —  „Detektyw w su
tannie" —  serial prod. USA.
19.45 —  „Z kamerą wśród zwie
rząt". 20.00 — Małe wiadomo
ści DD. 20.10 — Dobranoc, „Wo- 
dniaczki". 20.30 — Wiadomości.
21.00 —  „Polskie ZOO". 21.20 — 
Sportowa sobota. 22.00 ■—  Kon
kurs piosenki Eurowizji — . tran
smisja z Małmo. 1.05 ■— Film 
fabulairny.

NIEDZIELA, 10 MAJA

8,55 — Program dnia. 9.00 —
,/Rolnictwo na świecie". 9.15 — 
„Dylematy" — program red. rol
nej. 9.35 — „Notowania". 10.00
— „Teleramek". 10.35 —  Język 
angielski dla dzieci (46). 11.00 — . 
,„Qperacja Mozart" (11) —  se
rial prod. francusko - niemiec
kiej. 11.30—!• „Rzeka Żółta" — 
(10 —  ost.) —  serial dok. 12.20
—  Koncert życzeń. 12.50 —  Ma
gazyn „Morze". 13.20 — „Ty- 
dzień" —  magazyn rolniczy.
14.00 —  Teatr dla dzieci. Euge
niusz Szwarc „Nagi król" cz. 1.
16.15 —  Studio sport. 17.15 — 
„Smak życia**—  program Małgo
rzaty Snakowskiej. 17.55 — „Klub 
samotnych serc", 18.15 — Tele- 
express, 18.35 — ‘ „7 oni — 
świat". 19.05 —  „Paradise — 
znaczy raj" (19) — serial prod. 
USA, 20.00 — Wieczorynka.
20.30 — Wiadomości. 21.05 — 
„Rodzina Straussów*' (10) —  se
rial prod. niemiecko - amerykań.
22.00 —r' Sportowa niedziela.
22.30 — Piosenki z  kabaretu Ol
gi Lipińskiej. 23.30 —  Świat fil
mu animowanego. 24.00 —  Teatr 
w  kadrze: „Siermiężna muza" — 
wokół teatru okreęu socrealizmu.

NIEZASTĄPIONY ŚRODEK 
PRZECIWKO WYCIEŃCZENIU, 

ANEMII I SUCHOTOM W  

POCZĄTKOWYM STADIUM

Oficjalna medycyna w tak 
zwanych krajach kulturalnych 
zna wiele środków, jakie zaleca

się wycieńczonym pacjentom. Za 
jeden z najskuteczniejszych uwa
żany jest tran. Jednakże często 
bywa, że wszystkie środki poma
gają jedynie aptekom, natomiast 
chory nadal ubywa na wadze. 
Podajemy więc niezawodny śro
dek z rosyjskiej medycyny lu
dowej.

Wziąć 400 g sadła i 6 dużych 
zielonych jabłek, pokrajać na 
kawałki, przemieszać i wytapiać 
w piekarniku na małym ogniu, 
aby się nie przypaliły. Następ
nie wziąć 12 żółtek i wycierać 
do białości z jedną szklanką cu
kru. Dodać tam również 400 g 
pokruszonej czekolady.

Przecedzić przez sito sadło z

jabłkami i,' dodać mieszankę cu
kru z żółtkami i czekoladą. Ostu
dzić. Otrzymaną mieszanką sma
rować chleb i spożywać z  posił
kiem 3— 4 razy dziennie, konie
cznie popipając ciepłym, prawie 
gorącym mlekiem.

Chory przybiera na wadze od 
800 g do 2 kg na tydzień.

Prawie wszyscy znachorzy ro
syjskiej medycyny ludowej w 
ciągu stuleci stosowali ten śro
dek i zawsze ze skutkiem.

W Y N A J M Ę  

część budynku gospodarcze
go. Zwracać się po 18.00. W i
lno, tei. 74-30-86.

KTO URODZIŁ SIĘ 2 MAJą

To ludzie pracy. Liczą 
wszystkim na siebie i 
może mniej się rozczarowują 
innych. W  tym, co robią, 
trwali i konsekwentni, 
ich duża wrażliwość i  uęjjrjj* 
wość. Ze swoimi predysp^y  ̂
mi skutki osiągają wofajuT 
trudniej niż inni. Wzbudzaj 
nich zazdrość i mściwość 
bują różnych sposobów, aby 
być w życiu więcej niż 
stąd ich poglądy i koncepcie 
dość zmienne. Są zbyt konJ? 
watywni, aby elastyczniej rej 
wać na zmieniającą się rzaS
wistość. Dogmatyzm nie jJS 
la im w porę dokonywać 
wartościowań swoich ocen 

KTO URODZIŁ SIĘ 3 MAJA 
Są szlachetni i niezdecydo*, 

ni. Mają duże zdolności, atfystj 
czne. Są przy tym bardzo p 
wici. Nie ustają w poszukuT 
niu nowych kształtów swojej 
działalności. Towarzyszy im 
ustanny niepokój twórczy, 
trafią bronić swoich koncą™ 
Odważnie podejmują się nowyi 
nie poznanych jeszcze fonn 
łania*. Naturę maiją wrażlhra I 
delikatną. Osoby o tak sobw 
nej konstrukcji psychicznej g|| 
żywają dużą zmienność naatio. 
jów i uczuć, od których uzafci. 
niona jest ich aktywność życio
wa.

KTO URODZIŁ SIĘ 4 MAJA]

Nie miewają wewnętrznych 
rozterek, ani zbyt wielu -wątpli
wości. Są zdecydowani zarówno 
w poglądach, jak i w czynach. 

__ Pracowitość i wytrwałość pro. 
wadzi do namacalnych sukcesów 
Mniej mówią, więcej działaj* 
Są niezwykle cierpliwi, co wy. 
chodzi im zazwyczaj na koizyić 
Na ogół bywają życzliwi w sto
sunku do otoczenia i czuli dli 
najbliższych. Potrafią się nieraz 
upierać ponad miarę, ale nie jest 
to zbytnią przywarą. Swoje po- 
glądy i oceny zmieniają niezwy
kle wolno, a powodzenie życio
we rodzi w nich zarozumialitw.

Kalendarium
* Sobota (2.V) jest 123 ckiiem 

1992 r. Do końca roku 243 dni
Znak Zodiaku — Byk.

* Imieniny: Zygmunta, Anasta
zego, Anatola, Witomira, .

* Wschód Słońca — 5.39, za
chód — 20.55. Długość dnia 15 
godz. 16 minT

* Księżyc Nów o 20 godz 45 
min.

Niedziela (3.V) 
Imieniny: Marii, Antoniny.

I * Wschód Słońca — 5.37, 
chód — 20.57. Długość dala 15 
godz. 20 min.

Panledziałek |4.Y)
* Imieniny: Floriana, Mo#-
* Wschód Słońca — 5.35, »• 

chód — 20.59. Długość dnia !? 
godz, 24 min.

Pogoda
Litewska Służba Hydiometw*

| logiczna przewiduje 
zachmurzenie zmienne,

j2  W  
bez opa

umiar*
ty-l!dów, wiatr południowy, 

kowany. Temperatura • 
stopni ciepła.

W  ciągu następnych 
dni nieznaczne opady, 
tura w nocy 4—9, w dzień 
18 stopni ciepła.

Sm

KURIER
Wileński

Dziennik społeczno-polityczny 
lady Najwyższej i Rządu Re
publiki Litewskiej. Ukazuje się 
od 1 llpca 1053 r.

Nasz adres: 2919, Wilno, 
al. Lalswes 60.
Indeks 97218
Cena 1,50 rb. (20 kop. ak- 
cyi»).
W  Polsce —  800 zŁ 

Zam. 1622
Nr rejestracji — 322. 
Drukarnia 
przedsiębiorstwa 
„Spanda".
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42-79-04, 42-79-48, sekretarz odpowiedzialny — 42-79-49.

Działy: państwa I samorządu terenowego — 42-78-83,- ekono
miczny — 42-78-54, etyki, rodziny 1 prawa — 42-79-84, prawnik
— 42-75-78, szkolnictwa i młodzieży — 42-79-73, 42-89-88, żyda 
politycznego — 42-78-81, żyda wsi — 42-79-88, 42-78-90, stołe
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— 42-79-58, literatury 1 sztuki —  42-79-88, felietonów 1 sportu
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— 42-72-70, fotokorespondend — 42-90-81, tłumacze — 42-90-80, 
42r72-71.

Redaktor Zbigniew lA L C B J ^

Usługi XERO oraz biuro jgg—gn 
reklamy — ul. Subocz 1 (od 
ka) czynne od 9.00 do 17.00 w 
pracy. TeL: 62-88-04.

PILNE ogłoszenia są przyj 
redakcji, aL Lalswes 60, 12 
kój nr 1212, teł. 42-69-83. _■


