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Patrzmy w przyszłość
PRZEMÓWIENIE NOWOROCZNE A. BRAZAUSKASA

Dobry wieczór, drodzy miesz
kańcy Litwyl

Kandydaci na prezydenta
Zwracam się do W as w  ostat

nich godzinach 1992 roku. Już 
wkrótce zegar dzwonnicy kate
dralnej odliczy ostatnie sekundy 
tego roku i ogłosi nadejście ro
ku 1993.

Noworoczny wieczór — to
czas wspomnień przede wszyst
kim minionego roku, a także 
wieCzór, gdy ludzie zaczynają 
myśleć o roku przyszłym, dzie
lić się myślami i nadziejam i Lit
wa przeżyła stary rok burzliwie, 
było wiele wrażeń, było bardzo 

dużo wydarzeń również w naszym 
żydu politycznym, naszym ży d u  
gospodarczym. Z całym prze
konaniem mogę powiedzieć, że 
Litwa i po zmianie kierownictwa 

r nie cofnie się do tyłu. Podążać 
będzie do przodu w poszukiwa
niu najlepszych, najracjonalniej
szych dróg, jak ma tego doko
nać. Stopniowo zmierzamy do 
wspólnoty światowej. Świat nas 
uznaje i więcej otrzymujemy k re 
dytów, otrzymujemy subsydia, 
obcujemy z rządami, obcujemy z 
organizacjami społecznymi. I 
bardzo dobrze. Mamy jednak 
również inne problemy, które 
budzą, być może, pewne wątp
liwości. Chciałbym zaznaczyć, że 
w tym roku mieliśmy wiele wy
darzeń politycznych — trzy re
ferenda, wybory do naszego 
czwartego Sejmu. Litwa zdała 
egzamin z demokracji I sami 
to przyznajemy, i zagranica to 
rozumie. Pozostaje ńam jeszcze 
jedno wielkie wydarzenie polity
czne, jakim są wybory prezyden
ta w dniu 14 lutego. Spodzie
wam sie, że mieszkańcy Litwy 
i tę datę powitają w sposób od
powiedzialny, wezmą czynny u* 
dtfał w wyborach, na  prezyden
ta naszego państwa wybiorą ta» 
kiego człowieka, który wybiera
ny będzie bezpośrednio, którego 
obdarzą zaufaniem i który nie 
zawiedzie oczekiwań mieszkań
ców Litwy.

Kilka słów o naszej sytuacji 
ekonomicznej, -o naszych spra- 
wach gospodarczych. Nie są 
zbyt pomyślne. Jak  wiadomo, 
metody rewolucyjne nie zdały 
egzaminu w gospodarce. Wszys
cy jesteśmy dziś o  tym przeko
nani i z  kryzysu zaczniemy się I 
wydostawać wtedy, gdy gospo- I 
<!*ika i wszystkie jej reformy 
będą racjonalne, skierowane ku 
zasadniczemu celowi — zaspoka
janiu interesów człowieka. I te- 
i?o celu nie zagubimy wśród in
nych spraw i problemów. Dzisiaj 
naszemu krajowi potrzebna jest 
bardzo spokojna codzienne pra- 
“  twórcza. In* więcej zrobimy, 
*.m więcej stworzymy, tym lepiej 
żyć będziemy.

^oieka lekarska, kuli “Ta. sys
tem oświaty, ochrona kraju, te 
wszystkie dziedziny naszego ży
d a  sa bardzo potrzebne, ale po
trzebują też wielu środków, po
trzebują finansowania, ludzi, któ- 
rzy by otrzymali dostateczne wy
nagrodzenie, pielęgnowali skar- 
Uec naszej kultury, zachowali go, 
pomnażali. Już pierwsze kroki zo
stały zrobione od 1 stycznia 
"'zrosły płace o 20 procent, nau- 
rzyctelom nawet o  30 procent. 
Iiidi-kstijp minimum utrzyma

nia, jak  też m inimalne w ynagro
dzenie. Jak  na razie niewiele, a- 
le się spodziewam, że w  przysz
łości potrafim y poczynić jeszcze 
jeden tak i krok

Obecnie przygotowuje się bud
żet nowego roku. Niełatwo jest 
zbilansować go, co jes t zresztą 
całkiem zrozumiałe. Sądzę, że 
będziemy musieli wykorzystać 
część tych kredytów, k tóre  za
czynamy już otrzymywać od in
nych państw, część subsydiów, 
przede wszystkim -bilansując:
wzrost cen na zasoby energety
czne, usługi kom unalne w zależ
ności od cen, k tóre  m am y p ładć  
za ropę i gaz. Powstrzymanie ob
niżania się stopy życiowej jest 
naszym głównym zadaniem  na 
najbliższy okres Spodziewam się, 
że uda nam  sit; to  zrobić.

Kochani ludzie!
Nie chcąc długo W as mę

czyć w  xten  uroczysty i tak  mi
ły dla wszystkich wieczór, jak 
zawsze chciałbym życzyć W am 
wszystkim dobrego zdrowia, dob
rego nastroju, radośd  Wam, W a
szym rodzinom, dołączając jesz
cze jedno życzenie: wytrwałoś
ci, zgody i optymizmu.

Litwa walczy o swą niepodleg
łość. Wszyscy jej mieszkańcy 
robili to. Powinniśmy zatroszczyć 
się o tych ludzi i wierzę, że nam 
się to  uda.

A  więc drodzy mieszkańcy Lit-' 
w y , . szczęśliwego, wesołego No
wego Roku!

•Przewodniczący kom isji wybór- 
czeji w  w yborach prezydenta; re
publiki V aclovas Lityinas po
wiedział korespondentowi BLTA, 
że do północy 31 .grudnia doku
m enty  z oświadczeniami przyjęto 
od dwóoh kandydatów  n a  p re
zydenta. — posła n a  Sejm  profe
so ra  Kazimierasa A ntanayićiusa 
i tym czasow o p.o. prezydenta 
Republiki Litewskiej A lgirdasa 
Brazauskasa. K. Antanavićiusow i 
w ydano' już karty  zbierania pod
p isów  wyborców.

W  myśl ustaw y o  wyborach 
prezydenta Republiki Litewskiej 
każdy pretenden t razem  z przed
staw ionym i dokum entami wpłacił 
k aucję  w wysokości p ięciu śre
dnich uposażeń miesięcznych, tj. 
po 4150 ogólnych talonów. Po 
zgrom adzeniu potrzebnych 20 
tys. podpisów wyborców cała 
k aucja  zostanie zrów cona kan
dydatowi.

Kandydaci n a  prezydenta po
winni przedstaw ić k a rty  zbiera
n ia  podpisów wyborców z co 
najjmnief 20 tys. podpisami wy
borców najpóźniej 25 dni przed 
wyborami, .tj. do 20 stycznia. 
Po przekonaniu się, że karty  wy
borców zostały w ypełnione pra
widłowo, kom isja wyborcza w 
wyborach prezydenta zarej estru  je- 
osobę jako  kandydata na . prezy
d e n ta  republiki.

Vaclovas Litvinas przypomniał, 
że pisemne zgłoszenia w  sprawie 
udziału osoby w  w yborach w 
charakterze kandydata na prezy
denta Republiki Litewskiej po

winny być przedstaw ione komisji 
wyborczej w  wyborach prezy
denta  republiki n ie  później niż 
o  40 dni przed wyboram i"—  do 
5 stycznia włącznie.

•Nadzwyczajny i pełnqmocny 
am basador Republiki Litewskiej 
w  Stanach Zjednoczonych Ame
ry k i Stasys Lozoraitis 4 stycznia 
wręćzył dokum enty kandydata 
na  prezydenta Republiki Litew
skiej. W płacił również kaucję 
wyborczą w wysokości 41.450 ta
lonów.

Stasys Lozoraitis koresponden
towi ELTA powiedział, że na 
stanowisko prezydenta zgłosił się 
jak o  kandydat niezależny. De
cyzję. tę ostatecznie powziął w 
p rzededniu,1 po kilkudniowych 
naradach z  liderami i przedsta
wicielami niemal wszystkich par
t ii  politycznych i ruchów społe
cznych, a zwłaszcza po telewi
zyjnym  wystąpieniu Vytautasa 
Landsbergtea w  telewizji w nie
dzielę wieczorem. Zależało mi, 
aby się dowiedzieć, rzekł Stasys 
Lozoraitis, czy moja kandydatu
ra  posłuży Litwie jak o  czynnik 
zgody politycznej. Przekonałem 
się, że do takiejgo wniosku do
szły wszystkie popierające mnie 
siły polityczne. Zdaniem S. Lo
żo rai tisa popierają go partie po
lityczne znajdujące się po p ra 
wicy od DP!PL, z  socjaldem okra
tam i włącznie. Sądzę, powiedział 
on, że m oja d e c y la  jes t słusz
na.

W e  w torek Stasys Lozoraitis 
-pow raca na krótko do Waszyn
gtonu. Pod koniec tygodnia pod
pisze umowę w sprejwie podaro
w an ia  Litwie 200.000 ton kuku
rydzy. Liczy na porozumienie z 
Annefrykanami również- co, do ul- . 
gowych warunków dostarczenia 
Litwie niektórych innych towa
rów.
- W  przyszłym tygodniu S. Lo

zoraitis ponownie przybędzie na 
Litwę, tym razem, zapewne, po
zostanie do końca kampanii wy
borczej, Stworzy .on własna eki
pę kampanii wyborczej. Chodzi 
tu  o  zasadę, powiedział. Nie

chcę, aby inni zajmowali się moi
mi sprawami chociażby z lego 
względu, zaznaczył Stasys Lozo- 
ra-ttis. że sama- kampania musia
łaby przebiegać inaczej, niż któ- 
rejgoś z pozostałych kandydatów. 

r  Każdy m a własne idee, ' chcę 
je  wyrazić sam w inny niż jest 
tu  przyjęte sposób. S. Lozoraitis 
liczy n a  to, że w  toku kampanii 
wyborczej jego aktywnymi zwo
lennikami zostanie więcej kobiet 
i młodzieży, zwłaszcza akademi
ckiej. Niemniej 'powiedział, że 
chętnie przyjm ie poparcie zew
sząd.

4 stycznia nc konferencji pra
sowej opozycji rozpowszechniono 
oświadczenie dziewiędu organi
zacji politycznych Litwy, uchwa
lone 3 stycznia na konferencji 
organizacji politycznych. Na kon
ferencji tej postanowiono, że or
ganizacje polityczne opozycji 
świadome tego. iż prezydent re
publiki jeko szef państwa ma za
pewnić równowagę dalszego roz
woju Litwy, 14 lutego wezmą u- 
dział w wyborach prezydenta Li
twy, aczkolwiek, zdaniem opozy
cji, ustawa o wyborach prezyden
ta jest na rękę jedynie kierowni
czej większośd sejmowej. Roz
powszechnione oświadczenie 
g łosi że dla tych organizacji po
litycznych najbardziej do przyję- 
d a  jest jako kandydat na prezy
denta Vytautas Landsbergis. Jed
nakże w celu zmniejszenia spo
łecznej konfrontacji organizacje 
popierają ideę Vytautasa Lands
bergisa zgłaszania kandydatury 
Stasysa Lozoraitisa na prezyden
ta.

Zdaniem V. Landsbergisa, n*e 
jest to nowa idea, od dawna tuż 
proponował kandydaturę S. Lo- 
/orait:sa. Na wczorajszej konfe
rencji zapadła ostateczna decy
zja: Na rzecz Stasysa Lozoraiti
sa, powiedział lider opozycji 
nowlnni się wycofać główni kan
dydaci obu oponujących . sie 
w zajem ni sił politycznych. Na 
konferencji prasowej V.. Lands- 
bergis wyraził również zdziwie
nie. że nie pozwolono na odczy
tani* w telewizji tak krótkiego 
oświadczenia organizacji polity
cznych. Niestety, nie jest to Je
dyny przykład powstającej cen
zury — oświadczył V. Landsber
gis.

(H.TA)

UCHWAŁA SEJMU REPUBLIKI LITEWSKIEJ
W SPRAWIE UTWORZENIA KOMISJI WYBORCZEJ 

PREZYDENTA REPUBLIKI
Sejm Republiki Litewskiej kierując się artykułem  Ustawy o wy

borach Prezydenta Republiki Litewskiej postanawia:
t . Utworzyć Komisję W yborczą Piezydenta Republiki:
Vaclovas I1TV!NAS — (przewodniczący komisji),
Rtmar.las ASTRAUSKAS -— od koalicji Sajudisu,
Tamara BIRMONTIENfi —  na wniosek Litewskiego Stowarzy

szenia Fiawnikówr • -
Grigóiij FISZ na wniosek Litewskiego Stowarzyszenia Praw

ników
Juozas OALGINAmS ^  na wniosek m inistn sprawiedliwości 

Republiki Litewskiej.
Vvtar:tas (UNEIKA — na wniosek Litewskiegc Stowarzyszenia 

Prawników.
Ruta MlSKINYTC — 7, ramienia Litewskiej Partii Chrzęścijańsko- 

Demokratycznej, Litewskiego Związku Więźniów Politycznych i 
Zesłańców oraz Litewskiej Partii Demokratycznej,

Yladas l»AVlLONIS — na wniosek ministra sprawiedliwości 
Republiki litewskie),

Stefan SWIETUKOWSKI — z ramienia Związku Polaków, na 
Litwie,

Zenonas \  AIGAUSKAS — z ramienia Demokratycznej Partii 
Pracy Litwy

Vilma VlLUTYTt — na wniosek ministra sprawiedliwości Re
publik'. Litewskiej,

Albertas 7UJNSKAS — z ramienia Socjaldemokratycznej Partii 
lilwy.

2. Zobowiązać Główną Komifje Wyborczą stworzyć warunki 
ku temu, aby Komisja Wyborcza Prezydenta'Republiki mogła ko
rzystać z ;ej wyposażenia materiałowo-technicznego.

H. Uchwala nabiera mocy z  dniem jej przyjęcia.

Tymczasowo p.o. przewodniczącego 
Sejmu Republiki Litewskie] 

Cesloyas JURSfiNAS
Wilno, 29 grudnia i 992 r.

OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI POLITYCZNYCH 
LITWY W SPRAWIE KANDYDATURY 

NA PREZYDENTA REPUBLIKI LITEWSKIEJ
Mv; organizacje polityczne, które 23 grudnia 1992 r. podpisały 

protokół w sprawie wspólnych działań w wyborach prezydenta 
Republiki Litewskiej, oświadaczamy:

1) najodpowiedniejszym dla neszych organizacji kandydatem na 
piezydenta jest Vytautas Landsbergis;

2) w imię obniżenia konfrontacji w społeczeństwie popieramy 
ideę Vvtautasa Landsbergisa. aby wysunąć Inna osobę oddana 
niepodległości Litwy. Jednym z takich ludzi jest .Stasys Lozoraitis;

3) upoważniamy Vytautasa landsbergisa do prowadzenia roz
mów ze Stasysem Lozoraitisen: w sprawie ewentualnego jego kan
dydowania na prezydenta

Litewska Partia Demokratyczna 
Litewska Partia Chiześdjańsko-Demokratyczna 

Partia Niepodległości 
Związek Tautlnlnkaaów Litwy 

Partia Zielonych Litwy 
Karta Obywatelska RepuMIkl Litewskiej 

Sajudls Litwy
Związek Więźniów i Zesłańców Politycznych Litwy 

Związek Więźniów Politycznych Litwy
Wilno, 3 siycznia 1993 r.
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Układ, któremu dorównują 
wszystkie wcześniejsze

MOSKWA (ITAR—TASS— 
ELTA). Podpisany.-3 stycznia uk
ład rosyjsko-amerykański w 
sprawie SALT- 2 swą skalą i zna
czeniem przewyższa wszystkie 
inne, zawarte w kwestiach, io z - 
b rojeń i a, staje się podstawą sys
temu gwarancji globalnego bez
pieczeństwa, powiedział prezy
dent Borys Jelcyn po podpi
saniu tego dokumentu na Krem
lu. p;

Historyczny aspekt układu w 
sprawie SALT-2 polega na tym, 
że stanowi on bardzo ważny 
krok, sprzyjający spełnieniu da
wnego historycznego ^marzenia 
ludzkości o rozbrojeniu, zazna
czył Jelcyn.

Aspekt Dolityczny polega na 
tym, że wskazuje on na nasze 
wspólne zdecydowane dążenie do 
nowego porządku na świecie. W 
stosunkach dwóch państw nastą- 
p 'ła prawdziwa rewolucja, po
wiedział on.

Aspekt wojskowy uwarunkowa
ny jest wzajemnym zmniejsze
niem skali zbrojeń nuklearnych, 
•zaznaczył prezydent Rosji/ USA 
będą musiały ograniczyć w 
swych strategicznych zbrojeniach 
ofensywnych ilość pocisków bo
jowych do takiego poziomu, któ
ry mogłyby mieć w ramach uk
ładu SALT-1. tj. mniej więcej

'trzykrotnie. A zwłaszcza, gdy 
zmniejszone 7ostaną te rodzaje 
zbrojeń, które budzą największe 
zatroskanie stron. Dla Stanów 
Zjednoczonych Ameryki — rakie
ty balistyczne na łodziach pod
wodnych oraz ciężkie bombowce. 
Dla Rosji — bazowane na lądzie 
międzykontynen talne rakiety ba
listyczne.

Podpisany uk ład w sprawie
SALT-2 prowadzi do przyszłoś
ci, w  której znacznie mniej bę
dzie 3trachu, powiedział prezy
dent USA Georgc Bush na Krem
lu. po podpisaniu układu. Dzień 
len rozpoczyna nową erę rHa n a 
szych krajów  i całego świata — 
powiedział.

Zimna wojna skończyła się. Po 
raz pierwszy w  historii prezydent 
USA gościł na ziemi demokraty
cznej Rosji. Przystąpiliśmy do re
alizacji na j tru dni ej szego i naj- 
wznioślejśzego zadania. — prze
kształcenia konfrontacji w sto
sunki przyjaźni i partnerstwa.

Bush podziękował Jelcynowi 
za wierność wobec reform demo
kratycznych. W ielce u imponuje 
mnie bohaterstwo narodu rosyj
skiego, powiedział on, gdyż wła
śnie ono zadecyduje i ugrutu- 
je  nieodwracalność demokratycz
nego kursu Rosji.

Oświadczenie B. Clintona
WASZYNGTON (ITAR—TASS 

— 'ELTA). Niecierpliwie czekam 
na spotkanie z Borysem Jelcy
nem, oświadczył w niedzielę pre- 
zydent-eiękt USA Bill Clinton. 
Powiedział on, że ostatnio otrzy
mał list od prezydenta Rosji. 
Jest to bardzo serdeczny i treś
ciwy list, w którym zapropono
wał mi spotkanie, powiedział B. 
Clinton. Chciałbym, aby to spo
tkanie odbyło się już na wcze
śniejszym etapie mojej prezyden
tury, jednakże trzeba ustalić je 
szcze jego termin i miejsce.

USA spodziewają się wiele od 
powodzenia reform, jakie re$ife „ 
żuje B. Jelcyn i cieszy mftie 
bardzo to,- co zdołał on już osią- ■ 
gnąc, oświadczył Clinton. Ja k  . 
powiedział, termin nowego spo4 
tkania na szczycie obu krajów  
częściowo zalezeć będzie od har
monogramu pracy Kongresu i

problemów . wewnętrznych Ame
ryki, jakie będłie musiał roz
strzygać prezydent. W cześniej 
Clinton wielokrotnie oświadczał, 
że najważniejszym zadaniem je 
go administracji j e s t . zmiana 
priorytetów gospodarczych kra-
j»-

Prezydent-elekt USA Bill Clin
ton przesłał do prezydenta Rosji 
Borysa Jelcyna list, w  którym 
potwierdził swe pragnienie utrzy
mywania bliskich stosunków obu 
krajów. W  niedzielę zakomuni
kował o tym przedstawiciel przy
szłego kierownika aparatu pra
cowników Białego Dom u. J . 

vEller.
Nie wdając się w szczegóły 

Streści listu EUer odnotował tyl
ko, że jest to list o charakterze 
ogólnym. List Clintona do Je lcy 
na został przesłany niedawno.

K r 6 t k o

Wybory do rad podwileriskich 
w dniu wyborów prezydenta

MEKSYK. Opozycja i ko ’eiół 
w Salwadorze zażądały od rządu 
zrealizowania zobowiązań w  dzie
dzinie „czystki" armii.

BUENOS AIRES. Rząd Argen
ty n y ^ . potwierdził wolę obrony 
swej suwerenności nad W yspa
mi Malwińskimi (Falklandami).

LONDYN. Europie grozi odro
dzenie nacjonalizmu, nietolerancji 
i szowinizmu, przestrzega kanc
lerz Niemiec Helmut -Kohl w  ar
tykule na  łamach gazety „Finan
cial Times", wzywając do ściś
lejszego sojuszu politycznego i 
gospodarczego we W spólnocie 
Europejskiej.

BEJRUT. Deportowani Pales
tyńczycy domagają się udziele
nia pilnej pomocy medycznej, 
dowódca proizraelskiej milicji La
li ad poparł stanowisko- rządu li
bańskiego.

TOKIO. Kierownicy japońskich 
firm państwowych i prywatnych 
są zdania, że Japonia -powinna 
przekształcić się w  „wielkie m o -. 
carstwo polityczne", do czego 
przyczyniłoby się : jej wstąpienie 
do Rady Bezpieczeństwa NZ w 
charakterze stałego członka.

LUANDA. Na południu Angoli 
ioczą się walki między wojska
mi rządowymi i oddziałami or

g an izac ji opozycyjnej UNITA^

NOWY JORK: Liczba.mieszkań
ców w USA w 1992 r. w zrosłao  po
nad 3 miliony Ja k  podają dzien
nik „The New Jo rk  Times", w ed
ług danych biura spisu4udności na 
1 stycznia 1993 r. Stany Zjedno
czone zamieszkuje 256,6 miliona 
osób. W  ostatnim roku w  Sta
nach Zjednoczonych urodziło się
4.1 min dzieci. Przybyło 846 tys. 
imigrantów. - W  1992 r. zmarło
2.2 min Amerykanów.

Biuro spisu ludności przewidu
je ,  że w 1993 r. liczba mieszkań
ców USA powinna wzrosnąć jer 
szcze o 3 miliony.

(ITAR—TASS—ELTA)

S P O R T
POD ZNAKIEM „BIAŁEGO 

SZALEŃSTWA"

Okres Świąt Bożego Narodze
nia i Nowego Roku świeci ra
czej pustkami w kalendarzu im
prez sportowych a to  dlatego, 
że wszystko, to  się miało odbyć 
iv danym roku, już się odbyło, a 

.co się zacząć v.r następnym, jesz
cze tak się na dobrą sprawę nie 
żaćżęło. Sportowcy zresztą to też 
i udzie i należ} się im również 
odrobina odpoczynku. Jeśli na
tomiast coś ma miejsce — . to  a- 
reną zmagań z nakazu zimy jest 

. śnieg 1 lód.
Po raz 41 na przełomie stare-, 

-go i nowego roku*?fiSZgrywany 
jest Turniej Cżterfe£h 'Skoczni, z 
udziałem całei "Czołówki skocz
ków narciarskich świata. W szy
stko wskazuje na to, że jego 
zwycięzcą będzie 20-letni Aus
triak A  .Goldberger, który mi
nionej niedzieli wygrał trzeci z 
konkursów w lnnsbrucku, ska
cząc na odległość 109 i 106- m i 
gromadząc notę 229,8 pkt. Zwa
żywszy, że Goldberger był up
rzednio drugi w Obersfdorfie i 
trzeci w Garmisch-Partenkirchen, 
uzyskał on nad rywalami taką 
r-rzewagę, że nawet występ w 
Bischofshafen nie pozwoli mu 
odebrać zwycięstwa.

Narciafze o kolejne punkty w 
Pucharze Świata walczyli w Ka- 
wg ołowie pod Sankt Petersbur
giem. Zarówno mężczyźni jak 
też kobiety pokonywali dystans 
30 km stylem klasycznym. W  
rywalizacji narciarek triumfowała 
Rosjanka L. Jegorowa przed 
swą rodaczką J. Vialbe i Norweż
ką T. Dybendahl. W śród męż

czyzn najlepszy czas — 1;24.39,4 
uzyskał bohater Białej Olimpia
dy w Albertville Norweg B. Dą- 
hlie. Dwie dalsze lokaty zdobyli, 
Rosjanie M. Botwinow i inny i 
Norweg T. Mogren.

Po ,tych zawodach w łącznej 
klasyfikacji Pucharu Świata 
wśród narciarek prowadzą L. J e 
gorowa i J . Vialbe, a  wśród męż
czyzn Norweg V. Ulvang.

Rywalizacja dwuboistów prze
biega na razie pod wyraźne dyk
tando Japończyków- W  miniony 
weekend wygrali oni - kolejne, 
tvm razem drużynowe, zawody 
o Puchar Świata w  Niemczech, 
wyprzedzając ciTużyny Niemiec i 
Czech.

Pewną niespodzianką jes t do
piero 8 lokata drużyny Francji, 
w której składzie startuje nadal 
lew elacyjny zwycięzca Igrzysk w 
Albertville F. Guy.'

Dobiegają końca młodzieżowe 
mistrzostwa świata w  hokeju, na 
lodzie. W  przedostatniej kolejce 
kolejne zwycięstwo wpisali na 
swe konto młoclzr mistrzowie 
krążka z Kanady pokonując J a 
ponię —  8:1. Hokeiści Klonowe
go Liścia mają już praktycznie 
„Złoto" w kieszeni, albowiem do
tąd hie stracili punktu w  6 
pojedynkach.

Może być tak. że poza podium 
zniajdzie się faworyzowana dru
żyna Rosji, która w przedostat
niej kolejce, uległa USA — 2:4.

W arto  przypomnieć, że w 16 
rozegranych dotąd mistrzostwach 
9-krotrjie zwyciężała drużyna by
łego Związku Radzieckiego, a 5 
razy - t  Kanada Inf. wł.

PINGPONGISCI PRZY CHOINCE

W  drugim dniu Świąt bożego 
Narodzenia z inicjatywy trenera 
tenisa stołowego Ejszyskiej Szko

ły Sportowej - Henryka Iwanow
skiego została zorganizowana 
świąteczno-noworoczna choinka 
dla byłych i  obecnych uczniów 
tenisa stołowego tej szkoły. Po
mysł jak  widać — chwycił, gdyż
0 wyznaczonej godzinie na sali 
zebrało- się sporo dzieci i doros
łych, przyszły całe rodziny.

A tm osfera. by ła  napraw dę 
wspaniała. Nic brakło konkur
sów i gier sportowych, a ich 
zwycięscy, honorowani-byli przez 
św. M ikołaja nagrodam i w  posta
ci* książek i  innych prezentów 
rzeczowych. N ajbardziej atrak
cyjnie wypadło chyba strzelanie 
z broni pneumatycznej do balo
nów, w  których znajdow ały się 
kartki z  num erami nagród. Nie 
obeszło się też bez pojedynków 
przy stołach tenisowych, a  w  wir 
rywalizujących dał się wciągnąć 
nawet sw. M ikołaj.

Przy świątecznej choince w rę
czono także specjalne nagrody 
dla najlepszych pingpongistów 
rejonu solecznickiego — - Tadeu
sza Szymańskiego, Reginy Sidiak, 
Ernesty Levickaite, Andrzeja Su- 
ckiela. Grzegorza Kaszowskiego
1 M arka Sawiela. którzy potrafili 
się przebić bardzo wysoko nawet

- w m istrzostwach Litwy w teni
sie stołowym wśród rejonów. 
W szyscy wyżej wymienieni wy
startują zresztą w  superfinałach, 
które od dzisiaj będą grane w 
Poniewieżu.

W  imieniu wszystkich obec
nych na tej imprezie pragnąłbym  
serdecznie podziękować księdzom 
parafii ejszyskiej Bronislavasowi 
Krokevićiusow\ i W ojciechowi 
Górlick’emu, a także pani Tere
sie Sokołowej z M acierzy Szkol- 
nej na  Litwie za n agrody ,'o  ja 
kie sie wystarali w  naszych nie
łatwych czasach.

Michał SIENKIEWICZ

W poniedziałek podczas obrad 
plenarnych Sejmu posłowie kon
tynuowali omawianie projektu 
uchwały w  sprawie daty pow
tórnych Wyborów do Wileńskiej 
i Solecznlckiej Rad rejonowych.

Drogą imiennego głosowania 
(„za" —- 61, „przeciwko"' -T-' 
34, a 4 osoby powstrzymały się od 
głosowania) posłowie podjęli de*

Najdziwniejsze 
wydarzenia 1992 rokuj

cyzję, że wybory do podwileństl 
kich rad odbędą się 14 lutegal 
br.t czyli w dniu wyborów pre-l 
zydenta RL. Ponadto ustalonojH 
że wszystkie dotychczasowe de<ML 
cyzje powzięte przez rej on o we |  j 
komisje - wyborcze (oczywiścieMr 
oprócz poprzednio planowanej da-j In 
ty wyborów) są prawomocne. I le  c 
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Rdk maniony był rokiem nie 
tylko w ojen i kryzysów. Notowa
n o  w nich też przeróżne wyda
rzenia wesołe i smutne, poważ
n e  i śmieszne., dz2wne i- zaska
kujące.

N a przykład, pew ien 20-letni 
paryżanki może się uważać na 
narodzonego powjtórnie: w  cza
sie rodzinnej kłótni tak  się za
cietrzewił, że wyskoczył przez 
okno r  11 .p ię tra ' i... nici Spadł 
bowiem -na drzewo, k tóre  ocali
ło m u źyęie.

Jeszcze lepszy lot miał robot
nik budowlany w stolicy Nige
rii Lagos. Spadł on  z rusztowa
nia z wysokości 52 metrów na 
stos trocin. Ku zdumieniu leka
rzy, nic nie  złamał, niczego nie 
wywichnął. Ja k  w ięc m ożna mó
wić, że ubiegły rok był nieszczę
śliwy? i {

■Nie skarży się n a  m iniony rok 
rów nież indyjski polityk Kaka 
Jo  gin der Śingh, chocaż podczas 
wyborów prezydenckich w lip- 
Cu- nie zdołał wygrać. Były to 
bowiem .150 wybory, n a  których 
wystawił swoją kandydaturę, 
tyiko ani razu n ie  udało m u ęię 
zwyciężyć. W ięc ma on teraz 
w iele  szans, aby trafić do Księgi 
Guinnessa jak o  rekordzista w 
przegranych wyborach.

W  roku ubiegłym nie  brako
wało rów nież rzeczy negatyw
nych  —  kradzieży, zabójstw, ra
bunków i  innych przestępstw. 
Jednakże i wśród nich są takie, 
k tóre  łnOigą wywołać uśmiech.

W  lipcu podczas budowy dro
gi ,na południe, od Tel-Awiwu 
znaleziono szkielet z nożem mie
dzy żebrami. Nie było wątpliwo
ści, że to -morderstwo. W ezwano 
policję, dokonano ekspertyzy. 
Ale niełatw e będzie ustalić, kto 
jest spraw cą m orderstwa. Eksper
ci bowiem tw ierdzą, że zabójst
wa dokonano... 3700 lat temu, w 
okresie brązu.

Jed n ak że  nie wszystkim prze
stępcom  powodzi się tak dobrze, 
jak  tem u zabójcy z  w ieku brą
zu. Całkowite Hasko poniósł p e 
w ien  m łody człowiek, k tó ry  w

lutym usiłował obrabować p o c z ^ E *  
tę w  miasteczku Perigueaux p ° \
południu Francji. Wydobywszy ?Kac 
pistolet straszliwym głosem zaj.»ti2 
wołał do młodej, kasjerki: „Pie |ze : 
niądze lub życie!". T a  spojrzaiw skl 
szy na koleżankę wybuchła śmieSfoj 
chem. Zaskoczony napastnik u: 
knął. Gdy oprzytomniał, posl 
nowił Spróbować szczęścia 
innym  urzędzie pocztowym. Ni< 
stety, tam  również czekało gj 
rozczarowanie. W  kasie były tv lL  
k o  drobne.

Jeszcze gorszy finał s p o tk a ł10 
moskiewskich mafiosów, którz^Bę 
ukradli samochód stojący przedljcz 
centrum  medycznym. Pojazde™bl< 
tym bowiem dopiero co przewo-lkG 
żono pojemniki z próbkami za-Łp 
rażonymi bakteriam i cholery 
wirusem AIDS. Podczas transporJj ^ 
tu  jeden  pojemnik rozbił się, 
samochodu jeszcze nie przeden**- 
zyfekowano. Łatwo odgadnąć] 
jak ie niespodzianki mogą teradp'? 
oczekiwać tych amatorów jaz d y -1 
cudzymi samochodami.

N ie  mniejsze-, n iespodziana ir 
może sprawić też  nierozsądne n i  pi 
sze postępowanie, szczególnie ®C2 
dniach świątecznych. Okazufln< 
się, że może mieć ono  rowniefeó 
skutki globalne ' zniszczMcz 
warstwę ozonu, chroniącą .przS*C( 
zgubnym promieniowaniem pożal w 
fiołkowym. Gdyby wierzyć hip3 
tezie australijsk iego  lekarza | TB 
Bolinsa; to  warstw ę ozonu n i a  
czą również pcswstaiąoe w  iw |D1 
szym . organizmie gazy, z a w ie ^ B  
jące wodór, dwutlenek w ę g ^ B  
m etan i inne składniki. Średni*® 
codziennie organizm k a ź d eg o ^ H  
nas w ytwarza około litra t a k f l a  
gazów. Jednakże w  dniach &wflśc 
teczriych z powodu obfitego j<E 
dzenia pow stałe ich o w '9 R  
więoej. Zatem o kres Bożego 
rodzenia ? Nowego Roku i^Bg 
najbardziej niebezpieczny p f f l  
tym . względem. Nie zap o m in ^H  

_  m v o ł-vm zasiadając c-rzy s t « su 
świątecznymi Przecież nasza <*-Y 
wiHzaoja. jes t taka krucha. B £

(NTB—ELTAlri

Rozmaitości
}f( Senator Edward Kennedy 

oraz trzy  jego  siostry wystąpili 
niedawno z  protestem  przeciwko 
ukazaniu się nowej powieści 
biograficznej o młodości trzy
dziestego piątego prezydenta 
USA Johna Kennedy'ego. W  
książce historyka N. Hamiltona 
„Nierozsądna młodość” sugeruje 
się, że w rodzinie Kennedych 
rodzice znęcali się nad swymi 
dziećmL

„Jest to  bezpardonowa falsyfi- 
kacja  faktów i w ierutne kłam 
stwo, k tóre  kategorycznie od
rzucamy" —: twierdzą Edward 
Kennedy i jego  siostry.

Ą utor książki porównuje oj
ca rodziny Josepha Kennedy‘ego 
z Józefem Stalinem, a m atkę 
Rose, liczącą dziś 102 lata, nazy
w a „człowiekiem nieczułym w 
stosunku do swych dzieci".

„Nasza rodzina zawsze się w y
różniała serdecznością oraz sub
telnością stosunków wzajem
n y c h " — zapewniają dziennika
rzy przedstawiciele licznego kla
nu  Kennedych.

)K Jeden  z  nowoczesnych ma
teriałów budowlanych — beton.

w odróżnieniu od szkła ' i  s ta^B  
stosuje się od. dawna. W  5 a N  
roku przed n.e. król rzym sB5 
Tarkwiniusz Pyszny zbudowali’ 
Rzymie słynny kanał kan a lizad B e  
ny z betonu „Cloaca M axim a“̂ H  

O statnie znaleziska a rc h e o la ^ f  
czne dowodzą, iż beton znamSP] 
był już  wcześniej. W  Serbii 
trafiono na pozostałości beto^^B  
wych nawierzchni, licząc^^H  
około 7600 l a t  '  8 p

W  Czechach, na d w o ^ B r 
kolejowym  w miasteczku H ra ^ H i  
KraIove trzy razy ' do  roku m&o 
bywa się niezwykła a u k ^ ^ f  
Sprzedaje się na niej przednnH ^ 
ty, pozostawione przez pasa^H 
rów w pociągach i przechował*' J 
niach. Aukcję przeprow adza j, 
po upływie wszystkich tertl °  
nów przechowywania p rzed^^B ^1 
tów, gdy już  brak jakiejkolwiek 
nadziei n a  to, że ich byli wfeg 
cide le  przypomną sobie, gdw 
i có pozostawili. Na o s ta j^ H  
aukcji sprzedano około stu  P* 
rasoli męskich i damskich, i#  Vv 
ne częścT garderoby, kapelu^fiki
narty, torby, kapcie, a naw«<fIow 

« u nautmęską p eru k ę  g | e

W edług doniesień prasfPi€ 
przygotow B zyc 

Zbigniew MARKOWlCXtyn\
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Blaski i cienie prywatyzacji

Tam, gdzie d o b ry  g o s p o d a r z
Interes prywatny dopingu

je opieszałych pracowników 
handlu państwowego. Znacz
na ich część obserwując prze
bieg prywatyzacji obiektów 
handlowych zastanawia się, 
jak będą pracować w  nowych 
warunkach. Nie można twier
dzić, że obecnie prywatyza
cja w handlu przebiego 
sprawnie, zgodnie z prawem.

Po odwiedzeniu poszczegól
nych sprywatyzowanych skle
pów w Wilnie, Kownie, i Tro
kach podzielę się swymi spo. 
strzeżeniami A więc, uważam 
że: w sprywatyzowanych
sklepach czyni się wszystko, 
aby urozmaicić asortyment 
towarów, zmniejszono etaty 
sprzedawców. Szczególnie 
pomysłowo działa kowieńska 
prywatna firma „Prekyba", 
właścicielka już 5 sklepów. 
Dawfiiej szeroko dyskutowa
no nad tym. czv w -niedzie
lę sklepy mają być otwarte, 
czy zamknięte? Dziś ten pro
blem nie istnieje, gdyż nP-. 
kowieńskie prywatne sklefpy 
spożywcze ..Eiguliai”, „Siau- 
line" postanowiły pracować 
.i-w niedziele. Większość skle. 
pów sprywatyzowanych za
niechała metody samoobsłu
gowej (twieidzi się że klien
ci kradną towary). Klient nie, 
otrzymuje paragonu, dlatego 
trudniej mu obliczyć, czy- 
prawidłowo się z  nim rozli
czono. Wskaźniki ekonomicz
ne sprywatyzowanych obiek
tów handlu detalicznego zna
cznie wzrosły, otrzymano wię
cej dochodu i zysku. Nie 
wiadomo tylko, czyim kosz
tem wzrosły te wskaźniki.

Jako pozytywny przykład 
prywatyzacji chciałbym przy
toczyć kowieński sklep spo
żywczy „Skalsa" przy al. Lai- 
sves. „Skalsa “ już od 1Q 
miesięcy dz’ała samodzielnie, 
a zespół sklepu jest jego wła
ścicielem.

Kierownik V. Kilinskas po
pi* wiedział, że nawiązano sto
ją  sunki komercyjne z przedsię- 
j* biorstwami litewskimi "produ- 
| ai kcyjnymi i przetwarzającymi 
ti,i, surowce spozywcze i artyku- 
I v.liy - Obejrzałem, towary na la

dach. Dawniej było po ied- 
ę nym oddziale kiełbas, cukie- 

5) rniczym i serów.. Obecnie —
Z ‘ Co dwa. W  Wilnie (i nie tyl

ko), praktycznie nie -sposób 
l i i N S O  m^ i ,  ryżo, gryki, 
Ł ,  manny. W  „Skalsie" towary 

tę sprzedaje się po dostęp- 
ai *1 nych cenach. W  Wilnie na- 
Kyj wet w firmowym sklepie, 
i" ..Okeanas" oferuje się zaled- 

w>e dwa—tizv gatunki mro- 
;nan> żonych 'ryb w „Skalsie" — 
i  ® mrożonych, & — wędzo- 
Kiff . nych. Sklep posiada rożnoro- 
fcy dny asortyment wyrobów 

cukierniczych, wędlin, 22 ga- 
worc1 tun'tl trunków Ubiegłego 
[rade upalnego lata nie zapomni a- 
u o'1 no tu o klientach: w kawia- 
ukcj3 lence należącej do sklepu ido* 
m P  7na było napić się pepsi, co- 
*ła ;  coca-coli lub „Fanty" za 
^  5,i £ taI- Liczni klienci nie tyl- 
tern' na mięjsęu napoje

c“*°dzące, ale też zabierali
»lw>'ł
i wt'>’ — ----------------------

je ze sobą we własnych poje
m nikach, gdyż napoje w  skle
pie są trzykrotnie tańsze od 
kupowanych w butelkach.

Znaczną część towarów 
dostarczają do sklepów indy
widualni wytwórcy — cias
ta, kiełbasy, wędzone ryhy, 
surowe mięso, drób i inne 
artykuły. Umożliwia to zas
pokojenie potrzeb nabywców.

Drugim źródłem zasilania 
zasobów towarów są kontak
ty ' z niepodległymi państwa
mi b. Związku Radzieckiego. 
„Skalsa" utrzymuje kontakty 
z Mołdową, Białorusią, Ukra
iną, Azerbejdżanem, Arme
nią, Łotwą, Estonią, obwoda
mi kaliningradzkim i krasno- 
darskim. Otrzymuje stamtąd 
konserwowany groszek, kon
serwy mśfs&ej ogórki, L asze, 
wina, chałwę, cukier, proszek 
do lodów, margarynę, likie
ry itp.
, — Niektórzy sie przrchwa- 
lają, że w  przedsiębiorstwach 
handlu prywatnego zmniejsza 
się liczbę ekspedientek. Iry
tuje mnie .to. Uważam, że 
należy zwiększać asortyment 
towarów, a więc i liczbę ich 
sprzedawców j s  powiada V. 
Kilinskas.

Zastanówmy się. Zdanie 
godne uwagi. Tak myśli czło
wiek interesu: najważniejszy 
lest klient. .

Tylko ten jeden sklep dał 
do budżetu Kowna 2,6 min 
rubli, zostawiając sobie, po 
odliczeniu wszystkich podat
ków 1,6 min zysku, Tylko w 
ciągu półrocza!

A  co w  przyszłości, w  per
spektywie?
.. "— Niech pan - przyjedzie 
zimą po owoce cytrusowe, 
których będziemy mieli 11— 
12 rodzajów z Ameryki, Af
ryki i innych krajów. Świe
żutkie, prosto z drzewa — 
cytryny, pomarańcze, greip- 
fiuty. banany, mandarynki i 
in. Już zawarliśmy umowę z 
, Solidiją" — powiedział V. 
Kilinskas. — Poza tym prze
widuje sie haądel czeskim pi
wem. nabycie nowych impor
towanych urządzeń handlo
wych i mebli, nabycie ekspe
dientkom nowych fartuchów 
za blisko 1 milion talonów, 
przewiduje się zmianę wys
troju sklepu i reklamy.

Zespół sklepu ,-Skalsa” 
jest dobrym gospodarzem.

Chciałbym przedstawić i in
ny przykład prywatyzacji. 
Udajmy się do rejonu troc
kiego.

Liczni wilnianie i kowień- 
czycy jadący przez Jewje, 
częstokroć zatrzymywali się 
w tym miłym miasteczku,, by 
kupić 'jak ieś towary. Szcze
gólną popularnością cieszy
ły się wyroby cukiernicze. 
Często był odwiedzany rów
nież sklep ż obuwiem w sa
mym centrum miasteczka. 
Sklep ten mieścił się w by
łym lokalu banku państwo
wego. Pówieiżchnia stosun
kowo n ie w ie lk a z a le d w ie  
81 m2 ale przytulnie, schlud
nie, gdyż Spółdzielnia Spo-

UFUNDOW ANO NAGRODY RZĄDOWEBtatni* 
stu ! '
:h, i JWilLNO (ELTA). R ząd Repub- 
pełus^ ' ^ t te w sk le j  postanow ił ufun- a
naw dować 1 i dorocznych nagród 

naukowych. Około 5 nagród bę
dzie się przyznawać w dzledzl- 

prasV n,e nauk  rolniczych, przyrodnl- 
jtowa1 czych. matematycznych I medy- 

*r cvnV. około trzech — w dzie
dzinie nauk humanistycznych.

społecznych i teologicznych i ró. 
wnież około trzech — w dzie
dzinie nauk technicznych.

■WysokoAć nagród wynosi 40 
minimalnych uposażeń miesięcz
nych.

Rząd zatwierdził regulamin na
gród naukowych i Komitetu Na
gród Naukowjych oraz skład te 
go komitetu.

żywców rejonu trockiego nie
dawno przeprowadziła tu re
mont. Sklep postanowiono 
sprywatyzować Na początku 
br. sprzedano go. Na tym się 
działalność komercyjna za
kończyła. Niemal od roku na 
drzwiach wisi zamek. Podob
ny los spotkał również sklep 
gospodarczy w Trokach przy 
ul. Vytauto. To wielka pla
cówka handlowa o powierz
chni 450 m kw. Rozlokowa
ła się na parterze domu mie
szkalnego. Rocznie sprzeda
wano tu towarów mniej Wię
cej za milion dawnych rubli. 
Dziś i  ten sklep jest na kłód
ce.

■Mieszkańców Landwarowa 
w rejonie trockim, martwi, 
?e pustką świeci sprywatyzo
wany sklep obuwia i  tkanin 

- o powierzchni 137 m kw., w 
którym  co roku nabywano 
towarów za 1,1 milion rb.

A weźmy ośrodek handlo
wy gminy balceryskiej że 
stołówką i sklepem artyku
łów' spożywczych i przemys
łowych. Ludzie się c-iesżyli, 
ze tuż obok mogą kun>ć to
wary, a w stołówce smacznie 
zjeść. Niestety, wszystko to 
minęło. Odebrano spółdziel
ni spożywców budynek i... 
zamknięto go! W  rejonie tro
ckim okazało się aż 25 „zbę
dnych" stołówek^ które były 
rozlokowane w gospodarst
wach lub poszczególnych 
pi zedslębiorstwach.

Prywatyzacja obiektów 
handlowych ma wiele dodat
nich stron, ąle też w iele 'u je
mnych, sporo jest kluk w us
tawach i uchwałach' rządu. 
W ykorzystują to krętacze. Po 
zlikw idow aniu. tych luk, 
zmianie fornir prywatyzowania 
obiektów sytuacja w handlu 
znacznie by się poprawiła. 
Wiadomo — właściciel zaw
sze będzie pracował sumien
nie 1 lepiej, niż zespół „ni
czyjego" sklepu.

I najważniejsze — po spry
watyzowaniu obiektu handlo
wego nie powinno się go za
mykać. Sklepy prywatne i 
stołówki m ają zachęcać na
bywcę do kupna, zwiększać 
asortyment, grzecznie obsłu
żyć. Słowem — rozwijać 
działalność komercyjną z 
uwzględnieniem potrzeb na
bywców. Pomysłowy przed
siębiorca dobrze to rozumie.

Jonas ZINKEYICIUS

Na tematy aktualne

„Baltijos Garantas*4 — 
poważny konkurent

Do niedawna wiedzieliśmy, 
że umowę o ubezpieczeniu 
możemy zawrzeć wyłącznie 
z państwowym urzędem 
ubezpieczeń. Nikt się nie 
przejmował, gdy poziom us
ług lub kultura obsługi ńle 
zadowalała klienta, gdyż 
urząd państwowy miał mo
nopol w tej działalności.

Po przyjęciu^ ustawy Re
publiki Litewskiej o ubez-' 
pieczeniu zniesiono na nie 
monopol. Ustawa przewiduje 
zakładanie różnych organiza
cji ubezpieczeniowych. Na 
Litwie już zarejestrowano 
kilkanaście takich spółek. 
Konkurują jze sobą, są także- 
konkurentkami Państwowe
go Urzędu Ubezpieczeń.

Miałam okazję do bliższej 
znajomości z jedną nowo 
powstałą spółką „Baltijos Ga
rantas". W krótce się prze
konałam, że dzięki konku
rencji zmienił- się. stosunek 
do interesów.

„Baltijos Garantas" ma już 
instytucję pokrewną „Baltik 
Garant". Jest to wspólne 
przedsiębiorstwo Litwy i Ro
sji, założone wraz z przed
stawicielstwem rosyjskiej or
ganizacji ubezpieczeń „In- 
gosstrach", która działała na 
Litwie. „Ingosstrąch" zaprze
stał swej/ działalności na' Lit
wie. Pozostała tylko dwu
stronnie korzystna współ
praca. Przedsiębiorstwo „Bal
tijos Garantas- podpisało 
także umowę o współpracy z 
niemiecką kampanią ubez
pieczeniową łfSofag". To 
zwiększa odpowiedzialność 
wobec mieszkańców Litwy, 
korzystających z różnego ro
dzaju ubezpieczeń.

Dzięki współpracy z zagra
nicznymi organizacjami ubez
pieczeniowymi umowy „Bal
tik Garant" są prawomocne 
hiemal we wszystkich pań
stwach. Gdyby ubezpieczony 
człowiek wyjechał za grani
cę i tam z powodu nieszczę
śliwego wypadku bądź 
przewlekłej choroby musiał 
się zwrócić o pomoc lekar
ską, to zgodnie z umową z 
„Baltik Garant” otrzymałby 
bezpłatną pomoc lekarską na 
sumę do -25 tysięcy dolarów 
USA. Udającym się ża gra-

Bilans rozrachunkowy —  Fo- 
reign Balance. Zestawienie na
leżności i zobowiązań powsta
łych w stosunkach z zagranicą 
w określonym okresie czasu z 
tytułu wszelkiego rodzaju umów, 
transakcji i obrotów bez wzglę
du na to, czy należności i zobo
wiązania pieniężne - z tych 
transakcji zostały -w danym ok
resie spłacone, czy* też pozosta
ją  do późniejszego . uregulowa
nia. Bilans rozrachunkowy 
obejmuje import i eksport towa
rów, przywóz i wywóz złota, 
frachty, wydatki i wpływy z ty
tułu turystyki, wydatki placó
wek za granicą, wpływy z pro
centów dywidend i  prowizji, 
składek asekuracyjnych, odsz
kodowania i inne wpływy o 
charakterze niehandlowym. Każ
da z podanych pozycji móże 
wykazywać saldo aktywne lub

pasywne. Dodatnie saldo bilan
su. rozrachunkowego, to jest 
nadwyżka wpływów nad wyda
tkami, wykazuje, jakie posiada 

- dany kraj wierzytelności w sto
sunku do zagranicy*~lub w jakim 
stopniu zostały umorzone (po
kryte) zadłużenia w stosunku 
do zagranicy. Pasywne saldo 
wykazuje wielkość kredytów 

zagranicznych otrzymywanych lub 
umorzonych. W  odróżnieniu od 
bilansu płatniczego bilans roz
rachunkowy wykazuje stan 
wzajemnych zobowiązań nieza
leżnie od terminów płatności 

• tych zobowiązań.
Bonifikata ' — Allowance. 

Opust od ceny umownej przy
znawany ' kupującemu z  ty tu 
łu różnic jakościowych, które 
z określonych przyczyn nie zo
staną wyrównane W naturze. Bo
nifikaty mogą być dokonywa
ne z inicjatywy dostawcy lub 
przyznawane na żądanie odbior
cy, zazwyczaj wskutek uzasad
nionej reklamacji. W  wielu ga
łęziach handlu stosuje się* boni
fikaty zwyczajowe np. w zwią-

■nicę samochodami „Baltik 
Garant'1 .proponuje ubezpie
czenie odpowiedzialności cy
wilnej (^błękitna” i. „zielona" 
kartki) — tj. ponosi odpo
wiedzialność za, krzywdę wy
rządzoną za’.granicą.

„Baltijos Garantas" ubez
piecza mienie ludności na te
rytorium całej naszej repub
liki. Ubezpiecza się mienie 
poszczególnych osób, przed
siębiorstw, spółdzielni. Ubez
piecza się budynki, bydło, 
przedmioty i in., a  także ła
dunki transportu kolejowe
go, wodnego i samochodo
wego. Turystów ubezpiecza 

\ się od nieszczęśliwego wy
padku.

Dewizą pracowników „Bal
tijos Garantas" jest nieurzę- 
dowe obcowanie z klienta
mi. Przedstawiciel, który 
zawarł umowę, w razie nie
szczęścia natychmiast wy
płaci ubezpieczenie, nie trze
ba będzie chodzić po urzę
dach i zbierać zaświadczeń. 
Tylko w  szczególnych przy
padkach zwołuje się spe
cjalną komisję ekspertów. 
Ale i w tym wypadku nie 
obciąża się poszkodowanej 
osoby. Musiałaby jedynie 
dłużej poczekać na wypła

c en ie  ubezpieczenia.
Godne uwagi jest i to, że 

w  wyżej wymienionej orga
nizacji przy zawieraniu róż1 
nych umów na ubezpiecze
nie,, wpłaty ubezpieczenio
we i gwarancje mogą być us
talone zgodnie z umową obu 
stron. Oznacza to, że budy
nek można ubezpieczyć tyl
ko na wypadek pożaru, bądź 
pożaru i klęsk żywiołowych.. 
Ludzik mieszkający np. w 
pobliżu rzeki mogą ubezpie
czyć swe budynki- od powo
dzi itd. Buidynek można u- 
bezpieczyć również na* wypa
dek innych możliwych nie
szczęśliwych wypadków. 
Wielkość wkładu zależy od 
tego, jaką odpowiedzialność 
ponosi organizacja ubezpie
czająca.

Dawniej mieszkańcy naszej 
republiki nie mieli takiego 
wyboru.

Mari j ona VARNECKIENE, 
rzecznik prasowy 

Ministerstwa Finansów

zku z ubytkami naturalnymi to
waru, zmniejszoną wagą lub mia
rą wobec wyschnięcia czy wy
parowania tzw. leakage (ang.). .

Bilans płatniczy — Balance of 
Payments. Zestawienie krajo
wych transakcji (credit and de
bit transacUons) z innymi kraja
ni! 1 międzynarodowymi Instytu
cjami. Te transakcje są pbdzie- . 
lone na dwie podstawowe gru
py: Rachunek Bieżący oraz
Rachunek Kapitałowy. Głów
nymi pozycjami, które one obej
mują są: import i eksport towa
rów i usług (bilans handlowy), 
zagraniczne bezpośrednie inwe
stycje międzypaństwowe, rzą
dowe pożyczki, transfer należ
ności, napływ (inflows) i wypływ 
(outflpws) kapitału oraz zmiany 
w pieniężnych oficjalnych zaso
bach 1 kursach, wymianie zagra
nicznych walorów, dochody i 
wydatki turystyczne. Zawiera 
płatności otrzymane lub ponie
sione faktycznie, Aktywnym 
bilansem płatniczym nazywamy 
bilans wykazujący nadwyżkę, 
zaś w przeciwnej sytuacji pasy
wnym.
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Ustawa Republiki Litewskiej

O wyborach Prezydenta
I. ZASADY OGÓLNE

Artykuł 1. /Zasady Wyborów Prezyden
ta republiki 

Prezydenta Republiki wybierają obywa
tele Republiki litewskiej na okres 5 lat 
na podstawie powszechnego; równego i 
bezpośredniego prawa wyborczego, w taj
nym głosowaniu.

Artykuł 2. Prawo do zgłoszenia kandy
datury na Prezydenta republiki 

N a Prezydenta republiki może być wy
brany obywatel Republiki Litewskiej z po
chodzenia, który co najmniej ostatnie trzy 
lata mieszkał na Litwie, jeżeli do dnia wy- 

. borów ukończy co najmniej 40 lat i jeżeli 
może być wybierany na posła Sejmu.

Ta sama osoba może być wybierana na 
Prezydenta republiki nie więcej niż na 
dwie kadencje z rzędu.

Artykuł <3. (Powszechny prąw o wybor
cze

Prawo wybierania Prezydenta republiki 
mają obywatele Republiki Litewskiej, któ
rzy w dniu wyborów ukończyli 18 lat. W 
wyborach nie uczestniczą obywatele, uzna
ni przez sąd za niezdolnych do czynności 
prawnych.

Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie og
raniczenia praw wyborczych obywateli 
Republiki Litewskiej z powodu płci, rasy, 
narodowości, języka, pochodzenia, cenzu
su społecznego, wiary, przekonań lub za
patrywań są zabronione.

Artykuł 4. Równe prawo wyborcze 
Każdy obywatel Republiki Litewskiej, 

uprawniony do wybierania Prezydenta re
publiki, podczas wyborów ma jeden głos.

Artykuł 5. Bezpośrednie wybory Prezy
denta republiki 

W yborcy wybierają Prezydenta republi
ki bez pośredników.

Artykuł 6. Tajne głosowanie 
W yborcy głosują osobiście i tajnie. Za

brania się kontrolowania woli wyborców 
w wyborach.

Artykuł 7. Jawność podczas przygoto
wania i przeprowadzania wyborów 

Instytucje państwowe i komisje wybor
cze przygotowują i przeprowadzają wybo
ry Prezydenta republiki w sposób jawny. 
O przedsięwzięciach dotyczących organi
zowania wyborów (zebrania, posiedzenia) 
zawiadamia się publicznie nie później niż 
na 12 godzin przed ich początkiem.

Komisje wyborcze informują obywateli
0  swej pracy, utworzeniu dzielnic wybor
czych, o składzie komisji wyborczych, ich 
lokalizacji i godzinach pracy, o  spisach . 
wyborczych, wynikach rejestracji kandy
datów na Prezydenta republiki, wynikach 
głosowania i wyborów.

Państwowe środki masowego przekazu 
informują społeczeństwo o przygotowaniu
1 przeprowadzeniu wyborów Prezydenta 
republiki.

Przedstawiciele wszystkich środków ma
sowego przekazu mają prawo uczestnicze
nia bez przeszkód we wszystkich impre
zach, jakie organizują komisje wyborcze, 
we. wszystkich posiedzeniach komisji w y
borczych, jak  też otrzym ywania. od komi
sji wyborczych informacji dotyczących 
przygotowania i przeprowadzenia wybo
rów.

Artykuł 8. W ydatki na przygotowanie I 
przeprowadzenie wyborów pokrywa p a ń - . 
stwo.

H. ORGANIZACJA WYBORÓW

Artykuł 9. Utworzenie dzielnic wybor
czych

Podział terytorium miast i rejonów re
publiki na dzielnice wyborcze. Podział każ
dego miasta, rejonu na dzielnice wybor
cze, liczbę i wielkość dzielnic wyborczych 
ustala komisja wyborcza miasta, rejonu 
co najmniej na 37 dni przed wyborami.

Na terytorium dzielnicy wyborczej po
winno mieszkać do 5 tysięcy wyborców.

Miejska, rejonowa komisja wyborcza w 
ciągu 5 dni po zatwierdzeniu dzielnic wy
borczych informuje wyborców, jakie są 
granice każdej dzielnicy wyborczej, poda
je, gdzie jest ich ośrodek i lokale do gło
sowania.

Artykuł 10. Komisje wyborcze 
W ybory Prezydenta republiki organizują 

i przeprowadzają:
1) komisja wyborcza Prezydenta repub

liki;
2) miejskie, rejonowe komisje wyborcze;
3) dzielnicowe komisje wyborcze. 
Członkowie komisji wyborczych nie mo

gą być kandydatami na Prezydenta repub
liki lub mężami zaufania kandydata.

Artykuł 11. Komisja wyborcza Prezyden
ta republiki 

Komisja wyborcza Prezydenta republiki 
j,est najwyższą instytucją organizacji wy
borów Prezydenta republiki.

Komisję wyborczą Prezydenta republiki 
powołuje Sejm, gdy do dnia wyborów po

zostaje co najmniej 45 dni.
Komisja wyborcza Prezydenta republiki 

składa się z: 
przewodniczącego komisji; 
trzech osób, mających wyższe wykształ

cenie prawnicze, które wyłania się w  dro
dze losowania spośród 6 kandydatów zgło
szonych przez ministra sprawiedliwości;

trzech osób, mających wyższe wykształ
cenie prawnicze, które wi drodze losowa
nia Wyłania się spośród 6 kandydatów 
zgłoszonych przez Stowarzyszenie Prawni
ków Litwy.

Minister sprawiedliwości i Stowarzysze
nie Prawników Litwy mogą do komisji 
wyborczej Prezydenta republiki zgłosić 
również więcej kandydatur.

Losowanie na posiedzeniu Sejmu orga- 
. nizuje przewodniczący Sejmu.

Partie polityczne, ruchy społeczno-poli
tyczne i organizacje społeczno-polityczne 
mniejszości narodowych, które uzyskały 
mandaty posłów na Sejm w wielomandato
wym okręgu wyborczym, od jednej listy 
(połączonej listy) kandydatów wysunię
tych w tym wielomandatowym okręgu w y
borczym mają prawo zgłosić do komisji 
wyborczej Prezydenta republiki po jed
nym przedstawicielu przed utworzeniem 
komisji.

Sejm nie może odrzucić zgłoszonych 
kandydatur.

Przewodniczącego kom isji; wyborczej 
Prezydenta republiki m ianuje' Sejm. Prze
wodniczący komisji wyborczej Prezydenta 
republiki, jak  też członkowie-komisji, w y
znaczeni do komisji w  drodze losowania, 
jeżeli są członkami partii politycznych,' ru
chów społeczno-politycznych lub organiza
cji społeczno-politycznych, f powinni zawie- 
oić swoje członkostwo w  tych organiza
cjach i ruchach i w  okresie pracy  w  ko
misji, nie mogą uczestniczyć w  działalno
ści tych organizacji lub ruchów, spełniać 
ich poleceń.

Komisja wyborcza Prezydenta republiki 
na swym posiedzeniu - w ybiera zastępcę 
przewodniczącego i sekretarza komisji. 
Zastępca przewodniczącego jest wybierany 
spośród członków, nie reprezentujących 
partii politycznych, ruchów społeczno-po
litycznych lub organizacji społeczno - po 
litycznych mniejszości narodowych.

Komisję wyborczą Prezydenta republiki 
tworzy się na okres wyborów Prezydenta 
republiki i traci ona swe pełnomocnictwa, 
gdy Prezydent republiki złoży przysięgę.

A rtykuł 12. Pełnomocnictwa komisji wy
borczej Prezydenta republiki

Komisja wyt>or,ćza Prezydenta republi
ki:

1) wydaje karty  zbierania podpisów w y
borców;
- 2) rejestru je  kandydatów na Prezydenta 
republiki, w ydaje im świadectwo kandy
data na  Prezydenta republiki; ;

3) ustala wzory i formy k art do głoso
wania, innych dokumentów, pakietów, pie
częci używanych w czasie wyborów, wzo
ry ich wypełniania, jak  też try b  pieczęto
wania kart do głosowania;

4) dysponuje przeznaczonymi przez pań
stwo środkami na w ybory Prezydenta re
publiki;

5) nadzoruje wykonanie niniejszej usta
wy;

6) rozpatruje skargi dotyczące decyzji 
miejskich, rejonowych kom isji w ybor
czych, dzielnicowych kom isji wyborczych;

7) ustala i ogłasza wyniki w yborów Pre
zydenta republiki;

8) wybranemu kandydatow i w ydaje świa
dectwo Prezydenta Republiki Litewskiej;

9) przekazuje na  przechowanie do A r
chiwum Państwowego dokum enty wybo
rów Prezydenta republiki;

10) realizuje inne pełnomocnictwa prze
widziane w niniejszej ustawie.

Komisja wyborcza Prezydenta republiki 
nie może wyjaśniać zasad tej ustawy. W  
raz ie1 potrzeby uczynienia tego kom isja 
wyborcza Prezydenta republiki zwraca się 
do Sejmu w sprawie zmiany niniejszej us
tawy., Kwestie zgłoszone przez kom isję 
wyborczą Prezydenta republiki Sejm  roz
patruje w szczególnie przyśpieszonym try 
bie. i

Artykuł 13. Utworzenie miejskich, rejo
nowych komisji wyborczych 

Miejskie i rejonowe kom isje wyborcze 
tworzy Komisja wyborcza Prezydenta re
publiki, gdy do dnia wyborów Prezydenta 
republiki pozostaje co najmniej 40 dni.

Miejskie, rejonowe komisje wyborcze 
składają się z: 

dwóch m ieszkających w tym mieście, 
rejortie osób,, m ających wyższe wykształ
cenie prawnicze, których kandydatury zgła
sza minister sprawiedliwości;

dwóch m ieszkających w  danym mieście, 
rejonie osób, m ających wyższe wykształ
cenie prawnicze, których kandydatury zgła
sza Stowarzyszenie Prawników Litwy,

Minister Sprawiedliwości i Stowarzysze
nie Prawników Litwy mogą zgłaszać rów
nież więcej kandydatur.

Partie polityczne, ruchy społeczno-poli
tyczne i organizacje społeczno-polityczne 
mniejszości narodowych, które uzyskały 
mandaty posłów na Sejm w wielomanda
towym okręgu wyborczym na podstawie 
listy (połączonej listy) zgłoszonych kandy
datur, od jednej listy (połączonej listy) 
zgłoszonych kandydatów w tym  wielo
mandatowym okręgu mają prawo zgłosić 
po dwóch swych przedstawicieli do miej; 
skich komisji wyborczych. Komisja wybor
cza Prezydenta republiki nie może odizu- 
cićMych kandydatur. Jeżeli kandydatur nie 
zgłoszono, to  komisja wyborcza Prezyden
ta republiki na miejsce ich może dodat
kowo zatwierdzić kandydatury na człon
ków komisji, zgłoszone przez ministra 
sprawiedliwości i Stowarzyszenie Prawni
ków Litwy.

Przewodniczącego miejskiej, rejonowej 
komisji wyborczej wyznacza komisja wy
borcza Prezydenta republiki.

Na swym pierwszym posiedzeniu miej
ska, rejonowa komisja wyborcza wybiera 
zastępcę przewodniczącego i sekretarza 
komisji.

W  miastach W ilno i Kowno w trybie 
określonym przez niniejszy artykuł może 
być utw orzona więcej niż jedna miejska 
komisja wyborcza, mająca pełnomocnictwa 
przewidziane w  artykule 14 niniejszej us
tawy.

Artykuł 14. Pełnomocnictwa miejskich, 
rejonowych komisji wyborczych

M iejska, rejonowa kom isja wyborcza:
1) dokonuje podziału terytorium  miasta, 

rejonu na dzielnice wyborcze, ustala ich 
granice i num erację dzielnic;

2) informuje mieszkających w  mieście, 
rejonie wyborców o granicach dzielnic 
wyborczych, ich ośrodkach, czasie pracy 
i  lokalach do głosowania;

3) nadzoruje wykonywanie niniejszej us
taw y w  mieście, rejonife;

4) sporządza protokół obliczania głosów 
miasta, rejonu;

5) rozpatruje skargi dotyczące decyzji i 
działań dzielnicowych kom isji wyborczych, 
podejm uje uchwały w ich sprawie;

6) realizuje inne pełnomocnictwa prze
widziane w niniejszej ustawie.

A rtykuł 15. Utworzenie dzielnicowych 
kom isji wyborczych

Dzielnicowe kom isje wyborcze tworzą 
miejskie, rejonowe kom isje wyborcze, gdy 
do dnia w yborów Prezydenta republiki 
pozostaje co najm niej 36 dni.

Dzielnicowe kom isje wvborcze tworzone 
są z kandydatur, jak ie  zgiaszają partie po
lityczne, ruchy społeczno-polityczne i  or
ganizacje społeczno-polityczne mniejszości 

'narodow ych , które  uzyskały m andaty n a  
posłów n a  Sejm w  wielom andatowym  ok
ręgu wyborczym  n a  podstaw ie listy  (połą
czonej listy) zgłoszonych kandydatów . Te 
partie polityczne, ruchy społeczno-politycz
ne i o rganizacje społeczno-polityczne 
mniejszości narodow ych m ają praw o zgło
sić do trzech, swych przedstw ideli do dziel
nicow ych kom isji wyborczych. Jeżeli kan
dydatur n ie  zgłoszono, to  miejskie, rejo 
n ow e kom isje wyborcze m ogą proporcjo
nalnie podnieść ncrm ę przedstaw icielstwa 
wyszczególnionych powyżej sił politycz
nych.

M iejskie, rejonow e kom isje wyborcze 
n ie  mogą odrzucić wyszczególnionych w 
niniejszym  artykule kandydatur, zgłoszo
nych do dzielnicowej kom isji Wyborczej.

Przewodniczących dzielnicowych komisji 
wyborczych w yznaczają miejskie, rejono
w e kom isje wyborcze.

Dzielnicowa kom isja wyborcza n a  swym 
pierwszym posiedzeniu w ybiera zastępcę 
przewodniczącego i sekretarza komisji.

A rtykuł 16. Pełnomocnictwa dzielnico
wej kom isji wyborczej

Dzielnicowa kom isja wyborcza:
1) od instytucji administracji samorządo

wej otrzym uje spisy wyborców, udokład- 
nia je  i zatwierdza;

2) w pisuje wyborców do spisu dzielnicy 
w yborczej, jeżeli odpowiadają tem u w a
runki przewidziane w  części drugiej a rty 
kułu  24 niniejszej ustawy;

3) rozpatruje skargi dotyczące błędów 
popełnionych w  spisie wyborców;

4) co najm niej o  25 dni przed wybora
mi przedstawia spis wyborców dzielnicy 
miejskiej, rejonowej kom isji wyborczej;

5) doręcza lub w inny sposób przekazu
je  wyborcom  zaśw iadczenia w  spraw ie 
głosowania;-

6) gwarantuje, by zgodnie z wym aga
niami niniejszej ustaw y były przygotowa
ne lokale wyborcze i u rny  wyborcze;

7) w  dniu wyborów organizuje głosowa
n ie  w dzielnicy wyborczej;

8) oblicza głosy, sporządza protokół ob
liczania głosów w  dzielnicy;

9) rozpatruje zażalenia wyborców i ob
serwatorów tej dzielnicy w  kwestiach 
przygotowania wyborów, organizacji głoso
wania, obliczania głosów, sporządzania pro
tokołów obliczania głosów i podejm uje 
decyzje w  ich sprawie;

10) realizuje inne pełnomocnictwa prze
widziane w niniejszej ustawie.

Artykuł 17. Organizacja pracy komisji 
wyborców

Posiedzenia komisji wyborczych są p ra* jR  
womocne, jeżeli uczestniczy w  nich coK  
najmniej 3/5 członków komisji. y chw ąbaK  
komisji podejmowane są w drodze ja w B ”5^€) 
nego głosowania większością głosów, w ł  ł̂I 
razie, ®dy liczba głosów jest równa, to defS P  !no* 
cyduje głos przewodniczącego k o m i s u' 
Członkowie komisji, którzy nie z g a d z a j^ V rn>° ] 
się z uchwałą, mają prawo przedstawić nq .c*.e ** 
piśmie opinię odrębną, którą załącza się 
do protokołu.

Fto zakończeniu głosowania, dzielnicowęBvr. * 
komisje wyborcze, miejskie, rejonowe k*- ffprzev

ły dotyczące wyłącznie sporządzenia p rd lL  , 
tokołów obliczania głosów.

W szystkie posiedzenia wszystkich k o ^ E ^ T j  
misji wyborczych są jawne. M ają w nicH I  ] 
prawo uczestniczyć obserwatorzy wyzna^KEL^ 
czeni przez partie polityczne, ruchy spój 
łeczno-polityczne, jak  też kandydatów na 
Prezydenta republiki, którzy zgłosili sami 
■sieb ie^n ę to w ie  zaufania kandydatów na]K stw

' /ypłac 
iego

Prezydenta republiki, przedstawiciele wszy' 
stkich środków masowego przekazu.

Nikt nie ma prawa zwoływać niejaw-™^*scl 
nych posiedzeń komisji wyborczych.
M Przewodniczącym i członkom komisji j^rcZy!
wyborczych podczas pełnienia swych oboJ Przewiązków w komisji wyborczej, zab ran iaŁ bor 
się prowadzenia w jakiejkolwiek formie 
agitacji wyborczej lub usiłowania w inny |  ^  j 
sposób wywierania wpływu na wolę w y ^ ^ K  
borców. Osoby, które naruszą to  W y m a ^ ^ K  
ganię, mogą być odwołane z komisji. Jejsz^

Artykuł 18. Skargi dotyczące decyzjillg  I 
komisji wyborczej, podjętych przed z a ^ H  
kończeniem głosowania

W szystkie partie polityczne i organiza- |;Artj 
cj-3 polityczne, k tóre zgłosiły kandydatąjgw 
na Prezydenta oraz mężowie zaufaniąjlcelj 
kandydatów na Przydenta republiki m o g ą^R |j 
zaskarżyć decyzje komisji wyborczych w orczi
następującym  trybie: dmuj

1) decyzje dzielnicowych komisji w y j H n  
borczych — w miejskiej lub rejonow ej»ZUj 
kom isji wyborczej; gym

2) decyzje miejskich, rejonowych komi^HPj 
sji w yborczych w  komisji wyborczejilpzi 
Prezydenta republiki; e j

3) decyzje, komisji wyborczej PrezydeMffipti 
ta republiki — w  Sądzie Najwyższym. odpi

Skargi powinny być rozpatrzone w  ciąMcoy 
gU 48 godzin od złożenia skargi. Do te g ^ H fi 
term inu zaliczane są też dni wolne o t f l r a  
pracy. Decyzja Sądu Najwyższego -jest osKDo 
tateczna. ię c

A rtykuł 19. Skargi dotyczące decyzjŁjąc 
komisji wyborczych, podjęte p o  zakończę* cz 
niu głosowania 1 n<

W szystkie partie polityczne i organizą-Fje:! 
cje polityczne,, które zgłosiły kandydatala s 
na  Prezydenta, oraz mężowie zaufanią||m  
kandydatów na Prezydenta republiki mogjS v 
zaskarżyć decyzje dzielnicowych k o m ó s^ H  
wyborczych w  sprawie sporządzania p r^ d k j  
tokołów obliczania głosów w  miejskie^Jliej 
rejonowej komisji wyborczej n ie  późni 
niż w  ciągu 24 godzin od ich podjęci®1 i 
Te skargi muszą być rozpatrzone w  ciągło s 
24 godzin.

M iejskie, rejonow e kom isje w y b o rc z ^ ^ J  
rozpatrując skargi dotyczące decyzji dzieBcy 
nicowych komisji wyborczych w  s p r a w ^ H  
sporządzania protokołów obliczania g ło só ^ ^ H  
z udziałem co najm niej 3/5 członków k o p  J€ 
misji, m qgą przeliczyć przedstaw ione p r z e |H | 
dzielnicow ą kom isję wyborczą karty  d c B | 
głosowania i po ustalen iu  błędu  a iy tm e ta " 2® 
cznego, nieprawidłow o obliczonych w a ż - |^  
nych. i nieważnych, k a rt do  g łosow ani^^B  
mogą zmienić protoikół; obliczania głosów ?P 
w  dzielnicy. M iejskie, rejonowe kom isji*1? 
wyborcze nie  m ają  p raw a uznania, za n ig J | | |  
ważne protokołów obliczania g ło s ó ^ H  
dzielnicowych kom isji wyborczych.

Decyzje komisji wyborczej Prezydenta 
republiki mogą być zaskarżone w Sądził^ |  
Najwyższym nie  później niż w fciągu 
dni od ich podjęcia i powinny być roz-^-1 _ 
patrzone w  ciągu 48 godziny Do tego ter* . q
Malm. ń.l^MtanA i Ba HTl 1 iT)P"

i>dniminn wliczane są również dni wolne. Dęj | 
cyzja Sądu Najwyższego jest o s ta tecznąJjg || 
obowiązkowa do wykonania przez 
sję  wyborczą Prezydenta republiki.

Komisja wyborcza Prezydenta re p u b li^ ^ H  
rozpatrując skargi w sprawie decyzji m ie j^ B  
skich, rejonowych komisji wyborczych d o - t^  
tyczące sporządzania protokołów ob licz^^H  
ni a głosów w  mieście lub rejonie, mo zegi|| 
ponownie przeliczyć dostarczone przeif 
miejską, rejonową komisję wyborczą karTy, 
ty  do głosowania i po ustaleniu błędolg 
arytmetycznego, nieprawidłowo oblicżffiŁ^, 
nych k art do głosowania może z m ie m j^ ^  
zapisy w  protokołach obliczania g łosaH  
miasta, rejonu i dzielnicy. Komisja wybó j j  
cza Prezydenta republiki nie ma praW>Łej 
uznania za nieważne protokołów o b l ic ^ ^ K  
nia głosów miast, rejonów.

Artykuł 20. fconaoc (kjomisfom wybór 
czym J  r  go

Instytucje, przedsiębiorstwa, urzędyj 
organizacje państwowe, ich osoby u rzęd^^K j 
we powinny pomagać komisjom w y b c ^ ^ K  
czym w  realizacji pełnomocnictw, udz^HRr, 
lać im  potrzebnej informacji. ybor

Instytucje, przedsiębiorstwa, urzędyj a śk 
organizacje państwowe, ich osoby u rzęc^^K j 
w e nie później niż w  ciągu 3 dni p o w ^ H je 
ny  rozpatrzyć przedstawione przez kon^^H y 
s je  wyborcze prośby i udzielić komisji w jS ^ ra
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ra
co

borczej umotywowanej odpowiedzi.
^  Do- prac pomocniczych kom isje wybór-
W cze mogą zatrudniać potrzebną liczbę per- 
^  sonelu.
ji Samorządy terenowe, instytucje i  organi-
ją  zacje państwowe powinny udostępnić ko
la misjom wyborczym lokale i urządzenia do 
ię przygotowania i przeprowadzenia wyborów.

Artykuł 21. Opłata pracy członków ko
rę misji wyborczych
Ł- Przewodniczący i członkowie komisji
a- wyborczych za pracę w  komisjach wybór- 
5- czych otrzymują wynagrodzenie zgodnie z 

przedstawionymi przez komisję wyborczą 
)- Prezydenta republiki i zatwierdzonymi 
h  przez rząd taryfami. Przewodniczącym. 5 
i* członkom komisji wyborczych, pracuj ą- 
>- cym  w przedsiębiorstwach, instytucjach, 
a  organizacjach i nie otrzym ującym  płac z 
U powodu pracy w komisjach wyborczych, 
a państwo za pracę w komisjach wyborczych 
r- wypłaca wynagrodzenie nie wyższe od jed 

nego średniego wynagrodzenia w tym 
r* miejscu, pracy.

Artykuł 22. Zmiana składu komisji wy- 
ji bor czych
i- Przewodniczących i członków komisji
a wyborczych może odwołać z  pracy w ko- 
e misji instytucja, która ich zatwierdziła. 
f  W  razie potrzeby nowego przewodni- 
■- czącego lub członka komisji wyborczej
- wyznacza się w  trybie ustalonym przez ni

niejszą ustawę.
i

m . SPISY WYBORCÓW

Artykuł 23. Sporządzenie spisów wybor- 
i ców
a Celem przeprowadzenia wyborów spo- 
 ̂ rządza się spisy wyborców dzielnic wy- 

t borćzych.. Spisy sporządzają instytucje 
administracyjne odpowiednich samorządów 

• i podpisane przez ich kierowników prze- 
j kazują dzielnicowym komisjom wybor

czym co najmniej o  35 dni przed dniem
- wyborów.
j Dzielnicowe komisje wyborcze otrzyma

ne spisy wyborców udokładniają i za- 
. twierdzają. Zatwierdzony spis wyborców 

podpisują przewodniczący i sekretarz dziel
nicowej komisji wyborczej.

3 Artykuł 24. Ogólny tryb włączenia oby- 
j wateli do spisu wyborców

Do spisu wyborców dzielnicy wpisuje 
się obywateli Republiki Litewskiej posia- 

j dających czynne prawo wyborcze, którzy 
. w czasie sporządzania spisu stale mieszka

ją na terytorium tej dzielnicy wyborczej.
[. Jeżeli w czasie rozpoczęcia spoiządza- 
a nia spisów wyborca zmienił stałe m iejsce 
a zamieszkania, może być włączony do spi- 
ą su wyborców dzielnicy według nowego 
ji białego miejsca zamieszkania. W  tym przy- 

padku, gdy do dnia wyborów pozostaje 
j mniej niż 30 dni, w komisji dzielnicowej 
ij ostatniego miejsca zamieszkania powinien 
a on złożyć podanie w sprawie w łączenia ' 
u do spisu wyborców. Dzielnicowa kom isja 

wyborcza, powinna zadbać, abv  obywatel 
L został skreślony ze spisu wyborców dziel- 
k’ aicy w poprzednim stałym miejscu zamie- 
•e izkania.
N Artykuł 25. W łączenie wyborców tylko 
D io jednego spisu
L  Każdy wyborca może być włączony wy- 
\ łącznie do jednego spisu wyborców. Spra

wdzają to miejskie, rejonowe komisje wy- 
L borcze i komisja wyborcza Prezydenta re

publiki. Po ustaleniu, że wyborca figuruje 
‘ ' w spisach wyborców kilku dzielnic, w  ok- 
^  resie co najmniej 20 dni przed wyborami, 
P€ miejska, rejonowa lub kom isja -wyborcze 
i®' Prezydenta republiki zwraca się do wy- 

borcy, aby w  ciągu 5 dni powiadomił, w 
jakiej dzielnicy chciałby figurować w spi-

1. sie wyborców. Jeżeli w ustalonym termi- 
?  nie wyborca nie podejmie decyzji, to ko- 
. misja wyborcza Prezydenta- republiki włą- 
oz‘ cza go do spisu wyborców tej dzielnicy 
e r" wyborczej, w której, jej zdaniem, najdo- 
^  godniej jest wyborcy głosować i powia- 
a lamia o tym wyborcę w ciągu trzech dni. 
m1' Taka decyzja komisji wyborczej Prezyden

ta republiki nie podlega zaskarżeniu.
Artykuł 26. Opublikowanie spisów wy- 

borców
do- Gdy pozostaje co najmniej 20 dni do 
czf '  wyborów, miejska, rejonowa komisja wy- 
io&e borcza publicznie ogłasza, że spisy wybor- 
fze? rów są gotowe i stwarza wyborcom wa- 
K&r runki do zapoznania się z nimi, podając 
tędu :zas i miejsce dla realizacji tego prawa 
czo- wborców.
eni< Artykuł 27. Sprawdzfente spisów -wy* 
*óv» »orców
bot- Każdy wyborca może złożyć w dzielni- 
raw«» owej komisji wyborczej uwagi dotyczące 
teza lieprawidłowości w spisie wyborców.

)zielnicowa komisja wyborcza powinna 
fbot ozpatrzyć uwagi i podjąć decyzję w ciągu

118 godzin od ich otrzymania. Decyzja 
zielnicowej komisji wyborczej w  ciągu

 118 godzin od jej podjęcia może być zas-
yboi .arżona w miejskiej, rejonowej komisji 
idzie wyborczej. Miejska, rejonowa komisja 

|  wyborcza w ciągu 48 godzin od otrzyma-? 
ędy skargi powinna podjąć decyzję. Decy-
:zą<h ja miejskiej, rejonowej komisji wybor- 
owin zej jest ostateczna.
kom, Artykuł 28. Skargi dotyczące przywr 6ce-
li wy prawa wyborczego

L E N S  K  r

Skargi dotyczące błędów popełnionych 
w spisie wyborców, z  powodu których wy
borca nie może realizować swego praw a 
wyborczego, wyborca może złożyć w  dziel
nicowej komisji wyborczej. Dzielnicowa 
kom isja pow inna rozpatrzyć skargę i pod
jąć  decyzję n ie  później niż w  ciągu 24 
godzin od je j otrzymania.

Decyzja dzielnicowej komisji wybor
czej w ciągu 48 godzin może być zaskar
żona w sądzie dzielnicowym, k tóry rozpa
tru je  skargę w ciągu 24 godzin, a  iego 

. decyzja jes t ostateczna.
Uwagi i skargi złożone później niż o 

24 godziny przed początkiem wyborów, 
nie są rozpatrywane.

A rtykuł 29. Miejskie, rejonow e spisy 
wyborców

Miejskie, rejonowe spisy wyborców co 
najm niej o  25 dni przed dniem wyborów 
sporządzają miejskie, rejonow e kom isje 
wyborcze n a  podstawie spisów wyborców 
dzielnic przekazanych przez dzielnicowe 
kom isje wyborcze.

A rtykuł 30. Spis wyborców Republiki 
Litewskiej

Spis wyborców Republiki Litewskiej co 
najm niej o 20 dni przed dniem wyborów 
sporządza kom isja wyborcza Prezydenta 
republiki na podstawie spisów wyborców 
przekazanych przez m iejskie, rejonow e ko
misje wyborcze, ja k  też spisów wyborców, 
m ieszkających za granicą.

IV. WYSUWANIE KANDYDATÓW 
NA PREZYDENTA REPUBLIKI

A rtykuł 31. W ysuwanie kandydatów na 
Prezydenta republiki 

Jako  kandydatów  na Prezydenta republi
ki mogą w ysunąć siebie poszczególne oso
by.

Kandydatów na Prezydenta republiki 
m ogą wysuwać, popierać partie  polityczne 
i organizacje polityczne.

Liczba kandydatów  na Prezydenta repu
bliki n ie  jes t ograniczana.

W ysuwanie kandydatów  na Prezydenta 
republiki rozpoczyna się następnego dnia 
od 'pow ołania kom isji wyborczej Prezyden
ta republiki i kończy się nie później niż 
o 40 dni przed dniem wyborów.

A rtykuł 32. Podanie o udziale osoby w 
wyborach w  charakterze kandydata na 
Prezydenta republiki 

Osoba, k tó ra  została w ysunięta lub w y
sunęła sieb ie-jako  kandydata  na Prezyden
ta  republiki, n ie  później niż o 40 dni przed 
wyborami pisemnie powiadamia o tym 
kom isję wyborczą Prezydenta republiki.

Jeżeli kandydata na Prezydenta repub
liki zgłosiły partie polityczne i  organiza
cje  polityczne, tę  ich decyzję również 
przedstaw ia się na piśmie. Przedstawiane 
są również dokum enty potw ierdzające 
obywatelstwo i  tożsamość kandydata oraz 
wpłaca się kaucję  w  wysokości pięciu 
średnich pensji miesięcznych. Po zebraniu 
wskazanych w  artykule 79 Konstytucji 
Republiki Litewskiej 20 tysięcy podpisów 
wyborców, całą kaucję  zwraca się osobie, 
k tóra j ą  wpłaciła.

Komisja, wyborcza Prezydenta republiki 
nie później niż w  ciągu 3 dni (wliczając 
też dni wolne) od otrzymania podania 
sprawdza, czy nie ma podanych w  artyku
le 78 Konstytucji Republiki Litewskiej 
okoliczności, nie pozwalających na to, aby 
osoba ubiegała się o kandydaturę na Pre
zydenta republiki i  podejm uje umotywo
w aną decyzję wydania osobie k art do zbie
rania podpisów wyborców z imienipm i 
nazwiskiem kandydata na Prezydenta re
publiki albo ich  nie wydania. Odmowa 
wydania kart do zbierania podpisów w y
borców w  terminie trzech dni może być 
zaskarżona w  Sądzie Najwyższym, który 
powinien rozpatrzyć skargę nie później 
niż w ciągu 72 godzin od jej złożenia. Do 
■tego term inu wlicza się telż dni wolne. De
cyzja Sądu Najwyższego jest ostateczna.

Artykuł 33. Zbieranie podpisów wybor
ców

W  artykule 79 Konstytucji Republiki Li
tewskiej ustalono co najmniej 20 tysięcy 
podpisów wyborców figurujących na kar
cie zbierania podpisów wyborców. N a k a r
cie znajduje się następujący tekst:

Ja, obywatel (-ka) Republiki Litewskiej 
potwierdzam, że popieram zgłoszenie

(imię i nazwisko osoby)
do udziału w  dniu . . ........... m...................
w wyborach w charakterze kandydata na 
Prezydenta Republiki Litewskiej.
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Na zakończenie karty podaje się imię, 
nazwisko osoby, zbierającej podpisy, se
rię, numer dokumentu potwierdzającego 
obywatelstwo Republiki Litewskiej, stałe

miejjsce zamieszkania, podpis.
W yborca podpisujący się na karcie zbie

rania podpisów wszystkie dane wpisuje 
sam. W yborca może poprzeć każdejgo kan
dydata na Prezydenta republiki tylko po 
jednym  razie.

Karty zbierania podpisów wyborców 
wydaje kom isja wyborcza Prezydenta re
publiki bezpośrednio osobom, które oś
wiadczyły pisemnie, że uczestniczą w wy
borach w charakterze kandydatów na Pre
zydenta republiki, a  na prośbę tych osób 

•.—  wskazanym przez nie osobom.
Artykuł 34. Rejestracja kandydatów na 

Prezydenta republiki 
W  okresie co najmniej 25 dni przed wy-1 

borami osoby, k tóre  zostały wysunięte lub 
wysunęły siebie jako  kandydatów na Pre
zydenta republiki powinny przedstawić 

kom isji wyborczej Prezydenta republiki wy
dane przez nią karty  zbierania podpisów 
wyborców z co najm niej 20 tysiącami 
podpisów wyborców.

Osoby, które  zostały wysunięte lub wy
sunęły siebie jako  kandydatów na Prezy
denta republiki, mogą przedstawić komisji 
wyborczej Prezydenta .republiki świade
ctwo o stanie swego zdrowia. Komisja wy
borcza Prezydenta republiki publikuje to 
świadectwo w  środkach masowego przeka
zu.

Komisja wyborcza Prezydenta republiki 
nie później niż w  ciągu 24 godzin od 
otrzymania k art zbierania podpisów w y
borców sprawdza, czy zostały one wypeł
nione prawidłowo. Jeżeli ustali się, że 
obywatel podpisał się dwukrotnie lub wię
cej na tego samego kandydata na  Prezy
den ta  republiki, to  jego  wszystkie podpisy 
nie są zaliczane. Nie zalicza się również 
podpisów tych  obywateli, k tórzy nie wpi
sali na karcie wszystkich niezbędnych da
nych albo wpisali nieprawidłowo dane.

Jeżeli po odrzuceniu niezaliczonych pod
pisów kandydata na  Prezydenta republiki 
popiera co najm niej 20 tysięcy wyborców, 
to  fo m isją  wyborcza Prezydenta republiki 
powinna w  ciągu 3 godzin zarejestrow ać 
osobę jako  kandydata na Prezydenta re
publiki. Odmowa .kom isji wyborczej Pre
zydenta republiki zarejestrow ania osoby ja. 
ko kandydata n a  Prezydenta republiki mo
że być w  term inie trzech dni (wliczając 
również dni wolne) zaskarżona w  Sądzie 
Najwyższym, k tóry  powinien rozpatrzyć 
skargę w ciągu 48, godzin. Do tego term i
n u  wlicza się również dni wolne. Decjyzja 
Sądu Najwyższego jest ostateczna.

Osoby, które zostały wysunięte lub wy
sunęły siebie jako  kandydatów na Prezy
denta republiki, uzyskują status kandyda
ta  na Prezydenta republiki po zarejestro
w aniu ich jako  kandydatów na Prezyden
ta  republiki w komisji wyborczej prezy
denta republiki.

Co najm niej o  22 dni przed dniem wy
borów kom isja wyborcza Prezydenta re
publiki oficjalnie ogłasza listę wszystkich 
osób zarejestrow anych jako  kandydaci na 
Prezydenta republiki i  nie później niż w 
ciągu trzech godzin od opublikowania li
sty  w ydaje tym  osobom zaświadczenie 
kandydata na  Preżydenta Republiki Litew
skiej. Od dnia oficjalnego opublikowania 
listy  kandydatów na Prezydenta republiki 
rozpoczyna się kam pania wyborcza w  wy
borach Prezydenta republiki.

A rtykuł 35. Mąż zaufania kandydata na 
Prezydenta republiki

Osoba, zarejestrow ana jako  kandydat na 
Prezydenta republiki, jest uprawniona do 
posiadania mężów zaufania. Kandydat na 
Prezydenta republiki przedstawia spis mę
żów za-ufania cQ*a kom isji wyborczej -Prezy
denta republiki, k tó ra  w  ciągu 24 godtein 
wydaje mężom zaufania kandydata na 
•Prezydenta republiki (podając imię \i naz
w isko kandydaita) zaświadczenie .męża za
u fan ia .'

Mąż zaufania kandydata n a  Prezydenta 
republiki ma prawo n a  zlecenie kandyda
ta na Prezydenta republiki reprezentowa
nia go podczas spotkań z wyborcami, w 
środkach masowego przekazu, zbierania 
środków na finansowanie wyborów, jak  
też wykonywania innych zleceń kandydata 
na Prezydenta republiki, które nie kolidu
ją  z ustawami.

Kandydat na Prezydenta republiki może 
w każdej chwili pisemnie odwołać swego 
męża zaufania. Mąż zaufania uważany jest 
za odwołanego od chwili doręczenia oś
wiadczenia w sprawie jego odwołania ko
misji wyborczej Prezydenta republiki.

Artykuł 36. Obserwatorzy wyborów Pre
zydenta republiki

W szystkie partie polityczne i organiza
cje polityczne, które wysunęły osobę jako 
kandydatą. na  Prezydenta .republiki, | 
kandydaci na Prezydenta republiki mają 
prawo wyznaczenia pisemnie obserwato
rów do każdej komisji wyborczej. Zaś- J 
wiadczenia obserwatora wyborów Prezy
denta republiki wydawane są niezwłocz
nie. Zaświadczenia obserwatorów wydają:

1) obserwatorów, wyznaczonych do ob
serwowania działalności komisji wyborów 
Prezydenta republiki, a także miejskich i 
rejonowych komisji wyborczych — komi
sja wyborów Prezydenta republiki:

2) obserwatorów, wyznaczonych do ob
serwacji działalności .obwodowych ko
misji wyborczych — miejskie i rejonowe
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komisje wyborcze.
— Obserwatorzy wyborów mają prawo 
uczestniczyć w posiedzeniach komisji, 
których działalność mają obserwować i żą
dać, aby przewodniczący komisji wybor
czej oraz członkowie przestrzegali niniej
sze] ustawy. r.

Protesty złożone przez obserwatorów na 
piśmie m ają być załączone do protokołów 
i  uchwał komisji wyborczych.

lW przypadkach i  trybie wskazanych w 
tej ustawie obserwatorzy mają prawo za
skarżyć uchwały komisji wyborczych.

Organizacje lub kandydaci na Prezyden
ta republiki, którzy, wyznaczyli obserwa
torów wyborów, mają prawo w dowolnej 
chwili na piśmie odwołać swego obserwa
tora. Obserwator uważany jest za odwo
łanego od chwili wręczenia podania w 
sprawie jego odwołania komisji wybor
czej, która wydała osobie zaświadczenie 
obserwatora.

V. GWARANCJE DZIAŁALNOŚCI 
KANDYDATÓW NA PREZYDENTA

REPUBLIKI

Artykuł 37. Prawo kandydata na Pre
zydenta republiki do wypowiedzi na ze
braniach, korzystania ze środków maso
wego przekazu

Kandydaci na Prezydenta republiki po 
oficjalnym ogłoszeniu listy kandydatów 
m ają równe prawo wypowiedzi na zebra
niach wyborców bądź innych naradach, 
posiedzeniach, korzystania z państwowych 
środków masowego przekazu oraz publi
kowania swego programu wyborczego.

Kierownicy instytucji władzy państwo
wej i zarządzania powinni dopomóc kan
dydatom na Prezydenta republiki w organi
zowaniu spotkań z wyborcami, uzyskaniu 
niezbędnej informacji, z wyjątkiem nie 
podlegającej rozgłaszaniu.

A rtykuł 38. Prawo kandydata na Prezy
denta republiki do zwolnienia z pracy lub 
obowiązków służbowych na okres kampa
nii wyborczej 

Kandydat na Prezydenta republiki na 
okres kampanii Wyborczej, nie dłużej jed 
nak niż na 2 miesiące, na jego prośbę 
może być zwolniony z pracy lub obowiąz
ków służbowych. Za ten okres ze środków 
państwa wypłaca mu się dwie przeciętne 
płace.

Artykuł 39. Nietykalność kandydata na 
Prezydenta republiki 

Kandydat na Prezydenta republiki w ok
resie kampanii wyborczej, jak  też po wy
borach bez zgody Komisji Wyborczej Pre
zydenta republiki nie może być pociąga
ny do odpowiedzialności karnej, areszto
wany, wobec niego nie mogą być zastoso
wane kary  administracyjne w  trybie sądo
wym za działania, dokonane w okresie 
kampanii wyborczej w wyborach Prezy
denta republiki. Komisja W yborcza Prezy
denta republiki powinna się zatroszczyć o 
ochronę kandydata na prezydenta republi
k i

Artykuł 40. Odpowiedzialność za naru
szenie ordynacji wyborczej Prezydenta 
Republiki Litewskiej 

Osoby, które w  drodze przemocy, oszu
stwa, pogróżek lub w inny sposób prze
szkadzają wyborcom w realizacji prawa 
wyboru Prezydenta republiki, zorganizo
waniu agitacji wyborczej, a także człon
kowie komisji wyborczych, inni pracowni
cy, którzy sfałszowali dokumenty wybor
cze, nieprawidłowo obliczyli głosy, naru
szyli tajność głosowania bądź w inny spo
sób złamali niniejszą ustawę, pociągani są 
do odpowiedzialności karnej zgodnie z us
tawodawstwem Republiki Litewskiej. Do 
odpowiedzialności pociąga się również oso
by, które opublikowały lub w inny spo
sób rozpowszechniały fałszywe dane na te
mat kandydata na Prezydenta republiki 
bądź przeszkadzały kandydatowi spotkać 
się z wyborcami.

VI. AGITACJA WYBORCZA

Artykuł 41. Zasady agitacji wyborczej 
Partie polityczne i organizacje polity

czne, obywatele i kandydaci na Prezyden
ta republiki agitację wyborczą mogą roz
począć od dnia rozpoczęcia kampanii wy
borczej w wyborach Prezydenta republiki, • 
której, dotyczą ustalenia tego rozdziału.

Agitacja wyborcza może być prowadzo
na w dowolnej formie i dowolnym sposo
bem z wyjątkiem tych, które są sprzecz
ne z Konstytucją i ustawodawstwem Re
publiki Litewskiej. Początek kampanii wy
borczej ogłasza Komisja Wyborcza Prezy
denta republiki.

Artykuł 42. Warunki i tryb-korzystania 
ze środków masowego przekazu 
I Kandydatom na Prezydenta republiki 
stwarza się jednakowe warunki w celu 
agitacji wyborczej bezpłatnie korzystać z 

■państwowych środków masowego przeka
zu. Konkretny zakres i czas audycji pań
stwowego radia i telewizji przeznaczone 
na agitację wyborczą każdego kandydata 
na Prezydenta republiki ustala komisja 
wyborcza Prezydenta republiki po uzgod
nieniu z kierownictwem Litewskiego Ra
dlą 1 Telewizji oraz dzieli, w ten sposób, 
aby zachować zasadę równości dla kandy
datów na Prezydenta republiki.

s ((Dokończenie nastąpi)
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UCHWAŁA RZĄDU REPUBLIKI-LITEW SKIEJ 
Nr 982 Z 29 GRUDNIA 1992 R.

O EKSPORCIE I REEKSPORCIE METALI 
KOLOROWYCH, ICH ZŁOMU I ODPADOW

W związku z tym, że nadal są 
rozkradane metale kolorowe, 
rząd Republiki Litewskiej posta
nawia:

1. zabronić eksportu miedzi i 
złomu oraz odpadów jej stopów 
(reeksport nie jest zabroniony).

2. polecić komisji do spraw 
reeksportu miedzi i złomu oraz 
odpadów jej stopów, powołanej 
rozporządzeniem rządu Republi
ki Litewskiej nr 437p z 4 maja 
1992 r., rozpatrywanie i podej
mowanie decyzji w sprawie wy
dawania licencji na reeksport 
miedzi i jej stopów, ich odpa
dów oraz złomu.

3. Ustalić, że miedź, jej sto
py, złom oraz odpady mogą re- 
eksportować tylko te podmioty 
gospodarcze, które wwiozły je 
do Republiki Litewskiej.

4. Częściowo zmieniając uch
wałę rządu Republiki Litewskiej 
nr 747 z 8 października 1992 r. 
„O liberalizacji trybu licencjo- 
wania towarów eksportowanych 
(wywożonych) z Republiki l ite 
wskiej" (Dziennik Ustaw, 1992, 
nr 31—970) pierwsze zdanie 
punktu 2.14, dać w następują
cym brzmieniu:

„2.14. Reeksportując licencjo- 
wahe towary podmioty gospoda
rcze płacą cło — 5 p roc  (a re
eksportując metale kolorowe, ich 
stopy, złom i odpady — 10 p roc) 
ceny towaru, którą deklarują w 
umowie o sprzedaży".

5. Departament Ceł Republiki 
Litewskiej powinien zapewnić, 
aby od 4 stycznia 1993 r. meta
le kolorowe były wwożone do 
Republiki Litewskiej wyłącznie 
krytymi środkami transportu i 
plombowane na granicznych ko
morach . celnych ołowianymi 
plombami Departamentu Ceł' Re
publiki Litewskiej, jak  też de
klarowane na wewnętrznych ko
morach celnych ze zważeniem i 
szczegółowym opisem składu ła - . 
duriku.

Jeżeli wskazane plomby są na
ruszone, w deklaracji importo
wej robi się adnotację, że ładu
nek nie może być reeksportowa- 
ny, a przewożone metale koloro
we powinny być wykorzystane 
lub upłynnione w yłącznie. na 
rynku wewnętrznym.

Departament Ceł Republiki Li
tewskiej powinien wprowadzić 
-ewidencję wwożonych do Repub
liki Litewskiej i wywożonych, 
metali kolorowych, jak  też us
talić ścisły tryb plombowania 
środków transportowych, ewi
dencji i przechowywania plomb.
. 6. Zezwolić zgodnie z licencja-' 
mi wydanymi przez Minister
stwo Przemysłu i Handlu na 
wywóz przerobionych na -stopy 
niezbędnych do działalności 
przedsiębiorstw Republiki Lite
wskiej-,

6.1. Poniewieskiemu Państwo
wemu Zakładowi „Lietkablis" —  
miedzi i złomu oraz odpadów jej 
stopów;

6.2. Litewskiej Państwowej Fir- 
I  mie W tórnych Metali Koloro

wych „2alvalis" — kolorowych 
metali, ich złomu i odpadów.

7. Ustalić, że:
7.1. Przy załadunku przezna

czonych na wywóz metali kolo
rowych do środków transporto
wych powinni być obecni funk
cjonariusze pododdziałów De
partamentu Ceł i Departamentu 
Policji Ministerstwa Spraw W e
wnętrznych Republiki Litew
skiej. Załadowane środki tran
sportowe muszą być zważone i 
zaplombowane ołowianymi plom
bami Departamentu Ceł Repub
liki Litewskiej. W  deklaracji, 
wypełnionej przez komorę cel
ną powinien dokonać adnotacji 
również funkcjonariusz Depar
tamentu Policji, Ministerstwa 
Spraw W ewnętrznych, podając 
$woje stanowisko i nazwisko. 
Funkcjonariusze ci są wzywani 
w trybie ustalonym przez De
partament Ceł Republiki Litew
skiej wspólnie z Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych, zawczasu 
powiadamiając też o  przewi
dzianym załadunku środków 
transportowych;

7.2. Jednorazowe licencje na 
wywóz metali kolorowych w  ce
lu wytwarzania części kompletu
jących ,- jak  też wymiany na 
analogiczne lub inną równorzę
dną produkcję tego rodzaju Mi
nisterstwo Przemysłu; i Handlu 
wydaje wyłącznie przedsiębior
stwom państwowym i państw o  
wo-akcyjnym;

7.3. Podmioty gospodarcze, któ
re przed uprawomocnieniem się 
niniejszej uchwały sprzedały 
miedź i je j  stopy, złom oraz od
pady w trybie ustalonym w 
punkcie 2.13 uchwały rządu Re
publiki Litewskiej n r 747 z 8 
października 1992 roku płacą 
Poniewieskiemu Państwowemu 
Zakładowi „Lietkabelis" 3-pro- 
centową . reeksportową opłatę 
cesną.

8. Uznać za nieważne:
8.1. Punkt 2.13 uchwały rządu 

Republiki Litewskiej n r  747 ż 8 
października 1992 r. „O liberali
zacji trybu  licencjo wania towa
rów eksportowanych (wywożo
nych) z Republiki Litewskiej" 
(Dziennik Ustaw, 1992, n r 31 > -  
970);

8.2. Rozporządzenie rządu Re
publiki Litewskiej nr 1058p z 3 
listopada 1992 r.

Premier 
Bronlslovas LUBYS 

M inister gospodarki 
Julius YESELKA

Prenumerata-93
„K W ."  MOŻNA ZAABONOWAĆ NA LUTY I MARZEC

Tym, którzy nie zaabonowali naszego dziennika na 1993 rok, 
, przypominamy, że prenum eratę „Kuriera W ileńskiego" na luty i 

marzec można załatwić na pocztach, w oddziałach łączności i u 
listonoszy. x

Cena 1 mios. — 64 talony i 63 za dostarczanie. Za dwa m iesią
ce — odpowiednio 168 i 126 talonów.

Wilnianić^bedą mogli zaabonować nasz dziennik ulgowo poprzez 
ZSA ..FaSKat", w Domu Prasy od 10 stycznia 1993 roku, o czym 
powiadomimy dodatkowo.

WCZORAJ W BANKACH LITEWSKICH
Litewski komercyjny: dolar — 

376.30 (skup), 387.70 (sprzedaż), 
marka niemiecka — 233.10
(skup), 240.20 (sprzedaż).

Wileński komercyjny: dolar
— 372.40 (skup), 387.60 (sprze
daż), marka niemiścka —• 227.30 
(skup), 236.64 (sprzedaż). - 

Oszczędnościowy: dolar —• 385 
(skup), 400 (sprzedaż), marka 
niemiecka — 237,40 (skup),
246.60 (sprzedaż).

Noworoczny koncert

Jeszcze jeden mazur dzisiaj...
W  środowy wieczór przed- 

noworoczny polonezów i  mazurów 
w wykonaniu MW ilii“ mieliśmy 
sporo. Od lat, zawsze 30 
grudnia spotykamy się z zes
połem. W' pewnym sensie w ten . 
sposób podsumowuje on swój 
rok działalności repertuarem  n a j

bliższym  . Polakowi pod każdą 
szerokością geograficzną —t zna
czonym rytmem poloneza i ma
zura.

Tym razem jednak oglądaliś
my „W ilię", o d m ie n n ą n ie m a l  
całkowicie odmłodzoną. Zwłaszcza 
w grupie żeńskiej. W ygląda na 
to, że nasi panowie (młodzii) nie
zbyt gam ą się do śpieWu, zato 
lubią tańczyć. Czego mieliśmy 
np.' dowód i milą niespodziankę 
w  postaci ośmiu juniorskich par 
przygotowanych do wyjścia hą 
scenę przez również mlodegu

wychowanka „Wilii” Zygmunta 
W ojniłłę.

Lecz odnowiona i odmłodzona 
„W ilia" . nie zrezygnowała z re
pertuaru  ambitnego. A  zatem po
przeczka nie została obniżona, in
na sprawa,, że nie zawsze udało 
się  ją  pokonać. Nie święci jed
nak  garnki lepią. Jeśli jest chęć, 
a p rze ję te  jn ło d e  twarzyczki te
go były najszczerszym dowodem, 
istnieje nadzieja, -bardzo realna, 
ze „W ilia" znów dosięgnie swe
go szczytu. ; z  najlepszych lat. 
Ze b rak  indywidualności wokal- 

’ nych? .To też  \vymaga czasu, cie
rpliwości. Pracy — przede wszy
stkim.

Ja k  zazwyczaj — sprawnie 
prezentowała się grupa taneczna 
i kapela.
. Uwzględniając, że zespołem 
kieru ją  ludzie o. wysokich kwa

lifikacjach profesjonalnych: *
rygent i kierownik artystyczni0 
—  Czesława Bylińska (tym razeK* 
również reżyser przedstawien^Hl 
baletmistrz i choreograf — ZoIE6 
Gulewicz, kierownik kapeli.. 

.Zbigniew Makowski, jest n?°. 
dzieją, że przednoworoczSB1 
skądinąd miły. debiut odmłodzS* 

nej „W ilii" będzie początkiem 
brej passy - tego kochanego pizę^2 
cież przez nas zespołu. B ard^v 
cenimy sobie to wspólne 
Sze przebywanie . w atm osfejW  
serdeczności. Bo tak to  jest. RjfJ 
zumiemy się przecież wzajemriflr 
zarówno wtedy, gdy jest b a r d ł 1 
dobrze i wtedy, kiedy, n iestęW  
jest gorzej.

Halina JOTKIAŁŁ(| 
N A  ZDJĘCIACH: fri

koncertu ,rW  rytm ie polon 
m azura". F&t W alery C h afl

},Hermis": dolar — 377 (skup), 
392 (sprzedaż), m arka niemiecka 
—4 229 (skup), 238 (sprzedaż).

„Lltimpex'ł: dolar •— 375
(skup), 390 (sprzedaż), m arka 
niepiecka — 231 (skup), 240 
(sprzedaż).

„Tauras": dolar — 378 (skup), 
'39$ (sprzedaż), m arka niemiecka 

— 236 (skup), 246 (sprzedaż).
„Baltlc" bank: dolar —- 366 

(skup), marka niemiecka) — 233 
(s)cup).

„Kurier. Polski" — „Kurier Wileński"

Uwaga, w piątek— eliminacje do konkursu „Dziewczyna R o k u l
W  ub. sobotę, tzn. 2 stycz

nia w .programie I Telewizji 
Polskiej mogliśmy oglądać 
transmisję z .przebiegu finału 
dorocznego konkursu „Dzie
wczyna Roku", organizowa
nego .przez „Kurier Polski", 
„A jencję ARTTON" i Telewi
zję Polską.

Na zakończenie transmisji 
organizatorzy poinformowa
li, że najbliższa impreza w 
ramach konkursu „Dziewczy
na Roku" odbędzie się 8 sty^ 
cznia 1993 r. w Wilnie, w 
redakcji „Kuriera .Wileń
skiego". Jesteśmy bowiem w 
gronie „organizatorów tegoro
cznego konkursu, który ma 
na celu wytypowanie także" 
dziewczyny lub pani Polki

lub polskiego pochodzenia z 
Wilna i Wileńszczyzny.

Redakcja nasza otrzymała 
kilkadziesiąt zgłoszeń. Tak 
więc; drogie Panie, zbliżają 
się wileńskie eliminacje. 
Już w najbliższy piątek o 
godz. 16 wszystkie kandyda
tki, które nadesłały zgłosze
nia, proszone są o przybycie 
do redakcji „Kuriera Wileń
skiego", na X piętro. W sali 
redakcyjnej w obecności ju
rorów z Polski odbędą się 
eliminacje do finału wiosen
nego konkursu „Dziewczyna 
Roku".

W ytypowane w naszej re
dakcji kandydatki na koszt 
firmy zostaną zaproszone 
do Warszawy, gdzie przejdą 
przeszkolenie a następnie

wezmą udzia ł. w konkursjjj 
, .Dziewczyna- R oku".

Przypominamy jeszcze raj 
czekaniy w  redakcji, w p il  
tekf> 8 stycznia 1993 r., X pij 
tro, godz. 16, sala redakjp 
na. Należy mieć ze sobą jS_ 
noczęściowy kostium kąpii 
Iowy (może być dwuczęśM 
wy). A poza tym (“było s |^ f  
pytań na ten  temat) kangU  
datki ubierają się w to j 
czym s ię . czują najbard 
pewnie i elegancko. lufa 
macji można zasięgnąć f |  
fonicznie: 42-79-77.

Gdyby zaszły jakieś 
ny, poinformujemy na 
mach „Kuriera Wileńskiej^® 
Czytajcie więc nas uwa j  
i do zobaczenia w redakł ks< 

inf.
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Oby w Nowym 1993
było równie pięknie jak w Starym...
WSPOMNIENIA Z POLSKI LITEWSKICH MALARZY-INWAUDÓW

„.Są takie międzyljudzkie przyjaźnie, kontakty, których nie' tyl
ko upływający rok, ale 1 długe lala  nie są  w  stanie wymazać z 
wdzięcznej pamięci. Do tych spipO^ań częściej lub rzadziej wy
biega się ciepłą sentec£ną myślą, a  sprzyjają tem u chyba szcze
gólnie chWiie ostobliwe, jak  dw fiażb y  N oc Sylwestrowa. Sp,ot- 
kan^e Ncfwfego 1 pożegnlanle Stajfego Roku bywa dla jednych za
iste radosnym szałem, wspiarfiałą, huczną zabawą — no bo to 
Sylwester, jedyna taka N oc w  Roku.y. A le są 1 tacy, dla których 
ta Noc jest błogą, cichą k)onfcemp4acją doznjuiych przeżyć I wzru
szeń. Nam, inwalidom, tak ie chwile nigdy n)łe są oboe. Inwali
dom - twórdwn —  chciałbym to dodać. Bo pisjzę dziś o  tych 
wsgpiomnlen|ach nie po to, żeby się użalać n& njasz los przed czy
jąś czytającą te  słowa parą oczu, ale żeby się podzielić reflek
sjami, które także innym do dobrych myśli posłużą.

..Jest połowa września 1992. 
Nasza pięcioosobowa grupa ma
larzy - inwalidów z Litwy przy
bywa do Szczecina na zaprosze
nie tamtejszego Towarzystwa in 
walidów N a peronie spotyka 
nas prezes- Towarzystwa Inwa
lidów województwa szczecińskie
go doktor A ndrzej Stacewicz \ 
człowiek wyróżniający się oso
bliwy życzliwością dla ludzi, 
bezpośredni, serdeczny. Spotyka 
nas tak, jak się spotyka kogoś 
bardzo bliskiego, n a  kogo dłu
go i z upragnieniem się czeka. 
Później przez - cały  cz&s pobytu 
pan Andrzej będzie naszym gor
liwym^ serdecznym opiekunem, a 
jeszcze później po naszym już 
powrocie do W ilna będzie on 
gościem naszych .myśli i wspo
mnień. Nas, to  znaczy, jak już 
wspomniałem malarzy - inwali
dów^ Romasą Dabryły. Ginie Ze- . 
matiyte, Auśry Gaigaliene (grar •. 
ficzki) oraz szefa wydziału kul
tury Towarzystwa Inwalidów Lit
wy Eligii Volodkevićiute, no i 
niżej podpisanego.

...Uśmiecha, się teraz do nas
— i na jawie f we śnie — pol
skie, miasteczko Niechorze póło- 
żonę nad Bałtykiem, podobne do 
naszego Juodkrante. Mnóstwo 
kolorowych kawiarenek, campin
gów, sklepików ł — kościół, w 
którym-co wieczór-odbywały się 
nabożeństwa* A obok kościoła
— klasztor. Często o wschodzie 
i zachodzie słońca widzieliśmy,. 
jak przychodziły tu, na  piaśż-. 
czysty, brzeg, zakonnice — •&- 
tafy- i żegnały słońce. Ich przy-' 
czernione sylwetki na t le  mor
skich fal, tego jasnego w smu
gach.-słońca brzegu, wnosiły w 
tę całą atmosferę piękne ele
menty czegoś wielce tajemnicze
go, nie odgadnionego, "co zmu
sza do drgnień* duszy, do jej o-

j czyszczenia z  nalotu chropawej 
* materii...

W  tym włainie miasteczku 
|  mieliśmy plener, -‘lepszego miej- 

«ca dla inspiracji twórczych nie 
|  można już chyba było sobie wy- 
i obrazić: z jednej strony często 
!• burzliwy, jesienny Bałtyk, a z 

drugiej — spokojne’ stateczne 
I  jezioro No i ten  kościół, klasz- 
|  ;or. majestatyczna cisza, i te

kolorow e akcen ty  miasteczka w 
postaci kaw iarenek, sklepików. 
Chyba sam  Pan Bóg podarow ał 
nam  te piękną, czarujące w rze
śniow e dnie w tym  niezapom
nianym  polskim  m iasteczku, w 
k tórym  ty le  wspaniałych wzru
szeń dane nam  było przeżyć.

T en  p lener i : —  nasz profe
sor. pan  Leo Piosicki, pedagog 
sztuki. Czuwał nad  naszymi p ra
cami, udzielał nam pożytecznych 
rad i wjskazówek... I z n ó w ~ -  po 
powrocie do  W ilna n iejednokro
tn ie  wybiegaliśmy m yślą do tych 
jego zawsze trafnych, życzli
wych porad. Profesor Piosicki... 
I '--4 pani W iesławą Olszewska, 
nasz dobry duch, kierowniczka 
całego tu  seminarium, w spania
ła organizatorka różnorakich a t
rakcyjnych rozryw ek, cudowna 
sprawczyni uśmiechu i śmiechu...

A  obok tych rozrywek. —, ta
k że-p o  ważne rozmowy,' tu  i ów 
dzie przeplecione akcentam i tro
ski- i praw dziw ie ludzkich, dob
rych chęci udzielenia nam  po
mocy. Polskich kolegów in tere
sowało Wszystko, có jest zwią
zane z  naszym Towarzystwem — 
i  strona- finansowa, i  ha.za> m ate
rialna, i  sponsorzy,. 1 w., ogóle 
jak  sob ie  radzimy w tak  bar.dzo 

• trudnych, kryzysowych dla Lit
wy czasach.

...Spotkania, spotkania;.. Jed n o  
z nich — zapadło nam głęboko, 
w serce. To było spotkanie z 
m alarką • ze Szczeciną,' panią 
Jadwigą M ar kur. Ta kobieta już 

od wczesnego dzieciństw ainie ma 
rąk  i lewej nogi i jest m alar
ką! Prawią nogą m aluje bardzo 
ciekawe obrazy, a w tym  swo
im, wielkim przecież trudzie, wy
kazuje niespożytą energię i... 
pogodę ducha. N ie narzeka na 
swój-. los, nat życie. Odw rotnie 
— em anuje ona w ielką radością 
życia i szczerze się cieszy, że 
Opatrzność dała • jej dar najw ię
kszy — dar tworzenia. Ta je j 
niejako pełna dumy postać — 
w wózku inwalidzkim — ‘doda
je  ludziom wiary w  życie  1 o tu
chy. I dziś widzę oczy tej kobie
ty — życzliwe, badawcze,, k tóre 
mogą człowieka nauczyć rzeczy 
w życiu chyba najważniejszej — 
dobroci, przyjaźni, wzajemnego

EKSPOZYCJA O ZAGRODZIE ORWIDASÓW

W Wileńskiej Galerii Fotogra.
•' (Dldżioji 19) czynna jest te- 

kieg< na tyczna wystawa kolorowych 
,WaŻP lŁ'?djęć wileńskiego fotografika A- 
sdakcl1 pk-iaodrasa Kostelneckasa. Eks- 
if w l  ,t>7'vcl* zawiera około 50 zdjęć

zagrody Orwidasów. Większość 
z  nas słyszało o  kolekcji ka
mieni, krzyży, wyrobów mist
rzów ludowych zebranej przez 
ojca i syna Orwidasów (nieżyją
cych). Nic dziwnego, że ekspozy-

•szaounku. -
..JPrzed naszym odjazdem  urzą

dzono w ystaw ę - sprzedaż na
szych prac. Cieszyły się one du
żym popytem; a obraz z pejza
żem m iejscowego kościoła ludzie 
prosili namalować powtórnie. I 
chociaż czasu było już  bardzo 
mało, nasze p an ie  malarki posta
nowiły jednak tej prośbie uczy
nić zadość — nam alowały go 
nocą.

•Trudno' było rozstać się z ty- 
•rai ludźmi. Isja pożegnanie w y
m ienialiśmy drobne  upominki, 
adresy, n o  i życzliwe uśmiechy;

!Nie wspom niałem  tu  jeszcze o  
innym  m iasteczku —* Policy. M ie
szkaliśm y w  nim  przez trzy dni, 
w  tam tejszym  ośrodku rehabili
tacyjnym . N ie wspom niałem  
chyba z tych  powodów, że tu  
właśnie... zrobiło się nam  trochę 
smutno. Sm utno dlatego, że  my, 
inw alidą , w  Litwie takiego oś
rodka nie mamy. Je s t to  teren 
roziciągający się n a  ileś tam  hek- 
tarów, na k tórym  usytuow ano 
bloki m ieszkalne, pom ieszczenia 
d la  nauki i lecznictwa. T u mie
sz k a ją 'i. leczą  się dzieci z całej 
Polski. Ten ośrodek jest finan
sow any p rzez państwo, a le  także 
sponsorzy wnoszą w niego swój 
duży' w kład. Stąd .— najnowsze 
urządzenia m edyczne i dużo per. 
sonełu. Chore .dzieci leczą się 
i  jednocześnie Uczą się jakiegoś 
zawodu. Nie są samotne, są spo
łeczeństw u potrzebne, m ają gwa
ranc ję  pracy. Tak to  ,tam  jest

bloki- mieszkalne,- gahinety-do 
nauki i pracy, sala sportow ą, ba
sen, gabinety lecznicze.... Jeżeli 
porównać to  Wszystko z w arun
kami, w  ja k ic h , funkcjonują na
sze dzieci - inwalidzi... żal ści
ska serce.

...Doktor Andrzej • Stacewicz 
odprowadza nas d o  pociąigu, po
ciesza: „Trzeba mieć zawsze na
dzieję" — mówi. ‘

Ano, trzeba. Serdeczny doktor 
Stacewicz..., W  miasteczku Nie
chorze podczas pleneru  poznali
śmy** iesźćze j ednego wspaniałe
g o , człowieka, również lekarza. 
To był pan Stanisław Rumiński, 
pediatra, z polskiego miasteczka 
Pisz. Pan Rumiński nabył kilka 
prac naszych malarzy, a nasze 
spotkanie Utrwalił- n a  am ators
kiej kamerze filmowej. Spytałem 
go, ćo będzie robił z  tymi na
szymi obrazami; które kupił i 
usłyszałem w  odpowiedzi: „one 
uzupełnią m oją kolekcję obra
zów, do której przyw iązuję bar. 
dfzo 'dużą. wagę". Ą po chwili 
dodał:
• —- C hcę' waszych m alarzy - 
inwalidów zaprosić do mojego 
miasteczka na. wystawę waszych 
prac malarskich. Mam nadzieję, 
że uda mi się ją- zorganizować.

Zaprosił nas na bieżący, 1993 
rok. Czy to spotkanie dojdzie do 
skutku? W  .pierwszych dniach 
Nowego 1993 Roku chciałbym 
wróżyć z tych... tajemnicżych, 
jaskrawych gwiazd na wileńskim 
granatowym styczniowym niebie: 
pojadą nasi malarze w tym ro
ku do Polski? nie pojadą? — 
pojadą?..

<Na- pamiątkę spotkań w  mia
steczku Niechorze i w  Szczecinie 
zrobiłem kilka szkiców ołówkiem 
jest w śró d 'n ich  także ,1-poęfret 
towarzyski" przemiłego, se rd e J  
cznego doktora pana Piosickie- 
go, który prosiłbym Redakcję w 
miarę możliwości zamieścić. Mam 
nadzieję, że „Kurier W ileński" 
trafi do Szczecina, do adresa
tów. Do tych wszystkich tam 'lu 
dzi dobrej . woli, którzy nas pa
miętają, a k/tórym w imieniu- ca
łej naszej grupy przebywającej 
w Polsce chcą złożyć serdecz
ne Noworoczne Życzenia!

V . A lgirdas K A U U N A S

cję tę często zwiedzają artyści, 
różnych dziedzin sztuki. A. Kos-' 
telneckas robił zdjęcia zagrody 
przez kilka lat. Jego zdjęcia ce
chuje oryginalność i wysoki po
ziom zawodowy.

Halina KOWGIER.

R. SINKUNAS

Rocznice 
tygodnia

+  5 stycznia 1893 r. urodził 
się Michał Tokarzewski-Karasze- 
wicz (zm. 1964), pierwszy do
wódca armii podziemnej, komen
dant Służby Zwycięstwu Polski, 
generał broni.

-4- Przed 60 laty, 5 stycznia 
1933 r. zmarł Juliusz Kłos (ur. 
1881), architekt, historyk, profe
sor Uniwersytetu • Wileńskiego, 
autor znanego przewodnika po 
Wilnie.

+  5 stycznia 1818 r. zmarł 
Marcello Bacdarelli (ur. 1731),

. malarz włoski tworzący w Pol
sce* autor wielu portretów  i 
obrazów historycznych.

-4- Przed 115 laty, 5 stycznia 
187Ś r. zmarł Anlcet Renigier 
(ur. 1804) . lekarz, uczestnik pow
stania 183,1 r., kierownik biblio
teki W ileńskiego Towarzystwa 
Medycznego.

+  6 stycznia 1893 r. urodził 
się Vincas Mykolaitls-Putinas (zm 
1967), litewski pisarz, badacz li

teratury, tłumacz poezji A. Mi
ckiewicza.

+  Przed 200 laty, 6 stycznia 
1793 r, zmarł Carlo Goldoni (ur. 
1707), znakomity komediopisarz 
włoskL

-4- 7 stycznia 1943 r. do W ar
szawy przybył pierwszy tran
sport dzieci polskich wysiedlo
nych przez hitlerowskich oku
pantów z Zamoj szczyzny.

-4- 8 stycznia 1547 r. ukazała 
się pierwsza książka litewska 
— „Katekizmusa prasti żadei" M. 
Mażvydasa.

-4- Przed 100 laty, 9 stycznia 
1893 r. uródził się Valdemaras 
Vytautas Carnedds, litewski 
działacz państwowy; zginął w 
1942 t. /

-4- 10 stycznia 1778 r. zmarł 
Carl Llnnć (Łirnieusz:, ur. 1707), 
przyrodnik szwedzki, twórca sy
stematyki roślin i zwierząt.

-4- Przed 110 laty, 10 stycznia 
1883 r. urodził się Alekslej Toł
stoj (zm. 1945), pisarz, kontynua
tor tradycji realizmu rosyjskiego, 
XIX w.

-4- 10 stycznia 1963, r. zmarł 
Tadeusz Szeligowski (ur. 1896), 
polski kompozytor i ~  pedagog, 
autor, oper, baletów, utworów 
kameralnych i pieśni.

Nowy rocznik statystyczny
Ukazał się w sprzedaży nowy 

rocznik' statystyczny Litwy, za 
1991 rok, w ydany przez Ośrodek 
Informacyjno - W ydawniczy De
partam entu Statystyki. Dla tych, 
kto interesuje się naszym ży
ciem ujętyim w konkretne cyf*- -- 
ry, będzie to  ciekawa lektura. 
Informator obejm uje 1991 • rok, 
k tóry nie był typowy dla cza
sów  pierwszego parlamentu -  
korzystaliśmy w nim z  zasobów 
poprzedniego okresu — ale po
zwoli on miimó wszystko poczy
nić pewne spostrzeżenia. A ci, 
co go zachowają do roku przy
szłego, będą mogli porównywać. 
Są tu  poza tym wiadomości ogó
lne o naszej republice dotyczące 
jej wielkości, * położenia geogra
ficznego, klimatu, terytorium, 
mieszkańców.

W  1991 roku więc na Litwie 
były .92 miasta. Pierwsze wiado
mości o Wilnie datowane są 1128 
rokiem- (zgodnie z informatorem), 
status .miasta zdobyło ono w 
1323 roku. W  1991 roku zamie
szkiwało stolicę Litwy 596.9 tys. 
osób. W  roku tym urodziło sie 
(według narodowości matki) 
56.219 niemowląt, w tym 46.942 
Litwinów, 3.553 Rosjan, 3.839 
•Polaków, 876 Białorusinów, 419 
Ukraińców, 39 Żydów, 477 osób

innych narodowości.
W  1991 roku przyjechało na 

Litwę 10.709 osób, wyjechało 
18.085, w tyra Polaków 532 (917),. 
Rosjan 4.659 (-10.163).

iW ciągu jednego dnia w 1991 
roku produkowano 80.4 min 
kWh energii elektrycznej, 277.2 
ton papieru, 222.5 tys.- par poń
czoch, 30.6 tys. paf obuwia, 1414 
telewizorów, 725 lodówek, 184.1 
ton masła, przewieziono koleją 
66,4 tys. pasażerów, 2.1 tys. — . 
samolotami*
■ Jeżeli w ciągu jednego dnia 

1990 roku oddawano do użytku 
4.0 tys. m2 powierzchni miesz
kalnej, to w 1991 r. — tylko 
2.8 tys. m*. Jeżeli do kin i tea
trów uczęszczało w 1990 r. 5.9 
tys. osób, to w  1991 ' — tylko 
3.7 tys.

Średnie pobory mieszkańca 
miasta (robotnika i urzędnika) 
wyniosły w 1990 r 284.9 rb., w 
następnym —  761.2 rb.

W  książeczce znajdziemy rów
nież ciekawe dane o każdej ga
łęzi przemysłu i rolnictwa od- 
dzielniei o budżecie statystycznej 
-rodziny, o  oświacie, kulturze, 
ochronie zdrowia i opiece społe
cznej.

Inf. wł.
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LTV-1

<9.00 — Program dnia. 9.Ó5 — 
01... 02... 03... 9.35 — Telegieł- 
da. 9.45 — Studio sportow e.. 
10.16 — TV filmy. 18.00 — Wia
domości. 18.15- — , Film dok. 
18.40 — Koncert. 19.30 — Cie
pło — sprawą powszechnej tro- • 
ski. 20.00 — Dobranocka. 20 25 
— Reklama. 20.30 ■— Panorama. 
21.00 — Film dok. 21.15 — A- 
merykański melodramat „Krew i 
piasek".. 23.15 — Wiadomości 
wieczorne.

Warszawa

11.00 — „Pogranicze w og
niu" (119)'— serial TP. 12.00 — 
Giełda pracy —■ giełda. ■ szans. 
12; 15 —. Przyjemne z pożytecz
nym. 12.30 — Kultura ludowa. 
12.45 — Klub samotnych serc, 
13.00 — Wiadomości 13.10 
Program dnia. 13.15— 17.00 -— 
Telewizja edukacyjna. 17.05 — 
Dla dzieci: „Tik - Tak". 17.50 — . 
Język angielski dla dzieci. 18 00
— Teleexjpress. 18.25 —- „Bill 
Cosby Show" --— serial prod. 
USA. 18.50 — W  kinie i na ka
secie. 19.15 — Odolamska 10 — 
magazyn historyczny. 19.45 —- 
W ojskowy program  dokumental
ny. 20.00 — W ieczorynka. 20.30
-  Wiadomości. 20.55 — 7 mi

nut dla ministra pracy. 21.10 — 
„Ferdydurke" — filma fab. prod. 
polsko - angielsko - francuskiej. 
22.50 —^M agazyn gospodarczy. 
23.20 — „Telemuzak". 23.45 — ■ . 
Wiadomości. 0.05 - -  'Rozmowy

. z Nikodemem'. 0.45 — ' Jazz  w 
Akwarium:

Ostanklno

4.55 — Program dnia. 5.00 — 
Dziennik. 5.20 —  Gimnastyka. 
5.30 — Poranek. 7.45 —  Firma 
gwarantuje. 8.00 —- Dziennik.
8’20 — Rozejrzyj się, posłuchaj. 
8.40 — Bramka. 9.10 —  Stare 
dobre bajki. „Przygody . Burati- 
na"- (2). 10J20 —f Zespół rodziny

Nizaimitdinów. 10.30 — Film fab. 
„Drobiazgi życia" (14). 11.00 — 
Dzienni-k. 11.20 — TV film fab. 
„Miłościwi panowie". 12.30 — 
TV krótko metrażowy film fab. 
„Zapasowe kolo". 12.50 — Film 
a nim. 13.00 — TV film fab. „Ła
tająca stewardessa.". 14.00 — 
Dziennik. 14J20 — Program:
14.25 — Wiadomości kom ercyj
ne. 14.40 — Świat pieniędzy A. 
Smitha. 15. io  — Notes. 15.15 —- 
Film anim. 16.1i5 — Rock. 17.00
— Dziennik. 17.20 — Program.
17.25 — M iędzypaństwowy ka
nał Ostankino. 17.50 — Minia
tura. 18.05 — TV film fab. „Po
wrót do Edenu". 118.55 — Te
mat. 19.40 — Dobranocka. 19.55
— { Reklama. 20.00 — Dziennik^
20.35 — Program. 20.40 — Film 
fab. „M atka Jezusa". 22.10 —: 
Rewia wojskowa-. 23.00 — Dzie
nnik. 23.20 — Program. 23.25 — 
Rajd samochodowy Paryż — Da- 
kar*

T V  Rosji

7.00 — W ieści. 7.20 — Rekla
ma. 7.25 — Czas biznesmenów. 
7.55 — Chwila prawdy. 8.50 — 
W  wolnym czasie. 9.35 —  .Film 
fab. „W itia Głuszkow ' — przy
jaciel Apaczów". 10.20 —- Film 
■a-nim. 1030 •— Ż  modlitwą o 
żołnierzy. .  11.00 — ! TV  serial 
„Santa Barbara" (115). 11.50 — ' 
Nasz sad. 12.20, -4  A ntrakt.
12.35 — Dom handlowy. 12.40 
—- Sprawa chłopska. 13.00 — 
W ieści. 13;2o Reklama. 13*26 
— TV fiton dok. 14.20 — TV 
krzyżówka. 14.50 — Telegiełda. ' 
15.20 — W ieści. 15135 '  U-/ 
czyń dobro... 16.20 —  TV se
ria l „O peracja „M ozart" (9).. 
16.50 —  -W yjaśnijmiii spraw ę. 
17.05 —  Bajki dla* rodziców.
17.35 — Praw osław ne śpiewy li
turgiczne. 18.05 — W iadom oś
ci parlam entarne. 18.20 — Eko
logia. 18.45 — Noworoczny 
przekładaniec. 18.55 . Rekla
ma. 19.00 - f  Wieści., 19.20------
Reklama 19.25 •— TV  serial 
„Santa Barbara” (116).-20.15 — - 
„Błękitne m iasta". 21.00 —  Zew 
W odnika. 21.55 —  -.Reklama. 
22.00 — W ieści. 22.20 — Rekla-

Mieszkańcy rejonu wileńskiego!
Spółka akcyjna „Nemenfclnes pienine" chce Państw u po

móc, przyjm uje zamówienia na dostarczenie tow arów  do domu.

Pomoc mieszkańcom to nasz obowiązek. Zwracać się: do od
biorców mleka lub mleczarni niem enczyńsklej pod telefonem: 

57-19-72.

SPÓŁKA AKCYJNA „NEMENCJNES PIENINE*' 

Zam. 1500)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
NA WYCIECZKI DO ZGIERZA 

w Polsce (woj. lódikle) w dniach 14 I 21 stycznia.

Nasz adies: Yllnlus, Lenku 2, teL 66-30-23, 46-28-19.

(Zam. 1503)

Biuro podróży „Svite“
ZAPRASZA DO PODRÓŻY

bezpośrednimi rejsami DO SEULU — 9 stocznia, DO STAM
BUŁU — 11 stycznia pociągiem i autobusem  DO GRECJI — 
2.5 stycznia.

Zwracać się: Vilnius, Traku 9 /1 , gab. 108. tel. 62-27-85.

(Zam. 1502)

ma. 22.25 ’— Program sporto
wy. 22.30 — Balet petersburski.
23.20 — M iędzynarodowy festi
wali jazzowy.

ŚRODA, 6 STYCZNIA 
f-TV-l

9.00 —■- Program. 9.05 — Pod 
własnym- dachem. 9.50 — Film 
a-ńtan. 10.25. — TV filmy.. 18.00 
— W iadomości. 18.15 —  Turniej 
koszykówki. „Telekomas" Litwa 
—r - . Włochy. 19.55 —■ Nasz ele
mentarz. 20.00 .— Dobranocka. 
20.25 — Reklama. 20.30 — Pa
norama. 21.00. — Klub poiity- 
ków. 21.45 —Ł N a 100-iecie V. 
Mykolaitisa - Putinasa. 22.05 — 
Film dok. 22.20 Europejska 
noc jazzowa. 23.10 —  Puste 
miejsce. 23.15 —• Wiadomości 
wieczorne.

W arszawa

•10.00 —  W iadomości. 10.10 
M ama i  ja. 10.25 — Domowe 
przedszkole. 10.50 — Porozma
wiajmy o dzieciach. 11.00 — 
„Ferdydurke" — film fab. prod. 
polsko - angielsko - francuskiej. 
12 .40 '’— „Dalecy a  bliscy" — 
magazyn mniejszości narodo
wych. 10.00 — W iadomości. 
'13.10 — Program  dnia. 13.15— 
17.00. — Telefwizja edukacyjna. 
17.05 •— „Saimi o sobie" — pro 
gram  nastolatków. 18.00 — T^- 
ieexpress. 18.25 —  „Na w aria
ckich papierach" (14) — serial 
prod. USA. ' 19.15 * — Klinika 
zdrow ego człowieka. 19.35 — 
M y i świat — magazyn. 19.35 
W ieczorynka. 20.30 ■— W iado
mości. 21.20 —  M ecz p iłki noż

nej: „Real'' M adryt —  „O sasuna" 
oraz relacja  z  T urnieju  Czte
rech Skoczni. 23.00 — Program  
publicystyczny. 23.30 ■— Leksy
kon polskiej muzyki rozrywko- 
wjeji — ..T. 23.45 — W iadomości. 
0 j05 — * „Królowa Bona" (10) —  
serial TP.

Ostankino

■ 4.55 — Program  dnia. 5.00 — 
Dziennik. 5.20 — Gimnastyka. 
5.30 —r Poranek. 7.45 — Firm a 
•gwarantuje. 8.00 —- Dziennic:
8.20 — Film anim . 8.45 — Kon
cert. 9.05 — S tare  dobre bajki.

W ycieczki 
do Polski!

Wyjeżdżamy 6, 13, 14, 
20, 27 stycznia.

Zwracać się: Vilnius, 
ul. Bemardlnu 8, teł. 
61-31-06.

(Zam. 1451)

„Tajemnica królowej śniegu" (1). 
10.25 — W  świecie zwierząt. 
11.00 — Dziennik. 11.20 — TV 
film fab. „Gdy będę miał 54 la
ta". 12.45 — Film anim. 12.55 - 
TV film- fab. 14.00 — Dziennik. 
14J20 —. Program. 14.25 — TV 
rozmaitości. 15.10 — Notes. 
15.15 — Film anim. 16.15 — Do 
lat 16 i więcej. 17.00 — Dzien
nik. 17.20 Program. 17.26 — 
Kino poste restante. 18.00 — TV 
flOn fab. „Powrót) do JSdenu". 
18.50 — Slpotkania teatralne.
19.40 — Dobranocka. 20.00' — ' 
Dziennik. 20.35 —  Program.
20.40 — Koncert. 21.00 — Bo
że Narodzenie.

TV Rosji

7,00 — Wieści. 7.20 — Rek
lama. 7.25 — Czas biznesmenów. 
7.55 — Zew W odnika. 8.50 -—, 
Paralele. 9.05 — Film ftfb, „Ma
ria  o  złotych -rękach". 10.20 — 
JBurda M odenJ' proponuje. 10.50
— Antrakt. 11.00 — TV film 
fab. 12.35 — Dom handlowy.
12.40 — Sprawa chłopska. 13.00
— W ieści. 13.20 — Reklama. 
13.25 ^  Balet petersburski. 14.15
— Film anim . 14.25 — Koncert 
muzyki prawosławnej. 16.00 — ' 
Sygnał. 15.1*5 — W ieści. 15.30 — 
Studio „W zrost". 16.00 — Dale
k i W schód. 16.50 — TV serial 
„O peracja „M ozart" (10). 17.25
— Rejportajże K. M ażeiki -z 
NATO. 17.55 —  Opozycja. 18.45
— Noworoczny przekładaniec 
18.55 —  Reklama. 19.00 — W ie
ści. 19.20 .— Reklama. 19.25 — 
T Y  serial „Santa Barbara" (117). 
20.15m— ,W  świecie sp o rtu  sa
mochodowego i motorowego. 
20.45 — Program  EKS. 21.00 — 
Przedstawia K-2.' 21.55 — Rek
lama. 22.00 — W ieści. 22.20 — 
Reklama. 22.25 — Przedstawia 
Kr2. 22.4$ t— k aruzela  sporto
wa. 22.45 — I słychać było w 
oddali... 23.10 ■— Muzyka w  zbli
żeniu.

Ekrany
YILNIUS — Żandarm 1 

Tropez" (Francja—W łochy|
13, 17, 20.45. W’ holu 
kówki dla dzieci o 13.15, 
17.15. „Urlop" (Litwa, pr< 
0*15.19.

LA Z DYN Al — 9, 10.1 —1 
pokonana noga" (Chiny)
17. „Peła" Nllo" (USA) o 1 

AUSRA — „Dokonam I
(2 serie, Indie) o 10.30, 13,1
18, 20.30.

DRAUGYSTE — 4, 5, 6 ,J
—: „Lambada" (Brazylia—Ul 
14, 18. „Dzika parka" (US 
16.20.

PERGALE — „Wielka! 
(Francja, przygodowy); 4—-] 
o 12, 14, 16, 18, 20. 9, 1ÓJ 
o 14, 16, 18, 20, 9, lo j
„Szczęśliwe dni Mnminków"| 
ska) o 12.30 (dla dzieci)

Drogo skupujemy 
1 CZEKI INWESTYCYJNE.

Rozliczamy się od razu. 
Zwracać się: Vtlnlus, Li- 

| gonlnćs 6, tel, 22-10-24 w 
| godzinach od 9 do 18.

(Zam. 1467)

PRZEWOZIMY ŁADUNKI

samochodem KamAZ-5320 z przyczepą (tentowa- 
ne),

gotowe do przewozów międzynarodowych. 
Zwracać się: Vilnius, teł. 55-41-77, 59-72-01.

(Zam. 1486)

I IFirma „Buitis
po najniższych cenach 

sprzedaje
trumny i inne akcesoria pogrzebowe. 

Telefon w Wilnie: 66-00-02.
Adres: Yiinius, Savanoriu pr. 22.

(Zam. 1477)

jys

Pogoda

SPRZEDAM 
pilnie 8,3 arów wykupionej 
ziemi w  Czerwonym Dwo
rze, składany domek (bloki, 
fundament) za 2500 USD, 
kiosk z miejscem, wldeo- 
magnetofon „Feniks".

Zwracać się: Vllnius, tel. 
44-22-96.

(Zam. 1483)

Kalendarium
* W torek (5J) jest 5 J Z  

1993 r. Do końca roku 36&W
* Znak Zodiaku — Ko^Rtyczl 

źec. p d b y
* Imieniny: Edwarda, EmM >lDe 

ny, Hanny, Szymona, Tele^Bnicj
* Wbchód Słońca —  8.41łu*

chód — 16.08. Długość dngj» l̂ n
codz. 27 min. paitis
_________________________ B&ryn

da Se 
ptizes 
£ mó 
no je

Litewska Służba -Hydrometel|pot 
logiczna przewiduje na 5 ,parła 
cznia zachmurzenie zmienną g w 
opadów.- w iatr r  „ddniowo-ajążącŁ 
dni, umiarkowany. T e m p ^ ^ ^ R  
6—8 stopni mrozu. |  we

6 stycznia ocieplenie, t e m «  
tu ra  około 0, rozpoczną'się- (tełan] 
dy, w ia tr silny, 7 stycznia aieni 
dy  ustaną, tem peratura wiiŁprc 
•1—6 stopni mrozu, w dzień (pkie;
łO Ó; g g  . . ,< -WSI
 — 4ggo

Ewa
SPRZEDAM cgH  ta n

drewniany dom w Sole® r 
kach z działką O W ba fElai 
wymienię na nowy tratiyjf 
T-25, T-40 z dopłntą). y |  

Murowany, nli ońafc,” 
dom piętrowy. .. 
3-pokojowe mieszkanie]!!®] 
piętro) lub wymienię na f i ie  
szkanie w Lidzie, Grodnltl— 

Garaż na dwa samoc^E 
lub wynajmę.

Zwracać się: SalćtninkoBi 
(8-250) 53-869 od godz. I. . 
10 I od 22 do 23. W dni i j , ,  
ne od pracy od godz. l ^ p

(Zam. 14ftpra
---------------------------------------  E6*mie

SPRZEDAJĘ H  
w Vlsaginasle (Snleczkuł.^ 
2, 3-pokojowe mleszkanUE^ 
zamienię na WAZ, tawrijf , 

Zwracać się: tel. (8-wyl 
32-608.

(Zam 14ffif0l  —Bli
tari

SPRZEDĄJĘ ‘V* 
samochód tawrię 19^nić 
przebieg 16.000 km.

Yllnlus, teL 4HBl-02|e 
godz. 20.

(Zeim,-
-fBki

los:
my
ftai
po^

Dyżurni wydania:

Józef SZOSTAKOWSKI, 
W ładysław P ODM OSTKO, 
Teresa ŻARK.
Teresa STRUMO.O,
Aleksander SU BOTKIEW Icfc

K U R IE R
Wileński

I
j Dziennik społeczno-polityczny 

Sejmu I Rządu Republiki Lltew- 
1 sklej. Ukazuje się od 1 lipca 
I 1953 i.

Nasz adres: 2019, Lietu- 
vos Respubllka, V ilniusr 
Laisyós pr. 60.

Kod 67218 
Cena 5 talonów.
W  Polsce — 800 zł.
Zam. 4577
N r rejestracji — 622. 
Drukuje Państwowe , 
Przedsiębiorstwo „Spauda*

T E L E F O N Y :  Redaktor —  42-79-01, zastępcy redaktora — 
42-79-04, 42-79-48, sekretarz odpowiedzialny — 42-79-49.

Działy: państw a i samorządu terenowego — 42-78-63, ekono
miczny — 42-78-54, etyki, rodziny |  p raw a — 42-79-64, prawnik
— 42-75-76, szkolnictwa ? młodzieży — 42-79-73, 42-69-86, życia 
politycznego ■— 42-78-81, życia wsi — 42-79-68, 42-78-90, stołe
czny oraz aktualności — 42-79-77, handlu, usług 1 komunikacji
— 42-79-56, literatury  i sztuki — 42-79-88, felietonów 1 sportu
— 42-90-63, listów — 42-69-65, kom ercyjny oraz organizacyjny
— 42-72-70, fotokorespondencl — 42-90-81, tłumacze — 42-90-60, 
42-72-71, styliści — 42-72-92, maszynistki — 42-77-72.

ZasL redaktora Jerzy  SUR WIŁ®

Usługi XERO — powielanie do*( ą  

nych dokumentów — pr. L a lsv iw ło  
11 piętro, pokój 1102. Czynne o d J ^ H  
do 17.00 w  dniach pracy, teL 4 2 -7 9 v ^  

j iaszt
Biuro ogłoszeń i reklamy — p r . l s ię  

svćs 60, 11 piętro, pokój nr 1 1 1 4 .* ^^  
lefon — 42-69-63.


